
 מסכת שבת פרק א

יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ כיצד   א משנה,דף ב

העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית 

פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן  : או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית פטור

פשט העני את ידו  : עני או שנטל מתוכה והכניס בעל הבית חייב והעני פטורלתוך ידו של 

לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנתן לתוכה והוציא שניהם פטורין פשט בעל הבית את 

: ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהם פטורין

תנן התם שבועות שתים שהן ארבע   א גמרא,דף ב

יציאות ' ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע מראות נגעים שנים שהן ד  אב גמר,דף ב

שהן ארבע בחוץ ומאי ' בפנים וב' שהן ד' השבת שתים שהן ארבע מאי שנא הכא דתני ב

שנא התם דתני שתים שהן ארבע ותו לא הכא דעיקר שבת הוא תני אבות ותני תולדות 

בות מאי ניהו יציאות ויציאות תרי התם דלאו עיקר שבת הוא אבות תני תולדות לא תני א

הויין וכי תימא מהן לחיוב ומהן לפטור והא דומיא דמראות נגעים קתני מה התם כולהו 

לחיובא אף הכא נמי כולהו לחיובא אלא אמר רב פפא הכא דעיקר שבת הוא תני חיובי 

ת ופטורי התם דלאו עיקר שבת הוא חיובי תני ופטורי לא תני חיובי מאי ניהו יציאו

יציאות תרתי הויין שתים דהוצאה ושתים דהכנסה והא יציאות קתני אמר רב אשי תנא 

הכנסה נמי הוצאה קרי לה ממאי מדתנן המוציא מרשות לרשות חייב מי לא עסקינן דקא 

י וקא קרי לה הוצאה וטעמא מאי כל עקירת חפץ ממקומו תנא הוצאה "ר לרה"מעייל מרה

מ רבא "יקא דקתני יציאות וקא מפרש הכנסה לאלתר שקרי לה אמר רבינא מתניתין נמי ד

ל רב מתנה לאביי הא תמני הויין תרתי סרי "א : שבת שתים' קתני רשויו' אמר רשויו

ל הא לא קשיא בשלמא "הויין וליטעמיך שיתסרי הויין א

בבא דרישא פטור ומותר לא קתני אלא בבא דסיפא דפטור אבל אסור   א גמרא,דף ג

ולי שבת פטור ומותר והאמר שמואל כל פטורי דשבת פטור אבל אסור בכ' קשיא מי איכ

בר מהני תלת דפטור ומותר צידת צבי וצידת נחש ומפיס מורסא כי איצטריך ליה לשמואל 

מ תרתי סרי הויין "פטורי דקא עביד מעשה פטורי דלא קא עביד מעשה איכא טובא מ

ו לידי חיוב חטאת לא קא חשיב פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת קא חשיב דלא אתי בה

מעם הארץ ( ויקרא ד)אומר ' שניהן פטורין והא אתעבידא מלאכה מבינייהו תניא ר

בעשותה העושה את כולה ולא העושה את מקצתה יחיד ועשה אותה חייב שנים ועשו 

ר חייא בר גמדא נזרקה מפי חבורה ואמרו בעשתה יחיד "אותה פטורין איתמר נמי א

בעי מיניה רב מרבי הטעינו חבירו אוכלין ומשקין  : ם שעשאוה פטוריןשעשאה חייב שני

ל חייב "והוציאן לחוץ מהו עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי ומיחייב או דילמא לא א

ואינו דומה לידו מאי טעמא גופו נייח ידו לא נייח 

תא לא חייא לרב בר פחתי לא אמינא לך כי קאי רבי בהא מסכ' ל ר"א  ב גמרא,דף ג

תשייליה במסכתא אחריתי דילמא לאו אדעתיה דאי לאו דרבי גברא רבה הוא כספתיה 

דמשני לך שינויא דלאו שינויא הוא השתא מיהת שפיר משני לך דתניא היה טעון אוכלין 

אמר אביי  : ומשקין מבעוד יום והוציאן לחוץ משחשיכה חייב לפי שאינו דומה לידו

י לא "ה לא דמיא מידו דעני כרה"י כר"ה ולא כרה"כר פשיטא לי ידו של אדם אינה לא

מי קנסוה רבנן לאהדורי ' ה בעי אביי ידו של אדם מהו שתעשה ככרמלי"דמיא מידו דבע



ש היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ תני חדא אסור להחזירה ותני "לגביה או לא ת

ס לאו ככרמלית "א ומדמי' אידך מותר להחזירה מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר ככרמלי

ע ככרמלית דמיא ולא קשיא כאן למטה מעשרה כאן למעלה מעשרה "דמיא לא דכ

ואיבעית אימא אידי ואידי למטה מעשרה ולאו ככרמלית דמיא ולא קשיא כאן מבעוד יום 

כאן משחשיכה מבעוד יום לא קנסוה רבנן משחשיכה קנסוה רבנן אדרבה איפכא מסתברא 

דאי שדי ליה ' רבנן משחשיכ' לא אתי לידי חיוב חטאת ליקנסו מבעוד יום דאי שדי ליה

רבנן ומדלא קא משנינן הכי תפשוט דרב ביבי בר ' אתי בהו לידי חיוב חטאת לא ליקנסו

אביי דבעי רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי חיוב 

פשוט ואיבעית אימא לעולם לא חטאת או לא התירו תפשוט דלא התירו הא לא קשיא ות

תפשוט ולא קשיא כאן בשוגג כאן במזיד בשוגג לא קנסוה רבנן במזיד קנסוה רבנן 

ואיבעית אימא אידי ואידי בשוגג והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי מר סבר קנסו שוגג 

ן אטו מזיד ומר סבר לא קנסו שוגג אטו מזיד ואיבעית אימא לעולם לא קנסו ולא קשיא כא

לאותה חצר 

נ היתה ידו מלאה פירות והוציאה "כאן לחצר אחרת כדבעא מיניה רבא מר  א גמרא,דף ד

ל אסור ומאי שנא לכי "ל מותר לחצר אחרת מהו א"לחוץ מהו להחזירה לאותה חצר א

גופא  : תיכול עלה כורא דמילחא התם לא איתעבידא מחשבתו הכא איתעבידא מחשבתו

ק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת בעי רב ביבי בר אביי הדבי

ל רב אחא בר אביי לרבינא היכי דמי אילימא בשוגג ולא אידכר ליה "או לא התירו א

למאן התירו ואלא לאו דאיהדר ואידכר מי מחייב והתנן כל חייבי חטאות אינן חייבין עד 

י איסור סקילה מיבעי ליה שתהא תחלתן שגגה וסופן שגגה אלא במזיד קודם שיבא ליד

אמר רב שילא לעולם בשוגג ולמאן התירו לאחרים מתקיף לה רב ששת וכי אומרים לו 

לאדם חטא כדי שיזכה חבירך אלא אמר רב אשי לעולם במזיד ואימא קודם שיבא לידי 

איסור סקילה רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא אמר רב ביבי בר אביי הדביק פת 

אמאי חייב  : פשט העני את ידו : לרדותה קודם שיבא לידי איסור סקילה בתנור התירו לו

ע דאמר לא "וליכא אמר רבה הא מני ר' על ד' והא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ד

בעינן מקום ארבעה על ארבעה דתנן הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים 

בר אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא ע ס"באמצע רבי עקיבא מחייב וחכמים פוטרים ר

ורבנן סברי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא למימרא דפשיטא ליה לרבה דבקלוטה 

כמי שהונחה דמיא 

פליגי ' ובתוך עשרה פליגי והא מיבעיא בעי לה רבה דבעי רבה למטה מי  ב גמרא,דף ד

רינן קלוטה כמי ע סבר קלוטה כמי שהונחה דמיא ורבנן סברי לא אמ"ובהא פליגי דר

ע לא ילפינן זורק ממושיט או דילמא "דברי הכל פטור ודכ' שהונחה דמיא אבל למעלה מי

ע סבר ילפינן זורק ממושיט ורבנן סברי לא ילפינן זורק "פליגי ובהא פליגי דר' למעלה מי

דברי הכל חייב מאי טעמא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא הא ' ממושיט אבל למטה מי

ע קלוטה כמי שהונחה דמיא ודילמא "בתר דאיבעי הדר איפשיטא ליה דסבר רלא קשיא 

הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא אלא אמר רב יוסף הא מני רבי היא הי רבי אילימא 

למימר ' ג זיז כל שהוא רבי מחייב וחכמים פוטרין התם כדבעי"דתניא זרק ונח ע' הא ר

' ה וזרק ונח אנופו דר"י ונופו נוטה לר"ברה לקמן כדאביי דאמר אביי הכא באילן העומד

' שדי נופו בתר עיקרו אלא הא ר' שדי נופו בתר עיקרו ורבנן סברי לא אמרי' סבר אמרי



מחייב וחכמים פוטרין ואמר רב יהודה אמר ' י באמצע ר"ר ורה"ר לרה"דתניא זרק מרה

א בעי עקירה הכנסה אלמא ל' שתים אחת משום הוצאה ואחת משו' שמואל מחייב היה ר

הא איתמר עלה רב ושמואל דאמרי תרווייהו ' על ד' ג מקום ד"ולא הנחה ע

לא מחייב רבי אלא ברשות היחיד מקורה דאמרינן ביתא כמאן דמליא   א גמרא,דף ה

ה "ת הכא נמי במקורה התינח ברשות היחיד מקורה בר"דמיא אבל שאינו מקורה לא וכ

ר הונא אמר רב המעביר "ודה אמר רבי אבא אמקורה מי חייב והאמר רב שמואל בר יה

ר זירא הא מני "ה מקורה פטור לפי שאינו דומה לדגלי מדבר אלא א"אמות בר' חפץ ד

אחרים היא דתניא אחרים אומרים עמד במקומו וקבל חייב עקר ממקומו וקבל פטור עמד 

בעינן מקום וליכא אלא שמע מינה לא ' במקומו וקבל חייב הא בעינן הנחה על גבי מקום ד

ארבעה ודילמא הנחה הוא דלא בעינן הא עקירה בעינן והנחה נמי דילמא דפשיט כנפיה 

ג "והניח ע> שקבל בטרסקל>וקיבלה דאיכא נמי הנחה אמר רבי אבא מתניתין כגון 

טרסקל דאיכא נמי הנחה והא ידו קתני תני טרסקל שבידו התינח טרסקל ברשות היחיד 

יהודה ' יהודה דתניא רבי יוסי בר' לימא דלא כרבי יוסי ברי הוא "ה רה"אלא טרסקל שבר

יהודה פשט ' יוסי בר' ה ובראשו טרסקל זרק ונח על גביו חייב דאי כר"אומר נעץ קנה בר

י קא מפיק אפילו "י לרה"בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני אמאי חייב מרה

אבהו מי קתני ' קשיא ליה לר' ה מיהכא למט' יהודה התם למעלה מי' תימא רבי יוסי בר

וקבלה והא עומד ' ר אבהו כגון ששלשל ידו למטה מג"טרסקל שבידו והא ידו קתני אלא א

א בננס אמר רבא איכפל תנא לאשמעינן כל הני "קתני בשוחה ואיבעית אימא בגומא ואב

של אדם ר יוחנן ידו "וכן כי אתא רבין א' על ד' אלא אמר רבא ידו של אדם חשובה לו כד

ר יוחנן זרק חפץ ונח בתוך ידו של חבירו "ר אילעאי א"ר אבין א"א' על ד' חשובה לו כד

יוחנן חדא זימנא מהו ' והא אמרה ר' על ד' ל ידו של אדם חשובה לו כד"חייב מאי קמ

מ היכא דאחשבה הוא לידיה אבל היכא דלא אחשבה הוא לידיה אימא לא קא "דתימא ה

ר יוחנן עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל "ילעאי אר א"ר אבין א"משמע לן א

פטור תניא נמי הכי אחרים אומרים עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור 

יוחנן זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו מהו מאי קמבעיא ליה אמר רב ' בעי ר

ת באדם אחד כאדם אחד דמי אדא בר אהבה שני כחות באדם אחד קא מבעיא ליה שני כחו

ר יוחנן הכניס ידו לתוך חצר "ר אבין א"וחייב או דילמא כשני בני אדם דמי ופטור תיקו א

זירא מה לי הטעינו חבירו מה לי ' חבירו וקיבל מי גשמים והוציא חייב מתקיף לה ר

הטעינו שמים איהו לא עביד עקירה לא תימא קיבל אלא קלט והא בעינן עקירה מעל גבי 

דרב הונא כגון שקלט מעל גבי הכותל על גבי כותל ' וליכא אמר רבי חייא ברי' מקום ד

נמי והא לא נח כדאמר רבא בכותל משופע הכא נמי בכותל משופע והיכא איתמר דרבא 

אהא דתנן 

היה קורא בספר על האיסקופה ונתגלגל הספר מידו גוללו אצלו היה קורא   ב גמרא,דף ה

טפחים ' טפחים גוללו אצלו משהגיע לי' ר מידו עד שלא הגיע ליבראש הגג ונתגלגל הספ

הופכו על הכתב והוינן בה אמאי הופכו על הכתב הא לא נח ואמר רבא בכותל משופע 

אימור דאמר רבא בספר דעביד דנייח מים מי עבידי דנייחי אלא אמר רבא כגון שקלט 

ל ואזדא רבא "הוא קמג מים לאו הנחה "ג גומא גומא פשיטא מהו דתימא מים ע"מע

ג מים לאו היינו הנחתו בעי רבא "ג מים היינו הנחתן אגוז ע"לטעמיה דאמר רבא מים ע

ג מים בתר אגוז אזלינן והא נייח או דילמא בתר כלי אזלינן והא לא "אגוז בכלי וכלי צף ע



יין  ג"יוחנן בן נורי ורבנן דתנן שמן שצף ע' ג יין מחלוקת ר"נייח דנייד תיקו שמן שצף ע

יוחנן בן נורי אומר שניהם מחוברים זה ' ונגע טבול יום בשמן לא פסל אלא שמן בלבד ר

ר יוחנן היה טעון אוכלים ומשקין ונכנס ויוצא כל היום "ר אילעאי א"ר אבין א"לזה א

אמות ' כולו אינו חייב עד שיעמוד אמר אביי והוא שעמד לפוש ממאי מדאמר מר תוך ד

ל שלא "אמות עמד לפוש חייב לכתף פטור מאי קמ' יב חוץ לדעמד לפוש פטור לכתף חי

ר "היתה עקירה משעה ראשונה לכך הא אמרה רבי יוחנן חדא זימנא דאמר רב ספרא א

ר יוחנן המעביר חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהן והוציאן פטור שלא היתה עקירה "אמי א

 : ר אמר לה בהאי לישנאמשעה ראשונה לכך אמוראי נינהו מר אמר לה בהאי לישנא ומ

ר המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב ובן עזאי פוטר בשלמא בן עזאי קסבר מהלך "ת

ג דחייב "כעומד דמי אלא רבנן נהי נמי דקסברי מהלך לאו כעומד דמי היכא אשכחנא כה

ר יוחנן "ר אמי א"ר ספרא א"א

מה דנקיט ליה ואזיל ג דכ"ר התם לאו אע"מידי דהוה אמעביר חפץ ברה  א גמרא,דף ו

ש מי דמי התם כל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא הכא אי "נ ל"חייב ה' פטור כי מנח לי

התם ' לסוף ד' מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא אלא מידי דהוה אמעביר חפץ מתחלת ד

ש מי "נ ל"אמות חייב ה' אמות פטור כי מנח ליה בסוף ד' ג דאי מנח ליה בתוך ד"לאו אע

ע מקום פטור "ע מקום חיוב הוא הכא לכ"ם לגבי דהאי גברא מקום פטור הוא לכדמי הת

ג דאי מנח ליה "ר התם לאו אע"ר דרך צדי רה"י לרה"הוא אלא מידי דהוה אמוציא מרה

ש מתקיף לה רב פפא הניחא לרבנן "נ ל"ר חייב ה"ר פטור וכי מנח ליה ברה"אצדי רה

ר "ר כרה"דאמר צדי רה> בן יעקב>ליעזר א' ר דמי אלא לר"ר לאו כרה"דאמרי צדי רה

> בן יעקב>א "ל רב אחא בריה דרב איקא אימור דשמעת לר"דמי מאי איכא למימר א

ר דמי היכא דליכא חיפופי אבל היכא דאיכא חיפופי מי שמעת ליה "ר כרה"דאמר צדי רה

טיא ר יוחנן ומודה בן עזאי בזורק תניא נמי הכי המוציא מחנות לפל"הלכך להא דמיא א

דרך סטיו חייב אחד המוציא ואחד המכניס ואחד הזורק ואחד המושיט בן עזאי אומר 

ר "י ורה"רשויות לשבת רה' ר ד"ת : המוציא והמכניס פטור המושיט והזורק חייב

' וכן גדר שהוא גבוה י' ורחב ד' י חריץ שהוא עמוק י"וכרמלית ומקום פטור ואיזו היא רה

ר סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין זו "איזו היא רהי גמורה ו"זו היא רה' ורחב ד

י זו ואם "ר זו לרה"ר זו ואין מכניסין מרה"י זו לרה"ר גמורה אין מוציאין מרה"היא רה

הוציא והכניס בשוגג חייב חטאת במזיד ענוש כרת ונסקל אבל ים ובקעה ואיסטוונית 

נין בתוכה ואם נשא ונתן בתוכה י ואין נושאין ונות"ר ולא כרה"והכרמלית אינה לא כרה

י לתוכה ולא "ר לתוכה ואין מכניסין מרה"ר ולא מרה"פטור ואין מוציאין מתוכה לרה

י ואם הוציא והכניס פטור חצרות של רבים ומבואות שאינן מפולשין עירבו "מתוכה לרה

ותן ה ונותן לו נוטל מעני ונ"מותרין לא עירבו אסורים אדם עומד על האיסקופה נוטל מבע

ב ואם נטל ונתן שלשתן "ב ונותן לעני מעני ונותן לבעה"לו ובלבד שלא יטול מבעה

רשויות בזמן שהפתח פתוח כלפנים פתח ' פטורים אחרים אומרים איסקופה משמשת ב

אמר מר זו היא  : ז רשות לעצמה"ה' ורחבה ד' נעול כלחוץ ואם היתה איסקופה גבוהה י

' בתי' ר יהודה מי שיש לו ב"יתר על כן א' הודה דתניי' י למעוטי מאי למעוטי הא דר"רה

ר עושה "בשני צדי רה

לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע   ב גמרא,דף ו

אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך ואמאי קרו ליה גמורה מהו דתימא כי פליגי רבנן 



אמר מר זו היא  : ל"טל אבל לזרוק מודו ליה קממ לטל"י ה"עליה דרבי יהודה דלא הוי רה

ר "ר למעוטי מאי למעוטי אידך דרבי יהודה דתנן רבי יהודה אומר אם היתה דרך רה"רה

מפסקתן יסלקנה לצדדין וחכמים אומרים אינו צריך ואמאי קרו ליה גמורה איידי דתנא 

ר סרטיא "יא רהרישא גמורה תנא נמי סיפא גמורה ולחשוב נמי מדבר דהא תניא איזו ה

ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין והמדבר אמר אביי לא קשיא כאן בזמן שישראל 

אמר מר אם הוציא והכניס בשוגג חייב חטאת במזיד ענוש  : שרויין במדבר כאן בזמן הזה

כרת ונסקל בשוגג חייב חטאת פשיטא במזיד ענוש כרת ונסקל אצטריכא ליה הא נמי 

ר מצאתי מגלת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה איסי בן יהודה "ל כדרב דא"פשיטא הא קמ

חסר ' חסר אחת ואינו חייב אלא אחת איני והתנן אבות מלאכות מ' אומר אבות מלאכות מ

אחת והוינן בה מנינא למה לי ואמר רבי יוחנן שאם עשאן כולן בהעלם אחד חייב על כל 

אמר מר  : הא מהנך דלא מספקןל "אחת ואחת אלא אימא אינו חייב על אחת מהן והא קמ

ר ובקעה אינה לא "י ולא כרה"אבל ים ובקעה והאיסטוונית והכרמלית אינן לא כרה

ר לטומאה "י לשבת ורה"י ולא כרשות הרבים והא תנן הבקעה בימות החמה רה"כרה

אמר עולא לעולם כרמלית הויא ואמאי [ לכך ולכך]> לכאן ולכאן>י "בימות הגשמים רה

ר רב אשי אמר "לפי שאינה רהי "קרי לה רה

ר יוחנן קרפף יותר מבית "כגון דאית לה מחיצות וכי הא דאמר עולא א  א גמרא,דף ז

ט מחיצה היא "סאתים שלא הוקף לדירה ואפילו כור ואפילו כוריים הזורק לתוכו חייב מ

ט לא אמר "אלא שמחוסרת דיורין בשלמא רב אשי לא אמר כדעולא אלא עולא מ

 : י קתני"לך אי דאית לה מחיצות בקעה קרי לה קרפף היא ורב אשי רהכשמעתיה אמר 

ר יוחנן לא נצרכה אלא "והכרמלית אטו כולהו נמי לאו כרמלית נינהו כי אתא רב דימי א

ג דזימנין דדחקי ביה רבים ועיילי לגוה כיון דלא ניחא "ר דאע"לקרן זוית הסמוכה לרה

ט "ר יוחנן בין העמודין נידון ככרמלית מ"אתשמישתיה כי כרמלית דמי כי אתא רב דימי 

זירא אמר ' אף על גב דדרסי בה רבים כיון דלא מסתגי להו בהדיא ככרמלית דמיא אמר ר

ש איצטבא "ד בין העמודים כ"רב יהודה איצטבא שלפני העמודים נידון ככרמלית למ

שתיה ד איצטבא איצטבא הוא דלא ניחא תשמישתיה אבל בין העמודים דניחא תשמי"למ

ר דמיא אמר רבה בר "לא לישנא אחרינא אבל בין העמודים דזימנין דדרסי ליה רבים כרה

ר וזרק וטח בפניה חייב על גבה פטור אביי ורבא "שילא אמר רב חסדא לבינה זקופה ברה

ג דלא גביהי "דאמרי תרוייהו והוא שגבוה שלשה דלא דרסי לה רבים אבל היזמי והיגי אע

ר אפילו היזמי והיגי אבל צואה לא ורב אשי אמר אפילו צואה שלשה וחייא בר רב אמ

אמר רבה דבי רב שילא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן אין כרמלית פחותה מארבעה 

ואמר רב ששת ותופסת עד עשרה מאי ותופסת עד עשרה אילימא דאי איכא מחיצה עשרה 

אמר רב חייא בר יוסף הוא דהוי כרמלית ואי לא לא הוי כרמלית ולא והאמר רב גידל 

אמר רב בית שאין בתוכו עשרה וקרויו משלימו לעשרה על גגו מותר לטלטל בכולו 

הוא דהויא כרמלית ' דעד י' אמות אלא מאי ותופסת עד י' בתוכו אין מטלטלין בו אלא ד

ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי "טפחים לא הוי כרמלית וכי הא דא' למעלה מי

והאמר רב ' למאי הלכתא אילימא דאין רשות היחיד למעלה מי' עלה מיבמילי דשבתא למ

י "חסדא נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו אפילו גבוה מאה אמה חייב מפני שרה

עולה עד לרקיע 



אמות בכותל למעלה ' היא דתנן הזורק ד' מתני' ר למעלה מי"אלא דאין רה  ב גמרא,דף ז

טפחים כזורק בארץ אלא אכרמלית דאין כרמלית ' מי טפחים כזורק באויר למטה' מי

י דאי איכא מקום "ר מקולי רה"י ומקולי רה"ואקילו בה רבנן מקולי רה' למעלה מי

טפחים ' ר דעד י"ארבעה הוא דהויא כרמלית ואי לא מקום פטור בעלמא הוא מקולי רה

ידל אמר רב חייא גופא אמר רב ג : 'טפחים לא הויא כרמלי' למעלה מי' הוא דהויא כרמלי

על גגו מותר לטלטל בכולו בתוכו ' וקרויו משלימו לי' בר יוסף אמר רב בית שאין תוכו י

מותר לטלטל ' והשלימו לי' על ד' אמות אמר אביי ואם חקק בו ד' אין מטלטלין בו אלא בד

י דמו "י כרה"י דמו דאיתמר חורי רה"י כרה"י וחורי רה"בכולו מאי טעמא הוי חורי רה

ל רבא לאביי לדידך "ר דמו א"ר דמו רבא אומר לאו כרה"ר אביי אומר כרה"י רהחור

ר יוחנן לא נצרכה אלא "ש מהא דכי אתא רב דימי א"ר דמו מ"ר כרה"דאמרת חורי רה

ר התם לא ניחא תשמישתיה הכא ניחא "ר ותיהוי כחורי רה"לקרן זוית הסמוכה לרה

טפחים כזורק ' כזורק באויר למטה מי 'מי' אמות בכותל למעל' תשמישתיה תנן הזורק ד

ד "ר יוחנן בדבילה שמינה שנו ואי ס"בארץ והוינן בה מאי כזורק בארץ והא לא נח וא

שמינה לוקמה בצרור וחפץ ודנח בחור ' ר דמו למה לי לאוקמה בדביל"ר כרה"חורי רה

חור זימנין משני לה שאני צרור וחפץ דמיהדר ואתי זימנין משני לה בכותל דלית ביה 

ד בכותל דאית ביה חור "טפחים כזורק באויר ואי ס' ממאי מדקתני רישא זרק למעלה מי

ר "והאמר רב יהודה א' על ד' דלית בהו ד' אמאי כזורק באויר הא נח בחור וכי תימא מתני

מ "מ ורבנן דר"טפחים והלכה ונחה בחור כל שהוא באנו למחלוקת ר' חייא זרק למעלה מי

מ בכותל דלית ביה "רבנן סברי אין חוקקין להשלים אלא לאו שסבר חוקקין להשלים ו

גבוה ' גופא אמר רב חסדא נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו אפי : חור שמע מינה

י עולה עד לרקיע לימא רב חסדא דאמר כרבי דתניא זרק ונח "מאה אמה חייב מפני שרה

'> על ד' נן מקום דאלמא לא בעי>מחייב וחכמים פוטרים ' ש ר"ג זיז כ"ע

ע לא פליגי כדרב חסדא אלא הכא באילן העומד "י דכ"אמר אביי ברה  א גמרא,דף ח

שדי נופו בתר עיקרו ורבנן ' ר וזרק ונח אנופו דרבי סבר אמרי"י ונופו נוטה לרה"ברה

ואינה רחבה ' ר גבוהה י"אמר אביי זרק כוורת לרה : שדי נופו בתר עיקרו' סברי לא אמרי

ט אי אפשר לקרומיות של "פטור מ' אינה רחבה ו' פטור רבא אמר אפי' רחבה וחייב ' ו

קנה שלא יעלו למעלה מעשרה כפאה על פיה שבעה ומשהו חייב שבעה ומחצה פטור רב 

אמר עולא עמוד תשעה  : ט מחיצות לתוכן עשויות"שבעה ומחצה חייב מ' אשי אמר אפי

ט פחות משלשה מדרס דרסי ליה "ייב מר ורבים מכתפין עליו וזרק ונח על גביו ח"ברה

רבים משלשה ועד תשעה לא מדרס דרסי ליה ולא כתופי מכתפי תשעה ודאי מכתפין 

ט "ל אביי לרב יוסף גומא מאי אמר ליה וכן בגומא רבא אמר בגומא לא מ"עילויה א

תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש איתיביה רב אדא בר מתנא לרבא היתה קופתו 

ר ולא מרשות הרבים "אין מטלטלין לא מתוכה לרה' ר גבוהה עשרה ורחבה ד"מונחת ברה

לתוכה פחות מכן מטלטלין וכן בגומא מאי לאו אסיפא לא ארישא איתיביה 

טפחים עירובו ' ר והניח עירובו בבור למעלה מי"נתכוון לשבות ברה  ב גמרא,דף ח

בבור דאית ביה עשרה  טפחים אין עירובו עירוב היכי דמי אילימא' עירוב למטה מי

ולמעלה דדלאי ואותביה ולמטה דתתאי ואותביה מה לי למעלה ומה לי למטה הוא במקום 

אחד ועירובו במקום אחר הוא אלא לאו בבור דלית ביה עשרה וקתני עירובו עירוב אלמא 

תשמיש על ידי הדחק שמיה תשמיש זמנין משני ליה הוא ועירובו בכרמלית ואמאי קרי 



ר ועירובו בכרמלית ורבי "י שאינה רשות היחיד וזמנין משני ליה הוא ברהר לפ"לה רה

היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות ולא תימא דחויי קא 

מדחינא לך אלא דוקא קאמינא לך דתנן אם היה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו הזורק 

ר מהלכת בו "טפחים ורקק מים שרה' מיאמות חייב וכמה הוא רקק מים פחות ' לתוכה ד

אמות חייב בשלמא רקק רקק תרי זימני חד בימות החמה וחד בימות ' הזורק לתוכו ד

הגשמים וצריכא דאי אשמעינן בימות החמה דעבידי אינשי לקרורי נפשיהו אבל בימות 

הגשמים אימא לא ואי אשמעינן בימות הגשמים אגב דמטניף מקרי ונחית אבל בימות 

מ הילוך על ידי הדחק שמיה "ה לא צריכא אלא הילוך תרי זימני למה לי אלא לאו שהחמ

מ אמר רב יהודה האי זירזא דקני רמא "הילוך תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש ש

וזקפיה רמא וזקפיה לא מיחייב עד דעקר ליה אמר מר אדם עומד על האסקופה נוטל 

ר נוטל מבעל "י אסקופה מאי אילימא אסקופת רהב ונותן לו נוטל מעני ונותן לו הא"מבעה

ר "י נוטל מן העני הא קא מעייל מרה"ר ואלא אסקופת רה"י לרה"הבית הא מפיק מרה

י אלא אסקופת כרמלית נוטל ונותן לכתחילה סוף סוף איסורא מיהא איתא אלא "לרה

ימי אמר וכי הא דכי אתא רב ד' על ד' אסקופה מקום פטור בעלמא הוא כגון דלית ביה ד

טפחים מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים ' על ד' רבי יוחנן מקום שאין בו ד

לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו אמר מר ובלבד שלא יטול מבעל הבית ונותן לעני מעני 

ונותן לבעל הבית ואם נטל ונתן שלשתן פטורין לימא תיהוי תיובתא דרבא דאמר רבא 

פ שהעבירו "ברשות הרבים אע' וף דלס' המעביר חפץ מתחילת ד

אחרים אומרים אסקופה משמשת  : דרך עליו חייב התם לא נח הכא נח  א גמרא,דף ט

שתי רשויות בזמן שהפתח פתוח כלפנים פתח נעול כלחוץ ואף על גב דלית ליה לחי 

והאמר רב חמא בר גוריא אמר רב תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו וכי תימא דלית ביה 

צריך לחי ' על ד' פ שאין בו ד"והאמר רב חמא בר גוריא אמר רב תוך הפתח אע' ד על' ד

אחר להתירו אמר רב יהודה אמר רב הכא באיסקופת מבוי עסקינן חציו מקורה וחציו 

שאינו מקורה וקירויו כלפי פנים פתח פתוח כלפנים פתח נעול כלחוץ רב אשי אמר 

בשתי קורות שאין בזו ארבעה ואין בזו לעולם באיסקופת בית עסקינן וכגון שקירה 

ואם  : ארבעה ואין בין זו לזו שלשה ודלת באמצע פתח פתוח כלפנים פתח נעול כלחוץ

הרי זו רשות לעצמה מסייע ליה לרב יצחק בר אבדימי ' ורחבה ד' היתה איסקופה גבוהה י

והן  רשויות' דאמר רב יצחק בר אבדימי אומר היה רבי מאיר כל מקום שאתה מוצא ב

: ר"אסור לכתף עליו גזירה משום תל ברה' ורחב ד' י גבוה י"רשות אחת כגון עמוד ברה

לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל לא יכנס אדם למרחץ   ב משנה,דף ט

> ש"לקרות ק>ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדין ואם התחילו אין מפסיקין מפסיקין 

: ואין מפסיקין לתפלה[ ש"לק]

הי סמוך למנחה אילימא למנחה גדולה אמאי לא האיכא שהות ביום טובא   ב גמרא,דף ט

יהושע בן לוי ' אלא סמוך למנחה קטנה אם התחילו אין מפסיקין נימא תיהוי תיובתא דר

יהושע בן לוי כיון שהגיע זמן תפלת המנחה אסור לאדם שיטעום כלום קודם ' דאמר ר

ך למנחה גדולה ובתספורת בן אלעשה ולא למרחץ שיתפלל תפלת המנחה לא לעולם סמו

לכולא מילתא דמרחץ ולא לבורסקי לבורסקי גדולה ולא לאכול בסעודה גדולה ולא לדין 

בתחילת דין רב אחא בר יעקב אמר לעולם בתספורת דידן לכתחלה אמאי לא ישב גזירה 

לפה ולא שמא ישבר הזוג ולא למרחץ להזיע בעלמא לכתחלה אמאי לא גזירה שמא יתע



לבורסקי לעיוני בעלמא לכתחלה אמאי לא דילמא חזי פסידא בזביניה ומטריד ולא לאכול 

בסעודה קטנה לכתחלה אמאי לא דילמא אתי לאמשוכי ולא לדין בגמר הדין לכתחלה 

אמאי לא דילמא חזי טעמא וסתר דינא מאימתי התחלת תספורת אמר רב אבין משיניח 

ימתי התחלת מרחץ אמר רב אבין משיערה מעפרתו מעפורת של ספרין על ברכיו ומא

הימנו ומאימתי התחלת בורסקי משיקשור בין כתיפיו ומאימתי התחלת אכילה רב אמר 

חנינא אמר משיתיר חגורה ולא פליגי הא לן והא להו אמר אביי הני ' משיטול ידיו ור

רחינן ליה חברין בבלאי למאן דאמר תפלת ערבית רשות כיון דשרא ליה המייניה לא מט

ד חובה מטרחינן ליה והא תפלת מנחה דלכולי עלמא חובה היא ותנן אם התחילו אין "ולמ

מפסיקין ואמר רבי חנינא משיתיר חגורו 

נ במנחה כיון דקביעא לה "התם לא שכיחא שכרות הכא שכיחא שכרות א  א גמרא,דף י

א מירתת ואתי זימנא מירתת ולא אתי למפשע ערבית כיון דכולא ליליא זמן ערבית ל

' למפשע מתקיף לה רב ששת טריחותא למיסר המייניה ועוד ליקו הכי וליצלי משום שנא

הכון לקראת אלהיך ישראל רבא בר רב הונא רמי פוזמקי ומצלי אמר הכון ( עמוס ד)

רבא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי אמר כעבדא קמיה מריה אמר רב אשי ' לקראת וגו

איכא צערא בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי אמר כעבדא חזינא ליה לרב כהנא כי 

קמי מריה כי איכא שלמא לביש ומתכסי ומתעטף ומצלי אמר הכון לקראת אלהיך ישראל 

רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה אמר מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה 

זירא והוו עסקי ' יב קמיה דרירמיה הוה ית' והוא סבר זמן תפלה לחוד וזמן תורה לחוד ר

מסיר אזנו ( משלי כח)זירא ' ירמיה קרי עליה ר' בשמעתא נגה לצלויי והוה קא מסרהב ר

משמוע תורה גם תפלתו תועבה מאימתי התחלת דין רבי ירמיה ורבי יונה חד אמר 

משיתעטפו הדיינין וחד אמר משיפתחו בעלי דינים ולא פליגי הא דעסקי ואתו בדינא הא 

עסקי ואתו בדינא רב אמי ורב אסי הוו יתבי וגרסי ביני עמודי וכל שעתא ושעתא הוו דלא 

טפחי אעיברא דדשא ואמרי אי איכא דאית ליה דינא ליעול וליתי רב חסדא ורבה בר רב 

הונא הוו יתבי בדינא כולי יומא הוה קא חליש לבייהו תנא להו רב חייא בר רב מדפתי 

מן הבקר עד הערב וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן ויעמד העם על משה ( שמות יח)

כל היום כולו תורתו מתי נעשית אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה 

אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית כתיב 

י ערב ויהי בקר ויה( בראשית א)הכא ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב וכתיב התם 

יום אחד עד מתי יושבין בדין אמר רב ששת עד זמן סעודה אמר רב חמא מאי קרא דכתיב 

אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו אשריך ארץ שמלכך בן חורים ( קוהלת י)

ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי בגבורה של תורה ולא בשתייה של יין תנו רבנן 

ים שניה מאכל לסטים שלישית מאכל יורשין רביעית מאכל שעה ראשונה מאכל לוד

פועלים חמישית מאכל כל אדם איני והאמר רב פפא רביעית זמן סעודה לכל אדם אלא 

ח מכאן ואילך כזורק אבן "רביעית מאכל כל אדם חמישית מאכל פועלים ששית מאכל ת

בצפרא לית לן לחמת אמר אביי לא אמרן אלא דלא טעים מידי בצפרא אבל טעים מידי 

בה אמר רב אדא בר אהבה מתפלל אדם תפלתו בבית המרחץ מיתיבי הנכנס לבית המרחץ 

א עומדין לבושין יש שם מקרא ותפלה ואין צריך לומר שאילת שלום ומניח "מקום שב

תפילין ואין צריך לומר שאינו חולץ מקום שבני אדם עומדים ערומים ולבושין יש שם 

א ותפלה ואינו חולץ תפילין ואינו מניח לכתחלה מקום שבני שאילת שלום ואין שם מקר



אדם עומדין ערומים אין שם שאילת שלום ואין צריך לומר מקרא ותפלה וחולץ תפילין 

ואין צריך לומר שאינו מניחן כי קאמר רב אדא בר אהבה במרחץ שאין בו אדם והא אמר 

פ שאין "ית הכסא שאמרו אערבי יוסי בר חנינא מרחץ שאמרו אף על פי שאין בו אדם ב

בו צואה אלא כי קאמר רב אדא בחדתי והא מבעיא בעא ליה רבינא הזמינו לבית הכסא 

מהו יש זימון או אין זימון ולא איפשיטא ליה לאו הוא הדין למרחץ לא דילמא 

אין שם שאילת שלום מסייע ליה לרב המנונא  : שאני בית הכסא דמאיס  ב גמרא,דף י

מר אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ משום שנאמר משמיה דעולא דא

' שלום אלא מעתה הימנותא נמי אסור למימר בבית הכסא דכתי' ויקרא לו ה( שופטים ו)

נ והאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב "ת ה"האל הנאמן וכ( דברים ז)

דמתרגמינן אלהא  שרי למימר הימנותא בבית הכסא התם שם גופיה לא איקרי הכי

ואמר רבא בר מחסיא  : שלום' מהימנא הכא שם גופיה איקרי שלום דכתיב ויקרא לו ה

( שמות לא)אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו שנאמר 

ה למשה "ל הקב"מקדשכם א' מקדשכם תניא נמי הכי לדעת כי אני ה' לדעת כי אני ה

גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם מכאן  מתנה טובה יש לי בבית

ג הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו מאי עביד ליה אמר אביי שאיף ליה משחא "ארשב

מאותו המין איני ' לכשפים מאי אמר רב פפא שאיף לי' ומלי ליה כוחלא והאידנא דחיישי

שמות )צ להודיעו שנאמר "א חנינא הנותן מתנה לחבירו[ ברבי]> בר>והאמר רב חמא 

ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו לא קשיא הא במילתא דעבידא לאגלויי הא ( לד

במילתא דלא עבידא לאגלויי והא שבת דעבידא לגלויי מתן שכרה לא עביד לגלויי רב 

חסדא הוה נקיט בידיה תרתי מתנתא דתורא אמר כל מאן דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא 

ל רבא בר מחסיא הכי אמר רב הנותן מתנה לחבירו "דרב יהיבנא ליה ניהליה אמשמיה 

מקדשכם יהבה ניהליה אמר חביבין עלך שמעתתא ' צריך להודיעו שנאמר לדעת כי אני ה

ל אמר רב הכי "ל היינו דאמר רב מילתא אלבישייהו יקירא א"ל אין א"דרב כולי האי א

ואמר רבא בר מחסיא  : נא אחריתי יהיבנא לךבתרייתא עדיפא לי מקמייתא ואי הוה נקיט

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני 

סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו 

לם יחזר ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעו : אבותינו למצרים

אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין שנאמר 

הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער מאי קרובה אילימא ( בראשית יט)

קרובה דמיקרבא וזוטא והא קא חזו לה אלא מתוך שישיבתה קרובה עונותיה מוצערין 

וחד הוי ושל ' א בגימטריא נ"אמלטה נא שמה נ( בראשית יט)ר אבין מאי קרא דכתיב "א

ושלותה ' וב' סדום נ

שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעומר ושלש ( בראשית יד)ו דכתיב "כ  א גמרא,דף יא

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא  : 'עשרה שנה מרדו ובארבע עשרה שנה וגו

לרומם את ( עזרא ט)שנאמר  אמר רב כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה

מ בבתים אבל בקשקושי ואברורי לית לן בה אמר "בית אלהינו ולהעמיד את חרבותיו וה

ואמר רבא  : רב אשי אנא עבדי למתא מחסיא דלא חרבה והא חרבה מאותו עון לא חרבה

{ אדום> }נכרי>בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב תחת ישמעאל ולא תחת 

ח ולא תחת "ולא תחת חבר תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם תחת ת{ דוםא> }נכרי>תחת 



ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב כל חולי ולא חולי  : יתום ואלמנה

ואמר  : מעים כל כאב ולא כאב לב כל מיחוש ולא מיחוש ראש כל רעה ולא אשה רעה

ל הימים דיו ואגמים קולמוסים רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב אם יהיו כ

ושמים יריעות וכל בני אדם לבלרין אין מספיקים לכתוב חללה של רשות מאי קראה אמר 

ואמר רבא בר  : שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר( משלי כה)רב משרשיא 

מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת אמר רב חסדא 

בשבת רב יהושע בריה דרב אידי איקלע לבי רב אשי עבדי ' ם ואמר רב יוסף אפיובו ביו

ליה עיגלא תילתא אמרו ליה לטעום מר מידי אמר להו בתענית יתיבנא אמרו ליה ולא 

ל תענית חלום "סבר ליה מר להא דרב יהודה דאמר רב יהודה לוה אדם תעניתו ופורע א

וריא אמר רב יפה תענית לחלום כאש הוא ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר ג

ואם התחילו אין מפסיקין  : בשבת' לנעורת ואמר רב חסדא ובו ביום ואמר רב יוסף אפי

הא תנא ליה רישא אין מפסיקין סיפא אתאן לדברי תורה דתניא חברים  : ש"מפסיקין לק

כגון ר יוחנן לא שנו אלא "ש ואין מפסיקין לתפלה א"שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק

ש ולתפלה והתניא "ש בן יוחי וחביריו שתורתן אומנותן אבל כגון אנו מפסיקין לק"ר

ש כי תני ההיא בעיבור שנה דאמר רב "כשם שאין מפסיקין לתפלה כך אין מפסיקין לק

אדא בר אהבה וכן תנו סבי דהגרוניא אמר רבי אלעזר בר צדוק כשהיינו עוסקין בעיבור 

: ין לא לקריאת שמע ולא לתפלההשנה ביבנה לא היינו מפסיק

לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמא ישכח ויצא ולא הלבלר   א משנה,דף יא

בקולמוסו ולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר באמת אמרו החזן רואה היכן תינוקות 

: קוראין אבל הוא לא יקרא כיוצא בו לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה

י אבל "ה וישתה ברה"ר בר"י וישתה ברה"תנן התם לא יעמוד אדם ברה  א גמרא,דף יא

אם הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה מותר 

וכן בגת איבעיא להו כרמלית מאי אמר אביי היא היא רבא אמר היא   ב גמרא,דף יא

גופה גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה אמר אביי מנא אמינא לה דקתני וכן בגת מאי 

גת אי רשות היחיד תנינא אי רשות הרבים תנינא אלא לאו כרמלית רבא אמר וכן בגת 

לענין מעשר וכן אמר רב ששת וכן בגת לענין מעשר דתנן שותין על הגת בין על החמין 

א על החמין חייב על "צדוק מחייב וחכ' אלעזר בר' מאיר ר' בין על הצונן ופטור דברי ר

את המותר תנן לא יצא החייט במחטו סמוך לחשיכה שמא הצונן פטור מפני שהוא מחזיר 

ש לא יצא החייט במחטו "ישכח ויצא מאי לאו דתחובה לו בבגדו לא דנקיט ליה בידיה ת

התחובה לו בבגדו מאי לאו בערב שבת לא כי תניא ההיא בשבת והתניא לא יצא החייט 

אומן דרך אומנתו  ש עם חשיכה הא מני רבי יהודה היא דאמר"במחטו התחובה בבגדו בע

חייב דתניא לא יצא החייט במחטו התחובה לו בבגדו ולא נגר בקיסם שבאזנו ולא סורק 

במשיחה שבאזנו ולא גרדי באירא שבאזנו ולא צבע בדוגמא שבצוארו ולא שולחני בדינר 

יהודה אומר אומן דרך אומנתו חייב ושאר ' מ ר"שבאזנו ואם יצא פטור אבל אסור דברי ר

ור תני חדא לא יצא הזב בכיסו ואם יצא פטור אבל אסור ותניא אידך לא יצא כל אדם פט

ל אביי אימור "יהודה א' מ הא ר"ואם יצא חייב חטאת אמר רב יוסף לא קשיא הא ר

דשמעת ליה לרבי מאיר במידי דלאו היינו אורחיה במידי דהיינו אורחיה מי שמעת ליה 

מ הכי נמי דלא מחייב "בקעת בשבת לרדאי לא תימא הכי אלא מעתה הדיוט שחקק קב ב

ש זב "ראיות מ' אלא אמר רב המנונא לא קשיא כאן בזב בעל שתי ראיות כאן בזב בעל ג



נמי מיבעי ליה לספירה לא נצרכא ' בעל שתי ראיות דחייב דמיבעי ליה לבדיקה זב בעל ג

מר כל ר זירא האי תנא הוא דא"אלא לבו ביום והא מיבעי ליה כדי שלא יטנפו כליו א

הרי זה ' אצולי טינוף לא קא חשיב דתנן הכופה קערה על הכותל אם בשביל שתודח הקער

בכי יותן אם בשביל 

שלא ילקה הכותל אינו בכי יותן מי דמי התם לא קא בעי להו להני משקין   א גמרא,דף יב

כלל הכא קא בעי להו להאי כיס לקבולי ביה זיבה הא לא דמיא אלא לסיפא עריבה שירד 

דלף לתוכה מים הניתזין והנצפין אינן בכי יותן ושבתוכה הרי זה בכי יותן אלא אביי ורבא 

שמעון תני דבי רבי ישמעאל יוצא אדם בתפילין ' יהודה והא ר' ק הא ר"דאמרי תרוייהו ל

בערב שבת עם חשיכה מאי טעמא כיון דאמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש 

שמות )מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה  ו מציץ"בתפילין כל שעה ושעה ק

והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת ( כח

ש עם "כמה וכמה הלכך מידכר דכיר להו תניא חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ע

א להו לא יפלה איבעי : 'לא יפלה את כליו כו : חשכה אמר רב יוסף הלכתא רבתי לשבת

את כליו ביום שמא יהרוג ורבי אליעזר היא דתניא אמר רבי אליעזר ההורג כינה בשבת 

ש אין "כאילו הורג גמל ולא יקרא לאור הנר שמא יטה או דילמא תרוייהו שמא יטה ת

ש אין פולין לאור הנר ואין קורין "פולין ואין קורין לאור הנר מי אלימא ממתניתין ת

מ דתרוייהו שמא "ן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שלאור הנר אלו מ

מ אמר רב יהודה אמר שמואל אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו אמר רבא לא "יטה ש

אמרן אלא דבני מחוזא אבל דבני חקליתא מידע ידעי ודבני מחוזא נמי לא אמרן אלא 

> רב>ר מפני הכבוד כיוצא בו אמר "הר אין פולין בר"דזקנות אבל דילדות מידע ידיעי ת

ר המפלה "ר מפני הכבוד ת"יהודה ואמרי לה רבי נחמיה אין עושין אפיקטויזין ברה[ רבי]

את כליו מולל וזורק ובלבד שלא יהרוג אבא שאול אומר נוטל וזורק ובלבד שלא ימלול 

שת מקטע בחול רבה מקטע להו ורב ש' אמר רב הונא הלכה מולל וזורק וזהו כבודו ואפי

להו רבא שדי להו לקנא דמיא אמר להו רב נחמן לבנתיה קטולין ואשמעינן לי קלא 

ה מתירין וכן "ש וב"א אומר אין הורגין את המאכולת בשבת דברי ב"דסנוותי תניא רשב

ג אין משדכין את התינוקות לארס ולא את התינוק ללמדו "א אומר משום רשב"היה רשב

ה "מין אבלים ואין מבקרין חולין בשבת דברי בית שמאי ובספר וללמדו אומנות ואין מנח

מ "ר הנכנס לבקר את החולה אומר שבת היא מלזעק ורפואה קרובה לבא ור"ת : מתירין

אומר יכולה היא שתרחם 

רבי יהודה אומר המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל רבי יוסי אומר   ב גמרא,דף יב

א איש ירושלים בכניסתו אומר שלום וביציאתו המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל שבנ

אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובין ושבתו בשלום כמאן אזלא 

הא דאמר רבי חנינא מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל כמאן 

מר רבה בר יוסי ואמר רבי חנינא בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת א' כר

בר חנה כי הוה אזלינן בתריה דרבי אלעזר לשיולי בתפיחה זימנין אמר המקום יפקדך 

רחמנא ידכרינך לשלם היכי עביד הכי והאמר רב יהודה > ליה>לשלום וזימנין אמר 

לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי 

ו שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי שאני חולה דשכינה אין מלאכי השרת נזקקין ל

יסעדנו ' ה( תהילים מא)עמו דאמר רב ענן אמר רב מנין ששכינה סועד את החולה שנאמר 



על ערש דוי תניא נמי הכי הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי 

' יו של חולה שנאמר הכסא אלא מתעטף ויושב לפניו מפני ששכינה למעלה מראשות

יסעדנו ' ה זן את החולה שנאמר ה"יסעדנו על ערש דוי ואמר רבא אמר רבין מנין שהקב

שתי ' אמר רבה אפילו גבוה שתי קומות ואפי : ולא יקרא לאור הנר : על ערש דוי

מרדעות ואפילו עשרה בתים זו על גב זו חד הוא דלא ליקרי הא תרי שפיר דמי והתניא 

אלעזר לא קשיא כאן בענין אחד כאן בשני ענינים אמר רב ' נים אמר רלא אחד ולא ש

עשרה בני אדם אסור אמר רבא אם אדם חשוב הוא מותר מיתיבי לא ' הונא ובמדורה אפי

קרא ' ישמעאל בן אלישע אני אקרא ולא אטה פעם א' יקרא לאור הנר שמא יטה אמר ר

נתן ' ים לא יקרא לאור הנר רובקש להטות אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומר

אומר קרא והטה וכתב על פנקסו אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת 

ישמעאל בן אלישע הואיל ומשים ' ר אבא שאני ר"ק אביא חטאת שמנה א"לכשיבנה בהמ

עצמו על דברי תורה כהדיוט תני חדא שמש בודק כוסות וקערות לאור הנר ותניא אידך 

קשיא כאן בשמש קבוע כאן בשמש שאינו קבוע ואי בעית אימא הא והא לא יבדוק לא 

בשמש קבוע ולא קשיא הא בדמשחא והא בדנפטא איבעיא להו שמש שאינו קבוע 

' ירמיה בר אבא אמר הלכה ומורין כן ר' בדמשחא מהו אמר רב הלכה ואין מורין כן ור

דשרגא אמרה ליה ירמיה בר אבא איקלע לבי רב אסי קם שמעיה קא בדיק לנהורא 

והאמרת  : 'באמת אמרו החזן כו : ל"דביתהו ומר לא עביד הכי אמר לה שבקיה כרביה ס

רישא רואה מאי לאו לקרות לא לסדר ראשי פרשיותיו וכן אמר רבה בר שמואל אבל 

מסדר הוא ראשי פרשיותיו וכולה פרשה לא 

וקורין ' סדרין פרשיוג אומר התינוקות של בית רבן היו מ"מיתיבי רשב  א גמרא,דף יג

לאור הנר אי בעית אימא ראשי פרשיותיו ואי בעית אימא שאני תינוקות הואיל ואימת 

ש בן אלעזר אומר בוא "תניא ר : כיוצא בו לא יאכל הזב : רבן עליהן לא אתי לאצלויי

וראה עד היכן פרצה טהרה בישראל שלא שנינו לא יאכל הטהור עם הטמאה אלא לא 

בה מפני הרגל עבירה כיוצא בו לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ שמא יאכל הזב עם הז

ירגילנו אצלו וכי מרגילו אצלו מאי הוי אלא אימא שמא יאכילנו דברים טמאין אטו זב 

פרוש לאו דברים טמאין אכיל אמר אביי גזירה שמא יאכילנו דברים שאינן מתוקנין ורבא 

רגיל אצלו ויאכילנו דברים טמאין בימי אמר רוב עמי הארץ מעשרין הן אלא שמא יהא 

ש "טהרתו איבעיא להו נדה מהו שתישן עם בעלה היא בבגדה והוא בבגדו אמר רב יוסף ת

ה אומר לא עולה ולא נאכל "ש ב"העוף עולה עם הגבינה על השלחן ואינו נאכל דברי ב

ג "נ מסתברא דהיכא דאיכא דיעות שאני דקתני סיפא רשב"שאני התם דליכא דיעות ה

אומר שני אכסניים אוכלין על שלחן אחד זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה ואין חוששין 

ולאו אתמר עלה אמר רב חנין בר אמי אמר שמואל לא שנו אלא שאין מכירין זה את זה 

נ מכירין זה את זה נינהו הכי השתא התם דיעות איכא "אבל מכירין זה את זה אסורים וה

ג אומר שני אכסניים "ש רשב"ואיכא שינוי איכא דאמרי ת שינוי ליכא הכא איכא דיעות

אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואתמר עלה אמר רב חנין בר אמי אמר שמואל 

לא שנו אלא שאין מכירין זה את זה אבל מכירין זה את זה אסור והני נמי מכירין זה את 

ש לא יאכל הזב "איכא שינוי תזה נינהו התם דיעות איכא שינוי ליכא הכא איכא דיעות ו

אל ההרים ( יחזקאל יח)ש "נ דיעות איכא שינוי ליכא ת"עם הזבה משום הרגל עבירה ה

לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא 



יקרב מקיש אשה נדה לאשת רעהו מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור אף 

פדת לא אסרה ' פדת דאמר ר' מ ופליגא דר"וא בבגדו והיא בבגדה אסור שאשתו נדה ה

איש איש אל כל שאר בשרו ( ויקרא יח)תורה אלא קורבה של גלוי עריות בלבד שנאמר 

לא תקרבו לגלות ערוה עולא כי הוי אתי מבי רב הוה מנשק להו לאחוותיה אבי חדייהו 

שום קורבה אסור משום לך ' מר עולא אפיואמרי לה אבי ידייהו ופליגא דידיה אדידיה דא

ששנה ' תני דבי אליהו מעשה בתלמיד א : לך אמרי נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב

הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת 

כי ( דברים ל)תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה להם כתיב בתורה 

א חייך ואורך ימיך בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה הו

ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ולא היה אדם   ב גמרא,דף יג

מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע ואמרתי לה בתי 

מי בי[ בי]באצבע קטנה לא נגע ' בימי נדותך מה הוא אצלך אמרה לי חס ושלום אפי

לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר 

ויקרא )אחר ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה 

ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב כי אתא רב דימי אמר מטה חדא הואי במערבא ( יא

: בינו לבינהאמרי אמר רב יצחק בר יוסף סינר מפסיק 

ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו   ב משנה,דף יג

: ח דברים גזרו בו ביום"ה וי"ש על ב"נמנו ורבו ב

ל אביי לרב יוסף אלו תנן או ואלו תנן ואלו תנן הני דאמרן או אלו תנן "א  ב גמרא,דף יג

נר ואין קורין לאור הנר ואלו מן ההלכות דבעינן למימר קמן תא שמע אין פולין לאור ה

ר מי כתב מגילת תענית "ת : מ"מ ואלו תנן ש"שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון ש

ג אף אנו מחבבין את "אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבין את הצרות אמר רשב

א אין "ע דא אין שוטה נפג"הצרות אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקין ד

' בשר המת מרגיש באיזמל איני והאמר רב יצחק קשה רימה למת כמחט בבשר החי שנא

אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל אימא אין בשר המת שבחי מרגיש ( איוב יד)

באיזמל אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו 

מאות ' דבריו סותרין דברי תורה מה עשה העלו לו ג שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו

מאי נינהו שמנה עשר דבר דתנן  : ושמנה עשר דבר גזרו : גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן

אלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני והשותה משקין טמאין 

לוגין מים שאובין  והבא ראשו ורובו במים שאובין וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה

והספר והידים והטבול יום והאוכלים והכלים שנטמאו במשקין מאן תנא האוכל אוכל 

ראשון והאוכל אוכל שני מפסל פסלי טמויי 

אליעזר אומר ' יהושע היא דתנן ר' לא מטמו אמר רבה בר בר חנה ר  א גמרא,דף יד

יהושע אומר ' לישי רהאוכל אוכל ראשון ראשון ואוכל אוכל שני שני אוכל שלישי ש

האוכל אוכל ראשון ואוכל שני שני שלישי שני לקודש ואין שני לתרומה בחולין שנעשו 

ט גזרו ביה רבנן טומאה דזימנין "על טהרת תרומה אוכל אוכל ראשון ואוכל אוכל שני מ

דאכיל אוכלין טמאין ושקיל משקין דתרומה ושדי לפומיה ופסיל להו שותה משקין טמאין 

ו ביה רבנן טומאה דזימנין דשתה משקין טמאין ושקיל אוכלין דתרומה ושדי ט גזר"מ

ל והבא ראשו "לפומיה ופסיל להו היינו הך מהו דתימא הא שכיחי והא לא שכיחי קמ



ר ביבי אמר רב אסי שבתחלה היו "ט גזרו ביה רבנן טומאה א"ורובו במים שאובין מ

ן עליהן מים שאובין התחילו ועשאום קבע טובלין במי מערות מכונסין וסרוחין והיו נותני

גזרו עליהם טומאה מאי קבע אמר אביי שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו ואלו 

מטהרין אמר ליה רבא מאי נפקא מינה הא קא טבלי בהנך אלא אמר רבא שהיו אומרים 

בין לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין מים שאו

ט גזרו ביה רבנן טומאה "ט גזרו ביה רבנן טומאה דאי לא הא לא קיימא הא וספר מ"מ

ת ואמרו האי קדש "אמר רב משרשיא שבתחלה היו מצניעין את אוכלין דתרומה אצל ס

והאי קדש כיון דקחזו דקאתו לידי פסידא גזרו ביה רבנן טומאה והידים מפני שהידים 

ר "פרנך דא' מחמת ספר פוסלות את התרומה משום דרעסקניות הן תנא אף ידים הבאות 

ר זירא ערום בלא מצות "ד אלא א"ת ערום נקבר ערום ערום ס"ר יוחנן האוחז ס"פרנך א

ד אלא אימא ערום בלא אותה מצוה הי גזור ברישא אילימא הא גזור ברישא "בלא מצות ס

ברישא והדר גזור כיון דהך גזור ברישא הא תו למה לי אלא הך גזור   ב גמרא,דף יד

ובא השמש וטהר ( ויקרא כב)בכולהו ידים וטבול יום טבול יום דאורייתא הוא דכתיב 

סמי מכאן טבול יום והאוכלין שנטמאו במשקין במשקין דמאי אילימא במשקין הבאין 

וכל משקה אשר ישתה אלא במשקין הבאין ( ויקרא יא)נינהו דכתיב ' מחמת שרץ דאוריי

משום משקין הבאין מחמת שרץ והכלים שנטמאו במשקין כלים מחמת ידים וגזירה 

וכי ירוק ( ויקרא טו)נינהו דכתיב ' דאיטמאו במשקין דמאי אילימא במשקין דזב דאוריי

הזב בטהור מה שביד טהור טמאתי לך אלא במשקין הבאין מחמת שרץ וגזירה משום 

יא יוסי בן יועזר איש משקין דזב וידים תלמידי שמאי והלל גזור שמאי והלל גזור דתנ

צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית שמעון 

בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות שמאי והלל גזרו טומאה על 

ח דבר גזרו "ת שמאי וסיעתו והלל וסיעתו והאמר רב יהודה אמר שמואל י"הידים וכ

מקומות נחלקו ' ר הונא בג"מקומות דא' אילו הלל ושמאי לא נחלקו אלא בגח נחלקו ו"ובי

ת אתו אינהו גזור לתלות ואתו תלמידייהו וגזרו לשרוף והאמר אילפא ידים "ותו לא וכ

תחלת גזירתן לשריפה אלא אתו אינהו גזור ולא קבלו מינייהו ואתו תלמידייהו גזרו וקבלו 

ה אמר שמואל בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ר יהוד"מינייהו ואכתי שלמה גזר דא

חכם ( משלי כז)בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ( משלי כג)ידים יצתה בת קול ואמרה 

בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר אתא 

שלמה גזר לקדשים ואתו אינהו וגזור אף לתרומה גופא אמר רב יהודה   א גמרא,דף טו

חלקו והתניא הושוו בו ביום נחלקו ולמחר הושוו גופא אמר ח נ"ח גזרו ובי"אמר שמואל י

מקומות נחלקו שמאי והלל שמאי אומר מקב חלה והלל אומר מקביים ' רב הונא בג

וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא קב ומחצה חייב בחלה משהגדילו 

ועוד חייבין ' פטורין ה' יוסי אומר ה' המדות אמרו חמשת רבעים קמח חייבין בחלה ר

ואידך הלל אומר מלא הין מים שאובים פוסלים את המקוה שחייב אדם לומר בלשון רבו 

גרדיים ' שמאי אומר תשעה קבין וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה עד שבאו ב

משער האשפה שבירושלים והעידו משום שמעיה ואבטליון ששלשה לוגין מים שאובין 

ימו חכמים את דבריהם ואידך שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן פוסלים את המקוה וקי

והלל אומר מפקידה לפקידה ואפילו לימים הרבה וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא 

י מפקידה לפקידה ומפקידה לפקידה ממעט על יד מעת "כדברי זה אלא מעת לעת ממעט ע



כי קאמר רב הונא  לעת ותו ליכא והאיכא הלל אומר לסמוך ושמאי אומר שלא לסמוך

היכא דליכא פלוגתא דרבוותא בהדייהו והאיכא הבוצר לגת שמאי אומר הוכשר והלל 

יוסי בן יועזר איש  : אומר לא הוכשר בר מיניה דההיא דהתם קא שתיק ליה הלל לשמאי

והא  : על ארץ העמים ועל כלי זכוכית' צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומא

אמור ' יוסי שלחו לו ר' ישמעאל בר' נה גזור דאמר רב כהנא כשחלה ררבנן דשמנים ש

פ שנה עד שלא "משום אביך שלח להם כך אמר אבא ק> לנו>דברים שאמרת ' וג' לנו ב

שנה עד שלא חרב הבית גזרו טומאה על ' חרב הבית פשטה מלכות הרשעה על ישראל פ

לתה לה סנהדרין וישבה לה שנה עד שלא חרב הבית ג' ארץ העמים ועל כלי זכוכית מ

ד "ר יצחק בר אבדימי לומר שלא דנו דיני קנסות דיני קנסות ס"בחנויות למאי הילכתא א

שנה נמי אינהו הוו והתניא הלל ושמעון ' אלא אימא שלא דנו דיני נפשות וכי תימא בפ

 הבית מאה שנה ואילו יוסי בן יועזר איש[ בפני]> לפני>גמליאל ושמעון נהגו נשיאותן 

צרידה ויוסי בן יוחנן הוו קדמי טובא 

' אלא אתו אינהו גזור אגושא לשרוף ואאוירא ולא כלום ואתו רבנן דפ  ב גמרא,דף טו

שנה גזור אאוירא לתלות למימרא דחדא גזירתא הוה לשריפה והאמר אילפא ידים תחלת 

אינהו גזירתן לשריפה ידים הוא דתחלת גזירתן לשריפה הא מידי אחרינא לא אלא אתו 

שנה גזור אגושא לשרוף ואאוירא ' גזור אגושא לתלות ואאוירא ולא כלום ואתו רבנן דפ

ספקות שורפין את התרומה על ספק בית הפרס ועל ' לתלות ואכתי באושא גזור דתנן על ו

ספק עפר הבא מארץ העמים ועל ספק בגדי עם הארץ ועל ספק כלים הנמצאין ועל ספק 

ספק [ שהוא]> ועל>אדם שכנגד מי רגלי בהמה על ודאי מגען הרוקין ועל ספק מי רגלי 

י "א ברה"י שורפין וחכ"יוסי אומר אף על ספק מגען ברה' טומאתן שורפין את התרומה ר

ספיקות באושא התקינו אלא אתו אינהו גזור ' ר טהורין ואמר עולא אלו ו"תולין ברה

גזור אידי ואידי לתלות ואתו אגושא לתלות ואאוירא ולא כלום ואתו רבנן דשמונים שנה 

ט גזור בהו רבנן טומאה "כלי זכוכית מ : באושא גזור אגושא לשרוף ואאוירא כדקאי קאי

ל הואיל ותחלת ברייתן מן החול שוינהו רבנן ככלי חרס אלא מעתה לא "ר יוחנן אמר ר"א

תהא להן טהרה במקוה אלמה תנן ואלו חוצצין בכלים הזפת והמור בכלי זכוכית הכא 

מ היא דאמר הכל הולך אחר המעמיד "במאי עסקינן כגון שניקבו והטיף לתוכן אבר ור

מ מטמא וחכמים "ג ר"דתניא כלי זכוכית שנקבו והטיף לתוכן אבר אמר רבן שמעון ב

מטהרין אלא מעתה 

לא ליטמו מגבן אלמה תנן כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוה מיטמאין   א גמרא,דף טז

טמאין מאחוריהן ואין מיטמאין מגביהן ושבירתן מטהרתן כלי נתר ומטמאין מאויריהן ומי

וכלי חרס הוא דטומאתן שוה אבל מידי אחרינא לא אמרי כיון דכי נשתברו יש להם תקנה 

שוינהו ככלי מתכות אלא מעתה יחזרו לטומאתן ישנה ככלי מתכות דתנן כלי מתכות 

ים חזרו לטומאתן ישנה ואילו פשוטיהן ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כל

גבי כלי זכוכית תנן כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית פשוטיהן טהורין ומקבליהן 

טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים מקבלין טומאה מכאן ולהבא מכאן ולהבא אין 

למפרע לא טומאת כלי זכוכית דרבנן וטומאה ישנה דרבנן בטומאה דאורייתא אחיתו בה 

רבנן טומאה בטומאה דרבנן לא אחיתו לה רבנן טומאה פשוטיהן מיהא ליטמא דהא פשוטי 

כלי מתכות דאורייתא נינהו עבדי בהו רבנן הכירא כי היכי דלא לשרוף עלייהו תרומה 

וקדשים 



רב אשי אמר לעולם לכלי חרס דמו ודקא קשיא לך לא ליטמו מגבן   ב גמרא,דף טז

ן בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות הואיל ונראה תוכו כברו שמעו

לא נצרכה ' אך את הזהב ואת הכסף וגו( במדבר לא)כלי מתכות דאורייתא נינהו דכתיב 

אלא לטומאה ישנה דאמר רב יהודה אמר רב מעשה בשל ציון המלכה שעשתה משתה 

שים ואמרו לבנה ונטמאו כל כליה ושברתן ונתנתן לצורף וריתכן ועשה מהן כלים חד

ט משום גדר מי חטאת נגעו בה הניחא למאן דאמר לא "חכמים יחזרו לטומאתן ישנה מ

לכל הטומאות אמרו אלא לטומאת המת בלבד אמרו שפיר אלא למאן דאמר לכל הטומאות 

אמרו מאי איכא למימר אמר אביי גזירה שמא לא יקבנו בכדי טהרתו רבא אמר גזירה 

ואידך מאי היא  : ב דרצפינהו מרצף"ה לה מאי בינייהו אשמא יאמרו טבילה בת יומא עול

דתנן המניח כלים תחת הצינור לקבל בהן מי גשמים אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים 

ואפילו כלי אבנים וכלי אדמה וכלי גללים פוסלין את המקוה אחד המניח ואחד השוכח 

ש "ה ומודים ב"על בש "מאיר נמנו ורבו ב' ה מטהרין בשוכח אמר ר"ש וב"דברי ב

בשוכח בחצר שהוא טהור אמר רבי יוסי עדיין מחלוקת במקומה עומדת אמר רב משרשיא 

ה "דבי רב אמרי הכל מודים כשהניחם בשעת קישור עבים טמאים בשעת פיזור עבים ד

טהורין לא נחלקו אלא שהניחם בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו מר סבר 

יוסי דאמר מחלוקת עדיין במקומה ' לא בטלה מחשבתו ולרבטלה מחשבתו ומר סבר 

ואידך  : ר נחמן בר יצחק אף בנות כותים נדות מעריסתן בו ביום גזרו"עומדת בצרי להו א

מביאין את הטומאה בעובי המרדע אמר רבי טרפון ' מאי היא דתנן כל המטלטלי

האיכר עובר אקפח את בני שזו הלכה מקופחת ששמע השומע וטעה   א גמרא,דף יז

ומרדעו על כתפו ואיהל צדו אחת על הקבר טימאו אותו משום כלים המאהילים על המת 

ר עקיבא אני אתקן שיהו דברי חכמים קיימים שיהו כל המטלטלים מביאין את הטומאה "א

על האדם שנושא אותן בעובי המרדע ועל עצמן בכל שהן ועל שאר אדם וכלים בפותח 

רו אין בעביו טפח ויש בהיקפו טפח וגזרו על היקפו משום ר ינאי ומרדע שאמ"טפח וא

ר נחמן בר יצחק "טרפון דאמר אקפח את בני שהלכה זו מקופחת בצרו להו א' עביו ולר

ואידך הבוצר לגת  : מאיר' ל כר"אף בנות כותים נדות מעריסתן בו ביום גזרו ובאידך ס

י מה בוצרין בטהרה ואין ל הלל לשמאי מפנ"שמאי אומר הוכשר הלל אומר לא הוכשר א

ל אם תקניטני גוזרני טומאה אף על המסיקה נעצו חרב בבית המדרש "מוסקין בטהרה א

אמרו הנכנס יכנס והיוצא אל יצא ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן 

התלמידים והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל וגזור שמאי והלל ולא קבלו מינייהו 

חנינא גזירה שמא ' זעירי אמר ר'> ר>ט אמר "תלמידייהו גזור וקבלו מינייהו מ ואתו

ד אין כלי טמא "ד כלי טמא חושב משקין שפיר אלא למ"יבצרנו בקופות טמאות הניחא למ

חנינא גזירה שמא יבצרנו בקופות ' חושב משקין מאי איכא למימר אלא אמר זעירי אמר ר

רב נחמן אמר רבה בר אבוה פעמים > דאמר>כות מזופפות רבא אמר גזירה משום הנוש

שאדם הולך לכרמו לידע אם הגיעו ענבים לבצירה או לא ונוטל אשכול ענבים לסוחטו 

ואידך אמר  : ומזלף על גבי ענבים ובשעת בצירה עדיין משקה טופח עליהם

 ר"ט א"טבי רישבא אמר שמואל אף גידולי תרומה תרומה בו ביום גזרו מ  ב גמרא,דף יז

חנינא גזירה משום תרומה טהורה ביד ישראל אמר רבא אי דחשידי להכי אפרושי נמי לא 

כיון דאפשר למעבד חטה אחת כדשמואל ולא קעביד > אלא אמר רבא ישראל>ליפרשו 

הימוני מהימני אלא גזירה משום תרומה טמאה ביד כהן דילמא משהי לה גביה ואתי לידי 



משמיה דעולא אף מי שהחשיך לו בדרך נותן כיסו חייא בר אמי ' ואידך אמר ר : תקלה

ואידך אמר באלי אמר אבימי סנוותאה פתן ושמנן ויינן ובנותיהן  : לנכרי בו ביום גזרו

יוסי שבסרי הויין איכא הא דרב אחא בר ' ח דבר הן הניחא לרבי מאיר אלא לר"כולן מי

ועל שמנן משום יינן יצחק גזרו על פתן משום שמנן ' אדא דאמר רב אחא בר אדא אמר ר

על פתן משום שמנן מאי אולמיה דשמן מפת אלא גזרו על פתן ושמנן משום יינן ועל יינן 

משום בנותיהן ועל בנותיהן משום דבר אחר ועל דבר אחר משום דבר אחר מאי דבר אחר 

אמר רב נחמן בר יצחק גזרו על תינוק נכרי שמטמא בזיבה שלא יהא תינוק ישראל רגיל 

מ נמי תשסרי הויין אוכלין וכלים שנטמאו במשקין בחדא "כב זכור אי הכי לראצלו במש

: חשיב להו

ש אומרים אין שורין דיו וסמנים וכרשינין אלא כדי שישורו מבעוד "ב  ב משנה,דף יז

ש אומרים אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו "ה מתירין ב"יום וב

ש אומרים "יורה אלא כדי שיקלוט העין ובית הלל מתירין במבעוד יום ולא את הצמר ל

ש "ה מתירין ב"אין פורסין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום וב

אומרים אין מוכרין לנכרי ואין טוענין עמו ואין מגביהין עליו אלא כדי שיגיע למקום 

רות לעבדן ולא כלים לכובס נכרי קרוב ובית הלל מתירין בית שמאי אומרים אין נותנין עו

אלא כדי שיעשו מבעוד יום ובכולן בית הלל מתירין עם 

ג נוהגין היו בית אבא שהיו נותנין כלי לבן לכובס "השמש אמר רשב  א משנה,דף יח

: נכרי שלשה ימים קודם לשבת ושוין אלו ואלו שטוענין קורת בית הבד ועגולי הגת

ם לדיו זו היא שרייתן אמר רב יוסף רבי היא דתניא מאן תנא נתינת מי  א גמרא,דף יח

נותן את המים האחרון חייב דברי רבי רבי יוסי אומר אינו חייב ' אחד נותן את הקמח וא

יוסי אלא בקמח דבר גיבול הוא אבל דיו ' ל אביי ודילמא עד כאן לא קאמר ר"עד שיגבל א

ד נותן את האפר ואחד נותן דלאו בר גיבול הוא אימא ליחייב לא סלקא דעתך דתניא אח

יוסי ברבי יהודה אומר עד שיגבל ודילמא מאי אפר ' את המים האחרון חייב דברי רבי ר

ר פותקין מים "ת : עפר דבר גיבול הוא והתניא אפר והתניא עפר מידי גבי הדדי תניא

ש עם חשיכה ומתמלאת והולכת כל היום כולו ומניחין מוגמר תחת הכלים "לגינה ע

> ש עם חשיכה"ע>מתגמרין והולכין כל היום כולו ומניחין גפרית תחת הכלים ו> ש"ע>

ש "ע>ג העין ואיספלנית על גבי מכה "ומתגפרין והולכין כל השבת כולה ומניחין קילור ע

ומתרפאת והולכת כל היום כולו אבל אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים > עם חשיכה

ל רב יוסף "מא אמר רבה מפני שמשמעת קול אאלא בכדי שיטחנו מבעוד יום מאי טע

ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ( שמות כג)ולימא מר משום שביתת כלים דתניא 

ה אית "לרבות שביתת כלים אלא אמר רב יוסף משום שביתת כלים והשתא דאמרת לב

להו שביתת כלים דאורייתא גפרית ומוגמר מאי טעמא שרו משום דלא קעביד מעשה 

פשתן מאי טעמא שרו משום דלא עביד מעשה ומינח נייחא מצודת חיה ועוף אונין של 

ודגים דקא עביד מעשה מאי טעמא שרו התם נמי בלחי וקוקרי דלא קעביד מעשה והשתא 

ש היא ולא בית הלל "דאמר רב אושעיא אמר רב אסי מאן תנא שביתת כלים דאורייתא ב

ג דקעביד מעשה שרי "לבית הלל אעש בין קעביד מעשה בין דלא קעביד מעשה אסור "לב

ג דלא עביד מעשה אסור אי הכי "ש אע"והשתא דאמרת דלב

ש התם מנח אארעא גיגית ונר וקדרה ושפוד "ט שרו ב"מוגמר וגפרית מ  ב גמרא,דף יח

ר לא תמלא אשה קדרה עססיות "ש דמפקר להו אפקורי מאן תנא להא דת"ט שרו ב"מ



חשכה ואם נתנן למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו  ש עם"ותורמסין ותניח לתוך התנור ע

ש עם חשכה ואם עשה כן "כיוצא בו לא ימלא נחתום חבית של מים ויניח לתוך התנור ע

ה גזירה שמא "ה אפילו תימא ב"ש היא ולא ב"למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו לימא ב

י סליק בהו ה מוגמר וגפרית נמי לגזור התם לא מחתי להו דאי מחת"יחתה בגחלים א

קוטרא וקשי להו אונין של פשתן נמי ליגזור התם כיון דקשי להו זיקא לא מגלו ליה צמר 

ליורה לגזור אמר שמואל ביורה עקורה וניחוש שמא מגיס בה בעקורה וטוחה והשתא 

ש עם חשיכה "דאמר מר גזירה שמא יחתה בגחלים האי קדרה חייתא שרי לאנוחה ע

אורתא אסוחי מסח דעתיה מיניה ולא אתי לחתויי גחלים ט כיון דלא חזי ל"בתנורא מ

ובשיל שפיר דמי בשיל ולא בשיל אסיר ואי שדא ביה גרמא חייא שפיר דמי והשתא 

דאמר מר כל מידי דקשי ליה זיקא לא מגלו ליה האי בשרא דגדיא ושריק שפיר דמי 

מיה מדיפתי דברחא ולא שריק אסור דגדיא ולא שריק דברחא ושריק רב אשי שרי ורב יר

אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו [ והתנן]> והתניא>אסיר ולרב אשי דשרי 

מבעוד יום התם דברחא ולא שריק איכא דאמרי דגדיא בין שריק בין לא שריק שפיר דמי 

דברחא נמי ושריק שפיר דמי כי פליגי דברחא ולא שריק דרב אשי שרי ורב ירמיה 

אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי [ והתנן]> והתניא>רי מדיפתי אסיר ולרב אשי דש

שיצולו מבעוד יום התם בבשרא אגומרי אמר רבינא האי קרא חייא שפיר דמי כיון דקשי 

ש אומרים לא ימכור "ר ב"ת : ש אומרים אין מוכרין"ב : ליה זיקא כבשרא דגדיא דמי

ה "אלא כדי שיגיע לביתו וב אדם חפצו לנכרי ולא ישאילנו ולא ילונו ולא יתן לו במתנה

ר יוסי "אומרים כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה רבי עקיבא אומר כדי שיצא מפתח ביתו א

יהודה הן הן דברי רבי עקיבא הן הן דברי בית הלל לא בא רבי עקיבא אלא לפרש ' בר

א לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם "ר בש"ת : ה"דברי ב

ש ובית הלל אומרים כל זמן שמותר לאוכלו מותר למוכרו רבי יהודה "דברי בהפסח 

אומר 

ר נותנין "ת : יום קודם הפסח' כותח הבבלי וכל מיני כותח אסור למכור ל  א גמרא,דף יט

מזונות לפני הכלב בחצר נטלו ויצא אין נזקקין לו כיוצא בו נותנין מזונות לפני הנכרי 

ן לו הא תו למה לי היינו הך מהו דתימא האי רמי עליה והאי בחצר נטלו ויצא אין נזקקי

מותר כיוצא בו אין ' ובה' ש בד"ר לא ישכיר אדם כליו לנכרי בע"ת : ל"לא רמי עליה קמ

יוסי הכהן ואמרי לה על ' מותר אמרו עליו על ר' ובה' ש בד"משלחין איגרות ביד נכרי בע

ר אין משלחין איגרת ביד נכרי "ולם תיוסי החסיד שלא נמצא כתב ידו ביד נכרי מע' ר

ה אומרים כדי שיגיע לבית "ש אומרים כדי שיגיע לביתו וב"כ קוצץ לו דמים ב"ש אא"ע

ק ואם לא קצץ בית שמאי אומרים עד שיגיע "הסמוך לחומה והלא קצץ אמר רב ששת ה

לביתו ובית הלל אומרים עד שיגיע לבית הסמוך לחומה והאמרת רישא אין משלחין לא 

ר אין מפליגין "ת : קשיא הא דקביע בי דואר במתא והא דלא קביע בי דואר במתא

ימים קודם לשבת במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה ' בספינה פחות מג

ג אומר אינו צריך "שפיר דמי ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי רשב

ימים ' רין על עיירות של נכרים פחות מגר אין צ"ת : ש מותר"ומצור לצידן אפילו בע

' עד רדתה אפי( דברים כ)קודם לשבת ואם התחילו אין מפסיקין וכן היה שמאי אומר 

ר צדוק כך היה מנהגו של "תניא א : 'אמר רבן שמעון בן גמליאל נוהגין היו וכו : בשבת

ש "אפילו בע ימים קודם לשבת וצבועים' בית רבן גמליאל שהיו נותנין כלי לבן לכובס ג



ומדבריהם למדנו שהלבנים קשים לכבסן יותר מן הצבועין אביי הוה יהיב ליה ההוא מנא 

ל כדחיורא אמר ליה כבר קדמוך רבנן "דצביעא לקצרא אמר ליה כמה בעית עילויה א

אמר אביי האי מאן דיהיב מנא לקצרא במשחא ניתיב ליה ובמשחא נשקול מיניה דאי טפי 

מאי שנא  : 'ושוין אלו ואלו שטוענין כו : ציר אפסדיה דכווציהאפסדיה דמתחיה ואי ב

ש קורות בית הבד ועיגולי הגת דלא גזרו הנך דאי עביד להו "ש ומ"כולהו דגזרו בהו ב

ש עם חשכה קורות בית הבד ועיגולי הגת דאי "ש ע"בשבת מיחייב חטאת גזרו בהו ב

מידי דאתי ממילא שפיר דמי עביד להו בשבת לא מיחייב חטאת לא גזרו מאן תנא דכל 

חנינא רבי ישמעאל היא דתנן השום והבוסר והמלילות [ ברבי]> בר>אמר רבי יוסי 

שרסקן מבעוד יום רבי ישמעאל אומר יגמור משתחשך ורבי עקיבא אומר 

לא יגמור ורבי אלעזר אמר רבי אלעזר היא דתנן חלות דבש שריסקן   ב גמרא,דף יט

ט לא אמר כרבי "יוסי בר חנינא מ' ורבי אלעזר מתיר ור בערב שבת ויצאו מעצמן אסור

אלעזר אמר לך התם הוא דמעיקרא אוכל ולבסוף אוכל הכא מעיקרא אוכל והשתא משקה 

אלעזר דאפילו זיתים וענבים נמי שרי דהא כי ' אלעזר אמר לך הא שמעינן ליה לר' ור

ים שריסקן מערב שבת אתא רב הושעיא מנהרדעא אתא ואייתי מתניתא בידיה זיתים וענב

ש מתירין ורבי יוסי בר חנינא ברייתא לא שמיע ליה "אלעזר ור' ויצאו מעצמן אסורין ר

יוסי בר חנינא אמר לך לאו איתמר עלה אמר רבא בר חנינא ' ט לא אמר כר"אלעזר מ' ור

ע לא פליגי כי פליגי במחוסרין שחיקה והני נמי "אמר רבי יוחנן במחוסרין דיכה דכ

ן דיכה דמו הורה רבי יוסי בר חנינא כרבי ישמעאל שמן של בדדין ומחצלות של כמחוסרי

ר נחמן עז לחלבה "בדדין רב אסר ושמואל שרי הני כרכי דזוזי רב אסר ושמואל שרי א

ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ותורי דרידיא ותמרי דעיסקא רב אסר ושמואל אמר 

ון ההוא תלמידא דאורי בחרתא דארגיז כרבי שמע' יהודה ור' דר' מותר וקמיפלגי בפלוגת

שמעון שמתיה רב המנונא והא כרבי שמעון סבירא לן באתריה דרב הוה לא איבעי ליה 

למיעבד הכי הני תרי תלמידי חד מציל בחד מנא וחד מציל בארבע וחמש מאני וקמיפלגי 

: בפלוגתא דרבה בר זבדא ורב הונא

ה אלא כדי שיצולו מבעוד יום אין נותנין פת אין צולין בשר בצל וביצ  ב משנה,דף יט

א כדי "לתנור עם חשכה ולא חררה על גבי גחלים אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום רא

שיקרום התחתון שלה משלשלין את הפסח בתנור עם חשכה ומאחיזין את האור במדורת 

בית המוקד 

: בפחמין כל שהואיהודה אומר ' ובגבולין כדי שתאחוז האור ברובו ר  א משנה,דף כ

י כמאכל בן דרוסאי איתמר "ר אלעזר אמר רב כדי שיצולו מבעו"וכמה א  א גמרא,דף כ

ר יוחנן כל שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישולי נכרים תניא "נמי אמר רב אסי א

פ שאין גרופה "ג כירה ואע"חנניא אומר כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר להשהותו ע

איבעיא להו תחתון האיך דגבי תנור או דילמא תחתון  : 'נותנין את הפת כו אין : וקטומה

משלשלין את  : א אומר כדי שיקרמו פניה המדובקין בתנור"ש ר"האיך דגבי האור ת

ט משום דבני חבורה זריזין הן הא לאו הכי לא והאמר מר גדיא בין שריק בין "מ : הפסח

מנהני מילי  : 'ומאחיזין את האור וכו : חלא שריק שפיר דמי התם מינתח הכא לא מינת

לא תבערו אש בכל מושבותיכם בכל מושבותיכם אי אתה ( שמות לה)אמר רב הונא 

מבעיר אבל אתה מבעיר במדורת בית המוקד מתקיף לה רב חסדא אי הכי אפילו בשבת 

נמי אלא אמר רב חסדא קרא כי אתא למישרי אברים ופדרים הוא דאתא וכהנים זריזין 



מאי רובן אמר רב רוב כל אחד ואחד ושמואל אמר כדי  : 'ובגבולין כדי שתאחוז כו : הן

שלא יאמרו הבא עצים ונניח תחתיהן תנא רב חייא לסיועיה לשמואל כדי שתהא שלהבת 

י דבר אחר עץ יחידי רב אמר רוב עביו ואמרי "עולה מאיליה ולא שתהא שלהבת עולה ע

חייא אמר ' עינן רוב עביו ובעינן רוב היקפו כתנאי רלה ברוב היקפו אמר רב פפא הלכך ב

כדי שישחת העץ ממלאכת האומן רבי יהודה בן בתירא אומר כדי שתאחז האש משני 

את שני קצותיו אכלה האש ותוכו ( יחזקאל טו)פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר "צדדין ואע

ב אחוונא ושמואל והאח לפניו מבערת מאי אח אמר ר( ירמיהו לו) : נחר היצלח למלאכה

ר הונא "אמר עצים שנדלקו באחוונא ההוא דאמר להו מאן בעי אחוונא אשתכח ערבתא א

קנים אין צריכין רוב אגדן צריכין רוב גרעינין אין צריכין רוב נתנן בחותלות צריכין רוב 

מתקיף לה רב חסדא אדרבה איפכא מסתברא קנים מבדרן אגדן לא מבדרן גרעינין מבדרן 

תלות לא מבדרן איתמר נמי נתנן בחו

אמר רב כהנא קנים שאגדן צריכין רוב לא אגדן אין צריכין רוב גרעינין   ב גמרא,דף כ

צריכין רוב נתנן בחותלות אין צריכין רוב תני רב יוסף ארבע מדורות אין צריכין רוב של 

ר יוחנן "זפת ושל גפרית ושל גבינה ושל רבב במתניתא תנא אף של קש ושל גבבא א

צים של בבל אין צריכין רוב מתקיף לה רב יוסף מאי היא אילימא סילתי השתא פתילה ע

אמר עולא המדליק צריך שידליק ברוב היוצא סילתי מבעיא אלא אמר רב יוסף שוכא 

:  דארזא רמי בר אבא אמר זאזא

  

מסכת שבת פרק ב 

ולא בחוסן ולא במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין לא בלכש   ב משנה,דף כ

בכלך ולא בפתילת האידן ולא בפתילת המדבר ולא בירוקה שעל פני המים ולא בזפת ולא 

בשעוה ולא בשמן קיק ולא בשמן שריפה ולא באליה ולא בחלב נחום המדי אומר מדליקין 

: א אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקין בו"בחלב מבושל וחכ

 : כא דארזא עץ בעלמא הוא בעמרניתא דאית ביהלכש שוכא דארזא שו  ב גמרא,דף כ

והיה ( ישעיהו א)אמר רב יוסף נעורת של פשתן אמר ליה אביי והכתיב  : ולא בחוסן

 : אלא אמר אביי כיתנא דדייק ולא נפיץ> מכלל דחוסן לאו נעורת הוא>החסון לנעורת 

א שמיה רב כולכ[ לי]> לה>אמר שמואל שאלתינהו לכל נחותי ימא ואמרי  : ולא בכלך

יצחק בר זעירא אמר גושקרא רבין ואביי הוו יתבי קמיה דרבנא נחמיה אחוה דריש גלותא 

ל אנן שירא פרנדא קרינן "ל רבין לאביי היינו כלך דתנן א"חזייה דהוה לביש מטכסא א

תיובתא איבעית > תיובתא דרבין>ליה מיתיבי השיראים והכלך והסיריקין חייבין בציצית 

רבין ואביי הוו  : אחוינא : ולא בפתילת האידן : ד ושירא פרנדא לחודאימא שירא לחו

קאזלו בפקתא דטמרוריתא חזינהו להנהו ארבתא אמר ליה רבין לאביי היינו אידן דתנן 

 : ולא בפתילת המדבר : אמר ליה האי עץ בעלמא הוא קלף ואחוי ליה עמרניתא דביני ביני

ילימא אוכמתא דחריצי איפרוכי מפרכן אלא מאי היא א : 'ולא בירוקה שעל כו : שברא

אמר רב פפא אוכמתא דארבא תנא הוסיפו עליהן של צמר ושל שער ותנא דידן צמר 

זפת זיפתא שעוה קירותא תנא עד כאן  : ולא בזפת : מכווץ כוויץ שער איחרוכי מיחרך



פסול פתילות מכאן ואילך פסול שמנים פשיטא שעוה איצטריכא ליה מהו דתימא 

לות נמי לא חזיא קא משמע לן אמר רמי בר אבין עטרנא פסולתא דזיפתא שעוה לפתי

פסולתא דדובשא 

ר כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן "ת : למאי נפקא מינה למקח וממכר  א גמרא,דף כא

ג קרקע "בשבת אבל עושין מהן מדורה בין להתחמם כנגדה בין להשתמש לאורה בין ע

מאי  : 'ולא בשמן קיק וכו : א לעשות מהן פתילה לנר בלבדבין על גבי כירה ולא אסרו אל

שמן קיק אמר שמואל שאילתינהו לכל נחותי ימא ואמרו לי עוף אחד יש בכרכי הים וקיק 

שמו רב יצחק בריה דרב יהודה אמר משחא דקאזא ריש לקיש אמר קיקיון דיונה אמר 

ומדפשקי רבי ועל פום חנותא רבה בר בר חנה לדידי חזי לי קיקיון דיונה ולצלוליבא דמי 

מדלן יתיה ומפרצידוהי עבדי משחא ובענפוהי נייחן כל בריחי דמערבא אמר רבה פתילות 

שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מפני שהאור מסכסכת בהן שמנים שאמרו חכמים 

אין מדליקין בהן מפני שאין נמשכין אחר הפתילה בעא מיניה אביי מרבה שמנים שאמרו 

ם אין מדליקין בהן בשבת מהו שיתן לתוכן שמן כל שהוא וידליק מי גזרינן דילמא חכמי

ל אין מדליקין מאי טעמא לפי שאין מדליקין איתיביה "אתי לאדלוקי בעינייהו או לא א

ג "רשב> אמר>ג דבר שאין מדליקין בו אין מדליקין בו "כרך דבר שמדליקין בו ע

ל "על גבי אגוז ומדליקין קתני מיהת מדליקין אשל בית אבא היו כורכין פתילה [ אומר]

מ קשיא מאי לאו "ג סייעינהו מדתנא קמא הא לא קשיא מעשה רב מ"אדמותבת לי מדרשב

ג היא וחסורי מיחסרא והכי קתני "ק כולה רשב"ט דת"להדליק לא להקפות אי להקפות מ

להדליק אבל א "ג דבר שאין מדליקין בו אין מדליקין בו בד"כרך דבר שמדליקין בו ע

ג אגוז "להקפות מותר שרבן שמעון בן גמליאל אומר של בית אבא היו כורכין פתילה ע

איני והאמר רב ברונא אמר רב חלב מהותך וקרבי דגים שנמוחו אדם נותן לתוכו שמן כל 

שהוא ומדליק הני מימשכי בעינייהו והני לא מימשכי בעינייהו וגזרו רבנן על חלב מהותך 

ו מהותך ועל קרבי דגים שנמוחו משום קרבי דגים שלא נמוחו וליגזור משום חלב שאינ

נמי חלב מהותך וקרבי דגים שנמוחו שנתן לתוכן שמן משום חלב מהותך וקרבי דגים 

תני רמי  : שנמוחו שלא נתן לתוכן שמן היא גופה גזירה ואנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה

ליקין בהן בשבת אין מדליקין בהן במקדש בר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מד

להעלות נר תמיד הוא תני לה והוא אמר לה כדי שתהא שלהבת ( שמות כז)' משום שנא

עולה מאיליה ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר תנן מבלאי מכנסי כהנים ומהמיניהם היו 

הונה ש דתני רבה בר מתנה בגדי כ"מפקיעין ומהן מדליקין שמחת בית השואבה שאני ת

אמר רב  : שבלו מפקיעין אותן ומהן היו עושין פתילות למקדש מאי לאו דכלאים לא דבוץ

הונא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת אין מדליקין בהן בחנוכה 

בין בשבת בין בחול אמר רבא מאי טעמא דרב הונא קסבר כבתה זקוק לה ומותר 

קין בהן בחול אבל לא בשבת קסבר כבתה להשתמש לאורה ורב חסדא אמר מדלי

ר זירא אמר רב מתנה ואמרי לה "אין זקוק לה ומותר להשתמש לאורה א  ב גמרא,דף כא

ר זירא אמר רב פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן "א

אסור ר ירמיה מאי טעמא דרב קסבר כבתה אין זקוק לה ו"בחנוכה בין בחול בין בשבת א

ירמיה ולא קיבלה כי אתא רבין ' להשתמש לאורה אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר

יוחנן וקיבלה אמר אי זכאי גמירתיה לשמעתיה ' אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר

מעיקרא והא גמרה נפקא מינה לגירסא דינקותא וכבתה אין זקוק לה ורמינהו מצותה 



מאי לאו דאי כבתה הדר מדליק לה לא דאי לא  משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק

עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה אמר רבה בר בר חנה  : נ לשיעורה"אדליק מדליק וא

ר מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר "ת : יוחנן עד דכליא ריגלא דתרמודאי' אמר ר

נה מכאן ואילך ש אומרים יום ראשון מדליק שמ"לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין ב

ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך אמר עולא "פוחת והולך וב

ש "יוסי בר זבידא חד אמר טעמא דב' יוסי בר אבין ור' פליגי בה תרי אמוראי במערבא ר

ש כנגד פרי החג "ה כנגד ימים היוצאין וחד אמר טעמא דב"כנגד ימים הנכנסין וטעמא דב

ר יוחנן שני זקנים "הלל דמעלין בקדש ואין מורידין אמר רבה בר בר חנה אוטעמא דבית 

ה זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג וזה "ש ואחד עשה כדברי ב"היו בצידן אחד עשה כב

ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו "נותן טעם לדבריו דמעלין בקדש ואין מורידין ת

ר ובשעת הסכנה מניחה על שלחנו "ן הסמוכה לרהמבחוץ אם היה דר בעלייה מניחה בחלו

ודיו אמר רבא צריך נר אחרת להשתמש לאורה ואי איכא מדורה לא צריך ואי אדם חשוב 

ה בכסליו יומי "מאי חנוכה דתנו רבנן בכ : ג דאיכא מדורה צריך נר אחרת"הוא אע

ם להיכל טמאו דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו יווני

כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד 

של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס 

והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה תנן 

ר "הפטיש ויצא והזיק חייב גמל שטעון פשתן והוא עובר ברה התם גץ היוצא מתחת

ונכנסה פשתנו לתוך החנות ודלקה בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל הגמל חייב 

הניח חנוני את נרו מבחוץ חנוני חייב רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור אמר רבינא 

חה בתוך עשרה דאי זאת אומרת נר חנוכה מצוה להני[ משמיה דרבא]> משום דרבה>

ד למעלה מעשרה לימא ליה היה לך להניח למעלה מגמל ורוכבו ודילמא אי מיטרחא "ס

אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי  : ליה טובא אתי לאימנועי ממצוה

תנחום 

ואמר רב  : אמה פסולה כסוכה וכמבוי' נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ  א גמרא,דף כב

והבור רק אין ( בראשית לז)ב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום מאי דכתיב כהנא דרש ר

ל אין בו מים מים אין "והבור רק איני יודע שאין בו מים אלא מה ת' בו מים ממשמע שנא

אמר רבה נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח  : בו אבל נחשים ועקרבים יש בו

מימין רב שמואל מדפתי אמר משמאל והילכתא והיכא מנח ליה רב אחא בריה דרבא אמר 

אמר >אמר רב יהודה אמר רב אסי  : משמאל כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין

אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי וכי נר > רב

סה ושפך וכ( ויקרא יז)קדושה יש בה מתקיף לה רב יוסף וכי דם קדושה יש בו דתניא 

נ שלא יהו מצות בזויות "במה ששפך יכסה שלא יכסנו ברגל שלא יהו מצות בזויות עליו ה

ל הרי אמרו "בעו מיניה מרבי יהושע בן לוי מהו להסתפק מנויי סוכה כל שבעה א : עליו

אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה אמר רב יוסף מריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא 

דתניא סככה כהלכתה ועיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין  סוכה תניא חנוכה לא תניא

ותלה בה אגוזים אפרסקין שקדים ורמונים ופרכילי ענבים ועטרות של שבלים יינות 

שמנים וסלתות אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון של חג ואם התנה > של>

ר רב אמר אין מדליקין איתמ : עליהן הכל לפי תנאו אלא אמר רב יוסף אבוהון דכולהו דם



מנר לנר ושמואל אמר מדליקין רב אמר אין מתירין ציצית מבגד לבגד ושמואל אמר 

מתירין מבגד לבגד רב אמר אין הלכה כרבי שמעון בגרירה ושמואל אמר הלכה כרבי 

שמעון בגרירה אמר אביי כל מילי דמר עביד כרב לבר מהני תלת דעביד כשמואל 

ן מבגד לבגד והלכה כרבי שמעון בגרירה דתניא רבי שמעון מדליקין מנר לנר ומתירי

אומר גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ יתיב ההוא מרבנן 

קמיה דרב אדא בר אהבה ויתיב וקאמר טעמא דרב משום ביזוי מצוה אמר להו לא תציתו 

ו דקא מדליק משרגא ליה טעמיה דרב משום דקא מכחיש מצוה מאי בינייהו איכא בינייה

ד משום אכחושי מצוה משרגא "ד משום ביזוי מצוה משרגא לשרגא מדליק מ"לשרגא מ

לשרגא נמי אסור מתיב רב אויא סלע של 

מעשר שני אין שוקלין כנגדו דנרי זהב ואפילו לחלל עליו מעשר שני   ב גמרא,דף כב

סר שמואל הא לא אחר אי אמרת בשלמא כי פליגי רב ושמואל מנר לנר אבל בקינסא א

תהוי תיובתא אלא אי אמרת בקינסא נמי שרי הא תהוי תיובתא אמר רבה גזירה שמא לא 

מחוץ לפרוכת העדות ( ויקרא כד)יכוין משקלותיו וקא מפיק להו לחולין מתיב רב ששת 

יערוך וכי לאורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו 

ות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל מאי עדות אמר רב זו נר אלא לאורו אלא עד

מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים והא הכא כיון 

דקביעי נרות לא סגיא דלא משקיל ואדלוקי קשיא בין למאן דאמר משום בזוי מצוה ובין 

ד משום אכחושי "ת סוף סוף למפ בפתילות ארוכו"ד משום אכחושי מצוה תרגמא ר"למ

ר הונא בריה דרב יהושע חזינא אי הדלקה עושה מצוה "מצוה קשיא קשיא מאי הוי עלה א

מדליקין מנר לנר ואי הנחה עושה מצוה אין מדליקין מנר לנר דאיבעיא להו הדלקה עושה 

ש דאמר רבא היה תפוש נר חנוכה ועומד לא עשה ולא "מצוה או הנחה עושה מצוה ת

ש דאמר "שמע מינה הנחה עושה מצוה התם הרואה אומר לצורכו הוא דנקיט לה ת כלום

ב הדלקה עושה מצוה הדלקה במקומו "רבא הדליקה בפנים והוציאה לא עשה כלום אא

בעינן משום הכי לא עשה כלום אלא אי אמרת הנחה עושה מצוה אמאי לא עשה ולא כלום 

תא שמע דאמר רבי יהושע בן לוי התם נמי הרואה הוא אומר לצורכו הוא דאדלקה 

ש מכבה ומדליקה אי "עששית שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו למוצ  א גמרא,דף כג

אמרת בשלמא הדלקה עושה מצוה שפיר אלא אי אמרת הנחה עושה מצוה האי מכבה 

ומדליקה מכבה ומגביהה ומניחה ומדליקה מיבעי ליה ועוד מדקא מברכינן אשר קדשנו 

מ והשתא דאמרינן "מ הדלקה עושה מצוה ש"ונו להדליק נר של חנוכה שבמצותיו וצ

הדלקה עושה מצוה הדליקה חרש שוטה וקטן לא עשה ולא כלום אשה ודאי מדליקה 

אמר רב ששת  : ר יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס"דא

שתתפנא בפריטי בהדי ר זירא מריש כי הוינא בי רב מ"אכסנאי חייב בנר חנוכה א

 : אושפיזא בתר דנסיבי איתתא אמינא השתא ודאי לא צריכנא דקא מדליקי עלי בגו ביתאי

ר יהושע בן לוי כל השמנים כולן יפין לנר ושמן זית מן המובחר אמר אביי מריש הוה "א

מהדר מר אמשחא דשומשמי אמר האי משך נהורי טפי כיון דשמע לה להא דרבי יהושע 

ל כל השמנים יפין לדיו "דר אמשחא דזיתא אמר האי צליל נהוריה טפי ואריבבן לוי מה

ש דתני רב שמואל בר זוטרא כל "ושמן זית מן המובחר איבעיא להו לגבל או לעשן ת

השמנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר בין לגבל בין לעשן רב שמואל בר זוטרא מתני 

בחר אמר רב הונא כל השרפין יפין לדיו ושרף הכי כל העשנים יפין לדיו ושמן זית מן המו



ר חייא בר אשי אמר רב המדליק נר של חנוכה צריך לברך ורב "א : קטף יפה מכולם

' ירמיה אמר הרואה נר של חנוכה צריך לברך אמר רב יהודה יום ראשון הרואה מברך ב

עט זמן מכאן ואילך מדליק מברך שתים ורואה מברך אחת מאי ממעט ממ' ומדליק מברך ג

ונימעוט נס נס כל יומי איתיה מאי מברך מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר 

( דברים לב)מלא תסור רב נחמיה אמר ( דברים יז)של חנוכה והיכן צונו רב אויא אמר 

שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך מתיב רב עמרם הדמאי מערבין בו ומשתתפין בו 

ומפרישין אותו ערום ובין השמשות ואי אמרת כל מדרבנן בעי  ומברכין עליו ומזמנין עליו

והיה מחניך קדוש וליכא אמר ( דברים כג)ברכה הכא כי קאי ערום היכי מברך והא בעינן 

ט שני דספק דבריהם "אביי ודאי דדבריהם בעי ברכה ספק דדבריהם לא בעי ברכה והא יו

 : מר רוב עמי הארץ מעשרין הןהוא ובעי ברכה התם כי היכי דלא לזילזולי בה רבא א

רבא לא אמרן [ אמר]> ואמר>פתחים צריכה שתי נרות ' אמר רב הונא חצר שיש לה ב

ט אילימא משום חשדא חשדא דמאן "אלא משתי רוחות אבל מרוח אחת לא צריך מ

משתי רוחות ' אילימא חשדא דעלמא אפילו ברוח אחת נמי ליבעי אי חשדא דבני מתא אפי

לעולם משום חשדא דבני מתא וזימנין דמחלפי בהאי ולא חלפי בהאי ואמרי נמי לא ליבעי 

כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק בהך פיתחא נמי לא אדליק ומנא תימרא דחיישינן לחשד 

דתניא אמר רבי שמעון בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פיאה בסוף שדהו מפני 

בל תכלה מפני גזל עניים ( ויקרא יט)משום גזל עניים ומפני ביטול עניים ומפני החשד ו

שלא יראה בעל הבית שעה פנוייה ויאמר לקרובו עני הרי זו פאה 

ב "ומפני ביטול עניים שלא יהו עניים יושבין ומשמרין עכשיו מניח בעה   ב גמרא,דף כג

פאה ומפני חשד שלא יהיו עוברין ושבין אומרים תבא מארה לאדם שלא הניח פאה 

בל תכלה אטו כולהו לאו משום בל תכלה נינהו אמר רבא מפני ( ויקרא יט) בשדהו ומשום

בני אדם ' ר הונא נר שיש לה שני פיות עולה לב"אמר רב יצחק בר רדיפה א : הרמאין

אמר רבא מילא קערה שמן והקיפה פתילות כפה עליה כלי עולה לכמה בני אדם לא כפה 

אמר רבא פשיטא לי נר ביתו  : אינה עולהעליה כלי עשאה כמין מדורה ואפילו לאחד נמי 

ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום ביתו נר ביתו וקידוש היום נר ביתו עדיף משום 

שלום ביתו בעי רבא נר חנוכה וקידוש היום מהו קידוש היום עדיף דתדיר או דילמא נר 

פרסומי  חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא בתר דאבעיא הדר פשטה נר חנוכה עדיף משום

אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים הזהיר במזוזה זוכה לדירה  : ניסא

נאה הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין רב הונא 

הוה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דרבי אבין נגרא חזא דהוה רגיל בשרגי טובא אמר תרי 

נפקי מהכא נפקי מינייהו רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין רב חסדא הוה גברי רברבי 

רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא דבי נשא דרב שיזבי חזא דהוה רגיל בשרגי טובא אמר 

גברא רבא נפק מהכא נפק מינייהו רב שיזבי דביתהו דרב יוסף הות מאחרה ומדלקת לה 

מוד הענן יומם ועמוד האש לילה מלמד לא ימיש ע( שמות יג)אמר לה רב יוסף תניא 

שעמוד ענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן סברה לאקדומה אמר לה 

אמר רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין  : ההוא סבא תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר

ן ואי רבנן דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן דדחיל מרבנן הוא גופיה הוי צורבא מרבנ

מאי שמן  : 'ולא בשמן שריפה וכו : לאו בר הכי הוא משתמען מיליה כצורבא מרבנן

שריפה אמר רבה שמן של תרומה שנטמאה ואמאי קרו לה שמן שריפה הואיל ולשריפה 



ל אביי אלא מעתה "ט לא מתוך שמצוה עליו לבערו גזרה שמא יטה א"עומד ובשבת מ

ט אטו שבת רב חסדא "ט גזרה יו"שמן שריפה ביוט לישתרי אלמה תנן אין מדליקין ב"ביו

ש עסקינן לפי שאין שורפין "ט שחל להיות ע"אמר לשמא יטה לא חיישינן אלא הכא ביו

ט מכלל דרישא לאו "ט והא מדקתני סיפא אין מדליקין בשמן שריפה ביו"קדשים ביו

ט "פה ביור חנינא מסורא מה טעם קאמר מה טעם אין מדליקין בשמן שרי"א' ט עסקי"ביו

ט "לפי שאין שורפין קדשים ביו

תניא כוותיה דרב חסדא כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת    א גמרא,דף כד

איבעיא  : מדליקין בהן ביום טוב חוץ משמן שריפה לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב

משום להו מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון כיון דמדרבנן הוא לא מדכרינן או דילמא 

פרסומי ניסא מדכרינן אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא אינו מזכיר ואם בא 

להזכיר מזכיר בהודאה רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא סבר לאדכורי בבונה ירושלים 

איבעיא להו מהו  : אמר להו רב ששת כתפלה מה תפלה בהודאה אף ברכת המזון בהודאה

ם תימצי לומר בחנוכה דרבנן לא צריך ראש חודש להזכיר ראש חודש בברכת המזון א

דאורייתא צריך או דילמא כיון דלא אסור בעשיית מלאכה לא מזכרינן רב אמר מזכיר רבי 

' חנינא אמר אינו מזכיר אמר רב זריקא נקוט דרב בידך דקאי רבי אושעיא כוותיה דתני ר

ית ומנחה מתפלל מ ערבית ושחר"ח וחוש"אושעיא ימים שיש בהן קרבן מוסף כגון ר

שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בעבודה ואם לא אמר מחזירין אותו ואין בהן קדושה 

על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון ימים שאין בהן קרבן מוסף כגון שני וחמישי 

של תעניות ' וב' ותעניות ומעמדות שני וחמישי מאי עבידתייהו אלא שני וה> ושני>

ית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בשומע תפלה ומעמדות ערבית ושחר

ואין בהן הזכרה בברכת > ואין בהן קדושה על הכוס>ואם לא אמר אין מחזירין אותו 

איבעיא להו מהו להזכיר של חנוכה במוספין כיון דלית ביה מוסף בדידיה לא  : המזון

ורב יהודה דאמרי תרוייהו מדכרינן או דילמא יום הוא שחייב בארבע תפלות רב הונא 

אינו מזכיר רב נחמן ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו מזכיר אמר אביי לרב יוסף הא דרב הונא 

ורב יהודה דרב הוא דאמר רב גידל אמר רב ראש חדש שחל להיות בשבת המפטיר בנביא 

בשבת אינו צריך להזכיר של ראש חדש שאילמלא שבת אין נביא בראש חדש מי דמי 

ח ליכא כלל הכא איתיה בערבית ושחרית ומנחה אלא להא דמיא דאמר "בדר התם נביא

רב אחדבוי אמר רב מתנה אמר רב יום טוב שחל להיות בשבת המפטיר בנביא במנחה 

צ להזכיר של יום טוב שאילמלא שבת אין נביא במנחה ביום טוב "בשבת א

הושע בן לוי יום ר י"ולית הילכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא דא   ב גמרא,דף כד

הכפורים שחל להיות בשבת המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת יום הוא שנתחייב 

ל וקיימא לן הילכתא כרבא "בארבע תפלות קשיא הילכתא אהילכתא אמרת הילכתא כריב

ט שחל להיות בשבת שליח ציבור היורד לפני התיבה ערבית אינו צריך "דאמר רבא יו

ט הכי השתא התם "לא שבת אין שליח צבור יורד ערבית ביולהזכיר של יום טוב שאילמ

בדין הוא דאפילו בשבת נמי לא צריך ורבנן הוא דתקוני משום סכנה אבל הכא יום הוא 

חכמים היינו תנא קמא איכא בינייהו דרב  : 'ולא באליה כו : שנתחייב בארבע תפלות

: ברונא אמר רב ולא מסיימי

ט רבי ישמעאל אומר אין מדליקין "מן שריפה ביואין מדליקין בש   ב משנה,דף כד

בעטרן מפני כבוד השבת וחכמים מתירין בכל השמנים בשמן שומשמין בשמן אגוזים 



טרפון אומר אין מדליקין אלא ' בשמן צנונות בשמן דגים בשמן פקועות בעטרן ובנפט ר

: בשמן זית בלבד

י מילי אמר חזקיה וכן תנא ט מנהנ"ט לפי שאין שורפין קדשים ביו"מ   ב גמרא,דף כד

ולא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר שאין ( שמות יב)דבי חזקיה אמר קרא 

ל עד בקר בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו אביי אמר אמר קרא "ל עד בקר מה ת"ת

ט רבא אמר "עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביו( במדבר כח)

הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשירין לבדו ולא מילה שלא בזמנה ( מות יבש)אמר קרא 

שבתון > שבת>( ויקרא כג)ו רב אשי אמר "דאתיא בק

עשה והוה ליה יום טוב עשה ולא תעשה ואין עשה דוחה את לא תעשה    א גמרא,דף כה

ט אמר רב כשם שמצוה לשרוף "ועשה ביום טוב הוא דאסיר הא בחול שפיר דמי מ

שים שנטמאו כך מצוה לשרוף את התרומה שנטמאת ואמרה תורה בשעת ביעורה הקד

תיהני ממנה היכן אמרה תורה מדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר קרא 

ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת ( במדבר יח)

תהא להסיקה תחת תבשילך תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה ואמר רחמנא לך שלך 

ולא בערתי ממנו ( דברים כו)ר יוחנן "ואיבעית אימא מדרבי אבהו דאמר רבי אבהו א

בטמא ממנו אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנטמאת ואימא ממנו אי 

אתה מבעיר אבל אתה מבעיר שמן של קדש שנטמא לאו קל וחומר הוא מה מעשר הקל 

ו הוא "ה תרומה נמי לימא ק"ש א"ממנו בטמא קדש חמור לא כאמרה תורה לא בערתי 

ס פיגול נותר "ק עכ"הא כתיב ממנו ומה ראית מסתברא קדש לא ממעיטנא שכן סימן פנ

ז סימן מיתה חומש "קרבן מעילה וכרת אסור לאונן אדרבה תרומה לא ממעיטנא שכן מחפ

יבעית אימא קדש חמור שכן ואין לה פדיון ואסורה לזרים הנך נפישן וא   ב גמרא,דף כה

תתן לו לו ולא לאורו מכלל דבת ( דברים יח)ענוש כרת רב נחמן בר יצחק אמר אמר קרא 

מאי טעמא אמר רבא מתוך שריחו רע גזרה שמא  : 'רבי ישמעאל אומר כו : אורו הוא

יניחנה ויצא אמר ליה אביי ויצא אמר ליה שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה דאמר רב 

רב זבדא ואמרי לה אמר רב נחמן בר רבא אמר רב הדלקת נר בשבת חובה  נחמן בר

רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית רשות ואני אומר מצוה מאי מצוה דאמר רב יהודה אמר 

ש מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו "יהודה בר אלעאי ע' רב כך היה מנהגו של ר

צבאות והיו תלמידיו ' יצין ודומה למלאך הידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוי

מחבין ממנו כנפי כסותן אמר להן בני לא כך שניתי לכם סדין בציצית בית שמאי פוטרין 

( איכה ג) : ה מחייבין והלכה כדברי בית הלל ואינהו סברי גזירה משום כסות לילה"וב

ו הדלקת נר אבהו ז' ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה מאי ותזנח משלום נפשי אמר ר

זו [ רבי יוחנן אמר]> אמר רבי יוחנן>בשבת נשיתי טובה אמר רבי ירמיה זו בית המרחץ 

אבא ' יצחק נפחא אמר זו מטה נאה וכלים נאים שעליה ר' רחיצת ידים ורגלים בחמין ר

ר איזה עשיר כל שיש לו נחת "ת : אמר זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים

כרמים ' רבי טרפון אומר כל שיש לו ק : ס"ט ק"סימן מ : מאיר רוח בעשרו דברי רבי

עבדים שעובדין בהן רבי עקיבא אומר כל שיש לו אשה נאה במעשים רבי ' ומאה שדות וק

יוסי אומר כל שיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין 

רה שמא יסתפק ממנו אמר ליה מדליקין בצרי מאי טעמא אמר רבה מתוך שריחו נודף גז

אביי 



לימא מר מפני שהוא עף חדא ועוד קאמר חדא מפני שהוא עף ועוד    א גמרא,דף כו

גזירה שמא יסתפק ממנו ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתה אמרה לה זיל איקשיט 

במשחא דאפרסמא אזלא איקשיט כי אתת אמרה לה זיל איתלי שרגא אזלא אתלא שרגא 

ומדלת הארץ השאיר נבוזראדן רב טבחים ( ירמיהו נב) : א ואכלתהאינפח בה נור

לכורמים וליוגבים כורמים תני רב יוסף אלו מלקטי אפרסמון מעין גדי ועד רמתא יוגבים 

ל "ר אין מדליקין בטבל טמא בחול ואצ"ת : אלו ציידי חלזון מסולמות של צור ועד חיפה

ל בשבת בשלמא נפט לבן מפני שהוא "אצבשבת כיוצא בו אין מדליקין בנפט לבן בחול ו

ואני הנה נתתי לך את משמרת ( במדבר יח)עף אבל טבל טמא מאי טעמא אמר קרא 

תרומותי בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה מה תרומה 

טהורה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך אף תרומה טמאה אין לך בה אלא משעת 

ש בן אלעזר אומר אין מדליקין בצרי וכן היה רבי שמעון בן "גופא ר : הרמה ואילך

ישמעאל אומר כל היוצא מן העץ אין ' אלעזר אומר צרי אינו אלא שרף מעצי הקטף ר

טרפון אומר ' ישמעאל בן ברוקה אומר אין מדליקין אלא ביוצא מן הפרי ר' מדליקין בו ר

ן בן נורי על רגליו ואמר מה יעשו אנשי אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד עמד רבי יוחנ

בבל שאין להם אלא שמן שומשמין ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים ומה 

יעשו אנשי אלכסנדריא שאין להם אלא שמן צנונות ומה יעשו אנשי קפוטקיא שאין להם 

ין בשמן לא כך ולא כך אלא נפט אלא אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין מדליקין ומדליק

דגים ובעטרן רבי שמעון שזורי אומר מדליקין בשמן פקועות ובנפט סומכוס אומר כל 

היוצא מן הבשר אין מדליקין בו אלא בשמן דגים סומכוס היינו תנא קמא איכא בינייהו 

דרב ברונא אמר רב ולא מסיימי תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר כל היוצא מן העץ אין 

מסככין בו חוץ מפשתן אמר אביי בו משום שלש על שלש ו

שמעון בן ' ישמעאל אמרו דבר אחד ר' שמעון בן אלעזר ותנא דבי ר' ר   ב גמרא,דף כו

ישמעאל הואיל ונאמרו ' ישמעאל מאי היא דתני דבי ר' אלעזר הא דאמרן תנא דבי ר

בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים מה להלן צמר ופשתים אף 

שמעון בן ' ר ופשתים רבא אמר שלשה על שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו דרכל צמ

ישמעאל לית ליה דכולי עלמא מיהת שלש על שלש בצמר ' אלעזר אית ליה לתנא דבי ר

ויקרא )ל "ופשתים מיטמא בנגעים מנלן דתניא בגד אין לי אלא בגד שלש על שלש מנין ת

ו הוא השתא שתי וערב מיטמא שלשה "קוהבגד ואימא לרבות שלשה על שלשה לאו ( יג

ו אלא שלשה על שלשה דחזו בין "על שלשה מיבעיא אי הכי שלש על שלש נמי ליתי בק

ו שלש על שלש לעניים הוא דחזיין לעשירים לא חזיין לא "לעשירים בין לעניים אתי בק

ו ואימא לרבות שלשה "ו טעמא דכתביה קרא הא לא כתביה קרא לא גמרינן בק"אתי בק

בגד צמר ופשתים בגד צמר ופשתים אין ( ויקרא יג)על שלשה בשאר בגדים אמר קרא 

מידי אחריני לא ואימא כי אימעוט משלש על שלש אבל שלשה על שלשה מיטמא תרי 

פשתים חד למעוטי משלש על שלש וחד [ בבגד]בגד צמר או ( ויקרא יג)מיעוטי כתיבי 

שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו למעוטי משלשה על שלשה ולרבא דאמר שלשה על 

א אית ליה לתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה שלשה על שלשה בשאר בגדים "לרשב

מאו בגד דתניא בגד אין לי אלא בגד שלשה ( ויקרא יא)מנא ליה נפקא    א גמרא,דף כז

ל או בגד ואביי האי או בגד מאי עביד ליה מיבעי ליה "על שלשה בשאר בגדים מניין ת

לש על שלש בצמר ופשתים דמטמא בשרצים ורבא גלי רחמנא גבי נגעים והוא לרבות ש



ד "הדין לשרצים ואביי איכא למיפרך מה לנגעים שכן שתי וערב מטמא בהם ואידך אי ס

נגעים חמירי לכתוב רחמנא גבי שרצים וליתו נגעים מינייהו ואידך נגעים משרצים לא 

שה אמר אביי האי תנא דבי רבי אתו דאיכא למיפרך מה לשרצים שכן מטמא בכעד

ישמעאל דתני דבי רבי ישמעאל בגד אין לי אלא בגד ' ישמעאל מפיק מאידך תנא דבי ר

צמר ופשתים מניין לרבות צמר גמלים וצמר ארנבים נוצה של עזים והשירין והכלך 

והסריקין תלמוד לומר או בגד רבא אמר כי לית ליה להך תנא דבי רבי ישמעאל בשאר 

לש על שלש שלשה על שלשה אית ליה והא רבא הוא דאמר שלשה על שלשה בגדים ש

א אית ליה לתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה הדר ביה רבא מההיא "בשאר בגדים לרשב

א הא רב פפא אמרה רב פפא אמר אף כל לאתויי כלאים כלאים בהדיא כתיבי ביה "ואב

מ דרך לבישה אבל "א הד אמינ"לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו ס( דברים כב)

ו הוא ומה לבישה דקא מיתהני כולי גופיה מכלאים "בהעלאה כל תרי מיני אסור ולאו ק

ש אלא דרב פפא בדותא היא רב "אמרת צמר ופשתים אין מידי אחרינא לא העלאה לא כ

נחמן בר יצחק אמר אף כל 

לא תלבש שעטנז צמר ( דברים כב)לאתויי ציצית ציצית בהדיא כתיב    ב גמרא,דף כז

( במדבר טו)א כדרבא דרבא רמי כתיב "גדילים תעשה לך סד( דברים כב)ופשתים וכתיב 

הכנף מין כנף וכתיב צמר ופשתים יחדיו הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין 

ל אמר רב "ד כדרבא קמ"אין פוטרין סשלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן 

אחא בריה דרבא לרב אשי לתנא דבי רבי ישמעאל מאי שנא לענין טומאה דמרבי שאר 

בגדים דכתיב או בגד הכא נמי לימא לרבות שאר בגדים מאשר תכסה בה ההוא לאתויי 

כסות סומא הוא דאתא דתניא וראיתם אתו פרט לכסות לילה אתה אומר פרט לכסות לילה 

אינו אלא פרט לכסות סומא כשהוא אומר אשר תכסה בה הרי כסות סומא אמור הא או 

מה אני מקיים וראיתם אתו פרט לכסות לילה ומה ראית לרבות סומא ולהוציא כסות לילה 

מרבה אני כסות סומא שישנה בראייה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה שאינה בראייה 

תברא קאי בצמר ופשתים מרבה צמר ופשתים אצל אחרים ואימא לרבות שאר בגדים מס

אמר אביי רבי שמעון בן אלעזר וסומכוס אמרו  : קאי בצמר ופשתים מרבה שאר בגדים

א הא דאמרן סומכוס דתניא סומכוס אומר סיככה בטווי פסולה מפני "דבר אחד רשב

שמטמאה בנגעים כמאן כי האי תנא דתנן שתי וערב מטמא בנגעים מיד דברי רבי מאיר 

: של פשתן משיתלבנו' ורבי יהודה אומר השתי משישלה והערב מיד והאוני

כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן וכל היוצא מן העץ אינו    ב משנה,דף כז

: מטמא טומאת אהלים אלא פשתן

והיא ( יהושוע ב)מנלן דפשתן איקרי עץ אמר מר זוטרא דאמר קרא    ב גמרא,דף כז

והיוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא  : נם בפשתי העץהעלתם הגגה ותטמ

מנלן אמר רבי אלעזר גמר אהל אהל  : פשתן

זאת התורה אדם כי ימות באהל וכתיב ( במדבר יט)ממשכן כתיב הכא    א גמרא,דף כח

ויפרוש את האהל על המשכן מה להלן של פשתן קרוי אהל אף כאן של ( שמות מ)התם 

ל אהל "ת' אף כאן שזורין וחוטן כפול ו' מה להלן שזורין וחוטן כפול ופשתן קרוי אהל אי 

אהל ריבה אי אהל אהל ריבה אפילו כל מילי נמי אם כן גזירה שוה מאי אהני ליה ואימא 

ועשית קרשים למשכן משכן קרוי ( שמות כו)מה להלן קרשים אף כאן קרשים אמר קרא 

ית מכסה לאהל הכי נמי מכסה לא איקרי משכן ואין קרשים קרויין משכן אלא מעתה ועש



אהל אלא הא דבעי רבי אלעזר עור בהמה טמאה מהו שיטמא באהל המת השתא עור 

בהמה טהורה לא מטמא עור בהמה טמאה מיבעיא שאני התם דהדר אהדריה קרא דכתיב 

ונשאו את יריעות המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו ( במדבר ד)

גופא בעי רבי אלעזר עור  : לתחתון מה תחתון קרוי אהל אף עליון קרוי אהלמקיש עליון 

בהמה טמאה מהו שיטמא טומאת אהלין מאי קמיבעיא ליה אמר רב אדא בר אהבה תחש 

שהיה בימי משה קמיבעיא ליה טמא היה או טהור היה אמר רב יוסף מאי תיבעי ליה 

ה בלבד מתיב רבי אבא רבי תנינא לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהור

יהודה אומר שני מכסאות היו אחד של עורות אילים מאדמים ואחד של עורות תחשים רבי 

ק כמין "נחמיה אומר מכסה אחד היה ודומה כמין תלא אילן והא תלא אילן טמא הוא ה

ר יוסף "תלא אילן הוא שיש בו גוונין הרבה ולא תלא אילן דאילו התם טמא והכא טהור א

היינו דמתרגמינן ססגונא ששש בגוונין הרבה רבא אמר עור בהמה טמאה דמטמא ה "א

באהל המת מהכא דתניא עור או בעור ריבה עור בהמה טמאה ושלקה ביד כהן קצץ מכולן 

או בכל מלאכת עור ואיכא למיפרך מה ( ויקרא יג)ועשה אחת מהן מנין תלמוד לומר 

ים דתניא עור אין לי אלא עור בהמה לנגעים שכן שתי וערב טמא בהן אלא גמר משרצ

טהורה עור בהמה טמאה מנין תלמוד לומר או עור ואיכא למיפרך מה לשרצים שכן 

מטמאין בכעדשה נגעים יוכיחו וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד 

השוה שבהן שעור טמא בהן ועשה עור בהמה טמאה כעור בהמה טהורה אף אני אביא 

מת שעור טמא בו ונעשה בו עור בהמה טמאה כעור בהמה טהורה אמר ליה רבא אהל ה

מברניש לרב אשי איכא למיפרך מה להצד השוה שבהן שכן טמאין בפחות מכזית תאמר 

במת שאינו מטמא אלא בכזית אלא אמר רבא מברניש 

ו מנוצה של עזים שאין מטמא בנגעים מטמא באהל המת עור "אתיא בק   ב גמרא,דף כח

בהמה טמאה שמטמאה בנגעים אינו דין שמטמאה באהל המת ואלא הא דתני רב יוסף לא 

הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד למאי הלכתא לתפילין תפילין 

בפיך מן המותר בפיך אלא לעורן ' למען תהיה תורת ה( שמות יג)בהדיא כתיב בהו 

מ הוא "בשערן ולתופרן בגידן הא נמי הלמ אלא לכורכן "ן של תפילין הל"והאמר אביי שי

ר יצחק "והא' בשערן ונתפרות בגידן אלא לרצועו' מ נכרכו"דתניא תפילין מרובעות הל

מ נהי דגמירי שחורות טהורות מי גמירי מאי הוי עלה דתחש שהיה "רצועות שחורות הל

מ תחש שהיה בימי משה בריה בפני "ל אומר היה ר"ר אלעא אמר רשב"בימי משה א

עצמה היה ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה הוא אם מין בהמה הוא וקרן אחת היתה לו 

במצחו ולפי שעה נזדמן לו למשה ועשה ממנו משכן ונגנז מדקאמר קרן אחת היתה לו 

ר יהודה שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחו "מ טהור היה דא"במצחו ש

נ בר "פר מקרין מפריס מקרין תרתי משמע אמר ר משור' ותיטב לה( תהילים סט)שנאמר 

יצחק מקרן כתיב וליפשוט מיניה דמין בהמה הוא כיון דאיכא קרש דמין חיה הוא ולית 

: ליה אלא חדא קרן איכא למימר מין חיה הוא

א אומר טמאה היא ואין מדליקין "פתילת הבגד שקפלה ולא הבהבה ר   ב משנה,דף כח

: ין בהא טהורה היא ומדליק"בה רע

א סבר קיפול אינו מועיל "בשלמא לענין טומאה בהא פליגי דר   ב גמרא,דף כח

במאי ' ע סבר קיפול מועיל ובטולי בטיל אלא לענין הדלק"ובמילתיה קמייתא קיימא ור

מצומצמות עסקינן ' על ג' ר אדא בר אהבה הכא בג"ר אושעיא וכן א"ר אלעזר א"פליגי א



יהודה דאמר מסיקין בכלים ואין ' ע אית להו דר"דכש עסקינן "ט שחל להיות ע"ובי

ע אית להו דעולא דאמר עולא המדליק צריך שידליק ברוב "מסיקין בשברי כלים ודכ

א סבר קיפול אינו מועיל וכיון דאדליק ביה פורתא הויא ליה שבר כלי וכי קא "היוצא ר

ו וכי קמדליק בעץ ע סבר קיפול מועיל ואין תורת כלי עלי"מדליק בשבר כלי קמדליק ור

מצומצמות ולא ידענא למאי הלכתא ' על ג' בעלמא קמדליק אמר רב יוסף היינו דתנינא ג

ר אדא בר "ל ומי א"י ס"מ כר"יהודה ש' ומדקא מתרץ רב אדא בר אהבה אליבא דר

ר אדא בר אהבה "אהבה הכי והא

א לדבריהם ט ואמאי נולד הו"נכרי שחקק קב בבקעת ישראל מסיקה ביו   א גמרא,דף כט

ע קאמר ליה וליה לא סבירא ליה רבא אמר היינו טעמא דרבי אליעזר לפי שאין "א ור"דר

מדליקין בפתילה שאינה מחורכת ולא בסמרטוטין שאינן מחורכין אלא הא דתני רב יוסף 

שאמרו חוץ מן המלל דברי ' על ג' מצומצמות למאי הלכתא לענין טומאה דתנן ג' על ג' ג

אמר רב יהודה אמר רב מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי  : מכוונות' ג על' א ג"ש וחכ"ר

ש מתיר מסיקין בתמרין אכלן אין מסיקין בגרעיניהן דברי רבי "כלים דברי רבי יהודה ור

ש מתיר מסיקין באגוזים אכלן אין מסיקין בקליפותיהן דברי רבי יהודה ורבי "יהודה ור

תא בההיא קאמר רבי יהודה משום דמעיקרא כלי שמעון מתיר וצריכא דאי אשמעינן קמיי

והשתא שבר כלי והוה ליה נולד ואסור אבל תמרים דמעיקרא גרעינין והשתא גרעינין 

אימא שפיר דמי ואי אשמעינן גרעינין הוה אמינא דמעיקרא מכסיין והשתא מיגליין אבל 

רב לאו בפירוש קליפי אגוזין דמעיקרא מיגלו והשתא מיגלו אימא שפיר דמי צריכא והא ד

איתמר אלא מכללא איתמר דרב אכל תמרי ושדא קשייתא לבוכיא אמר ליה רבי חייא בר 

ש דכי אתא רב לבבל אכל "ט אסור קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה ת"פחתי כנגדו ביו

תמרי ושדא קשייתא לחיותא מאי לאו בפרסייאתא ולא קיבלה לא בארמיאתא הואיל וחזי 

שמואל בר בר חנה לרב יוסף לרבי יהודה דאמר מסיקין בכלים ואין ' ל ר"אגב אימייהו א

מסיקין בשברי כלים כיון דאדליק בהו פורתא הוה ליה שברי כלים וכי קא מהפך 

באיסורא קא מהפך דעבד כדרב מתנה דאמר רב מתנה אמר רב עצים שנשרו מן הדקל 

פחות משלשה על שלשה ט מרבה עצים מוכנין ומסיקן רב המנונא אמר הכא ב"לתנור ביו

ע לטעמיה דתנן פחות "אליעזר לטעמיה ור' עסקינן ומקולי מטלניות שנו כאן ואזדא ר

משלשה על שלשה שהתקינו לפקק בו את המרחץ ולנער בו את הקדירה ולקנח בו את 

הרחיים בין מן המוכן ובין שאין מן המוכן טמא דברי רבי אליעזר ורבי יהושע אומר בין 

ע אומר מן המוכן טמא ושלא מן המוכן טהור ואמר "שלא מן המוכן טהור ר מן המוכן ובין

ר יוחנן הכל מודים זרקו באשפה דברי הכל טהור "עולא ואיתימא רבה בר בר חנה א

הניחו בקופסא דברי הכל טמא לא נחלקו אלא שתלאו במגוד או שהניחו    ב גמרא,דף כט

עתיה עילויה ומאי קרי ליה שלא מן אליעזר סבר מדלא זרקו באשפה ד' לאחורי הדלת ר

יהושע סבר מדלא הניחו בקופסא בטולי בטליה ' המוכן דלגבי קופסא לאו מוכן הוא ור

עקיבא בתלאו במגוד סבר כרבי אליעזר ' ומאי קרי ליה מוכן דלגבי אשפה מוכן הוא ור

 יהושע ממאי אמר' ע לגביה דר"בהניחו אחורי הדלת סבר לה כרבי יהושע והדר ביה ר

רבא מדקתני פתילת הבגד מאי איריא דתני פתילת הבגד ליתני פתילה של בגד מאי פתילת 

: הבגד דעדיין בגד הוא

לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר    ב משנה,דף כט

בשביל שתהא מנטפת ואפילו היא של חרס ורבי יהודה מתיר אבל אם חברה היוצר 



שהוא כלי אחד לא ימלא אדם קערה של שמן ויתננה בצד הנר ויתן מתחילה מותר מפני 

: ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהא שואבת ורבי יהודה מתיר

וצריכא דאי אשמעינן שפופרת של ביצה בהא קאמרי רבנן דכיון דלא    ב גמרא,דף כט

מאיסא אתי לאסתפוקי מינה אבל של חרס דמאיסא אימא מודו ליה לרבי יהודה ואי 

אשמעינן של חרס בהא קאמר רבי יהודה אבל בההיא אימא מודי להו לרבנן ואי אשמעינן 

קערה דמיפסקא אימא מודי להו  הנך תרתי בהני קאמר רבי יהודה משום דלא מיפסק אבל

לרבנן ואי אשמעינן בההיא בההיא קאמרי רבנן אבל בהני תרתי אימא מודו לרבי יהודה 

תנא אם חברה בסיד ובחרסית מותר והאנן  : 'ואם חברה היוצר מתחלה מותר וכו : צריכא

 ר יהודה פעם אחת שבתינו בעליית בית נתזה"תניא א : יוצר תנן מאי יוצר כעין יוצר

בלוד והביאו לנו שפופרת של ביצה ומלאנוה שמן ונקבנוה והנחנוה על פי הנר והיה שם 

ט וזקנים ולא אמרו לנו דבר אמרו לו משם ראיה שאני בית נתזה דזריזין הן אבין "ר

ל אי שתוקי לך "ציפוראה גרר ספסלא בעיליתא דשישא לעילא מרבי יצחק בן אלעזר א

יק מיניה חורבא גזירה עליתא דשישא אטו עליתא יהודה נפ' כדשתיקו ליה חבריא לר

ש אימר "ל כמאן כר"ירמיה רבה א' דעלמא ריש כנישתא דבצרה גרר ספסלא לעילא מר

ש בגדולים דלא אפשר בקטנים מי אמר ופליגא דעולא דאמר עולא מחלוקת "דאמר ר

ל ש אומר גורר אדם מטה כסא וספס"ה מותר מתיב רב יוסף ר"בקטנים אבל בגדולים ד

ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ קתני גדולים וקתני קטנים קשיא לתרווייהו עולא מתרץ 

ירמיה ' ירמיה רבה מתרץ לטעמיה עולא מתרץ לטעמיה מטה דומיא דכסא ור' לטעמיה ור

כסא דומיא דמטה מתיב רבה מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא ' רבה מתרץ לטעמי

ם מפני הגשמים והצנועין מפשילין במקל לאחוריהן והא יתכוין בחמה מפני החמה ובגשמי

ש לכתחלה תיובתא "הכא דאפשר למיעבד כצנועין דכי קטנים דמי וכי לא מתכוין שרי ר

: י רבה תיובתא"דר

מפני רוח ' המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני נכרים ומפני ליסטי   ב משנה,דף כט

חס על השמן כחס על הפתילה חייב רבי יוסי רעה מפני החולה שיישן פטור כחס על הנר כ

: פוטר בכולן חוץ מן הפתילה מפני שהוא עושה פחם

יהודה היא רישא במאי עסיקנא אי בחולה ' מ ר"מדקתני סיפא חייב ש   א גמרא,דף ל

שיש בו סכנה מותר מיבעי ליה ואי בחולה שאין בו סכנה חייב חטאת מיבעי ליה לעולם 

ן הוא דליתני מותר ואיידי דבעי למתני סיפא חייב תנא נמי בחולה שיש בו סכנה ובדי

רישא פטור והדתני רבי אושעיא אם בשביל החולה שיישן לא יכבה ואם כבה פטור אבל 

תנחום ' שאול שאילה זו לעילא מר : אסור ההיא בחולה שאין בו סכנה ורבי שמעון היא

ואמר אנת שלמה אן חכמתך דמן נוי מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתא פתח 

אן סוכלתנותך לא דייך שדבריך סותרין דברי דוד אביך אלא שדבריך סותרין זה את זה 

ושבח אני את ( קוהלת ד)לא המתים יהללו יה ואת אמרת ( תהילים קטו)דוד אביך אמר 

כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת לא ( קוהלת ט)המתים שכבר מתו וחזרת ואמרת 

אמר דוד לא המתים יהללו יה הכי קאמר לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות קשיא הא דק

' ה שבח בו והיינו דאמר ר"קודם שימות שכיון שמת בטל מן התורה ומן המצות ואין להקב

במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן ( תהילים פח)יוחנן מאי דכתיב 

ר מתו שכשחטאו ישראל במדבר עמד המצות ודקאמר שלמה ושבח אני את המתים שכב

זכור ( שמות לב)ה ואמר כמה תפלות ותחנונים לפניו ולא נענה וכשאמר "משה לפני הקב



לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך מיד נענה ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים 

ו גוזר גזרה ספק מקיימין אותה ספק אין "שכבר מתו דבר אחר מנהגו של עולם שר ב

ן אותה ואם תמצי לומר מקיימין אותה בחייו מקיימין אותה במותו אין מקיימין מקיימי

אותה ואילו משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות וקיימות הם לעולם ולעולמי 

כדרב יהודה ' א ושבח אני וגו"ד' עולמים ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים וגו

עשה עמי אות לטובה ויראו ( תהילים פו)דכתיב אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב מאי 

ה רבונו של עולם מחול לי על אותו עון אמר לו מחול "שונאי ויבושו אמר דוד לפני הקב

לך אמר לו עשה עמי אות בחיי אמר לו בחייך איני מודיע בחיי שלמה בנך אני מודיע 

ו שערים זה כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבק

שאו שערים ( תהילים כד)בזה אמר שלמה עשרים וארבעה רננות ולא נענה פתח ואמר 

תהילים )ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד רהטו בתריה למיבלעיה אמרו 

עזוז וגבור חזר ואמר שאו שערים ראשיכם ושאו ' מי הוא זה מלך הכבוד אמר להו ה( כד

צבאות הוא מלך הכבוד סלה ולא ' מי הוא זה מלך הכבוד ה פתחי עולם ויבא מלך הכבוד

אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך ' ה( ב ודברי הימים )נענה כיון שאמר 

מיד נענה באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירה וידעו כל העם וכל ישראל 

ני את המתים שכבר מתו ה על אותו עון ולא יפה אמר שלמה ושבח א"שמחל לו הקב

ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם ( א חמלכים )' והיינו דכתי

לדוד עבדו ולישראל עמו וילכו לאהליהם ' שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ה

שמצאו נשותיהן בטהרה שמחים שנהנו מזיו השכינה וטובי לב שנתעברו נשותיהן של כל 

לדוד  -ולישראל עמו>לדוד עבדו ' וילדה זכר על כל הטובה אשר עשה האחד ואחד 

שמחל לו על אותו עון ולישראל עמו דאחיל להו עון דיום הכפורים ודקאמר שלמה > עבדו

כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב מאי 

מה היא אדעה מה חדל אני אמר דוד לפני קצי ומדת ימי ' הודיעני ה( תהילים לט)דכתיב 

קצי אמר לו גזרה היא מלפני שאין מודיעין ' הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם הודיעני ה

קצו של בשר ודם ומדת ימי מה היא גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדם 

לכות ואדעה מה חדל אני אמר לו בשבת תמות אמות באחד בשבת אמר לו כבר הגיע מ

כמלא נימא אמות בערב שבת אמר לו ' שלמה בנך ואין מלכות נוגעת בחברתה אפי

כי טוב יום בחצריך מאלף טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף ( תהילים פד)

עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח 

ומא דבעי למינח כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומא ההוא י   ב גמרא,דף ל

נפשיה קם מלאך המות קמיה ולא יכיל ליה דלא הוה פסק פומיה מגירסא אמר מאי אעביד 

ליה הוה ליה בוסתנא אחורי ביתיה אתא מלאך המות סליק ובחיש באילני נפק למיחזי הוה 

סליק בדרגא איפחית דרגא מתותיה אישתיק ונח נפשיה שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת 

בים של בית אבא רעבים מה אעשה שלחו ליה חתוך נבלה והנח לפני ומוטל בחמה וכל

כי לכלב ( קוהלת ט)הכלבים ואביך הנח עליו ככר או תינוק וטלטלו ולא יפה אמר שלמה 

חי הוא טוב מן האריה המת ולענין שאילה דשאילנא קדמיכון נר קרויה נר ונשמתו של 

אמר רב יהודה בריה  : ה"של הקבאדם קרויה נר מוטב תכבה נר של בשר ודם מפני נרו 

דרב שמואל בר שילת משמיה דרב בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין 

זה את זה ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה תחילתו דברי 



' מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש ואמרי דבי ר( קוהלת א)תורה דכתיב 

סוף ( קוהלת יב)אי תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לו סופו דברי תורה דכתיב ינ

דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם מאי כי זה כל האדם 

אבא בר כהנא ' כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה ר[ אלעזר]> אליעזר>אמר רבי 

שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה שמעון בן זומא אומר אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו 

( קוהלת ז)לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה ומאי דבריו סותרין זה את זה כתיב 

ושבחתי אני ( קוהלת ח)לשחוק אמרתי מהלל כתיב ( קוהלת ב)טוב כעס משחוק וכתיב 

משחוק טוב כעס  ולשמחה מה זה עושה לא קשיא טוב כעס( קוהלת ב)את השמחה וכתיב 

ה על הרשעים בעולם הזה "ז משחוק שמשחק הקב"ה על הצדיקים בעוה"שכועס הקב

ה עם הצדיקים בעולם הבא ושבחתי אני "ולשחוק אמרתי מהלל זה שחוק שמשחק הקב

את השמחה שמחה של מצוה ולשמחה מה זה עושה זו שמחה שאינה של מצוה ללמדך 

תוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מ

ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר 

אמר רב יהודה וכן לדבר ' ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה( ב גמלכים )

ם שיושב הלכה אמר רבא וכן לחלום טוב איני והאמר רב גידל אמר רב כל תלמיד חכ

שפתותיו שושנים ( שיר השירים ה)לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה שנאמר 

נוטפות מור עובר אל תקרי מור עובר אלא מר עובר אל תקרי שושנים אלא ששונים לא 

קשיא הא ברבה והא בתלמיד ואיבעית אימא הא והא ברבה ולא קשיא הא מקמי דלפתח 

י דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן הא לבתר דפתח כי הא דרבה מקמ

לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא ואף ספר משלי בקשו לגנוז שהיו דבריו סותרין זה 

את זה ומפני מה לא גנזוהו אמרי ספר קהלת לאו עיינינן ואשכחינן טעמא הכא נמי ליעיינן 

( משלי כו)כאולתו וכתיב אל תען כסיל ( משלי כו)ומאי דבריו סותרים זה את זה כתיב 

ענה כסיל כאולתו לא קשיא הא בדברי תורה הא במילי דעלמא כי הא דההוא דאתא 

לקמיה דרבי אמר ליה אשתך אשתי ובניך בני אמר ליה רצונך שתשתה כוס של יין שתה 

ופקע ההוא דאתא לקמיה דרבי חייא אמר ליה אמך אשתי ואתה בני אמר ליה רצונך 

תה ופקע אמר רבי חייא אהניא ליה צלותיה לרבי דלא לשווייה בני שתשתה כוס של יין ש

אלהינו שתצילני היום מעזי פנים ' ממזירי דרבי כי הוה מצלי אמר יהי רצון מלפניך ה

ומעזות פנים בדברי תורה מאי היא כי הא דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשה 

ליגלג עליו אותו תלמיד אמר אין  הרה ויולדת יחדיו( ירמיהו לא)שתלד בכל יום שנאמר 

ז נפק אחוי ליה תרנגולת ותו יתיב "ל בא ואראך דוגמתן בעוה"כל חדש תחת השמש א

( יחזקאל יז)רבן גמליאל וקא דריש עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום שנאמר 

ונשא ענף ועשה פרי מה ענף בכל יום אף פרי בכל יום ליגלג עליו אותו תלמיד אמר 

ל בא ואראך דוגמתם בעולם הזה נפק אחוי ליה צלף "תיב אין כל חדש תחת השמש אוהכ

ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת 

יהי פסת בר בארץ ליגלג עליו אותו תלמיד ואמר אין כל חדש תחת ( תהילים עב)שנאמר 

נפק אחוי ליה כמיהין ופטריות ואכלי  השמש אמר ליה בא ואראך דוגמתן בעולם הזה

ר לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי מעשה "ת : מילת נברא בר קורא

בשני בני אדם 



מאות זוז ' שהמרו זה את זה אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ד   א גמרא,דף לא

ו הלך ועבר על פתח ש היה והלל חפף את ראש"אמר אחד מהם אני אקניטנו אותו היום ע

ל "ביתו אמר מי כאן הלל מי כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו אמר לו בני מה אתה מבקש א

ל בני "ל שאל בני שאל מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות א"שאלה יש לי לשאול א

שאלה גדולה שאלת מפני שאין להם חיות פקחות הלך והמתין שעה אחת חזר ואמר מי 

ל שאלה יש לי "לל נתעטף ויצא לקראתו אמר לו בני מה אתה מבקש אכאן הלל מי כאן ה

ל שאל בני שאל מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות אמר לו בני שאלה "לשאול א

גדולה שאלת מפני שדרין בין החולות הלך והמתין שעה אחת חזר ואמר מי כאן הלל מי 

ל "שאלה יש לי לשאול אל "ל בני מה אתה מבקש א"כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו א

ל בני שאלה גדולה שאלת מפני "שאל בני שאל מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות א

שדרין בין בצעי המים אמר לו שאלות הרבה יש לי לשאול ומתירא אני שמא תכעוס 

ל אתה הוא הלל שקורין "ל כל שאלות שיש לך לשאול שאל א"נתעטף וישב לפניו א

ל בני מפני מה "ל אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל א"ן אל ה"אותך נשיא ישראל א

ל הוי זהיר ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על ידו "מאות זוז א' ל מפני שאבדתי על ידך ד"א

ר מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר "ת : מאות זוז והלל לא יקפיד' מאות זוז וד' ד

ל שבכתב אני "ורה שבעל פה אלו כמה תורות יש לכם אמר לו שתים תורה שבכתב ות

מ שתלמדני תורה שבכתב גער בו והוציאו "מאמינך ושבעל פה איני מאמינך גיירני ע

ל והא אתמול לא "ד למחר אפיך ליה א"ב ג"ל א"בנזיפה בא לפני הלל גייריה יומא קמא א

שוב מעשה בנכרי  : ל לאו עלי דידי קא סמכת דעל פה נמי סמוך עלי"אמרת לי הכי א

מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל "בא לפני שמאי אמר לו גיירני עאחד ש

אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד 

שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר  : זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור

ואלה הבגדים אשר יעשו ( שמות כח)היה אומר אחורי בית המדרש ושמע קול סופר ש

חושן ואפוד אמר הללו למי אמרו לו לכהן גדול אמר אותו נכרי בעצמו אלך ואתגייר 

בשביל שישימוני כהן גדול בא לפני שמאי אמר ליה גיירני על מנת שתשימני כהן גדול 

מי שיודע ל כלום מעמידין מלך אלא "דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה א

והזר הקרב ( במדבר א)טכסיסי מלכות לך למוד טכסיסי מלכות הלך וקרא כיון שהגיע 

על דוד מלך ישראל נשא אותו גר קל ' ל אפי"יומת אמר ליה מקרא זה על מי נאמר א

שמות )וחומר בעצמו ומה ישראל שנקראו בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם קרא להם 

והזר הקרב יומת גר הקל שבא במקלו ובתרמילו על  בני בכורי ישראל כתיב עליהם( ד

ל כלום ראוי אני להיות כהן גדול והלא כתיב בתורה "אחת כמה וכמה בא לפני שמאי א

ל ענוותן הלל ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני "והזר הקרב יומת בא לפני הלל א

שמאי בקשה תחת כנפי השכינה לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד אמרו קפדנותו של 

ל מאי דכתיב "אמר ר : לטורדנו מן העולם ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה

אמונת זה סדר זרעים עתיך ' והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו( ישעיהו לג)

זה סדר מועד חסן זה סדר נשים ישועות זה סדר נזיקין חכמת זה סדר קדשים ודעת זה 

היא אוצרו אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין ' יראת ה( ישעיהו לג)ה "סדר טהרות ואפ

ר צפית לישועה פלפלת "אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפו

היא אוצרו אין אי לא לא משל לאדם ' ה אי יראת ה"בחכמה הבנת דבר מתוך דבר ואפ



ל עירבת לי בהן קב חומטון "אשאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה הלך והעלה לו 

י מערב אדם קב חומטון בכור של "תנא דבי ר : ל מוטב אם לא העליתה"ל לאו א"א

אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו  : תבואה ואינו חושש

יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות    ב גמרא,דף לא

עייל מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא החיצונות לא מסרו לו בהי 

קוהלת )ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו שנאמר "עביד אמר רב יהודה לא ברא הקב

יעקב בר ' אלעזר הוו יתבי חליף ואזיל ר' סימון ור' והאלהים עשה שייראו מלפניו ר( ג

ל אידך ניקו מקמיה דגבר בר "אל חד לחבריה ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא "אחא א

ל אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הוא "אוריין הוא א

אלעזר אין ' ר יוחנן משום ר"תסתיים דרבי אלעזר הוא דאמר דגבר דחיל חטאין הוא דא

אלהיך ' ועתה ישראל מה ה( דברים י)ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד שנאמר "לו להקב

' היא חכמה וגו' ויאמר לאדם הן יראת ה( איוב כח)וכתיב ' ל מעמך כי אם ליראה וגושוא

אל תרשע ( קוהלת ז)דרש רב עולא מאי דכתיב  : שכן בלשון יוני קורין לאחת הן תסתיים

הרבה הוא דלא לירשע הא מעט לירשע אלא מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ' הרבה וגו

כי אין ( תהילים עג)ף דרש רבא בר רב עולא מאי דכתיב ויאכל שום אחר ויהא ריחו נוד

ה לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום "חרצובות למותם ובריא אולם אמר הקב

זה דרכם ( תהילים מט)המיתה אלא שלבם בריא להן כאולם והיינו דאמר רבה מאי דכתיב 

תאמר שכחה היא  כסל למו יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם שמא

יהודה ' ל אי כר"יוסי כמאן ס' ר : 'כחס על הנר כו : ל ואחריהם בפיהם ירצו סלה"מהן ת

' ל פתילה נמי ליפטר אמר עולא לעולם כר"ש ס"ל אפילו בהנך נמי ליחייב ואי כר"ס

יוסי סותר על מנת לבנות במקומו הוי סותר על מנת לבנות שלא ' ל וקסבר ר"יהודה ס

מ "ל רבה מכדי כל מלאכות ילפינן להו ממשכן והתם סותר ע"י סותר אבמקומו לא הו

יחנו כסותר ' על פי ה( במדבר ט)ל שאני התם כיון דכתיב "לבנות שלא במקומו הוא א

ל ומאי שנא פתילה כדאמר רב "ש ס"יוחנן אמר לעולם כר' מ לבנות במקומו דמי ור"ע

להבהבה עסקינן דבההיא אפילו  המנונא ואיתימא רב אדא בר אהבה הכא בפתילה שצריך

ש מודי דקא מתקן מנא אמר רבא דיקא נמי דקתני שהוא עושה פחם ולא קתני מפני "ר

: מ"שנעשית פחם ש

על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה    ב משנה,דף לא

: בחלה ובהדלקת הנר

נה לפיכך תלקה בחדרי בטנה ר יצחק היא קלקלה בחדרי בט"ט א"נדה מ   ב גמרא,דף לא

תינח נדה חלה והדלקת הנר מאי איכא למימר כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא אמר 

ה רביעית דם נתתי בכם על עסקי דם הזהרתי אתכם "הקב

ראשית קראתי אתכם על עסקי ראשית הזהרתי אתכם נשמה שנתתי    א גמרא,דף לב

אתם מקיימים אותם מוטב ואם לאו הריני בכם קרויה נר על עסקי נר הזהרתי אתכם אם 

ש בשעת לידתן אמר רבא נפל תורא חדד לסכינא אביי אמר תפיש "נוטל נשמתכם ומ

תירוס אמתא בחד מחטרא ליהוי רב חסדא אמר שבקיה לרויא דמנפשיה נפיל מר עוקבא 

אמר רעיא חגרא ועיזי ריהטן אבב חוטרא מילי ואבי דרי חושבנא רב פפא אמר אבב 

א נפישי אחי ומרחמי אבב בזיוני לא אחי ולא מרחמי וגברי היכא מיבדקי אמר ריש חנואת

לקיש בשעה שעוברים על הגשר גשר ותו לא אימא כעין גשר רב לא עבר במברא דיתיב 



אמר דילמא מיפקיד ליה דינא עליה ומתפיסנא בהדיה שמואל לא { גוי> }ם"עכו>ביה 

ינאי ' אמר שטנא בתרי אומי לא שליט ר{ גוי> }ם"עכו>עבר אלא במברא דאית ביה 

ינאי לטעמיה דאמר לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו ' בדיק ועבר ר

נס שמא אין עושין לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו אמר רבי חנין מאי קראה 

לביני  קטנתי מכל החסדים ומכל האמת רבי זירא ביומא דשותא לא נפיק( בראשית לב)

יצחק בריה דרב יהודה לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה ' דיקלא אמר ר

כי יפול הנופל ממנו ( דברים כב)אומרים לו הבא זכות והפטר אמר מר עוקבא מאי קראה 

ראוי זה ליפול > ממנו>ממנו להביא ראיה תנא דבי רבי ישמעאל כי יפול הנופל ממנו 

פל והכתוב קראו נופל אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי מששת ימי בראשית שהרי לא נ

ר מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודה שכן כל המומתין "ת : וחובה על ידי חייב

מתודין אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט חש בראשו יהי דומה 

העלוהו לגרדום לידון בעיניו כמי שנתנוהו בקולר עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמו ש

שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול ואלו הן 

תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים ' פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים ואפי

אם יש עליו מלאך מליץ אחד ( איוב לג)עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול שנאמר 

' אליעזר בנו של ר' ר : 'להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת וגומני אלף 

יוסי הגלילי אומר אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות 

תנו רבנן על שלש עבירות נשים מתות יולדות רבי  : ניצול שנאמר מליץ אחד מני אלף

א "ר בעון שמכבסות צואת בניהם בשבת ויאחא אומ' אלעזר אומר נשים מתות ילדות ר

ישמעאל בן אלעזר אומר בעון שני דברים עמי ' תניא ר : על שקורין לארון הקודש ארנא

' הארצות מתים על שקורין לארון הקודש ארנא ועל שקורין לבית הכנסת בית עם תניא ר

ה יוסי אומר שלשה בדקי מיתה נבראו באשה ואמרי לה שלשה דבקי מיתה נדה וחל

ג אומר הלכות הקדש תרומות "אלעזר וחדא כרבנן תניא רשב' והדלקת הנר חדא כר

ומעשרות הן הן גופי תורה 

ונמסרו לעמי הארץ תניא רבי נתן אומר בעון נדרים מתה אשה של אדם    ב גמרא,דף לב

אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך רבי אומר בעון נדרים ( משלי כב)שנאמר 

אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר ( קוהלת ה)הן קטנים שנאמר בנים מתים כש

לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצוף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך איזה הן 

ר בעון נדרים בנים מתים דברי "מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדם ת

בשלמא למאן דאמר בעון נדרים  יהודה הנשיא אומר בעון ביטול תורה' ש ר"א בר"ר

לשוא הכיתי את ( ירמיהו ב)ד בעון ביטול תורה מאי קראה דכתיב "כדאמרן אלא למ

ד בעון נדרים נמי מהכא לשוא הכיתי את "נ בר יצחק אמר למ"בניכם מוסר לא לקחו ר

יהודה הנשיא היינו רבי ורבי בעון נדרים קאמר בתר ' בניכם על עסקי שוא מכדי ר

יוסי חד אמר בעון מזוזה וחד ' חייא בר אבא ור' שמעון פליגי בה ר' א בר"דשמעה מר

ד בעון "ד בעון מזוזה מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו ולמ"אמר בעון ביטול תורה למ

יהודה חד אמר בעון מזוזה ' מ ור"פליגי בה ר : ביטול תורה מקרא נדרש לפניו ולפני פניו

וכתבתם על מזוזות ( דברים יא)עון מזוזה דכתיב ד ב"וחד אמר בעון ציצית בשלמא למ

ר כהנא "ט א"ד בעון ציצית מ"ביתך וכתיב בתריה למען ירבו ימיכם וימי בניכם אלא למ

נ "גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים ר( ירמיהו ב)ואיתימא שילא מרי דכתיב 



מחתרת מצאתים לא ב( ירמיהו ב)ד בעון מזוזה נמי מהכא דכתיב "בר יצחק אמר למ

מאות ' אלפים וח' ל כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב"שעשו פתחים כמחתרת אמר ר

בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל [ צבאות]' כה אמר ה( זכריה ח)' עבדים שנא

סימן שנא חלה תרומה  : 'בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם וגו[ והחזיקו]לשונות הגוים 

נחמיה אומר בעון שנאת חנם ' תניא ר : בועה שיפוכתא גילויא ונבלותאנגזלת דינא ש

מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ואשתו מפלת נפלים ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהן 

יהודה אומר בעון חלה אין ברכה במכונס ומארה משתלחת ' אלעזר בר' ר : קטנים

אף אני אעשה זאת לכם ( כוויקרא )בשערים וזורעין זרעים ואחרים אוכלין שנאמר 

והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבות נפש וזרעתם לריק 

יחזקאל )זרעכם ואכלהו אויביכם אל תקרי בהלה אלא בחלה ואם נותנין מתברכין שנאמר 

בעון ביטול תרומות  : ראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך[ו( ]מד

ים נעצרין מלהוריד טל ומטר והיוקר הוה והשכר אבד ובני אדם רצין אחר ומעשרות שמ

ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו מאי ( איוב כד)פרנסתן ואין מגיעין שנאמר 

משמע תנא דבי רבי ישמעאל בשביל דברים שצויתי אתכם בימות החמה ולא עשיתם 

הביאו את ( מלאכי ג)כין שנאמר יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים ואם נותנין מתבר

צבאות אם לא אפתח ' כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה

לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די מאי עד בלי די אמר רמי בר 

בעון גזל הגובאי עולה והרעב הווה  : ר עד שיבלו שפתותיכם מלומר די"א[ חמא]> רב>

שמעו הדבר הזה פרות הבשן ( עמוס ד)בני אדם אוכלים בשר בניהן ובנותיהן שנאמר ו

אשר בהר שומרון העושקות דלים הרוצצות אביונים אמר רבא כגון הני נשי דמחוזא 

הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות ( עמוס ד)דאכלן ולא עבדן וכתיב    א גמרא,דף לג

יתר הגזם אכל הארבה ( יואל א)כל הגזם וכתיב גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יא

ויגזור על ימין ורעב ( ישעיהו ט)' ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל וכתי

 : ויאכל על שמאל ולא שבעו איש בשר זרועו יאכלו אל תקרי בשר זרועו אלא בשר זרעו

רבה ודבר ובצורת בא  בעון עינוי הדין ועיוות הדין וקלקול הדין וביטול תורה חרב וביזה

והבאתי עליכם ( ויקרא כו)ובני אדם אוכלין ואינן שבעין ואוכלין לחמם במשקל דכתיב 

אם לא בריתי יומם ( ירמיהו לג)ואין ברית אלא תורה שנאמר ' חרב נוקמת נקם ברית וגו

ויקרא )וכתיב ' בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים וגו( ויקרא כו)וכתיב ' ולילה וגו

בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחילול השם וחילול שבת  : יען וביען במשפטי מאסו (כו

ואם ( ויקרא כו)' חיה רעה רבה ובהמה כלה ובני אדם מתמעטין והדרכים משתוממין שנא

והשלחתי בכם את חית ( ויקרא כו)באלה לא תוסרו לי אל תקרי באלה אלא באלה וכתיב 

ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם ( א יטויקר)וכתיב בשבועת שקר ' השדה וגו

ולא תחללו את שם קדשי ובחלול שבת כתיב ( ויקרא כב)אלהיך ובחלול השם כתיב 

בעון שפיכות דמים  : מחלליה מות יומת ויליף חילול חילול משבועת שקר( שמות לא)

ולא ' ולא תחניפו וגו( במדבר לה)בית המקדש חרב ושכינה מסתלקת מישראל שנאמר 

מא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה הא אתם מטמאים אותה תט

ועבודה > }ועבודת כוכבים>בעון גלוי עריות  : אינכם יושבים בה ואיני שוכן בתוכה

והשמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולם ומגלין אותן ובאין אחרים ויושבין { זרה

וכתיב ותטמא ' האל עשו אנשי הארץ וגוכי את כל התועבות ( ויקרא יח)במקומן שנאמר 



ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה ( ויקרא יח)וכתיב ' הארץ ואפקד עונה עליה וגו

וכתיב ' ונתתי את פגריכם וגו( ויקרא כו)כתיב { ובעבודה זרה> }ובעבודת כוכבים>

 ואתכם אזרה בגוים בשמיטין וביובלות כתיב' והשמותי את מקדשיכם וגו( ויקרא כו)

וכתיב ' אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם וגו( ויקרא כו)

בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות  : כל ימי השמה תשבות( ויקרא כו)

על כן ( ישעיהו ט)' ובחורי שונאי ישראל מתים יתומים ואלמנות צועקין ואינן נענין שנא

אלמנותיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל >ו>[ ואת]ת יתומיו וא' על בחוריו לא ישמח ה

ר חנן בר רבא "פה דובר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה מאי ועוד ידו נטויה א

חותמין עליו גזר דין של ' הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה אלא כל המנבל פיו אפי

ילא אמר רב חסדא כל המנבל את שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעה אמר רבה בר ש

שוחה עמוקה פי זרות רב נחמן בר יצחק אמר ( משלי כב)פיו מעמיקין לו גיהנם שנאמר 

יפול שם אמר רב אושעיא כל הממרק עצמו ' זעום ה( משלי כב)אף שומע ושותק שנאמר 

חבורות פצע תמרוק ברע ולא עוד ( משלי כ)לעבירה חבורות ופצעין יוצאין בו שנאמר 

ומכות חדרי בטן אמר רב נחמן בר יצחק סימן ( משלי כ)שנדון בהדרוקן שנאמר  אלא

מיני הדרוקן הן של עבירה עבה ושל רעב תפוח ושל כשפים דק ' ר ג"לעבירה הדרוקן ת

ע מי מפיס איתסי אביי חש ביה אמר רבא ידענא ביה "שמואל הקטן חש ביה אמר רבש

הוא דאמר נפישי קטילי קדר מנפיחי כפן בנחמני דמכפין נפשיה רבא חש ביה והא רבא 

סימנין הן סימן לעבירה הדרוקן ' ר ד"שאני רבא דאנסי ליה רבנן בעידניה בעל כורחיה ת

ר אסכרה באה "ר אסכרה ת"סימן לשנאת חנם ירקון סימן לגסות הרוח עניות סימן ללה

לעולם 

יוסי אומר על לשון הרע אמר רבא ואיתימא ' אלעזר בר' על המעשר ר   ב גמרא,דף לג

והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי ( תהילים סג)ל מאי קראה "ריב

דוברי שקר איבעיא להו רבי אלעזר ברבי יוסי על לשון הרע קאמר או דילמא אף על 

אלעזר ' נה היה שם רבי יהודה ורש כשנכנסו רבותינו לכרם ביב"לשון הרע נמי קאמר ת

ש נשאלה שאלה זו בפניהם מכה זו מפני מה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה "יוסי ור' בר

פ שכליות יועצות ולב "נענה רבי יהודה ברבי אלעאי ראש המדברים בכל מקום ואמר אע

ים מבין ולשון מחתך פה גומר נענה רבי אלעזר ברבי יוסי ואמר מפני שאוכלין בה דבר

' טמאין דברים טמאים סלקא דעתך אלא שאוכלין בה דברים שאינן מתוקנים נענה ר

שמעון ואמר בעון ביטול תורה אמרו לו נשים יוכיחו שמבטלות את בעליהן נכרים יוכיחו 

שמבטלין את ישראל תינוקות יוכיחו שמבטלין את אביהן תינוקות של בית רבן יוכיחו 

יון ואיתימא רב יוסף ברבי שמעיה בזמן שהצדיקים התם כדרבי גוריון דאמר רבי גור

בדור צדיקים נתפסים על הדור אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור 

אם לא ( שיר השירים א)ר שמעון בן נזירא מאי קראה "ר יצחק בר זעירי ואמרי לה א"א

מושכנין על הרועים ואמרינן גדיים המ' תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן וגו

מ ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום דיתבי "מ אף על לשון הרע נמי קאמר ש"ש

יהודה ואמר כמה ' רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו פתח ר

יוסי שתק נענה ' נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות ר

ר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות י ואמ"רשב

מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם 



ונשמעו למלכות אמרו יהודה שעילה יתעלה יוסי ששתק יגלה לציפורי שמעון שגינה יהרג 

ייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא כל יומא הוה מ

ל לבריה נשים דעתן קלה עליהן דילמא מצערי לה ומגליא לן אזלו "כי תקיף גזירתא א

טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא והוו משלחי מנייהו והוו יתבי 

דר משלחי מנייהו עד צוארייהו בחלא כולי יומא גרסי בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו וה

כי היכי דלא ליבלו איתבו תריסר שני במערתא אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא אמר 

מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזירתיה נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר 

מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף יצתה בת קול 

חריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא ואמרה להם לה

ב חדש יצתה בת קול ואמרה צאו ממערתכם נפקו כל היכא "אמרי משפט רשעים בגיהנם י

ש אמר לו בני די לעולם אני ואתה בהדי פניא דמעלי "אלעזר הוה מסי ר' דהוה מחי ר

היט בין השמשות אמרו ליה הני למה שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא ור

( שמות כ)זכור וחד כנגד ( שמות כ)לך אמר להו לכבוד שבת ותיסגי לך בחד חד כנגד 

פנחס בן יאיר ' ל לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתייהו שמע ר"שמור א

לי חתניה ונפק לאפיה עייליה לבי בניה הוה קא אריך ליה לבישריה חזי דהוה ביה פי

ל "ל אוי לי שראיתיך בכך א"בגופיה הוה קא בכי וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה א

אשריך שראיתני בכך שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך דמעיקרא כי הוה מקשי 

פנחס בן יאיר תריסר פירוקי לסוף כי הוה מקשי ' ש בן יוחי קושיא הוה מפרק ליה ר"ר

י עשרין וארבעה פירוקי אמר הואיל ואיתרחיש "ק ליה רשבפ בן יאיר קושיא הוה מפר"ר

ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו ( בראשית לג)ניסא איזיל אתקין מילתא דכתיב 

ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן להם ( בראשית לג)שלם בממונו שלם בתורתו 

ר איכא מילתא יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם אמ' ושמואל אמר שווקים תיקן להם ור

דבעי לתקוני אמרו ליה איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה 

ואית להו צערא לכהנים לאקופי אמר איכא איניש דידע דאיתחזק הכא    א גמרא,דף לד

ל ההוא סבא כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה עבד איהו נמי הכי כל היכא "טהרה א

ההוא סבא טיהר בן יוחי בית הקברות דהוה קשי טהריה וכל היכא דהוה רפי צייניה אמר 

היית עמנו ולא נמנית עמנו יפה אתה אומר עכשיו ' היית עמנו ואפי> לא>ל אילמלי "א

שהיית עמנו ונמנית עמנו יאמרו זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכן יהב 

בעולם נתן בו ביה עיניה ונח נפשיה נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה 

: עיניו ועשהו גל של עצמות

דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה עשרתם ' ג   א משנה,דף לד

ערבתם הדליקו את הנר ספק חשכה ספק אינו חשכה אין מעשרין את הודאי ואין מטבילין 

: מיןאת הכלים ואין מדליקין את הנרות אבל מעשרין את הדמאי ומערבין וטומנין את הח

וידעת כי שלום ( איוב ה)ר יהושע בן לוי אמר קרא "מנא הני מילי א   א גמרא,דף לד

ג דאמור רבנן שלשה דברים "אהלך ופקדת נוך ולא תחטא אמר רבה בר רב הונא אע

צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניה אמר רב אשי ' צריך אדם לומר וכו

ב הונא וקיימתי מסברא הא גופא קשיא אמרת שלשה אנא לא שמיע לי הא דרבה בר ר

דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה עם חשכה אין ספק חשכה ספק 

סימן בגופיא זימרא ציפרא  : אינו חשכה לא והדר תני ספק חשכה ספק אינו חשכה מערב



ובי ר אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב לא קשיא כאן בעיר"א : בחבלא דמילתא

תחומין כאן בעירובי חצרות ואמר רבא אמרו לו שנים צא וערב עלינו לאחד עירב עליו 

מבעוד יום ולאחד עירב עליו בין השמשות זה שעירב עליו מבעוד יום נאכל עירובו בין 

השמשות וזה שעירב עליו בין השמשות נאכל עירובו משחשכה שניהם קנה עירוב מה 

בתרא ליקני קמא לא ליקני ואי בין השמשות ליליא הוא נפשך אי בין השמשות יממא הוא 

> ואמר> : קמא ליקני בתרא לא ליקני בין השמשות ספקא הוא וספקא דרבנן לקולא

רבא מפני מה אמרו אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה גזרה שמא [ אמר]

חות הן ואמר ל סתם קדירות רות"ירתיח אמר ליה אביי אי הכי בין השמשות נמי ניגזר א

רבא 

מפני מה אמרו אין טומנין בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום גזירה    ב גמרא,דף לד

ר "ת : שמא יטמין ברמץ שיש בה גחלת אמר ליה אביי ויטמין גזירה שמא יחתה בגחלים

ש ספק מן היום ומן הלילה ספק כולו מן היום ספק כולו מן הלילה מטילין אותו "ביה

ז שפני מזרח מאדימין הכסיף "ים ואיזהו בין השמשות משתשקע החמה כלחומר שני ימ

התחתון ולא הכסיף העליון בין השמשות הכסיף העליון והשוה לתחתון זהו לילה דברי 

נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל רבי יוסי אומר בין ' רבי יהודה ר

מוד עליו אמר מר מטילין אותו לחומר השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לע

שני ימים למאי הלכתא אמר רב הונא בריה דרב יהושע לענין טומאה כדתנן ראה שני 

ימים בין השמשות ספק לטומאה ולקרבן ראה יום אחד בין השמשות ספק לטומאה הא 

ז שפני מזרח מאדימין הא הכסיף "ש משתשקע החמה כ"גופה קשיא אמרת איזהו ביה

לא הכסיף העליון לילה הוא והדר תנא הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון בין התחתון ו

ש משתשקע החמה "השמשות אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל כרוך ותני איזהו ביה

כל זמן שפני מזרח מאדימין והכסיף התחתון ולא הכסיף העליון נמי בין השמשות הכסיף 

ב יהודה אמר שמואל הכי קתני משתשקע העליון והשוה לתחתון לילה ורב יוסף אמר ר

ש הכסיף "ז שפני מזרח מאדימין יום הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון ביה"החמה כ

ש בכמה אמר רבה "העליון והשוה לתחתון לילה ואזדו לטעמייהו דאיתמר שיעור ביה

חלקי מיל אילימא תלתא פלגי מילא ' אמר רב יהודה אמר שמואל שלשה חלקי מיל מאי ג

מא מיל ומחצה אלא תלתא תילתי מילא נימא מיל אלא תלתא ריבעי מילא ורב יוסף ני

אמר רב יהודה אמר שמואל שני חלקי מיל מאי שני חלקי מיל אילימא תרי פלגי מילא 

לימא מיל ואלא תרי רבעי מילא לימא חצי מיל אלא 

חילופה בחלתא תרי תילתי מיל מאי בינייהו איכא בינייהו פלגא דדנקא ו   א גמרא,דף לה

דאמר רבה חלתא בת תרי כורי שרי לטלטולה ובת תלתא כורי אסור לטלטולה ורב יוסף 

אמר בת תלתא כורי נמי שרי בת ארבעה כורי אסור אמר אביי בעי מיניה דמר בשעת 

מעשה ואפילו בת תרי כורי לא שרא לי כמאן כהאי תנא דתנן כוורת הקש וכוורת הקנים 

סאה בלח שהן כוריים ' פ שיש להם שולים והן מחזיקות מ"אעובור ספינה אלכסנדרית 

ביבש טהורים אמר אביי שמע מינה האי גודשא תילתא הוי אביי חזייה לרבא דקא דאוי 

ל מי סברת פני מזרח ממש לא פנים "ל והתניא כל זמן שפני מזרח מאדימין א"למערב א

ל מי סברת פני מזרח "אד רבא חזייה לאביי דקא דאוי למזרח "המאדימין את המזרח א

נחמיה אומר כדי שיהלך אדם ' ר : ממש פנים המאדימין את המזרח וסימניך כוותא

נחמיה יניח חמה בראש ' ר חנינא הרוצה לידע שיעורו של ר"א : משתשקע החמה חצי מיל



ר חייא הרוצה לראות בארה "נחמיה א' הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה וזהו שיעורו של ר

לה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים וזו היא בארה של מרים אמר של מרים יע

' ש דר"אמר רב יהודה אמר שמואל ביה : רב מעין המיטלטל טהור וזהו בארה של מרים

' יהודה לר' ש דר"יהודה ספקא הוא אלא ביה' יהודה כהנים טובלין בו למאן אילימא לר

יהודה ' יוסי מישך שייך בדר' השמשות דר יוסי כהנים טובלין בו פשיטא מהו דתימא בין

יוסי אמר ' יהודה והדר מתחיל בין השמשות דר' קא משמע לן דשלים בין השמשות דר

יוסי לענין תרומה ' יהודה לענין שבת והלכה כר' ר יוחנן הלכה כר"רבה בר בר חנה א

לטבילה יהודה לענין שבת לחומרא אבל לענין תרומה מאי היא אילימא ' בשלמא הלכה כר

ספקא היא 

אלא לאכילת תרומה דלא אכלי כהנים תרומה עד דשלים בין השמשות    ב גמרא,דף לה

ה "ר יהודה אמר שמואל כוכב אחד יום שנים בין השמשות שלשה לילה תנ"יוסי א' דר

ר יוסי לא כוכבים גדולים הנראין ביום "כוכב אחד יום שנים בין השמשות שלשה לילה א

זבידא העושה ' ר יוסי בר"שאין נראין אלא בלילה אלא בינונים אולא כוכבים קטנים 

ל רבא לשמעיה אתון דלא קים לכו "מלאכה בשני בין השמשות חייב חטאת ממה נפשך א

בשיעורא דרבנן אדשימשא אריש דיקלי אתלו שרגא ביום המעונן מאי במתא חזי 

רב שבת ראשונה ר שש תקיעות תוקעין ע"ת : תרנגולא בדברא עורבי אי נמי אדאני

להבטיל את העם ממלאכה שבשדות שניה להבטיל עיר וחנויות שלישית להדליק את הנר 

יהודה הנשיא אומר שלישית לחלוץ תפילין ושוהה כדי צליית דג קטן או ' נתן ר' דברי ר

ג מה נעשה להם לבבליים "כדי להדביק פת בתנור ותוקע ומריע ותוקע ושובת אמר רשב

שובתין מתוך מריעין תוקעין ומריעין הוו להו חמשה אלא שתוקעין שתוקעין ומריעין ו

וחוזרין ותוקעין ומריעין ושובתין מתוך מריעין מנהג אבותיהן בידיהן מתני ליה רב יהודה 

יהודה הנשיא אלא ' נתן ולא כר' לרב יצחק בריה שניה להדליק את הנר כמאן לא כר

ש "רבי ישמעאל שש תקיעות תוקעין ע שלישית להדליק את הנר כמאן כרבי נתן תנא דבי

התחיל לתקוע תקיעה ראשונה נמנעו העומדים בשדה מלעדור ומלחרוש ומלעשות כל 

מלאכה שבשדות ואין הקרובין רשאין ליכנס עד שיבואו רחוקין ויכנסו כולם כאחד ועדיין 

חנויות פתוחות ותריסין מונחין התחיל לתקוע תקיעה שניה נסתלקו התריסין וננעלו 

החנויות ועדיין חמין מונחין על גבי כירה וקדירות מונחות על גבי כירה התחיל לתקוע 

תקיעה שלישית סילק המסלק והטמין המטמין והדליק המדליק ושוהה כדי צליית דג קטן 

חנינא [ ברבי]> בר>ר יוסי "או כדי להדביק פת בתנור ותוקע ומריע ותוקע ושובת א

יעות מדליק שהרי נתנו חכמים שיעור לחזן הכנסת שמעתי שאם בא להדליק אחר שש תק

להוליך שופרו לביתו אמר לו אם כן נתת דבריך לשיעורין אלא מקום צנוע יש לו לחזן 

הכנסת בראש גגו ששם מניח שופרו לפי שאין מטלטלין לא את השופר ולא את 

לא [ יוסף]> יוסי>החצוצרות והתניא שופר מיטלטל וחצוצרות אינם מיטלטלין אמר רב 

ל אביי וביחיד למאי חזי הואיל וראוי לגמע בו מים "קשיא כאן ביחיד כאן בצבור א

לתינוק בציבור נמי חזי לגמע לתינוק עני ותו הא דתניא כשם שמטלטלין    א גמרא,דף לו

' שמעון הא ר' יהודה הא ר' את השופר כך מטלטלין את חצוצרות מני אלא לא קשיא הא ר

ר חסדא הני תלת מילי אישתני שמייהו "צוצרות כדרב חסדא דאנחמיה ומאי שופר נמי ח

מכי חרב בית המקדש חצוצרתא שופרא שופרא חצוצרתא למאי נפקא מינה לשופר של 

מ ללולב פתורה פתורתא פתורתא פתורה "ראש השנה ערבה צפצפה צפצפה ערבה למאי נ



סי הובלילא למאי מ למקח וממכר אמר אביי אף אנו נאמר הובלילא בי כסי בי כ"למאי נ

נפקא מינה למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות דמצד אחד כשירה ומשני צדדים טריפה 

אמר רב אשי אף אנו נאמר בבל בורסיף בורסיף בבל 

:  למאי נפקא מינה לגיטי נשים   ב גמרא,דף לו

  

מסכת שבת פרק ג 

בעצים לא יתן כירה שהסיקוה בקש ובגבבא נותנים עליה תבשיל בגפת ו   ב משנה,דף לו

עד שיגרוף או עד שיתן את האפר בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל 

אומרים חמין ותבשיל בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף 

: מחזירין

איבעיא להו האי לא יתן לא יחזיר הוא אבל לשהות משהין אף על פי    ב גמרא,דף לו

ואינו קטום ומני חנניה היא דתניא חנניה אומר כל שהוא כמאכל בן דרוסאי שאינו גרוף 

פ שאינו גרוף ואינו קטום או דילמא לשהות תנן ואי גרוף "מותר לשהותו על גבי כירה אע

ש אומרים חמין "ב' ש מדקתני תרי בבי במתני"וקטום אין אי לא לא וכל שכן להחזיר ת

ש אומרים נוטלין אבל לא מחזירין "ותבשיל באבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין 

ה אומרים אף מחזירין אי אמרת בשלמא לשהות תנן הכי קתני כירה שהסיקוה בקש "וב

ובגבבא משהין עליה תבשיל בגפת ובעצים לא ישהא עד שיגרוף או עד שיתן אפר ומה הן 

היכי  ה אומרים חמין ותבשיל וכי"משהין בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל וב

דפליגי בלשהות פליגי נמי בלהחזיר שבית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית 

הלל אומרים אף מחזירין אלא אי אמרת להחזיר תנן הכי קתני כירה שהסיקוה בקש 

ובגבבא מחזירין עליה תבשיל בגפת ובעצים לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן אפר ומה 

חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל בית הן מחזירין בית שמאי אומרים 

שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין הא תו למה לי 

לעולם אימא לך להחזיר תנן וחסורי מיחסרא והכי קתני כירה שהסיקוה    א גמרא,דף לז

יגרוף או עד שיתן את בקש ובגבבא מחזירין עליה תבשיל בגפת ובעצים לא יחזיר עד ש

פ שאינו גרוף ואינו קטום ומה הן משהין בית שמאי "האפר אבל לשהות משהין אע

אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל והך חזרה דאמרי לך לאו 

דברי הכל היא אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל שבית שמאי אומרים נוטלין ולא 

ר חמא בר גוריא אמר רב "חלבו א' ש דאמר ר"ים אף מחזירין תמחזירין ובית הלל אומר

לא שנו אלא על גבה אבל לתוכה אסור אי אמרת בשלמא להחזיר תנן היינו דשני בין 

חלבו ' תוכה לעל גבה אלא אי אמרת לשהות תנן מה לי תוכה מה לי על גבה מי סברת ר

חלבו אמר רב חמא בר ' ארישא קאי אסיפא קאי ובית הלל אומרים אף מחזירין ואמר ר

כירות המתאימות אחת ' גוריא אמר רב לא שנו אלא על גבה אבל תוכה אסור תא שמע ב

גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה ואינה קטומה משהין על גבי גרופה וקטומה ואין 

משהין על שאינה גרופה ואינה קטומה ומה הן משהין בית שמאי אומרים ולא כלום ובית 

מין אבל לא תבשיל עקר דברי הכל לא יחזיר דברי רבי מאיר רבי יהודה הלל אומרים ח



אומר בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל בית 

שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין אי אמרת בשלמא 

החזיר תנן מתניתין מני לא רבי מני רבי יהודה היא אלא אי אמרת ל' לשהות תנן מתני

ש בחדא ולבית הלל בתרתי אי רבי יהודה "מאיר אי רבי מאיר קשיא לב' יהודה ולא ר

קשיא גרופה וקטומה לעולם אימא לך להחזיר תנן ותנא דידן סבר לה כרבי יהודה בחדא 

יה ופליג עליה בחדא סבר לה כרבי יהודה בחדא בחמין ותבשיל ונוטלין ומחזירין ופליג על

בחדא דאילו תנא דידן סבר לשהות ואף על פי שאינו גרוף וקטום ורבי יהודה סבר 

בלשהות נמי גרוף וקטום אין אי לא לא איבעיא להו מהו לסמוך בה תוכה וגבה אסור אבל 

לסמוך בה שפיר דמי או דילמא לא שנא תא שמע שתי כירות המתאימות אחת גרופה 

הין על גבי גרופה וקטומה ואף על גב דקא סליק וקטומה ואחת שאינה גרופה וקטומה מש

ליה הבלא מאידך דילמא שאני התם דכיון דמידליא שליט בה אוירא תא שמע דאמר רב 

ספרא אמר רב חייא קטמה ונתלבתה סומכין לה ומקיימין עליה ונוטלין ממנה ומחזירין לה 

תני קטמה אין לא שמע מינה לסמוך נמי קטמה אין לא קטמה לא ולטעמיך נוטלין ממנה דק

קטמה לא אלא תנא נוטלין משום מחזירין הכא נמי תנא סומכין משום מקיימין הכי השתא 

התם נוטלין ומחזירין בחד מקום הוא תנא נוטלין משום מחזירין אלא הכא סומכין בחד 

ש כירה שהסיקוה בגפת ובעצים "מקום הוא ומקיימין בחד מקום הוא מאי הוי עלה ת

כ גרופה וקטומה גחלים שעממו או שנתן עליה נעורת של "מקיימין אאסומכין לה ואין 

ר אושעיא קטמה והובערה משהין "יצחק בר נחמני א' פשתן דקה הרי היא כקטומה אמר ר

עליה חמין שהוחמו כל צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו 

שמע מינה מצטמק ויפה לו מותר שאני הכא דקטמה אי הכי מאי למימרא    ב גמרא,דף לז

הובערה איצטריכא ליה מהו דתימא כיון דהובערה הדרא לה למילתא קמייתא קמשמע לן 

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן קטמה והובערה משהין עליה חמין שהוחמו כל 

מ מצטמק ויפה לו מותר שאני "ש גחלים של רותם' צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו ואפי

הכא דקטמה אי הכי מאי למימרא הובערה אצטריכא ליה היינו הך גחלים של רותם 

יוחנן כירה שהסיקוה בגפת ובעצים משהין עליה ' אצטריכא ליה אמר רב ששת אמר ר

חמין שלא הוחמו כל צורכן ותבשיל שלא בישל כל צורכו עקר לא יחזיר עד שיגרוף או 

פ שאינו גרוף ואינו "ר קסבר מתניתין להחזיר תנן אבל לשהות משהין אעעד שיתן אפ

קטום אמר רבא תרווייהו תננהי לשהות תנינא אין נותנין את הפת בתוך התנור עם חשיכה 

ולא חררה על גבי גחלים אלא כדי שיקרמו פניה הא קרמו פניה שרי להחזיר נמי תנינא 

שרו בית הלל אלא בגרופה וקטומה אבל בית הלל אומרים אף מחזירין ועד כאן לא ק

ל אמר רב שמואל בר יהודה "קמ' בשאינה גרופה וקטומה לא ורב ששת נמי דיוקא דמתני

אמר רבי יוחנן כירה שהסיקוה בגפת ובעצים משהין עליה תבשיל שבישל כל צורכו 

מצטמק ויפה לו אמר ליה ההוא מדרבנן לרב שמואל בר ' וחמין שהוחמו כל צורכן ואפי

הודה הא רב ושמואל דאמרי תרווייהו מצטמק ויפה לו אסור אמר ליה אטו לית אנא ידע י

דאמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל מצטמק ויפה לו אסור כי קאמינא לך לרבי 

יוחנן קאמינא אמר ליה רב עוקבא ממישן לרב אשי אתון דמקרביתו לרב ושמואל עבידו 

אמר ליה אביי לרב יוסף מהו לשהות אמר ליה הא רב כרב ושמואל אנן נעביד כרבי יוחנן 

ל בר מיניה דרב יהודה דכיון דמסוכן הוא אפילו בשבת נמי "יהודה משהו ליה ואכיל א

שרי למעבד ליה לי ולך מאי אמר ליה בסורא משהו דהא רב נחמן בר יצחק מרי דעובדא 



יה כסא דהרסנא הוה ומשהו ליה ואכיל אמר רב אשי קאימנא קמיה דרב הונא ושהין ל

ואכל ולא ידענא אי משום דקסבר מצטמק ויפה לו מותר אי משום דכיון דאית ביה מיחא 

מצטמק ורע לו הוא אמר רב נחמן מצטמק ויפה לו אסור מצטמק ורע לו מותר כללא 

דמלתא כל דאית ביה מיחא מצטמק ורע לו לבר מתבשיל דליפתא דאף על גב דאית ביה 

והני מילי דאית ביה בשרא אבל לית ביה בשרא מצטמק ורע לו  מיחא מצטמק ויפה לו הוא

הוא וכי אית ביה בשרא נמי לא אמרן אלא דלא קבעי לה לאורחין אבל קבעי לה לאורחין 

מצטמק ורע לו לפדא דייסא ותמרי מצטמק ורע להן בעו מיניה מרבי חייא בר אבא 

ל ולא "שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת מהו אישתיק ולא א   א גמרא,דף לח

ש "מידי למחר נפק דרש להו המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל ולא שנא מאי ול

רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו להיתירא מבשל הוא דקא עביד מעשה במזיד לא יאכל 

ר יצחק אמר לאיסורא מבשל אבל האי דלא קא עביד מעשה במזיד נמי יאכל רב נחמן ב

הוא דלא אתי לאיערומי בשוגג יאכל אבל האי דאתי לאיערומי בשוגג נמי לא יאכל 

א "מיתיבי שכח קדירה על גבי כירה ובישלה בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל בד

בחמין שלא הוחמו כל צורכן ותבשיל שלא בישל כל צורכו אבל חמין שהוחמו כל צורכן 

יהודה אומר חמין ' מ ר"ל צורכו בין בשוגג בין במזיד יאכל דברי רותבשיל שבישל כ

שהוחמו כל צורכן מותרין מפני שמצטמק ורע לו ותבשיל שבישל כל צורכו אסור מפני 

שמצטמק ויפה לו וכל המצטמק ויפה לו כגון כרוב ופולים ובשר טרוף אסור וכל המצטמק 

ו בשלמא לרב נחמן בר יצחק לא ורע לו מותר קתני מיהא תבשיל שלא בישל כל צורכ

קשיא כאן קודם גזרה כאן לאחר גזרה אלא רבה ורב יוסף דאמרי להיתירא אי קודם גזרה 

קשיא מזיד אי לאחר גזרה קשיא נמי שוגג קשיא מאי גזירתא דאמר רב יהודה בר שמואל 

ר אבא אמר רב כהנא אמר רב בתחילה היו אומרים המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד "א

ה לשוכח משרבו משהין במזיד ואומרים שכחים אנו חזרו וקנסו על השוכח "יאכל וה לא

מ לא קשיא הא "מאיר אדר' יהודה דר' יהודה אדר' מאיר קשיא דר' מאיר אדר' קשיא דר

יהודה נמי לא קשיא כאן בגרופה וקטומה כאן ' יהודה אדר' לכתחילה הא דיעבד דר

ש דאמר "ושהה מאי מי קנסוהו רבנן או לא תבשאינה גרופה וקטומה איבעיא להו עבר 

ר חנינא כשהלך רבי יוסי לציפורי מצא חמין שנשתהו על גבי כירה ולא "שמואל בר נתן א

אסר להן ביצים מצומקות שנשתהו על גבי כירה ואסר להן מאי לאו לאותו שבת לא 

בר  לשבת הבאה מכלל דביצים מצומקות מצטמקות ויפה להן נינהו אין דאמר רב חמא

חנינא פעם אחת נתארחתי אני ורבי למקום אחד והביאו לפנינו ביצים מצומקות כעוזרדין 

אמר רב ששת לדברי האומר  : ה אומרים אף מחזירין"ב : ואכלנו מהן הרבה

בשבת ' אושעיא סבר אף מחזירין אפי' מחזירין אפילו בשבת ואף ר   ב גמרא,דף לח

חייא רבה והעלנו לו קומקמוס של חמין ' לא מרר אושעיא פעם אחת היינו עומדים לעי"דא

מדיוטא התחתונה לדיוטא העליונה ומזגנו לו את הכוס והחזרנוהו למקומו ולא אמר לנו 

ג קרקע "ר תדאי לא שנו אלא שעודן בידו אבל הניחן ע"ר אבא א"ר זריקא א"דבר א

חנן אפילו ר יו"ר חייא א"תדאי דעבד לגרמיה הוא דעבד אלא הכי א' ר אמי ר"אסור א

הניחה על גבי קרקע מותר פליגי בה רב דימי ורב שמואל בר יהודה ותרוייהו משמיה 

ג קרקע אסור וחד אמר הניחן על גבי "דרבי אלעזר אמרי חד אמר עודן בידו מותר ע

קרקע נמי מותר אמר חזקיה משמיה דאביי הא דאמרת עודן בידו מותר לא אמרן אלא 

פ שדעתו להחזיר "החזיר אסור מכלל דעל גבי קרקע אעשדעתו להחזיר אבל אין דעתו ל



אסור איכא דאמרי אמר חזקיה משמיה דאביי הא דאמרת על גבי קרקע אסור לא אמרן 

פ שאין דעתו "אלא שאין דעתו להחזיר אבל דעתו להחזיר מותר מכלל שבעודן בידו אע

רב אשי פינן  ירמיה תלאן במקל מהו הניחן על גבי מטה מהו בעי' להחזיר מותר בעי ר

: ממיחם למיחם מהו תיקו

תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא לא יתן בין מתוכו בין מעל גביו כופח    ב משנה,דף לח

: ז ככיריים בגפת ובעצים הרי הוא כתנור"שהסיקוהו בקש ובגבבא ה

תנור שהסיקוהו סבר רב יוסף למימר תוכו תוכו ממש על גביו על גביו    ב גמרא,דף לח

מוך שפיר דמי איתיביה אביי כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא הרי הוא ממש אבל לס

ככיריים בגפת ובעצים הרי הוא כתנור ואסור הא ככירה שרי במאי עסקינן אילימא על 

גביו ובמאי אילימא כשאינו גרוף וקטום אלא כירה כי אינה גרופה וקטומה על גביו מי 

מר רב אדא בר אהבה הכא בכופח שרי אלא לאו לסמוך וקתני הרי הוא כתנור ואסיר א

ג דגרוף וקטום על גביו "גרוף וקטום ותנור גרופה וקטומה עסקינן הרי הוא כתנור דאע

תניא כוותיה דאביי תנור שהסיקוהו בקש  : אסור דאי ככירה כי גרופה וקטומה שפיר דמי

ך לומר ובגבבא אין סומכין לו ואין צריך לומר על גביו ואין צריך לומר לתוכו ואין צרי

בגפת ובעצים כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא סומכין לו ואין נותנין על גביו בגפת ובעצים 

אין סומכין לו אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי האי כופח היכי דמי אי ככירה דמי 

אפילו בגפת ובעצים נמי אי כתנור דמי אפילו בקש ובגבבא נמי לא אמר ליה נפיש הבליה 

ר יוסי בר חנינא כופח "בליה מדתנור היכי דמי כופח היכי דמי כירה אמדכירה וזוטר ה

מקום שפיתת קדרה אחת כירה מקום שפיתת שתי קדרות אמר אביי ואיתימא רבי ירמיה 

אף אנן נמי תנינא כירה שנחלקה לאורכה טהורה לרחבה טמאה כופח בין לאורכו בין 

: לרוחבו טהור

המיחם בשביל שתתגלגל ולא יפקיענה בסודרין  אין נותנין ביצה בצד   ב משנה,דף לח

ורבי יוסי מתיר ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה מעשה שעשו אנשי 

טבריא והביאו סילון של צונן לתוך אמה של חמין אמרו להם חכמים אם בשבת כחמין 

ורין שהוחמו בשבת ואסורין ברחיצה ובשתיה אם ביום טוב כחמין שהוחמו ביום טוב ואס

: ברחיצה ומותרין בשתיה

איבעיא להו גלגל מאי אמר רב יוסף גלגל חייב חטאת אמר מר בריה    ב גמרא,דף לח

דרבינא אף אנן נמי תנינא 

כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין בשבת וכל שלא בא    א גמרא,דף לט

ולייס האיספנין בחמין מלפני השבת מדיחין אותו בחמין בשבת חוץ מן המליח ישן וק

והא דתנן נותנין תבשיל  : ולא יפקיענה בסודרין : מ"שהדחתן זו היא גמר מלאכתן ש

לתוך הבור בשביל שיהא שמור ואת המים היפים ברעים בשביל שיצננו ואת הצונן בחמה 

ע לא פליגי דשרי "בשביל שיחמו לימא רבי יוסי היא ולא רבנן אמר רב נחמן בחמה דכ

לא פליגי דאסיר כי פליגי בתולדות החמה מר סבר גזרינן תולדות  ע"בתולדות האור כ

יוסי ' וליפלוג נמי ר : ולא יטמיננה בחול : החמה אטו תולדות האור ומר סבר לא גזרינן

בהא רבה אמר גזרה שמא יטמין ברמץ רב יוסף אמר מפני שמזיז עפר ממקומו מאי 

ר מגלגלין ביצה על גבי גג רותח ואין ג אומ"בינייהו איכא בינייהו עפר תיחוח מיתיבי רשב

מגלגלין ביצה על גבי סיד רותח בשלמא למאן דאמר גזרה שמא יטמין ברמץ ליכא למיגזר 

ש מעשה שעשו "אלא למאן דאמר מפני שמזיז עפר ממקומו ליגזר סתם גג לית ביה עפר ת



גזרה  בשלמא למאן דאמר' אנשי טבריא והביאו סילון של צונן לתוך אמה של חמין וכו

שמא יטמין ברמץ היינו דדמיא להטמנה אלא למאן דאמר מפני שמזיז עפר ממקומו מאי 

' איכא למימר מי סברת מעשה טבריא אסיפא קאי ארישא קאי לא יפקיענה בסודרין ור

יוסי הא מעשה דאנשי טבריא דתולדות חמה הוא ' יוסי מתיר והכי קאמרי ליה רבנן לר

תולדות אור הוא דחלפי אפיתחא דגיהנם אמר רב חסדא ואסרי להו רבנן אמר להו ההוא 

ממעשה שעשו אנשי טבריא ואסרי להו רבנן בטלה הטמנה בדבר    ב גמרא,דף לט

ל רב נחמן כבר "המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום אמר עולא הלכה כאנשי טבריא א

 מאי רחיצה אילימא : מעשה שעשו אנשי טבריא : תברינהו אנשי טבריא לסילונייהו

ש מותרין "רחיצת כל גופו אלא חמין שהוחמו בשבת הוא דאסורין הא חמין שהוחמו מע

ש למחר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו אבל לא כל גופו אלא פניו "והתניא חמין שהוחמו מע

ט ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה לימא "ט כחמין שהוחמו בי"ידיו ורגליו אימא סיפא בי

כ ראויין "בית שמאי אומרים לא יחם אדם חמין לרגליו אא תנן סתמא כבית שמאי דתנן

ר איקא בר חנניא להשתטף בהן כל גופו עסקינן והאי תנא הוא "ה מתירין א"לשתיה וב

יהודה ' ש מתיר ר"מ ר"דתניא לא ישתטף אדם כל גופו בין בחמין ובין בצונן דברי ר

בקרקע דברי הכל מותר  אומר בחמין אסור בצונן מותר אמר רב חסדא מחלוקת בכלי אבל

והא מעשה דאנשי טבריא בקרקע הוה ואסרי להו רבנן אלא אי איתמר הכי איתמר 

מחלוקת בקרקע אבל בכלי דברי הכל אסור אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה 

ל רב יוסף בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך מאי כללא דאמר רב "כרבי יהודה א

כל מקום שאתה מוצא שנים חלוקין ואחד [ רבי]> רב>נאי אמר ר י"ר יוחנן א"תנחום א

מכריע הלכה כדברי המכריע חוץ מקולי מטלניות שאף על פי שרבי אליעזר מחמיר ורבי 

עקיבא מכריע אין הלכה כדברי המכריע חדא דרבי עקיבא תלמיד הוא ' יהושע מיקל ור

ועוד הא 

מ במתניתין "י מכללא מאי דילמא הע לגביה דרבי יהושע וא"הדר ביה ר   א גמרא,דף מ

ש רב אמר למחר "ל אנא בפירוש שמיע לי אתמר חמין שהוחמו מע"אבל בברייתא לא א

רוחץ בהן כל גופו אבר אבר ושמואל אמר לא התירו לרחוץ אלא פניו ידיו ורגליו מיתיבי 

דרב חמין שהוחמו מערב שבת למחר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו אבל לא כל גופו תיובתא 

אמר לך רב לא כל גופו בבת אחת אלא אבר אבר והא פניו ידיו ורגליו קתני כעין פניו ידיו 

נ כעין "ש אלא פניו ידיו ורגליו ה"ורגליו תא שמע לא התירו לרחוץ בחמין שהוחמו מע

ש למחר רוחץ בהן פניו ידיו "פניו ידיו ורגליו תניא כוותיה דשמואל חמין שהוחמו מע

ט רבה מתני לה להא שמעתא "ל חמין שהוחמו בי"גופו אבר אבר ואצ ורגליו אבל לא כל

ש למחר אמר רב רוחץ בהן כל גופו ומשייר אבר "דרב בהאי לישנא חמין שהוחמו מע

ל רב יוסף לאביי רבה מי קא עביד כשמעתיה "אחד איתיביה כל הני תיובתא תיובתא א

לא שמיעא > דילמא>יתותב ל לא ידענא מאי תיבעי ליה פשיטא דלא עביד דהא א"דרב א

ליה ואי לא שמיעא ליה ודאי עביד דאמר אביי כל מילי דמר עביד כרב בר מהני תלת 

ש בגרירה כחומרי דרב "דעביד כשמואל מטילין מבגד לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה כר

ש רוחץ בו מיד פקקו "ש למוצ"ר מרחץ שפקקו נקביו מע"עביד כקולי דרב לא עביד ת

ט למחר נכנס ומזיע ויוצא ומשתטף בבית החיצון אמר רב יהודה מעשה "נקביו מעי

ע והזיעו בו ויצאו "ע ור"ט למחר נכנס ראב"במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מעי

ונשתטפו בבית החיצון אלא שחמין שלו מחופין בנסרים כשבא הדבר לפני חכמים אמרו 



עבירה התחילו לאסור  אף על פי שאין חמין שלו מחופין בנסרין ומשרבו עוברי

ר שמעון בן פזי אמר "אמבטיאות של כרכין מטייל בהן ואינו חושש מאי עוברי עבירה דא

ש התחילו הבלנים להחם "ל משום בר קפרא בתחילה היו רוחצין בחמין שהוחמו מע"ריב

בשבת ואומרים מערב שבת הוחמו אסרו את החמין והתירו את הזיעה ועדיין היו רוחצין 

מרים מזיעין אנחנו אסרו להן את הזיעה והתירו חמי טבריה ועדיין היו רוחצין בחמין ואו

בחמי האור ואומרים בחמי טבריה רחצנו אסרו להן חמי טבריה והתירו להן את הצונן ראו 

שאין הדבר עומד להן התירו להן חמי טבריה וזיעה במקומה עומדת אמר רבא האי מאן 

א כמאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינ

כי האי תנא אמבטיאות של כרכים מטייל בהן ואינו חושש אמר רבא    ב גמרא,דף מ

ר מתחמם אדם כנגד "ט כיון דזוטרין נפיש הבלייהו ת"דוקא כרכין אבל דכפרים לא מ

המדורה ויוצא ומשתטף בצונן ובלבד שלא ישתטף בצונן ויתחמם כנגד המדורה מפני 

לונטית ומניחה על בני מעים בשבת ובלבד שלא ר מיחם אדם א"שמפשיר מים שעליו ת

בחול אסור מפני ' יביא קומקומוס של מים חמין ויניחנו על בני מעים בשבת ודבר זה אפי

ר מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה לא בשביל שיחמו אלא בשביל "הסכנה ת

רה לא בשביל יהודה אומר מביאה אשה פך של שמן ומניחתו כנגד המדו' שתפיג צינתן ר

ג אומר אשה סכה ידה שמן ומחממתה כנגד המדורה "שיבשל אלא בשביל שיפשר רשב

וסכה לבנה קטן ואינה חוששת איבעיא להו שמן מה הוא לתנא קמא רבה ורב יוסף דאמרי 

תרוייהו להתירא רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו להתירא 

ק שמן אין בו משום בשול ואתא רבי יהודה "מותר קסבר ת פ שהיד סולדת בו"שמן אע

שמעון בן גמליאל ' למימר שמן יש בו משום בשול והפשרו לא זה הוא בשולו ואתא ר

למימר שמן יש בו משום בשול והפשרו זהו בשולו רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא שמן 

רו זהו בשולו ואתא פ שאין היד סולדת בו אסור קסבר שמן יש בו משום בשול והפש"אע

ג למימר שמן יש בו משום בשול "יהודה למימר הפשרו לא זהו בשולו ואתא רשב' ר

ר יהודה אמר שמואל "ק איכא בינייהו כלאחר יד א"ג היינו ת"והפשרו זהו בשולו רשב

אחד שמן ואחד מים יד סולדת בו אסור אין יד סולדת בו מותר והיכי דמי יד סולדת בו 

ר יצחק בר אבדימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי "יסו של תינוק נכוית אאמר רחבא כל שכר

לבית המרחץ ובקשתי להניח לו פך של שמן באמבטי ואמר לי טול בכלי שני ותן שמע 

מ הפשרו זהו "מ כלי שני אינו מבשל וש"מינה תלת שמע מינה שמן יש בו משום בשול וש

חנן בכל מקום מותר להרהר חוץ ר יו"בשולו היכי עביד הכי והאמר רבה בר בר חנה א

ל והאמר אביי דברים של חול מותר "ת בלשון חול א"מבית המרחץ ובית הכסא וכ

לאומרן בלשון קודש של קודש אסור לאומרן בלשון חול אפרושי מאיסורא שאני תדע 

מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ ' דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה בתלמידו של ר

ואמר לו אין מדיחין לסוך לו קרקע אמר לו אין סכין אלמא אפרושי ובקש להדיח קרקע 

מאיסורא שאני הכא נמי לאפרושי מאיסורא שאני אמר רבינא שמע מינה המבשל בחמי 

לאחר גזירה הוה ואמר ליה טול בכלי שני ותן איני ' טבריא בשבת חייב דהא מעשה דר

נמי דקאמר מכת מרדות  והאמר רב חסדא המבשל בחמי טבריא בשבת פטור מאי חייב

אבהו דשט באמבטי ולא ידענא אי עקר אי לא עקר פשיטא דלא ' ר זירא אנא חזיתיה לר"א

עומדת בחצר לא קשיא הא ' עקר דתניא לא ישוט אדם בבריכה מלאה מים ואפי



' ר זירא אנא חזיתיה לר"וא : דלית ליה גידודי הא דאית ליה גידודי   א גמרא,דף מא

כנגד פניו של מטה ולא ידענא אי נגע אי לא נגע פשיטא דלא נגע דתניא  אבהו שהניח ידיו

אליעזר אומר כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם אמר אביי עשאוה ' ר

כבולשת דתנן בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות 

ך אלמא כיון דבעיתי לא מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנס

נ כיון דבעית לא אתי להרהורי והכא מאי ביעתותא ביעתותא דנהרא איני והאמר "מנסכי ה

אבא אמר רב הונא אמר רב כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו של ' ר

 זירא זקיף רבנן דבי' אברהם אבינו לא קשיא הא כי נחית הא כי סליק כי הא דרבא שחי ר

זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה דבעי ' רב אשי כי קא נחתי זקפי כי קא סלקי שחי ר

י עובר בעשה שנאמר "למיסק לארעא דישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לא

בבלה יובאו ושמה יהיו אמר איזיל ואשמע מיניה מילתא ואיתי ואיסק אזל ( ירמיהו כז)

יה הביאו לי נתר הביאו לי מסרק פתחו פומייכו אשכחיה דקאי בי באני וקאמר ליה לשמע

באתי אלא לשמוע דבר זה דיי > לא>ואפיקו הבלא ואשתו ממיא דבי באני אמר אילמלא 

ל דברים של חול מותר לאומרם בלשון קדש פתחו "בשלמא הביאו נתר הביאו מסרק קמ

מיא דבי פומייכו ואפיקו הבלא נמי כדשמואל דאמר שמואל הבלא מפיק הבלא אלא אשתו 

באני מאי מעליותא דתניא אכל ולא שתה אכילתו דם וזהו תחילת חולי מעיים אכל ולא 

אמות אכילתו מרקבת וזהו תחילת ריח רע הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור ' הלך ד

ג אפרו וזהו תחילת ריח זוהמא רחץ בחמין ולא שתה מהן דומה לתנור "שהסיקוהו ע

פנים רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל שהסיקוהו מבחוץ ולא הסיקוהו מב

: ג חבית"שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן רחץ ולא סך דומה למים ע

פ שגרופה אין שותין "מוליאר הגרוף שותין הימנו בשבת אנטיכי אע   א משנה,דף מא

: הימנה

יכי רבה היכי דמי מוליאר הגרוף תנא מים מבפנים וגחלים מבחוץ אנט   א גמרא,דף מא

ש בי כירי ומאן דאמר "אמר בי כירי רב נחמן בר יצחק אמר בי דודי מאן דאמר בי דודי כ

פ שגרופה וקטומה אין שותין "בי כירי אבל בי דודי לא תניא כוותיה דרב נחמן אנטיכי אע

: הימנה מפני שנחושתה מחממתה

נותן הוא לתוכו המיחם שפינהו לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו אבל    א משנה,דף מא

: או לתוך הכוס כדי להפשירן

מאי קאמר אמר רב אדא בר מתנא הכי קאמר המיחם שפינה ממנו מים    א גמרא,דף מא

חמין לא יתן לתוכן מים מועטים כדי שיחמו אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן 

תקיף לה שמעון היא דאמר דבר שאין מתכוין מותר מ' והלא מצרף ר   ב גמרא,דף מא

אביי מידי מיחם שפינה ממנו מים קתני מיחם שפינהו קתני אלא אמר אביי הכי קאמר 

המיחם שפינהו ויש בו מים חמין לא יתן לתוכו מים מועטין בשביל שיחומו אבל נותן 

לתוכו מים מרובים כדי להפשירן ומיחם שפינה ממנו מים לא יתן לתוכו מים כל עיקר 

ש אלא להפשיר "דאמר דבר שאין מתכוין אסור אמר רב ל יהודה היא' מפני שמצרף ור

לצרף נמי מותר לצרף לכתחילה מי שרי אלא אי ' אבל לצרף אסור ושמואל אמר אפי

איתמר הכי איתמר אמר רב לא שנו אלא שיעור להפשיר אבל שיעור לצרף אסור 

שיעור לצרף ' ושמואל אמר אפי



ון סבירא ליה והאמר שמואל מכבין מותר למימרא דשמואל כרבי שמע   א גמרא,דף מב

ד סבר "ר בשביל שלא יזוקו בה רבים אבל לא גחלת של עץ ואי ס"גחלת של מתכת ברה

לה כרבי שמעון אפילו של עץ נמי בדבר שאין מתכוין סבר לה כרבי שמעון במלאכה 

שאינה צריכה לגופה סבר לה כרבי יהודה אמר רבינא הלכך קוץ ברשות הרבים מוליכו 

ר נותן אדם חמין "ת : 'אבל נותן כו : חות מארבע אמות ובכרמלית אפילו טובאפחות פ

לתוך הצונן ולא הצונן לתוך החמין דברי בית שמאי ובית הלל אומרים בין חמין לתוך 

א בכוס אבל באמבטי חמין לתוך הצונן ולא צונן "הצונן ובין צונן לתוך החמין מותר בד

ש בן מנסיא סבר רב "וסר אמר רב נחמן הלכה כרלתוך החמין ורבי שמעון בן מנסיא א

חייא ספל אינו כאמבטי ולמאי דסליק ' ל אביי תני ר"יוסף למימר ספל הרי הוא כאמבטי א

אדעתא מעיקרא דספל הרי הוא כאמבטי ואמר רב נחמן הלכה כרבי שמעון בן מנסיא אלא 

ובית הלל מתירין בשבת רחיצה בחמין ליכא מי סברת רבי שמעון אסיפא קאי ארישא קאי 

בין חמין לתוך צונן ובין צונן לתוך החמין ורבי שמעון בן מנסיא אוסר צונן לתוך חמין 

ה בדבר זה אמר "ש וב"ש הכי קאמר לא נחלקו ב"לימא רבי שמעון בן מנסיא דאמר כב

רב הונא בריה דרב יהושע חזינא ליה לרבא דלא קפיד אמנא מדתני רבי חייא נותן אדם 

ם לתוך ספל של מים בין חמין לתוך צונן ובין צונן לתוך חמין אמר ליה רב קיתון של מי

הונא לרב אשי דילמא שאני התם דמיפסק כלי אמר ליה מערה איתמר מערה אדם קיתון 

: של מים לתוך ספל של מים בין חמין לתוך צונן בין צונן לתוך חמין

תוכן תבלין האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין לא יתן ל   א משנה,דף מב

אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי רבי יהודה אומר לכל הוא    ב משנה,דף מב

: נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר

איבעיא להו רבי יהודה ארישא קאי ולקולא או דילמא אסיפא קאי    ב גמרא,דף מב

ת רותחות הוא ש דתניא רבי יהודה אומר לכל אילפסין הוא נותן לכל הקדירו"ולחומרא ת

נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר סבר רב יוסף למימר מלח הרי הוא כתבלין דבכלי 

ל אביי תני רבי חייא מלח אינה כתבלין דבכלי שני "ראשון בשלה ובכלי שני לא בשלה א

נמי בשלה ופליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן צריכא מילחא בישולא כבשרא דתורא ואיכא 

למימר מלח הרי הוא כתבלין דבכלי ראשון בשלה בכלי שני לא  דאמרי סבר רב יוסף

חייא מלח אינה כתבלין דבכלי ראשון נמי לא בשלה והיינו דאמר ' ל אביי תני ר"בשלה א

: רב נחמן צריכא מילחא בישולא כבישרא דתורא

אין נותנין כלי תחת הנר לקבל בו את השמן ואם נתנוה מבעוד יום    ב משנה,דף מב

: ן ניאותין ממנו לפי שאינו מן המוכןמותר ואי

פ שאמרו אין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה "אמר רב חסדא אע   ב גמרא,דף מב

ט דרב חסדא קסבר תרנגולת עשויה להטיל "אבל כופה עליה כלי שלא תשבר אמר רבה מ

ביצתה באשפה ואינה עשויה להטיל ביצתה במקום מדרון והצלה מצויה התירו והצלה 

צויה לא התירו והתניא נשברה לו אביי והצלה שאינה מ' שאינה מצויה לא התירו איתיבי

חבית של טבל בראש גגו מביא כלי ומניח תחתיה בגולפי חדתי דשכיחי דפקעי איתיביה 

נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות ניצוצות נמי שכיחי 

איתיביה כופין קערה על הנר שלא יאחז בקורה בבתי גחיני דשכיח בהו    א גמרא,דף מג

מכין אותה בספסל ובארוכות המטה בכשורי חדתי דעבידי דליקה וכן קורה שנשברה סו

דפקעי נותנין כלי תחת הדלף בשבת בבתי חדתי דשכיחי דדלפי רב יוסף אמר היינו טעמא 



דרב חסדא משום דקא מבטל כלי מהיכנו איתיביה אביי חבית של טבל שנשברה מביא כלי 

מתוקן נותנין כלי תחת ל טבל מוכן הוא אצל שבת שאם עבר ותקנו "אחר ומניח תחתיה א

ר הונא בריה דרב יהושע ניצוצות אין בהן ממש וכן קורה שנשברה "הנר לקבל ניצוצות א

סומכין אותה בספסל או בארוכות המטה דרפי דאי בעי שקיל ליה נותנין כלי תחת הדלף 

בשבת בדלף הראוי כופין את הסל לפני האפרוחין שיעלו וירדו קסבר מותר לטלטלו 

ר אבהו בעודן "פ שאין עודן עליו אסור א"ר לטלטלו בעודן עליו והתניא אעוהתניא אסו

ר יצחק "עליו כל בין השמשות מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא א

כשם שאין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה כך אין כופין עליה כלי בשביל שלא 

ת מיתיבי כל הני תיובתא ושני בצריך תשבר קסבר אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשב

למקומו תא שמע אחת ביצה שנולדה בשבת ואחת ביצה שנולדה ביום טוב אין מטלטלין 

לא לכסות בה את הכלי ולסמוך בה כרעי המטה אבל כופה עליה כלי בשביל שלא תשבר 

ש פורסין מחצלות על גבי אבנים בשבת באבנים מקורזלות "הכא נמי בצריך למקומו ת

ש פורסין מחצלות על גבי לבנים בשבת דאישתיור מבנינא דחזיין "יין לבית הכסא תדחז

ש פורסין מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת בחמה מפני החמה "למיזגא עלייהו ת

ל רב "ובגשמים מפני הגשמים ובלבד שלא יתכוין לצוד הכא במאי עסקינן דאיכא דבש א

עוקבא ממישן לרב אשי תינח בימות החמה 

דאיכא דבש בימות הגשמים דליכא דבש מאי איכא למימר לא נצרכא    ב גמרא,ף מגד

אלא לאותן שתי חלות והא מוקצות נינהו דחשיב עלייהו הא לא חשיב עלייהו מאי אסור 

א כשחישב עליהן אבל "אי הכי הא דתני ובלבד שלא יתכוין לצוד לפלוג ולתני בדידה בד

שחישב עליהן ובלבד שלא יתכוין לצוד מני אי פ "ל אע"לא חישב עליהן אסור הא קמ

יהודה כי לא מתכוין מאי הוי הא דבר שאין מתכוין אסור ' מוקצה אי ר' ש לית לי"ר

יהודה מאי ובלבד שלא יתכוין לצוד שלא יעשנה כמצודה דלישבוק להו רווחא ' לעולם ר

שמים בחמה כי היכי דלא ליתצדו ממילא רב אשי אמר מי קתני בימות החמה ובימות הג

ואיכא >מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים קתני ביומי ניסן וביומי תשרי דאיכא חמה 

יצחק כבר ' ואיכא גשמים ואיכא דבש אמר להו רב ששת פוקו ואמרו ליה לר> צינה

ר הונא עושין מחיצה למת בשביל חי ואין עושין "תרגמא רב הונא לשמעתיך בבבל דא

ר שמואל בר יהודה וכן תנא שילא מרי מת המוטל "דאמחיצה למת בשביל מת מאי היא 

בחמה באים שני בני אדם ויושבין בצדו חם להם מלמטה זה מביא מטה ויושב עליה וזה 

מביא מטה ויושב עליה חם להם מלמעלה מביאים מחצלת ופורסין עליהן זה זוקף מטתו 

ה מאליה איתמר ונשמט והולך לו וזה זוקף מטתו ונשמט והולך לו ונמצאת מחיצה עשוי

מת המוטל בחמה רב יהודה אמר שמואל הופכו ממטה למטה רב חנינא בר שלמיא משמיה 

דרב אמר מניח עליו ככר או תינוק ומטלטלו היכא דאיכא ככר או תינוק כולי עלמא לא 

ס לא שמיה טלטול "ס טלטול מן הצד שמיה טלטול ומ"פליגי דשרי כי פליגי דלית ליה מ

יהודה בן לקיש שמעתי שמצילין ' ילין את המת מפני הדליקה אמר רלימא כתנאי אין מצ

ט "ט דתנא קמא אי דליכא מ"את המת מפני הדליקה היכי דמי אי דאיכא ככר או תינוק מ

יהודה בן לקיש אלא לאו בטלטול מן הצד פליגי דמר סבר טלטול מן הצד שמיה ' דר

' ה טלטול והיינו טעמא דרע טלטול מן הצד שמי"ס לא שמיה טלטול לא דכ"טלטול ומ

יהודה בן לקיש דמתוך שאדם בהול על מתו 



ר יוחנן "ר אסי א"ר יהודה בן שילא א"אי לא שרית ליה אתי לכבויי א   א גמרא,דף מד

תנו רבנן מותר  : אין ניאותין הימנו לפי שאינו מן המוכן : יהודה בן לקיש במת' הלכה כר

: ירהשמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מת

מטלטלין נר חדש אבל לא ישן רבי שמעון אומר כל הנרות מטלטלין    א משנה,דף מד

: חוץ מן הנר הדולק בשבת

מ אומר כל "ר מטלטלין נר חדש אבל לא ישן דברי רבי יהודה ר"ת   א גמרא,דף מד

שמעון אומר חוץ מן הנר הדולק ' הנרות מטלטלין חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת ר

אליעזר ברבי ' תר לטלטלה אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם ורבשבת כבתה מו

בשעה שהנר דולק אמר אביי ' שמעון אומר מסתפק מן הנר הכבה ומן השמן המטפטף ואפי

רבי אליעזר ברבי שמעון סבר לה כאבוה בחדא ופליג עליה בחדא סבר לה כאבוה בחדא 

ר כבה אין לא כבה לא ואיהו סבר דלית ליה מוקצה ופליג עליה בחדא דאילו אבוה סב

ג דלא כבה אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם מאי שנא הני אמר עולא סיפא "אע

יהודה מתקיף לה מר זוטרא אי הכי מאי אבל אלא אמר מר זוטרא לעולם רבי ' אתאן לר

ר שמעון וכי קשרי רבי שמעון בנר זוטא דדעתיה עלויה אבל הני דנפישי לא והתניא מות

השמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתיר התם קערה דומיא דנר הכא קערה דומיא 

ר זירא פמוט שהדליקו בו בשבת לדברי המתיר אסור לדברי האוסר מותר "דכוס א

למימרא דרבי יהודה מוקצה מחמת מיאוס אית ליה מוקצה מחמת איסור לית ליה והתניא 

ן חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת אלא אי יהודה אומר כל הנרות של מתכת מטלטלי' ר

ה "ה אסור לא הדליקו עליו ד"ר זירא פמוט שהדליקו עליו בשבת ד"איתמר הכי איתמר א

רב נחמן בר יצחק ' ר מטה שיחדה למעות אסור לטלטלה מיתיבי"אמר רב יהודה א : מותר

מטלטלין נר חדש אבל לא ישן 

ומה נר דלהכי עבידא כי לא הדליק בה שרי לטלטולה מטה דלאו להכי    ב גמרא,דף מד

ש אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב יהודה אמר רב מטה שיחדה למעות "עבידא לא כ

הניח עליה מעות אסור לטלטלה לא הניח עליה מעות מותר לטלטלה לא יחדה למעות יש 

והוא שלא היו עליה בין  עליה מעות אסור לטלטלה אין עליה מעות מותר לטלטלה

אליעזר מוכני שלה בזמן שהיא נשמטת אין חבור לה ואין ' השמשות אמר עולא מתיב ר

נמדדת עמה ואין מצלת עמה באהל המת ואין גוררין אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות 

שמעון היא דלית ליה ' ש ההיא ר"הא אין עליה מעות שריא אף על גב דהוו עליה ביה

רבי יהודה סבירא ליה מוקצה ורב כ

הכי נמי מיסתברא דרב כרבי יהודה סבירא ליה דאמר רב מניחין נר על    א גמרא,דף מה

ט אי אמרת בשלמא דרב כרבי יהודה סבירא "ג דקל בי"גבי דקל בשבת ואין מניחין נר ע

ט אלא אי אמרת כרבי שמעון סבירא ליה מה לי שבת ומה לי "ליה היינו דשני בין שבת לי

ל והא בעו מיניה דרב מהו לטלטולי שרגא דחנוכתא מקמי חברי "רב כרבי יהודה סט ו"י

ל רב כהנא ורב אשי לרב הכי "בשבתא ואמר להו שפיר דמי שעת הדחק שאני דהא א

' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק בעא מיניה ריש לקיש מר' הלכתא אמר להו כדי הוא ר

שמעון מוקצה ' לת מהו כי לית ליה לריוחנן חטים שזרען בקרקע וביצים שתחת תרנגו

ל אין "היכא דלא דחייה בידים היכא דדחייה בידים אית ליה מוקצה או דילמא לא שנא א

מוקצה לרבי שמעון אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק הואיל והוקצה למצותו הוקצה 

לאיסורו ולית ליה הוקצה למצותו והתניא סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמים ובסדינין 



מצויירין ותלה בה אגוזין אפרסקין שקדים ורמונין ואפרכלי של ענבים ועטרות של ה

ט האחרון ואם התנה עליהן "שבולין יינות שמנים וסלתות אסור להסתפק מהן עד מוצאי י

יוחנן אין נוטלין ' חייא בר יוסף קמיה דר' שמעון היא דתני ר' הכל לפי תנאו וממאי דר

שמעון מתיר ושוין בסוכת החג בחג שהיא ' הסמוך לה ורט אלא מן "עצים מן הסוכה בי

אסורה ואם התנה עליה הכל לפי תנאו כעין שמן שבנר קאמרינן הואיל והוקצה למצותו 

ר יוחנן אין מוקצה לרבי שמעון אלא "ר חייא בר אבא א"הוקצה לאיסורו איתמר נמי א

יסורו אמר רב יהודה כעין שמן שבנר בשעה שהוא דולק הואיל והוקצה למצותו הוקצה לא

שמעון אלא גרוגרות וצימוקים בלבד ומידי אחרינא לא ' אמר שמואל אין מוקצה לר

והתניא היה אוכל בתאנים והותיר והעלן לגג לעשות מהן גרוגרות בענבים והותיר והעלן 

לגג לעשות מהן צימוקין לא יאכל עד שיזמין וכן אתה אומר באפרסקין וחבושין ובשאר 

ות מני אילימא רבי יהודה ומה היכא דלא דחייה בידים אית ליה מוקצה היכא כל מיני פיר

שמעון היא לעולם רבי יהודה ואוכל אצטריכא ליה ' דדחייה בידים לא כל שכן אלא לאו ר

ל כיון דהעלן לגג אסוחי אסחי לדעתיה "א כיון דקאכיל ואזיל לא ליבעי הזמנה קמ"סד

מרבי  מינייהו בעא מיניה רבי שמעון בר רבי

ש אלא גרוגרות "ל אין מוקצה לר"פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו א   ב גמרא,דף מה

וצימוקין בלבד ורבי לית ליה מוקצה והתנן אין משקין ושוחטין את המדבריות אבל משקין 

ושוחטין את הבייתות ותניא אלו הן מדבריות כל שיוצאות בפסח ונכנסות ברביעה בייתות 

אומר אלו ואלו בייתות הן ' ץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום רכל שיוצאות ורועות חו

ואלו הן מדבריות כל שרועות באפר ואין נכנסות לישוב לא בימות החמה ולא בימות 

ש "הגשמים איבעית אימא הני נמי כגרוגרות וצימוקין דמיין ואי בעית אימא לדבריו דר

דרבנן קאמר להו לדידי לית לי קאמר ליה וליה לא סבירא ליה ואיבעית אימא לדבריהם 

מוקצה כלל לדידכו אודו לי מיהת דהיכא דיוצאות בפסח ונכנסות ברביעה דבייתות נינהו 

יוחנן אמרו הלכה כרבי ' ורבנן אמרו ליה לא מדבריות נינהו אמר רבה בר בר חנה אמר ר

יוחנן ' ר יוחנן הכי והא בעא מיניה ההוא סבא קרויא ואמרי לה סרויא מר"שמעון ומי א

קינה של תרנגולת מהו לטלטולי בשבת אמר ליה כלום עשוי אלא לתרנגולין הכא במאי 

דאמר מודה [ דרבא]> דרב>עסקינן דאית ביה אפרוח מת הניחא למר בר אמימר משמיה 

שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין אלא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר ' היה ר

עלי חיים שמתו שהן מותרין מאי איכא למימר הכא במאי בב[ 'אפי]חלוק היה רבי שמעון 

עסקינן בדאית ביה ביצה והאמר רב נחמן מאן דאית ליה מוקצה אית ליה נולד דלית ליה 

ר יוחנן הלכה "יוסף א' מוקצה לית ליה נולד דאית ביה ביצת אפרוח כי אתא רב יצחק בר

ב יוסף היינו דאמר רבה בר יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי שמעון אמר ר' יהודה ור' כר

ל אביי לרב "ר יוחנן אמרו הלכה כרבי שמעון אמרו וליה לא סבירא ליה א"בר חנה א

אבא דמן ' אבא ורבי אסי איקלעו לבי ר' יהודה הא ר' יוחנן כר' יוסף ואת לא תסברא דר

אסי ולא טילטלה מאי טעמא לאו משום דרבי אסי ' חיפא ונפל מנרתא על גלימיה דר

ל מנרתא קאמרת "ל דאית ליה מוקצה א"יוחנן כרבי יהודה ס' יוחנן הוה ור' ה דרתלמידי

ר אסי הורה ריש לקיש בצידן מנורה הניטלת בידו "ר אחא בר חנינא א"מנרתא שאני דא

יוחנן אמר אנו אין לנו אלא בנר כרבי ' אחת מותר לטלטלה בשתי ידיו אסור לטלטלה ור

חת בין ניטלה בשתי ידיו אסור לטלטלה וטעמא מאי שמעון אבל מנורה בין ניטלה בידו א



רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו הואיל ואדם קובע לה מקום אמר ליה אביי לרב יוסף והרי 

כילת חתנים דאדם קובע לו מקום ואמר שמואל משום רבי חייא כילת חתנים 

אי הכי מותר לנטותה ומותר לפרקה בשבת אלא אמר אביי בשל חוליות    א גמרא,דף מו

ש בן לקיש דשרי מאי חוליות כעין חוליות דאית בה חידקי הלכך חוליות בין "ט דר"מ

גדולה בין קטנה אסורה לטלטלה גדולה נמי דאית בה חידקי גזירה אטו גדולה דחוליות כי 

ר יוחנן הכי "פליגי בקטנה דאית בה חידקי מר סבר גזרינן ומר סבר לא גזרינן ומי א

כסתם משנה ותנן מוכני שלה בזמן שהיא נשמטת אין חיבור לה  יוחנן הלכה' והאמר ר

ואין נמדדת עמה ואין מצלת עמה באהל המת ואין גוררין אותה בשבת בזמן שיש עליה 

ר זירא תהא משנתינו שלא "ש א"ג דהוו עליה ביה"מעות הא אין עליה מעות שריא ואע

ר יהושע בן לוי פעם אחת "יוחנן א' ש שלא לשבור דבריו של ר"היו עליה מעות כל ביה

שמעון ' שמעון בנר איבעיא להו הורה במנורה כר' הלך רבי לדיוספרא והורה במנורה כר

שמעון בנר להיתרא תיקו רב מלכיא ' בנר להיתרא או דילמא הורה במנורה לאיסורא וכר

יוסי גלילאה איקלע לאתריה ' שמלאי ר' איקלע לבי רבי שמלאי וטילטל שרגא ואיקפד ר

אבהו כי איקלע לאתריה ' חנינא ר' יוסי בר' יוסי ברבי חנינא טילטל שרגא ואיקפד ר' דר

יוחנן לא הוה מטלטל שרגא ' יהושע בן לוי הוה מטלטל שרגא כי איקלע לאתריה דר' דר

שמעון סבירא ליה ליעבד ' מה נפשך אי כרבי יהודה סבירא ליה ליעבד כרבי יהודה אי כר

ר יהודה "יוחנן הוא דלא הוה עביד א' ל ומשום כבודו דר"סשמעון ' שמעון לעולם כר' כר

שרגא דמשחא שרי לטלטולה דנפטא אסור לטלטולה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו 

רב אויא איקלע לבי רבא הוה > דהואיל וחזי לכסות ביה מנא>דנפטא נמי שרי לטלטולה 

ט "ל מ"לצעוריה אמאיסן בי כרעיה בטינא אתיבי אפוריא קמיה דרבא איקפד רבא בעא 

ל הואיל וחזיא לכסויי "רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו שרגא דנפטא נמי שרי לטלטוליה א

ל הא "בה מנא אלא מעתה כל צרורות שבחצר מטלטלין הואיל וחזיא לכסויי בהו מנא א

איכא תורת כלי עליה הני ליכא תורת כלי עליה מי לא תניא 

ות הרי הן ככל הכלים הנטלים בחצר ואמר השירים והנזמים והטבע   ב גמרא,דף מו

ר "עולא מה טעם הואיל ואיכא תורת כלי עליה הכא נמי הואיל ואיכא תורת כלי עליה א

נחמן בר יצחק בריך רחמנא דלא כסיפיה רבא לרב אויא רמי ליה אביי לרבה תניא מותר 

 שמעון לית ליה מוקצה' השמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתיר אלמא לר

ט אין זה מן המוכן הכי השתא התם "ורמינהו רבי שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מעי

אדם יושב ומצפה אימתי תכבה נרו הכא אדם יושב ומצפה מתי יפול בו מום מימר אמר מי 

ל דנפיל ביה מומא מי יימר דנפיל ביה מום קבוע ואם תמצי "יימר דנפיל ביה מומא ואת

יימר דמזדקק ליה חכם מתיב רמי בר חמא מפירין נדרים  לומר דנפל ביה מום קבוע מי

לצורך השבת ואמאי לימא מי יימר דמיזדקק לה בעל התם [ ונשאלין לנדרים שהן]בשבת 

כדרב פנחס משמיה דרבא דאמר רב פנחס משמיה דרבא כל הנודרת על דעת בעלה היא 

דמזדקק ליה  ש נשאלין לנדרים של צורך השבת בשבת ואמאי לימא מי יימר"נודרת ת

הדיוטות הכא מי יימר דמיזדקק ליה חכם ' חכם התם אי לא מיזדקק ליה חכם סגיא ליה בג

שמעון כבתה מותר לטלטלה כבתה אין לא כבתה לא ' רמי ליה אביי לרב יוסף מי אמר ר

שמעון דאמר דבר שאין ' מאי טעמא דילמא בהדי דנקיט לה כבתה הא שמעינן ליה לר

שמעון אומר גורר אדם כסא מטה וספסל ובלבד שלא יתכוין ' מתכוין מותר דתניא ר

ש מדרבנן "לעשות חריץ כל היכא דכי מיכוין איכא איסורא דאורייתא כי לא מיכוין גזר ר



ש לכתחילה מתיב רבא "כל היכא דכי מיכוין איכא איסורא דרבנן כי לא מיכוין שרי ר

י החמה ובגשמים מפני הגשמים מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוין בחמה מפנ

והצנועין מפשילין במקל לאחוריהן והא הכא דכי מיכוין איסורא דאורייתא איכא כי לא 

מיכוין שרי רבי שמעון לכתחילה אלא אמר רבא 

ר "ר זירא א"הנח לנר שמן ופתילה הואיל דנעשה בסיס לדבר האסור א   א גמרא,דף מז

ל "ומנוס לי התיר רבי לטלטל מחתה באפרה אחנינא אמר רבי ר' ר יוחנן אמר ר"אסי א

רבי זירא לרבי אסי מי אמר רבי יוחנן הכי והתנן נוטל אדם בנו והאבן בידו או כלכלה 

ר יוחנן בכלכלה מלאה פירות עסקינן טעמא דאית "והאבן בתוכה ואמר רבה בר בר חנה א

מי דאית בה אשתומם כשעה חדא ואמר הכא נ( דנייאל ד)בה פירי הא לית בה פירי לא 

קרטין אמר אביי קרטין בי רבי מי חשיבי וכי תימא חזו לעניים והתניא בגדי עניים לעניים 

בגדי עשירים לעשירים אבל דעניים לעשירים לא אלא אמר אביי מידי דהוה אגרף של 

ריעי אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא גרף של ריעי מאיס והאי לא מאיס ועוד גרף של 

מיכסי אלא אמר רבא כי הוינן בי רב נחמן הוה מטלטלינן כנונא אגב  ריעי מיגלי והאי

ג דאיכא עליה שברי עצים מיתיבי ושוין שאם יש בה שברי פתילה שאסור "קיטמא ואע

לטלטל אמר אביי בגלילא שנו לוי בר שמואל אשכחינהו לרבי אבא ולרב הונא בר חייא 

יר מטה של טרסיים בשבת אמרו דהוו קיימי אפיתחא דבי רב הונא אמר להו מהו להחז

ליה שפיר דמי אתא לקמיה דרב יהודה אמר הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו המחזיר מטה 

של טרסיים בשבת חייב חטאת מיתיבי המחזיר קנה מנורה בשבת חייב חטאת קנה סיידין 

לא יחזיר ואם החזיר פטור אבל אסור רבי סימאי אומר קרן עגולה חייב קרן פשוטה פטור 

ינהו דאמור כי האי תנא דתניא מלבנות המטה וכרעות המטה ולווחים של סקיבס לא א

יחזיר ואם החזיר פטור 

ג אומר אם היה רפוי "אבל אסור ולא יתקע ואם תקע חייב חטאת רשב   ב גמרא,דף מז

ל ההוא מדרבנן לרבא "מותר בי רב חמא הוה מטה גללניתא הוה מהדרי לה ביומא טבא א

מן הצד הוא נהי דאיסורא דאורייתא ליכא איסורא דרבנן מיהא איכא  מאי דעתיך בנין

: ג סבירא לי דאמר אם היה רפוי מותר"אמר ליה אנא כרשב

נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות ולא יתן לתוכו מים מפני שהוא    ב משנה,דף מז

: מכבה

ניצוצות אין והא קמבטל כלי מהיכנו אמר רב הונא בריה דרב יהושע    ב גמרא,דף מז

לימא תנן סתמא כרבי יוסי דאמר גורם  : ולא יתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה : בהן ממש

יוסי בשבת בערב שבת מי אמר וכי תימא הכא נמי ' לכיבוי אסור ותסברא אימור דאמר ר

ש ולא יתן "בשבת והתניא נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות בשבת ואין צריך לומר בע

ש ואין צריך לומר בשבת אלא אמר רב אשי אפילו "ני שהוא מכבה מעלתוכו מים מפ

:  תימא רבנן שאני הכא מפני שמקרב את כיבויו

  

מסכת שבת פרק ד 



במה טומנין ובמה אין טומנין אין טומנין לא בגפת ולא בזבל לא במלח    ב משנה,דף מז

ולא בסיד ולא בחול בין לחין בין יבשין ולא בתבן ולא בזגין ולא במוכין ולא בעשבין 

: בזמן שהן לחין אבל טומנין בהן כשהן יבשין

מא איבעיא להו גפת של זיתים תנן אבל דשומשמין שפיר דמי או דיל   ב גמרא,דף מז

ינאי קופה שטמן בה ' זירא משום חד דבי ר' ש דאמר ר"דשומשמין תנן וכל שכן דזיתים ת

מ של זיתים תנן לעולם אימא לך לענין הטמנה "אסור להניחה על גפת של זיתים ש

דשומשמין נמי אסור לענין 

אסוקי הבלא דזיתים מסקי הבלא דשומשמין לא מסקי הבלא רבה ורבי    א גמרא,דף מח

יקלעו לבי ריש גלותא חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומא זירא א

ל התם אוקומי קא מוקים הכא "זירא מאי שנא ממיחם על גבי מיחם א' ל ר"נזהיה רבה א

אולודי קא מוליד הדר חזייה דפרס דסתודר אפומיה דכובא ואנח נטלא עילויה נזהיה רבה 

ל מאי שנא "לסוף חזייה דקא מעצר ליה אזירא אמאי אמר ליה השתא חזית ' ל ר"א

בעא מיניה רב אדא  : ולא בתבן : ל התם לא קפיד עילויה הכא קפיד עילויה"מפרונקא א

ל וכי מפני שאין לו קופה של "בר מתנה מאביי מוכין שטמן בהן מהו לטלטלן בשבת א

צמר תבן עומד ומפקיר קופה של מוכין לימא מסייע ליה טומנין בגיזי צמר ובציפי 

ובלשונות של ארגמן ובמוכין ואין מטלטלין אותן אי משום הא לא איריא הכי קאמר אם 

 : ל"לא טמן בהן אין מטלטלין אותן אי הכי מאי למימרא מהו דתימא חזי למזגא עלייהו קמ

רב חסדא שרא לאהדורי אודרא לבי סדיא בשבתא איתיביה רב חנן בר חסדא לרב חסדא 

בל לא פותחין ואין נותנין את המוכין לא לתוך הכר ולא לתוך מתירין בית הצואר בשבת א

ט ואין צריך לומר בשבת לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי תניא נמי הכי אין "הכסת בי

ט ואין צריך לומר בשבת נשרו "נותנין את המוכין לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת בי

ה אמר רב הפותח בית מחזירין אותן בשבת ואין צריך לומר ביום טוב אמר רב יהוד

הצואר בשבת חייב חטאת מתקיף לה רב כהנא 

' ל רבא זה חיבור וזה אינו חיבור רמי ליה ר"מה בין זו למגופת חבית א   ב גמרא,דף מח

והבגד שהוא תפור בכלאים ' ירמיה לרבי זירא תנן שלל של כובסין ושלשלת של מפתחו

אכה נמי חיבור ורמינהו מקל חיבור לטומאה עד שיתחיל להתיר אלמא שלא בשעת מל

שעשה יד לקורדום חיבור לטומאה בשעת מלאכה בשעת מלאכה אין שלא בשעת מלאכה 

ל התם שלא בשעת מלאכה אדם עשוי לזורקו לבין העצים הכא שלא בשעת מלאכה "לא א

נמי ניחא ליה דאי מיטנפו הדר מחוור להו בסורא מתנו לה להא שמעתא משמיה דרב 

דרב כהנא ואמרי לה משמיה דרבא מאן תנא הא מלתא ' תנו משמיחסדא בפומבדיתא מ

מ היא דתנן בית הפך "ר יהודה אמר רב ר"דאמור רבנן כל המחובר לו הרי הוא כמוהו א

ש "מאיר ור' ובית התבלין ובית הנר שבכירה מטמאין במגע ואין מטמאין באויר דברי ר

י ככירה דמו אפילו באויר מאיר א' ש קסבר לאו ככירה דמו אלא לר"מטהר בשלמא לר

נמי ליטמו אי לאו ככירה דמו אפילו במגע נמי לא ליטמו לעולם לאו ככירה דמו ורבנן 

הוא דגזרו בהו אי גזרו בהו אפילו באויר נמי ליטמו עבדו בהו רבנן היכרא כי היכי דלא 

אתי למשרף עליה תרומה וקדשים תנו רבנן מספורת של פרקים ואיזמל של רהיטני 

לטומאה ואין חיבור להזאה מה נפשך אי חיבור הוא אפילו להזאה נמי אי לאו  חיבור

חיבור הוא אפילו לטומאה נמי לא אמר רבא דבר תורה בשעת מלאכה חיבור בין לטומאה 

בין להזאה ושלא בשעת מלאכה אינו חיבור לא לטומאה ולא להזאה 



טומאה שבשעת וגזרו רבנן על טומאה שלא בשעת מלאכה משום    א גמרא,דף מט

 : בזמן שהן לחין : מלאכה ועל הזאה שבשעת מלאכה משום הזאה שלא בשעת מלאכה

ש לא בתבן ולא בזגים "איבעיא להו לחין מחמת עצמן או דילמא לחין מחמת דבר אחר ת

ולא במוכין ולא בעשבים בזמן שהן לחין אי אמרת בשלמא לחין מחמת דבר אחר שפיר 

מוכין לחין מחמת עצמן היכי משכחת לה ממרטא דביני  אלא אי אמרת לחין מחמת עצמן

אטמי והא דתני רבי אושעיא טומנין בכסות יבשה ובפירות יבשין אבל לא בכסות לחה 

: ולא בפירות לחין כסות לחה מחמת עצמה היכי משכחת לה ממרטא דביני אטמי

עורת של טומנין בכסות ובפירות בכנפי יונה ובנסורת של חרשים ובנ   א משנה,דף מט

: פשתן דקה רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה

ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים מאי היא אביי "א   א גמרא,דף מט

אמר שלא יפיח בהן רבא אמר שלא יישן בהן ואמאי קרי ליה בעל כנפים שפעם אחת 

את מוחו והיה גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו 

אלישע מניחם ויוצא לשוק ראהו קסדור אחד רץ מפניו ורץ אחריו וכיון שהגיע אצלו 

נטלן מראשו ואחזן בידו אמר לו מה זה בידך אמר לו כנפי יונה פשט את ידו ונמצאו כנפי 

יונה לפיכך קורין אותו אלישע בעל כנפים ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות משום 

מה יונה ' כנפי יונה נחפה בכסף וגו( תהילים סח)ל ליונה שנאמר דאמתיל כנסת ישרא

איבעיא  : 'בנסורת של חרשין וכו : כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהן

ש דתניא רבי יהודה "להו רבי יהודה אנסורת של חרשין קאי או אנעורת של פשתן קאי ת

: מ"רת של פשתן קאי שמ אנעו"אומר נעורת של פשתן דקה הרי הוא כזבל ש

טומנין בשלחין ומטלטלין אותן בגיזי צמר ואין מטלטלין אותן כיצד    א משנה,דף מט

א בן עזריה אומר קופה מטה על צדה ונוטל שמא "הוא עושה נוטל את הכסוי והן נופלות ר

: א נוטל ומחזיר"יטול ואינו יכול להחזיר וחכ

חנינא בר חמא ' רבי יונתן בן אלעזר ויתיב ריונתן בן עכינאי ו' יתיב ר   א גמרא,דף מט

ב תנן אבל של אומן כיון דקפיד עלייהו לא "גבייהו וקא מיבעיא להו שלחין של בעה

יונתן בן אלעזר ' ב אמר להו ר"ש של בעה"מטלטלינן להו או דילמא של אומן תנן וכ

כך אמר  חנינא בר חמא' ב תנן אבל של אומן קפיד עלייהו אמר להו ר"מסתברא של בעה

יוסי ' ישמעאל בר' ר

אבא שלחא הוה ואמר הביאו שלחין ונשב עליהן מיתיבי נסרין של    ב גמרא,דף מט

ב מטלטלין אותן ושל אומן אין מטלטלין אותן ואם חישב לתת עליהן פת לאורחין "בעה

ש עורות בין עבודין ובין שאין "בין כך ובין כך מטלטלין שאני נסרים דקפיד עלייהו ת

ין מותר לטלטלן בשבת לא אמרו עבודין אלא לענין טומאה בלבד מאי לאו לא שנא עבוד

ב אבל של אומן מאי אין מטלטלין אי הכי "של בעל הבית ולא שנא של אומן לא של בעה

א בשל "הא דתני ולא אמרו עבודין אלא לענין טומאה בלבד לפלוג וליתני בדידה בד

ב מטלטלין "קמיירי כתנאי עורות של בעהב אבל בשל אומן לא כולה בבעל הבית "בעה

הדור  : יוסי אומר אחד זה ואחד זה מטלטלין אותן' אותן ושל אומן אין מטלטלין אותן ר

חנינא ' יתבי וקמיבעיא להו הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי אמר להו ר

שמעון ברבי יוסי אלעזר כך אמר רבי ' יונתן בר' בר חמא כנגד עבודות המשכן אמר להו ר

בן לקוניא כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה ארבעים חסר אחת בעי רב יוסף 

ל אביי וליתי ספר "ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא או לא א( בראשית לט)



ר יוחנן לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה "תורה ולימני מי לא אמר רבה בר בר חנה א

והמלאכה היתה דים ממנינא ( שמות לו)פקא לי משום דכתיב ומנאום אמר ליה כי קא מס

הוא והא כמאן דאמר לעשות צרכיו נכנס או דילמא ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא 

הוא והאי והמלאכה היתה דים הכי קאמר דשלים ליה עבידתא תיקו תניא כמאן דאמר 

היתה במשכן הם זרעו  כנגד עבודות המשכן דתניא אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה

ואתם לא תזרעו הם קצרו ואתם לא תקצרו הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה ואתם 

י הם הורידו את הקרשים מעגלה לקרקע ואתם לא תוציאו "ר לרה"לא תכניסו מרה

י לרשות "י מרה"י לרה"ר הם הוציאו מעגלה לעגלה ואתם לא תוציאו מרה"י לרה"מרה

ורבא דאמרי תרוויהו ואיתימא רב אדא בר אהבה מרשות היחיד היחיד מאי קא עביד אביי 

אמר רבא לא שנו אלא שלא טמן  : בגיזי צמר ואין מטלטלין : י דרך רשות הרבים"לרה

בהן אבל טמן בהן מטלטלין אותן איתיביה ההוא מרבנן בר יומיה לרבא טומנין בגיזי צמר 

ואין מטלטלין אותן כיצד הוא עושה 

טל את הכיסוי והן נופלות אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רבא לא שנו נו   א גמרא,דף נ

ר "אלא שלא יחדן להטמנה אבל יחדן להטמנה מטלטלין אותן איתמר נמי כי אתא רבין א

ר אסי בן שאול אמר רבי לא שנו אלא שלא יחדן להטמנה אבל יחדן להטמנה "יעקב א

כי גיזי צמר של הפתק אין מטלטלין אותן רבינא אומר בשל הפתק שנו תניא נמי ה

מטלטלין אותן ואם התקינן בעל הבית להשתמש בהן מטלטלין אותן תנא רבה בר בר חנה 

ג אומר "קמיה דרב חריות של דקל שגדרן לעצים ונמלך עליהן לישיבה צריך לקשר רשב

ג איתמר רב אמר קושר ושמואל "אין צריך לקשר הוא תני לה והוא אמר לה הלכה כרשב

פ שלא חישב בשלמא רב הוא "פ שלא קישר ואע"ורב אסי אמר יושב אעאמר חושב 

ג אלא רב אסי דאמר כמאן הוא דאמר כי האי "ק ושמואל נמי הוא דאמר כרשב"דאמר כת

וכרכן במשיחה לא צבען > בשמן>תנא דתניא יוצאין בפקורין ובציפא בזמן שצבען 

פ "ה אחת מבעוד יום אעולא כרכן במשיחה אין יוצאין בהם ואם יצא בהן שע> בשמן>

שלא צבע ולא כרכן במשיחה מותר לצאת בהן אמר רב אשי אף אנן נמי תנינא הקש שעל 

מאכל בהמה או שהיה > עליו>גבי המטה לא ינענעו בידו אבל מנענעו בגופו אבל אם היה 

ג רבי חנינא "מ ומאן תנא דפליג עליה דרשב"עליו כר או סדין מבעוד יום מנענעו בידו ש

ר חנינא פעם אחת הלך רבי חנינא בן עקיבא "יבא דכי אתא רב דימי אמר זעירי אבן עק

למקום אחד ומצא חריות של דקל שגדרום לשום עצים ואמר להם לתלמידיו צאו וחשבו 

כדי שנשב עליהן למחר ולא ידענא אי בית המשתה הוה אי בית האבל הוה מדקאמר אי 

האבל או בית המשתה דטרידי אבל הכא בית המשתה הוה אי בית האבל הוה דוקא בית 

קשר אין לא קשר לא אמר רב יהודה מכניס אדם מלא קופתו עפר ועושה בה כל צרכו 

דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה והוא שיחד לו קרן זוית אמרו רבנן קמיה דרב 

פפא כמאן כרבן שמעון בן גמליאל דאי כרבנן האמרי בעינן מעשה אמר להו רב פפא 

תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן דבעינן מעשה אלא מידי דבר עבידא ביה מעשה  אפילו

אבל מידי דלא בר מיעבדא ביה מעשה לא נימא כתנאי בכל חפין את הכלים חוץ מכלי 

כסף בגרתקון הא נתר וחול מותר והתניא נתר וחול אסור מאי לאו בהא קמיפלגי דמר 

לא דכולי עלמא לא בעינן מעשה ולא קשיא סבר בעינן מעשה ומר סבר לא בעינן מעשה 

' הא רבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור הא ר> שמעון' הא רבי יהודה הא ר>



ש אימא סיפא אבל "שמעון דאמר דבר שאין מתכוין מותר במאי אוקימתא להא דשרי כר

ש משרא קשרי דתנן "לא יחוף בהם שערו ואי ר

יהודה היא ותרי תנאי ' לא סורק אלא הא והא ר נזיר חופף ומפספס אבל   ב גמרא,דף נ

יהודה סבר ' יהודה סבר גריר והאי תנא אליבא דר' יהודה האי תנא אליבא דר' אליבא דר

יהודה אימא סיפא אבל פניו ידיו ורגליו מותר הא מעבר ' לא גריר במאי אוקימתא כר

מר רב יהודה שיער איבעית אימא בקטן ואיבעית אימא באשה ואיבעית אימא בסריס א

עפר לבינתא שרי אמר רב יוסף כוספא דיסמין שרי אמר רבא עפר פלפלי שרי אמר רב 

ששת ברדא שרי מאי ברדא אמר רב יוסף תילתא אהלא ותילתא אסא ותילתא סיגלי אמר 

רב נחמיה בר יוסף כל היכא דליכא רובא אהלא שפיר דמי בעו מיניה מרב ששת מהו 

כי בחול מי התירו קסבר משום הפסד אוכלין לימא פליגא לפצוע זיתים בשבת אמר להו ו

דשמואל דאמר שמואל עושה אדם כל צורכו בפת אמרי פת לא מאיסא הני מאיסי אמימר 

ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי אייתו לקמייהו ברדא אמימר ורב אשי משו מר זוטרא לא 

ו רב מרדכי בר משא אמרו ליה לא סבר לה מר להא דאמר רב ששת ברדא שרי אמר לה

ל סבר לה כי הא דתניא מגרר אדם גלדי צואה וגלדי "מיניה דמר דאפילו בחול נמי לא ס

מכה שעל בשרו בשביל צערו אם בשביל ליפות אסור ואינהו כמאן סברוה כי הא דתניא 

' כל פעל ה( משלי טז)רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו משום שנאמר 

אמר רבי  : 'עזר בן עזריה אומר קופה מטה על צדה ונוטל שמא יטול וכורבי אל : למענהו

הכל מודים שאם נתקלקלה הגומא שאסור > אמר רב>אבא אמר רבי חייא בר אשי 

להחזיר תנן וחכמים אומרים נוטל ומחזיר היכי דמי אי דלא נתקלקלה הגומא שפיר קא 

דלא נתקלקלה והכא  אמרי רבנן אלא לאו אף על פי דנתקלקלה הגומא לא לעולם

בחוששין קמיפלגי מר סבר חוששין שמא נתקלקלה הגומא ומר סבר אין חוששין אמר רב 

הונא האי סליקוסתא דצה שלפה והדר דצה שריא ואי לאו אסיר אמר שמואל האי סכינא 

דביני אורבי דצה שלפה והדר דצה שרי ואי לאו אסיר מר זוטרא ואיתימא רב אשי אמר 

פיר דמי אמר ליה רב מרדכי לרבא מתיב רב קטינא תיובתא הטומן לפת בגורדיתא דקני ש

וצנונות תחת הגפן אם היה מקצת עליו מגולים אינו חושש 

לא משום כלאים ולא משום שביעית ולא משום מעשר וניטלין בשבת    א גמרא,דף נא

: תיובתא

ר לכסותו לא כסהו מבעוד יום לא יכסנו משתחשך כסהו ונתגלה מות   א משנה,דף נא

: ממלא את הקיתון ונותן לתחת הכר או תחת הכסת

אמר רב יהודה אמר שמואל מותר להטמין את הצונן אמר רב יוסף מאי    א גמרא,דף נא

ל "ל תנינא ממלא אדם קיתון ונותן תחת הכר או תחת הכסת אמר ליה אביי טובא קמ"קמ

ר שדרכו להטמין לא מ דבר שאין דרכו להטמין אבל דב"דאי ממתניתין הוה אמינא ה

אסור להטמין את הצונן והתניא רבי התיר [ אמר רבי]> אמר רב>ל אמר רב הונא "קמ

ישמעאל ברבי יוסי הא לבתר ' להטמין את הצונן לא קשיא הא מקמיה דלישמעיה מר

כי הא דיתיב רבי ואמר אסור להטמין את הצונן אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי ' דלישמעי

מין את הצונן אמר כבר הורה זקן אמר רב פפא בא וראה כמה יוסי אבא התיר להט

יוסי קיים היה כפוף ויושב לפני רבי דהא רבי ישמעאל ברבי ' מחבבין זה את זה שאילו ר

יוסי דממלא מקום אבותיו הוה וכפוף ויושב לפני רבי וקאמר כבר הורה זקן אמר ליה רב 

חים קפילא ארמאה שמע רבי אמי נחמן לדרו עבדיה אטמין לי צונן ואייתי לי מיא דא



ט איקפד כרבוותיה עביד חדא כרב וחדא כשמואל כשמואל "ואיקפד אמר רב יוסף מ

דאמר רב יהודה אמר שמואל מותר להטמין את הצונן כרב דאמר רב שמואל בר רב יצחק 

סבר [ והוא]> הוא>אמר רב כל שהוא נאכל כמות שהוא חי אין בו משום בשולי נכרים 

פ שאמרו אין טומנין אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל "ר אע"ת : אניאדם חשוב ש

ג אומר נוטל את הסדינין ומניח את "משחשכה אם בא להוסיף מוסיף כיצד הוא עושה רשב

ג אומר לא אסרו אלא "הגלופקרין או נוטל את הגלופקרין ומניח את הסדינין וכן היה רשב

קורי קא מקיר לה ארתוחי קא מירתח אותו מיחם אבל פינה ממיחם למיחם מותר השתא א

לה טמן וכיסה בדבר הניטל בשבת או טמן בדבר שאינו ניטל בשבת וכיסה בדבר הניטל 

בשבת הרי זה נוטל ומחזיר טמן וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת או שטמן בדבר הניטל 

בשבת וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת אם היה מגולה מקצתו נוטל ומחזיר ואם לאו 

אינו נוטל ומחזיר רבי יהודה אומר נעורת של פשתן דקה הרי היא כזבל    ב גמרא,נאדף 

מניחין מיחם על גבי מיחם וקדרה על גבי קדרה אבל לא קדרה על גבי מיחם ומיחם על 

גבי קדרה וטח את פיה בבצק ולא בשביל שיחמו אלא בשביל שיהיו משומרים וכשם שאין 

ת הצונן רבי התיר להטמין את הצונן ואין מרזקין לא טומנין את החמין כך אין טומנין א

את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך 

:  הקערה ואינו חושש

  

מסכת שבת פרק ה 

במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה יוצא הגמל באפסר ונאקה בחטם    ב משנה,דף נא

ולובדקים בפרומביא וסוס בשיר וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר ומזין עליהן 

: וטובלן במקומן

 : מאי נאקה בחטם אמר רבה בר בר חנה נאקתא חיורתי בזממא דפרזלא   ב גמרא,דף נא

הונא חמרא לובא בפגי דפרזלא לוי שדר זוזי לבי חוזאי  אמר רב : ולובדקים בפרומביא

למיזבן ליה חמרא לובא צרו שדרו ליה שערי למימר דניגרי דחמרא שערי אמר רב יהודה 

אמר שמואל מחליפין לפני רבי של זו בזו מהו נאקה באפסר לא תיבעי לך כיון דלא 

ליה באפסר משאוי הוא מינטרא ביה משאוי הוא כי תיבעי לך גמל בחטם מאי כיון דסגי 

ישמעאל ברבי יוסי כך ' משאוי הוא אמר לפניו ר' או דילמא נטירותא יתירתא לא אמרי

אמר אבא ארבע בהמות יוצאות באפסר הסוס והפרד והגמל והחמור למעוטי מאי לאו 

למעוטי גמל בחטם לא למעוטי נאקה באפסר במתניתא תנא לובדקים וגמל יוצאין באפסר 

יוצאה בסוגר חנניה אומר יוצאה בסוגר ובכל דבר המשתמר במאי עסקינן כתנאי אין חיה 

אילימא בחיה גדולה מי סגי לה סוגר ואלא בחיה קטנה מי לא סגי לה סוגר אלא לאו חתול 

איכא בינייהו תנא קמא סבר כיון דסגי לה במיתנא בעלמא משאוי הוא וחנניה סבר כל 

רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה נטירותא יתירתא לא אמרינן משאוי הוא אמר 

כחנניה לוי בריה דרב הונא בר חייא ורבה בר רב הונא הוו קאזלי באורחא קדמיה חמרא 

דלוי לחמרא דרבה בר רב הונא חלש דעתיה דרבה בר רב הונא אמר אימא ליה מילתא כי 

היכי 



פרומביא ל חמור שעסקיו רעים כגון זה מהו לצאת ב"דאיתותב דעתיה א   א גמרא,דף נב

ל הכי אמר אבוך משמיה דשמואל הלכה כחנניא תנא דבי מנשיא עז שחקק לה "בשבת א

בין קרניה יוצאה באפסר בשבת בעי רב יוסף תחב לה בזקנה מהו כיון דאי מנתח לה כאיב 

ר תיקו תנן התם "א ברה"לה לא אתיא לנתוחה או דילמא זימנין דרפי ונפיל ואתי לאתויי ד

ירמיה בר אבא פליגי בה רב ושמואל חד אמר ' ר> ליה>ניה אמר ולא ברצועה שבין קר

א לנוי אסור ולשמר מותר אמר רב יוסף תסתיים דשמואל "בין לנוי בין לשמר אסור וח

הוא דאמר לנוי אסור לשמר מותר דאמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא 

מר אסור דאמר רב יהודה ל אביי אדרבה תסתיים דשמואל הוא דאמר בין לנוי בין לש"א

יוסי כך אמר ' ישמעאל בר' אמר שמואל מחליפין לפני רבי של זו בזו מהו אמר לפניו ר

בהמות יוצאות באפסר הסוס הפרד והגמל והחמור לאו למעוטי גמל בחטם סמי הא ' אבא ד

דאשכחן שמואל הוא דאמר >מקמי הא ומאי חזית דמסמית הא מקמי הא סמי הא מקמי הא 

רב חייא בר אשי אמר רב בין לנוי בין לשמר אסור ורב > ור לשמר מותר דאתמרלנוי אס

חייא בר אבין אמר שמואל לנוי אסור לשמר מותר מיתיבי קשרה בעליה במוסרה כשרה 

אשר לא עלה עליה עול אמר רחמנא אמר אביי במוליכה ( במדבר יט)ד משאוי הוא "ואי ס

מאי  : 'הסוס בשיר וכו : 'רבינא אמר במורד מעיר לעיר רבא אמר שאני פרה דדמיה יקרין

יוצאין ומאי נמשכין אמר רב הונא או יוצאין כרוכין או נמשכין ושמואל אמר יוצאין 

נמשכין ואין יוצאין כרוכין במתניתא תנא יוצאין כרוכין לימשך אמר רב יוסף חזינא להו 

חנינא ' מי אמר רלעיגלי דבי רב הונא יוצאין באפסריהן כרוכין בשבת כי אתא רב די

ש כי "מולאות של בית רבי יוצאות באפסריהן בשבת איבעיא להו כרוכין או נמשכין ת

ר חנינא מולאות של בית רבי יוצאות באפסריהן כרוכים "אתא רב שמואל בר יהודה א

בשבת אמרוה רבנן קמיה דרב אסי הא דרב שמואל בר יהודה לא צריכא מדרב דימי נפקא 

משכין קאמר מדרב יהודה אמר שמואל נפקא דאמר רב יהודה אמר ד דרב דימי נ"דאי ס

יוסי כך אמר ' ישמעאל בר' שמואל מחליפין היו לפני רבי של זו בזו מהו אמר לפניו ר

באפסר הסוס והפרד והגמל והחמור אמר להו רב [ יוצאות]> יוצאת>אבא ארבע בהמות 

ל "פניו ולא קיבלה מיניה קמאסי איצטריך להו דאי מדרב יהודה נפקא הוה אמינא אמר ל

ל דרב שמואל בר "מ נמשכין אבל כרוכין לא קמ"דרב דימי ואי דרב דימי הוה אמינא ה

למימרא דבני קבולי טומאה נינהו והתנן  : ומזין עליהן וטובלן במקומן : יהודה> רב>

' טבעת אדם טמאה וטבעת בהמה וכלים ושאר כל הטבעו

בבאין מנוי אדם לנוי בהמה ורב יוסף אמר > נפחא>ר יצחק "טהורות א   ב גמרא,דף נב

הואיל ואדם מושך בהם את הבהמה מי לא תניא מקל של בהמה של מתכת מקבל טומאה 

והאיכא  : וטובלן במקומן : נ הואיל ואדם מושך בהן"מה טעם הואיל ואדם רודה בהן ה

> נפחא> יצחק' אמי כרב יוסף סבירא ליה דאי כר' ר אמי בשריתכן לימא ר"חציצה א

דאמר בבאין מנוי אדם לנוי בהמה כיון דריתכן עבד בהו מעשה ופרחה לה טומאה מינייהו 

דתנן כל הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבה ואין עולין מטומאתן אלא בשינוי מעשה 

יהודה אומר לא אמר ' סבר לה כרבי יהודה דאמר מעשה לתקן לאו מעשה הוא דתניא ר

לקל במתניתא תני במחוללין שאל תלמיד אחד מגליל העליון שינוי מעשה לתקן אלא לק

א שמעתי שחולקין בין טבעת לטבעת אמר לו שמא לא שמעת אלא לענין שבת דאי "את ר

לענין טומאה דא ודא חדא היא ולענין טומאה דא ודא אחת היא והתנן טבעת אדם טמאה 

נמי דאדם קאמר ליה וטבעת בהמה וכלים ושאר כל הטבעות טהורות כי קאמר ליה איהו 



ודאדם דא ודא אחת היא והתניא טבעת שהתקינה לחגור בה מתניו ולקשר בה בין כתפיו 

טהורה ולא אמרו טמאה אלא של אצבע בלבד כי קאמר ליה איהו נמי דאצבע קאמר ליה 

ודאצבע דא ודא אחת היא והתנן טבעת של מתכת וחותמה של אלמוג טמאה היא של 

טהורה כי קאמר ליה איהו נמי כולה של מתכת קאמר ליה ועוד אלמוג וחותמה של מתכת 

שאל שמעתי שחולקין בין מחט למחט אמר ליה שמא לא שמעת אלא לענין שבת דאי 

לענין טומאה דא ודא אחת היא ולענין טומאה דא ודא אחת היא והתנן מחט שניטל חורה 

והתנן מחט שהעלתה או עוקצה טהורה כי קאמר ליה בשלימה ובשלימה דא ודא אחת היא 

ינאי והוא שרישומה ' חלודה אם מעכב את התפירה טהורה ואם לאו טמאה ואמרי דבי ר

ובשיפא דא ודא אחת היא והתניא מחט בין נקובה ' ניכר כי קאמר ליה בשיפא קאמר לי

בין אינה נקובה מותר לטלטלה בשבת ולא אמרינן נקובה אלא לענין טומאה בלבד הא 

: דרבא בגלמיתרגמא אביי אליבא 

חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה בו זכרים יוצאין לבובין רחלות    ב משנה,דף נב

יוצאות שחוזות כבולות וכבונות העזים יוצאות צרורות רבי יוסי אוסר בכולן חוץ מן 

: הרחלין הכבונות רבי יהודה אומר עזים יוצאות צרורות ליבש אבל לא לחלב

נמי דיקא ' ש אמר רב נחמן מתני"והוא שקשורה לו מע אמר שמואל   א גמרא,דף נג

דקתני אין החמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו היכי דמי אילימא שאינה קשורה 

ש מכלל "לו כלל פשיטא דילמא נפלה ליה ואתי לאתויי אלא לאו שאינה קשורה מע

שורה לו מ תניא נמי הכי חמור יוצא במרדעת בזמן שק"ש ש"דרישא שקשורה לו מע

ש רבן שמעון בן גמליאל אומר אף באוכף בזמן "פ שקשורה לו מע"ש ולא באוכף אע"מע

ש ובלבד שלא יקשור לו מסריכן ובלבד שלא יפשול לו רצועה תחת זנבו "שקשורה לו מע

חייא בר רב אשי מהו ליתן מרדעת על גבי חמור בשבת ' בעא מיניה רב אסי בר נתן מר

בין זה לאוכף אישתיק איתיביה אוכף שעל גבי חמור לא ל וכי מה "אמר ליה מותר א

יטלטלנה בידו אלא מוליכה ומביאה בחצר והוא נופל מאיליו השתא ליטול אמרת לא 

זירא שבקיה כרביה סבירא ליה דאמר רב חייא בר אשי אמר ' להניח מיבעיא אמר ליה ר

וג שרי הכא רב תולין טרסקל לבהמה בשבת וקל וחומר למרדעת ומה התם דמשום תענ

חייא בר יוסף ' דמשום צער לא כל שכן שמואל אמר מרדעת מותר טרסקל אסור אזל ר

ל אי הכי אמר אבא לא ידע במילי דשבתא ולא "אמרה לשמעתא דרב קמיה דשמואל א

יוחנן ' בנימין בר יפת דיתיב וקאמר ליה משמיה דר' זירא אשכחיה לר' כלום כי סליק ר

ל יישר וכן תרגמה אריוך בבבל אריוך מנו שמואל "בשבת אנותנין מרדעת על גבי חמור 

ל יישר וכן "והא רב נמי אמרה אלא שמעיה דהוה מסיים ביה ואין תולין טרסקל בשבת א

תרגמה אריוך בבבל דכולי עלמא מיהת מרדעת מותר מאי שנא מאוכף שאני התם דאפשר 

צערא לצננה לית לה דנפיל ממילא רב פפא אמר כאן לחממה כאן לצננה לחממה אית לה 

בתקופת תמוז קרירא לה מיתיבי לא יצא הסוס ' צערא והיינו דאמרי אינשי חמרא אפי

בזנב שועל ולא בזהרורית שבין עיניו לא יצא הזב בכיס שלו ולא עזים בכיס שבדדיהן 

ר ולא בהמה בסנדל "ולא פרה בחסום שבפיה ולא סייחים בטרסקלין שבפיהם לרה

פ שהוא מומחה וזו חומר בבהמה מבאדם אבל יוצא הוא באגד "שברגליה ולא בקמיע אע

שעל גבי המכה ובקשישין שעל גבי השבר ובשיליא המדולדלת בה ופוקקין לה זוג 

ר "ר לרה"בצוארה ומטיילת עמו בחצר קתני מיהת ולא סייחין בטרסקלים שבפיהם לרה



ים ומשום צער הוא דלא הא בחצר שפיר דמי מאי לאו בגדולים ומשום תענוג לא בקטנ

דיקא נמי דקתני 

פ שהוא מומחה והא אנן "אמר מר ולא בקמיע אע : מ"דומיא דקמיע ש   ב גמרא,דף נג

פ שהוא "נ שאינו מומחה והא אע"תנן ולא בקמיע שאינו מומחה הא מומחה שפיר דמי ה

מומחה קתני מומחה לאדם ואינו מומחה לבהמה ומי איכא מומחה לאדם ולא הוי מומחה 

אין אדם דאית ליה מזלא מסייע ליה בהמה דלית לה מזלא לא מסייע לה אי הכי לבהמה 

ש סכין ומפרכסין לאדם "מאי זה חומר בבהמה מבאדם מי סברת אקמיע קאי אסנדל קאי ת

ואין סכין ומפרכסין לבהמה מאי לאו דאיכא מכה ומשום צער לא דגמר מכה ומשום תענוג 

במים בשביל שתצטנן אדם שאחזו דם מעמידין ש בהמה שאחזה דם אין מעמידין אותה "ת

אותו במים בשביל שיצטנן אמר עולא גזירה משום שחיקת סממנין אי הכי אדם נמי אדם 

ה בהמה נמי נראה כמיקר אין מיקר לבהמה ולבהמה מי גזרינן והתניא "נראה כמיקר א

מר רבינא היתה עומדת חוץ לתחום קורא לה והיא באה ולא גזרינן דילמא אתי לאתויי וא

נ בר יצחק אמר שחיקת סממנין גופה "כגון שהיה תחום שלה מובלע בתוך תחום שלו ר

בהמה שאכלה כרשינין לא יריצנה בחצר בשביל שתתרפה ורבי אושעיא ' תנאי היא דתני

אמר מר לא יצא הזב בכיס שלו ולא עזים בכיס  : מתיר דרש רבא הלכה כרבי אושעיא

בכיס שבדדיהן אמר רב יהודה לא קשיא הא דמיהדק הא שבדדיהן והתניא יוצאות עזים 

דלא מיהדק רב יוסף אמר תנאי שקלת מעלמא תנאי היא דתנן העזים יוצאות צרורות רבי 

יהודה אומר עזים יוצאות צרורות ליבש ' יוסי אוסר בכלן חוץ מן הרחילות הכבונות ר

בש כאן ליחלב תניא יהודה ולא קשיא כאן לי' אבל לא ליחלב ואיבעית אימא הא והא ר

יהודה מעשה בעזים בית אנטוכיא שהיו דדיהן גסין ועשו להן כיסין כדי שלא ' אמר ר

ר מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו שכר מניקה "ת : יסרטו דדיהן

ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו אמר רב יוסף בא וראה 

ל אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו "ם זה שנעשה לו נס כזה אכמה גדול אד

סדרי בראשית אמר רב יהודה בא וראה כמה קשים מזונותיו של אדם שנשתנו עליו סדרי 

ר מעשה באדם אחד "ת : בראשית אמר רב נחמן תדע דמתרחיש ניסא ולא אברו מזוני

וראה כמה צנועה אשה זו  שנשא אשה גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה אמר רב בא

שלא הכיר בה בעלה אמר לו רבי חייא זו דרכה בכך אלא כמה צנוע אדם זה שלא הכיר 

מאי לבובין אמר רב הונא תותרי מאי משמע דהאי לבובין  : זכרים יוצאין לבובין : באשתו

לבבתני אחותי כלה עולא אמר עור שקושרין ( שיר השירים ד)לישנא דקרובי הוא דכתיב 

כנגד לבם כדי שלא יפלו עליהן זאבים זאבים אזכרים נפלי אנקיבות לא נפלי משום  להם

דמסגו בריש עדרא וזאבין בריש עדרא נפלי בסוף עדרא לא נפלי אלא משום דשמני 

ובנקבות ליכא שמני ותו מי ידעי בין הני להני אלא משום דזקפי חוטמייהו ומסגו כי דוו 

להן תחת זכרותן כדי שלא יעלו על הנקבות ממאי  רב נחמן בר יצחק אמר עור שקושרין

מדקתני סיפא והרחלים יוצאות שחוזות מאי שחוזות שאוחזין האליה שלהן למעלה כדי 

שיעלו עליהן זכרים רישא כדי שלא יעלו על הנקבות וסיפא כדי שיעלו עליהן זכרים מאי 

ראתו והנה אשה לק( משלי ז)משמע דהאי שחוזות לישנא דגלויי הוא דכתיב 

מאי כבולות שמכבלין  : הרחלים יוצאות כבולות : שית זונה ונצורת לב   א גמרא,דף נד

אליה שלהן למטה כדי שלא יעלו עליהן הזכרים מאי משמע דהאי כבול לישנא דלא עביד 

[ להם]> להן>אשר נתת לי אחי ויקרא [ האלה]מה הערים ( א טמלכים )פירי הוא דכתיב 



ר הונא שהיו בה בני אדם שמכובלין בכסף "אי ארץ כבול אארץ כבול עד היום הזה מ

ישרו בעיניו מפני [ ולא]> כי לא>( א טמלכים )ובזהב אמר ליה רבא אי הכי היינו דכתיב 

שמכובלין בכסף ובזהב לא ישרו בעיניו אמר ליה אין כיון דעתירי ומפנקי לא עבדי 

י לה כבול דמשתרגא בה עבידתא רב נחמן בר יצחק אמר ארץ חומטון היתה ואמאי קר

מאי כבונות  : כבונות : כרעא עד כבלא ואמרי אינשי ארעא מכבלא דלא עבד פירי

שמכבנין אותו למילת כדתנן שאת כצמר לבן מאי צמר לבן אמר רב ביבי בר אביי כצמר 

' איתמר רב אמר הלכה כר : והעזים יוצאות צרורות : נקי בן יומו שמכבנין אותו למילת

יוסי ואיכא דמתני להא שמעתא באפי נפשיה רב אמר ' ל אמר הלכה כריהודה ושמוא

ליבש מותר ולא לחלב ושמואל אמר אחד זה ואחד זה אסור ואיכא דמתני לה אהא עזים 

יהודה בן בתירא אמרו כך הלכה אבל מי ' יוצאות צרורות ליבש אבל לא לחלב משום ר

זה ואחד זה אסור אמר שמואל מפיס איזו ליבש ואיזו לחלב ומתוך שאין מכירים אחד 

י "יהודה בן בתירא כי אתא רבין אמר ר' ואמרי לה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר

: ק"הלכה כת

ובמה אינה יוצאה לא יצא גמל במטולטלת לא עקוד ולא רגול וכן שאר    א משנה,דף נד

שוך ובלבד כל הבהמות לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימ

: שלא יכרוך

תנא לא יצא הגמל במטולטלת הקשורה לו בזנבו אבל יוצא הוא    א גמרא,דף נד

במטולטלת הקשורה בזנבו ובחוטרתו אמר רבה בר רב הונא יוצא הגמל במטולטלת 

ר יהודה עקוד עקידת יד ורגל כיצחק בן "א : לא עקוד ולא רגול : הקשורה לה בשילייתה

ידו על גבי זרועו ויקשור מיתיבי עקוד שתי ידים ושתי רגלים  אברהם רגול שלא יכוף

רגול שלא יכוף ידו על גבי זרועו ויקשור הוא דאמר כי האי תנא דתניא עקוד עקידת יד 

ג זרועו ויקשור ואכתי לא דמי "ורגל או שתי ידים ושתי רגלים רגול שלא יכוף ידו ע

ר כי האי תנא עקוד עקידת יד בשלמא רישא וסיפא ניחא מציעתא קשיא אלא הוא דאמ

 : ולא יקשור גמלים : ורגל כיצחק בן אברהם רגול שלא יכוף ידו על גבי זרועו ויקשור

אמר רב אשי  : אבל מכניס : מאי טעמא אמר רב אשי משום דמיחזי כמאן דאזיל לחינגא

לא שנו אלא לענין כלאים כלאים דמאי אילימא כלאים דאדם והתנן אדם מותר עם כולם 

חרוש ולמשוך אלא כלאים דחבלים והתניא התוכף תכיפה אחת אינה חיבור לעולם ל

כלאים דחבלים והכי קאמר ובלבד שלא יכרוך ויקשור אמר שמואל ובלבד שלא יצא 

מתחת ידו טפח והא תנא דבי שמואל טפחיים אמר אביי השתא דאמר שמואל טפח [ חבל]

אשמעינן ותנא דבי שמואל טפחיים שמואל הלכה למעשה אתא ל

: והתניא ובלבד שיגביה מן הקרקע טפח כי תניא ההיא בחבלא דביני ביני   ב גמרא,דף נד

אין חמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו ולא בזוג אף על פי    ב משנה,דף נד

שהוא פקוק ולא בסולם שבצוארו ולא ברצועה שברגלו ואין התרנגולים יוצאין בחוטין 

ואין הזכרים יוצאין בעגלה שתחת האליה שלהן ואין הרחלים ולא ברצועה שברגליהם 

יוצאות חנונות ואין העגל יוצא בגימון ולא פרה בעור הקופר ולא ברצועה שבין קרניה 

: פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים

משום דמיחזי כמאן  : פ שהוא פקוק"ולא בזוג אע : מאי טעמא כדאמרן   ב גמרא,דף נד

ר הונא בי לועא למאי עבדי ליה להיכא דאית "א : ולא בסולם שבצוארו : דאזיל לחינגא

ואין התרנגולין  : דעבדי ליה לגיזרא : ולא ברצועה שברגלו : ליה מכה דלא הדר חייך ביה



דעבדי ליה כי  : ולא ברצועה : היכי דלא ליחלפו דעבדי ליה סימנא כי : יוצאין בחוטין

ואין  : כי היכי דלא לחמטן אלייתיה : ואין הזכרים יוצאין בעגלה : היכי דלא ליתברו מאני

יתיב רב אחא בר עולא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משעה  : הרחלים יוצאות חנונות

י שלא תצטנן אמר ליה רב שגוזזין אותה טומנין לה עזק בשמן ומניחין לה על פדחתה כד

מר עוקבא אלא יתיב רב פפא בר שמואל קמיה דרב חסדא ויתיב ' כ עשית"חסדא א

וקאמר בשעה שכורעת לילד טומנין לה שני עזקין של שמן ומניחין לה אחד על פדחתה 

ר הונא עץ אחד "ל רב נחמן אם כן עשיתה ילתא אלא א"ואחד על הרחם כדי שתתחמם א

ן שמו ומביאין קיסם ומניחין לה בחוטמה כדי שתתעטש ויפלו דרני יש בכרכי הים וחנו

ראשה אי הכי זכרים נמי כיון דמנגחי זכרים בהדדי ממילא נפלן שמעון נזירא אמר קיסמא 

דריתמא בשלמא דרב הונא היינו דקתני חנונות אלא לרבנן מאי חנונות דעבדינן להו 

ר הונא בר נירא "מאי עגל בגימון א : ןואין העגל יוצא בגימו : מילתא דמרחמינן עלייהו

הלכוף כאגמון ( ישעיהו נח)אלעזר מאי משמע דהאי גימון לישנא דמיכף דכתיב ' אמר ר

ולא ברצועה שבין  : דעבדי לה כי היכי דלא למציוה יאלי : ולא פרה בעור הקופר : ראשו

י אסור לנו> דאמר>בין לנוי בין לשמר אסור אי לשמואל > דאמר>אי לרב  : קרניה

וחדא פרה הויא ליה והא אמר רב ואמרי  : פרתו של רבי אלעזר בן עזריה : לשמר מותר

לה אמר רב יהודה אמר רב תריסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה 

כל שתא ושתא תנא לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה ומתוך שלא מיחה בה נקראת 

נן ורב חביבא מתנו בכוליה דסדר מועד כל כי האי זוגא יוח' על שמו רב ורבי חנינא ור

חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על 

אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו 

הא דאמר רבי חנינא מאי  אמר רב פפא והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא כי

במשפט יבא עם זקני עמו ושריו אם שרים חטאו ' ה( ישעיהו ג)דכתיב 

זקנים מה חטאו אלא אימא על זקנים שלא מיחו בשרים רב יהודה הוה    א גמרא,דף נה

ל לא סבר "יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא קא צווחה קמיה ולא הוה משגח בה א

ל שיננא רישך "זנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה אאוטם א( משלי כא)ליה מר 

בית דוד ( ירמיהו כא)ד דכתיב "בקרירי רישא דרישיך בחמימי הא יתיב מר עוקבא אב ב

דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק פן תצא כאש חמתי ובערה ואין ' כה אמר ה

מר להני דבי ריש גלותא סימון לוכחינהו ' זירא לר' ל ר"א' מכבה מפני רוע מעלליהם וגו

חנינא מעולם ' ר אחא בר"ג דלא מקבלי לוכחינהו מר דא"ל אע"ל לא מקבלי מינאי א"א

ויאמר ( יחזקאל ט)ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה דכתיב "לא יצתה מדה טובה מפי הקב

אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תיו על מצחות האנשים הנאנחים ' ה

ה לגבריאל לך ורשום על מצחן "ל הקב"א' ל התועבות הנעשות בתוכה וגווהנאנקים על כ

של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה ועל מצחם של רשעים תיו של דם 

ע מה נשתנו אלו מאלו "ה רבש"כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה אמרה מדת הדין לפני הקב

ע היה בידם "אמרה לפניו רבש אמר לה הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים

> אמר>למחות ולא מיחו אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם 

זקן בחור ( יחזקאל ט)ע אם לפניך גלוי להם מי גלוי והיינו דכתיב "לפניו רבש[ אמרה]

ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התיו אל תגשו וממקדשי תחלו 

ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית תני רב יוסף אל תקרי מקדשי אלא מקודשי וכתיב 



והנה ששה אנשים ( יחזקאל ט)אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו ומיד 

באים מדרך שער העליון אשר מפנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו ואיש אחד בתוכם לבוש 

מדו אצל מזבח הנחושת מזבח הנחושת מי הוה אמר הבדים וקסת הסופר במתניו ויבאו ויע

ר חסדא "ה התחילו ממקום שאומרים שירה לפני ומאן נינהו ששה אנשים א"להו הקב

ש תיו אמר רב תיו תחיה תיו תמות ושמואל "קצף אף וחימה ומשחית ומשבר ומכלה ומ

ו של ל אמר תיו סוף חותמ"אמר תמה זכות אבות ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבות ור

אלו [ אמר]שמואל בר נחמני ' ר> אמר>ה אמת "ה דאמר רבי חנינא חותמו של הקב"הקב

כולה מאלף ועד תיו מאימתי תמה זכות אבות אמר רב מימות ' בני אדם שקיימו את התור

אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי ( הושע ב)' הושע בן בארי שנא

וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי ( ב יגמלכים )ושמואל אמר מימי חזאל שנאמר 

אותם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את אברהם ' ויחן ה( ב יגמלכים )יהואחז וכתיב 

יהושע בן לוי אמר ' יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא השליכם מעל פניו עד עתה ר

אלהי ' נביא ויאמר הויהי בעלות המנחה ויגש אליהו ה( א יחמלכים )מימי אליהו שנאמר 

[ את]אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי 

למרבה המשרה ( ישעיהו ט)ורבי יוחנן אמר מימי חזקיהו שנאמר ' כל הדברים האלה וגו

ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה 

אמר רב אמי אין מיתה בלא חטא ואין יסורין  : 'צבאות תעשה זאת וגו' ה ועד עולם קנאת

הנפש החוטאת היא תמות בן לא ישא ( יחזקאל יח)בלא עון אין מיתה בלא חטא דכתיב 

' בעון האב ואב לא ישא בעון הבן צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת הרשע עליו תהיה וגו

דתי בשבט פשעם ובנגעים עונם ופק( תהילים פט)אין יסורין בלא עון דכתיב 

ה רבונו של עולם מפני מה קנסת "מיתיבי אמרו מלאכי השרת לפני הקב   ב גמרא,דף נה

ל והלא משה ואהרן "מיתה על אדם הראשון אמר להם מצוה קלה צויתיו ועבר עליה א

הוא ' מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב וגו( קוהלת ט)ל "שקיימו כל התורה כולה ומתו א

במדבר )' ש בן אלעזר אומר אף משה ואהרן בחטאם מתו שנא"י האי תנא דתניא רדאמר כ

יען לא האמנתם בי הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולם מיתיבי ( כ

ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן בנימין בן יעקב ועמרם אבי משה וישי אבי דוד 

( ב יזשמואל )וד דמפרש ביה קרא דכתיב וכלאב בן דוד וכולהו גמרא לבר מישי אבי ד

הצבא ועמשא בן איש ושמו יתרא [ על]> שר>ואת עמשא שם אבשלום תחת יואב 

הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב וכי בת נחש הואי והלא בת 

ואחיותיהן צרויה ואביגיל אלא בת מי שמת בעטיו של ( א בדברי הימים )ישי הואי דכתיב 

ש בן אלעזר היא "נחש מני אילימא תנא דמלאכי השרת והא איכא משה ואהרן אלא לאו ר

ר שמואל "א : מ יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עון ותיובתא דרב אמי תיובתא"וש

ויהיו ( בראשית לה)ר יונתן כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר "בר נחמני א

( בראשית לה)קולים כאחת אלא מה אני מקיים בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן ש

וישכב את בלהה פילגש אביו מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו 

ש בן אלעזר אומר מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו "שכב עמה תניא ר

יו ויבא ארור שוכב עם אשת אב( דברים כז)אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר 

חטא זה לידו אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו עלבון אמו תבע אמר אם 

אחות אמי היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי עמד ובלבל את מצעה 



בראשית )אחרים אומרים שתי מצעות בלבל אחת של שכינה ואחת של אביו והיינו דכתיב 

' כתנאי פחז כמים אל תותר ר> יצועי אלא יצועיי אל תקרי>אז חללת יצועי עלה ( מט

ג אומר "יהושע אומר פסעתה על דת חטאת זנית ר' אליעזר אומר פזתה חבתה זלתה ר

אלעזר המודעי אומר ' ג עדיין צריכין אנו למודעי ר"פיללתה חלתה זרחה תפלתך אמר ר

ירמיה ' ה רהפוך את התיבה ודורשה זעזעתה הרתעתה פרחה חטא ממך רבא אמר ואמרי ל

ראובן בני עלי בני  : בר אבא זכרת עונשו של דבר חלית עצמך חולי גדול פירשת מלחטוא

ר יונתן כל האומר בני עלי "שמואל בר נחמני א' אמר ר : שמואל דוד ושלמה ויואש סימן

> עם ארון ברית האלהים>ושם שני בני עלי ( א אשמואל )חטאו אינו אלא טועה שנאמר 

סבר לה כרב דאמר רב פנחס לא חטא מקיש חפני לפנחס מה פנחס ' ים להחפני ופנחס כהנ

אשר ישכבון את הנשים ( א בשמואל )לא חטא אף חפני לא חטא אלא מה אני מקיים 

מתוך ששהו את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום גופא 

יטוב אחי אי כבוד בן פנחס בן ואחיה בן אח( א ידשמואל )אמר רב פנחס לא חטא שנאמר 

' יכרת ה( מלאכי ב)אפשר חטא בא לידו והכתוב מייחסו והלא כבר נאמר ' וגו' עלי כהן ה

צבאות אם ישראל הוא לא ' לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלי יעקב ומגיש מנחה לה

יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים ואם כהן הוא לא יהיה לו בן מגיש מנחה אלא 

אשר ישכבון ישכבן כתיב ( א בשמואל )או שמע מינה פנחס לא חטא אלא הא כתיב ל

ר נחמן בר יצחק בני כתיב והכתיב "אל בני כי לא טובה השמועה א( א בשמואל )והכתיב 

ר הונא בריה דרב יהושע מעבירם כתיב והכתיב בני בליעל מתוך שהיה לו "מעבירים א

ר "ר שמואל בר נחמני א"ו הכתוב כאילו חטא אלפנחס למחות לחפני ולא מיחה מעלה עלי

יונתן כל האומר 

כי זקן >ויהי ( א כחשמואל )בני שמואל חטאו אינו אלא טועה שנאמר    א גמרא,דף נו

בדרכיו בדרכיו הוא דלא [ כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו]> שמואל ובניו לא הלכו

ויטו אחרי הבצע שלא עשו ( חא כשמואל )הלכו מיחטא נמי לא חטאו אלא מה אני מקיים 

כמעשה אביהם שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם 

והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ( א זשמואל )שנאמר 

ישראל והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן כתנאי 

מאיר אומר חלקם שאלו בפיהם רבי יהודה אומר מלאי הטילו על ' ויטו אחרי הבצע ר

יוסי אומר מתנות נטלו ' עקיבא אומר קופה יתירה של מעשר נטלו בזרוע ר' בעלי בתים ר

יונתן כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנאמר ' ר שמואל בר נחמני אמר ר"א : בזרוע

אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו ' וגועמו ' ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה( א יחשמואל )

לעשות הרע שביקש לעשות ולא ' מדוע בזית את דבר ה( ב יבשמואל )אלא מה אני מקיים 

לעשות ' עשה אמר רב רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד מדוע בזית את דבר ה

הרע רבי אומר משונה רעה זו מכל רעות שבתורה שכל רעות שבתורה כתיב בהו ויעש 

את אוריה החתי הכית בחרב ( ב יבשמואל )וכאן כתיב לעשות שביקש לעשות ולא עשה 

ר "שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת ואת אשתו לקחת לך לאשה ליקוחין יש לך בה דא

ר יונתן כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו שנאמר "שמואל בר נחמני א

האלה תביא לשר האלף ואת אחיך תפקוד לשלום  ואת עשרת חריצי החלב( א יזשמואל )

( ב יבשמואל )ואת ערובתם תקח מאי ערובתם תני רב יוסף דברים המעורבים בינו לבינה 

ואותו הרגת בחרב בני עמון מה חרב בני עמון אי אתה נענש עליו אף אוריה החתי אי אתה 



דוני יואב ועבדי וא( ב יאשמואל )נענש עליו מאי טעמא מורד במלכות הוה דאמר ליה 

אדוני על פני השדה חונים אמר רב כי מעיינת ביה בדוד לא משכחת ביה בר מדאוריה 

רק בדבר אוריה החתי אביי קשישא רמי דרב אדרב מי אמר רב הכי ( א טומלכים )דכתיב 

והאמר רב קיבל דוד לשון הרע קשיא גופא רב אמר קיבל דוד לשון הרע דכתיב 

מלך איפוא הוא ויאמר ציבא אל המלך הנה הוא בית מכיר בן ויאמר לו ה( ב טשמואל )

> מלא>דבר וכתיב וישלח המלך ויקחהו מבית מכיר בן עמיאל [ בלו]> בלא>עמיאל 

ט קיבלה מיניה דכתיב "דבר מכדי חזייה דשקרא הוא כי הדר אלשין עילויה מ[ מלו]

ר ציבא אל המלך בן אדוניך ויאמ[ ואיה]> אל ציבא איה>ויאמר המלך ( ב טזשמואל )

ויאמר ( ב טזשמואל )ומנא לן דקיבל מיניה דכתיב ' יושב בירושלים וגו> הוא>הנה 

בעיניך ]> בעיני>המלך הנה לך כל אשר למפיבושת ויאמר ציבא השתחויתי אמצא חן 

המלך ושמואל אמר לא קיבל דוד לשון הרע דברים הניכרים חזא ביה דכתיב [ אדוני

המלך ולא עשה רגליו ולא [ לקראת]> לפני>ן שאול ירד ומפיבושת ב( ב יטשמואל )

וכתיב ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך ויאמר לו ' עשה שפמו ואת בגדיו לא כיבס וגו

המלך למה לא הלכת עמי מפיבושת ויאמר אדוני המלך עבדי רמני כי אמר עבדך אחבשה 

לי החמור וארכב עליה ואלך את המלך כי פסח 

בדך וירגל בעבדך אל אדוני המלך ואדוני המלך כמלאך האלהים ועשה ע   ב גמרא,דף נו

הטוב בעיניך ויאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את השדה 

ויאמר מפיבשת אל המלך גם את הכל יקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו 

עליך יש לי תרעומות אלא על  אמר לו אני אמרתי מתי תבא בשלום ואתה עושה לי כך לא

ובן יהונתן מריב בעל וכי מריב בעל ( א חדברי הימים )מי שהביאך בשלום היינו דכתיב 

שמו והלא מפיבשת שמו אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו יצתה בת קול ואמרה לו נצא 

ויבא שאול עד עיר עמלק וירב ( א טושמואל )בר נצא נצא הא דאמרן בר נצא דכתיב 

אמר רבי מני על עסקי נחל אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבשת  בנחל

אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה 

אמר רב יהודה אמר רב אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד ולא 

ר יונתן כל האומר "שמואל בר נחמני א 'אמר ר : ז ולא גלינו מארצנו"עבדו ישראל ע

אלהיו כלבב ' ולא היה לבבו שלם עם ה( א יאמלכים )שלמה חטא אינו אלא טועה שנאמר 

א מלכים )דוד אביו כלבב דוד אביו הוא דלא הוה מיחטא נמי לא חטא אלא מה אני מקיים 

תיב ויהי לעת נתן רמי כ' ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו ההיא כרבי נתן דר( יא

זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו והכתיב כלבב דוד אביו כלבב דוד אביו הוא דלא הוה 

מיחטא נמי לא חטא הכי קאמר ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו ללכת אחרי 

אז יבנה שלמה במה לכמוש שקוץ מואב ( א יאמלכים )אלהים אחרים ולא הלך והכתיב 

שבקש לבנות ' אז יבנה יהושע מזבח לה( יהושוע ח)עתה שבקש לבנות ולא בנה אלא מ

ואת הבמות ( ב כגמלכים )ולא בנה אלא דבנה הכא נמי דבנה אלא כדתניא רבי יוסי אומר 

אשר על פני ירושלים אשר מימין להר המשחה אשר בנה שלמה מלך ישראל לעשתרות 

שבא יאשיה וביערם אפשר בא אסא ולא ביערם יהושפט ולא ביערם עד ' שקוץ צדונים וגו

ז שבארץ ישראל אסא ויהושפט ביערום אלא מקיש ראשונים לאחרונים מה "והלא כל ע

אחרונים לא עשו ותלה בהן לשבח אף ראשונים לא עשו ותלה בהן לגנאי והכתיב 

אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה ' ויעש שלמה הרע בעיני ה( א יאמלכים )



א אמר רב יהודה אמר שמואל נוח לו לאותו צדיק שיהא מעלה עליו הכתוב כאילו חט

אמר רב יהודה אמר שמואל בשעה ' שמש לדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה

שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה לו אלף מיני זמר ואמרה לו כך עושין לעבודה זרה 

בשעה שנשא ז פלונית ולא מיחה בה אמר רב יהודה אמר שמואל "פלונית וכך עושים לע

שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול 

במתניתא תנא אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב אחד בבית אל ואחד [ של רומי]

ר יונתן כל האומר "ר שמואל בר נחמני א"א : בדן נבנה צריף אחד וזהו איטליאה של יון

וילך בכל דרך ' ויעש הישר בעיני ה( ב כבמלכים )א טועה שנאמר יאשיהו חטא אינו אל

שכל ' וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב וגו( ב כגמלכים )דוד אביו אלא מה אני מקיים 

דיין שדן מבן שמנה עד שמנה עשרה החזירן להן שמא תאמר נטל מזה ונתן לזה תלמוד 

רב אין לך גדול בבעלי תשובה יותר לומר בכל מאודו שנתן להם משלו ופליגא דרב דאמר 

מיאשיהו בדורו ואחד בדורנו ומנו אבא אבוה דרבי ירמיה בר אבא ואמרי לה אחא אחוה 

דאבא אבוה דרב ירמיה בר אבא דאמר מר רבי אבא ואחא אחי הוו אמר רב יוסף ועוד 

 אחד בדורנו ומנו עוקבן בר נחמיה ריש גלותא והיינו נתן דצוציתא אמר רב יוסף הוה

:  יתיבנא בפירקא והוה קא מנמנם וחזאי בחילמא דקא פשט ידיה וקבליה

  

מסכת שבת פרק ו 

במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא    א משנה,דף נז

בחוטי פשתן ולא ברצועות שבראשה ולא תטבול בהן עד שתרפם ולא בטוטפת ולא 

ר ולא בעיר של זהב ולא בקטלא ולא "ול לרהבסרביטין בזמן שאינן תפורים ולא בכב

בנזמים ולא בטבעת שאין עליה חותם ולא במחט שאינה נקובה ואם יצאת אינה חייבת 

: חטאת

טבילה מאן דכר שמה אמר רב נחמן בר יצחק אמר רבה בר אבוה מה    א גמרא,דף נז

חכמים טעם קאמר מה טעם לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן מפני שאמרו 

בחול לא תטבול בהן עד שתרפם וכיון דבחול לא תטבול בהן עד שתרפם בשבת לא תצא 

ר בעא "אמות ברה' דילמא מיתרמי לה טבילה של מצוה ושריא להו ואתי לאתויינהו ד

ל אריג קאמרת כל שהוא אריג לא גזרו איתמר "מיניה רב כהנא מרב תיכי חלילתא מאי א

שע כל שהוא אריג לא גזרו ואיכא דאמרי אמר רב הונא נמי אמר רב הונא בריה דרב יהו

בריה דרב יהושע חזינא לאחוותי דלא קפדן עלייהו מאי איכא בין הך לישנא ובין הך 

לישנא איכא בינייהו דטניפן להך לישנא דאמר כל שהוא אריג לא גזרו הני נמי ארוג ולהך 

נן התם ואלו חוצצין באדם לישנא דאמרת משום קפידא כיון דטניפא מקפד קפדא עלייהו ת

יהודה אומר של צמר ושל שער אין ' חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שבראשי הבנות ר

חוצצין מפני שהמים באין בהן אמר רב הונא וכולן בראשי הבנות שנינו מתקיף לה רב 

יוסף למעוטי מאי אילימא למעוטי דצואר ודמאי אילימא למעוטי דצמר השתא רך על גבי 

צץ רך על גבי רך מיבעיא ואלא למעוטי דחוטי פשתן השתא קשה על גבי קשה קשה חו

חוצץ קשה על גבי רך מיבעיא אלא אמר רב יוסף היינו טעמא דרב הונא לפי שאין אשה 



חונקת את עצמה איתיביה אביי הבנות יוצאות בחוטין שבאזניהן אבל לא בחבקין 

בצואריהן אמאי לא אמר רבינא שבצואריהן ואי אמרת אין אשה חונקת עצמה חבקין ש

הכא בקטלא עסקינן דאשה חונקת את עצמה דניחא לה שתראה כבעלת    ב גמרא,דף נז

אמר רב  : יהודה אומר של צמר ושל שער אין חוצצין מפני שהמים באין בהן' ר : בשר

ל אביי הלכה מכלל "יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בחוטי שער א

י תימא אי לאו דשמעינן מתנא קמא דאיירי בחוטי שער איהו נמי לא הוה מיירי דפליגי וכ

ודילמא כשם קאמר להו כי היכי דמודיתו לי בחוטי שער אודו לי נמי בחוטי צמר איתמר 

אמר רב נחמן אמר שמואל מודים חכמים לרבי יהודה בחוטי שער תניא נמי הכי חוטי צמר 

ודה אומר של צמר ושל שער אין חוצצין אמר רב נחמן יה' חוצצין חוטי שער אין חוצצין ר

בר יצחק מתניתין נמי דיקא דקתני יוצאה אשה בחוטי שער בין משלה בין משל חברתה 

מ בחוטי שער לא "מני אילימא רבי יהודה אפילו חוטי צמר נמי אלא לאו רבנן היא וש

ל אביי תהוי "ר יוסף חומרתא דקטיפתא א"מאי טוטפת א : לא בטוטפת : מ"פליגי ש

כקמיע מומחה ותשתרי אלא אמר רב יהודה משמיה דאביי אפוזיינו תניא נמי הכי יוצאה 

ר "אשה בסבכה המוזהבת ובטוטפת ובסרביטין הקבועין בה איזו טוטפת ואיזו סרביטין א

אבהו טוטפת המוקפת לה מאזן לאזן סרביטין המגיעין לה עד לחייה אמר רב הונא עניות 

אמר  : ולא בכבול : יני צבעונין עשירות עושין אותן של כסף ושל זהבעושין אותן של מ

רבי ינאי כבול זה איני יודע מהו אי כבלא דעבדא תנן אבל כיפה של צמר שפיר דמי או 

ד כיפה של "ש כבלא דעבדא אמר רבי אבהו מסתברא כמ"דילמא כיפה של צמר תנן וכ

ש בן אלעזר אומר אף "א לחצר רצמר תנן ותניא נמי הכי יוצאה אשה בכבול ובאיסטמ

א כל שהוא למטה מן השבכה יוצאין בו כל שהוא למעלה "ר כלל אמר רשב"בכבול לרה

ר אבהו ביזיוני מאי ביזיוני אמר אביי אמר רב "מן השבכה אין יוצאין בו מאי איסטמא א

דברים נאמרו באיסטמא אין בה משום כלאים ואינה מטמאה בנגעים ' ר ג"כליא פרוחי ת

ש אמרו אף "ר משום ר"ין יוצאין בה לרהוא

אין בה משום עטרות כלות ושמואל אמר כבלא דעבדא תנן ומי אמר    א גמרא,דף נח

שמואל הכי והאמר שמואל יוצא העבד בחותם שבצוארו אבל לא בחותם שבכסותו לא 

קשיא הא דעבד ליה רביה הא דעבד איהו לנפשיה במאי אוקימתא להא דשמואל דעבד 

ה בחותם שבכסותו אמאי לא דילמא מיפסק ומירתת ומיקפל ליה ומחית ליה ליה רבי

ר יוחנן היוצא בטלית מקופלת "ר יצחק בר יוסף א"אכתפיה כדרב יצחק בר יוסף דא

ל שמואל לרב חיננא בר שילא כולהו "ומונחת לו על כתפיו בשבת חייב חטאת וכי הא דא

מינך דלא קפדי עליך דבי ריש  רבנן דבי ריש גלותא לא ליפקו בסרבלי חתימי לבר

גופא אמר שמואל יוצא העבד בחותם שבצוארו אבל לא בחותם שבכסותו תניא  : גלותא

נמי הכי יוצא העבד בחותם שבצוארו אבל לא בחותם שבכסותו ורמינהו לא יצא העבד 

בחותם שבצוארו ולא בחותם שבכסותו זה וזה אין מקבלין טומאה ולא בזוג שבצוארו 

הוא בזוג שבכסותו זה וזה מקבלין טומאה ולא תצא בהמה לא בחותם שבצוארה אבל יוצא 

ולא בחותם שבכסותה ולא בזוג שבכסותה ולא בזוג שבצוארה זה וזה אין מקבלין טומאה 

לימא הא דעבד ליה רביה הא דעבד איהו לנפשיה לא אידי ואידי דעבד ליה רביה וכאן 

בה בר אבוה דבר המקפיד עליו רבו אין בשל מתכת וכאן בשל טיט וכדרב נחמן אמר ר

נ מסתברא מדקתני זה וזה אין מקבלין "יוצאין בו דבר שאין מקפיד עליו יוצאין בו ה

טומאה אי אמרת בשלמא של מתכת הני הוא דלא מקבלי טומאה הא כלים דידהו מקבלי 



 טומאה אלא אי אמרת בשל טיט תנן הני הוא דלא מקבלי טומאה הא כלים דידהו מקבלי

טומאה והא תניא כלי אבנים כלי גללים וכלי אדמה אין מקבלין טומאה לא מדברי תורה 

אמר מר ולא בזוג שבצוארו אבל יוצא  : מ"מ של מתכת ש"ולא מדברי סופרים אלא ש

הוא בזוג שבכסותו זוג שבצוארו אמאי לא דילמא מיפסיק ואתא לאיתויי זוג שבכסותו נמי 

ויי הכא במאי עסקינן דמיחא ביה מומחא וכדרב הונא ליחוש דילמא מיפסיק ואתי לאית

אמר מר לא  : בריה דרב יהושע דאמר רב הונא בריה דרב יהושע כל שהוא ארוג לא גזרו

תצא בהמה לא בחותם שבצוארה ולא בחותם שבכסותה ולא בזוג שבצוארה ולא בזוג 

ינהו זוג של שבכסותה זה וזה אין מקבלין טומאה וזוג דבהמה אין מקבלין טומאה ורמ

בהמה טמאה 

ושל דלת טהורה של דלת ועשאו לבהמה טמאה של בהמה ועשאו לדלת    ב גמרא,דף נח

אף על פי שחיברו לדלת וקבעו במסמרים טמא שכל הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבה 

ואין עולין מידי טומאתן אלא בשינוי מעשה לא קשיא הא דאית ליה עינבל הא דלית ליה 

פ דלית ליה עינבל אי לאו מנא הוא עינבל משוי ליה מנא "פשך אי מנא הוא אעעינבל מה נ

יונתן מנין ' שמואל בר נחמני אמר ר' ר יונתן דאמר ר"שמואל בר נחמני א' אין כדר

כל דבר אשר יבא באש ( במדבר לא)למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא שנאמר 

לית ליה עינבל אימא מציעתא ולא דיבור יבא באש במאי אוקימתא בד' תעבירו באש אפי

בזוג שבצוארו אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו וזה וזה מקבלין טומאה אי דלית ליה עינבל 

מי מקבלי טומאה ורמינהו העושה זגין למכתשת ולעריסה ולמטפחות ספרים ולמטפחות 

 תינוקות יש להם עינבל טמאין אין להם עינבל טהורין ניטלו עינבליהן עדיין טומאתן

 : ג דלית ליה עינבל"מ בתינוק דלקלא עבידי ליה אבל גדול תכשיט הוא ליה אע"עליהם ה

אמר מר ניטלו עינבליהן עדיין טומאתן עליהן למאי חזו אמר אביי הואיל שההדיוט יכול 

ג דלא מחבר כמאן "להחזירו מתיב רבא הזוג והעינבל חיבור וכי תימא הכי קאמר אע

פרקים ואיזמל של רהיטני חיבור לטומאה ואין חיבור  דמחבר דמי והתניא מספורת של

להזאה ואמרינן מה נפשך אי חיבור הוא אפילו להזאה ואי לא חיבור הוא אפילו לטומאה 

נמי לא ואמר רבה דבר תורה בשעת מלאכה חיבור בין לטומאה בין להזאה שלא בשעת 

ת מלאכה משום מלאכה אינו חיבור לא לטומאה ולא להזאה וגזרו על טומאה שלא בשע

טומאה שהיא בשעת מלאכה ועל הזאה שהיא בשעת מלאכה משום הזאה שלא בשעת 

מלאכה אלא אמר רבא 

חנינא ' יוסי בר' הואיל וראוי להקישו על גבי חרס איתמר נמי אמר ר   א גמרא,דף נט

' יוחנן אמר הואיל וראוי לגמע בו מים לתינוק ור' הואיל וראוי להקישו על גבי חרס ר

יכול ' וכל כלי אשר ישב עליו וגו( ויקרא טו)יוחנן לא בעי מעין מלאכה ראשונה והתניא 

ליה יהא טמא תלמוד לומר אשר ישב עליו הזב מי כפה סאה וישב עליה כפה תרקב וישב ע

אלעזר אומר במדרסות ' שמיוחד לישיבה יצא זה שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו ר

יוחנן ' אומרים עמוד ונעשה מלאכתנו ואין אומרים בטמא מת עמוד ונעשה מלאכתנו ור

כת קמייתא אמר אף אומר בטמא מת עמוד ונעשה מלאכתנו איפוך קמייתא ומאי חזית דאפ

[ דתנן]> דתניא>איפוך בתרייתא הא שמעינן ליה לרבי יוחנן דבעי מעין מלאכה ראשונה 

' סנדל של בהמה של מתכת טמא למאי חזי אמר רב ראוי לשתות בו מים במלחמה ור

יוחנן אמר בשעה שבורח מן הקרב מניחו ' חנינא אמר ראוי לסוך בו שמן במלחמה ור

' חנינא איכא בינייהו דמאיס בין ר' רקנים מאי בין רב לרברגליו ורץ על קוצין ועל הב



מאי בעיר של זהב רבה בר בר  : ולא בעיר של זהב : חנינא איכא בינייהו דיקיר' יוחנן לר

ר יוחנן ירושלים דדהבא "חנה א

ר לא תצא אשה בעיר של זהב ואם "כדעבד ליה רבי עקיבא לדביתהו ת   ב גמרא,דף נט

רבי מאיר וחכמים אומרים לא תצא ואם יצתה פטורה רבי  יצתה חייבת חטאת דברי

מ סבר משוי הוא "אליעזר אומר יוצאה אשה בעיר של זהב לכתחלה במאי קמיפלגי ר

א סבר מאן דרכה "ורבנן סברי תכשיט הוא דילמא שלפא ומחויא ליה ואתיא לאתויי ור

רב אסר למיפק בעיר של זהב אשה חשובה ואשה חשובה לא משלפא ומחויא כלילא 

ושמואל שרי דאניסכא כולי עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי דארוקתא מר סבר אניסכא 

עיקר ומר סבר ארוקתא עיקר רב אשי מתני לקולא דארוקתא דכולי עלמא לא פליגי 

דשרי כי פליגי דאניסכא מר סבר דילמא שלפא ומחויא ואתי לאתויי ומר סבר מאן דרכה 

ל רב שמואל בר בר חנה "חשובה לא שלפא ומחויא א למיפק בכלילא אשה חשובה ואשה

לרב יוסף בפירוש אמרת לן משמיה דרב כלילא שרי אמרו ליה לרב אתא גברא רבה 

לוי [ דאיטלע]אריכא לנהרדעא ומטלע ודרש כלילא שרי אמר מאן גברא רבה אריכא 

ב גביה חנינא ברישא ולא הוה ליה איניש ללוי למית' מ נח נפשיה דרבי אפס ויתיב ר"ש

אפס כדקאי קאי ולא הוה ליה איניש ללוי ' וקאתי להכא ודילמא נח נפשיה דרבי חנינא ור

אפס מיכף הוה כייף ליה ' למיתב גביה וקאתי להכא אם איתא דרבי חנינא שכיב לוי לר

חמא ' ותו דרבי חנינא לא סגי דלא מליך דכי הוה קא ניחא נפשיה דרבי אמר חנינא בר

דרש לוי בנהרדעא ' ותגזר אומר ויקם לך וגו( איוב כב)ו בצדיקים יתיב בראש וכתיב בה

כלילא שרי נפיק עשרין וארבע כלילי מכולה נהרדעא דרש רבה בר אבוה במחוזא כלילא 

שרי ונפקו תמני סרי כלילי מחדא מבואה אמר רב יהודה אמר רב שמואל קמרא שרי 

זהבת ואיכא דאמרי דאניסכא איכא דאמרי דארוקתא ואמר רב ספרא מידי דהוה אטלית מו

ל רבינא לרב אשי קמרא עילוי המיינא "ואמר רב ספרא מידי דהוה אאבנט של מלכים א

ל תרי המייני קאמרת אמר רב אשי האי רסוקא אי אית ליה מפרחייתא שרי ואי לא "מאי א

ולא בטבעת שאין  : נזמי האף : נזמים : מאי קטלא מנקטא פארי : ולא בקטלא : אסיר

הא יש עליה חותם חייבת אלמא לאו תכשיט הוא ורמינהו תכשיטי נשים  : חותםעליה 

טמאים ואלו הן תכשיטי נשים קטלאות נזמים וטבעות וטבעת בין שיש עליה חותם בין 

נחמיה הא רבנן דתניא היא ' שאין עליה חותם ונזמי האף ואמר רבי זירא לא קשיא הא ר

למוג וחותמה של מתכת טהורה ורבי של מתכת וחותמה של אלמוג טמאה היא של א

נחמיה אומר בטבעת הלך אחר חותמה בעול הלך אחר סמלוניו ' נחמיה מטמא שהיה ר

בקולב הלך אחר מסמרותיו בסולם הלך אחר שליבותיו בערסי הלך אחר    א גמרא,דף ס

שלשלותיו וחכמים אומרים הכל הולך אחר המעמיד רבא אמר לצדדים קתני יש עליה 

חותם תכשיט דאיש אין עליה חותם תכשיט דאשה רב נחמן בר יצחק אמר טומאה אשבת 

שבת משום משוי אמר  כלי מעשה אמר רחמנא וכלי הוא( במדבר לא)קרמית טומאה 

למאי  : ולא במחט שאינה נקובה : רחמנא אין עליה חותם תכשיט יש עליה חותם משוי

ל אביי ותהוי כבירית טהורה "חזיא אמר רב יוסף הואיל ואשה אוגרת בה שערה א

ותשתרי אלא תרגמא רב אדא נרשאה קמיה דרב יוסף הואיל ואשה חולקת בה שערה 

ס של זהב יש לה על ראשה בחול חולקת בה שערה בשבת בשבת למאי חזיא אמר רבא ט

: מניחתה כנגד פדחתה



לא יצא האיש בסנדל המסומר ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה ולא    א משנה,דף ס

בתפילין ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה ולא בשריון ולא בקסדא ולא במגפיים ואם 

: יצא אינו חייב חטאת

היו והיו { השמד> }הגזרה>סומר מאי טעמא אמר שמואל שלפי סנדל המ   א גמרא,דף ס

נחבאין במערה ואמרו הנכנס יכנס והיוצא אל יצא נהפך סנדלו של אחד מהן כסבורין הם 

אחד מהן יצא וראוהו אויבים ועכשיו באין עליהן דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה 

ה היו יושבין ושמעו קול מעל גבי שהרגו בהם אויבים רבי אילעאי בן אלעזר אומר במער

המערה כסבורין היו שבאו עליהם אויבים דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו 

נ כסבורין "נ היו יושבין ושמעו קול מאחורי בהכ"בהן אויבים רמי בר יחזקאל אמר בבהכ

ויבים היו שבאו עליהם אויבים דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהן א

באותה שעה אמרו אל יצא אדם בסנדל המסומר אי הכי בחול נמי ליתסר מעשה כי הוה 

בשבת הוה ביום טוב לישתרי אלמה תנן 

אבל לא סנדל > ט בין תפורין בין שאינן תפורין"משלחין כלים בי>   ב גמרא,דף ס

איכא ט דאיכא כינופיא ביום טוב נמי "בשבת מ> ט"בי>המסומר ולא מנעל שאינו תפור 

כינופיא תענית צבור איכא כינופיא ליתסר מעשה כי הוה בכינופיא דאיסורא הכא כינופיא 

חנינא בן עקיבא דאמר לא אסרו אלא בירדן ובספינה וכמעשה ' דהתירא הוה ואפילו לר

ט "ט ושבת כי הדדי נינהו דתנן אין בין י"שהיה הני מילי ירדן דשאני משאר נהרות אבל י

ר יהודה אמר שמואל לא שנו אלא לחזק אבל לנוי מותר "בלבד א לשבת אלא אוכל נפש

' ל ר"חנינא אמר שבע בזה ושבע בזה א' יוחנן אמר חמש בזה וחמש בזה ור' וכמה לנוי ר

' יוחנן לרב שמן בר אבא אסברא לך לדידי שתים מכאן ושתים מכאן ואחת בתרסיותיו לר

נדל הנוטה עושה לו שבע דברי רבי מכאן ואחת בתרסיותיו מיתיבי ס' מכאן וג' חנינא ג

ג בשלמא לרבי חנינא הוא דאמר כרבי נתן אלא רבי יוחנן דאמר כמאן "נתן ורבי מתיר בי

ל איפה לרבה בר "מותר ושבע אסור א' נהוראי אומר ה' נהוראי דתניא ר' הוא דאמר כר

יניה רב יוחנן אנן נעביד כרבי חנינא בעא מ' בר חנה אתון תלמידי רבי יוחנן עבידו כר

אסור בעא מיניה ההוא ' ל אפילו ח"מאי א' מותר ט' ל אפילו ז"הונא מרב אשי חמש מהו א

ט אמר רב אשי ולא ידע מר "ל מותר ולא ידענא מ"רצענא מרבי אמי תפרו מבפנים מהו א

ט כיון דתפרו מבפנים הוי ליה מנעל בסנדל גזרו ביה רבנן במנעל לא גזרו ביה רבנן "מ

ל מותר איתמר "אבא בר אבינא עשאו כמין כלבוס מהו א' א בר זבדא מראב' בעא מיניה ר

ר ששת חיפהו כולו במסמרות "חנינא עשאו כמין כלבוס מותר א' נמי אמר רבי יוסי בר

כדי שלא תהא קרקע אוכלתו מותר תניא כוותיה דרב ששת לא יצא האיש בסנדל המסומר 

ין אותו לכסות בו את הכלי ולסמוך ולא יטייל מבית לבית אפילו ממטה למטה אבל מטלטל

' או ה' שמעון אוסר נשרו רוב ממסמרותיו ונשתייר בו ד' אלעזר בר' בו כרעי המטה ור

מותר ורבי מתיר עד שבע חיפהו בעור מלמטה וקבע לו מסמרות מלמעלה מותר עשאו 

כמין כלבוס או כמין טס או כמין יתד או שחיפהו כולו במסמרות כדי שלא תהא קרקע 

ג דנשתיירו ביה טובא והדר "כלתו מותר הא גופה קשיא אמרת נשרו רוב מסמרותיו אעאו

ארבע או  : ר ששת לא קשיא כאן שנגממו כאן שנעקרו"תני ארבע או חמש אין טפי לא א

ר חסדא ארבע מסנדל קטן וחמש מסנדל "השתא חמש שרי ארבע מיבעיא א : חמש מותר

מתיר עד שלש עשרה נוטה שאני השתא דאתית  והתניא רבי : ורבי מתיר עד שבע : גדול

להכי לרבי יוחנן נמי לא קשיא נוטה שאני אמר רב מתנה ואמרי לה אמר רב אחדבוי בר 



שמעון פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים ' אלעזר בר' מתנה אמר רב מתנה אין הלכה כר

י לאו ל אמר רבי חייא א"מהו דתימא מסתברא טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון בהא קמ

דקרו לי בבלאי שרי איסורי שרינא ביה טובא וכמה בפומבדיתא אמרין עשרין וארבע 

בסורא אמרין עשרין ותרתין אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך עד דאתא מפומבדיתא 

: ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה : לסורא חסר תרתי

ב הונא באותה שיש הא יש ברגלו מכה נפיק בהי מינייהו נפיק אמר ר   א גמרא,דף סא

בה מכה אלמא קסבר סנדל לשום צער עביד וחייא בר רב אמר באותה שאין בה מכה 

אלמא קסבר לשום תענוג עביד וזו שיש בה מכה מכתה מוכחת עליה ואף רבי יוחנן סבר 

יוחנן לרב שמן בר אבא הב לי מסנאי יהב ליה דימין אמר ' לה להא דרב הונא דאמר ליה ר

ל והכי קאמר עשית של שמאל מכה ואזדא רבי "דילמא כחייא בר רב סליה עשיתו מכה ו

יוחנן כתפילין כך מנעלין מה תפילין בשמאל אף מנעלין בשמאל ' יוחנן לטעמיה דאמר ר

מיתיבי כשהוא נועל נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל אמר רב יוסף השתא דתניא 

עבד אמר ליה אביי דילמא רבי יוחנן  הכי ואמר רבי יוחנן הכי דעבד הכי עבד ודעבד הכי

לא הוה שמיע ליה ואי הוה שמיע ליה הוה הדר ביה ואי נמי שמיע ליה וקסבר ' הא מתני

אין הלכה כאותה משנה אמר רב נחמן בר יצחק ירא שמים יוצא ידי שתיהן ומנו מר בריה 

יניה אמר דרבנא היכי עביד סיים דימיניה ולא קטר וסיים דשמאליה וקטר והדר קטר דימ

רב אשי חזינא לרב כהנא דלא קפיד תנו רבנן כשהוא נועל נועל של ימין ואחר כך נועל 

כ חולץ של ימין כשהוא רוחץ רוחץ של "של שמאל כשהוא חולץ חולץ של שמאל ואח

כ של שמאל והרוצה לסוך כל "כ רוחץ של שמאל כשהוא סך סך של ימין ואח"ימין ואח

אמר רב ספרא לא  : ולא בתפילין : א מלך על כל איבריוגופו סך ראשו תחילה מפני שהו

ד שבת זמן תפילין הוא לא "ד שבת לאו זמן תפילין הוא אלא אפילו למ"תימא אליבא דמ

ר ואיכא דמתני לה אסיפא ואם יצא אינו חייב חטאת אמר "יצא דילמא אתי לאיתויי ברה

ד שבת לאו זמן "ו למד שבת זמן תפילין הוא אלא אפיל"רב ספרא לא תימא אליבא דמ

ולא בקמיע בזמן שאינו מן  : ט דרך מלבוש עבידא"תפילין הוא אינו חייב חטאת מ

אמר רב פפא לא תימא עד דמומחה גברא ומומחה קמיע אלא כיון דמומחה  : המומחה

גברא אף על גב דלא מומחה קמיע דיקא נמי דקתני ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה 

ר איזהו קמיע מומחה כל שריפא ושנה ושלש אחד "ת : מ"מומחה ש ולא קתני בזמן שאינו

קמיע של כתב ואחד קמיע של עיקרין אחד חולה שיש בו סכנה ואחד חולה שאין בו סכנה 

ר ובלבד שלא יקשרנו "לא שנכפה אלא שלא יכפה וקושר ומתיר אפילו ברה

ין והתניא איזהו בשיר ובטבעת ויצא בו ברשות הרבים משום מראית הע   ב גמרא,דף סא

בני אדם כאחד לא קשיא הא למחויי גברא הא למחויי קמיעא ' קמיע מומחה כל שריפא ג

אמר רב פפא פשיטא לי תלת קמיע לתלת גברי תלתא תלתא זימני איתמחי גברא ואתמחי 

קמיע תלתא קמיע לתלתא גברי חד חד זימנא גברא איתמחי קמיעא לא איתמחי חד קמיע 

איתמחי גברא לא איתמחי בעי רב פפא תלתא קמיע לחד גברא מאי לתלתא גברי קמיעא 

קמיעא ודאי לא איתמחי גברא איתמחי או לא איתמחי מי אמרינן הא אסי ליה או דילמא 

איבעיא להו קמיעין יש בהן משום קדושה  : מזלא דהאי גברא הוא דקא מקבל כתבא תיקו

ש "אצולינהו מפני הדליקה תאו דילמא אין בהן משום קדושה למאי הילכתא אילימא ל

פ שיש בהן אותיות ומענינות הרבה שבתורה אין מצילין אותן מפני "הברכות והקמיעין אע

ש היה כתוב על ידות הכלים ועל כרעי "הדליקה ונשרפים במקומן אלא לענין גניזה ת



המטה יגוד ויגנזנו אלא ליכנס בהן בבית הכסא מאי יש בהן קדושה ואסיר או דילמא אין 

ש ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה הא מן המומחה נפיק ואי "הן קדושה ושרי תב

' אמרת קמיעין יש בהן משום קדושה זמנין דמיצטריך לבית הכסא ואתי לאיתויינהו ד

ר הכא במאי עסקינן בקמיע של עיקרין והתניא אחד קמיע של כתב ואחד "אמות ברה

שיש בו סכנה והתניא אחד חולה שיש בו  קמיע של עיקרין אלא הכא במאי עסקינן בחולה

סכנה ואחד חולה שאין בו סכנה אלא כיון דמסי אף על גב דנקיט ליה בידיה נמי שפיר דמי 

והתניא רבי אושעיא אומר ובלבד שלא יאחזנו בידו ויעבירנו ארבע    א גמרא,דף סב

פה עור הכא במאי עסקינן במחופה עור והרי תפילין דמחו[ אלא]אמות ברשות הרבים 

ן דאמר "ותניא הנכנס לבית הכסא חולץ תפילין ברחוק ארבע אמות ונכנס התם משום שי

של תפילין הלכה למשה מסיני ' ן של תפילין הלכה למשה מסיני ואמר אביי ד"אביי שי

 : ולא בשריון ולא בקסדא ולא במגפיים : ד של תפילין הלכה למשה מסיני"ואמר אביי יו

: ב סנוארתא מגפיים אמר רב פזמקישריון זרדא קסדא אמר ר

לא תצא אשה במחט הנקובה ולא בטבעת שיש עליה חותם ולא    א משנה,דף סב

מאיר ' בכוליאר ולא בכובלת ולא בצלוחית של פלייטון ואם יצתה חייבת חטאת דברי ר

: וחכמים פוטרין בכובלת ובצלוחית של פלייטון

א קסבר עולא כל מידי דחזי לאיש לא אמר עולא וחילופיהן באיש אלמ   א גמרא,דף סב

חזי לאשה ומידי דחזי לאשה לא חזי לאיש מתיב רב יוסף הרועים יוצאין בשקין ולא 

אמר רב [ אלא]הרועים בלבד אמרו אלא כל אדם אלא שדרכן של הרועים לצאת בשקין 

אחד יוסף קסבר עולא נשים עם בפני עצמן הן איתיביה אביי המוצא תפילין מכניסן זוג זוג 

האיש ואחד האשה ואי אמרת נשים עם בפני עצמן הן והא מצות עשה שהזמן גרמא הוא 

מ לילה זמן תפילין הוא ושבת "וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות התם קסבר ר

זמן תפילין הוא הוה ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא 

יא אמר רבי ירמיה באשה גזברית עסקינן אמר רבה נשים חייבות והא הוצאה כלאחר יד ה

תרצת אשה איש מאי איכא למימר אלא אמר רבא פעמים > בר בר חנה אמר רבי יוחנן>

שאדם נותן לאשתו טבעת שיש עליה חותם להוליכה לקופסא ומניחתה בידה עד שמגעת 

לתקן  לקופסא ופעמים שהאשה נותנת לבעלה טבעת שאין עליה חותם להוליכה אצל אומן

ר "מאי כוליאר א : ולא בכוליאר ולא בכובלת : ומניחה בידו עד שמגיע אצל אומן

ר לא תצא "מכבנתא כובלת אמר רב חומרתא דפילון וכן אמר רב אסי חומרתא דפילון ת

מ וחכמים אומרים לא תצא ואם יצתה פטורה "בכובלת ואם יצתה חייבת חטאת דברי ר

לכתחלה במאי קמיפלגי רבי מאיר סבר משאוי  רבי אליעזר אומר יוצאה אשה בכובלת

הוא ורבנן סברי תכשיט הוא ודילמא שלפא ומחויא ואתיא לאיתוייה ורבי אליעזר סבר 

מאן דרכה למירמיה אשה שריחה רע אשה שריחה רע לא שלפא ומחויא ולא אתיא 

אליעזר פוטר בכובלת ובצלוחית של ' לאתוייה ארבע אמות ברשות הרבים והתניא ר

יטון לא קשיא הא כי קאי אדרבי מאיר הא כי קאי אדרבנן כי קאי אדרבי מאיר דאמר פלי

חייב חטאת אמר ליה פטור כי קאי אדרבנן דאמרי פטור אבל אסור אמר איהו מותר 

לכתחלה 

מאיר דתניא לא תצא אשה במפתח שבידה ואם יצאת חייבת ' ומאי ר   ב גמרא,דף סב

טר בכובלת ובצלוחית של פלייטון כובלת מאן דכר חטאת דברי רבי מאיר רבי אליעזר פו

שמה חסורי מחסרא והכי קתני וכן בכובלת וכן בצלוחית של פלייטון לא תצא ואם יצאה 



חייבת חטאת דברי רבי מאיר רבי אליעזר פוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטון במה 

אהבה זאת דברים אמורים כשיש בהם בושם אבל אין בהם בושם חייבת אמר רב אדא בר 

אומרת המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי חייב דהא אין בה בושם כפחות מכשיעור 

בכלי דמי וקתני חייבת רב אשי אמר בעלמא אימא לך פטור ושאני הכא דליתיה לממשא 

וראשית שמנים ימשחו אמר רב יהודה אמר שמואל זה פלייטון מתיב רב ( עמוס ו) : כלל

בי יהודה בן בבא ולא הודו לו ואי אמרת משום תענוג אמאי לא יוסף אף על פלייטון גזר ר

אסי ' אמי ור' השותים במזרקי יין ר( עמוס ו)הודו לו אמר ליה אביי ולטעמיך הא דכתיב 

חד אמר קנישקנין וחד אמר שמזרקין כוסותיהן זה לזה הכי נמי דאסיר והא רבה בר רב 

אמר ליה ולא מידי אלא כל מידי דאית הונא איקלע לבי ריש גלותא ושתה בקנישקנין ולא 

ביה תענוג ואית ביה שמחה גזרו רבנן אבל מידי דאית ביה תענוג ולית ביה שמחה לא 

השוכבים על מטות שן וסרוחים על ערשותם אמר רבי יוסי ברבי ( עמוס ו) : גזרו רבנן

היינו אבהו אי הכי ' חנינא מלמד שהיו משתינין מים בפני מטותיהן ערומים מגדף בה ר

לכן עתה יגלו בראש גולים משום דמשתינין מים בפני מטותיהם ערומים ( עמוס ו)דכתיב 

ר אבהו אלו בני אדם שהיו אוכלים ושותים זה עם זה ודובקין "יגלו בראש גולים אלא א

מטותיהן זו בזו ומחליפין נשותיהן זה עם זה ומסריחין ערסותם בשכבת זרע שאינו שלהן 

דברים מביאין את האדם לידי עניות ואלו הן ' במתניתא תנא גר אבהו ואמרי לה "א

המשתין מים בפני מטתו ערום ומזלזל בנטילת ידים ושאשתו מקללתו בפניו המשתין מים 

בפני מטתו ערום אמר רבא לא אמרן אלא דמהדר אפיה לפורייה אבל לבראי לית לן בה 

ית לן בה ומזלזל בנטילת ומהדר אפיה לפורייה נמי לא אמרן אלא לארעא אבל במנא ל

ידים אמר רבא לא אמרן אלא דלא משא ידיה כלל אבל משא ולא משא לית לן בה ולאו 

מלתא היא דאמר רב חסדא אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותא 

 : מ הוא דאית ליה ולא עביד"ושאשתו מקללתו בפניו אמר רבא על עסקי תכשיטיה וה

יען כי גבהו בנות ציון שהיו ' ויאמר ה( ישעיהו ג)ילאי מאי דכתיב דרש רבא בריה דרב ע

מהלכות בקומה זקופה ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות עקב בצד גודל ומשקרות עינים 

דהוה מלאן כוחלא לעינייהו ומרמזן הלוך וטפוף שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה 

אמי מלמד שמטילות מור ואפרסמון וברגליהן תעכסנה אמר רב יצחק דבי רבי ( ישעיהו ג)

במנעליהן ומהלכות בשוקי ירושלים וכיון שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע 

ומתיזות עליהם ומכניסות בהן יצר הרע כארס בכעוס מאי פורענותיהם כדדריש רבה בר 

והיה תחת בושם מק יהיה מקום שהיו מתבשמות בו נעשה נמקים נמקים ( ישעיהו ג)עולא 

ישעיהו )ותחת חגורה נקפה מקום שהיו חגורות בצלצול נעשה נקפים נקפים ( ישעיהו ג)

( ישעיהו ג)ותחת מעשה מקשה קרחה מקום שהיו מתקשטות בו נעשה קרחים קרחים ( ג

כי ( ישעיהו ג)ותחת פתיגיל מחגורת שק פתחים המביאין לידי גילה יהיו למחגורת שק 

[ ושפח]> וספח>( ישעיהו ג)י חלופי שופרא כיבא תחת יופי אמר רבא היינו דאמרי אינש

קדקוד בנות ציון אמר רבי יוסי ברבי חנינא מלמד שפרחה בהן צרעת כתיב הכא ושפח ' ה

פתהן יערה רב ושמואל חד אמר שנשפכו ' לשאת ולספחת וה( ויקרא יד)וכתיב התם 

ם אנשי שחץ כקיתון וחד אמר שנעשו פתחיהן כיער אמר רב יהודה אמר רב אנשי ירושלי

היו אדם אומר לחברו במה סעדת היום בפת עמילה או בפת שאינה עמילה ביין גורדלי או 

ר "ביין חרדלי במסב רחב או במסב קצר בחבר טוב או בחבר רע א   א גמרא,דף סג

חסדא וכולן לזנות אמר רחבה אמר רבי יהודה עצי ירושלים של קינמון היו ובשעה שהיו 



בכל ארץ ישראל ומשחרבה ירושלים נגנזו ולא נשתייר אלא  מסיקין מהן ריחן נודף

: כשעורה ומשתכח בגזאי דצימצמאי מלכתא

לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא ברומח    א משנה,דף סג

א אינן אלא לגנאי שנאמר "ואם יצא חייב חטאת רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו וחכ

בותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא וכתתו חר( ישעיהו ב)

: ילמדו עוד מלחמה בירית טהורה ויוצאין בה בשבת כבלים טמאים ואין יוצאין בהן בשבת

תניא אמרו לו  : אליעזר אומר תכשיטין הן לו' ר : מאי באלה קולפא   א גמרא,דף סג

ן בטלין לימות המשיח אמר להן לפי לרבי אליעזר וכי מאחר דתכשיטין הן לו מפני מה ה

לא ישא גוי אל גוי חרב ותהוי לנוי בעלמא אמר אביי ( ישעיהו ב)שאינן צריכין שנאמר 

מידי דהוה אשרגא בטיהרא ופליגא דשמואל דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות 

כי לא יחדל אביון ( דברים טו)בלבד שנאמר { מלכיות> }גליות>המשיח אלא שיעבוד 

ר חייא בר אבא כל הנביאים לא נתנבאו "קרב הארץ מסייע ליה לרבי חייא בר אבא דאמ

עין לא ראתה אלהים זולתך ואיכא ( ישעיהו סד)אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא 

אליעזר וכי מאחר דתכשיטין הן לו מפני מה הן בטלין לימות המשיח ' דאמרי אמרו לו לר

ל אביי "חייא בר אבא א' ן היינו דשמואל ופליגא דראמר להן אף לימות המשיח אינן בטלי

לרב דימי ואמרי לה לרב אויא ואמרי לה רב יוסף לרב דימי ואמרי לה לרב אויא ואמרי 

חגור חרבך על ( תהילים מה)א דאמר תכשיטין הן לו דכתיב "ט דר"לה אביי לרב יוסף מ

ל "ברי תורה כתיב אל רב כהנא למר בריה דרב הונא האי בד"ירך גבור הודך והדרך א

ר כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה "אין מקרא יוצא מידי פשוטו א

ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתא מאי { תלמודא> }ס"הש>לכוליה 

ר אלעזר שני תלמידי "ר ירמיה א"א : סימן זרות : ל דליגמר איניש והדר ליסבר"קמ

והדרך צלח אל ( תהילים מה)ה מצליח להם שנאמר "זה לזה בהלכה הקב חכמים המחדדין

צלח רכב ( תהילים מה)תקרי והדרך אלא וחדדך ולא עוד אלא שעולין לגדולה שנאמר 

ל "על דבר אמת יכול אם הגיס דעתו ת( תהילים מה)יכול אפילו שלא לשמה תלמוד לומר 

( תהילים מה)שניתנה בימין שנאמר  וענוה צדק ואם עושין כן זוכין לתורה( תהילים מה)

ותורך נוראות ימינך רב נחמן בר יצחק אמר זוכין לדברים שנאמרו בימינה של תורה 

משלי )ר ששת מאי דכתיב "דאמר רבא בר רב שילא ואמרי לה אמר רב יוסף בר חמא א

אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד אלא בימינה אורך ימים איכא עושר וכבוד ( ג

ש עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד "א אלא למיימינין בה אורך ימים איכא וכליכ

שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים הנוחין זה ' ר ירמיה אמר ר"איכא אורך ימים ליכא א

אין ' וגו' אז נדברו יראי ה( מלאכי ג)לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא מקשיב להן שנאמר 

ר אמי "ידבר עמים תחתינו מאי ולחושבי שמו א( מז תהילים)דיבור אלא נחת שנאמר 

ר חיננא "אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה א

( קוהלת ח)בר אידי כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות שנאמר 

זר גזירה הוא ה גו"חנינא אפילו הקב' ר אסי ואיתימא ר"שומר מצוה לא ידע דבר רע א

באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה וסמיך ליה ( קוהלת ח)מבטלה שנאמר 

שומר מצוה לא ידע דבר רע אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים 

היושבת ( שיר השירים ח)ה שומע לקולן שנאמר "המקשיבים זה לזה בהלכה הקדוש ב

השמיעני ואם אין עושין כן גורמין לשכינה שמסתלקת בגנים חברים מקשיבים לקולך 



ר שמעון בן "אמר רבי אבא א' ברח דודי ודמה וגו( שיר השירים ח)מישראל שנאמר 

שיר השירים )ח המדגילים זה לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא אוהבן שנאמר "לקיש שני ת

רבה במתא  ודגלו עלי אהבה אמר רבא והוא דידעי צורתא דשמעתא והוא דלית להו( ב

ר שמעון בן לקיש גדול המלוה יותר מן "אבא א[ ואמר רבי]> ר"א>למיגמר מיניה 

שמעון בן לקיש ' אבא אמר ר[ ואמר רבי]> ר"א>העושה צדקה ומטיל בכיס יותר מכולן 

אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש הוא חגריהו על מתניך אם עם הארץ הוא חסיד אל 

רבי שמעון בן לקיש ואמרי לה אמר רב אסי אמר  תדור בשכונתו אמר רב כהנא אמר

ואמרי לה אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש כל [ שמעון בן לקיש' ר]> ריש לקיש>

למס ( איוב ו)המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו שנאמר 

מרעהו חסד שכן בלשון יונית קורין לכלב למס רב נחמן בר יצחק אמר    ב גמרא,דף סג

ויראת שדי יעזוב ההיא איתתא דעיילא ( איוב ו)אף פורק ממנו יראת שמים שנאמר 

לההוא ביתא למיפא נבח בה כלבא איתעקר ולדה אמר לה מרי דביתא לא תידחלי דשקילי 

ניביה ושקילין טופריה אמרה ליה שקולא טיבותיך ושדיא אחיזרי כבר נד ולד אמר רב 

בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך  שמח בחור( קוהלת יא)הונא מאי דכתיב 

בדרכי לבך ובמראה עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט עד כאן דברי יצר 

הרע מכאן ואילך דברי יצר טוב ריש לקיש אמר עד כאן לדברי תורה מכאן ואילך 

רית אמר רב יהודה בירית זו אצעדה מתיב רב יוסף בי : בירית טהורה : למעשים טובים

ק בירית תחת אצעדה עומדת יתיב "טהורה ויוצא בה בשבת ואילו אצעדה טמאה היא ה

רבין ורב הונא קמיה דרב ירמיה ויתיב רב ירמיה וקא מנמנם ויתיב רבין וקאמר בירית 

ל רב הונא אלו ואלו בשתים ומטילין שלשלת ביניהן ונעשו "באחת כבלים בשתים א

ת כרבי שמואל בר נחמני דאמר רבי שמואל בר "ככבלים ושלשלת שבו משויא ליה מנא ו

כל ( במדבר לא)ר יוחנן מניין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא שנאמר "נחמני א

דבר אשר יבא באש אפילו דיבור במשמע בשלמא התם קא בעו לה לקלא וקעביד מעשה 

ר יוחנן "הכא מאי מעשה קעביד הכא נמי קא עביד מעשה דאמר רבה בר בר חנה א

שפחה אחת היתה בירושלים שהיו פסיעותיהן גסות והיו בתולותיהן נושרות עשו להן מ

כבלים והטילו שלשלת ביניהן שלא יהיו פסיעותיהן גסות ולא היו בתולותיהן נושרות 

ר יוחנן מניין "ר יוחנן כי אתא רב דימי א"ירמיה אמר להו יישר וכן א' איתער בהו ר

אביי וציץ אריג הוא והתניא ציץ כמין טס של זהב  ל"לאריג כל שהוא שהוא טמא מציץ א

א למעלה וקודש "ד ה"שיטין יו' ורוחב שתי אצבעות ומוקף מאוזן לאוזן וכתוב עליו בב

בשיטה אחת ' יוסי אני ראיתיו בעיר רומי וכתוב קדש לה' אליעזר בר' ד למטה ואמר ר"למ

הם בידי ברם כך אמרו כי סליק רב דימי לנהרדעא שלח להו דברים שאמרתי לכם טעות 

ש שהוא טמא "ש שהוא טמא מציץ ומניין לאריג כ"משום רבי יוחנן מניין לתכשיט כ

ש טמא "ש טמא אריג ותכשיט כ"ש טמא ותכשיט כ"מאו בגד תנו רבנן אריג כ( ויקרא יא)

מוסף שק על הבגד שטמא משום אריג אמר רבא אריג כל שהוא טמא מאו בגד תכשיט כל 

ל ההוא "מכל כלי מעשה א( במדבר לא)ריג ותכשיט כל שהוא טמא שהוא טמא מציץ א

ל גמר "מרבנן לרבא ההוא במדין כתיב א

אטו בגד לאו  : מוסף שק על הבגד שטמא משום אריג : כלי כלי מהתם   א גמרא,דף סד

אריג הוא הכי קאמר מוסף שק על הבגד אף על פי שאינו אריג טמא למאי חזי אמר רבי 

שק אין לי אלא ( ויקרא יא)ולע שלש נימין ותולה בצואר בתו תנו רבנן יוחנן שכן עני ק



ל או שק יכול שאני מרבה את החבלים ואת "שק מניין לרבות את הקילקלי ואת החבק ת

( במדבר לא)ל שק מה שק טווי ואריג אף כל טווי ואריג הרי הוא אומר במת "המשיחות ת

ות הקילקלי ואת החבק יכול שאני מרבה תתחטאו לרב' וכל כלי עור וכל מעשה עזים וגו

את החבלים ואת המשיחות ודין הוא טימא בשרץ וטימא במת מה כשטימא בשרץ לא 

טימא אלא טווי ואריג אף כשטימא במת לא טימא אלא טווי ואריג הן אם היקל בטמא 

שרץ שהיא קלה נקיל בטומאת המת שהיא חמורה תלמוד לומר בגד ועור בגד ועור 

בגד ועור במת מה ( במדבר לא)בגד ועור בשרץ ונאמר ( ויקרא יא)נאמר  לגזירה שוה

בגד ועור האמור בשרץ לא טימא אלא טווי ואריג אף בגד ועור האמור במת לא טימא 

אלא טווי ואריג ומה בגד ועור האמור במת טמא כל מעשה עזים אף בגד ועור האמור 

זים מנין לרבות דבר הבא מזנב בשרץ טמא כל מעשה עזים אין לי אלא דבר הבא מן הע

הסוס ומזנב הפרה תלמוד לומר או שק והא אפיקתיה לקילקלי וחבק הני מילי מקמי 

ש השתא דאתי גזירה שוה אייתור ליה ואין לי אלא בשרץ בטומאת מת מניין "דליתיה ג

ודין הוא טימא במת וטימא בשרץ מה כשטימא בשרץ עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב 

ה עזים אף כשטימא במת עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה הפרה כמעש

עזים הן אם הרבה בטומאת ערב שהיא מרובה נרבה בטומאת שבעה שהיא מועטת תלמוד 

לומר בגד ועור בגד ועור לגזירה שוה נאמר בגד ועור בשרץ ונאמר בגד ועור במת מה 

פרה כמעשה עזים אף בגד בגד ועור האמור בשרץ עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב ה

ועור האמור במת עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עזים ומופנה דאי לאו 

מופנה איכא למיפרך מה לשרץ שכן מטמא בכעדשה לאי אפנויי מופני מכדי שרץ איתקש 

איש אשר תצא ממנו שכבת זרע וסמיך ליה איש אשר יגע ( ויקרא כב)לשכבת זרע דכתיב 

יב ביה בשכבת זרע וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע בגד ועור בכל שרץ וכת

דכתב רחמנא בשרץ למה לי שמע מינה לאפנויי ואכתי מופנה מצד אחד הוא הניחא למאן 

דאמר מופנה מצד אחד למידין ואין משיבין אלא למאן דאמר למידין ומשיבין מאי איכא 

והנוגע ( ויקרא כב)לשכבת זרע דכתיב למימר דמת נמי אפנויי מופנה מכדי מת אתקש 

בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע וכתיב בשכבת זרע וכל בגד וכל עור 

איש ' ונקרב את קרבן ה( במדבר לא) : מ לאפנויי"בגד ועור דכתב רחמנא במת למה לי ש

ין ר אלעזר עגיל זה דפוס של דד"אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז א

כומז זה דפוס של בית הרחם אמר רב יוסף אי הכי היינו דמתרגמינן מחוך דבר המביא 

ויקצוף ( במדבר לא) : מ כומז כאן מקום זימה"לידי גיחוך אמר ליה רבה מגופיה דקרא ש

משה על פקודי החיל אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר להן משה לישראל שמא 

א נפקד ממנו איש אמר להן אם כן כפרה למה אמרו חזרתם לקלקולכם הראשון אמרו לו ל

תנא דבי רבי ' לו אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו מיד ונקרב את קרבן ה

ישמעאל מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני 

שזנו עיניהם מן הערוה אמר רב ששת מפני מה מנה הכתוב תכשיטין    ב גמרא,דף סד

טין שבפנים לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל שבחוץ עם תכשי

: במקום התורפה

יוצאה אשה בחוטי שער בין משלה בין משל חבירתה בין משל בהמה    ב משנה,דף סד

ובטוטפת ובסרביטין בזמן שהן תפורין בכבול ובפאה נכרית לחצר במוך שבאזנה ובמוך 

בגלגל מלח וכל דבר שניתן לתוך פיה ובלבד שבסנדלה ובמוך שהתקינה לנדתה בפילפל ו



שלא תתן לכתחלה בשבת ואם נפל לא תחזיר שן תותבת שן של זהב רבי מתיר וחכמים 

: אוסרים

וצריכא דאי אשמעינן דידה משום דלא מאיס אבל חבירתה דמאיס אימא    ב גמרא,דף סד

אימא לא צריכא לא ואי אשמעינן דחבירתה דבת מינה הוא אבל דבהמה לאו בר מינה הוא 

תנא ובלבד שלא תצא ילדה בשל זקנה וזקנה בשל ילדה בשלמא זקנה בשל ילדה שבח 

הוא לה אלא ילדה בשל זקנה אמאי גנאי הוא לה איידי דתנא זקנה בשל ילדה תנא נמי 

אמר רב כל שאסרו חכמים לצאת בו  : בכבול ובפאה נכרית לחצר : ילדה בשל זקנה

' וץ מכבול ופאה נכרית רבי ענני בר ששון משמיה דרר אסור לצאת בו לחצר ח"לרה

ישמעאל אמר הכל ככבול תנן בכבול ובפאה נכרית לחצר בשלמא לרב ניחא אלא לרבי 

ענני בר ששון קשיא רבי ענני בר ששון משמיה דמאן קאמר ליה משמיה דרבי ישמעאל 

א כדי שלא בר יוסי רבי ישמעאל בר יוסי תנא הוא ופליג ורב מאי שנא הני אמר עול

והדוה בנדתה זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול ( ויקרא טו)תתגנה על בעלה כדתניא 

ע ולימד אם כן אתה מגנה על בעלה "ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונין עד שבא ר

ל והדוה בנדתה בנדתה תהא עד שתבא במים אמר רב "ונמצא בעלה מגרשה אלא מה ת

כמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור תנן יהודה אמר רב כל מקום שאסרו ח

פ שפקוק ותניא אידך פוקק לה זוג בצוארה ומטייל עמה בחצר תנאי היא "ולא בזוג אע

דתניא 

 : שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם רבי אליעזר ורבי שמעון אוסרין   א גמרא,דף סה

תני רמי  : מוך שבסנדלהוב : תני רמי בר יחזקאל והוא שקשור באזנה : ובמוך שבאזנה

סבר רמי בר חמא  : ובמוך שהתקינה לה לנדתה : בר יחזקאל והוא שקשור לה בסנדלה

פ שאינו קשור לה כיון דמאיס לא "למימר והוא שקשורה לה בין יריכותיה אמר רבא אע

ל מותר איתמר "אתיא לאיתויי בעא מיניה רבי ירמיה מרבי אבא עשתה לה בית יד מהו א

ר יוחנן עשתה לה בית יד מותר רבי יוחנן נפיק בהו "רב נחמן בר אושעיא אאמר [ נמי]

לבי מדרשא וחלוקין עליו חבריו רבי ינאי נפיק בהו לכרמלית וחלוקין עליו כל דורו 

 : והתני רמי בר יחזקאל והוא שקשור לה באזנה לא קשיא הא דמיהדק הא דלא מיהדק

וכל דבר שנותנת לתוך  : ח לדורשיניפלפל לריח הפה גלגל מל : בפלפל ובגלגל מלח

ר "א : שן תותבת שן של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרין : זנגבילא אי נמי דרצונא : פיה

ה "זירא לא שנו אלא של זהב אבל בשל כסף דברי הכל מותר תניא נמי הכי בשל כסף ד

אלעזר  שמעון בן' אליעזר ור' מותר של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרין אמר אביי רבי ור

אליעזר ' כולהו סבירא להו דכל מידי דמיגניא ביה לא אתיא לאחויי רבי הא דאמרן ר

שמעון בן אלעזר דתניא כלל ' אליעזר פוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטון ר' דתניא ר

אמר רבי שמעון בן אלעזר כל שהוא למטה מן הסבכה יוצאה בו למעלה מן הסבכה אינה 

: יוצאה בו

בקיסמין ' יוצאה בסלע שעל הצינית הבנות קטנות יוצאות בחוטין ואפי   א משנה,דף סה

שבאזניהם ערביות יוצאות רעולות ומדיות פרופות וכל אדם אלא שדברו חכמים בהוה 

: פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע ובלבד שלא תפרוף לכתחלה בשבת

ידי דאקושא מעלי לה מאי צינית בת ארעא ומאי שנא סלע אילימא כל מ   א גמרא,דף סה

ליעבד לה חספא אלא משום שוכתא ליעבד לה טסא אלא משום צורתא ליעבד לה פולסא 

אבוה דשמואל לא שביק  : הבנות יוצאות בחוטין : אמר אביי שמע מינה כולהו מעלין לה



להו לבנתיה דנפקי בחוטין ולא שביק להו גניאן גבי הדדי ועביד להו מקואות ביומי ניסן 

ומי תשרי לא שביק להו יוצאות בחוטין והאנן תנן הבנות יוצאות בחוטין בנתיה ומפצי בי

דאבוה דשמואל דצבעונין הוו לא שביק להו גניאן גבי הדדי לימא מסייע ליה לרב הונא 

ה נשים המסוללות זו בזו "דאמר ר

פסולות לכהונה לא סבר כי היכי דלא לילפן גופא נוכראה ועביד להו    ב גמרא,דף סה

מקוה ביומי ניסן מסייע ליה לרב דאמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת סבר שלא 

ירבו הנוטפין על הזוחלין ופליגא דשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיברך ופליגא 

 : אלא פרת ביומי תשרי בלבד דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים מטהרין בזוחלין

והאמרת רישא פורפת אמר אביי סיפא אתאן למטבע בעי אביי אשה  : 'פורפת על האבן כו

ד מערימין תיבעי "מהו שתערים ותפרוף על האגוז להוציא לבנה קטן בשבת תיבעי למ

למאן דאמר אין מערימין תיבעי למאן דאמר מערימין בדליקה התם הוא דאי לא שרית 

לכבויי אבל הכא אי לא שרית ליה לא אתי לאפוקי או דלמא אפילו למאן דאמר  ליה אתי

אין מערימין בדליקה התם דרך הוצאה בכך אבל הכא אין דרך הוצאה בכך אימא שפיר 

: דמי תיקו

מאיר ' הקיטע יוצא בקב שלו דברי ר   ב משנה,דף סה

טמא סמוכות שלו טמאין ורבי יוסי אוסר ואם יש לו בית קיבול כתיתין    א משנה,דף סו

מדרס ויוצאין בהן בשבת ונכנסין בהן בעזרה כסא וסמוכות שלו טמאין מדרס ואין יוצאין 

: בהן בשבת ואין נכנסין בהן בעזרה לוקטמין טהורין ואין יוצאין בהן

אמר ליה רבא לרב נחמן היכי תנן אמר ליה לא ידענא הילכתא מאי אמר    א גמרא,דף סו

מר אמר שמואל אין הקיטע וכן אמר רב הונא אין הקיטע אמר רב יוסף ליה לא ידענא אית

הואיל ואמר שמואל אין הקיטע ואמר רב הונא אין הקיטע אנן נמי ניתני אין הקיטע 

מתקיף לה רבא בר שירא לא שמיע להו הא דמתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב 

יוסי מתיר ומחוי ' מאיר ור' רי רקמיה דרב בקיטונא דבי רב אין הקיטע יוצא בקב שלו דב

ליה רב איפוך אמר רב נחמן בר יצחק וסימנא סמך סמך ואף שמואל הדר ביה דתנן חלצה 

בסנדל שאינו שלו בסנדל של עץ או של שמאל בימין חליצה כשרה ואמרינן מאן תנא 

יוסי אוסר ואף רב הונא ' מ ר"מ היא דתנן הקיטע יוצא בקב שלו דברי ר"אמר שמואל ר

ע "דר ביה דתניא סנדל של סיידין טמא מדרס ואשה חולצת בו ויוצאין בו בשבת דברי רה

יוסי ' מאיר ומאן לא הודו לו ר' ולא הודו לו והתניא הודו לו אמר רב הונא מאן הודו לו ר

יוחנן בן נורי דתנן כוורת של קש ' מאן לא הודו לו ר[ רב יוסף אמר]> אמר רב יוסף>

יוחנן בן נורי מטהר אמר מר סנדל של סיידין טמא ' מטמא ורע "ושפופרת של קנים ר

מדרס הא לאו להילוכא עבדי אמר רב אחא בר רב עולא שכן הסייד מטייל בו עד שמגיע 

אמר אביי טמא טומאת מת ואין טמא מדרס  : ואם יש לו בית קיבול כתיתין טמא : לביתו

של קטן טמאה מדרס ואביי  רבא אמר אף טמא מדרס אמר רבא מנא אמינא לה דתנן עגלה

אמר התם סמיך עילויה הכא לא סמיך עילויה אמר אביי מנא אמינא לה דתניא מקל של 

זקנים טהור מכלום ורבא התם 

 : לתרוצי סוגיא עבידא הכא לסמוך עילויה הוא דעבידא וסמיך עליה   ב גמרא,דף סו

יוחנן ' תני תנא קמיה דר : טמאין מדרס ואין יוצאין בהן בשבת ואין נכנסין בהן לעזרה

ל אני שונה אשה חולצת בו ואת אמרת נכנסין תני אין נכנסין בהן "נכנסין בהן לעזרה א



אבהו חמרא דאכפא רבא בר פפא אמר ' אמר רמאי לוקטמין  : לוקטמין טהורה : לעזרה

: קשירי רבא בר רב הונא אמר פרמי

הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזוגין וכל אדם אלא שדברו חכמים    ב משנה,דף סו

: בהווה

מאי קשרים אמר אדא מרי אמר רב נחמן בר ברוך אמר רב אשי בר    ב גמרא,דף סו

אביי אמרה לי אם תלתא מוקמי חמשה מסו שבעה  אבין אמר רב יהודה קשורי פואה אמר

אפילו לכשפים מעלי אמר רב אחא בר יעקב והוא דלא חזי ליה שמשא וסיהרא ולא חזי 

מיטרא ולא שמיע ליה קול ברזלא וקל תרנגולתא וקל ניגרי אמר רב נחמן בר יצחק נפל 

לים נמי אלא מאי גדו' בנות נמי מאי איריא קטנים אפי' פותא בבירא מאי איריא בנים אפי

ר חמא בר גוריא בן שיש געגועין על אביו נוטל "קשרים כי הא דאמר אבין בר הונא א

רצועה ממנעל של ימין וקושר לו בשמאלו אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך תפילין 

וחילופא סכנתא אמר אבין בר הונא אמר רב חמא בר גוריא סחופי כסא אטיבורי בשבתא 

בר הונא אמר רב חמא בר גוריא מותר לסוך שמן ומלח בשבת כי שפיר דמי ואמר אבין 

חייא מבי רבי כי הוו מיבסמי מייתי משחא ' חייא ור' הא דרב הונא מבי רב ורב מבי ר

ומילחא ושייפי להו לגוייתא דידייהו וגוייתא דכרעייהו ואמרי כי היכי דציל הא מישחא 

א דדנא ושרי ליה במיא ואמר כי היכי ליציל חמריה דפלניא בר פלניתא ואי לא מייתי שיע

דליציל האי שיעא ליציל חמריה דפלניא בר פלניתא ואמר אבין בר הונא אמר רב חמא בר 

גוריא מותר לחנק בשבת ואמר אבין בר הונא אמר רב חמא בר גוריא לפופי ינוקא 

מתני בשבתא שפיר דמי רב פפא מתני בנים רב זביד מתני בן רב פפא מתני בנים ותרוייהו 

להו באבין בר הונא רב זביד מתני בן קמייתא מתני באבין בר הונא והאי מתני לה ברבה 

בר בר חנה דאמר רבה בר בר חנה לפופי ינוקא בשבתא שפיר דמי אמר אביי אמרה לי 

אם כל מנייני בשמא דאימא וכל קטרי בשמאלא ואמר אביי אמרה לי אם כל מנייני 

ר יוצאין באבן תקומה בשבת משום "עין וחד זימני תדמפרשי כדמפרשי ודלא מפרשי ארב

מ אמרו אף במשקל אבן תקומה ולא שהפילה אלא שמא תפיל ולא שעיברה אלא שמא "ר

תתעבר ותפיל אמר רב יימר בר שלמיא משמיה דאביי והוא דאיכוון ואיתקל בעי אביי 

א חיוורא משקל דמשקל מאי תיקו ואמר אביי אמרה לי אם לאשתא בת יומא לישקול זוז

וליזיל למלחתא וליתקול מתקליה מילחא ולצייריה בחללא דבי צואר בנירא ברקא ואי לא 

ליתוב אפרשת דרכים וכי חזי שומשמנא גמלא דדרי מידי לישקליה ולישדייה בגובתא 

דנחשא וליסתמיא באברא וליחתמי בשיתין גושפנקי ולברזוליה ולידריה ולימא ליה טעונך 

ליה רב אחא בריה דרב הונא לרב אשי ודילמא איניש אשכחיה  עלי וטעונאי עלך אמר

ואיפסק ביה אלא לימא ליה טעונאי וטעונך עלך ואי לא לישקול כוזא חדתא וליזיל לנהרא 

ולימא ליה נהרא נהרא אוזפן כוזא דמיא לאורחא דאיקלע לי וליהדר שב זימני על רישיה 

דיהבת לי דאורחא דאיקלע לי ביומיה ולשדיין לאחוריה ולימא ליה נהרא נהרא שקול מיא 

אתא וביומיה אזל אמר רב הונא 

לאשתא תילתא לייתי שבעה סילוי משבעה דיקלי ושבעה ציבי משבעה    א גמרא,דף סז

כשורי ושבעה סיכי משבעה גשורי ושבעה קטימי משבעה תנורי ושבעה עפרי משבעה 

יני מדיקנא דכלבא סבא סנרי ושבעה כופרי משבעה ארבי ושבעה בוני כמוני ושבעה ב

ר יוחנן לאשתא צמירתא לישקל סכינא "ולציירינהו בחללא דבי צוארא בנירא ברקא א

דכולא פרזלא וליזל להיכא דאיכא וורדינא וליקטר ביה נירא ברקא יומא קמא ליחרוק 



למחר ליחרוק ביה פורתא ולימא ' אליו וגו' וירא מלאך ה( שמות ג)ביה פורתא ולימא 

וירא ( שמות ג)אמר משה אסורה נא ואראה למחר ליחרוק ביה פורתא ולימא וי( שמות ג)

ויאמר אל ( שמות ג)ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי ולימא "א' כי סר לראות וגו' ה

ולמחר ' ויאמר משה וגו' אליו וגו' אלא ליומא קמא לימא וירא מלאך ה' תקרב הלום וגו

אל תקרב הלום וכי פסק ליה ליתתיה > 'ה>כי סר לראות ולמחר ויאמר ' לימא וירא ה

ה שכינתיה עלך "ולפסקי ולימא הכי הסנה הסנה לאו משום דגביהת מכל אילני אשרי הקב

אלא משום דמייכת מכל אילני אשרי קודשא בריך הוא שכינתיה עלך וכי היכי דחמיתיה 

נית אשתא לחנניה מישאל ועזריה ועריקת מן קדמוהי כן תחמיניה אשתא לפלוני בר פלו

ותיערוק מן קדמוהי לסימטא לימא הכי בז בזייה מס מסייא כס כסייה שרלאי ואמרלאי 

אלין מלאכי דאישתלחו מארעא דסדום ולאסאה שחינא כאיבין בזך בזיך בזבזיך מסמסיך 

כמון כמיך עיניך ביך עינך ביך אתריך בך זרעיך כקלוט וכפרדה דלא פרה ולא רביא כך 

פלוני בר פלונית לכיפה לימא הכי חרב שלופה וקלע נטושה לא תפרה ולא תרבה בגופיה ד

לא שמיה יוכב חולין מכאובין לשידא לימא הכי הוית דפקיק דפקיק הוית ליטא תבור 

ומשומת בר טיט בר טמא בר טינא כשמגז מריגז ואיסטמאי לשידא דבית הכסא לימא הכי 

דא במישרא דכרתי אקרקפי דארי ואאוסי דגורייתא אשכחתון לשידאי בר שיריקא פנ

ר אושעיא רבי שמעון "מאן תנא א : ובני מלכים בזגין : חבטיה בלועא דחמרא חטרתיה

: היא דאמר כל ישראל בני מלכים הם רבא אמר באריג בכסותו ודברי הכל

יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר מן הצלוב משום רפואה    א משנה,דף סז

: משום דרכי האמורי מ וחכמים אוסרין אף בחול"דברי ר

יוצאין בביצת החרגול דעבדי לשיחלא ובשן של שועל דעבדי לשינתא    א גמרא,דף סז

משום  : דעבדי לזירפא : ובמסמר מן הצלוב : דחייא למאן דניים דמיתא למאן דלא ניים

אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו  : רפואה דברי רבי מאיר

י האמורי הא אין בו משום רפואה יש בו משום דרכי האמורי והתניא אילן משום דרכ

בסיקרא וטוענו באבנים בשלמא טוענו באבנים כי > וצובע אותו>שמשיר פירותיו סוקרו 

היכי דליכחוש חיליה אלא סוקרו בסיקרא מאי רפואה קעביד כי היכי דליחזייה אינשי 

טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים וטמא ( ויקרא יג)וליבעו עליה רחמי כדתניא 

יבקשו עליו רחמים אמר רבינא כמאן תלינן כובסי בדיקלא כי האי תנא תני תנא בפרק 

ל כולהו אית בהו משום דרכי האמורי לבר מהני מי "חייא בר אבין א' אמוראי קמיה דר

ד נחית בלע שיש לו עצם בגרונו מביא מאותו המין ומניח ליה על קדקדו ולימא הכי חד ח

בלע נחית חד חד אין בו משום דרכי האמורי לאדרא לימא הכי ננעצתא כמחט ננעלתא 

כתריס שייא שייא 

' האומר גד גדי וסנוק לא אשכי ובושכי יש בו משום דרכי האמורי ר   ב גמרא,דף סז

העורכים לגד שלחן הוא בשמה ( ישעיהו סה)ז שנאמר "יהודה אומר גד אינו אלא לשון ע

יהודה אומר ' בשמו יש בו משום דרכי האמורי דונו דני יש בו משום דרכי האמורי רוהיא 

הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי אלהיך דן ( עמוס ח)ז שנאמר "אין דן אלא לשון ע

האומר לעורב צרח ולעורבתא שריקי והחזירי לי זנביך לטובה יש בו משום דרכי האמורי 

ותרנגולת שקראה גברית יש בו משום דרכי  האומר שחטו תרנגול זה שקרא ערבית

האמורי אשתה ואותיר אשתה ואותיר יש בו משום דרכי האמורי המבקעת ביצים בכותל 

בפני האפרוחים יש בו משום דרכי האמורי והמגיס בפני אפרוחים יש בו משום > והטח>



ם דרכי האמורי המרקדת והמונה שבעים ואחד אפרוחין בשביל שלא ימותו יש בו משו

דרכי האמורי המרקדת לכותח והמשתקת לעדשים והמצווחת לגריסין יש בו משום דרכי 

האמורי המשתנת בפני קדירתה בשביל שתתבשל מהרה יש בו משום דרכי האמורי אבל 

נותנין קיסם של תות ושברי זכוכית בקדירה בשביל שתתבשל מהרה וחכמים אוסרין 

בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר  בשברי זכוכית מפני הסכנה תנו רבנן נותנין

ותדליק ונותנין טיט וחרסית תחת הנר בשביל שתמתין ותדליק אמר רב זוטרא האי מאן 

דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית חמרא וחיי לפום רבנן אין בו 

משום דרכי האמורי מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס שהביא 

:  חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהון אמר

  

מסכת שבת פרק ז 

כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה    ב משנה,דף סז

בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה 

בת ועשה מלאכות הרבה בשבתות בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת היודע שהוא ש

הרבה חייב על כל 

אב מלאכה ומלאכה העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב    א משנה,דף סח

: אלא חטאת אחת

ט תנא כלל גדול אילימא משום דקבעי למיתני עוד כלל אחר תנא "מ   א גמרא,דף סח

כלל גדול וגבי שביעית נמי משום דקבעי למיתני עוד כלל אחר תנא כלל גדול והא גבי 

ר יוסי בר אבין שבת ושביעית דאית בהו "מעשר דקתני כלל אחר ולא תני כלל גדול א

ות לא תנא כלל גדול ולבר קפרא אבות ותולדות תנא גדול מעשר דלית בה אבות ותולד

דתני כלל גדול במעשר מאי אבות ומאי תולדות איכא אלא לאו היינו טעמא גדול עונשו 

של שבת יותר משל שביעית דאילו שבת איתא בין בתלוש בין במחובר ואילו שביעית 

בתלוש ליתא במחובר איתא וגדול עונשה של שביעית יותר מן המעשר דאילו שביעית 

ן במאכל אדם בין במאכל בהמה ואילו מעשר במאכל אדם איתא במאכל בהמה איתא בי

ליתא ולבר קפרא דתני כלל גדול במעשר גדול עונשו של מעשר יותר משל פיאה דאילו 

מעשר איתא בתאנה וירק ואילו פיאה ליתא בתאנה וירק דתנן כלל אמרו בפיאה כל שהוא 

כניסו לקיום חייב בפיאה אוכל למעוטי אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ ולקיטתו כאחת ומ

ספיחי סטיס וקוצה ונשמר למעוטי הפקר וגידולו מן הארץ למעוטי כמיהין ופטריות 

ולקיטתו כאחת למעוטי תאנה ומכניסו לקיום למעוטי ירק ואילו גבי מעשר תנן כלל אמרו 

במעשר כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ חייב במעשר ואילו לקיטתו כאחת 

רב ושמואל דאמרי תרוייהו מתניתין בתינוק שנשבה לבין  : ומכניסו לקיום לא תנן

הנכרים וגר שנתגייר לבין הנכרים אבל הכיר ולבסוף שכח חייב על כל שבת ושבת תנן 

השוכח עיקר שבת לאו מכלל דהויא ליה ידיעה מעיקרא לא מאי כל השוכח עיקר שבת 

ר ולבסוף שכח מאי חייב על כל שבת ושבת דהיתה שכוח ממנו עיקרה של שבת אבל הכי

אדתני היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת 



ש הא מאי היודע עיקר שבת מי שהיה יודע עיקרה של שבת "ליתני הכיר ולבסוף שכח וכ

ושכחה 

הוא אבל לא שכחה מאי חייב על כל מלאכה ומלאכה אדתני היודע ש   ב גמרא,דף סח

שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל מלאכה ומלאכה ליתני היודע עיקר 

שבת וכל שכן הא אלא מתניתין כשהכיר ולבסוף שכח ודרב ושמואל נמי כהכיר ולבסוף 

שכח דמי והכי איתמר רב ושמואל דאמרי תרוייהו אפילו תינוק שנשבה בין הנכרים וגר 

בסוף שכח דמי וחייב ורבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש שנתגייר לבין הנכרים כהכיר ול

דאמרי תרוייהו דוקא הכיר ולבסוף שכח אבל תינוק שנשבה בין הנכרים וגר שנתגייר 

לבין הנכרים פטור מיתיבי כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות 

רים וגר שנתגייר הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא אחת כיצד תינוק שנשבה לבין הנכ

בין הנכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת וחייב על 

ז אחת ומונבז פוטר וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבא "הדם אחת ועל החלב אחת ועל ע

הואיל ומזיד קרוי חוטא ושוגג קרוי חוטא מה מזיד שהיתה לו ידיעה אף שוגג שהיתה לו 

עקיבא הריני מוסיף על דבריך אי מה מזיד שהיתה הידיעה בשעת מעשה ' רידיעה אמר לו 

אף שוגג שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה אמר לו הן וכל שכן שהוספת אמר לו לדבריך אין 

זה קרוי שוגג אלא מזיד קתני מיהא כיצד תינוק בשלמא לרב ושמואל ניחא אלא לרבי 

יוחנן וריש לקיש לא מי איכא מונבז  יוחנן ולרבי שמעון בן לקיש קשיא אמרי לך רבי

תורה אחת יהיה לכם ( במדבר טו)דפטר אנן דאמרינן כמונבז מאי טעמא דמונבז דכתיב 

לעושה בשגגה וסמיך ליה והנפש אשר תעשה ביד רמה הקיש שוגג למזיד מה מזיד 

שהיתה לו ידיעה אף שוגג שהיתה לו ידיעה ורבנן האי תורה אחת מאי עבדי ליה מיבעי 

יהושע בן לוי לבריה תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה וכתיב ' ו לכדמקרי ליה רלה

במדבר )וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה וכתיב ( במדבר טו)   א גמרא,דף סט

ז מה להלן דבר שחייבים על זדונו כרת "והנפש אשר תעשה ביד רמה הוקשו כולם לע( טו

דונו כרת ועל שגגתו חטאת ואלא מונבז שגגה ושגגתו חטאת אף כל דבר שחייבין על ז

במאי כגון ששגג בקרבן ורבנן שגגת קרבן לא שמה שגגה ורבנן שגגה במאי רבי יוחנן 

אמר כיון ששגג בכרת אף על פי שהזיד בלאו וריש לקיש אמר עד שישגוג בלאו וכרת 

 ואשם> בשגגה>אשר לא תעשינה ( ויקרא ד)ל אמר קרא "אמר רבא מאי טעמא דרשב

ל מאי עביד ליה מיבעי ליה "עד שישגוג בלאו וכרת שבה ורבי יוחנן האי קרא דרשב

רבי שמעון בן אלעזר אומר { למשומד> }למומר>מעם הארץ פרט ( ויקרא ד)לכדתניא 

ואשם השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו > בשגגה>משום רבי שמעון אשר לא תעשינה 

תנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת והוינן  : לא שב מידיעתו אינו מביא קרבן על שגגתו

יוחנן שאם עשאן כולן בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת ' בה מנינא למה לי ואמר ר

היכי משכחת לה בזדון שבת ושגגת מלאכות בשלמא לרבי יוחנן דאמר כיון ששגג בכרת 

ד ל דאמר ע"ש ב"פ שהזיד בלאו משכחת לה כגון דידע לה לשבת בלאו אלא לר"אע

ע מאן תנא להא "שישגוג בלאו ובכרת דידע ליה לשבת במאי דידעה בתחומין ואליבא דר

דתנו רבנן שגג בזה ובזה זהו שוגג האמור בתורה הזיד בזה ובזה זו היא מזיד האמור 

בתורה שגג בשבת והזיד במלאכות או ששגג במלאכות והזיד בשבת או שאמר יודע אני 

שחייבין עליה קרבן או לא חייב כמאן כמונבז אמר שמלאכה זו אסורה אבל איני יודע 

אביי הכל מודים בשבועת ביטוי שאין חייבין עליה קרבן עד שישגוג בלאו שבה הכל 



ר יוחנן היכא דאיכא כרת אבל הכא דליכא כרת לא "יוחנן פשיטא כי קא' מודים מאן ר

ייתי עליה א הואיל וחייב קרבן חידוש הוא דבכל התורה כולה לא אשכחן לאו דמ"סד

קרבן והכא מייתי כי שגג בקרבן נמי ליחייב 

ל מיתיבי איזהו שגגת שבועת ביטוי לשעבר שאם אמר יודע אני "קמ   ב גמרא,דף סט

ששבועה זו אסורה אבל איני יודע אם חייבין עליה קרבן או לא חייב הא מני מונבז היא 

ו חידוש הוא אמר לישנא אחרינא מני אילימא מונבז פשיטא השתא בכל התורה דלא>

ש אלא לאו רבנן היא ותיובתא דאביי "שגגת קרבן שמה שגגה הכא דחידוש הוא לא כ

ואמר אביי הכל מודים בתרומה שאין חייבין עליה חומש עד שישגוג בלאו  : >תיובתא

שבה הכל מודים מאן רבי יוחנן פשיטא כי אמר רבי יוחנן היכא דאיכא כרת היכא דליכא 

ל רבא אמר "מיתה במקום כרת עומדת וכי שגג במיתה נמי ליחייב קמכרת לא מהו דתימא 

בדרך >אמר רב הונא היה מהלך  : מיתה במקום כרת עומדת וחומש במקום קרבן קאי

במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחד חייא בר רב אומר > או

של עולם ומר סבר כאדם משמר יום אחד ומונה ששה במאי קמיפלגי מר סבר כברייתו 

הראשון מיתיבי היה מהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת משמר יום אחד לששה מאי לאו 

מונה ששה ומשמר יום אחד לא משמר יום אחד ומונה ששה אי הכי משמר יום אחד 

לששה משמר יום אחד ומונה ששה מיבעי ליה ועוד תניא היה מהלך בדרך או במדבר 

בר רב [ דחייא]> חייא' דר>מונה ששה ומשמר יום אחד תיובתא  ואינו יודע אימתי שבת

וההוא יומא [ בר מההוא יומא]תיובתא אמר רבא בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתו 

לימות דעביד מאתמול שתי פרנסות ודילמא מאתמול שבת הואי אלא כל יום ויום עושה 

בקידושא ואבדלתא אמר רבא לו פרנסתו אפילו ההוא יומא וההוא יומא במאי מינכר ליה 

אם היה מכיר מקצת היום שיצא בו עושה מלאכה כל היום כולו פשיטא מהו דתימא כיון 

לא נפיק והאי אי נמי בחמשה בשבתא נפיק לישתרי [ נמי]דשבת לא נפיק במעלי שבתא 

היודע  : ליה למיעבד מלאכה תרי יומי קא משמע לן זימנין דמשכח שיירתא ומקרי ונפיק

( שמות לא)מנהני מילי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה תרי קראי כתיבי  : בתעיקר ש

ואת שבתותי תשמורו הא כיצד ושמרו בני ( ויקרא יט)' ושמרו בני ישראל את השבת וכתי

ישראל את השבת שמירה אחת לשבתות הרבה ואת שבתותי תשמורו שמירה אחת לכל 

פכא מסתברא ושמרו בני ישראל את שבת ושבת מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אדרבה אי

 : השבת שמירה אחת לכל שבת ושבת ואת שבתותי תשמורו שמירה אחת לשבתות הרבה

: היודע שהוא שבת

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב ספרא כאן מידיעת שבת הוא    א גמרא,דף ע

ל רב נחמן כלום פריש משבת אלא משום "פורש וכאן מידיעת מלאכה הוא פורש א

מלאכות וכלום פריש ממלאכות אלא משום שבת אלא אמר רב נחמן קרבן דחייב רחמנא 

 : חייב על כל מלאכה ומלאכה : אמאי אשגגה התם חדא שגגה הכא טובא שגגות הויין

מחלליה מות יומת התורה רבתה ( שמות לא)חילוק מלאכות מנלן אמר שמואל אמר קרא 

כל ( שמות לה)אם אינו ענין למזיד דכתיב  מיתות הרבה על חילול אחד האי במזיד כתיב

העושה מלאכה יומת תנהו ענין לשוגג ומאי יומת יומת בממון ותיפוק ליה חילוק מלאכות 

לא תבערו אש בכל ( שמות לה)נתן אומר ' נתן דתניא ר' מהיכא דנפקא ליה לר

ויקהל משה את כל עדת בני ( שמות לה)ל לפי שנאמר "מושבותיכם ביום השבת מה ת

ששת ימים תעשה מלאכה דברים הדברים אלה הדברים אלו ' ישראל אלה הדברים וגו



שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסיני יכול עשאן כולן בהעלם אחד אינו חייב אלא 

בחריש ובקציר תשבות ועדיין אני אומר על חרישה ועל הקצירה ( שמות לד)ל "אחת ת

ל לא תבערו אש הבערה בכלל היתה ולמה "חייב שתים ועל כולן אינו חייב אלא אחת ת

יצאת להקיש אליה ולומר לך מה הבערה שהיא אב מלאכה וחייבין עליה בפני עצמה אף 

כל שהוא אב מלאכה חייבין עליה בפני עצמה שמואל סבר לה כרבי יוסי דאמר הבערה 

ק ליה נתן אומר לחלק יצאת ותיפו' ללאו יצאת דתניא הבערה ללאו יצאת דברי רבי יוסי ר

ועשה מאחת ( ויקרא ד)יוסי דתניא רבי יוסי אומר ' לחלוק מלאכות מהיכא דנפקא ליה לר

' יוסי בר' מהנה פעמים שחייבים אחת על כולן ופעמים שחייבין על כל אחת ואחת אמר ר

יוסי אחת מאחת הנה מהנה אחת שהיא הנה הנה שהיא אחת אחת שמעון ' ט דר"חנינא מ

מאחת 

משמעון הנה אבות מהנה תולדות אחת שהיא הנה זדון שבת ושגגת שם    ב גמרא,דף ע

מלאכות הנה שהיא אחת שגגת שבת וזדון מלאכות ושמואל אחת שהיא הנה והנה שהיא 

ל הרי העלם "בעא מיניה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו מהו א : אחת לא משמע ליה

ו וחייב על כל אחת ואחת שבת בידו ואינו חייב אלא אחת אדרבה הרי העלם מלאכות ביד

אלא אמר רב אשי חזינן אי משום שבת קא פריש הרי העלם שבת בידו ואינו חייב אלא 

ל "אחת ואי משום מלאכה קפריש הרי העלם מלאכות בידו וחייב על כל אחת ואחת א

רבינא לרב אשי כלום פריש משבת אלא משום מלאכות כלום פריש ממלאכות אלא משום 

נן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת והוינן בה מנינא למה לי ואמר שבת אלא לא שנא ת

יוחנן שאם עשאן כולן בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת אי אמרת בשלמא העלם זה ' ר

וזה בידו חייב על כל אחת ואחת שפיר אלא אי אמרת העלם שבת בידו אינו חייב אלא 

סבר ליה כרבי יוחנן דאמר  אחת היכי משכחת לה בזדון שבת ושגגת מלאכות הניחא אי

פ שהזיד בלאו משכחת לה דידע ליה שבת בלאו אלא אי סבר לה "כיון ששגג בכרת אע

כרבי שמעון בן לקיש דאמר עד שישגוג בלאו וכרת דידע ליה שבת במאי דידע לה 

אמר רבא קצר וטחן כגרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות  : בתחומין ואליבא דרבי עקיבא

ן כגרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות ונודע לו על קצירה וטחינה של וחזר וקצר וטח

שגגת שבת וזדון מלאכות וחזר ונודע לו על קצירה ועל טחינה של זדון שבת ושגגת 

מלאכות 

קצירה גוררת קצירה וטחינה גוררת טחינה אבל נודע לו על קצירה של    א גמרא,דף עא

וטחינה שעמה וטחינה שכנגדה במקומה  זדון שבת ושגגת מלאכות קצירה גוררת קצירה

עומדת אביי אמר טחינה נמי גוררת טחינה שם טחינה אחת היא ומי אית ליה לרבא גרירה 

והא איתמר אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על אחת מהן וחזר ואכל כזית 

 אינו מתכפר' בהעלמו של שני אמר רבא הביא קרבן על ראשון ראשון ושני מתכפרין ג

הביא קרבן על השלישי שלישי ושני מתכפרין ראשון אינו מתכפר הביא קרבן על 

האמצעי נתכפרו כולן אביי אמר אפילו הביא קרבן על אחד מהן נתכפרו כולן בתר 

דשמעה מאביי סברה אי הכי טחינה נמי תגרר לטחינה גרירה אית ליה גרירה דגרירה לית 

זירא דבעי רבי זירא מרבי אסי ואמרי ' לרליה מילתא דפשיטא להו לאביי ורבא מבעיא 

לה בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא קצר וטחן חצי גרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות 

וחזר וקצר וטחן חצי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות מהו שיצטרפו אמר ליה חלוקין 

וחלב  לחטאות ולא מצטרפין וכל היכא דחלוקין לחטאות לא מצטרפי והתנן אכל חלב



בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת אכל חלב ודם ונותר ופגול בהעלם אחד חייב על כל אחת 

ואחת זו חומר במינין הרבה ממין אחד וזו חומר במין אחד ממינין הרבה שאם אכל חצי 

זית וחזר ואכל חצי זית ממין אחד חייב משני מינין פטור והוינן בה ממין אחד חייב צריכא 

לקיש משום בר תוטני הכא במאי עסקינן כגון שאכלו בשני תמחויין למימר ואמר ריש 

ורבי יהושע היא דאמר תמחויין מחלקין מהו דתימא אמר רבי יהושע בין לקולא בין 

לחומרא קא משמע לן דלקולא לא אמר לחומרא קאמר והא הכא דחלוקין לחטאות וקא 

תנינן לה ולא קשיא לן מצטרפי אמר ליה מר ארישא מתני לה וקשיא ליה אנן אסיפא מ

משני מינין פטור צריכה למימר ואמר ריש לקיש משום בר תוטני לעולם ממין אחד ואמאי 

יהושע היא דאמר תמחויין מחלקין והא קא ' קרי ליה שני מינין שאכלו בשני תמחויין ור

משמע לן דאמר רבי יהושע בין לקולא בין לחומרא מדסיפא מין אחד ושני תמחויין 

מכלל דרישא מין אחד ותמחוי אחד מין אחד ותמחוי אחד צריכא למימר    גמראב ,דף עא

אמר רב הונא הכא במאי עסקינן כגון שהיתה לו ידיעה בינתיים ורבן גמליאל היא דאמר 

איתמר אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על הראשון  : אין ידיעה לחצי שיעור

ייב שתים וריש לקיש אמר אינו חייב אלא אחת יוחנן אמר ח' וחזר ונודע לו על השני ר

( ויקרא ד)על חטאתו והביא וריש לקיש אמר פטור ( ויקרא ד)רבי יוחנן אמר חייב 

מחטאתו ונסלח לו וריש לקיש הכתיב על חטאתו והביא ההוא לאחר כפרה ולרבי יוחנן 

מחצה ונודע מחטאתו ונסלח לו הכא במאי עסקינן כגון שאכל כזית ו( ויקרא ד)נמי הכתיב 

ל "ל א"לו על כזית וחזר ואכל כחצי זית אחר בהעלמו של שני מהו דתימא ליצטרפו קמ

רבינא לרב אשי דאיתידע ליה קודם הפרשה פליגי ובהא פליגי דמר סבר ידיעות מחלקות 

יוחנן דחייב ' ומר סבר הפרשות מחלקות אבל לאחר הפרשה מודי ליה ריש לקיש לר

יה לאחר הפרשה פליגי ובהא פליגי דמר סבר הפרשות שתים או דילמא דאיתידע ל

יוחנן לריש לקיש דאינו ' מחלקות ומר סבר כפרות מחלקות אבל קודם הפרשה מודי ליה ר

ל מסתברא בין בזו ובין בזו "חייב אלא אחת או דילמא בין בזו ובין בזו מחלוקת א

יה ריש לקיש מחלוקת דאי סלקא דעתך קודם הפרשה פליגי אבל לאחר הפרשה מודה ל

יוחנן דחייב שתים אדמוקים ליה קרא לאחר כפרה לוקמיה לאחר הפרשה ואי אחר ' לר

הפרשה פליגי אבל קודם הפרשה מודה ליה רבי יוחנן לריש לקיש דאינו חייב אלא אחת 

אדמוקי ליה קרא בכזית ומחצה לוקמיה קודם הפרשה ודילמא ספוקי מספקא ליה ואם 

לומר קודם הפרשה פליגי בה רבי יוחנן היכי מוקי ליה  תימצי לומר קאמר אם תימצי

לקרא בכזית ומחצה ואם תימצי לומר לאחר הפרשה פליגי ריש לקיש היכי מוקי ליה 

אמר עולא למאן דאמר אשם ודאי לא בעיא ידיעה בתחילה  : לקרא בלאחר כפרה

ה רב בעל חמש בעילות בשפחה חרופה אינו חייב אלא אחת מתקיף ל   א גמרא,דף עב

המנונא אלא מעתה בעל וחזר ובעל והפריש קרבן ואמר המתינו לי עד שאבעול הכי נמי 

ל מעשה דלאחר הפרשה קאמרת מעשה דלאחר הפרשה לא "דאינו חייב אלא אחת א

קאמינא כי אתא רב דימי אמר למאן דאמר אשם ודאי בעי ידיעה בתחלה בעל חמש 

ר ליה אביי הרי חטאת דבעינן ידיעה בעילות בשפחה חרופה חייב על כל אחת ואחת אמ

יוחנן ורבי שמעון בן לקיש אישתיק אמר ליה דלמא במעשה דלאחר ' בתחלה ופליגי ר

ל אין כי אתא רבין אמר הכל מודים בשפחה חרופה "הפרשה קאמרת וכדרב המנונא א

והכל מודים בשפחה חרופה ומחלוקת בשפחה חרופה הכל מודים בשפחה חרופה דאינו 

אחת כדעולא והכל מודים בשפחה חרופה דחייב על כל אחת ואחת כרב המנונא  חייב אלא



ד אשם ודאי בעי ידיעה בתחלה מחלוקת דרבי יוחנן ורבי "ומחלוקת בשפחה חרופה למ

איתמר  : שמעון בן לקיש

נתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטור לחתוך את התלוש    ב גמרא,דף עב

ר פטור אביי אמר חייב רבא אמר פטור דהא לא נתכוון וחתך את המחובר רבא אמ

לחתיכה דאיסורא אביי אמר חייב דהא קמיכוין לחתיכה בעלמא אמר רבא מנא אמינא לה 

דתניא חומר שבת משאר מצות וחומר שאר מצות משבת חומר שבת משאר מצות 

מר שהשבת עשה שתים בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת מה שאין כן בשאר מצות וחו

אמר מר  : שאר מצות משבת שבשאר מצות שגג בלא מתכוין חייב מה שאין כן בשבת

חומר שבת משאר מצות שהשבת עשה שתים בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת מה 

שאין כן בשאר מצות היכי דמי אילימא דעבד קצירה וטחינה דכוותה גבי שאר מצות אכל 

אלא שאר מצות דלא מיחייב אלא חדא  חלב ודם הכא תרתי מיחייב והכא תרתי מיחייב

היכי דמי דאכל חלב וחלב דכוותה גבי שבת דעבד קצירה וקצירה הכא חדא מיחייב והכא 

ז וכדרבי אמי "חדא מיחייב לעולם דעבד קצירה וטחינה ומאי מה שאין כן בשאר מצות אע

ז "ר אמי זיבח וקיטר וניסך בהעלמה אחת אינו חייב אלא אחת במאי אוקימתא בע"דא

אימא סיפא חומר בשאר מצות שבשאר מצות שגג בלא מתכוין חייב מה שאין כן בשבת 

ז היכי דמי אילימא כסבור בית הכנסת הוא והשתחוה לה הרי "האי שגג בלא מתכוין דע

לבו לשמים ואלא דחזי אנדרטא וסגיד לה היכי דמי אי דקבלה עליה באלוה מזיד הוא ואי 

הוא אלא מאהבה ומיראה הניחא לאביי דאמר חייב  דלא קבלה עליה באלוה לאו כלום

כ בשבת דפטור לגמרי "אלא לרבא דאמר פטור מאי איכא למימר אלא באומר מותר משא

רבא מרב נחמן אלא אי לחיובי חדא אי לחיובי תרתי אבל מפטרי ' כ לא בעא מיני"ע

לגמרי לא 

אר מצות ושגג וסיפא בש{ בעבודה זרה> }ם"בעכו>אלא לאו רישא    א גמרא,דף עג

כ בשבת דפטור דנתכוון "ד דסבור דשומן הוא ואכלו משא"בלא מתכוין בשאר מצות ה

ד דסבור רוק הוא "לחתוך את התלוש וחתך את המחובר פטור ואביי שגג בלא מתכוין ה

כ בשבת דפטור דנתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטור אבל "ובלעו משא

איתמר נתכוון לזרוק שתים וזרק  : את המחובר חייב נתכוון לחתוך את התלוש וחתך

ארבע רבא אמר פטור אביי אמר חייב רבא אמר פטור דלא קמיכוין לזריקה דארבע אביי 

אמר חייב דהא קמיכוין לזריקה בעלמא כסבור רשות היחיד ונמצאת רשות הרבים רבא 

סורא ואביי אמר אמר פטור ואביי אמר חייב רבא אמר פטור דהא לא מיכוין לזריקה דאי

חייב דהא קא מיכוין לזריקה בעלמא וצריכא דאי אשמעינן קמייתא בההוא קאמר רבא 

דהא לא קמיכוין לחתיכה דאיסורא אבל נתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע דארבע בלא 

תרתי לא מיזרקא ליה אימא מודה ליה לאביי ואי אשמעינן בהא בהא קאמר רבא דהא לא 

ר דמכוין לזריקה דארבע אימא מודי "י ונמצא רה"אבל כסבור רהקמיכוין לזריקה דארבע 

ר "ליה לאביי צריכא תנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת והוינן בה מנינא למה לי וא

יוחנן שאם עשאן כולם בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת בשלמא לאביי דאמר כי האי 

לאכות וקא טעה בשיעורין גוונא חייב משכחת לה דידע דאסורא שבת וידע לה איסור מ

אלא לרבא דאמר פטור היכי משכחת לה בזדון שבת ושגגת מלאכות הניחא אי סבר לה 

פ שהזיד בלאו משכחת לה דידע לה לשבת בלאו "יוחנן דאמר כיון ששגג בכרת אע' כר



ל דאמר עד שישגוג בלאו וכרת דידע לה לשבת במאי דידע לה "אלא אי סבר לה כרשב

: ע"רבתחומין ואליבא ד

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת הזורע והחורש והקוצר והמעמר    א משנה,דף עג

והדש והזורה הבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה הגוזז את הצמר המלבנו והמנפצו 

והצובעו והטווה והמיסך והעושה שתי בתי נירין והאורג שני חוטין והפוצע שני חוטין 

הצד צבי [ שתי תפירות]ורע על מנת לתפור הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות הק

השוחטו והמפשיטו המולחו והמעבד את עורו והממחקו והמחתכו הכותב שתי אותיות 

והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות הבונה והסותר המכבה והמבעיר המכה בפטיש 

: המוציא מרשות לרשות הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת

ר יוחנן שאם עשאן כולם בהעלם אחד חייב על כל "ה לי אמנינא למ   ב גמרא,דף עג

מכדי מכרב כרבי ברישא ליתני חורש והדר ליתני זורע תנא  : הזורע והחורש : אחת ואחת

בארץ ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי תנא הזורע והזומר והנוטע והמבריך 

רבה מעין מלאכה העושה מלאכות ה[ ל"הא קמ]ל "והמרכיב כולן מלאכה אחת הן מאי קמ

ר אמי זומר חייב משום נוטע "ר חייא בר אשי א"ר אחא א"אחת אינו חייב אלא אחת א

והנוטע והמבריך והמרכיב חייב משום זורע משום זורע אין משום נוטע לא אימא אף 

משום זורע אמר רב כהנא זומר וצריך לעצים חייב שתים אחת משום קוצר ואחת משום 

דקטל אספסתא חייב שתים אחת משום קוצר ואחת משום נוטע  ר יוסף האי מאן"נוטע א

 : אמר אביי האי מאן דקניב סילקא חייב שתים אחת משום קוצר ואחת משום זורע

תנא החורש והחופר והחורץ כולן מלאכה אחת הן אמר רב ששת היתה לו  : והחורש

תה לו גומא גבשושית ונטלה בבית חייב משום בונה בשדה חייב משום חורש אמר רבא הי

וטממה בבית חייב משום בונה בשדה משום חורש אמר רבי אבא החופר גומא בשבת 

ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה ואפילו לרבי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה 

תנא הקוצר הבוצר והגודר  : והקוצר : מ מתקן האי מקלקל הוא"לגופה חייב עליה ה

ר רב פפא האי מאן דשדא פיסא לדיקלא ואתר והמסיק והאורה כולן מלאכה אחת אמ

תמרי חייב שתים אחת משום תולש ואחת משום מפרק רב אשי אמר אין דרך תלישה בכך 

אמר רבא האי מאן דכניף מילחא ממלחתא חייב משום  : והמעמר : ואין דרך פריקה בכך

פט כולן תנא הדש והמנפץ והמנ : והדש : מעמר אביי אמר אין עימור אלא בגידולי קרקע

היינו זורה היינו בורר היינו מרקד אביי  : הזורה הבורר והטוחן והמרקד : מלאכה אחת הן

ורבא דאמרי תרוייהו כל מילתא דהויא במשכן 

ג דאיכא דדמיא לה חשיב לה וליחשב נמי כותש אמר אביי שכן עני "אע   א גמרא,דף עד

מלאכות ארבעים חסר אחת  אוכל פתו בלא כתישה רבא אמר הא מני רבי היא דאמר אבות

ואי חשיב כותש הויא ליה ארבעים וליפוק חדא מהנך ולעייל כותש אלא מחוורתא 

ר היו לפניו מיני אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח ולא יברור ואם בירר חייב "ת : כדאביי

חטאת מאי קאמר אמר עולא הכי קאמר בורר ואוכל לבו ביום ובורר ומניח לבו ביום 

יברור ואם בירר חייב חטאת מתקיף לה רב חסדא וכי מותר לאפות לבו ביום ולמחר לא 

וכי מותר לבשל לבו ביום אלא אמר רב חסדא בורר ואוכל פחות מכשיעור בורר ומניח 

פחות מכשיעור וכשיעור לא יברור ואם בירר חייב חטאת מתקיף לה רב יוסף וכי מותר 

אוכל ביד בורר ומניח ביד בקנון לאפות פחות מכשיעור אלא אמר רב יוסף בורר ו

ובתמחוי לא יברור ואם בירר פטור אבל אסור ובנפה ובכברה לא יברור ואם בירר חייב 



חטאת מתקיף לה רב המנונא מידי קנון ותמחוי קתני אלא אמר רב המנונא בורר ואוכל 

אוכל מתוך הפסולת בורר ומניח אוכל מתוך הפסולת פסולת מתוך אוכל לא יברור ואם 

ירר חייב חטאת מתקיף לה אביי מידי אוכל מתוך פסולת קתני אלא אמר אביי בורר ב

ואוכל לאלתר ובורר ומניח לאלתר ולבו ביום לא יברור ואם בירר נעשה כבורר לאוצר 

וחייב חטאת אמרוה רבנן קמיה דרבא אמר להו שפיר אמר נחמני היו לפניו שני מיני 

י מתני פטור רבי ירמיה מדיפתי מתני חייב רב אוכלין ובירר ואכל ובירר והניח רב אש

אשי מתני פטור והא תני חייב לא קשיא הא בקנון ותמחוי הא בנפה וכברה כי אתא רב 

אסי שדא קמייהו כלכלה דפירי ולא ' דימי אמר שבתא דרב ביבי הואי ואיקלעו רבי אמי ור

דמכוין חזקיה אמר ידענא אי משום דסבר אוכל מתוך פסולת אסור אי משום עין יפה הוא 

הבורר תורמוסים מתוך פסולת שלהן חייב לימא קסבר חזקיה אוכל מתוך פסולת אסור 

שאני תורמוסים 

דשלקי ליה שבעא זימני ואי לא שקלי ליה מסרח וכפסולת מתוך אוכל    ב גמרא,דף עד

 ר פפא האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן אמר רב מנשה האי מאן"א : והטוחן : דמי

והלש  : דסלית סילתי חייב משום טוחן אמר רב אשי אי קפיד אמשחתא חייב משום מחתך

אמר רב פפא שבק תנא דידן בישול סממנין דהוה במשכן ונקט אופה תנא דידן  : והאופה

סידורא דפת נקט אמר רב אחא בר רב עוירא האי מאן דשדא סיכתא לאתונא חייב משום 

ל דמירפא רפי והדר קמיט אמר "א קא מיכוין קממבשל פשיטא מהו דתימא לשרורי מנ

רבה בר רב הונא האי מאן דארתח כופרא חייב משום מבשל פשיטא מהו דתימא כיון 

ל אמר רבא האי מאן דעבד חביתא חייב משום שבע חטאות "דהדר ואיקושא אימא לא קמ

תנורא חייב משום שמונה חטאות אמר אביי האי מאן דעבד חלתא חייב אחת עשרה 

אמר  : הגוזז את הצמר והמלבנו : טאות ואי חייטיה לפומיה חייב שלש עשרה חטאותח

ר יוחנן הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבת חייב שלש חטאות אחת "רבה בר בר חנה א

משום גוזז ואחת משום מנפץ ואחת משום טווה רב כהנא אמר אין דרך גזיזה בכך ואין 

תניא משמיה דרבי נחמיה שטוף בעזים וטוו דרך מנפץ בכך ואין דרך טווי בכך ולא וה

בעזים אלמא טוויה על גבי בהמה שמה טוויה חכמה יתירה שאני תנו רבנן התולש את 

שמעון בן לקיש תולש חייב [ 'אמר ר]> ר"וא>הכנף והקוטמו והמורטו חייב שלש חטאות 

ירה קש : הקושר והמתיר : משום גוזז קוטם חייב משום מחתך ממרט חייב משום ממחק

ההוא [ ל אביי"א]> קושרים>במשכן היכא הואי אמר רבא שכן קושרין ביתדות אהלים 

קושר על מנת להתיר הוא אלא אמר אביי שכן אורגי יריעות שנפסקה להן נימא קושרים 

ל רבא תרצת קושר מתיר מאי איכא למימר וכי תימא דאי מתרמי ליה תרי חוטי "אותה א

ה "ד השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן לפני ממקיטרי בהדי הדדי שרי חד וקטר ח

 : ה עושין אלא אמר רבא ואיתימא רבי עילאי שכן צדי חלזון קושרין ומתירין"הקב

והא לא קיימא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן והוא  : והתופר שתי תפירות

י תרווייהו קריעה במשכן מי הוה רבה ורבי זירא דאמר : הקורע על מנת לתפור : שקשרן

שכן יריעה שנפל בה דרנא קורעין בה ותופרין אותה אמר רב זוטרא בר    א גמרא,דף עה

טוביה אמר רב המותח חוט של תפירה בשבת חייב חטאת והלומד דבר אחד מן המגוש 

חייב מיתה והיודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנו מגושתא רב 

ר גדופי דאמר רב זוטרא בר ושמואל חד אמר חרשי וחד אמר גדופי תסתיים דרב דאמ

( דברים יח)ד חרשי הכתיב "טוביה אמר רב הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה דאי ס



ר יהושע בן לוי "ש בן פזי א"לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות תסתיים אר

ישעיהו )משום בר קפרא כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר 

ר יוחנן מנין "ר שמואל בר נחמני א"לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו א' ואת פועל ה (ה

ושמרתם ועשיתם כי היא ( דברים ד)שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר 

חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב 

הצד חלזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת רבי יהודה  ר"ת : 'הצד צבי וכו : תקופות ומזלות

יהודה אומר פציעה בכלל דישה אמרו לו אין פציעה בכלל ' אומר חייב שתים שהיה ר

ט דרבנן קסברי אין דישה אלא לגדולי קרקע וליחייב נמי משום נטילת "דישה אמר רבא מ

סק הוא אצל נשמה אמר רבי יוחנן שפצעו מת רבא אמר אפילו תימא שפצעו חי מתע

ש בפסיק רישא ולא ימות שאני "נטילת נשמה והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה ר

שוחט  : והשוחטו : הכא דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה כי היכי דליציל ציבעיה

משום מאי חייב רב אמר משום צובע ושמואל אמר משום נטילת נשמה 

ת נשמה לא אימא אף משום צובע אמר רב משום צובע אין משום נטיל   ב גמרא,דף עה

מילתא דאמרי אימא בה מילתא דלא ליתו דרי בתראי וליחכו עלי צובע במאי ניחא ליה 

והמולחו  : ניחא דליתווס בית השחיטה דמא כי היכי דליחזוה אינשי וליתו ליזבנו מיניה

ד מינייהו ועייל ל דאמרי תרוייהו אפיק ח"יוחנן ור' היינו מולח והיינו מעבד ר : והמעבדו

שירטוט אמר רבה בר רב הונא האי מאן דמלח בישרא חייב משום מעבד רבא אמר אין 

עיבוד באוכלין אמר רב אשי ואפילו רבה בר רב הונא לא אמר אלא דקא בעי ליה 

אמר רבי אחא בר  : והממחקו והמחתכו : לאורחא אבל לביתא לא משוי איניש מיכליה עץ

דברים סח ' בשבת חייב משום ממחק אמר רבי חייא בר אבא גחנינא השף בין העמודים 

לי רב אשי משמיה דרבי יהושע בן לוי המגרר ראשי כלונסות בשבת חייב משום מחתך 

הממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק והמסתת את האבן בשבת חייב משום מכה בפטיש 

מנפח בכלי זכוכית שמעון בן קיסמא אמר רבי שמעון בן לקיש הצר צורה בכלי וה' אמר ר

ר יהודה האי מאן דשקיל אקופי מגלימי חייב משום מכה "חייב משום מכה בפטיש א

ר כתב אות אחת גדולה ויש "ת : והכותב שתי אותיות : בפטיש והני מילי דקפיד עלייהו

במקומה לכתוב שתים פטור מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתים חייב אמר רבי 

הבונה והסותר המכבה והמבעיר והמכה  : ומר במוחק מבכותביוסי וזה ח' מנחם בר

זירא דאמרי תרוייהו כל מידי דאית ביה גמר מלאכה חייב משום מכה ' רבה ור : בפטיש

חסר  : א דמחייב על תולדה במקום אב"אלו לאפוקי מדר : אלו אבות מלאכות : בפטיש

והמדקדק אמרו לו שובט יהודה מוסיף את השובט ' יהודה דתניא ר' לאפוקי מדר : אחת

: הרי הוא בכלל מיסך מדקדק הרי הוא בכלל אורג

ועוד כלל אחר אמרו כל הכשר להצניע ומצניעין כמוהו והוציאו בשבת    ב משנה,דף עה

חייב חטאת עליו וכל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוציאו בשבת אינו חייב 

: אלא המצניעו

צניע לאפוקי מאי רב פפא אמר לאפוקי דם נדה מר עוקבא כל הכשר לה   ב גמרא,דף עה

ש עצי אשרה מאן דאמר עצי אשרה אבל "אמר לאפוקי עצי אשרה מאן דאמר דם נדה כ

דם נדה מצנע ליה לשונרא ואידך כיון דחלשא לא מצנע ליה אמר רבי יוסי בר חנינא האי 

וכל שאינו  : עיהןש האמר לא אמרו כל השיעורין הללו אלא למצני"ש דאי כר"דלא כר

: כשר להצניע



שמעון בן ' ש בן אלעזר דתניא כלל אמר ר"ר אלעזר הא דלא כר"א   א גמרא,דף עו

אלעזר כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוכשר לזה והצניעו ובא אחר 

: והוציאו נתחייב זה במחשבה של זה

מל עמיר כמלא פי טלה המוציא תבן כמלא פי פרה עצה כמלא פי ג   א משנה,דף עו

עשבים כמלא פי גדי עלי שום ועלי בצלים לחים כגרוגרת יבשים כמלא פי גדי ואין 

: מצטרפין זה עם זה מפני שלא שוו בשיעוריהן

מאי עצה אמר רב יהודה תבן של מיני קטנית כי אתא רב דימי אמר    א גמרא,דף עו

ש בן לקיש אמר פטור באורתא "יוחנן אמר חייב ר' המוציא תבן כמלא פי פרה לגמל ר

ל "ר יוחנן הכי לצפרא הדר ביה אמר רב יוסף שפיר עבד דהדר דהא לא חזי לגמל א"א

אתא רבין אמר המוציא תבן אביי אדרבה כדמעיקרא מסתברא דהא חזי לפרה אלא כי 

כמלא פי פרה לגמל דכולי עלמא לא פליגי דחייב כי פליגי במוציא עצה כמלא פי פרה 

יוחנן אמר פטור אכילה ' יוחנן אמר פטור ריש לקיש אמר חייב ר' לפרה ואיפכא איתמר ר

עמיר  : י הדחק שמה אכילה"על ידי הדחק לא שמה אכילה ריש לקיש אמר חייב אכילה ע

עלי שום ועלי בצלים לחים  : והתניא כגרוגרת אידי ואידי חד שיעורא הוא : פי טלה כמלא

אמר  : כגרוגרת ויבשים כמלא פי הגדי ואין מצטרפין זה עם זה מפני שלא שוו בשיעוריהן

יוסי בר חנינא אין מצטרפין לחמור שבהן אבל מצטרפין לקל שבהן וכל דלא שוו ' ר

' על ו' מפץ ו' על ה' והעור ה' על ד' והשק ד' על ג' הבגד גבשיעורייהו מי מצטרפין והתנן 

ש מה טעם "ותני עלה הבגד והשק השק והעור העור והמפץ מצטרפין זה עם זה ואמר ר

מפני שראויין ליטמא מושב טעמא דראויין ליטמא מושב אבל אין ראוי ליטמא מושב לא 

אמר רבא 

: נ חזיא לדוגמא"ה   ב גמרא,דף עו

המוציא אוכלים כגרוגרת חייב ומצטרפין זה עם זה מפני ששוו    ב משנה,דף עו

יהודה אומר חוץ מקליפי ' בשיעוריהן חוץ מקליפתן וגרעיניהן ועוקציהן וסובן ומורסנן ר

: עדשין שמתבשלות עמהן

וסובן ומורסנן לא מצטרפין והתנן חמשת רבעים קמח ועוד חייבין בחלה    ב גמרא,דף עו

רבי יהודה אומר חוץ  : ר אביי שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסההן וסובן ומורסנן אמ

יהודה אומר חוץ ' עדשים אין פולין לא והתניא ר : מקליפי עדשים המתבשלות עמהן

אבהו מפני ' ט לא אמר ר"מקליפי פולין ועדשים לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי עתיקי מ

:  שנראין כזבובין בקערה

  

מסכת שבת פרק ח 

המוציא יין כדי מזיגת הכוס חלב כדי גמיעה דבש כדי ליתן על הכתית    שנהב מ,דף עו

שמן כדי לסוך אבר קטן מים כדי לשוף בהם את הקילור ושאר כל המשקין ברביעית וכל 

ש אומר כולן ברביעית ולא נאמרו כל השיעורין הללו אלא "השופכין ברביעית ר

: למצניעיהן



יפה ומאי כוס יפה כוס של ברכה אמר רב נחמן אמר תנא כדי מזיגת כוס    ב גמרא,דף עו

רבה בר אבוה כוס של ברכה צריך שיהא בו רובע רביעית כדי שימזגנו ויעמוד על 

רביעית אמר רבא אף אנן נמי 

תנינא המוציא יין כדי מזיגת כוס ותני עלה כדי מזיגת כוס יפה וקתני    א גמרא,דף עז

עמיה דאמר רבא כל חמרא דלא דרי על חד סיפא ושאר כל המשקין ברביעית ורבא לט

תלת מיא לאו חמרא הוא אמר אביי שתי תשובות בדבר חדא דתנן והמזוג שני חלקי מים 

ל רבא הא דקאמרת שני חלקי מים "ואחד יין מן היין השירוני ועוד מים בכד ומצטרפין א

בל לטעמא בעי נ התם משום חזותא א"ואחד יין מן היין השירוני יין השירוני לחוד דרפי א

טפי ודקאמרת מים מכד ומצטרפין לענין שבת מידי דחשיב בעינן והא נמי הא חשיב תנא 

יבש בכזית דברי רבי נתן אמר רב יוסף רבי נתן ורבי יוסי ברבי יהודה אמרו דבר אחד 

רבי נתן הא דאמרן ורבי יוסי ברבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר ששה דברים מקולי בית 

ר יוסי ברבי יהודה אף "ה מטמאין א"ש מטהרין וב"ה דם נבלה ב"י בשמאי ומחומר

ה לא טמאו אלא בדם שיש בו רביעית הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית "כשטמאו ב

אמר אביי דילמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי נתן הכא דבעי רביעית אלא ביין דקליש 

יהודה התם ' לא קאמר רבי יוסי בר אבל בדם דסמיך כזית לא בעי רביעית אי נמי עד כאן

אלא בדם דסמיך אבל יין דקליש כזית הוי יותר מרביעית וכי ' דכזית סגי ליה ברביעי

ר "איבעיא להו כדי גמיאה או כדי גמיעה א : חלב כדי גמיעה : מפיק פחות מכזית ליחייב

להו ' הגמיאיני נא מעט מים מכדך איבעי( בראשית כד)נחמן בר יצחק 

ונגרע מערכך איבעיא ( ויקרא כז)גראינין או גרעינין אמר רבא בר עולא    גמראב ,דף עז

ארזים לא עממוהו בגן ( יחזקאל לא)להו אוממות או עוממות אמר רב יצחק בר אבדימי 

ישעיהו )ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן "אלהים איבעיא להו מאמצין תנן או מעמצין א

ציא חלב של בהמה כדי גמיאה חלב של אשה ולובן ר המו"ועוצם עיניו מראות ברע ת( לג

כדי לשוף במים בעי רב אשי כדי שיפה [ קילור]של ביצה כדי ליתן במשיפא של קילור 

תנא כדי ליתן על פי כתית בעי רב  : דבש כדי ליתן על הכתית : או כדי אחיזה ושיפה תיקו

פוקי הודרנא דלא אשי על כתית אפומא דכולה כתית או דילמא אמורשא קמא דכתית לא

ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה "אמר רב יהודה אמר רב כל מה שברא הקב : תיקו

ברא שבלול לכתית ברא זבוב לצירעה יתוש לנחש ונחש לחפפית וסממית לעקרב היכי 

ר חמשה אימות הן "עביד ליה מייתי חדא אוכמא וחדא חיורא ושלקי להו ושייפי ליה ת

מפגיע על ארי אימת יתוש על הפיל אימת סממית על העקרב  אימת חלש על גבור אימת

( עמוס ה)ר יהודה אמר רב מאי קרא "אימת סנונית על הנשר אימת כילבית על לויתן א

רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה  : המבליג שוד על עז

ט עיזי מסגן "ל מ"ה אדהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר לי

ט הני מכסיין "ל כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא מ"ברישא והדר אימרי א

ט גמלא זוטר "והני מגליין הני דמכסינן מינייהו מכסיין והני דלא מכסינן מינייהו מגליין מ

ט תורא אריכא גנובתיה משום דדייר באגמי ובעי לכרכושי "גנובתיה משום דאכל כיסי מ

ט קרנא דקמצא רכיכא משום דדיירא בחילפי ואי קשיא נדיא ומתעוורא דאמר "בקי מ

ט האי תימרא דתרנגולתא "מ' שמואל האי מאן דבעי דליסמיה לקמצא לשלופינהו לקרני

מדלי לעילא דדיירי אדפי ואי עייל קטרא מתעוורא דשא דרך שם דרגא דרך גג מתכוליתא 

תא בי עקתא כופתא כוף ותיב לבני לבני בני הוצא מתי תכלה דא ביתא בא ואיתיב בה ביק



חציצה חצבא שחוצב מים מן הנהר כוזה כזה שוטיתא שטותא משיכלא מאשי כולה 

משכילתא משיא כלתא אסיתא חסירתא בוכנה בוא ואכנה לבושה לא בושה גלימא 

שנעשה בו כגלם גולתא גלי ואיתיב פוריא שפרין ורבין עליה בור זינקא בור זה נקי 

ר שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה "ליראיו אפדנא אפיתחא דין ת' ודרא סוד הס

ינאי שמן כדי לסוך אבר ' אמרי דבי ר : שמן כדי לסוך אבר קטן : ואלו הן דג ונחש וחזיר

קטן של קטן בן יומו מיתיבי שמן כדי לסוך אבר קטן וקטן בן יומו מאי לאו אבר קטן 

ק שמן כדי לסוך אבר קטן "ינאי לא ה' ן יומו אמרי לך דבי רדגדול ואבר גדול של קטן ב

שמעון בן ' של קטן בן יומו לימא כתנאי שמן כדי לסוך אבר קטן וקטן בן יומו דברי ר

ש בן אלעזר סבר אבר "נתן אומר כדי לסוך אבר קטן מאי לאו בהא קמיפלגי דר' אלעזר ר

ל דקטן אבל אבר קטן של קטן בן נתן סבר אבר קטן דגדול או אבר גדו' קטן של קטן ור

יומו לא לא דכולי עלמא אבר קטן דקטן בן יומו לא 

ש בן אלעזר סבר אבר קטן "וליתא דרבי ינאי והכא בהא קמיפלגי ר   א גמרא,דף עח

דגדול ואבר גדול דקטן בן יומו כי הדדי נינהו ורבי נתן סבר אבר קטן דגדול אין אבר גדול 

לה תא שמע דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר שמן כדי לסוך דקטן בן יומו לא מאי הוי ע

אמר אביי מכדי כל מילתא  : מים כדי לשוף בהן את הקילור : אבר קטן של קטן בן יומו

דשכיחא ולא שכיחא אזול רבנן בתר דשכיחא לקולא שכיחא ושכיחא אזול רבנן בתר 

ן בתר שתייתו דשכיחא דשכיחא לחומרא יין שתייתו שכיחא רפואתו לא שכיחא אזול רבנ

לקולא חלב אכילתו שכיחא רפואתו לא שכיחא אזול רבנן בתר אכילתו לקולא דבש 

אכילתו שכיחא רפואתו שכיחא אזול רבנן בתר רפואתו לחומרא אלא מים מכדי שתייתו 

שכיחא רפואתו לא שכיחא מאי טעמא אזול רבנן בתר רפואתו לחומרא אמר אביי בגלילא 

תימא בשאר מקומות כדשמואל דאמר שמואל כל שקייני מסו  שנו רבא אמר אפילו

תנו רבנן דם וכל מיני  : ושאר כל המשקין ברביעית : ומטללי לבר ממיא דמסו ולא מטללי

משקין ברביעית רבי שמעון בן אלעזר אומר דם כדי לכחול בעין אחת שכן כוחלין 

חול בו עין אחת שכן ג אומר דם כדי לכ"לברקית ומאי נינהו דמא דתרנגולת ברא רשב

א במוציא "כוחלין ליארוד ומאי ניהו דמא דכרושתינא וסימניך גוא לגוא ברא לברא בד

א במצניע אבל במוציא אינו חייב אלא "אבל במצניע כל שהוא חייב רבי שמעון אומר בד

אמר מר  : ר ששיעורן ברביעית"ש במוציא שופכין לרה"ברביעית ומודים חכמים לר

ל במצניע כל שהוא אטו מצניע לאו מוציא הוא אמר אביי הכא במאי א במוציא אב"בד

עסקינן בתלמיד שאמר לו רבו לך ופנה לי המקום לסעודה הלך ופנה לו דבר חשוב לכל 

 : רביה מיחייב עילויה ואי לא לא מיחייב' חייב עילויה דבר שאינו חשוב לכל אי אצנעי

שופכין למאי  : ששיעורן ברביעית ר"ש במוציא שופכין לרה"אמר מר מודים חכמים לר

חזו אמר רבי ירמיה לגבל בהן את הטיט והתניא טיט כדי לעשות בהן פי כור לא קשיא הא 

: דמיגבל הא דלא מיגבל לפי שאין אדם טורח לגבל טיט לעשות פי כור

המוציא חבל כדי לעשות אוזן לקופה גמי כדי לעשות תלאי לנפה    א משנה,דף עח

ה אומר כדי ליטול ממנו מדת מנעל לקטן נייר כדי לכתוב עליו קשר ולכברה רבי יהוד

מוכסין והמוציא קשר מוכסין חייב 

נייר מחוק כדי לכרוך על צלוחית קטנה של פלייטון עור כדי לעשות    ב משנה,דף עח

קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין שהיא > דוכסוסטוס כדי לכתוב מזוזה>קמיע 

אותיות כחול כדי לכחול עין אחת דבק כדי ליתן בראש ' כדי לכתוב בשמע ישראל דיו 



השפשף זפת וגפרית כדי לעשות נקב שעוה כדי ליתן על פי נקב קטן חרסית כדי לעשות 

פי כור של צורפי זהב רבי יהודה אומר כדי לעשות פיטפוט סובין כדי ליתן על פי כור של 

ודה אומר כדי לעשות כלכל רבי נחמיה יה' צורפי זהב סיד כדי לסוד קטנה שבבנות ר

: אומר כדי לסוד אונדפי

חבל נמי ליחייב כדי לעשות תלאי לנפה ולכברה כיון דחריק במנא לא    ב גמרא,דף עח

עבדי אינשי תנו רבנן הוצין כדי לעשות אוזן לסל כפיפה מצרית סיב אחרים אומרים כדי 

תחת אספגין קטנה וכמה שיעורה ליתן על פי משפך קטן לסנן את היין רבב כדי לסוך 

כסלע והתניא כגרוגרת אידי ואידי חד שיעורא הוא מוכין כדי לעשות כדור קטנה וכמה 

תנא כמה קשר מוכסין שתי אותיות  : נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסין : שיעורו כאגוז

 ורמינהו המוציא נייר חלק אם יש בו כדי לכתוב שתי אותיות חייב> של קשר מוכסין>

ואם לאו פטור אמר רב ששת מאי שתי אותיות שתי אותיות של קשר מוכסין רבא אמר 

שתי אותיות דידן ובית אחיזה דהיינו קשר מוכסין מיתיבי המוציא נייר מחוק ושטר פרוע 

פ צלוחית קטנה של "אם יש בלובן שלו כדי לכתוב שתי אותיות או בכולו כדי לכרוך ע

מא לרב ששת דאמר מאי שתי אותיות שתי אותיות של פלייטון חייב ואם לאו פטור בשל

קשר מוכסין שפיר אלא לרבא דאמר שתי אותיות דידן ובית אחיזה דהיינו קשר מוכסין 

הכא בית אחיזה לא צריך קשיא תנו רבנן המוציא קשר מוכסין עד שלא הראהו למוכס 

ני שצריך לו חייב משהראהו למוכס פטור רבי יהודה אומר אף משהראהו למוכס חייב מפ

מאי בינייהו אמר אביי איכא בינייהו רהיטי מוכסא רבא אמר מוכס גדול ומוכס קטן איכא 

ל "בינייהו רב אשי אמר חד מוכס איכא בינייהו מפני שצריך לו להראות למוכס שני דא

ר המוציא שטר חוב עד שלא פרעו חייב משפרעו פטור רבי "ת : חזי גברא דמוכס אנא

פרעו חייב מפני שצריך לו מאי בינייהו אמר רב יוסף אסור לשהות יהודה אומר אף מש

שטר פרוע איכא בינייהו רבנן סברי אסור לשהות שטר פרוע ורבי יהודה סבר מותר 

לשהות שטר פרוע אביי אמר דכולי עלמא אסור לשהות שטר פרוע והכא במודה בשטר 

צריך לקיימו ורבי  שכתבו שצריך לקיימו קמיפלגי תנא קמא סבר מודה בשטר שכתבו

יהודה סבר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו ומאי עד שלא פרעו ומשפרעו 

עד שיאמר לוה פרעתי ולא פרעתי רבא אמר דכולי עלמא מודה בשטר    א גמרא,דף עט

שכתבו שצריך לקיימו והכא בכותבין שובר קמיפלגי תנא קמא סבר כותבין שובר ורבי 

יהודה סבר אין כותבין שובר רב אשי אמר מפני שצריך להראותו לבעל חוב שני דאמר 

מיניה רבא מרב נחמן המוציא עור  בעא : 'עור כדי לעשות כו : ליה חזי גברא דפרע אנא

לעבדו בכמה [ המעבדו בכמה אמר ליה לא שנא]ל כדתנן עור כדי לעשות קמיע "בכמה א

ל לא שנא ומנא תימרא כדתנן המלבן והמנפץ והצובע והטווה שיעורו כמלא רוחב "א

אלמא כיון דלטוייה קאי > כפול>הסיט כפול והאורג שני חוטין שיעורו כמלא רוחב הסיט 

נ כיון דלעבדו קאי שיעורו כמעובד ושלא לעבדו בכמה אמר ליה לא "יעורא כטווי הש

שנא ולא שני בין מעובד לשאינו מעובד איתיביה המוציא סמנין שרוין כדי לצבוע בהן 

דוגמא לאירא ואילו בסמנין שאינן שרוין תנן קליפי אגוזים וקליפי רמונין סטיס ופואה 

סבכה הא איתמר עלה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה [ לפי]כדי לצבוע בהן בגד קטן 

לפי שאין אדם טורח לשרות סמנין לצבוע בהן דוגמא לאירא והרי זרעוני גינה דמקמי 

דזרעינהו תנן זרעוני גינה פחות מכגרוגרת רבי יהודה בן בתירא אומר חמשה ואילו בתר 

י עקיבא וחכמים אומרים דזרעינהו תנן זבל וחול הדק כדי לזבל בו קלח של כרוב דברי רב



כדי לזבל כרישא הא איתמר עלה אמר רב פפא הא דזריע הא דלא זריע לפי שאין אדם 

טורח להוציא נימא אחת לזריעה והרי טיט דמקמי דליגבליה תניא מודים חכמים לרבי 

ר "שופכין למאי חזו וא[ בה]ר ששיעורן ברביעית והוינן "שמעון במוציא שופכין לרה

הן את הטיט ואילו בתר דגבליה תניא טיט כדי לעשות בהן פי כור התם נמי ירמיה לגבל ב

ש דאמר רבי "לגבל את הטיט לעשות בו פי כור ת> בהן>כדאמרן לפי שאין אדם טורח 

חייא בר אמי משמיה דעולא שלשה עורות הן מצה וחיפה ודיפתרא מצה כמשמעו דלא 

ואל בר רב יהודה כדי לצור בו מליח ודלא קמיח ודלא עפיץ וכמה שיעורו תני רב שמ

משקולת קטנה וכמה אמר אביי ריבעא דריבעא דפומבדיתא חיפה דמליח ולא קמיח ולא 

עפיץ וכמה שיעורו כדתנן עור כדי לעשות קמיע דיפתרא דמליח וקמיח ולא עפיץ וכמה 

שיעורו כדי לכתוב עליו את הגט קתני מיהת כדי לצור בו משקולת קטנה ואמר אביי 

' ריבעא דפומבדיתא התם בבישולא והתנן הבגד שלשה על שלשה למדרס השק דריבעא ד

בין למדרס בין למת ותאני עלה הבגד והשק והעור ' על ו' מפץ ו' על ה' העור ה' על ד

: כשיעור לטומאה כך שיעור להוצאה ההוא בקורטובלא

כדי  ורמינהו קלף ודוכסוסטוס : קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה   ב גמרא,דף עט

לכתוב עליו מזוזה מאי מזוזה מזוזה שבתפילין וקרי להו לתפילין מזוזה אין והתניא 

רצועות תפילין עם התפילין מטמאות את הידים בפני עצמן אין מטמאות את הידים רבי 

ש הנוגע ברצועה טהור עד שיגע בקציצה רבי זכאי משמו "שמעון בן יהודה אומר משום ר

עצמה והא מדקתני סיפא קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה  אומר טהור עד שיגע במזוזה

שבתפילין שהיא שמע ישראל מכלל דרישא במזוזה עצמה עסקינן הכי קתני קלף 

ודוכסוסטוס שיעורן בכמה דוכסוסטוס כדי לכתוב עליו מזוזה קלף כדי לכתוב עליו פרשה 

מה קלף כותבין  אמר רב דוכסוסטוס הרי היא כקלף : קטנה שבתפילין שהיא שמע ישראל

עליו תפילין אף דוכסוסטוס כותבין עליו תפילין תנן קלף כדי לכתוב פרשה קטנה 

ש הלכה למשה מסיני "למצוה ת> קלף אין דוכסוסטוס לא>שבתפילין שהיא שמע ישראל 

' תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס קלף במקום בשר דוכסוסטוס במקום שיער למצו

וזה והתניא שינה בזה ובזה פסול אידי ואידי אמזוזה והא דכתבינהו והתניא שינה פסול אמז

אקלף במקום שיער אי נמי אדוכסוסטוס במקום בשר ואיבעית אימא שינה בזה ובזה תנאי 

היא דתניא שינה בזה ובזה פסול רבי אחא מכשיר משום רבי אחי בר חנינא ואמרי לה 

נא דבי מנשה דתנא דבי מנשה חנינא רב פפא אמר רב דאמר כת' משום רבי יעקב בר

כתבה על הנייר ועל המטלית פסולה על הקלף ועל הגויל ועל דוכסוסטוס כשרה כתבה 

מאי אילימא מזוזה מזוזה אקלף מי כתבינן אלא לאו תפילין וליטעמיך תפילין אגויל מי 

ת לימא מסייע ליה כיוצא בו תפילין שבלו וספר תורה "כי תניא ההיא בס[ אלא]כתבינן 

לה אין עושין מהן מזוזה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה טעמא דאין שב

מורידין הא מורידין עושין דכתיבא אמאי לאו דכתיבא אדוכסוסטוס לא דכתיבא על הקלף 

ומזוזה אקלף מי כתבינן אין והתניא כתבה על הקלף על הנייר ועל המטלית פסולה אמר 

יה כותבה על הקלף מפני שמשתמרת השתא דאתית רבי שמעון בן אלעזר רבי מאיר ה

להכי לרב נמי לא תימא דוכסוסטוס הרי הוא כקלף אלא אימא קלף הרי הוא כדוכסוסטוס 

: דיו כדי לכתוב : מה דוכסוסטוס כותבין עליו מזוזה אף קלף כותבין עליו מזוזה

אותיות אותיות בקולמוס שתי [ שתי]> ושתי>תנא שתי אותיות בדיו    א גמרא,דף פ

בקלמרין בעי רבא אות אחת בדיו אות אחת בקולמוס אות אחת בקלמרין מהו תיקו אמר 



רבא הוציא שתי אותיות וכתבן כשהוא מהלך חייב כתיבתן זו היא הנחתן ואמר רבא 

הוציא אות אחת וכתבה וחזר והוציא אות אחת וכתבה פטור מאי טעמא בעידנא דאפקא 

תא ואמר רבא הוציא חצי גרוגרת אחת והניחה וחזר לבתרייתא חסר ליה לשיעורא דקמיי

או שנשרפה ופטור [ כלב]והוציא חצי גרוגרת אחת והניחה ראשונה נעשה כמי שקלטה 

ואמאי הא מנחה הכי קאמר ואם קדם והגביה ראשונה קודם הנחת שנייה נעשית ראשונה 

והוציא חצי  כמי שנקלטה או שנשרפה ופטור ואמר רבא הוציא חצי גרוגרת והניחה וחזר

גרוגרת והעבירה דרך עליה חייב ואמאי הא לא נח כגון שהעבירה תוך שלשה והאמר 

רבא תוך שלשה לרבנן צריך הנחה על גבי משהו לא קשיא כאן בזורק כאן במעביר תנו 

רבנן הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת בהעלם אחד חייב בשתי העלמות פטור 

חד לרשות אחד חייב לשתי רשויות פטור אמר רבה והוא שיש רבי יוסי אומר בהעלם א

חיוב חטאת ביניהם אבל כרמלית לא אביי אמר אפילו כרמלית אבל פיסלא לא ורבא אמר 

כחול כדי  : אפילו פיסלא ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא רשות שבת כרשות גיטין דמיא

עות כוחלות עין אחת עין אחת הא לא כחלי אמר רב הונא שכן צנו : לכחול עין אחת

' מיתיבי רבי שמעון בן אלעזר אומר כחול אם לרפואה כדי לכחול עין אחת אם לקשט בב

שעוה כדי > : שמואל בר נחמני כי תניא ההוא בעירניות' עינים תרגמא הילל בריה דר

דבק כדי ליתן בראש  : >פ נקב קטן של יין"תנא כדי ליתן ע : פ נקב קטן"ליתן ע

זפת וגפרית כדי לעשות  : י ליתן בראש שפשף שבראש קנה של ציידיןתנא כד : השפשף

למימרא דשיעורא דרבי  : 'חרסית כדי לעשות פי כור כו : תנא כדי לעשות נקב קטן : 'כו

ל דשיעורא דרבנן נפיש דתנן רבי יהודה אומר כדי ליטול הימנו מדת "יהודה נפיש הא קיי

סובין כדי ליתן על פי כור של צורפי > : נהמנעל לקטן אימא כדי לסוד פיטפוט כירה קט

: >זהב

לעשות פי כור של [ טיט]ר המוציא שיער כדי לגבל בו את הטיט "ת   ב גמרא,דף פ

תנא כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות אמר רב יהודה אמר רב  : סיד כדי לסוד : צורפי זהב

אותן בסיד בנות בנות עניים טופלות [ לשנים]בנות ישראל שהגיעו לפירקן ולא הגיעו 

( אסתר ב)עשירים טופלות אותן בסולת בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור שנאמר 

ששה חדשים בשמן המור מאי שמן המור רב הונא בר חייא אמר סטכת רב ירמיה בר אבא 

אמר שמן זית שלא הביאה שליש תניא רבי יהודה אומר אנפיקנון שמן זית שלא הביאה 

שמשיר את השיער ומעדן הבשר רב ביבי הויא ליה ברתא טפלה שליש ולמה סכין אותו 

מאות זוזי הוה ההוא נכרי בשבבותיה הויא ליה ברתא טפלה בחד ' אבר אבר שקל בה ד

זימנא ומתה אמר קטל רב ביבי לברתי אמר רב נחמן רב ביבי דשתי שיכרא בעיין בנתיה 

 : ה אומר כדי לסוד כלכוליהוד' ר : טפלא אנן דלא שתינן שיכרא לא בעיין בנתן טפלא

יהודה נפיש ' מאי כלכול ומאי אנדיפי אמר רב צידעא ובת צידעא למימרא דשיעורא דר

ר נראין "ל דשיעורא דרבנן נפיש זוטא מדרבנן ונפיש מדרבי נחמיה מיתיבי א"הא קיי

ד צידעא ובת צידעא אידי "דברי רבי יהודה בחבוט ודברי רבי נחמיה בביצת הסיד ואי ס

חבוט אלא אמר רבי יצחק אמרי דבי רבי אמי אאנדיפא מתקיף לה רב כהנא וכי  ואידי

אדם עושה מעותיו אנפרות אלא אמר רב כהנא שנתות כדתנן שנתות היו בהין עד כאן 

לפר עד כאן לאיל עד כאן לכבש ואיבעית אימא מאי אנדיפא אפותא וכי הא דההוא בר 

ו במעשה מרכבה אמר להו אדרוש לכו דאמרו ליה קום דרוש לנ[ דאיקלע לבבל]גליל 



כדדרש רבי נחמיה לחבריה ונפקא ערעיתא מן כותל ומחתיה באנדיפי ומית ואמרו ליה מן 

: דיליה דא ליה

אדמה כחותם המרצופין דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים כחותם    ב משנה,דף פ

די לזבל א כ"האיגרות זבל וחול הדק כדי לזבל קלח של כרוב דברי רבי עקיבא וחכ

כרישא חול הגס כדי ליתן על מלא כף סיד קנה כדי לעשות קולמוס ואם היה עבה או 

: מרוסס כדי לבשל בו ביצה קלה שבביצים טרופה ונתונה באילפס

על מלא כף סיד תנא כדי ליתן על פי כף של סיידין מאן תנא דחול מעלי    ב גמרא,דף פ

כ עירב "לא יסוד אדם את ביתו בסיד אאליה לסיד אמר רב חסדא רבי יהודה היא דתניא 

י אומר תבן מותר חול אסור מפני שהוא טרכסיד רבא אמר אפילו תימא "בו תבן או חול ר

תנא קולמוס המגיע לקשרי  : קנה כדי לעשות קולמוס : רבנן קילקולו זהו תיקונו

א תנ : 'ואם היה עבה כו : אצבעותיו בעי רב אשי קשר העליון או קשר התחתון תיקו

טרופה בשמן ונתונה באילפס אמר ליה מר בריה דרבינא לבריה מי שמיע לך ביצה קלה 

מאי היא אמר ליה ביעתא דצילצלא מאי טעמא משום דזוטרא אימא דציפרתא אישתיק 

אמר רב ששת ביצת תרנגולת ומאי קרו לה [ אמר ליה הכי]אמר ליה מידי שמיע לך בהא 

לה לבשל יותר מביצת תרנגולת ומאי שנא כל ביצה קלה שיערו חכמים אין לך ביצה ק

: שיעורי שבת כגרוגרת והכא כביצה אמר ליה הכי אמר רב נחמן כגרוגרת מביצה קלה

עצם כדי לעשות תרווד רבי יהודה אומר כדי לעשות ממנו חף זכוכית    א משנה,דף פא

כדי לגרור בו ראש הכרכר צרור או אבן כדי לזרוק בעוף רבי אלעזר בר יעקב אומר כדי 

: לזרוק בבהמה

יהודה נפיש הא קיימא לן דשיעורא דרבנן נפיש ' למימרא דשיעורא דר   א גמרא,דף פא

נן חפי פותחת טהורין קבען בפותחת טמאין ושל גל אף על תנו רב : אמר עולא חפי פותחת

 : פי שחיברן בדלת וקבען במסמרים טהורין שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע

צרור או אבן כדי  : תנא סכוכית כדי לפצוע בה שני נימין כאחת : זכוכית כדי לגרור בו

א שמרגשת בה וכמה אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן והו : 'לזרוק בעוף רבי אלעזר כו

זונין על לבי מדרשא אמר להו  : שיעורו תניא רבי אלעזר בן יעקב אומר משקל עשרה זוז

רבותי אבנים של בית הכסא שיעורן בכמה אמרו לו כזית כאגוז וכביצה אמר להו וכי 

ש ברבי "טורטני יכניס נמנו וגמרו מלא היד תניא רבי יוסי אומר כזית כאגוז וכביצה ר

אבנים מקורזלות מותר להכניס לבית ' ג> בשבת>ר "ת : משום אביו מלא היד יוסי אומר

מ אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה אמר רפרם בר פפא אמר "הכסא וכמה שיעורן ר

הכא ברייתא אלא כמחלוקת ' רב חסדא כמחלוקת כאן כך מחלוקת באתרוג התם מתני

אייס מאי פאייס אמר רבי זירא באתרוג כך מחלוקת כאן אמר רב יהודה אבל לא את הפ

כרשיני בבלייתא אמר רבא אסור למשמש בצרור בשבת כדרך שממשמש בחול מתקיף 

לה מר זוטרא ליסתכן כלאחר יד אמר רבי ינאי אם יש מקום קבוע לבית הכסא מלא היד 

אם לאו כהכרע מדוכה קטנה של בשמים אמר רב ששת אם יש עליה עד מותר מיתיבי 

ין את האדם לידי תחתוניות ואלו הן האוכל עלי קנים ועלי גפנים עשרה דברים מביא

ולולבי גפנים ומוריגי בהמה בלא מלח ושדרו של דג ודג מליח שלא בישל כל צורכו 

והשותה שמרי יין והמקנח בסיד ובחרסית בצרור שקינח בו חברו ויש אומרים אף התולה 

' מא כאן מצד אחד וכאן מבעצמו בבית הכסא לא קשיא הא בלח הא ביבש ואיבעית אי



ל אביי לרב יוסף ירדו עליה גשמים "צדדין ואיבעית אימא הא דידיה הא דחבריה א

ל אם היה רישומן ניכר מותר בעא מיניה רבה בר רב שילא מרב "ונשטשטשו מהו א

ל גדול כבוד הבריות שדוחה את לא "חסדא מהו להעלותם אחריו לגג א   ב גמרא,דף פא

אליעזר ' ב מרימר וקאמר לה להא שמעתא איתיביה רבינא למרימר רתעשה שבתורה יתי

אומר נוטל אדם קיסם משלפניו לחצות בו שיניו וחכמים אומרים לא יטול אלא מן האבוס 

של בהמה הכי השתא התם אדם קובע מקום לסעודה הכא אדם קובע מקום לבית הכסא 

א משום דוושא אפילו בחול אמר רב הונא אסור לפנות בשדה ניר בשבת מאי טעמא אילימ

נמי ואלא משום עשבים והאמר ריש לקיש צרור שעלו בו עשבים מותר לקנח בה והתולש 

ממנה בשבת חייב חטאת אלא דילמא נקיט מעילאי ושדא לתתאי ומיחייב משום דרבה 

דאמר רבה היתה לו גומא וטממה בבית חייב משום בונה בשדה חייב משום חורש גופא 

עלו בו עשבים מותר לקנח בה והתולש ממנה בשבת חייב חטאת אמר ל צרור ש"אמר ר

ל האי פרפיסא שרי לטלטולי מתקיף לה רב כהנא אם אמרו לצורך "מ מדר"רב פפי ש

יאמרו שלא לצורך אמר אביי פרפיסא הואיל ואתא לידן לימא ביה מילתא היה מונח על 

נח על גבי יתידות והניחו על גבי קרקע והניחו על גבי יתידות מיחייב משום תולש היה מו

ר יוחנן אסור לקנח בחרס בשבת מאי טעמא אילימא משום "גבי קרקע חייב משום נוטע א

בחול נמי לא ואלא משום השרת נימין ' סכנה אפילו בחול נמי ואלא משום כשפים אפי

דבר שאין מתכוין הוא אמר להו רב נתן בר אושעיא גברא רבה אמר מילתא נימא בה 

ל "מיבעיא בחול דאסור אבל בשבת הואיל ואיכא תורת כלי עליו שפיר דמי קמטעמא לא 

ר יוחנן אסור "יוחנן מי א' יוחנן אדר' רבא מתני לה משום השרת נימין וקשיא ליה דר

יוחנן הלכה כסתם משנה ' לקנח בחרס בשבת אלמא דבר שאין מתכוין אסור והאמר ר

ורתא כדרב נתן בר אושעיא מאי כשפים ותנן נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק אלא מחו

כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא הוו קא אזלי בארבא אמרה להו ההיא מטרוניתא 

אותבן בהדייכו ולא אותבוה אמרה איהי מילתא אסרתה לארבא אמרו אינהו מילתא 

שריוהא אמרה להו מאי איעביד לכו 

נא אמנייכו ולא שליף לכו ירקא דלא מקנח לכו בחספא ולא קטיל לכו כי   א גמרא,דף פב

אמר ליה רב הונא לרבה בריה מאי טעמא לא שכיחת  : ואכיל לכו מכישא דאסיר גינאה

קמיה דרב חסדא דמחדדן שמעתיה אמר ליה מאי איזיל לגביה דכי אזילנא לגביה מותיב לי 

במילי דעלמא אמר לי מאן דעייל לבית הכסא לא ליתיב בהדיא ולא ליטרח טפי דהאי 

ל הוא "כשתא אתלת שיני יתיב דילמא משתמטא שיני דכרכשתא ואתי לידי סכנה אכר

ש זיל לגביה היו לפניו צרור וחרס רב "עסיק בחיי דברייתא ואת אמרת במילי דעלמא כ

הונא אמר מקנח בצרור ואין מקנח בחרס ורב חסדא אמר מקנח בחרס ואין מקנח בצרור 

ואין מקנח בצרור תיובתא דרב הונא תרגמא מיתיבי היו לפניו צרור וחרס מקנח בחרס 

היו לפניו צרור ועשבים  : רפרם בר פפא קמיה דרב חסדא אליבא דרב הונא באוגני כלים

רב חסדא ורב המנונא חד אמר מקנח בצרור ואין מקנח בעשבים וחד אמר מקנח בעשבים 

רות לא ואין מקנח בצרור מיתיבי המקנח בדבר שהאור שולטת בו שיניו התחתונות נוש

קשיא הא בלחין הא ביבשין הנצרך לפנות ואינו נפנה רב חסדא ורבינא חד אמר רוח רעה 

שולטת בו וחד אמר רוח זוהמא שולטת בו תניא כמאן דאמר רוח זוהמא שולטת בו דתניא 

הנצרך לנקביו ואוכל דומה לתנור שהסיקוהו על גב אפרו וזו היא תחלת רוח זוהמא 

ליפנות אמר רב חסדא יעמוד וישב יעמוד וישב רב חנן  הוצרך ליפנות ואינו יכול



מנהרדעא אמר יסתלק לצדדין רב המנונא אמר ימשמש בצרור באותו מקום ורבנן אמרי 

יסיח דעתו אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי כל שכן דכי מסח דעתיה לא מפני 

י ההוא טייעא אמר ליה יסיח דעתו מדברים אחרים אמר רב ירמיה מדיפתי לדידי חזי ל

פעמים של ' ר הנכנס לסעודת קבע יהלך י"דקם ויתיב וקם ויתיב עד דשפך כקדרה ת

: פעמים של עשר עשר אמות ונפנה ונכנס וישב במקומו' אמות ואמרי לה ד[ ארבע]ארבע 

חרס כדי ליתן בין פצים לחברו דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר כדי    א משנה,דף פב

י יוסי אומר כדי לקבל בו רביעית אמר רבי מאיר אף על פי שאין לחתות בו את האור רב

לא ימצא במכתתו חרש לחתות אש מיקוד אמר ליה ( ישעיהו ל)ראיה לדבר זכר לדבר 

: ולחשוף מים מגבא( ישעיהו ל)רבי יוסי משם ראיה 

> איבעיא להו שיעורא דרבי מאיר נפיש או שיעורא דרבי יוסי נפיש>   א גמרא,דף פב

א שיעורא דרבי יוסי נפיש ומקרא שיעורא דרבי מאיר נפיש דאי סלקא דעתך מסתבר

' מתני]שיעורא דרבי יוסי נפיש לייט לה במנא זוטרא והדר לייט לה במנא רבה אמר אביי 

שפיר קאמר ליה רבי יוסי  : רבי יוסי אומר משם ראיה : לחתות אש מיקידה גדולה[ נמי

לא מיבעיא מידי דחשיב לאינשי דלא לישתכח  לרבי מאיר ורבי מאיר לא מיבעיא קאמר

:  ליה אלא אפילו מידי דלא חשיב לאינשי לא לישתכח ליה

  

מסכת שבת פרק ט 

אמר רבי עקיבא מניין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה שנאמר    א משנה,דף פב

תזרם כמו דוה צא תאמר לו מה נדה מטמאה במשא אף עבודה זרה מטמאה ( ישעיהו ל)

: במשא

תנן התם מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה ונפל אסור לבנותו כיצד    א גמרא,דף פב

אמות ובונה ' יעשה כונס לתוך שלו ד

ז נידון מחצה על מחצה אבניו ועציו ועפריו מטמאים "היה שלו ושל ע   ב גמרא,דף פב

 (ישעיהו ל)רבי עקיבא אומר כנדה שנאמר ' שקץ תשקצנו וגו( דברים ז)כשרץ שנאמר 

ז מטמאה במשא אמר רבה תזרם דאמר קרא "תזרם כמו דוה מה נדה מטמאה במשא אף ע

ע לא פליגי "נכרינהו מינך כזר צא תאמר לו הכנס אל תאמר לו ואמר רבה במשא דכ

דמטמאה דהא אתקש לנדה כי פליגי באבן מסמא רבי עקיבא סבר כנדה מה נדה מטמאה 

ברי כשרץ מה שרץ לא מטמא באבן ז מטמאה באבן מסמא ורבנן ס"באבן מסמא אף ע

' עקיבא למאי הלכתא איתקש לשרץ למשמשי' ז לא מטמאה באבן מסמא ולר"מסמא אף ע

ולרבנן למאי הלכתא איתקש לנדה למשא ולוקשה רחמנא לנבלה אין הכי נמי אלא מה 

ז ישנה "ז אינה לאברין ואלא הא דבעי רב חמא בר גוריא ע"נדה אינה לאברין אף ע

אינה לאברין תיפשוט ליה מהא דלרבנן אינה לאברין רב חמא בר גוריא אליבא לאברין או 

ע לא פליגי דלא מטמאה כי פליגי במשא "א אמר באבן מסמא דכ"דרבי עקיבא בעי לה ור

במשא ורבנן סברי כשרץ ' ז מטמא"רבי עקיבא סבר כנדה מה נדה מטמאה במשא אף ע

ע למאי הלכתא איתקש לשרץ "רז לא מטמאה במשא ו"מה שרץ לא מטמא במשא אף ע

ז אינה לאברים "למשמשיה ורבנן למאי הלכתא איתקש לנדה מה נדה אינה לאברים אף ע



ורבי עקיבא למאי הלכתא איתקש לנדה למשא לוקשיה לנבלה אין הכי    א גמרא,דף פג

ז "ז אינה לאברין אלא הא דבעי רב חמא בר גוריא ע"נמי אלא מה נדה אינה לאברין אף ע

לאברים או אינה לאברים תיפשוט ליה מהא בין לרבנן בין לרבי עקיבא דאינה  ישנה

ז כשרץ "לאברים רב חמא בר גוריא כרבה מתני ובעי לה אליבא דרבי עקיבא מיתיבי ע

ז כנדה ומשמשיה כשרץ בשלמא לרבי אלעזר ניחא "ומשמשיה כשרץ רבי עקיבא אומר ע

דקתני עציו ואבניו ועפריו מטמאין ' אלא לרבה קשיא אמר לך רבה מי אלימא ממתני

נ דלא מטמא באבן מסמא מיתיבי "כשרץ ואוקימנא מאי כשרץ דלא מטמא באבן מסמא ה

ז ומשמשיה הן ולא היסטן רבי עקיבא אומר הן והיסטן בשלמא לרבי "נכרי ונכרית ע

אלעזר ניחא אלא לרבה קשיא אמר לך רבה וליטעמיך נכרי ונכרית נמי הן ולא היסטן 

בני ישראל מטמאין בזיבה ואין נכרים ' דבר אל בני ישראל וגו( ויקרא טו)א והתני

מטמאין בזיבה אבל גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהן אלא רבה מתרץ לטעמיה נכרי 

ז היא והיסטה אבל לא אבן מסמא שלה רבי "ונכרית הן והיסטן ואבן מסמא שלהן ע

רבי אלעזר מתרץ לטעמיה נכרי ונכרית ז היא והסיטה ואבן מסמא שלה ו"עקיבא אומר ע

ז היא והסיטה "ז היא ולא היסטה ורבי עקיבא אומר ע"הן והיסטן ואבן מסמא שלהן ע

מתקיף לה רב אשי מאי הן אלא אמר רב אשי הכי קאמר נכרי ונכרית בין הן שהסיטו את 

ז שהסיטה אחרים טהורין אחרים שהסיטו "אחרים ובין אחרים שהסיטו אותן טמאים ע

אותה טמאים משמשיה בין הן שהסיטו את אחרים ובין אחרים שהסיטו אותן טהורים רבי 

ז בין הן שהסיטו את אחרים ובין אחרים שהסיטו אותן "עקיבא אומר נכרי ונכרית וע

ז בשלמא "טמאים משמשיה בין הן שהסיטו אחרים ובין אחרים שהסיטו אותן טהורין ע

שהסיטה את אחרים היכי משכחת לה אמר  אחרים שהסיטו אותה משכחת לה אלא היא

רמי בריה דרב ייבא כדתנן הזב בכף מאזנים ואוכלין ומשקין בכף שנייה כרע הזב טמאין 

כרעו הן טהורין כמאן אזלא הא דתניא כל הטמאות המסיטות טהורות    ב גמרא,דף פג

דאי חוץ מהיסטו של זב שלא מצינו לו חבר בכל התורה כולה לימא דלא כרבי עקיבא 

ז אפילו תימא רבי עקיבא תנא זב וכל דדמי ליה בעי רב חמא בר "כרבי עקיבא איכא נמי ע

ז ישנה לאברים או אינה לאברים היכא דהדיוט יכול להחזירה לא תיבעי לך "גוריא ע

דכמאן דמחברת דמי כי תיבעי לך היכא דאין הדיוט יכול להחזירה מאי כיון דאין הדיוט 

ברא דמי או דילמא הא לא מחסרה ואיכא דבעי לה להך גיסא יכול להחזירה כמאן דמת

היכא דאין הדיוט יכול להחזירה לא תיבעי לך דכמאן דמתברא דמי כי תבעי לך היכא 

דהדיוט יכול להחזירה מאי כיון דהדיוט יכול להחזירה כמאן דמחברא דמי או דילמא 

ה מכזית מהו מתקיף ז פחות"השתא מיהא קשלפה ושריא תיקו בעי רב אחדבוי בר אמי ע

שופטים )לה רב יוסף למאי אילימא לענין איסורא לא יהא אלא זבוב בעל עקרון דתניא 

בעל ברית לאלהים זה זבוב בעל עקרון מלמד שכל אחד ואחד [ להם]> להן>וישימו ( ח

עשה דמות יראתו ומניחה בתוך כיסו כיון שזוכרה מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקה 

ז נמי בכעדשה או "אה מאי כיון דאיתקיש לשרץ מה שרץ בכעדשה אף עאלא לענין טומ

ז בכזית אמר רב אויא ואיתימא רבה בר "דילמא הא איתקיש למת מה מת בכזית אף ע

( ב כגמלכים )ז פחותה מכזית אין בה טומאה כל עיקר שנאמר "ש דתניא ע"עולא ת

ז בכזית ורבנן למאי "קבר בני העם מה מת בכזית אף ע[ על]> אל>וישלך את עפרה 

הלכתא איתקש לשרץ דלא מטמא במשא לנדה דאינה לאברין למת דלא מטמא בכעדשה 

אימא לחומרא למאי הלכתא אקשה רחמנא לשרץ לטמויי בכעדשה לנדה לטמויי באבן 



מסמא אקשה רחמנא למת לטמויי באהל טומאת עבודה זרה דרבנן היא וקולא וחומרא 

: נןלקולא מקשינן לחומרא לא מקשי

: דרך אניה בלב ים( משלי ל)מנין לספינה שהיא טהורה שנאמר    ב משנה,דף פג

ל כים מה ים טהור אף ספינה טהורה "פשיטא אניה בלב ים היא הא קמ   ב גמרא,דף פג

תניא חנניה אומר נלמדה משק מה שק מיטלטל מלא וריקן אף כל מיטלטל מלא וריקן 

ן מאי בינייהו איכא בינייהו ספינה של חרס מאן לאפוקי ספינה דאינה מיטלטלת מלא וריק

דכתיבי גבי שק דאי > היא>ד כשק הנך "דאמר אניה בלב ים הא נמי בלב ים היא למ

ג דאינה מיטלטלת מלא וריקן "מיטלטלת מלא וריקן אין אי לא לא אבל ספינה של חרס אע

ד מיטלטלת "למד אניה בלב ים היא הא נמי אניה בלב ים היא "אי נמי ספינת הירדן למ

ר חנינא בן עקביא מפני מה אמרו ספינת "מלא וריקן הא נמי מיטלטלת מלא וריקן דא

ר יהודה אמר רב "הירדן טמאה מפני שטוענים אותה ביבשה ומורידין אותה למים א

שעה אחת שהרי כמה שנים נשנית ' לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ואפי

ה טעמה עד שבא רבי חנינא בן עקביא ופירשה אמר רבי משנה זו בבית המדרש ולא נתגל

' בשעת מיתה שנא' יונתן לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפי

בשעת מיתה תהא עוסק בתורה אמר ' זאת התורה אדם כי ימות באהל אפי( במדבר יט)

התורה אדם כי  ל אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת"ר

ימות באהל אמר רבא 

דתנן שלש עגלות > אין>ולחנניא טילטול על ידי שוורים שמיה טילטול    א גמרא,דף פד

' הן עשויה כקתידרא טמאה מדרס כמטה טמאה טמא מת של אבנים טהורה מכלום ואמר ר

יוחנן ואם יש בה בית קבול רמונים טמאה טמא מת שלש תיבות הן תיבה שפתחה מצדה 

ר מדרס כלי חרס "מאה מדרס מלמעלה טמאה טמא מת והבאה במדה טהורה מכלום תט

יוסי אומר אף הספינה מאי קאמר אמר רב זביד הכי קאמר מדרס כלי חרס טהור ' טהור ר

יוסי אומר אף הספינה טהורה כתנא דידן ' ומגעו טמא וספינה של חרס טמאה כחנניא ר

הכי קאמר מדרס כלי חרס טהור ומגעו  מתקיף לה רב פפא מאי אף אלא אמר רב פפא

יוסי אומר אף ' טמא ושל עץ בין מדרסו ובין מגעו טמא וספינת הירדן טהורה כתנא דידן ר

( ויקרא טו)הספינה טמאה כחנניא ומדרס כלי חרס מנלן דטהור אמר חזקיה דאמר קרא 

נמי  ואיש אשר יגע במשכבו מקיש משכבו לו מה הוא אית ליה טהרה במקוה אף משכבו

כמשכב נדתה יהיה לה מקיש ( ויקרא טו)ישמעאל תנא ' אית ליה טהרה במקוה דבי ר

משכבה לה מה היא אית לה טהרה במקוה אף משכבה נמי אית לה טהרה במקוה לאפוקי 

אילעא מפץ במת מנין ' כלי חרס דלית ליה טהרה במקוה מתיב ר

מאים במת מפץ שטמא בזב ודין הוא ומה פכין קטנים שטהורין בזב ט   ב גמרא,דף פד

חנינא שאני התם ' ל ר"אינו דין שיהא טמא במת ואמאי הא לית ליה טהרה במקוה א

ל רחמנא ליצלן מהאי דעתא אדרבה רחמנא ליצלן מדעתא דידך "הואיל ואיכא במינו א

ואיש אשר יגע במשכבו וכתיב וכל ( ויקרא טו)וטעמא מאי תרי קראי כתיבי כתיב 

ג דלית ליה טהרה במקוה אין "ו הזב יטמא הא כיצד יש במינו אעהמשכב אשר ישכב עלי

וכל כלי פתוח ( במדבר יט)במינו מקיש משכבו לו רבא אמר מדרס כלי חרס טהור מהכא 

אשר אין צמיד פתיל עליו הא יש צמיד פתיל עליו טהור הוא מי לא עסקינן דיחדינהו 

: לאשתו נדה וקאמר רחמנא טהור



ערוגה שהיא ששה על ששה טפחים שזורעין בתוכה חמשה מנין ל   ב משנה,דף פד

כי כארץ תוציא צמחה ( ישעיהו סא)' רוחות הערוגה ואחת באמצע שנא' על ד' זרעונין ד

: וכגנה זרועיה תצמיח זרעה לא נאמר אלא זרועיה

מאי משמע אמר רב יהודה כי כארץ תוציא צמחה תוציא חד צמחה חד    ב גמרא,דף פד

תרי הא ארבע תצמיח חד הא חמשה הרי תרי זרועיה 

וקים להו לרבנן דחמשא בשיתא לא ינקי מהדדי ומנלן דהא דקים להו    א גמרא,דף פה

ר יוחנן מאי דכתיב "מילתא היא דאמר רבי חייא בר אבא א> דחמשא בשיתא>לרבנן 

גבול שגבלו ראשונים לא תסיג [ אשר גבלו ראשונים]לא תסיג גבול רעך ( דברים יט)

בראשית )דכתיב > מאי>ו ראשונים אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי גבל

אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהו אלא שהיו ( לו

בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים מלא קנה זה לזית מלא קנה זה לגפנים מלא קנה 

רב פפא שהיו טועמין את הארץ כחויא רב זה לתאנים וחרי שמריחים את הארץ וחוי אמר 

חוץ ' אחא בר יעקב אמר חרי שנעשו בני חורין מנכסיהן אמר רב אסי ערוגה תוכה ו

מגבוליה תניא נמי הכי ערוגה תוכה ששה גבוליה בכמה כדתנן רבי יהודה אומר רוחב 

ים דבר)יהודה דכתיב ' ט דר"ר זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא מ"כמלא רוחב פרסה א

והשקית ברגלך כגן הירק מה רגל טפח אף גבול נמי טפח אמר רב ערוגה בחורבה ( יא

שנינו והאיכא מקום קרנות אמרי בי רב משמיה דרב בממלא את הקרנות וליזרע מאבראי 

ולא לימלי מגואי 

גזירה שמא ימלא את הקרנות ולא יהא אלא ראש תור ירק מי לא תנן    ב גמרא,דף פה

נכנס לתוך שדה אחר מותר מפני שנראה סוף שדה אין ראש תור  היה ראש תור ירק

בערוגה ושמואל אמר ערוגה בין הערוגות שנינו והא קא מיתערבי בהדדי בנוטה שורה 

לכאן ושורה לכאן אמר עולא בעו במערבא הפקיע תלם אחד על פני כולה מהו אמר רב 

את השורה איתיביה  ששת בא ערבוב וביטל את השורה רב אסי אמר אין עירובו מבטל

רבינא לרב אשי הנוטע שתי שורות של קישואין שתי שורות של דילועין שתי שורות של 

פול המצרי מותר שורה אחת של קישואין ושורה אחת של דילועין ושורה אחת של פול 

ר יוחנן הרוצה למלאות כל "המצרי אסור שאני הכא דאיכא שראכא אמר רב כהנא א

ששה על ששה ועוגל בה חמשה וממלא קרנותיה כל מה שירצה  גינתו ירק עושה ערוגה

והא איכא דביני וביני אמרי דבי רבי ינאי במחריב בין הביניים רב אשי אמר אם היו 

זרועין שתי זורען ערב ערב זורען שתי איתיביה רבינא לרב אשי עבודת ירק בירק אחר 

ששה טפחים ורואין אותם 

בלא הוא דשרי הא לאו הכי אסור התם לאקולי בה כטבלא מרובעת כט   א גמרא,דף פו

: קולא אחרינא להתיר ראש תור היוצא הימנה

' טמאה שנא[ שהיא]> שתהא>מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי    א משנה,דף פו

היו נכונים לשלשת ימים מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל להיות ( שמות יט)

הי ביום השלישי בהיותם כואבים מנין שקושרין לשון של וי( בראשית לד)בשבת שנאמר 

אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ( ישעיהו א)זהורית בראש שעיר המשתלח שנאמר 

( תהילים קט)' פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא"כ אע"מנין לסיכה שהיא כשתייה ביוה

: ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו



א בן עזריה דאי כרבי אלעזר "אלעזר בן עזריה סיפא כר' כררישא דלא    א גמרא,דף פו

בן עזריה טהורה שמענא ליה מאן דלא מוקי כתנאי תנא רישא טהורה ומוקי לה לכולה 

ר פולטת "אלעזר בן עזריה ת' א בן עזריה ומאן דמוקים כתנאי רישא רבנן וסיפא כר"כר

בי ישמעאל אומר פעמים שכבת זרע ביום השלישי טהורה דברי רבי אלעזר בן עזריה ר

ואם ' עקיבא אומר לעולם ה' עונות ר' עונות פעמים שהן ו' עונות פעמים שהן ה' שהן ד

יצאתה מקצת עונה ראשונה נותנין לה מקצת עונה ששית אמרוה רבנן קמיה דרב פפא 

' עביד פרישה ור' אלעזר בן עזריה כרבנן דאמרי בה' ואמרי לה רב פפא לרבא בשלמא ר

יוסי כדאמר ' עביד פרישה אלא רבי עקיבא כמאן לעולם כר' יוסי דאמר בד' ישמעאל כר

( שמות לד)רב אדא בר אהבה משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד בהשכמה עלה דכתיב 

לך רד ועלית אתה ( שמות יט)וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני בהשכמה ירד דכתיב 

ירידה בהשכמה למה ליה  ואהרן עמך מקיש ירידה לעלייה מה עלייה בהשכמה אף

למימרא להו והא אמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום הא אמר 

רבא אם היה בית אפל מותר ואמר רבא ואיתימא רב פפא תלמיד חכם מאפיל בטליתו 

ומותר 

והא טבולי יום נינהו אביי בר רבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרווייהו    ב גמרא,דף פו

ל רבינא למרימר ניתנה "א' יתנה תורה לטבול יום יתיב מרימר וקאמר לה להא שמעתנ

קאמרת או ראויה קאמרת אמר ליה ראויה קאמינא וליטבלו ביני שימשי וליקבלו תורה 

לא מראש בסתר דברתי וליטבלו בצפרא ( ישעיהו מח)ביני שימשי אמר רבי יצחק 

שלא יהא הללו הולכין לקבל תורה ר יצחק "דשבתא וליקבלו תורה בצפרא דשבתא א

עקיבא אבל ' ישמעאל ור' ר יוחנן זו דברי ר"ר חייא ברבי אבא א"והללו הולכין לטבילה א

חכמים אומרים שש עונות שלמות בעינן אמר רב חסדא מחלוקת שפירשה מן האשה אבל 

וכל בגד וכל עור ( ויקרא טו)פירשה מן האיש טמאה כל זמן שהיא לחה מתיב רב ששת 

אשר יהיה עליו שכבת זרע פרט לשכבת זרע שהיא סרוחה מאי לאו שפירשה מן האיש 

מהו { נכרית> }כותית>לא שפירשה מן האשה בעי רב פפא שכבת זרע של ישראל במעי 

דלא דאיגי במצות לא או דילמא { גוים> }ם"עכו>ישראל דדאיגי במצות חביל גופייהו 

ואם תמצי לומר כיון דאכלי שקצים ורמשים כיון דאכלין שקצים ורמשים חביל גופייהו 

דאית לה פרוזדור מסרחת אבל בהמה דלית > היא>חביל גופייהו במעי בהמה מהו אשה 

ר בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל "ת : ש תיקו"לה פרוזדור לא או דילמא ל

ח אתו למדבר סיני כתיב הכא "רבי יוסי אומר בשבעה בו אמר רבא דכולי עלמא בר

החדש הזה לכם ראש חדשים ( שמות יב)ביום הזה באו מדבר סיני וכתיב התם ( שמות יט)

שמות )ח ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל כתיב הכא "ח אף כאן ר"מה להלן ר

ויאמר משה אל העם זכור את היום ( שמות יג)זכור את יום השבת לקדשו וכתיב התם ( כ

בעצומו של יום כי פליגי בקביעא דירחא רבי יוסי  הזה מה להלן בעצומו של יום אף כאן

סבר בחד בשבא איקבע ירחא ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחא 

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ( שמות יט)בתרי בשבא אמר להו 

בתלתא אמר להו מצות הגבלה בארבעה עבוד פרישה ורבנן סברי בתרי    א גמרא,דף פז

בשבא איקבע ירחא בתרי בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחא בתלתא 

שמות )עבוד פרישה מיתיבי ' אמר להו ואתם תהיו לי בארבעה אמר להו מצות הגבלה בה

יום אחד הוסיף משה מדעתו  יוסי' יוסי אמר לך ר' וקדשתם היום ומחר קשיא לר( יט



ה עמו הוסיף יום אחד מדעתו ופירש מן "דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב' דתניא ג

האשה ושבר את הלוחות הוסיף יום אחד מדעתו מאי דריש היום ומחר היום כמחר מה 

מ תרי יומי לבר מהאידנא "למחר לילו עמו אף היום לילו עמו ולילה דהאידנא נפקא ליה ש

ה על ידו דלא שריא שכינה עד צפרא דשבתא ופירש מן האשה מאי "דהסכים הקב ומנלן

דריש נשא קל וחומר בעצמו אמר ומה ישראל שלא דברה שכינה עמהן אלא שעה אחת 

אל תגשו אני שכל שעה ושעה ' והיו נכונים וגו( שמות יט)וקבע להן זמן אמרה תורה 

ה על ידו "ה וכמה ומנלן דהסכים הקבשכינה מדברת עמי ואינו קובע לי זמן על אחת כמ

לך אמור להם שובו לכם לאהליכם וכתיב בתריה ואתה פה עמוד עמדי ( דברים ה)דכתיב 

פה אל פה אדבר בו שבר את הלוחות מאי דריש אמר ומה פסח ( במדבר יב)ואית דאמרי 

וכל בן נכר לא יאכל בו התורה כולה ( שמות יב)ג מצות אמרה תורה "שהוא אחד מתרי

ה על ידו "על אחת כמה וכמה ומנלן דהסכים הקב{ משומדים> }מומרים>וישראל [ כאן]

והיו ( שמות יט)ש "ל יישר כחך ששיברת ת"אשר שברת ואמר ר( שמות לד)שנאמר 

ש שלישי "יוסי הא אמרינן יום אחד הוסיף משה מדעתו ת' נכונים ליום השלישי קשיא לר

רי לך רבנן הא מני רבי יוסי היא שלישי שלישי בחדש ושלישי בשבת קשיא לרבנן אמ

וכתיב ויגד משה את דברי ' וישב משה את דברי העם אל ה( שמות יט)למאי לכדתניא 

ה למשה ומה אמר להם משה לישראל ומה אמרו ישראל "מה אמר לו הקב' העם אל ה

יוסי בר יהודה רבי אומר ' למשה ומה השיב משה לפני הגבורה זו מצות הגבלה דברי ר

חילה פירש עונשה דכתיב וישב משה דברים שמשבבין דעתו של אדם ולבסוף פירש בת

מתן שכרה דכתיב ויגד משה דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה ואיכא דאמרי בתחילה 

פירש מתן שכרה דכתיב וישב משה דברים שמשיבין דעתו של אדם ולבסוף פירש עונשה 

א שמע ששי ששי בחודש ששי בשבת דכתיב ויגד משה דברים שקשין לאדם כגידין ת

קשיא לרבנן הא נמי רבי יוסי היא ששי למאי רבא אמר 

לחנייתן רב אחא בר יעקב אמר למסען וקמיפלגי בשבת דמרה דכתיב    ב גמרא,דף פז

אלהיך ואמר רב יהודה אמר רב כאשר צוך במרה מר סבר ' כאשר צוך ה( דברים ה)

ש ניסן שבו יצאו "אשבת איפקוד אתחומין לא איפקוד ומר סבר אתחומין נמי איפקוד ת

ו ולערב לקו בכורות ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם ובחמשה עשר יצא

ד אלא מבערב לקו בכורות ואותו היום חמישי בשבת היה מדחמיסר בניסן "לערב ס

חמשה בשבת ריש ירחא דאייר שבתא וריש ירחא דסיון חד בשבת קשיא לרבנן אמרי לך 

רבנן אייר דההיא שתא עבורי עברוה תא שמע דלא עברוה ניסן שבו יצאו ישראל 

ד "חיהם בחמשה עשר יצאו ולערב לקו בכורות לערב סממצרים בארבעה עשר שחטו פס

אלא אימא מבערב לקו בכורות ואותו היום חמישי בשבת היה השלים ניסן ואירע אייר 

יוסי היא ' להיות בשבת חסר אייר ואירע סיון להיות באחד בשבת קשיא לרבנן הא מני ר

בחמשה עשר ' ל וגוויסעו מאלים ויבואו כל עדת בני ישרא( שמות טז)ש "אמר רב פפא ת

וכתיב ' ובקר וראיתם את כבוד ה( שמות טז)יום לחדש השני ואותו היום שבת היה דכתיב 

ששת ימים תלקטוהו ומדחמיסר באייר שבתא ריש ירחא דסיון חד בשבת ( שמות טז)

ל רב חביבי מחוזנאה לרב "קשיא לרבנן אמרי לך רבנן אייר דההיא שתא עבורי עברוה א

ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן תנא ( שמות מ)ש "אשי ת

אותו יום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשית ראשון לנשיאים ראשון לכהונה 

ראשון לעבודה ראשון לירידת האש ראשון לאכילת קדשים ראשון לשכון שכינה ראשון 



ניסן דהאי שתא לברך את ישראל ראשון לאיסור הבמות ראשון לחדשים ומדריש ירחא ד

בשבת דתניא אחרים אומרים אין בין עצרת לעצרת ואין בין [ 'בד]חד בשבת דאשתקד 

הוה ליה ריש ירחא דאייר מעלי ' ימים בלבד ואם היתה שנה מעוברת ה' ה אלא ד"ה לר"ר

יוסי שבעה חסרין ' שבתא וריש ירחא דסיון שבתא קשיא בין לרבי יוסי בין לרבנן לר

עבוד 

ש דתניא בסדר עולם ניסן שבו יצאו ישראל "חסרים עבוד ת' לרבנן ח   א גמרא,דף פח

ש היה ומדריש "ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהן בחמשה עשר יצאו ואותו היום ע

יוסי אמר ' ירחא דניסן ערב שבת ריש ירחא דאייר חד בשבא וסיון בתרי בשבא קשיא לר

שני עלה משה וירד בשלישי עלה וירד ש רבי יוסי אומר ב"יוסי הא מני רבנן היא ת' לך ר

ירד ושוב לא עלה ומאחר שלא עלה מהיכן ירד אלא ברביעי עלה וירד בחמישי בנה ' בד

מזבח והקריב עליו קרבן בששי לא היה לו פנאי מאי לאו משום תורה לא משום טורח 

שבת דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם 

ויתיצבו ( שמות יט) : על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי כמאן כרבנןתליתאי 

ה עליהם את ההר כגיגית "ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"בתחתית ההר א

ר אחא בר "ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם א

ר קבלוה בימי אחשורוש דכתיב כ הדו"יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אעפ

תהילים )קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר אמר חזקיה מאי דכתיב ( אסתר ט)

משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה ( עו

אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה ולמה יראה כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב 

ה עם "יתירה למה לי מלמד שהתנה הקב' ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ה (בראשית א)

מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני 

סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ' דרש ר : מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

שני כתרים אחד כנגד  ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו

נעשה ואחד כנגד נשמע וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה 

ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב אמר רבי חמא ברבי ( שמות לג)ופירקום שנאמר 

חנינא בחורב טענו בחורב פרקו בחורב טענו כדאמרן בחורב פרקו דכתיב ויתנצלו בני 

ל "יוחנן וכולן זכה משה ונטלן דסמיך ליה ומשה יקח את האהל אמר ר ר"א' ישראל וגו

ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת ' ופדויי ה( ישעיהו לה)ה להחזירן לנו שנאמר "עתיד הקב

עולם על ראשם שמחה שמעולם על ראשם אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל 

זה שמלאכי השרת משתמשין בו נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז 

מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ברישא עשי ' ברכו ה( תהילים קג)דכתיב 

למה ' כתפוח בעצי היער וגו( שיר השירים ב)ד "ר חמא ברבי חנינא מ"והדר לשמע א

נמשלו ישראל לתפוח לומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה 

ההוא מינא דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא  לנשמע

ל עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי "וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא א

ל "לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו א' בפחזותייכו קיימיתו ברישא איבעי

אנן 

תומת ישרים תנחם הנך אינשי ( משלי יא)ימותא כתיב בן דסגינן בשל   ב גמרא,דף פח

ר "ר שמואל בר נחמני א"א : וסלף בוגדים ישדם( משלי יא)דסגן בעלילותא כתיב בהו 



לבבתני אחותי כלה לבבתני באחת מעיניך בתחילה ( שיר השירים ד)יונתן מאי דכתיב 

וך חופתה אמר רב באחת מעיניך לכשתעשי בשתי עיניך אמר עולא עלובה כלה מזנה בת

אמר רב ' עד שהמלך במסיבו נרדי וגו( שיר השירים א)מרי ברה דבת שמואל מאי קרא 

ר עלובין ואינן עולבין שומעין "נתן ולא כתב הסריח ת' ועדיין חביבותא היא גבן דכתי

( שופטים ה)חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר 

יתן אמר ' ה( תהילים סח)ר יוחנן מאי דכתיב "שמש בגבורתו אואוהביו כצאת ה

' המבשרות צבא רב כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים לשונות תני דבי ר

וכפטיש יפוצץ סלע מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות אף כל דיבור ( ירמיהו כג)ישמעאל 

( משלי ח)ד "חננאל בר פפא מ ה נחלק לשבעים לשונות אמר רב"ודיבור שיצא מפי הקב

שמעו כי נגידים אדבר למה נמשלו דברי תורה כנגיד לומר לך מה נגיד זה יש בו להמית 

ת יש בם להמית ולהחיות היינו דאמר רבא למיימינין בה סמא דחיי "ולהחיות אף ד

ה קושרים לו "א נגידים כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"למשמאילים בה סמא דמותא ד

צרור המור דודי לי בין שדי ילין ( שיר השירים א)ד "ר יהושע בן לוי מ"א : תריםשני כ

ע אף על פי שמיצר ומימר לי דודי בין שדי ילין "ה רבש"אמרה כנסת ישראל לפני הקב

מי שהכל שלו מכפר לי על עון ( שיר השירים א)אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי 

י לישנא דמכניש הוא אמר מר זוטרא בריה דרב גדי שכרמתי לי מאי משמע דהאי כרמ

ר יהושע בן לוי מאי דכתיב "וא : נחמן כדתנן כסא של כובס שכורמים עליו את הכלים

ה נתמלא כל "לחייו כערוגת הבושם כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב( שיר השירים ה)

ה "יא הקבהעולם כולו בשמים וכיון שמדיבור ראשון נתמלא דיבור שני להיכן הלך הוצ

שפתותיו שושנים ( שיר השירים ה)הרוח מאוצרותיו והיה מעביר ראשון ראשון שנאמר 

ל כל דיבור ודיבור שיצא מפי "ואריב : נוטפות מור עבר אל תקרי שושנים אלא ששונים

נפשי יצאה בדברו ומאחר ( שיר השירים ה)ה יצתה נשמתן של ישראל שנאמר "הקב

ור שני היאך קיבלו הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיב

גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה ( תהילים סח)והחיה אותם שנאמר 

ב "ה חזרו ישראל לאחוריהן י"יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב' ואמר ר

ת ידודון ידודון אל מלאכי צבאו( תהילים סח)מיל והיו מלאכי השרת מדדין אותן שנאמר 

ל בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני "ואריב : תיקרי ידודון אלא ידודון

ע מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה "ה רבש"הקב

שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה 

אדנינו מה אדיר שמך ' מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה( ם חתהילי)לבשר ודם 

ה למשה החזיר להן תשובה אמר "בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים אמר לו הקב

ע מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור "לפניו רבש

נחום מלמד ' עננו ואמר ר מאחז פני כסא פרשז עליו( איוב כו)להן תשובה שנאמר 

שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה 

אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר להן למצרים ' אנכי ה( שמות כ)כתיב בה 

ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם שוב מה כתיב בה לא יהיה לך אלהים 

אתם שרויין שעובדין אחרים בין עמים 

שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת { עבודה זרה> }עבודת גלולים>   א גמרא,דף פט

לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות שוב מה כתיב בה לא תשא משא 



ומתן יש ביניכם שוב מה כתיב בה כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם שוב מה כתיב 

ף לא תגנוב קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם מיד הודו לו בה לא תרצח לא תנא

ואילו תנה הודך על השמים ' אדונינו מה אדיר שמך וגו' ה( תהילים ח)ה שנאמר "להקב

עלית ( תהילים סח)לא כתיב מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר 

מתנות אף מלאך המות למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם בשכר שקראוך אדם לקחת 

ויתן את הקטורת ויכפר על העם ואומר ויעמוד בין ( במדבר יז)מסר לו דבר שנאמר 

ר יהושע בן לוי בשעה שירד "וא : אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע' המתים ובין החיים וגו

ה בא שטן ואמר לפניו רבונו של עולם תורה היכן היא אמר לו נתתיה "משה מלפני הקב

' אלהים הבין דרכה וגו( איוב כח)צל ארץ אמר לה תורה היכן היא אמרה לו לארץ הלך א

תהום אמר ( איוב כח)ל אין בי שנאמר "הלך אצל ים ואמר לו אין עמדי הלך אצל תהום א

לא בי היא וים אמר אין עמדי אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה חזר ואמר לפני 

יה אמר לו לך אצל בן עמרם הלך אצל ע חיפשתי בכל הארץ ולא מצאת"ה רבש"הקב

ה תורה "ה היכן היא אמר לו וכי מה אני שנתן לי הקב"משה אמר לו תורה שנתן לך הקב

ה למשה משה בדאי אתה אמר לפניו רבונו של עולם חמודה גנוזה יש לך "ל הקב"א

ה למשה הואיל "שאתה משתעשע בה בכל יום אני אחזיק טובה לעצמי אמר לו הקב

ר "וא : 'זכרו תורת משה עבדי וגו( מלאכי ג)מך תקרא על שמך שנאמר ומיעטת עצ

ה שהיה קושר כתרים לאותיות אמר "יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב

ל היה לך "לו משה אין שלום בעירך אמר לפניו כלום יש עבד שנותן שלום לרבו א

' ר[ ואמר]> אמר>שר דברת כא' ועתה יגדל נא כח ה( במדבר יד)לעזרני מיד אמר לו 

וירא העם כי בושש משה אל תקרי בושש אלא באו שש ( שמות לב)ד "יהושע בן לוי מ

בשעה שעלה משה למרום אמר להן לישראל לסוף ארבעים יום בתחלת שש אני בא לסוף 

יום בא שטן ועירבב את העולם אמר להן משה רבכם היכן הוא אמרו לו עלה למרום ' מ

ולא השגיחו עליו מת ולא השגיחו עליו הראה להן דמות מטתו והיינו  אמר להן באו שש

ל ההוא מרבנן לרב כהנא מי "א : 'כי זה משה האיש וגו( שמות לב)דקאמרי ליה לאהרן 

ל הר שנעשו בו נסים לישראל הר ניסאי מיבעי ליה אלא הר "שמיע לך מאי הר סיני א

ט לא שכיחת קמיה דרב פפא "ל מ"שנעשה סימן טוב לישראל הר סימנאי מיבעי ליה א

דרב הונא דאמרי ' ורב הונא בריה דרב יהושע דמעייני באגדתא דרב חסדא ורבה ברי

עליו והיינו דאמר { לאומות העולם> }ם"לעכו>תרווייהו מאי הר סיני הר שירדה שנאה 

שמות יש לו מדבר צין שנצטוו ישראל עליו מדבר קדש שנתקדשו ' חנינא ה' יוסי בר' ר

אל עליו מדבר קדמות שנתנה קדומה עליו מדבר פארן ישר

לאומות > }ם"לעכו>שפרו ורבו עליה ישראל מדבר סיני שירדה שנאה    ב גמרא,דף פט

ר אבהו הר סיני שמו ולמה נקרא "אבהו דא' עליו ומה שמו חורב שמו ופליגא דר{ העולם

שרין לשון של מנין שקו : עליו{ לאומות העולם> }ם"לעכו>הר חורב שירדה חורבה 

ה לישראל אם יהיו "ר יצחק אמר להם הקב"כשנים כשני מיבעי ליה א : 'זהורית וכו

 : חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו כשלג ילבינו

לכו נא בואו נא מיבעי ליה ' לכו נא ונוכחה יאמר ה( ישעיהו א)דרש רבא מאי דכתיב 

ה לישראל לכו נא אצל אבותיכם "יה לעתיד לבא יאמר להם הקבמיבעי ל' אמר ה' יאמר ה

( בראשית טו)ע אצל מי נלך אצל אברהם שאמרת לו "ויוכיחו אתכם ויאמרו לפניו רבש

והיה כאשר ( בראשית כז)ידוע תדע ולא בקש רחמים עלינו אצל יצחק שבירך את עשו 



אנכי ארד עמך מצרימה ( בראשית מו)תריד ולא בקש רחמים עלינו אצל יעקב שאמרת לו 

ה הואיל ותליתם "אמר להן הקב' ולא בקש רחמים עלינו אצל מי נלך עכשיו יאמר ה

ד "ר יונתן מ"ר שמואל בר נחמני א"א : עצמכם בי אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

אבינו גואלנו ' כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה( ישעיהו סג)

ע ימחו "ה לאברהם בניך חטאו לי אמר לפניו רבש"מך לעתיד לבא יאמר לו הקבמעולם ש

על קדושת שמך אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי 

ע ימחו על קדושת שמך אמר לא בסבי "עלייהו אמר ליה בניך חטאו אמר לפניו רבש

ע בני ולא בניך "אמר לפניו רבשטעמא ולא בדרדקי עצה אמר לו ליצחק בניך חטאו לי 

בני בכורי עכשיו בני ולא ( שמות ד)בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם 

בניך ועוד כמה חטאו כמה שנותיו של אדם שבעים שנה דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו 

ה דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית "ה דלילותא פשו להו כ"להו חמשין דל כ

פשו להו תרתי סרי ופלגא אם אתה סובל את כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא הכסא 

אתה אבינו אמר להם > כי>ל כולם עלי הא קריבית נפשי קמך פתחו ואמרו "עליך ואת

ה בעינייהו מיד נשאו "ה ומחוי להו יצחק הקב"יצחק עד שאתם מקלסין לי קלסו להקב

ר חייא בר "אבינו גואלנו מעולם שמך א' אתה ה( ישעיהו סג)עיניהם למרום ואומרים 

ר יוחנן ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל אלא שזכותו "אבא א

בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה ואהיה להם כמרימי עול ( הושע יא)גרמה לו דכתיב 

: על לחיהם ואט אליו אוכיל

בלין כדי לתבל ביצה קלה המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה ת   ב משנה,דף פט

ומצטרפין זה עם זה קליפי אגוזין קליפי רמונים איסטיס ופואה כדי לצבוע בהן בגד קטן 

פי סבכה מי רגלים נתר ובורית קמוליא ואשלג כדי לכבס בגד קטן פי סבכה רבי יהודה 

: אומר כדי להעביר את הכתם

ם היה עב או מרוסס כדי תנינא חדא זימנא קנה כדי לעשות קולמוס א   ב גמרא,דף פט

לבשל ביצה קלה שבביצים טרופה ונתונה באילפס מהו דתימא התם הוא דלא חזי למידי 

 : תבלין כדי לתבל ביצה קלה : ל"אבל עצים דחזו לככא דאקלידא אפילו כל שהוא קמ

אסורין > ושם אחד>שמות ממין אחד או משלשה מינין ' ורמינהו תבלין שנים וג

ואמר חזקיה  ומצטרפין זה עם זה

במיני מתיקה שנו הואיל וראויין למתק קדירה טעמא דחזו למתק את    א גמרא,דף צ

קליפי אגוזין וקליפי רמונים סטיס ופואה  : הקדירה הא לאו הכי לא הכא נמי חזו למתק

הא >ורמינהי המוציא סמנים שרויין כדי לצבוע בהן דוגמא לאירא  : כדי לצבוע בגד קטן

רב נחמן אמר רבה בר אבוה לפי שאין אדם טורח לשרות סממנים אמר > איתמר עלה

תנא נתר  : נתר : יום' תנא מי רגלים עד בן מ : מי רגלים : לצבוע בהן דוגמא לאירא

אמר רב יהודה זה חול והתניא הבורית והחול  : בורית : אלכסנדרית ולא נתר אנפנטרין

ין והלעינון והבורית והאהל ואי אלא מאי בורית כבריתא מיתיבי הוסיפו עליהן החלביצ

זה הכלל כל שיש לו עיקר [ והתניא]> והתנן>ד כבריתא כבריתא מי איתא בשביעית "ס

יש לו שביעית ושאין לו עיקר אין לו שביעית אלא מאי בורית אהלא והתניא והבורית 

אשלג אמר  : אמר רב יהודה שלוף דוץ : קימוליא : תרי גווני אהלא> אלא>ואהלא 

שאילתינהו לכל נחותי ימא ואמרו לי שונאנה שמיה ומשתכח בנוקבא דמרגניתא  שמואל

: ומפקי ליה ברמצא דפרזלא



פלפלת כל שהוא ועטרן כל שהוא מיני בשמים ומיני מתכות כל שהן    א משנה,דף צ

מאבני המזבח ומעפר המזבח מקק ספרים ומקק מטפחותיהם כל שהוא שמצניעין אותן 

ולא ידבק ( דברים יג)ז כל שהוא שנאמר "ר אף המוציא משמשי עלגונזן רבי יהודה אומ

: בידך מאומה מן החרם

למאי חזיא  : עיטרן כל שהוא : פלפלת כל שהוא למאי חזיא לריח הפה   א גמרא,דף צ

ר המוציא ריח רע כל שהוא שמן טוב כל שהוא "ת : מיני בשמים כל שהן : לצילחתא

למאי חזו תניא רבי שמעון  : מיני מתכות כל שהן : ארגמן כל שהוא ובתולת הוורד אחת

ר האומר הרי עלי ברזל אחרים "בן אלעזר אומר שכן ראוי לעשות ממנה דרבן קטן ת

אומרים לא יפחות מאמה על אמה למאי חזיא אמר רב יוסף לכלייא עורב ואיכא דאמרי 

לא  אחרים אומרים לא יפחות מכלייא עורב וכמה אמר רב יוסף אמה על אמה נחשת

יפחות ממעה כסף תניא רבי אליעזר אומר לא יפחות מצינורא קטנה של נחשת למאי חזיא 

ר "א : מקק ספרים ומקק מטפחת : אמר אביי שמחטטין בה את הפתילות ומקנחין הנרות

יהודה מקק דסיפרי תכך דשיראי ואילא דעינבי ופה דתאני והה דרימוני כולהו סכנתא 

יוחנן הוה קאכיל תאיני אמר ליה רבי קוצין יש ' דרההוא תלמידא דהוה יתיב קמיה 

: ל קטליה פה לדין"בתאנים א

המוציא קופת הרוכלין אף על פי שיש בה מינין הרבה אינו חייב אלא    א משנה,דף צ

יהודה בן בתירה אומר חמשה ' חטאת אחת זרעוני גינה פחות מכגרוגרת ר

ים זרע פול המצרי שנים חגב חי טהור זרע קישואין שנים זרע דילועין שנ   ב משנה,דף צ

כל שהוא מת כגרוגרת צפורת כרמים בין חיה בין מתה כל שהוא שמצניעין אותה לרפואה 

: יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כל שהוא שמצניעין אותו לקטן לשחוק בו' ר

ע וחכמים "ורמינהי זבל וחול הדק כדי לזבל קלח של כרוב דברי ר   ב גמרא,דף צ

מרים כדי לזבל כרישא אמר רב פפא הא דזריע הא דלא זריע לפי שאין אדם טורח או

ר המוציא גרעינין אם לנטיעה שתים אם "ת : זרע קישואין : להוציא נימא אחת לזריעה

לאכילה כמלא פי חזיר וכמה מלא פי חזיר אחת אם להסיק כדי לבשל ביצה קלה אם 

שני נימין מזנב הסוס ומזנב הפרה חייב  ר המוציא"לחשבון שתים אחרים אומרים חמש ת

ציפורת  : שמצניעין אותן לנישבין מקשה של חזיר אחת צורי דקל שתים תורי דקל אחת

מאי ציפורת כרמים אמר רב פליא ביארי אמר אביי  : כרמים בין חיה בין מתה כל שהוא

 ופלגא' ומשתכח בדיקלא דחד נבארא ועבדי לה לחוכמא אכיל ליה לפלגא דימיני

דשמאליה רמי לה בגובתא דנחשא וחתים לה בשיתין גושפנקי ותלי לה באיברא דשמאלא 

לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו וחכים כמה דבעי וגמר כמה דבעי ( קוהלת י)וסימניך 

ותנא  : 'יהודה אומר אף המוציא כו' ר : ואכיל ליה לאידך פלגא דאי לא מיעקר תלמודו

אכיל ליה אי הכי טהור נמי דהא רב כהנא הוה קאים קמא סבר לא מאי טעמא דילמא 

קמיה דרב והוה קמעבר שושיבא אפומיה אמר ליה שקליה דלא לימרו מיכל קאכיל ליה 

בל תשקצו את נפשותיכם אלא דילמא מיית ואכיל ליה ורבי ( ויקרא יא)וקעבר משום 

:  יהודה אי מיית קטן מיספד ספיד ליה

  

מסכת שבת פרק י 



המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה והוציאו בשבת חייב בכל שהוא וכל    ב משנה,דף צ

: אדם אין חייב עליו אלא כשיעורו חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו

למה ליה למיתני המצניע ליתני המוציא לזרע ולדוגמא ולרפואה חייב    ב גמרא,דף צ

ה הצניעו והשתא קא בכל שהוא אמר אביי הכא במאי עסקינן כגון שהצניעו ושכח למ

מפיק ליה סתמא 

ל כל העושה על דעת ראשונה "מהו דתימא בטולי בטלה מחשבתו קמ   א גמרא,דף צא

הוא עושה אמר רב יהודה אמר שמואל מחייב היה רבי מאיר אף במוציא חטה אחת 

לזריעה פשיטא כל שהוא תנן מהו דתימא כל שהוא לאפוקי מגרוגרת ולעולם עד דאיכא 

מתקיף לה רב יצחק בריה דרב יהודה אלא מעתה חישב להוציא כל ביתו הכי ל "כזית קמ

וכל אדם אין חייבין  : נמי דלא מיחייב עד דמפיק לכוליה התם בטלה דעתו אצל כל אדם

ר שמעון בן "מתניתין דלא כרבי שמעון בן אלעזר דתניא כלל א : עליו אלא כשיעורו

מוהו והוכשר לזה והצניעו ובא אחר והוציא אלעזר כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כ

נתחייב זה במחשבתו של זה אמר רבא אמר רב נחמן הוציא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה 

לזריעה אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב פשיטא זיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא 

ל בעי רבא "איכא שיעורא מהו דתימא בעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא קמ

ל התם הוא דמיחייב "הוציא חצי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו את

דזיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא הכא כיון דבעידנא דאפקה לא הוה ביה 

שיעור אכילה לא מיחייב או דילמא כיון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה מיחייב אמחשבה 

ל כיון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה מיחייב אמחשבה "ייב ואתדזריעה השתא נמי מיח

דזריעה השתא נמי מיחייב הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה ונמלך עליה לזריעה מהו הכא 

ודאי כי אישתיק אמחשבה קמייתא לא מיחייב או דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב 

צמקה וחזרה ותפחה מהו יש ל בתר השתא אזלינן ומיחייב הוציא כגרוגרת לאכילה ו"ואת

בעא מיניה רבא מרב נחמן זרק כזית  : דיחוי לענין שבת או אין דיחוי לענין שבת תיקו

תרומה לבית טמא מהו למאי אי לענין שבת כגרוגרת בעינן אי לענין טומאה כביצה 

אוכלין בעינן לעולם לענין שבת וכגון דאיכא פחות מכביצה אוכלין והאי משלימו לביצה 

מדמצטרף לענין טומאה מיחייב נמי לענין שבת או דילמא כל לענין שבת כגרוגרת מאי 

ל תניתוה אבא שאול אומר שתי הלחם ולחם הפנים שיעורן כגרוגרת ואמאי "בעינן א

לימא מדלענין 

יוצא בכזית לענין שבת נמי בכזית הכי השתא התם מדאפקיה חוץ    ב גמרא,דף צא

ר הכא שבת "אשבת לא מיחייב עד דמפיק ליה לרהלחומת העזרה איפסיל ליה ביוצא 

פשיטא אמר אביי  : חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו : וטומאה בהדי הדדי קאתיין

הכא במאי עסקינן כגון שזרקו לאוצר ומקומו ניכר מהו דתימא כיון דמקומו ניכר 

: ל מדזרקיה לאוצר בטולי בטליה"במילתיה קמייתא קאי קמ

המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה בין שחזר והוציאן בין שהוציאן    ב משנה,דף צא

אחר פטור מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת קופה שהיא מליאה פירות ונתנה על 

: פ שרוב פירות מבחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה"אסקופה החיצונה אע

י "יק מרהר פטור הא קא מפ"רה' האי אסקופה מאי אילימא אסקופ   ב גמרא,דף צא

י בין שחזר והוציאן בין שהוציאן אחר פטור הא קא מפיק "ר אלא אסקופה רה"לרה

ל טעמא דנח בכרמלית הא לא נח בכרמלית "ר אלא אסקופה כרמלית והא קמ"י לרה"מרה



דלא כבן עזאי דתניא המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב ובן עזאי ' מיחייב מתני

אמר חזקיה לא שנו אלא בקופה מליאה קישואין ודלועין  : 'קופה שהיא מליאה כו : פוטר

מליאה ' יוחנן אמר אפי' אבל מליאה חרדל חייב אלמא קסבר אגד כלי לא שמיה אגד ור

' דלא כחזקיה דיקא ודלא כר' ר זירא מתני"חרדל פטור אלמא קסבר אגד כלי שמיה אגד א

טעמא דכל הקופה הא כל יוחנן דיקא כחזקיה לא דיקא דקתני עד שיוציא את כל הקופה 

פ שרוב "הפירות פטור אלמא קסבר אגד כלי שמיה אגד כרבי יוחנן לא דיקא דקתני אע

ג דאגידא קופה מגואי חייב אלמא קסבר "פירות בחוץ טעמא דרוב פירות הא כל פירות אע

יוחנן מתרץ לטעמיה חזקיה ' ור' אגד כלי לא שמיה אגד ואלא קשיא חזקיה מתרץ לטעמי

א בקופה מליאה קישואין ודלועין אבל "מיה עד שיוציא את כל הקופה בדמתרץ לטע

פ שרוב "י מתרץ לטעמיה אע"מליאה חרדל נעשה כמי שהוציא את כל הקופה וחייב ר

פירות בחוץ ולא רוב פירות בלבד אלא אפילו כל פירות פטור עד שיוציא את כל הקופה 

פ שרוב מינין בחוץ פטור "צונה אעמיתיבי המוציא קופת הרוכלין ונתנה על אסקופה החי

ד בצררי קשיא לחזקיה אמר לך חזקיה הכא במאי עסקינן "עד שיוציא את כל הקופה קס

באורנסי מתיב רב ביבי בר אביי הגונב כיס בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא 

ואי לידי איסור שבת היה מגרר ויוצא פטור שהרי איסור גניבה ואיסור שבת באין כאחד 

סלקא דעתך אגד כלי שמיה אגד קדים ליה איסור גניבה לאיסור שבת אי דאפקיה דרך פיו 

הכי נמי הכא במאי עסקינן דאפקיה דרך שוליו והאיכא מקום חלמה 

דאי בעי מפקע ליה ושקיל בנסכא וכיון דאיכא שנצין מפיק ליה עד    א גמרא,דף צב

נצין ואיבעית אימא דאית ליה ומכרכי פומיה ושרי ושקיל ושנצין אגידי מגואי דליכא ש

עילויה וכן אמר רבא לא שנו אלא בקופה מלאה קישואין ודלועין אבל מלאה חרדל חייב 

אלמא קסבר אגד כלי לא שמיה אגד אביי אמר אפילו מלאה חרדל פטור אלמא קסבר אגד 

 כלי שמיה אגד קם אביי בשיטתיה דרבא קם רבא בשיטתיה דאביי ורמי דאביי אדאביי

ר אביי אמר ביד חייב בכלי פטור ורבא "ורמי דרבא אדרבא דאיתמר המוציא פירות לרה

אמר ביד פטור בכלי חייב איפוך ביד חייב והתנן פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני 

: 'הכא למטה מג' מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהן פטורין התם למעלה מג

בין בשמאלו בתוך חיקו או על כתיפיו חייב שכן המוציא בין בימינו    א משנה,דף צב

משא בני קהת כלאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפקו באזנו ובשערו ובפונדתו ופיה למטה בין 

: פונדתו לחלוקו ובשפת חלוקו במנעלו בסנדלו פטור שלא הוציא כדרך המוציאין

בני  א המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחים חייב שכן משא"אמר ר   א גמרא,דף צב

על המשכן ועל המזבח סביב מקיש מזבח ( במדבר ג)קהת ומשא בני קהת מנלן דכתיב 

עשר ( שמות כו)אמות ומשכן גופיה מנלן דכתיב ' אמות אף מזבח י' למשכן מה משכן י

ויפרוש את האהל על המשכן ואמר רב משה רבינו ( שמות מ)אמות אורך הקרש וכתיב 

עשר אמות וגמירי דכל טונא דמידלי במוטות  פרשו מכאן אתה למד גובהן של לויים

תילתא מלעיל ותרי תילתי מלתחת אישתכח דהוה מידלי טובא ואיבעית אימא מארון 

וגמירי דכל טונא דמידלי במוטות תילתא ' דאמר מר ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן י

ה הוה קאי וליגמר ממשה דילמא מש' מלעיל ותרי תילתי מלרע אישתכח דמלמעלה מי

שאני דאמר מר אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה אמר רב משום 

רבי חייא המוציא משאוי בשבת על ראשו חייב חטאת שכן אנשי הוצל עושין כן ואנשי 

הוצל רובא דעלמא אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב משום רבי חייא אחד מבני הוצל 



בני עירו עושין כן ותיבטל דעתו אצל כל אדם  שהוציא משוי על ראשו בשבת חייב שכן

אלא אי איתמר הכי איתמר המוציא משוי על ראשו פטור 

: ל אנשי הוצל עושין כן בטלה דעתן אצל כל אדם"ואת   ב גמרא,דף צב

המתכוין להוציא לפניו ובא לו לאחריו פטור לאחריו ובא לו לפניו חייב    ב משנה,דף צב

ינר בין מלפניה ובין מלאחריה חייבת שכן ראוי להיות באמת אמרו האשה החוגרת בס

: חוזר רבי יהודה אומר אף מקבלי פתקין

מאי שנא לפניו ובא לו לאחריו דפטור דלא אתעביד מחשבתו לאחריו    ב גמרא,דף צב

ר אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו אמר "ובא לו לפניו נמי הא לא אתעביד מחשבתו א

רבא ומאי קושיא דילמא לפניו ובא לו לאחריו היינו טעמא דפטור דנתכוון לשמירה 

פניו היינו טעמא דחייב דנתכוון מעולה ועלתה בידו שמירה פחותה לאחריו ובא לו ל

קשיא המתכוין ' לשמירה פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה אלא מאי קושיא דיוקא דמתני

להוציא לפניו ובא לו לאחריו פטור הא לאחריו ובא לו לאחריו חייב אימא סיפא לאחריו 

נה זו ר אלעזר תברא מי שש"ובא לו לפניו הוא דחייב הא לאחריו ובא לו לאחריו פטור א

לא שנה זו אמר רב אשי מאי קושיא דילמא לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לאחריו ובא לו 

לאחריו דחייב דאיתעבידא מחשבתו אלא אפילו לאחריו ובא לו לפניו איצטריכא ליה 

ל דנתכוון לשמירה "סלקא דעתך אמינא הואיל ולא איתעביד מחשבתו לא ליחייב קמ

חייב ולאחריו ובא לו לאחריו תנאי היא דתניא פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה ד

המוציא מעות בפונדתו ופיה למעלה חייב פיה למטה רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין 

יהודה אי אתם מודים בלאחריו ובא לו לאחריו שהוא חייב ואמרו לו ואי אתה ' אמר להן ר

ד והן אמרו דבר יהודה אני אמרתי דבר אח' מודה כלאחר ידו ורגלו שהוא פטור אמר ר

אחד אני לא מצאתי תשובה לדבריהם והן לא מצאו תשובה לדברי מדקאמר להו אי אתם 

מודין לאו מכלל דפטרי רבנן וליטעמיך דקאמרי ליה אי אתה מודה מכלל דמחייב רבי 

ה חייב לאחר "ה פטור אלא לאחריו ובא לו לאחריו ד"יהודה והתניא לאחר ידו ורגלו ד

פטור כי פליגי בפונדתו ופיה למטה מר מדמי ליה לאחריו ובא לו  ידו ורגלו דברי הכל

תנא כל באמת הלכה ] : 'באמת אמרו האשה כו : לאחריו ומר מדמי ליה לאחר ידו ורגלו

: תנא שכן לבלרי מלכות עושין כן [: רבי יהודה אומר אף מקבלי פתקין : היא

טורין לא יכול אחד להוציאו ר חייב הוציאוהו שנים פ"המוציא ככר לרה   ב משנה,דף צב

: ש פוטר"והוציאוהו שנים חייבין ור

אמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה אמר אביי ואמרי לה במתניתא תנא    ב גמרא,דף צב

שמעון פוטרים זה אינו יכול וזה אינו ' יהודה ור' זה יכול וזה יכול רבי מאיר מחייב ור

פוטר זה יכול וזה אינו יכול דברי הכל  מאיר מחייבים ורבי שמעון' יכול רבי יהודה ור

ר חייב הוציאו שנים רבי מאיר מחייב ורבי יהודה "חייב תניא נמי הכי המוציא ככר לרה

אומר אם לא יכול אחד להוציאו והוציאו שנים חייבין ואם לאו פטורים ורבי שמעון פוטר 

ה את מקצתה בעשותה העושה את כולה ולא העוש( ויקרא ד)מנא הני מילי דתנו רבנן 

כיצד שנים שהיו אוחזין במלגז ולוגזין בכרכר ושובטין בקולמוס וכותבין בקנה והוציאו 

לרשות הרבים יכול יהו חייבין תלמוד לומר בעשתה העושה את כולה ולא העושה מקצתה 

ר רבי "בעיגול של דבילה והוציאו לרשות הרבים בקורה והוציאו לרה   א גמרא,דף צג

ש "יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבין ואם לאו פטורין ר יהודה אומר אם לא

פ שלא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים פטורים לכך נאמר בעשתה יחיד "אומר אע



ואם נפש אחת ( ויקרא ד)שעשאה חייב שנים שעשאוה פטורין במאי קמיפלגי בהאי קרא 

בי נפש תחטא אחת תחטא ש סבר תלתא מיעוטי כתי"תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה ר

בעשתה תחטא חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי זה יכול וזה יכול וחד למעוטי זה 

אינו יכול וזה אינו יכול ורבי יהודה חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי זה יכול וזה 

מ "ורד חייב "ש יחיד שעשאה בהוראת ב"ד ור"יכול וחד למעוטי יחיד שעשאה בהוראת ב

מי כתיב נפש תחטא אחת תחטא בעשתה תחטא תרי מעוטי כתיבי חד למעוטי זה עוקר וזה 

אמר מר זה יכול וזה אינו יכול דברי הכל  : ד"מניח וחד למעוטי יחיד שעשאה בהוראת ב

חייב הי מנייהו מיחייב אמר רב חסדא זה שיכול דאי זה שאינו יכול מאי קא עביד אמר 

יע בהדיה אמר ליה מסייע אין בו ממש אמר רב זביד משמיה ליה רב המנונא דקא מסי

דרבא אף אנן נמי תנינא היה יושב על גבי המטה וארבע טליות תחת רגלי המטה טמאות 

טליות ' שמעון מטהר היה רוכב על גבי בהמה וד' מפני שאינה יכולה לעמוד על שלש ור

א קמסייע בהדי הדדי לאו ואמאי ה' תחת רגלי הבהמה טהורות מפני שיכולה לעמוד על ג

משום דאמרינן מסייע אין בו ממש אמר רב יהודה מדיסקרתא לעולם אימא לך מסייע יש 

בו ממש ושאני הכא דעקרה לה לגמרי וכיון דזימנין עקרה הא וזימנין עקרה הא ליהוי כזב 

פונדאות לאורכן טמאים ' ספסלין או על ה' המתהפך מי לא תנן זב שהיה מוטל על ה

טהורין ישן ספק מתהפך עליהן טמאין אלא לאו משום דאמרינן מסייע אין בו ממש  לרחבן

אמר רב פפי משמיה דרבא אף אנן נמי תנינא 

רבי יוסי אומר הסוס מטמא על ידיו החמור על רגליו שמשענת הסוס על    ב גמרא,דף צג

יע אין בו ידיו וחמור על רגליו ואמאי הא קא מסייע בהדי הדדי לאו משום דאמרינן מסי

אליעזר אומר רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על ' ממש אמר רב אשי אף אנן נמי תנינא ר

הרצפה רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה רואין כל שאילו ינטל הכלי ותינטל 

האבן יכול לעמוד על רגלו אחת עבודתו כשרה ואם לאו עבודתו פסולה ואמאי הא קא 

ום דאמרינן מסייע אין בו ממש אמר רבינא אף אנן נמי תנינא מסייע בהדי הדדי לאו מש

קיבל בימין ושמאל מסייעתו עבודתו כשרה ואמאי הא קא מסייע בהדי הדדי לאו משום 

מ מחייב איבעיא להו "אמר מר זה יכול וזה יכול ר : מ"דאמרינן מסייע אין בו ממש ש

רב חסדא ורב המנונא חד  בעינן שיעור לזה ושיעור לזה או דילמא שיעור אחד לכולם

אמר שיעור לזה ושיעור לזה וחד אמר שיעור אחד לכולן אמר רב פפא משמיה דרבא אף 

אנן נמי תנינא היה יושב על גבי מטה וארבע טליות תחת ארבע רגלי המטה טמאות מפני 

שאין יכולה לעמוד על שלש ואמאי ליבעי שיעור זיבה לזה ושיעור זיבה לזה לאו משום 

שיעור אחד לכולן אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא צבי שנכנס לבית  דאמרינן

ונעל אחד בפניו חייב נעלו שנים פטורין לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים חייבים ואמאי 

ליבעי שיעור צידה לזה ושיעור צידה לזה לאו משום דאמרינן שיעור אחד לכולם אמר 

בו וטבחו חייבין ואמאי ליבעי שיעור טביחה לזה רבינא אף אנן נמי תנינא השותפין שגנ

ושיעור טביחה לזה לאו משום דאמרינן שיעור אחד לכולם ואמר רב אשי אף אנן נמי 

תנינא שנים שהוציאו קנה של גרדי חייבין ואמאי ליבעי שיעור הוצאה לזה ושיעור 

אשי ל רב אחא בריה דרבא לרב "לכולם א' שיעור א' הוצאה לזה לאו משום דאמרי

כ לישמעינן קנה דעלמא "דילמא דאית ביה כדי לבשל ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה א

כדי לארוג מפה לזה וכדי לארוג מפה לזה אלא מהא ליכא ' ש דגרדי ודילמא דאית בי"מ



למשמע מינה תני תנא קמיה דרב נחמן שנים שהוציאו קנה של גרדי פטורין ורבי שמעון 

: ש פוטר"ייבין ורמחייב כלפי לייא אלא אימא ח

המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי שהכלי טפלה    ב משנה,דף צג

לו את החי במטה פטור אף על המטה שהמטה טפלה לו את המת במטה חייב וכן כזית מן 

: המת וכזית מן הנבלה וכעדשה מן השרץ חייב ורבי שמעון פוטר

ר המוציא אוכלין כשיעור אם בכלי חייב על האוכלין ופטור על הכלי "ת   ב גמרא,דף צג

ואם היה כלי צריך לו חייב אף על הכלי שמע מינה אוכל שני זיתי חלב בהעלם אחד חייב 

שתים אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון 

 ששגג על האוכלין והזיד על הכלי מתקיף לה רב אשי והא אף על הכלי   א גמרא,דף צד

ר אשי כגון ששגג בזה ובזה ונודע לו וחזר ונודע לו ובפלוגתא דרבי יוחנן "קתני אלא א

רבי נתן היא ולא רבנן ' לימא מתני : את החי במטה פטור אף על המטה : ש בן לקיש"ור

ר בין חיין ובין שחוטין חייב רבי נתן אומר על "דתניא המוציא בהמה חיה ועוף לרה

כ לא "ר שהחי נושא את עצמו אמר רבא אפילו תימא רבנן עשחוטין חייב ועל חיין פטו

פליגי רבנן עליה דרבי נתן אלא בבהמה חיה ועוף דמשרבטי נפשייהו אבל אדם חי דנושא 

ל רב אדא בר אהבה לרבא והא דתנן בן בתירא מתיר בסוס "את עצמו אפילו רבנן מודו א

ן חייבין עליו חטאת ואמר ותניא בן בתירא מתיר בסוס מפני שהוא עושה בו מלאכה שאי

נתן ' רבי יוחנן בן בתירא ורבי נתן אמרו דבר אחד ואי אמרת דלא פליגי רבנן עליה דר

אלא בבהמה חיה ועוף משום דמשרבטי נפשייהו מאי איריא בן בתירא ורבי נתן והאמרת 

ר יוחנן בסוס המיוחד לעופות ומי איכא סוס המיוחד לעופות אין "אפילו רבנן מודו כי א

ל רב אדא בר מתנה לאביי והא הני "נתן בכפות א' ר יוחנן ומודה ר"איכא דבי וייאדן א

נתן אמרו דבר אחד התם רמות רוחא ' ר יוחנן בן בתירא ור"פרסאי דכמאן דכפיתי דמו וא

את  : הוא דנקיט להו דההוא פרדשכא דרתח מלכא עילויה ורהיט תלתא פרסי בכרעיה

ר יוסף אמר "ר יוחנן וא"ח א"אמר רבה בב : 'ת וכוהמת במטה חייב וכן כזית מן המ

ש "ל פוטר היה ר"רשב

שמעון במר לחפור בו ' אף במוציא את המת לקוברו אמר רבא ומודה ר   ב גמרא,דף צד

וספר תורה לקרות בו דחייב פשיטא דאי הא נמי מלאכה שאינה צריכה לגופה היא אלא 

ה מהו דתימא עד דאיכא לגופו ולגופה מלאכה שצריכה לגופה לרבי שמעון היכי משכחת ל

כגון מר לעשות לו טס ולחפור ספר תורה להגיה ולקרות בו קא משמע לן ההוא שכבא 

ל רבי יוחנן אחוה דמר "דהוה בדרוקרא שרא רב נחמן בר יצחק לאפוקיה לכרמלית א

ש מחיוב חטאת איסורא "ש אימר דפטר ר"בריה דרבנא לרב נחמן בר יצחק כמאן כר

דמי קאמינא > שרי>יהודה ' ל האלהים דעיילת ביה את ואפילו לר"יהא איכא אדרבנן מ

ר לכרמלית קאמינא גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה תנן התם "לרה

התולש סימני טומאה והכוה המחיה עובר בלא תעשה איתמר אחת משתים חייב אחת 

חייב אהני מעשיו דאי  משלש רב נחמן אמר חייב רב ששת אמר פטור רב נחמן אמר

משתקלא חדא אחריתי אזלה לה טומאה רב ששת אמר פטור השתא מיהת הא איתא 

לטומאה אמר רב ששת מנא אמינא לה דתנן וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה חייב הא 

חצי זית פטור והתניא חצי זית חייב מאי לאו הא דתניא חייב דאפיק חצי זית מכזית והא 

ק חצי זית מכזית ומחצה ורב נחמן אידי ואידי חייב והא דתנן פטור דאפיק דתנן פטור דאפי

: חצי זית ממת גדול



הנוטל צפרניו זו בזו או בשיניו וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו וכן    ב משנה,דף צד

: הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת רבי אליעזר מחייב וחכמים אוסרין משום שבות

חלוקת ביד אבל בכלי חייב פשיטא זו בזו תנן מהו דתימא א מ"אמר ר   ב גמרא,דף צד

אליעזר קא משמע לן ואמר רבי ' רבנן בכלי נמי פטרי והא דקתני זו בזו להודיעך כחו דר

אלעזר מחלוקת לעצמו אבל לחבירו דברי הכל פטור פשיטא צפרניו תנן מהו דתימא רבי 

 : 'וכן שערו כו : ל"ן דרבנן קמאליעזר לחבירו נמי מחייב והא דקתני צפרניו להודיעך כח

תנא הנוטל מלא פי הזוג חייב וכמה מלא פי הזוג אמר רב יהודה שתים והתניא ולקרחה 

שתים אימא וכן לקרחה שתים תניא נמי הכי הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייב וכמה מלא 

א במלקט לבנות מתוך שחורות "פי הזוג שתים רבי אליעזר אומר אחת ומודים חכמים לר

לא ילבש גבר ( דברים כב)שאפילו אחת חייב ודבר זה אף בחול אסור משום שנאמר 

ש בן אלעזר אומר צפורן שפירש רובה וציצין שפרשו רובן ביד "שמלת אשה תניא ר

מותר בכלי חייב חטאת מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחלה הכי קאמר 

לא פירשו רובן ביד פטור אבל אסור בכלי פירשו רובן ביד מותר בכלי פטור אבל אסור 

חייב חטאת אמר רב יהודה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אמר רבה בר בר חנה אמר רבי 

גודלת כוחלת ופוקסת  : 'וכן הגודלת כו : יוחנן והוא שפרשו כלפי מעלה ומצערות אותו

חלת משום חנינא גודלת משום אורגת כו' ר יוסי בר"משום מאי מחייבא אמר רבי אבין א

כותבת פוקסת משום טווה אמרו רבנן קמיה דרבי אבהו וכי דרך אריגה בכך וכי דרך 

חנינא ' יוסי בר' ר אבהו לדידי מפרשא לי מיניה דר"כתיבה בכך וכי דרך טויה בכך אלא א

כוחלת משום צובעת גודלת ופוקסת משום בונה וכי דרך בנין בכך אין    א גמרא,דף צה

אלהים את הצלע מלמד שקילעה ' ויבן ה( בראשית ב)מנסיא  כדדרש רבי שמעון בן

ש בן "ה לחוה והביאה אצל אדם שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בניתא תניא ר"הקב

אלעזר אומר גודלת כוחלת ופוקסת לעצמה פטורה לחברתה חייבת וכן היה רבי שמעון בן 

שצובעת תנו רבנן  אלעזר אומר משום רבי אליעזר אשה לא תעביר סרק על פניה מפני

החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש שגג בשבת חייב 

א אחד זה ואחד זה אינו אלא "אליעזר וחכ' חטאת הזיד ביום טוב לוקה ארבעים דברי ר

משום שבות רב נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא בעו מיניה חולב משום מאי מיחייב אמר 

בץ משום מאי מיחייב אמר להו משום מחבץ מגבן משום מאי חייב להו משום חולב מח

אמר להו משום מגבן אמרו ליה רבך קטיל קני באגמא הוה אתא שאיל בי מדרשא אמרו 

ליה חולב חייב משום מפרק מחבץ חייב משום בורר מגבן חייב משום בונה המכבד 

ארבעים דברי רבי ט לוקה "המרבץ והרודה חלות דבש שגג בשבת חייב חטאת הזיד ביו

ויטבול אותה ביערת הדבש ( א ידשמואל )אליעזר דכתיב ' ט דר"ר אלעזר מ"אליעזר א

וכי מה ענין יער אצל דבש אלא לומר לך מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת אף 

חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת אמימר שרא זילחא במחוזא אמר טעמא מאי 

ויי גומות הכא ליכא גומות רבא תוספאה אשכחיה לרבינא אמור רבנן דילמא אתי לאש

דרבא אשכחיה לרב אשי דקא מצטער ' דקא מצטער מהבלא ואמרי לה מר קשישא ברי

ל לא סבר לה מר להא דתניא הרוצה לרבץ את ביתו בשבת מביא עריבה מלאה "מהבלא א

ל לאו "מתרבץ מאליו אמים ורוחץ פניו בזוית זו ידיו בזוית זו רגליו בזוית זו ונמצא הבית 

' שמעון שרי אפי' אדעתאי תנא אשה חכמה מרבצת ביתה בשבת והאידנא דסבירא לן כר

: לכתחלה



: ש פוטר בזה ובזה"התולש מעציץ נקוב חייב ושאינו נקוב פטור ור   א משנה,דף צה

רמי ליה אביי לרבא ואמרי לה רבי חייא בר רב לרב תנן רבי שמעון    א גמרא,דף צה

ש אומר אין בין "ש כשאינו נקוב משוי ליה ורמינהו ר"זה ובזה אלמא נקוב לרפוטר ב

נקוב לשאינו נקוב 

ל לכל מילי רבי שמעון כתלוש משוי ליה "אלא להכשיר זרעים בלבד א   ב גמרא,דף צה

על כל זרע ( ויקרא יא)ושאני לענין טומאה דהתורה ריבתה טהרה אצל זרעים שנאמר 

ר שמעון "ה ההוא סבא מרבי זירא שורש כנגד נקב מה לי אזרוע אשר יזרע בעא מיני

ש שאם ניקב "אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי זימנא חדא אשכחיה דיתיב וקאמר ומודה ר

ל השתא שורש כנגד נקב בעאי מינך ולא אמרת לי ולא מידי ניקב בכדי "בכדי טהרתו א

דאיתמר ומודה רבי שמעון טהרתו מיבעיא אמר אביי ואי איתמר להא דרבי זירא הכי הוא 

שאם ניקב למטה מרביעית אמר רבא חמש מדות בכלי חרס ניקב כמוציא משקה טהור 

מלטמא גיסטרא ועדיין כלי הוא לקדש בו מי חטאת ניקב ככונס משקה טהור מלקדש בו 

מי חטאת ועדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים ניקב כשורש קטן טהור מלהכשיר בו זרעים 

א לקבל בו זיתים ניקב כמוציא זיתים טהור מלקבל בו זיתים ועדיין כלי הוא ועדיין כלי הו

לקבל בו רימונים ניקב כמוציא רימונים טהור מכלום ואם הוקף צמיד פתיל עד שיפחת 

רובו אמר רב אסי שמעתי כלי חרס שיעורו כמוציא רימון אמר ליה רבא שמא לא שמעת 

וקף צמיד פתיל עד שיפחת רובו לא קשיא אלא במוקף צמיד פתיל והא רבא הוא דאמר מ

הא ברברבי והא בזוטרי אמר רב אסי שונין כלי חרס שיעורו בכונס    א גמרא,דף צו

משקה ולא אמרו מוציא משקה אלא לענין גיסטרא בלבד מאי טעמא אמר מר זוטרא בריה 

 דרב נחמן לפי שאין אומרים הבא גיסטרא לגיסטרא אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי

יוסי בר זבדא חד אמר כמוציא רמון וחד אמר כשורש קטן ' אבין ור' במערבא רבי יוסי בר

וסימניך אחד המרבה ואחד הממעיט אמר רב חיננא בר כהנא משמיה דרבי אליעזר כלי 

חרס שיעורו כמוציא זיתים ומר קשישא בריה דרבה מסיים בה משמיה דרבי אליעזר והרי 

לי אדמה שאין מקבלין טומאה לא מדברי תורה ולא מדברי הן ככלי גללים וכלי אבנים וכ

:  סופרים ולענין צמיד פתיל עד שיפחת רובו

  

מסכת שבת פרק יא 

הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים מרשות הרבים לרשות היחיד חייב    א משנה,דף צו

מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע רבי עקיבא מחייב וחכמים פוטרין 

צד שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות הרבים המושיט והזורק מזו לזו פטור היו שתיהן כי

בדיוטא אחת המושיט חייב והזורק פטור שכך היתה עבודת הלוים שתי עגלות זו אחר זו 

: ברשות הרבים מושיטין הקרשים מזו לזו אבל לא זורקין

ר יוחנן "היכא כתיבא א מכדי זריקה תולדה דהוצאה היא הוצאה גופה   ב גמרא,דף צו

ויצו משה ויעבירו קול במחנה משה היכן הוה יתיב במחנה לויה ( שמות לו)דאמר קרא 

ר וממאי "י דידכו לרה"ר הואי וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מרה"ומחנה לויה רה

והמלאכה ( שמות לו)דבשבת קאי דילמא בחול קאי ומשום דשלימא לה מלאכה כדכתיב 



כ כתיב הכא ויעבירו קול במחנה וכתיב התם "גמר העברה העברה מיוה' גוהיתה דים ו

והעברת שופר תרועה מה להלן ביום אסור אף כאן ביום אסור אשכחן הוצאה ( ויקרא כה)

הכנסה מנלן סברא היא מכדי מרשות לרשות הוא מה לי אפוקי ומה לי עיולי מיהו הוצאה 

חייב אמאי קרי לה האי אב ואמאי קרי לה אב הכנסה תולדה ומכדי אהא מיחייב ואהא מי

האי תולדה נפקא מינה דאי עביד שתי אבות בהדי הדדי אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי 

א דמחייב אתולדה "מיחייב תרתי ואי עביד אב ותולדה דידיה לא מיחייב אלא חדא ולר

לה אב במקום אב אמאי קרו לה אב ואמאי קרו לה תולדה הך דהואי במשכן חשיבא קרי 

הך דלא הואי במשכן חשיבא לא קרי לה אב אי נמי הך דכתיבא קרי אב והאי דלא כתיבא 

' טפחים כזורק באויר למטה מי' אמות בכותל למעלה מי' קרי תולדה והא דתנן הזורק ד

ר מנלן דמיחייב אמר "אמות ברה' אמות חייב זרק ד' טפחים כזורק בארץ והזורק בארץ ד

יעות זורקין מחטיהן זה לזה אורגין מחטין למה להו אלא שכן יאשיה שכן אורגי יר' ר

תופרי יריעות זורקין מחטיהן זה לזה ודילמא גבי הדדי הוו יתבי מטו הדדי במחטין דילמא 

בתוך ארבע הוו יתבי אלא אמר רב חסדא שכן אורגי יריעות זורקין בוכיאר ביריעה והלא 

א אלא שכן אורגי יריעות זורקין אוגדו בידו בניסכא בתרא והא במקום פטור קאזל

בוכיאר לשואליהן ודילמא גבי הדדי הוו יתבי מטו הדדי בחפת ודילמא שלחופי הוו 

איש איש ממלאכתו אשר המה ( שמות לו)משלחפי ותו מי שאילי מהדדי והתניא לודא 

ר מנלן "אמות ברה' עושים ממלאכתו הוא עושה ואינו עושה ממלאכת חבירו ותו מעביר ד

אמר רב יהודה אמר שמואל  : ר גמרא גמירי לה"ב אלא כל ארבע אמות ברהדמחיי

ר הוה במתניתא תנא תולש הוה רב אחא ברבי יעקב "מקושש מעביר ארבע אמות ברה

חייא וכתוב ' אמר מעמר הוה למאי נפקא מינה לכדרב דאמר רב מצאתי מגלת סתרים בי ר

ואם עשאן כולם בהעלם >אחת ביה איסי בן יהודה אומר אבות מלאכות ארבעים חסר 

ואינו חייב אלא אחת אחת ותו לא והתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת והוינן > אחת

חייב על כל אחת ואחת אימא ' ר יוחנן שאם עשאן כולם בהעלם א"בה מניינא למה לי וא

פשיטא ליה דתולש ' אינו חייב על אחת מהם רב יהודה פשיטא ליה דהמעביר חייב ומתני

ס הא "ס הא מיהת לא מספקא ומ"ורב אחא בר יעקב פשיטא ליה דמעמר חייב מ חייב

ויהיו בני ישראל ( במדבר טו)ר מקושש זה צלפחד וכן הוא אומר "ת : מיהת לא מספקא

אבינו מת במדבר מה להלן צלפחד ( במדבר כז)ולהלן הוא אומר ' במדבר וימצאו איש וגו

יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה ' עקיבא אמר לו ר' אף כאן צלפחד דברי ר

עתיד ליתן את הדין אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז 

על אותו צדיק 

( במדבר יד)ש לא גמר אלא מהיכא הוה "ואלא הא גמר גזירה שוה ג   א גמרא,דף צז

בם וילך מלמד שאף אהרן ' ויחר אף ה( במדבר יב)מויעפילו הוה כיוצא בדבר אתה אומר 

נצטרע דברי רבי עקיבא אמר לו רבי יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד 

לה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על ליתן את הדין אם כדבריך התורה כסתו ואתה מג

אותו צדיק ואלא הכתיב בם ההוא בנזיפה בעלמא תניא כמאן דאמר אף אהרן נצטרע 

ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת תנא שפנה מצרעתו אמר ריש ( במדבר יב)דכתיב 

וגליא קמי ' והן לא יאמינו לי וגו( שמות ד)לקיש החושד בכשרים לוקה בגופו דכתיב 

דמהימני ישראל אמר לו הן מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין הן  ה"קוב

י אתה אין "והאמין בי( בראשית טו)ויאמן העם בני מאמינים ( שמות ד)מאמינים דכתיב 



( שמות ד)ממאי דלקה דכתיב ' יען לא האמנתם בי וגו( במדבר כ)סופך להאמין שנאמר 

חנינא מדה ' אמר רבא ואיתימא רבי יוסי בר : 'ולו עוד הבא נא ידך בחיקך וג' ויאמר ה

ויוציאה והנה ( שמות ד)טובה ממהרת לבא ממדת פורענות דאילו במדת פורענות כתיב 

ידו מצורעת כשלג ואילו במדה טובה כתיב ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו מחיקו הוא 

י "מרה : נסר אלעזר נס בתוך "ויבלע מטה אהרן את מטותם א( שמות ז)דשבה כבשרו 

ס אמרינן קלוטה כמה שהונחה "בעי רבה למטה מעשרה פליגי ובהא פליגי דמ : 'י כו"לרה

ומר סבר לא אמרינן קלוטה כמה שהונחה אבל למעלה מעשרה דברי הכל פטור ולא 

ילפינן זורק ממושיט או דילמא למעלה מעשרה פליגי ובהא פליגי דמר סבר ילפינן זורק 

דברי הכל חייב מאי טעמא ' נן זורק ממושיט אבל למטה מיממושיט ומר סבר לא ילפי

קלוטה כמה שהונחה דמיא אמר רב יוסף הא מילתא איבעיא ליה לרב חסדא ופשטה 

עקיבא מחייב וחכמים ' ר עצמה ר"י ועובר ברה"י לרה"ניהליה רב המנונא מהא מרה

ביר ר עצמה פשיטא למטה מעשרה פליגי ובמאי אילימא במע"פוטרים מדקאמר ברה

אלעזר המוציא משוי למעלה ' לא מחייב והאמר ר' למטה מעשרה הוא דמחייב למעלה מי

מעשרה חייב שכן משא בני קהת אלא לאו בזורק ולמטה מעשרה הוא דמחייב למעלה 

א "אלעזר דאמר ר' מ ופליגא דר"מ בקלוטה כמה שהונחה פליגי ש"מעשרה לא מחייב ש

ר עצמה להודיעך כחן דרבנן "והאי דקתני רה' עקיבא אפילו למעלה מי' מחייב היה ר

ופליגא דרב חלקיה בר טובי דאמר רב חלקיה בר טובי תוך שלשה דברי הכל חייב למעלה 

' עקיבא ורבנן תניא נמי הכי בתוך ג' באנו למחלוקת ר' ועד י' מעשרה דברי הכל פטור מג

ועד ' מותר מג אינו אלא משום שבות ואם היו רשויות שלו' דברי הכל חייב למעלה מי

ע מחייב וחכמים פוטרין אמר מר אם היו רשויות שלו מותר לימא תהוי תיובתיה "עשרה ר

ר רבה בר רב הונא אמר רב אסור לזרוק מזה לזה "דרב דאיתמר שני בתים בשני צדי רה

ושמואל אמר מותר לזרוק מזה לזה ולאו מי אוקימנא לההיא כגון דמידלי חד ומתתי חד 

תי לאתויי אמר ליה רב חסדא לרב המנונא ואמרי לה רב המנונא לרב דזימנין נפל וא

כלבוד דמי אמר ליה לפי שאי אפשר לה ' חסדא מנא הא מילתא דאמור רבנן כל פחות מג

נמי ותו הא דתנן המשלשל דפנות מלמעלה ' ר שתילקט במלקט וברהיטני אי הכי ג"לרה

כשרה התם היינו טעמא ' חות מגלמטה אם הן גבוהין מן הארץ שלשה טפחים פסולה הא פ

משום דהויא לה מחיצה שהגדיים בוקעין בה תינח למטה למעלה מאי איכא למימר אלא 

י באמצע רבי "ר ורה"ר לרה"ר מרה"כל פחות משלשה כלבוד דמי הלכתא גמירי לה ת

י מקורה "מחייב וחכמים פוטרין רב ושמואל דאמרי תרוייהו לא חייב רבי אלא ברה

כמאן דמליא דמי אבל שאינו מקורה לא אמר רב חנא אמר רב יהודה אמר  דאמרינן ביתא

שמואל מחייב היה רבי שתים אחת משום הוצאה ואחת משום הכנסה יתיב רב חנא וקא 

קשיא ליה 

למימרא דמחייב רבי אתולדה במקום אב והתניא רבי אומר דברים    ב גמרא,דף צז

משה בסיני אמר ליה רב יוסף מר אהא ט מלאכות שנאמרו ל"הדברים אלה הדברים אלו ל

י "מתני לה וקשיא ליה דרבי אדרבי אנן אדרבי יהודה מתנינן ולא קשיא לן דתניא מרה

ר רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין אמר רב יהודה "לרשות הרבים ועבר ארבע אמות ברה

אמר שמואל מחייב היה רבי יהודה שתים אחת משום הוצאה ואחת משום העברה דאי 

ר ממאי דילמא "י לרה"ד חדא הוא דמחייב מכלל דרבנן פטרי לגמרי הא אפיק לה מרה"ס

יהודה חדא הוא דמחייב ורבנן פטרי לגמרי והיכי משכחת לה כגון ' לעולם אימא לך ר



יהודה סבר אמרינן קלוטה כמה ' ר תנוח ובהא קמיפלגי דר"דאמר עד דנפקא ליה לרה

סברי לא אמרינן קלוטה כמה שהונחה ולא שהונחה ואיתעבידא ליה מחשבתו ורבנן 

ד דתניא רבי "איתעבידא ליה מחשבתו אבל אתולדה במקום אב לא מחייב רבי יהודה לא ס

יהודה מוסיף אף השובט והמדקדק אמרו לו שובט הרי הוא בכלל מיסך מדקדק הרי הוא 

ה אתולדה מ מחייב היה רבי יהוד"בכלל אורג מאי לאו דעבדינהו לתרווייהו בהדי הדדי וש

במקום אב ממאי דילמא לעולם דעבדה להא לחודה והא לחודה ורבי יהודה אתולדה 

יהודה סבר הני אבות נינהו ורבנן סברי הני ' במקום אב לא מחייב ובהא קמיפלגי דר

תולדות נינהו תדע דקתני רבי יהודה מוסיף אי אמרת בשלמא אבות מאי מוסיף מוסיף 

מוסיף איתמר נמי רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו לא אבות אלא אי אמרת תולדות מאי 

ל רבינא לרב אשי ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דמחייב "חייב רבי יהודה אלא אחת א

יהודה שתים אי להכא קבעי לה להכא לא קבעי לה אי להכא קבעי לה להכא לא ' היה ר

שמנה וזרק פשיטא נתכוון לזרוק  : קבעי לה אמר ליה באומר כל מקום שתרצה תנוח

ארבע הרי כתב שם משמעון נתכוון לזרוק ארבע וזרק שמנה מהו מי אמרינן הא אפיק ליה 

ל באומר כל "או דילמא היכא דבעי הא לא נח ולאו היינו דאמר ליה רבינא לרב אשי וא

מקום שתרצה תנוח ודקאמרת הרי כתב שם משמעון מי דמי התם כמה דלא כתיב שם לא 

תנו רבנן הזורק  : מה דלא זריק ארבע לא מיזדרקי ליה תמנימכתיב ליה שמעון הכא כ

אמות חייב ' ר ורשות היחיד באמצע ד"מרשות הרבים לרה

ל הא קא משמע לן רשויות "פחות מארבע אמות פטור מאי קמ   א גמרא,דף צח

אמר רב שמואל בר יהודה אמר רב אבא  : מצטרפות ודלא אמרינן קלוטה כמה שהונחה

ה מקורה פטור לפי שאינו דומה לדגלי מדבר "אמות בר' רב המעביר ד אמר רב הונא אמר

איני והא עגלות דמקורות הויין ואמר רב משום רבי חייא עגלות תחתיהן וביניהן וצדיהן 

ר כי קאמר רב בדראתא מכדי אורכא דעגלה כמה הואי חמש אמין פותיא דקרש כמה "רה

דאמתא כי שדי ליה מר ביני וביני  הואי אמתא ופלגא כמה מותיב תלתא פשא ליה פלגא

כלבוד דמי מי סברת קרשים אפותייהו הוה מנח להו אחודן מנח להו סוף סוף סומכא 

דקרש כמה הוי אמתא כמה הוה מותיב ארבעה פשא לה אמתא כי שדי לה מר ביני וביני 

ד קרשים מלמטן עוביין אמה מלמעלן כלין והולכין עד כאצבע "כלבוד דמי הניחא למ

ד כשם שמלמטן עוביין אמה כך מלמעלה עוביין אמה מאי איכא למימר "אלא למ שפיר

ר כהנא באטבעי אטבעי היכא מנח להו אגבא דעגלה עגלה גופא מקורה הואי "א

ר קרשים מלמטן עוביין אמה ומלמעלן כלין "אמר שמואל ביתדות ת   ב גמרא,דף צח

( יהושוע ג)ו ולהלן הוא אומר יהיו תמים על ראש( שמות כו)והולכין עד כאצבע שנאמר 

תמו נכרתו דברי רבי יהודה רבי נחמיה אומר כשם שמלמטן עוביין אמה כך מלמעלן 

עוביין אמה שנאמר יחדו והכתיב תמים ההוא דליתו שלמין ולא ליתו דניסרא ואידך נמי 

ד כשם שמלמטן עוביין אמה כך "הכתיב יחדו ההוא דלא לישלחופינהו מהדדי בשלמא למ

ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים ( שמות כו)ן עוביין אמה היינו דכתיב מלמעל

ד מלמטן "ושני קרשים תעשה למקצעת דאתי פותיא דהני ממלי ליה לסומכא דהני אלא למ

 : עוביין אמה מלמעלן כלין והולכין עד כאצבע האי עייל והאי נפיק דשפי להו כי טורין

ואת המשכן ( שמות כו)ם תנא בנס היה עומד והבריח התיכון בתוך הקרשי( שמות כו)

תעשה עשר יריעות ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה שדי אורכייהו לפותיא 

להאי גיסא ' להאי גיסא וט' דמשכן כמה הויא עשרין ותמני דל עשר לאיגרא פשא להו ט



כא נחמיה מיגליא אמה דקרשים שדי פותייהו לאור' יהודה מיגליא אמה דאדנים לר' לר

יהודה מכסיא אמה דאדנים ' לר' דמשכן כמה הויא ארבעין דל תלתין לאיגרא פשא להו י

ארך היריעה ' ועשית יריעות עזים לאהל וגו( שמות כו)נחמיה מיגליא אמה דאדנים ' לר

שדי אורכייהו לפותיא דמשכן כמה הויא תלתין דל עשר לאיגרא ' האחת שלשים באמה וגו

נחמיה ' יהודה מיכסיא אמה דאדנים לר' שר להאי גיסא לרפשא להו עשר להאי גיסא וע

והאמה מזה והאמה מזה בעודף לכסות אמה ( שמות כו)מיגליא אמה דאדנים תניא נמי הכי 

נחמיה אומר לכסות אמה של קרשים שדי פותייהו לאורכיה ' יהודה ר' של אדנים דברי ר

סרי דל תרתי לכפלא  וארבע דל תלתין לאיגרא פשא להו ארבע' דמשכן כמה הויא מ

וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל פשא להו תרתי סרי ( שמות כו)דכתיב 

נחמיה מאי תסרח ' יהודה היינו דכתיב חצי היריעה העדפת תסרח אלא לר' בשלמא לר

ישמעאל למה משכן דומה לאשה שמהלכת בשוק ושפוליה ' תסרח מחברותיה תנא דבי ר

ם היו קרשים וחלולים היו האדנים ר חרוצי"מהלכין אחריה ת

ר יריעות התחתונות של "ונראין קרסין בלולאות ככוכבים ברקיע ת   א גמרא,דף צט

תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שני ושל שש ועליונות של מעשה עזים וגדולה חכמה 

וכל ( שמות לה)שנאמרה בעליונות יותר ממה שנאמרה בתחתונות דאילו בתחתונות כתיב 

וכל הנשים אשר נשא לבן ( שמות לה)ת לב בידיה טוו ואילו בעליונות כתיב אשה חכמ

שתי  : נחמיה שטוף בעזים וטווי מן העזים' אתנה בחכמה טוו את העזים ותניא משום ר

ר אמר אביי "אמר רב משום רבי חייא עגלות תחתיהן וביניהן וצידיהן רה : 'גזוזטראות כו

ופלגא סגי כי היכי ' ל בד"אמות ל' ארך עגלה ה בין עגלה לעגלה כמלא ארך עגלה וכמה

דלא לידחקו קרשים אמר רבא צידי עגלה כמלא רחב עגלה וכמה רחב עגלה שתי אמות 

ר "ל דרך רה"ומחצה למה לי באמתא ופלגא סגיא כי היכי דלא לידדו קרשים אלא דקיי

דהוה  שש עשרה אמה אנן דגמרינן לה ממשכן דמשכן חמיסרי הואי אמתא יתירא הואי

: קאי בן לוי דכי משתלפי קרשים הוה נקיט להו

חולית הבור והסלע שהן גבוהין עשרה ורחבן ארבעה הנוטל מהן    א משנה,דף צט

: והנותן על גבן חייב פחות מכן פטור

למה לי למיתני חולית הבור והסלע ליתני הבור והסלע מסייע ליה לרבי    א גמרא,דף צט

' ר עמוקה י"יוחנן בור וחוליתה מצטרפין לעשרה תניא נמי הכי בור ברה' יוחנן דאמר ר

ורחבה ארבעה אין ממלאין הימנה בשבת 

טפחים ואין שותין הימנה בשבת ' אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה י   ב גמרא,דף צט

בעא מיניה רב מרדכי מרבא ' הכניס לה ראשו ורובו ובור וחוליתה מצטרפין לעשר כ"אא

וזרק ונח על גביו מהו מי אמרינן הרי עקירה באיסור הרי ' ורחב ד' ר גבוה י"עמוד ברה

ל מתניתין היא אתא שייליה "הנחה באיסור או דילמא כיון דממקום פטור קאתיא לא א

היא אמר להו כולכו ברוקא ' ל מתני"יליה לאביי אל מתניתין היא אתא שי"לרב יוסף א

' ל דילמא מתני"ל ואת לא תסברא והתנן הנוטל מהן ונותן על גבן חייב א"דהדדי תפיתו א

נ דרמיא בחריצה אמר רב "א דלא מדליא פורתא דאית ליה מורשא א"במחט מחט נמי א

י "כרמלית ועשאו רהואינו רחב ארבע ומוקף ל' ר גבוה י"מישא בעי רבי יוחנן כותל ברה

מקום פטור הוא או דילמא כיון ' וזרק ונח על גביו מהו מי אמרינן כיון דאינו רחב ד

י כמאן דמלי דמיא אמר עולא קל וחומר לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא "דעשאו רה

ר גבוה "ר יוחנן כותל ברה"ר יצחק א"ר חייא בר אשי אמר רב וכן א"ש איתמר נמי א"כ



י הזורק ונח על גביו חייב לאחרים עושה "רבעה ומוקף לכרמלית ועשאו רהואינו רחב א' י

ש בעי רבי יוחנן בור תשעה ועקר ממנו חוליא והשלימה לעשרה מהו "מחיצה לעצמו לא כ

עקירת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאתו ומיחייב או לא מיחייב ואם תימצי לומר כיון 

ונתן לתוכה חוליא ומיעטה מהו הנחת ' בור ידלא הוי מחיצה עשרה מעיקרא לא מיחייב 

חפץ וסילוק מחיצה בהדי הדדי קאתו מיחייב או לא מיחייב תיפשוט ליה מדידיה דתנן 

הזורק ארבע אמות בכותל למעלה מעשרה טפחים כזורק באויר למטה מעשרה כזורק 

ה בארץ והזורק בארץ ארבע אמות חייב והוינן בה והא לא נח ואמר רבי יוחנן בדביל

שמינה שנינו ואמאי הא קא ממעט מארבע אמות התם לא מבטל ליה הכא מבטל ליה בעי 

רבא זרק דף ונח על גבי יתידות מהו מאי קמיבעיא ליה הנחת חפץ ועשיית מחיצה בהדי 

הדדי קאתו היינו דרבי יוחנן כי קמיבעיא ליה לרבא כגון דזרק דף וחפץ על גביו מאי כיון 

פץ ועשיית מחיצה דמי או דילמא כיון דלא אפשר דלא מידלא דבהדי הדדי קאתו כהנחת ח

פורתא והדר נייח כעשיית מחיצה והנחת חפץ דמי תיקו אמר רבא פשיטא לי מים על גבי 

מים היינו הנחתן אגוז על גבי מים 

לאו היינו הנחתן בעי רבא אגוז בכלי וכלי צף על גבי מים מהו מי אמרינן    א גמרא,דף ק

ן והא נייח או דילמא בתר כלי אזלינן והא לא נייח תיקו שמן על גבי יין בתר אגוז אזלינ

יוחנן בן נורי ורבנן דתנן שמן שצף על גבי יין ונגע טבול יום בשמן לא פסל ' מחלוקת ר

ר עמוקה "יוחנן בן נורי אומר שניהם חיבור זה לזה אמר אביי בור ברה' אלא שמן ר

יב חילקה במחצלת פטור לאביי דפשיטא ליה עשרה ורחבה שמנה וזרק לתוכה מחצלת חי

דמחצלת מבטלא מחיצה כל שכן חוליא דמבטלא מחיצה לרבי יוחנן דמיבעיא ליה חוליא 

ר עמוקה עשרה ורחבה ארבעה "ואמר אביי בור ברה' מחצלת פשיטא דלא מבטלא מחיצת

צתא ט מים לא מבטלי מחי"מלאה מים וזרק לתוכה חייב מלאה פירות וזרק לתוכה פטור מ

פירות מבטלי מחיצתא תניא נמי הכי הזורק מן הים לאיסרטיא ומן האיסרטיא לים פטור 

: ש אומר אם יש במקום שזרק עמוק עשרה ורחב ארבעה חייב"ר

הזורק ארבע אמות בכותל למעלה מעשרה טפחים כזורק באויר למטה    א משנה,דף ק

: מעשרה טפחים כזורק בארץ הזורק בארץ ארבע אמות חייב

ר "ר יהודה אמר רב א"ר יוחנן בדבילה שמינה שנינו א"והא לא נח א   א גמרא,ק דף

מאיר ורבנן ' חייא זרק למעלה מעשרה והלכה ונחה בחור כל שהוא באנו למחלוקת ר

מ דאמר חוקקין להשלים מיחייב לרבנן דאמרי אין חוקקין להשלים לא מיחייב תניא "לר

ר "מ מחייב וחכמים פוטרין א"חור כל שהוא רנמי הכי זרק למעלה מעשרה והלכה ונחה ב

ה מבוי ששוה "יהודה אמר רב תל המתלקט עשרה מתוך ארבע וזרק ונח על גביו חייב תנ

ר ונעשה מדרון לתוכו אותו מבוי אינו צריך לא "ר או שוה לרה"לתוכו ונעשה מדרון לרה

וזרק ונח על לחי ולא קורה רבי חנינא בן גמליאל אומר תל המתלקט עשרה מתוך ארבע 

: גביו חייב

אמות ונתגלגל ' אמות פטור חוץ לד' אמות ונתגלגל חוץ לד' זרק לתוך ד   א משנה,דף ק

: אמות חייב' לתוך ד

יוחנן והוא שנח על גבי משהו תניא נמי הכי זרק חוץ ' והא לא נח אמר ר   א גמרא,דף ק

חזתו הרוח משהו אף פ שחזרה והוציאתו פטור א"אמות ודחפתו הרוח והכניסתו ואע' לד

לרבנן צריך הנחה על גבי משהו יתיב ' על פי שחזרה והכניסתו חייב אמר רבא תוך ג

מרימר וקאמר לה להא שמעתא אמר ליה רבינא למרימר 



ל מתגלגל קאמרת "ג משהו א"ר יוחנן והוא שנח ע"וא' לאו היינו מתני   ב גמרא,דף ק

: ל"ג דלא נח כמאן דנח דמי קמ"וח אעמתגלגל אין סופו לנוח אבל האי כיון דסופו לנ

הזורק בים ארבע אמות פטור אם היה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו    ב משנה,דף ק

ר "אמות חייב וכמה הוא רקק מים פחות מעשרה טפחים רקק מים ורה' הזורק לתוכו ד

: אמות חייב' מהלכת בו הזורק בתוכו ד

ל הילוך "הילוך הילוך תרי זימני הא קמ ל ההוא מרבנן לרבא בשלמא"א   ב גמרא,דף ק

על ידי הדחק שמיה הילוך תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש אלא רקק רקק תרי 

מ בימות "א ה"זימני למה לי חד בימות החמה וחד בימות הגשמים וצריכי דאי תנא חדא ה

בימות החמה דעבידי אינשי דמסגי לאקורי נפשייהו אבל בימות הגשמים לא ואי אשמעינן 

א "הגשמים דכיון דמיטנפי לא איכפת להו אבל בימות החמה לא אביי אמר איצטריך סד

אמות אקופי מקפי ליה רב אשי אמר ' אמות אבל היכא דהוי ד' מ היכא דלא הוי ד"ה

אבל היכא דלא הואי ארבעה מיפסעי פסעי ליה ' מ היכא דהוה ד"ד אמינא ה"איצטריך ס

אשי האי מאן דזריק ונח אגודא דגמלא מיחייב שהרי ואזדא רב אשי לטעמיה דאמר רב 

: רבים בוקעין בו

הזורק מן הים ליבשה ומן היבשה לים ומן הים לספינה ומן הספינה לים    ב משנה,דף ק

ומן הספינה לחבירתה פטור ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו אם אינן קשורות אף 

: על פי שמוקפות אין מטלטלין מזו לזו

איתמר ספינה רב הונא אמר מוציאין הימנה זיז כל שהוא וממלא רב    ב גמרא,קדף 

חסדא ורבה בר רב הונא אמרי עושה מקום ארבעה וממלא רב הונא אמר מוציא הימנה זיז 

כל שהוא וממלא קסבר כרמלית מארעא משחינן ואוירא מקום פטור הוא ובדין הוא דזיז 

היכרא רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי עושה  נמי לא ליבעי אלא כי היכי דליהוי ליה

מקום ארבעה וממלא קסברי כרמלית משפת מיא משחינן מיא ארעא סמיכתא אי לא עביד 

י אמר ליה רב נחמן לרבה בר אבוה ולרב הונא "מקום ארבעה קא מטלטל מכרמלית לרה

ת דאמר מוציא הימנה זיז כל שהוא וממלא זימנין דליכא עשרה וקא מטלטל מכרמלי

י אמר ליה גמרינן דאין ספינה מהלכת בפחות מעשרה והא מורשא אית לה אמר רב "לרה

ל רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין לרב חסדא ולרבה בר "ספרא גשושי אזלי קמה א

ת דשדי להו "רב הונא דאמרי עושה מקום ארבעה וממלא שופכין דידיה היכי שדי להו וכ

אדפנא דספינה והא איכא כחו כחו בכרמלית לא גזרו  באותו מקום מאיסי ליה דשדי להו

ומנא תימרא דתניא ספינה אין מטלטלין לא מתוכה לים ולא מן הים לתוכה 

רבי יהודה אומר עמוקה עשרה ואין גבוהה עשרה מטלטלין מתוכה לים    א גמרא,דף קא

וכה י מת"ש מן הים לתוכה דלא דקא מטלטלין מכרמלית לרה"אבל לא מן הים לתוכה מ

מ כחו בכרמלית לא גזרו "לים נמי קמטלטל מרשות היחיד לכרמלית אלא לאו אחודה וש

מ אמר רב הונא הני ביצאתא דמישן אין מטלטלין בהן אלא בארבעה ולא אמרן אלא "ש

ארבעה לית לן בה ואי מלינהו קני ' שאין בפחות משלשה ארבעה אבל יש בפחות מג

' יוסי בר' ולימא גוד אחית מחיצתא מי לא תניא ר ואורבני לית לן בה מתקיף לה רב נחמן

ר ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו חייב אלמא אמרינן גוד "יהודה אומר נעץ קנה ברה

נ נימא גוד אחית מחיצתא מתקיף לה רב יוסף ולא שמיעא להו להא "אחית מחיצתא ה

רין אמר ליה דאמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום רבי חייא ותני עלה וחכמים פוט

ויש בקצר ' ואין בעיקרו ד' ר גבוה עשרה ורחב ד"אביי ואת לא תסברא והתניא עמוד ברה



וזרק ונח על גביו חייב אלמא אמרינן גוד אחית מחיצתא הכא נמי גוד אחית ' שלו ג

מחיצתא מידי איריא התם הויא ליה מחיצה שהגדיים בוקעין בה הכא הויא לה מחיצה 

ל רב אחא בריה דרב אחא לרב אשי גבי ספינה נמי הא איכא "בה אשאין הגדיים בוקעין 

ל בקיעת דגים לא שמיה בקיעה ומנא תימרא דבעא מיניה רבי טבלא "בקיעת דגים א

ל אין מחיצה תלויה מתרת "מרבין מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה וא

ת דגים אלא במים קל הוא שהקילו חכמים במים ואמאי הא איכא בקיע   ב גמרא,דף קא

פשיטא אמר רבא לא  : 'ספינות קשורות כו : מ בקיעת דגים לא שמה בקיעה"אלא ש

נצרכה אלא להתיר ביצית שביניהן אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת מטלטלין מזו 

לזו תנן אלא אמר רב ספרא לא נצרכה אלא לערב ולטלטל מזו לזו וכדתניא ספינות 

לזו נפסקו נאסרו חזרו ונקשרו בין שוגגין ובין  קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו

> ה"לר>מזידין בין אנוסין בין מוטעין חזרו להיתרן הראשון וכן מחצלות הפרוסות 

מערבין ומטלטלין מזו לזו נגללו נאסרו חזרו ונפרשו בין שוגגין בין מזידין בין אנוסין ובין 

בשוגג בין במזיד שמה מוטעין חזרו להיתרן הראשון שכל מחיצה שנעשה בשבת בין 

מחיצה איני והאמר רב נחמן לא שנו אלא לזרוק אבל לטלטל אסור כי איתמר דרב נחמן 

אמזיד איתמר אמר שמואל ואפילו קשורות בחוט הסרבל היכי דמי אי דיכול להעמידן 

' פשיטא אי דאין יכול להעמידן אמאי לעולם דיכול להעמידן ושמואל לאפוקי מדנפשי

בדבר המעמידה מביא לה טומאה בדבר שאין מעמידה אין מביא לה  קאתי דתנן קשרה

במדבר )טומאה ואמר שמואל והוא שקשורה בשלשלת של ברזל לענין טומאה הוא דכתיב 

היכר >בחלל חרב חרב הרי הוא כחלל אין אבל לענין שבת כיון דיכול להעמידה ( יט

: אפילו בחוט הסרבל> בעלמא הוא

כר מאחר שיצתה מידו קלטה אחר קלטה כלב או שנשרפה הזורק ונז   א משנה,דף קב

פטור זרק לעשות חבורה בין באדם ובין בבהמה ונזכר עד שלא נעשית חבורה פטור זה 

הכלל כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה תחלתן שגגה וסופן זדון 

: תחילתן זדון וסופן שגגה פטורין עד שתהא תחילתן וסופן שגגה

הא נחה חייב והלא נזכר ותנן כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא    א גמרא,דף קב

תחלתן וסופן שגגה אמר רב כהנא סיפא אתאן ללכתא ומתנא לכתא ומתנא אוגדו בידו 

הוא כגון שנתכוין לעשות חבורה הא נמי תנינא הזורק לעשות חבורה בין באדם בין 

בא במעביר והא זה הכלל דקתני בבהמה ונזכר עד שלא נעשית חבורה פטור אלא אמר ר

אזריקה קתני אלא אמר רבא תרתי קתני הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו אי נמי לא נזכר 

וקלטה אחר או קלטה כלב או שנשרפה פטור רב אשי אמר חסורי מחסרא והכי קתני 

הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו קלטה אחר או קלטה כלב או שנשרפה פטור הא נחה 

שחזר ושכח אבל לא חזר ושכח פטור שכל חייבי חטאות אינן חייבין עד א "חייב בד

איתמר שתי אמות בשוגג  : 'זה הכלל כל חייבי חטאות כו : שתהא תחלתן וסופן שגגה

שתי אמות במזיד שתי אמות בשוגג רבה אמר פטור רבא אמר חייב רבה אמר פטור אפילו 

דכי קא גמר שיעורא בשוגג קא גמר  לרבן גמליאל דאמר אין ידיעה לחצי שיעור התם הוא

אבל הכא דבמזיד לא ובמאי אי בזורק שוגג הוא אלא במעביר רבה אמר חייב ואפילו 

לרבנן דאמרי יש ידיעה לחצי שיעור התם הוא דבידו אבל הכא דאין בידו לא ובמאי אי 

ן במעביר הרי בידו ואלא בזורק אמר רבה זרק ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן חייב והאנ

תנן קלטה אחר או קלטה הכלב או שנשרפה פטור התם דלא מכוין הכא דקא מכוין אמר 



חטאות ואשם ' רב ביבי בר אביי אף אנן נמי תנינא יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ד

כ רבי מאיר אומר אף אם היתה "אחד הטמא שאכל חלב והוא נותר מן המוקדשין ביוה

ינו מן השם ואמאי הא אין דרך הוצאה בכך אלא כיון חייב אמרו לו א[ בפיו]שבת והוציאו 

דקא מיכוין מחשבתו משויא ליה מקום הכא נמי כיון דקא מיכוין מחשבתו משויא ליה 

:  מקום

  

מסכת שבת פרק יב 

הבונה כמה יבנה ויהא חייב הבונה כל שהוא והמסתת והמכה בפטיש    ב משנה,דף קב

העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת ובמעצד הקודח כל שהוא חייב זה הכלל כל 

ג אומר אף המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב מפני שהוא "רשב> וכן>חייב 

: כמתקן מלאכה

ר ירמיה שכן עני חופר גומא להצניע בה "כל שהוא למאי חזיא א   ב גמרא,דף קב

הן אביי פרוטותיו דכוותה גבי משכן שכן תופרי יריעות חופרין גומא להצניע בה מחטי

אמר כיון דמשתכי לא עבדי הכי אלא שכן עני עושה פיטפוטי כירה קטנה לשפות עליה 

קדירה קטנה דכוותה גבי משכן מבשלי סמנין לצבוע יריעות שחסרה מלאכתן עושין 

פיטפוטי כירה קטנה לשפות עליה יורה קטנה רב אחא בר יעקב אמר אין עניות במקום 

קב בבירתו וסותמו דכוותה גבי משכן שכן קרש ב שיש לו נ"עשירות אלא שכן בעה

שנפלה בו דרנא מטיף לתוכה אבר וסותמו אמר שמואל המצדד את האבן חייב מיתיבי 

אחד נותן את האבן ואחד נותן את הטיט הנותן את הטיט חייב וליטעמיך אימא סיפא רבי 

ייני הוו תתא יוסי אומר ואפילו העלה והניח על גבי דימוס של אבנים חייב אלא תלתא בנ

 : מציעא ועילא תתא בעי צדודי ועפרא מציעא בעי נמי טינא עילאי בהנחה בעלמא

מסתת משום מאי מיחייב רב אמר משום בונה ושמואל אמר משום מכה בפטיש  : והמסתת

העושה נקב בלול של תרנגולים רב אמר משום בונה ושמואל אמר משום מכה בפטיש 

ר משום בונה ושמואל אמר משום מכה בפטיש וצריכא עייל שופתא בקופינא דמרא רב אמ

דאי אשמעינן קמייתא בההיא קאמר רב משום דדרך בנין בכך אבל עושה נקב בלול של 

תרנגולים דאין דרך בנין בכך אימא מודה ליה לשמואל ואי אשמעינן בהא בהא קאמר רב 

בנין בכך אימא משום דדמי לבנין דעבדיה לאוירא אבל שופתא בקופינא דמרא דאין דרך 

מודה ליה לשמואל ואי אשמעינן בהא בהא קאמר שמואל אבל בהנך תרתי אימא מודה 

ליה לרב צריכא בעא מיניה רב נתן בר אושעיא מרבי יוחנן מסתת משום מאי מיחייב אחוי 

ליה בידיה משום מכה בפטיש והאנן תנן המסתת והמכה בפטיש אימא המסתת המכה 

ש "בפטיש ת

הקודח כל שהוא חייב בשלמא לרב מיחזי כמאן דחר חורתא לבניינא    א גמרא,דף קג

אלא לשמואל לאו גמר מלאכה הוא הכא במאי עסקינן דבזעיה ברמצא דפרזלא ושבקיה 

 : זה הכלל לאתויי מאי לאתויי דחק קפיזא בקבא : זה הכלל : בגוויה דהיינו גמר מלאכה

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו  מאי קעביד : 'ג אומר המכה בקורנס על הסדן כו"רשב

מפני שמאמן את ידו קשו בה בני רחבה אלא מעתה חזא אומנתא בשבתא וגמר הכי נמי 



דמיחייב אלא אביי ורבא דאמרי תרוייהו שכן מרדדי טסי משכן עושין כן תניא נמי הכי 

רבן שמעון בן גמליאל אומר אף המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב שכן מרדדי 

: משכן עושין כןטסי 

החורש כל שהוא המנכש והמקרסם והמזרד כל שהוא חייב המלקט    א משנה,דף קג

עצים אם לתקן כל שהן אם להיסק כדי לבשל ביצה קלה המלקט עשבים אם לתקן כל 

: שהוא אם לבהמה כמלא פי הגדי

של למאי חזי חזי לביזרא דקרא דכוותה גבי משכן שכן ראוי לקלח אחד    א גמרא,דף קג

ר התולש עולשין והמזרד זרדים אם לאכילה "ת : המנכש והמקרסם והמזרד : סמנין

כגרוגרת אם לבהמה כמלא פי הגדי אם להיסק כדי לבשל ביצה קלה אם לייפות את 

הקרקע כל שהן אטו כולהו לא ליפות את הקרקע נינהו רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו 

אגם וכגון דלא קמיכוין והא אביי ורבא  באגם שנו אביי אמר אפילו תימא בשדה דלאו

דאמרי תרוייהו מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות לא צריכא דקעביד בארעא 

: דחבריה

הכותב שתי אותיות בין בימינו בין בשמאלו בין משם אחד בין משתי    א משנה,דף קג

יות אלא משום שמות בין משתי סמניות בכל לשון חייב אמר רבי יוסי לא חייבו שתי אות

ר יהודה מצינו שם קטן משם "רושם שכך כותבין על קרשי המשכן לידע איזו בן זוגו א

: גדול שם משמעון ומשמואל נח מנחור דן מדניאל גד מגדיאל

בשלמא אימין ליחייב משום דדרך כתיבה בכך אלא אשמאל אמאי הא    א גמרא,דף קג

ע ואשמאל "וי שמאל דידיה כימין דכר ירמיה באטר יד שנו ותה"אין דרך כתיבה בכך א

ליחייב אימין לא ליחייב אלא אמר אביי בשולט בשתי ידיו רב יעקב בריה דבת יעקב אמר 

יוסי ' יוסי היא דאמר לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם והא מדסיפא ר' הא מני ר

יהודה שתי ' אלא ר : אמר רבי יהודה מצינו : היא רישא לאו רבי יוסי כולה רבי יוסי היא

( ויקרא ד)אותיות והן שני שמות הוא דמחייב שתי אותיות והן שם אחד לא מחייב והתניא 

ל "ועשה אחת יכול עד שיכתוב כל השם ועד שיארוג כל הבגד ועד שיעשה כל הנפה ת

מאחת אי מאחת יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת ולא ארג אלא חוט אחד ולא עשה אלא 

בית אחד בנפה 

ל אחת הא כיצד אינו חייב עד שיכתוב שם קטן משם גדול שם "ת   ב גמרא,דף קג

משמעון ומשמואל נח מנחור דן מדניאל גד מגדיאל רבי יהודה אומר אפילו לא כתב אלא 

ר יוסי וכי משום כותב הוא חייב "שתי אותיות והן שם אחד חייב כגון שש תת רר גג חח א

מין על קרשי המשכן לידע איזו היא בן זוגו והלא אינו חייב אלא משום רושם שכן רוש

לפיכך שרט שריטה אחת על שני נסרין או שתי שריטות על נסר אחד חייב רבי שמעון 

ועשה אחת יכול עד שיכתוב את כל השם עד שיארוג כל הבגד עד ( ויקרא ד)אומר 

 ל מאחת אי מאחת יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת ואפילו לא"שיעשה את כל הנפה ת

ל אחת הא כיצד אינו חייב עד "ארג אלא חוט אחד ואפילו לא עשה אלא בית אחד בנפה ת

יוסי אומר ועשה אחת ועשה הנה פעמים שחייב ' שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת ר

אחת על כולן ופעמים שחייב על כל אחת ואחת קתני מיהא רבי יהודה אומר אפילו לא 

יב לא קשיא הא דידיה הא דרביה דתניא רבי יהודה כתב אלא שתי אותיות והן שם אחד חי

אותיות והן שם אחד חייב כגון שש תת ' אומר משום רבן גמליאל אפילו לא כתב אלא ב

ק "דאאזרך איכא בינייהו דת( ישעיהו מה)ק וכי תימא אלף אלף "ש היינו ת"רר גג חח ור



בעלמא חייב למימרא ש סבר כיון דאיתיה בגלטורי "סבר אלף אלף דאאזרך לא מיחייב ור

ש לחומרא והתניא הקודח כל שהוא חייב המגרר כל שהוא המעבד כל שהוא הצר "דר

א עד שיקדח את כולו עד שיגרור את כולו עד שיעבד את כולו "בכלי צורה כל שהוא רש

ש הא אתא לאשמעינן עד שיכתוב את השם כולו ומי מצית אמרת "עד שיצור כולו אלא ר

ל מאחת תריץ ואימא "ה אחת יכול עד שיכתוב את השם כולו תא ועש"הכי והתניא רש

הכי יכול עד שיכתוב את הפסוק כולו תלמוד לומר מאחת רבי יוסי אומר ועשה אחת 

ועשה הנה פעמים שחייב אחת על כולן ופעמים שחייב על כל אחת ואחת אמר רבי יוסי 

הנה שהיא אחת אחת ט דרבי יוסי אחת מאחת הנה מהנה אחת שהיא הנה ו"ברבי חנינא מ

שמעון מאחת שם משמעון הנה אבות מהנה תולדות אחת שהיא הנה זדון שבת ושגגת 

ר יהודה מצינו שם קטן משם "א : מלאכות הנה שהיא אחת שגגת שבת וזדון מלאכות

ם דשמעון פתוח אמר רב חסדא זאת אומרת סתום "ם דשם סתום מ"מי דמי מ : גדול

וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין ( ו דברים)ועשאו פתוח כשר מיתיבי 

עיינין עיינין אלפין ביתין כפין כפין ביתין גמין צדין צדין גמין דלתין רישין רישין דלתין 

היהין חיתין חיתין היהין ווין יודין יודין ווין זיינין נונין נונין זיינין טיתין פיפין פיפין טיתין 

ן סמכין סמכין מימין סתומין פתוחין פתוחין סתומין כפופין פשוטין פשוטין כפופין מימי

פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה סתומה לא יעשנה פתוחה כתבה כשירה או שכתב את 

השירה כיוצא בה או שכתב שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו הוא 

ששי ונסכיה דאמר כי האי תנא דתניא רבי יהודה בן בתירה אומר נאמר בשני ונסכיהם ב

ומדפתוח ' ם מים מכאן רמז לניסוך מים מן התור"ד מ"ם יו"בשביעי כמשפטם הרי מ

ועשאו סתום כשר סתום נמי סתום ועשאו פתוח כשר מי דמי פתוח ועשאו סתום 

ך שבלוחות בנס היו "ם וסמ"עלויי קא מעלי ליה דאמר רב חסדא מ   א גמרא,דף קד

ירמיה ואיתימא רבי חייא ' עומדין אלא סתום ועשאו פתוח גרועי קא מגרע ליה דאמר ר

אלה המצות שאין הנביא ( ויקרא כז)בר אבא מנצפך צופים אמרום ותיסברא והכתיב 

עין הי באמצע תיבה הי בסוף רשאי לחדש דבר מעתה אלא מיהוה הואי מידע לא הוה יד

תיבה ואתו צופים תקנינהו ואכתי אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא 

ך שבלוחות בנס היו עומדין ואמר רב "ם וסמ"ר חסדא מ"שכחום וחזרו ויסדום גופא א

בהר ]> רהב בהר>חסדא כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובן 

ל אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי "אמרי ליה רבנן לריב : ססרו ור[ רהב

ת גמול "ל דל"ת אלף בינה גימ"ף בי"ן לא איתמר כוותייהו אל"דאפילו בימי יהושע בן נו

ת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים "ל לגבי דל"ט פשוטה כרעיה דגימ"דלים מ

ת "ט מהדר אפיה דדל"יה ליה נפשיה ומל דלימצ"ת לגבי גימ"ט פשוטה כרעיה דדל"ומ

י "ח ט"ה ז"ו זה שמו של הקב"ל דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה ה"מגימ

ה זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך "ל ואם אתה עושה כן הקב"כ

וטה ן פש"ן כפופה נו"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום נו"ם פתוחה מ"ב מ"כתר לעוה

' כפופה פ' א סימנין עשה בתורה וקנה אותה פ"ע סמוך עניים ל"נאמן כפוף נאמן פשוט ס

י פשוטה צדיק כפוף צדיק פשוט היינו נאמן "י כפופה וצד"פשוטה פה פתוח פה סתום צד

כפוף נאמן פשוט הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו מכאן שנתנה התורה במנוד ראש 

ש אמר הקדוש ברוך הוא אין "ף מרי"מא מהדר אפיה דקוש רשע מאי טע"ף קדוש רי"קו

ש אמר הקדוש ברוך "ף לגבי רי"אני יכול להסתכל ברשע ומאי טעמא מהדרה תגיה דקו



ף תלויה דאי הדר ביה "הוא אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי ומאי טעמא כרעיה דקו

אם ללצים הוא יליץ ( משלי ג)ד "ל מ"ליעייל וליעול בהך מסייע ליה לריש לקיש דאמר ר

ו אמת מאי "ן שקר תי"ולענוים יתן חן בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו שי

טעמא שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיח קושטא לא שכיח ומאי טעמא 

ש אותי "ת ב"שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאי א

ק דלתותי "ר גופו טימא ארחם עליו ד"ש בי לא חשק שמי יחול עליו ג"ב תעב אתאוה לו

ר "ש אם אתה בוש ג"ת ב"נעל קרניו לא אגדע עד כאן מדת רשעים אבל מדת צדיקים א

ן ואין אתה "ס ט"ע ח"ף חציצה הוי בינך לאף ז"ץ ו"ק אם אתה עושה כן גור בדוק ה"ד

ני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם גיהנם לפ[ שר של]ל אמר "ם כ"מזדעזע מן השטן י

ץ דכים הם "ף דכ"ף אני חס עליהם מפני שבעטו בגי"ע גי"ס בט"ה אח"לים כל אמר הקב

ת אמר גיהנם לפניו רבונו של "ן ש"ק אין לך חלק בהן ומרז"כנים הם צדיקים הם הל

 ף"ע ו"ס להיכן אוליכן לגן הדס ה"ן ד"ם ג"ל ב"ל א"עולם מרי זניני מזרעו של שת א

ק הללו זרעו של "ץ ח"אמר גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עיף אנכי ז

שאני { אומות העולם> }עובדי כוכבים>ת טר יש לי כיתות כיתות של "ש כ"ר י"יצחק ט

: נותן לך

הכותב שתי אותיות בהעלם אחד חייב כתב בדיו בסם בסיקרא בקומוס    ב משנה,דף קד

רושם על שני כותלי זויות ועל שני לווחי פינקס והן נהגין זה  ובקנקנתום ובכל דבר שהוא

אליעזר מחייב חטאת וחכמים ' עם זה חייב הכותב על בשרו חייב המסרט על בשרו ר

פוטרין כתב במשקין במי פירות באבק דרכים באבק הסופרים ובכל דבר שאינו מתקיים 

כתב וכתב על גבי כתב פטור לאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפיקו כתב אות אחת סמוך ל

כותלי הבית על ' זיינין אחת בארץ ואחת בקורה כתב על ב' ת וכתב ב"נתכוון לכתוב חי

יהושע בן בתירא ' שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור כתב אות אחת נוטריקון ר

: מחייב וחכמים פוטרין

שמה קומוס דיו דיותא סם סמא סקרא אמר רבה בר בר חנה סקרתא    ב גמרא,דף קד

ובכל דבר שהוא  : קומא קנקנתום אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל חרתא דאושכפי

חייא ' לאתויי מאי לאתויי הא דתני רבי חנניא כתבו במי טריא ואפצא כשר תני ר : רושם

תניא אמר להן רבי אליעזר  : המסרט על בשרו : כתבו באבק בשחור ובשיחור כשר

שפים ממצרים בסריטה שעל בשרו אמרו לו שוטה היה לחכמים והלא בן סטדא הוציא כ

בן סטדא בן פנדירא הוא אמר רב חסדא בעל סטדא בועל }ואין מביאין ראיה מן השוטים 

פנדירא בעל פפוס בן יהודה הוא אמו סטדא אמו מרים מגדלא שיער נשיא היא כדאמרי 

רבא בר רב  מאן תנא אמר : כתב אות אחת סמוך לכתב : {בפומבדיתא סטת דא מבעלה

 : כתב על גבי כתב : אליעזר דאי רבי אליעזר האמר אחת על האריג חייב' הונא דלא כר

ר חסדא דלא כרבי יהודה דתניא הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוין "מאן תנא א

יהודה ' לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי ר

ן המובחר תנא כתב אות אחת והשלימה לספר ארג חוט אחד וחכמים אומרים אין השם מ

אליעזר היא דאמר אחת על ' והשלימה לבגד חייב מאן תנא אמר רבא בר רב הונא ר

ר אמי כתב אות אחת "האריג חייב רב אשי אמר אפילו תימא רבנן להשלים שאני א

שני כותלי בטבריא ואחת בציפורי חייב כתיבה היא אלא שמחוסר קריבה והתנן כתב על 

הבית ועל שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור התם מחוסר מעשה דקריבה הכא לא 



מחוסר מעשה דקריבה תנא הגיה אות אחת חייב השתא כתב אות אחת פטור הגיה אות 

ת ועשאו שני זיינין "אחת חייב אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון שנטלו לגגו של חי

ש תנא נתכוין לכתוב אות אחת "ת ועשאו רי"ו של דלרבא אמר כגון שנטלו לתג

ועלו בידו שתים חייב והתנן פטור לא קשיא הא דבעי זיוני הא דלא בעי    א גמרא,דף קה

ר יוחנן "א : כתב אות אחת נוטריקון רבי יהושע בן בתירה מחייב וחכמים פוטרין : זיוני

ן "ב המו"כי א( בראשית יז)' יוסי בן זימרא מנין ללשון נוטריקון מן התורה שנא' משום ר

חור נתתיך באומות המון חביב נתתיך באומות מלך גוים נתתיך אב נתתיך לאומות ב

( שמות כ)יוחנן דידיה אמר ' נתתיך לאומות ותיק נתתיך באומות נאמן נתתיך לאומות ר

אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבה איכא 

ט "כי יר( מדבר כבב)דאמרי אנכי למפרע יהיבה כתיבה נאמנין אמריה דבי רבי נתן אמרי 

ל כר מלא רב "כרמ( ויקרא כג)הדרך לנגדי יראה ראתה נטתה דבי רבי ישמעאל תנא 

ת נוטריקון נואף הוא מואבי "והוא קללני קללה נמרצ( א במלכים )אחא בר יעקב אמר 

מה נדבר ומה ( בראשית מד)נ בר יצחק אמר "הוא רוצח הוא צורר הוא תועבה הוא ר

: צדיקים אנחנו טהורים אנחנו דכים אנחנו קדושים אנחנוק נכונים אנחנו "נצטד

ג "אותיות בשתי העלמות אחת שחרית ואחת בין הערבים ר' הכותב ב   א משנה,דף קה

: מחייב וחכמים פוטרין

ג סבר אין ידיעה לחצי שיעור ורבנן סברי יש ידיעה "במאי קמיפלגי ר   א גמרא,דף קה

:  לחצי שיעור

  

מסכת שבת פרק יג 

רבי אליעזר אומר האורג שלשה חוטין בתחילה ואחת על האריג חייב    א משנה,קהדף 

חוטין העושה שתי בתי נירין בנירין בקירוס בנפה ' א בין בתחילה בין בסוף שיעורו ב"וחכ

: תפירות' מ לתפור ב"תפירות והקורע ע' בכברה ובסל חייב והתופר ב

לא קשיא הא באלימי הא ' נן תנן גכי אתא רבי יצחק תני שתים והא   א גמרא,דף קה

בקטיני אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא אמרי לה להאי גיסא אלימי תלתא לא 

סתרי תרי סתרי קטיני תרי נמי לא סתרי ואמרי לה להאי גיסא קטיני תלתא ידיעי תרי לא 

ב וחכמים חוטין בתחילה ואחד על האריג חיי' ידיעי אלימי תרי נמי ידיעי תניא האורג ג

בתי נירין הא ' חוטין ברוחב ג' חוטין ובשפה ב' אומרים בין בתחילה בין בסוף שיעורן ב

חוטין בתחילה ' בתי נירין והאורג ג' חוטין ברוחב ג' למה זה דומה לאורג צלצול קטן ב

חוטין על הגס ועל האימרא חייב ' א תניא אידך האורג ב"ואחד על האריג חייב סתמא כר

ילו אחד ובשפה שני חוטין ברוחב שלשה בתי נירין חייב הא למה זה דומה א אומר אפ"ר

חוטין על הגס ועל האימרא ' בתי נירין והאורג ב' לאורג צלצול קטן שני חוטין על רוחב ג

אמר אביי תרתי בבתי נירא [ בנירין]מאי  : 'העושה שני בתי נירין כו : חייב סתמא כרבנן

הא תנינא  : והתופר שתי תפירות : רוס אמר רב מצוביתאמאי בקי : בקירוס : וחדא בנירא

תפירות משום דקבעי למיתנא סיפא והקורע על מנת לתפור ' באבות מלאכות והתופר ב

שתי תפירות קתני נמי התופר והקורע הא נמי תנינא באבות מלאכות אלא משום דקבעי 



והקורע  [: ירותהתופר שתי תפ]למיתני סיפא הקורע בחמתו ועל מתו משום הכי קתני 

היכי משכחת לה  : מ לתפור שתי תפירות"ע

: דעבדה כי כיסתא   ב גמרא,דף קה

מ לתקן "הקורע בחמתו ועל מתו וכל המקלקלין פטורין והמקלקל ע   ב משנה,דף קה

שיעורו כמתקן שיעור המלבן והמנפץ והצובע והטווה כמלא רחב הסיט כפול והאורג שני 

: חוטין שיעורו כמלא הסיט

פ שמחלל את השבת "ורמינהו הקורע בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב ואע   ב גמרא,ף קהד

יצא ידי קריעה לא קשיא הא במת דידיה הא במת דעלמא והא מתו קתני לעולם במת 

דידיה ובהנך דלאו בני אבילות נינהו ואי חכם הוא חיובי מיחייב דתניא חכם שמת הכל 

כקרוביו הכל קורעין עליו הכל חולצין עליו הכל  ד אלא אימא הכל"קרוביו הכל קרוביו ס

מברין עליו ברחבה לא צריכא דלאו חכם הוא ואי אדם כשר הוא חיובי מיחייב דתניא 

מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר כדי 

ל הבוכה על שיבכה ערבונא שקלי מיניה אלא מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר שכ

אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה לא צריכא דלאו אדם כשר הוא 

ש בן אלעזר אומר העומד על המת "ואי דקאי בשעת יציאת נשמה חיובי מיחייב דתניא ר

ת שנשרפה לא צריכא דלא קאי "בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לס

אלא חמתו אחמתו קשיא חמתו אחמתו נמי לא קשיא הא בשעת יציאת נשמה תינח מתו 

ש דאמר "יהודה דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה הא ר' ש הא ר"י הא ר"ר

יהודה במתקן במקלקל מי ' מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה אימר דשמעת ליה לר

וונא מי שרי ר אבין האי נמי מתקן הוא דקעביד נחת רוח ליצרו וכהאי ג"שמעת ליה א

יוחנן בן נורי ' ש בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא שאמר משום ר"והתניא ר

ז "המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע

ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו "שכך אומנתו של יצה

לא יהיה בך אל זר ולא ( תהילים פא)ר אבין מאי קראה "ז והולך ועובד א"עבוד ע

תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע לא צריכא 

דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיה כי הא דרב יהודה שליף מצבייתא רב אחא בר 

א תבר נכתמא יעקב תבר מאני תבירי רב ששת רמי לה לאמתיה מוניני ארישא רבי אב

ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המוריד דמעות על אדם כשר "ש בן פזי א"אמר ר

נודי ספרתה אתה שימה דמעתי ( תהילים נו)ה סופרן ומניחן בבית גנזיו שנאמר "הקב

ר יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו "בנאדך הלא בספרתך א

רו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים ויקב( יהושוע כד)בחייו שנאמר 

מצפון להר געש מלמד שרגש עליהן הר להורגן אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל 

בסאסאה ( ישעיהו כז)המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים מדה כנגד מדה שנאמר 

' עבדו העם את הוי( שופטים ב)בשלחה תריבנה איתיביה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן 

ל בבלאי ימים האריכו "כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע א

למען ירבו ימיכם וימי בניכם ימים ולא שנים ( דברים יא)שנים לא האריכו אלא מעתה 

ברכה שאני ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אחד מן האחין שמת 

חין כולן אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה ידאגו כל הא   א גמרא,דף קו

תני רבי אבהו קמיה  : וכל המקלקלין פטורין : אמרי לה דמת גדול ואמרי לה דמת קטן



דרבי יוחנן כל המקלקלין פטורין חוץ מחובל ומבעיר אמר ליה פוק תני לברא חובל 

בצריך לאפרו ומבעיר אינה משנה ואם תמצא לומר משנה חובל בצריך לכלבו מבעיר 

והאנן תנן כל המקלקלין פטורין מתניתין רבי יהודה ברייתא רבי שמעון מאי טעמא דרבי 

שמעון מדאיצטריך קרא למישרא מילה הא חובל בעלמא חייב ומדאסר רחמנא הבערה 

גבי בת כהן שמע מינה מבעיר בעלמא חייב ורבי יהודה התם מתקן הוא כדרב אשי דאמר 

 : ה מה לי לתקן כלי מה לי לבשל פתילה מה לי לבשל סמניןרב אשי מה לי לתקן מיל

: רב יוסף מחוי כפול רב חייא בר אמי מחוי פשוט : 'שיעור המלבן כו

רבי יהודה אומר הצד צפור למגדל וצבי לבית חייב וחכמים אומרים    א משנה,דף קו

צפור למגדל 

מר לא כל הביברין שוין ג או"רשב[ חייב]וצבי לגינה ולחצר ולביברין    ב משנה,דף קו

: זה הכלל מחוסר צידה פטור שאינו מחוסר צידה חייב

ט ואין נותנין לפניהם מזונות "תנן התם אין צדין דגים מן הביברין ביו   ב גמרא,דף קו

אבל צדין חיה ועוף ונותנין לפניהם מזונות ורמינהו ביברין של חיות ושל עופות ושל דגים 

ן נותנין לפניהם מזונות קשיא חיה אחיה קשיא עופות אעופות אין צדין מהם ביום טוב ואי

בשלמא חיה אחיה לא קשיא הא רבי יהודה הא רבנן אלא עופות אעופות קשיא וכי תימא 

עופות אעופות נמי לא קשיא הא ביבר מקורה הא ביבר שאינו מקורה והא בית דמקורה 

א אמר רבה בר רב הונא הכא הוא ובין לרבי יהודה ובין לרבנן צפור למגדל אין לבית ל

בצפור דרור עסקינן לפי שאינה מקבלת מרות דתנא דבי רבי ישמעאל למה נקרא שמה 

צפור דרור מפני שדרה בבית כבשדה השתא דאתית להכי חיה אחיה נמי לא קשיא הא 

בביבר גדול הא בביבר קטן היכי דמי ביבר גדול היכי דמי ביבר קטן אמר רב אשי כל 

ריה ומטי לה בחד שיחייא ביבר קטן ואידך ביבר גדול אי נמי כל היכא היכא דרהיט בת

דנפיל טולא דכתלים אהדדי ביבר קטן ואידך ביבר גדול ואי נמי כל היכא דליכא עוקצי 

אמר רב יוסף אמר רב יהודה  : 'ג אומר וכו"רשב : עוקצי ביבר קטן ואידך ביבר גדול

ל מאי "ליה אביי הלכה מכלל דפליגי אאמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אמר 

ל גמרא גמור זמורתא תהא תנו רבנן הצד צבי סומא וישן חייב חיגר "נפקא לך מינה א

ש הני הני עבידי לרבויי הני לא עבידי "ש הני ומ"ל אביי לרב יוסף מ"וזקן וחולה פטור א

בחולה לרבויי והתניא חולה חייב אמר רב ששת לא קשיא הא בחולה מחמת אישתא הא 

ר הצד חגבין גזין צרעין ויתושין בשבת חייב דברי רבי מאיר וחכמים "מחמת אובצנא ת

אומרים כל שבמינו ניצוד חייב וכל שאין במינו ניצוד פטור תניא אידך הצד חגבים בשעת 

הטל פטור בשעת השרב חייב אלעזר בן מהבאי אומר אם היו מקלחות ובאות פטור 

ש הצד חגבין בשעת הטל "ארישא קאי או אסיפא קאי תאיבעיא להו אלעזר בן מהבאי 

פטור בשעת השרב חייב אלעזר בן מהבאי אומר אפילו בשעת השרב אם היו מקלחות 

: ובאות פטור

צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב נעלו שנים פטורין לא יכול אחד    ב משנה,דף קו

: לנעול ונעלו שנים חייבין ורבי שמעון פוטר

ר ירמיה בר אבא אמר שמואל הצד ארי בשבת אינו חייב עד שיכניסנו "א   גמראב ,דף קו

: לגורזקי שלו

ישב האחד על הפתח ולא מילאהו ישב השני ומילאהו השני חייב ישב    ב משנה,דף קו

הראשון על הפתח ומילאהו ובא השני וישב בצידו אף על פי שעמד הראשון והלך לו 



ה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור הראשון חייב והשני פטור הא למ

: בתוכו

אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב נכנסה לו צפור תחת    א גמרא,דף קז

כנפיו יושב ומשמרו עד שתחשך מתיב רב נחמן בר יצחק ישב הראשון על הפתח ומלאהו 

ב והשני פטור מאי ובא השני וישב בצדו אף על פי שעמד הראשון והלך לו הראשון חיי

לאו פטור אבל אסור לא פטור ומותר הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא למה זה דומה לנועל 

מ איכא דאמרי אמר רב "את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו מכלל דפטור ומותר ש

נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא אף על פי שעמד הראשון והלך לו הראשון חייב והשני 

או פטור ומותר לא פטור אבל אסור הא מדקתני סיפא הא למה זה דומה לנועל פטור מאי ל

מ אמר שמואל כל "את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו מכלל דפטור ומותר ש

פטורי דשבת פטור אבל אסור לבר מהני תלת דפטור ומותר חדא הא וממאי דפטור ומותר 

ונמצא צבי שמור בתוכו ואידך המפיס דקתני סיפא למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו 

מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב אם להוציא ממנה לחה פטור וממאי דפטור ומותר 

דתנן מחט של יד ליטול בה את הקוץ ואידך הצד נחש בשבת אם מתעסק בו שלא ישכנו 

פטור אם לרפואה חייב וממאי דפטור ומותר דתנן כופין קערה על הנר בשביל שלא 

:  בקורה ועל צואה של קטן ועל עקרב שלא תישךתאחוז 

  

מסכת שבת פרק יד 

שמנה שרצים האמורים בתורה הצדן והחובל בהן חייב ושאר שקצים    א משנה,דף קז

ורמשים החובל בהן פטור הצדן לצורך חייב שלא לצורך פטור חיה ועוף שברשותו הצדן 

: פטור והחובל בהן חייב

בהן חייב מכלל דאית להו עור מאן תנא אמר שמואל רבי  מדקתני החובל   א גמרא,דף קז

יוחנן בן נורי היא דתנן רבי יוחנן בן נורי אומר שמנה שרצים יש להן עורות רבה בר רב 

הונא אמר רב אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי יוחנן בן נורי אלא 

שעורותיהן כבשרן אבל לענין  אלה הטמאים לכם לרבות( ויקרא יא)לענין טומאה דכתיב 

שבת אפילו רבנן מודו ולענין שבת לא פליגי והתניא הצד אחד משמנה שרצים האמורים 

בתורה החובל בהן חייב דברי רבי יוחנן בן נורי וחכמים אומרים אין עור אלא 

למה שמנו חכמים אדרבה למה שמנו חכמים אין להם עור ואמר אביי    ב גמרא,דף קז

ן עור חלוק מבשר אלא למה שלא מנו חכמים אמר ליה רבא הא למה שמנו הכי קאמר אי

חכמים קאמר אלא אמר רבא הכי קאמר אין עור מטמא כבשר אלא למה שמנו חכמים 

יוחנן בן נורי ' מכלל דרבי יוחנן בן נורי הנך נמי דלא מנו חכמים מטמאין והא קתני ר

אדא בר מתנה תריץ הכי וחכמים  [אמר רב]שרצים יש להן עורות ולא מטמאין ' אומר ח

אומרים לענין טומאה אין עור למה שמנו חכמים ואכתי לענין שבת לא פליגי והתניא הצד 

שרצים האמורים בתורה החובל בהן חייב בשרצים שיש להן עורות ואיזו היא ' אחד מח

 שרצים' חבורה שאינה חוזרת נצרר הדם אף על פי שלא יצא רבי יוחנן בן נורי אומר ח

ק רבי יהודה דאזיל בתר גישתא דתנן רבי יהודה "יש להן עורות אמר רב אשי מאן ת



אומר הלטאה כחולדה אבל רבנן דפליגי עליה דרבי יוחנן לענין טומאה לענין שבת מודו 

ליה אי הכי האי דברי רבי יוחנן בן נורי דברי רבי יוחנן ומחלוקתו מיבעי ליה תני דברי 

תו בעא מיניה לוי מרבי מנין לחבורה שאינה חוזרת דכתיב רבי יוחנן בן נורי ומחלוק

היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו מאי חברברתיו אילימא דקאי ריקמי ( ירמיהו יג)

ריקמי האי ונמר חברברתיו נמר גווניו מבעי ליה אלא ככושי מה עורו דכושי אינה חוזרת 

א היא "ר ירמיה ר"ייב מאן תנא אהא הורגן ח : 'ושאר שקצים כו : אף חבורה אינה חוזרת

א אומר ההורג כינה בשבת כהורג גמל בשבת מתקיף לה רב יוסף עד כאן לא "דתניא ר

פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא בכינה דאינה פרה ורבה אבל שאר שקצים ורמשים 

דפרין ורבין לא פליגי ושניהם לא למדוה אלא מאילים רבי אליעזר סבר כאילים מה 

שיש בהן נטילת נשמה אף כל שיש בו נטילת נשמה ורבנן סברי כאילים מה אילים אילים 

ה "ל אביי וכינה אין פרה ורבה והאמר מר יושב הקב"דפרין ורבין אף כל דפרה ורבה א

וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים מינא הוא דמיקרי ביצי כינים והתניא טפויי וביצי כינים 

והרי פרעוש דפרה ורבה ותניא הצד פרעוש בשבת רבי מינא הוא דמיקרי ביצי כינים 

אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר אמר רב אשי צידה אהריגה קרמית עד כאן לא פליגי רבי 

יהושע אלא דמר סבר דבר שאין במינו ניצוד חייב ומר סבר פטור אבל לענין ' אליעזר ור

ן תנא אמר רב יהודה אמר רב מא : 'הצדן לצורך חייב וכו : הריגה אפילו רבי יהושע מודה

רבי שמעון היא דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה איכא דמתני לה אהא 

המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב אם להוציא ממנה לחה פטור מאן תנא אמר 

שמעון היא דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה ואיכא ' רב יהודה אמר רב ר

צד נחש בשבת אם מתעסק בו שלא ישכנו פטור אם לרפואה חייב מאן דמתני לה אהא ה

תנא אמר רב יהודה אמר רב רבי שמעון היא דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור 

ר יוסי בר אבין ובין "עליה אמר שמואל השולה דג מן הים כיון שיבש בו כסלע חייב א

רירי אמר מר בר המדורי סנפיריו אמר רב אשי לא תימא יבש ממש אלא אפילו דעבד 

אמר שמואל הושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמעיה חייב מאי טעמא אמר רבא בר 

המדורי אסברא לי לאו אמר רב ששת האי מאן דתלש כשותא מהיזמי והיגי מיחייב משום 

עוקר דבר מגידולו הכא נמי מיחייב משום עוקר דבר מגידולו אמר אביי האי מאן דתלש 

פיטרא מאונא דחצבא מיחייב משום עוקר דבר מגידולו מתיב רב    ראא גמ,דף קח

אושעיא התולש מעציץ נקוב חייב ושאינו נקוב פטור התם לאו היינו רביתיה הכא היינו 

אמר רב הונא כותבין תפילין על גבי עור של עוף טהור אמר רב  : 'חיה ועוף כו : רביתיה

ל דאי "בהן חייב אמר ליה אביי טובא קמל דאית ליה עור תנינא החובל "יוסף מאי קמ

ל כדאמרי במערבא כל נקב "ממתניתין הוה אמינא כיון דאית ביה ניקבי ניקבי לא קמ

בכנפיו להכשיר את העור ואי ( ויקרא א)שהדיו עוברת עליו אינו נקב מיתיבי רבי זירא 

ר "רי אל אביי עור הוא ורחמנא רבייה איכא דאמ"ד עור הוא היכי מרבי ליה קרא א"ס

זירא אף אנן נמי תנינא בכנפיו לרבות את העור אי אמרת בשלמא עור הוא היינו 

דאיצטריך קרא לרבוייה אלא אי אמרת לאו עור הוא אמאי איצטריך קרא לרבוייה אמר 

א כיון דאית ביה פירצי פירצי "ליה אביי לעולם אימא לך לאו עור הוא ואיצטריך סד

רבינא מרב נחמן בר יצחק מהו לכתוב תפילין על גבי ל בעא מיניה מר בריה ד"מאיס קמ

ל אם יבא אליהו ויאמר מאי אם יבא אליהו ויאמר אילימא אי דאית "עור של דג טהור א

ליה עור אי דלית ליה עור הא חזינן דאית ליה עור ועוד התנן עצמות הדג ועורו מצילין 



 : לא פסקא זוהמא מיניה באהל המת אלא אם יבא אליהו ויאמר אי פסקא זוהמא מיניה אי

ל שמואל "שמואל וקרנא הוו יתבי אגודא דנהר מלכא חזינהו למיא דקא דלו ועכירי א

לקרנא גברא רבה קאתי ממערבא וחייש במעיה וקא דלו מיא לאקבולי אפיה קמיה זיל 

ל מניין שאין כותבין תפילין אלא על גבי עור "תהי ליה אקנקניה אזל אשכחיה לרב א

בפיך מן המותר בפיך מנין לדם ' למען תהיה תורת ה( שמות יג)ל דכתיב "אבהמה טהורה 

ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם מניין למילה ( ב גמלכים )שהוא אדום שנאמר 

שבאותו מקום נאמר כאן ערלתו ונאמר להלן ערלתו מה להלן דבר שעושה פרי אף כאן 

תם את ערלת לבבכם אימא אזנו דכתיב ומל( דברים י)דבר שעושה פרי אימא לבו דכתיב 

הנה ערלה אזנם דנין ערלתו תמה מערלתו תמה ואין דנין ערלתו תמה מערלת ( ירמיהו ו)

ל מאי שמך קרנא אמר ליה יהא רעוא דתיפוק ליה קרנא בעיניה לסוף "שאינה תמה א

עייליה שמואל לביתיה אוכליה נהמא דשערי וכסא דהרסנא ואשקייה שיכרא ולא אחוי 

יה בית הכסא כי היכי דלישתלשל לייט רב ואמר מאן דמצערן לא לוקמוה ליה בני וכן ל

כתנאי מניין למילה שבאותו מקום נאמר כאן ערלתו ונאמר להלן ערלתו מה להלן  : הוה

נתן אומר אינו צריך הרי ' יאשיה ר' דבר שעושה פרי אף כאן דבר שעושה פרי דברי ר

אשר לא ימול את בשר ערלתו מקום שניכר בין זכרות וערל זכר ( בראשית יז)הוא אומר 

ר כותבין תפילין על גבי עור בהמה טהורה ועל גבי עור חיה טהורה ועל גבי "לנקבות ת

עור נבלות וטרפות שלהן ונכרכות בשערן ונתפרות בגידן והלכה למשה מסיני שהתפילין 

המה טמאה ולא על גבי נכרכות בשערן ונתפרות בגידן אבל אין כותבין לא על גבי עור ב

עור חיה טמאה ואינו צריך לומר על גבי עור נבלה וטרפה שלהן ואין נכרכין בשערן ואין 

יהושע הגרסי מניין שאין כותבין ' נתפרות בגידן וזו שאילה שאל ביתוסי אחד את ר

בפיך מדבר המותר ' למען תהיה תורת ה( שמות יג)תפילין על עור בהמה טמאה דכתיב 

ד דומה "ל אמשול לך משל למה"מעתה על גבי עור נבלות וטרפות אל יכתבו אבפיך אלא 

לשני בני אדם שנתחייבו הריגה למלכות אחד הרגו מלך ואחד הרגו איספקליטור איזה 

דברים )מהן משובח הוי אומר זה שהרגו מלך אלא מעתה יאכלו אמר ליה התורה אמרה 

: וסל קאל"לא תאכלו כל נבלה ואת אמרת יאכלו א( יד

אין עושין הילמי בשבת    א משנה,דף קח

ר "אבל עושה הוא את מי המלח וטובל בהן פתו ונותן לתוך התבשיל א   ב משנה,דף קח

יוסי והלא הוא הילמי בין מרובה ובין מועט ואלו הן מי מלח המותרין נותן שמן לכתחלה 

: לתוך המים או לתוך המלח

ק אין עושין מי מלח מרובין אבל "ר יהודה אמר שמואל ה"מאי קאמר א   ב גמרא,דף קח

 : אמר רבי יוסי והלא הוא הילמי בין מרובין בין מועטין : עושה הוא מי מלח מועטין

איבעיא להו רבי יוסי לאסור או להתיר אמר רב יהודה להתיר מדלא קתני רבי יוסי אוסר 

המותרין מכלל דרבי יוסי לאסור אלא אמר  ל רבה הא מדקתני סיפא ואלו הן מי מלח"א

רבה לאסור וכן אמר רבי יוחנן לאסור תניא נמי הכי אין עושין מי מלח מרובין לתת לתוך 

הכבשין שבתוך גיסטרא אבל עושה הוא מי מלח מועטין ואוכל בהן פתו ונותן לתוך 

לו מותרין ר יוסי וכי מפני שהללו מרובין והללו מועטין הללו אסורין והל"התבשיל א

יאמרו מלאכה מרובה אסורה מלאכה מועטת מותרת אלא אלו ואלו אסורין הן ואלו הן מי 

עזין > : מלח המותרין נותן שמן ומלח או שמן ומים ובלבד שלא יתן מים ומלח לכתחלה

תני רבי יהודה בר חביבא אין עושין מי מלח עזין מאי מי מלח עזין  : >צנון ואתרוג סימן



בר אבא דאמרי תרווייהו כל שהביצה צפה בהן וכמה אמר אביי תרי תילתי רבה ורב יוסף 

מילחא ותילתא מיא למאי עבדי לה אמר רבי אבהו למורייסא תני רבי יהודה בר חביבא 

אין מולחין צנון וביצה בשבת רב חזקיה משמיה דאביי אמר צנון אסור וביצה מותרת אמר 

די קא מפסידנא ליה דאמר שמואל פוגלא רב נחמן מריש הוה מלחנא פוגלא אמינא אפסו

חורפי מעלי כיון דשמענא להא דכי אתא עולא ואמר במערבא מלחי כישרי כישרי ממלח 

לא מלחנא טבולי ודאי מטבילנא תני רבי יהודה בר חביבא אתרוג צנון וביצה אילמלא 

טבע קליפתן החיצונה אינן יוצאין מבני מעיים לעולם כי אתא רב דימי אמר מעולם לא 

גברא בימא דסדום אמר רב יוסף הפוכה סדום והפוכה מילה גברא הוא דלא טבע כשורא 

טבע אמר ליה אביי לא מיבעיא קאמר לא מבעיא כשורא דאפילו בכל מימות שבעולם לא 

טבע אלא אפילו גברא דטבע בכל מימות שבעולם בימא דסדום לא טבע למאי נפקא מינה 

ריה דרבי ירמיה אגודא דימא דסדום אמר ליה מהו כי הא דרבין הוה שקיל ואזיל אחו

ל שפיר דמי מהו למימץ ולמיפתח אמר ליה זו לא שמעתי "למימשי מהני מיא בשבת א

ל משמיה דרב מתנה וזימנין אמר לה משמיה "זירא זימנין א' כיוצא בה שמעתי דאמר ר

העין אסור  דמר עוקבא ותרווייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי אמרין חד אמר יין בתוך

על גב העין אסור תסתיים דאבוה דשמואל [ אפילו]על גב העין מותר וחד אמר רוק תפל 

הוא דאמר יין בתוך העין אסור על גב העין מותר מדאמר שמואל שורה אדם פיתו ביין 

ונותנו על גב העין בשבת דשמיעא ליה ממאן לאו דשמיעא ליה מאבוה וליטעמיך הא 

ג העין אסור דשמיעא ליה ממאן אילימא דשמיעא ליה "לו עדאמר שמואל רוק תפל אפי

מאבוה אלא לוי ולא חדא אמר אלא חדא שמיעא ליה מאבוה וחדא שמיעא ליה מלוי ולא 

ש ונותן "ידעינן הי מאבוה הי מלוי אמר מר עוקבא אמר שמואל שורה אדם קילורין מע

קבא חזייה דהוה מייץ על גב עיניו בשבת ואינו חושש בר ליואי הוי קאי קמיה דמר עו

ופתח אמר ליה כולי האי ודאי לא שרא מר שמואל שלח ליה רבי ינאי למר עוקבא לישדר 

לן מר מהנך קילורין דמר שמואל שלח ליה שדורי משדרנא לך דלא תימא צר עין אנא 

אלא הכי אמר שמואל טובה טיפת צונן שחרית ורחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית מכל 

ם תניא נמי הכי אמר רבי מונא משום רבי יהודה טובה טיפת צונן שחרית קילורין שבעול

ורחיצת ידים ורגלים ערבית מכל קילורין שבעולם הוא היה אומר יד לעין תיקצץ יד 

לחוטם תיקצץ יד לפה תיקצץ יד לאוזן תיקצץ יד לחסודה תיקצץ יד לאמה תיקצץ יד לפי 

טבעת תיקצץ יד 

יד מסמא יד מחרשת יד מעלה פוליפוס תניא רבי נתן  לגיגית תיקצץ   א גמרא,דף קט

ר יוחנן פוך מעביר בת "אומר בת חורין היא זו ומקפדת עד שירחוץ ידיו שלש פעמים א

מלך ופוסק את הדמעה ומרבה שיער בעפעפים תניא נמי הכי רבי יוסי אומר פוך מעביר 

שמואל עלין אין  בת מלך ופוסק את הדמעה ומרבה שיער בעפעפים ואמר מר עוקבא אמר

בהם משום רפואה אמר רב יוסף כוסברתא אין בה משום רפואה אמר רב ששת כשות אין 

בהן משום רפואה אמר רב יוסף כוסברתא אפילו לדידי קשה לי אמר רב ששת גרגירא 

אפילו לדידי מעלי ואמר מר עוקבא אמר שמואל כל מיני כשות שרו לבר מטרוזא אמר רב 

פיעפועי ביעי אסור דביתהו דזעירי עבדא ליה לחייא בר אשי ולא  חסדא שריקא טויא שרי

אכל אמרה ליה לרבך עבדי ליה ואכל ואת לא אכלת זעירי לטעמיה דאמר זעירי נותן אדם 

יין צלול ומים צלולין לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש אלמא כיון דמשתתי הכי לאו 

עביד ואמר מר עוקבא מי שנגפה ידו מידי קעביד הכא נמי כיון דמיתכיל הכי לאו מידי ק



או רגלו צומתה ביין ואינו חושש איבעיא להו חלא מאי אמר רב הלל לרב אשי כי הוינא 

בי רב כהנא אמרי חלא לא אמר רבא והני בני מחוזא כיון דמפנקי אפילו חמרא נמי מסי 

צמית להו רבינא איקלע לבי רב אשי חזייה דדריכא ליה חמרא אגבא דכרעיה ויתיב קא 

ל גב היד וגב הרגל "ליה בחלא אמר ליה לא סבר לה מר להא דאמר רב הילל חלא לא א

שאני איכא דאמרי חזייה דקא צמית ליה בחמרא אמר ליה לא סבר לה מר להא דאמר 

חמרא נמי מסי להו ומר נמי הא מפנק אמר ליה גב ' רבא הני בני מחוזא כיון דמפנקי אפי

דא בר מתנה אמר רב גב היד וגב הרגל הרי הן כמכה של היד וגב הרגל שאני דאמר רב א

ר רוחצים במי גרר במי חמתן במי עסיא ובמי טבריא "חלל ומחללין עליהן את השבת ת

אבל לא בים הגדול ולא במי משרה ולא בימה של סדום ורמינהו רוחצים במי טבריא ובים 

ר יוחנן לא "הגדול א הגדול אבל לא במי משרה ולא בימה של סדום קשיא ים הגדול אים

ולמקוה המים ( בראשית א)מ הא רבי יהודה דתנן כל הימים כמקוה שנאמר "קשיא הא ר

מ רבי יהודה אומר ים הגדול כמקוה ולא נאמר ימים אלא שיש בו מיני "קרא ימים דברי ר

ימים הרבה רבי יוסי אומר כל הימים מטהרין בזוחלין ופסולים לזבים ולמצורעים ולקדש 

חטאת מתקיף לה רב נחמן בר יצחק  בהן מי

אימור דפליגי לענין טומאה וטהרה לענין שבת מי שמעת להו אלא אמר    ב גמרא,דף קט

רב נחמן בר יצחק לא קשיא הא דאישתהי הא דלא אישתהי במאי אוקימתא לבתרייתא 

דלא אישתהי אי דלא אישתהי אפילו במי משרה נמי דהתניא רוחצין במי טבריא ובמי 

במה דברים אמורים שלא משרה ובימה של סדום ואף על פי שיש לו חטטים בראשו 

נשתהא אבל נשתהא אסור אלא ים הגדול אים הגדול לא קשיא הא ביפין שבו הא ברעים 

: שבו מי משרה אמי משרה נמי לא קשיא הא דאישתהי הא דלא אישתהי

אין אוכלין איזביון בשבת לפי שאינו מאכל בריאים אבל אוכל הוא את    ב משנה,דף קט

אוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקין שותה חוץ ממי יועזר ושותה אבוברואה כל ה

דקלים וכוס עיקרין מפני שהן לירוקה אבל שותה הוא מי דקלים לצמאו וסך שמן עיקרין 

: שלא לרפואה

אמר רב יוסף אזוב אברתה בר המג איזביון אברתה בר הינג עולא אמר    ב גמרא,דף קט

אייתו לקמיה מרוא חיורא אמר היינו מרוא חיורא עולא איקלע לבי רב שמואל בר יהודה 

אזוב דכתיב באורייתא רב פפי אמר שומשוק אמר רב ירמיה מדיפתי כוותיה דרב פפי 

מסתברא דתנן מצות אזוב שלשה קלחין ובהן שלשה גבעולין ושומשוק הוא דמשתכחא 

הכי למאי אכלי ליה לקוקאיני במאי אכלי ליה בשבע תמרי אוכמתא ממאי הויא מקימחא 

מאי יועזר פותנק  : אבל אוכל הוא את יועזר : דחליף עליה ארבעין יומין> במנא>י דשער

למאי אכלי לה לארקתא במאי אכלי לה בשבע תמרי חיוורתא ממאי הויא מאומצא ומיא 

אליבא ריקנא ומבישרא שמנא אליבא ריקנא ומבישרא דתורא אליבא ריקנא מאמגוזא 

ומשתי מיא אבתריה ואי לא ליבלע תחלי  אליבא ריקנא ומגירי דרוביא אליבא ריקנא

חיוורתא ואי לא ליתיב בתעניתא וליתי בישרא שמנא ולישדי אגומרי ולימיץ גרמא 

וליגמע חלא ואיכא דאמרי חלא לא משום דקשי לכבדא ואי לא לייתי גורדא דאסינתא 

דגרידא מעילאי לתתאי ולא מתתאי לעילאי דילמא נפקא איידי פומיה ולישלקה בשיכרא 

ושותין  : בי שיבבי ולמחר נסכרינון לנקבין דידיה ולישתי וכי מפני מפני אפשיחה דדקלא

מאי אבוברואה חומטריא מאי חומטריא חוטרא יחידאה למאי עבדי לה  : אבוברואה

לגילויא ואי לא ליתי חמשא כלילי וחמשא כוסתא דשיכרא ונישלוקינהו בהדי הדדי עד 



אחדבוי בר אמי עבדה ליה לההוא גברא חד כלילא דקיימא אאנפקא ונישתי אימיה דרב 

וחד כוסתא דשיכרא שלקה ואישקיתיה ושגרא תנורא וגרפתיה ואותביתיה לבינתא בגוויה 

ונפק כהוצא ירקא רב אויא אמר רביעתא דחלבא מעיזא חיורתא רב הונא בר יהודה אמר 

רא וליכליה רבי לייתי אתרוגא חליתא ולחייקיה ולימלייה דובשא ולותבה בי מיללי דנו

חנינא אמר מי רגלים בני ארבעים יום ברזינא לזיבורא רביעאה לעקרבא פלגא ריבעא 

לגילויא ריבעא אפילו לכשפים מעלו אמר רבי יוחנן אניגרון ואבנגר ותירייקה מעלו בין 

לגילויא בין לכשפים האי מאן דבלע חיויא לוכליה כשותא במילחא ולירהטיה תלתא מילי 

אשי חזייה לההוא גברא דבלע חיויא אידמי ליה כפרשא אוכליה כשותא רב שימי בר 

במילחא וארהטיה קמיה תלתא מילי ונפק מיניה גובי גובי איכא דאמרי רב שימי בר אשי 

בלע חיויא אתא אליהו אידמי ליה כפרשא אוכליה כשותא במילחא וארהטיה קמיה תלתא 

יא ליתי עוברא דחמרא חיורתא וליקרעיה מילי ונפק מיניה גובי גובי האי מאן דטרקיה חיו

ולותביה עילויה והני מילי דלא אישתכח טרפה ההוא 

בר קשא דפומבדיתא דטרקיה חיויא הוה תליסר חמרי חיורתא    א גמרא,דף קי

בפומבדיתא קרעינהו לכולהו ואישתכחו טריפה הואי חדא בההוא גיסא דפומבדיתא עד 

ביי דילמא חיויא דרבנן טרקיה דלית ליה אסותא דאזלי מייתי לה אכלה אריה אמר להו א

ופורץ גדר ישכנו נחש אמרו ליה אין רבי דכי נח נפשיה דרב גזר רב ( קוהלת י)דכתיב 

ואזל איהו אמטי אסא [ בטבלא]יצחק בר ביסנא דליכא דלימטייה אסא וגידמי לבי הילולא 

ויא לינחות למיא וגידמי לבי הילולא בטבלא טרקיה חיויא ומית האי מאן דכרכיה חי

וליסחוף דיקולא ארישא ולהדקיה מיניה וכי סליק עילויה לישדיה למיא וליסלוק וליתי 

האי מאן דמיקני ביה חיויא אי איכא חבריה בהדיה לירכביה ארבע גרמידי ואי לא לישואר 

נגרא ואי לא ליעבר נהרא ובליליא לותביה לפוריא אארבעה חביתא וניגני בי כוכבי 

שונרי וליסרינהו בארבעה כרעי דפורייה וליתי שחפי ולישדי התם דכי שמע קלי ' ולייתי ד

אכלי ליה האי מאן דרהיט אבתריה לירהיט בי חלתא האי איתתא דחזיא חיויא ולא ידעה 

אי יהיב דעתיה עילוה אי לא יהיב דעתיה עילוה תשלח מאנה ונשדייה קמיה אי מכרך בהו 

ש "עילוה מאי תקנתה תשמש קמיה איכא דאמרי כ דעתיה עילוה ואי לא לא יהיב דעתיה

דתקיף ליה יצריה אלא תשקול ממזיה ומטופרה ותשדי ביה ותימא דישתנא אנא האי 

איתתא דעייל בה חיויא ליפסעה ולתבוה אתרתי חביתא וליתי בישרא שמנה ולישדי 

ינקוט אגומרי וליתי אגנא דתחלי וחמרא ריחתנא ולותבו התם וליטרוקינהו בהדי הדדי ול

 : צבתא בידה דכי מירח ריחא נפיק ואתי ולישקליה וליקלייה בנורא דאי לא הדר עילוה

כל האוכלין לאיתויי מאי לאיתויי טחול לשינים וכרשינין לבני מעיים כל  : 'כל האוכלין כו

ל רבינא לרבא מהו לשתות מי רגלים "המשקין לאיתויי מאי לאיתויי מי צלפין בחומץ א

תנא  : חוץ ממי דקלים : כל המשקין שותה ומי רגלים לא שתו אינשי ל תנינא"בשבת א

חוץ ממי דקרים מאן דתנא מי דקרים שהם דוקרים את המרה ומאן דאמר מי דקלים 

שיוצאין מן שני דקלי מאי מי דקלים אמר רבה בר ברונא תרתי תלאי איכא במערבא 

ך כי היכי דעיילי הכי נפקי ונפקא עינא דמיא מבינייהו כסא קמא מרפי אידך משלשל ואיד

אמר עולא לדידי שתי שיכרא דבבלאי ומעלי מינייהו והוא דלא רגיל ביה ארבעין יומין רב 

יוסף אמר זיתום המצרי תילתא שערי ותילתא קורטמי ותילתא מילחא רב פפא אמר 

וסימניך סיסאני ושתי להו בין > וכמונא>תילתא חיטי ותילתא קורטמי ותילתא מילחא 

' מאי כוס עקרין אמר ר : וכוס עקרין : לעצרתא דקמיט מרפי ליה ודרפי קמיט ליהדבחא 



יוחנן לייתי מתקל זוזא קומא אלכסנדריא ומתקל זוזא גביא גילא ומתקל זוזא כורכמא 

רישקא ולישחקינהו בהדי הדדי לזבה תלתא בחמרא ולא מיעקרא לירקונא תרין בשיכרא 

ואי לא לייתי תלתא  ומיעקר לזבה תלתא בחמרא ולא מיעקרא

קפיזי שמכי פרסאי ונישלוק בחמרא ונשקייה ונימא לה קום מזוביך ואי    ב גמרא,דף קי

לא לותבה אפרשת דרכים ולינקטה כסא דחמרא בידה וליתי איניש מאחורה וליבעתה 

ולימא לה קום מזוביך ואי לא ליתי בונא דכמונא ובונא דמוריקא ובונא דשבלילתא 

נשקייה ונימא לה קום מזוביך ואי לא ליתי שיתין שיעי דדנא ולשפיה ונישלוק בחמרא ו

ולימא לה קום מזוביך ואי לא ליתי פשטינא ולישלוק בחמרא ולשפיה ונימא לה קום 

מזוביך ואי לא ליתי חרנוגא דהיגתא רומיתא וליקלי וליסבה בשחקי דכיתנא בקייטא 

וליקלי בהו שבישתא ילדה דערלה ובשחקי דעמר גופנא בסיתוא ואי לא ליכרי שבע בירי 

ולינקטה כסא דחמרא בידה ולוקמה מהא ולותבה אהא ולוקמה מהא ולותבה אהא ואכל 

חדא וחדא לימא לה קום מזוביך ואי לא ליתי סמידא וליסכה מפלגא לתתאי ולימא לה קום 

מזוביך ואי לא ליתי ביעתא דנעמיתא וליקלי וליסבה בשחקי דכיתנא בקייטא ובשחקי 

ר גופנא בסיתוא ואי לא ליפתח לה חביתא דחמרא לשמה ואי לא לנקיט שערתא דעמ

דמשתכחת בכפותא דכודנא חיורא אי נקטה חד יומא פסקה תרי יומי ואי נקטה תרי יומי 

לירקונא תרין בשיכרא ומעיקר ואי  : פסקה תלתא יומי ואי נקטה תלתא יומי פסקה לעולם

ק בשיכרא ולישתי ואי לא לייתי מוניני דקמצי לא לייתי רישא דשיבוטא דמילחא ולישלו

ואי ליכא מוניני דקמצי לייתי מוניני דנקירי וליעייליה לבי בני ולישפייה ואי ליכא בי בני 

לוקמיה בין תנורא לגודא אמר רבי יוחנן הרוצה שיחממנו יקנחנו בסדינו רב אחא בר יוסף 

יזי תמרי פרסייתא ותלתא קפיזי חש ביה עבד ליה רב כהנא ואיתסי ואי לא ליתי תלתא קפ

דקירא דנישתרופי ותלתא קפיזי אהלא תולענא ולישלוקינהו בשיכרא ולישתי ואי לא ליתי 

עילא בר חמרא וליגלח מציעתא דרישא ולישביק ליה דמא מאפותיה ולותביה ארישיה 

וליזהר מעיניה דלא ליסמי להו ואי לא ליתי רישא דברחא דמנח בכיבשא ולישלוק 

ולישתי ואי לא ליתי דבר אחר חוטרנא וליקרעיה ולותביה אליביה ואי לא ליתי  בשיכרא

כרתי מכבתותא דמישרי ההוא טייעא דחש ביה אמר ליה לגינאי שקול גלימאי והב לי 

ל אושלן גלימיך ואיגני ביה קלי איכרך גנא ביה כד "מישרא דכרתי יהיב ליה ואכלה א

רקונא תרין בשיכרא ומיעקר ומי שרי והתניא לי : איחמם וקם נפל פורתא פורתא מיניה

ובארצכם לא תעשו בכם לא ( ויקרא כב)מניין לסירוס באדם שהוא אסור תלמוד לומר 

יוחנן הרוצה ' חנינא הני מילי היכא דקא מיכוין הכא מעצמו הוא דאמר ר' תעשו דברי ר

דנקיטא שיסרס תרנגול יטול כרבלתו ומסתרס מאליו והאמר רב אשי רמות רוחא הוא 

יוחנן ' ליה אלא בסריס והאמר רבי חייא בר אבא אמר ר

לא ( ויקרא ו)הכל מודים במחמץ אחר מחמץ שהוא חייב שנאמר    א גמרא,דף קיא

( ויקרא כב)לא תעשה חמץ במסרס אחר מסרס שהוא חייב שנאמר ( ויקרא ב)תאפה חמץ 

אלא להביא נותק אחר  ומעוך וכתות ונתוק וכרות אם על כרות חייב על נתוק לא כל שכן

' יוחנן הן הן החזירוני לנערותי אלא באשה ולר' כורת שהוא חייב ואלא בזקן והאמר ר

ויברך אותם אלהים ויאמר להם ( בראשית א)יוחנן בן ברוקא דאמר על שניהם הוא אומר 

: פרו ורבו מאי איכא למימר בזקינה אי נמי בעקרה

הן את החומץ אבל מטבל הוא כדרכו ואם החושש בשיניו לא יגמע ב   א משנה,דף קיא

נתרפא נתרפא החושש במתניו לא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את השמן ולא שמן וורד 



ש אומר כל ישראל בני "בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן שכן דרכן לסוך בחול ר

: מלכים הם

אבהו תנן רמי ליה רב אחא אריכא דהוא רב אחא בר פפא לרבי    א גמרא,דף קיא

( משלי י)החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ למימרא דחומץ מעלי לשינים והכתיב 

כחומץ לשינים וכעשן לעינים לא קשיא הא בקיוהא דפרי הא בחלא ואיבעית אימא הא 

לא יגמע בהן  : והא בחלא הא דאיכא מכה הא דליכא מכה איכא מכה מסי ליכא מכה מרפי

מגמע ' מע ופולט אבל מגמע ובולע אמר אביי כי תנן נמי מתניוהתניא לא יג : את החומץ

ופולט תנן רבא אמר אפילו תימא מגמע ובולע כאן לפני טיבול כאן לאחר טיבול ונימא 

מדלפני טיבול שרי לאחר טיבול נמי שרי דשמעינן ליה לרבא דאית ליה הואיל דאמר רבא 

בת שרי ביום הכפורים נמי שרי ליכא מידי דבשבת שרי וביום הכפורים אסור הואיל דבש

ד דתניא כל חייבי "הדר ביה רבא מהך ממאי דמהך הדר ביה דילמא מההיא הדר ביה לא ס

אבא ' אמר ר : 'החושש במתניו כו : כ"טבילות טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביוה

שמעון סבירא ליה והאמר רב שימי ' שמעון למימרא דרב כר' בר זבדא אמר רב הלכה כר

בר חייא משמיה דרב האי מסוכרייא דנזייתא 

ש מודה דאביי ורבא "אסור להדוקיה ביומא טבא בההיא אפילו ר   ב גמרא,דף קיא

ש בפסיק רישיה ולא ימות והאמר רב חייא בר אשי אמר רב "דאמרי תרווייהו מודה ר

ה ש ורב חייא בר אבין מתני ל"יהודה ורב חנן בר אמי אמר שמואל הלכה כר' הלכה כר

ש אלא אמר רבא אני וארי "יהודה ושמואל אמר הלכה כר' בלא גברי רב אמר הלכה כר

' ש ולאו מטעמיה מאי הלכה כר"שבחבורה תרגימנא ומנו רבי חייא בר אבין הלכה כר

ש סבר מסי ורב "ש דשרי ולאו מטעמיה דאילו ר"שמעון ולאו מטעמיה אילימא הלכה כר

ני בני מלכים סכין על גבי מכותיהן שמן וורד סבר לא מסי וסבר רב לא מסי והא מדקת

ג דלא שכיח "ש סבר אף ע"ש דשרי ולאו מטעמיה דאילו ר"מכלל דמסי אלא הלכה כר

:  שרי ורב סבר אי שכיח אין ואי לא שכיח לא ובאתרא דרב שכיח משחא דוורדא

  

מסכת שבת פרק טו 

הספנין וכשם שהוא  ואלו קשרים שחייבין עליהן קשר הגמלין וקשר   ב משנה,דף קיא

מ אומר כל קשר שהוא יכול להתירו באחת "חייב על קישורן כך הוא חייב על היתרן ר

: מידיו אין חייבין עליו

מאי קשר הגמלין וקשר הספנין אילימא קטרא דקטרי בזממא וקטרא    ב גמרא,דף קיא

דקטרי באיסטרידא האי קשר שאינו של קיימא הוא אלא קיטרא דזממא גופיה 

מ "בעי רב אחדבוי אחוי דמר אחא עניבה לר : 'מ אומר כל קשר כו"ר : יסטרידא גופהודא

מ משום דיכול להתירו באחת מידיו הוא והא נמי יכול להתירו או דילמא "מהו טעמיה דר

: מ משום דלא מיהדק והא מיהדק תיקו"טעמא דר

הספנין  יש לך קשרין שאין חייבין עליהן כקשר הגמלין וכקשר   ב משנה,דף קיא

קושרת אשה מפתח חלוקה וחוטי סבכה ושל פסקיא ורצועות מנעל וסנדל ונודות יין ושמן 

: י אומר קושרין לפני הבהמה בשביל שלא תצא"וקדירה של בשר ראב



הא גופא קשיא אמרת יש קשרין שאין חייבין עליהן כקשר הגמלין    ב גמרא,דף קיא

וכקשר הספנין חיובא הוא דליכא הא איסורא איכא והדר תני קושרת אשה מפתח חלוקה 

אפילו לכתחילה הכי קאמר יש קשרין שאין חייבין עליהן כקשר הגמלין וכקשר הספנין 

ומאי ניהו 

טרא דקטרי באיסטרידא חיובא הוא דליכא קיטרא דקטרי בזממא וקי   א גמרא,דף קיב

מפתח  : הא איסורא איכא ויש שמותרין לכתחילה ומאי ניהו קושרת מפתחי חלוקה

פשיטא לא צריכא דאית ליה תרי דשי מהו דתימא חדא מינייהו בטולי מבטיל קא  : חלוקה

א פשיטא לא צריכא דרויחא לה מהו דתימא מישלף שלפא לה ק : וחוטי סבכה : משמע לן

איתמר התיר  : ורצועות מנעל וסנדל : משמע לן דאשה חסה על שערה ומישרא שריא לה

רצועות מנעל וסנדל תני חדא חייב חטאת ותניא אידך פטור אבל אסור ותניא אידך מותר 

לכתחילה קשיא מנעל אמנעל קשיא סנדל אסנדל מנעל אמנעל לא קשיא הא דקתני חייב 

רבנן מותר לכתחלה בדבני מחוזא סנדל אסנדל לא חטאת בדאושכפי פטור אבל אסור בד

קשיא הא דקתני חייב חטאת בדטייעי דקטרי אושכפי פטור אבל אסור בדחומרתא דקטרי 

אינהו מותר לכתחילה בסנדל דנפקי ביה בי תרי כדרב יהודה דרב יהודה אחוה דרב סלא 

ביה ינוקיה אתא  חסידא הוה ליה ההוא זוגא דסנדלי זמנין דנפיק ביה איהו זימנין נפיק

ל השתא פטור אבל אסור קא קשיא לי "ל חייב חטאת א"ג מאי א"ל כה"לקמיה דאביי א

ל משום דבחול נמי זימנין נפיקנא ביה אנא זימנין "חייב חטאת קאמרת לי מאי טעמא א

אבהו ' ל אי הכי מותר לכתחילה רבי ירמיה הוה קאזיל בתריה דר"נפיק ביה ינוקא א

ל שקול גמי לח דחזי "ועה דסנדליה אמר ליה מאי ניעבד לה אבכרמלית איפסיק רצ

למאכל בהמה וכרוך עילויה אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף איפסיק ליה רצועה אמר ליה 

ל שבקיה מאי שנא מדרבי ירמיה התם לא מינטר הכא מינטר והא מנא "מאי איעביד ליה א

בי יוחנן אליבא דרבי יהודה ל מדקמתרץ ר"הוא דאי בעינא הפיכנא ליה מימין לשמאל א

מ הלכה כרבי יהודה מאי היא דתניא סנדל שנפסקו שתי אזניו או שתי תרסיותיו או "ש

שניטל כל הכף שלו טהור אחת מאזניו או אחת מתרסיותיו או שניטל רוב הכף שלו טמא 

יהודה אומר נפסקה פנימית טמא החיצונה טהור ואמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה ' ר

יוחנן כמחלוקת לענין טומאה כך מחלוקת לענין שבת אבל לא לענין חליצה והוינן ' ראמר 

אליבא דמאן אילימא אליבא דרבנן מדלענין טומאה מנא הוי לענין שבת נמי [ יוחנן' ר]בה 

מנא הוי אבל לא לחליצה דלאו מנא הוא והתנן חלצה של שמאל בימין חליצתה כשרה 

טומאה לאו מנא הוא לענין שבת נמי לאו מנא הוא אבל  ואלא אליבא דרבי יהודה מדלענין

' כשרה היכא דלמילתי' חלצה של שמאל בימין חליצת' לא לחליצה דמנא הוא אימר דאמרי

יהודה נפסקה החיצונה טהור אלמא לאו ' מנא הוא הכא למילתיה לאו מנא הוא דהא אמר ר

ע לן דכי אמרינן חלצה יהודה אימא וכן לחליצה והא קמשמ' מנא הוא לעולם אליבא דר

של שמאל בשל ימין חליצתה כשרה היכא 

ר יוחנן "דלמילתיה מנא הוא אבל הכא למילתיה לאו מנא הוא ומי א   ב גמרא,דף קיב

הכי והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה טמא 

מאי לאו לא שנא > מדרסנפסקה שניה ותיקנה טהור מלטמא מדרס אבל טמא מגע >מדרס 

פנימית ולא שנא חיצונה לא פנימית דוקא אבל חיצונה מאי טהור אי הכי אדתני נפסקה 

א שנפסקה פנימית "שניה ותיקנה טהור מן המדרס אבל טמא מגע מדרס ניפלוג בדידה בד

אבל חיצונה טהור אמר רב יצחק בן יוסף תהא משנתנו בסנדל שיש לו ארבע אזנים 



יוחנן כי אתא רבין אמר רב חנן בר אבא אמר ' ם שלא לשבור דבריו של רוארבע תרסיותי

ר יוחנן הכי והא "יהודה ומי א' רב הלכה כרבי יהודה ורבי יוחנן אמר אין הלכה כר

יהודה סבירא ליה אמוראי נינהו ואליבא ' מ כר"יהודה ש' יוחנן אליבא דר' מדמתרץ ר

חזקיה ניקב כמוציא > רבי>ן כרמונים בעי דרבי יוחנן תנן התם כל כלי בעלי בתים שיעור

' זית וסתמו וחזר וניקב כמוציא זית וסתמו עד שהשלימו למוציא רימון מהו אמר ליה ר

יוחנן רבי שנית לנו סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה טמא מדרס נפסקה שניה ותיקנה 

א שניה טהור מן המדרס אבל טמא מגע מדרס ואמרינן לך מאי שנא ראשונה דהא קיימ

שניה נמי מתקנה ראשונה ואמרת לן עליה פנים חדשות באו לכאן הכא נמי פנים חדשות 

זירא אמר ' באו לכאן קרי עליה לית דין בר אינש איכא דאמרי כגון דין בר אינש אמר ר

רבא בר זימונא אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו 

 : חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים' ל רכחמורים ולא כחמורו ש

פשיטא לא צריכא דאית ליה תרתי אוני מהו דתימא חדא מינייהו בטולי  : ונודות יין ושמן

פשיטא לא צריכא דאית לה שלאכא מהו דתימא  : קדירה של בשר : ל"מבטל לה קמ

פשיטא לא צריכא דאית  : 'ה כורבי אליעזר בן יעקב אומר קושר : ל"בטולי מבטל לה קמ

לה תרתי איסרי מהו דתימא 

ל אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר "חדא מינייהו בטולי מבטיל קמ   א גמרא,דף קיג

ל אביי הלכה מכלל דפליגי אמר ליה מאי נפקא לך "שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב א

: מינה אמר ליה גמרא גמור זמורתא תהא

שרין דלי בפסקיא אבל לא בחבל רבי יהודה מתיר כלל אמר רבי קו   א משנה,דף קיג

: יהודה כל קשר שאינו של קיימא אין חייבין עליו

חבל דמאי אי לימא חבל דעלמא רבי יהודה מתיר קשר של קיימא הוא    א גמרא,דף קיג

אלא חבל דגרדי למימרא דרבנן סברי גזרינן חבל דגרדי אטו חבל דעלמא ורבי יהודה סבר 

גזרינן ורמינהו חבל דלי שנפסק לא יהא קושרו אלא עונבו ורבי יהודה אומר כורך לא 

יהודה אדרבי יהודה קשיא דרבנן ' עליו פונדא או פסקיא ובלבד שלא יענבנו קשיא דר

יהודה ' אדרבנן דרבנן אדרבנן לא קשיא חבל בחבל מיחלף עניבה בקשירה לא מיחלפא דר

דמיחלפא עניבה בקשירה אלא עניבה גופה קשירה אדרבי יהודה לא קשיא התם לא משום 

ר אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב מביא אדם חבל מתוך ביתו וקושרו בפרה "היא א

ובאיבוס איתיביה רבי אחא אריכא דהוא רבי אחא בר פפא לרבי אבא חבל שבאיבוס 

ה קושרו בפרה ושבפרה קושרו באיבוס ובלבד שלא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור בפר

ובאיבוס התם חבל דעלמא הכא חבל דגרדי אמר רב יהודה אמר שמואל כלי קיואי מותר 

לטלטלן בשבת בעו מיניה מרב יהודה כובד העליון וכובד התחתון מהו אין ולאו ורפיא 

בידיה איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל כלי קיואי מותר לטלטלן בשבת אפילו כובד 

ל רבא לרב נחמן מאי שנא עמודים דלא "מודים אהעליון וכובד התחתון אבל לא את הע

אילימא דקעביד גומות גומות ממילא קא הויין דתנן הטומן לפת וצנונות תחת הגפן אם 

מקצת עליו מגולין אינו חושש לא משום כלאים ולא משום שביעית ולא משום מעשר 

' עא מיניה רוניטלין בשבת בשדה לא אתי לאשוויי גומות הכא בבית אתי לאשוויי גומות ב

יוחנן מרבי יהודה בר ליואי כלי קיואי כגון כובד העליון וכובד התחתון מהו לטלטלן 

: בשבת אמר ליה אין מטלטלין מה טעם לפי שאין ניטלין



מקפלין את הכלים אפילו ארבעה וחמשה פעמים ומציעין את המטות    א משנה,דף קיג

עאל אומר מקפלין את הכלים מלילי שבת לשבת אבל לא משבת למוצאי שבת רבי ישמ

ומציעין את המטות מיום הכיפורים לשבת וחלבי שבת קריבין ביום הכיפורים אבל לא 

ע אומר לא של שבת קריבין ביום הכיפורים ולא של יום הכיפורים "כ בשבת ר"של יוה

: קריבין בשבת

לא  אמרי דבי רבי ינאי לא שנו אלא באדם אחד אבל בשני בני אדם   א גמרא,דף קיג

ובאדם אחד נמי לא אמרן אלא בחדשים אבל בישנים לא וחדשים נמי לא אמרן אלא 

בלבנים אבל בצבועים לא ולא אמרן אלא שאין לו להחליף אבל יש לו להחליף לא תנא 

של בית רבן גמליאל לא היו מקפלים כלי לבן שלהן מפני שהיה להן להחליף אמר רב 

לו להחליף ישלשל בבגדיו מתקיף לה רב ספרא הונא אם יש לו להחליף יחליף ואם אין 

והא מיתחזי כרמות רוחא כיון דכל יומא לא קעביד והאידנא הוא דקא עביד לא מיתחזי 

וכבדתו מעשות דרכיך וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת ( ישעיהו נח)כרמות רוחא 

הא כמלבושך של חול וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי מעשות דרכיך שלא י

הילוכך של שבת כהילוכך של חול ממצוא חפצך חפציך אסורין חפצי שמים מותרין ודבר 

דבר 

שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול דבור אסור הרהור מותר    ב גמרא,דף קיג

בשלמא כולהו לחיי אלא שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול מאי היא כי הא 

אבא אמר רב הונא היה מהלך בשבת ופגע ' דאמר רב הונא אמר רב ואמרי ליה אמר ר

ה מותר ואם לאו אסור באמת המים אם יכול להניח את רגלו ראשונה קודם שתעקר שני

מתקיף לה רבא היכי ליעביד ליקף קמפיש בהילוכא ליעבר זימנין דמיתווסן מאני מיא 

ישמעאל ' מר' ואתי לידי סחיטה אלא בהא כיון דלא אפשר שפיר דמי אלא כדבעא מיניה ר

ל וכי בחול מי הותרה שאני אומר פסיעה גסה "יוסי מהו לפסוע פסיעה גסה בשבת א' בר

ד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי בעא נוטלת אח

ל וכי בחול מי הותרה שאני "יוסי מהו לאכול אדמה בשבת א' ישמעאל בר' מר' מיניה ר

אמי כל האוכל מעפרה של בבל כאילו ' אומר אף בחול אסור מפני שהוא מלקה אמר ר

וימח את כל ( בראשית ז)דכתיב א כאילו אוכל שקצים ורמשים "אוכל מבשר אבותיו וי

ר יוחנן "אמר ריש לקיש למה נקרא שמה שנער שכל מתי מבול ננערו לשם א' היקום וגו

שקצים ורמשים [ א כאילו אוכל"וי]למה נקרא שמה מצולה שכל מתי מבול נצטללו לשם 

והא ודאי איתמחויי איתמחו אמרי כיון דמלקי גזרו ביה רבנן דהא ההוא גברא דאכל 

ורחצת וסכת ושמת ( רות ג)תא ואכל תחלי וקדחו ליה תחליה בלביה ומית גרגיש

תן לחכם ויחכם עוד אמר רבי ( משלי ט)ר אלעזר אלו בגדים של שבת "שמלותיך א

אלעזר זו רות המואביה ושמואל הרמתי רות דאילו נעמי קאמרה לה ורחצת וסכת ושמת 

גורן והדר ותעש ככל אשר צותה שמלותיך עליך וירדת הגורן ואילו בדידה כתיב ותרד ה

שכב והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר ( א גשמואל )חמותה שמואל דאילו עלי קאמר ליה 

ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל ' כתיב ביה ויבא ה' כי שומע עבדך ואילו בדידי' ה

ותלך ותבא ותלקט ( רות ב)' שמואל ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדך ולא אמר דבר ה

אמר רבי אלעזר שהלכה ובאת הלכה ובאת עד שמצאה בני אדם המהוגנין לילך  בשדה

ויאמר בועז לנערו הנצב על הקוצרים למי הנערה הזאת וכי דרכו של בועז ( רות ב)עמהם 

אלעזר דבר חכמה ראה בה שני שבלין לקטה שלשה שבלין אינה ' לשאול בנערה אמר ר



וכה ( רות ב)ות מעומד נופלות מיושב לקטה במתניתא תנא דבר צניעות ראה בה עומד

( רות א)ר אלעזר כיון דחזא "תדבקין עם נערותי וכי דרכו של בועז לדבק עם הנשים א

ויאמר לה בועז ( רות ב)ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה אמר שרי לאידבוקי בה 

 ר אלעזר רמז רמז לה עתידה מלכות בית דוד לצאת ממך דכתיב"לעת האוכל גשי הלום א

ומי ' ויאמר מי אנכי אדני ה' ויבא המלך דוד וישב לפני ה( ב זשמואל )ביה הלום שנאמר 

ר אלעזר מכאן שהחומץ יפה "וטבלת פתך בחומץ א( רות ב)ביתי כי הביאתני עד הלום 

שמואל בר נחמני אמר רמז רמז לה עתיד בן לצאת ממך שמעשיו קשין כחמץ ' לשרב ר

ר אלעזר מצד הקוצרים ולא בתוך הקוצרים "וצרים אותשב מצד הק( רות ב)ומנו מנשה 

ויצבט לה קלי ותאכל אמר רבי ( רות ב)רמז רמז לה שעתידה מלכות בית דוד שתתחלק 

אלעזר ותאכל בימי דוד ותשבע בימי שלמה ותותר בימי חזקיה ואיכא דאמרי ותאכל בימי 

ריה דרבי הוה דוד ובימי שלמה ותשבע בימי חזקיה ותותר בימי רבי דאמר מר אהורי

עתיר משבור מלכא במתניתא תנא ותאכל בעולם הזה ותשבע לימות המשיח ותותר 

ר יוחנן ותחת כבודו ולא "ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד אש א( ישעיהו י) : לעתיד לבא

א אומר ותחת כבודו תחת "יוחנן קרי למאניה מכבדותי ר' יוחנן לטעמיה דר' כבודו ממש ר

בר נחמני אמר תחת כבודו כשריפת בני אהרן מה להלן שריפת שמואל ' כבודו ממש ר

ר אחא בר אבא אמר רבי יוחנן "נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים א

ופשט את בגדיו ולבש ( ויקרא ו)' מניין לשנוי בגדים מן התורה שנא   א גמרא,דף קיד

ים שבישל בהן קדירה בגדים אחרים ותנא דבי רבי ישמעאל לימדך תורה דרך ארץ בגד

ח "לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גנאי הוא לת

שיצא במנעלים המטולאים לשוק והא רבי אחא בר חנינא נפיק אמר רבי אחא בריה דרב 

יוחנן כל תלמיד חכם שנמצא ' נחמן בטלאי על גב טלאי ואמר רבי חייא בר אבא אמר ר

כל משנאי אהבו מות אל תקרי משנאי אלא ( משלי ח)ייב מיתה שנאמר רבב על בגדו ח

משניאי רבינא אמר רבד איתמר ולא פליגי הא בגלימא הא בלבושא ואמר רבי חייא בר 

כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף ערום ( ישעיהו כ)יוחנן מאי דכתיב ' אבא אמר ר

ג אומר "על המרדע חוצץ רשבבבגדים בלואים ויחף במנעלים המטולאים תנן התם רבב 

עד כאיסר האיטלקי ועל הבגדים מצד אחד אינו חוצץ משני צדדין חוצץ רבי יהודה אומר 

חנינא מרדעת ' משום רבי ישמעאל אף מצד אחד חוצץ בעא מיניה רבי שמעון בן לקיש מר

מצד אחד או משני צדדין אמר ליה זו לא שמעתי כיוצא בה שמעתי דתנן רבי יוסי אומר 

בנאין מצד אחד ושל בור משני צדדין ולא תהא מרדעת חשובה מבגדו של עם הארץ  של

מאי בנאין אמר רבי יוחנן אלו תלמידי חכמים שעוסקין בבנינו של עולם כל ימיהן ואמר 

רבי יוחנן איזהו תלמיד חכם שמחזירין לו אבידה בטביעות העין זה המקפיד על חלוקו 

שממנין אותו פרנס על הציבור זה ששואלין אותו דבר  ח"להופכו ואמר רבי יוחנן איזהו ת

ח שבני עירו מצווין "במסכת כלה ואמר רבי יוחנן איזהו ת' הלכה בכל מקום ואומר ואפי

מ למיטרח בריפתיה ואמר "לעשות לו מלאכתו זה שמניח חפצו ועוסק בחפצי שמים וה

ומרה למאי נפקא מינה רבי יוחנן איזהו תלמיד חכם כל ששואלין אותו הלכה בכל מקום וא

' למנוייה פרנס על הציבור אי בחדא מסכתא באתריה אי בכוליה תנויה בריש מתיבתא ר

ל אמר אלו כלים האוליירין הבאין ממדינת הים למימרא דחיורי נינהו והאמר "שמעון ב

להו רבי ינאי לבניו בני אל תקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים שחורים לבנים שמא לא 

אהיה כחתן בין אבלים שחורים שמא אזכה ואהיה כאבל בין חתנים אלא בכלים אזכה ו



' ר : האוליירין הבאין ממדינת הים אלמא סומקי נינהו לא קשיא הא בגלימי הא בלבושי

עולת שבת בשבתו לימד על חלבי שבת ( במדבר כח)ר "ת : 'ישמעאל אומר מקפלין כו

' ל בשבתו דברי רבי ישמעאל ר"שבת תכ ב"שקריבין ביום הכיפורים יכול אף של יוה

ל "כ ת"ט יכול אף ביוה"עקיבא אומר עולת שבת בשבתו לימד על חלבי שבת שקרבים ביו

ט וכי איצטריך "בשבתו כשתמצא לומר לדברי רבי ישמעאל נדרים ונדבות קריבין ביו

ט וכי איצטריך קרא למישרא "ע נדרים ונדבות אין קרבין ביו"כ לדברי ר"קרא ליוה

זירא ' ט אמר ר"ובי

ש לא היו "כ שחל להיות ע"כי הוינא בבבל הוה אמרי הא דתניא יוה   ב גמרא,דף קיד

תוקעין ובמוצאי שבת לא היו מבדילין דברי הכל היא כי סליקנא להתם אשכחיתיה 

עקיבא היא דאי רבי ישמעאל כיון ' ליהודה בריה דרבי שמעון בן פזי דיתיב וקאמר ר

ן ביום הכיפורים ליתקע כי היכי דליהוי ידעי דחלבי שבת קריבין דאמר חלבי שבת קריבי

ביום הכיפורים ואמינא ליה אנא כהנים זריזין הן אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא 

לרב אשי מי אמרינן כהנים זריזין הן והתנן שלש להבטיל את העם ממלאכה שלש להבדיל 

כא נמי לשאר עמא דבירושלים בין קודש לחול כדאמר אביי לשאר עמא דבירושלים ה

וליתקע כי היכי דלידעי דשרי בקניבת ירק מן המנחה ולמעלה אמר רב יוסף לפי שאין 

דוחין שבות להתיר ורב שישא בריה דרב אידי אמר שבות קרובה התירו שבות רחוקה לא 

התירו ושבות קרובה התירו והתנן יום טוב שחל להיות ערב שבת תוקעין ולא מבדילין 

שבת מבדילין ולא תוקעין ואמאי ליתקע כי היכי דלידעי דשרי בשחיטה לאלתר  מוצאי

אלא מחוורתא כדרב יוסף אמר רבי זירא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רבי אבא אמר רב 

כ שחל "כ שחל להיות בשבת אסור בקניבת ירק אמר רב מנא תנא מנין ליוה"הונא יוה

שבתון שבות למאי אילימא ( שמות טז)להיות בשבת שאסור בקניבת ירק תלמוד לומר 

מ אמר רבי "לא תעשה כל מלאכה אלא לאו אקניבת ירק ש( שמות כ)למלאכה והכתיב 

כ שחל להיות בשבת מותר בקניבת ירק מיתיבי מנין "חייא בר אבא אמר רבי יוחנן יוה

ל שבתון שבות למאי אילימא למלאכה "כ שחל להיות בשבת שאסור בקניבת ירק ת"ליוה

יב לא תעשה כל מלאכה אלא לאו בקניבת ירק לא לעולם למלאכה ולעבור עליה והכת

כ שחל להיות בשבת "ת תניא כוותיה דרבי יוחנן יוה"בעשה ול

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן יום >מותר בקניבת ירק    א גמרא,דף קטו

חה ולמעלה מפצעין באגוזים ומפרכסין ברימונים מן המנ> כיפורים שחל להיות בחול

מפני עגמת נפש דבי רב יהודה מקנבי כרבא דבי רבה גרדי קארי כיון דחזא דהוו קא 

:  מחרפי אמר להו אתא איגרתא ממערבא משמיה דרבי יוחנן דאסיר

  

מסכת שבת פרק טז 

כל כתבי הקדש מצילין אותן מפני הדליקה בין שקורין בהן ובין שאין    א משנה,דף קטו

קורין בהן אף על פי שכתובים בכל לשון טעונים גניזה ומפני מה אין קורין בהם מפני 

: ביטול בית המדרש



איתמר היו כתובים תרגום או בכל לשון רב הונא אמר אין מצילין    א גמרא,דף קטו

דא אמר מצילין אותן מפני הדליקה אליבא דמאן דאמר ניתנו אותן מפני הדליקה ורב חס

לקרות בהן דכולי עלמא לא פליגי דמצילין כי פליגי אליבא דמאן דאמר לא ניתנו לקרות 

בהן רב הונא אמר אין מצילין דהא לא ניתנו לקרות בהן רב חסדא אמר מצילין משום 

דליקה בין שקורין בהן בין בזיון כתבי הקדש תנן כל כתבי הקדש מצילין אותן מפני ה

פ שכתובין בכל לשון מאי לאו שקורין בהן נביאים ושאין קורין בהן "שאין קורין בהן אע

פ שכתובין בכל לשון דלא ניתנו לקרות בהן וקתני מצילין ותיובתא דרב הונא "כתובים אע

עי אמר לך רב הונא ותסברא אימא סיפא טעונין גניזה השתא אצולי מצילינן גניזה מיב

אלא רב הונא מתרץ לטעמיה ורב חסדא מתרץ לטעמיה רב הונא מתרץ לטעמיה בין 

שקורין בהם נביאים ובין שאין קורין בהם כתובים במה דברים אמורים שכתובין בלשון 

הקדש אבל בכל לשון אין מצילין ואפילו הכי גניזה בעו רב חסדא מתרץ לטעמיה בין 

פ שכתובין בכל לשון נמי מצילין "בהן כתובים אעשקורין בהן נביאים ובין שאין קורין 

והכי קאמר ומקק שלהן טעונין גניזה מיתיבי היו כתובים תרגום וכל לשון מצילין אותן 

ש "מפני הדליקה תיובתא דרב הונא אמר לך רב הונא האי תנא סבר ניתנו לקרות בהן ת

לקרות בהן מצילין אותן פ שלא ניתנו "היו כתובין גיפטית מדית עיברית עילמית יוונית אע

מפני הדליקה תיובתא דרב הונא אמר לך רב הונא תנאי היא דתניא היו כתובין תרגום 

' יוסי אומר אין מצילין אותן מפני הדליקה אמר ר' ובכל לשון מצילין אותן מפני הדליקה ר

יושב על ' יוסי מעשה באבא חלפתא שהלך אצל רבן גמליאל בריבי לטבריא ומצאו שהי

ובידו ספר איוב תרגום והוא קורא בו אמר [ יוחנן בן ניזוף' ר]> יוחנן הנזוף>ו של שלחנ

ג מעלה בהר הבית והביאו לפניו ספר "לו זכור אני ברבן גמליאל אבי אביך שהיה עומד ע

יוסי ברבי יהודה ' איוב תרגום ואמר לבנאי שקעהו תחת הנדבך אף הוא צוה עליו וגנזו ר

עליו אמר רבי שתי תשובות בדבר חדא וכי טיט בהר הבית מנין אומר עריבה של טיט כפו 

ועוד וכי מותר לאבדן ביד אלא מניחן במקום התורפה והן מרקיבין מאליהן מאן תנאי 

אילימא תנא קמא דרבי יוסי ודילמא בהא קמיפלגי מר סבר ניתנו    ב גמרא,דף קטו

ר הברכות "א דגיפטית תלקרות בהן ומר סבר לא ניתנו לקרות בהן אלא רבי יוסי ותנ

פ שיש בהן אותיות של שם ומעניינות הרבה שבתורה אין מצילין אותן מפני "והקמיעין אע

מכאן אמרו כותבי ברכות כשורפי תורה [ הן ואזכרותיהן]הדליקה אלא נשרפים במקומן 

מעשה באחד שהיה כותב בצידן באו והודיעו את רבי ישמעאל והלך רבי ישמעאל לבודקו 

ולה בסולם הרגיש בו נטל טומוס של ברכות ושקען בספל של מים ובלשון הזה כשהיה ע

אמר לו רבי ישמעאל גדול עונש האחרון מן הראשון בעא מיניה ריש גלותא מרבה בר רב 

הונא היו כתובין בסם ובסיקרא בקומוס ובקנקנתום בלשון הקדש מצילין אותן מפני 

ד אין "ד אין מצילין תיבעי למ"יבעי למד מצילין ת"הדליקה או אין מצילין תיבעי למ

מצילין הני מילי היכא דכתיבי תרגום ובכל לשון אבל הכא דכתיבי בלשון הקדש מצילין 

מ היכא דכתיבי בדיו דמיקיים אבל הכא כיון דלא "ד מצילין ה"או דילמא אפילו למ

מאי תניא  ל אין מצילין והא רב המנונא תנא מצילין אמר ליה אי תניא תניא"מיקיים לא א

אמר רב אשי כדתניא אין בין ספרים למגילה אלא שהספרים נכתבים בכל לשון ומגילה 

ת "עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו בעא מיניה רב הונא בר חלוב מרב נחמן ס

ויהי בנסוע הארון מצילין ( במדבר י)שאין בו ללקט שמונים וחמש אותיות כגון פרשת 

ל ותיבעי לך פרשת ויהי בנסוע הארון גופה היכא "ן מצילין אאותה מפני הדליקה או אי



ג דלית ביה שמונים "דחסר פרשת ויהי בנסוע לא קמיבעיא לי דכיון דאית ביה הזכרות אע

ל אין מצילין איתיביה "ת שאין בו ללקט מאי א"וחמש אותיות מצילין כי קא מיבעיא לי ס

ל "ת מצילין מפני הדליקה ואצתרגום שכתבו מקרא ומקרא שכתבו תרגום וכתב עברי

יגר ( בראשית לא)תרגום שבעזרא ושבדניאל ושבתורה תרגום שבתורה מאי ניהו 

שהדותא ואף על גב דלית בה שמונים וחמש אותיות כי תניא ההיא להשלים איבעיא להו 

הני שמונים וחמש אותיות מכונסות או מפוזרות רב הונא אמר מכונסות רב חסדא אמר 

ת שבלה אם יש בו ללקט שמונים וחמש אותיות כגון פרשת "ת מיתיבי סאפילו מפוזרו

ויהי בנסוע הארון מצילין ואם לאו אין מצילין תיובתא דרב הונא תרגמה רב חסדא אליבא 

ויהי בנסוע הארון ויאמר משה פרשה זו עשה לה ( במדבר י)ר "דרב הונא בתיבות ת

ה סימניות מלמעלה ולמטה לומר "הקב

אומר לא מן השם הוא זה אלא מפני שספר חשוב ' שאין זה מקומה ר   אא גמר,דף קטז

חצבה עמודיה ( משלי ט)ר יונתן "ר שמואל בר נחמן א"הוא בפני עצמו כמאן אזלא הא דא

ג הוא דתניא "רשב' מאן תנא דפליג עליה דר' שבעה אלו שבעה ספרי תורה כמאן כר

קומה ולמה כתבה כאן כדי ג אומר עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במ"רשב

ויהי ( במדבר יא)להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה פורענות שנייה מאי היא 

חנינא שסרו ' ר חמא בר"וא' ויסעו מהר ה( במדבר י)העם כמתאוננים פורענות ראשונה 

ת מצילין אותן "והיכן מקומה אמר רב אשי בדגלים איבעיא להו הגליונין של ס' מאחרי ה

ת שבלה אם יש בו ללקט שמונים "ש ס"מפני הדליקה או אין מצילין אותן מפני הדליקה ת

וחמש אותיות כגון פרשת ויהי בנסוע הארון מצילין ואם לאו אין מצילין ואמאי תיפוק ליה 

ת שנמחק אם יש בו ללקט שמונים וחמש אותיות "ש ס"משום גליון דידיה בלה שאני ת

ן מצילין ואם לאו אין מצילין ואמאי תיפוק ליה משום גיליון כגון פרשת ויהי בנסוע הארו

דידיה מקום הכתב לא קמיבעיא לי דכי קדוש אגב כתב הוא דקדוש אזל כתב אזלא לה 

קדושתיה כי קמיבעיא לי של מעלה ושל מטה שבין פרשה לפרשה שבין דף לדף שבתחלת 

ליונין של מעלה ושל ש הג"הספר שבסוף הספר ותיפוק ליה משום ההוא דגייז ושדי ת

מטה שבין פרשה לפרשה שבין דף לדף שבתחלת הספר שבסוף הספר מטמאין את הידים 

דילמא אגב ספר תורה שאני תא שמע הגיליונין וספרי מינין אין מצילין אותן מפני 

הדליקה אלא נשרפין במקומן הן ואזכרותיהן מאי לאו גליונין דספר תורה לא גליונין 

ספרי מינין גופייהו אין מצילין גליונין מבעיא הכי קאמר וספרי מינין  דספרי מינין השתא

הרי הן כגליונים גופא הגליונים וספרי מינין אין מצילין אותם מפני הדליקה רבי יוסי 

ר טרפון אקפח את בני שאם "אומר בחול קודר את האזכרות שבהן וגונזן והשאר שורפן א

אדם רודף אחריו להורגו ונחש ' ות שבהן שאפייבאו לידי שאני אשרוף אותם ואת האזכר

ז ואין נכנס לבתיהן של אלו שהללו מכירין וכופרין והללו אין "רץ להכישו נכנס לבית ע

ר "אחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך א[ו( ]ישעיהו נז)מכירין וכופרין ועליהן הכתוב אומר 

כתב בקדושה ימחה ו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנ"ישמעאל ק

על המים הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה 

אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית ' הלא משנאיך ה( תהילים קלט)וכמה ועליהם אמר דוד 

שנאה שנאתים לאויבים היו לי וכשם שאין מצילין אותן מפני הדליקה כך אין מצילין 

אבהו ' ת ולא מן המים ולא מדבר המאבדן בעי מיניה יוסף בר חנין מראותן לא מן המפול

הני ספרי דבי אבידן מצילין אותן מפני הדליקה או אין מצילין אין ולאו ורפיא בידיה רב 



ש לבי נצרפי שמואל לבי נצרפי לא אזיל לבי אבידן אזיל אמרו "לא אזיל לבי אבידן וכ

הו דיקלא פלניא איכא באורחא וקשי לי ט לא אתית לבי אבידן אמר ל"ליה לרבא מ

ניעקריה דוכתיה קשי לי מר בר יוסף אמר אנא מינייהו אנא ולא מסתפינא מינייהו זימנא 

אימא { רבי מאיר קרי ליה און גליון רבי יוחנן קרי ליה עון גליון}חדא אזיל בעו לסכוניה 

וסופא בשבבותיה שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי הוה ההוא פיל

דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא בעו לאחוכי ביה אעיילא ליה    ב גמרא,דף קטז

שרגא דדהבא ואזול לקמיה אמרה ליה בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי אמר להו פלוגו 

ל מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית "ל כתיב לן במקום ברא ברתא לא תירות א"א

וכתיב ביה ברא וברתא כחדא { עוון גליון> }ספרא אחריתי>בת אורייתא דמשה ואיתיהי

דעוון > }דספרא>ירתון למחר הדר עייל ליה איהו חמרא לובא אמר להו שפילית לסיפיה 

לאוספי על אורייתא [ ולא]וכתב ביה אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי { גליון

ליה נהור נהוריך כשרגא  דמשה אתיתי וכתיב ביה במקום ברא ברתא לא תירות אמרה

אמר רב לא שנו  : 'ומפני מה אין קורין כו : ל רבן גמליאל אתא חמרא ובטש לשרגא"א

ד קורין ושמואל אמר אפילו שלא בזמן בית "אלא בזמן בית המדרש אבל שלא בזמן בהמ

המדרש אין קורין איני והא נהרדעא אתריה דשמואל הוה ובנהרדעא פסקי סידרא 

דשבתא אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב לא שנו אלא במקום  בכתובים במנחתא

ד בין שלא במקום "ד קורין ושמואל אמר בין במקום בהמ"ד אבל שלא במקום בהמ"בהמ

ד אין קורין שלא בזמן בית המדרש קורין ואזדא שמואל לטעמיה "ד בזמן בהמ"בהמ

כדאמרן מעיקרא דבנהרדעא פסקי סידרא דכתובים במנחתא דשבתא רב אשי אמר לעולם 

פ שאמרו כתבי הקדש אין קורין בהן אבל שונין בהן "ושמואל כרבי נחמיה דתניא אע

ר נחמיה מפני מה אמרו כתבי הקדש אין "ודורשין בהן נצרך לפסוק מביא ורואה בו א

: ש בשטרי הדיוטות"קורין בהן כדי שיאמרו בכתבי הקדש אין קורין וכ

פ שיש "ם הספר ותיק התפילין עם התפילין ואעמצילין תיק הספר ע   ב משנה,דף קטז

: בתוכן מעות ולהיכן מצילין אותן למבוי שאינו מפולש בן בתירא אומר אף למפולש

ר ארבעה עשר שחל להיות בשבת מפשיטין את הפסח עד החזה "ת   ב גמרא,דף קטז

י א מפשיטין את כולו בשלמא לרב"דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וחכ

ט אמר "ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה דהא איתעביד ליה צורך גבוה אלא לרבנן מ

למענהו והכא מאי למענהו ' כל פעל ה( משלי טז)ר יוחנן דאמר קרא "רבה בר בר חנה א

איכא רב יוסף אמר שלא יסריח רבא אמר שלא יהו קדשי שמים מוטלין כנבלה מאי 

א דדהבא אי נמי יומא דאסתנא ורבי ישמעאל בנו של בינייהו איכא בינייהו דמנח אפתור

למענהו מאי עביד ליה שלא יוציא את האימורין קודם ' רבי יוחנן בן ברוקה האי פעל ה

ט אמר רב הונא בריה דרב נתן משום נימין אמר רב חסדא אמר מר "הפשטת העור מ

ה הכי קאמרי עוקבא מאי אהדרו ליה חברייא לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוק

ליה אם מצילין תיק הספר עם הספר לא נפשיט את הפסח מעורו מי דמי התם טלטול הכא 

מלאכה אמר רב אשי בתרתי פליגי פליגי בטלטול ופליגי במלאכה והכי קאמרי ליה אם 

מצילין תיק הספר עם הספר לא נטלטל עור אגב בשר 

א נעשה בסיס לדבר האסור מי דמי התם נעשה בסיס לדבר המותר הכ   א גמרא,דף קיז

פ שיש בתוכו מעות לא "אלא הכי קאמרי ליה אם מצילין תיק של ספר עם הספר ואע

נטלטל עור אגב בשר מי דמי התם נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר הכא כולו 



נעשה בסיס לדבר האסור אלא הכי קאמרי ליה אם מביאין תיק שיש בתוכו מעות מעלמא 

לא נטלטל עור אגב בשר והיא גופה מנלן אילימא דמדהיכא דאית  להציל בו ספר תורה

ביה לא שדי להו איתויי נמי מייתינן מי דמי התם אדהכי והכי נפלה דליקה הכא אדהכא 

והכי לישדינן אלא אמר מר בר רב אשי לעולם כדאמרינן מעיקרא ודקא קשיא לך הכא 

ש "ורבא דאמרי תרוייהו מודה רטלטול והכא מלאכה כגון דלא קבעי ליה לעור והא אביי 

היכי דמי מפולש  : 'ולהיכן מצילין אותן וכו : בפסיק רישיה ולא ימות דשקיל ליה בברזי

היכי דמי שאינו מפולש אמר רב חסדא שלש מחיצות ושני לחיין זהו מבוי שאינו מפולש 

מבוי מחיצות ולחי אחד זהו מבוי המפולש ותרוייהו אליבא דרבי אליעזר דתנן הכשר ' ג

ל "אליעזר אומר שני לחיים א' ה אומרים או לחי או קורה ר"ש אומרים לחי וקורה וב"ב

מחיצות ולחי אחד מפולש קרית ליה ועוד לרבנן נציל לתוכו אוכלין ומשקין אלא ' רבה ג

אמר רבה שתי מחיצות ושני לחיין זהו מבוי שאינו מפולש שתי מחיצות ולחי אחד זהו 

יהודה מי שיש לו ' אליבא דרבי יהודה דתניא יתר על כן אמר רמבוי המפולש ותרוייהו 

ה עושה לחי מיכן ולחי מיכן או קורה מיכן וקורה מיכן ונושא "שני בתים בשני צדי ר

ל אביי לדידך נמי לרבנן נציל לתוכו "ר בכך א"ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רה

אוכלין ומשקין 

' מחיצות ולחי אחד זה מבוי שאינו מפולש ג אלא אמר רב אשי שלש   ב גמרא,דף קיז

מחיצות בלא לחי זהו מבוי המפולש ואפילו לרבי אליעזר דאמר בעינן לחיים הני מילי 

: לאוכלין ומשקין אבל לספר תורה בחד לחי סגי

סעודות הראוי לאדם לאדם הראוי לבהמה לבהמה כיצד ' מצילין מזון ג   ב משנה,דף קיז

סעודות במנחה ' סעודות בשחרית מצילין מזון ב' מצילין מזון גנפלה דליקה בלילי שבת 

: יוסי אומר לעולם מצילין מזון שלש סעודות' מזון סעודה אחת ר

מכדי בהיתרא קטרח נציל טפי אמר רבא מתוך שאדם בהול על ממונו    ב גמרא,דף קיז

מביא כלי  ל אביי אלא הא דתניא נשברה לו חבית בראש גגו"אי שרית ליה אתי לכבויי א

ומניח תחתיה ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט כלי אחר ויצרף התם מאי גזירה איכא 

ר גופא נשברה לו חבית בראש גגו מביא כלי ומניח "נ גזירה שמא יביא כלי דרך רה"ה

תחתיה ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט כלי אחר ויצרף נזדמן לו אורחין מביא כלי אחר 

כ יקלוט ואין מערימין "רף ולא יקלוט ואחר כך יזמין אלא יזמין ואחוקולט כלי אחר ומצ

יהושע ' בכך משום רבי יוסי בר יהודה אמרו מערימין לימא בפלוגתא דרבי אליעזר ור

קמיפלגי דתניא אותו ואת בנו שנפלו לבור רבי אליעזר אומר מעלה את הראשון על מנת 

ימות רבי יהושע אומר מעלין את  לשוחטו והשני עושה לו פרנסה במקומו בשביל שלא

הראשון על מנת לשוחטו ואינו שוחטו ומערים ומעלה את השני רצה זה שוחט רצה זה 

שוחט ממאי דילמא עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם דאפשר בפרנסה אבל הכא דלא 

אפשר לא ועד כאן לא קאמר רבי יהושע התם משום דאיכא צער בעלי חיים אבל הכא 

ר הציל פת נקיה אין מציל פת הדראה פת הדראה מציל פת "עלי חיים לא תדליכא צער ב

נקיה ומצילין מיום הכפורים לשבת אבל לא משבת ליום הכפורים ואין צריך לומר משבת 

ר שכח פת בתנור וקידש עליו היום מצילין מזון "ליום טוב ולא משבת לשבת הבאה ת

הוא רודה לא ירדה במרדה אלא שלש סעודות ואומר לאחרים בואו והצילו לכם וכש

לא תעשה כל מלאכה יצא תקיעת שופר ( שמות כ)בסכין איני והא תנא דבי רבי ישמעאל 

ר חסדא לעולם "ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה כמה דאפשר לשנויי משנינן א



והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו ( שמות טז)ישכים אדם להוצאת שבת שנאמר 

אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות דכתיב לחם משנה אמר רב ' רלאלתר אמר 

אשי חזינא ליה לרב כהנא דנקט תרתי ובצע חדא אמר לקטו כתיב רבי זירא הוה בצע 

אכולה שירותיה אמר ליה רבינא לרב אשי והא מיחזי כרעבתנותא אמר ליה כיון דכל 

תא רבי אמי ורבי אסי כי מיקלע יומא לא עביד והאידנא הוא דקעביד לא מיחזי כרעבתנו

להו ריפתא דעירובא שרו עילויה אמרי הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה ליתעביד בה מצוה 

ר כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלש רבי "ת : 'כיצד נפלה דליקה כו : אחרינא

ויאמר משה אכלוהו ( שמות טז)ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו "חידקא אומר ארבע א

היום לא תמצאהו בשדה רבי חידקא סבר הני תלתא היום לבר ' ום כי שבת היום לההי

מאורתא ורבנן סברי בהדי דאורתא תנן נפלה דליקה בלילי שבת 

סעודות מאי לאו דלא אכל לא דאכל שחרית מצילין מזון ' מצילין מזון ג   א גמרא,דף קיח

ון סעודה אחת מאי לאו דלא שתי סעודות מאי לאו דלא אכל לא דאכל במנחה מצילין מז

סעודות מכלל ' אכל לא דאכל והא מדקתני סיפא רבי יוסי אומר לעולם מצילין מזון ג

דלא כרבי חידקא והא דתנן מי שיש לו מזון ' סבירא ליה אלא מחוורתא מתני' דתנא קמא ג

שתי סעודות לא יטול מן התמחוי מזון ארבע עשרה לא יטול מן הקופה מני לא רבנן ולא 

רבי חידקא אי רבנן חמסרי הויין אי רבי חידקא שית סרי הויין לעולם רבנן דאמרינן ליה 

' חידקא אפי' מאי דבעית למיכל באפוקי שבתא אכליה בשבתא לימא רבנן היא ולא ר

חידקא דאמרינן ליה מאי דבעית למיכל במעלי שבתא אכליה לאורתא וכולי יומא ' תימא ר

ליה אלא הא מני רבי עקיבא היא דאמר עשה שבתך חול דמעלי שבתא בתעניתא מותבינן 

' ואל תצטרך לבריות והא דתנן אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מד

סעודות לימא רבנן היא ' סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה ואם שבת נותנין לו מזון ג

דאמרינן ליה הא דאיכא בהדך  חידקא כגון דאיכא סעודה בהדיה' חידקא לעולם ר' ולא ר

אכליה וכי אזיל בריקן אזיל דמלווינן ליה סעודה בהדיה מאי פרנסת לינה אמר רב פפא 

ר קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית שחרית מדיחן "ת : פוריא ובי סדיא

לאכול בהן בצהרים בצהרים מדיחן לאכול בהן במנחה מן המנחה ואילך שוב אינו מדיח 

ר "בל כוסות וקיתוניות וצלוחיות מדיח והולך כל היום כולו לפי שאין קבע לשתיה אא

ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול "שמעון בן פזי א

משלש פורעניות מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג מחבלו של 

הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני ( גמלאכי )משיח כתיב הכא יום וכתיב התם 

יום עברה היום ההוא ( צפניה א)מדינה של גיהנם כתיב הכא יום וכתיב התם ' בוא יום וגו

ר יוחנן משום "ביום בא גוג א( יחזקאל לח)ממלחמת גוג ומגוג כתיב הכא יום וכתיב התם 

אז תתענג ( ישעיהו נח)רבי יוסי כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים שנאמר 

והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך ' על ה

קום ( בראשית יג)לא כאברהם שכתוב בו ' נחלת יעקב אביך וגו   ב גמרא,דף קיח

כי לך ולזרעך אתן את כל ( בראשית כו)ולא כיצחק שכתוב בו ' התהלך בארץ לארכה וגו

נ "וקדמה וצפונה ונגבה רופרצת ימה ( בראשית כח)הארצות האל אלא כיעקב שכתוב בו 

כתיב הכא והרכבתיך על במתי ארץ { מלכיות> }גליות>בר יצחק אמר ניצול משעבוד 

ואתה על במותימו תדרוך אמר רב יהודה אמר רב כל המענג את ( דברים לג)וכתיב התם 

ויתן לך משאלות לבך ' והתענג על ה( תהילים לז)השבת נותנין לו משאלות לבו שנאמר 



ני יודע מהו כשהוא אומר וקראת לשבת עונג הוי אומר זה עונג שבת במה עונג זה אי

דרב אמר בתבשיל של תרדין ודגים ' מענגו רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמי

דבר מועט ולכבוד שבת עשאו הרי ' גדולים וראשי שומין רב חייא בר אשי אמר רב אפי

ר יוחנן כל המשמר "ייא בר אבא אח' ר פפא כסא דהרסנא אמר ר"זה עונג מאי היא א

אשרי אנוש ( ישעיהו נו)אנוש מוחלין לו שנאמר [ כדור]ז "עובד ע' שבת כהלכתו אפי

מחללו אל תקרי מחללו אלא מחול לו אמר רב יהודה אמר רב אלמלי ' יעשה זאת וגו

ויהי ביום ( שמות טז)שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר 

צאו מן העם ללקוט וכתיב בתריה ויבא עמלק אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון השביעי י

כה ( ישעיהו נו)' בן יוחי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים שנא

' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו' אמר ה

ר יוסי יהא חלקי מגומרי הלל בכל "א ר יוסי יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות בשבת"א

יום איני והאמר מר הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף כי קאמרינן בפסוקי דזמרא 

ר יוחנן מצוה "ר חייא בר אבא א"ר יוסי יהא חלקי ממתפללים עם דמדומי חמה א"א

ח ייראוך עם שמש ולפני יר( תהילים עב)ר זירא מאי קרא "להתפלל עם דמדומי חמה א

ר יוסי יהא חלקי ממתי בחולי מעיים דאמר מר רובן של צדיקים מתים "דור דורים וא

ר יוסי יהא חלקי ממכניסי שבת "ר יוסי יהא חלקי ממתי בדרך מצוה וא"בחולי מעיים וא

ד ולא ממעמידי "ר יוסי יהא חלקי ממושיבי בהמ"בטבריא וממוציאי שבת בצפורי וא

ר יוסי יהא חלקי ממי "צדקה ולא ממחלקי צדקה ואר יוסי יהא חלקי מגבאי "ד וא"בהמ

ר יוסי חמש בעילות "שחושדין אותו ואין בו אמר רב פפא לדידי חשדן ולא הוה בי א

י "אלעזר בר' ישמעאל ברבי יוסי ור' בעלתי ונטעתי חמשה ארזים בישראל ומאן אינון ר

מס היינו ורדימס יוסי והאיכא ורדי' י ורבי מנחם בר"אבטילס בר' י ור"חלפתא בר' ור

היינו מנחם ואמאי קרי ליה ורדימס שפניו דומין לורד למימרא דרבי יוסי מצות עונה לא 

קיים אלא אימא חמש בעילות בעלתי ושניתי אמר רבי יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי 

יוסי מימי לא נסתכלתי במילה שלי ' ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי אמר ר

רו ליה לרבי מאי טעמא קראו לך רבינו הקדוש אמר להו מימי לא נסתכלתי איני והאמ

ר יוסי מימי לא "במילה שלי ברבי מילתא אחריתי הוה ביה שלא הכניס ידו תחת אבנטו וא

ר יוסי מימי לא עברתי על דברי חברי יודע אני בעצמי "ראו קורות ביתי אימרי חלוקי וא

ר יוסי מימי לא אמרתי דבר "דוכן אני עולה ואשאיני כהן אם אומרים לי חבירי עלה ל

סעודות בשבת אמר רב יהודה תיתי לי ' וחזרתי לאחורי אמר רב נחמן תיתי לי דקיימית ג

אמות בגילוי ' דקיימית עיון תפלה אמר רב הונא בריה דרב יהושע תיתי לי דלא סגינא ד

לי דקיימית מצות נ תיתי "הראש אמר רב ששת תיתי לי דקיימית מצות תפילין ואמר ר

ציצית אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה אבוך במאי זהיר טפי אמר ליה בציצית 

יומא חד הוה קא סליק בדרגא איפסיק ליה חוטא ולא נחית ואתא כמה דלא רמיה ואמר 

אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה 

בא תיתי לי דכי אתא צורבא מרבנן עבידנא יומא טבא לרבנן אמר ר   א גמרא,דף קיט

אמר מר בר רב אשי ' לקמאי לדינא לא מזיגנא רישי אבי סדיא כמה דלא מהפיכנא בזכותי

ט דחביב עלי כגופאי ואין אדם רואה חובה לעצמו "פסילנא ליה לצורבא מרבנן לדינא מ

רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו ונצא לקראת שבת המלכה רבי 

ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר בואי כלה בואי כלה רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה 



ל מי הוה ידעיתון דאתינא אמרו ליה מי עדיפת "בר רב נחמן קריבו ליה תלת סאוי טחיי א

לן מינה רבי אבא זבן בתליסר אסתירי פשיטי בישרא מתליסר טבחי ומשלים להו 

אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא ' אשור הייא ר אצינורא דדשא ואמר להו אשור הייא

ומושיף נורא רב ענן לביש גונדא דתנא דבי רבי ישמעאל בגדים שבישל בהן קדירה לרבו 

אל ימזוג בהן כוס לרבו רב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטא רב הונא מדליק שרגי 

זירא מצתת ' רב פפא גדיל פתילתא רב חסדא פרים סילקא רבה ורב יוסף מצלחי ציבי ר

אסי ' אמי ור' צתותי רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק אמר אילו מקלעין לי ר

אמי ורבי אסי מכתפי ועיילי מכתפי ונפקי אמרי ' מי לא מכתיפנא קמייהו ואיכא דאמרי ר

אילו איקלע לן רבי יוחנן מי לא מכתפינן קמיה יוסף מוקיר שבי הוה ההוא נכרי 

פישי נכסיה טובא אמרי ליה כלדאי כולהו נכסי יוסף מוקר שבי אכיל בשבבותיה דהוה נ

להו אזל זבנינהו לכולהו ניכסי זבן בהו מרגניתא אותבה בסייניה בהדי דקא עבר מברא 

אפרחיה זיקא שדייה במיא בלעיה כוורא אסקוה אייתוה אפניא דמעלי שבתא אמרי מאן 

מוקר שבי דרגיל דזבין אמטיוה ניהליה  זבין כי השתא אמרי להו זילו אמטיוהו לגבי יוסף

זבניה קרעיה אשכח ביה מרגניתא זבניה בתליסר עיליתא דדינרי דדהבא פגע ביה ההוא 

ישמעאל ברבי יוסי עשירים ' סבא אמר מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא בעא מיניה רבי מר

ביל עשר תעשר עשר בש( דברים יד)ל בשביל שמעשרין שנאמר "י במה הן זוכין א"שבא

ל בשביל שמכבדין את התורה ושבשאר ארצות במה "שתתעשר שבבבל במה הן זוכין א

ל בשביל שמכבדין את השבת דאמר רבי חייא בר אבא פעם אחת נתארחתי "הן זוכין א

אצל בעל הבית בלודקיא והביאו לפניו שלחן של זהב משוי ששה עשר בני אדם ושש 

וסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו וקערות וכ

' לה( תהילים כד)ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים ובשמים וכשמניחים אותו אומרים 

והארץ נתן ' השמים שמים לה( תהילים קטו)וכשמסלקין אותו אומרים ' הארץ ומלואה וגו

ה נאה לבני אדם אמרתי לו בני במה זכית לכך אמר לי קצב הייתי ומכל בהמה שהית

ל קיסר "וברוך המקום שזיכך לכך א[ אשריך שזכית]אמרתי זו תהא לשבת אמרתי לו 

לרבי יהושע בן חנניא מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף אמר לו תבלין אחד יש לנו 

ושבת שמו שאנו מטילין לתוכו וריחו נודף אמר לו תן לנו הימנו אמר לו כל המשמר את 

ל ריש גלותא לרב המנונא "את השבת אינו מועיל לו אהשבת מועיל לו ושאינו משמר 

כ שאין בו לא אכילה ולא שתיה "ל זה יוה"מכובד א' ולקדוש ה( ישעיהו נח)מאי דכתיב 

אמרה תורה כבדהו בכסות נקיה וכבדתו רב אמר להקדים ושמואל אמר לאחר אמרו ליה 

יומא במאי נישנייה בני רב פפא בר אבא לרב פפא כגון אנן דשכיח לן בישרא וחמרא כל 

אמר להו אי רגיליתו לאקדומי אחרוה אי רגיליתו לאחרוה אקדמוה רב ששת בקיטא 

מותיב להו לרבנן היכא דמטיא שימשא בסיתוא מותיב להו לרבנן היכא דמטיא טולא כי 

זירא ' היכי דליקומו הייא ר

יה אמר רבא ל במטותא מינייכו לא תחללונ"מהדר אזוזי זוזי דרבנן א   ב גמרא,דף קיט

ש צריך לומר ויכולו דאמר רב המנונא "יחיד המתפלל בע' יהושע בן לוי אפי' ואיתימא ר

ה במעשה "ש ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"כל המתפלל בע

בראשית שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו אמר רבי אלעזר מניין שהדיבור 

שמים נעשו אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל ' בדבר ה( גתהילים ל)כמעשה שנאמר 

ש ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו "המתפלל בע



יוסי בר יהודה אומר שני ' וסר עונך וחטאתך תכופר תניא ר( ישעיהו ו)ואומרים לו 

אחד רע וכשבא לביתו ש מבית הכנסת לביתו אחד טוב ו"מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע

ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת 

כך ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו ואם לאו מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת 

פ "ש אע"אלעזר לעולם יסדר אדם שלחנו בע' כך ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו אמר ר

פ "חנינא לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת אע' א לכזית ואמר רשאינו צריך אל

' שאינו צריך אלא לכזית חמין במוצאי שבת מלוגמא פת חמה במוצאי שבת מלוגמא ר

אבהו הוה עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא הוה אכיל מיניה כולייתא כי גדל אבימי 

ממעלי שבתא שבקוהו ואתא אריא  ל למה לך לאפסודי כולי האי נשבוק כולייתא"בריה א

ל כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו שנאמר "אכליה אריב

ט בפרוע פרעות משום "מ' בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה( שופטים ה)

ר יוחנן אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו כתיב "רבי חייא בר אבא א' דברכו ה

כי פרוע הוא אמר ריש לקיש כל העונה אמן ( שמות לב)א בפרוע פרעות וכתיב התם הכ

פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר ( ישעיהו כו)ע שנאמר "בכל כחו פותחין לו שערי ג

ר חנינא אל מלך נאמן "אמונים אל תיקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן מאי אמן א

אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול ר יהודה בריה דרב שמואל משמיה דרב "א

ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת ולבלתי שאת משא ( ירמיהו יז)שבת שנאמר 

והצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלים ולא תכבה מאי ולא תכבה אמר רב נחמן ' וגו

יל בר יצחק בשעה שאין בני אדם מצויין לכבותה אמר אביי לא חרבה ירושלים אלא בשב

ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם אמר ( יחזקאל כב)שחללו בה את השבת שנאמר 

ישעיהו )ש שחרית וערבית שנאמר "אבהו לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו ק' ר

והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין ( ישעיהו ה)וכתיב ' הוי משכימי בבקר שכר ירדפו וגו( ה

לכן גלה עמי מבלי דעת אמר רב ( ישעיהו ה)וכתיב  לא יביטו' משתיהם ואת פועל ה

ירמיהו )המנונא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן שנאמר 

מה טעם שפוך משום דעולל בחוץ אמר עולא לא חרבה ' שפוך על עולל בחוץ וגו( ו

הובישו כי ( ירמיהו ו)ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה שנאמר 

יצחק לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו ' אמר ר' תועבה עשו גם בוש לא יבושו וגו

והיה כעם ככהן וכתיב בתריה הבוק תבוק הארץ אמר רב ( ישעיהו כד)קטן וגדול שנאמר 

ר חנינא לא חרבה ירושלים אלא "ר שמעון בר אבא א"ש בר אבא א"עמרם בריה דר

היו שריה כאילים לא מצאו מרעה מה ( איכה א)שנאמר  בשביל שלא הוכיחו זה את זה

איל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא 

ח שנאמר "ר יהודה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה ת"הוכיחו זה את זה א

עתעים בנביאיו עד ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומת( ב לודברי הימים )

אין מרפא מאי עד לאין מרפא אמר רב יהודה אמר רב כל [ל]בעמו עד ' עלות חמת ה

( א טזדברי הימים )ח אין לו רפואה למכתו אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב "המבזה ת

אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן ובנביאי 

ח אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא "אל תרעו אלו ת

ל אינו דומה "ל רב פפא לאביי דידי ודידך מאי א"בשביל הבל תינוקות של בית רבן א

י נשיאה אין מבטלין "הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא ואמר ריש לקיש משום ר



י נשיאה כך מקובלני מאבותי "ל לר"לבנין בית המקדש ואמר ר' תינוקות של בית רבן אפי

ואמרי לה מאבותיך כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה רבינא אמר 

מחרימין אותה ואמר רבא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה 

ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו ]שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ( ירמיהו ה)שנאמר 

' עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה איני והאמר רב קטינא אפי> יש אישאם >[ איש

כי יתפש איש ( ישעיהו ג)בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה שנאמר 

שמלה לכה קצין תהיה לנו דברים שבני אדם מתכסין בהן > לאמר>באחיו בית אביו 

כשמלה ישנן בידיך והמכשלה הזאת תחת ידך 

דברים שאין בני אדם עומדין עליהם אלא אם כן נכשלים בהן ישנן תחת    מראא ג,דף קכ

אין ישא אלא ' ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חובש וגו( ישעיהו ג)ידיך קצין תהיה לנו 

לא אהיה חובש לא אהיה מחובשי עצמן ' לשון שבועה וכן הוא אומר לא תשא את שם ה

> גמרא>שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא בבית המדרש ובביתי אין לחם ואין שמלה 

וממאי דילמא שאני התם דאי אמר להו גמירנא אמרו ליה אימא לן הוה ליה { תלמוד}

: למימר גמר ושכח מאי לא אהיה חובש כלל לא קשיא כאן בדברי תורה כאן במשא ומתן

לה פ שיש בו מאה סעודות ועיגול של דבי"מצילין סל מלא ככרות אע   א משנה,דף קכ

וחבית של יין ואומר לאחרים בואו והצילו לכם ואם היו פיקחין עושין עמו חשבון אחר 

השבת להיכן מצילין אותן לחצר המעורבת בן בתירה אומר אף לשאינה מעורבת ולשם 

יוסי ' מוציא כל כלי תשמישו ולובש כל מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף ר

: וציא ואומר לאחרים בואו והצילו עמיח כלים וחוזר ולובש ומ"אומר י

סעודות ותו לא אמר רב הונא לא קשיא כאן בבא ' והא תנא ליה רישא ג   א גמרא,דף קכ

סעודות ' להציל כאן בבא לקפל בא להציל מציל את כולן בא לקפל אינו מקפל אלא מזון ג

אן לחצר אבא בר זבדא אמר רב אידי ואידי בבא לקפל ולא קשיא כאן לאותה חצר כ' ר

אחרת בעי רב הונא בריה דרב יהושע פירש טליתו וקיפל והניח וקיפל והניח מאי כבא 

להציל דמי או כבא לקפל דמי מדאמר רבא אטעיה רב שיזבי לרב חסדא ודרש ובלבד 

ל רב "מ כבא להציל דמי ושפיר דמי א"סעודות ש' שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר מג

אמר ליה דקתני ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט כלי  נחמן בר יצחק לרבא מאי טעותא

 : 'ועיגול של דבילה כו : אחר ויצרף כלי אחר הוא דלא אבל בההוא מנא כמה דבעי מציל

חשבון מאי עבידתיה מהפקירא קזכו אמר רב חסדא מדת חסידות שנו כאן אמר רבא 

ניחא ליה חסידי אגרא דשבתא שקלי אלא אמר רבא הכא בירא שמים עסקינן ולא 

דליתהני מאחרים ובחנם נמי לא ניחא ליה דליטרח והכי קאמר ואם היו פיקחין דידעי 

ש "מ : 'ולהיכן מצילין כו : ג לאו שכר שבת הוא עושין עמו חשבון לאחר השבת"דכה

ש הכא דקתני עמי אמרי גבי מזונות קתני לכם משום דלא קא חזו "הכא דקתני לכם ומ

ר לובש "ת : בי לבושים קתני עמי משום דקחזי ליה לכולי יומאסעודות אבל ג' אלא מזון ג

מוציא ופושט וחוזר ולובש ומוציא ופושט ואפילו כל היום כולו דברי רבי מאיר רבי יוסי 

אומר שמנה עשר כלים ואלו הם שמנה עשר כלים מקטורן אונקלי ופונדא קלבוס של 

פרגד ' ים ושני אנפילאות ובפשתן וחלוק ואפיליות ומעפורת ושני ספרקין ושני מנעל

: וחגור שבמתניו וכובע שבראשו וסודר שבצוארו

שמעון בן ננס אומר פורסין עור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל ' ר   א משנה,דף קכ

שאחז בהן את האור מפני שהוא מחרך ועושין מחיצה בכל הכלים בין מלאין בין ריקנים 



ר בכלי חרס חדשים מלאין מים לפי שאין בשביל שלא תעבור הדליקה רבי יוסי אוס

: יכולין לקבל את האור והן מתבקעין ומכבין את הדליקה

אמר רב יהודה אמר רב טלית שאחז בה האור מצד אחד נותנין עליה    א גמרא,דף קכ

מים מצד אחר ואם כבתה כבתה מיתיבי טלית שאחז בה האור מצד אחד פושטה ומתכסה 

תורה שאחז בו האור פושטו וקורא בו ואם כבה כבה בה ואם כבתה כבתה וכן ספר 

שמעון בן ננס אימר דאמר רבי שמעון בן ננס מפני שהוא ' הוא דאמר כר   ב גמרא,דף קכ

מחרך גרם כיבוי מי אמר אין מדקתני סיפא רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאים מים 

שאינן יכולים לקבל את האור והן מתבקעין ומכבין את הדליקה מכלל דתנא קמא שרי 

ופלת ואם כבתה כבתה אמרי דבי רבי ר נר שעל גבי טבלא מנער את הטבלא והיא נ"ת

ינאי לא שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור תנא נר שאחורי הדלת 

פותח ונועל כדרכו ואם כבתה כבתה לייט עלה רב אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא 

ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי טעמא לייט עלה רב אילימא משום דרב 

' יהודה כל דתני כר' שמעון משום דרב סבר לה כר' כרבי יהודה ותנא קתני לה כר סבר לה

שמעון מודה דהא אביי ורבא דאמרי ' שמעון מילט לייט ליה אמר ליה בהא אפילו ר

תרוייהו מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות אמר רב יהודה פותח אדם דלת כנגד 

אילימא ברוח מצויה מאי טעמיה דמאן דאסר  מדורה בשבת לייט עלה אביי במאי עסקינן

אי ברוח שאינה מצויה מאי טעמא דמאן דשרי לעולם ברוח מצויה מר סבר גזרינן ומר 

למימרא דרבנן סברי גרם כבוי מותר ורבי יוסי סבר  : 'עושין מחיצה כו : סבר לא גזרינן

ין ובמלאין שאין גרם כבוי אסור והא איפכא שמעינן להו דתניא עושין מחיצה בכלים ריקנ

דרכן להשתבר ואלו מלאין שאין דרכן להשתבר כלי מתכות רבי יוסי אומר אף כלי כפר 

ורבי יוסי דברייתא ' שיחין וכלי כפר חנניה אין דרכן להשתבר וכי תימא איפוך מתני

לדבריהם קאמר ומי מצית אפכת לה והאמר רבה בר תחליפא משמיה דרב מאן תנא גרם 

יוסי היא וחסורי מחסרא והכי ' אלא לעולם לא תיפוך וברייתא כולה ר יוסי' כבוי אסור ר

קתני עושין מחיצה בכלים ריקנין ובמלאים שאין דרכן להשתבר ואלו הן כלים שאין דרכן 

יוסי ' להשתבר כלי מתכות וכלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה נמי אין דרכן להשתבר שר

ן דרכן להשתבר ורמי דרבנן אדרבנן ורמי אומר אף כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה אי

דרבי יוסי אדרבי יוסי דתניא הרי שהיה שם כתוב לו על בשרו הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך 

ולא יעמוד במקום הטינופת נזדמנה לו טבילה של מצוה כורך עליה גמי ויורד וטובל רבי 

דברים )ר קרא יוסי אומר לעולם יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף שאני התם דאמ

אלהיכם עשייה הוא דאסור ' ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לה( יב

מלאכה עשייה הוא דאסור [ כל]לא תעשה ( שמות כ)גרמא שרי אי הכי הכא נמי כתיב 

גרמא שרי מתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית ליה אתי לכבויי אי הכי קשיא דרבנן 

על ממונו שרי הכא לא כל שכן ותסברא האי גמי היכי דמי אדרבנן ומה התם דאדם בהול 

אי דמיהדק קא הוי חציצה אי לא מיהדק עיילי ביה מיא חציצה תיפוק ליה משום דיו בלחה 

דתניא הדם והדיו הדבש והחלב יבשין חוצצין לחים אין חוצצין מכל מקום קשיא אלא 

עמוד בפני השם ערום מכלל אמר רבא בר רב שילא היינו טעמייהו דרבנן דקסברי אסור ל

י סבר מותר לעמוד בפני השם ערום דמנח ידיה עילויה לרבנן נמי דמנח ידיה עילויה "דר

יוסי נמי זימנין דמשתלי ושקיל ליה אלא אי דאיכא גמי ' זימנין דמשתלי ושקיל ליה לר

ע לאהדורי אגמי רבנן סברי "נ הב"ה



יוסי סבר טבילה בזמנה מצוה ' ן ורטבילה בזמנה לאו מצוה ומהדרינ   א גמרא,דף קכא

יוסי טבילה בזמנה מצוה והתניא הזב והזבה המצורע והמצורעת ' ולא מהדרינן וסבר ר

בועל נדה וטמא מת טבילתן ביום נדה ויולדת טבילתן בלילה בעל קרי טובל והולך כל 

ודה היא יה' יוסי בר' יוסי אומר מן המנחה ולמעלה אינו צריך לטבול ההיא ר' היום כולו ר

: דאמר דייה טבילה באחרונה

נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו    א משנה,דף קכא

: עליהן אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן

ר אמי בדליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד נימא מסייע ליה "א   א גמרא,דף קכא

נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהן כבה הוא דלא 

אמרינן ליה הא כל המכבה אינו מפסיד אמרינן ליה אימא סיפא אל תכבה לא אמרינן ליה 

ר מעשה "אלא מהא ליכא למשמע מינה ת וכל המכבה אינו מפסיד נמי לא אמרינן ליה

ונפלה דליקה בחצירו של יוסף בן סימאי בשיחין ובאו אנשי גיסטרא של ציפורי לכבות 

מפני שאפטרופוס של מלך היה ולא הניחן מפני כבוד השבת ונעשה לו נס וירדו גשמים 

 וכיבו לערב שיגר לכל אחד מהן שתי סלעין ולאפרכוס שבהן חמשים וכששמעו חכמים

בדבר אמרו לא היה צריך לכך שהרי שנינו נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל 

שמעת מינה קטן  : אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן : תכבה

ד מצווין עליו להפרישו אמר רבי יוחנן בקטן העושה לדעת אביו דכוותה "אוכל נבלות ב

: ל מי שרי נכרי לדעתיה דנפשיה עבידגבי נכרי דקא עביד לדעתיה דישרא

כופין קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה ועל צואה של    א משנה,דף קכא

ר יהודה מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב ואמר "קטן ועל עקרב שלא תישך א

: חוששני לו מחטאת

לעו לבי אבין דמן רב יהודה ורב ירמיה בר אבא ורב חנן בר רבא איק   א גמרא,דף קכא

נשיקיא לרב יהודה ורב ירמיה בר אבא 

אייתו להו פורייתא לרב חנן בר רבא לא אייתו ליה אשכחיה מתני ליה    ב גמרא,דף קכא

ל אבין שטיא מתני שטותא לבניה והלא היא עצמה "לבריה ועל צואה של קטן מפני קטן א

המושכין ומעיינות הנובעין ת דלא חזיא ליה מאתמול והתניא נהרות "מוכנת לכלבים וכ

הרי הן כרגלי כל אדם ואלא היכי אתנייה אימא על צואה של תרנגולים מפני קטן ותיפוק 

ת גרף של רעי אגב מנא אין איהו גופיה לא והא ההוא עכבר "ליה דהוי גרף של רעי וכ

דאישתכח באיספרמקי דרב אשי ואמר להו נקוטו בצוציתיה ואפקוה באשפה וקטן באשפה 

 : ועל עקרב שלא תישך : בעי ליה בחצר חצר נמי גרף של רעי הוא באשפה שבחצר מאי

ר יהושע בן לוי כל המזיקין נהרגין בשבת מתיב רב יוסף חמשה נהרגין בשבת ואלו הן "א

י וכלב שוטה בכל "זבוב שבארץ מצרים וצירעה שבנינוה ועקרב שבחדייב ונחש שבא

ה שאינה צריכה לגופה חייב עליה אלא לאו יהודה הא אמר מלאכ' מקום מני אילימא ר

ירמיה ומאן נימא לן דהא מתרצתא היא דילמא ' ש והני הוא דשרי אחריני לא אמר ר"ר

משבשתא היא אמר רב יוסף אנא מתנינא לה ואותיבנא לה ואנא מתריצנא לה ברצו אחריו 

רוח  ודברי הכל תני תנא קמיה דרבא בר רב הונא ההורג נחשים ועקרבים בשבת אין

ל ואותן חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם ופליגא דרב הונא דרב "חסידים נוחה הימנו א

ר נזדמנו לו "ל שלימתינהו לכולהו ת"הונא חזייה לההוא גברא דקא קטיל זיבורא א

נחשים ועקרבים הרגן בידוע שנזדמנו לו להורגן לא הרגן בידוע שנזדמנו להורגו ונעשה 



ר אבא "ר יוחנן בנישופין בו א"א ואיתימא רבה בר בר חנה אלו נס מן השמים אמר עול

ד ועמד ניותי אחד והרגו אמר רבי פגע בו כיוצא בו "בר כהנא פעם אחת נפל אחד בבהמ

חייא בר אבא ' אבא בריה דר' ש דר"איבעיא להו פגע בו כיוצא בו דשפיר עביד או לא ת

ינאי מהו ' ינייהו בעו מיניה מרינאי נפק מילתא מב' זירא הוו יתבי אקילעא דבי ר' ור

ש דילמא לפי "להרוג נחשים ועקרבים בשבת אמר להו צירעה אני הורג נחש ועקרב לא כ

תומו דאמר רב יהודה רוק דורסו לפי תומו ואמר רב ששת נחש דורסו לפי תומו ואמר רב 

קטינא עקרב דורסו לפי תומו אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי 

ריש גלותא זוזי אייתיוהו קא מצערא ליה הוה שדי רוקא אמר להו ריש גלותא אייתו 

ר יהודה רוק דורסו לפי תומו אמר להו "מאנא סחיפו עלויה אמר להו לא צריכתו הכי א

ר חנינא פמוטות של בית רבי מותר "אבא בר כהנא א' צורבא מרבנן הוא שבקוהו אמר ר

בידו אחת או בשתי ידים  זירא בניטלין' ל ר"לטלטלן בשבת א

אבא בר כהנא אמר רבי חנינא ' ל כאותן של בית אביך ואמר ר"א   א גמרא,דף קכב

זירא בניטלין באדם אחד או בשני בני ' ל ר"קרונות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת א

חנינא לבית רבי ' אבא בר כהנא התיר להם ר' ל כאותן של בית אביך ואמר ר"אדם א

אליעזר אי ' רונות של נכרי בחותם אחד ולא ידענא אי משום דסבר לה כרלשתות יין בק

: משום אימתא דבי נשיאה

נכרי שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל ואם בשביל ישראל    א משנה,דף קכב

אסור מילא מים להשקות בהמתו משקה אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור עשה 

ל ואם בשביל ישראל אסור מעשה ברבן גמליאל נכרי כבש לירד בו יורד אחריו ישרא

: ג וזקנים"וזקנים שהיו באין בספינה ועשה נכרי כבש לירד בו וירדו בו ר

וצריכא דאי אשמעינן נר משום דנר לאחד נר למאה אבל מים ליגזר    א גמרא,דף קכב

ר "ל ת"ל מעשה דרבן גמליאל וזקנים קמ"דילמא אתי לאפושי בשביל ישראל וכבש ל

שליקט עשבים מאכיל אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור מילא מים להשקות  נכרי

א שאין מכירו אבל מכירו "בהמתו משקה אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור בד

אסור איני והאמר רב הונא אמר רבי חנינא מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים בשבת אבל 

א שאין מכירו "יא ואכלה אמר מר בדלא על גבי מוקצה בשבת דקאים לה באפה ואזלא ה

אבל מכירו אסור הא רבן גמליאל מכירו הוה אמר אביי שלא בפניו הוה רבא אמר אפילו 

תימא בפניו נר לאחד נר למאה מיתיבי אמר להן רבן גמליאל הואיל ושלא בפנינו עשאו 

בה  נרד בו אימא הואיל ועשאו נרד בו תא שמע עיר שישראל ונכרים דרין בתוכה והיתה

מרחץ המרחצת בשבת אם רוב נכרים מותר לרחוץ בה מיד אם רוב ישראל ימתין בכדי 

ש נר הדלוק במסיבה אם רוב "שיחמו חמין התם כי מחממי אדעתא דרובא מחממי ת

נכרים מותר להשתמש לאורה אם רוב ישראל אסור מחצה על מחצה אסור התם נמי כי 

מדלקי 

שמואל איקלע לבי אבין תורן אתא ההוא נכרי אדעתא דרובא מדלקי    ב גמרא,דף קכב

אדליק שרגא אהדרינהו שמואל לאפיה כיון דחזא דאייתי שטר וקא קרי אמר אדעתא 

:  דנפשיה הוא דאדליק אהדרינהו איהו לאפיה גבי שרגא

  

מסכת שבת פרק יז 



> בשבת>פ שנתפרקו "כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן אע   ב משנה,דף קכב

דומין לדלתות הבית לפי שאינן מן המוכן נוטל אדם קורנס לפצע בו את האגוזין שאינן 

קרדום לחתוך בו את הדבילה מגירה לגור בה את הגבינה מגריפה לגרוף בה את 

הגרוגרות את הרחת ואת המלגז לתת עליו לקטן את הכוש ואת הכרכר לתחוב בו מחט 

: הדלתשל יד ליטול בו את הקוץ ושל סקאים לפתוח בו את 

פ שנתפרקו בשבת ולא מיבעיא בחול אדרבה "כל הכלים ניטלין ואע   ב גמרא,דף קכב

בשבת מוכנין על גבי אביהן בחול אין מוכנין על גבי אביהן אמר אביי הכי קאמר כל 

ר דלת של "פ שנתפרקו בחול ניטלין בשבת ת"הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן אע

ן אבל לא מחזירין ושל לול של תרנגולים לא נוטלין ולא שידה ושל תיבה ושל מגדל נוטלי

מחזירין בשלמא של לול של תרנגולים קסבר כיון דמחברי בארעא יש בנין בקרקע יש 

סתירה בקרקע אלא של שידה ושל תיבה ושל מגדל מאי קסבר אי קסבר יש בנין בכלים 

לעולם קסבר יש בנין יש סתירה בכלים ואי אין סתירה בכלים אין בנין בכלים אמר אביי 

חדא דנוטלין [ שתי תשובות בדבר]ל רבא "בכלים ויש סתירה בכלים ושניטלו קאמר א

קתני ועוד מאי אבל לא מחזירין אלא אמר רבא קסבר אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים 

אמר רב יהודה קורנס של אגוזין לפצע בו את  : 'נוטל אדם קורנס כו : וגזירה שמא יתקע

ל "אבל של נפחין לא קסבר דבר שמלאכתו לאיסור אפילו לצורך גופו אסור א האגוזין

רבה אלא מעתה סיפא דקתני ואת הרחת ואת המלגז לתת עליו לקטן רחת ומלגז מי 

מייחדי ליה לקטן אלא אמר רבה קורנס של נפחין לפצע בו האגוזין קסבר 

ביה אביי לרבה מדוכה דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו מותר איתי   א גמרא,דף קכג

נחמיה היא ' ל הא מני ר"אם יש בה שום מטלטלין אותה ואם לאו אין מטלטלין אותה א

ש אומרים אין נוטלין את העלי "ב>דאמר אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו איתיביה 

ושוין שאם קצב עליו בשר שאסור לטלטלו סבר לשנויי > ה מתירין"לקצב עליו בשר וב

ה כיון דשמעה להא דאמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב הכל מודים ליה כרבי נחמי

' נ מייחד להו מקום איתמר ר"בסיכי זיירי ומזורי דכיון דקפיד עלייהו מייחד להו מקום ה

יוחנן קורנס של זהבים שנינו רב שמן בר אבא אמר קורנס של ' חייא בר אבא אמר ר

דאמר של זהבים אבל דבשמים קפיד  ש דזהבים מאן"בשמים שנינו מאן דאמר דבשמים כ

ר פגה שטמנה בתבן וחררה שטמנה בגחלים אם "ת : 'ואת הכוש ואת הכרכר כו : עלייהו

א בן תדאי אומר תוחבין בכוש "מגולה מקצתה מותר לטלטלה ואם לאו אסור לטלטלה ר

א בן תדאי למימרא דסבר רב "או בכרכר והן מנערות מאיליהם אמר רב נחמן הלכה כר

למטה שרי ' טלטול מן הצד לא שמיה טלטול והאמר רב נחמן האי פוגלא מלמעל נחמן

שלח ליה רבא  : 'מחט של יד ליטול בה כו : ממטה למעלה אסיר הדר ביה רב נחמן מההיא

בריה דרבה לרב יוסף ילמדנו רבינו מחט שניטל חררה או עוקצה מהו אמר ליה תניתוה 

כפת ליה לקוץ בין נקובה לבין שאינה נקובה מחט של יד ליטול בה את הקוץ וכי מה אי

איתיביה מחט שניטל חררה או עוקצה טהורה אמר אביי טומאה אשבת קרמית טומאה כלי 

מעשה בעינן לענין שבת מידי דחזי בעינן והא נמי חזיא למשקלא בה קוץ אמר רבא מאן 

א הוא דקמותיב שפיר קמותיב מדלענין טומאה לאו מנא הוא לענין שבת נמי לאו מנ

מיתיבי מחט בין נקובה בין שאינה נקובה מותר לטלטלה בשבת ולא אמרו נקובה אלא 

לענין טומאה בלבד תרגמא אביי אליבא דרבא בגולמי עסקינן זימנין דמימלך עלייהו 



ומשוי להו מנא אבל היכא דניטל חררה או עוקצה אדם זורקה לבין גרוטאות אסובי ינוקא 

אמר רב נחמן מנא אמינא לה דתנן אין עושין רב נחמן אסיר ורב ששת שרי 

אפיקטויזין בשבת ורב ששת התם לאו אורחיה הכא אורחיה אמר רב    ב גמרא,דף קכג

ששת מנא אמינא לה דתנן מחט של יד ליטול בה את הקוץ ורב נחמן התם פקיד הכא לא 

: פקיד

קנה של זיתים אם יש קשר בראשו מקבל טומאה ואם לאו אין מקבל    ב משנה,דף קכג

: טומאה בין כך ובין כך ניטל בשבת

ט "אמאי פשוטי כלי עץ הוא ופשוטי כלי עץ אינן מקבלין טומאה מ   ב גמרא,דף קכג

: דומיא דשק בעינן תנא משמיה דרבי נחמיה בשעה שמהפך בזיתים הופכו ורואה בו

יוסי אומר כל הכלים ניטלין חוץ מן המסר הגדול ויתד של  רבי   ב משנה,דף קכג

: מחרישה

אמר רב נחמן האי אוכלא דקצרי כיתד של מחרישה דמיא אמר אביי    ב גמרא,דף קכג

ר בראשונה "חרבא דאושכפי וסכינא דאשכבתא וחצינא דנגרי כיתד של מחרישה דמי ת

והמא ליסטרן של קדרה וסכין היו אומרים שלשה כלים ניטלין בשבת מקצוע של דבילה וז

קטנה שעל גבי שלחן התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו עד שאמרו כל הכלים ניטלין 

בשבת חוץ מן מסר הגדול ויתד של מחרישה מאי התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו אמר 

אביי התירו דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו וחזרו והתירו דבר שמלאכתו להיתר 

קומו וחזרו והתירו דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו אין לצורך מקומו לא לצורך מ

בשתי ידים ' ועדיין בידו אחת אין בשתי ידיו לא עד שאמרו כל הכלים ניטלין בשבת ואפי

ל רבא מכדי התירו קתני מה לי לצורך גופו מה לי לצורך מקומו אלא אמר רבא התירו "א

ובין לצורך מקומו וחזרו והתירו מחמה לצל וחזרו דבר שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו 

והתירו דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו אין מחמה לצל לא ועדיין 

באדם אחד אין בשני בני אדם לא עד שאמרו כל הכלים ניטלין בשבת אפילו בשני בני 

טלין אותה אדם איתיביה אביי מדוכה אם יש בה שום מטלטלין אותה ואם לאו אין מטל

הכא במאי עסקינן מחמה לצל איתיביה ושוין שאם קצב עליו בשר שאסור לטלטלו הכא 

( נחמיה יג)חנינא בימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו דכתיב ' נמי מחמה לצל אמר ר

אלעזר קנין ' בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גתות בשבת ומביאים הערימות אמר ר

כולן קודם התרת כלים נשנו קנין דתנן לא סידור הקנין ולא  ומקלות גלוסטרא ומדוכה

נטילתן דוחה את השבת מקלות דתנן מקלות דקין חלקין היו שם ומניחו על כתפו ועל כתף 

ארבעה עשר שחל להיות בשבת מניח [ אומר]רבי אלעזר > אמר>חבירו ותולה ומפשיט 

ותולה ומפשיט גלוסטרא דתנן  ידו על כתף חבירו ויד חבירו על כתיפו   א גמרא,דף קכד

' נגר שיש בראשו גלוסטרא רבי יהושע אומר שומטה מן פתח זה ותולה בחבירו בשבת ר

טרפון אומר הרי הוא ככל הכלים ומיטלטל בחצר מדוכה הא דאמרן אמר רבה ממאי 

דילמא לעולם אימא לך לאחר התרת כלים נשנו קנים טעמא מאי משום איעפושי בהאי 

אלעזר גלוסטרא כדרבי ינאי דאמר רבי ינאי בחצר ' ש מקלות אפשר כרפורתא לא מיעפ

שאינה מעורבת עסקינן רבי יהושע סבר תוך הפתח כלפנים דמי וקמטלטל מנא דבתים 

' טרפון סבר תוך הפתח כלחוץ דמי ומנא דחצר בחצר קא מטלטל מדוכה ר' בחצר ור

: נחמיה היא



נחמיה אומר אין ניטלין אלא ' א לצורך רכל הכלים ניטלין לצורך ושל   א משנה,דף קכד

: לצורך

מאי לצורך ומאי שלא לצורך אמר רבה לצורך דבר שמלאכתו להיתר    א גמרא,דף קכד

לצורך גופו שלא לצורך דבר שמלאכתו להיתר לצורך מקומו ודבר שמלאכתו לאיסור 

ו להיתר לצורך גופו אין לצורך מקומו לא ואתא רבי נחמיה למימר ואפילו דבר שמלאכת

לצורך גופו אין לצורך מקומו לא אמר ליה רבא לצורך מקומו שלא לצורך קרית ליה אלא 

אמר רבא לצורך דבר שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו בין לצורך מקומו שלא לצורך 

מחמה לצל ודבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו אין מחמה לצל לא ' ואפי

פילו דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו ולצורך מקומו אין ואתא רבי נחמיה למימר וא

מחמה לצל לא יתיב רב ספרא ורב אחא בר הונא ורב הונא בר חנינא ויתבי וקאמרי לרבה 

אליבא דרבי נחמיה הני קערות היכי מטלטלינן אמר להו רב ספרא מידי דהוה אגרף של 

היכי מטלטלינן להו אמר רעי אמר ליה אביי לרבה למר אליבא דרבי נחמיה הני קערות 

ליה רב ספרא חברין תרגמה מידי דהוה אגרף של רעי איתיביה אביי לרבא מדוכה אם יש 

בה שום מטלטלין אותה ואם לאו אין מטלטלין אותה הכא במאי עסקינן מחמה לצל 

איתיביה ושוין שאם קיצב עליו בשר שאסור לטלטלו הכא נמי מחמה לצל והא דתנן אין 

ירה בבקעת וכן בדלת והא בקעת דביום טוב דבר שמלאכתו להיתר הוא סומכין את הקד

אלמא דבר שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו בין לצורך מקומו אסור התם מאי טעמא כיון 

ט אטו שבת וכי תימא שבת גופיה תישתרי "דבשבת דבר שמלאכתו לאיסור הוא גזירה יו

ו שרי הני מילי היכא דאיכא תורת דהא דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומ

כלי עליו היכא דליכא תורת כלי עליו לא ומי גזרינן והתנן משילין פירות דרך ארובה 

ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד "ביום טוב אבל לא בשבת ומי לא גזרינן והתנן אין בין יו

' לבור ראליעזר הא רבי יהושע דתניא אותו ואת בנו שנפלו ' אמר רב יוסף לא קשיא הא ר

אליעזר אומר מעלה את הראשון על מנת לשוחטו ושוחטו והשני עושה לו פרנסה במקומו 

יהושע אומר מעלה את הראשון על מנת לשוחטו ואינו שוחטו ' בשביל שלא ימות ר

' ומערים ומעלה את השני רצה זה שוחט רצה זה שוחט ממאי דילמא עד כאן לא קאמר ר

בל היכא דלא אפשר לפרנסה לא אי נמי עד כאן לא אליעזר התם אלא דאפשר לפרנסה א

קאמר רבי יהושע התם דאפשר בהערמה אבל היכא דלא אפשר בהערמה לא אלא אמר רב 

פפא לא קשיא הא בית שמאי הא בית הלל דתנן בית שמאי אומרים 

ר ובית הלל "אין מוציאין את הקטן ואת הלולב ואת ספר תורה לרה   ב גמרא,דף קכד

דשמעת להו לבית שמאי הוצאה טלטול מי שמעת להו וטלטול גופיה לאו  מתירין אימר

ואף רב סבר לה להא דרבא דאמר רב מר שלא יגנב זהו טלטול שלא  : משום הוצאה היא

לצורך ואסור טעמא שלא יגנב אבל לצורך גופו ולצורך מקומו מותר איני והא רב כהנא 

עליה לאו למימרא דדבר שמלאכתו  איקלע לבי רב ואמר אייתו ליה שותא לכהנא ליתיב

לאיסור לצורך גופו אין לצורך מקומו לא הכי אמר להו שקולו שותא מקמי כהנא ואי 

בעית אימא התם מחמה לצל הוה רב מרי בר רחל הוה ליה ההיא בי סדיותא בשמשא אתא 

לקמיה דרבא אמר ליה מהו לטלטולינהו אמר ליה שרי אית לי אחרינא חזו לאורחין אית 

נמי לאורחים אמר ליה גלית אדעתיך דכרבה סבירא לך לכולי עלמא שרי לדידך אסיר  לי

אמר רבי אבא אמר רבי חייא בר אשי אמר רב מכבדות של מילתא מותר לטלטלן בשבת 

אבל של תמרה לא רבי אלעזר אומר אף של תמרה במאי עסקינן אילימא לצורך גופו 



רב כרבא סבירא ליה אלא מחמה לצל  ולצורך מקומו בהא לימא רב של תמרה לא והא

: בהא לימא רבי אלעזר אף של תמרה לעולם מחמה לצל אימא וכן אמר רבי אלעזר

כל הכלים הניטלין בשבת שבריהן ניטלין עמהן ובלבד שיהו עושין    ב משנה,דף קכד

מעין מלאכה שברי עריבה לכסות בהן את פי החבית שברי זכוכית לכסות בהן את פי הפך 

הודה אומר בלבד שיהו עושין מעין מלאכתן שברי עריבה לצוק לתוכן מקפה ושל רבי י

: זכוכית לצוק לתוכן שמן

אמר רב יהודה אמר שמואל מחלוקת שנשברו מערב שבת דמר סבר    ב גמרא,דף קכד

מעין מלאכתן אין מעין מלאכה אחרת לא ומר סבר אפילו מעין מלאכה אחרת אבל נשברו 

בשבת דברי הכל מותרין הואיל ומוכנין על גבי אביהן מותר מותיב רב זוטראי מסיקין 

דנשברו מערב יום טוב עצים בכלים ואין מסיקין בשברי כלים דנשברו אימת אילימא 

בעלמא נינהו אלא לאו ביום טוב וקתני מסיקין בכלים ואין מסיקים בשברי כלים אלא אי 

איתמר הכי איתמר אמר רב יהודה אמר שמואל מחלוקת שנשברו בשבת דמר סבר מוכן 

הוא ומר סבר נולד הוא אבל מערב שבת דברי הכל מותרין הואיל והוכנו למלאכה מבעוד 

י חדא מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים ותניא אידך כשם שמסיקין בכלים יום תנ

כך מסיקין בשברי כלים ותניא אידך אין מסיקין לא בכלים ולא בשברי כלים הא רבי 

יהודה הא רבי שמעון הא רבי נחמיה אמר רב נחמן הני ליבני דאישתיור מבניינא שרי 

ו ודאי אקצינהו אמר רב נחמן אמר שמואל חרס לטלטולינהו דחזו למיזגא עלייהו שרגינה

קטנה מותר לטלטל בחצר אבל בכרמלית לא ורב נחמן דידיה אמר אפילו בכרמלית אבל 

ר ואזדא רבא לטעמיה דרבא הוה קאזיל בריתקא "ר לא ורבא אמר אפילו ברה"ברה

דמחוזא אתווסאי מסאניה טינא אתא שמעיה שקל חספא וקא מכפר ליה רמו ביה רבנן 

לא אמר לא מיסתייא דלא גמירי מיגמר נמי מגמרי אילו בחצר הואי מי לא הוה חזיא ק

לכסויי ביה מנא הכא נמי חזיא לדידי אמר רב יהודה אמר שמואל מגופת חבית שנכתתה 

מותר לטלטל בשבת תניא נמי הכי מגופה שנכתתה היא ושבריה מותר לטלטלה בשבת 

לסמוך בה כרעי המטה ואם זרקה באשפה ולא יספות ממנה שבר לכסות בה את הכלי ו

נ דאסור אלא אמר רב פפא "אסור מתקיף לה רב פפא אלא מעתה זריק ליה לגלימיה ה

אם זרקה מבעוד יום לאשפה אסורה אמר בר המדורי אמר שמואל    א גמרא,דף קכה

קרומיות של מחצלת מותר לטלטלם בשבת מאי טעמא אמר רבא בר המדורי אסברא לי 

ר זירא "למאי חזיא לכסויי ביה עפרא הני נמי חזיין לכסויי בהו טינופת א מחצלת גופא

דלא ' על ג' אמר רב שירי פרוזמיות אסור לטלטלן בשבת אמר אביי במטלניות שאין בהן ג

ר שברי תנור ישן הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר "ת : חזיין לא לעניים ולא לעשירים

א בן יעקב על שברי תנור ישן "יוסי משום ר' ן העיד ריהודה אומר אין ניטלי' מ ר"דברי ר

שניטלין בשבת ועל כיסויו שאינו צריך בית יד במאי קמיפלגי אמר אביי בעושין מעין 

מ לטעמיה מתקיף "יהודה לטעמיה ור' מלאכה ואין עושין מעין מלאכתן קמיפלגי ואזדא ר

למא אלא אמר רבא לה רבא אי הכי אדמיפלגי בשברי תנור ליפלגו בשברי כלים בע

בשברי דהאי תנור קמיפלגי דתנן נתנו על פי הבור או על פי הדות ונתן שם אבן רבי 

יהודה אומר אם מסיק מלמטה והוא נסוק מלמעלה טמא ואם לאו טהור וחכמים אומרים 

תנור וכירים יותץ טמאים ( ויקרא יא)מ טמא ובמאי קמיפלגי בהאי קרא "הואיל והוסק מ

לכם רבי יהודה סבר מחוסר נתיצה טמא שאין מחוסר נתיצה טהור ורבנן הם וטמאים יהיו 

מ ורבנן נמי הכתיב יותץ ההוא לאידך גיסא דסלקא דעתך "סברי טמאים יהיו לכם מ



ל ואידך נמי הכתיב טמאים יהיו לכם "אמינא כיון דחבריה בארעא כגופא דארעא דמי קמ

ואל מחלוקת בהיסק ראשון אבל ההיא כדרב יהודה אמר שמואל דאמר רב יהודה אמר שמ

בהיסק שני אפילו תלוי בצואר גמל אמר עולא והיסק ראשון לרבנן אפילו תלוי בצואר 

גמל מתקיף לה רב אשי אי הכי אדמיפלגי בשברי תנור ליפלגו בתנור גופה השתא תנור 

גופה לרבי יהודה לא הוי מנא שבריו מיבעיא אלא אמר רב אשי לעולם כדאמרן מעיקרא 

שה מעשה טפקא ורבי מאיר לדבריו דרבי יהודה קאמר לדידי אפילו בעושין מעין ובעו

מלאכה אלא לדידך אודי לי מיהא דכהאי גוונא מלאכתו הוא ורבי יהודה לא דמי התם 

העיד רבי יוסי משום רבי  : הסקו מבפנים הכא הסקו מבחוץ התם מעומד הכא לאו מעומד

אמר  : לין בשבת ועל כיסויו שאינו צריך בית ידאליעזר בן יעקב על שברי תנור ישן שניט

רבינא כמאן מטלטלינן האידנא כיסוי דתנורי דמתא מחסיא דאין להם בית אחיזה כמאן 

: א בן יעקב"כר

האבן שבקירויה אם ממלאין בה ואינה נופלת ממלאין בה ואם לאו אין    א משנה,דף קכה

ממלאין בה 

א אומר "יח ממלאין בה בשבת פקק החלון רזמורה שהיא קשורה בטפ   ב משנה,דף קכה

א בין כך ובין כך פוקקין "בזמן שהוא קשור ותלוי פוקקין בו ואם לאו אין פוקקין בו וחכ

: בו

ר "תנן התם אבן שעל פי החבית מטה על צידה והיא נופלת אמר רבה א   ב גמרא,דף קכה

ר "סור ורב יוסף אר יוחנן לא שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה בסיס לדבר הא"אמי א

ר יוחנן לא שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה כיסוי להחבית אמר רבה מותבינן "אסי א

אשמעתין האבן שבקירויה אם ממלאין בה ואינה נופלת ממלאין בה ולא היא התם כיון 

דהדקה שויא דופן אמר רב יוסף ומותבינן אשמעתין אם לאו אין ממלאין בה ולא היא 

ה בטולי בטלה במאי קמיפלגי מר סבר בעינן מעשה ומר סבר לא בעינן התם כיון דלא הדק

ר חנינא פעם "ר זירא א"ר חנינא ואמרי לה א"מעשה ואזדו לטעמייהו דכי אתא רב דימי א

אחת הלך רבי למקום אחד ומצא נדבך של אבנים ואמר לתלמידיו צאו וחשבו כדי שנשב 

מר הצריכן רבי למעשה מאי אמר להו יוחנן א' עליהן למחר ולא הצריכן רבי למעשה ור

יוסי ' רבי אמי אמר צאו ולמדום אמר להו רבי אסי אמר צאו ושפשפום אמר להו איתמר ר

ד "יוחנן בן שאול אמר גשוש של ספינה הוה מ' בן שאול אמר סואר של קורות הוה ור

 קשורה : 'זמורה שהיא קשורה כו : ד סואר אבל גשוש קפיד עליה"ש סואר ומ"גשוש כ

ג דתניא חריות של דקל שגדרן לעצים "אין לא קשורה לא לימא מתניתין דלא כרשב

ונמלך עליהן לישיבה צריך לקשור רבן שמעון בן גמליאל אומר אין צריך לקשור אמר רב 

ג הכא במאי עסקינן במחוברת באביה אי הכי קא משתמש במחובר "תימא רשב' ששת אפי

 : 'פקק החלון כו : א בתלושה גזירה שמא יקטוםתימ' רב אשי אמר אפי' לקרקע למטה מג

צ "ט וא"ר יוחנן הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחלה ביו"אמר רבה בר בר חנה א

צ לומר בשבת "ט וא"א אומר אין מוסיפין ביו"לומר בשבת לא נחלקו אלא להוסיף שר

מאי בין כך  : בוא בין כך ובין כך פוקקין "וחכ : ט"צ לומר ביו"א מוסיפין בשבת וא"וחכ

אבא אמר רב כהנא ' ובין כך אמר ר

ירמיה ולימא מר בין ' ל ר"בין קשור בין שאינו קשור והוא שמתוקן א   א גמרא,דף קכו

ר יוחנן כמחלוקת כאן כך "תלוי ובין שאינו תלוי והוא שקשור דאמר רבה בר בר חנה א

במדינה והמונח כאן  מחלוקת בנגר הנגרר דתנן נגר הנגרר נועלין בו במקדש אבל לא



יהודה אומר המונח במקדש והנגרר במדינה ותניא איזהו נגר הנגרר ' וכאן אסור ר

יהודה אומר ' שנועלין בו במקדש אבל לא במדינה כל שקשור ותלוי וראשו מגיע לארץ ר

זה אף במדינה מותר אלא איזהו שבמדינה אסור כל שאינו לא קשור ולא תלוי ושומטו 

א היא "ת ואמר רבי יהושע בר אבא משמיה דעולא מאן תנא נגר הנגרר רומניחו בקרן זוי

ב להיות פותח ונועל בו בזמן "ל אנא דאמרי כי האי תנא דתניא קנה שהתקינו בעה"א

ג אומר "שקשור ותלוי בפתח פותח ונועל בו אין קשור ותלוי אין פותח ונועל בו רשב

ר יוחנן הלכה "ר רב אסי אפ שאינו קשור אמר רב יהודה בר שילת אמ"מתוקן אע

ג ומי אמר רבי יוחנן הכי והתנן כל כסויי הכלים "כרשב

שיש להם בית אחיזה ניטלין בשבת ואמר רב יהודה בר שילא אמר רב    ב גמרא,דף קכו

אסי אמר רבי יוחנן והוא שיש תורת כלי עליהן וכי תימא הכא נמי דאיכא תורת כלי עליו 

והתניא חריות של דקל שגדרן לשם עצים ונמלך עליהן ג תורת כלי עליו "ומי בעי רשב

ג אומר אין צריך לקשר רבי יוחנן סבירא ליה כוותיה בחדא "לישיבה צריך לקשר רשב

ופליג עליה בחדא דרש רבי יצחק נפחא אפתחא דריש גלותא הלכה כרבי אליעזר מתיב 

מאי דעתיך [ בייא]רב עמרם ומדבריהם למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת אמר ליה 

: הכי מעשה רב' משום דקתני סתמא נגר הנגרר נמי סתמא היא ואפי

ר יוסי "כיסוי הכלים שיש להם בית אחיזה ניטלין בשבת א> כל>   ב משנה,דף קכו

: א בכיסוי קרקעות אבל בכיסוי הכלים בין כך ובין כך ניטלין בשבת"בד

ר יוחנן והוא שיש תורת כלי "ר אסי א"אמר רב יהודה בר שילא א   ב גמרא,דף קכו

ג דאין "ע כסוי קרקעות אם יש להן בית אחיזה אין אי לא לא כסוי הכלים אע"עליהן דכ

ס לא גזרינן לישנא "ס גזרינן ומ"להם בית אחיזה כי פליגי בכלים דחברינהו בארעא מ

  :אחרינא כי פליגי בכיסוי תנור מר מדמי ליה לכיסוי קרקע ומר מדמי ליה לכיסוי כלים

  

מסכת שבת פרק יח 

מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים    ב משנה,דף קכו

ד אבל לא את האוצר מפנין תרומה טהורה ודמאי ומעשר ראשון "ומפני בטול בהמ

שניטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו והתורמוס היבש מפני שהוא מאכל לעזים 

את מעשר שני והקדש שלא נטלה תרומתו ולא [ ראשון]אבל לא את הטבל ולא את מעשר 

שמעון בן גמליאל מתיר בלוף מפני שהוא ' שלא נפדו ולא את הלוף ולא את החרדל ר

מאכל עורבין חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אם התקינן למאכל בהמה מטלטלין 

: אותן ואם לאו אין מטלטלין אותן

איכא >מחמש  השתא חמש מפנין ארבע מיבעיא אמר רב חסדא ארבע   ב גמרא,דף קכו

וחמש מאוצר גדול ומאי אבל לא את האוצר שלא יתחיל > דאמרי ארבע מאוצר קטן

באוצר תחלה ומני רבי יהודה היא דאית ליה מוקצה ושמואל אמר ארבע וחמש 

כדאמרי אינשי ואי בעי אפילו טובא נמי מפנין ומאי אבל לא את האוצר    א גמרא,דף קכז

ש היא דלית ליה "י גומות אבל אתחולי מתחיל ומני רשלא יגמור כולו דילמא אתי אשווי

ר אין מתחילין באוצר תחילה אבל עושה בו שביל כדי שיכנס ויצא עושה בו "מוקצה ת



שביל והא אמרת אין מתחילין הכי קאמר עושה בו שביל ברגליו בכניסתו וביציאתו תנו 

ואם לאו אסור ש מותר להסתפק ממנה בשבת "רבנן תבואה צבורה בזמן שהתחיל בה מע

אחא מתיר כלפי לייא אלא אימא דברי רבי אחא ורבי ' ש ר"להסתפק ממנה בשבת דברי ר

שמעון מתיר תנא כמה שיעור תבואה צבורה לתך בעא מיניה רב נחומי בר זכריה מאביי 

שיעור תבואה צבורה בכמה אמר ליה הרי אמרו שיעור תבואה צבורה לתך איבעיא להו 

דקאמר בארבע וחמש קופות אין טפי לא אלמא למעוטי בהילוכא הני ארבע וחמש קופות 

ש דתני חדא מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של "עדיף או דילמא למעוטי משוי עדיף ת

כדי שמן ושל כדי יין ותניא אידך בעשר ובחמש עשרה מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר 

מעוטי בהילוכא עדיף ומי ע "מעוטי בהילוכא עדיף ומר סבר מעוטי במשוי עדיף לא דכ

סברת בעשר ובחמש עשרה אקופות קאי אכדין קאי ולא קשיא הא דמשתקלי חד חד 

בקופה והא דמישתקלי תרי תרי והא דמשתקלי תלתא תלתא ובדקורי דהרפניא איבעיא 

ג דאית ליה אורחין טובא או דילמא הכל לפי האורחין "להו הני ארבע וחמש דקאמר אע

ש "חין חד גברא מפני לכולהו או דילמא גברא גברא מפני לנפשיה תל הכל לפי האור"ואת

דאמר רבה אמר רבי חייא פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים 

שמע מינה הכל לפי >ויצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרים ועימר רבי כל השדה כולה 

ם אחד וראה מקום דחוק חייא למקו' ר הושעיא פעם אחת הלך ר"ורב יוסף א> האורחין

חייא כל השדה כולה שמע ' לתלמידים ויצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרים ועימר ר

מינה הכל לפי האורחין ועדיין תבעי לך חד גברא מפני ליה לכולא או דילמא כל גברא 

ש ועימר רבי ולטעמיך רבי בדנפשיה עימר אלא צוה ועימר "וגברא מפני לנפשיה ת

ר יוחנן גדולה הכנסת אורחין "א : 'מפני האורחין וכו : מפני לנפשיהולעולם כל חד וחד 

כהשכמת בית המדרש דקתני מפני האורחין ומפני בטול בית המדרש ורב דימי מנהרדעא 

אמר יותר מהשכמת בית המדרש דקתני מפני האורחין והדר ומפני בטול בית המדרש אמר 

ויאמר ( בראשית יח)י שכינה דכתיב רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פנ

ר אלעזר בא וראה שלא כמדת "א' אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר וגו[ אדני]'> ה>

ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך "הקב

בר אמר רב יהודה ' אם נא מצאתי וגו[ אדני]'> ה>ואילו בהקדוש ברוך הוא כתיב ויאמר 

ר יוחנן ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו "ר אסי א"שילא א

לעולם הבא ואלו הן הכנסת אורחין וביקור חולים ועיון תפלה והשכמת בית המדרש 

והמגדל בניו לתלמוד תורה והדן את חברו לכף זכות איני והא אנן תנן אלו דברים שאדם 

ולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן כיבוד אב עושה אותם ואוכל פירותיהן בע

הני אין מידי ]ת כנגד כולם "ואם וגמילות חסדים והבאת שלום שבין אדם לחברו ות

[ אחרינא לא

ר "בהני שייכי ת> בגמילות חסדים שייכי לישנא אחרינא הני>הני נמי    ב גמרא,דף קכז

ם אחד שירד מגליל העליון ונשכר אצל הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות ומעשה באד

כ אמר לו תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני "ב אחד בדרום שלש שנים ערב יוה"בעה

אמר לו אין לי מעות אמר לו תן לי פירות אמר לו אין לי תן לי קרקע אין לי תן לי בהמה 

חי נפש לאחר אין לי תן לי כרים וכסתות אין לי הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפ

חמורים אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד ' ב שכרו בידו ועמו משוי ג"הרגל נטל בעה

של מיני מגדים והלך לו לביתו אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו אמר לו בשעה שאמרת לי 



תן לי שכרי ואמרתי אין לי מעות במה חשדתני אמרתי שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך 

רת לי תן לי בהמה ואמרתי אין לי בהמה במה חשדתני אמרתי ולקחת בהן ובשעה שאמ

שמא מושכרת ביד אחרים בשעה שאמרת לי תן לי קרקע ואמרתי לך אין לי קרקע במה 

חשדתני אמרתי שמא מוחכרת ביד אחרים היא ובשעה שאמרתי לך אין לי פירות במה 

סתות במה חשדתני אמרתי שמא אינן מעושרות ובשעה שאמרתי לך אין לי כרים וכ

ל העבודה כך היה הדרתי כל נכסי "חשדתני אמרתי שמא הקדיש כל נכסיו לשמים א

בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה וכשבאתי אצל חבירי בדרום התירו לי כל נדרי 

ר מעשה בחסיד אחד שפדה ריבה "ואתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות ת

מרגלותיו למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו ואמר אחת בת ישראל ולמלון השכיבה תחת 

בשעה שהשכבתיה תחת מרגלותי במה חשדתוני אמרנו שמא יש בנו [ להם]> להן>

תלמיד שאינו בדוק לרבי בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתוני אמרנו שמא מפני טורח 

הדרך אירע קרי לרבי אמר להם העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני לכף זכות המקום 

דין אתכם לכף זכות תנו רבנן פעם אחת הוצרך דבר אחד לתלמידי חכמים אצל י

יהושע אני אלך ' מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרו מי ילך אמר להם ר

הלך רבי יהושע ותלמידיו כיון שהגיע לפתח ביתה חלץ תפיליו ברחוק ארבע אמות ונכנס 

בשעה [ להם]> להן>ושנה לתלמידיו ואמר ונעל הדלת בפניהן אחר שיצא ירד וטבל 

שחלצתי תפילין במה חשדתוני אמרנו כסבור רבי לא יכנסו דברי קדושה במקום טומאה 

בשעה שנעלתי במה חשדתוני אמרנו שמא דבר מלכות יש בינו לבינה בשעה שירדתי 

וטבלתי במה חשדתוני אמרנו שמא ניתזה צינורא מפיה על בגדיו של רבי אמר להם 

מפנין תרומה  : ה כך היה ואתם כשם שדנתוני לזכות המקום ידין אתכם לזכותהעבוד

פשיטא לא צריכא דמנחה ביד ישראל מהו דתימא כיון דלא חזיא ליה אסור  : 'טהורה וכו

דמאי הא לא חזי ליה כיון דאי בעי  : '>וכו>ודמאי  : ל כיון דחזיא לכהן שפיר דמי"קמ

יה השתא נמי חזי ליה דתנן מאכילין את העניים דמאי מפקר ליה לנכסיה והוה עני וחזיא ל

ש אומרים אין מאכילין את העניים דמאי ואת "ואת האכסניא דמאי ואמר רב הונא תנא ב

ומעשר  : ה אומרים מאכילין את העניים דמאי ואת האכסניא דמאי"האכסניא דמאי וב

נטלה הימנו תרומת פשיטא לא צריכא שהקדימו בשבולים ו : 'ראשון שניטלה תרומתו וכו

ל מעשר ראשון שהקדימו "ר אבהו אר"מעשר ולא נטלה הימנו תרומה גדולה וכי הא דא

מעשר מן ' והרמותם ממנו תרומת ה( במדבר יח)' בשבולין פטור מתרומה גדולה שנא

ל "המעשר מעשר מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר א

מכל ( במדבר יח)ל עליך אמר קרא "דימו בכרי נמי ליפטר אהק' ה אפי"רב פפא לאביי א

פשיטא לא  : 'ומעשר שני וכו : ומה ראית האי אידגן והאי לא אידגן' מתנותיכם תרימו וגו

והתורמס היבש  : ל דאין חומש מעכב"צריכא שנתן את הקרן ולא נתן את החומש הא קמ

: ט כיון דמריר לא אכלה"דווקא יבש אבל לח לא מ : 'כו

פשיטא לא צריכא בטבל טבול מדרבנן שזרעו  : 'אבל לא את הטבל וכו   א גמרא,דף קכח

פשיטא לא צריכא שהקדימו בכרי שנטל  : 'ולא מעשר ראשון וכו : בעציץ שאינו נקוב

ל "ממנו מעשר ולא נטלה ממנו תרומה גדולה מהו דתימא כדאמר ליה רב פפא לאביי קמ

פשיטא לא צריכא דנפדו ולא נפדו כהלכתן  : 'י וכוולא את מעשר שנ : כדשני ליה אביי

וצרת הכסף בידך דבר שיש בו ( דברים יד)מעשר שפדאו על גבי אסימון דרחמנא אמר 

ר "ת : ולא את הלוף : צורה הקדש שחיללו על גבי קרקע דרחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו



כל ליונים מטלטלין את החצב מפני שהוא מאכל לצביים ואת החרדל מפני שהוא מא

ג אומר אף מטלטלין שברי זכוכית מפני שהוא מאכל לנעמיות אמר ליה רבי נתן "רשב

ג נעמיות שכיחי פילין "אלא מעתה חבילי זמורות יטלטלו מפני שהוא מאכל לפילין ורשב

' לא שכיחי אמר אמימר והוא דאית ליה נעמיות אמר רב אשי לאמימר אלא דקאמר ליה ר

ות יטלטל מפני שהוא מאכל לפילין אי אית ליה פילין אמאי לא ג חבילי זמור"נתן לרשב

ג ורבי שמעון ורבי ישמעאל ורבי עקיבא כולהו "נ ראוי אמר אביי רשב"אלא ראוי ה

שמעון דתנן בני מלכים סכין ' ג הא דאמרן ר"סבירא להו כל ישראל בני מלכים הם רשב

ש אומר כל ישראל בני "בחול רעל גבי מכותיהן שמן וורד שכן דרכן של בני מלכים לסוך 

ישמעאל ורבי עקיבא דתניא הרי שהיו נושין בו אלף מנה ולבוש איצטלא ' מלכים הם ר

מנה מפשיטין אותו ומלבישין אותו איצטלא הראויה לו תנא משום רבי ישמעאל ' בת ק

תנו  : 'חבילי קש וחבילי כו : ותנא משום רבי עקיבא כל ישראל ראוין לאותה איצטלא

חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אם התקינן למאכל בהמה מטלטלין אותן ואם  רבנן

ג אומר חבילין הניטלין ביד אחד מותר לטלטלן בשתי ידים "לאו אין מטלטלין אותן רשב

אסור לטלטלן חבילי סיאה אזוב וקורנית הכניסן לעצים אין מסתפק מהן בשבת למאכל 

וכל ובלבד שלא יקטום בכלי ומולל ואוכל ובלבד בהמה מסתפק מהן בשבת וקוטם ביד וא

שלא ימלול בכלי הרבה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים מולל בראשי אצבעותיו ואוכל 

ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך שהוא עושה בחול וכן באמיתא וכן בפיגם וכן בשאר 

אברתא קורנית צתרי אזוב > סיאה>מיני תבלין מאי אמיתא ניניא סיאה אמר רב יהודה 

קורניתא שמה והא ההוא דאמר להו מאן בעי קורניתא ואישתכח חשי אלא סיאה צתרי 

איתמר בשר מליח מותר לטלטלו בשבת בשר תפל רב הונא  : אזוב אברתא קורניתא חשי

אמר מותר לטלטלו רב חסדא אמר אסור לטלטלו רב הונא אמר מותר לטלטלו והא רב 

יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה במוקצה לאכילה סבר ' הונא תלמיד דרב הוה ורב כר

לה כרבי יהודה במוקצה לטלטל סבר לה כרבי שמעון רב חסדא אמר אסור לטלטלו והא 

רב יצחק בר אמי איקלע לבי רב חסדא וחזא ההוא בר אווזא דהוו קא מטלטלו ליה 

חזי לאומצא משמשא לטולא ואמר רב חסדא חסרון כיס קא חזינן הכא שאני בר אווזא ד

ר דג מליח מותר לטלטלו דג תפל אסור לטלטלו בשר בין תפל ובין מליח מותר "ת

תנו רבנן מטלטלין את העצמות מפני שהוא מאכל > וסתמא כרבי שמעון>לטלטלו 

לכלבים 

בשר תפוח מפני שהוא מאכל לחיה מים מגולין מפני שהן ראויין    ב גמרא,דף קכח

: ר לשהותן מפני הסכנהג אומר כל עצמן אסו"לחתול רשב

כופין את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו תרנגולת שברחה    ב משנה,דף קכח

דוחין אותה עד שתכנס מדדין עגלין וסייחין אשה מדדה את בנה אמר רבי יהודה אימתי 

: בזמן שהוא נוטל אחת ומניח אחת אבל אם היה גורר אסור

בהמה שנפלה לאמת המים מביא כרים וכסתות  אמר רב יהודה אמר רב   ב גמרא,דף קכח

ומניח תחתיה ואם עלתה עלתה מיתיבי בהמה שנפלה לאמת המים עושה לה פרנסה 

במקומה בשביל שלא תמות פרנסה אין כרים וכסתות לא לא קשיא הא דאפשר בפרנסה 

הא דאי אפשר בפרנסה אפשר בפרנסה אין ואי לא מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה והא 

מבטל כלי מהיכנו סבר מבטל כלי מהיכנו דרבנן צער בעלי חיים דאורייתא ואתי קא 

ר "דוחין אין מדדין לא תנינא להא דת : 'תרנגולת שברחה וכו : דאורייתא ודחי דרבנן



מדדין בהמה חיה ועוף בחצר אבל לא את התרנגולת תרנגולת מאי טעמא לא אמר אביי 

ר והאשה "וחיה ועוף בחצר אבל לא ברהמשום דמקפיא נפשה תני חדא מדדין בהמה 

ל בחצר ותניא אידך אין עוקרין בהמה וחיה ועוף בחצר אבל "ר ואצ"מדדה את בנה ברה

דוחין בהן שיכנסו הא גופא קשיא אמרת אין עוקרין אבל דדויי מדדינן הדר אמרת דוחין 

לת אין מדדין לא אמר אביי סיפא אתאן לתרנגולת אמר אביי האי מאן דשחיט תרנגו

לכבשינהו לכרעיה בארעא אי נמי נידל להו מידל דדילמא מנח להו לטופריה בארעא ועקר 

: להו לסימנים

אין מילדין את הבהמה ביום טוב אבל מסעדין ומילדין את האשה    ב משנה,דף קכח

בשבת וקורין לה חכמה ממקום למקום ומחללין עליה את השבת וקושרין את הטיבור רבי 

: כין וכל צרכי מילה עושין בשבתיוסי אומר אף חות

כיצד מסעדין רב יהודה אמר אוחז את הולד שלא יפול לארץ רב נחמן    ב גמרא,דף קכח

אמר דוחק בבשר כדי שיצא הולד תניא כוותיה דרב יהודה כיצד מסעדין אוחזין את הולד 

מין ג מרח"שלא יפול לארץ ונופח לו בחוטמו ונותן לו דד לתוך פיו כדי שינק אמר רשב

ט היכי עביד אמר אביי מביא בול של מלח ומניח לה בתוך "היינו על בהמה טהורה ביו

הרחם כדי שתזכור צערה ותרחם עליו ומזלפין מי שליא על גבי ולד כדי שתריח ריחו 

ט טמאה לא מרחקא ולדא ואי מרחקא ולדא "ותרחם עליו ודוקא טהורה אבל טמאה לא מ

מכדי תנא ליה מילדין את האשה וקורין לה חכמה  : 'מילדין את האשה וכו : לא מקרבא

ממקום למקום ומחללין עליה את השבת לאתויי מאי לאתויי הא דתנו רבנן אם היתה 

צריכה לנר חבירתה מדלקת לה את הנר ואם היתה צריכה לשמן חבירתה מביאה לה שמן 

אמר מר  ביד ואם אינו ספק ביד מביאה בשערה ואם אינו ספק בשערה מביאה לה בכלי

אם היתה צריכה לנר חבירתה מדלקת לה את הנר פשיטא לא צריכא בסומא מהו דתימא 

כיון דלא חזיא אסור קא משמע לן איתובי מיתבא דעתה סברא אי איכא מידי חזיא 

תיפוק ליה משום סחיטה רבה ורב יוסף  : 'אם היתה צריכה לשמן וכו : חבירתא ועבדה לי

תימא יש סחיטה בשיער מביאה לה ' יער רב אשי אמר אפידאמרי תרווייהו אין סחיטה בש

בכלי דרך שערה דכמה דאפשר לשנויי משנינן אמר רב יהודה אמר שמואל חיה כל זמן 

שהקבר פתוח בין אמרה צריכה אני בין לא אמרה צריכה אני מחללין עליה את השבת 

נסתם הקבר בין אמרה 

אני אין מחללין עליה את השבת רב  צריכה אני בין לא אמרה צריכה   א גמרא,דף קכט

אשי מתני הכי מר זוטרא מתני הכי אמר רב יהודה אמר שמואל חיה כל זמן שהקבר פתוח 

בין אמרה צריכה אני ובין אמרה אין צריכה אני מחללין עליה את השבת נסתם הקבר 

אמרה צריכה אני מחללין עליה את השבת לא אמרה צריכה אני אין מחללין עליה את 

ל רבינא למרימר מר זוטרא מתני לקולא ורב אשי מתני לחומרא הלכתא כמאן "ת אהשב

ל הלכה כמר זוטרא ספק נפשות להקל מאימתי פתיחת הקבר אמר אביי משעה שתשב "א

על המשבר רב הונא בריה דרב יהושע אמר משעה שהדם שותת ויורד ואמרי לה משעה 

ר אמר אביי שלשה ימים רבא אמר שחברותיה נושאות אותה באגפיה עד מתי פתיחת הקב

בין אמרה ' ג' ול' ז' משמיה דרב יהודה שבעה ואמרי לה שלשים אמרי נהרדעי חיה ג

אמרה צריכה אני מחללין ' צריכה אני ובין אמרה לא צריכה אני מחללין עליה את השבת ז

אמרה צריכה ' אפי' עליה את השבת אמרה לא צריכה אני אין מחללין עליה את השבת ל

י ארמאי כדרב עולא בריה דרב עילאי "ני אין מחללין עליה את השבת אבל עושין עא



דאמר כל צרכי חולה נעשין על ידי ארמאי בשבת וכדרב המנונא דאמר רב המנונא דבר 

יום למאי הלכתא ' שאין בו סכנה אומר לנכרי ועושה אמר רב יהודה אמר שמואל לחיה ל

אלא שאין בעלה עמה אבל בעלה עמה בעלה  אמרי נהרדעי לטבילה אמר רבא לא אמרן

מחממה כי הא דברתיה דרב חסדא טבלה בגו תלתין יומין שלא בפני בעלה ואצטניאת 

ואמטוי לערסה בתריה דרבא לפומבדיתא אמר רב יהודה אמר שמואל עושין מדורה לחיה 

סבור מינה לחיה אין לחולה לא בימות הגשמים אין בימות > בימות הגשמים>בשבת 

ש בימות החמה "ש בימות הגשמים ול"ש חולה ל"ש חיה ול"ולא היא ל>מה לא הח

אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל הקיז דם ונצטנן עושין לו [ לא איתמר]> מדאתמר

בתקופת תמוז שמואל צלחו ליה תכתקא דשאגא רב יהודה צלחו ליה פתורא ' מדורה אפי

בל ( דברים כ)הא קעבר מר משום ל אביי לרבה ו"דיונה לרבה צלחו ליה שרשיפא וא

ל בל תשחית דגופאי עדיף לי אמר רב יהודה אמר רב לעולם ימכור אדם "תשחית א

קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו הקיז דם ואין לו מה יאכל ימכור מנעלים שברגליו 

ויספיק מהן צרכי סעודה מאי צרכי סעודה רב אמר בשר ושמואל אמר יין רב אמר בשר 

שמואל ביומא > סימן שנמסר> : נפשא ושמואל אמר יין סומקא חלף סומקא נפשא חלף

יוחנן שתי עד דנפיק תיהיא מאוניה ורב נחמן ' דעבד מילתא עבדי ליה תבשילא דטחלי ר

שתי עד דקפי טחליה רב יוסף שתי עד דנפיק מריבדא דכוסילתא רבא מהדר אחמרא בר 

טותא מינייכו ביומא דהקזה אמרו תלתא טרפי אמר להו רב נחמן בר יצחק לרבנן במ

לביתייכו נחמן אקלע לגבן וכולהו אערומי אסירי בר מהאי ערמה דשרי מאן דעביד 

מילתא ולא אפשר ליה לישקול זוזא מכא וליזיל לשב חנותא עד דטעים שיעור רביעתא 

ואי לא ליכול שב תמרי אוכמתא ולישוף מישחא בצידעיה וניגני בשמשא אבלט אשכחיה 

ל יומא דהקזה הוא ולא "ל חכימא דיהודאי בישא מי הוי טבא א"דגני בשמשא א לשמואל

היא אלא איכא יומא דמעלי בה שמשא בכוליה שתא יומא דנפלה ביה תקופת תמוז וסבר 

רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל המקיל > היקיל ברוח טעמא שהה סימן> : לא איגלי ליה

שמים ואומרים הוא על חייו לא חס אני אחוס בסעודת הקזת דם מקילין לו מזונותיו מן ה

עליו רב ושמואל דאמרי תרוייהו האי מאן דעביד מילתא לא ליתיב היכא דכריך זיקא 

דילמא שפי ליה אומנא ומוקים ליה ארביעתא ואתי זיקא ושאיף מיניה ואתי לידי סכנה 

גיש שמואל הוה רגיל ועבד מילתא בביתא דשב לביניא ואריחא יומא חדא עבד ואר

בנפשיה בדק וחסר חד אריחא רב ושמואל דאמרי תרוייהו האי מאן דעביד מילתא ליטעום 

מידי והדר ליפוק דאי לא טעים מידי אי פגע בשכבא ירקא אפיה אי פגע במאן דקטל 

נפשא מית אי פגע 

בדבר אחר קשה לדבר אחר רב ושמואל דאמרי תרוייהו האי מאן    ב גמרא,דף קכט

דברים קרובין למיתה יותר מן ' פורתא והדר ליקום דאמר מר ה דעביד מילתא לישהי

החיים ואלו הן אכל ועמד שתה ועמד ישן ועמד הקיז דם ועמד שימש מטתו ועמד אמר 

שמואל פורסא דדמא כל תלתין יומין ובין הפרקים ימעט ובין הפרקים יחזור וימעט ואמר 

י וחמישי לא דאמר מר מי שמואל פורסא דדמא חד בשבתא ארבעה ומעלי שבתא אבל שנ

ד של מעלה ושל מטה שוין כאחד בתלתא "שיש לו זכות אבות יקיז דם בשני ובחמישי שב

בשבתא מאי טעמא לא משום דקיימא ליה מאדים בזווי מעלי שבתא נמי קיימא בזווי כיון 

דהוא ארביסר ' ד' דהוא ד' אמר שמואל ד' שומר פתאים ה( תהילים קטז)דדשו ביה רבים 

ח ושני לו חולשא שלישי לו "דליכא ארבע בתריה סכנתא ר' הוא עשרים וארבעה דד' ד



סכנה מעלי יומא טבא חולשא מעלי יומא דעצרתא סכנתא וגזרו רבנן אכולהו מעלי יומא 

טבא משום יומא טבא דעצרת דנפיק ביה זיקא ושמיה טבוח דאי לא קבלו ישראל תורה 

אל אכל חטה והקיז דם לא הקיז אלא לאותה הוה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו אמר שמו

מ לרפואה אבל לאוקולי מיקיל המקיז דם שתייה לאלתר אכילה עד חצי מיל "חטה וה

איבעיא להו שתייה לאלתר מעלי אבל בתר הכי קשי או דילמא לא קשי ולא מעלי תיקו 

לא  איבעיא להו אכילה עד חצי מיל הוא דקמעלי הא בתר הכי ומקמי הכי קשי או דילמא

קשי ולא מעלי תיקו מכריז רב מאה קרי בזוזא מאה רישי בזוזא מאה שפמי ולא כלום 

אמר רב יוסף כי הוינן בי רב הונא יומא דמפגרי ביה רבנן אמרי האידנא יומא דשפמי הוא 

יוסי אומר אף חותכין ' ר קושרין הטבור ר"ת : וקושרין הטבור : ולא ידענא מאי קאמרי

ג בנות מלכים טומנות בספלים של שמן בנות "חם הולד אמר רשבוטומנין השליא כדי שי

עשירים בספוגים של צמר בנות עניים במוכין אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב 

יוסי ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב מודים חכמים לרבי יוסי ' הלכה כר

נחמן אמר רבה בר אבוה ט דמנתחי אהדדי ואמר רב "בטבור של שני תינוקות שחותכין מ

ומולדותיך ( יחזקאל טז)אמר רב כל האמור בפרשת תוכחה עושין לחיה בשבת שנאמר 

ביום הולדת אותך לא כרת שרך ובמים לא רחצת למשעי והמלח לא המלחת והחתל לא 

חתלת ומולדותיך ביום הולדת מכאן שמיילדים את הולד בשבת לא כרת שרך מכאן 

ם לא רחצת למשעי מכאן שרוחצין הולד בשבת והמלח לא שחותכין הטבור בשבת ובמי

:  המלחת מכאן שמולחין הולד בשבת והחתל לא חתלת מכאן שמלפפין הולד בשבת

  

מסכת שבת פרק יט 

ש מביאו בשבת מגולה ובסכנה "רבי אליעזר אומר אם לא הביא כלי מע   א משנה,דף קל

ברזל כלל > כלי>א כורתים עצים לעשות פחמין לעשות "פ עדים ועוד אמר ר"מכסהו ע

שאי אפשר > ומילה>ש אינה דוחה את השבת "ע כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"אמר ר

: ש דוחה את השבת"לעשותה מע

א משום חבובי מצוה או דילמא משום חשדא "ו טעמא דראיבעיא לה   א גמרא,דף קל

פ עדים אי אמרת משום חבובי מצוה מגולה אין מכוסה "למאי נפקא מינה לאתויי מכוסה ע

ר לוי לא אמרה "מכוסה שפיר דמי מאי איתמר א' לא אלא אי אמרת משום חשדא אפי

א אמר רב "דברי ר א אלא לחבובי מצוה תניא נמי הכי מביאו מגולה ואין מביאו מכוסה"ר

פ עדים בסכנה אין שלא בסכנה לא "נמי דיקא דקתני ובשעת הסכנה מכסהו ע' אשי מתני

שמע מינה משום חבובי מצוה שמע מינה תניא אידך מביאו מגולה ואין מביאו מכוסה 

פ "א נוהגין היו בשעת הסכנה שהיו מביאין מכוסה ע"יהודה אומר משום ר' א ר"דברי ר

פ "ש ובסכנה מכסהו ע"עדים דקאמר איהו וחד או דילמא הוא ותרי ת עדים איבעיא להו

עדים אי אמרת בשלמא הוא ותרי שפיר אלא אי אמרת הוא וחד מאי עדים שראוים להעיד 

א היו כורתין עצים לעשות פחמין "ר במקומו של ר"ת : א"ועוד אמר ר : במקום אחר

לין בשר עוף בחלב לוי איקלע יוסי הגלילי היו אוכ' לעשות ברזל בשבת במקומו של ר

ל "לבי יוסף רישבא קריבו ליה רישא דטוותא בחלבא לא אכל כי אתא לקמיה דרבי א



' יהודה בן בתירה הוה ואמינא דילמא דרש להו כר' ל אתריה דר"אמאי לא תשמתינהו א

לא תאכלו כל נבלה ונאמר ( דברים יד)יוסי הגלילי אומר נאמר ' יוסי הגלילי דתנן ר

לא תבשל גדי בחלב אמו את שאסור משום נבלה אסור לבשל בחלב עוף ( יד דברים)

ל בחלב אמו יצא עוף שאין לו חלב "שאסור משום נבלה יכול יהא אסור לבשל בחלב ת

א והיו מתים בזמנן ולא עוד אלא "י שהיו עושין כר"ר יצחק עיר אחת היתה בא"אם א

אל על המילה ועל אותה העיר על ישר{ שמד> }גזרה>שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה 

ג אומר כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב "תניא רשב : לא גזרה

שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה וכל מצוה ( תהילים קיט)

וישמע משה את העם בוכה ( במדבר יא)שקבלו עליהם בקטטה כגון עריות דכתיב 

משפחותיו עדיין עושין אותה בקטטה דליכא כתובה דלא רמו בה למשפחותיו על עסקי 

ש בן אלעזר אומר כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת "תיגרא תניא ר

ומילה עדיין היא { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>כגון { השמד> }גזרת המלכות>

> ת המלכותגזר>מוחזקת בידם וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת 

ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע "כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם דא{ השמד}

בעל כנפים מאי היא אמר אביי שלא יפיח בהם רבא אמר שלא יישן בהם ואמאי קרו ליה 

על ישראל שכל { שמד> }גזרה>אלישע בעל כנפים שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה 

ו את מוחו והיה אלישע מניח תפילין ויצא לשוק וראהו קסדור המניח תפילין על ראשו יקר

ל מה בידך אמר "אחד רץ מלפניו ורץ אחריו כיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו א

לו כנפי יונה פשט את ידו ונמצאו בה כנפי יונה לפיכך היו קוראין אותו בעל כנפים מאי 

דמיא כנסת ישראל ליונה שנאמר ל שאר עופות משום ד"ל ולא א"שנא כנפי יונה דא

כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ מה יונה זו כנפיה מגינות ( תהילים סח)

ר יצחק פעם אחת שכחו "ר אבא בר רב אדא א"א : עליה אף ישראל מצות מגינות עליהן

[ דרך גגות ודרך חצירות]ולא הביאו איזמל מערב שבת והביאוהו בשבת 

א הוא "א אדרבה ר"א מתקיף לה רב יוסף שלא ברצון ר"שלא ברצון ר   ב גמרא,דף קל

ר "ר אלא ברצון רבנן דאסרו דרך רה"א דשרי אפילו ברה"דשרי וכי תימא שלא ברצון ר

ושרו דרך גגות דרך חצירות וקרפיפות ומי שרי והתניא כשם שאין מביאין אותו דרך 

רפיפות ולא דרך חצירות אלא אמר ר כך אין מביאין אותו לא דרך גגות ולא דרך ק"רה

ש אומר אחד גגות ואחד "ש דתנן ר"א ומחלוקתו אלא ברצון ר"רב אשי שלא ברצון ר

קרפיפות ואחד חצירות כולן רשות אחד הן לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו 

אסי מבוי שלא נשתתפו בו מהו לטלטל בכולו מי ' בתוך הבית בעא מיניה רבי זירא מר

ג דלא "ג דלא ערבו מותר לטלטל בכולו האי נמי אע"חצר דמי מה חצר אעאמרינן כ

מחיצות האי ' נשתתפו בו מותר לטלטל בכולו או דילמא לא דמי לחצר דחצר אית ליה ד

ל ולא "נ חצר אית ליה דיורין האי לית ביה דיורין שתיק ולא א"מחיצות א' לית ליה ד

יהודה הנשיא פעם אחת ' בן לקיש משום רר שמעון "מידי זימנין אשכחיה דיתיב וקאמר א

ש והביאוהו בשבת והיה הדבר קשה לחכמים היאך מניחין "שכחו ולא הביאו איזמל מע

ר "א שמותי הוא ועוד יחיד ורבים הלכה כרבים וא"א חדא דר"דברי חכמים ועושין כר

מהאי אושעיא שאילית את רבי יהודה הגוזר ואמר לי מבוי שלא נשתתפו בו הוה ואייתוהו 

ל "ל אין א"ל למר מבוי שלא נשתתפו מותר לטלטל בכולו וא"ל ס"רישא להאי רישא א

ל אין אגב "והא זימנין בעאי מינך ולא אמרת לי הכי דילמא אגב שיטפך רהיט לך גמרך א



שיטפא רהיטא לי גמרי איתמר אמר רבי זירא אמר רב מבוי שלא נשתתפו בו אין 

י הא מילתא אמרה רבי זירא ולא פירשה עד דאתא אמות אמר אבי' מטלטלין בו אלא בד

רבה בר אבוה ופירשה דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב מבוי שלא נשתתפו בו 

אמות לא עירבו חצירות עם בתים ' עירבו חצירות עם בתים אין מטלטלין בו אלא בד

ות עם בתים מותר לטלטל בכולו אמר ליה רב חנינא חוזאה לרבה מאי שנא כי עירבו חציר

דניתקו חצירות ונעשו בתים ורב לטעמיה דאמר רב אין המבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהו 

בתים וחצרות פתוחין לתוכו והכא בתים איכא חצרות ליכא כי לא    א גמרא,דף קלא

עירבו נמי ליחזינהו להני בתים כמאן דסתימי דמו וחצרות איכא ובתים ליכא אפשר 

הו לגבי חד סוף סוף בית איכא בתים ליכא אפשר דמצפרא ועד דמבטלי ליה רשותא דכול

פלגא דיומא לגבי חד מפלגיה דיומא ולפניא לגבי חד סוף סוף בעידנא דאיתיה להאי 

חייא בר ' ליתיה להאי אלא אמר רב אשי מי גרם לחצרות שיאסרו בתים וליכא אמר ר

השבת שהרי שתי הלחם  אליעזר מכשירי מצוה דוחין את' ר יוחנן לא לכל אמר ר"אבא א

אליעזר אומר מניין למכשירי ' א אלא מגזירה שוה דתניא ר"חובת היום הן ולא למדן ר

שתי הלחם שדוחין את השבת נאמרה הבאה בעומר ונאמרה הבאה בשתי הלחם מה הבאה 

האמורה בעומר מכשירין דוחין את השבת אף הבאה האמורה בשתי הלחם מכשירין דוחין 

אי לא מופני איכא למיפרך מה לעומר שכן אם מצא קצור קוצר תאמר את השבת מופני ד

( ויקרא כג)בשתי הלחם שאם מצא קצור אינו קוצר לאי אפנויי מופני מכדי כתיב 

מ לאפנויי ואכתי "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן ביום הביאכם למה לי ש

צד אחד למידין ומשיבין אליעזר דאמר מופנה מ' מופנה מצד אחד הוא ושמעינן ליה לר

תביאו רבויא הוא למעוטי מאי אילימא למעוטי לולב והתניא לולב וכל ( ויקרא כג)

א ואלא למעוטי סוכה והתניא סוכה וכל מכשיריה "מכשיריו דוחין את השבת דברי ר

א ואלא למעוטי מצה והתניא מצה וכל מכשיריה דוחין את "דוחין את השבת דברי ר

למעוטי שופר והתניא שופר וכל מכשיריו דוחין את השבת דברי  א ואלא"השבת דברי ר

רבי אליעזר אמר רב אדא בר אהבה למעוטי ציצית לטליתו ומזוזה לפתחו תניא נמי הכי 

ושוין שאם צייץ טליתו ועשה מזוזה לפתחו שהוא חייב מאי טעמא אמר רב יוסף לפי 

זמן  שאין קבוע להם זמן אמר ליה אביי אדרבה מדאין קבוע להם

ר יצחק ואיתימא "כל שעתא ושעתא זמניה הוא אלא אמר רב נחמן א   ב גמרא,דף קלא

אמר מר לולב וכל מכשיריו דוחין את  : רב הונא בריה דרב יהושע הואיל ובידו להפקירן

א הא אי מעומר ושתי הלחם שכן צורך גבוה אלא אמר "א מנא ליה לר"השבת דברי ר

ו בשבת ולמאי הלכתא אילימא לטלטול איצטריך קרא ביום ביום אפיל( ויקרא כג)קרא 

א ביום ולא "למישרי טלטול אלא למכשיריו ורבנן ההוא מיבעי ליה ביום ולא בלילה ור

אלהיכם שבעת ימים ימים ולא ' מושמחתם לפני ה( ויקרא כג)בלילה מנא ליה נפקא ליה 

ימים ואפילו לילות ד אמינא נילף שבעת ימים מסוכה מה להלן "לילות ורבנן איצטריך ס

ל וליכתוב רחמנא בלולב וניתו הנך ונילפו מיניה משום "אף כאן ימים ואפילו לילות קמ

סוכה וכל מכשיריה דוחין את השבת  : דאיכא למיפרך מה ללולב שכן טעון ארבעה מינים

א הא אי מעומר ושתי הלחם שכן צורך גבוה הוא אי "דברי רבי אליעזר מנא ליה לר

ון ארבעה מינים אלא גמר שבעת ימים מלולב מה להלן מכשיריו דוחין את מלולב שכן טע

השבת אף כאן נמי מכשיריו דוחין את השבת וליכתוב רחמנא בסוכה וניתי הנך וניגמור 

מצה וכל מכשיריה  : מיניה משום דאיכא למיפרך מה לסוכה שכן נוהגת בלילות כבימים



מעומר ושתי הלחם שכן צורך גבוה אי  א הא אי"א מנא ליה לר"דוחין את השבת דברי ר

מלולב שכן טעון ארבעה מינים אי מסוכה שכן נוהגת בלילות כבימים אלא גמר חמשה 

עשר חמשה עשר מחג הסוכות מה להלן מכשיריה דוחין את השבת אף כאן מכשיריה 

דוחין את השבת וליכתוב רחמנא במצה וניתו הנך וליגמור מיניה משום דאיכא למיפרך 

א "שופר וכל מכשיריו דוחין את השבת דברי ר : צה שכן נוהגת בנשים כבאנשיםמה למ

א הא אי מעומר ושתי הלחם שכן צורך גבוה אי מלולב שכן טעון ארבעה "מנא ליה לר

מינים אי מסוכה שכן נוהגת בלילות כבימים אי ממצה שכן נוהגת בנשים כבאנשים אלא 

יום אפילו בשבת ולמאי אילימא לתקיעה יום תרועה יהיה לכם ב( במדבר כט)אמר קרא 

הא תנא דבי שמואל כל מלאכת עבודה לא תעשו יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא 

א ביום "חכמה ואינה מלאכה אלא למכשירין ורבנן ההוא מיבעי ליה ביום ולא בלילה ור

 מביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם( ויקרא כה)ולא בלילה מנא ליה נפקא ליה 

וגמרי מהדדי וליכתוב רחמנא בשופר וליתו הנך וליגמרו מיניה מתקיעת שופר דראש 

[ שופר]השנה ליכא למיגמר שכן מכנסת זכרונות של ישראל לאביהן שבשמים מתקיעות 

ד שופר נפטרו עבדים לבתיהם ושדות חוזרות "כ ליכא למיגמרי דאמר מר תקעו ב"דיוה

דוחין את השבת דברי רבי אליעזר מנא ליה  מילה וכל מכשיריה> אמר מר> : לבעליהן

א הא אי מכולהו גמר כדאמרינן ועוד מה להנך "לר

שכן אם עבר זמנה בטלה אלא היינו טעמא דרבי אליעזר דאמר קרא    א גמרא,דף קלב

וביום השמיני ימול בשר ערלתו ואפילו בשבת וליכתוב רחמנא במילה וליתו ( ויקרא יב)

דאיכא למיפרך מה למילה שכן נכרתו עליה שלש עשרה הנך וליגמור מיניה משום 

כ לא פליגי רבנן עליה אלא במכשירי מילה אבל מילה גופה דברי הכל דוחה "ע : בריתות

שבת מנלן אמר עולא הלכה וכן אמר רבי יצחק הלכה מיתיבי מניין לפיקוח נפש שדוחה 

ל אדם דוחה את את השבת רבי אלעזר בן עזריה אומר מה מילה שהיא אחת מאיבריו ש

השבת קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת ואי סלקא דעתך הלכה קל וחומר מהלכה 

עקיבא עצם כשעורה מטמא הלכה > בן עזריה>מי אתי והתניא אמר לו רבי אלעזר 

ורביעית דם קל וחומר ואין דנין קל וחומר מהלכה אלא אמר רבי אלעזר אתיא אות אות 

ן אות לידחי שבת אלא אתיא ברית ברית גדול דכתיב ביה אלא מעתה תפילין דכתיב בה

ברית לידחי שבת אלא אתיא דורות דורות ציצית דכתיב ביה דורות לידחי שבת אלא אמר 

רב נחמן בר יצחק דנין אות ברית ודורות מאות ברית ודורות לאפוקי הנך דחד חד הוא 

מר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן אמר אמר קרא ביום ביום אפילו בשבת א' דכתיב בהן ור

יוחנן אלא מעתה מחוסרי כפרה דכתיב בהו ביום הכי נמי דדחו שבת ההוא מיבעי ליה 

ביום ולא בלילה האי נמי מיבעי ליה ביום ולא בלילה ההוא מבן שמנת ימים נפקא האי נמי 

א הואיל וחס רחמנא עליה "ג דנפקא מביום צוותו אצטריכא סד"מביום צוותו נפקא אע

ל מתקיף לה רבינא אלא מעתה יהא זר כשר בהן ויהא "בדלות בלילה נמי ליתי קמלאתויי 

אונן כשר בהן הא אהדריה קרא רב אחא בר יעקב אמר אמר קרא שמיני שמיני אפילו 

בשבת האי שמיני מיבעי ליה למעוטי שביעי שביעי מבן שמנת ימים נפקא ואכתי מיבעי 

י מחד הוה אמינא שביעי הוא דלא מטא ליה חד למעוטי שביעי וחד למעוטי תשיעי דא

זמניה אבל משמיני ואילך זמניה הוא אלא מחוורתא כדרבי יוחנן תניא כוותיה דרבי יוחנן 

מחלליה ( שמות לא)ודלא כרב אחא בר יעקב שמיני ימול אפילו בשבת ומה אני מקיים 

מיני ימול מילה ומה אני מקיים ש' מות יומת בשאר מלאכות חוץ ממילה או אינו אלא אפי



ל ביום אפילו בשבת אמר רבא האי תנא מעיקרא מאי קא ניחא ליה ולבסוף "חוץ משבת ת

מאי קא קשיא ליה הכי קאמר שמיני ימול אפילו בשבת ומה אני מקיים מחלליה מות יומת 

שדוחה את העבודה ' ו הוא ומה צרע"ט ק"חוץ ממילה אבל מילה דחיא מ' בשאר מלאכו

ה דוחה את השבת מילה דוחה אותה שבת שנדחית מפני העבודה ועבוד   ב גמרא,דף קלב

אינו דין שתהא מילה דוחה אותה ומאי או אינו דקאמר הדר אמר וממאי דצרעת חמורה 

וממאי משום דחמירא > אי נמי>דילמא שבת חמורה שכן יש בה עונשין ואזהרות הרבה 

ימול חוץ משבת  צרעת היא דילמא משום גברא הוא דלא חזי ומה אני מקיים שמיני

תנו רבנן מילה דוחה את הצרעת בין בזמנה בין שלא  : תלמוד לומר ביום אפילו בשבת

ימול בשר ( ויקרא יב)בזמנה יום טוב אינה דוחה אלא בזמנה בלבד מנהני מילי דתנו רבנן 

השמר בנגע הצרעת ( דברים כד)פ שיש שם בהרת יקוץ ומה אני מקיים "ערלתו ואע

ממילה או אינו אלא אפילו מילה ומה אני מקיים ימול בשר ערלתו בשאר מקומות חוץ 

פ שיש שם בהרת אמר רבא האי תנא מעיקרא מאי "ל בשר ואע"בזמן שאין בה בהרת ת

פ שיש בהרת ומה אני "ניחא ליה ולבסוף מאי קשיא ליה הכי קאמר ימול בשר ערלתו ואע

ט "ה דוחה את הצרעת ממקיים השמר בנגע הצרעת בשאר מקומות חוץ ממילה אבל מיל

ש ומאי או אינו דקאמר הדר "ו ומה שבת חמורה מילה דוחה אותה צרעת לא כ"דאתיא מק

קאמר ממאי דשבת חמירא דילמא צרעת חמירא שכן דוחה את העבודה ועבודה דוחה את 

ט דאתי "פ שיש שם בהרת לישנא אחרינא מילה דוחה את הצרעת מ"ל בשר ואע"השבת ת

ומאי או אינו דקאמר הדר קאמר אימר דאמרינן דאתי עשה ודחי את עשה ודחי לא תעשה 

לא תעשה לא תעשה גרידא האי עשה ולא תעשה הוא ומה אני מקיים ימול בשר ערלתו 

פ שיש שם בהרת תינח גדול דכתיב בהו בשר קטן "ל בשר ואע"בזמן שאין בה בהרת ת

ל לא אתיא שכן ענוש כרת נמי כתיב ביה בשר בינוני מנלן אמר אביי אתיא מביניא מגדו

מקטן לא אתיא שכן מילה בזמנה הצד השוה שבהן שכן נימולין ודוחין את הצרעת אף כל 

ו אתיא ומה "שנימולין דוחין את הצרעת רבא אמר מילה בזמנה דוחה לא צריכא קרא מק

שבת דחמירא דוחה צרעת לא כל שכן אמר ליה רב ספרא לרבא ממאי דשבת חמירא 

רא שכן דוחה את העבודה ועבודה דוחה את השבת התם לאו משום דילמא צרעת חמי

דחמירא צרעת אלא משום דגברא הוא דלא חזי אמאי ויקוץ בהרתו ויעבוד מחוסר טבילה 

ר אשי היכא אמרינן "הוא תינח נגעים טמאים נגעים טהורים מאי איכא למימר אלא א

עידנא דמתעקר לאו קא נ ציצית וכלאים דב"ת כגון מילה בצרעת א"דאתי עשה ודחי ל

עשה הכא בעידנא דמתעקר ללאו לא קא מוקים עשה והא דרבא ורב ספרא ' מוקי

תנאי היא דתניא בשר ואף על פי שיש שם בהרת ימול דברי רבי    א גמרא,דף קלג

פ "אמר מר בשר אע : ש"יאשיה רבי יונתן אומר אינו צריך שבת חמורה דוחה צרעת לא כ

רבי יאשיה הא למה לי קרא דבר שאין מתכוין הוא ודבר שאין שיש שם בהרת ימול דברי 

מתכוין מותר אמר אביי לא נצרכא אלא לרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור רבא 

ש בפסיק רישיה ולא ימות ואביי לית ליה האי סברא והא "ש מודה ר"אמר אפילו תימא ר

ולא ימות בתר דשמעה מרבא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רבי שמעון בפסיק רישיה 

השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ( דברים כד)סברה איכא דמתני להא דאביי ורבא אהא 

ולעשות לעשות אי אתה עושה אבל עושה אתה בסיב שעל גבי רגלו ובמוט שעל גבי 

כתיפו ואם עברה עברה והא למה לי קרא דבר שאין מתכוין הוא ודבר שאין מתכוין מותר 

צרכא אלא לרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור ורבא אמר אפילו אמר אביי לא נ



תימא רבי שמעון ומודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות ואביי לית ליה האי סברא 

שמעון בפסיק רישיה ולא ימות לבתר דשמעיה ' והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה ר

עביד ליה אמר רב עמרם באומר  מרבא סברה ואביי אליבא דרבי שמעון האי בשר מאי

לקוץ בהרתו הוא מתכוין תינח גדול קטן מאי איכא למימר אמר רב משרשיא באומר אבי 

ש בן לקיש כל "הבן לקוץ בהרת דבנו הוא קא מתכוין ואי איכא אחר ליעביד אחר דאמר ר

מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה 

אמר מר יום טוב אינה דוחה אלא בזמנה בלבד מנא הני  : חה לא תעשה דליכא אחרויד

לא תותירו ממנו עד בקר שאין ( שמות יב)מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא 

ל עד בקר בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו אביי אמר אמר קרא "ל עד בקר מה ת"ת

ט רבא אמר "לת חול בשבת ולא עולת חול ביועולת שבת בשבתו ולא עו( במדבר כח)

הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשירין לבדו ולא מילה שלא בזמנה ( שמות יב)אמר קרא 

ת ואין "ט עשה ול"שבתון עשה הוא והוה ליה י( ויקרא כג)ו רב אשי אמר "דאתיא מק

לכה אמר רב יהודה אמר רב ה : 'ע וכו"כלל אמר ר : עשה דוחה את לא תעשה ועשה

ע כל מלאכה שאפשר לה לעשותה "ע ותנן נמי גבי פסח כי האי גוונא כלל אמר ר"כר

ש דוחה את השבת ואמר "ש אינה דוחה את השבת שחיטה שאי אפשר לעשותה מע"מע

ע וצריכא דאי אשמעינן גבי מילה התם הוא דמכשירין "רב יהודה אמר רב הלכה כר

ל פסח דאיכא כרת אימא לידחו שבת אפשר לעשות מאתמול לא דחו שבת דליכא כרת אב

ג "ג בריתות אבל מילה דנכרתו עליה י"ואי אשמעינן גבי פסח משום דלא נכרתו עליה י

: בריתות אימא לידחו שבת צריכא

מוהלין ופורעין ומוצצין ונותנין עליה [ בשבת]עושין כל צרכי מילה    א משנה,דף קלג

ש ינתן "ונותן אם לא טרף יין ושמן מעש לועס בשיניו "איספלנית וכמון אם לא שחק מע

זה בעצמו וזה בעצמו ואין עושין לה חלוק לכתחילה אבל כורך עליה סמרטוט אם לא 

: מחצר אחרת' ש כורך על אצבעו ומביא ואפי"התקין מע

ר המל "מכדי קתני כולהו כל צורכי מילה לאתויי מאי לאתויי הא דת   ב גמרא,דף קלג

וזר בין על הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין שאין כל זמן שהוא עוסק במילה ח

מעכבין את המילה פירש על ציצין המעכבין את המילה חוזר על ציצין שאין מעכבין את 

המילה אינו חוזר מאן תנא פירש אינו חוזר אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן רבי 

שחל להיות בשבת מפשיט  יוחנן בן ברוקה היא דתניא ארבעה עשר' ישמעאל בנו של ר

א "יוחנן בן ברוקה וחכ' הפסח עד החזה דברי רבי ישמעאל בנו של ר[ את]> אדם>

יוחנן בן ברוקה התם ' ישמעאל בנו של ר' מפשיטין את כולו ממאי עד כאן לא קאמר ר

זה אלי ואנוהו אבל הכא דבעינן זה אלי ואנוהו הכי נמי ( שמות טו)משום דלא בעינן 

ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה  דתניא זה אלי

ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו 

בשיראין נאין אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון 

י היא דתנן בין שנראה בעליל ובין שלא נראה ורחום אלא אמר רב אשי הא מני רבי יוס

בעליל מחללין עליו את השבת רבי יוסי אומר נראה בעליל אין מחללין עליו את השבת 

יוסי התם דלא ניתנה שבת לידחות אבל הכא דניתנה ' ממאי דילמא עד כאן לא קאמר ר

דתנן ארבעה שבת לידחות הכי נמי אלא אמרי נהרדעי רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי היא 

כהנים נכנסין שנים בידם שני סדרים ושנים בידם שני בזיכין וארבעה מקדימין לפניהם 



שנים ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בזיכין המכניסין עומדים בצפון ופניהם לדרום 

והמוציאין עומדים בדרום ופניהם לצפון אלו מושכים ואלו מניחין טפחו של זה בצד טפחו 

יוסי אומר אפילו אלו נוטלין ואלו ' תמיד ר'> ה>לפני ( שמות כה)שנאמר  של זה משום

ר "ר מהלקטין את המילה ואם לא הילקט ענוש כרת מני א"מניחין אף זה היה תמיד ת

כהנא אומן מתקיף לה רב פפא אומן לימא להו אנא עבדי פלגא דמצוה אתון עבדיתו פלגא 

( בראשית יז)שי גדול בהדיא כתיב ביה דמצוה אלא אמר רב פפא גדול מתקיף לה רב א

וערל זכר אשר לא ימול אלא אמר רב אשי לעולם אומן וכגון דאתא בין השמשות דשבת 

ואמרו ליה לא מספקת ואמר להו מספקינא ועבד ולא איסתפק ואישתכח דחבורה הוא 

ן אמר רב פפא האי אומנא דלא מייץ סכנה הוא ועברינ : 'מוצצין וכו : דעבד וענוש כרת

ל "ליה פשיטא מדקא מחללי עליה שבתא סכנה הוא מהו דתימא האי דם מיפקד פקיד קמ

חבורי מיחבר ודומיא דאיספלנית וכמון מה איספלנית וכמון כי לא עביד סכנה הוא אף 

אמר אביי אמרה לי אם איספלניתא  : ונותנין עליה איספלנית : נ כי לא עביד סכנה הוא"ה

א וחדא קירא רבא אמר קירא וקלבא רישינא דרשה רבא דכולהון כיבי שב מינאי תרב

במחוזא קרעינהו בני מניומי אסיא למנייהו אמר להו שבקי לכו חדא דאמר שמואל האי 

מאן דמשי אפיה ולא נגיב טובא נקטרו ליה 

לא שחק מערב  : חספניתא מאי תקנתיה לימשי טובא במיא דסילקא   א גמרא,דף קלד

ט שוחקין לה כמון "ן עושין למילה בשבת עושין לה ביותנו רבנן דברים שאי : שבת

ט דחזי לקדרה יין ושמן חזי "ל אביי לרב יוסף מאי שנא כמון ביו"וטורפין לה יין ושמן א

ש בן אלעזר משום "נמי בשבת לחולה דתניא אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת אמר ר

רבי מאיר במעיו ובקשנו  ר שמעון בן אלעזר פעם אחת חש"מ אף טורפין יין ושמן א"ר

פ שאני אומר "לטרוף לו יין ושמן ולא הנחנו אמרנו לו דבריך יבטלו בחייך אמר לנו אע

כך וחבירי אומרים כך מימי לא מלאני לבי לעבור על דברי חבירי הוא ניהו דמחמיר 

אנפשיה אבל לכולי עלמא שרי התם לא בעי ליכא הכא בעי ליכא הכא נמי ניעביד ולא 

ר אין מסננין את החרדל במסננת "ת : ינו דקתני נותן זה בפני עצמו וזה בפני עצמולילך הי

ל אביי לרב יוסף מאי שנא מהא דתנן נותנים ביצה "שלו ואין ממתקין אותו בגחלת א

ל התם לא מיחזי כבורר הכא מיחזי כבורר ואין ממתקין אותו "במסננת של חרדל א

יא כאן בגחלת של מתכת כאן בגחלת של עץ בגחלת והתניא ממתקין אותו בגחלת לא קש

ל אביי לרב "ל התם לא אפשר הכא אפשר א"ש מבישרא אגומרי א"ל אביי לרב יוסף מ"א

ל התם לא אפשר הכא אפשר והא אמרי נהרדעי "ש מלישה א"ל אסור מ"יוסף מהו לגבן א

חלוק  אין עושין לה : גבינה בת יומא מעליא הכי קאמרי דאפילו גבינה בת יומא מעליא

אמר אביי אמרה לי אם האי חלוק דינוקא לפניה לסיטרא לעילאי דילמא מידביק  : 'כו

גרדא מיניה ואתי לידי כרות שפכה אימיה דאביי עבדא כיסתתא לפלגא אמר אביי האי 

ינוקא דלית ליה חלוק לייתי בליתא דאית ליה שיפתא וליכרכיה לשיפתא לתתאי ועייף 

לי אם האי ינוקא דלא ידיע מפקתיה לשייפיה מישחא ליה לעילאי ואמר אביי אמרה 

ולוקמיה להדי יומא והיכא דזיג ליקרעיה בשערתא שתי וערב אבל בכלי מתכות לא משום 

דזריף ואמר אביי אמרה לי אם האי ינוקא דלא מייץ מיקר דקר פומיה מאי תקנתיה ליתו 

אביי אמרה לי אם האי כסא גומרי ולינקטיה ליה להדי פומיה דחיים פומיה ומייץ ואמר 

ינוקא דלא מנשתיה לינפפיה בנפוותא ומנשתיה ואמר אביי אמרה לי אם האי ינוקא דלא 

מעוי ליתו סליתא דאימיה ולישרקיה עילויה ומעוי ואמר אביי אמרה לי אם האי ינוקא 



דקטין לייתו לסילתא דאימיה ולישרקיה עילויה מקוטנא לאולמא ואי אלים מאולמא 

אביי אמרה לי אם האי ינוקא דסומק דאכתי לא איבלע ביה דמא ליתרחו לקוטנא ואמר 

ליה עד דאיבלע ביה דמא ולימהלוה דירוק ואכתי לא נפל ביה דמיה ליתרחו עד דנפל ביה 

ר נתן פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה לפני שמלה בנה "דמיה ולימהלוה דתניא א

ו שהוא אדום אמרתי לה המתיני לו עד ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני ראיתי

שיבלע בו דמו המתינה לו עד שנבלע בו דמו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי 

על שמי שוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא ובאת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון 

דם ברית ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני ראיתיו שהוא ירוק הצצתי בו ולא ראיתי בו 

אמרתי לה המתיני לו עד שיפול בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין שמו נתן 

: הבבלי על שמי

מרחיצין את הקטן בין לפני המילה ובין לאחר המילה ומזלפין עליו    ב משנה,דף קלד

א בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות "ביד אבל לא בכלי ר

ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ספק ואנדרוגינוס אין ( בראשית לד)נאמר בשבת ש

: מחללין עליו את השבת ורבי יהודה מתיר באנדרוגינוס

והא אמרת רישא מרחיצין רב יהודה ורבה בר אבוה דאמרי תרוייהו    ב גמרא,דף קלד

כיצד תני מרחיצין את הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה כיצד מזלפין עליו ביד אבל 

לא בכלי אמר רבא והא מרחיצין קתני אלא אמר רבא הכי קתני מרחיצין את הקטן בין 

וביום השלישי שחל להיות בשבת  מלפני מילה בין לאחר המילה ביום הראשון כדרכו

א בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל "מזלפין עליו ביד אבל לא בכלי ר

להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים תניא כוותיה דרבא מרחיצין 

הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה ביום ראשון כדרכו וביום השלישי שחל להיות 

א בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות "ת מזלפין עליו ביד רבשב

פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים "בשבת ואע

וכשהן מזלפין אין מזלפין לא בכוס ולא בקערה ולא בכלי אלא ביד אתאן לתנא קמא מאי 

דגדול לא סליק בישרא הייא קטן סליק ביה  פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר משום"אע

בישרא הייא ההוא דאתא לקמיה דרבא אורי ליה כשמעתיה איחלש רבא אמר אנא בהדי 

תרגימנא דסבי למה לי אמרו ליה רבנן לרבא והתניא כוותיה דמר אמר להו מתניתין 

כוותייהו דיקא ממאי מדקאמר רבי אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום 

שלישי שחל להיות בשבת אי אמרת בשלמא תנא קמא מזלפין קאמר היינו דקאמר ליה ה

א בן עזריה מרחיצין אלא אי אמרת תנא קמא מרחיצין ביום הראשון קאמר ומזלפין "ר

ביום השלישי האי רבי אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין אף מרחיצין מיבעי ליה כי אתא 

עזריה הוו בה במערבא הרחצת כל גופו או א בן "רב דימי אמר רבי אלעזר הלכה כר

ד "הרחצת מילה אמר להו ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה מסתברא הרחצת כל גופו דאי ס

הרחצת מילה מי גרע מחמין על גבי מכה דאמר רב אין מונעין חמין ושמן מעל גבי מכה 

ש "בשבת מתקיף לה רב יוסף ולא שני לך בין חמין שהוחמו בשבת לחמין שהוחמו מע

מתקיף לה רב דימי וממאי דהכא בחמין שהוחמו בשבת פליגי דילמא בחמין שהוחמו 

ש פליגי אמר אביי אנא בעאי דאישני ליה וקדם ושני ליה רב יוסף מפני שסכנה הוא "בע

ר יוחנן הלכה "ר אבהו א"ר אלעזר ואמרי לה א"ר אבהו א"לו איתמר נמי כי אתא רבין א

ש בין הרחצת כל גופו "מו בשבת בין בחמין שהוחמו מעא בן עזריה בין בחמין שהוח"כר



גופא אמר רב אין מונעין חמין ושמן מעל גבי מכה  : בין הרחצת מילה מפני שסכנה היא לו

בשבת ושמואל אמר נותן חוץ למכה ושותת ויורד למכה מיתיבי אין נותנין שמן וחמין על 

אין נותנין חמין ושמן על  גבי מוך ליתן על גבי מכה בשבת התם משום סחיטה תא שמע

גבי מוך שעל גבי מכה בשבת התם נמי משום סחיטה תניא כוותיה דשמואל אין נותנין 

חמין ושמן על גבי מכה בשבת אבל נותנין חוץ למכה ושותת ויורד למכה תנו רבנן נותנין 

על גבי המכה מוך יבש וספוג יבש אבל לא גמי יבש ולא כתיתין יבשין קשיא כתיתין 

ספק  : תין לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי אמר אביי שמע מינה הני כתיתין מסואכתי

ערלתו ערלתו ודאי דוחה את השבת ( ויקרא יב)תנו רבנן  : 'ואנדרוגינוס כו

ולא ספק דוחה את השבת ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא    א גמרא,דף קלה

ה את השבת וענוש כרת אנדרוגינוס דוחה את השבת רבי יהודה אומר אנדרוגינוס דוח

ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא נולד בין השמשות דוחה את השבת ערלתו ודאי דוחה 

ש אומרים צריך להטיף ממנו דם "את השבת ולא נולד כשהוא מהול דוחה את השבת שב

ה על נולד "ש וב"ר שמעון בן אלעזר לא נחלקו ב"ה אומרים אינו צריך א"ברית וב

טיף ממנו דם ברית מפני שערלה כבושה היא על מה נחלקו על גר כשהוא מהול שצריך לה

צ "א א"שנתגייר כשהוא מהול שבית שמאי אומרים צריך להטיף ממנו דם ברית ובה

אמר מר ולא ספק דוחה את השבת לאתויי מאי לאתויי הא דתנו  : להטיף ממנו דם ברית

ספק ' את השבת ספק בן ז אין מחללין עליו' רבנן בן שבעה מחללין עליו את השבת ובן ח

אין מחללין עליו את השבת בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו אבל אמו שוחה ' בן ח

ש בן אלעזר "ק ושמואל אמר הלכה כר"ומניקתו מפני הסכנה איתמר רב אמר הלכה כת

רב אדא בר אהבה אתיליד ליה ההוא ינוקא כשהוא מהול אהדריה אתליסר מהולאי עד 

שפכה אמר תיתי לי דעברי אדרב אמר ליה רב נחמן ואדשמואל לא עבר  דשוייה כרות

אימר דאמר שמואל בחול בשבת מי אמר הוא סבר ודאי ערלה כבושה היא דאיתמר רבה 

אמר חיישינן שמא ערלה כבושה היא רב יוסף אמר ודאי ערלה כבושה היא אמר רב יוסף 

ה על נולד כשהוא "ש וב"ב מנא אמינא לה דתניא רבי אליעזר הקפר אומר לא נחלקו

ש אומרים "מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית על מה נחלקו לחלל עליו את השבת ב

ק סבר "ה אומרים אין מחללין עליו את השבת לאו מכלל דת"מחללין עליו את השבת וב

ק דברי הכל אין מחללין קאמר אם כן רבי אליעזר "מחללין עליו את השבת ודילמא ת

 : ה בדבר זה"ש וב"אתא לאשמעינן דילמא הכי קאמר לא נחלקו ב ש"הקפר טעמא דב

אסי כל שאמו טמאה לידה נימול לשמונה וכל שאין אמו טמאה לידה אין נימול ' אמר ר

וביום השמיני ימול ' אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה וגו( ויקרא יב)לשמנה שנאמר 

ל "טמאה לידה ונימול לשמנה א ל אביי דורות הראשונים יוכיחו שאין אמו"בשר ערלתו א

נתנה תורה 

ונתחדשה הלכה איני והא איתמר יוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות    ב גמרא,דף קלה

רב הונא ורב חייא בר רב חד אמר מחללין עליו את השבת וחד אמר אין מחללין עד כאן 

א כתנאי לא פליגי אלא לחלל עליו את השבת אבל לשמנה ודאי מהלינן ליה הא בהא תלי

יש יליד בית שנימול לאחד ויש יליד בית שנימול לשמנה יש מקנת כסף שנימול לאחד ויש 

ויש מקנת כסף שנימול לשמונה ' מקנת כסף שנימול לשמנה יש מקנת כסף שנימול לא

כ ילדה זהו מקנת כסף הנימול לשמונה לקח שפחה וולדה "כיצד לקח שפחה מעוברת ואח

ול לאחד ויש יליד בית שנימול לשמנה כיצד לקח שפחה עמה זו היא מקנת כסף שנימ



כ הטבילה "ונתעברה אצלו וילדה זהו יליד בית הנימול לשמנה רבי חמא אומר ילדה ואח

זהו יליד בית שנימול לאחד הטבילה ואחר כך ילדה זהו יליד בית הנימול לשמנה ותנא 

ג דאין אמו "לה דאעכ הטבי"כ ילדה בין ילדה ואח"קמא לא שני ליה בין הטבילה ואח

' חמא משכחת לה יליד בית נימול לא' בשלמא לר> אמר רבא>טמאה לידה נימול לשמנה 

כ הטבילה זהו "ילדה ואח' ומקנת כסף נימול לח' מקנת כסף נימול לא' יליד בית נימול לח

מקנת כסף נימול ' כ ילדה זהו יליד בית שנימול לח"יליד בית שנימול לאחד הטבילה ואח

כ ילדה מקנת כסף נימול לאחד כגון "כגון שלקח שפחה מעוברת והטבילה ואחלשמנה 

ק בשלמא כולהו משכחת להו אלא יליד בית נימול "שלקח זה שפחה וזה עוברה אלא לת

ד קנין פירות לאו "ר ירמיה בלוקח שפחה לעוברה הניחא למ"לאחד היכי משכחת לה א

ף דמי מאי איכא למימר אמר רב ד קנין פירות כקנין הגו"כקנין הגוף דמי אלא למ

יום ' ש בן גמליאל אומר כל ששהה ל"מ שלא להטבילה תניא ר"משרשיא בלוקח שפחה ע

ופדויו מבן חדש תפדה שמנת ימים בבהמה אינו נפל ( במדבר יח)באדם אינו נפל שנאמר 

הא לא שהה ספיקא הוי ' ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן וגו( ויקרא כב)שנאמר 

מימהל היכי מהלינן ליה אמר רב אדא בר אהבה מלין אותו ממה נפשך    א גמרא,דף קלו

ספק בן ' אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם לאו מחתך בבשר הוא ואלא הא דתניא ספק בן ז

אין מחללין עליו את השבת אמאי נימהליה ממה נפשך אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם ' ח

א אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא מימהיל לאו מחתך בבשר הוא אמר מר בריה דרבינ

הכי נמי מהלינן ליה לא נצרכה אלא למכשירי מילה ואליבא דרבי אליעזר אמר אביי 

וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה להביא בן שמנה שאין ( ויקרא יא)כתנאי 

אי ש אומרים שחיטתו מטהרתו מ"אלעזר בר' שחיטתו מטהרתו רבי יוסי ברבי יהודה ור

ס מת הוא אמר רבא אי הכי אדמיפלגי לענין "לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר חי הוא ומ

טומאה וטהרה ליפלגי לענין אכילה אלא דכולי עלמא מת הוא ורבי יוסי ברבי יהודה ורבי 

אלעזר ברבי שמעון סברי כטרפה טרפה לאו אף על גב דמתה היא שחיטתה מטהרתה הכא 

רפה טרפה היתה לה שעת הכושר האי לא היתה לה שעת נמי לא שנא ורבנן לא דמי לט

ת טרפה מבטן מאי איכא למימר התם יש במינה שחיטה הכא אין במינה "הכושר וכ

שחיטה איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה דרבן שמעון בן גמליאל או לא אם תמצי לומר 

ט "אותו ביוש עגל שנולד ביום טוב שוחטין "פליגי הלכה כמותו או אין הלכה כמותו ת

ש ושוין שאם נולד הוא ומומו עמו "הכא במאי עסקינן דקים ליה בגוויה שכלו לו חדשיו ת

ש דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון "נ שכלו לו חדשיו ת"שזה מן המוכן ה

מ אמר אביי נפל מן הגג או אכלו ארי דברי הכל חי הוא "בן גמליאל הלכה מכלל דפליגי ש

הק ומת מר סבר חי הוא ומר סבר מת הוא למאי נפקא מיניה לפטור מן כי פליגי שפי

הייבום נפל מן הגג או אכלו ארי דברי הכל חי הוא והא רב פפא ורב הונא בריה דרב 

יהושע איקלעו לבי בריה דרב אידי בר אבין ועביד להו עיגלא תילתא ביממא דשבעה 

מיניה השתא לא אכלינן מיניה אלא ואמרי ליה אי איתרחיתו ליה עד לאורתא הוה אכלינן 

כשפיהק ומת דברי הכל מת הוא כי פליגי בנפל מן הגג ואכלו ארי מר סבר מת הוא ומר 

סבר חי הוא בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא בגו תלתין יומין שכיב יתיב 

שכלו לו  קמתאביל עילויה אמר ליה אבוה צוורוניתא קבעית למיכל אמר ליה קים לי ביה

חדשיו רב אשי איקלע בי רב כהנא איתרע ביה מילתא בגו תלתין יומין חזייה דיתיב וקא 

מתאבל עילויה אמר ליה לא סבר ליה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן 



שמעון בן גמליאל אמר ליה קים לי בגויה שכלו לו חדשיו איתמר מת בתוך שלשים 

שמיה דרבא ועמדה ונתקדשה אמר רבינא מ

אם אשת ישראל היא חולצת אם אשת כהן היא אינה חולצת ורב    ב גמרא,דף קלו

שרביא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת אמר ליה רבינא לרב שרביא באורתא 

יהודה ' ר : אמר רבא הכי לצפרא הדר ביה אמר ליה שריתוה יהא רעוא דתשרו תרבא

חסדא לא לכל אמר רבי יהודה אנדרוגינוס זכר הוא אמר רב שיזבי אמר רב  : 'מתיר וכו

הזכר ולא טומטום ( ויקרא כז)שאם אתה אומר כן בערכין יערך ומנלן דלא מיערך דתניא 

ואנדרוגינוס יכול לא יהא בערך איש אבל יהא בערך אשה תלמוד לומר הזכר ואם נקבה 

היא זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס 

וסתם ספרא רבי יהודה אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא הכל    אא גמר,דף קלז

מ ומאי "ו רבי יהודה מכשיר בקטן ופוסל באשה ואנדרוגינוס ש"כשרים לקדש חוץ מחש

: המול לכם כל זכר( בראשית יז)שנא מילה משום דכתיב 

שבת מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול אחר השבת ואחד למול ב   א משנה,דף קלז

ש ואחד למול בשבת ושכח ומל "ושכח ומל את של אחר השבת בשבת חייב אחד למול בע

: ש בשבת רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר"את של ע

רב הונא מתני חייב רב יהודה מתני פטור רב הונא מתני חייב דתניא    א גמרא,דף קלז

תינוקות אחד ' מי שהיו לו ביהושע על ' ש בן אלעזר לא נחלקו רבי אלעזר ור"אמר ר

למול בשבת ואחד למול אחר השבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת שהוא חייב על 

למול בשבת ושכח ומל את של ' ש וא"למול בע' תינוקות א' מה נחלקו על מי שהיו לו ב

אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר ושניהם לא למדוה אלא ' ש בשבת שר"ע

{ כעבודה זרה> }כעבודת כוכבים>אליעזר סבר ' ר{ מעבודה זרה}> מעבודת כוכבים>

נ לא "אמר רחמנא לא תעביד וכי עביד מיחייב ה{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>מה 

ר מאיר לא "שנא ורבי יהושע התם דלאו מצוה הכא מצוה רב יהודה מתני פטור דתניא א

ש ואחד למול בשבת "ל בעתינוקות אחד למו' א ורבי יהושע על מי שהיו לו ב"נחלקו ר

תינוקות אחד ' ש בשבת שהוא פטור על מה נחלקו על מי שהיו לו ב"ושכח ומל את של ע

א מחייב "למול בשבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת שר' למול אחר השבת וא

א "ר{ מעבודה זרה> }מעבודת כוכבים>חטאת ורבי יהושע פוטר ושניהם לא למדוה אלא 

אמר { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>מה { כעבודה זרה> }םכעבודת כוכבי>סבר 

יהושע התם לא טריד מצוה הכא ' נ לא שנא ור"רחמנא לא תעביד וכי עביד מיחייב ה

מ לא נחלקו רבי אלעזר ורבי יהושע על מי שהיו לו "חייא אומר היה ר' טריד מצוה תני ר

ש בשבת שהוא חייב על "למול בשבת ושכח ומל את של ע' ש וא"למול בע' תינוקות א' ב

למול בשבת ושכח ומל של ' למול אחר השבת וא' תינוקות א' מה נחלקו על מי שהיו לו ב

יהושע פוטר השתא רבי יהושע סיפא דלא קא ' א מחייב חטאת ור"אחר השבת בשבת שר

ינאי רישא כגון שקדם ומל ' עביד מצוה פוטר רישא דקא עביד מצוה מחייב אמרי דבי ר

ל רב אשי לרב "ש דלא ניתנה שבת לידחות סיפא ניתנה שבת לידחות א"של שבת בע

: כהנא רישא נמי ניתנה שבת לידחות לגבי תינוקות דעלמא להאי גברא מיהא לא איתיהיב

ב לא פחות ולא "קטן נימול לשמנה לתשעה ולעשרה ולאחד עשר ולי   א משנה,דף קלז

ש נימול "ש של ע"ביה' ל לטיותר הא כיצד כדרכו לשמנה נולד לבין השמשות נימו



ה נימול לשנים עשר קטן "ימים של ר' ט לאחר השבת נימול לאחד עשר ב"לעשרה יו

: החולה אין מוהלין אותו עד שיבריא

להברותו איבעיא להו מי ' אמר שמואל חלצתו חמה נותנין לו כל ז   א גמרא,דף קלז

לאו מה יום הולדו לא  ש דתני לודא יום הבראתו כיום הולדו מאי"בעינן מעת לעת ת

בעינן מעת לעת אף יום הבראתו לא בעינן מעת לעת לא עדיף יום הבראתו מיום הולדו 

: דאילו יום הולדו לא בעינן מעת לעת ואילו יום הבראתו בעינן מעת לעת

אלו הן ציצין המעכבין את המילה בשר החופה את רוב העטרה ואינו    א משנה,דף קלז

בעל בשר מתקנו מפני מראית העין אוכל בתרומה ואם היה 

: מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל   ב משנה,דף קלז

ר ירמיה בר אבא אמר רב בשר החופה את רוב "אמר רבי אבינא א   ב גמרא,דף קלז

אמר שמואל קטן המסורבל בבשר רואין  : 'ואם היה בעל בשר וכו : גובהה של עטרה

יך למול ואם לאו צריך למול במתניתא תנא ז שמתקשה ונראה מהול אינו צר"אותו כ

ג אומר קטן המסורבל בבשר רואין אותו כל זמן שמתקשה ואינו נראה מהול צריך "רשב

מל ולא  : למולו ואם לאו אינו צריך למולו מאי בינייהו איכא בינייהו נראה ואינו נראה

וצונו  ו על המילה אבי הבן אומר אשר קדשנו במצותיו"ר המל אומר אקב"ת : פרע

להכניסו בבריתו של אברהם אבינו העומדים אומרים כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה 

ט והמברך אומר אשר קידש ידיד מבטן חוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות "לחופה ולמע

ברית קדש על כן בשכר זאת אל חי חלקנו צוה להציל ידידות שארינו משחת למען בריתו 

אלהינו מלך ' הברית המל את הגרים אומר ברוך אתה הי כורת "אשר שם בבשרנו בא

ו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית "ו על המילה והמברך אומר אקב"העולם אקב

אם לא בריתי יומם ( ירמיהו לג)שאילמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר 

ו על "אקבי כורת הברית המל את העבדים אומר "ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי בא

ו למול את העבדים ולהטיף מהם דם ברית שאילמלא דם "המילה והמברך אומר אקב

אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ ' ברית חוקות שמים וארץ לא נתקיימו שנאמ

:  י כורת הברית"לא שמתי בא

  

מסכת שבת פרק כ 

ט ונותנין לתלויה בשבת "רבי אליעזר אומר תולין את המשמרת בי   ב משנה,דף קלז

ט ואין נותנין לתלויה בשבת אבל נותנין לתלויה ביום "א אין תולין את המשמרת בי"וחכ

: טוב

א אוסופי אהל עראי לא מוספינן למיעבד לכתחלה שרי מאי "השתא ר   ב גמרא,דף קלז

א אומר בזמן שקשור ותלוי פוקקין בו ואם לאו אין פוקקין בו "היא דתנן פקק החלון ר

ר יוחנן הכל מודים שאין "א בין כך ובין כך פוקקין בו ואמר רבה בר בר חנה א"וחכ

א אומר אין "נחלקו אלא להוסיף שרל בשבת לא "ט ואין צ"עושין אהל עראי בתחלה בי

א סבר לה "ל ביום טוב ר"א מוסיפין בשבת ואין צ"ל בשבת וחכ"ט ואין צ"מוסיפין בי

כרבי יהודה דתניא אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד רבי יהודה מתיר אף 



יהודה במכשירין שאי אפשר לעשותם מערב ' מכשירי אוכל נפש אימר דשמעינן ליה לר

 : א עדיפא מדרבי יהודה"ט מי שמעת ליה דר"טוב במכשירין שאפשר לעשותם מעיו יום

ל אביי אלא מעתה תלא "איבעיא להו תלה מאי אמר רב יוסף תלה חייב חטאת א : א"וחכ

כוזא בסיכתא הכי נמי דמיחייב 

אלא אמר אביי מדרבנן היא שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול    א גמרא,דף קלח

מרי מתניתא ותני הגוד והמשמרת כילה וכסא גלין לא יעשה ואם עשה מנקיט אביי חו

פטור אבל אסור אהלי קבע לא יעשה ואם עשה חייב חטאת אבל מטה וכסא טרסקל 

איבעיא להו שימר מאי אמר  : ואין נותנין לתלויה בשבת : ואסלא מותר לנטותן לכתחילה

י דרבנן מחייבי חטאת ורבי רב כהנא שימר חייב חטאת מתקיף לה רב ששת מי איכא מיד

מ מחייב חטאת "אליעזר שרי לכתחילה מתקיף לה רב יוסף אלמה לא הרי עיר של זהב דר

ורבי אליעזר שרי לכתחילה מאי היא דתניא לא תצא אשה בעיר של זהב ואם יצאה חייבת 

א אומר יוצאה אשה בעיר "מ וחכמים אומרים לא תצא ואם יצאה פטורה ר"חטאת דברי ר

מ קאי דאמר חייבת חטאת אדרבנן קאי "א אדר"ל אביי מי סברת ר"לכתחילה א של זהב

דאמרי פטור אבל אסור ואמר להו איהו מותר לכתחילה משום מאי מתרינן ביה רבה אמר 

משום בורר רבי זירא אמר משום מרקד אמר רבה כוותי דידי מסתברא מה דרכו של 

' את האוכל ומניח את הפסולת אמר רבורר נוטל אוכל ומניח הפסולת אף הכא נמי נוטל 

זירא כוותי דידי מסתברא מה דרכו של מרקד פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה אף הכא נמי 

פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה תני רמי בר יחזקאל טלית כפולה לא יעשה ואם עשה פטור 

אבל אסור היה כרוך עליה חוט או משיחה מותר לנטותה לכתחילה בעא מיניה רב כהנא 

ל "ל אף כילה מותרת כילה ומטה מהו א"ל אף מטה אסורה מטה מהו א"מרב כילה מהו א

כילה אסורה ומטה מותרת ולא קשיא הא דקאמר אף מטה אסורה כדקרמנאי הא דקאמר 

ליה אף כילה מותרת כדרמי בר יחזקאל כילה אסורה ומטה מותרת כדדידן אמר רב יוסף 

נגידו ומצפרא חביטא רמיא אמר רב משום רבי חזינא להו לכילי דבי רב הונא דמאורתא 

חייא וילון מותר לנטותו ומותר לפורקו ואמר שמואל משום רבי חייא 

כילת חתנים מותר לנטותה ומותר לפורקה אמר רב ששת בריה דרב    ב גמרא,דף קלח

אידי לא אמרן אלא שאין בגגה טפח אבל יש בגגה טפח אסורה וכי אין בגגה טפח נמי לא 

לא שאין בפחות משלשה סמוך לגגה טפח אבל יש בפחות משלשה סמוך לגגה אמרן א

טפח אסור ולא אמרן אלא שאין בשיפועה טפח אבל יש בשיפועה טפח שפועי אהלים 

ואמר  : כאהלים דמו ולא אמרן אלא דלא נחית מפוריא טפח אבל נחית מפוריא טפח אסור

א אסור לא קשיא הא דאית ביה רב ששת בריה דרב אידי האי סיאנא שרי והאיתמר סיאנ

נ דמיחייב אלא לא קשיא הא "טפח הא דלית ביה טפח אלא מעתה שרביב בגלימא טפח ה

דמיהדק הא דלא מיהדק שלח ליה רמי בר יחזקאל לרב הונא אימא לן איזי הנך מילי 

מעלייתא דאמרת לן משמיה דרב תרתי בשבת וחדא בתורה שלח ליה הא דתניא גוד 

בני אדם אבל באדם אחד אסור ' טותה בשבת אמר רב לא שנו אלא בבבכיסנא מותר לנ

בני אדם אסור אי אפשר דלא מימתחא פורתא אידך מאי היא ' אמר אביי וכילה אפילו בי

דתניא כירה שנשמטה אחת מירכותיה מותר לטלטלה שתים אסור רב אמר אפילו חד נמי 

דברים )ח מישראל שנאמר אסור גזירה שמא יתקע תורה דאמר רב עתידה תורה שתשתכ

לכן הנני ( ישעיהו כט)את מכותך הפלאה זו איני יודע מהו כשהוא אומר ' והפלא ה( כח

ר כשנכנסו רבותינו "יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא הוי אומר הפלאה זו תורה ת



הנה ימים באים ( עמוס ח)לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר 

ם והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את אלהי' נאם ה

ולא ' ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה( עמוס ח)וכתיב ' דברי ה

' זו נבואה ומאי ישוטטו לבקש את דבר ה' זה הקץ דבר ה' זו הלכה דבר ה' ימצאו דבר ה

ר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לידע אם אמרו עתידה אשה שתטול ככר של תרומה ותחזו

טמאה היא ואם טהורה היא ואין מבין אם טהורה היא ואם טמאה היא בהדיא כתיב ביה 

מכל האוכל אשר יאכל אלא לידע אם ראשונה היא ואם שניה היא ואין מבין ( ויקרא יא)

הא נמי מתניתין היא כדתנן השרץ שנמצא בתנור הפת שבתוכו שניה שהתנור תחילה 

מסתפקא להו הא דאמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא ליחזייה האי תנורא כמאן דמלי 

ל לא אמרינן ליחזייה האי תנורא כמאן דמלי טומאה דתניא "טומאה ותיהוי פת ראשונה א

ל כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל אשר "יכול יהו כל הכלים מיטמאין באויר כלי חרס ת

ואין כלים מטמאין באויר כלי חרס תניא רבי שמעון  יאכל אוכלין מטמאין באויר כלי חרס

כי לא תשכח מפי ( דברים לא)בן יוחי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר 

ולא ימצאו שלא ימצאו ' זרעו אלא מה אני מקיים ישוטטו לבקש את דבר ה

ע תניא רבי יוסי בן אליש : הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד   א גמרא,דף קלט

אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות 

שמעו נא זאת ראשי ( מיכה ג)שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל שנאמר 

בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים 

' הניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל הוירושלים בעולה ראשיה בשוחד ישפוטו וכ

ה "רשעים הן אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם לפיכך מביא הקב' ישענו וגו

לכן בגללכם ציון שדה תחרש ( מיכה ג)עבירות שבידם שנאמר ' פורעניות כנגד ג' עליהן ג

על ישראל עד ה משרה שכינתו "וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער ואין הקב

ואשיבה ידי עליך ואצרוף ( ישעיהו א)שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל שנאמר 

אמר ' כבור סגיך ואסירה כל בדיליך ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה וגו

ציון במשפט תפדה ושביה ( ישעיהו א)עולא אין ירושלים נפדה אלא בצדקה שנאמר 

הירי בטלי אמגושי אי בטלי דייני בטלי גזירפטי אי בטלי בצדקה אמר רב פפא אי בטלי י

צפניה )יהירי בטלי אמגושי דכתיב ואצרוף כבור סגיך אי בטלי דייני בטלי גזירפטי דכתיב 

( ישעיהו יד)ד "שמעון מ' א בר"משפטיך פנה אויבך אמר רבי מלאי משום ר' הסיר ה( ג

ו הדיינין שנעשו מקל מטה רשעים אל' מטה רשעים שבט מושלים שבר ה' שבר ה

ח שבמשפחות הדיינין מר זוטרא אמר אלו תלמידי חכמים "לחזניהם שבט מושלים אלו ת

ישעיהו )ל מאי דכתיב "א בן מלאי משום ר"שמלמדים הלכות ציבור לדייני בור אמר ר

כי כפיכם נגואלו בדם ואצבעותיכם בעון שפתותיכם דברו שקר לשונכם עולה תהגה ( נט

לו בדם אלו הדיינין ואצבעותיכם בעון אלו סופרי הדיינין שפתותיכם דברו כי כפיכם נגוא

' שקר אלו עורכי הדיינין לשונכם עולה תהגה אלו בעלי דינין ואמר רבי מלאי משום ר

ולקדקד ( בראשית מט)יצחק מגדלאה מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין דכתיב 

וישתו ( בראשית מג)א טעמו טעם יין דכתיב חנינא אמר אף הן ל' יוסי בר' נזיר אחיו ר

ואידך שיכרות הוא דלא הוה שתיה > הוה שיכרות>וישכרו עמו מכלל דעד האידנא לא 

וראך ושמח בלבו זכה לחשן המשפט על ( שמות ד)מיהא הוה ואמר רבי מלאי בשכר 

ח ט מהו אדאזיל נ"שלחו ליה בני בשכר ללוי כילה מהו כשותא בכרמא מהו מת בי : לבו



נפשיה דלוי אמר שמואל לרב מנשיא אי חכימת שלח להו שלח להו כילה חזרנו על כל 

צידי כילה ולא מצינו לה צד היתר ולישלח להו כדרמי בר יחזקאל לפי שאינן בני תורה 

טרפון אומר אין כלאים ' ט דתניא כישות ר"כשותא בכרמא עירבובא ולישלח להו כדר

ל לפי "ל כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"קיבכרם וחכמים אומרים כלאים בכרם ו

שאינן בני תורה מכריז רב האי מאן דבעי למיזרע כשותא בכרמא ליזרע רב עמרם חסידא 

מנגיד עילויה רב משרשיא יהיב ליה פרוטה לתינוק נכרי וזרע ליה וליתן ליה לתינוק 

להו מת לא  ישראל אתי למיסרך וליתן ליה לגדול נכרי אתי לאיחלופי בישראל מת שלח

יתעסקו ביה לא יהודאין ולא ארמאין לא ביום טוב ראשון ולא ביום טוב שני איני והאמר 

רבי יהודה בר שילת אמר רבי אסי עובדא הוה בבי כנישתא דמעון ביום טוב הסמוך 

לשבת 

ולא ידענא אי מלפניה אי מלאחריה ואתו לקמיה דרבי יוחנן ואמר להו    ב גמרא,דף קלט

ט ראשון יתעסקו בו עממין ביום טוב שני יתעסקו "עממין ואמר רבא מת בייתעסקו ביה 

 : ט שני של ראש השנה מה שאין כן בביצה לפי שאינן בני תורה"בו ישראל ואפילו ביו

ר אבין בר רב הונא אמר רב חמא בר גוריא מתעטף אדם בכילה ובכסכסיה ויוצא "א

הונא אמר רב היוצא בטלית שאינה ש מדרב הונא דאמר רב "ר בשבת ואינו חושש מ"לרה

מצוייצת כהילכתה בשבת חייב חטאת ציצית לגבי טלית חשיבי ולא בטלי הני לא חשיבי 

ט לתלות בה רמונים ותולה "ובטלי אמר רבה בר רב הונא מערים אדם על המשמרת ביו

בה שמרים אמר רב אשי והוא דתלה בה רמונים מאי שנא מהא דתניא מטילין שכר במועד 

פ שיש "רך המועד שלא לצורך המועד אסור אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים אעלצו

להן ישן מערים ושותה מן החדש התם לא מוכחא מילתא הכא מוכחא מילתא אמרו ליה 

ר חיון שמיה ואמרי לה רב הונא "רבנן לרב אשי חזי מר האי צורבא מרבנן ורב הונא ב

א דדנא ואמר לאצנועיה קמיכוינא ואזיל חלוון שמיה דשקל ברא דתומא ומנח בברז' בר

ונאים במברא ועבר להך גיסא וסייר פירי ואמר אנא למינם קמיכוינא אמר להו הערמה 

: קאמרת הערמה בדרבנן היא וצורבא מרבנן לא אתי למיעבד לכתחילה

ג השמרים בשביל שיצולו ומסננין את היין בסודרין "נותנין מים ע   ב משנה,דף קלט

יהודה אומר ' ית ונותנין ביצה במסננת של חרדל ועושין אנומלין בשבת רובכפיפה מצר

: ט בלגין ובמועד בחבית רבי צדוק אומר הכל לפי האורחין"בשבת בכוס ביו

אמר זעירי נותן אדם יין צלול ומים צלולין לתוך המשמרת בשבת    ב גמרא,דף קלט

אומר טורד אדם חבית של יין ואינו חושש אבל עכורין לא מיתיבי רבן שמעון בן גמליאל 

 : יינה ושמריה ונותן לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש תרגמה זעירי בין הגיתות שנו

ובכפיפה  : אמר רב שימי בר חייא ובלבד שלא יעשה גומא : מסננין את היין בסודרין

אמר רב חייא בר אשי אמר רב ובלבד שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח אמר  : מצרית

פרונקא אפלגיה דכובא שרי אכוליה כובא אסור אמר רב פפא לא ניהדק איניש  רב האי

צינייתא בפומיה דכוזני דחביתא משום דמיחזי כמשמרת דבי רב פפא שאפו שיכרא ממנא 

 : למנא אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא האיכא ניצוצות ניצוצות לבי רב פפא לא חשיבי

תני יעקב קרחה  : ונותנין ביצה במסננת

ש למחר אמר "לפי שאין עושין אותה אלא לגוון איתמר חרדל שלשו מע   א גמרא,דף קמ

ל שמואל ביד אטו כל יומא ממחו ליה ביד מאכל חמורים "רב ממחו בכלי אבל לא ביד א

א אמר אחד זה ואחד זה אסור "הוא אלא אמר שמואל ממחו ביד ואינו ממחו בכלי אתמר ר



מותר אביי ורבא דאמרי תרוייהו אין הלכה כרבי יוחנן  ורבי יוחנן אמר אחד זה ואחד זה

א קם רבי אלעזר בשיטתיה דשמואל אביי ורבא דאמרי "קם רבי יוחנן בשיטתיה דר

תרוייהו הלכה כרבי יוחנן אימיה דאביי עבדא ליה ולא אכל דביתהו דזעירא עבדא ליה 

אמר רבא בר  ל לרבך עבידי ליה ואכל ואת לא אכלת"לרב חייא בר אשי ולא אכיל א

שבא הוה קאימנא קמיה דרבינא ובחשי ליה בשופתא דתומא ואכל אמר מר זוטרא לית 

ש למחר ממחו בין ביד "הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא דאתמר חרדל שלשו מע

ש למחר נותן "בין בכלי ונותן לתוכו דבש ולא יטרוף אלא מערב שחליים ששחקן מע

ש "מיתא ולא יטרוף אלא מערב שום שריסקו מעלתוכן שמן וחומץ וממשיך לתוכן א

למחר נותן לתוכו פול וגריסין ולא ישחוק אלא מערב וממשיך את אמיתא לתוכן מאי 

ר "ת : ועושין אנומלין בשבת : מ האי נינייא מעליא לתחלי"אמיתא נינייא אמר אביי ש

אלונטית אנומלין עושין אנומלין בשבת ואין עושין אלונטית ואיזו היא אנומלין ואיזו היא 

יין ודבש ופלפלין אלונטית יין ישן ומים צלולין ואפרסמון דעבדי לבי מסותא למיקר אמר 

רב יוסף זימנא חדא עלית בתר מר עוקבא לבי באני כי נפקי אתאי אשקיין חמרא חד כסא 

וחשי מבינתא דראשי ועד טופרא דכרעי ואי אשקיין כסא אחרינא הואי מסתפינא דלמא 

: זכותא דעלמא דאתי והא מר עוקבא דשתי כל יומא שאני מר עוקבא דדש ביהמנכו לי מ

אין שורין את החילתית בפושרין אבל נותן לתוך החומץ ואין שולין את    א משנה,דף קמ

הכרשינין ולא שפין אותן אבל נותן לתוך הכברה או לתוך הכלכלה אין כוברין את התבן 

ביל שירד המוץ אבל נוטל הוא בכברה ונותן בכברה ולא יתננו על גבי מקום גבוה בש

: לתוך האיבוס

איבעיא להו שרה מאי תרגמא רב אדא נרשאה קמיה דרב יוסף שרה    א גמרא,דף קמ

ל אביי אלא מעתה שרה אומצא במיא הכי נמי דמיחייב אלא אמר אביי "חייב חטאת א

נאי מהו לשרות י' מדרבנן שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול בעא מיניה רבי יוחנן מר

ל אסור והא אנן תנן אין שורין את החלתית בפושרין הא בצונן "את החלתית בצונן א

כ מה בין לי ולך מתניתין יחידאה היא דתניא אין שורין את החלתית לא "ל א"מותר א

בחמין ולא בצונן רבי יוסי אומר בחמין אסור בצונן מותר למאי עבדי ליה ליוקרא דליבא 

ל זיל שתי תלתא תיקלי "חש ביוקרא דליבא אתא לקמיה דמר עוקבא א רב אחא בר יוסף

חילתתא בתלתא יומי אזל אישתי חמשא בשבת ומעלי שבת לצפרא אזל שאל בי מדרשא 

אמרו ליה תנא דבי רב אדא ואמרי לה תנא דבי מר בר רב אדא שותה אדם קב או קביים 

א לי לשרות מאי אמר להו רב ואינו חושש אמר להו לשתות לא קמיבעיא לי כי קא מיבעי

חייא בר אבין בדידי הוה עובדא ואתאי שאילתיה לרב אדא בר אהבה ולא הוה בידיה 

אתאי שאילתיה לרב הונא ואמר הכי קאמר רב שורה בצונן ומניח בחמה כמאן דשרי 

מ היכא דלא אישתי כלל אבל הכא כיון דאישתי חמשא ומעלי "אפילו למאן דאסר ה

שבת מיסתכן מיסתמיך ואזיל רב אחא בר יוסף אכתפיה דרב נחמן בר שבתא אי לא שתי ב

ל כי מטינן לבי רב ספרא עיילינא כי מטו עייליה בעא מיניה מהו "יצחק בר אחתיה א

לכסכוסי כיתניתא בשבתא לרכוכי כיתניתא קא מיכוין ושפיר דמי או דילמא לאולודי 

ל מאי בעא מר "מי כי נפק אתא אל לרכוכי קא מיכוין ושפיר ד"חיורא קמיכוין ואסיר א

ל בעי מיניה מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא ואמר לי שפיר דמי ותבעי ליה למר "מיניה א

סודרא סודרא לא קא מיבעיא לי דבעי מרב הונא ופשיט לי ותיפשיט ליה למר מסודרא 



ל התם מיחזי כי אולודי חיורא הכא לא מיחזי כאולודי חיורא אמר רב חסדא האי "א

ניתא כית

משלפו לדידה מקניא שרי קניא ממנה אסור אמר רבא ואם כלי קיואי    ב גמרא,דף קמ

הוא מותר אמר רב חסדא האי כישתא דירקא אי חזיא למאכל בהמה שרי לטלטולי ואי לא 

אסיר אמר רב חייא בר אשי אמר רב האי תליא דבשרא שרי לטלטולי דכוורי אסיר אמר 

ילו עומד בכריסה של אשה ולאו מילתא היא ואמר רב רב קטינא העומד באמצע המטה כא

חסדא בר בי רב דזבין ירקא ליזבין אריכא כישא כי כישא ואורכא ממילא ואמר רב חסדא 

בר בי רב דזבין קניא ליזבין אריכא טונא כי טונא ואורכא ממילא ואמר רב חסדא בר בי 

רב חסדא אנא לא לא ליכול ירקא משום דגריר ואמר [ דלא נפישא ליה ריפתא]רב 

בעניותי אכלי ירקא ולא בעתירותי אכלי ירקא בעניותי משום דגריר בעתירותי דאמינא 

היכא דעייל ירקא ליעול בשרא וכוורי ואמר רב חסדא בר בי רב דלא נפישא ליה ריפתא 

ט דלא "לא ליבצע בצועי ואמר רב חסדא בר בי רב דלא נפישא ליה ריפתא לא ליבצע מ

אמר רב חסדא אנא מעיקרא לא הואי בצענא עד דשדאי ידי בכולי מנא עביד בעין יפה ו

ואמר רב חסדא האי מאן דאפשר ליה למיכל נהמא דשערי ואכל [ ביה כל צרכי]ואשכחי 

דחיטי קעבר משום בל תשחית ואמר רב פפא האי מאן דאפשר למישתי שיכרא ושתי 

עדיף ואמר רב חסדא  חמרא עובר משום בל תשחית ולאו מילתא היא בל תשחית דגופא

בר בי רב דלית ליה משחא נימשי במיא דחריצי ואמר רב חסדא בר בי רב דזבין אומצא 

ר חסדא בר בי רב דזבין כיתוניתא ליזבן "ליזבין אונקא דאית ביה תלתא מיני בישרא וא

מדנהר אבא וניחוורה כל תלתין יומין דמפטיא ליה תריסר ירחי שתא ואנא ערבא מאי 

ר "ר חסדא בר בי רב לא ליתיב אציפתא חדתא דמכליא מאניה וא"יתא נאה ואכיתוניתא כ

חסדא בר בי רב לא לישדר מאניה לאושפיזיה לחווריה ליה דלאו אורח ארעא דילמא חזי 

ביה מידי ואתי למגניא אמר להו רב חסדא לבנתיה תיהוי צניעתן באפי גברייכו לא תיכלון 

ליליא לא תיכלון תמרי בליליא ולא תשתון שיכרא נהמא באפי גברייכו לא תיכלון ירקא ב

בליליא ולא תיפנון היכא דמפני גברייכו וכי קא קארי אבבא איניש לא תימרון מנו אלא 

מני נקיט מרגניתא בחדא ידיה וכורא בחדא ידיה מרגניתא אחוי להו וכורא לא אחוי להו 

דלא כי האי תנא דתניא ' מתני : אין שולין את הכרשינין : עד דמיצטערן והדר אחוי להו

: א בן יעקב אומר אין משגיחין בכברה כל עיקר"ר

גורפין מלפני הפטם ומסלקין לצדדין מפני הרעי דברי רבי דוסא    ב משנה,דף קמ

: וחכמים אוסרין נוטלין מלפני בהמה זו ונותנין לפני בהמה זו בשבת

גי או אתרוייהו פליגי איבעיא להו רבנן ארישא פליגי או אסיפא פלי   ב גמרא,דף קמ

ש דתניא וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה לא יסלקנו לצדדין אמר רב חסדא מחלוקת "ת

באיבוס של קרקע אבל באיבוס של כלי דברי הכל מותר ואיבוס של קרקע מי איכא למאן 

ר חסדא מחלוקת באיבוס של כלי "דשרי הא קא משוי גומות אלא אי איתמר הכי איתמר א

תנא חדא נוטלין מלפני  : ונוטלין מלפני בהמה : של קרקע דברי הכל אסור אבל באיבוס

בהמה שפיה יפה ונותנין לפני בהמה שפיה רע ותניא אידך נוטלין מלפני בהמה שפיה רע 

ונותנין לפני בהמה שפיה יפה אמר אביי אידי ואידי מקמי חמרא לקמי תורא שקלינן מקמי 

י נוטל מלפני בהמה שפיה יפה בחמור דלית ליה תורא לקמי חמרא לא שקלינן והא דקתנ

רירי ונותנין לפני בהמה שפיה רע בפרה 



דאית לה רירי והא דקתני נוטלין מלפני בהמה שפיה רע בחמור דלא    א גמרא,דף קמא

: דייק ואכיל ונותנין לפני בהמה שפיה יפה בפרה דדייקא ואכלה

דו אלא מנענעו בגופו ואם היה הקש שעל גבי המטה לא ינענענו בי   א משנה,דף קמא

מאכל בהמה או שהיה עליו כר או סדין מנענעו בידו מכבש של בעלי בתים מתירין אבל 

ש מתיר את כולו "יהודה אומר אם היה מותר מע' לא כובשין ושל כובסין לא יגע בו ר

: ושומטו

 אמר רב נחמן האי פוגלא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אסיר   א גמרא,דף קמא

ג המטה לא ינענעו "אמר רב אדא בר אבא אמרי בי רב תנינא דלא כרב נחמן הקש שע

בידו אבל מנענעו בגופו ואם היה מאכל בהמה או שהיה עליו כר או סדין מנענעו בידו 

מ אמר רב יהודה הני פלפלי מידק חדא חדא "מ טלטול מן הצד לא שמיה טלטול ש"ש

ון דמשני אפילו טובא נמי אמר רב יהודה מאן בקתא דסכינא שרי תרתי אסיר רבא אמר כי

אמות בכרמלית אי ' דסחי במיא לינגיב נפשיה ברישא והדר ליסליק דילמא אתי לאתויי ד

אמות ואסיר כחו בכרמלית לא גזרו אמר אביי ' הכי כי קא נחית נמי קא דחי כחו ד

ט "בא מג רגלו מקנחו בקרקע ואין מקנחו בכותל אמר ר"ואיתימא רב יהודה טיט שע

בכותל לא משום דמיחזי כבונה הא בנין חקלאה הוא אלא אמר רבא מקנחו בכותל ואין 

מקנחו בקרקע דילמא אתי לאשוויי גומות איתמר מר בריה דרבינא אמר אחד זה ואחד זה 

אסור רב פפא אמר אחד זה ואחד זה מותר למר בריה דרבינא במאי מקנחי ליה מקנחי ליה 

איניש אפומיה דליחייא דילמא מיגנדרא ליה חפץ ואתי לאתויי  בקורה אמר רבא לא ליתיב

ואמר רבא לא ליצדד איניש כובא דילמא אתי לאשוויי גומות ואמר רבא לא ליהדוק איניש 

ג בגדו מכסכסו "אודרא בפומא דשישא דילמא אתי לידי סחיטה אמר רב כהנא טיט שע

רו בגב סכין ושעל בגדו מגררו ג מנעלו מגר"מבפנים ואין מכסכסו מבחוץ מיתיבי טיט שע

בצפורן ובלבד שלא יכסכס מאי לאו שלא יכסכס כלל לא שלא יכסכס מבחוץ אלא 

ינאי מגררין מנעל חדש אבל לא ישן ' ר אלעזר אמר ר"ר אבהו א"מבפנים א

ל ההוא סבא סמי דידך מקמי הא "ר אבהו בגב סכין א"במה מגררו א   ב גמרא,דף קמא

דתני רבי חייא אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן ולא יסוך את רגלו שמן והוא 

בתוך המנעל או בתוך הסנדל אבל סך את רגלו שמן ומניח בתוך המנעל או בתוך הסנדל 

אמר רב חסדא לא שנו אלא לצחצחו  ג קטבליא ואינו חושש"וסך כל גופו שמן ומתעגל ע

אבל לעבדו אסור לעבדו פשיטא ותו לצחצחו מי איכא מאן דשרי אלא אי איתמר הכי 

ר לא יצא "איתמר אמר רב חסדא לא שנו אלא שיעור לצחצחו אבל שיעור לעבדו אסור ת

קטן במנעל גדול אבל יוצא הוא בחלוק גדול ולא תצא אשה במנעל מרופט ולא תחלוץ בו 

חלצה חליצתה כשרה ואין יוצאין במנעל חדש באיזה מנעל אמרו במנעל של אשה  ואם

ש מותר "ש אלא שלא יצאה בו שעה אחת מבעוד יום אבל יצאה בו מע"תני בר קפרא ל

אליעזר ' תני חדא שומטין מנעל מעל גבי אימוס ותניא אידך אין שומטין לא קשיא הא ר

יעזר מטהר וחכמים מטמאים הניחא לרבא הא רבנן דתנן מנעל שעל גבי אימוס רבי אל

דאמר דבר שמלאכתו לאיסור בין לצורך גופו בין לצורך מקומו מותר שפיר אלא לאביי 

דאמר לצורך גופו מותר לצורך מקומו אסור מאי איכא למימר הכא במאי עסקינן ברפוי 

ביי דתניא רבי יהודה אומר אם היה רפוי מותר טעמא דרפוי הא לא רפוי לא הניחא לא

דאמר דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו מותר לצורך מקומו אסור שפיר אלא לרבא 

לא רפוי נמי ההיא ' דאמר בין לצורך גופו בין לצורך מקומו מותר מאי איריא רפוי אפי



יהודה אומר משום רבי אליעזר אם היה ' דרבי יהודה משום דרבי אליעזר הוא דתניא ר

:  רפוי מותר

  

א מסכת שבת פרק כ

נוטל אדם את בנו והאבן בידו וכלכלה והאבן בתוכה ומטלטלין תרומה    ב משנה,דף קמא

: טמאה עם הטהורה ועם החולין רבי יהודה אומר אף מעלין את המדומע באחד ומאה

אמר רבא הוציא תינוק חי וכיס תלוי בצוארו חייב משום כיס תינוק    ב גמרא,דף קמא

נוק חי וכיס תלוי לו בצוארו חייב משום כיס וליחייב מת וכיס תלוי לו בצוארו פטור תי

נמי משום תינוק רבא כרבי נתן סבירא ליה דאמר חי נושא את עצמו וליבטל כיס לגבי 

תינוק מי לא תנן את החי במטה פטור אף על המטה שהמטה טפילה לו מטה לגבי חי 

צוארו פטור וליחייב מבטלי ליה כיס לגבי תינוק לא מבטלי ליה תינוק מת וכיס תלוי לו ב

צ לגופה פטור עליה תנן נוטל אדם "ל דאמר כל מלאכה שא"ש ס"משום תינוק רבא כר

את בנו והאבן בידו אמרי דבי רבי ינאי בתינוק שיש לו גיעגועין על אביו אי הכי 

מאי איריא אבן אפילו דינר נמי אלמה אמר רבא לא שנו אלא אבן אבל    א גמרא,דף קמב

אי נפלה לה לא אתי אבוה לאיתויי דינר אי נפיל אתי אבוה לאתויי תניא דינר אסור אבן 

כוותיה דרבא המוציא כליו מקופלים ומונחים על כתפו וסנדליו וטבעותיו בידו חייב ואם 

היה מלובש בהן פטור המוציא אדם וכליו עליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו פטור 

ואמאי תיהוי כלכלה בסיס לדבר  : האבן בתוכהכלכלה ו : ואילו הוציאן כמות שהן חייב

יוחנן הכא בכלכלה מלאה פירות עסקינן ולישדינהו ' האסור אמר רבה בר בר חנה אמר ר

נ בפירות "לפירי ונישדי לאבן ונינקטינהו בידים כדרבי אלעי אמר רב בפירות המיטנפין ה

לכלה פחותה עסקינן המיטנפין ולינערינהו נעורי אמר רב חייא בר אשי אמר רבא הכא בכ

אמר רב חסדא לא שנו אלא  : 'מטלטלין תרומה וכו : דאבן גופה נעשית דופן לכלכלה

שטהורה למטה וטמאה למעלה אבל טהורה למעלה וטמאה למטה שקיל ליה לטהורה 

ושביק ליה לטמאה וכי טהורה למטה נמי לישדינהו ולינקטינהו אמר רבי אלעי אמר רב 

מיתיבי מטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה ועם החולין בין  בפירות המיטנפין עסקינן

שטהורה למעלה וטמאה למטה בין שטמאה למעלה וטהורה למטה תיובתא דרב חסדא 

אמר לך רב חסדא מתניתין לצורך גופו ברייתא לצורך מקומו מאי דוחקיה דרב חסדא 

מעות שעל הכר  כוותיה דייקא דקתני סיפא' לאוקמי מתניתין לצורך גופו אמר רבא מתני

מנער את הכר והן נופלות ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא לצורך גופו 

רבי  : אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו ומדסיפא לצורך גופו רישא נמי לצורך גופו

אליעזר סבירא ליה ' ואמאי הא קא מתקן רבי יהודה כר : 'יהודה אומר אף מעלין וכו

בעינא מחתא דתנן סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ונדמעו ונפל מן  דאמר תרומה

המדומע למקום אחר רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומת ודאי וחכמים אומרים אין 

המדומע מדמע אלא לפי חשבון אימר דשמעת ליה לחומרא לקולא מי שמעת ליה אלא הוא 

עד שנפלה אחרת הרי ש כדתנן סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה "דאמר כר

ג דנפלו בזה "ש מתיר וממאי דילמא התם בהא קמיפלגי דתנא קמא סבר אע"זו אסורה ור



ש סבר "אחר זה כמאן דנפל בבת אחת דמי והא לחמשין נפלה והא לחמשין נפלה ור

קמייתא בטיל במאה והא תיבטיל במאה וחד אלא הוא דאמר כרבי שמעון בן אלעזר דתניא 

אומר נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר ומי סבר ליה כוותיה  שמעון בן אלעזר' ר

והא מיפליג פליג עילויה דתניא רבי יהודה אומר מעלין את המדומע    ב גמרא,דף קמב

באחד ומאה רבי שמעון בן אלעזר אומר נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר דרבי יהודה 

: ש בן אלעזר"עדיפא מדר

פ החבית מטה על צדה והיא נופלת היתה בין החביות "האבן שע   ב משנה,דף קמב

מגביה ומטה על צדה והיא נופלת מעות שעל הכר מנער את הכר והן נופלות היתה עליו 

: לשלשת מקנחה בסמרטוט היתה של עור נותנין עליה מים עד שתכלה

אמר רב הונא אמר רב לא שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה בסיס    ב גמרא,דף קמב

מאן תנא דכל היכא דאיכא איסורא והיתרא  [: 'היתה בין החביות כו] : האסורלדבר 

ג היא "בהיתרא טרחינן באיסורא לא טרחינן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן רשב

ה אומרים בורר כדרכו "ש אומרים בורר אוכל ואוכל וב"ט ב"דתנן הבורר קטנית ביו

אמורים שהאוכל מרובה על הפסולת אבל ג במה דברים "בחיקו ובתמחוי ותניא אמר רשב

פסולת מרובה על האוכל דברי הכל בורר אוכל והא הכא דכי אוכל מרובה על הפסולת 

דמי הכא נמי כיון דאי בעי למישקל לא משתקיל ליה יין עד דשקיל לה לאבן כפסולת 

תניא רבי יוסי אומר היתה החבית  : היתה בין החביות מגביה : מרובה על האוכל דמי

מונחת באוצר או שהיו כלי זכוכית מונחין תחתיה מגביה למקום אחר ומטה על צדה והיא 

אמר רב חייא בר  : מעות שעל הכר : נופלת ונוטל הימנה מה שצריך לו ומחזירה למקומה

אשי אמר רב לא שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור אמר רבה בר בר 

צורך גופו אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו וכן תני יוחנן לא שנו אלא ל' חנה אמר ר

 : חייא בר רב מדיפתי לא שנו אלא לצורך גופו אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו

ר אושעיא שכח ארנקי בחצר מניח עליה ככר או תינוק "א : 'מעות שעל הכר מנער וכו

נוק ומטלטלה אמר רבי ומטלטלה אמר רב יצחק שכח לבינה בחצר מניח עליה ככר או תי

אסי פעם אחת שכחו דסקיא מלאה מעות בסרטיא ובאו ושאלו את ' יהודה בר שילא אמר ר

יוחנן ואמר להן הניחו עליה ככר או תינוק וטלטלוה אמר מר זוטרא הלכתא ככל הני ' ר

ולא אמרו ככר או תינוק אלא למת [ לא]שמעתתא בשוכח רב אשי אמר אפילו שכח נמי 

נח כפא אכיפי רבא מנח סכינא אבר יונה ומטלטלה אמר רב יוסף כמה בלבד אביי מ

חריפא שמעתתא דדרדקי אימר דאמור רבנן בשוכח לכתחילה מי אמור אמר אביי אי לאו 

דאדם חשוב אנא כפא אכיפי למה לי הא חזו למיזגא עלייהו אמר רבא אנא אי לאו דאדם 

א טעמא דחזי לאומצא הא לא חזי חשוב אנא סכינא אבר יונה למה לי הא חזי לי לאומצ

לאומצא לא למימרא דרבא כרבי יהודה סבירא ליה והאמר רבא לשמעיה טווי לי בר 

אווזא ושדי מיעיה לשונרא 

' התם כיון דמסרח דעתיה עילויה מאתמול הכי נמי מסתברא דרבא כר   א גמרא,דף קמג

אוד ואוד שנשבר  יהודה סבירא ליה דדרש רבא אשה לא תכנס לבית העצים ליטול מהן

: אסור להסיקו ביום טוב לפי שמסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים שמע מינה

ה אומרים "ש אומרים מעבירין מעל השלחן עצמות וקליפין וב"ב   א משנה,דף קמג

מסלק את הטבלא כולה ומנערה מעבירין מלפני השלחן פירורין פחות מכזית ושער של 

אפונין ושער עדשים מפני שהוא מאכל בהמה ספוג אם יש לו עור בית אחיזה מקנחין בו 



כך ניטל בשבת ואינו מקבל  בין כך ובין> וחכמים אומרים>ואם לאו אין מקנחין בו 

: טומאה

 : ה כרבי שמעון"ש כרבי יהודה וב"אמר רב נחמן אנו אין לנו אלא ב   א גמרא,דף קמג

יוחנן דאמר רבי יוחנן פירורין שאין בהן ' מסייע ליה לר : מעבירין מלפני השלחן פירורין

אימא סיפא ש היא דלית ליה מוקצה "מני ר : שער של אפונין : כזית אסור לאבדן ביד

יהודה דאמר דבר ' ספוג אם יש לו בית אחיזה מקנחין בו ואם לאו אין מקנחין בו אתאן לר

ש בפסיק "ש מודה דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר"שאין מתכוין אסור בהא אפילו ר

רישיה ולא ימות הני גרעינין דתמרי ארמייתא שרו לטלטולינהו הואיל וחזיין אגב אמן 

שמואל  : >ז סימן"ם שפ"שרנ> : ר שמואל מטלטל להו אגב ריפתאודפרסייתא אסו

לטעמיה דאמר שמואל עושה אדם כל צרכו בפת רבה מטלטל להו אגב לקנא דמיא רב 

ל רב אשי לאמימר וכי עושין גרף של "הונא בריה דרב יהושע עביד להו כגרף של ריעי א

אחורי המטה אמרו עליו על ריעי לכתחילה רב ששת זריק להו בלישניה רב פפא זריק להו 

:  רבי זכריה בן אבקולס שהיה מחזיר פניו אחורי המטה וזורקן

  

מסכת שבת פרק כב 

חבית שנשברה מצילין הימנה מזון שלש סעודות ואומר לאחרים באו    ב משנה,דף קמג

והצילו לכם ובלבד שלא יספוג אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין ואם יצאו 

יהודה אומר אם לאוכלין היוצא מהן מותר ואם למשקין היוצא מהן ' ין רמעצמן אסור

: ש ויצאו מעצמן אסורין ורבי אליעזר מתיר"אסור חלות דבש שריסקן מע

תנא לא יספוג ביין ולא יטפח בשמן שלא יעשה כדרך שהוא עושה    ב גמרא,דף קמג

ר נתפזרו לו פירות בחצר מלקט על יד על יד ואוכל אבל לא לתוך הסל ולא לתוך "בחול ת

אמר רב יהודה  : אין סוחטין את הפירות : הקופה שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול

ט כיון דלסחיטה נינהו יהיב "בים מאמר שמואל מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענ

יהודה אף בזיתים וענבים ורבי יוחנן אמר הלכה כרבי ' דעתיה ועולא אמר רב חלוק היה ר

יהודה בשאר פירות ואין הלכה כרבי יהודה בזיתים וענבים אמר רבה אמר רב יהודה אמר 

ה בשאר שמואל מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים ומודים חכמים לרבי יהוד

ל לכי תשכח אמר רב נחמן בר "ל רבי ירמיה לרבי אבא אלא במאי פליגי א"פירות א

יצחק מסתברא בתותים ורמונים פליגי דתניא זיתים שמשך מהן שמן וענבים שמשך מהן 

יין והכניסן בין לאוכל בין למשקין היוצא מהן אסור תותים שמשך מהן מים ורמונים 

היוצא מהן מותר למשקין ולסתם היוצא מהן אסור דברי  שמשך מהן יין והכניסן לאוכלין

רבי יהודה וחכמים אומרים בין לאוכלין בין למשקין היוצא מהן אסור וסבר רבי יהודה 

סתם אסור והתנן חלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון חלב בהמה אינו מטמא אלא 

לקטנים מטמא עקיבא קל וחומר הוא ומה חלב האשה שאינו מיוחד אלא ' לרצון אמר ר

לרצון ושלא לרצון חלב הבהמה שמיוחד בין לקטנים בין לגדולים אינו דין שיטמא בין 

לרצון ובין שלא לרצון אמרו לו אם טמא חלב האשה שלא לרצון שדם מגפתה טמא יטמא 

חלב הבהמה 



שלא לרצון שדם מגפתה טהור אמר להן מחמיר אני בחלב מבדם    א גמרא,דף קמד

מא והמקיז לרפואה טהור אמרו לו סלי זיתים וענבים יוכיחו שהמשקין שהחולב לרפואה ט

היוצאין מהן לרצון טמאין שלא לרצון טהורים מאי לאו לרצון דניחא ליה שלא לרצון 

בסתמא ומה זיתים וענבים דבני סחיטה נינהו שלא לרצון ולא כלום תותים ורמונים דלאו 

לרצון דגלי אדעתיה דאמר לא ניחא לי  ש לא לרצון בסתמא שלא"בני סחיטה נינהו לא כ

ואיבעית אימא שאני סלי זיתים וענבים כיון דלאיבוד קיימי מעיקרא אפקורי מפקרי להו 

יהודה דמודי לרבנן בזיתים ובענבים רבנן דמודו ליה לרבי יהודה בשאר פירות ' אשכחן ר

מנלן דתניא סוחטין 

לא ברמונים ושל בית מנשיא בר בפגעין ובפרישין ובעוזרדין אבל    ב גמרא,דף קמד

יהודה ' מנחם היו סוחטין ברמונים וממאי דרבנן היא דילמא רבי יהודה היא ותהוי נמי ר

יהודה יצאו מעצמן סוחטין לכתחילה מי שמעת ליה אלא מאי אית ' אימר דשמעת ליה לר

בני  לך למימר כיון דלאו בני סחיטה נינהו אפילו לכתחילה אפילו תימא רבנן כיון דלאו

מ של בית מנשיא בר מנחם היו סוחטין "מ רבנן היא ש"סחיטה נינהו אפילו לכתחילה ש

ל רבא לרב נחמן מנשיא בן "ברמונים אמר רב נחמן הלכה כשל בית מנשיא בר מנחם א

מנחם תנא הוא וכי תימא הלכה כי האי תנא דסבר לה כשל מנשיא בן מנחם ומשום דסבר 

שיא בן מנחם הוי רובא דעלמא אין דתנן המקיים קוצים כמנשיא בן מנחם הלכה כמותו מנ

ט "ר חנינא מ"א אינו מקדש אלא דבר שכמוהו מקיימין וא"א אומר קדש וחכ"בכרם ר

דרבי אליעזר שכן בערביא מקיימין קוצי שדות לגמליהם מידי איריא דערביא אתרא הכא 

תרדין שסחטן בטלה דעתו אצל כל אדם אלא היינו טעמא כדרב חסדא דאמר רב חסדא 

ונתנן במקוה פוסלין את המקוה בשינוי מראה והא לאו בני סחיטה נינהו אלא מאי אית לך 

נ כיון דאחשבינהו הוה להו משקה רב פפא "למימר כיון דאחשבינהו הוה להו משקה ה

אמר משום דהוי דבר שאין עושין ממנו מקוה לכתחילה וכל דבר שאין עושין ממנו מקוה 

המקוה בשינוי מראה תנן התם נפל לתוכו יין או חומץ ומוחל ושינה לכתחילה פוסל את 

יעקב אומר ' מראיו פסול מאן תנא דמוחל משקה הוא אמר אביי רבי יעקב היא דתניא ר

מוחל הרי הוא כמשקה ומה טעם אמרו מוחל היוצא בתחלה טהור לפי שאינו רוצה בקיומו 

וצא מעיקול בית הבד טמא לפי ש אומר מוחל אינו כמשקה ומה טעם אמרו מוחל הי"ר

שאי אפשר לו בלא ציחצוחי שמן מאי בינייהו איכא בינייהו דאתי בתר איצצתא רבא אמר 

משום דהוי דבר שאין עושין הימנו מקוה ופוסל את המקוה בשינוי מראה אמר רב יהודה 

אמר שמואל סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדרה אבל לא לתוך הקערה אמר רב 

דברי רבינו נלמד חולב אדם עז לתוך הקדרה אבל לא לתוך הקערה אלמא קסבר חסדא מ

משקה הבא לאוכל אוכל הוא מתיב רמי בר חמא זב שחולב את העז החלב טמא ואי אמרת 

פ "יוחנן בטיפה המלוכלכת ע' משקה הבא לאוכלין אוכל הוא במאי איתכשר כדאמר ר

נא טמא מת שסחט זיתים וענבים פ הדד מתיב רבי"הדד הכא נמי בטיפה המלוכלכת ע

כביצה מכוונת טהור הא יותר מכביצה טמא ואי אמרת משקה הבא    א גמרא,דף קמה

ר "לאוכל אוכל הוא במאי איתכשר הוא מותיב לה והוא מפרק לה בסוחט לתוך הקערה א

ירמיה כתנאי המחליק בענבים לא הוכשר רבי יהודה אומר הוכשר מאי לאו בהא קמיפלגי 

ס לאו אוכל הוא אמר רב פפא דכולי עלמא משקה "ה הבא לאוכל אוכל הוא ומס משק"מ

ס "הבא לאוכל לאו אוכל הוא והכא במשקה הבא לאיבוד קמיפלגי מר סבר משקה הוא ומ

לאו משקה הוא ובפלוגתא דהני תנאי דתניא המפצע בזיתים בידים מסואבות הוכשר 



ק אם לאו לא הוכשר רבי יהודה לסופתן במלח לא הוכשר לידע אם הגיעו זיתיו למסו

ס לאו "ס משקה העומד לאיבוד משקה הוא ומ"אומר הוכשר מאי לאו בהא קמיפלגי דמ

משקה הוא אמר רב הונא בריה דרב יהושע הני תנאי במשקה העומד לאיבוד פליגי והנך 

ר זירא אמר רב חייא בר אשי אמר רב סוחט "תנאי במשקה העומד לצחצחו קמיפלגי א

של ענבים לתוך הקדרה אבל לא לתוך הקערה ודג לצירו אפילו לתוך  אדם אשכול

ל אביי לרב דימי אתון משמיה דרב "הקערה יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א

מתניתון ולא קשיא לכו אנן משמיה דשמואל מתנינן לה וקשיא לן מי אמר שמואל דג 

פן מותר למימיהן פטור לתוך הקערה והאיתמר כבשים שסחטן אמר רב לגו' לצירו אפי

אבל אסור ושלקות בין לגופן בין למימיהן מותר ושמואל אמר אחד כבשים ואחד שלקות 

כלו >עיני ראו ולא זר ( איוב יט)ל האלהים "לגופן מותר למימיהן פטור אבל אסור א

זירא מרב חייא בר ' זירא ור' ירמיה מר' ירמיה שמיע לי ור' מפומיה דר'> כליותי בחקי וגו

גופא כבשים שסחטן אמר רב לגופן מותר למימיהן פטור  : י ורב חייא בר אשי מרבאש

אבל אסור ושלקות בין לגופן בין למימיהן מותר ושמואל אמר אחד זה ואחד זה לגופן 

מותר למימיהן פטור אבל אסור רבי יוחנן אמר אחד כבשים ואחד שלקות לגופן מותר 

ש וזיתים "ם בשבת לצורך השבת אבל לא למוצלמימיהן חייב חטאת מיתיבי סוחטין כבשי

יוחנן רב ' וענבים לא יסחוט ואם סחט חייב חטאת קשיא לרב קשיא לשמואל קשיא לר

יוחנן מתרץ לטעמיה רב מתרץ לטעמיה סוחטין ' מתרץ לטעמיה שמואל מתרץ לטעמיה ר

ר א לגופן אבל למימיהן פטור אבל אסו"ש בד"כבשים בשבת לצורך השבת אבל לא למוצ

ושלקות בין לגופן בין למימיהן מותר וזיתים וענבים לא יסחוט ואם סחטן חייב חטאת 

א "שמואל מתרץ לטעמיה סוחטין כבשים בשבת לצורך השבת הוא הדין לשלקות בד

' לגופן אבל למימיהן פטור אבל אסור וזיתים וענבים לא יסחוט ואם סחט חייב חטאת ר

ש אחד כבשים ואחד "רך השבת אבל לא למוציוחנן מתרץ לטעמיה סוחטין כבשים לצו

א לגופן אבל למימיהן לא יסחוט ואם סחט נעשה כמי שסחט זיתים וענבים "שלקות בד

וחייב חטאת אמר רב חייא בר אשי אמר רב דבר תורה אינו חייב אלא על דריסת זיתים 

ים בלבד וענבים בלבד וכן תני דבי מנשה דבר תורה אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענב

ואין עד מפי עד כשר 

אלא לעדות אשה בלבד איבעיא להו עד מפי עד לעדות בכור מהו רב    ב גמרא,דף קמה

ל רב אמי לרב אסי והא תנא דבי מנשיא אין עד מפי עד כשר "אמי אסיר ורב אסי שרי א

אלא לעדות אשה בלבד אימא לעדות שהאשה כשרה לה בלבד רב יימר אכשר עד מפי עד 

 : חלות דבש : רי עליה מרימר יימר שרי בוכרא והלכתא עד מפי עד כשר לבכורלבכור ק

ש "כי אתא רב הושעיא מנהרדעא אתא ואייתי מתניתא בידיה זיתים וענבים שריסקן מע

ל "ש מתירין אמר רב יוסף גברא יתירא אתא לאשמעינן א"א ור"ויצאו מעצמן אסורין ור

התם הוא דמעיקרא אוכלא ולבסוף אוכלא  ל דאי ממתניתין הוה אמינא"אביי טובא קמ

: ל"אבל הכא דמעיקרא אוכלא ולבסוף משקה אימא לא קמ

כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין בשבת וכל שלא בא    ב משנה,דף קמה

ודגים מלוחין >בחמין מערב שבת מדיחין אותו בחמין בשבת חוץ מן המליח הישן 

: זו היא גמר מלאכתןוקולייס האיספנין שהדחתן > קטנים

אבא ואמר רב ספרא ' כגון מאי אמר רב ספרא כגון תרנגולתא דר   ב גמרא,דף קמה

זימנא חדא איקלעית להתם ואוכלן מיניה ואי לא רבי אבא דאשקיין חמרא בר תלתא טרפי 



איתנסי רבי יוחנן רייק מכותח דבבלאי אמר רב יוסף ולירוק אנן מתרנגולתא דרבי אבא 

גזא זימנא חדא איקלעית להתם ועבדית כותח דבבלאי שאילו מיניה כל  ועוד אמר רב

הדיח מאי אמר רב יוסף הדיח חייב חטאת אמר  : 'כל שלא בא בחמין וכו : בריחי מערבא

מר בריה דרבינא אף אנן נמי תנינא חוץ ממליח ישן וקולייס האיספנין שהדחתן זו היא 

ורבי אסי קמיה דרבי יוחנן ויתיב רבי  גמר מלאכתן שמע מינה יתיב רבי חייא בר אבא

יוחנן וקא מנמנם אמר ליה רבי חייא בר אבא לרבי אסי מפני מה עופות שבבבל שמנים 

ל כלך למדבר עזה ואראך שמנים מהן מפני מה מועדים שבבבל שמחים מפני שהן "א

> עובדי כוכבים>ח שבבבל מצויינין לפי שאינן בני תורה מפני מה "עניים מפני מה ת

איתער בהו רבי יוחנן אמר להו דרדקי לא ' ורמשי' מפני שאוכלין שקצי' מזוהמי{ גוים}

אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא ( משלי ז)כך אמרתי לכם 

אסורה לך אומרהו ואם לאו לא תאמרהו אמרו ליה ולימא לן מר איזה מהן מפני מה עופות 

שאנן מואב מנעוריו ושקט הוא אל ( ירמיהו מח) שבבבל שמנים מפני שלא גלו שנאמר

ב שנה לא עבר איש "שמריו ובגולה לא הלך והכא מנלן דגלו דתניא רבי יהודה אומר נ

מעוף השמים ועד בהמה נדדו ' על ההרים אשא בכי ונהי וגו( ירמיהו ט)ביהודה שנאמר 

זרו חוץ מקולייס ר יוחנן כולן ח"ר יעקב א"ה בגימטריא חמשין ותרתין הוו א"הלכו בהמ

האיספנין דאמר רב הני מדרי דבבל מהדרי מיא לעין עיטם והאי כיון דלא שריר שדריה 

הושע )לא מצי סליק מפני מה מועדים שבבבל שמחים מפני שלא היו באותה קללה דכתיב 

חדשיכם ( ישעיהו א)והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה וכתיב ( ב

ה לא "ר אלעזר אמר הקב"ו עלי לטורח מאי היו עלי לטורח אומועדיכם שנאה נפשי הי

ר "דיין לישראל שחוטאין לפני אלא שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהן א

יצחק אין לך כל רגל ורגל שלא באתה בולשת לציפורי ואמר רבי חנינא אין לך כל רגל 

ח שבבבל מצויינין לפי "ה תורגל שלא בא לטבריה אגמון וקמטון ובעל זמורה מפני מ

הבאים ישרש ( ישעיהו כז)שאינן בני מקומן דאמרי אינשי במתא שמאי בלא מתא תותבאי 

יעקב יציץ ופרח ישראל תני רב יוסף אלו תלמידי חכמים שבבבל שעושין ציצין ופרחים 

מזוהמין שלא עמדו על הר סיני שבשעה { גוים> }עובדי כוכבים>לתורה מפני מה 

שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה    גמראא ,דף קמו

ל רב אחא "שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן א{ גוים'> }עובדי כוכבי>זוהמתן 

( דברים כט)ג דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב "ל אע"בריה דרבא לרב אשי גרים מאי א

' ופליגא דר' אלהינו ואת אשר איננו פה וגו' את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה

ר אבא בר כהנא עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו אברהם "אבא בר כהנא דא

: ב שבטים שלא היה בהן שום דופי"הוליד את ישמעאל יצחק הוליד את עשו יעקב הוליד י

וין שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות ובלבד שלא יתכ   א משנה,דף קמו

יהודה וחכמים מתירין ולא יקבנה מצדה ' לעשות כלי ואין נוקבין מגופה של חבית דברי ר

יהודה מעשה בא לפני רבן ' ואם היתה נקובה לא יתן עליה שעוה מפני שהוא ממרח אמר ר

: יוחנן בן זכאי בערב ואמר חוששני לו מחטאת

א ומפורדות לא ש אלא דרוסות אבל מפורדות ל"ר אושעיא ל"א   א גמרא,דף קמו

שמעון בן גמליאל אומר מביא אדם את החבית של יין ומתיז ראשה בסייף ' מיתיבי ר

רבי נחמיה היא ומאי דוחקיה ' ומניחה לפני האורחים בשבת ואינו חושש ההיא רבנן מתני

דרבי אושעיא לאוקמי מתניתין כרבי נחמיה ובדרוסות לוקמה במפורדות ורבנן אמר רבא 



מ בדרוסות תניא חדא "י איריא דתני גרוגרות ליתני פירות אלא שקשיתיה מא' מתני

חותלות של גרוגרות ושל תמרים מתיר ומפקיע וחותך ותניא אידך מתיר אבל לא מפקיע 

תרווד ואפילו טלית ' נחמיה אומר אפי' נחמיה דתניא ר' ולא חותך לא קשיא הא רבנן הא ר

מיניה מרב ששת מהו למיברז חביתא  ואפילו סכין אין ניטלין אלא לצורך תשמישן בעו

ל לפיתחא "בבורטיא בשבתא לפיתחא קמיכוין ואסיר או דילמא לעין יפה קמיכוין ושרי א

ג אומר מביא אדם חבית של יין ומתיז ראשה בסייף התם "קא מכוין ואסיר מיתיבי רשב

וקבין אין נ : ודאי לעין יפה קמיכוין הכא אם איתא דלעין יפה קמיכוין לפתוחי מיפתח

אמר רב הונא מחלוקת למעלה אבל מן הצד דברי הכל אסור והיינו דקתני לא  : 'מגופה וכו

יקבנה מצדה ורב חסדא אמר מחלוקת מן הצד אבל על גבה דברי הכל מותר והא דקתני 

לא יקבנה מצדה התם בגופה דחבית תנו רבנן אין נוקבין נקב חדש בשבת ואם בא להוסיף 

מוסיפין ושוין שנוקבין נקב ישן לכתחילה ותנא קמא מאי שנא מוסיף ויש אומרים אין 

מנקב חדש דלא דקא מתקן פיתחא אוסופי נמי קא מתקן פיתחא אמר רבה דבר תורה כל 

פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו פתח ורבנן הוא דגזור משום לול של תרנגולין 

אוסופי ודאי בלול של דעביד לעיולי אוירא ולאפוקי הבלא ואם בא להוסיף מוסיף 

תרנגולים לא אתי לאוסופי 

א אין מוסיפים זימנין דלא תקניה מעיקרא ואתי "משום ריחשא וי   ב גמרא,דף קמו

ושוין שנוקבין נקב ישן  : לארוחי ביה דרש רב נחמן משום רבי יוחנן הלכה כיש אומרים

בל לחזק אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום העשוי לשמר א : לכתחלה

ר חסדא למעלה מן היין זהו לשמר למטה מן היין "אסור היכי דמי לשמר היכי דמי לחזק א

זהו לחזק רבא אמר למטה מן היין נמי זהו לשמר והיכי דמי לחזק כגון שניקבה למטה מן 

ל אביי לרבא תניא דמסייע לך בית סתום יש לו ארבע אמות פרץ את פצימיו "השמרים א

ת סתום אינו מטמא כל סביביו פרץ את פצימיו מטמא כל סביביו גובתא אמות בי' אין לו ד

ע לא פליגי "ע לא פליגי דאסור אהדורי דכ"רב אסר ושמואל שרי מחתך לכתחלה דכ

דשרי כי פליגי דחתיכה ולא מתקנא מאן דאסר גזרינן דילמא אתי למיחתך לכתחלה ומאן 

> אין>צ לומר בשבת נפלה "ט וא"דשרי לא גזרינן כתנאי אין חותכין שפופרת ביו

יאשיה אהייא אילימא ' יאשיה מיקל ר' ט ור"מחזירין אותה בשבת ואין צריך לומר ביו

ק נמי מישרא קשרי אלא דחתיכה ולא מתקנא "ארישא הא קמתקן מנא אלא אסיפא ת

' ס לא גזרינן דרש רב שישא בריה דרב אידי משמיה דר"ס גזרינן ומ"איכא בינייהו מ

מישחא רב אסר ושמואל שרי מאן דאסר  : 'ואם היתה נקובה וכו : יאשיה' ריוחנן הלכה כ

גזרינן משום שעוה ומאן דשרי לא גזרינן אמר ליה רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף 

בפירוש אמרת לן משמיה דרב מישחא שרי אמר טבות רישבא אמר שמואל האי טרפא 

רב אשי אמר גזירה שמא יקטום ט רב יימר מדפתי אמר גזירה משום מרזב "דאסא אסור מ

מאי בינייהו איכא בינייהו דקטים ומנחי בי סדיא רב אסר ושמואל שרי ברכין דכולי עלמא 

ע לא פליגי דאסור כי פליגי במיצעי מאן דאסר מיחזי כמשוי "לא פליגי דשרי בקשין דכ

ומאן דשרי לא מיחזי כמשוי והא דרב לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דרב 

קלע לההוא אתרא דלא הוה ליה רווחא נפק יתיב בכרמלית אייתו ליה בי סדיא לא יתיב אי

מאן דחזא סבר משום דבי סדיא אסור ולא היא דרב אכרוזי מכריז בי סדיא שרי ומשום 

: כבוד רבותינו לא ישב עליו ומאן נינהו רב כהנא ורב אסי



ור ואת המים היפים נותנין תבשיל לתוך הבור בשביל שיהא שמ   ב משנה,דף קמו

ברעים בשביל שיצננו ואת הצונן בחמה בשביל שיחמו מי שנשרו כליו בדרך במים מהלך 

: בהן ואינו חושש הגיע לחצר החיצונה שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם

ואת  : פשיטא מהו דתימא ניגזר משום אשוויי גומות קא משמע לן   ב גמרא,דף קמו

איצטריכא ליה ואת הצונן בחמה הא נמי פשיטא מהו  פשיטא סיפא : המים היפים ברעים

אמר רב יהודה אמר רב  : 'מי שנשרו וכו : ל"דתימא ניגזור דילמא אתי לאטמוני ברמץ קמ

כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור תנן שוטחן בחמה 

ש אוסרין "א ור"ר אבל לא כנגד העם תנאי היא דתניא שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם

אמר רב הונא 

המנער טליתו בשבת חייב חטאת ולא אמרן אלא בחדתי אבל בעתיקי    א גמרא,דף קמז

לית לן בה ולא אמרן אלא באוכמי אבל בחיורי וסומקי לית לן בה והוא דקפיד עלייהו 

עולא איקלע לפומבדיתא חזא רבנן דקא מנפצי גלימייהו אמר קמחללין רבנן שבתא אמר 

ל "רב יהודה נפוצי ליה באפיה אנן לא קפדינן מידי אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף א להו

ל נפוץ שדי אנן לא "טלא עליה הוה קמחסם למיתבה ליה א[ חזא דאיכא]הב לי כומתאי 

ר יוחנן היוצא בטלית מקופלת מונחת לו על כתיפו "קפדינן מידי אמר רב יצחק בר יוסף א

כסות היוצאים בטליתות מקופלות ומונחות על כתיפן ה סוחרי "בשבת חייב חטאת תנ

בשבת חייבין חטאת ולא סוחרי כסות בלבד אמרו אלא כל אדם אלא שדרכן של מוכרין 

לצאת כך וחנוני היוצא במעות הצרורין לו בסדינו חייב חטאת ולא חנוני בלבד אמרו אלא 

על כתיפן ולא רטנין כל אדם אלא שדרכו של חנוני לצאת כך והרטנין יוצאין בסודרין ש

ר יהודה מעשה בהורקנוס "בלבד אמרו אלא כל אדם אלא שדרכן של רטנין לצאת בכך א

בנו של רבי אליעזר בן הורקנוס שיצא בסודר שעל כתיפו בשבת אלא שנימא כרוכה לו 

באצבעו וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו אפילו אין נימא כרוכה לו באצבעו דרש רב 

פ שאין נימא כרוכה לו באצבעותיו עולא "מיה דרב חסדא הלכה אענחמן בר רב חסדא מש

איקלע לבי אסי בר היני בעו מיניה מהו לעשות מרזב בשבת אמר להו הכי אמר רבי אלעי 

ירמיה הוה יתיב ' זירא כיסי בבלייתא ר' אסור לעשות מרזב בשבת מאי מרזב אמר ר

סור אמר רב פפא נקוט האי כללא ל א"ל אסור והכי מאי א"ל הכי מאי א"זירא א' קמיה דר

בידך כל אדעתא דלכנופי אסור כל דלהתנאות שרי כי הא דרב שישא בריה דרב אידי 

מתנאה בסדינו הוה כי אתא רב דימי אמר פעם אחת יצא רבי לשדה והיו שני צידי טליתו 

יר מא' מונחין על כתיפו אמר לפניו יהושע בן זירוז בן חמיו של רבי מאיר בזו לא חייב ר

חטאת אמר ליה דקדק רבי מאיר עד כאן שלשל רבי טליתו כי אתא רבין אמר לא יהושע 

עקיבא ' עקיבא אמר בזו לא חייב ר' בן זירוז הוה אלא יהושע בן כפוסאי היה חתנו של ר

ע עד כאן שלשל רבי טליתו כי אתא רב שמואל בר רב יהודה "חטאת אמר לו דקדק ר

: אמר נשאל איתמר

הרוחץ במי מערה ובמי טבריא ונסתפג אפילו בעשר אלונטיאות לא    א משנה,דף קמז

יביאם בידו אבל עשרה בני אדם מסתפגין באלונטית אחת פניהם ידיהם ורגליהם ומביאין 

אותן בידן סכין וממשמשין אבל לא מתעמלין ולא מתגררין אין יורדין לקורדימא ואין 

חזירין את השבר מי שנפרקה ידו ורגלו עושין אפיקטויזין ואין מעצבין את הקטן ואין מ

: לא יטרפם בצונן אבל רוחץ הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא



קתני מי מערה דומיא דמי טבריא מה מי טבריא חמין אף מי מערה    א גמרא,דף קמז

חמין הרוחץ דיעבד אין לכתחילה לא מכלל 

ש היא דתניא לא "לכתחילה שפיר דמי מני ר' דלהשתטף כל גופו אפי   ב גמרא,דף קמז

יהודה אומר בחמין אסור בצונן ' ש מתיר ר"מ ר"ישתטף אדם בין בחמין בין בצונן דברי ר

ל רישא "ל וסיפא רבותא קמ"רישא רבותא קמ : ונסתפג אפילו בעשר אלונטיות : מותר

ל דאפילו הני דלא נפישי בהו מיא כיון דחד הוא אתי לידי סחיטה וסיפא "רבותא קמ

תנו רבנן  : לו הני דנפישי בהו מיא כיון דרבים נינהו מדכרי אהדדיל אפי"רבותא קמ

מסתפג אדם באלונטית ומניחה בחלון ולא ימסרנה לאוליירין מפני שחשודים על אותו 

דבר רבי שמעון אומר מסתפג באלונטית אחת ומביאה בידו לתוך ביתו אמר ליה אביי לרב 

שמעון הא ' יוחנן ר' א שמואל הא רשמעון הא רבי ה' יוסף הלכתא מאי אמר ליה הא ר

שמעון בתקוע היינו מעלין שמן ' דאמרן רבי דתניא אמר רבי כשהיינו למדין תורה אצל ר

ואלונטית מחצר לגג ומגג לקרפף עד שהיינו מגיעין אצל מעין שהיינו רוחצין בו שמואל 

יוחנן ' דאמר רב יהודה אמר שמואל מסתפג אדם באלונטית ומביאה בידו לתוך ביתו ר

ר יוחנן הלכה מסתפג אדם באלונטית ומביאה בידו לתוך ביתו "חייא בר אבא א' דאמר ר

ר יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן ונסתפג אפילו בעשר אלונטיות "ר יוחנן הכי והא"ומי א

י האוליירין מביאין "ר חייא בר אבא אר"לא יביאם בידו ההוא כבן חכינאי מתני לה א

ראשיה ' בד שיתכסה בהן ראשן ורובן סכניתא צריך לקשר בבלרי נשים לבי בני ובל

ר יוחנן למטה מכתפיים אמר להו רבא לבני מחוזא כי "ר חייא בר אבא א"למטה א

ר סכין "ת : סכין וממשמשין : מעבריתו מאני לבני חילא שרביבו בהו למטה מכתפיים

' יכי עביד רוממשמשין בבני מעיים בשבת ובלבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול ה

אבל לא  : יוחנן אמר סך וממשמש בבת אחת' כ ממשמש ר"חמא בר חנינא אמר סך ואח

ר יוחנן אסור לעמוד בקרקעיתה של דיומסת מפני "ר חייא בר אבא א"א : מתעמלין

יהודה אמר רב כל ימיה של דיומסת עשרים ואחד יום ועצרת מן ' שמעמלת ומרפא אמר ר

ש דאמר שמואל כולהו "להאי גיסא או להאי גיסא ת> להבתח>המנין איבעיא להו עצרת 

שקייני מדיבחא ועד עצרתא מעלו דילמא התם הוא דכמה דקריר עלמא מעלי אבל הכא 

משום הבלא הוא כיון דחמים עלמא טפי מעלי אמר רבי חלבו חמרא דפרוגייתא ומיא 

שיך דדיומסת קיפחו עשרת השבטים מישראל רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם אימ

( שמות יב)בתרייהו איעקר תלמודיה כי הדר אתא קם למיקרי בספרא בעא למיקרא 

' החדש הזה לכם אמר החרש היה לבם בעו רבנן רחמי עליה והדר תלמודיה והיינו דתנן ר

נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבא אחריך שחבריך יקיימוה בידך 

אלעזר בן ' נחמיה שמו ואמרי לה ר' הוראי שמו אלא רנ' ואל בינתך אל תשען תנא לא ר

 : אבל לא מתגררין : נהוראי שמנהיר עיני חכמים בהלכה' ערך שמו ולמה נקרא שמו ר

ג אומר אם היו רגליו מלוכלכות בטיט ובצואה גורר "ר אין גוררין במגררת בשבת רשב"ת

אין יורדין  : דכספא כדרכו ואינו חושש רב שמואל בר יהודה עבדא ליה אימיה מגררתא

אמר רבה בר  : ואין עושין אפיקטויזין בשבת : מאי טעמא משום פיקא : 'לקורדימא וכו

בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא בסם אבל ביד מותר תניא רבי נחמיה אומר אף בחול 

יוחנן ' אמר רבה בר בר חנה אמר ר : ואין מעצבין את הקטן : אסור מפני הפסד אוכלין

 : ינוקא בשבת שפיר דמי והאנן תנן אין מעצבין התם בחומרי שדרה דמיחזי כבונה לפופי

אמר רבי חנא בגדתאה אמר שמואל  : ואין מחזירין את השבר



הלכה מחזירין את השבר רבה בר בר חנה איקלע לפומבדיתא לא על    א גמרא,דף קמח

ה אתא אשכחיה דקא ל זיל גרביה אזיל גרבי"לפירקיה דרב יהודה שדריה לאדא דיילא א

ל הכי אמר רב חנא בגדתאה אמר שמואל הלכה מחזירין "דריש אין מחזירין את השבר א

מי  : ל הא חנא דידן והא שמואל דידן ולא שמיע לי ולאו בדינא גרבתיך"את השבר א

ל הכי מאי אסור "רב אויא הוה יתיב קמיה דרב יוסף שניא ליה ידיה א : 'שנפרקה ידו כו

ל מאי תיבעי לך הא תנן מי שנפרקה ידו או "אסור אדהכי איתפח ידיה א ל"והכי מאי א

ל ולא תנן אין מחזירין את "רגלו לא יטרפם בצונן אבל רוחץ כדרכו ואם נתרפא נתרפא א

השבר ואמר רב חנא בגדתאה אמר שמואל הלכה מחזירין את השבר אמר ליה כולהו 

:  איתמר לא איתמר בחדא מחיתא מחיתנהו היכא דאיתמר איתמר היכא דלא

  

מסכת שבת פרק כג 

שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו הלויני וכן   א משנה,דף קמח

האשה מחבירתה ככרות ואם אינו מאמינו מניח טליתו אצלו ועושה עמו חשבון לאחר 

שבת וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת מניח טליתו אצלו ונוטל את פסחו 

: ועושה עמו חשבון לאחר יום טוב

ל רבא בר רב חנן לאביי מאי שנא השאילני ומאי שנא הלויני אמר "א  א גמרא,דף קמח

ליה השאילני לא אתי למיכתב הלויני אתי למיכתב והא כיון דבחול זימנין דבעי למימר 

ל "ל השאילני ולא קפיד עילויה ואתי למיכתב בשבת נמי אתי למיכתב א"ליה הלויני וא

> ל השאילני לא קפדינן עילויה אתי למיכתב"ש כי א"ל הלויני ל"בחול דלא שנא כי א>

בשבת כיון דהשאילני הוא דשרו ליה רבנן הלויני לא שרו ליה מינכרא מילתא ולא אתי 

ל רבא בר רב חנן לאביי מכדי אמרו רבנן כל מילי דיום טוב כמה דאפשר "למיכתב א

ט לא משנין משום דלא אפשר היכי לעבדי "חצבייהו מיא מלשנויי משנינן הני נשי דמליין 

דמליין בחצבא רבא לימלו בחצבא זוטא הא קא מפשו בהילוכא דמליין בחצבא זוטא 

לימלו בחצבא רבא קא מפשו במשוי 

ניפרוס סודרא אתי לידי סחיטה נכסייה בנכתמא זימנין דמיפסק ואתי   ב גמרא,דף קמח

למקטריה הלכך לא אפשר ואמר ליה רבא בר רב חנן לאביי תנן לא מספקין ולא מטפחין 

ט וקא חזינן דעבדין ולא אמרינן להו ולא מידי ולטעמיך הא דאמר רבא "ולא מרקדין ביו

ליה חפץ ואתי לאיתויי והא קא חזינן נמי  לא ליתיב איניש אפומא דלחייא דילמא מיגנדר

דמותבי חצבי ויתבן אפומא דמבואה ולא אמרינן להו ולא מידי אלא הנח לישראל מוטב 

ש "מ בדרבנן אבל בדאורייתא לא ולא היא ל"שיהו שוגגין ואל יהו מזידין סבור מינה הנ

ו דקאכלי ושתו כ דאורייתא היא וקא חזינן לה"ש בדאורייתא דהא תוספת דיוה"בדרבנן ול

בשבת הוא דאסיר  : וכן אשה מחבירתה ככרות : להו ולא מידי' עד שתחשך ולא אמרי

דלא כהלל דתנן וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה ככר ' אבל בחול שפיר דמי לימא מתני

לחבירתה עד שתעשינה דמים שמא יוקרו חטין ונמצאו באות לידי רבית אפילו תימא הלל 

איתמר הלוואת  : ואם אינו מאמינו : ה הא באתרא דלא קיץ דמיההא באתרא דקיץ דמי

ט רב יוסף אמר לא ניתנה ליתבע ורבה אמר ניתנה ליתבע רב יוסף אמר לא ניתנה "יו



ליתבע דאי אמרת ניתנה ליתבע אתי למיכתב רבה אמר ניתנה ליתבע דאי אמרת לא ניתנה 

מאמינו מניח טליתו אצלו אי ט תנן אם אינו "לא יהיב ליה ואתי לאימנועי משמחת יו

אמרת בשלמא לא ניתנה ליתבע משום הכי מניח טליתו אצלו ועושה עמו חשבון לאחר 

שבת אלא אי אמרת ניתנה ליתבע אמאי מניח טליתו אצלו ליתן ליה ולתבעיה אמר לא 

בעינא דליקום בדינא ודיינא מתיב רב אידי בר אבין השוחט את הפרה וחילקה בראש 

חדש מעובר משמט ואם לאו אינו משמט ואי לא ניתנה ליתבע מאי משמט השנה אם היה 

ש מסיפא אם לאו אינו משמט אי אמרת בשלמא "שאני התם דאיגלאי מילתא דחול הוא ת

ניתנה ליתבע היינו דקתני אינו משמט אלא אי אמרת לא ניתנה ליתבע אמאי אינו משמט 

יל רישא צריך למימר ליה משמט דאי יהיב ליה שקיל מכלל דרישא אי יהיב ליה לא שק

אני סיפא לא צריך למימר ליה משמט אני כדתנן המחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט 

וזה דבר השמטה רב אויא ( דברים טו)כ יקבל ממנו משום שנאמר "אני ואם אמר לו אעפ

ר יוחנן מקדיש אדם "א : וכן ערב פסח : שקיל משכונא רבה בר עולא מערים איערומי

ט נימא מסייע ליה וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת "בשבת וחגיגתו ביופסחו 

ט הכא במאי עסקינן "מניח טליתו אצלו ונוטל את פסחו ועושה עמו חשבון לאחר יו

בממנה אחרים עמו על פסחו דמעיקרא מיקדש וקאי והא אנן תנן אין נמנין על הבהמה 

אן דאימני ביה מעיקרא דמי והא תני רבי ט שאני הכא כיון דרגיל אצלו כמ"בתחילה ביו

הושעיא הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו ונותן לו טלה לפסחו ומקדישו ויוצא בו התם 

נמי כיון דרגיל אצלו אקדושי ליה מעיקרא והא מקדיש קתני הקדש עילוי מדרבנן ומי 

מעריכין  יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן לא מקדישין ולא' יוחנן הכי והא אמר ר' אמר ר

ו בשבת לא קשיא "ט אמרו ק"ולא מחרימין ולא מגביהין תרומות ומעשרות כל אלו ביו

: כאן בחובות שקבוע להן זמן כאן בחובות שאין קבוע להן זמן

מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו אבל לא מן הכתב מפיס   ב משנה,דף קמח

תכוין לעשות מנה גדולה כנגד מנה אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן ובלבד שלא י

: ט אבל לא על המנות"קטנה ומטילין חלשין על הקדשים ביו

ט רב ביבי אמר גזירה שמא ימחוק אביי אמר גזירה שמא יקרא "מ  א גמרא,דף קמט

ד שמא ימחוק לא חיישינן "ב דכתב אכותל ומידלי למ"בשטרי הדיוטות מאי בינייהו א

שמא ימחוק ניחוש שמא יקרא ותו לשמא ימחוק לא  ד"ד שמא יקרא חיישינן ולמ"ולמ

גבוה שתי ' גבוה שתי קומות אפי' חיישינן והתניא לא יקרא לאור הנר ואמר רבה אפי

ג זה לא יקרא אלא איכא בינייהו דכתב אכותל ומיתתי "עשרה בתים זה ע' מרדעות אפי

א לא מיחלף ד שמא יקרא לא חיישינן גודא בשטר"למאן דאמר שמא ימחוק חיישינן למ

ד "ד שמא יקרא ליחוש שמא ימחוק אלא איכא בינייהו דחייק אטבלא ואפינקס למ"ולמ

ד שמא ימחוק ליחוש שמא יקרא "ד שמא יקרא חיישינן ולמ"שמא ימחוק לא חיישינן למ

ת טבלא ופינקס בשטרא לא מיחלף והתניא מונה אדם כמה מבפנים וכמה מבחוץ וכמה "וכ

מכתב שעל גבי הכותל אבל לא מכתב שעל גבי טבלא ופינקס מנות עתיד להניח לפניהם 

ש הכא אלא לאו דחייק וקתני מכתב שעל "ש הכא ומ"היכי דמי אילימא דכתיב מיכתב מ

ג טבלא ופינקס אלא לעולם דכתב אכותל ומידלי ודקא "גבי הכותל אבל לא מכתב שע

רותיו מפיו אבל לא קשיא לך דרבה דרבה תנאי היא דתניא מונה אדם את אורחיו ואת פרפ

אחא מתיר מכתב שעל גבי הכותל היכי דמי אילימא דכתיב מתתא ליחוש ' מן הכתב ר

מ והני תנאי כהני תנאי "מ דרבה תנאי היא ש"שמא ימחוק אלא לאו דכתב ומידלי וש



ש הקבוע "דתניא אין רואין במראה בשבת רבי מאיר מתיר במראה הקבוע בכותל מ

אינו קבוע נמי אדהכי והכי מדכר הכא במראה של מתכת בכותל דאדהכי והכי מדכר ש

ר נחמן אמר רבה בר אבוה מפני מה אמרו "עסקינן וכדרב נחמן אמר רבה בר אבוה דא

מראה של מתכת אסורה מפני שאדם עשוי להשיר בה נימין המדולדלין תנו רבנן כתב 

בחול אסור  המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות אסור לקרותו בשבת ודיוקנא עצמה אף

אל תפנו אל האלילים מאי תלמודא אמר רבי חנין ( ויקרא יט)להסתכל בה משום שנאמר 

עם בניו ועם בני ביתו אין ועם אחר לא  : 'מפיס אדם עם בניו וכו : אל תפנו אל מדעתכם

מאי טעמא כדרב יהודה אמר שמואל דאמר רב יהודה אמר שמואל בני חבורה המקפידין 

ט "שום מדה ומשום משקל ומשום מנין ומשום לווין ופורעין ביוזה על זה עוברין מ

אף משום רבית אי הכי בניו ובני ביתו נמי [ הילל]> בית הלל>וכדברי   ב גמרא,דף קמט

בניו ובני ביתו היינו טעמא כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב מותר להלוות 

הכי מנה גדולה כנגד מנה קטנה נמי אין בניו ובני ביתו ברבית כדי להטעימן טעם רבית אי 

מנה ' נ וחסורי מיחסרא והכי קתני מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השלחן אפי"ה

ט כדרב יהודה אמר רב עם בניו ועם בני ביתו אין עם אחרים לא "גדולה כנגד מנה קטנה מ

ט "סור מט כדרב יהודה אמר שמואל מנה גדולה כנגד מנה קטנה אף בחול לאחרים א"מ

ר יעקב בריה דבת יעקב "מאי אבל לא על המנות א : 'מטילין חלשין על וכו : משום קוביא

ועמך ( הושע ד)ט פשיטא מהו דתימא הואיל וכתיב "אבל לא על המנות של חול ביו

ר יעקב בריה דבת יעקב כל שחבירו נענש על "ל וא"מנות דחול נמי קמ' כמריבי כהן אפי

( א כבמלכים )ה מנלן אילימא משום דכתיב "במחיצתו של הקבידו אין מכניסין אותו 

מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה ויצא ' ויאמר ה

ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ' ויאמר אני אפתנו וגו' הרוח ויעמוד לפני ה

ר יוחנן זה רוחו של נבות ומאי "א ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן ואמרינן מאי רוח

דובר שקרים לא ( תהילים קא)צא אמר רב צא ממחיצתי ודילמא התם היינו טעמא דכתיב 

שבעת קלון ' שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל וגו( חבקוק ב)יכון אלא מהכא 

מכבוד זה נבוכדנצר שתה גם אתה והערל זה צדקיה חדא דכוליה קרא בנבוכדנצר כתיב 

ר יהודה אמר רב בשעה שבקש אותו "ד צדקיה צדיקא מאי הוה ליה למיעבד ליה דאועו

גם ענוש לצדיק לא טוב אין לא ( משלי יז)אלא מהכא ' רשע לעשות לאותו צדיק כך וכו

ולא ' כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע צדיק אתה ה( תהילים ה)טוב אלא רע וכתיב 

איך ( ישעיהו יד)ם לישנא דפורא הוא דכתיב יגור במגורך רע מאי משמע דהאי חלשי

אמר רבה בר רב הונא מלמד ' נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים וגו

( ישעיהו יד)שהיה מטיל פור על גדולי מלכות לידע איזה בן יומו של משכב זכור וכתיב 

ן כל ימיו של אותו ר יוחנ"אמר רבי יוחנן שנחו ממשכב זכור וא' כל מלכי גוים כולם וגו

נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה ( ישעיהו יד)רשע לא נמצא שחוק בפה כל בריה שנאמר 

יוחנן אסור לעמוד בביתו של אותו ' יצחק אמר ר' מכלל דעד השתא לא הוה רנה ואמר ר

ושעירים ירקדו שם ואמר רב יהודה אמר רב בשעה שביקש אותו ( ישעיהו יג)' רשע שנא

ו צדיק כך נמשכה ערלתו שלש מאות אמה והיתה מחזרת על כל רשע לעשות לאות

המסיבה כולה שנאמר שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל ערל בגימטריא שלש 

מאות הוי ואמר רב יהודה אמר רב בשעה שירד אותו רשע לגיהנם רעשו כל יורדי גיהנם 

גם ( שעיהו ידי)אמרו שמא למשול עליהם הוא בא או ליחלות כמותם הוא בא שנאמר 



ממי נעמת רדה ( יחזקאל לב)ק ואמרה "אתה חולית כמונו אלינו נמשלת יצאתה ב

ר יהודה אמר רב "איך שבת נוגש שבתה מדהבה א( ישעיהו יד)והשכבה את ערלים 

שבתה אומה זו שאמרה 

( דנייאל ד)מדוד והבא ואיכא דאמרי שאמרה מאד מאד הביא בלא מדה   א גמרא,דף קנ

וספת לי אמר רב יהודה אמר רב ירמיה בר אבא מלמד שרכב על ארי זכר ורבו יתירה ה

: וגם את חית השדה נתתי לו לעבדו( ירמיהו כז)' וקשר תנין בראשו לקיים מה שנא

לא ישכור אדם פועלים בשבת ולא יאמר אדם לחבירו לשכור לו פועלים   א משנה,דף קנ

רות אבל מחשיך הוא לשמור ומביא אין מחשיכין על התחום לשכור לו פועלים ולהביא פי

: פירות בידו כלל אמר אבא שאול כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו

ש חבירו אמר רב פפא חבר נכרי מתקיף לה רב "ש הוא ומ"מ> פשיטא>  א גמרא,דף קנ

ל לא "אשי אמירה לנכרי שבות אלא אמר רב אשי אפילו תימא חבירו ישראל הא קמ

ירו שכור לי פועלים אבל אומר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב יאמר אדם לחב

מני כרבי יהושע בן קרחה דתניא לא יאמר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב ' ומתני

רבי יהושע בן קרחה אומר אומר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב אמר רבה בר 

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהושע בן קרחה ו

ממצוא חפצך ודבר דבר דיבור אסור ( ישעיהו נח)ט דרבי יהושע בן קרחה דכתיב "מ

יוחנן דיבור אסור הרהור ' הרהור מותר רמי ליה רב אחא בר רב הונא לרבא מי אמר ר

מותר אלמא הרהור לאו כדיבור דמי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום 

והיה מחניך ( דברים כג)ר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא שאני התם דבעינן מות

ולא יראה בך ערות דבר ההוא מיבעי ליה לכדרב ( דברים כג)קדוש וליכא הכא נמי כתיב 

ערום אסור לקרות קרית שמע כנגדו מאי איריא { גוי> }ם"עכו>יהודה דאמר רב יהודה 

מיבעיא קאמר לא מיבעיא ישראל דאסור אבל ישראל נמי לא ' אפי{ גוי> }ם"עכו>

אשר בשר חמורים בשרם אימא שפיר דמי ( יחזקאל כג)כיון דכתיב ביה { גוי> }ם"עכו>

וערות אביהם לא ראו ודיבור מי אסיר והא ( בראשית ט)ל אימא הכי נמי אמר קרא "קמ

ר "רב חסדא ורב המנונא דאמרי תרוייהו חשבונות של מצוה מותר לחשבן בשבת וא

ר יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן מפקחין פיקוח "אלעזר פוסקים צדקה לעניים בשבת וא

ר שמואל "נפש ופיקוח רבים בשבת והולכין לבתי כנסיות לפקח על עסקי רבים בשבת וא

ר יוחנן הולכין לטרטיאות ולקרקסאות ולבסילקאות לפקח על עסקי רבים "בר נחמני א

תינוקות ליארס בשבת ועל התינוק ללמדו ספר בשבת ותנא דבי מנשה משדכין על ה

וללמדו אומנות אמר קרא ממצוא חפצך ודבר דבר חפציך אסורים חפצי שמים מותרין 

ה "ושל מה בכך מותר לחשבן בשבת תנ[ מלך]ר יהודה אמר שמואל חשבונות של "א

אסור לחשבן של מלך ' חשבונות שעברו ושעתידין להיו

ר לחושבן ורמינהו חושבין חשבונות שאינן צריכין ואין ושל מה בכך מות  ב גמרא,דף קנ

מחשבין חשבונות שצריכין בשבת כיצד אומר אדם לחבירו כך וכך פועלים הוצאתי על 

שדה זו כך וכך דינרין הוצאתי על דירה זו אבל לא יאמר לו כך וכך הוצאתי וכך וכך אני 

א דאגירא גביה הא דליכא עתיד להוציא ולטעמיך קשיא לך היא גופא אלא הא דאיכא אגר

תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך  : אין מחשיכין : אגרא דאגירא גביה

שדהו ונמלך עליה לגודרה ונזכר ששבת הוא ונמנע אותו חסיד ולא גדרה ונעשה לו נס 

ר יהודה אמר שמואל מותר "ועלתה בו צלף וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו א



לחבירו לכרך פלוני אני הולך למחר שאם יש בורגנין הולך תנן אין מחשיכין  לאדם לומר

על התחום לשכור פועלים ולהביא פירות בשלמא לשכור פועלים דבשבת לא מצי אגר 

אלא להביא פירות לימא שאם יש שם מחיצות מביא משכחת לה בפירות המחוברים והתני 

קש בשלמא קש משכחת לה במחובר אושעיא אין מחשיכין על התחום להביא תבן ו' ר

ש מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה "אלא תבן היכי משכחת לה בתיבנא סריא ת

ועל עסקי המת על עסקי כלה ומת אין על עסקי אחר לא בשלמא אחר דומיא דכלה 

משכחת לה למיגזא ליה אסא אלא מת מאי ניהו להביא לו ארון ותכריכין וקתני מת אין 

מביא מת נמי משכחת לה למיגזא ליה ' ואמאי לימא שאם יש שם מחיצואבל אחר לא 

ג דלא אבדיל והאמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי "ואע : אבל מחשיכין : גלימא

אליעזר בן יעקב אסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל וכי תימא דאבדיל בתפלה 

יל על הכוס וכי תימא דאבדיל והאמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בתפלה צריך שיבד

' ל ר"על הכוס כוס בשדה מי איכא תרגמא רבי נתן בר אמי קמיה דרבא בין הגיתות שנו א

אבא לרב אשי במערבא אמרינן הכי המבדיל בין קודש לחול ועבדינן צורכין אמר רב אשי 

אבא כלל אמר  : כי הוינא בי רב כהנא הוה אמר המבדיל בין קודש לחול ומסלתינן סילתי

אבא שאול אהייא אילימא ארישא קאי אין מחשיכין > איבעיא להו> : 'שאול כל שאני וכו

על התחום לשכור פועלים להביא פירות 

האי כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני בחשיכתו כל שאיני זכאי   א גמרא,דף קנא

באמירתו איני רשאי בחשיכתו מיבעי ליה אלא אסיפא קאי אבל מחשיך הוא לשמור 

ומביא פירות בידו האי כל שאני זכאי בחשיכתו רשאי אני באמירתו מיבעי ליה לעולם 

אסיפא קאי ואבא שאול אהא קאי דאמר רב יהודה אמר שמואל מותר לאדם לומר לחבירו 

ק מי "שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי וקאמר אבא שאול לת

ר לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות לא מודית דמותר אדם לומר לחבירו שמו

שבתחומי ואימא כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו כלל לאתויי מאי 

ר אין מחשיכין על התחום להביא בהמה היתה עומדת חוץ לתחום קורא "לאתויי הא דת

לה והיא באה כלל אמר אבא שאול כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו 

חשיכין לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכין ואומרים לו לך ומ

למקום פלוני ואם לא מצאת במקום פלוני הבא ממקום פלוני לא מצאת במנה הבא 

: יוסי ברבי יהודה אומר ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח' במאתים ר

עסקי המת להביא לו מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל   א משנה,דף קנא

כ באו ממקום קרוב "ארון ותכריכים נכרי שהביא חלילין בשבת לא יספוד בהן ישראל אא

: עשו לו ארון וחפרו לו קבר יקבר בו ישראל ואם בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית

מאי ממקום קרוב רב אמר ממקום קרוב ממש ושמואל אמר חיישינן   א גמרא,דף קנא

שמא חוץ לחומה לנו דיקא מתניתין כוותיה דשמואל דקתני עשה לו ארון וחפר לו קבר 

כוותיה דרב [ ותנן]> ותניא>יקבר בו ישראל אלמא מספיקא שרי הכא נמי מספיקא שרי 

שבת אם רוב נכרים לערב עיר שישראל ונכרים דרים בה והיתה בה מרחץ המרחצת ב

> אסור וימתין>רוחץ בה מיד אם רוב ישראל ימתין עד כדי שיחמו חמין מחצה על מחצה 

יהודה אומר באמבטי קטנה אם יש בה רשות רוחץ בה מיד ' עד כדי שיחמו חמין ר[ ימתין]

מאי רשות אמר רב יהודה אמר רב יצחק בריה דרב יהודה אם יש בה אדם חשוב שיש לו 

 : קומקומין בבת אחת באמבטי קטנה מותר לרחוץ בה מיד' בדים שמחממין לו יעשרה ע



אמאי הכא נמי ימתין בכדי שיעשו אמר עולא בעומד  : 'עשו לו ארון וחפרו לו קבר וכו

: ר אבהו במוטל על קברו"באסרטיא תינח קבר ארון מאי איכא למימר א

ובלבד שלא יזיז בו אבר  עושין כל צרכי המת סכין ומדיחין אותו  א משנה,דף קנא

שומטין את הכר מתחתיו ומטילין אותו על החול בשביל 

שימתין קושרין את הלחי לא שיעלה אלא שלא יוסיף וכן קורה   ב משנה,דף קנא

: שנשברה סומכין אותה בספסל או בארוכות המטה לא שתעלה אלא שלא תוסיף

ו של רבי מאיר שנכנס והאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה בתלמיד  ב גמרא,דף קנא

אחריו לבית המרחץ ביקש להדיח קרקע אמר לו אין מדיחין לסוך קרקע אמר לו אין סכין 

ר מביאין כלי "קרקע בקרקע מחלפא מת בקרקע לא מיחלף כל לאתויי מאי לאתויי הא דת

מיקר וכלי מתכות ומניחין על כריסו כדי שלא תפוח ופוקקין את נקביו כדי שלא תיכנס 

עד שלא ירתק חבל הכסף זה חוט השדרה ( קוהלת יב)ח ואף שלמה אמר בחכמתו בהן הרו

ותרוץ גולת הזהב זה אמה ותשבר כד על המבוע זה הכרס ונרוץ הגלגל אל הבור זה פרש 

וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם אמר רב הונא ואמרי לה ( מלאכי ב)וכן הוא אומר 

ה ועושין כל ימיהם כחגים אמר רבי לוי אמר רב חגא אלו בני אדם שמניחין דברי תור

ר יהושע לאחר שלשה ימים כריסו נבקעת ונופלת לו על פניו ואומרת לו "אמר רב פפי א

: טול מה שנתת בי

אין מעצמין את המת בשבת ולא בחול עם יציאת נפש והמעצים עם   ב משנה,דף קנא

: יציאת הנפש הרי זה שופך דמים

מו עם יציאת הנפש הרי זה שופך דמים משל לנר שכבה תנו רבנן המעצ  ב גמרא,דף קנא

ג אומר הרוצה שיתעצמו עיניו של "והולכת אדם מניח אצבעו עליה מיד כבתה תניא רשב

מת נופח לו יין בחוטמו ונותן שמן בין ריסי עיניו ואוחז בשני גודלי רגליו והן מתעצמין 

את השבת דוד מלך ישראל מת ג אומר תינוק בן יומו חי מחללין עליו "מאליהן תניא רשב

אין מחללין עליו את השבת תינוק בן יומו חי מחללין עליו את השבת אמרה תורה חלל 

עליו שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה דוד מלך ישראל מת אין מחללין עליו כיון 

במתים חפשי כיון שמת אדם ( תהילים פח)ר יוחנן "שמת אדם בטל מן המצות והיינו דא

שמעון בן אלעזר אומר תינוק בן יומו חי אין צריך ' י מן המצות ותניא רנעשה חפש

לשומרו מן החולדה ומן העכברים אבל עוג מלך הבשן מת צריך לשומרו מן החולדה ומן 

ומוראכם וחתכם יהיה כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על ( בראשית ט)העכברים שנאמר 

טינן אריה אבי תרי לא נפיל הא קא חזינן הבריות כיון שמת בטלה אימתו אמר רב פפא נקי

דנפיל ההוא כדרמי בר אבא דאמר רמי בר אבא אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו 

אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו אמר רבי חנינא ( תהילים מט)כבהמה שנאמר 

ד א אומר עשה ע"אסור לישן בבית יחידי וכל הישן בבית יחידי אחזתו לילית ותניא רשב

וזכור את ( קוהלת יב)שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך ואף שלמה אמר בחכמתו 

לא יבואו ימי הרעה אלו ימי הזקנה והגיעו שנים >ש>[ אשר]בוראיך בימי בחורותיך עד 

אשר תאמר אין לי בהם חפץ אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה ופליגא 

לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד דשמואל דאמר שמואל אין בין העולם הזה 

אלעזר הקפר אומר לעולם ' כי לא יחדל אביון מקרב הארץ תניא ר( דברים טו)' שנא

יבקש אדם רחמים על מדה זו שאם הוא לא בא בא בנו ואם בנו לא בא בן בנו בא שנאמר 

וסף ר י"ישמעאל גלגל הוא שחוזר בעולם א' כי בגלל הדבר הזה תנא דבי ר( דברים טו)



נקיטינן האי צורבא מרבנן לא מיעני והא קא חזינן דמיעני אם איתא דמיעני אהדורי 

אפתחא לא מיהדר אמר לה רבי חייא לדביתהו כי אתי עניא אקדימי ליה ריפתא כי היכי 

דלקדמו לבניך אמרה ליה מילט קא לייטת להו אמר לה קרא קא כתיב כי בגלל הדבר הזה 

( דברים יג)גמליאל ברבי אומר ' וא שחוזר בעולם תניא רישמעאל גלגל ה' ותנא דבי ר

ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים וכל שאינו 

עד אשר לא תחשך השמש ( קוהלת יב)מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים 

ו העבים אחר הגשם והאור זו פדחת והחוטם והירח זו נשמה והכוכבים אלו הלסתות ושב

זו מאור עיניו של אדם שהולך אחר הבכי אמר שמואל האי דמעתא עד ארבעין שנין הדרא 

מכאן ואילך לא הדרא ואמר רב נחמן האי כוחלא עד ארבעין שנין מרווח מכאן ואילך 

אפילו מליא כאביסנא דגירדאי אוקומי מוקים ארווחי לא מרווח מאי קא משמע לן דכמה 

חנינא שכיבא ליה ברתיה לא הוה קא בכי עלה אמרה ליה ' טפי מעלי רדאלים מכוחלא 

דביתהו תרנגולתא אפיקת מביתך אמר לה תרתי תכלא ועיורא סבר לה כי הא דאמר רבי 

יוחנן משום רבי יוסי בן קצרתה שש דמעות הן שלש יפות ושלש רעות של עשן ושל בכי 

( קוהלת יב)ק ושל פירות יפות ושל בית הכסא רעות של סם ושל שחו  א גמרא,דף קנב

ביום שיזועו שומרי הבית אלו הכסלים והצלעות ' ביום שיזועו שומרי הבית והתעותו וגו

והתעותו אנשי החיל אלו שוקים ובטלו הטוחנות אלו שינים וחשכו הרואות בארובות אלו 

י ל טור תלג סחרונ"ט לא אתית לבי אבידן א"יהושע בן חנניה מ' ל קיסר לר"עינים א

גלידין כלבוהי לא נבחין טחנוהי לא טוחנין בי רב אמרי אדלא אבידנא בחישנא תניא רבי 

ר חסדא "יוסי בר קיסמא אומר טבא תרי מתלת ווי לה לחדא דאזלא ולא אתיא מאי היא א

ינקותא כי אתא רב דימי אמר ינקותא כלילא דוורדא סבותא כלילא דחילפא תנא משמיה 

ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה ( ירמיהו מד)בניגרי שנאמר  דרבי מאיר דוק בככי ותשכח

ל שמואל לרב יהודה שיננא שרי שקיך ועייל לחמך עד ארבעין שנין מיכלא "לא ראינו א

יהושע בן קרחה מהכא לקרחינא כמה ' ל ההוא גוזאה לר"מעלי מכאן ואילך משתי מעלי א

בארבעה אמר ליה עיקרא ברחא קרחא { מינא> }צדוקי>ל "ל כמהכא לגוזניא א"הוי א

ל דעל סוס מלך דעל חמור בן חורין ודמנעלי "שליפא בתמניא חזייה דלא סיים מסאניה א

ל גוזא גוזא תלת אמרת לי "בריגלוהי בר איניש דלא הא ולא הא דחפיר וקביר טב מיניה א

בנים ברוך המקום ' נחלת ה( תהילים קכז)תלת שמעת הדרת פנים זקן שמחת לב אשה 

שמעון ' ל רבי לר"ל קרחא מצויינא אמר ליה עיקרא שליפא תוכחה א"כולם אשמנעך מ

ל סלעים "בן חלפתא מפני מה לא הקבלנו פניך ברגל כדרך שהקבילו אבותי לאבותיך א

קוהלת ) : נעשו גבוהים קרובים נעשו רחוקים משתים נעשו שלש משים שלום בבית בטל

בשפל קול הטחנה בשביל קורקבן שאינו  אלו נקביו של אדם' וסגרו דלתים בשוק וגו( יב

טוחן ויקום לקול הצפור שאפילו צפור מנערתו משנתו וישחו כל בנות השיר שאפילו 

דומות עליו כשוחה ואף ברזילי הגלעדי אמר [ קול שרים ושרות]> קול שירים ושירות>

בן שמנים שנה אנכי היום האדע בין טוב לרע מכאן שדעותן של ( ב יטשמואל )לדוד 

זקנים משתנות אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה מכאן ששפתותיהן של 

זקנים מתרפטות אם אשמע עוד בקול שרים ושרות מכאן שאזניהם של זקנים מתכבדות 

אמר רב ברזילי הגלעדי שקרא הוה דההיא אמתא דהויא בי רבי בת תשעין ותרתין שנין 

וף בזמה הוה וכל השטוף בזמה זקנה והות טעמא קידרא רבא אמר ברזילי הגלעדי שט

קופצת עליו תניא רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין חכמה 



בישישים חכמה ואורך ימים תבונה ועמי הארץ כל זמן ( איוב יב)נתוספת בהם שנאמר 

גם מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח ( איוב יב)שמזקינין טפשות נתוספת בהן שנאמר 

מגבוה ייראו שאפילו גבשושית קטנה דומה עליו כהרי הרים וחתחתים בדרך בשעה 

שמהלך בדרך נעשו לו תוהים וינאץ השקד זו קליבוסת ויסתבל החגב אלו עגבות ותפר 

האביונה זו חמדה רב כהנא הוה פסיק סידרא קמיה דרב כי מטא להאי קרא נגיד ואתנח 

כי הוא אמר ויהי ( תהילים לג)הנא מאי דכתיב מ בטל ליה חמדיה דרב אמר רב כ"אמר ש

זו אשה הוא צוה ויעמוד אלו בנים תנא אשה חמת מלא צואה ופיה מלא דם והכל רצין 

ר יצחק מלמד שכל צדיק וצדיק "כי הולך האדם אל בית עולמו א( קוהלת יב)אחריה 

כולן בשער נותנין לו מדור לפי כבודו משל למלך שנכנס הוא ועבדיו לעיר כשהן נכנסין 

אחד נכנסין כשהן לנין כל אחד ואחד נותנין לו מדור לפי כבודו ואמר רבי יצחק מאי 

כי הילדות והשחרות הבל דברים שאדם עושה בילדותו משחירים פניו ( קוהלת יא)דכתיב 

אך בשרו ( איוב יד)לעת זקנתו ואמר רבי יצחק קשה רימה למת כמחט בבשר החי שנאמר 

ונפשו עליו תאבל ' דא נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה שנאעליו יכאב אמר רב חס

ויעש לאביו אבל שבעת ימים אמר רב יהודה מת שאין לו מנחמין ( בראשית נ)וכתיב 

בני אדם ויושבין במקומו ההוא דשכיב בשבבותיה דרב יהודה לא היו לו מנחמין ' הולכין י

ויתבי בדוכתיה לאחר שבעה  כל יומא הוה דבר רב יהודה בי עשרה  ב גמרא,דף קנב

ר אבהו "ימים איתחזי ליה בחילמיה דרב יהודה ואמר ליה תנוח דעתך שהנחת את דעתי א

ש ברבי חד אמר "כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל פליגי בה רבי חייא ור

עד שיסתם הגולל וחד אמר עד שיתעכל הבשר מאן דאמר עד שיתעכל הבשר דכתיב 

בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל מאן דאמר עד שיסתם הגולל דכתיב  אך( איוב יד)

והרוח תשוב אל האלהים ( קוהלת יב)ר "ת' וישוב העפר על הארץ כשהיה וגו( קוהלת יב)

ו שחלק בגדי "אשר נתנה תנה לו כמו שנתנה לך בטהרה אף אתה בטהרה משל למלך ב

טפשים שבהן הלכו ועשו בהן מלכות לעבדיו פקחין שבהן קיפלום והניחום בקופסא 

מלאכה לימים ביקש המלך את כליו פקחין שבהן החזירום לו כשהן מגוהצין טפשין שבהן 

החזירום לו כשהן מלוכלכין שמח המלך לקראת פקחין וכעס לקראת טפשין על פקחין 

אמר ינתנו כלי לאוצר והם ילכו לבתיהם לשלום ועל טפשין אמר כלי ינתנו לכובס והן 

יבא שלום ( ישעיהו נז)ה על גופן של צדיקים אומר "בבית האסורים אף הקביתחבשו 

והיתה נפש אדוני צרורה ( א כהשמואל )ינוחו על משכבותם ועל נשמתן הוא אומר 

לרשעים ועל ' אין שלום אמר ה( ישעיהו מח)בצרור החיים על גופן של רשעים הוא אומר 

' יקלענה בתוך כף הקלע תניא ר ואת נפש אויביך( א כהשמואל )נשמתן הוא אומר 

אליעזר אומר נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד שנאמר והיתה נפש אדני צרורה 

ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר ]בצרור החיים ושל רשעים זוממות והולכות 

ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף ' שנא[ עומד בסוף העולם ומקלעין נשמתן זה לזה

ל איכא שכיבנא לא אמרי לכו האי מילתא הכי "נ של בינונים מאי א"ל רבה לר"א הקלע

> ליה>אמר שמואל אלו ואלו לדומה נמסרין הללו יש להן מנוח הללו אין להן מנוח אמר 

וישב העפר על הארץ כשהיה ( קוהלת יב)רב מרי עתידים צדיקים דהוו עפרא דכתיב 

נחר בהו רב אחאי בר יאשיה אתו ואמרו ליה  הנהו קפולאי דהוו קפלי בארעא דרב נחמן

ל "לרב נחמן נחר בן גברא אתא ואמר ליה מאן ניהו מר אמר ליה אנא אחאי בר יאשיה א

ל והא קרא "ל ומני מרי דלא ידענא ליה א"ולאו אמר רב מרי עתידי צדיקי דהוו עפרא א



לי דכתיב כתיב וישוב העפר על הארץ כשהיה אמר ליה דאקרייך קהלת לא אקרייך מש

ורקב עצמות קנאה כל מי שיש לו קנאה בלבו עצמותיו מרקיבים כל שאין לו ( משלי יד)

קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבים גששיה חזייה דאית ביה מששא אמר ליה ליקום מר 

וידעתם ( יחזקאל לז)לגוויה דביתא אמר ליה גלית אדעתך דאפילו נביאי לא קרית דכתיב 

כי עפר אתה ואל עפר תשוב ( בראשית ג)ל והכתיב "ברותיכם אבפתחי את ק' כי אני ה

אבהו אמריתו ' לר{ מינא> }צדוקי>ל ההוא "ל ההוא שעה אחת קודם תחיית המתים א"א

נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד אובא טמיא היכא אסקיה לשמואל בנגידא 

ונשמתו עולה ויורדת  ב חדש גופו קיים"ל התם בתוך שנים עשר חדש הוה דתניא כל י"א

ב חדש הגוף בטל "לאחר י

ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר   א גמרא,דף קנג

ב הוא אם לאו איני והאמר ליה רב "שילת משמיה דרב מהספדו של אדם ניכר אם בן העוה

ואחים הא לרב שמואל בר שילת אחים בהספידא דהתם קאימנא לא קשיא הא דמחמו ליה 

ל אביי לרבה כגון מר דסנו ליה כולהו פומבדיתאי מאן אחים "דמחמו ליה ולא אחים א

ב "בעא מניה רבי אלעזר מרב איזהו בן העוה : ל מיסתיא את ורבה בר רב חנן"הספידא א

ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי ( ישעיהו ל)ל "א

וסבבו בשוק הסופדים ( קוהלת יב)כל שדעת רבותינו נוחה הימנו חנינא אמר ' תשמאילו ר

בני גלילא אמרי עשה דברים לפני מטתך בני יהודה אמרי עשה דברים לאחר מטתך ולא 

פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה תנן התם רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך 

אמר להן וכל שכן ישוב היום שמא  א וכי אדם יודע איזהו יום ימות"שאלו תלמידיו את ר

בכל עת יהיו ( קוהלת ט)ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה ואף שלמה אמר בחכמתו 

ר יוחנן בן זכאי משל למלך שזימן את עבדיו "בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר א

לסעודה ולא קבע להם זמן פיקחין שבהן קישטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך אמרו 

לום חסר לבית המלך טיפשין שבהן הלכו למלאכתן אמרו כלום יש סעודה בלא טורח כ

בפתאום ביקש המלך את עבדיו פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין והטיפשים 

נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין שמח המלך לקראת פיקחים וכעס לקראת טיפשים אמר הללו 

ו הללו שלא קישטו עצמן לסעודה יעמדו שקישטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו וישת

מ אמר אף הן נראין כמשמשין אלא אלו ואלו יושבין הללו "מ משום ר"ויראו חתנו של ר

הנה ' כה אמר ה( ישעיהו סה)אוכלין והללו רעבין הללו שותין והללו צמאים שנאמר 

אתם עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ירונו מטוב לב ו

א בכל עת יהיו בגדיך לבנים אלו ציצית ושמן על ראשך אל יחסר אלו "תצעקו מכאב לב ד

:  תפילין

  

מסכת שבת פרק כד 

מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי ואם אין עמו נכרי מניחו על החמור   א משנה,דף קנג

חבלים הגיע לחצר החיצונה נוטל את הכלים הניטלין בשבת ושאינן ניטלין בשבת מתיר ה

: והשקין נופלין מאיליהם



מאי טעמא שרו ליה רבנן למיתב כיסיה לנכרי קים להו לרבנן דאין אדם   א גמרא,דף קנג

ר אמר רבא דוקא "אמות ברה' מעמיד עצמו על ממונו אי לא שרית ליה אתי לאיתויי ד

כיסו אבל מציאה לא פשיטא כיסו תנן מהו דתימא הוא הדין אפילו מציאה והאי דקתני 

ל ולא אמרן אלא דלא אתי לידיה אבל אתי לידיה ככיסיה "כיסו אורחא דמילתא קתני קמ

דמי איכא דאמרי בעי רבא מציאה הבאה לידו מהו כיון דאתא לידיה ככיסיה דמי או 

טעמא דאין עמו נכרי הא  : אין עמו נכרי : דילמא כיון דלא טרח בה לאו ככיסיה דמי תיקו

מאי טעמא חמור אתה מצווה על שביתתו נכרי אי אתה  יש עמו נכרי לנכרי יהיב ליה

מצווה על שביתתו חמור וחרש שוטה וקטן אחמור מנח ליה לחרש שוטה וקטן לא יהיב 

ט הני אדם האי לאו אדם חרש ושוטה לשוטה שוטה וקטן לשוטה איבעיא להו "ליה מ

יעזר תרומת אל' יצחק אומר משום ר' א לא תיבעי לך דתניא ר"חרש וקטן מאי אליבא דר

חרש 

לא תצא לחולין מפני שהוא ספק כי תיבעי לך אליבא דרבנן דתנן חמשה   ב גמרא,דף קנג

לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה אלו הן חרש שוטה וקטן והתורם את שאינו 

שלו ונכרי שתרם את של ישראל אפילו ברשותו אין תרומתו תרומה מאי לחרש יהיב ליה 

ת או דילמא לקטן יהיב ליה דחרש אתי לאחלופי בגדול פיקח איכא דקטן אתי לכלל דע

דאמרי לחרש יהיב ליה איכא דאמרי לקטן יהיב ליה אין שם לא נכרי ולא חמור ולא חרש 

ולא שוטה ולא קטן מאי אמר רבי יצחק עוד אחרת היתה ולא רצו חכמים לגלותה מאי עוד 

( משלי כה)רצו חכמים לגלותה משום אמות אמאי לא ' אחרת היתה מוליכו פחות פחות מד

כבוד אלהים הסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר והכא מאי כבוד אלהים איכא דילמא אתי 

יהושע אומר בו ביום מחקו ' א אומר בו ביום גדשו סאה ר"ר תניא ר"אמות ברה' לאתויי ד

לתוכה א למה הדבר דומה לקופה מלאה קישואין ודילועין אדם נותן "סאה תניא משל דר

יהושע למה הדבר דומה לעריבה מלאה דבש נותן לתוכה ' חרדל והיא מחזקת משל דר

רימונים ואגוזים והיא מקיאה אמר מר אין עמו נכרי מניחו על החמור והלא מחמר 

ר אדא בר אהבה מניחו עליה כשהיא "לא תעשה כל מלאכה א( שמות כ)ורחמנא אמר 

ם ולהטיל גללים ואיכא עקירה והנחה מהלכת והא אי אפשר דלא קיימא להשתין מי

כשהיא מהלכת מניחו עליה כשהיא עומדת נוטלו הימנה אי הכי אפילו חברו נמי אמר רב 

פפא כל שבגופו חייב חטאת בחברו פטור אבל אסור כל שחברו פטור אבל אסור בחמורו 

ר אדא בר אהבה היתה חבילתו מונחת לו על כתיפו רץ תחתיה עד "מותר לכתחלה א

יע לביתו דוקא רץ אבל קלי קלי לא מאי טעמא כיון דלית ליה היכירא אתי למיעבד שמג

עקירה והנחה סוף סוף כי מטא לביתיה אי אפשר דלא קאי פורתא וקמעייל מרשות הרבים 

י דזריק ליה כלאחר יד אמר רמי בר חמא המחמר אחר בהמתו בשבת בשוגג חייב "לרה

רבא דאמר קרא לא תעשה כל מלאכה אתה חטאת במזיד חייב סקילה מאי טעמא אמר 

ובהמתך בהמתו דומיא דידיה מה הוא בשוגג חייב חטאת במזיד חייב סקילה אף בהמתו 

נמי בשוגג חייב חטאת במזיד חייב סקילה אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכתיב 

תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה והנפש אשר תעשה ביד רמה הוקשה כל ( במדבר טו)

נ עד דעביד מעשה בגופיה ועוד תנן "ז דעביד מעשה בגופיה ה"ז מה ע"ה כולה לעהתור

המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה מכלל דאיכא מידי 

דאין חייבין על שגגתו חטאת ולא על זדונו סקילה ומאי ניהו לאו דמחמר לא תחומין 

יוסי ' ע והבערה אליבא דר"ואליבא דר



רב זביד מתני הכי אמר רמי בר חמא המחמר אחר בהמה בשבת בשוגג   א גמרא,קנדדף 

אינו חייב חטאת במזיד חייב סקילה מתיב רבא המחלל את השבת בדבר שחייבין על 

שגגתו חטאת חייבין על זדונו סקילה הא אין חייבין על שגגתו חטאת אין חייבין על זדונו 

י קאמר דבר שחייבין על שגגתו חטאת חייבין על הכ' סקילה מי קתני הא אין חייבין כו

זדונו סקילה ויש דבר שאין חייבין על שגגתו חטאת וחייבין על זדונו סקילה ומאי ניהו 

מחמר רבא אחוה דרב מרי בר רחל ואמרי לה אבוה דרב מרי בר רחל ללישנא בתרא 

מרי בר רחל קשיא הא דרב אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסיה דבבל דילמא תרי 

הוו הוה מתני לה להא שמעתיה משמיה דרבי יוחנן לפטור אמר רבי יוחנן המחמר אחר 

ז במזיד "בהמתו בשבת פטור מכלום בשוגג לא מחייב חטאת דהוקשה כל התורה כולה לע

נמי לא מיחייב דתנן המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה 

ו חטאת אין חייבין על זדונו סקילה בלאו נמי לא מיחייב דהוה ליה הא אין חייבין על שגגת

ד אין לוקין עליו "ד וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"לאו שניתן לאזהרת מיתת ב

ד לוקין ליכתוב רחמנא לא תעשה כל מלאכה ובהמתך אתה "למ' ואפי  ב גמרא,דף קנד

אמר רב הונא היתה  : החיצונה הגיע לחצר : למה לי הוא ניהו דמיחייב בהמתו לא מיחייב

בהמתו טעונה כלי זכוכית מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה ומתיר החבלים והשקין 

נופלים והאנן תנן נוטל את הכלים הניטלין בשבת כי קאמר רב הונא בקרני דאומנא דלא 

חזיא ליה והא קא מבטל כלי מהיכנו בשליפי זוטרי מיתיבי היתה בהמתו טעונה טבל 

פ שמשתברין התם בכולסא דיקא נמי "ת מתיר את החבלים והשקין נופלין ואעועששיו

פ שמשתברין "דקתני דומיא דטבל מה טבל דלא חזי ליה אף הכא נמי לא חזי ליה ומאי אע

ש בן יוחי אומר היתה בהמתו טעונה "ל תניא ר"מהו דתימא להפסד מועט נמי חששו קמ

ד אחר והוא נופל מאליו חמורו של רבן שליף של תבואה מניח ראשו תחתיה ומסלקו לצ

גמליאל היתה טעונה דבש ולא רצה לפורקה עד מוצאי שבת למוצאי שבת מתה והאנן תנן 

נוטל כלים הניטלין כשהדביש הדביש למאי חזי לכתיתא דגמלי ויתיר חבלים ויפלו שקין 

איכא צער מיצטרו זיקי ויביא כרים וכסתות ויניח תחתיהן מטנפי וקמבטל כלי מהיכנו וה

בעלי חיים קסבר צער בעלי חיים דרבנן אביי אשכחיה ליה לרבה דקא משפשף ליה 

ל צדדין הן וצדדין לא גזרו בהו "ל קא משתמש מר בבעלי חיים א"לבריה אגבא דחמרא א

רבנן מנא תימרא דתנן מתיר חבלים והשקין נופלין מאי לאו בחבר גוולקי דהוו להו צדדין 

נן לא בחבר אגלווקי דלא הוו צדדין אי נמי בלכתא איתיביה שתים וצדדין לא גזרו בהו רב

ט מאי לאו דחק ביה באילן דהוו להו "בידי אדם ואחת באילן כשרה ואין עולין לה ביו

ה אימא "צדדין וצדדין אסורין לא דכפייה לאילן ואנח סיכוך עילויה דקמשמש באילן א

ט ואי דכפייה לאילן אמאי עולין "יוסיפא שלש בידי אדם ואחת באילן כשרה ועולין לה ב

ט אלא התם בגואזא "ט ואלא מאי צדדין אסורין סוף סוף אמאי עולין לה ביו"לה ביו

פרסכנא דאילן גופיה דופן בעלמא הוא דשוויה דיקא נמי דקתני זה הכלל כל אילו שינטל 

א אומר "ט רשב"מ לימא כתנאי אין עולין לה ביו"ט ש"האילן ויכולה לעמוד עולין לה ביו

ס צדדין אסורין ומר סבר מותרין "ט מאי לאו בהא קמיפלגי דמ"מ עולין לה ביו"משום ר

ס "ס צדי צדדין אסורין ומ"ע צדדין אסורין והכא בצדי צדדין קמיפלגי מ"אמר אביי לא דכ

צדי צדדין מותרין רבא אמר מאן דאסר בצדדין אסר נמי בצדי צדדין מאן דשרי בצדי 

דין איתיביה רב משרשיא לרבא נעץ צדדין שרי נמי בצד



יתד באילן ותלה בה כלכלה למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב   א גמרא,דף קנה

' טפחים עירובו עירוב טעמא דנעץ יתד באילן הא לא נעץ אפילו למטה מי' למטה מי

טפחים אין עירובו עירוב והא האי תנא דקאסר בצדדין וקשרי בצדי צדדין אמר רב פפא 

הכא בכלכלה דחוקה עסקינן דבהדי דשקיל ליה לעירוב קמניד ליה לאילן וקמשמש באילן 

גופיה והלכתא צדדין אסורין צדי צדדין מותרין אמר רב אשי השתא דאמרת צדדין אסורין 

האי דרגא דמדלא לא לינחיה איניש אדיקלא דהוו להו צדדין אלא לינחיה אגוואזי לבר 

: עיה אגוואזי אלא ליתנח אקניןמדיקלא וכי סליק לא לינח כר

מתירין פקיעי עמיר לפני בהמה ומפספסין את הכיפין אבל לא את   א משנה,דף קנה

הזירין אין מרסקין לא את השחת ולא את החרובין לפני בהמה בין דקה ובין גסה רבי 

: יהודה מתיר בחרובין לדקה

עין תרי כיפין תלתא זירין אמר רב הונא הן הן פקיעין הן הן כיפין פקי  א גמרא,דף קנה

ק מתירין פקיעי עמיר לפני בהמה ומפספסין והוא הדין לכיפין אבל לא את "דארזי וה

הזירין לא לפספס ולא להתיר אמר רב חסדא מאי טעמא דרב הונא קא סבר למטרח 

באוכלא טרחינן לשויי אוכלא לא משוינן רב יהודה אמר הן הן פקיעין הן הן זירין פקיעין 

ק מתירין פקיעי עמיר לפני בהמה אבל פספוסי לא וכיפין "רין תלתא כיפין דארזי והתרי זי

פספוסי נמי מפספסינן אבל לא הזירין לפספס אלא להתיר אמר רבא מאי טעמא דרב 

יהודה קסבר שווי אוכלא משוינן מטרח באוכלא לא טרחינן תנן אין מרסקין את השחת 

סה מאי לאו חרובין דומיא דשחת מה שחת ואת החרובין לפני בהמה בין דקה ובין ג

דרכיכי אף חרובין דרכיכי אלמא לא טרחינן באוכלא ותיובתיה דרב הונא אמר לך רב 

הונא לא שחת דומיא דחרובין מה חרובין דאקושי אף שחת דאקושי היכי משכחת לה 

ש רבי יהודה מתיר בחרובין לדקה לדקה אין לגסה לא אי אמרת בשלמא "בעילי זוטרי ת

יהודה החרובין ' ק סבר מיטרח באוכלא לא טרחינן שווי משוינן היינו דקא אמר ר"ת

ק סבר שווי אוכלא לא משוינן מיטרח "לדקה נמי שווי אוכלא הוא אלא אי אמרת ת

באוכלא מטרחינן רבי יהודה דמתיר בחרובין לדקה כל שכן לגסה מי סברת דקה דקה 

באוכלא הא מדקתני רישא בין דקה ובין ממש מאי דקה גסה ומאי קרי לה דקה דדייקא 

גסה מכלל דרבי יהודה דקה דקה ממש קאמר קשיא תא שמע מחתכין 

את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים מאי לאו דלועין   ב גמרא,דף קנה

דומיא דנבלה מה נבלה דרכיכא אף דלועין דרכיכי אלמא טרחינן באוכלא ותיובתא דרב 

יהודה לא נבלה דומיא דדלועין מה דלועין דאשוני אף נבלה דאשונא יהודה אמר לך רב 

נ בגורייאתא זוטרי תא שמע דתני רב חנן מנהרדעא "והיכי משכחת לה בבשר פילי א

מפרכינן תבן ואספסתא ומערבין אלמא טרחינן באוכלא תבן בתיבנא סריא אספסתא 

: בעילי זוטרי

סין אבל מלעיטין ואין מאמירין את אין אובסין את הגמל ולא דור  ב משנה,דף קנה

העגלים אבל מלעיטין ומהלקטין לתרנגולין ונותנין מים למורסן אבל לא גובלין ואין 

נותנין מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובך אבל נותנין לפני אווזין ותרנגולין ולפני יוני 

: הרדיסיות

לה אבוס בתוך מעיה מי איכא  מאי אין אובסין אמר רב יהודה אין עושין  ב גמרא,דף קנה

כי האי גוונא אין וכדאמר רב ירמיה מדיפתי לדידי חזי לי ההוא טייעא דאכלא כורא 

איזו היא המראה ואיזו היא הלעטה אמר רב יהודה המראה  : אין מאמירין : ואטעינא כורא



למקום שאינה יכולה להחזיר הלעטה למקום שיכולה להחזיר רב חסדא אמר אידי ואידי 

מקום שאינה יכולה להחזיר והמראה בכלי הלעטה ביד מתיב רב יוסף מהלקטין ל

לתרנגולין ואין צריך לומר שמלקיטין ואין מלקיטין ליוני שובך וליוני עלייה ואין צריך 

לומר שאין מהלקטין מאי מהלקטין ומאי מלקיטין אילימא מהלקטין דספי ליה בידים 

שובך ויוני עלייה מישדא קמייהו נמי לא אלא לאו מלקיטין דשדי ליה קמייהו מכלל דיוני 

מהלקטין למקום שאינה יכולה להחזיר מלקיטין למקום שיכולה להחזיר מכלל דהמראה 

בכלי ותיובתא דרב יהודה אמר לך רב יהודה לעולם מהלקטין דספי ליה בידים מלקיטין 

הו נמי לא הני דשדי ליה קמייהו ודקא קשיא לך יוני שובך ויוני עלייה למישדא קמיי

מזונותן עליך והני אין מזונותן עליך כדתניא נותנין מזונות לפני כלב ואין נותנין מזונות 

לפני חזיר ומה הפרש בין זה לזה זה מזונותיו עליך וזה אין מזונותיו עליך אמר רב אשי 

 מתניתין נמי דיקא אין נותנין מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובך אבל נותנין לפני

ט לאו משום דהני מזונותן עליך והני אין "אווזין ולפני תרנגולין ולפני יוני הרדיסיות מ

מזונותן עליך וליטעמיך מאי איריא מיא אפילו חיטי ושערי נמי לא אלא שאני מיא 

צדיק > יודע>( משלי כט)דשכיחי באגמא דרש רבי יונה אפיתחא דבי נשיאה מאי דכתיב 

ימים כדתנן ' שמזונותיו מועטין לפיכך שוהה אכילתו במעיו גה בכלב "דין דלים יודע הקב

ימים מעת לעת ובעופות ובדגים כדי שתפול ' כמה תשהה אכילתו במעיו ויהא טמא בכלב ג

לאור ותשרף אמר רב המנונא שמע מינה אורח ארעא למשדא אומצא לכלבא וכמה אמר 

תא לא דאתא למסרך אמר רב מרי משח אודניה וחוטרא אבתריה הני מילי בדברא אבל במ

רב פפא לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא תניא כוותיה דרב יהודה איזו היא המראה 

ואיזו היא הלעטה המראה מרביצה ופוקס את פיה ומאכילה כרשינין ומים בבת אחת 

 : הלעטה מאכילה מעומד ומשקה מעומד ונותנין כרשינין בפני עצמן ומים בפני עצמן

יוסי בר ' אמר אביי אמריתה קמיה דמר מתניתין מני ואמר לי ר : 'גולין כומהלקטין לתרנ

' יהודה היא דתניא אחד נותן את הקמח ואחד נותן לתוכו מים האחרון חייב דברי רבי ר

יוסי בר יהודה אומר אינו חייב עד שיגבל דילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי בר יהודה 

ן דלאו בר גיבול הוא אפילו רבי יוסי בר יהודה התם אלא קמח דבר גיבול הוא אבל מורס

יוסי בר יהודה ' מודה לא סלקא דעתך דתניא בהדיא אין נותנין מים למורסן דברי רבי ר

ר חסדא "א א"א גובלין מאן י"ר אין גובלין את הקלי וי"אומר נותנין מים למורסן ת

ר חסדא על יד "משני אמ הוא דמשני היכי "יהודה היא והנ' רבי יוסי בר  א גמרא,דף קנו

ק "על יד ושוין שבוחשין את השתית בשבת ושותים זיתום המצרי והאמרת אין גובלין ל

הא בעבה הא ברכה והני מילי הוא דמשני היכי משני אמר רב יוסף בחול נותן את החומץ 

כ נותן את השתית בשבת נותן את השתית ואחר כך נותן את החומץ לוי בריה דרב "ואח

יא אשכחיה לגבלא דבי נשיה דקא גביל וספי ליה לתוריה בטש ביה אתא אבוה הונא בר חי

ל הכי אמר אבוה דאמך משמיה דרב ומנו רבי ירמיה בר אבא גובלין ולא "אשכחיה א

מ הוא דמשני היכי משני אמר רב יימר בר "מספין ודלא לקיט בלישניה מהלקיטין ליה וה

פיר אמר רב יהודה מנערו לכלי כתיב שלמיא משמיה דאביי שתי וערב והא לא מערב ש

אפינקסיה דזעירי אמרית קדם רבי ומנו רבי חייא מהו לגבל אמר אסור מהו לפרק אמר 

חד קמי חד תרי קמי תרי שפיר דמי תלתא קמי תרי אסור רב [ מנשיא]מותר אמר רב 

 יוסף אמר קב ואפילו קביים עולא אמר כור ואפילו כוריים כתיב אפינקסיה דלוי אמרית

קדם רבי ומנו רבינו הקדוש על דהוו גבלין שתיתא בבבל והוה צוח רבי ומנו רבינו 



' הקדוש על דהוו גבלין שתיתא ולית דשמיע ליה ולית חילא בידיה למיסר מדרבי יוסי בר

יהודה כתיב אפינקסיה דרבי יהושע בן לוי האי מאן דבחד בשבא יהי גבר ולא חדא ביה 

א חד לטיבו והאמר רב אשי אנא בחד בשבא הואי אלא אילימא ול[ ולא חדא ביה]מאי 

לאו חדא לבישו והאמר רב אשי אנא ודימי בר קקוזתא הוויין בחד בשבא אנא מלך והוא 

> מאי טעמא דאיברו ביה אור וחושך>הוה ריש גנבי אלא אי כולי לטיבו אי כולי לבישו 

האי מאן דבתלתא  ט משום דאיפליגו ביה מיא"האי מאן דבתרי בשבא יהי גבר רגזן מ

ט משום דאיברו ביה עשבים האי מאן דבארבעה בשבא "בשבא יהי גבר עתיר וזנאי יהא מ

ט משום דאיתלו ביה מאורות האי מאן דבחמשה בשבא יהי גבר "יהי גבר חכים ונהיר מ

ט משום דאיברו ביה דגים ועופות האי מאן דבמעלי שבתא יהי גבר חזרן "גומל חסדים מ

חזרן במצות האי מאן דבשבתא יהי בשבתא ימות על דאחילו עלוהי  נ בר יצחק"אמר ר

יומא רבא דשבתא אמר רבא בר רב שילא וקדישא רבא יתקרי אמר להו רבי חנינא פוקו 

אמרו ליה לבר ליואי לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם האי מאן דבחמה יהי גבר 

גניב לא מצלח האי מאן דבכוכב זיותן יהי אכיל מדיליה ושתי מדיליה ורזוהי גליין אם 

ט משום דאיתיליד ביה נורא האי מאן דבכוכב יהי גבר "נוגה יהי גבר עתיר וזנאי יהי מ

נהיר וחכים משום דספרא דחמה הוא האי מאן דבלבנה יהי גבר סביל מרעין בנאי וסתיר 

סתיר ובנאי אכיל דלא דיליה ושתי דלא דיליה ורזוהי כסיין אם גנב מצלח האי מאן 

דבשבתאי יהי גבר מחשבתיה בטלין ואית דאמרי כל דמחשבין עליה בטלין האי מאן 

נ בר יצחק וצדקן במצות האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד "דבצדק יהי גבר צדקן אמר ר

ר אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא אמר רבה אנא במאדים הואי אמר "דמא א

ינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל אביי מר נמי עניש וקטיל איתמר רבי חנ

ר יוחנן מניין "לישראל רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דא

אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות ' כה אמר ה( ירמיהו י)שאין מזל לישראל שנאמר 

השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה הם יחתו ולא ישראל ואף רב סבר אין מזל 

ויוצא ( בראשית טו)לישראל דאמר רב יהודה אמר רב מניין שאין מזל לישראל שנאמר 

בן ביתי יורש אותי אמר לו ( בראשית טו)ע "ה רבש"אותו החוצה אמר אברהם לפני הקב

ע נסתכלתי באיצטגנינות שלי "כי אם אשר יצא ממעיך אמר לפניו רבש( בראשית טו)לאו 

מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל מאי דעתיך  ואיני ראוי להוליד בן אמר ליה צא

ישעיהו )דקאי צדק במערב מהדרנא ומוקמינא ליה במזרח והיינו דכתיב   ב גמרא,דף קנו

מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו ומדשמואל נמי אין מזל לישראל דשמואל ואבלט ( מא

אזיל ולא אתי  ל אבלט לשמואל האי גברא"הוו יתבי והוו קאזלי הנך אינשי לאגמא א

ל שמואל אי בר ישראל הוא אזיל ואתי אדיתבי אזיל ואתי קם "טריק ליה חיויא ומיית א

ל שמואל מאי עבדת "אבלט שדיה לטוניה אשכח ביה חיויא דפסיק ושדי בתרתי גובי א

ל כל יומא הוה מרמינן ריפתא בהדי הדדי ואכלינן האידנא הוה איכא חד מינן דלא הוה "א

קא מיכסף אמינא להו אנא קאימנא וארמינא כי מטאי לגביה שואי נפשאי  ליה ריפתא הוה

( משלי י)ל מצוה עבדת נפק שמואל ודרש "כמאן דשקילי מיניה כי היכי דלא ליכסיף א

ע נמי אין מזל לישראל "וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה ומדר

דעיילה לבי גננא טריק לה חיויא ע הויא ליה ברתא אמרי ליה כלדאי ההוא יומא "דר

ומיתא הוה דאיגא אמילתא טובא ההוא יומא שקלתה למכבנתא דצתא בגודא איתרמי 

איתיב בעיניה דחיויא לצפרא כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה אמר לה 



אבוה מאי עבדת אמרה ליה בפניא אתא עניא קרא אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא 

דשמעיה קאימנא שקלתי לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה אמר לה מצוה עבדת  וליכא

נ בר "ע ודרש וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה ומדר"נפק ר

נ בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה לא "יצחק נמי אין מזל לישראל דאימיה דר

היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא ובעי  שבקתיה גלויי רישיה אמרה ליה כסי רישיך כי

רחמי לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא נפל גלימא 

: מעילויה רישיה דלי עיניה חזא לדיקלא אלמיה יצריה סליק פסקיה לקיבורא בשיניה

 מחתכין את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים רבי יהודה  ב משנה,דף קנו

: אומר אם לא היתה נבלה מערב שבת אסורה לפי שאינה מן המוכן

ושמואל >אמר עולא הלכה כרבי יהודה > ז סימן"ל שח"ער>איתמר   ב גמרא,דף קנו

ואף רב סבר הלכה כרבי יהודה מדכרכי דזוזי דרב אסר ושמואל שרי > ש"אמר הלכה כר

יפתא לקמיה ביומא טבא לא ואף לוי סבר הלכה כרבי יהודה כי הא דלוי כי הוו מייתי טר

הוה חזי לה אלא כי יתיב אקילקליתא דאמר דילמא לא מתכשרא ואפילו לכלבים לא חזיא 

ש דתנן בהמה שמתה לא "ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון ואף זעירי סבר הלכה כר

יזיזנה ממקומה ותרגמא זעירי בבהמת קדשים אבל בחולין שפיר דמי ואף רבי יוחנן אמר 

ר יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן "ר יוחנן הכי והא א"ומי אש "הלכה כר

ט רבי יוחנן "אין מבקעין עצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביו  א גמרא,דף קנז

ההוא כרבי יוסי בר יהודה מתני לה תא שמע מתחילין בערימת התבן אבל לא בעצים 

ש "י שמעון מודה תשבמוקצה התם בארזי ואשוחי דמוקצה מחמת חסרון כיס אפילו רב

יוחנן סתמא ' אין משקין ושוחטין את המדבריות אבל משקין ושוחטין את הבייתות ר

ה אומרים מסלק את "ש אומרים מגביהין מעל השלחן עצמות וקליפין וב"אחרינא אשכח ב

ש פליגי בה "ה כר"ש כרבי יהודה וב"ר נחמן אנו אין לנו אלא ב"הטבלה כולה ומנערה וא

ש לבר ממוקצה מחמת מיאוס ומאי "חד אמר בכל השבת כולה הלכה כר רב אחא ורבינא

ש לבר ממוקצה מחמת איסור "ניהו נר ישן וחד אמר במוקצה מחמת מיאוס נמי הלכה כר

ש מודה "ומאי ניהו נר שהדליקו בה באותה שבת אבל מוקצה מחמת חסרון כיס אפילו ר

: מחרישהדתנן כל הכלים ניטלין בשבת חוץ ממסר הגדול ויתד של 

מפירין נדרים בשבת ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת ופוקקין את   א משנה,דף קנז

המאור ומודדין את המטלית ומודדין את המקוה ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי 

אבא שאול בן בטנית שפקקו את המאור בטפיח וקשרו את המקידה בגמי לידע אם יש 

: יהם למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבתבגיגית פותח טפח אם לאו ומדבר

איבעיא להו הפרה בין לצורך ובין שלא לצורך ושאלה לצורך אין שלא   א גמרא,דף קנז

לצורך לא ומשום הכי קפלגינהו מהדדי או דילמא הפרה נמי לצורך אין שלא לצורך לא 

ש דתני זוטי "ד ת"ד ושאלה צריכה ב"והא דקא פליג להו מהדדי משום דהפרה אין צריך ב

דבי רב פפא מפירין נדרים בשבת לצורך השבת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא 

לישנא אחרינא איבעיא להו לצורך אתרוייהו קתני ושלא לצורך לא אלמא הפרת נדרים 

מעת לעת או דילמא כי קתני לצורך אשאלה הוא דקתני אבל הפרת נדרים אפילו שלא 

היום תא שמע דתני רב זוטי דבי רב פפי מפירין נדרים לצורך אלמא הפרת נדרים כל 

בשבת לצורך השבת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא אלמא הפרת נדרים מעת 

ר אשי והאנן תנן הפרת נדרים כל היום ויש בדבר להקל ולהחמיר כיצד נדרה "לעת א



א תחשך לילי שבת מיפר לילי שבת ויום השבת עד שתחשך נדרה עם חשכה מיפר עד של

יוסי ' שאם לא הפר משחשכה אינו יכול להפר תנאי היא דתניא הפרת נדרים כל היום ר

איבעיא להו  : ונשאלים לנדרים : בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו מעת לעת

כשלא היה לו פנאי או דלמא אפילו היה לו פנאי תא שמע דאזדקיקו ליה רבנן לרב זוטרא 

שפקקו את המאור בטפיח  : נדריה ואף על גב דהוה ליה פנאי בריה דרב זירא ושרו ליה

אמר רב יהודה אמר רב הילקטי קטנה היתה בין שני בתים  : וקשרו את המקידה בגמי

[ וטומאה היתה שם]

וגיגית סדוקה מונחת על גבן ופקקו את המאור בטפיח וקשרו את   ב גמרא,דף קנז

ומדבריהם למדנו שפוקקין  : אם לאו המקידה בגמי לידע אם יש שם בגיגית פותח טפח

עולא איקלע לבי ריש גלותא חזייה לרבה בר רב הונא דיתיב  : ומודדין וקושרין בשבת

באוונא דמיא וקא משח ליה אמר ליה אימר דאמרי רבנן מדידה דמצוה דלאו מצוה מי 

: אמור אמר ליה מתעסק בעלמא אנא

 

 

 מסכת עירובין פרק א

יהודה אומר אינו צריך ' גבוה למעלה מעשרים אמה ימעט רמבוי שהוא   א משנה,דף ב

פ שהוא רחב מעשר אמות אין "והרחב מעשר אמות ימעט ואם יש לו צורת הפתח אע

: צריך למעט

תנן התם סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה   א גמרא,דף ב

סוכה דאורייתא תני פסולה מכשיר מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה וגבי מבוי תני תקנתא 

מבוי דרבנן תני תקנתא ואיבעית אימא דאורייתא נמי תני תקנתא אלא סוכה דנפישין 

מיליה פסיק ותני פסולה מבוי דלא נפישי מיליה תני תקנתא אמר רב יהודה אמר רב 

חכמים לא למדוה אלא מפתחו של היכל ורבי יהודה לא למדה אלא מפתחו של אולם דתנן 

כל גבהו עשרים אמה ורחבו עשר אמות ושל אולם גבהו ארבעים אמה ורחבו פתחו של הי

ושחטו פתח אהל מועד דרבנן סברי ( ויקרא ג)עשרים אמות ושניהן מקרא אחד דרשו 

קדושת היכל לחוד וקדושת אולם לחוד וכי כתיב פתח אהל מועד אהיכל כתיב ורבי יהודה 

הל מועד אתרוייהו הוא דכתיב סבר היכל ואולם קדושה אחת היא וכי כתיב פתח א

יהודה נמי קדושת אולם לחוד וקדושת היכל לחוד והכא היינו טעמא ' ואיבעית אימא לר

דרבי יהודה דכתיב אל פתח אולם הבית ורבנן אי הוה כתב אל פתח אולם כדקאמרת 

השתא דכתיב אל פתח אולם הבית הבית הפתוח לאולם והא כי כתיב האי במשכן כתיב 

דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכן דאי לא תימא הכי הא דאמר רב יהודה  אשכחן משכן

ושחטו ( ויקרא ג)אמר שמואל שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולין שנאמר 

פתח אהל מועד בזמן שפתוחין ולא בזמן שהן נעולים והא כי כתיב ההיא במשכן כתיב 

בשלמא מקדש דאיקרי משכן  אלא אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדש



משכני בתוככם אלא משכן דאיקרי מקדש מנלן אילימא > את>ונתתי ( ויקרא כו)דכתיב 

ונשאו הקהתים נושאי המקדש והקימו את המשכן עד בואם ( במדבר י)מדכתיב 

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ( שמות כה)ההוא בארון כתיב אלא מהכא   ב גמרא,דף ב

אורך החצר מאה ( שמות כז)י יהודה לילפו מפתח שער החצר דכתיב בין לרבנן ובין לרב

וחמש עשרה אמה ( שמות כז)באמה ורחב חמשים בחמשים וקומה חמש אמות וכתיב 

ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה ( שמות לח)קלעים לכתף וכתיב 

ר החצר איקרי אמה מה להלן חמש ברוחב עשרים אף כאן חמש ברוחב עשרים פתח שע

פתח סתמא לא איקרי ואיבעית אימא כי כתיב קלעים חמש עשרה אמה לכתף בגובהה הוא 

דכתיב גובהה והא כתיב וקומה חמש אמות ההוא משפת מזבח ולמעלה ורבי יהודה מפתחו 

יהודה אמר אביי פליג ' של אולם גמר והא תנן והרחב מעשר אמות ימעט ולא פליג ר

' יהודה אומר אינו צריך למעט וליפלוג במתני' אמות ימעט ר' יבברייתא דתניא והרחב מ

יהודה מפתחו של אולם גמר והתניא מבוי שהוא ' ה לרחבה ואכתי ר"פליג בגובהה וה

אמה ותני בר קפרא עד מאה בשלמא ' ונ' אמה ימעט ורבי יהודה מכשיר עד מ' גבוה מכ

הודה ארבעים גמר מפתחו לבר קפרא גוזמא אלא לרב יהודה מאי גוזמא בשלמא לרבי י

ר חסדא הא מתניתא אטעיתיה לרב דתניא מבוי שהוא גבוה "מנא ליה א' של אולם אלא נ

אמה יותר מפתחו של היכל ימעט הוא סבר מדרבנן מפתחו של היכל גמרי רבי יהודה ' מכ

יהודה מפתחא דמלכין גמר ורבנן אי מפתחו של היכל ' מפתחו של אולם גמר ולא היא ר

ה אומרים "ש אומרים לחי וקורה וב"בעו דלתות כהיכל אלמה תנן הכשר מבוי בגמירי לי

לחי או קורה דלתות היכל לצניעות בעלמא הוא דעבידן אלא מעתה לא תיהני ליה צורת 

הפתח דהא היכל צורת הפתח הויא לו אפילו הכי עשר אמות הוא דרויח אלמה תנן אם יש 

צריך למעט מידי הוא טעמא אלא לרב הא  פ שרחב מעשר אמות אינו"לו צורת הפתח אע

ל אתנייה צריך למעט "מתני ליה רב יהודה לחייא בר רב קמיה דרב אינו צריך למעט וא

אלא מעתה 

הכי עשרים ' לא תיהני ליה אמלתרא דהא היכל אמלתרא הויא ליה ואפי  א גמרא,דף ג

מזו וזו למעלה אמה הוא דגבוה דתנן חמש אמלתראות של מילה היו על גביו זו למעלה 

מזו והאי מאי תיובתא דילמא כי תניא ההיא דאמלתראות באולם תניא והאי מאי קושיא 

פ שאינה "אע' דילמא תבנית היכל כתבנית אולם אלמה אמר רבי אילעא אמר רב רחבה ד

גבוהה יותר מעשרים אמה אינו צריך למעט אמר רב ' בריאה ואם יש לה אמלתרא אפי

א מאן קתני לה אמר אביי והא חמא בריה דרבה בר אבוה קתני יוסף אמלתרא מתניתא הי

לה ותיהוי אמלתרא מתניתא ותיקשי לרב אמר לך רב דל אנא מהכא מתנייתא מי לא 

קשיין אהדדי אלא מאי אית לך למימר תנאי היא לדידי נמי תנאי היא רב נחמן בר יצחק 

משום היכרא והאי דקתני אמר בלא רב מתנייתא אהדדי לא קשיין לרבנן קורה טעמא מאי 

יתר מפתחו של היכל סימנא בעלמא ורב נחמן בר יצחק הניחא אי לא סבירא ליה הא 

למען ידעו דורותיכם כי ( ויקרא כג)דרבה אלא אי סבירא ליה הא דרבה דאמר רבה כתיב 

בסכות הושבתי עד עשרים אמה אדם יודע שדר בסוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם 

לטא ביה עינא אלמא גבי סוכה נמי בהיכרא פליגי איפלוגי בתרתי למה יודע משום דלא ש

יהודה כיון דלישיבה עבידא שלטא ביה ' לי צריכא דאי אשמעינן גבי סוכה בהא קאמר ר

עינא אבל מבוי דלהילוך עביד אימא מודה להו לרבנן ואי אשמעינן בהא בהא קאמרי רבנן 

י אמלתרא רב חמא בריה דרבה בר אבוה יהודה צריכא מא' אבל בהך אימא מודו ליה לר



ש "אמר קיני כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא פסקי דארזא מאן דאמר פסקי דארזא כ

ט משום דנפיש משכיה והא "ד פסקי דארזא מ"ד קיני אבל פסקי דארזא לא ומ"קיני מ

 מקצת קורה : סוכה דנפיש משכיה וקאמרי רבנן דלא אלא כיון דקא חשיב אית ליה קלא

בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים מקצת סכך בתוך עשרים ומקצת סכך למעלה 

קלוש סוכה ' מעשרים אמר רבה במבוי כשר בסוכה פסול מאי שנא במבוי דכשר דאמרי

נמי לימא קלוש אי קלשת הויא לה חמתה מרובה מצילתה הכא נמי אי קלשת הויא לה 

ן של מתכת הכא נמי על כרחך נעשית קורה הניטלת ברוח אלא על כרחך נעשו כשפודי

סוכה דליחיד היא לא מדכר מבוי דלרבים ' צילתה מרובה מחמתה אמר רבא מפרזקי

מדכרי אהדדי רבינא אמר סוכה דאורייתא אחמירו בה רבנן מבוי דרבנן לא אחמירו ביה 

רבנן רב אדא בר מתנה מתני להא שמעתא דרבה איפכא אמר רבה במבוי פסול בסוכה 

אי שנא סוכה דכשירה דאמרינן קלוש במבוי נמי לימא קלוש אי קלשת הוי לה כשירה מ

קורה הניטלת ברוח הכא נמי אי קלשת הויא לה חמתה מרובה מצילתה אלא על כרחך 

כ נעשו כשפודין של מתכת אמר רבא מפרזקיא "נעשית צילתה מרובה מחמתה הכא נמי ע

היא סמכי אהדדי ולא מדכרי דאמרי ' סוכה דליחיד היא רמי אנפשיה ומדכר מבוי דלרבי

אינשי קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא רבינא אמר סוכה דאורייתא לא בעי חיזוק 

מבוי דרבנן בעי חיזוק מאי הוי עלה רבה בר רב עולא אמר זה וזה פסול רבא אמר זה וזה 

כשר 

ע לך מבוי ל רב פפא לרבא תניא דמסיי"חלל סוכה תנן חלל מבוי תנן א  ב גמרא,דף ג

שהוא גבוה מעשרים אמה יותר מפתחו של היכל ימעט והיכל גופו חללו עשרים איתיביה 

רב שימי בר רב אשי לרב פפא כיצד היה עושה מניח קורה משפת עשרים ולמטה אימא 

ל דלמטה כלמעלה מה למעלה חללה עשרים אף למטה "ולמעלה והא למטה קתני הא קמ

ב נחמן אמת סוכה ואמת מבוי באמה בת חמשה אמת אמר אביי משמיה דר : חללה עשרה

כלאים באמה בת ששה אמת מבוי באמה בת חמשה למאי הלכתא לגובהו ולפירצת מבוי 

והא איכא משך מבוי בארבע אמות דלקולא כמאן דאמר בארבעה טפחים ואיבעית אימא 

פן בארבע אמות ורוב אמות קאמר אמת סוכה באמה בת חמשה למאי הלכתא לגובהה ולדו

עקומה והא איכא משך סוכה בארבע אמות דלקולא דתניא רבי אומר אומר אני כל סוכה 

אינה מחזקת אלא ראשו ורובו ' אמות פסולה כרבנן דאמרי אפי' אמות על ד' שאין בה ד

ושולחנו ואיבעית אימא לעולם רבי היא ורוב אמות קאמר אמת כלאים באמה בת ששה 

ש אומרים עשרים "כרם דתנן קרחת הכרם בלמאי הילכתא לקרחת הכרם ולמחול ה

ה אומרים שש עשרה אמות ומחול הכרם בית שמאי אומרים שש עשרה "וארבע אמות וב

אמות ובית הלל אומרים שתים עשרה אמות איזו היא קרחת הכרם כרם שחרב אמצעיתו 

אין שם שש עשרה אמות לא יביא זרע לשם היו שם שש עשרה אמה נותן לו כדי עבודתו 

רע את המותר ואיזהו מחול הכרם בין כרם לגדר אין שם שתים עשרה אמה לא יביא וזו

זרע לשם היו שם שתים עשרה אמה נותן לו כדי עבודתו וזורע את השאר והא איכא 

רצופים בארבע אמות דלקולא דתנן כרם הנטוע על פחות מארבע אמות רבי שמעון אומר 

צעיים כאילו אינם כרבנן דאמרי הוי כרם אינו כרם וחכמים אומרים כרם ורואין את האמ

נ אמר כל אמות באמה "שמעון ורוב אמות קאמר ורבא משמיה דר' אימא לעולם ר' ואיבעי

בת ששה אלא הללו שוחקות והללו עצבות מיתיבי כל אמות שאמרו חכמים באמה בת 

ששה ובלבד 



וחקות והללו שלא יהו מכוונות בשלמא לרבא כי היכי דליהויין הללו ש  א גמרא,דף ד

עצבות אלא לאביי קשיא אמר לך אביי אימא אמת כלאים באמה בת ששה והא מדקתני 

ג אומר כל אמות שאמרו חכמים בכלאים באמה בת ששה ובלבד שלא יהו "סיפא רשב

ג דקאי "מצומצמות מכלל דתנא קמא כל אמות קאמר אמר לך אביי ולאו מי איכא רשב

י תנאי היא לרבא מי לימא תנאי היא אמר לך רבא ג לאביי ודא"כוותי אנא דאמרי כרשב

ג הא אתא לאשמועינן אמת כלאים לא יצמצם ולימא אמת כלאים לא יצמצם באמה "רשב

בת ששה למעוטי מאי לאו למעוטי אמת סוכה ואמת מבוי לא למעוטי אמה יסוד ואמה 

ואמה ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ( יחזקאל מג)סובב דכתיב 

רחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח חיק האמה זה יסוד ואמה רחב זה 

חייא ' אמר ר : סובב וגבולה אל שפתה סביב אלו הקרנות וזה גב המזבח זה מזבח הזהב

בר אשי אמר רב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני שיעורין דאורייתא הוא 

ואמר רב חנן כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר ' עורה וגוארץ חטה וש( דברים ח)דכתיב 

חטה לכדתנן הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתיפיו וסנדליו וטבעותיו בידיו הוא והם 

טמאין מיד היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו הוא טמא מיד והן טהורין 

ב ואוכל בליפתן שעורה דתנן עד שישהא בכדי אכילת פרס פת חיטין ולא פת שעורין מיס

עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל גפן כדי רביעית יין לנזיר 

תאנה כגרוגרת להוצאת שבת רמון כדתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן   ב גמרא,דף ד

ד "ארץ שכל שיעוריה כזיתים כל שיעוריה ס> ודבש>ארץ זית שמן ( דברים ח)כרימונים 

דאמרן אלא אימא ארץ שרוב שיעוריה כזיתים דבש ככותבת הגסה ליום והאיכא הני 

הכיפורים ותיסברא שיעורין מיכתב כתיבי אלא הלכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי 

שלא יהא דבר > במים>ורחץ את כל בשרו ( ויקרא טו)חציצין דאורייתא נינהו דכתיב 

גופו עולה בהן וכמה הן אמה  חוצץ בין בשרו למים במים במי מקוה כל בשרו מים שכל

סאה כי איצטריך הילכתא לשערו ' אמות ושיערו חכמים מי מקוה מ' על אמה ברום ג

וכדרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא נימא אחת קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות 

שתים איני יודע שערו נמי דאורייתא הוא דתניא ורחץ את כל בשרו את הטפל לבשרו 

' יצחק דאמר ר' כי אתאי הילכתא לרובו ולמיעוטו ולמקפיד ולשאין מקפיד וכדרוזהו שער 

יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו על רובו 

שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד וליגזור נמי 

ו המקפיד אי נמי משום רובו שאינו מקפיד היא על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוט

גופה גזירה ואנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה מחיצות דאורייתא נינהו דאמר מר ארון 

יהודה דאמר אמת בנין באמה בת ששה ' תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה לא צריכא לר

' א למימר לרמ דאמר כל האמות היו בבינונית מאי איכ"אמת כלים באמה בת חמשה ולר

היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו  : מאיר כי אתאי הילכתא לגוד וללבוד ולדופן עקומה

כמה ממעט כמה ממעט כמה דצריך ליה אלא רחבו בכמה רב יוסף אמר טפח אביי אמר 

ארבעה לימא בהא קא מיפלגי דמאן דאמר טפח קסבר מותר להשתמש תחת הקורה 

סור להשתמש תחת הקורה לא דכולי עלמא קסברי ד ארבעה קסבר א"ומ  א גמרא,דף ה

מותר להשתמש תחת הקורה ובהא קא מיפלגי מר סבר קורה משום היכר ומר סבר קורה 

משום מחיצה ואיבעית אימא דכולי עלמא קורה משום היכר והכא בהיכר של מטה ובהיכר 

א של מעלה קא מיפלגי דמר סבר אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה ומר סבר ל



אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה ואיבעית אימא דכולי עלמא אמרינן היכר של 

היה פחות מעשרה טפחים  : מטה כהיכר של מעלה והכא בגזירה שמא יפחות קמיפלגי

וחקק בו להשלימו לעשרה כמה חוקק כמה חוקק כמה דצריך ליה אלא משכו בכמה רב 

רבי אמי ורבי אסי קמיפלגי דאיתמר מבוי אביי אמר בארבע אמות לימא בד' יוסף אמר בד

מתיר ' אסי אם יש שם פס ד' אמי ור' שנפרץ מצידו כלפי ראשו איתמר משמיה דר

בפירצה עד עשר ואם לאו פחות משלשה מתיר שלשה אינו מתיר לרב יוסף אית ליה 

אמי אמר לך אביי התם סוף מבוי הכא תחלת מבוי אי איכא ' דרבי אמי לאביי לית ליה דר

רבע אמות אין אי לא לא אמר אביי מנא אמינא לה דתניא אין מבוי ניתר בלחי וקורה עד א

היכי משכחת ליה וכי תימא דפתח לה בדופן ' שיהו בתים וחצרות פתוחין לתוכו ואי בד

האמצעי והאמר רב נחמן נקיטינן איזהו מבוי שניתר בלחי וקורה כל שארכו יתר על רחבו 

ו ורב יוסף דפתח ליה בקרן זוית אמר אביי מנא אמינא לה ובתים וחצרות פתוחין לתוכ

דאמר רמי בר חמא אמר רב הונא לחי הבולט מדופנו של מבוי פחות מארבע אמות נידון 

אמות נידון משום מבוי וצריך לחי אחר ' משום לחי ואינו צריך לחי אחר להתירו ד

בארבעה ' וי מבוי אפילהתירו ורב יוסף לאפוקי מתורת לחי עד דאיכא ארבע אמות למיה

גופא אמר רמי בר חמא אמר רב הונא לחי הבולט מדפנו של מבוי  : טפחים נמי הוי מבוי

אמות ' פחות מארבע אמות נידון משום לחי ואין צריך לחי אחר להתירו ד  ב גמרא,דף ה

' נידון משום מבוי וצריך לחי אחר להתירו אותו לחי היכן מעמידו אי דמוקי ליה בהדי

הוא דקא מוסיף עליה אמר רב פפא דמוקי ליה לאידך גיסא רב הונא בריה דרב  אוספי

דמטפי ביה או דמבצר ביה אמר רב הונא בריה ' יהושע אמר אפילו תימא דמוקי לה בהדי

דרב יהושע לא אמרן אלא במבוי שמונה אבל במבוי שבעה ניתר בעומד מרובה על הפרוץ 

לחי וקורה ניתרת בעומד מרובה על הפרוץ וקל וחומר מחצר ומה חצר שאינה ניתרת ב

מבוי שניתר בלחי וקורה אינו דין שניתר בעומד מרובה על הפרוץ מה לחצר שכן פרצתה 

בעשר תאמר במבוי שפרצתו בארבע קסבר רב הונא בריה דרב יהושע מבוי נמי פרצתו 

דרב  רב הונא בריה' סבירא לי' בעשר למאן קאמרינן לרב הונא והא רב הונא פרצתו בד

יהושע טעמא דנפשיה קאמר רב אשי אמר אפילו תימא במבוי שמונה נמי לא צריך לחי 

מה נפשך אי עומד נפיש ניתר בעומד מרובה על הפרוץ ואי פרוץ נפיש נידון משום לחי 

אמר רב  : מאי אמרת דשוו תרוייהו כי הדדי הוה ליה ספק דבריהן וספק דבריהן להקל

רץ חנין בר רבא אמר רב מבוי שנפ

מאי שנא מצידו בעשר דאמר פתחא הוא מראשו ' מצידו בעשר מראשו בד  א גמרא,דף ו

ר הונא בריה דרב יהושע כגון שנפרץ בקרן זוית דפתחא בקרן "נמי נימא פתחא הוא א

ל רב הונא לרב חנן בר "זה בארבעה וכן א' זוית לא עבדי אינשי ורב הונא אמר אחד זה וא

ל רב בקעה מצא וגדר "ע לדמחריא ועבד עובדא כוותי ארבא לא תפלוג עלאי דרב איקל

בה גדר אמר רב נחמן בר יצחק כוותיה דרב הונא מסתברא דאיתמר מבוי עקום רב אמר 

תורתו כמפולש ושמואל אמר תורתו כסתום במאי עסקינן אילימא ביותר מעשר בהא 

ירצת לימא שמואל תורתו כסתום אלא לאו בעשר וקאמר רב תורתו כמפולש אלמא פ

ורב חנן בר רבא שאני התם דקא בקעי בה רבים מכלל דרב הונא סבר ' מבוי מצידו בד

 : אמי ורב אסי התם דאיכא גידודי הכא דליכא גידודי' ש מדר"ג דלא בקעי בה רבים מ"אע

ש "ר עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן חנניה אומר ב"ר כיצד מערבין דרך רה"ת



ה אומרים עושה דלת "דלת מכאן וכשהוא יוצא ונכנס נועל באומרים עושה דלת מכאן ו

ר יהודה "ר מי מיערבא והתניא יתר על כן א"מכאן ולחי וקורה מכאן ורה

ר עושה לחי מכאן ולחי מכאן או "מי שהיו לו שני בתים משני צידי רה  ב גמרא,דף ו

בים בכך וכי קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רשות הר

תימא בכך הוא דלא מיערבא הא בדלתות מיערבא והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן 

ר ואמר עולא הני "ירושלים אילמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רה

אבולי דמחוזא אילמלא דלתותיהן ננעלות חייבין עליהן משום רשות הרבים אמר רב 

ן מבואות המפולשין לרשות הרבים עושה צורת הפתח יהודה הכי קאמר כיצד מערבי

מכאן ולחי וקורה מכאן איתמר רב אמר הילכתא כתנא קמא ושמואל אמר הלכה כחנניה 

ש דאמר רב "איבעיא להו לחנניה אליבא דבית הלל צריך לנעול או אין צריך לנעול ת

לנעול איכא  ר מתנה אמר שמואל אינו צריך"יהודה אמר שמואל אינו צריך לנעול וכן א

דאמרי אמר רב מתנה בדידי הוה עובדא ואמר לי שמואל אין צריך לנעול בעו מיניה מרב 

ענן צריך לנעול או אין צריך לנעול אמר להו תא חזי הני אבולי דנהרדעא דטימן עד 

פלגייהו בעפרא ועייל ונפיק מר שמואל ולא אמר להו ולא מידי אמר רב כהנא הנך 

ב נחמן אמר פניוה לעפרייהו לימא קסבר רב נחמן צריך לנעול לא מגופות הואי כי אתא ר

פ שאין ננעלות ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא רמי עליה "כיון דראויות לנעול אע

חומריה דרב וחומריה דשמואל ואצרכוהו דלתות חומריה דרב דאמר תורתו כמפולש 

תורתו כסתום כרב ק כשמואל דאמר הלכה כחנניה והאמר שמואל "והאמר רב הלכה כת

דאמר תורתו כמפולש ומי עבדינן כתרי חומרי והא תניא לעולם הלכה כבית הלל והרוצה 

ה רשע "ש ומקולי ב"לעשות כדברי בית שמאי עושה כדברי בית הלל עושה מקולי ב

הכסיל בחשך הולך אלא אי ( קוהלת ב)ה עליו הכתוב אומר "ש ומחומרי ב"מחומרי ב

ה כקוליהון וכחומריהון הא גופא קשיא אמרת לעולם "ון אי כבש כקוליהון וכחומריה"כב

ק כאן קודם בת קול כאן "ש עושה ל"ה והדר אמרת הרוצה לעשות כדברי ב"הלכה כב

ק ואיבעית אימא הא והא לאחר בת קול "לאחר ב

ורבי יהושע היא דלא משגח בבת קול ואיבעית אימא הכי קאמר כל היכא   א גמרא,דף ז

ה לא ליעבד כי "ש וב"י ותרי אמוראי דפליגי אהדדי כעין מחלוקת בדמשכחת תרי תנא

קוליה דמר וכי קוליה דמר ולא כחומריה דמר וכי חומריה דמר אלא או כי קוליה דמר 

נ בר יצחק כוליה כרב "מ קשיא אמר ר"וכחומריה עביד או כקוליה דמר וכחומריה עביד מ

ולרב אדא בר אהבה אמר רב דאמר  עבדוה דאמר רב הונא אמר רב הלכה ואין מורין כן

הלכה ומורין כן מאי איכא למימר אמר רב שיזבי כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי היכא 

דסתרי אהדדי כגון שדרה וגולגולת דתנן השדרה והגולגולת שחסרו וכמה חסרון בשדרה 

ה אומרים "א כמלא מקדח וב"ה אומרים חוליא אחת ובגולגולת בש"א שתי חוליות וב"בש

כדי שינטל מן החי וימות ואמר רב יהודה אמר שמואל וכן לענין טריפה אבל היכא דלא 

סתרי אהדדי עבדינן והיכא דסתרי אהדדי לא עבדינן מתיב רב משרשיא מעשה ברבי 

ה "ש ואחד כדברי ב"עישורין אחד כדברי ב' עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט ונהג בו ב

ע אי בית הלל בחד בשבט אמור אי בחמיסר בשבט עקיבא גמריה איסתפיק ליה ולא יד' ר

יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר  : אמור ועבד הכא לחומרא והכא לחומרא

אמר רב יהודה אמר רב מחלוקת בסרטיא מכאן וסרטיא מכאן ופלטיא מכאן ופלטיא מכאן 

מכאן ולחי אבל סרטיא מכאן ובקעה מכאן או בקעה מכאן ובקעה מכאן עושה צורת הפתח 



וקורה מכאן השתא סרטיא מכאן ובקעה מכאן עושה לו צורת הפתח מכאן ולחי וקורה 

מכאן בקעה מכאן ובקעה מכאן מיבעיא הכי קאמר סרטיא מכאן ובקעה מכאן נעשה 

צ "כבקעה מכאן ובקעה מכאן ומסיים בה משמיה דרב יהודה אם היה מבוי כלה לרחבה א

רב יהודה דשמואל היא כלום אמר ליה אביי לרב יוסף הא ד

דאי דרב קשיא דרב אדרב בתרתי דאמר רב ירמיה בר אבא אמר רב מבוי   ב גמרא,דף ז

שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו חצר מותרת ומבוי אסור ואמאי ליהוי כמבוי 

שכלה לרחבה אמר ליה אנא לא ידענא עובדא הוה בדורא דרעותא מבוי שכלה לרחבה 

ב יהודה ולא אצרכיה ולא מידי ואי קשיא משמיה דרב תיהוי משמיה הוה ואתא לקמיה דר

דשמואל ולא קשיא מידי השתא דאמר ליה רב ששת לרב שמואל בר אבא ואמרי ליה לרב 

יוסף בר אבא אסברא לך כאן שעירבו כאן שלא עירבו דרב אדרב נמי לא קשיא כאן 

שעירבו בני חצר עם בני מבוי כאן שלא עירבו 

ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא בין שעירבו ובין שלא עירבו פליגי בעירבו   א גמרא,דף ח

במאי פליגי בשלא עירבו במאי פליגי בשלא עירבו פליגי בנראה מבחוץ ושוה מבפנים 

בעירבו קמיפלגי בדרב יוסף דאמר רב יוסף לא שנו אלא שכלה לאמצע רחבה אבל כלה 

מותר לא אמרן אלא זה שלא כנגד  לצידי רחבה אסור אמר רבה הא דאמרת לאמצע רחבה

זה אבל זה כנגד זה אסור אמר רב משרשיא הא דאמרת זה שלא כנגד זה מותר לא אמרן 

ל כמבוי שכלה "אלא רחבה דרבים אבל רחבה דיחיד זימנין דמימלך עלה ובני לה בתים וה

 לה לצידי רחבה ואסור ומנא תימרא דשני לן בין רחבה דרבים לרחבה דיחיד דאמר רבין

בר רב אדא אמר רבי יצחק מעשה במבוי אחד שצידו אחד כלה לים וצידו אחד כלה 

לאשפה ובא מעשה לפני רבי ולא אמר בה לא היתר ולא איסור איסור לא אמר בה דהא 

קיימי מחיצות היתר לא אמר בה חיישינן שמא תינטל אשפה ויעלה הים שרטון ומי 

טפחים חלון שעל גבה ' רבים גבוה יחיישינן שמא תינטל אשפה והתנן אשפה ברשות ה

זורקין לה בשבת אלמא שני בין אשפה דרבים לאשפה דיחיד הכא נמי שני בין רחבה 

דרבים לרחבה דיחיד ורבנן מאי אמר רב יוסף בר אבדימי תנא וחכמים אוסרין אמר רב 

נחמן הלכה כדברי חכמים איכא דאמרי אמר רב יוסף בר אבדימי תנא וחכמים מתירין 

רב נחמן אין הלכה כדברי חכמים מרימר פסיק לה לסורא באוזלי אמר חיישינן שמא אמר 

יעלה הים שרטון ההוא מבוי עקום דהוה בסורא כרוך בודיא אותיבו ביה בעקמומיתיה 

אמר רב חסדא הא לא כרב ולא כשמואל לרב דאמר תורתו כמפולש צורת הפתח בעי 

א אבל האי כיון דנשיב ביה זיקא ושדי לשמואל דאמר תורתו כסתום הני מילי לחי מעלי

גופא אמר רב ירמיה בר אבא  : ליה לא כלום הוא ואי נעיץ ביה סיכתא וחבריה חבריה

אמר רב מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו חצר מותרת ומבוי אסור אמר ליה 

לה רבה בר עולא לרב ביבי בר אביי רבי לא משנתנו היא זו חצר קטנה שנפרצה לגדו

גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה אמר ליה אי מהתם הוה אמינא 

הני מילי היכא דלא קא דרסי בה רבים אבל היכא דקא דרסי בה רבים אימא אפילו חצר 

י "ר לטומאה ורה"נמי והא נמי תנינא חצר שהרבים נכנסין לה בזו ויוצאין לה בזו רה

מילי זה שלא כנגד זה לשבת אי מהתם הוה אמינא הני 

אבל זה כנגד זה אימא לא ולרבה דאמר זה כנגד זה אסור הא דרב במאי   ב גמרא,דף ח

מוקי לה בזה שלא כנגד זה תרתי למה לי אי מהתם הוה אמינא הני מילי לזרוק אבל 

ל איתמר מבוי העשוי כנדל אמר אביי עושה צורת הפתח לגדול "לטלטל אימא לא קמ



ל רבא כמאן כשמואל דאמר תורתו כסתום למה ליה "בלחי וקורה א והנך כולהו מישתרו

צורת הפתח ועוד הא ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא וחשו לה לדרב אלא אמר רבא 

עושה צורת הפתח לכולהו להאי גיסא ואידך גיסא מישתרו בלחי וקורה אמר רב כהנא בר 

כיו משמיה דרב כהנא תחליפא משמיה דרב כהנא בר מניומי משמיה דרב כהנא בר מל

רביה דרב ואמרי לה רב כהנא בר מלכיו היינו רב כהנא רביה דרב מבוי שצידו אחד ארוך 

וצידו אחד קצר פחות מארבע אמות מניח את הקורה באלכסון ארבע אמות אינו מניח את 

הקורה אלא כנגד הקצר רבא אמר אחד זה ואחד זה אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר 

מא דידי ואימא טעמא דידהו אימא טעמא דידי קורה טעמא מאי משום היכר ואימא טע

ובאלכסון לא הוי היכר ואימא טעמא דידהו קורה משום מאי משום מחיצה ובאלכסון נמי 

הוי מחיצה אמר רב כהנא הואיל ושמעתתא דכהני היא אימא בה מילתא הא דאמרת מניח 

תר מעשר אבל יש באלכסונו יותר הקורה באלכסון לא אמרן אלא שאין באלכסונו יו

מעשר דברי הכל אינו מניח אלא כנגד הקצר איבעיא להו מהו להשתמש תחת הקורה רב 

ש "יוחנן אמרו מותר להשתמש תחת הקורה שמואל ורבי שמעון בר רבי ור' ורבי חייא ור

בן לקיש אמרו אסור להשתמש תחת הקורה לימא בהא קמיפלגי דמר סבר קורה משום 

סבר קורה משום מחיצה לא דכולי עלמא קורה משום היכר והכא בהא קמיפלגי  היכר ומר

דמר סבר היכירא מלגיו ומר סבר היכירא מלבר ואיבעית אימא דכולי עלמא משום מחיצה 

והכא בהא קמיפלגי דמר סבר חודו הפנימי יורד וסותם ומר סבר חודו החיצון יורד וסותם 

אסור בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא נעץ אמר רב חסדא הכל מודים בבין לחיים ש

ל לדברי המתיר אסור "שתי יתידות בשני כותלי מבוי מבחוץ והניח קורה על גביהן מהו א

ג מבוי וליכא "לדברי האוסר מותר רבא אמר לדברי האוסר נמי אסור בעינן קורה ע

איתיביה רב אדא בר מתנה לרבא היתה קורתו 

צריך להביא ' אין צריך להביא קורה אחרת ג' פחות מגמשוכה או תלויה   א גמרא,דף ט

צריך להביא קורה ' אין צריך להביא קורה אחרת ד' ג אומר פחות מד"קורה אחרת רשב

אחרת מאי לאו משוכה מבחוץ ותלויה מבפנים לא אידי ואידי מבפנים משוכה מרוח אחת 

לא אמרינן לבוד  ותלויה משתי רוחות מהו דתימא מרוח אחת אמרינן לבוד משתי רוחות

ל רב אשי אמר משוכה והיא תלויה והיכי דמי כגון שנעץ שתי יתידות עקומות על שני "קמ

מהו דתימא או לבוד אמרינן או חבוט ' ואין בעקמומיתן ג' כותלי מבוי שאין בגובהן ג

יוחנן בין לחיים ותחת הקורה ' זכאי קמיה דר' ל תני ר"אמרינן לבוד וחבוט לא אמרינן קמ

יוחנן תחת ' ן ככרמלית אמר ליה פוק תני לברא אמר אביי מסתברא מילתיה דרנידו

הקורה אבל בין לחיין אסור ורבא אמר בין לחיים נמי מותר אמר רבא מנא אמינא לה דכי 

י לכתף עליו "ר ולבני רה"מותר לבני רה' על ד' ר יוחנן מקום שאין בו ד"אתא רב דימי א

אמר אביי מנא אמינא לה דאמר רב חמא בר ' וה גובלבד שלא יחליפו ואביי התם בגב

והאמר רב ' על ד' גוריא אמר רב תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו וכי תימא דאית ביה ד

צריך לחי אחר להתירו ורבא ' על ד' פ שאין בו ד"חנין בר רבא אמר רב תוך הפתח אע

שמיא אין מצא ר מאי שרי יציבא בארעא וגיורא בשמי "התם דפתוח לכרמלית אבל לרה

ל רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ואת לא תסברא דבין לחיין "מין את מינו וניעור א

באנו ' יוחנן מבוי שרצפו בלחיין פחות פחות מד' אסור והאמר רבה בר בר חנה אמר ר

ג דאמר אמרינן לבוד משתמש עד חודו הפנימי של לחי "ג ורבנן לרשב"למחלוקת רשב

אמרינן לבוד משתמש עד חודו הפנימי של חיצון אבל בין לחיין  הפנימי לרבנן דאמרי לא



ר מאי שרי יציבא בארעא "דכולי עלמא אסור ורבא התם נמי דפתוח לכרמלית אבל לרה

וגיורא בשמי שמיא אין מצא מין את מינו וניעור 

רב אשי אמר כגון שרצפו בלחיים פחות פחות מארבעה במשך ארבע   ב גמרא,דף ט

ון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד הוה ליה מבוי וצריך לחי אחר להתירו אמות לרבן שמע

ולרבנן דאמרי לא אמרינן לבוד לא צריך לחי אחר להתירו ולרבן שמעון בן גמליאל להוי 

יוחנן הא כי אתא רבין אמר רבי ' כנראה מבחוץ ושוה מבפנים מידי הוא טעמא אלא לר

משום לחי איתמר נראה מבפנים ושוה מבחוץ  יוחנן נראה מבחוץ ושוה מבפנים אינו נידון

ר חד אמר נידון "נידון משום לחי נראה מבחוץ ושוה מבפנים רבי חייא ורבי שמעון ב

חייא הוא דאמר נידון משום לחי ' משום לחי וחד אמר אינו נידון משום לחי תסתיים דר

נים ובין דתני רבי חייא כותל שצידו אחד כנוס מחבירו בין שנראה מבחוץ ושוה מבפ

שנראה מבפנים ושוה מבחוץ נידון משום לחי תסתיים ורבי יוחנן מי לא שמיע ליה הא 

יוחנן לא סבר ' אלא שמיע ליה ולא סבר לה רבי חייא נמי לא סבר לה האי מאי בשלמא ר

חייא אי איתא דלא סבר לה למה ליה למיתנא אמר רבה ' לה משום הכי לא תני לה אלא ר

וץ ושוה מבפנים נידון משום לחי אמר רבה ומותבינן אשמעתין בר רב הונא נראה מבח

חצר קטנה שנפרצה לגדולה גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה 

זירא בנכנסין כותלי ' ואם איתא קטנה נמי תשתרי בנראה מבחוץ ושוה מבפנים אמר ר

תני רב אדא בר אבימי קטנה לגדולה ולימא לבוד ותשתרי וכי תימא דמפלגי טובא והא 

חנינא קטנה בעשר גדולה באחת עשרה אמר רבינא במופלגין מכותל זה בשנים ' קמיה דר

ולימא לבוד מרוח אחת ותשתרי ' ומכותל זה בד

רבי היא דאמר בעינן שני פסין דתניא חצר ניתרת בפס אחד רבי אומר   א גמרא,דף י

ה מבפנים אינו נידון משום לחי בשני פסין האי מאי אי אמרת בשלמא נראה מבחוץ ושו

יוסי ודרבי זירא ודרבינא ליתא משום הכי קטנה בעשר וגדולה באחת ' ורבי סבר לה כר

יוסי אלא אי אמרת נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום ' סבר לה כר' עשרה משום דר

מה יוסי גדולה באחת עשרה למה לי מ' לא סבר לה כר' לחי ודרבי זירא ודרבינא איתא ור

נפשך אי למשרייה לגדולה קאתי בעשר ושני טפחים סגיא ואי למיסרה לקטנה קאתי 

מ נראה מבחוץ ושוה מבפנים אינו נידון משום לחי "לאשמועינן דמפלגי טובא אלא לאו ש

ל אביי את אמרת ניהלן ואהא אמרת ניהלן "ר יוסף לא שמיע לי הא שמעתתא א"מ א"ש

אמות נידון ' המושך עם דפנו של מבוי פחות מדדאמר רמי בר אבא אמר רב הונא לחי 

אמות נידון משום מבוי ואסור להשתמש בכולו ' משום לחי ומשתמש עם חודו הפנימי ד

ואת אמרת לן עלה שמע מינה תלת שמע מינה בין לחיין אסור ושמע מינה משך מבוי 

חוץ בארבע ושמע מינה נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי והלכתא נראה מב

והרחב  : ושוה מבפנים נידון משום לחי תיובתא והלכתא אין משום דתני רבי חייא כוותיה

יהודה אומר אינו צריך למעט ועד ' אמר אביי תנא והרחב מעשר ימעט ר : מעשר ימעט

כמה סבר רב אחי קמיה דרב יוסף למימר עד שלש עשרה אמה ושליש וקל וחומר מפסי 

ה בהן פרוץ מרובה על העומד לא התרתה בהן יותר ביראות ומה פסי ביראות שהתרת

משלש עשרה אמה ושליש מבוי שלא התרתה בו פרוץ מרובה על העומד אינו דין שלא 

תתיר בו יותר משלש עשרה אמה ושליש והיא הנותנת פסי ביראות שהתרתה בהן פרוץ 

 מרובה על העומד לא תתיר בהן יותר משלש עשרה אמה ושליש מבוי שלא התרתה בו

ג אמות ושליש אי נמי לאידך גיסא פסי ביראות "פרוץ מרובה על העומד תתיר בו יותר מי



דאקילת בהו חד קולא אקיל בהו קולא אחרינא מבוי כלל כלל לא תני לוי מבוי שהוא רחב 

עשרים אמה נועץ קנה באמצעיתו ודיו הוא תני לה והוא אמר לה דאין הלכה כאותה משנה 

שמיה דלוי אין הלכה כאותה משנה אלא היכי עביד אמר איכא דאמרי אמר שמואל מ

שמואל משמיה דלוי 

עושה פס גבוה עשרה במשך ארבע אמות ומעמידו לארכו של מבוי אי נמי   ב גמרא,דף י

כדרב יהודה דאמר רב יהודה מבוי שהוא רחב חמש עשרה אמה מרחיק שתי אמות ועושה 

שתי אמות ויעשה פס אמה ומחצה פס שלש אמות ואמאי יעשה פס אמה ומחצה וירחיק 

שמע מינה עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות לא הוי עומד לעולם אימא לך הוי עומד 

ושאני הכא דאתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא ומבטל ליה ויעשה פס אמה וירחיק 

מ עומד כפרוץ אסור לעולם אימא "אמה ויעשה פס אמה וירחיק אמה ויעשה פס אמה ש

מותר ושאני הכא דאתא אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה וירחיק אמה ויעשה לך 

פס אמה ומחצה וירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה אין הכי נמי וכולי האי לא אטרחוה 

רבנן וליחוש דלמא שביק פיתחא רבה ועייל בפיתחא זוטא אמר רב אדא בר מתנה חזקה 

קטן ומאי שנא מדרבי אמי ודרבי אסי התם קא אין אדם מניח פתח גדול ונכנס בפתח 

ממעט בהילוכא הכא לא קא ממעט בהילוכא תנן התם עור העסלא וחלל שלו מצטרפין 

ר יוחנן עור כיסוי של בית הכסא וכמה כי "בטפח מאי עור העסלא אמר רבה בר בר חנה א

א רבין אתא רב דימי אמר אצבעיים מכאן ואצבעיים מכאן ואצבעיים ריוח באמצע כי את

ל אביי לרב דימי מי "אמר אצבע ומחצה מכאן ואצבע ומחצה מכאן ואצבע ריוח באמצע א

ל לאיי פליגיתו ובעומד מרובה "ל לא הא ברברבתא הא בזוטרתא ולא פליגין א"פליגיתו א

על הפרוץ משתי רוחות פליגיתו לדידך הוי עומד משתי רוחות לרבין מרוח אחת הוי עומד 

עומד דאי סלקא דעתך לא פליגיתו לרבין הכי איבעי ליה למימר משתי רוחות לא הוי 

אצבע ושליש מכאן ואצבע ושליש מכאן ואצבע ושליש ריוח באמצע ואלא מאי פליגינן 

לדידי הכי איבעי לי למימר אצבע ושני שלישים מכאן ואצבע ושני שלישים מכאן 

בפרוץ כעומד  ואצבעיים ושני שלישים ריוח באמצע אלא אי איכא למימר דפלגינן

אשכחן צורת  : אם יש לו צורת הפתח אף על פי שרחב מעשר אינו צריך למעט : פלגינן

הפתח דמהניא ברחבו ואמלתרא דמהניא בגבהו 

ש דתניא מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט ואם יש לו "איפכא מאי ת  א גמרא,דף יא

מבוי שהוא גבוה  צורת הפתח אינו צריך למעט אמלתרא ברחבו מאי תא שמע דתניא

מעשרים אמה ימעט והרחב מעשר ימעט ואם יש לו צורת הפתח אינו צריך למעט ואם יש 

לו אמלתרא אינו צריך למעט מאי לאו אסיפא לא ארישא מתני ליה רב יהודה לחייא בר 

ל אתנייה צריך למעט אמר רב יוסף מדברי רבינו נלמד "רב קמיה דרב אינו צריך למעט א

ט הואיל ויותר מעשר אוסר "ם וחלונות אינה ניתרת בצורת הפתח מחצר שרובה פתחי

במבוי ופרוץ מרובה על העומד אוסר בחצר מה יותר מעשר האוסר במבוי אינו ניתר 

בצורת הפתח אף פרוץ מרובה על העומד האוסר בחצר אינו ניתר בצורת הפתח מה ליותר 

תאמר בפרוץ מרובה על  מ"מעשר האוסר במבוי שכן לא התרת בו אצל פסי ביראות לר

העומד האוסר בחצר שכן התרת אצל פסי ביראות לדברי הכל לימא מסייע ליה דפנות 

ד אלא "הללו שרובן פתחים וחלונות מותר ובלבד שיהא עומד מרובה על הפרוץ שרובן ס

אימא שריבה בהן פתחים וחלונות ובלבד שיהא עומד מרובה על הפרוץ אמר רב כהנא כי 

תחי שימאי מאי פיתחי שימאי פליגי בה רב רחומי ורב יוסף חד אמר דלית תניא ההיא בפי



יוחנן סבר לה להא דרב דאמר רבין בר רב ' להו שקפי וחד אמר דלית להו תיקרה ואף ר

קונדיסין בארבע פינות ' ר יצחק מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן שנעץ ד"אדא א

ל "התירו לו לענין כלאים ואמר רהשדה ומתח זמורה עליהם ובא מעשה לפני חכמים ו

יוחנן אמר לכלאים התירו לו ' כדרך שהתירו לו לענין כלאים כך התירו לו לענין שבת ר

לענין שבת לא התירו לו במאי עסקינן אילימא מן הצד והאמר רב חסדא צורת הפתח 

יוחנן ' שעשאה מן הצד לא עשה ולא כלום אלא על גבן ובמאי אילימא בעשר בהא לימא ר

בשבת לא אלא לאו ביתר מעשר לא לעולם בעשר ומן הצד ובדרב חסדא קא מיפלגי ורמי 

' יהודה בר' יוחנן ורמי דריש לקיש אדריש לקיש דאמר ריש לקיש משום ר' יוחנן אדר' דר

חנינא 

יוחנן אמר כמחיצות לשבת ' פיאה מותרת לענין כלאים אבל לא לשבת ור  ב גמרא,דף יא

ל לא קשיא הא דידיה הא דרביה "דלא בשלמא דריש לקיש אדרדלא כך מחיצות לכלאים 

יוחנן קשיא אי אמרת בשלמא התם על גבן הכא מן הצד שפיר אלא ' אלא דרבי יוחנן אדר

אי אמרת אידי ואידי מן הצד מאי איכא למימר לעולם אידי ואידי מן הצד התם בעשר הכא 

אמר ליה רבי יוחנן לריש ביותר מעשר ומנא תימרא דשני לן בין עשר ליותר מעשר ד

יוחנן בן נורי ללמוד תורה אף על פי ' לקיש לא כך היה המעשה שהלך רבי יהושע אצל ר

שבקי בהלכות כלאים ומצאו שיושב בין האילנות ומתח זמורה מאילן לאילן ואמר לו רבי 

אי גפנים כאן מהו לזרוע כאן אמר לו בעשר מותר ביותר מעשר אסור במאי עסקינן 

על גבן יותר מעשר אסור והתניא היו שם קנין הדוקרנין ועשה להן פיאה מלמעלה אילימא 

ביותר מעשר מותר אלא לאו מן הצד וקאמר ליה בעשר מותר יותר מעשר אסור ' אפי

גופא אמר רב חסדא צורת הפתח שעשאה מן הצד לא עשה ולא כלום ואמר  : שמע מינה

די להעמיד בה דלת ואפילו דלת של רב חסדא צורת הפתח שאמרו צריכה שתהא בריאה כ

ינאי צורת הפתח צריכה היכר ציר מאי היכר ציר אמר רב ' קשין אמר ריש לקיש משום ר

אויא אבקתא אשכחינהו רב אחא בריה דרב אויא לתלמידי דרב אשי אמר להו אמר מר 

מידי בצורת הפתח אמרו ליה לא אמר ולא כלום תנא צורת הפתח שאמרו קנה מכאן וקנה 

אן וקנה על גביהן צריכין ליגע או אין צריכין ליגע רב נחמן אמר אין צריכין ליגע ורב מכ

ל רב ששת "ששת אמר צריכין ליגע אזל רב נחמן ועבד עובדא בי ריש גלותא כשמעתיה א

לשמעיה רב גדא זיל שלוף שדינהו אזל שלף שדינהו אשכחוהו דבי ריש גלותא חבשוהו 

פוק תא נפק ואתא אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל ל גדא "אזל רב ששת קם אבבא א

מ מחייב במזוזה וחכמים "ל אין תנינא כיפה ר"אמר ליה תני מר מידי בצורת הפתח א

פוטרין ושוין שאם יש ברגליה עשרה שהיא חייבת אמר אביי הכל מודים אם גבוהה 

ם כי עשרה ואין ברגליה שלשה אי נמי יש ברגליה שלשה ואין גבוהה עשרה ולא כלו

וגבוהה עשרה ואין רחבה ארבעה ויש בה לחוק להשלימה לארבעה ' פליגי ביש ברגליה ג

ל אי משכחת להו לא "מאיר סבר חוקקין להשלים ורבנן סברי אין חוקקין להשלים א' ר

: תימא להו לבי ריש גלותא ולא מידי מהא מתניתא דכיפה

ומרים או לחי או קורה רבי ה א"ש אומרים לחי וקורה וב"הכשר מבוי ב  ב משנה,דף יא

ה "ש וב"ע לא נחלקו ב"ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני ר' אליעזר אומר לחיין משום ר

על מבוי שהוא פחות מארבע אמות שהוא ניתר או בלחי או בקורה על מה נחלקו על רחב 

ר "ה אומרים או לחי או קורה א"ש אומרים לחי וקורה וב"מארבע אמות ועד עשר שב

: ה ועל זה נחלקועקיבא על ז



כמאן דלא כחנניה ולא כתנא קמא אמר רב יהודה הכי קאמר הכשר מבוי   ב גמרא,דף יא

ש אומרים לחי "ה אומרים או לחי או קורה ב"ש אומרים לחי וקורה וב"סתום כיצד ב

ש ארבע מחיצות דאורייתא לא לזרוק משלש הוא דמיחייב "וקורה למימרא דקא סברי ב

ה שלש מחיצות "ה אומרים או לחי או קורה לימא קא סברי ב"ב לטלטל עד דאיכא ארבע

אליעזר אומר ' ר : דאורייתא לא לזרוק משתים הוא דמיחייב לטלטל עד דאיכא שלש

ש "אליעזר לחיין וקורה קאמר או דילמא לחיין בלא קורה קאמר ת' איבעיא להו ר : לחיין

מעשה ברבי אליעזר שהלך אצל רבי יוסי בן פרידא תלמידו 

לאובלין ומצאו שיושב במבוי שאין לו אלא לחי אחד אמר לו בני עשה   א גמרא,דף יב

ש "ג לא נחלקו ב"ל יסתם ומה בכך אמר רשב"לחי אחר אמר לו וכי לסותמו אני צריך א

ה על מבוי שהוא פחות מארבע אמות שאינו צריך כלום על מה נחלקו על רחב מארבע "וב

ה אומרים או לחי או קורה קתני מיהת וכי "קורה ובש אומרים לחי ו"אמות ועד עשר שב

לסותמו אני צריך אי אמרת בשלמא לחיין וקורה משום הכי אמר וכי לסותמו אני צריך 

אלא אי אמרת לחיין בלא קורה מאי לסותמו הכי קאמר וכי לסותמו בלחיין אני צריך אמר 

ת מארבע אמות ה על מבוי שפחו"ש וב"מר אמר רבן שמעון בן גמליאל לא נחלקו ב

ע לא נחלקו "שאינו צריך כלום והא אנן תנן משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני ר

ה על מבוי שהוא פחות מארבע אמות שהוא ניתר או בלחי או בקורה אמר רב "ש וב"ב

אליעזר אלא או לחי או קורה ' ש ולא לחיין כר"אשי הכי קאמר אינו צריך לחי וקורה כב

רב אחלי ואיתימא רב יחיאל עד ארבעה אמר רב ששת אמר רב  כבית הלל וכמה אמר

' ירמיה בר אבא אמר רב מודים חכמים לרבי אליעזר בפסי חצר ורב נחמן אמר הלכה כר

מאן פליג ]הלכה מכלל דפליגי ' אליעזר בפסי חצר אמר רב נחמן בר יצחק מאן מודים ר

ן אמר רבי אסי אמר רבי רבנן דתניא חצר ניתרת בפס אחד רבי אומר בשני פסי[ עליה

יוחנן חצר צריכה שני פסין אמר ליה רבי זירא לרבי אסי מי אמר רבי יוחנן הכי והא את 

וכי תימא ארבעה מכאן ' יוחנן פסי חצר צריכין שיהא בהן ד' הוא דאמרת משמיה דר

חנינא בר ' וארבעה מכאן והתני רב אדא בר אבימי קמיה דרבי חנינא ואמרי לה קמיה דר

טנה בעשר וגדולה באחת עשרה כי סליק רבי זירא מימי פרשה ברוח אחת בארבעה פפי ק

משתי רוחות משהו לכאן ומשהו לכאן והדתני אדא בר אבימי רבי היא וסבר לה כרבי יוסי 

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל חצר ניתרת בפס אחד אמר ליה אביי לרב יוסף 

לרב חנניה בר שילא את לא תעביד עובדא אלא  מי אמר שמואל הכי והא אמר ליה שמואל

או ברוב דופן או בשני פסין אמר ליה ואנא לא ידענא דעובדא הוה בדורה דרעותא לשון 

ים הנכנס לחצר הוה ואתא לקמיה דרב יהודה ולא אצרכיה אלא פס אחד אמר ליה לשון 

תלויה מהו ים קאמרת קל הוא שהקלו חכמים במים כדבעא מיניה רבי טבלא מרב מחיצה 

שתתיר בחורבה אמר ליה אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים קל הוא שהקלו חכמים 

במים מכל מקום קשיא כי אתו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע מבי רב פירשוה מרוח 

אחת בארבעה משתי רוחות משהו לכאן ומשהו לכאן אמר רב פפא אי קשיא לי הא קשיא 

בר שילא את לא תעביד עובדא אלא או ברוב דופן או  לי דאמר ליה שמואל לרב חנניה

בשני פסין למה לי רוב דופן בפס ארבעה סגי וכי תימא מאי ברוב דופן בדופן שבעה 

דבארבעה הוה ליה רוב דופן למה לי ארבעה בשלשה ומשהו סגי דהא אמר רב אחלי 

אימא דרב ואיתימא רב יחיאל עד ארבעה איבעית אימא כאן בחצר כאן במבוי ואיבעית 

אחלי גופיה תנאי היא תנו רבנן לשון ים הנכנס לחצר אין ממלאין הימנו בשבת אלא אם 



א שפירצתו ביותר מעשרה אבל עשרה אין צריך "טפחים בד' כן יש לו מחיצה גבוה י

כלום ממלא הוא דלא ממלאינן הא טלטולי מטלטלינן והא נפרצה חצר במלואה למקום 

האסור לה 

אמר רב יהודה מבוי שלא נשתתפו  : במאי עסקינן דאית ליה גידודי הכא  ב גמרא,דף יב

בו הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב הכשירו בקורה הזורק לתוכו פטור מתקיף לה רב 

ששת טעמא דלא נשתתפו בו הא נשתתפו בו אפילו הכשירו בקורה נמי חייב וכי ככר זו 

של רבים ומבואות שאינן  עשה אותו רשות היחיד או רשות הרבים והתניא חצירות

מפולשין בין עירבו ובין לא עירבו הזורק לתוכן חייב אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב 

יהודה מבוי שאינו ראוי לשיתוף הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב הכשירו בקורה הזורק 

לתוכו פטור אלמא קסבר לחי משום מחיצה וקורה משום היכר וכן אמר רבה לחי משום 

ה וקורה משום היכר ורבא אמר אחד זה ואחד זה משום היכר איתיביה רבי יעקב בר מחיצ

אבא לרבא הזורק למבוי יש לו לחי חייב אין לו לחי פטור הכי קאמר אינו צריך אלא לחי 

הזורק לתוכו חייב לחי ודבר אחר הזורק לתוכו פטור איתיביה יתר על כן אמר רבי יהודה 

די רשות הרבים עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן מי שיש לו שני בתים בשני צי

וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך התם קסבר רבי 

יהודה שתי מחיצות דאורייתא אמר רב יהודה אמר רב מבוי שארכו כרחבו אינו ניתר 

ו ניתר בקורה טפח בלחי משהו אמר רב חייא בר אשי אמר רב מבוי שארכו כרחבו אינ

אמר רבי זירא כמה מכוונן שמעתא דסבי כיון דארכו כרחבו הוה ליה חצר וחצר אינה 

ניתרת בלחי וקורה אלא בפס ארבעה אמר רבי זירא אי קשיא לי הא קשיא לי ליהוי האי 

יוחנן פסי חצר צריכין ' אסי אמר ר' לחי כפס משהו ונשתרי אישתמיטתיה הא דאמר ר

אמר רב נחמן נקטינן איזהו מבוי שניתר בלחי וקורה כל שארכו יתר שיהא בהן ארבעה 

על רחבו ובתים וחצרות פתוחים לתוכו ואיזו היא חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה אלא 

בפס ארבעה כל שמרובעת מרובעת אין עגולה לא הכי קאמר אי ארכה יתר על רחבה הוה 

ר וכמה סבר שמואל למימר עד ליה מבוי ומבוי בלחי וקורה סגיא ואי לא הוה לה חצ

משום רבי ישמעאל  : דאיכא פי שנים ברחבה אמר ליה רב הכי אמר חביבי אפילו משהו

: 'אמר תלמיד אחד כו

ע היינו תנא קמא איכא בינייהו "ר : 'ע אומר על זה ועל זה נחלקו כו"ר  א גמרא,דף יג

ישמעאל דבר זה ' ע לא אמר ר"דרב אחלי ואיתימא רב יחיאל ולא מסיימי תניא אמר ר

ר "אלא אותו תלמיד אמר דבר זה והלכה כאותו תלמיד הא גופה קשיא אמרת לא א

הלכה כאותו תלמיד אמר רב ישמעאל דבר זה אלמא לית הלכתא כוותיה והדר אמרת 

נ בר יצחק אמר "עקיבא אלא לחדד בה התלמידים ור' יהודה אמר שמואל לא אמרה ר

ר יהושע בן לוי כל מקום שאתה מוצא משום רבי ישמעאל אמר תלמיד "נראין איתמר א

מ כשהייתי "ע דתניא אמר ר"ישמעאל ואת ר' מ ששימש את ר"ע אינו אלא ר"אחד לפני ר

הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר כשבאתי אצל רבי  ישמעאל' אצל ר

מאיר כשהייתי לומד אצל ' עקיבא אסרה עלי איני והאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר

ישמעאל ' עקיבא הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר וכשבאתי אצל ר' ר

בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך אמר לי בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני אמר לי 

מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל 

העולם כולו אמרתי לו דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו אמר לי וכי 



ומחה כתב ( במדבר ה)וכתב ( במדבר ה)מטילין קנקנתום לתוך הדיו והלא אמרה תורה 

ל לא מיבעיא בחסירות וביתירות "ל ומאי קא מהדר ליה הכי קא"ל למחות מאי קאשיכו

ת "דבקי אנא אלא אפילו מיחש לזבוב נמי דילמא אתי ויתיב אתגיה דדל[ דלא טעינא]

ש דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו קשיא "ומחיק ליה ומשוי ליה רי

שימוש אשימוש לא קשיא מעיקרא אתא שימוש אשימוש קשיא אסרה אאסרה בשלמא 

ע ומדלא מצי למיקם אליביה אתא לקמיה דרבי ישמעאל וגמר גמרא והדר "לקמיה דר

ע וסבר סברא אלא אסרה אאסרה קשיא קשיא תניא רבי יהודה אומר "אתא לקמיה דר

מ היה אומר לכל מטילין קנקנתום לתוך הדיו חוץ מפרשת סוטה ורבי יעקב אומר "ר

רשת סוטה שבמקדש מאי בינייהו אמר רב ירמיה למחוק לה מן התורה משמו חוץ מפ

איכא בינייהו והני תנאי כי הני תנאי דתניא אין מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת 

אחי בר יאשיה אמר מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת אמר רב פפא דילמא לא ' ר

ום רחל תו לא הדרא מינתקא ק התם אלא כיון דאינתיק לש"היא עד כאן לא קאמר ת

לשום לאה אבל גבי תורה דסתמא מיכתבא הכי נמי דמחקינן אמר רב נחמן בר יצחק 

דילמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי אחי בר יאשיה התם אלא דאיכתיב מיהת לשום 

סוטה בעולם אבל גבי תורה דלהתלמד כתיבא הכי נמי דלא מחקינן ולית ליה לרבי אחי 

לגרש את אשתו [ גט]נן כתב בר יאשיה הא דת

ונמלך ומצאו בן עירו ואמר שמך כשמי ושם אשתך כשם אשתי פסול   ב גמרא,דף יג

לגרש בו הכי השתא התם וכתב לה כתיב בעינן כתיבה לשמה הכא ועשה לה כתיב בעינן 

ר אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה "עשייה לשמה עשייה דידה מחיקה היא א

ין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו העולם שא

חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים על טהור טמא 

מ שהוא "מ שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו ר"ומראה לו פנים תנא לא ר

יה שמו ואמרי לה רבי אלעזר בן מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו אלא רבי נחמ

ערך שמו ולמה נקרא שמו נהוראי שמנהיר עיני חכמים בהלכה אמר רבי האי דמחדדנא 

מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב ' מחבראי דחזיתיה לר

מ "ר יוחנן תלמיד היה לו לר"ר אבהו א"והיו עיניך רואות את מוריך א( ישעיהו ל)

שמו שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה ועל וסומכוס 

כל דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה תנא תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה 

מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים אמר רבינא אני אדון ואטהרנו ומה נחש שממית 

ש ולא היא מעשה קוץ בעלמא "לא כומרבה טומאה טהור שרץ שאין ממית ומרבה טומאה 

ה הללו אומרים הלכה כמותנו "ש וב"ר אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו ב"קעביד א

והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה 

 ה לקבוע הלכה כמותן מפני"ה וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו ב"כב

ש "ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב

לדבריהן כאותה ששנינו מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית בית שמאי 

ה "ש וזקני ב"ש לא כך היה מעשה שהלכו זקני ב"ה לב"ה מכשירין אמרו ב"פוסלין וב

יושב ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית יוחנן בן החורנית ומצאוהו ' לבקר את ר

משם ראיה אף הן אמרו לו אם כך היית נוהג לא קיימת מצות > אי>אמרו להן בית שמאי 

ה "ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"סוכה מימיך ללמדך שכל המשפיל עצמו הקב



ת משפילו כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזר

ר "אחריו וכל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני שעה שעה עומדת לו ת

ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא "ש וב"שתי שנים ומחצה נחלקו ב

והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא 

: במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיונברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש 

הקורה שאמרו רחבה כדי לקבל אריח ואריח חצי לבנה של שלשה   ב משנה,דף יג

טפחים דייה לקורה שתהא רחבה טפח כדי לקבל אריח לרחבו רחבה כדי לקבל אריח 

ובריאה כדי לקבל אריח רבי יהודה אומר רחבה אף על פי שאין בריאה היתה של קש ושל 

ותה כאילו היא של מתכת עקומה רואין אותה כאילו היא פשוטה עגולה קנים רואין א

: רואין אותה כאילו היא מרובעת כל שיש בהיקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח

טפח טפח ומחצה בעי כיון דרחב לקבל טפח אידך חצי טפח מלבין ליה   א גמרא,דף יד

בר רב הונא קורה שאמרו  בטינא משהו מהאי גיסא ומשהו מהאי גיסא וקיימא אמר רבה

צריכה שתהא בריאה כדי לקבל אריח ומעמידי קורה אינן צריכין שיהיו בריאין כדי לקבל 

קורה ואריח ורב חסדא אמר אחד זה ואחד זה צריכין שיהיו בריאין כדי לקבל קורה 

ואריח אמר רב ששת הניח קורה על גבי מבוי ופרס עליה מחצלת והגביה מן הקרקע 

ין כאן מחיצה אין כאן קורה אין כאן דהא מיכסיא מחיצה אין כאן דהויא שלשה קורה א

ר קורה היוצאה מכותל זה ואינה נוגעת בכותל זה וכן "לה מחיצה שהגדיים בוקעין בה ת

שתי קורות אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל זה ואינן נוגעות זו בזו פחות 

להביא קורה אחרת רבן שמעון בן  משלשה אין צריך להביא קורה אחרת שלשה צריך

אין צריך להביא קורה אחרת ארבע צריך להביא קורה אחרת וכן ' גמליאל אומר פחות מד

קורות המתאימות לא בזו כדי לקבל אריח ולא בזו כדי לקבל אריח אם מקבלות אריח ' ב

 ג אומר"לרחבו טפח אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת רשב

אם מקבלת אריח לארכו שלשה אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה 

יהודה אומר רואין את העליונה כאילו היא ' יוסי בר' אחרת היו אחת למעלה ואחת למטה ר

אמה ' למטה ואת התחתונה כאילו היא למעלה ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מכ

יהודה סבר לה כאבוה בחדא ופליג עליה ' י בריוס' ותחתונה למטה מעשרה אמר אביי ר

יהודה סבר ' בחדא סבר לה כאבוה בחדא דאית ליה רואין ופליג עליה בחדא דאילו ר

יהודה אומר ' ר : לא' אין למעלה מכ' יוסי ברבי יהודה סבר בתוך כ' למעלה מעשרים ור

פ "חבה אעמתני ליה רב יהודה לחייא בר רב קמיה דרב ר : פ שאינה בריאה"רחבה אע

פ "אילעאי אמר רב רחבה ארבעה אע' ל אתנייה רחבה ובריאה והאמר ר"שאינה בריאה א

ל דאמרינן רואין היינו "מאי קמ : 'היתה של קש כו : שאינה בריאה רחבה ארבעה שאני

עקומה רואין אותה כאילו  : ל"הך מהו דתימא במינה אמרינן שלא במינה לא אמרינן קמ

זירא היא בתוך המבוי ועקמומיתה חוץ ' ל כדרבי זירא דאמר ר"פשיטא קמ : היא פשוטה

למבוי היא בתוך עשרים ועקמומיתה למעלה מעשרים היא למעלה מעשרה ועקמומיתה 

למטה מעשרה רואין כל שאילו ינטל עקמומיתה ואין בין זה לזה שלשה אין צריך להביא 

בתוך מבוי  קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת הא נמי פשיטא היא

ועקמומיתה חוץ למבוי איצטריכא ליה מהו דתימא ליחוש דילמא אתי לאמשוכי בתרה 

הא תו למה לי סיפא איצטריכא ליה כל  : עגולה רואין אותה כאילו היא מרובעת : ל"קמ

( א זמלכים )ר יוחנן אמר קרא "טפחים יש בו רחב טפח מנא הני מילי א' שיש בהיקפו ג



ר באמה משפתו עד שפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו ויעש את הים מוצק עש

שלשים באמה יסוב אתו סביב והא איכא שפתו אמר רב פפא שפתו שפת פרח שושן כתיב 

ועביו טפח ושפתו כמעשה כוס פרח שושן אלפים בת יכיל ( א זמלכים )ביה דכתיב 

מה היה מחזיק והאיכא משהו כי קא חשיב מגואי קא חשיב תניא רבי חייא ים שעשה של

ורחץ ( ויקרא טו)מאה וחמשים מקוה טהרה מכדי מקוה כמה הוי ארבעים סאה כדתניא 

> את בשרו>

במים במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה   ב גמרא,דף יד

ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה כמה הוו להו חמש מאה גרמידי 

אה למאה וחמשין חמשין בארבע מאה וחמשין סגיא הני מילי בריבועא ים לתלת מאה מ

שעשה שלמה עגל היה מכדי כמה מרובע יתר על העגול רביע לארבע מאה מאה למאה 

עשרים וחמשה הני מאה ועשרים וחמשה הוו להו תני רמי בר יחזקאל ים שעשה שלמה 

איפכא לא מצית אמרת שלש אמות תחתונות מרובעות ושתים עליונות עגולות נהי ד

אלפים בת יכיל ( א זמלכים )דשפתו עגול כתיב אלא אימא חדא לא סלקא דעתך דכתיב 

מעשר הבת מן הכור דהוה להו שיתא אלפי ( יחזקאל מה)בת כמה הויא שלש סאין דכתיב 

מחזיק בתים שלשת אלפים ההוא לגודשא אמר אביי ( ב דדברי הימים )גריוי והא כתיב 

גודשה תלתא הוי ותנן נמי שידה תיבה ומגדל כוורת הקש וכוורת הקנים שמע מינה האי 

פ שיש להן שולים והן מחזיקות ארבעים סאה בלח שהן "ובור ספינה אלכסנדרית אע

: כוריים ביבש טהורין

יוסי אומר ' לחיין שאמרו גובהן עשרה טפחים ורחבן ועוביין כל שהוא ר  ב משנה,דף יד

: טפחים' רחבן ג

א דאמר לחיין בעינן לא מאי לחיין "לימא תנן סתמא כר' לחיין שאמרו כו  מראב ג,דף יד

לחיין דעלמא אי הכי קורה נמי ניתני קורות ומאי קורות קורות דעלמא הכי קאמר אותן 

אליעזר וחכמים גובהן עשרה טפחים ורוחבן ועוביין כל שהוא וכמה ' לחיין שנחלקו בהן ר

ט הסרבל תנא עשה לחי לחצי מבוי אין לו אלא חצי כל שהוא תני רבי חייא אפילו כחו

מבוי פשיטא אלא אימא יש לו חצי מבוי האי נמי פשיטא מהו דתימא ליחוש דילמא אתי 

ל אמר רבא עשה לחי למבוי והגביהו מן הקרקע שלשה או "לאישתמושי בכוליה קמ

הני  ג דאמר אמרינן לבוד"שהפליגו מן הכותל שלשה לא עשה ולא כלום אפילו לרשב

יוסי אומר ' ר : מילי למעלה אבל למטה כיון דהויא מחיצה שהגדיין בוקעין בה לא קאמר

יוסי לא בהילמי ' אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כר : טפחים' רחבן ג

ולא בלחיין אמר ליה רב הונא בר חיננא בהילמי אמרת לן בלחיין לא אמרת לן מאי שנא 

ל שאני לחיין משום דקאי רבי "ן עליה לחיין נמי פליגי רבנן עליה אבהילמי דפליגי רבנ

משמיה דרב [ בר שילת]כוותיה רב רחומי מתני הכי אמר רב יהודה בריה דרב שמואל 

ל אמרת אמר להו לא אמר רבא האלהים "אין הלכה כרבי יוסי לא בהילמי ולא בלחיין א

יוסי נימוקו עמו אמר ליה ' ם דראמרה וגמירנא לה מיניה ומאי טעמא קא הדר ביה משו

ל פוק חזי מאי עמא דבר איכא דמתני לה אהא "רבא בר רב חנן לאביי הילכתא מאי א

טרפון אומר בורא נפשות רבות וחסרונן ' השותה מים לצמאו אומר שהכל נהיה בדברו ר

ל פוק חזי מאי עמא דבר "ל רב חנן לאביי הלכתא מאי א"על כל מה שבראת א

איתמר לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי רבא אמר לא הוי לחי היכא   א גמרא,דף טו

דלא סמכינן עליה מאתמול כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי כי פליגי היכא דסמכינן 



עליה מאתמול אביי אמר הוי לחי דהא סמכינן עליה מאתמול רבא אמר לא הוי לחי כיון 

י קא סלקא דעתך כי היכי דפליגי בלחי דמעיקרא לאו אדעתיה דהכי עבידי לא הוי לח

ש העושה סוכתו בין האילנות ואילנות דפנות לה כשירה הכא במאי "פליגי נמי במחיצה ת

עסקינן שנטען מתחילה לכך אי הכי פשיטא מהו דתימא ליגזור דילמא אתי לאישתמושי 

מי במאי ש היה שם אילן או גדר או חיצת הקנים נידון משום דיומד הכא נ"ל ת"באילן קמ

חיצת הקנים קנה קנה פחות [ ל"קמ]ל "עסקינן שעשאן מתחילה לכך אי הכי מאי קמ

ש אילן המסיך על הארץ אם אין נופו גבוה "משלשה טפחים כדבעא מיניה אביי מרבה ת

טפחים מטלטלין תחתיו הכא נמי במאי עסקינן שנטעו מתחילה לכך אי הכי ' מן הארץ ג

א בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו אלא בית סאתים ליטלטל בכולו אלמה אמר רב הונ

משום דהוי דירה שתשמישה לאויר וכל דירה שתשמישה לאויר אין מטלטלין בה אלא 

ש שבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא מארבע אמות ועד בית סאתים וכן "בית סאתים ת

ת בנקע שהוא עמוק עשרה והוא מארבע אמות ועד בית סאתים וקמה קצורה ושיבולו

מקיפות אותה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה וכי תימא הכא נמי שעשה מתחילה 

לכך בשלמא קמה לחיי אלא תל ונקע מאי איכא למימר אלא במחיצות כולי עלמא לא 

פליגי דהויא מחיצה כי פליגי בלחי אביי לטעמיה דאמר לחי משום מחיצה ומחיצה 

ר לחי משום היכר אי עבידא בידים הויא העשויה מאליה הויא מחיצה ורבא לטעמיה דאמ

ש אבני גדר היוצאות מן הגדר מובדלות זו מזו פחות "היכר ואי לא לא הוי היכר ת

משלשה אין צריך לחי אחר שלשה צריך לחי אחר הכא נמי שבנאן מתחילה לכך אי הכי 

חד חייא כותל שצידו א' ש דתני ר"ל ת"פשיטא מהו דתימא למיסר בניינא הוא דעבידא קמ

כנוס מחברו בין שנראה מבחוץ ושוה מבפנים ובין שנראה מבפנים ושוה מבחוץ נדון 

ל נראה מבחוץ ושוה "ל הא קמ"משום לחי הכא נמי שעשאו מתחילה לכך אי הכי מאי קמ

מבפנים נדון משום לחי תא שמע דרב הוה יתיב בההוא מבואה הוה יתיב רב הונא קמיה 

א דמיא עד דאתא נפל לחיא אחוי ליה בידיה קם אמר ליה לשמעיה זיל אייתי לי כוז

אדוכתיה אמר ליה רב הונא לא סבר לה מר לסמוך אדיקלא אמר דמי האי מרבנן כמאן 

דלא פרשי אינשי שמעתא מי סמכינן עליה מאתמול טעמא דלא סמכינן הא סמכינן הוי לחי 

ד דההוא "סלימא אביי ורבא בדלא סמכינן עליה פליגי הא סמכינן עליה הוה לחי לא 

: ברקא דהוה בי בר חבו דהוו פליגי בה אביי ורבא כולי שנייהו

בכל עושין לחיין אפילו בדבר שיש בו רוח חיים ורבי מאיר אוסר   א משנה,דף טו

ומטמא משום גולל 

: יוסי הגלילי פוסל' מאיר מטהר וכותבין עליו גיטי נשים ור' ור  ב משנה,דף טו

מאיר אומר כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין אותו לא דופן ' תניא ר  ב גמרא,דף טו

לסוכה ולא לחי למבוי לא פסין לביראות ולא גולל לקבר משום רבי יוסי הגלילי אמרו אף 

ספר אין לי ( דברים כד)אין כותבין עליו גיטי נשים מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי דתניא 

ל ספר "וכתב לה מכל מקום אם כן מה ת( דברים כד)ל "אלא ספר מניין לרבות כל דבר ת

לומר לך מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו 

אוכל ורבנן מי כתיב בספר ספר כתיב לספירות דברים בעלמא הוא דאתא ורבנן האי 

שת בכסף סלקא וכתב לה מאי דרשי ביה ההוא מבעי ליה בכתיבה מתגרשת ואינה מתגר

יוסי ' ל ור"דעתך אמינא הואיל ואיתקש יציאה להויה מה הויה בכסף אף יציאה בכסף קמ

הגלילי האי סברא מנא ליה נפקא ליה מספר כריתות ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה 



ורבנן האי ספר כריתות מיבעי ליה לדבר הכורת בינו לבינה לכדתניא הרי זה גיטך על 

על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם אין זה כריתות כל שלשים יום  מנת שלא תשתי יין

: הרי זה כריתות ורבי יוסי הגלילי נפקא ליה מכרת כריתות ורבנן כרת כריתות לא דרשי

שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה כלי בהמה מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא   ב משנה,דף טו

הבנין כל פירצה שהיא כעשר אמות גדר גבוה עשרה טפחים ולא יהו פירצות יתרות על 

: מותרת מפני שהיא כפתח יתר מכאן אסור

איתמר פרוץ כעומד רב פפא אמר מותר רב הונא בריה דרב יהושע אמר   ב גמרא,דף טו

אסור רב פפא אמר מותר הכי אגמריה רחמנא למשה לא תפרוץ רובה רב הונא בריה דרב 

רובה תנן ולא יהו פירצות יתרות על יהושע אמר אסור הכי אגמריה רחמנא למשה גדור 

הבנין הא כבנין מותר לא תימא הא כבנין מותר אלא אימא אם בנין יתר על הפירצה מותר 

ש המקרה סוכתו "אבל כבנין מאי אסור אי הכי ליתני לא יהו פירצות כבנין קשיא ת

נכנס בשפודין או בארוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשירה הכא במאי עסקינן כש

ויוצא והא אפשר לצמצם אמר רבי אמי במעדיף רבא אמר אם היו נתונין ערב נותנו שתי 

ש שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה בגמלין באוכפות "שתי נותנו ערב ת

בעביטין בשליפין בקנים בקולחות מטלטלין בתוכה ובלבד שלא יהא בין   א גמרא,דף טז

וכף ובין עביט לעביט כמלא עביט הכא נמי גמל לגמל כמלא גמל ובין אוכף לאוכף כמלא א

כשנכנס ויוצא תא שמע נמצאת אתה אומר שלש מדות במחיצות כל שהוא פחות משלשה 

' עד ד' ומג' צריך שלא יהא בין זה לזה שלשה כדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש כל שהוא ג

ובה על צריך שלא יהא בין זה לזה כמלואו כדי שלא יהא פרוץ כעומד ואם היה פרוץ מר

ומארבעה עד עשר אמות צריך שלא יהא בין זה ' העומד אף כנגד העומד אסור כל שהוא ד

לזה כמלואו שלא יהא פרוץ כעומד ואם היה פרוץ כעומד כנגד העומד מותר כנגד הפרוץ 

אסור ואם היה עומד מרובה על הפרוץ אף כנגד הפרוץ מותר נפרצה ביותר מעשר אסור 

ושה להן פיאה מלמעלה אפילו ביותר מעשר מותר קתני מיהת היו שם קנים הדוקרנים וע

ובלבד שלא יהא בין זה לזה כמלואו תיובתא דרב פפא אמר לך רב פפא ' ועד ד' רישא מג

מאי מלואו נכנס ויוצא הכי נמי מסתברא מדקתני אם היה פרוץ מרובה על העומד אף כנגד 

ה בריה דרב יהושע "תיה דרהעומד אסור הא כעומד מותר שמע מינה לימא תיהוי תיוב

אמר לך וליטעמיך אימא סיפא אם היה עומד מרובה על הפרוץ אף כנגד הפרוץ מותר הא 

ה בריה דרב יהושע סיפא לרב פפא "כפרוץ אסור סיפא קשיא לרב פפא רישא קשיא לר

לא קשיא איידי דתנא רישא פרוץ מרובה על העומד תנא סיפא עומד מרובה על הפרוץ 

א בריה דרב יהושע לא קשיא איידי דבעי למיתני סיפא עומד מרובה על רישא לרב הונ

הפרוץ תנא רישא פרוץ מרובה על העומד בשלמא לרב פפא משום הכי לא עריב להו ותני 

להו אלא לרב הונא בריה דרב יהושע ליערבינהו וליתננהו כל שהוא פחות משלשה 

סולא דרישא לפסולא דסיפא ושלשה צריך שלא יהא בין זה לזה שלשה משום דלא דמי פ

פסולא דרישא כדי שלא יזדקר הגדי בבת אחת פסולא דסיפא שלא יהא פרוץ כעומד פחות 

משלשה מני רבנן היא דאמרי פחות משלשה אמרינן לבוד שלשה לא אמרינן לבוד אימא 

סיפא כל שהוא שלשה ומשלשה ועד ארבעה 

מארבעה לבוד דאי רבנן  אתאן לרבן שמעון בן גמליאל דאמר פחות  ב גמרא,דף טז

משלשה ועד ארבעה שלשה וארבעה חד הוא אמר אביי מדרישא רבנן סיפא נמי רבנן 

ומודו רבנן דכל למישרא כנגדו אי איכא מקום ארבעה חשיב ואי לא לא חשיב רבא אמר 



מדסיפא רבן שמעון בן גמליאל רישא נמי רבן שמעון בן גמליאל וכי אמר רבן שמעון בן 

מ למעלה אבל למטה הוה ליה כמחיצה שהגדיים בוקעין בה לא "לבוד הנ 'גמליאל אמרי

לבוד תא שמע דפנות הללו שרובן פתחים וחלונות מותר ובלבד שיהא עומד מרובה ' אמרי

על הפרוץ שרובן סלקא דעתך אלא שריבה בהן פתחים וחלונות מותר ובלבד שיהא עומד 

תיובתא והילכתא כוותיה דרב פפא מרובה על הפרוץ הא כפרוץ אסור תיובתא דרב פפא 

כוותיה דתנן לא יהיו פרצות יתירות על הבנין ' תיובתא והילכתא אין משום דדייקא מתני

: הא כבנין מותר

מקיפין שלשה חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה ובלבד שלא יהו   ב משנה,דף טז

י שיהא הכל עשרה בין חבל לחבירו שלשה טפחים שיעור חבלים ועוביין יתר על טפח כד

טפחים מקיפין בקנים ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו שלשה טפחים בשיירא דברו דברי 

יהודה וחכמים אומרים לא דברו בשיירא אלא בהווה כל מחיצה שאינה של שתי ושל ' ר

: יהודה וחכמים אומרים אחד משני דברים' ערב אינה מחיצה דברי רבי יוסי בר

המנונא אמר רב הרי אמרו עומד מרובה על הפרוץ בשתי הוי אמר רב   ב גמרא,דף טז

עומד בעי רב המנונא בערב מאי אמר אביי תא שמע שיעור חבלים ועוביין יתר על טפח 

שיהו הכל עשרה טפחים ואי איתא למה לי יתר על טפח ליעביד פחות משלשה וחבל 

פחות  משהו פחות משלשה וחבל משהו פחות מארבעה וחבל משהו ותיסברא האי

מארבעה היכא מוקים ליה אי מוקים ליה תתאי הוה ליה כמחיצה שהגדיים בוקעין בה אי 

מוקים ליה עילאי אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה אי מוקים ליה במיצעי 

הוה ליה עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות שמעת מינה עומד מרובה על הפרוץ משתי 

ומשהו ' מנונא הכי קא מיבעיא ליה כגון דאייתי מחצלת דהוי זרוחות הוי עומד אלא רב ה

רב אשי אמר מחיצה תלויה איבעיא ' ומשהו ואוקמיה בפחות מג' ושבק בה ד' וחקק בה ג

ל אין מחיצה "ליה כדבעא מיניה רבי טבלא מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה א

בשירא אין  : 'בקנים וכו מקיפין : תלויה מתרת אלא במים קל הוא שהקלו חכמים במים

יהודה אומר כל מחיצות שבת לא התירו ליחיד יותר מבית סאתים ' ביחיד לא והתניא ר

נ ליתן "כדאמר רב נחמן ואיתימא רב ביבי בר אביי לא נצרכא אלא ליתן להן כל צרכן ה

להן כל צרכן היכא איתמר דרב נחמן ואיתימא רב ביבי בר אביי אהא דתנן כל מחיצה 

יהודה הכי ' ר יוסי בר"יהודה ומי א' יוסי בר' של שתי וערב אינה מחיצה דברי רשאינה 

והתניא אחד יחיד ואחד שיירא לחבלים ומה בין יחיד לשיירא יחיד נותנין לו בית סאתים 

יוסי ברבי ' נעשו שיירא ונותנין להן בית שש דברי ר' שנים נותנין להם בית סאתים ג

ד ואחד שיירא נותנין להן כל צרכן ובלבד שלא יהא בית יהודה וחכמים אומרים אחד יחי

 : סאתים פנוי אמר רב נחמן ואיתימא רב ביבי בר אביי לא נצרכא אלא ליתן להן כל צרכן

' נותנין להן בית סאתים ג' דרש רב נחמן משום רבינו שמואל יחיד נותנין לו בית סאתים ב

יוסי ברבי יהודה הדר אוקים רב ' כרנעשו שיירא ונותנין להן בית שש שבקת רבנן ועבדת 

נחמן אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי ברם כך אמרו יחיד נותנין 

לו בית סאתים שנים נותנין להן בית סאתים שלשה נעשו שיירא ונותנין להן כל צרכן 

שיטתיה רישא רבי יוסי ברבי יהודה וסיפא רבנן אין משום דקאי אבוה ב  א גמרא,דף יז

אמר רב גידל אמר רב שלשה בחמש אסורין בשבע מותרין אמרו ליה אמר רב הכי אמר 

להו אורייתא נביאי וכתיבי דאמר רב הכי אמר רב אשי מאי קשיא דילמא הכי קאמר 

בשבע מותרין לא הוצרכו אלא לחמש והקיפו בשבע ' הוצרכו לשש והקיפו בשבע אפי



בד שלא יהא בית סאתים פנוי מאי לאו פנוי מאדם בחמש אסורין ואלא הא דקתני ובל' אפי

לא פנוי מכלים איתמר שלשה ומת אחד מהן שנים ונתוספו עליהן רב הונא ורבי יצחק חד 

אמר שבת גורמת וחד אמר דיורין גורמין תסתיים דרב הונא הוא דאמר שבת גורמת דאמר 

דרך החלון ונסתם רבה בעאי מרב הונא ובעאי מרב יהודה עירב דרך הפתח ונסתם הפתח 

החלון מהו ואמר לי שבת הואיל והותרה הותרה תסתיים לימא רב הונא ורבי יצחק 

בפלוגתא דרבי יוסי ורבי יהודה קמיפלגי דתנן חצר שנפרצה משתי רוחותיה וכן בית 

שנפרץ משתי רוחותיו וכן מבוי שניטלו קורותיו או לחייו מותרין לאותה שבת ואסורין 

יוסי אומר אם מותרין לאותה שבת מותרין לעתיד לבא ' יהודה ר לעתיד לבא דברי רבי

יהודה ורבי יצחק ' ואם אסורין לעתיד לבא אסורין לאותה שבת לימא רב הונא דאמר כר

יוסי עד כאן לא קאמר רבי יוסי ' לר' יוסי אמר לך רב הונא אנא דאמרי אפי' דאמר כר

' לר' יצחק אמר אנא דאמרי אפי 'התם אלא דליתנהו למחיצות הכא איתנהו למחיצות ור

 : יהודה התם אלא דאיתנהו לדיורין הכא ליתנהו לדיורין' יהודה עד כאן לא קאמר ר

: ק איכא בינייהו יחיד ביישוב"היינו ת : וחכמים אומרים אחד משני דברים

מ ופטורין מרחיצת ידים "ארבעה דברים פטרו במחנה מביאין עצים מ  א משנה,דף יז

: בומדמאי ומלער

יהודה ' ר מחנה היוצאת למלחמת הרשות מותרין בגזל עצים יבשים ר"ת  א גמרא,דף יז

מותרין בגזל עצים  : בן תימא אומר אף חונין בכל מקום ובמקום שנהרגו שם נקברין

האי תקנתא דיהושע הוה דאמר מר עשרה תנאים התנה יהושע שיהו מרעין  : יבשים

בהיזמי והיגי הכא בשאר עצים אי נמי התם בחורשין ומלקטין עצים משדותיהן התם 

יהודה בן תימא אומר אף ' ר : במחוברין הכא בתלושין אי נמי התם בלחין הכא ביבשים

פשיטא מת מצוה הוא ומת מצוה קונה  : חונין בכל מקום ובמקום שנהרגים שם נקברים

מקומו לא צריכא אף על גב 

מצוה כל שאין לו קוברין קורא  דאית ליה קוברין דתניא איזהו מת  ב גמרא,דף יז

ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה ומת מצוה קנה מקומו והתניא המוצא מת מוטל 

בסרטיא מפניהו לימין אסרטיא או לשמאל אסרטיא שדה בור ושדה ניר מפניהו לשדה 

בור שדה ניר ושדה זרע מפניהו לשדה ניר היו שתיהן נירות שתיהן זרועות שתיהן בורות 

הו לכל רוח שירצה אמר רב ביבי הכא במת מוטל על המיצר עסקינן מתוך שניתנה מפני

אמר אביי לא  : ופטורין מרחיצת ידים : רשות לפנותו מן המיצר מפניהו לכל רוח שירצה

שנו אלא מים ראשונים אבל מים אחרונים חובה אמר רב חייא בר אשי מפני מה אמרו 

ש שמסמא את העינים אמר אביי ומשתכחא מים אחרונים חובה מפני שמלח סדומית י

לא [ הא]ל "ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי כייל מילחא מאי א"כקורטא בכורא א

דתנן מאכילין את העניים דמאי ואת אכסניא דמאי אמר רב הונא תנא  : ומדמאי : מיבעיא

 בית שמאי אומרים אין מאכילין את העניים דמאי ואת אכסניא דמאי ובית הלל אומרים

אמרי דבי רבי ינאי לא שנו אלא  : ומלערב : מאכילין את העניים דמאי ואת אכסניא דמאי

עירובי חצירות אבל עירובי תחומין חייבין דתני רבי חייא לוקין על עירובי תחומין דבר 

תורה מתקיף לה רבי יונתן וכי לוקין על לאו שבאל מתקיף רב אחא בר יעקב אלא מעתה 

נ דלא לקי רבי יונתן הכי קשיא "תפנו אל האובות ואל הידעונים האל ( ויקרא יט)דכתיב 

ד וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו "ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב



:  אל יצא כתיב( שמות טז)אמר רב אשי מי כתיב אל יוציא 

  

מסכת עירובין פרק ב 

מ "יהודה ר' ן נראין כשמונה דברי רעושין פסין לביראות ארבעה דיומדי  ב משנה,דף יז

אומר שמונה נראין כשנים עשר ארבעה דיומדים וארבעה פשוטין גובהן עשרה טפחים 

מ "ורוחבן ששה ועוביים כל שהוא וביניהן כמלא שתי רבקות של שלש שלש בקר דברי ר

יהודה אומר של ארבע קשורות ולא מותרות אחת נכנסת ואחת יוצאת מותר להקריב ' ר

ובלבד שתהא פרה ראשה ורובה בפנים ושותה מותר  לבאר

יהודה אומר עד בית סאתים ' להרחיק כל שהוא ובלבד שירבה בפסין ר  א משנה,דף יח

אמרו לו לא אמרו בית סאתים אלא לגנה ולקרפף אבל אם היה דיר או סהר או מוקצה או 

ק כל שהוא חצר אפילו בית חמשת כורין אפילו בית עשרה כורין מותר ומותר להרחי

: ובלבד שירבה בפסין

דלא כחנניא דתניא עושין פסין לבור וחבלין לשיירא וחנניא ' לימא מתני   א גמרא,דף יח

תימא חנניא בור לחוד באר לחוד איכא דאמרי מדלא ' אומר חבלין לבור אבל לא פסין אפי

לא שנא קתני חנניא אומר עושין חבלין לבור ופסין לבאר מכלל דלחנניא לא שנא בור ו

ק "דלא כחנניא אפילו תימא חנניא למאי דקאמר ת' באר חבלין אין פסין לא לימא מתני

ע דתנן אחד באר הרבים ובור הרבים ובאר היחיד "דלא כר' קא מהדר ליה לימא מתני

ע ואילו "עושין להן פסין אבל בור היחיד עושין לו מחיצה גבוה עשרה טפחים דברי ר

ע באר מים חיים דפסיקא ליה "תימא ר' אין לבורות לא אפיהכא קתני לביראות לביראות 

דלא ' ש דיחיד קתני בור מכונסין דלא פסיקא ליה לא קתני לימא מתני"לא שנא דרבים ול

יהודה בן בבא דתנן רבי יהודה בן בבא אומר אין עושין פסין אלא לבאר הרבים בלבד ' כר

יהודה בן בבא מאי ' תימא ר' ש דיחיד אפי"ש דרבים ול"ואילו הכא קתני לביראות ל

נודה "יו למ"ד : ר ירמיה בן אלעזר דיו עמודין"ביראות ביראות דעלמא מאי דיומדין א

יהודה אומר כל השיתין ' תנן התם ר : ה סימן"דה שלש"לקל במי"ית נתק"ח זונ"שב

ר ירמיה "פטורין חוץ מן הדיופרא מאי דיופרא אמר עולא אילן העושה דיו פירות בשנה א

אחור וקדם ( תהילים קלט)אלעזר דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשון שנאמר  בן

רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד ' אלהים את הצלע וגו' ויבן ה( בראשית ב)צרתני כתיב 

ד זנב מאי אחור "ד פרצוף היינו דכתיב אחור וקדם צרתני אלא למ"אמר זנב בשלמא למ

מעשה בראשית וקדם לפורענות בשלמא אחור ר אמי אחור ל"אמי דא' וקדם צרתני כדר

למעשה בראשית דלא איברי עד מעלי שבתא אלא וקדם לפורענות מאי היא אילימא 

משום קללה הא בתחילה נתקלל נחש ולבסוף נתקללה חוה ולבסוף נתקלל אדם אלא 

' וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם ועד בהמה וגו( בראשית ז)למבול דכתיב 

ד זנב מאי "וייצר תרין יודין אלא למ( בראשית ב)ד פרצוף היינו דכתיב "למ בשלמא

ר שמעון בן פזי אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי בשלמא למאן דאמר "ש בן פזי דא"וייצר כדר

זכר ונקבה בראם אלא למאן דאמר זנב מאי זכר ונקבה ( בראשית ה)פרצוף היינו דכתיב 

> כי>( בראשית א)יב זכר ונקבה בראם וכתיב אבהו רמי כת' אבהו דר' בראם לכדר



בצלם אלהים ברא אותו בתחלה עלתה במחשבה לבראות שנים ולבסוף לא נברא אלא 

ויסגור בשר תחתנה אלא ( בראשית ב)אחד בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב 

ירמיה ואיתימא רב ' למאן דאמר זנב מאי ויסגור בשר תחתנה אמר רב זביד ואיתימא ר

ד זנב היינו דכתיב ויבן אלא "מן בר יצחק לא נצרכה אלא למקום חתך בשלמא למנח

אלהים את ' ש בן מנסיא ויבן ה"שמעון בן מנסיא דדריש ר' ד פרצוף מאי ויבן לכדר"למ

ה לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין "הצלע מלמד שקילעה הקב

ב חסדא ואמרי לה במתניתא תנא מלמד אלהים אמר ר' לקלעיתא בנייתא דבר אחר ויבן ה

ה לחוה כבניין "שבנאה הקב

אוצר מה אוצר זה רחב מלמטה וקצר מלמעלה כדי לקבל את הפירות אף    ב גמרא,דף יח

האשה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה כדי לקבל את הולד ויביאה אל האדם מלמד שעשה 

לקטן ואל ירע לו ולמאן ה שושבינות לאדם הראשון מכאן לגדול שיעשה שושבינות "הקב

דאמר פרצוף הי מינייהו סגי ברישא אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא דזכר סגי ברישא 

היא אשתו נזדמנה על הגשר יסלקנה לצדדין ' דתניא לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפי

תנו רבנן המרצה מעות לאשה  : וכל העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא

או מידה לידו בשביל שיסתכל בה אפילו דומה למשה רבינו שקיבל תורה מהר מידו לידה 

יד ליד לא ינקה רע לא ינקה ( משלי יא)סיני לא ינקה מדינה של גיהנם ועליו הכתוב אומר 

ויקם וילך מנוח ( שופטים יג)מדינה של גיהנם אמר רב נחמן מנוח עם הארץ היה שנאמר 

חק אלא מעתה גבי אלקנה דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו מתקיף לה רב נחמן בר יצ

ויקם וילך אחריה הכי נמי אלא ( ב דמלכים )אחרי אשתו הכי נמי וגבי אלישע דכתיב 

אחרי דבריה ועצתה הכא נמי אחרי דבריה ועצתה אמר רב אשי ולמאי דאמר רב נחמן 

ותקם רבקה ( בראשית כד)מנוח עם הארץ היה אפילו בי רב נמי לא קרא דכתיב 

ערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ולא לפני האיש אמר רבי יוחנן אחרי ונ

> אחרי עבודת כוכבים אחורי עבודת כוכבים ולא>ארי ולא אחרי אשה אחרי אשה ולא 

ירמיה בן אלעזר כל אותן השנים שהיה ' אחורי בית הכנסת בשעה שמתפללין ואמר ר

ויחי אדם שלשים ( בראשית ה)ולילין שנאמר  אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין

' ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו מכלל דעד האידנא לאו כצלמו אוליד מיתיבי היה ר

מאיר אומר אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית 

ו מאה מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשר

ושלשים שנה כי קאמרינן ההוא בשכבת זרע דחזא לאונסיה ואמר רבי ירמיה בן אלעזר 

מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו מקצת שבחו בפניו דכתיב 

נח ( בראשית ו)כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה כולו שלא בפניו דכתיב ( בראשית ז)

והנה עלה ( בראשית ח)ר ירמיה בן אלעזר מאי דכתיב "איש צדיק תמים היה בדורותיו וא

ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך "ה רבש"זית טרף בפיה אמרה יונה לפני הקב

( משלי ל)ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם כתיב הכא טרף וכתיב התם 

י תורה בלילה שוב ר ירמיה בן אלעזר כל בית שנשמעין בו דבר"הטריפני לחם חוקי וא

ולא אמר איה אלוה עושי נותן זמירות בלילה ואמר רבי ( איוב לה)אינו נחרב שנאמר 

ירמיה בן אלעזר מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר 

כל הנשמה תהלל יה הללויה ואמר רבי ירמיה בן אלעזר נתקללה בבל ( תהילים קנ)

מרון נתברכו שכיניה נתקללה בבל נתקללו שכיניה דכתיב נתקללו שכיניה נתקללה שו



ושמתיה למורש קיפוד ואגמי מים נתקללה שומרון נתברכו שכיניה דכתיב ( ישעיהו יד)

ושמתי שומרון לעי השדה ( מיכה א)

ה מדת "ר ירמיה בן אלעזר בא וראה שלא כמדת הקב"למטעי כרם וא   א גמרא,דף יט

דם הריגה למלכות מטילין לו חכה לתוך פיו כדי שלא בשר ודם מדת בשר ודם מתחייב א

לך ( תהילים סה)ה אדם מתחייב הריגה למקום שותק שנאמר "יקלל את המלך מדת הקב

דומיה תהלה ולא עוד אלא שמשבח שנאמר תהלה ולא עוד אלא שדומה לו כאילו מקריב 

דכתיב  ר יהושע בן לוי מאי"ולך ישולם נדר היינו דא( תהילים סה)קרבן שנאמר 

עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה עוברי אלו בני אדם ( תהילים פד)

ה עמק שמעמיקין להם גיהנם הבכא שבוכין ומורידין דמעות "שעוברין על רצונו של הקב

כמעיין של שיתין גם ברכות יעטה מורה שמצדיקין עליהם את הדין ואומרים לפניו רבונו 

פה זכית יפה חייבת ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים איני של עולם יפה דנת י

והאמר רבי שמעון בן לקיש רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה 

שפשעו לא נאמר אלא ' ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגו( ישעיהו סו)שנאמר 

עובדי >אל הא בפושעי ק הא בפושעי ישר"הפושעים שפושעים והולכין לעולם ל

ל אדריש לקיש דאמר ריש "כ קשיא דר"הכי נמי מסתברא דא{ אומות העולם> }כוכבים

ו ממזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין "לקיש פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן ק

עליו אלא כעובי דינר זהב עמד כמה שנים ולא שלטה בו האור פושעי ישראל שמליאין 

ש בן לקיש אל תיקרי "כפלח הרמון רקתך ואמר ר( שיר השירים ו) מצות כרמון שנאמר

ו אלא הא דכתיב עוברי "ריקנין שבך מליאין מצות כרמון עאכ' רקתך אלא ריקתיך שאפי

בעמק הבכא ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל 

כה ערלתו ולא מבשקר ליה דמש{ הגויה> }בת עובד כוכבים>להו בר מישראל שבא על 

מתקיף לה רב כהנא השתא דאמרת הפושעים דפשעי ואזלי אלא מעתה דכתיב המוציא 

והמעלה דמסיק ודמפיק הוא אלא דאסיק ואפיק הכי נמי דפשעי הוא ואמר רבי ירמיה 

אלעזר שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים [ בן]> בר>

( יונה ב)וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה בים דכתיב ( זבמדבר ט)במדבר דכתיב 

אשר אור לו בציון ' נאם ה( ישעיהו לא)מבטן שאול שועתי שמעת קולי בירושלים דכתיב 

ותנור לו בירושלים ותנא דבי רבי ישמעאל אשר אור לו בציון זו גיהנם ותנור לו 

יהושע בן לוי ואמרי לה ' ר רמריון אמ' בירושלים זו פתחה של גיהנם ותו ליכא והאמר ר

תנא רבה בר מריון בדבי רבי יוחנן בן זכאי שתי תמרות יש בגי בן הנום ועולה עשן 

מביניהן וזו היא ששנינו ציני הר הברזל כשירות וזו היא פתחה של גיהנם דילמא היינו 

ר שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון ובאר שחת ובו' ר יהושע בן לוי ז"דירושלים א

מבטן שאול שועתי שמעת ( יונה ב)שאון וטיט היון וצלמות וארץ התחתית שאול דכתיב 

היסופר בקבר חסדך אמונתך באבדון באר שחת דכתיב ( תהילים טז)קולי אבדון דכתיב 

כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת ובור שאון וטיט היון ( תהילים קז)

יושבי חשך ( תהילים קז)ר שאון מטיט היון וצלמות דכתיב ויעלני מבו( תהילים מ)דכתיב 

> בגיהנם>וצלמות וארץ התחתית גמרא הוא ותו ליכא והאיכא גיהנם גיא שעמוקה 

כי ערוך ( ישעיהו ל)שהכל יורד לה על עסקי הנם והאיכא תפתה דכתיב [ כגיהנם]

ם בארץ מאתמול תפתה ההוא שכל המתפתה ביצרו יפול שם גן עדן אמר ריש לקיש א

ישראל הוא בית שאן פתחו ואם בערביא בית גרם פתחו ואם בין הנהרות הוא דומסקנין 



וביניהן  : פתחו בבבל אביי משתבח בפירי דמעבר ימינא רבא משתבח בפירי דהרפניא

פשיטא כיון דתנא ליה דקשורות הוו אנן ידעינן דלא הוו מותרות מהו  : 'כמלוא שתי וכו

אחת נכנסת ואחת  : ל ולא מותרות"ות אבל ממש לא קמדתימא קשורות כעין קשור

ר כמה ראשה ורובה של פרה שתי אמות "ת : תנא רבקה נכנסת ורבקה יוצאת : יוצאת

וכמה עוביה של פרה אמה ושני שלישי אמה 

יהודה אומר כשלש עשרה אמה וכארבע עשרה ' מ ר"שהן כעשר דברי ר   ב גמרא,דף יט

דבעי למיתנא סיפא כשלש עשרה כשלש עשרה טפי אמה כעשר הא עשר הויין משום 

הויין משום דבעי למתני כארבע עשרה וכארבע עשרה הא לא הויא אמר רב פפא יתירות 

ע לא פליגי דלא "ר פפא בבור שמונה דכ"על שלש עשרה ואינן מגיעות לארבע עשרה א

ונה עד ע לא פליגי דבעינן פשוטין כי פליגי משמ"בעינן פשוטין בבור שתים עשרה דכ

ל "יהודה לא בעינן פשוטין ורב פפא מאי קמ' מאיר בעינן פשוטין לר' שתים עשרה לר

ר "ת חצ"ל חיצ"ר בת"ך יות"ארי : ל כברייתא"תנינא רב פפא ברייתא לא שמיע ליה וקמ

ל "מ מהו א"בעא מיניה אביי מרבה האריך בדיומדין כשיעור פשוטין לר : ה סימן"שיבש

ה "ין מאי לאו דמאריך בדיומדין לא דמפיש ועביד פשוטין אתניתוה ובלבד שירבה בפס

ל "ד א"האי ובלבד שירבה בפסין עד שירבה פסין מיבעי ליה תני עד שירבה פסין א

תניתוה ובלבד שירבה בפסין מאי לאו דמפיש ועביד פשוטין לא דמאריך בדיומדין הכי 

רבה יותר משלש מ בעא מיניה אביי מ"נמי מסתברא מדקתני ובלבד שירבה בפסין ש

ל תניתוה כמה הן "יהודה מהו פשוטין עביד או בדיומדין מאריך א' עשרה אמה ושליש לר

יהודה אומר ' כוריים ר' כור ואפי' מקורבין כדי ראשה ורובה של פרה וכמה מרוחקין אפי

יהודה אי אתה מודה בדיר וסהר ' בית סאתים מותר יותר מבית סאתים אסור אמרו לו לר

בת עשרה כורים שמותר אמר להן זו מחיצה ' ר אפילו בת חמשת כורים ואפיומוקצה וחצ

מחיצה מיבעי ליה הכי קאמר זו תורת מחיצה > היא>ואלו פסין ואם איתא זו מחיצה וזו 

עליה ופרצותיה בעשר ואלו תורת פסין עליהן ופרצותיהן בשלש עשרה אמה ושליש בעא 

נידון משום דיומד או אינו נידון משום  מיניה אביי מרבה תל המתלקט עשרה מתוך ארבע

שמעון בן אלעזר אומר היתה שם אבן מרובעת רואין כל שאילו ' ל תניתוה ר"דיומד א

תחלק ויש בה אמה לכאן ואמה לכאן נידון משום דיומד ואם לאו אינו נידון משום דיומד 

ל שאילו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר היתה שם אבן עגולה רואין כ

תחקק ותחלק ויש בה אמה לכאן ואמה לכאן נידון משום דיומד ואם לאו אינו נידון משום 

' דיומד במאי קא מיפלגי מר סבר חד רואין אמרינן תרי רואין לא אמרינן ומר סבר אפי

תרי רואין נמי אמרינן בעא מיניה אביי מרבה חיצת הקנים קנה קנה פחות משלשה נידון 

ו אמר ליה תניתוה היה שם אילן או גדר או חיצת הקנים נידון משום משום דיומד או לא

דיומד מאי לאו קנה קנה פחות משלשה לא גודריתא דקני אי הכי היינו אילן ואלא מאי 

קנה קנה פחות משלשה היינו גדר אלא מאי אית לך למימר תרי גווני גדר הכא נמי תרי 

ל תניתוה "א ליה גודריתא דקני מאי אגווני אילן איכא דאמרי גודריתא דקני קא מיבעי

היה שם גדר או אילן או חיצת הקנים נידון משום דיומד מאי לאו גודריתא דקני לא קנה 

קנה פחות משלשה אי הכי היינו גדר ואלא מאי גודריתא דקני היינו אילן אלא מאי אית לך 

למימר 

יה אביי מרבה חצר תרי גווני אילן הכא נמי תרי גווני גדר בעא מינ   א גמרא,דף כ

ל מותר "שראשה נכנס לבין הפסין מהו לטלטל מתוכה לבין הפסין ומבין הפסין לתוכה א



שתים מאי אמר ליה אסור אמר רב הונא שתים אסורין ואפילו עירבו גזירה שמא יאמרו 

ל אביי לרבא תניא דמסייע לך חצר "עירוב מועיל לבין הפסין רבא אמר עירבו מותר א

ס לבין הפסין מותר לטלטל מתוכה לבין הפסין ומבין הפסין לתוכה אבל שראשה אחד נכנ

א שלא עירבו אבל עירבו מותרין לימא תיהוי תיובתא דרב הונא אמר לך "שתים אסור בד

ל כלום "רב הונא התם דהדרן וערבן בעא מיניה אביי מרבה יבשו מים בשבת מהו א

ן כאן בעי רבין יבשו מים בשבת נעשית מחיצה אלא בשביל מים מים אין כאן מחיצה אי

ל אביי יבשו בשבת לא תיבעי לך דבעי מיניה דמר ופשיט לי דאסיר "ובאו בשבת מהו א

באו נמי לא תיבעי לך דהוה ליה מחיצה העשויה בשבת ותניא כל מחיצה העשויה בשבת 

נ לא "בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון שמה מחיצה ולאו איתמר עלה אמר ר

א הזורק לבין פסי "נ אמזיד איתמר אמר ר"ו אלא לזרוק אבל לטלטל לא כי איתמר דרשנ

פשיטא אי לאו מחיצה היא היכי משתרי ליה למלאות לא צריכא > ל"א>הביראות חייב 

ר וזרק לתוכה חייב הא נמי פשיטא אי לאו דבעלמא מחיצה "דעבד כעין פסי ביראות ברה

ל "ג דקא בקעי בה רבים ומאי קמ"לא צריכא אע היא גבי בור היכי משתרי ליה לטלטלי

ר אלעזר חדא זימנא דתנן רבי יהודה אומר אם "דלא אתו רבים ומבטלי מחיצתא הא א

א דאמרי "א אינו צריך רבי יוחנן ור"ר מפסקתן יסלקנה לצדדין וחכ"היתה דרך רה

קא  תרווייהו כאן הודיעך כחן של מחיצות אי מהתם הוה אמינא כאן ולא סבירא ליה

מותר  : משמע לן כאן וסבירא ליה ולימא הא ולא בעי הך חדא מכלל חבירתה איתמר

תנן התם לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד  : 'להקריב לבאר וכו

ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה 

וכן בגת גבי אדם הא אמר דבעי ראשו ורובו גבי פרה מי בעינן לה ראשה    ב גמרא,דף כ

ורובה או לא כל היכא דקא נקיט מנא ולא נקיט לה לא תיבעי לך דבעי ראשה ורובה 

ל תניתוה ובלבד שתהא הפרה ראשה "מלגיו כי תבעי לך היכא דנקיט מנא ונקיט לה מאי א

יט מנא לא דנקיט מנא ולא נקיט לה וכי נקיט ורובה מבפנים ושותה מאי לאו דנקיט לה ונק

מנא ולא נקיט לה מי שרי והתניא לא ימלא אדם מים ויתן בשבת לפני בהמתו אבל ממלא 

הוא ושופך והיא שותה מאיליה הא אתמר עלה אמר אביי הכא באבוס העומד ברשות 

ליה לאבוס  וראשו אחד נכנס לבין הפסין גזרה דילמא חזי' טפחים ורוחב ד' הרבים גבוה י

דמקלקל ואתי לתקוניה ודרא ליה לדוולא בהדיה וקא מפיק מרשות היחיד לרשות הרבים 

יוחנן המפנה חפציו מזוית ' אמי אמר ר' וכי האי גוונא מי מיחייב והאמר רב ספרא אמר ר

לזוית ונמלך עליהן והוציאן פטור שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך אלא זמנין 

יל ליה וקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד איכא דאמרי גבי דמתקן ליה והדר מעי

אדם הא קאמרינן דסגי ליה בראשו ורובו גבי פרה מי סגי לה בראשה ורובה או לא היכא 

דנקיט מנא ונקיט לה לא תיבעי לך דסגי לה בראשה ורובה אלא כי תיבעי לך דנקיט מנא 

ראשה ורובה מבפנים ושותה מאי ולא נקיט לה מאי אמר ליה תניתוה ובלבד שתהא פרה 

לאו דנקיט מנא ולא נקיט לה לא דנקיט מנא ונקיט לה והכי נמי מסתברא דאי נקיט מנא 

ולא נקיט לה מי שרי והתניא לא ימלא אדם מים ויתן לפני בהמתו אבל ממלא ושופך והיא 

שותה מאיליה הא איתמר עלה אמר אביי הכא באבוס העומד ברשות הרבים גבוה עשרה 

פחים ורוחב ארבעה וראשו נכנס לבין הפסין דזמנין דחזי ליה לאבוס דמקלקל ואתי ט

לתקוניה ודרי ליה לדוולא בהדיה וקא מפיק מרשות היחיד לרשות הרבים וכי האי גוונא 

יוחנן המפנה חפציו מזוית לזוית ונמלך ' אמי אמר ר' מי מיחייב והאמר רב ספרא אמר ר



עקירה משעה ראשונה לכך אלא זמנין דמתקן ליה והדר עליהן והוציאן פטור שלא היתה 

ר לרשות היחיד תא שמע גמל שראשו ורובו מבפנים "מעייל ליה וקא מעייל ליה מרה

אובסין אותו מבפנים והא איבוס כמאן דנקיט מנא ונקיט לה דמיא וקא בעינן ראשה ורובה 

ש בהמה "ך תאמר רב אחא בר רב הונא אמר רב ששת שאני גמל הואיל וצוארו ארו

שראשה ורובה בפנים אובסין אותה מבפנים והא אבוס כמאן דנקיט מנא ונקיט לה וקא 

בעינן ראשו ורובו מאי בהמה נמי דקתני גמל והתניא בהמה והתניא גמל מידי גבי הדדי 

ר יצחק בר אדא לא הותרו פסי "א אוסר בגמל הואיל וצוארו ארוך א"ה ר"תניא תנ

בלבד והתניא לא הותרו פסי ביראות אלא לגבי בהמה בלבד ביראות אלא לעולי רגלים 

מאי בהמה בהמת עולי רגלים אבל אדם 

מטפס ועולה מטפס ויורד איני והאמר רב יצחק אמר רב יהודה אמר    א גמרא,דף כא

שמואל לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבד ואי לבהמה מה לי חיים מה לי 

לאדם גופא לא הותרו פסי ביראות אלא לבהמה בלבד אבל אדם  מכונסין בעינן מידי דחזי

מטפס ועולה מטפס ויורד ואם היו רחבין אפילו לאדם נמי ולא ימלא אדם מים ויתן לפני 

בהמתו אבל ממלא הוא ושופך לפני בהמה ושותה מאיליה מתקיף לה רב ענן אם כן מה 

ראשה ורובה של פרה אמר  הועילו פסי ביראות מה הועילו למלאות מהן אלא מה הועיל

ר גבוה עשרה ורוחב ארבעה וראשו נכנס "אביי הכא במאי עסקינן באיבוס העומד ברה

אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב אין בורגנין בבבל ולא פסי ביראות ' לבין הפסין וכו

ל לא דלא שכיחי מתיבתא אבל "ל בורגנין בבבל לא דשכיחי בידקי פסי ביראות בחו"בחו

ד אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב אין בורגנין ופסי ביראות לא בבבל "ינן אאיפכא עבד

ל נמי לא דשכיחי גנבי פסי ביראות "ל בורגנין בבבל לא דשכיחי בידקי בחו"ולא בחו

ל רב חסדא למרי בריה "בבבל לא דשכיחי מיא בחוץ לארץ נמי לא דלא שכיחי מתיבתא א

תו מברנש לבי כנישתא דדניאל דהוה דרב הונא בריה דרב ירמיה בר אבא אמרי אתי

תלתא פרסי בשבתא אמאי סמכיתו אבורגנין הא אמר אבוה דאבוה משמיה דרב אין 

אמר רב  : בורגנין בבבל נפק ואחוי ליה הנהו מתוותא דמבלען בשבעים אמה ושיריים

לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך ( תהילים קיט)חסדא דריש מרי בר מר מאי דכתיב 

ה אמרו דוד ולא פירשו אמרו איוב ולא פירשו אמרו יחזקאל ולא פירשו עד מאד דבר ז

שבא זכריה בן עדו ופירשו אמרו דוד ולא פירשו דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה 

ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים ( איוב יא)מצותך מאד אמרו איוב ולא פירשו דכתיב 

אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור  ויפרש( יחזקאל ב)אמרו יחזקאל ולא פירשו דכתיב 

וכתוב אליה קינים והגה והי קינים זו פורענותן של צדיקים בעולם הזה וכן הוא אומר 

א "קינה היא וקוננוה והגה זו מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא וכה( יחזקאל לב)

אומר  עלי הגיון בכנור והי זו היא פורענותן של רשעים לעתיד לבא וכן הוא( תהילים צב)

ויאמר ( זכריה ה)הוה על הוה תבוא עד שבא זכריה בן עדו ופירשו דכתיב ( יחזקאל ז)

אלי מה אתה רואה ואומר אני רואה מגילה עפה ארכה עשרים באמה ורחבה עשר באמה 

וכי פשטת לה הויא לה עשרין בעשרין וכתיב היא כתובה פנים ואחור וכי קלפת לה כמה 

' מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וגו( ישעיהו מ)ב הויא לה ארבעין בעשרין וכתי

נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה ואמר רב חסדא דריש מרי בר 

אחד >ה>הדוד ' והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל ה( ירמיהו כד)מר מאי דכתיב 

תאנים טובות מאד כתאני 



חד תאנים רעות מאד אשר לא תאכלנה מרוע א>ה>הבכורות והדוד    ב גמרא,דף כא

תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים תאנים הרעות אלו רשעים גמורים ושמא תאמר אבד 

הדודאים נתנו ריח אלו ואלו עתידין שיתנו ריח ( שיר השירים ז)ל "סברם ובטל סיכוים ת

א ועל דרש רבא מאי דכתיב הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חט

א שאוגדות פתחיהן "פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחיהן לבעליהן ל

ה רבונו של "לבעליהן חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך אמרה כנסת ישראל לפני הקב

ל רב חסדא לההוא "עולם הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתים א

מיה מי שמיע לך חדשים גם ישנים מהו אמר ליה אלו מדרבנן דהוה קא מסדר אגדתא ק

ל וכי תורה פעמים פעמים ניתנה אלא הללו מדברי "מצות קלות ואלו מצות חמורות א

ויותר מהמה בני הזהר ( קוהלת יב)תורה והללו מדברי סופרים דרש רבא מאי דכתיב 

תורה יש בהן  בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שדברי' עשות ספרים הרבה וגו

עשה ולא תעשה ודברי סופרים כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה שמא תאמר אם 

ולהג ( קוהלת יב)יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו אמר קרא עשות ספרים הרבה אין קץ 

ר פפא בריה דרב אחא בר אדא משמיה דרב אחא בר עולא מלמד "הרבה יגיעת בשר א

ידון בצואה רותחת מתקיף לה רבא מי כתיב לעג להג שכל המלעיג על דברי חכמים נ

ע שהיה חבוש בבית "כתיב אלא כל ההוגה בהן טועם טעם בשר תנו רבנן מעשה בר

יהושע הגרסי משרתו בכל יום ויום היו מכניסין לו מים במדה יום אחד ' האסורין והיה ר

סורין אתה מצאו שומר בית האסורין אמר לו היום מימך מרובין שמא לחתור בית הא

ע אמר לו יהושע אין אתה יודע שזקן אני "צריך שפך חציין ונתן לו חציין כשבא אצל ר

וחיי תלויין בחייך סח לו כל אותו המאורע אמר לו תן לי מים שאטול ידי אמר לו לשתות 

אין מגיעין ליטול ידיך מגיעין אמר לו מה אעשה שחייבים עליהן מיתה מוטב אמות מיתת 

ור על דעת חבירי אמרו לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל ידיו עצמי ולא אעב

כששמעו חכמים בדבר אמרו מה בזקנותו כך בילדותו על אחת כמה וכמה ומה בבית 

האסורין כך שלא בבית האסורין על אחת כמה וכמה אמר רב יהודה אמר שמואל בשעה 

בני אם חכם לבך ( כגמשלי )שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה 

חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר דרש רבא מאי ( משלי כז)ישמח לבי גם אני ואומר 

לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים נשכימה לכרמים נראה אם ( שיר השירים ז)דכתיב 

פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דודי לך לכה דודי נצא השדה אמרה 

ע אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן גזל ועריות "ה רבש"פני הקבכנסת ישראל ל

ושבועת שוא ושבועת שקר נצא השדה בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך 

זרעו של > }אותם>הדחק נלינה בכפרים אל תקרי בכפרים אלא בכופרים בא ואראך 

נסיות ובתי מדרשות שהשפעת להן טובה והן כפרו בך נשכימה לכרמים אלו בתי כ{ עשו

נראה אם פרחה הגפן אלו בעלי מקרא פתח הסמדר אלו בעלי משנה הנצו הרמונים אלו 

בעלי גמרא שם אתן את דודי לך אראך כבודי וגודלי שבח בני ובנותי אמר רב המנונא 

וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף מלמד שאמר ( א דמלכים )מאי דכתיב 

בר של תורה שלשת אלפים משל על כל דבר ודבר של סופרים שלמה על כל דבר וד

ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד ( קוהלת יב)חמשה ואלף טעמים דרש רבא מאי דכתיב 

איזן וחקר תיקן משלים הרבה לימד דעת את העם דאגמריה בסימני [ו]דעת את העם 

עולא אמר רבי איזן וחקר תיקן משלים הרבה אמר [ו]טעמים ואסברה במאי דדמי ליה 



אליעזר בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה 

אזנים קווצותיו תלתלים אמר רב חסדא אמר מר עוקבא מלמד שיש לדרוש על כל קוץ 

וקוץ תילי תילים של הלכות שחורות כעורב במי אתה מוצאן במי 

רבה אמר במי שמשחיר פניו  שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש   א גמרא,דף כב

עליהן כעורב רבא אמר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב כי הא דרב 

אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו אמר לה 

י ר יהושע בן לו"ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו א( דברים ז)מי שלימו קורמי באגמא 

אילמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול כאדם שנושא משוי על פניו ומבקש 

ר אילא לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים "להשליכו ממנו לא יאחר לשונאו א

אשר אנכי מצוך היום לעשותם ( דברים ז)ר יהושע בן לוי מאי דכתיב "גמורים והיינו דא

' ר חגי ואיתימא ר"לעשותם למחר לקבל שכרם א היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום

ארך אפים ארך אף מבעי ליה אלא ארך אפים ( שמות לד)שמואל בר נחמני מאי דכתיב 

איבעיא להו בור  : 'יהודה אומר עד בית סאתים וכו' ר : לצדיקים ארך אפים לרשעים

ינן דילמא אתי ופסין קאמר או דילמא בור ולא פסין קאמר אדם נותן עיניו בבורו ולא גזר

לטלטולי יותר מבית סאתים בקרפף או דילמא אדם נותן עיניו במחיצתו וגזרינן דילמא 

ש כמה הן מקורבין כדי ראשה ורובה של "אתי לאיחלופי יותר מבית סאתים בקרפף ת

יהודה אומר בית סאתים מותר יתר מבית ' כוריים ר' כור אפי' פרה וכמה הן מרוחקין אפי

לרבי יהודה אי אתה מודה בדיר וסהר מוקצה וחצר אפילו בית חמשת  סאתים אסור אמרו

ש בן אלעזר אומר "כורים ובית עשרת כורים שמותר אמר להם זו מחיצה ואלו פסין ר

בור בית סאתים אבית סאתים מותר ולא אמרו להרחיק אלא כדי ראשה ורובה של פרה 

יהודה בור ופסין קאמר ולא  הא מדקאמר רבי שמעון בן אלעזר בור ולא פסין מכלל דרבי

שמעון בן אלעזר איכא בינייהו אריך ' יהודה בור בלא פסין קאמר אי הכי היינו דר' היא ר

וקטין כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר כל אויר שתשמישו לדירה כגון דיר וסהר מוקצה 

 וחצר אפילו בית חמשת כורים ובית עשרת כורים מותר וכל דירה שתשמישה לאויר כגון

: בורגנין שבשדות בית סאתים מותר יתר מבית סאתים אסור

יהודה אומר אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן יסלקנה לצדדין ' ר   א משנה,דף כב

: וחכמים אומרים אינו צריך

אלעזר דאמרי תרווייהו כאן הודיעך כוחן של מחיצות כאן ' רבי יוחנן ור   א גמרא,דף כב

ר יוחנן ירושלים אילמלא דלתותיה ננעלות בלילה "חנה אוסבירא ליה והאמר רבה בר בר 

יהודה ורמי ' יהודה אדר' ל ורמי דר"חייבין עליה משום רשות הרבים אלא כאן ולא ס

ר יהודה מי שהיו לו שני בתים משני צידי רשות "דרבנן אדרבנן דתניא יתר על כן א

ונושא ונותן באמצע הרבים עושה לו לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן 

יהודה אדרבי יהודה קשיא דרבנן ' אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך קשיא דר

יהודה אדרבי יהודה לא קשיא התם דאיכא שתי מחיצות מעלייתא הכא ליכא ' אדרבנן דר

לא קשיא הכא איכא שם ארבע מחיצות התם [ נמי]שתי מחיצות מעלייתא דרבנן אדרבנן 

ר יוחנן ארץ ישראל אין חייבין עליה משום "ר יצחק בר יוסף א"א מחיצות' ליכא שם ד

ט "ל אביי לרב דימי מ"ר יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"רה

אילימא משום דמקיף לה סולמא דצור מהך גיסא ומחתנא דגדר מהך    ב גמרא,דף כב

מקיף גיסא בבל נמי מקיף לה פרת מהך גיסא ודיגלת מהאי גיסא דכולא עלמא נמי 



ר "ל קרקפנא חזיתיה לרישך בי עמודי כי א"אוקיינוס דילמא מעלות ומורדות קאמרת א

ר יוחנן "ר אבהו א"ר יוחנן ואמרי לה א"יוחנן להא שמעתא איתמר נמי כי אתא רבין א

ר לפי שאינן כדגלי מדבר "מעלות ומורדות שבארץ ישראל אין חייבין עליהן משום רה

לקט עשרה מתוך ארבע ורבים בוקעין בו חייבין עליו בעא מיניה רחבה מרבא תל המת

ר או אין חייבין עליו אליבא דרבנן לא תיבעי לך השתא ומה התם דניחא "משום רה

תשמישתיה אמרי רבנן לא אתו רבים ומבטלי לה מחיצתא הכא דלא ניחא תשמישתיה לא 

א הוא דלא יהודה מאי התם הוא דניחא תשמישתיה הכ' כל שכן כי תיבעי לך אליבא דר

' ל חייבין ואפי"ניחא תשמישתיה לא אתו רבים ומבטלי מחיצתא או דילמא לא שנא א

ל אין איתיביה חצר שהרבים נכנסין "ל אין ואפילו במעלות בית מרון א"עולין לו בחבל א

ר לטומאה ורשות היחיד לשבת מני אילימא רבנן השתא ומה התם "לה בזו ויוצאין בזו רה

רי רבנן לא אתו רבים ומבטלי מחיצתא הכא דלא ניחא תשמישתיה דניחא תשמישתיה אמ

ש "ר לטומאה איצטריכא ליה ת"יהודה היא לא לעולם רבנן ורה' ש אלא לאו ר"לא כ

מבואות המפולשות בבורות בשיחין ובמערות רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה 

לטומאה מני אילימא  בבורות סלקא דעתך אלא לבורות רשות היחיד לשבת ורשות הרבים

רבנן השתא ומה התם דניחא תשמישתיה אמרי לא אתו רבים ומבטלי לה הכא דלא ניחא 

ר לטומאה איצטריכא "יהודה היא לא לעולם רבנן ורה' ש אלא לאו ר"תשמישתיה לא כ

ר לטומאה ואיזהו "ש שבילי בית גילגול וכיוצא בהן רשות היחיד לשבת ורה"ליה ת

ינאי כל שאין העבד יכול ליטול סאה של חיטין וירוץ לפני ' רי דבי רשבילי בית גילגול אמ

סרדיוט מני אילימא רבנן השתא ומה התם דניחא תשמישתא אמרי רבנן לא אתו רבים 

ל "ומבטלי לה מחיצתא הכא דלא ניחא תשמישתא לא כל שכן אלא לאו רבי יהודה היא א

ותיקן להם דרכים וסרטיא כל  שבילי בית גילגול קאמרת יהושע אוהב ישראל היה עמד

: היכא דניחא תשמישתא מסרה לרבים כל היכא דלא ניחא תשמישתא מסרה ליחיד

אחד בור הרבים ובאר הרבים ובאר היחיד עושין להן פסין אבל לבור    ב משנה,דף כב

יהודה בן בבא אומר אין עושין ' עקיבא ר' טפחים דברי ר' היחיד עושין לו מחיצה גבוה י

: פסין אלא לבאר הרבים בלבד ולשאר עושין חגורה גבוה עשרה טפחים

יהודה בן בבא ' ה כראמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכ   א גמרא,דף כג

ואמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים 

יהודה בן בבא הוה אמינא דרבים ואפילו מכונסין ' בלבד וצריכא דאי אשמעינן הלכה כר

עקיבא קא משמע לן דלא הותרו פסי ביראות אלא ' והאי דקתני באר הרבים לאפוקי מדר

ים ואי אשמעינן באר מים חיים הוה אמינא לא שנא דרבים ולא שנא דיחיד לבאר מים חי

: קא משמע לן הלכה כרבי יהודה בן בבא

יהודה בן בבא הגינה והקרפף שהן שבעים אמה ושיריים ' ועוד אמר ר   א משנה,דף כג

אמה ושיריים המוקפות גדר גבוה עשרה טפחים מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא בה ' על ע

יהודה אומר אפילו אין בה אלא בור ושיח ' או בית דירה או שתהא סמוכה לעיר רשומירה 

ומערה מטלטלין בתוכה רבי עקיבא אומר אפילו אין בה אחת מכל אלו מטלטלין בתוכה 

ובלבד שיהא בה שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים רבי אליעזר אומר אם 

מטלטלין בתוכה רבי יוסי אומר אפילו אמה אחת אין ' היתה ארכה יתר על רחבה אפי

ארכה פי שנים ברחבה מטלטלין בתוכה אמר רבי אלעאי שמעתי מרבי אלעזר ואפילו היא 

כבית כור וכן שמעתי ממנו אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב ביתו אסור מלהכניס 



ולהוציא לו אבל להם מותר וכן שמעתי ממנו שיוצאין בערקבלין בפסח וחזרתי על כל 

: תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי

מאי תנא דקתני ועוד אילימא משום דתנא ליה חדא לחומרא וקתני    א גמרא,דף כג

אחריתי משום הכי קתני ועוד והא רבי יהודה דתנא ליה חדא לחומרא וקתני אחריתי ולא 

 קתני ועוד התם אפסקוה רבנן הכא לא אפסקוה רבנן וכל היכא דאפסקוה רבנן לא קתני

ועוד והא רבי אליעזר דסוכה דאפסקוה רבנן וקתני ועוד התם במילתיה הוא דאפסקוה 

רבי עקיבא אומר אפילו אין בה אחד מכל אלו מטלטלין  : הכא במילתא אחריתי אפסקוה

: בתוכה

יהודה ' רבי עקיבא היינו תנא קמא איכא בינייהו דבר מועט דתניא ר   ב גמרא,דף כג

ים אמה ושירים ולא נתנו חכמים בו שיעור וכמה שיעור אומר דבר מועט יש על שבע

ארך החצר ( שמות כז)סאתים כחצר המשכן מנא הני מילי אמר רב יהודה דאמר קרא 

מאה באמה ורחב חמשים בחמשים אמרה תורה טול חמשים וסבב חמשים פשטיה דקרא 

ועשרים במאי כתיב אמר אביי העמד משכן על שפת חמשים כדי שיהא חמשים אמה לפניו 

א אומר אם היתה ארכה "והתניא ר : 'א אומר אם היתה ארכה כו"ר : אמה לכל רוח ורוח

אמה אחת אין מטלטלין בתוכה אמר רב ביבי בר אביי כי ' יתר על פי שנים ברחבה אפי

יוסי איכא בינייהו ריבועא ' פי שנים ברחבה תנן אי הכי היינו ר[ יתר על]' תנן נמי מתני

איתמר אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל  : 'יוסי אומר כו' ר : דריבעוה רבנן

עקיבא ותרוייהו לקולא ' יוסי ורב ביבי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' הלכה כר

ל "וצריכא דאי אשמעינן הלכה כרבי יוסי הוה אמינא עד דאיכא שומירה או בית דירה קמ

' ל הלכה כר"נא דאריך וקטין לא קמע הוה אמי"עקיבא ואי אשמעינן הלכה כר' הלכה כר

יוסי קרפף שהוא יותר מבית סאתים שהוקף לדירה נזרע רובו הרי הוא כגינה ואסור נטע 

רובו הרי הוא כחצר ומותר נזרע רובו אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא 

שמעון אומר אחד ' יותר מבית סאתים אבל בית סאתים מותר כמאן כרבי שמעון דתנן ר

גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים 

ש נמי כיון דנזרע רובו הוי ההוא מעוטא "ששבתו בתוך הבית לר

בטיל ליה לגבי רובה והוה ליה קרפף יותר מבית סאתים ואסור אלא אי    א גמרא,דף כד

ושע לא אמרן אלא דלא איתמר הכי איתמר הא מיעוטא שרי אמר רב הונא בריה דרב יה

הוי בית סאתים אבל בית סאתים אסור כמאן כרבנן ורב ירמיה מדיפתי מתני לקולא הא 

מיעוטא שרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא בית סאתים אבל יותר מבית 

אמר רב יהודה אמר אבימי  : נטע רובו הרי הוא כחצר ומותר : ש"סאתים אסור כמאן כר

פ שאין עשויין אצטבלאות מר יהודה אקלע "ן אצטבלאות ורב נחמן אמר אעוהוא שעשויי

לבי רב הונא בר יהודה חזנהו להנהו דלא עבידי אצטבלאות וקא מטלטלי בגוייהו אמר ליה 

לא סבר לה מר להא דאבימי אמר ליה אנא כרב נחמן סבירא לי אמר רב נחמן אמר 

יצד הוא עושה פורץ בו פירצה יותר שמואל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה כ

ופרץ אמה ]מעשר וגודרו ומעמידו על עשר ומותר איבעיא להו פרץ אמה וגדר אמה 

ל לאו היינו דתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן "עד שהשלימו ליותר מעשר מהו א[ וגדרה

מו כרמונים ובעי חזקיה ניקב כמוציא זית וסתמו וחזר וניקב כמוציא זית וסתמו עד שהשלי

ל רבי יוחנן רבי שניתה לנו סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה טמא "למוציא רמון מהו וא

מן המדרס אבל טמא מגע מדרס ואמרת עלה מאי > בה>מדרס נפסקה שניה ותיקנה טהור 



שנא ראשונה דהא קיימא שניה שניה נמי הא קיימא ראשונה ואמרת לן עלה פנים חדשות 

ת באו לכאן קרי עליה לית דין בר אינש איכא דאמרי כגון באו לכאן הכא נמי פנים חדשו

אמות ואמר רב ' דין בר נש אמר רב כהנא רחבה שאחורי הבתים אין מטלטלין בו אלא בד

נחמן אם פתח לו פתח מותר לטלטל בכולו פתח מתירו ולא אמרן אלא שפתח ולבסוף 

א דאית ביה בי דרי הוקף אבל הוקף ולבסוף פתח לא פתח ולבסוף הוקף פשיטא לא צריכ

ל קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה "מהו דתימא אדעתא דבי דרי עבדיה קמ

[ אחוה]> אבוה>ונתמלא מים סבור רבנן למימר כזרעים דמו ואסיר אמר להו רב אבא 

דרב בריה דרב משרשיא הכי אמרינן משמיה דרבא מים כנטעים דמו ושרי 

ן לתשמישתא אבל לא חזיין לתשמישתא לא אמר אמימר והוא דחזיי   ב גמרא,דף כד

אמר רב אשי ודחזיין לתשמישתא נמי לא אמרן אלא שאין בעומקו יותר מבית סאתים 

אבל אם יש בעומקו יותר מבית סאתים אסור ולאו מילתא היא מידי דהוה אכריא דפירי 

של ההיא רחבה דהואי בפום נהרא דחד גיסא הוה פתיח למתא וחד גיסא הוה פתיח לשביל 

כרמים ושביל של כרמים הוה סליק לגודא דנהרא אמר אביי היכי נעביד לעביד ליה 

מחיצה אגודא דנהרא אין עושין מחיצה על גבי מחיצה ולעביד ליה צורת הפתח אפומא 

דשביל של כרמים אתו גמלי שדיין ליה אלא אמר אביי ליעביד לחי אפיתחא דשביל של 

מהני נמי לרחבה אמר ליה רבא יאמרו לחי מועיל כרמים דמגו דמהניא לשביל של כרמים 

לשביל של כרמים דעלמא אלא אמר רבא עבדינן ליה לחי לפיתחא דמתא דמגו דמהני ליה 

לחי למתא מהני נמי לרחבה הלכך טלטולי במתא גופה שרי טלטולי ברחבה גופה שרי 

ממתא לרחבה ומרחבה למתא פליגי בה רב אחא ורבינא חד אסר וחד שרי 

מאן דשרי דהא ליכא דיורין ומאן דאסר זימנין דהוי בה דיורין ואתי    א גמרא,דף כה

לטלטולי קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ובא למעטו מיעטו באילנות לא הוי 

' ועד ד' לא הוי מיעוט מג' הוי מיעוט פחות מג' מיעוט בנה בו עמוד גבוה עשרה ורחב ד

הוי מיעוט רבה אמר הוי מיעוט דהא נפיק ליה מתורת רבה אמר הוי מיעוט ורבא אמר לא 

ועשה ' לא חשיב הרחיק מן הכותל ד' לבוד רבא אמר לא הוי מיעוט כיון דלא הוי מקום ד

רבה אמר הועיל רבא אמר אינו מועיל רבה ' ועד ד' לא הועיל מג' מחיצה הועיל פחות מג

לא ' כיון דלא הוי מקום דאמר הועיל דהא נפיק ליה מתורת לבוד רבא אמר אינו מועיל 

חשיב רב שימי מתני לקולא טח בו טיט ויכול לעמוד בפני עצמו הוי מיעוט אינו יכול 

לעמוד בפני עצמו רבה אמר הוי מיעוט רבא אמר לא הוי מיעוט רבה אמר הוי מיעוט 

השתא מיהא קאי רבא אמר לא הוי מיעוט כיון דלא יכול למיקם בפני עצמו לא כלום הוא 

או על שפת התל רב חסדא ורב המנונא ' ועשה מחיצה הועיל פחות מג' מן התל דהרחיק 

חד אמר הועיל וחד אמר לא הועיל תסתיים דרב חסדא אמר הועיל דאתמר העושה מחיצה 

על גבי מחיצה אמר רב חסדא בשבת הועיל בנכסי הגר לא קנה ורב ששת אמר אף בשבת 

רב ששת שאם עשה מחיצה על התל  נמי לא הועיל תסתיים אמר רב חסדא ומודה לי

שהועיל מאי טעמא הואיל ובאויר מחיצות העליונות הוא דר בעי רבה בר בר חנה נבלעו 

מחיצות התחתונות והעליונות קיימות מהו למאי אי לנכסי הגר היינו דירמיה ביראה דאמר 

ירמיה ביראה אמר רב יהודה האי מאן דשדא ליפתא אפילא דארעא דגר ואתא ישראל 

ט בעידנא דשדא לא קא שבח כי קא "חרינא רפק בה פורתא בתרא קני קמא לא קני מא

שבחא ממילא קא משבחא ואלא לענין שבת הוי מחיצה הנעשה בשבת ותניא כל מחיצה 

הנעשה בשבת בין בשוגג בין במזיד שמה מחיצה לאו איתמר עלה אמר רב נחמן לא שנו 



מן אמזיד איתמר ההיא איתתא דעבדה אלא לזרוק אבל לטלטל אסור כי איתמר דרב נח

מחיצה על גבי מחיצה בנכסי הגר אתא ההוא גברא רפק בה פורתא אתא לקמיה דרב נחמן 

אוקמה בידיה אתת איהי וקא צווחא קמיה אמר לה מאי איעביד לך דלא מחזקת כדמחזקי 

מר אינשי קרפף בית שלש וקירה בו בית סאה רבא אמר אויר קירויו מייתרו ורבי זירא א

אין אויר קירויו מייתרו לימא רבא ורבי זירא בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי דאיתמר 

אמות ' אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין אלא בד

רב אמר מותר לטלטל בכולה אמרינן פי תקרה יורד וסותם ושמואל אמר אין מטלטלין 

רה יורד וסותם פי תק' אלא בארבע אמות לא אמרי

ע דעבדה כי אורזילא אמר רבי זירא "אי דעבידא כי אכסדרה הכי נמי הב   ב גמרא,דף כה

ט הואיל ואויר חצר מייתרו מתקיף לה "ומודינא בקרפף שנפרץ במלואו לחצר שאסור מ

ל אביי כמאן כרבי שמעון לרבי שמעון נמי הא "רב יוסף וכי אויר המותר לו אוסרו א

מחיצות דאמר רב חסדא קרפף שנפרץ במלואו לחצר חצר מותרת איכא אויר מקום 

וקרפף אסור חצר מאי טעמא דאית ליה גיפופי והא זמנין דמשכחת לה איפכא אלא משום 

דאמרינן זה אויר מחיצות מייתרו וזה אין אויר מחיצות מייתרו ההוא בוסתנא דהוה סמיך 

למימר ליסמוך אגודא גוויאתא לגודא דאפדנא נפל אשיתא ברייתא דאפדנא סבר רב ביבי 

אמר ליה רב פפי משום דאתו ממולאי אמריתו מילי מולייאתא הנך מחיצות לגואי עבידן 

ל לרב הונא בר "לבראי לא עבידן ההיא אבוורנקא דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה א

חיננא ליעביד מר תקנתא דלמחר נאכול נהמא התם אזל עבד קנה קנה פחות משלשה אזל 

רבא 

שלפינהו אזל רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע נקטינהו מבתריה    א גמרא,ף כוד

למחר איתיביה רבינא לרבא עיר חדשה מודדין לה מישיבתה וישנה מחומתה איזו היא 

חדשה ואיזו היא ישנה חדשה שהוקפה ולבסוף ישבה ישנה ישבה ולבסוף הוקפה והאי נמי 

רבא והאמר רב אסי מחיצות אדרכלין לא שמה ל רב פפא ל"כהוקפה ולבסוף ישבה דמי א

נ כיון דלצניעותא עבידא לא "מחיצה אלמא כיון דלצניעותא עבידא לה לא הויא מחיצה ה

הויא מחיצה ואמר רב הונא בריה דרב יהושע לרבא והאמר רב הונא מחיצה העשויה 

 לנחת לא שמה מחיצה דהא רבה בר אבוה מערב לה לכולה מחוזא ערסייתא ערסייתא

משום פירא דבי תורי והא פירא דבי תורי כמחיצה העשויה לנחת דמיא קרי עלייהו ריש 

' א ואפי"ר אלעאי שמעתי מר"א : חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו( ירמיהו ד)גלותא 

מתניתין דלא כחנניה דתניא חנניה אומר ואפילו היא ארבעים סאה כאסטרטיא  : בית כור

ויהי ישעיהו לא יצא ( ב כמלכים )קרא אחד דרשו שנאמר ר יוחנן ושניהם מ"של מלך א

חצר התיכונה כתיב העיר וקרינן חצר מכאן לאיסטרטיא של מלך שהיו כעיירות > אל>

סאה הויין ' ס מ"בינוניות במאי קמיפלגי מר סבר עיירות בינוניות הויין בית כור ומ

שחלה חזקיה והלך יוחנן מלמד ' וישעיהו מאי בעי התם אמר רבה בר בר חנה אמר ר

ח שחלה שמושיבין ישיבה על פתחו ולאו "ישעיהו והושיב ישיבה על פתחו מכאן לת

וכן שמעתי הימנו אנשי חצר ששכח אחד ולא  : מילתא היא דילמא אתי לאיגרויי ביה שטן

והתנן ביתו אסור להוציא ולהכניס לו ולהן אמר רב הונא בריה דרב  : עירב ביתו אסור

ת לא קשיא יהושע אמר רב שש

אליעזר המבטל רשות ' א והא רבנן כשתימצי לומר לדברי ר"הא ר   ב גמרא,דף כו

חצירו רשות ביתו ביטל לרבנן המבטל רשות חצירו רשות ביתו לא ביטל פשיטא אמר 



רחבה אנא ורב הונא בר חיננא תרגימנא לא נצרכא אלא לחמשה ששרוין בחצר אחד 

' שהוא מבטל רשותו אין צריך לבטל לכל אחד ואא כ"ושכח אחד מהן ולא עירב לדברי ר

לרבנן כשהוא מבטל רשותו צריך לבטל לכל אחד ואחד כמאן אזלא הא דתניא חמשה 

ששרוין בחצר אחד ושכח אחד מהן ולא עירב כשהוא מבטל רשותו אין צריך לבטל רשות 

א א רב כהנא מתני הכי רב טביומי מתני הכי כמאן אזלא ה"לכל אחד ואחד כמאן כר

ששרוין בחצר אחד ושכח אחד מהן ולא עירב כשהוא מבטל רשותו אינו צריך ' דתניא ה

א "לבטל רשות לכל אחד ואחד כמאן אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת כמאן כר

א אי אמר לא מבטילנא ולרבנן אי אמר מבטילנא מאי טעמא "ל רב פפא לאביי לר"א

יתו ביטל והאי אמר אנא לא מבטילנא א משום דקסבר המבטל רשות חצירו רשות ב"דר

א משום דבית בלא חצר לא עבידי אינשי דדיירי וכי קאמר לא "או דילמא טעמא דר

ג דאמר דיירנא לאו כלום קאמר ולרבנן אי אמר מבטילנא "מבטילנא לאו כל כמיניה אע

מאי טעמא דרבנן משום דקסברי המבטל רשות חצירו רשות ביתו לא ביטל והאי אמר 

א או דילמא טעמא דרבנן משום דלא עביד איניש דמסלק נפשיה לגמרי מבית מבטילנ

ל בין "א> קאמר>וחצר והוי כי אורח לגבייהו והאי כי אמר מבטילנא לאו כל כמיניה 

מאי  : וכן שמעתי ממנו שיוצאים בערקבלין בפסח : א כיון דגלי דעתיה גלי"לרבנן בין לר

:  ערקבלין אמר ריש לקיש אצוותא חרוזיאתא

  

מסכת עירובין פרק ג 

בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח והכל ניקח בכסף מעשר    ב משנה,דף כו

מערבין [ במים ובמלח]> במלח ובמים>חוץ מן המים ומן המלח הנודר מן המזון מותר 

יהודה אומר ' לנזיר ביין ולישראל בתרומה סומכוס אומר בחולין ולכהן בבית הפרס ר

ן הקברות בי' אפי

: מפני שיכול לחוץ ולילך ולאכול   א משנה,דף כז

ר יוחנן אין למידין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ "א   א גמרא,דף כז

במקום שנאמר בו חוץ מכלל דלאו הכא קאי היכא קאי התם קאי כל מצות ' מדקאמר אפי

אחד נשים ואחד עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות ושלא הזמן גרמא 

אנשים חייבין וכללא הוא דכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות הרי מצה שמחה 

והקהל דמצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים חייבות וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא 

נשים חייבות הרי תלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן דמצות עשה שלא הזמן גרמא 

וחנן אין למידין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ ונשים פטורות אלא אמר רבי י

אמר אביי ואיתימא רבי ירמיה אף אנן נמי תנינא עוד כלל אחר אמרו כל שנישא על גבי 

הזב טמא וכל שהזב נישא עליו טהור חוץ מן הראוי למשכב ומושב והאדם ותו ליכא והא 

ב אנן הכי קאמרינן הא איכא איכא מרכב האי מרכב היכי דמי אי דיתיב עליה היינו מוש

גבא דאוכפא דתניא האוכף טמא מושב והתפוס טמא מרכב אלא שמע מינה אין למידין מן 

הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ אמר רבינא ואיתימא רב נחמן אף אנן נמי תנינא 

בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח ותו ליכא והא איכא כמיהין ופטריות אלא 



הכל ניקח בכסף מעשר  : במקום שנאמר בו חוץ' מינה אין למידין מן הכללות ואפישמע 

יוסי בר חנינא חד מתני אעירוב וחד מתני אמעשר חד מתני אעירוב ' אליעזר ור' ר : 'כו

ש אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו דאין מערבין אבל במים ומלח מערבין וחד "ל

עצמו ומלח בפני עצמו דאין ניקחין אבל מים ומלח מתני אמעשר לא שנו אלא מים בפני 

ש אעירוב ומאן דמתני אעירוב אבל אמעשר "ניקחין בכסף מעשר מאן דמתני אמעשר כ

יהודה בן גדיש לפני ' ט פירא בעינן כי אתא רבי יצחק מתני אמעשר מיתיבי העיד ר"לא מ

לא כשקרבי א של בית אבא היו לוקחין ציר בכסף מעשר אמר לו שמא לא שמעת א"ר

דגים מעורבין בהן ואפילו רבי יהודה בן גדיש לא קאמר אלא בציר דשומנא דפירא היא 

אבל מים ומלח לא אמר רב יוסף 

לא נצרכה אלא שנתן לתוכן שמן אמר ליה אביי ותיפוק ליה משום שמן    ב גמרא,דף כז

בג אומר לא צריכא שנתן דמי מים ומלח בהבלעה ובהבלעה מי שרי אין והתניא בן בג 

בבקר מלמד שלוקחין בקר על גב עורו ובצאן מלמד שלוקחין צאן על גב ( דברים יד)

ר "גיזתה וביין מלמד שלוקחין יין על גב קנקנו ובשכר מלמד שלוקחין תמד משהחמיץ א

יוחנן מאן דמתרגם לי בבקר אליבא דבן בג בג מובילנא מאניה אבתריה לבי מסותא מאי 

בקר דלא צריך מאי צריכי דאי כתב רחמנא בבקר הוה אמינא טעמא כולהו צריכי לבר מב

בקר הוא דמזדבן על גב עורו משום דגופיה הוא אבל צאן על גב גיזתה דלאו גופיה הוא 

ג "אימא לא ואי כתב רחמנא בצאן על גב גיזתה הוה אמינא משום דמחובר בה אבל יין ע

ינו נטירותיה אבל תמד קנקנו אימא לא ואי כתב רחמנא ביין הוה אמינא משום דהי

משהחמיץ דקיוהא בעלמא הוא אימא לא כתב רחמנא שכר ואי כתב רחמנא בשכר הוה 

אמינא מאי שכר דבילה קעילית דפירא הוא אבל יין על גב קנקנו אימא לא ואי כתב 

רחמנא יין על גב קנקנו דהיינו נטירותיה אבל צאן על גב גיזתה אימא לא כתב רחמנא צאן 

ת אי לא כתב רחמנא בבקר הוה אמינא צאן על גב "גיזתה בבקר למה לי וכ דאפילו על גב

עורה אין על גב גיזתה לא כתב רחמנא בבקר לאתויי עורו אייתר ליה צאן לאתויי גיזתה 

אי לא כתב רחמנא בקר לא הוה אמינא צאן על גב עורה אין על גב גיזתה לא דאם כן 

יון דכתב רחמנא צאן דאפילו על גב גיזתה לכתוב רחמנא בקר דממילא אייתר ליה צאן וכ

בבקר למה לי השתא צאן על גב גיזתה מיזדבנא בקר על גב עורו מיבעיא היינו דקאמר 

רבי יוחנן מאן דמתרגם לי בבקר אליבא דבן בג בג מובילנא מאניה לבי מסותא במאי קא 

א דרשי רבויי "יהודה בן גדיש ור' א והני תנאי דלקמן ר"מיפלגי רבי יהודה בן גדיש ור

א דרשי ריבויי ומיעוטי "יהודה בן גדיש ור' ומיעוטי והני תנאי דרשי כללי ופרטי ר

ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך ריבה בבקר ובצאן וביין ובשכר מיעט ( דברים יד)

ובכל אשר תשאלך נפשך חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי רבי רבי כל מילי 

יהודה בן גדיש מיעט מים ומלח והני תנאי דרשי כללי ' ט ציר לרא מיע"ומאי מיעט לר

ופרטי דתניא ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך כלל בבקר ובצאן וביין ובשכר פרט 

ובכל אשר תשאלך נפשך חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט 

קרקע ותניא אידך מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע אף כל פרי מפרי וגידולי 

מפורש ולד ולדות הארץ אף כל ולד ולדות הארץ מאי בינייהו אמר אביי דגים איכא 

בינייהו למאן דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע הני דגים גידולי קרקע נינהו למאן דאמר ולד 

ולדות הארץ דגים ממיא איברו ומי אמר אביי דגים גידולי קרקע נינהו והאמר אביי 



אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש צירעה לוקה שש ואם איתא    א גמרא,חדף כ

פוטיתא נמי לילקי משום השרץ השורץ על הארץ אלא אמר רבינא עופות איכא בינייהו 

למאן דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע הני נמי גידולי קרקע נינהו למאן דאמר ולד ולדות 

רבי עופות מאי טעמיה ומאן דממעיט עופות מאי הארץ הני עופות מן הרקק נבראו מאן דמ

טעמיה מאן דמרבי עופות קסבר כללא בתרא דוקא פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט 

ואיתרבו להו כל מילי ואהני כללא קמא למעוטי כל דלא דמי ליה משני צדדין ומאן 

אין דממעט עופות קסבר כללא קמא דווקא כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט הני 

ר יהודה "א : מידי אחרינא לא ואהני כללא בתרא לרבויי כל דדמי ליה משלשה צדדין

משמיה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב מערבין בפעפועין ובחלגלוגות ובגודגדניות 

אבל לא בחזיז ולא בכפניות ובגודגדניות מי מערבין והתניא גודגדניות מרובי בנים יאכלו 

הוקשו לזרע אף מרובי בנים לא יאכלו תרגמא אשלא הוקשו חשוכי בנים לא יאכלו ואם 

לזרע ומרובי בנים ואיבעית אימא לעולם לחשוכי בנים דהא חזו למרובי בנים מי לא תנן 

ג "ג דלא חזי להאי חזי להאי הכא נמי אע"מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה אלמא אע

דקוקי מדאי ובחזיז לא והאמר דלא חזי להאי חזי להאי ואיבעית אימא כי קאמר רב בהנ

ר כשות וחזיז מערבין בהן ומברכין עליהן בורא פרי האדמה לא קשיא הא "רב יהודה א

מקמי דאתא רב לבבל הא לבתר דאתא רב לבבל ובבל הויא רובא דעלמא והתניא הפול 

והשעורה והתילתן שזרען לירק בטלה דעתו אצל כל אדם לפיכך זרען חייב וירקן פטור 

והגרגיר שזרען לירק מתעשרין ירק וזרע זרען לזרע מתעשרין זרע וירק כי  השחליים

קאמר רב 

ר יוחנן שכן ראשונים שלא היה להן "בדגנונייתא זרע גרגיר למאי חזי א   ב גמרא,דף כח

זירא כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב ' פלפלין שוחקין אותו ומטבילין בו את הצלי ר

מי אמר כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהו ואקבל בהו אגרא אפיתחא דרב יהודה בר א

ל כשות בורא פרי האדמה חזיז שהכל "ל מאי אגמרך רבך א"נפק אתא ינוקא דבי רב א

נהיה בדברו אמר ליה אדרבה איפכא מיסתברא האי מארעא קא מרבי והאי מאוירא קא 

פירי ומאי דקאמרת האי  ט האי גמר פירי והאי לאו גמר"מרבי והלכתא כינוקא דבי רב מ

מארעא קא רבי והאי מאוירא קא רבי לא היא כשות נמי מארעא קא רבי דהא קא חזינן 

דקטלינן לה להיזמתא ומייתא כשותא ובכפניות אין מערבין והתניא קור ניקח בכסף 

מעשר ואין מטמא טומאת אוכלין וכפניות נקחות בכסף מעשר ומטמאות טומאת אוכלים 

קור הרי הוא כעץ לכל דבריו אלא שניקח בכסף מעשר וכפניות הרי הן  רבי יהודה אומר

כפרי לכל דבריהם אלא שפטורות מן המעשר התם בדניסחני אי הכי בהא לימא רבי יהודה 

פטורות מן המעשר והתניא אמר רבי יהודה לא הוזכרו פגי ביתיוני אלא לענין מעשר 

אלא לעולם לאו בניסחני ולענין טומאת  בלבד פגי ביתיוני ואהיני דטובינא חייבין במעשר

י האור הכא נמי הואיל ויכול "אוכלין שאני כדאמר רבי יוחנן הואיל וראוי למתקן ע

י האור והיכא אתמר דרבי יוחנן אהא דתניא שקדים המרים קטנים חייבין "למתקן ע

משום גדולים פטורין מתוקים גדולים חייבין קטנים פטורין רבי שמעון ברבי יוסי אומר 

ר אילעא הורה רבי חנינא בציפורי כדברי "אביו זה וזה לפטור ואמרי לה זה וזה לחיוב א

ר יוחנן הואיל וראוי למתקן "האומר זה וזה לפטור ולמאן דאמר זה וזה לחיוב למאי חזי א

י האור אמר מר רבי יהודה אומר קור הרי הוא כעץ לכל דבריו אלא שניקח בכסף "ע

מר אביי שלקו וטגנו איכא בינייהו מתקיף לה רבא מי איכא למאן מעשר היינו תנא קמא א



דאמר שלקו וטגנו לא והתניא העור והשיליא אין מטמאין טומאת אוכלין עור ששלקו 

ושיליא שחישב עליה מטמאין טומאת אוכלין אלא אמר רבא איכא בינייהו ברכה דאתמר 

ה בדברו רב יהודה אמר קור רב יהודה אמר בורא פרי האדמה ושמואל אמר שהכל נהי

בורא פרי האדמה אוכלא הוא ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו כיון שסופו להקשות לא 

ל שמואל לרב יהודה שיננא כוותיך מסתברא דהא "מברכינן עילויה בורא פרי האדמה א

צנון שסופו להקשות ומברכינן עליה בורא פרי האדמה ולא היא צנון נטעי אינשי אדעתא 

ג דקלסיה שמואל לרב יהודה הלכתא "א לא נטעי אינשי אדעתא דקורא ואעדפוגלא דיקל

גופא אמר רב יהודה אמר רב כשות וחזיז מערבין בהן ומברכין עליהם  : כוותיה דשמואל

בורא פרי האדמה כשות בכמה כדאמר רב יחיאל כמלא היד הכא נמי כמלא היד חזיז 

ילתא דאיכרי אמר רב חלקיה בר בכמה אמר רבה בר טוביה בר יצחק אמר רב כמלא אוז

ד אלא בירקא דקליא וכמה אמר רב יחיאל כמלא היד רבי "טוביה מערבין בקליא בקליא ס

ירמיה נפק לקירייתא בעו מיניה מהו לערב בפולין לחין לא הוה בידיה כי אתא לבי 

מדרשא אמרו ליה הכי אמר רבי ינאי מערבין בפולין לחין וכמה אמר רב יחיאל כמלא היד 

אמר רב המנונא מערבין בתרדין חיין איני והאמר רב חסדא סילקא חייא קטיל גברא חייא 

ההוא בבשיל ולא בשיל איכא דאמרי אמר רב המנונא אין מערבין    א גמרא,דף כט

בתרדין חיין דאמר רב חסדא סילקא חייא קטיל גברא חייא והא קא חזינן דקא אכלי ולא 

ב חסדא תבשיל של תרדין יפה ללב וטוב לעינים וכל מייתי התם בבשיל ולא בשיל אמר ר

שכן לבני מעיים אמר אביי והוא דיתיב אבי תפי ועביד תוך תוך אמר רבא הריני כבן עזאי 

בשוקי טבריא אמר ליה ההוא מרבנן לרבא תפוחים בכמה אמר ליה וכי מערבין בתפוחים 

במזון שתי סעודות לעירוב ולא והתנן כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגוויה בחצי פרס ו

וכביצה לטמא טומאת אוכלים והאי מאי תיובתא אילימא משום דקתני כל האוכלין והני 

בני אכילה נינהו והאמר רבי יוחנן אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ 

אלא משום דקתני ובמזון שתי סעודות לעירוב וכביצה לטמא טומאת אוכלין והני נמי בני 

ש בן אלעזר אומר "נ תפוחים בקב מיתיבי ר"מויי טומאת אוכלין נינהו וכמה אמר רט

עוכלא תבלין וליטרא ירק ועשרה אגוזין וחמשה אפרסקין ושני רמונים ואתרוג אחד ואמר 

גורסק בר דרי משמיה דרב מנשיא בר שגובלי משמיה דרב וכן לעירוב והני נמי ליהוו כי 

שיבי אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרב מנשיא בר שגובלי אפרסקין הני חשיבי והני לא ח

והוא אמרה אברייתא דתנן אין פוחתין לעני בגורן מחצי קב ' אנא אמריתא ניהליה אמתני

חטין וקב שעורין רבי מאיר אומר חצי קב שעורין וקב וחצי כוסמין וקב גרוגרות או מנה 

ע אומר "יעית ורביעית שמן רע אומר רב"דבילה רבי עקיבא אומר פרס וחצי לוג יין ר

שמינית ושאר כל הפירות אמר אבא שאול כדי שימכרם ויקח בהן מזון שתי סעודות ואמר 

רב וכן לעירוב ומאי אולמיה דהאי מהך אילימא משום דקא תני בהך תבלין ותבלין לאו 

בני אכילה נינהו אטו הכא מי לא קתני חטין ושעורין ולאו בני אכילה נינהו אלא משום 

מ כי "דקתני חצי לוג יין ואמר רב מערבין בשתי רביעיות של יין מדבעינן כולי האי ש

מ אמר מר ובמזון שתי סעודות לעירוב סבר רב "קאמר ש' אמר רב וכן לעירוב אהא מתני

יוסף למימר עד דאיכא סעודה מהאי וסעודה מהאי אמר ליה רבה אפילו למחצה לשליש 

רביעיות של יין ומי בעינן כולי האי והתניא רבי  ולרביע גופא אמר רב מערבין בשתי

שמעון בן אלעזר אומר יין כדי לאכול בו חומץ כדי לטבל בו זיתים ובצלים כדי לאכול 

בהן שתי סעודות התם בחמרא מבשלא אמר מר חומץ כדי לטבל בו אמר רב גידל אמר רב 



מר רב ירק הנאכל כדי לטבל בו מזון שתי סעודות של ירק איכא דאמרי אמר רב גידל א

בשתי סעודות אמר מר זיתים ובצלים כדי לאכול בהן מזון שתי סעודות ובבצלים מי 

שמעון בן אלעזר פעם אחת שבת רבי מאיר בערדיסקא ובא אדם ' מערבין והתניא אמר ר

מאיר בארבע אמות שלו לא ' עירבתי בבצלים לטיבעין והושיבו ר' אחד לפניו אמר לו ר

באימהות דתניא אכל בצל והשכים ומת אין אומרין ממה מת ואמר קשיא הא בעלים הא 

שמואל לא שנו אלא בעלים אבל באימהות לית לן בה ובעלין נמי לא אמרן אלא 

דלא אבציל זירתא אבל אבציל זירתא לית לן בה אמר רב פפא לא אמרן    ב גמרא,דף כט

א יאכל אדם בצל מפני אלא דלא אישתי שיכרא אבל אישתי שיכרא לית לן בה תנו רבנן ל

נחש שבו ומעשה ברבי חנינא שאכל חצי בצל וחצי נחש שבו וחלה ונטה למות ובקשו 

ר זירא אמר שמואל שכר מערבין "א : חביריו רחמים עליו וחיה מפני שהשעה צריכה לו

בו ופוסל את המקוה בשלשת לוגין מתקיף לה רב כהנא פשיטא וכי מה בין זה למי צבע 

אומר מי צבע פוסלין את המקוה בשלשת לוגין אמרי התם מיא דצבעא דתנן רבי יוסי 

מיקרי הכא שיכרא איקרי ובכמה מערבין סבר רב אחא בריה דרב יוסף קמיה דרב יוסף 

למימר בתרין רבעי שכרא כדתנן המוציא יין כדי מזיגת הכוס ותני עלה כדי מזיגת כוס 

ר אבוה כוס של ברכה צריך שיהא נ אמר רבה ב"יפה מאי כוס יפה כוס של ברכה ואמר ר

בו רובע רביעית כדי שימזגנו ויעמוד על רביעית וכדרבא דאמר רבא כל חמרא דלא דרי 

על חד תלת מיא לאו חמרא הוא וקתני סיפא ושאר כל המשקין ברביעית וכל השופכין 

ברביעית מדהתם על חד ארבע הכא נמי על חד ארבע ולא היא התם הוא דבציר מהכי לא 

אבל הכא לא דעבידי אינשי דשתו כסא בצפרא וכסא בפניא וסמכי עילויהו תמרים  חשיב

בכמה אמר רב יוסף תמרים בקב אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא אכל גרוגרות ושילם 

תמרים תבא עליו ברכה היכי דמי אילימא לפי דמים דאכל מיניה בזוזא וקא משלם ליה 

בזוזא קא משלם אלא לאו לפי מדה דאכל מיניה בזוזא מאי תבא עליו ברכה בזוזא אכל 

גריוא דגרוגרות דשויא זוזא וקא משלם ליה גריוא דתמרים דשוי ארבעה וקתני תבא עליו 

ברכה אלמא תמרים עדיפי אמר ליה אביי לעולם דאכל מיניה בזוזא וקא משלם בזוזא 

ליה מידי ומאי תבא עליו ברכה דאכל מיניה מידי דלא קפיץ עליה זבינא וקא משלם 

דקפיץ עליה זבינא שתיתא אמר רב אחא בר פנחס תרי שרגושי כיסאני אמר אביי תרי 

בוני דפומבדיתא אמר אביי אמרה לי אם הני כסאני מעלו לליבא ומבטלי מחשבתא ואמר 

אביי אמרה לי אם האי מאן דאית ליה חולשא דליבא לייתי בישרא דאטמא ימינא דדיכרא 

סן ואי ליכא כבויי דרעיתא לייתי סוגייני דערבתא וניכבביה ולייתי כבויי דרעיתא דני

אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהוא ליפתן כדי  : וניכול ונשתי בתריה חמרא מרקא

לאכול בו כל שאינו ליפתן כדי לאכול הימנו בשר חי כדי לאכול הימנו בשר צלי רבה 

וסף מנא אמינא לה דהני אמר כדי לאכול בו ורב יוסף אמר כדי לאכול הימנו אמר רב י

פרסאי אכלי טבהקי בלא נהמא אמר ליה אביי ופרסאי הוו רובא דעלמא והתנן בגדי עניים 

לעניים בגדי עשירים לעשירים 

אבל בגדי עשירים לעניים לא וכי תימא הכא לחומרא והכא לחומרא    א גמרא,דף ל

נו ולרעבתן בסעודה והתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מערבין לחולה ולזקן כדי מזו

ש בן אלעזר הכי והתניא רבי שמעון בן אלעזר "בינונית של כל אדם קשיא ומי אמר ר

[ ונפקיה]אומר עוג מלך הבשן פיתחו כמלואו ואביי התם היכי ליעביד הדומי נהדמיה 

ש דאמר רבה בר בר חנה "איבעיא להו פליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן אלעזר או לא ת



עוג מלך הבשן פיתחו בארבעה התם דאיכא פתחים קטנים טובא ואיכא חד  אמר רבי יוחנן

דהוי ארבעה דודאי כי קא מרוח בההוא קא מרוח אמר רב חייא בר רב אשי אמר רב 

מערבין בבשר חי אמר רב שימי בר חייא מערבין בביצים חיות וכמה אמר רב נחמן בר 

מלח ומים הוא דלא  : 'מים כוהנודר מן המזון מותר ב : סיני אמר שתים> אחת>יצחק 

איקרי מזון הא כל מילי איקרי מזון לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל דרב ושמואל דאמרי 

תרוייהו אין מברכין בורא מיני מזונות אלא על חמשת המינין בלבד ולא אותביניה חדא 

הוא זימנא לימא תיהוי תיובתייהו נמי מהא אמר רב הונא באומר כל הזן עלי מים ומלח 

דלא זייני הא כל מילי זייני והאמר רבה בר בר חנה כי הוה אזילנא בתריה דרבי יוחנן 

למיכל פירי דגינוסר כי הוינן בי מאה הוה מנקטינן לכל חד וחד עשרה עשרה כי הוינן בי 

הוי מחזיק להו צנא > לא>עשרה הוה מנקטינן לכל חד וחד מאה מאה וכל מאה מינייהו 

כיל להו לכולהון ואמר שבועתא דלא טעים לי זיונא אימא מזונא בת תלתא סאוי והוה א

אמר רב הונא אמר רב שבועה שלא אוכל ככר זו מערבין לו בה ככר זו עלי אין מערבין 

לו בה מיתיבי הנודר מן הככר מערבין לו בה מאי לאו דאמר עלי לא דאמר זו הכי נמי 

מנה אבל אמר עלי מאי הכי מסתברא דקתני סיפא אימתי בזמן שאמר שבועה שלא אטע

ה אדתני ככר זו הקדש אין מערבין לו בה לפי שאין מערבין "נמי דאין מערבין לו בה א

בהקדשות ליפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים דאמר זו אבל אמר עלי אין מערבין 

לו בה אמר לך רב הונא אלא מאי כל היכא דאמר עלי מערבין קשיא רישא חסורי 

י קתני הנודר מן הככר מערבין לו בה ואפילו אמר עלי נעשה כאומר שבועה מיחסרא והכ

שלא אטעמנה מכל מקום קשיא לרב הונא הוא דאמר כרבי אליעזר דתניא רבי אליעזר 

אומר שבועה שלא אוכל ככר זו מערבין לו בה ככר זו עלי אין מערבין לו בה ומי אמר 

ו באוכל מערבין לו בה אוכל הנאסר לו רבי אליעזר הכי והתניא זה הכלל אדם אוסר עצמ

לאדם אין מערבין לו בה רבי אליעזר אומר ככר זו עלי מערבין לו בה ככר זו הקדש אין 

מערבין  : מערבין לו בה לפי שאין מערבין לו בהקדשות תרי תנאי ואליבא דרבי אליעזר

ביין ולישראל ש אומרים אין מערבין לנזיר "ש דתניא ב"דלא כב' מתני : 'לנזיר ביין כו

ש אי אתם "ה לב"ה אומרים מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה אמרו להן ב"בתרומה ב

מודים 

שמערבין לגדול ביום הכפורים אמרו להן אבל אמרו להן כשם שמערבין    ב גמרא,דף ל

לגדול ביום הכפורים כן מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה ובית שמאי התם איכא 

מבעוד יום הכא ליכא סעודה הראויה מבעוד יום כמאן דלא כחנניה דתניא  סעודה הראויה

חנניה אומר כל עצמן של בית שמאי לא היו מודים בעירוב עד שיוציא מטתו וכל כלי 

תשמישיו לשם כמאן אזלא הא דתניא עירב בשחורים לא יצא בלבנים בלבנים לא יצא 

ש ולחנניה בשחורים הוא "ליבא דבבשחורים כמאן אמר רב נחמן בר יצחק חנניה היא וא

דלא יצא הא בלבנים יצא האמר עד שיוציא מטתו וכלי תשמישיו לשם הכי קאמר עירב 

בלבנים והוצרך לשחורים אף בלבנים לא יצא כמאן אמר רב נחמן בר יצחק חנניה היא 

ואילו לנזיר ביין לא פליג מאי טעמא אפשר  : סומכוס אומר בחולין : ואליבא דבית שמאי

דמתשיל אנזירותיה אי הכי תרומה נמי אפשר דמיתשיל עילויה אי מתשיל עלה הדרא 

לטיבלא וליפרוש עלה ממקום אחר לא נחשדו חבירים לתרום שלא מן המוקף ולפרוש 

עלה מיניה וביה דלית בה שיעורא ומאי פסקא אלא סומכוס סבר לה כרבנן דאמרי כל 

כמאן אזלא הא דתנן יש שאמרו הכל לפי דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות 



מה שהוא אדם מלא קומצו מנחה ומלא חפניו קטרת והשותה מלא לוגמיו ביום הכפורים 

ר זירא סומכוס היא דאמר מאי דחזי ליה בעינן לימא "ובמזון שתי סעודות לעירוב כמאן א

ן כדי ש בן אלעזר אומר מערבין לחולה ולזק"פליגא אדרבי שמעון בן אלעזר דתניא ר

מזונו ולרעבתן בסעודה בינונית של כל אדם תרגומא אחולה וזקן אבל רעבתן בטלה דעתו 

דאמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס  : ולכהן בבית הפרס : אצל כל אדם

רבי יהודה  : והולך רבי יהודה בר אמי משמיה דרב יהודה אמר בית הפרס שנידש טהור

מפני שיכול לחוץ ולילך בשידה תיבה ומגדל קא סבר אהל תנא  : אומר אף בית הקברות

זרוק שמיה אהל ובפלוגתא דהני תנאי דתניא הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל 

ס אהל זרוק לאו שמיה אהל "רבי מטמא רבי יוסי ברבי יהודה מטהר במאי קמיפלגי מ

ס אהל זרוק שמיה אהל והא דתניא רבי יהודה אומר "ומ

מערבין לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר היכי אזיל בשידה תיבה    א גמרא,דף לא

ומגדל והא כיון דאחתא איטמיא לה בשלא הוכשרה או שנילושה במי פירות והיכי מייתי 

ט "לה בפשוטי כלי עץ דלא מקבלי טומאה והא קא מאהיל דמייתי לה אחוריה אי הכי מ

יהודה סבר מותר קסבר מצות ' דרבנן קסברי אסור לקנות בית באיסורי הנאה מכלל דר

לאו ליהנות ניתנו אלא הא דאמר רבא מצות לאו ליהנות ניתנו לימא כתנאי אמרה 

לשמעתיה אמר לך רבא אי סבירא להו דאין מערבין אלא לדבר מצוה דכולי עלמא מצות 

ס מערבין "ס אין מערבין אלא לדבר מצוה ומ"לאו ליהנות ניתנו והכא בהא קמיפלגי מ

ר הרשות אלא הא דאמר רב יוסף אין מערבין אלא לדבר מצוה לימא כתנאי אפילו לדב

אמרה לשמעתיה אמר לך רב יוסף דכולי עלמא אין מערבין אלא לדבר מצוה ודכולי 

ס כיון דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה "עלמא מצות לאו ליהנות ניתנו ובהא קמיפלגי מ

: ל ליהס ניחא ליה דמינטרא דאי איצטריך אכי"דמינטרא ומ

מערבין בדמאי ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש    א משנה,דף לא

שנפדו והכהנים בחלה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ולא במעשר 

: שני והקדש שלא נפדו

דמאי הא לא חזי ליה מיגו דאי בעי מפקר להו לנכסיה והוי עני וחזו ליה    א גמרא,דף לא

נמי חזי ליה דתנן מאכילין את העניים דמאי  השתא

ואת אכסניא דמאי אמר רב הונא תנא בית שמאי אומרים אין מאכילין    ב גמרא,דף לא

ובמעשר ראשון שנטלה  : את העניים דמאי ובית הלל אומרים מאכילין את העניים דמאי

ה ממנו פשיטא לא צריכא שהקדימו בשבלין ונטלה ממנו תרומת מעשר ולא נטל : 'כו

אבהו אמר ריש לקיש מעשר ראשון ' אבהו אמר ריש לקיש דאמר ר' תרומה גדולה וכדר

' והרמותם ממנו תרומת ה( במדבר יח)שהקדימו בשבלין פטור מתרומה גדולה שנאמר 

מעשר מן המעשר מעשר מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן 

במדבר )ל עליך אמר קרא "הקדימו בכרי נמי אל רב פפא לאביי אי הכי אפילו "המעשר א

 : ומה ראית האי אידגן והאי לא אידגן' מכל מעשרותיכם תרימו את כל תרומת ה( יח

פשיטא לא צריכא שנתן את הקרן ולא נתן את החומש  : ובמעשר שני והקדש שנפדו

גון פשיטא לא צריכא בטבל טבול מדרבנן וכ : אבל לא בטבל : ל דאין החומש מעכב"וקמ

פשיטא לא צריכא  : ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו : שזרעו בעציץ שאינו נקוב

שהקדימו בכרי ונטלה ממנו תרומת מעשר ולא נטלה ממנו תרומה גדולה מהו דתימא 

 : ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו : ל כדשני ליה"כדאמר ליה רב פפא לאביי קמ



מעשר שפדאו על גב אסימון ורחמנא אמר  פשיטא לא צריכא שפדאן ולא פדאן כהלכתן

וצרת הכסף כסף שיש עליו צורה הקדש שחיללו על גב קרקע דרחמנא אמר ( דברים יד)

: ונתן הכסף וקם לו

השולח עירובו ביד חרש שוטה וקטן או ביד מי שאינו מודה בעירוב    ב משנה,דף לא

: אינו עירוב ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה עירוב

וקטן לא והאמר רב הונא קטן גובה את העירוב לא קשיא כאן בעירובי    ב גמרא,לאדף 

מאן אמר רב חסדא  : או ביד מי שאינו מודה בעירוב : תחומין כאן בעירובי חצירות

וליחוש דילמא לא ממטי ליה  : ואם אמר לאחר לקבלו הימנו הרי זה עירוב : כותאי

ורואהו וליחוש דילמא לא שקיל מיניה  נ בעומד"כדאמר רב חסדא בעומד ורואהו ה

כדאמר רב יחיאל חזקה שליח עושה שליחותו הכא נמי חזקה שליח עושה שליחותו והיכא 

איתמר דרב חסדא ורב יחיאל אהא אתמר דתניא נתנו לפיל והוליכו לקוף והוליכו אין זה 

ב חסדא עירוב ואם אמר לאחר לקבלו הימנו הרי זה עירוב ודילמא לא ממטי ליה אמר ר

בעומד ורואהו ודילמא לא מקבל ליה מיניה אמר רב יחיאל חזקה שליח עושה שליחותו 

אמר רב נחמן בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותו 

בשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו ורב ששת אמר אחד זה ואחד    א גמרא,דף לב

קרב העומר הותר ר ששת מנא אמינא לה דתנן מש"זה חזקה שליח עושה שליחותו א

החדש מיד והרחוקים מותרים מחצות היום ואילך והא חדש דאורייתא הוא וקתני 

הרחוקים מותרין מחצות היום ואילך לאו משום חזקה שליח עושה שליחותו ורב נחמן 

התם כדקתני טעמא לפי שיודעין שאין בית דין מתעצלין בו ואיכא דאמרי אמר רב נחמן 

ד הוא דלא מתעצלין "ד מתעצלין בו ב"לפי שיודעין שאין ב מנא אמינא לה דקתני טעמא

ד עד פלגיה דיומא שליח כולי יומא אמר רב "בו הא שליח מתעצל בו ורב ששת אמר לך ב

ששת מנא אמינא לה דתניא האשה שיש עליה לידה או זיבה מביאה מעות ונותנת בשופר 

זקה שליח עושה וטובלת ואוכלת בקדשים לערב מאי טעמא לאו משום דאמרינן ח

ד של כהנים עומדים "שליחותו ורב נחמן התם כדרב שמעיה דאמר רב שמעיה חזקה אין ב

משם עד שיכלו כל מעות שבשופר אמר רב ששת מנא אמינא לה דתניא האומר לחבירו 

צא ולקט לך תאנים מתאנתי אוכל מהן עראי ומעשרן ודאי מלא לך כלכלה זה תאנים 

שרן דמאי במה דברים אמורים בעם הארץ אבל בחבר אוכל מתאנתי אוכל מהן עראי ומע

ואינו צריך לעשר דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר במה דברים אמורים בעם הארץ 

אבל בחבר אינו אוכל עד שיעשר לפי שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף אמר 

ף ולא יאכילו רבי נראין דברי מדברי אבא מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוק

לעמי הארץ טבלים עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר נחשדו ומר סבר לא נחשדו אבל כולי 

עלמא חזקה שליח עושה שליחותו ורב נחמן התם כדרב חנינא חוזאה דאמר רב חנינא 

חוזאה חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו אמר מר במה דברים 

בחבר אוכל ואינו צריך לעשר דברי רבי האי עם הארץ דקאמר  אמורים בעם הארץ אבל

ליה למאן אילימא דקאמר לעם הארץ חבריה מעשרן דמאי מי ציית אלא בעם הארץ 

דקאמר ליה לחבר אימא סיפא נראין דברי מדברי אבא מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא 

ר רבינא רישא בעם מן המוקף ואל יאכילו לעמי הארץ טבלין עמי הארץ מאי בעי התם אמ

הארץ שאמר לחבר סיפא בחבר שאמר לעם הארץ וחבר אחר שומעו רבי 



סבר אותו חבר אוכל ואינו צריך לעשר דודאי עישורי מעשר ההוא חבר    ב גמרא,דף לב

קמא עילויה ורבן שמעון בן גמליאל אומר לא יאכל עד שיעשר לפי שלא נחשדו חברים 

מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף ואל  לתרום שלא מן המוקף ואמר ליה רבי

יאכילו עמי הארץ טבלים במאי קמיפלגי רבי סבר ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא 

קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה ורבן שמעון בן גמליאל סבר ניחא ליה לחבר 

: איסורא קלילא לא ליעבד' דליעבד עם הארץ איסורא רבה ואיהו אפי

נתנו באילן למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב למטה מעשרה    ב משנה,דף לב

: טפחים עירובו עירוב נתנו בבור אפילו עמוק מאה אמה עירובו עירוב

יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי ורבא בר נתן ויתיב רב נחמן גבייהו    ב גמרא,דף לב

היחיד מה לי למעלה מה לי  ויתבי וקאמרי האי אילן דקאי היכא אילימא דקאי ברשות

למטה רשות היחיד עולה עד לרקיע ואלא דקאי ברשות הרבים דמתכוין לשבות היכא 

אילימא דנתכוון לשבות למעלה הוא ועירובו במקום אחד הוא אלא נתכוון לשבות למטה 

ר ונתכוון לשבות למטה ורבי היא דאמר כל "והא קא משתמש באילן לעולם דקאי ברה

שבות לא גזרו עליו בין השמשות אמר להו רב נחמן ישר וכן אמר  דבר שהוא משום

אמרו ליה [ אלא הכי]שמואל אמרו ליה פתריתו בה כולי האי אינהו נמי הכי קא פתרי בה 

קבעיתו ליה בגמרא אמר להו אין אתמר נמי אמר רב נחמן אמר שמואל הכא באילן העומד 

וון לשבות למטה ורבי היא דאמר ברשות הרבים עסקינן גבוה עשרה ורחב ארבעה ונתכ

ש אלא באילן העומד "כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות אמר רבא ל

חוץ לעיבורה של עיר אבל אילן העומד בתוך עיבורה של עיר אפילו למעלה מעשרה הרי 

זה עירוב דמתא כמאן דמליא דמיא אי הכי חוץ לעיבורה של עיר נמי כיון דאמר רבא 

ן עירובו יש לו ארבע אמות הויא לה רשות היחיד ורשות היחיד עולה עד לרקיע אמר הנות

רב יצחק בריה דרב משרשיא הכא באילן הנוטה חוץ לארבע אמות עסקינן 

ונתכוין לשבות בעיקרו ומאי למעלה ומאי למטה דהדר זקיף והא אי בעי    א גמרא,דף לג

לא דאמר עולא עמוד תשעה ברשות מייתי לה דרך עליו כשרבים מכתפין עליו וכדעו

מאי רבי ומאי רבנן דתניא נתנו באילן  : הרבים ורבים מכתפין עליו וזרק ונח על גביו חייב

למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב למטה מעשרה טפחים עירובו עירוב ואסור 

ם ליטלו בתוך שלשה מותר ליטלו נתנו בכלכלה ותלאו באילן אפילו למעלה מעשרה טפחי

א "עירובו עירוב דברי רבי וחכמים אומרים כל מקום שאסור ליטלו אין עירובו עירוב וחכ

אהייא אילימא אסיפא לימא קסברי רבנן צדדין אסורין אלא ארישא האי אילן היכי דמי אי 

דלית ביה ארבעה מקום פטור הוא ואי דאית ביה ארבעה כי נתנו בכלכלה מאי הוי אמר 

רבעה סיפא דלית ביה ארבעה וכלכלה משלימתו לארבעה רבינא רישא דאית ביה א

יהודה סבר לה כרבי מאיר דאמר ' מאיר וסבר לה כר' ורבי סבר לה כר   ב גמרא,דף לג

יהודה דאמר בעינן עירוב על גבי מקום ארבעה וליכא מאי ' חוקקין להשלים וסבר לה כר

' ח עירובו עליה גבוה ירבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר נעץ קורה ברשות הרבים והני

עירובו עירוב ואם לאו אין עירובו עירוב אדרבה הוא ועירובו במקום אחד אלא ' ורחבה ד

הכי קאמר גבוה עשרה צריך שיהא בראשה ארבעה אין גבוהה עשרה אין צריך שיהא 

בראשה ארבעה כמאן דלא כרבי יוסי ברבי יהודה דתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר נעץ 

ת הרבים והניח בראשו טרסקל וזרק ונח על גביו חייב אפילו תימא רבי יוסי קנה ברשו

ברבי יהודה התם הדרן מחיצתא הכא לא הדרן מחיצתא רבי ירמיה אמר שאני כלכלה 



הואיל ויכול לנטותה ולהביאה לתוך עשרה יתיב רב פפא וקא אמר להא שמעתא איתיביה 

שון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני רב בר שבא לרב פפא כיצד הוא עושה מוליכו ברא

מחשיך עליו ואוכלו ובא לו 

ג דלא אמטייה כמאן "אמאי נימא כיון דאי בעי אמטויי מצי ממטי ליה אע   א גמרא,דף לד

ט שחל להיות אחר שבת איתיביה נתכוון לשבות "ר זירא גזירה משום י"דאמטייה דמי א

טפחים אין ' עירובו עירוב למעלה מיר והניח עירובו בכותל למטה מעשרה טפחים "ברה

טפחים עירובו ' עירובו עירוב נתכוון לשבות בראש השובך או בראש המגדל למעלה מי

טפחים אין עירובו עירוב ואמאי הכי נמי נימא הואיל ויכול לנטותו ' עירוב למטה מי

ר ירמיה הכא במגדל מסומר עסקינן רבא אמר אפילו תימא "ולהביאו לתוך עשרה א

דל שאינו מסומר והכא במגדל ארוך עסקינן דאי ממטי ליה פורתא אזיל חוץ לארבע במג

 : אמות היכי דמי אי דאיכא כוותא ומתנא לייתיה בכוותא ומתנא דלית ליה כוותא ומתנא

האי בור דקאי היכא אילימא דקאי ברשות היחיד  : 'נתנו בבור אפילו עמוק מאה אמה וכו

נ דנחתא לתחת "לה עד לרקיע וכי היכי דסלקא לעיל הי עו"פשיטא רה   ב גמרא,דף לד

ואלא דקאי ברשות הרבים דנתכוון לשבות היכא אי למעלה הוא במקום אחד ועירובו 

במקום אחר הוא אי למטה פשיטא הוא ועירובו במקום אחד לא צריכא דקאי בכרמלית 

ליו בין ונתכוון לשבות למעלה ורבי היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו ע

: השמשות

נתנו בראש הקנה או בראש הקונדס בזמן שהוא תלוש ונעוץ אפילו    ב משנה,דף לד

: אמה הרי זה עירוב' גבוה ק

רמי ליה רב אדא בר מתנא לרבא תלוש ונעוץ אין לא תלוש ונעוץ לא    ב גמרא,דף לד

מרת רישא מני רבנן היא דאמרי כל דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות והא א

ל כבר רמי ליה רמי בר חמא לרב חסדא ושני ליה רישא "רבי רישא רבי וסיפא רבנן א

ההוא פולמוסא  : רבי וסיפא רבנן רבינא אמר כולה רבי היא וסיפא גזירה שמא יקטום

דאתא לנהרדעא אמר להו רב נחמן פוקו עבידו כבושי כבשי באגמא ולמחר ניזיל וניתיב 

חמא לרב נחמן ואמרי לה רב עוקבא בר אבא לרב נחמן תלוש עלויהו איתיביה רמי בר 

ל התם בעוזרדין ומנא תימרא דשני לן בין עוזרדין "ונעוץ אין לא תלוש ולא נעוץ לא א

לשאין עוזרדין דתניא הקנין והאטדין וההגין מין אילן הן ואינן כלאים בכרם ותניא אידך 

מ כאן "כרם קשיא אהדדי אלא שהקנים והקידן והאורבנין מין ירק הן והן כלאים ב

ג קידה "מ וקידה מין ירק הוא והתנן אין מרכיבין פגם ע"בעוזרדין כאן בשאין עוזרדין ש

: לבנה מפני שהוא ירק באילן אמר רב פפא קידה לחוד וקידה לבנה לחוד

א אומר אם אינו יודע "נתנו במגדל ואבד המפתח הרי זה עירוב ר   ב משנה,דף לד

: אינו עירובשהמפתח במקומו 

ואמאי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא רב ושמואל דאמרי    ב גמרא,דף לד

מ היא דאמר פוחת לכתחילה ונוטל דתנן בית "תרוייהו הכא במגדל של לבנים עסקינן ור

מאיר אומר פוחת ונוטל לכתחילה ' שמילאהו פירות סתום ונפחת נוטל ממקום הפחת ר

מר שמואל באוירא דליבני הכא נמי באוירא דליבני והא אמר והאמר רב נחמן בר אדא א

א אומר אם "ט אי הכי היינו דקתני עלה ר"נ בי"ט אמרו אבל לא בשבת ה"רבי זירא בי

בעיר אבד עירובו עירוב ואם בשדה אבד אין עירובו עירוב ואי ביום טוב מה לי עיר מה 

לי שדה 



במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח הרי זה חסורי מיחסרא והכי קתני נתנו    א גמרא,דף לה

עירוב במה דברים אמורים ביום טוב אבל בשבת אין עירובו עירוב נמצא המפתח בין 

בעיר בין בשדה אין עירובו עירוב רבי אליעזר אומר בעיר עירובו עירוב בשדה אין 

שמעון דאמר אחד גגות ואחד חצירות ואחד ' עירובו עירוב בעיר עירובו עירוב כר

פיפות רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן בשדה אין עירובו עירוב כרבנן רבה ורב קר

יוסף דאמרי תרוייהו הכא במגדל של עץ עסקינן דמר סבר כלי הוא ואין בנין בכלים ואין 

סתירה בכלים ומר סבר אהל הוא ובפלוגתא דהני תנאי דתנן הקיש על גבי שידה תיבה 

ן מטהרין מאי לאו בהא קמפלגי מר סבר כלי הוא ומר ומגדל טמאין רבי נחמיה ורבי שמעו

סבר אהל הוא אמר אביי ותיסברא והתניא אהל וניסט טמא כלי ואינו ניסט טהור וקתני 

סיפא ואם היו ניסוטין טמאים זה הכלל ניסט מחמת כחו טמא מחמת רעדה טהור אלא אמר 

ת כחו עסקינן ע היסט מחמת כחו טמא מחמת רעדה טהור והכא ברעדה מחמ"אביי דכ

ובהא קא מיפלגי דמר סבר הוי היסט ומר סבר לא הוי היסט ומתניתין במאי מוקמינן לה 

אביי ורבא דאמרי תרוייהו במנעול וקטיר במתנא עסקינן ובעי סכינא למיפסקיה תנא קמא 

סבר לה כרבי יוסי דאמר כל הכלים ניטלין בשבת חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרישה 

תרווד אין ניטלין אלא לצורך ' טלית אפי' לה כרבי נחמיה דאמר אפי ורבי אליעזר סבר

: תשמישן

נתגלגל חוץ לתחום נפל עליו גל או נשרף תרומה ונטמאת מבעוד יום    א משנה,דף לה

' יהודה אומרים הרי זה חמר גמל ר' מ ור"אינו עירוב משחשיכה הרי זה עירוב אם ספק ר

יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים על ' ר רש אומרים ספק עירוב כשר אמ"יוסי ור

: ספק עירוב שכשר

נתגלגל חוץ לתחום אמר רבא לא שנו אלא שנתגלגל חוץ לארבע אמות    א גמרא,דף לה

ד דאי בעי "קא ס : 'נפל עליו גל וכו : אמות' אמות הנותן עירובו יש לו ד' אבל לתוך ד

האמר כל דבר שהוא משום שבות לא  מצי שקיל ליה לימא מתניתין דלא כרבי דאי כרבי

גזרו עליו בין השמשות אפילו תימא כרבי לא צריכא דבעי מרא וחצינא וצריכי דאי תנא 

נתגלגל משום דליתא גביה אבל נפל עליו גל דאיתיה גביה אימא ליהוי עירוב ואי תנא נפל 

י עירוב עליו גל משום דמיכסי אבל נתגלגל זימנין דאתי זיקא ומייתי ליה אימא ליהו

למה לי תנא נשרף  : או נשרף תרומה ונטמאת : צריכא

להודיעך כחו דרבי יוסי תנא תרומה ונטמאת להודיעך כחו דרבי מאיר    ב גמרא,דף לה

מ ספיקא לחומרא והתנן טמא שירד לטבול ספק טבל ספק לא טבל ואפילו טבל "וסבר ר

קוואות באחת יש בה ספק טבל בארבעים סאה ספק לא טבל בארבעים סאה וכן שני מ

ארבעים סאה ובאחת אין בה ארבעים סאה וטבל באחת מהן ואינו יודע באיזה מהן טבל 

ספיקו טמא במה דברים אמורים בטומאה חמורה אבל בטומאה קלה כגון שאכל אוכלין 

טמאין ושתה משקין טמאין והבא ראשו ורובו במים שאובין או שנפלו על ראשו ועל רובו 

שאובין וירד לטבול ספק טבל ספק לא טבל ואפילו טבל ספק טבל שלשה לוגין מים 

בארבעים סאה ספק לא טבל בארבעים סאה וכן שני מקוואות באחת יש בה ארבעים סאה 

ואחת אין בה ארבעים סאה וטבל באחת מהן ואינו יודע באיזה מהן טבל ספיקו טהור רבי 

מאיר תחומין דאורייתא והא תנן מ תחומין דאורייתא נינהו וסבר רבי "יוסי מטמא קסבר ר

מ שמעתי שמקדרין בהרים "אם אין יכול להבליעו בזו אמר רבי דוסתאי בר ינאי משום ר

ד תחומין דאורייתא מי מקדרין והא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין מקדרין "ואי ס



לא בערי מקלט ולא בעגלה ערופה מפני שהן של תורה לא קשיא הא דידיה הא דרביה 

קא נמי דקתני בזו אמר רבי דוסתאי בר ינאי משום רבי מאיר שמעתי שמקדרין בהרים די

מ ורמי דאורייתא אדאורייתא לרבי מאיר דתנן נגע באחד בלילה ואינו יודע אם חי אם "ש

מת ולמחר השכים ומצאו מת רבי מאיר מטהר וחכמים מטמאין שכל הטמאות כשעת 

ה שרץ כל בין השמשות אי הכי בהא לימא מציאתן אמר רבי ירמיה משנתנו שהיה עלי

רבי יוסי ספק עירוב כשר רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו הכא בשתי כיתי עדים עסקינן 

אחת אומרת מבעוד יום נטמאה ואחת אומרת משחשיכה 

יוסי ' רבא אמר התם תרי חזקי לקולא והכא חדא חזקה לקולא קשיא דר   א גמרא,דף לו

ר חיננא שאני טומאה הואיל ויש לה עיקר מן התורה שבת נמי יוסי אמר רב הונא ב' אדר

יוסי תחומין דרבנן ואיבעית אימא הא דידיה הא דרביה דיקא נמי ' דאורייתא היא קסבר ר

מ רבא אמר "ר יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים שספק עירוב כשר ש"דקתני א

טבל אדרבה העמד מקוה על  התם היינו טעמא דרבי יוסי העמד טמא על חזקתו ואימא לא

יוסי ספק עירוב כשר עירב ' חזקתו ואימא לא חסר במקוה שלא נמדד תניא כיצד אמר ר

בתרומה ספק מבעוד יום נטמאת ספק משחשיכה נטמאת וכן בפירות ספק מבעוד יום 

נתקנו ספק משחשיכה נתקנו זה הוא ספק עירוב כשר אבל עירב בתרומה ספק טהורה 

רות ספק נתקנו ספק לא נתקנו אין זה ספק עירוב כשר מאי שנא ספק טמאה וכן בפי

תרומה דאמר העמד תרומה על חזקתה ואימא טהורה היא פירות נמי העמד טבל על חזקתו 

ואימא לא נתקנו לא תימא ספק מבעוד יום נתקנו אלא אימא ספק מבעוד יום נדמעו ספק 

ו לפניו שתי ככרות אחת משחשיכה נדמעו בעא רב שמואל בר רב יצחק מרב הונא הי

טמאה ואחת טהורה ואמר עירבו לי בטהורה בכל מקום שהיא מהו תיבעי לרבי מאיר 

מ התם דליכא טהורה הכא הא איכא "מ עד כאן לא קאמר ר"יוסי תיבעי לר' תיבעי לר

טהורה או דילמא אפילו לרבי יוסי לא קאמר אלא התם דאם איתא דהיא טהורה ידע לה 

יוסי בין לרבי מאיר בעינן סעודה הראויה ' ע לה אמר ליה בין לראבל הכא הא לא יד

מבעוד יום וליכא בעא מיניה רבא מרב נחמן ככר זו היום חול ולמחר קדש ואמר עירבו לי 

ל אין "ל עירובו עירוב היום קדש ולמחר חול ואמר עירבו לי בזה מהו א"בזה מהו א

היום חול ולמחר קדש מספיקא ' דמלח ל לכי תיכול עליה כורא"עירובו עירוב מאי שנא א

לא נחתא ליה קדושה היום קדש ולמחר חול מספיקא לא פקעא ליה קדושתיה מיניה תנן 

התם לגין טבול יום שמלאו מן החבית של מעשר טבל ואמר הרי זה תרומת מעשר 

לכשתחשך דבריו קיימין ואם אמר עירבו לי בזה לא אמר כלום אמר רבא זאת אומרת 

קונה עירוב סוף היום 

דאי סלקא דעתך תחילת היום קונה עירוב אי אמר עירבו לי בזה אמאי    ב גמרא,דף לו

לא אמר כלום אמר רב פפא אפילו תימא תחילת היום קונה עירוב בעינן סעודה הראויה 

: מבעוד יום וליכא

מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו נכרים מן המזרח עירובי למערב    ב משנה,דף לו

המערב עירובי למזרח אם באו לכאן ולכאן למקום שארצה אלך לא באו לא לכאן ולא  מן

לכאן הריני כבני עירי אם בא חכם מן המזרח עירובי למזרח מן המערב עירובי למערב בא 

לכאן ולכאן למקום שארצה אלך לא לכאן ולא לכאן הריני כבני עירי רבי יהודה אומר אם 

: ו ואם היו שניהן רבותיו למקום שירצה ילךהיה אחד מהן רבו הולך אצל רב



כי אתא רבי יצחק תני איפכא כולה מתניתין קשיא נכרים אנכרים קשיא    ב גמרא,דף לו

חכם אחכם נכרים אנכרים לא קשיא הא בפרהגבנא הא במרי דמתא חכם אחכם לא קשיא 

ורבנן זימנין  : 'יהודה אומר אם היה אחד מהן וכו' ר : הא במותיב פירקי הא במקרי שמע

יהודה ' דניחא ליה בחבריה טפי מרביה אמר רב ליתא למתניתין מדתני איו דתני איו ר

בא חכם למזרח עירובו למזרח > כן>אומר אין אדם מתנה על שני דברים כאחד אלא אם 

ואם בא חכם למערב עירובו למערב אבל לכאן ולכאן לא מאי שנא לכאן ולכאן דלא דאין 

נמי אין ברירה אמר רבי יוחנן וכבר בא חכם אדרבה ליתא לדאיו  ברירה למזרח למערב

ממתניתין לא סלקא דעתך דהא שמעינן ליה לרבי יהודה דלית ליה ברירה דתנן הלוקח יין 

מבין הכותים 

אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון    א גמרא,דף לז

שמעון אוסרין עולא ' יוסי ור' יהודה ור' מ ר"רי רתשעה מעשר שני ומיחל ושותה מיד דב

יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין עולא זוזי ' ואלא הא דקתני ר' אמר ליתא לאיו ממתני

יוסי אין ברירה ' שמעון אוסרין וסבר ר' יוסי ור' יהודה ר' זוזי קתני דברי רבי מאיר ור

בעירוב או שנתנו קיניהן לכהן איזהו והתנן רבי יוסי אומר שתי נשים שלקחו את קיניהן 

שירצה כהן יקריב עולה ולאיזה שירצה יקריב חטאת אמר רבה התם כשהתנו אי הכי מאי 

ל כדרב חסדא דאמר רב חסדא אין הקינין מתפרשות "למימרא קמ

יוסי אין ברירה ' אלא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהן ואכתי סבר ר   ב גמרא,דף לז

אמר לחבר קח לי אגודה אחת של ירק או גלוסקא אחת אינו צריך והתניא עם הארץ ש

א צריך לעשר איפוך תא שמע האומר מעשר שיש לי בביתי "לעשר דברי רבי יוסי וחכ

יוסי אומר לא ' מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכיס רבי יוסי אומר מחולל איפוך אימא ר

תרתי הא ודאי איפכא תניא  חילל ומאי חזית דאפכת תרתי מקמי חדא איפוך חדא מקמי

דקתני סיפא ומודה רבי יוסי באומר מעשר שיש לי בתוך ביתי יהא מחולל על סלע חדשה 

שתעלה בידי מן הכיס שחילל מדקאמר הכא שחילל מכלל דהתם לא חילל האי סלע חדשה 

ד אי דאיכא תרתי תלת דיש ברירה היינו קמייתא אלא דליכא אלא חדא מאי תעלה "ה

ל רבא לרב נחמן מאן האי תנא דאפילו "רישא תעלה תנא סיפא נמי תעלה א איידי דתני

בדרבנן לית ליה ברירה דתניא אמר לחמשה הריני מערב על איזה מכם שארצה רציתי 

י עירובו עירוב משחשיכה אין עירובו עירוב אישתיק "ילך לא רציתי לא ילך רצה מבעו

לא שמיע ליה רב יוסף אמר תנאי שקלת ל ולא מידי ולימא ליה תנא דבי איו הוא "ולא א

מעלמא תנאי היא דתניא הריני מערב לשבתות של כל השנה רציתי אלך לא רציתי לא 

אלך רצה מבעוד יום עירובו עירוב משחשיכה רבי שמעון אומר עירובו עירוב וחכמים 

 אומרים אין עירובו עירוב והא שמעינן לרבי שמעון דלית ליה ברירה קשיא דרבי שמעון

שמעון ברירה בדאורייתא אבל ' ש אלא איפוך מאי קשיא דילמא כי לית ליה לר"אדר

ש בדרבנן אית "ש בדאורייתא ל"בדרבנן אית ליה קסבר רב יוסף מאן דאית ליה ברירה ל

ש בדרבנן לית ליה רבא אמר שאני התם "ש בדאורייתא ול"ליה ומאן דלית ליה ברירה ל

ביי אלא מעתה היו לפניו שני רמונים של טבל ואמר ל א"דבעינן ראשית ששיריה ניכרין א

אם ירדו גשמים היום יהא זה תרומה על זה ואם לא ירדו גשמים היום יהא זה תרומה על 

ת הכי נמי והתנן תרומת הכרי הזה "נ בין ירדו בין לא ירדו דאין בדבריו כלום וכ"זה ה

שאני התם דאיכא ש אומר קרא השם "ומעשרותיו בתוכו ותרומת מעשר זה בתוכו ר

מ אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא זה "א כדקתני טעמא אמרו לו לר"סביביו ואב



שותה טבלים למפרע אמר להן לכשיבקע ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דבעינן ראשית 

ששיריה ניכרין מאי קאמרי ליה הכי קאמרי ליה לדידן בעינן ראשית ששיריה ניכרין 

לדידך 

י אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא שותה טבלים למפרע אמר להן א   א גמרא,דף לח

: לכשיבקע

ט הסמוך לשבת בין מלפניה ובין מלאחריה מערב "רבי אליעזר אומר יו   א משנה,דף לח

אדם שני עירובין ואומר עירובי בראשון למזרח ובשני למערב בראשון למערב ובשני 

א או "למזרח עירובי בראשון ובשני כבני עירי עירובי בשני ובראשון כבני עירי וחכ

שני ימים או אינו מערב כל עיקר מערב לרוח אחת או אינו מערב כל עיקר או מערב ל

כיצד יעשה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו 

ונמצא משתכר בהליכתו ומשתכר בעירובו נאכל בראשון עירובו לראשון ואין עירובו 

: אליעזר מודים אתם לי שהן שתי קדושות' ר[ להם]> להן>לשני אמר 

לרוח אחת מאי ניהו לשני ימים לשני ימים מאי ניהו לרוח אחת היינו    א גמרא,דף לח

אליעזר אי אתה מודה שאין מערבין ליום אחד חציו ' קמייתא הכי קאמרי ליה רבנן לר

לצפון וחציו לדרום אמר להן אבל כשם שאין מערבין ליום אחד חציו לדרום וחציו לצפון 

א התם קדושה אחת הכא "יום אחד למערב ורכך אין מערבין לשני ימים יום אחד למזרח ו

א אי אתם מודים שאם עירב ברגליו ביום ראשון מערב ברגליו "קדושות אמר להן ר' ב

' ביום שני נאכל עירובו ביום ראשון אין יוצא עליו ביום שני אמרו לו אבל הא לאיי ב

י אליעזר קדושות הן ורבנן ספוקי מספקא להו והכא לחומרא והכא לחומרא אמרו לו לרב

ט לשבת אמר להן אבל הא לאיי קדושה אחת "אי אתה מודה שאין מערבין בתחילה מיו

ר עירב ברגליו ביום ראשון מערב ברגליו ביום "היא ורבי אליעזר התם משום הכנה ת

יהודה אומר ' שני נאכל עירובו ביום ראשון אין יוצא עליו ביום שני דברי רבי ר

יוחנן בן ברוקה ' ישמעאל בנו של ר' ג ור"ל רשבהרי זה חמר גמ   ב גמרא,דף לח

אומרים עירב ברגליו בראשון אין מערב ברגליו בשני נאכל עירובו ביום ראשון יוצא 

' קדושות הן ואלו הן ד' א דאמר ב"זקנים הללו ואליבא דר' עליו בשני אמר רב הלכה כד

י בר יהודה סתימתאה יוס' ש ור"א בר"יוחנן בן ברוקה ור' ישמעאל בר' ג ור"זקנים רשב

' ג ור"יוסי בר יהודה סתימתאה והא רשב' ואיכא דאמרי חד מינייהו רבי אלעזר ומפיק ר

ישמעאל בר רבי יוחנן בן ברוקה איפכא שמעינן להו איפוך אי הכי היינו רבי אימא וכן 

וליחשוב נמי רבי רבי תני לה ולא סבר לה רבנן נמי תנו לה ולא סברי ' ג וכו"אמר רשב

רב גמרא גמיר לה כי נח נפשיה דרב הונא עייל רב חסדא למירמא דרב אדרב מי אמר לה 

ט רב אמר "א דאמר שתי קדושות הן והא איתמר שבת ויו"זקנים ואליבא דר' רב הלכה כד

והיה ביום הששי ( שמות טז)נולדה בזה אסורה בזה אמר רבה התם משום הכנה דתניא 

ט מכין לשבת ואין שבת מכינה ליום טוב "ט ואין יו"והכינו חול מכין לשבת וחול מכין ליו

ל אביי אלא הא דתנן כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו "א

ל רבה מי סברת סוף היום "ט לשבת א"בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו הא קא מכין מיו

יערבו בלגין בעינן  קונה עירוב תחלת היום קונה עירוב ושבת מכינה לעצמה אלא מעתה

ט הסמוך לשבת בין מלפניה "א אומר יו"סעודה הראויה מבעוד יום וליכא אלא הא דתנן ר

ובין מלאחריה מערב אדם שני עירובין הא בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא מי 

סברת דמנח ליה בסוף אלפים אמה לכאן ובסוף אלפים אמה לכאן לא דמנח ליה בסוף 



ובסוף אלף אמה לכאן אלא הא דאמר רב יהודה עירב ברגליו יום ראשון אלף אמה לכאן 

ט "מערב ברגליו יום שני עירב בפת ביום ראשון מערב בפת ביום שני הא קא מכין מיו

ל מי סברת דאזיל ואמר מידי דאזיל ושתיק ויתיב כמאן כרבי יוחנן בן נורי "לשבת א

ד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי יוחנן דאמר חפצי הפקר קונין שביתה אפילו תימא רבנן ע

ג דלא אמר "בן נורי אלא בישן דלא מצי אמר אבל בניעור דאי בעי למימר מצי אמר אע

ל רבה בר רב חנין לאביי אי הוה שמיע ליה למר הא דתניא לא יהלך "כמאן דאמר דמי א

אדם לסוף שדהו לידע מה היא צריכה כיוצא בו 

על פתח מדינה כדי שיכנס למרחץ מיד הדר ביה ולא היא לא יטייל אדם    א גמרא,דף לט

שמע ליה ולא הדר ביה התם מוכחא מילתא הכא לאו מוכחא מילתא היא אי צורבא מרבנן 

חמרא אירכס ליה גופא אמר רב ' שמעתא משכתיה ואי עם הארץ הוא אמרי' הוא אמרי

ראשון מערב בפת יהודה עירב ברגליו ביום ראשון מערב ברגליו בשני עירב בפת ביום 

ביום שני עירב בפת בראשון מערב ברגליו בשני עירב ברגליו בראשון אין מערב בפת 

בשני שאין מערבין בתחלה בפת עירב בפת ביום ראשון מערב בפת ביום שני אמר 

דקתני כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ' שמואל ובאותה הפת אמר רב אשי דיקא נמי מתני

א לו בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו ורבנן דילמא התם עצה ומחשיך עליו ונוטלו וב

: ל"טובה קמ

יהודה אומר ראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר מערב אדם שני ' ר   א משנה,דף לט

עירובין ואומר עירובי בראשון למזרח ובשני למערב בראשון למערב ובשני למזרח 

עירובי בראשון ובשני כבני עירי עירובי בשני ובראשון כבני עירי ולא הודו לו חכמים 

ואוכלה בשני וכן ביצה שנולדה ט ראשון "יהודה מתנה אדם על הכלכלה ביו' ועוד אמר ר

דוסא בן הרכינס אומר העובר לפני התיבה ' בראשון תאכל בשני ולא הודו לו חכמים ר

אלהינו את יום ראש החדש הזה אם היום אם למחר ' ה אומר החליצנו ה"ט של ר"ביו

: ולמחר הוא אומר אם היום אם אמש ולא הודו לו חכמים

ה "א בר"יוסי היא דתניא מודים חכמים לר' ר רב רמאן לא הודו לו אמ   א גמרא,דף לט

שהיה ירא שמא תתעבר מערב אדם שני עירובין ואומר עירובי בראשון למזרח ובשני 

למערב בראשון למערב ובשני למזרח עירובי בראשון ובשני כבני עירי עירובי בשני 

ו עדים מן יוסי אי אתם מודים שאם בא' יוסי אוסר אמר להן ר' ובראשון כבני עירי ר

המנחה ולמעלה שנוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש 

וצריכא  : 'ר יהודה וכו"ועוד א : ורבנן התם כי היכי דלא לזלזולי ביה   ב גמרא,דף לט

יהודה משום דלא קעביד מידי אבל כלכלה דמיחזי ' ה בהא קאמר ר"דאי אשמעינן ר

תי משום דליכא למיגזר עלייהו כמתקן טיבלא אימא מודה להו לרבנן ואי אשמעינן הני תר

אבל ביצה דאיכא למיגזר בה משום פירות הנושרין ומשום משקין שזבו אימא מודה להו 

ט ראשון ואוכלה בשני "ר יהודה מתנה אדם על הכלכלה ביו"תניא כיצד א : לרבנן צריכא

היו לפניו שתי כלכלות של טבל אומר אם היום חול ולמחר קדש תהא זו תרומה על זו 

ם היום קדש ולמחר חול אין בדברי כלום וקורא עליה שם ומניחה ולמחר הוא אומר אם וא

היום חול תהא זו תרומה על זו ואם היום קדש אין בדברי כלום וקורא עליה שם ואוכלה 

יוסי אוסר בשני ימים טובים של גליות ההוא בר טביא דאתא לבי ' יוסי אוסר וכן היה ר' ר

נ ורב חסדא אכלו רב "ט שני ר"ראשון של גליות ואשתחיט ביוט "ריש גלותא דאתציד ביו

ל רב "נ מאי אעביד ליה לרב ששת דלא אכיל בישרא דטביא א"ששת לא אכל אמר ר



יוסי אוסר שני ימים טובים ' ששת והיכי איכול דתני איסי ואמרי לה איסי תני וכן היה ר

ה "ט של ר"אוסר בשני יו יוסי' ק וכן היה ר"של גליות אמר רבא ומאי קושיא דילמא ה

ר אסי ומאי קושיא דילמא הכי קאמר וכן היה "ה של גליות בגולה מיבעי ליה א"בגולה א

יוסי עושה איסור שני ימים טובים של גליות כשני ימים טובים של ראש השנה לרבנן ' ר

דשרו אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל אמר ליה תני מר מידי בקדושות אמר ליה 

רבי יוסי בשני ימים טובים של גליות אמר ליה אי משכחת להו לא תימא להו  תנינא מודה

ולא מידי אמר רב אשי לדידי אמר לי אמימר ההוא בר טביא לאו איתצודי איתציד 

אלא מחוץ לתחום אתא מאן דאכל סבר הבא בשביל ישראל זה מותר    א גמרא,דף מ

תא אדעתא דכולהו רבנן אתי והא לישראל אחר ומאן דלא אכל סבר כל דאתי לבי ריש גלו

ל לא היו דברים מעולם ההוא ליפתא דאתי "אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל וא

למחוזא נפק רבא חזיא דכמישא שרא רבא למיזבן מיניה אמר הא ודאי מאיתמול נעקרה 

מאי אמרת מחוץ לתחום אתיא הבא בשביל ישראל זה מותר לאכול לישראל אחר וכל 

הנהו בני  : דנכרים אתא כיון דחזא דקא מפשי ומייתי להו אסר להושכן האי דאדעתא 

ל רבא בר "ט שני לאורתא שרא להו רבינא לאורוחי ביה לאלתר א"גננא דגזו להו אסא בי

תחליפא לרבינא ליסר להו מר מפני שאינן בני תורה מתקיף לה רב שמעיה טעמא דאינן 

ו אזלו שיילוה לרבא אמר להו בעינן בני תורה הא בני תורה שרי והא בעינן בכדי שיעש

אמר רבה כי הוינן בי רב הונא  : 'דוסא אומר העובר לפני התיבה כו' ר : בכדי שיעשו

איבעיא לן מהו להזכיר של ראש חדש בראש השנה כיון דחלוקין במוספין אמרינן או 

יבה דילמא זכרון אחד עולה לכאן ולכאן אמר לן תניתוה רבי דוסא אומר העובר לפני הת

דוסא ' מאי לאו להזכיר לא להתנות הכי נמי מסתברא מדקתני בברייתא וכן היה ר' כו

עושה בראשי חדשים של כל השנה כולה ולא הודו לו אי אמרת בשלמא להתנות משום 

הכי לא הודו לו אלא אי אמרת להזכיר אמאי לא הודו לו ואלא מאי להתנות למה לי 

ה הוה אמינא בהא קאמרי רבנן דלא משום דאתי "רלאיפלוגי בתרתי צריכא דאי אשמעינן 

דוסא ואי אתמר ' לזלזולי ביה אבל בראשי חדשים של כל השנה כולה אימא מודו ליה לר

דוסא אבל בהך אימא מודה להו לרבנן צריכא מיתיבי ראש השנה ' בהא בהא קאמר ר

ואם  שחל להיות בשבת בית שמאי אומרים מתפלל עשר ובית הלל אומרים מתפלל תשע

איתא בית שמאי אחת עשרה מבעי ליה 

ח מתוך שכולל לשחרית וערבית כולל נמי "אמר רבי זירא שאני ר   ב גמרא,דף מ

ש אומרים מתפלל "ח שחל להיות בשבת ב"ש כולל והתניא ר"במוספין ומי אית להו לב

וכולל עצמו תנאי היא דתניא שבת שחל להיות  : ה אומרים מתפלל שבע קשיא"שמנה וב

ח או בחולו של מועד ערבית שחרית ומנחה מתפלל כדרכו שבע ואומר מעין המאורע "בר

אליעזר אומר בהודאה ואם לא אמר מחזירין אותו ובמוספין מתחיל בשל שבת ' בעבודה ר

יוחנן בן ' ישמעאל בנו של ר' ג ור"ומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע רשב

חיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר ברוקה אומרים כל מקום שזקוק לשבע מת

ר חסדא זכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן וכן אמר "קדושת היום באמצע מאי הוה עלה א

ואמר רבה כי הוינא בי רב הונא איבעיא לן מהו  : רבה זכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן

יון דלא לומר זמן בראש השנה וביום הכפורים כיון דמזמן לזמן אתי אמרינן או דילמא כ

איקרו רגלים לא אמרינן לא הוה בידיה כי אתאי בי רב יהודה אמר אנא אקרא חדתא נמי 

ל רב ושמואל "ל רשות לא קא מיבעיא לי כי קא מיבעיא לי חובה מאי א"אמינא זמן א



תן חלק לשבעה ( קוהלת יא)דאמרי תרווייהו אין אומר זמן אלא בשלש רגלים מיתיבי 

' ימי מילה ר' ימי בראשית שמונה אלו ח' מר שבעה אלו זאליעזר או' וגם לשמונה ר

יהושע אומר שבעה אלו שבעה ימי פסח שמונה אלו שמונה ימי החג וכשהוא אומר וגם 

ד לזמן זמן "כ מאי לאו לזמן לא לברכה הכי נמי מסתברא דאי ס"ה ויוה"לרבות עצרת ור

מ "וליום אוחרא מ כל שבעה מי איכא הא לא קשיא דאי לא מברך האידנא מברך למחר

נ זמן אומרו אפילו בשוק הא לא קשיא דאיקלע "נ דאמר ר"בעינן כוס לימא מסייע ליה לר

ה יום הכפורים היכי עביד אי מברך עליה ושתי ליה כיון דאמר "ליה כוס התינח עצרת ור

ל אין "זמן קבליה עליה ואסר ליה דהאמר ליה רב ירמיה בר אבא לרב מי בדלת וא

עליה ולנחיה המברך צריך שיטעום ליתביה לינוקא לית הלכתא כרב אחא  בדילנא לברוך

דילמא אתי למסרך מאי הוי עלה שדרוה רבנן לרב יימר סבא קמיה דרב חסדא במעלי 

ל דלויה "יומא דריש שתא אמרו ליה זיל חזי היכי עביד עובדא תא אימא לן כי חזייה א

קדיש ואמר זמן והלכתא אומר זמן לרטיבה רפסא ליה בדוכתיה אייתו ליה כסא דחמרא 

ואמר רבה כי הוינן בי רב הונא איבעיא  : כ והלכתא זמן אומרו אפילו בשוק"ה וביוה"בר

לן בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא מהו לאשלומי לא הוה בידיה אתאי לקמיה 

באב שחל להיות בשבת ' דרב יהודה ולא הוה בידיה אמר רבא נחזייה אנן דתניא ט

וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה    א גמרא,מאדף 

על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו חל להיות תשעה באב בערב שבת מביאין לו 

כביצה ואוכל כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה תניא אמר רבי יהודה פעם אחת היינו 

היה והביאו לו ביצה מגולגלת וגמעה ש "ע ותשעה באב שחל להיות בע"יושבין לפני ר

בלא מלח ולא שהיה תאב לה אלא להראות לתלמידים הלכה ורבי יוסי אומר מתענה 

באב שחל להיות באחד בשבת שמפסיק ' יוסי אי אתם מודים לי בט' ומשלים אמר להן ר

מבעוד יום אמרו לו אבל אמר להם מה לי ליכנס בה כשהוא מעונה מה לי לצאת ממנה 

מעונה אמרו לו אם אמרת לצאת ממנה שהרי אכל ושתה כל היום כולו תאמר כשהוא 

ליכנס בה כשהוא מעונה שלא אכל ושתה כל היום כולו ואמר עולא הלכה כרבי יוסי ומי 

עבדינן כרבי יוסי ורמינהי אין גוזרין תענית על הציבור בראשי חדשים בחנוכה ובפורים 

מ אף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקין "ג אמר ר"ואם התחילו אין מפסיקין דברי ר

ש ותניא לאחר פטירתו של "באב שחל להיות בע' מודה היה שאין משלימין וכן בט

יהושע להפר את דבריו עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ' נכנס ר[ גמליאל' ר]> ג"רשב>

מותו עכשיו ואמר חזי אנא דבתר רישא גופא אזיל כל ימיו של רבן גמליאל קבענו הלכה כ

ג ולא היה אדם "אתה מבקש לבטל דבריו יהושע אין שומעין לך שכבר נקבעה הלכה כר

ג בדורו של רבי יוסי עבוד כרבי "שערער בדבר כלום בדורו של רבן גמליאל עבוד כר

> הייתי>צדוק אני [ ברבי]> בן>ר אלעזר "ג והתניא א"ג עבוד כר"יוסי ובדורו של ר

אחת חל תשעה באב להיות בשבת ודחינוהו לאחר השבת  מבני סנאב בן בנימין פעם

ט משלימין "ט הא ערב יו"ט שלנו היה טעמא דיו"והתענינו בו ולא השלמנוהו מפני שיו

ט של דבריהם מתוך שמתענין בו שעות משלימין בו ערביות שבת "אמר רבינא שאני יו

לא שמיע לי הא הואיל ואין מתענין בה שעות אין משלימין בה ערביות אמר רב יוסף 

שמעתא אמר ליה אביי את אמרת ניהלן ואהא אמרת ניהלן אין גוזרין תענית על הצבור 

ואמרינן עלה אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי מאיר שאמר משום ' בראשי חדשים וכו



רבן גמליאל אבל חכמים אומרים מתענה ומשלים מאי לאו אכולהו לא אחנוכה ופורים 

הכי נמי מסתברא 

דאי סלקא דעתך אכולהו הא בעי מיניה רבה מרב יהודה ולא פשט ליה    ב גמרא,מאדף 

ולטעמיך הא דדרש מר זוטרא משמיה דרב הונא הלכה מתענה ומשלים הא בעא מיניה 

רבה מרב הונא ולא פשט ליה אלא הא מקמי דשמעה והא לבתר דשמעה הכא נמי הא 

דרב הונא הלכה מתענין מקמי דשמעה הא לבתר דשמעה דרש מר זוטרא משמיה 

:  ומשלימין

  

מסכת עירובין פרק ד 

אמות החזירוהו כאילו ' מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד   ב משנה,דף מא

אלעזר בן עזריה אומרים ' ג ור"לא יצא הוליכוהו לעיר אחרת נתנוהו בדיר או בסהר ר

מעשה שבאו מפלנדרסין  : אמות 'ע אומרים אין לו אלא ד"מהלך את כולה רבי יהושע ור

ע לא זזו "יהושע ור' ג ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה ר"והפליגה ספינתם בים ר

א שרצו להחמיר על עצמן פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה אמרו לו לרבן "מד

גמליאל מה אנו לירד אמר להם מותרים אתם שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד 

: שיכהשלא ח

דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן ' ר ג"ת   ב גמרא,דף מא

ורוח רעה ודקדוקי עניות למאי נפקא מינה למיבעי רחמי עלייהו { גוים> }עובדי כוכבים>

אין רואין פני גיהנם אלו הן דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות ויש אומרים אף מי שיש ' ג

אשה רעה מצוה לגרשה ואידך זימנין דכתובתה מרובה אי נמי אית  לו אשה רעה ואידך

ליה בנים מינה ולא מצי מגרש לה למאי נפקא מינה לקבולי מאהבה שלשה מתין כשהן 

אמר  : מספרין ואלו הן חולי מעיין וחיה והדרוקן למאי נפקא מינה למשמושי בהו זוודתא

ת פשיטא השתא מי שהוציאוהו רב נחמן אמר שמואל יצא לדעת אין לו אלא ארבע אמו

א הא "אמות יצא לדעת מיבעיא אלא אימא חזר לדעת אין לו אלא ד' נכרים אין לו אלא ד

נמי תנינא החזירוהו נכרים כאילו לא יצא החזירוהו הוא דכאילו לא יצא אבל הוציאוהו 

 א אלא אימא יצא לדעת והחזירוהו נכרים אין לו אלא"נכרים וחזר לדעת אין לו אלא ד

א הא נמי תנינא הוציאוהו והחזירוהו כאילו לא יצא הוציאוהו והחזירוהו הוא דכאילו "ד

לא יצא אבל יצא לדעת לא מהו דתימא לצדדין קתני מי שהוציאוהו נכרים וחזר לדעת אין 

ל בעו מיניה מרבה "אמות אבל יצא לדעת והחזירוהו נכרים כאילו לא יצא קמ' לו אלא ד

להם גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה אמרי הוצרך לנקביו מהו אמר 

ר פפא פירות שיצאו חוץ לתחום "נהרדעי אי פיקח הוא עייל לתחומא וכיון דעל על א

ט אנוסין נינהו איתיביה רב יוסף בר שמעיה "וחזרו אפילו במזיד לא הפסידו את מקומן מ

ין עד שיחזרו למקומן שוגגין אליעזר בן יעקב אומרים לעולם אסור' נחמיה ור' לרב פפא ר

בשוגג אין במזיד לא תנאי היא דתניא פירות שיצאו חוץ לתחום בשוגג יאכלו במזיד לא 

יאכלו 



רבי נחמיה אומר במקומן יאכלו שלא במקומן לא יאכלו מאי במקומן    א גמרא,דף מב

לעולם אילימא במקומן במזיד והא קתני בהדיא רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים 

אסורין עד שיחזרו למקומן שוגגין בשוגג אין במזיד לא אלא לאו במקומן בשוגג וחסורי 

מחסרא והכי קתני פירות שיצאו חוץ לתחום בשוגג יאכלו במזיד לא יאכלו במה דברים 

' נחמיה למימר אפי' אמורים שלא במקומן אבל במקומן אפילו במזיד יאכלו ואתא ר

ד לא לא במזיד במקומן דכולי עלמא לא פליגי דאסור והכא במקומן נמי בשוגג אין במזי

בשוגג שלא במקומן פליגי תנא קמא סבר בשוגג שרי שלא במקומן ורבי נחמיה סבר 

אפילו שוגג במקומן אין שלא במקומן לא והא מדקתני סיפא רבי נחמיה ורבי אליעזר בן 

ק "ן במזיד לא מכלל דתיעקב אומרים לעולם אסורין עד שיחזרו למקומן שוגגין שוגג אי

אמר רב נחמן אמר שמואל היה מהלך ואינו יודע תחום  : סבר במזיד נמי שרי שמע מינה

שבת מהלך אלפים פסיעות בינוניות וזו היא תחום שבת ואמר רב נחמן אמר שמואל שבת 

בבקעה והקיפוה נכרים מחיצה בשבת מהלך אלפים אמה ומטלטל בכולה על ידי זריקה 

אמות וניטלטל בכולה על ידי זריקה שמא ' מהלך אלפים אמה ומטלטל ד ורב הונא אמר

ימשך אחר חפצו באלפים מיהת ליטלטל כי אורחיה משום דהוי כמחיצה שנפרצה במלואה 

למקום האסור לה חייא בר רב אמר מהלך אלפים אמה ומטלטל באלפים אמה כמאן דלא 

ינו דרב הונא אימא וכן אמר רבי כרב נחמן ולא כרב הונא אימא מטלטל בארבע אי הכי הי

ל רב נחמן לרב הונא לא תיפלוג עליה דשמואל דתניא כוותיה דתניא "חייא בר רב א

היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר מותר לטלטל בכל העיר כולה    ב גמרא,דף מב

ובלבד שלא יעבור את התחום ברגליו במאי מטלטל לאו על ידי זריקה אמר רב הונא לא 

די משיכה אמר רב הונא היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי חצר אין לו אלא חצי חצר על י

פשיטא אימא יש לו חצי חצר האי נמי פשיטא מהו דתימא ליחוש דלמא אתי לטלטולי 

ל אמר רב נחמן מודה לי הונא היה מודד ובא וכלתה מדתו על שפת תקרה "בכולה קמ

ת הבית חובטת אמר רב הונא בריה דרב מותר לטלטל בכל הבית מאי טעמא הואיל ותקר

נתן כתנאי הוליכוהו לעיר אחרת ונתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן 

עזריה אומרים מהלך את כולה ורבי יהושע ורבי עקיבא אומרים אין לו אלא ארבע אמות 

ך דיר מאי לאו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה דאמרו מהלך את כולה דלא גזרי הילו

' וסהר אטו הילוך בבקעה ומדהילוך אטו הילוך לא גזרי טלטול אטו הילוך לא גזרי ור

עקיבא דאומרים אין לו אלא ארבע אמות דגזרי הילוך דיר וסהר אטו הילוך ' יהושע ור

דבקעה ומדהילוך אטו הילוך גזרי טלטול אטו הילוך נמי גזרי ממאי דילמא כי לא גזרי רבן 

בן עזריה הילוך סהר ודיר אטו הילוך בקעה הני מילי התם דשני  גמליאל ורבי אלעזר

נ דגזרי גזירה שמא ימשך אחר "מקומות הן אבל טלטול אטו הילוך דמקום אחד הוא ה

עקיבא נמי ממאי דמשום דגזרי הוא דילמא משום דקא סברי כי ' חפצו ורבי יהושע ור

י אבל "בת באויר מחיצות מבעואמרינן כל הבית כולו כארבע אמות דמי הני מילי היכא דש

היכא דלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום לא אמר רב הלכתא כרבן גמליאל בדיר וסהר 

וספינה ושמואל אמר הלכתא כרבן גמליאל בספינה אבל בדיר וסהר לא דכולי עלמא 

מיהת הלכה כרבן גמליאל בספינה מאי טעמא אמר רבה הואיל ושבת באויר מחיצות 

ירא אמר הואיל וספינה נוטלתו מתחילת ארבע ומנחתו בסוף ארבע מאי ז' מבעוד יום ר

בינייהו איכא בינייהו שנפחתו דופני ספינה אי נמי בקופץ מספינה לספינה ורבי זירא מאי 

טעמא לא אמר כרבה אמר לך מחיצות 



להבריח מים עשויות ורבה מאי טעמא לא אמר כרבי זירא במהלכת כולי    א גמרא,דף מג

נמי דיקא דבמהלכת לא ' פליגי כי פליגי בשעמדה אמר רב נחמן בר יצחק מתני עלמא לא

פליגי ממאי מדקתני מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים רבן גמליאל ורבי 

אלעזר בן עזריה הלכו את כולה ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו 

יגי היינו דקתני רצו דילמא עמדה להחמיר על עצמן אי אמרת בשלמא במהלכת לא פל

אלא אי אמרת פליגי האי רצו להחמיר איסורא הוא אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא 

דקתני ספינה דומיא דדיר וסהר מה דיר וסהר דקביעי אף ספינה נמי דקביעא אמר ליה רב 

אחא בריה דרבא לרב אשי הלכתא כרבן גמליאל בספינה הלכתא מכלל דפליגי אין 

אומר כל אותו היום ישבו ודנו בדבר הלכה אמש > בן אחי רבי יהושע>חנניא  והתניא

בעי רב  : הכריע אחי אבא הלכה כרבן גמליאל בספינה והלכה כרבי עקיבא בדיר וסהר

חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה עמוד גבוה עשרה ורחב 

בעי לך בעמוד גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה לא תיבעי לך דארעא סמיכתא היא כי תי

ש מעשה "ארבעה אי נמי דקאזיל בקפיצה לישנא אחרינא בספינה מאי אמר רב הושעיא ת

אי אמרת בשלמא יש תחומין משום הכי רצו ' שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים וכו

 אלא אי אמרת אין תחומין אמאי רצו כדאמר רבא במהלכת ברקק הכי נמי במהלכת ברקק

אי אמרת בשלמא יש תחומין שפיר ' תא שמע פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה וכו

אלא אי אמרת אין תחומין כי לא היינו בתוך התחום מאי הוי אמר רבא במהלכת ברקק תא 

בשבתא קמיה דרב חסדא בסורא בהדי פניא ' שמע הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפר

לאו אליהו אמרינהו אלמא אין תחומין  בשבתא קמיה דרבא בפומבדיתא מאן אמרינהו

למעלה מעשרה לא דלמא יוסף שידא אמרינהו תא שמע הריני נזיר ביום שבן דוד בא 

מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים 

ואסור לשתות יין כל ימות החול אי אמרת בשלמא יש תחומין היינו    ב גמרא,דף מג

ן תחומין בשבתות ובימים טובים אמאי דבשבתות ובימים טובים מותר אלא אי אמרת אי

והא לא ' הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו( מלאכי ג)מותר שאני התם דאמר קרא 

אתא אליהו מאתמול אי הכי בחול כל יומא ויומא נמי לישתרי דהא לא אתא אליהו 

מאתמול אלא אמרינן לבית דין הגדול אתא הכא נמי לימא לבית דין הגדול אתא כבר 

ובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני מ

הטורח קא סלקא דעתך מדאליהו לא אתא משיח נמי לא אתי במעלי שבתא לישתרי אליהו 

לא אתי משיח אתי דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל בחד בשבא לישתרי 

שבא לישתרי דלא אתא אליהו בשבת האי לפשוט מינה דאין תחומין דאי יש תחומין בחד ב

תנא ספוקי מספקא ליה אי יש תחומין או אין תחומין ולחומרא דקאי אימת דקא נדר 

אילימא דקאי בחול כיון דחל עליה נזירות היכי אתיא שבתא ומפקעא ליה אלא דקאי 

ם פע : בשבתא וקא נדר וביום טוב וקא נדר וההוא יומא דשרי ליה מיכן ואילך אסיר ליה

תנא שפופרת היתה לו לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה  : 'אחת לא נכנסו לנמל וכו

אלפים אמה ביבשה וכנגדה אלפים בים הרוצה לידע כמה עומקו של גיא מביא שפופרת 

ומביט בה וידע כמה עומקו של גיא והרוצה לידע כמה גובהו של דקל מודד קומתו וצלו 

' הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר נועץ קנה בד וצל קומתו וידע כמה גובה של דקל

שעות ביום ויראה להיכן צלו נוטה משפיע ועולה משפיע ויורד נחמיה בריה דרב חנילאי 

משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום אמר ליה רב חסדא לרב נחמן נחמיה תלמידך שרוי 



אחוריה דרבא בצער אמר לו עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס יתיב רב נחמן בר יצחק 

ל רב נחמן בר יצחק לרבא מאי קא מבעיא ליה לרב חסדא "ויתיב רבא קמיה דרב נחמן א

אילימא בדמלו גברי עסקינן וקא מבעיא ליה הלכתא כרבן גמליאל 

ג או דילמא בדלא מלו גברי עסקינן וקא מבעיא ליה "או אין הלכה כר   א גמרא,דף מד

יטא בדלא מלו גברי עסקינן דאי סלקא דעתך א פש"הלכה כרבי אליעזר או אין הלכה כר

ג בדיר וסהר וספינה אלא ודאי "בדמלו גברי עסקינן מאי תיבעי ליה האמר רב הלכה כר

אליעזר קמיבעיא ליה דיקא נמי דקאמר ליה יכנס מאי יכנס ' בדלא מלו גברי עסקינן ודר

ם בהמה וכלים נ בר יצחק לרבא נפל דופנה לא יעמיד בה אד"לאו בלא מחיצה איתיביה ר

ט ואין "ולא יזקוף את המטה לפרוס עליה סדין לפי שאין עושין אהל עראי בתחילה ביו

ל את אמרת לי מהא ואנא אמינא לך מהא עושה אדם את חבירו דופן "צריך לומר בשבת א

כדי שיאכל וישתה וישן ויזקוף את המטה ויפרוס עליה סדין כדי שלא תפול חמה על המת 

א אומר בזמן "א הא רבנן דתנן פקק החלון ר"ק הא ר"ין אהדדי לועל האוכלין קשי

א בין כך ובין כך פוקקין בו והא "שקשור ותלוי פוקקין בו ואם לאו אין פוקקין בו וחכ

ר יוחנן הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחילה "איתמר עלה אמר רבה בר בר חנה א

אליעזר אומר אין מוסיפין ביום ' רצ לומר בשבת לא נחלקו אלא להוסיף ש"ביום טוב וא

טוב ואין צריך לומר בשבת וחכמים אומרים מוסיפין בשבת ואין צריך לומר ביום טוב 

ק הא כרבי מאיר הא כרבי יהודה דתניא עשאה לבהמה דופן לסוכה רבי מאיר "אלא ל

יהודה מכשיר רבי מאיר דקא פסיל התם אלמא לא מחיצה היא הכא שרי דלאו ' פוסל ור

י קא עביד ורבי יהודה דקא מכשיר התם אלמא מחיצה היא הכא אסר ותיסברא אימר מיד

דשמעת ליה לרבי מאיר בהמה אדם וכלים מי שמעת ליה ותו רבי מאיר אליבא דמאן אי 

אליבא דרבי אליעזר להוסיף נמי אסר אלא אליבא דרבנן אימר דאמרי רבנן להוסיף 

ק הא בדופן שלישית הא בדופן "כלים ללכתחילה מי אמור אלא הא והא רבנן וכלים א

רביעית דיקא נמי דקתני נפל דופנה שמע מינה 

אלא אדם אאדם קשיא אדם אאדם נמי לא קשיא כאן לדעת כאן שלא    ב גמרא,דף מד

מדעת והא דרבי נחמיה בריה דרבי חנילאי לדעת הוה שלא מדעת הוה רב חסדא מיהא 

הו בני גננא דאעילו מיא במחיצה של בני הנ : לדעת הוה רב חסדא שלא מן המנין הוה

אדם נגדינהו שמואל אמר אם אמרו שלא מדעת יאמרו לדעת הנהו זיקי דהוה שדיין 

בריסתקא דמחוזא בהדי דאתא רבא מפירקיה אעלינהו ניהליה לשבתא אחריתי בעי 

עיילינהו ואסר להו דהוה ליה כלדעת ואסור לוי אעילו ליה תיבנא זעירי אספסתא רב 

: בר חייא מיא שימי

מי שיצא ברשות ואמרו לו כבר נעשה מעשה יש לו אלפים אמה לכל    ב משנה,דף מד

: רוח אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא כל היוצאים להציל חוזרין למקומן

מאי אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא אמר רבה הכי קאמר אם היה    ב גמרא,דף מד

וך ביתו דמי פשיטא מהו דתימא הואיל ועקר עקר בתוך תחום שלו כאילו לא יצא מת

ל רב שימי בר חייא אמר הכי קאמר אם היו תחומין שנתנו לו חכמים מובלעין בתוך "קמ

התחום שלו כאילו לא יצא מתחומו במאי קמיפלגי מר סבר הבלעת תחומין מילתא היא 

ילתא היא ל אביי לרבה ואת לא תסברא דהבלעת תחומין מ"ומר סבר לאו מילתא היא א

ומה אילו שבת במערה שבתוכה ארבעת אלפים ועל גגה פחות מארבעת אלפים אמה לא 



נמצא מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה אמר ליה ולא שני לך בין היכא דשבת באויר 

מחיצות מבעוד יום להיכא דלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום והיכא דלא שבת לא 

לא יכנס מאי לאו רבי אליעזר לטעמיה ' שתים יכנס ג א אומר"והתנן ר   א גמרא,דף מה

דאמר והוא באמצען וארבע אמות דיהבו ליה רבנן כמאן דמיבלען דמו וקאמר יכנס אלמא 

א קמותבת ליה למר אמר "ל רבה בר בר חנה לאביי ומדר"הבלעת תחומין מילתא היא א

לא לדבר הרשות אבל א א"ליה אין דשמיע לי מיניה דמר עד כאן לא פליגי רבנן עליה דר

טובא והא אמרת רישא ' ואפי : וכל היוצאין להציל חוזרין למקומן : לדבר מצוה מודו ליה

אלפים אמה ותו לא אמר רב יהודה אמר רב שחוזרין בכלי זיין למקומן ומאי קושיא 

דילמא להציל שאני אלא אי קשיא הא קשיא דתנן בראשונה לא היו זזין משם כל היום 

' ג הזקן שיש להן אלפים אמה לכל רוח ולא אלו בלבד אמרו אלא אפי"רכולו התקין 

חכמה הבאה לילד והבא להציל מן הגייס ומן הנהר ומן המפולת ומן הדליקה הרי הן 

כאנשי העיר ויש להן אלפים אמה לכל רוח ותו לא והא אמרת כל היוצאין להציל חוזרין 

רין בכלי זיין למקומן כדתניא שחוז[ יהודה אמר רב]למקומן אפילו טובא אמר רב 

בראשונה היו מניחין כלי זיינן בבית הסמוך לחומה פעם אחת הכירו בהן אויבים ורדפו 

אחריהם ונכנסו ליטול כלי זיינן ונכנסו אויבים אחריהן דחקו זה את זה והרגו זה את זה 

נחמן  יותר ממה שהרגו אויבים באותה שעה התקינו שיהו חוזרין למקומן בכלי זיינן רב

ק כאן שנצחו ישראל את אומות העולם כאן שנצחו אומות העולם את "בר יצחק אמר ל

עצמן אמר רב יהודה אמר רב נכרים שצרו על עיירות ישראל אין יוצאין עליהם בכלי 

במה דברים אמורים ' זיינן ואין מחללין עליהן את השבת תניא נמי הכי נכרים שצרו וכו

על עסקי נפשות יוצאין עליהן בכלי זיינן ומחללין עליהן  כשבאו על עסקי ממון אבל באו

את השבת ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש 

יוצאין עליהן בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן 

דוסתאי דמן בירי מאי דכתיב ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיא ותרגומא נהרדעא דרש רבי 

ויגידו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שוסים את הגרנות ( א כגשמואל )

תנא קעילה עיר הסמוכה לספר היתה והם לא באו אלא על עסקי תבן וקש דכתיב והמה 

לאמר האלך והכיתי בפלשתים ' וישאל דוד בה( א כגשמואל )שוסים את הגרנות וכתיב 

אל דוד לך והכית בפלשתים והושעת את קעילה מאי קמבעיא ליה אילימא ' אמר ההאלה וי

אי שרי אי אסור הרי בית דינו של שמואל הרמתי קיים אלא אי מצלח אי לא מצלח דיקא 

: מ"נמי דכתיב לך והכית בפלשתים והושעת את קעילה ש

ולא [ ואילה]הוא סמוך לעיר > זה>מי שישב בדרך ועמד וראה הרי    א משנה,דף מה

ר יהודה מעשה היה "יהודה אומר יכנס א' היתה כוונתו לכך לא יכנס דברי רבי מאיר ר

: ונכנס רבי טרפון בלא מתכוין

ר יהודה מעשה ברבי טרפון שהיה מהלך בדרך וחשכה לו ולן "תניא א   א גמרא,דף מה

וישב  חוץ לעיר לשחרית מצאוהו רועי בקר אמרו לו רבי הרי העיר לפניך הכנס נכנס

משם ראייה שמא [ עקיבא' ר' אמר לי]> אמרו לו>בבית המדרש ודרש כל היום כולו 

: בלבו היתה או בית המדרש מובלע בתוך תחומו היה

' מי שישן בדרך ולא ידע שחשיכה יש לו אלפים אמה לכל רוח דברי ר   א משנה,דף מה

יהודה ' והוא באמצען רא אומר "יוחנן בן נורי וחכמים אומרים אין לו אלא ארבע אמות ר



יהודה שאם בירר לו שאינו יכול לחזור בו היו ' אומר לאיזה רוח שירצה ילך ומודה ר

שנים מקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו של זה מביאין ואוכלין באמצע 

ובלבד שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חברו היו שלשה והאמצעי    ב משנה,דף מה

הן והן מותרין עמו ושנים החיצונים אסורין זה עם זה אמר מובלע ביניהן הוא מותר עמ

רבי שמעון למה הדבר דומה לשלש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים 

עירבו שתים עם האמצעית היא מותרת עמהן והם מותרות עמה ושתים החיצונות אסורות 

: זו עם זו

מסבר קא סבר חפצי הפקר קונין  יוחנן בן נורי' בעי רבא מאי קסבר ר   ב גמרא,דף מה

ג "שביתה ובדין הוא דליפלוג בכלים והא דקמיפלגי באדם להודיעך כוחן דרבנן דאע

יוחנן בן נורי ' ל דלא או דילמא קסבר ר"דאיכא למימר הואיל וניעור קנה ישן נמי קנה קמ

קנה בעלמא חפצי הפקר אין קונין שביתה והכא היינו טעמא הואיל וניעור קנה ישן נמי 

ט הרי הן "ט יש להן אלפים אמה לכל רוח בי"ש גשמים שירדו מעי"אמר רב יוסף ת

כרגלי כל אדם אי אמרת בשלמא קסבר רבי יוחנן בן נורי חפצי הפקר קונין שביתה הא 

יוחנן היא אלא אי אמרת חפצי הפקר אין קונין שביתה הא מני לא רבי יוחנן ולא ' מני ר

ל רב ספרא לאביי ודילמא בגשמים הסמוכין "שמעתא א רבנן יתיב אביי וקאמר לה להא

ד דתנן בור של יחיד כרגלי "לעיר עסקינן ואנשי אותה העיר דעתם עילייהו אמר ליה לא ס

יחיד ושל אותה העיר כרגלי אותה העיר ושל עולי בבל כרגלי הממלא ותניא בור של 

רבי יוחנן בן נורי  מ הא"שבטים יש להן אלפים אמה לכל רוח קשיין אהדדי אלא לאו ש

ל הכי קאמר רב ספרא והכי אהדרי ליה אמר ליה "הא רבנן כי אתא לקמיה דרב יוסף א

ואמאי לא תימא ליה מגופה אי סלקא דעתך גשמים הסמוכין לעיר עסקינן האי יש להן 

אמר מר ביום טוב הרי הן  : אלפים אמה לכל רוח הא כרגלי אנשי אותה העיר מיבעיא ליה

אליעזר ' ם ואמאי ליקני שביתה באוקיינוס לימא דלא כרבי אליעזר דאי כרכרגלי כל אד

יצחק הכא בעבים שנתקשרו ' הא אמר כל העולם כולו ממי אוקיינוס הוא שותה אמר ר

מערב יום טוב עסקינן ודילמא הנך אזלי והנך אחריני נינהו דאית להו סימנא בגוייהו 

ם להקל וליקני שביתה בעבים תיפשוט ואיבעית אימא הוי ספק דדבריהם וספק דדבריה

דאי יש תחומין ליקני שביתה בעבים לעולם אימא לך יש ' מינה דאין תחומין למעלה מי

תחומין ומיא בעיבא מיבלע בליעי 

כל שכן דהוו להו נולד דאסירי אלא מיא בעבים מינד ניידי השתא    א גמרא,דף מו

יינוס נמי מינד ניידי ותניא נהרות דאתית להכי אוקיינוס נמי לא ליקשו לך מיא באוק

המושכין ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי 

יהושע בן לוי הלכה כרבי יוחנן בן נורי אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב בר אידי בפירוש 

ע בן שמיע לך או מכללא שמיע לך אמר ליה בפירוש שמיע לי מאי כללא דאמר רבי יהוש

לוי הלכה כדברי המיקל בעירוב ותרתי למה לי אמר רבי זירא צריכי דאי אשמעינן הלכה 

ל הלכה כדברי המיקל בעירוב "יוחנן בן נורי הוה אמינא בין לקולא ובין לחומרא קמ' כר

ד אמינא "ולימא הלכה כדברי המיקל בעירוב הלכה כרבי יוחנן בן נורי למה לי איצטריך ס

קום יחיד ורבים במקום רבים אבל יחיד במקום רבים אימא לא אמר ליה הני מילי יחיד במ

רבא לאביי מכדי עירובין דרבנן מה לי יחיד במקום יחיד ומה לי יחיד במקום רבים אמר 

ליה רב פפא לרבא ובדרבנן לא שני לן בין יחיד במקום יחיד ליחיד במקום רבים והתנן 

נות דייה שעתה ותניא מעשה ועשה רבי רבי אלעזר אומר כל אשה שעברו עליה שלש עו



אלעזר לאחר שנזכר אמר כדי הוא רבי אלעזר לסמוך עליו בשעת הדחק מאי לאחר ' כר

שנזכר אילימא לאחר שנזכר דאין הלכה כרבי אלעזר אלא כרבנן בשעת הדחק היכי עביד 

יג כוותיה אלא דלא איתמר הלכתא לא כרבי אלעזר ולא כרבנן לאחר שנזכר דלאו יחיד פל

עליה אלא רבים פליגי עליה אמר כדי הוא רבי אלעזר לסמוך עליו בשעת הדחק אמר רב 

משרשיא לרבא ואמרי לה רב נחמן בר יצחק לרבא ובדרבנן לא שני בין יחיד במקום יחיד 

בין יחיד במקום רבים והתניא שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלשים רחוקה אינה נוהגת 

ה ואיזו היא רחוקה בתוך שלשים קרובה לאחר שלשים אלא יום אחד ואי זו היא קרוב

רחוקה דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אחת שמועה קרובה ואחת שמועה רחוקה נוהגת 

שבעה ושלשים ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום שאתה מוצא יחיד מיקל 

יבא מיקל פ שרבי עק"ורבים מחמירין הלכה כדברי המחמירין המרובים חוץ מזו שאע

וחכמים מחמירין הלכה כדברי רבי עקיבא וסבר לה כשמואל דאמר שמואל הלכה כדברי 

המיקל באבל באבילות הוא דאקילו בה רבנן אבל בעלמא אפילו בדרבנן שני בין יחיד 

במקום יחיד בין יחיד במקום רבים 

ד אמינא הני מילי בעירובי חצירות אבל "ורב פפא אמר איצטריך ס   ב גמרא,דף מו

בעירובי תחומין אימא לא צריכא ומנא תימרא דשני לן בין עירובי חצירות לעירובי 

ר יהודה במה דברים אמורים בעירובי תחומין אבל בעירובי חצירות "תחומין דתנן א

יו ואין חבין לאדם אלא בפניו רב מערבין בין לדעת ובין שלא לדעת שזכין לאדם שלא בפנ

ד אמינא הני מילי בשיורי עירוב אבל בתחילת עירוב אימא לא "אשי אמר איצטריך ס

ר יוסי במה דברים אמורים "ומנא תימרא דשני לן בין שיורי עירוב לתחילת עירוב דתנן א

בתחילת עירוב אבל בשיורי עירוב אפילו כל שהוא ולא אמרו לערב חצירות אלא כדי 

שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות רבי יעקב ורבי זריקא אמרו הלכה כרבי עקיבא 

מחבירו וכרבי יוסי מחבריו וכרבי מחבירו למאי הלכתא רבי אסי אמר הלכה ורבי חייא 

' ר יעקב בר אידי אמר ר"חנינא אמר נראין כלשון הזה א' יוסי בר' בר אבא אמר מטין ור

ל "כרבי יהודה רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ואצ יהודה הלכה' מאיר ור' יוחנן ר

יוסי הלכה כרבי יוסי השתא במקום רבי יהודה ליתא במקום רבי יוסי מיבעיא ' מ ור"ר

שמעון הלכה כרבי יוסי דאמר רבי אבא אמר רבי ' אמר רב אסי אף אני לומד רבי יוסי ור

קום רבי יהודה ליתא במקום רבי יהודה השתא במ' יוחנן רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר

ש מאי תיקו אמר רב משרשיא ליתנהו להני כללי מנא "מ ור"יוסי מיבעיא איבעיא להו ר

חצירות ' ש אומר למה הדבר דומה לג"ליה לרב משרשיא הא אילימא מהא דתנן ר

הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים עירבו שתים החיצונות עם האמצעית היא מותרת 

ן מותרות עמה ושתים החיצונות אסורות זו עם זו ואמר רב חמא בר גוריא אמר עמהן וה

רב הלכה כרבי שמעון ומאן פליג עליה רבי יהודה והא אמרת רבי יהודה ורבי שמעון 

מ ליתנהו ומאי קושיא דילמא היכא דאיתמר איתמר היכא "הלכה כרבי יהודה אלא לאו ש

יחיד ונעשית של רבים מערבין את כולה  דלא איתמר לא איתמר אלא מהא דתנן עיר של

של רבים ונעשית של יחיד אין מערבין את כולה אלא אם כן עושה חוצה לה כעיר חדשה 

שביהודה שיש בה חמשים דיורין דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר 

שלש חצירות של שני בתים ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה    א גמרא,דף מז

ש הלכה כרבי יהודה "פליג עליה רבי יהודה והא אמרת רבי יהודה ורכרבי שמעון ומאן 

ומאי קושיא דילמא הכא נמי היכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר אלא 



מהא דתנן המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת אחד נכרי ואחד ישראל אוסר לבני 

וסי אומר נכרי אוסר ישראל חצירות דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר אינו אוסר רבי י

אינו אוסר מפני שאין דרך ישראל לבא בשבת רבי שמעון אומר אפילו הניח את ביתו 

והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיח דעתו ואמר רב חמא בר 

ש הלכה כרבי "י והא אמרת רבי יהודה ור"ש ומאן פליג עליה ר"גוריא אמר רב הלכה כר

ושיא דלמא הכא נמי היכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר יהודה ומאי ק

אלא מהא דתנן וזהו שאמרו העני מערב ברגליו רבי מאיר אומר אנו אין לנו אלא עני רבי 

יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר לא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר שלא יצא 

בר רב קמיה דרב אחד עני ואחד עשיר  ויערב ברגליו ומתני ליה רב חייא בר אשי לחייא

מ ורבי יהודה "ואמר ליה רב סיים בה נמי הלכה כרבי יהודה תרתי למה לי והא אמרת ר

הלכה כרבי יהודה ומאי קושיא דילמא רב לית ליה להני כללי אלא מהא דתנן היבמה לא 

תחלוץ ולא תתייבם עד שיהו לה שלשה חדשים וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא 

תארסו עד שיהו להן שלשה חדשים אחד בתולות ואחד בעולות אחד אלמנות ואחד י

יהודה אומר נשואות יתארסו וארוסות ינשאו חוץ ' גרושות אחד ארוסות ואחד נשואות ר

יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה ' מארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה ר

לא על לבי מדרשא אשכחיה לרבי אסי [ ראלעז]> אליעזר>מפני האיבול ואמרינן רבי 

דהוה קאים אמר ליה מאי אמור בבי מדרשא אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי 

יוסי מכלל דיחידאה פליג עליה אין והתניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או 

שהיתה לה כעס עם בעלה או שהיה בעלה זקן או חולה או שהיתה היא חולה עקרה זקנה 

טנה ואיילונית ושאינה ראויה לילד או שהיה בעלה חבוש בבית האסורין המפלת לאחר ק

מ רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד "חדשים דברי ר' מיתת בעלה כולן צריכין להמתין ג

יוסי ומאי קושיא דלמא לאפוקי מדרב נחמן ' מ ורבי יוסי הלכה כר"למה לי והא אמרת ר

יר בגזירותיו אלא מהא דתניא הולכין ליריד של נכרים אמר שמואל דאמר הלכה כרבי מא

ולוקחים מהן בהמה ועבדים ושפחות בתים שדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהן 

מפני שהוא כמציל מידן ואם היה כהן מטמא בחוצה לארץ לדון ולערער עמהן וכשם 

יתא היא ד טומאה דאורי"שמטמא בחוצה לארץ כך מטמא בבית הקברות בית הקברות ס

אלא בבית הפרס דרבנן ומטמא לישא אשה וללמוד תורה אמר רבי יהודה אימתי בזמן 

יוסי אומר אף בזמן שמוצא ללמוד נמי ' שאין מוצא ללמוד אבל מוצא ללמוד לא יטמא ר

יטמא לפי 

יוסי מעשה ביוסף הכהן שהלך ' שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד ואמר ר   ב גמרא,דף מז

יוחנן הלכה כרבי יוסי ולמה לי והא אמרת רבי ' אצל רבו לצידן ללמוד תורה ואמר ר

אבל בברייתא ' א הני מילי במתני"יוסי אמר אביי איצטריך סד' יוסי הלכה כר' יהודה ור

אמר  : ה נינהו דהא רב לית ליה הני כללי"ד ל אלא הכי קאמר הני כללי לאו"אימא לא קמ

רב יהודה אמר שמואל חפצי נכרי אין קונין שביתה למאן אילימא לרבנן פשיטא השתא 

חפצי הפקר דלית להו בעלים אין קונין שביתה חפצי הנכרי דאית להו בעלים מיבעיא אלא 

שביתה הני מילי חפצי יוחנן בן נורי קונין ' ל אימר דאמר ר"יוחנן בן נורי וקמ' אליבא דר

ש בן אלעזר "הפקר דלית להו בעלים אבל חפצי הנכרי דאית להו בעלים לא מיתיבי ר

ט והחזירו לו ביום "אומר השואל כלי מן הנכרי ביום טוב וכן המשאיל לו לנכרי כלי מעיו

טוב והכלים והאוצרות ששבתו בתוך התחום יש להן אלפים אמה לכל רוח ונכרי שהביא 



מחוץ לתחום הרי זה לא יזיזם ממקומן אי אמרת בשלמא קסבר רבי יוחנן בן לו פירות 

יוחנן בן נורי היא אלא אי אמרת קסבר רבי יוחנן ' נורי חפצי נכרי קונין שביתה הא מני ר

יוחנן בן נורי ולא רבנן לעולם קסבר ' בן נורי חפצי הנכרי אין קונין שביתה הא מני לא ר

רי קונין שביתה ושמואל דאמר כרבנן ודקאמרת לרבנן רבי יוחנן בן נורי חפצי הנכ

ל ורב חייא בר אבין "פשיטא מהו דתימא גזירה בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל קמ

אמר רבי יוחנן חפצי נכרי קונין שביתה גזירה בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל הנהו 

רבינא לרבא מאי ל "דכרי דאתו למברכתא שרא להו רבא לבני מחוזא למיזבן מינייהו א

יוחנן ' דעתיך דאמר רב יהודה אמר שמואל חפצי נכרי אין קונין שביתה והא שמואל ור

יוחנן חפצי נכרי קונין שביתה גזירה ' יוחנן ואמר רב חייא בר אבין אמר ר' הלכה כר

בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל הדר אמר רבא ליזדבנו לבני מברכתא דכולה מברכתא 

ת דמיא תני רבי חייא חרם שבין תחומי שבת צריך אמו' לדידהו כד

חנינא מאי טעמא קא ' יוסי בר' מחיצה של ברזל להפסיקו מחייך עליה ר   א גמרא,דף מח

יוחנן בן נורי לחומרא ואיהו סבירא ליה כרבנן לקולא ' מחייך אילימא משום דתני לה כר

יא נהרות המושכין ומשום דסבר לקולא מאן דתני לחומרא מחייך עלה אלא משום דתנ

ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם ודלמא במכונסין אלא משום דקתני צריך מחיצה 

של ברזל להפסיקו ומאי שנא קנים דלא דעיילי בהו מיא של ברזל נמי עיילי בהו מיא 

ודילמא צריך ואין לו תקנה קאמר אלא משום דקל הוא שהקילו חכמים במים כדרבי 

ל אין מחיצה "רבי טבלא מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה א טבלא דבעא מיניה

 : 'א אין לו אלא ארבע וכו"וחכ : תלויה מתרת אלא במים קל הוא שהקילו חכמים במים

ה יש לו שמונה על "ק אמר רבא שמונה על שמונה איכא בינייהו תנ"רבי יהודה היינו ת

ברי הכל ארבע אמות אין טפי מ ואמר רבא מחלוקת להלך אבל לטלטל ד"שמונה דברי ר

[ וכמה תחתיו]שבו איש תחתיו כתחתיו ( שמות טז)אמות היכא כתיבא כדתניא ' לא והני ד

יהודה אומר גופו שלש ' מאיר ר' גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו דברי ר

אמות ואמה כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו מאי בינייהו איכא 

ינייהו ארבע אמות מצומצמות אמר ליה רב משרשיא לבריה כי עיילת לקמיה דרב פפא ב

בעי מיניה ארבע אמות שאמרו באמה דידיה יהבינן ליה או באמה של קדש יהבינן ליה אם 

אמר לך אמות של קדש יהבינן ליה עוג מלך הבשן מה תהא עליו ואם אמר לך באמה 

לא קתני לה גבי יש שאמרו הכל לפי מה שהוא דידיה יהבינן ליה אימא ליה מאי טעמא 

ל אי דייקינן כולא האי לא הוי תנינן לעולם באמה דידיה "אדם כי אתא לקמיה דרב פפא א

יהבינן ליה ודקא קשיא לך מאי טעמא לא קתני גבי יש שאמרו דלא פסיקא ליה משום 

מר למה הדבר למה ליה למי : 'היו שנים מקצת אמותיו של זה וכו : דאיכא ננס באבריו

דומה הכי קאמר להו רבי שמעון לרבנן מכדי למה הדבר דומה לשלש חצירות הפתוחות זו 

ש הכא דלא פליגיתו ורבנן התם אוושי "ר מאי שנא התם דפליגיתו ומ"לזו ופתוחות לרה

ואמאי כיון דערבי להו חיצונות בהדי  : 'ושתים החיצונות כו : דיורין הכא לא אוושי דיורין

ויא להו חדא אמר רב יהודה כגון שנתנה אמצעית עירובה בזו ועירובה בזו ורב אמצעית ה

ששת אמר אפילו תימא שנתנו עירובן באמצעית כגון שנתנוהו 

בשני בתים כמאן כבית שמאי דתניא חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו    ב גמרא,דף מח

עירובן עירוב אפילו בשני כלים בית שמאי אומרים אין עירובן עירוב ובית הלל אומרים 

תימא בית הלל עד כאן לא קאמרי בית הלל התם אלא בשני כלים בבית אחד אבל בשני 



ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי לרב יהודה קשיא ולרב ששת קשיא לרב "בתים לא א

יהודה קשיא דאמר כגון שנתנה אמצעית עירובה בזו ועירובה בזו וכיון דעירבה אמצעית 

ויא ליה חדא וכי הדרה וערבה בהדי אידך שליחותה עבדה ולרב ששת בהדי חיצונה ה

ל "קשיא תיהוי כחמשה ששרויין בחצר אחת ושכח אחד מהן ולא עירב דאסרי אהדדי א

ק כיון דעירבה לה "רב אשי לא לרב יהודה קשיא ולא לרב ששת קשיא לרב יהודה ל

יא דעתיה דבהא ניחא ליה אמצעית בהדי חיצונה ושתים חיצונות בהדי הדדי לא עירבו גל

ובהא לא ניחא ליה ולרב ששת לא קשיא אם אמרו דיורין להקל יאמרו דיורין להחמיר 

שמעון אבל חכמים אומרים רשות אחת משמשת לשתי ' אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר

רשויות אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי 

שמעון אבל חכמים אומרים שלשתן אסורות תניא ' אף זו דברי ר   א גמרא,דף מט

ר שמעון למה הדבר דומה לשלש חצירות הפתוחות "כוותיה דרב יהודה אליבא דשמואל א

ר עירבו שתים עם האמצעית זו מביאה מתוך ביתה ואוכלת וזו "זו לזו ופתוחות לרה

חזרת מותרה לתוך ביתה מביאה מתוך ביתה ואוכלת זו מחזרת מותרה לתוך ביתה וזו מ

אבל חכמים אומרים שלשתן אסורות ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל חצר שבין שני 

מבואות עירבה עם שניהם אסורה עם שניהם לא עירבה עם שניהם אוסרת על שניהן 

היתה באחד רגילה ובאחד אינה רגילה זה שרגילה בו אסור וזה שאינה רגילה בו מותר 

א עירבה עם שאינה רגילה בו הותר רגילה לעצמו ואמר רבה בר רב אמר רבה בר רב הונ

הונא אמר שמואל אם עירבה רגילה לעצמו וזה שאינה רגילה בו לא עירב והיא עצמה לא 

עירבה דוחין אותה אצל שאינה רגילה בו וכגון זה כופין על מדת סדום אמר רב יהודה 

חנינא אמר ' שמו עירוב שמו ר אמר שמואל המקפיד על עירובו אין עירובו עירוב מה

עירובו עירוב אלא שנקרא מאנשי ורדינא אמר רב יהודה אמר שמואל החולק את עירובו 

ש "אינו עירוב כמאן כבית שמאי דתניא חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים ב

ה עד כאן לא קאמרי "ה אומרים הרי זה עירוב אפילו תימא ב"אומרים אין זה עירוב וב

התם אלא דמליין למנא ואייתר אבל היכא דפלגיה מיפלג לא ותרתי למה לי צריכי  ה"ב

דאי אשמעינן התם משום דקפיד אבל הכא אימא לא ואי אשמעינן הכא משום דפלגיה 

אבא לרב יהודה בבי מעצרתא דבי רב זכאי ' מיפלג אבל התם אימא לא צריכא אמר ליה ר

וב והאמר שמואל בית שמניחין בו עירוב אינו מי אמר שמואל החולק את עירובו אינו עיר

נ "ט לאו משום דאמר דכיון דמנח בסלא כמאן דמנח הכא דמי ה"צריך ליתן את הפת מ

ט דכולהו הכא דיירי "פ שאין פת מ"ל התם אע"כיון דמנח בסלא כמאן דמנח הכא דמי א

ויה בערבי ת מפני מה אין קונין במעה מפני שאינה מצ"אמר שמואל עירוב משום קנין וא

שבתות היכא דעירב מיהו לקני גזירה שמא יאמרו מעה עיקר וזמנין דלא שכיח מעה ולא 

אתי לאיערובי בפת דאתי עירוב לאיקלקולי רבה אמר עירוב משום דירה מאי בינייהו 

איכא בינייהו כלי ופחות משוה פרוטה 

הא תניא חמשה וקטן אמר ליה אביי לרבה לדידך קשיא ולשמואל קשיא    ב גמרא,דף מט

שגבו את עירובן כשהם מוליכין את עירובן למקום אחר אחד מוליך לכולן הוא ניהו דקא 

קני ותו לא הוא ניהו דקא דייר ותו לא אמר ליה לא לדידי קשיא ולא לשמואל קשיא 

: שליחות דכולהו קא עביד אמר רבה אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי שמעון

שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו מי    ב משנה,דף מט

לא אמר כלום שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפים אמה ומעיקרו ועד 



ביתו אלפים אמה נמצא מהלך משחשיכה ארבעת אלפים אמה אם אינו מכיר או שאינו 

' לכל רוח עגולות דברי רבקי בהלכה ואמר שביתתי במקומי זכה לו מקומו אלפים אמה 

חנינא בן אנטיגנוס וחכמים אומרים מרובעות כטבלא מרובעת כדי שיהיה נשכר לזויות וזו 

מ אנו אין לנו אלא עני רבי יהודה אומר אחד עני "היא שאמרו העני מערב ברגליו אמר ר

: ואחד עשיר לא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו

מאי לא אמר כלום אמר רב לא אמר כלום כל עיקר דאפילו לתחתיו של    גמרא ב,דף מט

אילן לא מצי אזיל ושמואל אמר לא אמר כלום לביתו אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל 

ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל בא למדוד מן הצפון מודדין לו מן הדרום בא למדוד מן 

הדרום מודדין לו מן הצפון 

ט דרב משום דלא מסיים אתריה ואיכא דאמרי אמר רבה "אמר רבה מ   א גמרא,דף נ

ט דרב משום דקסבר כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו מאי בינייהו איכא "מ

בינייהו דאמר ליקנו לי בארבע אמות מגו שמונה מאן דאמר משום דלא מסיים אתריה הא 

זה אפילו בבת אחת אינו האי  לא מסיים אתריה ומאן דאמר משום כל שאינו בזה אחר

כארבע אמות דמי דהכא ארבע אמות קאמר גופא אמר רבה כל דבר שאינו בזה אחר זה 

אפילו בבת אחת אינו איתיביה אביי לרבה המרבה במעשרות פירותיו מתוקנין ומעשרותיו 

מקולקלין אמאי לימא כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו שאני מעשר דאיתיה 

ן דאי אמר תקדוש פלגא פלגא דחיטתא קדשה והרי מעשר בהמה דליתיה לחצאין לחצאי

יצאו שנים בעשירי וקראן עשירי עשירי ואחד עשר מעורבין זה בזה [ רבא]> רבה>ואמר 

שאני מעשר בהמה דאיתיה בזה אחר זה בטעות דתנן קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי 

ה דליתה בטעות וליתה בזה אחר זה ולאחד עשר עשירי שלשתן מקודשין והרי תוד

' מתוך שמונים ר' ואיתמר תודה שנשחטה על שמונים חלות חזקיה אמר קדשו עלה מ

[ י בן לוי"ר]> זירא' >מתוך שמונים הא איתמר עלה אמר ר' יוחנן אמר לא קדשו עלה מ

הכל מודים היכא דאמר ליקדשו ארבעים מתוך שמונים דקדשי לא יקדשו ארבעים אלא 

קדשו שמונים כולי עלמא לא פליגי דלא קדשו כי פליגי בסתמא מר סבר לאחריות  אם כן

קא מכוין ועל תנאי אייתינהו 

ב "ס לקרבן גדול קא מכוין אמר אביי לא שנו אלא באילן שתחתיו י"ומ   ב גמרא,דף נ

ב אמה הרי מקצת ביתו ניכר מתקיף לה רב הונא בריה "אמה אבל באילן שאין תחתיו י

ע ממאי דבארבעי מציעתא קא מסיים דלמא בארבעי דהאי גיסא ובארבעי דהאי דרב יהוש

אמות ' גיסא קמסיים אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא שנו אלא באילן שתחתיו ח

אמות הרי מקצת ביתו ניכר תניא כוותיה דרב תניא כוותיה ' אבל באילן שתחתיו ז

והיה מכיר אילן או גדר ואמר  דשמואל תניא כוותיה דרב מי שבא בדרך וחשכה לו

שביתתי תחתיו לא אמר כלום אבל אם אמר שביתתי במקום פלוני מהלך עד שמגיע 

א במקום "לאותו מקום הגיע לאותו מקום מהלך את כולו וחוצה לו אלפים אמה בד

א ועד בית סאתים וכן בקעה "טפחים והוא מד' המסויים כגון ששבת בתל שהוא גבוה י

א "א ועד בית סאתים אבל במקום שאין מסויים אין לו אלא ד"היא מדו' שהיא עמוקה י

היו שנים אחד מכיר ואחד שאינו מכיר זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר והמכיר 

א שקבע לא יזוז "א שקבע אבל לא סיים ד"א כשסיים ד"אומר שביתתי במקום פלוני בד

במאי עסקינן כגון דאיכא  ממקומו לימא תיהוי תיובתיה דשמואל אמר לך שמואל הכא

ממקום רגליו ועד עיקרו תרי אלפי וארבע גרמידי דאי מוקמית ליה באידך גיסא דאילן קם 



א מצי אזיל ואי לא לא מצי אזיל תניא כוותיה דשמואל טעה "ליה לבר מתחומא אי סיים ד

ועירב לשתי רוחות כמדומה הוא שמערבין לו לשתי רוחות או שאמר לעבדיו צאו וערבו 

לי אחד עירב עליו לצפון ואחד עירב עליו לדרום מהלך לצפון כעירובו לדרום ולדרום 

כעירובו לצפון ואם מיצעו עליו את התחום לא יזוז ממקומו לימא תיהוי תיובתיה דרב רב 

אמר שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפים אמה  : תנא הוא ופליג

: אלפים אמה' הלך משחשיכה דומעיקרו לביתו אלפים אמה נמצא מ

ל אביי והא חשכה לו קתני "אמר רבא והוא דכי רהיט לעיקרו מטי א   א גמרא,דף נא

חשכה לביתו אבל לעיקרו של אילן מצי אזיל איכא דאמרי אמר רבא חשכה לו כי מסגי 

ל רבה לרב יוסף תהא "קלי קלי אבל רהיט מטי רבה ורב יוסף הוו קא אזלי באורחא א

ידע ליה >תותי דיקלא דסביל אחוה ואמרי לה תותי דיקלא דפריק מריה מכרגא שביתתנו 

יוסי אומר אם היו שנים אחד מכיר ' ל לא ידענא ליה אמר ליה סמוך עלי דתניא ר"א> מר

ואחד שאינו מכיר זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר זה שמכיר אומר תהא שביתתנו 

' וסי אלא כי היכי דליקבל לה מיניה משום דרי' במקום פלוני ולא היא לא תנא ליה כר

הני אלפים אמה היכן כתיבן דתניא  : 'אם אינו מכיר או שאינו בקי וכו : יוסי נימוקו עמו

שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה מנא ( שמות טז)

סה מגבול וגבול לן אמר רב חסדא למדנו מקום ממקום ומקום מניסה וניסה מניסה וני

ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה ( במדבר לה)מגבול וגבול מחוץ וחוץ מחוץ דכתיב 

מקיר העיר וחוצה אלף אמה דנין חוץ מחוץ ואין ( במדבר לה)ונילף ' אלפים באמה וגו

ושב הכהן ובא ( ויקרא יד)דנין חוץ מחוצה ומאי נפקא מינה הא תנא דבי רבי ישמעאל 

זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא מידי דדמי ליה אבל היכא דאיכא  הכהן זו היא שיבה

ורבי חנינא בן אנטיגנוס מה נפשך  : אלפים אמה עגולות : מידי דדמי ליה מדמי ליה ילפינן

ש פיאות כתיבן אי לית ליה גזירה שוה אלפים אמה מנא ליה לעולם אית "אי אית ליה ג

זה יהיה להם מגרשי הערים לזה אתה ( דבר להבמ)ליה גזירה שוה ושאני הכא דאמר קרא 

נותן פיאות ואי אתה נותן פיאות לשובתי שבת ורבנן תני רב חנניה אומר כזה יהו כל 

ר אינו חייב עד שמעביר הן ואלכסונן "א ברה"ר אחא בר יעקב המעביר ד"שובתי שבת א

כסונן או לא צריך הן ואל' ורוחב ד' ר פפא בדיק לן רבא עמוד ברשות הרבים גבוה י"א

וזה  : ואמרינן ליה לאו היינו דרב חנניה דתניא רב חנניה אומר כזה יהו כל שובתי שבת

אמר רב נחמן  : 'מאיר אנו אין לנו אלא עני וכו' הוא שאמרו העני מערב ברגליו אמר ר

מ סבר עיקר עירוב בפת "מחלוקת במקומי דר

ר לא ורבי יהודה סבר עיקר עני הוא דאקילו רבנן עילויה אבל עשי   ב גמרא,דף נא

עירוב ברגל אחד עני ואחד עשיר אבל במקום פלוני דברי הכל עני אין עשיר לא וזו היא 

מ ואהייא קאי אאינו מכיר או שאינו בקי בהלכה ולא אמרו "שאמרו מאן קתני לה ר

מערבין בפת אלא להקל מאן קתני לה רבי יהודה ורב חסדא אמר מחלוקת במקום פלוני 

ר סבר עני אין עשיר לא ורבי יהודה סבר אחד עני ואחד עשיר אבל במקומי דברי מאי' דר

מ ואהייא "הכל אחד עני ואחד עשיר דעיקר עירוב ברגל וזו היא שאמרו מאן קתני לה ר

קאי אהא מי שבא בדרך וחשכה ולא אמרו מערבין בפת אלא להקל מאן קתני לה דברי 

עשיר מערבין בפת ולא יצא עשיר חוץ לתחום  הכל תניא כוותיה דרב נחמן אחד עני ואחד

ויאמר שביתתי במקומי לפי שלא אמרו מערבין ברגל אלא למי שבא בדרך וחשכה דברי 

רבי מאיר רבי יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר מערבין ברגל ויצא עשיר חוץ לתחום 



לשלח  ויאמר תהא שביתתי במקומי וזה הוא עיקרו של עירוב והתירו חכמים לבעל הבית

ר יהודה מעשה באנשי בית "עירובו ביד עבדו ביד בנו ביד שלוחו בשביל להקל עליו א

ממל ובאנשי בית גוריון בארומא שהיו מחלקין גרוגרות וצימוקין לעניים בשני בצורת 

ובאין עניי כפר שיחין ועניי כפר חנניה ומחשיכין על התחום למחרת משכימין ובאין אמר 

יקא דקתני מי שיצא לילך לעיר שמערבין לה והחזירו חברו הוא רב אשי מתניתין נמי ד

מותר לילך וכל בני העיר אסורין דברי רבי יהודה והוינן בה מאי שנא איהו ומאי שנא 

אינהו ואמר רב הונא הכא במאי עסקינן כגון שיש לו שני בתים ושני תחומי שבת ביניהן 

שירים נינהו אלמא כל במקום פלוני עני איהו כיון דנפקא ליה לאורחא הוה ליה עני והנך ע

מ מתני ליה רב חייא בר אשי לחייא בר רב קמיה דרב אחד עני ואחד "אין עשיר לא ש

יהודה רבה בר רב חנן הוה רגיל דאתי מארטיבנא ' ל רב סיים בה נמי הלכה כר"עשיר א

לפומבדיתא 

ורבי יהודה הלכה מ "ל אביי מאי דעתיך ר"אמר תהא שביתתי בצינתא א   א גמרא,דף נב

ל הדרי בי "נ ותניא כוותיה א"כרבי יהודה ואמר רב חסדא מחלוקת במקום פלוני והא ר

א או לא אמר "א הנותן את עירובו יש לו ד"אמר רמי בר חמא הרי אמרו שבת יש לו ד

ש לא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו ואי "רבא ת

: להחמיר הוא אפילו הכי ניחא ליה כי היכי דלא נטרח וניפוק אמרת אין לו האי להקל

מי שיצא לילך בעיר שמערבין בה והחזירו חבירו הוא מותר לילך וכל    א משנה,דף נב

מ אומר כל שהוא יכול לערב ולא עירב הרי זה חמר "בני העיר אסורין דברי רבי יהודה ר

: גמל

ו אמר רב הונא הכא במאי עסקינן כגון מאי שנא איהו ומאי שנא אינה   א גמרא,דף נב

שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומי שבת איהו כיון דנפק ליה לאורחא הוה ליה עני והני 

עשירי נינהו תניא נמי הכי מי שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומי שבת כיון שהחזיק 

פילו מצאו חבירו יהודה א' יוסי בר' יהודה יתר על כן אמר ר' בדרך קנה עירוב דברי ר

ואמר לו לין פה עת חמה הוא עת צינה הוא למחר משכים והולך אמר רבה לומר כולי 

ע לא פליגי דצריך כי "עלמא לא פליגי דצריך כי פליגי להחזיק ורב יוסף אמר להחזיק דכ

פליגי לומר כמאן אזלא הא דאמר עולא מי שהחזיק בדרך והחזירו חבירו הרי הוא מוחזר 

פ שמוחזר מוחזק "וחזר למה מוחזק ואי מוחזק למה מוחזר הכי קאמר אעומוחזק אי מ

כמאן כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה רב יהודה בר אישתתא אייתי ליה כלכלה 

דפירי לרב נתן בר אושעיא כי הוה אזיל שבקיה עד דנחית דרגא אמר ליה בית הכא למחר 

קדים ואזיל 

' יוסי בר יהודה לא כרבה ואליבא דר' ואליבא דרכמאן כרב יוסף    ב גמרא,דף נב

מ ורבי יהודה "הא תנינא חדא זימנא ספק ר : 'מ אומר כל שיכול לערב כו"ר : יהודה

מ ספק עירב ספק לא עירב "אומרים הרי זה חמר גמל אמר רב ששת לא תימא טעמא דר

א עירב הוי הוא דהוי חמר גמל אבל ודאי לא עירב לא הוי חמר גמל אלא אפילו ודאי ל

: חמר גמל דהא הכא ודאי לא עירב וקא הוי חמר גמל

א אומר שתים יכנס "מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס ר   ב משנה,דף נב

: שלש לא יכנס

ר חנינא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום לא יכנס "א   ב גמרא,דף נב

ך כתיב והתניא רגלו אחת בתוך התחום אם תשיב משבת רגלך רגל( ישעיהו נח)דכתיב 



ורגלו אחת חוץ לתחום יכנס הא מני אחרים היא דתניא אחרים אומרים למקום שרובו 

חנינא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום ' הוא נזקר איכא דאמרי אמר ר

 אם תשיב משבת רגלך רגליך קרינן והתניא לא יכנס הוא דאמר( ישעיהו נח)יכנס דכתיב 

והתניא  : א אומר שתים יכנס שלש לא יכנס"ר : כאחרים דתניא למקום שרובו הוא נזקר

א אומר אחת יכנס שתים לא יכנס לא קשיא הא דעקר חדא וקם אתרתי הא דעקר תרתי "ר

א אומר אפילו אמה אחת לא יכנס כי תניא ההיא למודד דתנן "וקם אתלת והתניא ר

: פילו סוף מדתו כלה במערהולמודד שאמרו נותנין לו אלפים אמה א

ש אומר אפילו "מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס ר   ב משנה,דף נב

: חמש עשרה אמות יכנס שאין המשוחות ממצין את המדות מפני הטועין

:  תנא מפני טועי המדה   ב גמרא,דף נב

  

מסכת עירובין פרק ה 

נס בית יוצא פגום נכנס פגום יוצא היו כיצד מעברין את הערים בית נכ   ב משנה,דף נב

שם גדודיות גבוהות עשרה טפחים 

וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה מוציאין את המדה כנגדן ועושין    א משנה,דף נג

: אותה כמין טבלא מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות

אבר אבר  רב ושמואל חד תני מעברין וחד תני מאברין מאן דתני מאברין   א גמרא,דף נג

מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני ( בראשית כג)ומאן דתני מעברין כאשה עוברה 

בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועלייה על גביו בשלמא למאן דאמר זה על גב זה היינו 

בראשית )מכפלה אלא למאן דאמר שני בתים זה לפנים מזה מאי מכפלה שכפולה בזוגות 

ר יצחק קרית הארבע זוגות אדם וחוה אברהם ושרה יצחק "ממרא קרית ארבע א( לה

ויהי בימי אמרפל רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו ולמה ( בראשית יד)ורבקה יעקב ולאה 

נקרא שמו אמרפל שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש וחד אמר אמרפל שמו 

ויקם מלך ( ות אשמ)ולמה נקרא שמו נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו 

ד חדש "חדש על מצרים רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו מ

ממש דכתיב חדש ומאן דאמר שנתחדשו גזירותיו מדלא כתיב וימת וימלוך ולמאן דאמר 

אשר לא ידע את יוסף מאי אשר לא ידע את יוסף ( שמות א)שנתחדשו גזירותיו הא כתיב 

סימן שמונה עשרה ושנים עשר למדנו בדוד > : ע ליה ליוסף כללדהוה דמי כמאן דלא יד

ח ימים גידלתי אצל רבי אושעיא בריבי ולא למדתי ממנו אלא דבר "ר יוחנן י"א : >ויבן

ב תלמידים היו לו "אחד במשנתינו כיצד מאברין את הערים באלף איני והאמר רבי יוחנן י

למדתי לב כל אחד ואחד וחכמת כל אחד ח ימים גידלתי ביניהן ו"לרבי אושעיא בריבי וי

ואחד לב כל אחד ואחד וחכמת כל אחד ואחד גמר גמרא לא גמר איבעית אימא מנייהו 

ר יוחנן כשהיינו "א דבר אחד במשנתינו קאמר וא"דידהו גמר מיניה דידיה לא גמר ואב

אושעיא היינו יושבין ארבעה ארבעה באמה אמר רבי כשהיינו ' לומדין תורה אצל ר

ר יוחנן רבי "ומדין תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע היינו יושבין ששה ששה באמה אל

מאיר בדורו מה רבי מאיר בדורו לא יכלו חבריו לעמוד על סוף ' אושעיא בריבי בדורו כר



יוחנן לבן של ' דעתו אף רבי אושעיא לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו אמר ר

כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית  ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים

אלעזר בן שמוע אחרונים ' א בן שמוע איכא דאמרי ראשונים ר"ע אחרונים ר"ראשונים ר

אושעיא בריבי ואנו כמלא נקב מחט סידקית אמר אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא ' ר

א לשכחה אמר רבא ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא אמר רב אשי אנן כי אצבעתא בביר

אמר רב יהודה אמר רב בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם בני גליל 

שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימה תורתם בידם מידי בקפידא תליא מילתא אלא בני 

יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בידן בני גליל דלא דייקי לישנא 

לא נתקיימה תורתן בידם בני יהודה גמרו מחד רבה נתקיימה ולא מתנחי להו סימנא 

תורתן בידם בני גליל דלא גמרי מחד רבה לא נתקיימה תורתן בידם רבינא אמר בני 

יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם בני גליל דלא גלו מסכתא לא נתקיימה תורתן 

( תהילים קיט)יב ביה בידם דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתא דוד דגלי מסכתא כת

[ ובכל]> אל כל>( א ידשמואל )יראיך יראוני וישמחו שאול דלא גלי מסכתא כתיב ביה 

אשר יפנה 

ה על אותו עון שנאמר "יוחנן מנין שמחל לו הקב' ירשיע ואמר ר   ב גמרא,דף נג

ר אבא אי איכא דמשאיל להו לבני "מחר אתה ובניך עמי עמי במחיצתי א( א כחשמואל )

ה דדייקי לשני מאברין תנן או מעברין תנן אכוזו תנן או עכוזו תנן ידעי שאילינהו יהוד

ואמרי ליה איכא דתני מאברין ואיכא דתני מעברין איכא דתני אכוזו ואיכא דתני עכוזו בני 

יהודה דייקי לישנא מאי היא דההוא בר יהודה דאמר להו טלית יש לי למכור אמרו ליה 

כתרדין עלי אדמה בני גליל דלא דייקי לישנא מאי היא  מאי גוון טליתך אמר להו

ואמר להו אמר למאן אמר למאן אמרו ליה [ דהוה קאזיל]דההוא בר גלילא > דתניא>

גלילאה שוטה חמר למירכב או חמר למישתי עמר למילבש או אימר לאיתכסאה ההיא 

לביא ההיא איתתא דבעיא למימר לחברתה תאי דאוכליך חלבא אמרה לה שלוכתי תוכליך 

אתתא דאתיא לקמיה דדיינא אמרה ליה מרי כירי תפלא הוית לי וגנבוך מין וכדו הוות 

דכד שדרו לך עילויה לא מטי כרעיך אארעא אמהתא דבי רבי כי הוה משתעיא בלשון 

חכמה אמרה הכי עלת נקפת בכד ידאון נישריא לקיניהון וכד הוה בעי דליתבון הוה אמרה 

ינה ותתקפי עלת בכד כאילפא דאזלא בימא רבי יוסי בר אסיין כי להו יעדי בתר חברתה מ

הוה משתעי בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכן וכד הוה שאיל באושפיזא 

אמר הכי גבר פום דין חי מה זו טובה יש רבי אבהו כי הוה משתעי בלשון חכמה הוה אמר 

ידי בעלטה איכא דאמרי ויעשו לי בהן הכי אתריגו לפחמין ארקיעו לזהבין ועשו לי שני מג

שני מגידי בעלטה אמרו ליה רבנן לרבי אבהו הצפיננו היכן רבי אלעאי צפון אמר להן 

עלץ בנערה אהרונית אחרונית עירנית והנעירתו אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתא אמרי 

 אמר להן נתייעץ במכתיר והנגיב[ צפון]ליה לרבי אלעאי הצפיננו הכין רבי אבהו 

למפיבשת אמר רבי יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת אשה 

מאי היא פעם אחת נתארחתי אצל אכסניא אחת עשתה לי פולין ביום ראשון אכלתים ולא 

שיירתי מהן כלום שנייה ולא שיירתי מהן כלום ביום שלישי הקדיחתן במלח כיון 

מפני מה אינך סועד אמרתי לה כבר סעדתי מבעוד שטעמתי משכתי ידי מהן אמרה לי רבי 

יום אמרה לי היה לך למשוך ידיך מן הפת אמרה לי רבי שמא לא הנחת פאה בראשונים 

ולא כך אמרו חכמים אין משיירין פאה באילפס אבל משיירין פאה בקערה תינוקת מאי 



מרה לי היא פעם אחת הייתי מהלך בדרך והיתה דרך עוברת בשדה והייתי מהלך בה א

תינוקת אחת רבי לא שדה היא זו אמרתי לה לא דרך כבושה היא אמרה לי ליסטים כמותך 

כבשוה תינוק מאי היא פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים 

ואמרתי לו באיזה דרך נלך לעיר אמר לי זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה והלכתי 

י לעיר מצאתי שמקיפין אותה גנות ופרדיסין חזרתי לאחורי בקצרה וארוכה כיון שהגעת

אמרתי לו בני הלא אמרת לי קצרה אמר לי ולא אמרתי לך ארוכה נשקתיו על ראשו 

רבי יוסי  : ואמרתי לו אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם מגדולכם ועד קטנכם

נלך ללוד אמרה ליה  הגלילי הוה קא אזיל באורחא אשכחה לברוריה אמר לה באיזו דרך

גלילי שוטה לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה היה לך לומר באיזה ללוד 

ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה 

ערוכה בכל ושמורה ( ב כגשמואל )בטשה ביה אמרה ליה לא כך כתוב    א גמרא,דף נד

ה משתמרת תנא תלמיד אחד היה ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינ"אם ערוכה ברמ

שנים שכח תלמודו תנא תלמיד אחד היה לו ' לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש לאחר ג

ל שמואל לרב "לרבי אליעזר שנתחייב בשריפה למקום אמרו הניחו לו אדם גדול שמש א

יהודה שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי שנאמר 

כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם ( דמשלי )

ל שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה "בפה א

ל רב לרב המנונא בני אם יש לך היטב לך שאין בשאול תענוג ואין למות "כהלולא דמי א

יגיד לך בני האדם דומים לעשבי השדה התמהמה ואם תאמר אניח לבני חוק בשאול מי 

ר יהושע בן לוי המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורה "הללו נוצצין והללו נובלין א

כי לוית חן הם חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר כי לוית חן הם ( משלי א)שנאמר 

לראשך חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר וענקים לגרגרותיך חש במעיו יעסוק בתורה 

שנאמר רפאות תהי לשרך חש בעצמותיו יעסוק בתורה שנאמר ושקוי לעצמותיך חש בכל 

חייא בא וראה שלא ' גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא אמר רב יהודה בר

ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם נותן סם לחבירו לזה יפה ולזה קשה "כמדת הקב

ר "ם לכל גופו שנאמר ולכל בשרו מרפא אה אינו כן נתן תורה לישראל סם חיי"אבל הקב

' ת נעי"כי נעים כי תשמרם בבטנך יכונו יחדיו על שפתיך אימתי ד( משלי כב)ד "אמי מ

זירא אמר ' בזמן שתשמרם בבטנך ואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדיו על שפתיך ר

בזמן  שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב אימתי שמחה לאיש( משלי טו)מהכא 

יצחק אמר ' א אימתי שמחה לאיש במענה פיו בזמן שדבר בעתו מה טוב ר"שמענה בפיו ל

כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו אימתי קרוב אליך ( דברים ל)מהכא 

תאות לבו נתתה לו וארשת ( תהילים כא)בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו רבא אמר מהכא 

בו נתתה לו בזמן שארשת שפתיו בל מנעת סלה רבא שפתיו בל מנעת סלה אימתי תאות ל

רמי כתיב תאות לבו נתתה לו וכתיב וארשת שפתיו בל מנעת סלה זכה תאות לבו נתתה 

א בן יעקב כל מקום שנאמר נצח "לו לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלה תנא דבי ר

ולא לנצח כי לא לעולם אריב ( ישעיהו נז)סלה ועד אין לו הפסק עולמית נצח דכתיב 

צבאות בעיר אלהינו ' כאשר שמענו כן ראינו בעיר ה( תהילים מח)אקצוף סלה דכתיב 

סימן ענקים > : ימלוך לעולם ועד' ה( שמות טו)אלהים יכוננה עד עולם סלה ועד דכתיב 

וענקים לגרגרותיך ( משלי א)מאי דכתיב [ אלעזר]> אליעזר>ר "א : >לחייו לוחות חרות



ענק זה שרף על הצואר ונראה ואינו נראה תלמודו מתקיים בידו אם משים אדם עצמו כ

לחיו כערוגת ( שיר השירים ה)א מאי דכתיב "ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו ואמר ר

הבשם אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכבושם זה שהכל מתבשמין בה 

( שמות לא)ד "מ[ אלעזר]> אליעזר>ר "תלמודו מתקיים ואם לאו אין תלמודו מתקיים וא

לוחות אבן אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידו 

( שמות לב)מאי דכתיב [ אלעזר]> אליעזר>ר "ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו וא

חרות על הלוחות אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל רב 

מר אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא אחא בר יעקב א

וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו ( במדבר כא)חירות אמר רב מתנה מאי דכתיב 

כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו רבא 

מטא מעלי יומא דכיפורי בריה דרב יוסף בר חמא הוה ליה מלתא לרב יוסף בהדיה כי 

אמר איזיל ואפייסיה אזל אשכחיה לשמעיה דקא מזיג ליה כסא אמר ליה הב לי ואימזגיה 

אנא יהב ליה מזגיה כדטעמיה אמר דמי האי מזיגא למזיגא דרבא בריה דרב יוסף בר חמא 

( במדבר כא)ל לא תתיב אכרעיך עד דמפרשת לי הני קראי מאי דכתיב "ל אנא הוא א"א

ל אם אדם משים עצמו "מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא א וממדבר

כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר 

וממתנה נחליאל וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות ואם מגיס לבו 

ה מגביהו שנאמר "יא ואם חוזר בו הקבהקדוש ברוך הוא משפילו שנאמר ומבמות הג

חיתך ישבו בה תכין בטובתך ( תהילים סח)ד "כל גיא ינשא אמר רב הונא מ( ישעיהו מ)

לעני אלהים אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת ואיכא דאמרי שמסרחת 

ואוכלת תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו ואם עושה כן הקדוש 

ר חייא בר אבא "וך הוא עושה לו סעודה בעצמו שנאמר תכין בטובתך לעני אלהים אבר

נוצר תאנה יאכל פריה למה נמשלו דברי תורה כתאנה ( משלי כז)ר יוחנן מאי דכתיב "א

מה תאנה זו 

כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים אף דברי תורה כל זמן    ב גמרא,דף נד

אילת ( משלי ה)ר שמואל בר נחמני מאי דכתיב "אשאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם 

למה נמשלו דברי תורה לאילת לומר לך מה אילה רחמה צר וחביבה ' אהבים ויעלת חן וגו

על בועלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה 

ה נמשלו ושעה כשעה ראשונה ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה דדיה ירווך בכל עת למ

דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל 

[ אלעזר]> אליעזר>זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם באהבתה תשגה תמיד כגון רבי 

שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון [ אלעזר]> אליעזר>בן פדת אמרו עליו על רבי 

ר יצחק בן אלעזר פעם אחת "א> תניא>וק העליון של ציפורי של ציפורי וסדינו מוטל בש

רוכבי אתונות ( שופטים ה)בא אדם ליטלו ומצא בו שרף תנא דבי רב ענן מאי דכתיב 

רוכבי אתונות אלו תלמידי חכמים [ והולכי על דרך שיחו]צחורות יושבי על מדין 

עושין אותה כצהרים תורה צחורות ש> בו>שמהלכין מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד 

יושבי על מדין שדנין דין אמת לאמיתו והולכי אלו בעלי מקרא על דרך אלו בעלי משנה 

שיחו אלו בעלי תלמוד שכל שיחתן דברי תורה אמר רב שיזבי משום רבי אלעזר בן 

לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי ( משלי יב)עזריה מאי דכתיב 



צייד הרמאי יחרוך כי אתא רב דימי אמר משל לצייד שצד צפרים אם רב ששת אמר 

אמר רב [ רבא]> רבה>ראשון ראשון משבר כנפיו משתמר ואם לאו אין משתמר אמר 

הון מהבל ימעט וקובץ על יד ירבה אם עושה ( משלי יג)סחורה אמר רב הונא מאי דכתיב 

ידעי [ רבא]> רבה>רבה אמר אדם תורתו חבילות חבילות מתמעט ואם לאו קובץ על יד י

ר "ת : רבנן להא מלתא ועברי עלה אמר רב נחמן בר יצחק אנא עבדתה ואיקיים בידאי

כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו נסתלק אהרן 

וישב לשמאל משה נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן נסתלקו בניו אלעזר ישב לימין משה 

שמאל אהרן רבי יהודה אומר לעולם אהרן לימין משה חוזר נכנסו זקנים ושנה ואיתמר ל

להן משה פירקן נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן נמצאו ביד אהרן 

ארבעה ביד בניו שלשה וביד הזקנים שנים וביד כל העם אחד נסתלק משה ושנה להן 

סתלקו בניו שנו להן זקנים פירקן נמצא אהרן פירקו נסתלק אהרן שנו להן בניו פירקן נ

ר אליעזר חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים וקל וחומר "ביד הכל ארבעה מכאן א

ומה אהרן שלמד מפי משה ומשה מפי הגבורה כך הדיוט מפי הדיוט על אחת כמה וכמה 

את ולמדה ( דברים לא)ע אומר מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו שנאמר "ר

בני ישראל ומניין עד שתהא סדורה בפיהם שנאמר שימה בפיהם ומניין שחייב להראות לו 

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם וליגמרו כולהו ממשה כדי ( שמות כא)פנים שנאמר 

לחלוק כבוד לאהרן ובניו וכבוד לזקנים וניעול אהרן וניגמר ממשה וליעיילו בניו וליגמרו 

ולילפו מבניו וליזלו וליגמרינהו לכולהו ישראל כיון דמשה מפי מאהרן וליעיילו זקנים 

הגבורה גמר מסתייעא מלתיה אמר מר רבי יהודה אומר לעולם אהרן לימין משה חוזר 

כמאן אזלא הא דתניא שלשה שהיו מהלכין בדרך הרב באמצע וגדול בימינו וקטן בשמאלו 

טירחא דאהרן רבי פרידא הוה לימא רבי יהודה היא ולא רבנן אפילו תימא רבנן משום 

ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר יומא חד בעיוה למלתא דמצוה 

ל למר איכא מילתא "ל מדההיא שעתא דא"ל האידנא מאי שנא א"תנא ליה ולא גמר א

ל הב דעתיך "דמצוה אסחאי לדעתאי וכל שעתא אמינא השתא קאי מר השתא קאי מר א

ל ניחא ליך דליספו לך "נפקא בת קלא וא[ אחריני]מאה זימני ' תנא ליה ד ואתני ליך הדר

מאה שני או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי אמר דניזכו אנא ודריי לעלמא דאתי אמר ' ד

ה תנו לו זו וזו אמר רב חסדא אין תורה נקנית אלא בסימנין שנאמר שימה "להן הקב

' ליפא ממערבא אזל אמרה קמיה דרבפיהם אל תקרי שימה אלא סימנה שמעה רב תח

הציבי לך ציונים ( ירמיהו לא)אבהו אמר אתון מהתם מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה 

עשו ציונים לתורה ומאי משמע דהאי ציון לישנא דסימנא הוא דכתיב ' שימי לך וגו

אמור ( משלי ז)אליעזר אמר מהכא ' וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון ר( יחזקאל לט)

ה אחותי את ומודע לבינה תקרא עשה מודעים לתורה רבא אמר עשה מועדים לחכמ

לתורה 

לא ( דברים ל)והיינו דאמר אבדימי בר חמא בר דוסא מאי דכתיב    א גמרא,דף נה

בשמים היא ולא מעבר לים היא לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות 

בא אמר לא בשמים היא לא תמצא אחריה ואם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה ר

במי שמגביה דעתו עליה כשמים ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים רבי יוחנן אמר 

לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא 

תנו רבנן כיצד מעברין את הערים ארוכה כמות שהיא עגולה עושין לה זויות  : בתגרים



אין עושין לה זויות היתה רחבה מצד אחד וקצרה מצד אחר רואין אותה כאילו מרובעת 

היא שוה היה בית אחד יוצא כמין פגום או שני בתים יוצאין כמין שני פגומין רואין אותן 

כאילו חוט מתוח עליהן ומודד ממנו ולהלן אלפים אמה היתה עשויה כמין קשת או כמין 

תים וחצירות ומודד ממנו ולהלן אלפים אמה אמר מר גאם רואין אותה כאילו היא מלאה ב

ארוכה כמות שהיא פשיטא לא צריכא דאריכא וקטינא מהו דתימא ליתן לה פותיא 

ל מרובעת אין עושין לה זויות פשיטא לא צריכא דמרבעא ולא מרבעא "אאורכה קמ

ין בריבוע עולם מהו דתימא לירבעא בריבוע עולם קא משמע לן היה בית אחד יוצא כמ

פגום או שני בתים יוצאין כמין שני פגומין השתא בית אחד אמרת שני בתים מיבעיא לא 

צריכא משתי רוחות מהו דתימא מרוח אחת אמרינן משתי רוחות לא אמרינן קא משמע לן 

היתה עשויה כמין קשת או כמין גאם רואין אותה כאילו היא מלאה בתים וחצירות ומודד 

רב הונא עיר העשויה כקשת אם יש בין שני ראשיה פחות  ממנה ולהלן אלפים אמה אמר

מארבעת אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם לאו מודדין לה מן הקשת ומי אמר רב הונא 

הכי והאמר רב הונא חומת העיר שנפרצה במאה וארבעים ואחת ושליש אמר רבה בר 

קרפף לזו וקרפף לזו ל דנותנין "עולא לא קשיא כאן ברוח אחת כאן משתי רוחות ומאי קמ

הא אמרה רב הונא חדא זימנא דתנן 

נותנין קרפף לעיר דברי רבי מאיר וחכמים אומרים לא אמרו קרפף אלא    ב גמרא,דף נה

בין שתי עיירות ואיתמר רב הונא אמר קרפף לזו וקרפף לזו וחייא בר רב אמר אין נותנין 

אלא קרפף אחד לשניהם צריכא דאי אשמעינן הכא משום דהוה ליה צד היתר מעיקרא 

יקא תשמישתייהו אבל הכא דלא דחיקא אבל התם אימא לא ואי אשמעינן התם משום דדח

תשמישתייהו אימא לא צריכא וכמה הוי בין יתר לקשת רבה בר רב הונא אמר אלפים 

אמה רבא בריה דרבה בר רב הונא אמר אפילו יתר מאלפים אמה אמר אביי כוותיה דרבא 

 היו שם גדודיות גבוהות : בריה דרבה בר רב הונא מסתברא דאי בעי הדר אתי דרך בתים

מאי גדודיות אמר רב יהודה שלש מחיצות שאין עליהן תקרה איבעיא  : 'עשרה טפחים כו

ש אלו שמתעברין עמה נפש שיש בה ארבע "להו שתי מחיצות ויש עליהן תקרה מהו ת

אמות על ארבע אמות והגשר והקבר שיש בהן בית דירה ובית הכנסת שיש בה בית דירה 

שיש בה בית דירה לכומרים והאורוות { העבודה זר> }עבודת כוכבים>לחזן ובית 

והאוצרות שבשדות ויש בהן בית דירה והבורגנין שבתוכה והבית שבים הרי אלו 

מתעברין עמה ואלו שאין מתעברין עמה נפש שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך והגשר 

 >עבודת כוכבים>והקבר שאין להן בית דירה ובית הכנסת שאין לה בית דירה לחזן ובית 

שאין לה בית דירה לכומרים והאורוות והאוצרות שבשדות שאין להן בית { עבודה זרה}

דירה ובור ושיח ומערה וגדר ושובך שבתוכה והבית שבספינה אין אלו מתעברין עמה 

קתני מיהת נפש שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך מאי לאו דאיכא תקרה לא דליכא 

בית שעשוי לפנות בו כלים שבספינה ומערה אין תקרה בית שבים למאי חזי אמר רב פפא 

מתעברת עמה והתני רבי חייא מערה מתעברת עמה אמר אביי כשיש בנין על פיה ותיפוק 

ליה משום בנין גופיה לא צריכא להשלים אמר רב הונא יושבי צריפין אין מודדין להן 

מות ואמר רבה ויחנו על הירדן מבית הישי( במדבר לג)אלא מפתח בתיהן מתיב רב חסדא 

לדידי חזי לי ההוא אתרא והוי תלתא פרסי על תלתא פרסי > אמר רבי יוחנן>בר בר חנה 

ותניא כשהן נפנין אין נפנין לא לפניהם ולא לצדיהן אלא לאחריהן אמר ליה רבא דגלי 

יסעו כמאן דקביע להו ' יחנו ועל פי ה' על פי ה( במדבר ט)מדבר קאמרת כיון דכתיב בהו 



ב חיננא בר רב כהנא אמר רב אשי אם יש שם שלש חצירות של שני בתים דמי אמר ר

הוקבעו אמר רב יהודה אמר רב יושבי צריפין והולכי מדברות חייהן אינן חיים ונשיהן 

ובניהן אינן שלהן תניא נמי הכי אליעזר איש ביריא אומר יושבי צריפין כיושבי קברים 

כב עם כל בהמה מאי טעמא עולא אמר שאין ארור שו( דברים כז)ועל בנותיהם הוא אומר 

להן מרחצאות ורבי יוחנן אמר מפני שמרגישין זה לזה בטבילה מאי בינייהו איכא בינייהו 

נהרא דסמיך לביתא אמר רב הונא כל עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם רשאי לדור בה 

טלין אחד למימרא דירק מעליא והתניא שלשה מרבין את הזבל וכופפין את הקומה ונו

מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ואלו הן 

פת קיבר ושכר חדש וירק לא קשיא הא בתומי וכרתי הא בשאר ירקי    א גמרא,דף נו

כדתניא שום ירק כרישין חצי ירק נראה צנון נראה סם חיים והא תניא נראה צנון נראה 

ת הגשמים אמר סם המות לא קשיא כאן בעלין כאן באמהות כאן בימות החמה כאן בימו

רב יהודה אמר רב כל עיר שיש בה מעלות ומורדות אדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהן 

ד אלא אימא מזקינים בחצי ימיהן אמר רב הונא בריה דרב יהושע הני מולייתא "מתים ס

דבי בירי ודבי נרש אזקנון תנו רבנן בא לרבעה מרבעה בריבוע עולם נותן צפונה לצפון 

ום עולם וסימניך עגלה בצפון ועקרב בדרום רבי יוסי אומר אם אינו עולם ודרומה לדר

יודע לרבעה בריבוע של עולם מרבעה כמין התקופה כיצד חמה יוצאה ביום ארוך ושוקעת 

ביום ארוך זה הוא פני צפון חמה יוצאה ביום קצר ושוקעת ביום קצר זה הוא פני דרום 

קוהלת )ושוקעת בחצי מערב שנאמר  תקופת ניסן ותקופת תשרי חמה יוצאה בחצי מזרח

הולך אל דרום וסובב אל צפון הולך אל דרום ביום וסובב אל צפון בלילה סובב סובב ( א

הולך הרוח אלו פני מזרח ופני מערב פעמים מהלכתן ופעמים מסבבתן אמר רב משרשיא 

ליתנהו להני כללי דתניא לא יצאה חמה מעולם מקרן מזרחית צפונית ושקעה בקרן 

רבית צפונית ולא יצאה חמה מקרן מזרחית דרומית ושקעה בקרן מערבית דרומית אמר מע

שמואל אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי היום או בתחלת היום או בתחלת 

הלילה או בחצי היום או בחצי הלילה ואין תקופת תמוז נופלת אלא או באחת ומחצה או 

תקופת תשרי נופלת אלא או בשלש שעות או בשבע ומחצה בין ביום ובין בלילה ואין 

בתשע שעות בין ביום ובין בלילה ואין תקופת טבת נופלת אלא או בארבע ומחצה או 

בעשר ומחצה בין ביום ובין בלילה ואין בין תקופה לתקופה אלא תשעים ואחד יום ושבע 

ת שעות ומחצה ואין תקופה מושכת מחברתה אלא חצי שעה ואמר שמואל אין לך תקופ

ניסן שנופלת בצדק שאינה משברת את האילנות ואין לך תקופת טבת שנופלת בצדק 

: שאינה מייבשת את הזרעים והוא דאיתליד לבנה או בלבנה או בצדק

תנו רבנן המרבע את העיר עושה אותה כמין טבלא מרובעת וחוזר ומרבע    ב גמרא,דף נו

דד לא ימדוד מאמצע הקרן את התחומין ועושה אותן כמין טבלא מרובעת וכשהוא מו

אלפים אמה מפני שהוא מפסיד את הזויות אלא מביא טבלא מרובעת שהיא אלפים אמה 

על אלפים אמה ומניחה בקרן באלכסונה נמצאת העיר משתכרת ארבע מאות אמות לכאן 

מאות אמות לכאן ושמונה מאות ' וארבע מאות אמות לכאן נמצאו תחומין משתכרין ח

תחומין משתכרין אלף ומאתים לכאן ואלף ומאתים לכאן אמר אביי לכאן נמצאו העיר ו

ומשכחת לה במתא דהויא תרי אלפי אתרי אלפי תניא אמר רבי אליעזר ברבי יוסי תחום 

ערי לוים אלפים אמה צא מהן אלף אמה מגרש נמצא מגרש רביע והשאר שדות וכרמים 

חוצה אלף אמה סביב אמרה מקיר העיר ו( במדבר לה)מנא הני מילי אמר רבא דאמר קרא 



תורה סבב את העיר באלף נמצא מגרש רביע רביע פלגא הוי אמר רבא בר אדא משוחאה 

אסברה לי משכחת לה במתא דהויא תרי אלפי אתרי אלפי תחום כמה הויא שיתסר קרנות 

כמה הויין שיתסר דל תמניא דתחומין וארבעה דקרנות כמה הוי תריסר נמצא מגרש רביע 

נינהו אייתי ארבעה דמתא שדי עלייהו אכתי תילתא הוי מי סברת בריבועא טפי מתלתא 

קאמר בעיגולא קאמר כמה מרובע יתר על העגול רביע דל רביע מינייהו פשו להו תשעה 

ותשעה מתלתין ושיתא ריבעא הוי אביי אמר משכחת לה נמי במתא דהויא אלפא באלפא 

תחומין כמה הוו תמניא קרנות כמה הוי שיתסר 

דל ארבע דתחומין וארבע דקרנות כמה הוי תמניא תילתא הוו מי סברת    א גמרא,נז דף

ברבועא קאמר בעיגולא קאמר כמה מרובע יתר על העגול רביע דל רביע פשו לה שיתא 

ד ריבעא הוי רבינא אמר מאי רביע רביע דתחומין רב אשי אמר מאי רביע "ושיתא מכ

א סביב כתיב מאי סביב סביב דקרנות דאי לא רביע דקרנות אמר ליה רבינא לרב אשי וה

נ "את הדם על המזבח סביב ה> בני אהרן>וזרקו ( ויקרא א)תימא הכי גבי עולה דכתיב 

ל רב חביבי "נ מאי סביב סביב דקרנות א"סביב ממש אלא מאי סביב סביב דקרנות ה

מחוזנאה לרב אשי והא איכא מורשא דקרנתא במתא עיגולתא והא ריבעוה אימור 

דאמרינן חזינן כמאן דמרבעא רבועי ודאי מי מרבענא אמר ליה רב חנילאי מחוזנאה לרב 

אשי מכדי כמה מרובע יתר על העגול רביע הני תמני מאה שית מאה ושיתין ושבע נכי 

מ בעיגולא מגו רבוע אבל באלכסונא בעינא טפי דאמר מר כל "תילתא הוי אמר ליה ה

: סונאאמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכ

א לא אמרו קרפף אלא בין שתי "נותנין קרפף לעיר דברי רבי מאיר וחכ   א משנה,דף נז

עיירות אם יש לזו שבעים אמה ושיריים ולזו שבעים אמה ושיריים עושה קרפף את 

כפרים המשולשין אם יש בין שנים חיצונים מאה וארבעים ואחת ' שתיהן להיות אחד וכן ג

: להיות אחד ושליש עשה אמצעי את שלשתן

מקיר העיר וחוצה ( במדבר לה)מנא הני מילי אמר רבא דאמר קרא    א גמרא,דף נז

איתמר רב הונא אמר נותנין  : 'א לא אמרו וכו"וחכ : אמרה תורה תן חוצה ואחר כך מדוד

לשתיהן תנן וחכמים אומרים לא אמרו [ 'א]קרפף לזו וקרפף לזו חייא בר רב אמר קרפף 

עיירות תיובתא דרב הונא אמר לך רב הונא מאי קרפף תורת קרפף ' קרפף אלא בין ב

אמה ושיריים ולזו ' נ מסתברא מדקתני סיפא אם יש לזו ע"ולעולם קרפף לזו וקרפף לזו ה

אמה ושיריים עושה קרפף לשתיהן להיות אחד שמע מינה לימא תיהוי תיובתיה דחייא ' ע

בר רב אמר לך חייא בר רב 

מאיר היא אי רבי מאיר היא הא תני ליה רישא נותנין קרפף ' י רהא מנ   ב גמרא,דף נז

ל דלתרתי "לעיר דברי רבי מאיר צריכא דאי מההיא הוה אמינא חד לחדא וחד לתרתי קמ

תרי יהבינן להו ואי אשמעינן הכא משום דדחיקא תשמישתייהו אבל התם דלא דחיקא 

ן אם יש בין שנים תשמישתייהו אימא לא צריכא תנן וכן שלשה כפרים המשולשי

החיצונים מאה וארבעים ואחת אמה ושליש עושה אמצעי את שלשתן להיות אחד טעמא 

דאיכא אמצעי הא ליכא אמצעי לא תיובתא דרב הונא אמר לך רב הונא הא אתמר עלה 

ר חנינא לא משולשין ממש אלא רואין כל שאילו מטיל אמצעי "אמר רבה אמר רב אידי א

מ אמה ואחת ושליש עשה אמצעי את "ואין בין זה לזה אלא קביניהן ויהיו משולשין 

ל אלפים אמה והא את "ל רבא לאביי כמה יהא בין חיצון לאמצעי א"שלשתן להיות אחד א

הוא דאמרת כוותיה דרבא בריה דרבה בר רב הונא מסתברא דאמר יותר מאלפים אמה 



מה יהא בין חיצון הכי השתא התם איכא בתים הכא ליכא בתים ואמר ליה רבא לאביי כ

לחיצון כמה יהא מאי נפקא לך מינה כל שאילו מכניס אמצעי ביניהן ואין בין זה לזה אלא 

ל אין והאמר רב הונא עיר העשויה "אלפים אמה א' מאה וארבעים ואחת ושליש ואפילו ד

ראשיה פחות מארבעת אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם לאו ' כקשת אם יש בין ב

ל רב ספרא "ל התם ליכא למימר מלי הכא איכא למימר מלי א"ן הקשת אמודדין לה מ

> תחומא>לרבא הרי בני אקיסטפון דמשחינן להו תחומא מהאי גיסא דארדשיר ובני 

דארדשיר משחינן להו תחומא מהאי גיסא דאקיסטפון הא איכא דגלת דמפסקא יתר ממאה 

אמה ' מבלעי בדגלת בעוארבעים ואחת ושליש נפק אחוי ליה הנך אטמהתא דשורא ד

: ושיריים

אמה לא פחות ולא יותר ולא ימדוד אלא ' אין מודדין אלא בחבל של נ   ב משנה,דף נז

כנגד לבו היה מודד והגיע לגיא או לגדר מבליעו וחוזר למדתו הגיע להר מבליעו וחוזר 

למדתו 

רבי  ובלבד שלא יצא חוץ לתחום אם אינו יכול להבליעו בזו אמר   א משנה,דף נח

: מאיר שמעתי שמקדרין בהרים' דוסתאי בר ינאי משום ר

ארך החצר ( שמות כז)מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא    א גמרא,דף נח

מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים אמרה תורה בחבל של חמשים אמה מדוד האי מיבעי 

י חמשים בחמשים כ לימא קרא חמשים חמשים מא"ליה ליטול חמשים ולסבב חמשים א

תנא לא פחות מפני שמרבה ולא יותר מפני  : לא פחות ולא יותר : שמעת מינה תרתי

ר אבא נרגילא "ר אסי אין מודדין אלא בחבל של אפסקימא מאי אפסקימא א"שממעט א

ר יעקב דיקלא דחד נברא איכא דאמרי מאי אפסקימא רבי אבא אמר "מאי נרגילא א

דחד נברא תניא אמר רבי יהושע בן חנניא אין לך שיפה נרגילא רבי יעקב אמר דיקלא 

ובידו ( זכריה ב)למדידה יותר משלשלאות של ברזל אבל מה נעשה שהרי אמרה תורה 

וביד האיש קנה המדה ההוא לתרעי תני רב יוסף שלשה ( יחזקאל מ)חבל מדה והכתיב 

גג ונתנוה על חבלים הם של מגג של נצר ושל פשתן של מגג לפרה דתנן כפתוה בחבל המ

כ מביא חבל המצרי וקושרו למעלה מדדיה של "גב מערכתה של נצרים לסוטה דתנן ואח

מדתני חוזר למידתו מכלל דאם אינו יכול להבליעו  : היה מודד והגיע : פשתן למדידה

הולך למקום שיכול להבליעו ומבליעו וצופה כנגד מידתו וחוזר תנינא להא דתנו רבנן היה 

דה לגיא אם יכול להבליעו בחבל של חמשים אמה מבליעו ואם לאו הולך מודד והגיע המי

למקום שיכול להבליעו ומבליעו וצופה וחוזר למידתו אם היה גיא מעוקם מקדיר ועולה 

מקדיר ויורד הגיע לכותל אין אומרים יקוב הכותל אלא אומדו והולך לו והא אנן תנן 

א ניחא תשמישתא אמר רב יהודה מבליעו וחוזר למידתו התם ניחא תשמישתא הכא ל

אמר שמואל לא שנו אלא שאין חוט המשקולת יורד כנגדו 

אבל חוט המשקולת יורד כנגדו מודדו מדידה יפה וכמה עומקו של גיא    ב גמרא,דף נח

מבליעו ואם לאו אין מבליעו הוא ' ורוחב נ' אמר רב יוסף אלפים איתיביה אביי עמוק ק

מבליעו איכא דאמרי ' ומרים אפילו עמוק אלפים ורוחב נדאמר כאחרים דתניא אחרים א

ק ולא כאחרים התם שאין חוט "אמר רב יוסף אפילו יתר מאלפים כמאן דלא כת

המשקולת יורד כנגדו הכא בחוט המשקולת יורד כנגדו וכי אין חוט המשקולת יורד כנגדו 

 : ו וחוזר למידתוהגיע להר מבליע : 'וכן תני רמי בר יחזקאל ד' עד כמה אמר אבימי ד

מודדו ' מתוך ה' אבל בהר המתלקט י' מתוך ד' אמר רבא לא שנו אלא בהר המתלקט י



מדידה יפה רב הונא בריה דרב נתן מתני לקולא אמר רבא לא שנו אלא בהר המתלקט 

ובלבד שלא יצא  : אומדו והולך לו' עשרה מתוך חמש אבל בהר המתלקט עשרה מתוך ד

אם  : אמר רב כהנא גזירה שמא יאמרו מדת תחומין באה לכאןמאי טעמא  : חוץ לתחום

תנו רבנן כיצד מקדרין תחתון כנגד לבו עליון כנגד מרגלותיו אמר  : אינו יכול להבליעו

נ אמר רבה בר אבוה "אביי נקיטינן אין מקדרין אלא בחבל של ארבע אמות אמר ר

: י שהן של תורהאין מקדרין לא בעגלה ערופה ולא בערי מקלט מפנ> נקיטינן>

ומיעט למקום אחר שומעין ' אין מודדין אלא מן המומחה ריבה למקום א   ב משנה,דף נח

למקום שריבה ריבה לאחד ומיעט לאחד שומעין למרובה ואפילו עבד אפילו שפחה נאמנין 

: לומר עד כאן תחום שבת שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל

ריבה  : אין למקום שמיעט לא אימא אף למקום שריבהלמקום שריבה    א גמרא,דף נט

הא תו למה לי היינו הך הכי קאמר ריבה אחד ומיעט אחד שומעין  : 'לאחד ומיעט לאחד כו

שלא אמרו חכמים  : לזה שריבה אמר אביי ובלבד שלא ירבה יותר ממדת העיר באלכסונא

הקל אלא להחמיר והתניא לא אמרו חכמים את הדבר ל : את הדבר להחמיר אלא להקל

: אמר רבינא לא להקל על דברי תורה אלא להחמיר על דברי תורה ותחומין דרבנן

עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין את כולה ושל רבים ונעשית של    א משנה,דף נט

כ עשה חוצה לה כעיר חדשה שביהודה שיש בה חמשים "יחיד אין מערבין את כולה אא

: חצירות של שני בתים' ש אומר ג"דיורין דברי רבי יהודה ר

' היכי דמי עיר של יחיד ונעשית של רבים אמר רב יהודה כגון דאיסקרת   א גמרא,דף נט

ט אילימא משום דשכיחי גבי הרמנא מדכרי אהדדי כולהו ישראל "נ מ"ל ר"דריש גלותא א

עיר  ר"נמי בצפרא דשבתא שכיחי גבי הדדי אלא אמר רב נחמן כגון דיסקרתא דנתזואי ת

ר עוברת בתוכה כיצד מערבין אותה עושה לחי מכאן "של יחיד ונעשית של רבים ורה

ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע ואין מערבין אותה לחצאין 

אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו היתה של רבים והרי היא של רבים 

ר אמר "בין את כולה מאן תנא דמיערבא רהואין לה אלא פתח אחד מער   ב גמרא,דף נט

ר יהודה מי שיש לו שני "רב הונא בריה דרב יהושע רבי יהודה היא דתניא יתר על כן א

ר עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא "בתים בשני צידי רה

ין אמר ר בכך אמר מר ואין מערבין אותה לחצא"ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רה

ע הא אמר "ע דאי כר"רב פפא לא אמרו אלא לארכה אבל לרחבה מערבין כמאן דלא כר

עקיבא עד כאן לא קאמר ' תימא ר' שלא במקומה אפי' רגל המותרת במקומה אוסרת אפי

רבי עקיבא התם אלא בשתי חצירות זו לפנים מזו דפנימית לית לה פיתחא אחרינא אבל 

נפקי בהאי פיתחא איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא  הכא הני נפקי בהאי פיתחא והני

לארכה הוא דלא מערבין אבל לרחבה מערבין אלא אפילו לרחבה נמי לא מערבין כמאן 

ע אפילו תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא בשתי חצירות זו לפנים מזו "כר

מר או כולה ר מהכא אמר "דפנימית אחדא לדשא ומשתמשא אבל הכא מי מצו מסלקי רה

ש דלחצאין דלא דאסרי אהדדי מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי "או מבוי מבוי בפני עצמו מ

ע כגון דעבוד דקה וכי הא דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא אחד מבני מבוי "הב

רבי זירא  : 'היתה של רבים והרי היא כו : שעשה דקה לפתחו אינו אוסר על בני מבוי

ל אביי מאי טעמא עבד מר הכי אמר ליה "ייא ולא שבק לה שיור אערבה למתא דבי רבי ח

מ עיר של יחיד ונעשית של "סבי דידה אמרי לי רב חייא בר אסי מערב כולה ואמינא ש



ל לדידי אמרו לי הנהו סבי ההיא אשפה הוה לה מחד גיסא והשתא דאיפניא "רבים היא א

עי מיניה רב אמי בר אדא ל לאו אדעתאי ב"לה אשפה הוה לה כשני פתחים ואסיר א

ל הכי אמר רב סולם תורת פתח עליו אמר "הרפנאה מרבה סולם מכאן ופתח מכאן מהו א

להו רב נחמן לא תציתו ליה הכי אמר רב אדא אמר רב סולם תורת פתח עליו ותורת 

מחיצה עליו תורת מחיצה עליו כדאמרן תורת פתח עליו בסולם שבין שתי חצירות רצו 

שנים מערבין ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב נחמן אמר שמואל אנשי אחד מערב רצו 

חצר ואנשי מרפסת ששכחו 

ולא עירבו אם יש לפניהם דקה ארבעה אינה אוסרת ואם לאו אוסרת הכא    א גמרא,דף ס

במאי עסקינן בדלא גבוה מרפסת עשרה ואי לא גבוה מרפסת עשרה כי קא עביד דקה מאי 

ת דכיון דעביד דקה איסתלוקי איסתלוק ליה מהכא אמר רב הוי במגופפת עד עשר אמו

יהודה אמר שמואל כותל שרצפה בסולמות אפילו ביתר מעשר תורת מחיצה עליו רמי ליה 

רב ברונא לרב יהודה במעצרתא דבי רב חנינא מי אמר שמואל תורת מחיצה עליו והאמר 

אם יש לפניה דקה רב נחמן אמר שמואל אנשי מרפסת ואנשי חצר ששכחו ולא עירבו 

ארבעה אינה אוסרת ואם לאו אוסרת הכא במאי עסקינן דלא גבוה מרפסת עשרה ואי לא 

גבוה מרפסת עשרה כי עביד דקה מאי הוי במגופפת עד עשר אמות דכיון דעביד דקה 

איסתלוקי איסתלק מהכא הנהו בני קקונאי דאתי לקמיה דרב יוסף אמרו ליה הב לן גברא 

עלה בבי מדרשא אזל חזא ' ל לאביי זיל ערב להו וחזי דלא מצווח"דליערב לן מאתין א

להנהו בתי דפתיחי לנהרא אמר הני להוי שיור למתא הדר אמר אין מערבין את כולה תנן 

דאי בעי לעירובי מצי מערבי אלא איעביד להו כווי דאי בעו לעירובי דרך חלונות [ מכלל]

מערב לה לכולה מחוזא ערסייתא  מצו מערבי הדר אמר לא בעי דהא רבה בר אבוה

ג דאי בעו לערובי "ערסייתא משום פירא דבי תורי דכל חד וחד הוי שיור לחבריה ואע

בהדי הדדי לא מצו מערבי הדר אמר לא דמי התם אי בעי לערובי דרך גגות והני לא 

ל למר בר "מערבי הילכך נעבדן כווי הדר אמר כווי נמי לא בעי דההוא בי תיבנא דהו

דתא מפומבדיתא ושויה שיור לפומבדיתא אמר היינו דאמר לי מר חזי דלא מצווחת פופי

ר יהודה עיר אחת "תניא א : כ עשה חוצה לה כעיר חדשה"אלא א : עלה בבי מדרשא

דיורים אנשים ונשים וטף ובה היו משערים חכמים ' היתה ביהודה וחדשה שמה והיו בה נ

שה כי היכי דאיהי הויא שיור לגדולה גדולה והיא היתה שיור איבעיא להו חדשה מהו חד

נמי הויא שיור לקטנה אלא כעין חדשה מהו רב הונא ורב יהודה חד אמר בעיא שיור וחד 

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה  : 'חצירות וכו' ש אומר ג"ר : אמר לא בעיא שיור

ית אחד בחצר ד אלא אימא ב"בית אחד וחצר אחת חצר אחת ס' ש רבי יצחק אמר אפי"כר

אחת אמר ליה אביי לרב יוסף הא דרבי יצחק גמרא או סברא אמר ליה מאי נפקא לן מינה 

: אמר ליה גמרא גמור זמורתא תהא

מי שהיה במזרח ואמר לבנו ערב לי במערב במערב ואמר לבנו ערב לי    א משנה,דף ס

ו ואסור במזרח אם יש הימנו ולביתו אלפים אמה ולעירובו יותר מכאן מותר לבית

לעירובו לעירובו אלפים אמה ולביתו יתר מכאן אסור לביתו ומותר לעירובו הנותן את 

עירובו בעיבורה של עיר לא עשה ולא כלום נתנו חוץ לתחום אפילו אמה אחת 

: מה שנשכר הוא מפסיד   ב משנה,דף ס

ו קא סלקא דעתך למזרח למזרח ביתו למערב למערב ביתו בשלמא הימנ   ב גמרא,דף ס

ולביתו אלפים אמה ולעירובו יתר מכאן משכחת לה דמטי לביתיה ולא מטי לעירובו אלא 



ר יצחק מי סברת "הימנו ולעירובו אלפים אמה ולביתו יתר מכאן היכי משכחת לה א

למזרח למזרח ביתו למערב למערב ביתו לא למזרח למזרח בנו למערב למערב בנו רבא 

זרח ביתו ולמערב למערב ביתו כגון דקאי ביתיה תימא למזרח למ' בר רב שילא אמר אפי

 : ד אלא אימא חוץ לעיבורה"חוץ לתחום ס : 'הנותן עירובו בתוך עיבורה וכו : באלכסונא

מה שנשכר ותו לא והתניא הנותן את עירובו בתוך עיבורה של  : מה שנשכר הוא מפסיד

משתכר אותה אמה עיר לא עשה ולא כלום נתנו חוץ לעיבורה של עיר אפילו אמה אחת 

ומפסיד את כל העיר כולה מפני שמדת העיר עולה לו במדת התחום לא קשיא כאן שכלתה 

ר יהושע "אידי דאמר רבי אידי א' מדתו בחצי העיר כאן שכלתה מדתו בסוף העיר וכדר

בן לוי היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר אין לו אלא חצי העיר כלתה מדתו בסוף 

ר אידי אין אלו אלא "אמות ומשלימין לו את השאר א' עיר כולה כדהעיר נעשית לו ה

דברי נביאות מה לי כלתה בחצי העיר מה לי כלתה בסוף העיר אמר רבא תרוייהו תננהי 

אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה 

ואין אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה מאי טעמא לאו משום    א גמרא,דף סא

מדתן בחצי העיר והני כלתה מדתן בסוף העיר ורבי אידי אנשי אנשי תני  דהני כלתה

ומוקים לה בנותן אבל מודד לא תנן ולא והתנן ולמודד שאמרו נותנין לו אלפים אמה 

שאפילו סוף מדתו כלה במערה סוף העיר איצטריכא ליה דלא תנן אמר רב נחמן מאן דתני 

בש מאן דתני אנשי לא משתבש דמוקים אנשי לא משתבש ומאן דתני אין אנשי לא משת

לה בנותן ומאן דתני אין אנשי לא משתבש דמוקים לה במודד וחסורי מחסרא והכי קתני 

אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה ואין אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה 

טנה היה במה דברים אמורים במודד אבל מי שהיה בעיר גדולה והניח את עירובו בעיר ק

בעיר קטנה והניח את עירובו בעיר גדולה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה אמר רב 

יוסף אמר רמי בר אבא אמר רב הונא עיר שיושבת על שפת הנחל אם יש לפניה דקה 

ארבעה מודדים לה משפת הנחל ואם לאו אין מודדין לה אלא מפתח ביתו אמר ליה אביי 

ל התם לא בעיתא "מאי שנא מכל דקי דעלמא דארבעה אדקה ארבע אמות אמרת לן עלה 

שיהו בני ' תשמישתא הכא בעיתא תשמישתא אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא התיר ר

גדר יורדין לחמתן ואין בני חמתן עולין לגדר מאי טעמא לאו משום דהני עבוד דקה והני 

לבני חמתן ומאי התיר לא עבוד דקה כי אתא רב דימי אמר טטרוגי מטטרגי להו בני גדר 

התקין ומאי שנא שבת דשכיחא בה שכרות כי אזלי להתם נמי מטטרגי להו כלבא בלא 

מתיה שב שנין לא נבח השתא נמי מטטרגי בני חמתן לבני גדר כולי האי לא כייפי להו רב 

ספרא אמר עיר העשויה כקשת הואי רב דימי בר חיננא אמר אנשי עיר גדולה ואנשי עיר 

רב כהנא מתני הכי רב טביומי מתני הכי רב ספרא ורב דימי בר חיננא חד אמר  קטנה הואי

: עיר העשויה כקשת הואי וחד אמר אנשי עיר קטנה ואנשי עיר גדולה הואי

אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה ואנשי עיר קטנה מהלכין את    א משנה,דף סא

עירובו בעיר קטנה בעיר קטנה ונתן  כל עיר גדולה כיצד מי שהיה בעיר גדולה ונתן את

את עירובו בעיר גדולה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה רבי עקיבא אומר אין לו 

ע אי אתם מודים לי בנותן עירובו במערה "אלא ממקום עירובו אלפים אמה אמר להן ר

ש שאין לו אלא ממקום עירובו אלפים אמה אמרו לו אימתי בזמן שאין בה דיורין אבל י

בה דיורין מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה נמצא קל תוכה מעל גבה ולמודד שאמרו 

: נותנין אלפים אמה שאפילו סוף מדתו כלה במערה



אמר רב יהודה אמר שמואל שבת בעיר חריבה לרבנן מהלך את כולה    ב גמרא,דף סא

בו אלא אלפים וחוצה לה אלפים אמה הניח את עירובו בעיר חריבה אין לו ממקום עירו

א אומר אחד שבת ואחד הניח מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה מיתיבי אמר "אמה ר

ע אי אתם מודים לי בנותן את עירובו במערה שאין לו ממקום עירובו אלא אלפים "להן ר

אמה אמרו לו אימתי בזמן שאין בה דיורין הא באין בה דיורין מודו ליה מאי אין בה 

היא גדולה כאנטיוכיא במערה אפילו ' ה לדירה תא שמע שבת בעיר אפידיורין אינה ראוי

היא כמערת צדקיהו מלך יהודה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה קתני עיר דומיא 

דמערה מה מערה חריבה אף עיר חריבה ושבת אין אבל הניח לא מני אילימא רבי עקיבא 

טעמא דשבת אין אבל הניח לא לא מאי איריא חריבה אפילו ישיבה נמי אלא לאו רבנן ו

תימא עיר דומיא דמערה אלא אימא מערה דומיא דעיר מה עיר ישיבה אף מערה ישיבה 

ורבי עקיבא היא דאמר אין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה ובשבת מודי והא כמערת 

צדקיהו קתני כמערת צדקיהו ולא כמערת צדקיהו כמערת צדקיהו גדולה ולא כמערת 

אילו התם חריבה והכא ישיבה מר יהודה אשכחינהו לבני מברכתא דקא מותבי צדקיהו ד

עירובייהו בבי כנישתא דבי אגובר אמר להו גוו ביה טפי כי היכי דלישתרי לכו טפי אמר 

:  ליה רבא פלגאה בעירובין לית דחש להא דרבי עקיבא

  

מסכת עירובין פרק ו 

ר או עם מי שאינו מודה בעירוב הרי בחצ{ הנכרי> }ם"העכו>הדר עם    ב משנה,דף סא

אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרין ' זה אוסר עליו ר

ג מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים ואמר לנו אבא "זה על זה אמר ר

שון אחר מהרו והוציאו את הכלים למבוי עד שלא יוציא ויאסר עליכם רבי יהודה אומר בל

: מהרו ועשו צרכיכם במבוי עד שלא יוציא ויאסר עליכם

יתיב אביי בר אבין ורב חיננא בר אבין ויתיב אביי גבייהו ויתבי וקאמרי    א גמרא,דף סב

שמה דירה ולא שנא חד ולא שנא תרי { גוי> }עובד כוכבים>מ קסבר דירת "בשלמא ר

שמה דירה { גוי> }עובד כוכבים>אליעזר בן יעקב מאי קסבר אי קסבר דירת ' אלא ר

תרי נמי לא ניתסר אמר להו אביי וסבר רבי ' אפילו חד נמי ניתסר ואי לא שמה דירה אפי

הרי { גוי> }עובד כוכבים>שמה דירה והתניא חצירו של { גוי> }ם"עכו>מאיר דירת 

לא שמה דירה והכא בגזירה שמא { גוי> }ם"עכו>ע דירת "הוא כדיר של בהמה אלא דכ

חשוד { דגוי> }דעובד כוכבים>אליעזר בן יעקב סבר כיון ' ד ממעשיו קא מיפלגי רילמ

מ סבר "אשפיכות דמים תרי דשכיחי דדיירי גזרו בהו חד לא שכיח לא גזרו ביה רבנן ור

ואין ביטול { גוי> }ם"עכו>זמנין דמקרי ודייר ואמרו רבנן אין עירוב מועיל במקום 

ט "לא מוגר מ{ וגוי> }ם"ועכו>עד שישכיר  {גוי> }ם"עכו>רשות מועיל במקום 

ד שכירות בריאה בעינן אלא "אילימא משום דסבר דלמא אתי לאחזוקי ברשותו הניחא למ

ד שכירות רעועה בעינן מאי איכא למימר דאתמר רב חסדא אמר שכירות בריאה ורב "למ

חות ששת אמר שכירות רעועה מאי רעועה מאי בריאה אילימא בריאה בפרוטה רעועה פ

בפחות משוה פרוטה לא והא שלח { מגוי> }ם"מעכו>משוה פרוטה מי איכא למאן דאמר 



> ם"העכו>רבי יצחק ברבי יעקב בר גיורי משמיה דרבי יוחנן הוו יודעין ששוכרין מן 

אפילו בפחות משוה פרוטה ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן בן נח נהרג { הגוי}

להשבון אלא בריאה במוהרקי ואבורגני רעועה בלא  על פחות משוה פרוטה ולא ניתן

ד שכירות רעועה בעינן "ד שכירות בריאה בעינן אלא למ"מוהרקי ואבורגני הניחא למ

לכשפים ולא מוגר גופא חצירו של { גוי> }ם"עכו>הכי חשיש ' מאי איכא למימר אפי

חצר לבתים  הרי הוא כדיר של בהמה ומותר להכניס ולהוציא מן{ גוי> }עובד כוכבים>

ומן בתים לחצר ואם יש שם ישראל אחד אוסר דברי רבי מאיר רבי אליעזר בן יעקב 

אומר לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרים זה על זה 

הרי הוא כדיר של בהמה והא אנן { גוי> }ם"עכו>אמר מר חצירו של    ב גמרא,דף סב

ר עליו לא קשיא הא דאיתיה הא בחצר הרי זה אוס{ הגוי> }ם"העכו>תנן הדר עם 

נמי { גוי> }ם"עכו' >דליתיה ומאי קסבר אי קסבר דירה בלא בעלים שמה דירה אפי

ניתסר ואי קסבר דירה בלא בעלים לא שמה דירה אפילו ישראל נמי לא ניתסר לעולם 

קסבר דירה בלא בעלים לא שמה דירה וישראל דכי איתיה אסר כי ליתיה גזרו ביה רבנן 

דכי איתיה גזירה שמא ילמד ממעשיו כי איתיה אסר כי ליתיה לא אסר { גוי} >ם"עכו>

וכי ליתיה לא אסר והתנן המניח את ביתו והלך לו לשבות בעיר אחרת אחד נכרי ואחד 

ישראל אוסר דברי רבי מאיר התם דאתי ביומיה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי 

' יוחנן אמר נהגו העם כר' ליעזר בן יעקב וראליעזר בן יעקב ורב הונא אמר מנהג כרבי א

ל משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי ואמר רב "ל אביי לרב יוסף קי"אליעזר בן יעקב א

ל אפילו "יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב מהו לאורויי במקום רבו א

יעקב בר אבא ' ל ר"ביעתא בכותחא בעו מיניה מרב חסדא כל שני דרב הונא ולא אורי א

ר יוסף "ל הכי א"לאביי כגון מגלת תענית דכתיבא ומנחא מהו לאורויי באתריה דרביה א

ביעתא בכותחא בעו מיניה מרב חסדא כל שני דרב הונא ולא אורי רב חסדא אורי ' אפי

בכפרי בשני דרב הונא 

רב המנונא אורי בחרתא דארגז בשני דרב חסדא רבינא סר סכינא בבבל    א גמרא,דף סג

ל והא רב המנונא אורי בחרתא דארגז בשני דרב "ל רב אשי מאי טעמא עבד מר הכי א"א

חסדא אמר ליה לאו אורי אתמר אמר ליה אתמר אורי ואתמר לא אורי בשני דרב הונא 

חבר דיליה הוה ואנא נמי תלמיד חבר  רביה הוא דלא אורי ואורי בשני דרב חסדא דתלמיד

דמר אנא אמר רבא צורבא מרבנן חזי לנפשיה רבינא איקלע למחוזא אייתי אושפיזכניה 

סכינא וקא מחוי ליה אמר ליה זיל אמטייה לרבא אמר ליה לא סבר מר הא דאמר רבא 

ף "א מחלי"א להני"סימן זיל>צורבא מרבנן חזי לנפשיה אמר ליה אנא מיזבן זבינא 

רבי אלעזר מהגרוניא ורב אבא בר תחליפא איקלעו לבי רב אחא בריה > ב"א ויעק"יקא

דרב איקא באתריה דרב אחא בר יעקב בעי רב אחא בריה דרב איקא למיעבד להו עיגלא 

תילתא אייתי סכינא וקא מחוי להו אמר להו רב אחא בר תחליפא לא ליחוש ליה לסבא 

רבא מרבנן חזי לנפשיה חזי ואיעניש רבי א מהגרוניא הכי אמר רבא צו"אמר להו ר

אלעזר מהגרוניא והאמר רבא צורבא מרבנן חזי לנפשיה שאני התם דאתחילו בכבודו ואי 

בעית אימא שאני רב אחא בר יעקב דמופלג אמר רבא ולאפרושי מאיסורא אפילו בפניו 

ריה שפיר דמי רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשי חזייה לההוא גברא דקא אסר ליה לחמ

ל כי האי "ל ליהוי האי גברא בשמתא א"בצינתא בשבתא רמא ביה קלא ולא אשגח ביה א

' אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה( משלי כא)גוונא מי מתחזא כאפקרותא אמר ליה 



כל מקום שיש בו חילול השם אין חולקין כבוד לרב אמר רבא בפניו אסור וחייב מיתה 

א אומר לא מתו בני אהרן "מיתה ושלא בפניו לא והא תניא ר שלא בפניו אסור ואין חייב

ונתנו בני אהרן הכהן אש על ( ויקרא א)עד שהורו הלכה בפני משה רבן מאי דרוש 

המזבח אמרו אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט ותלמיד אחד 

לום אשתו תמיה אני היה לו לרבי אליעזר שהורה הלכה בפניו אמר רבי אליעזר לאימא ש

אם יוציא זה שנתו ולא הוציא שנתו אמרה לו נביא אתה אמר לה לא נביא אנכי ולא בן 

נביא אנכי אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה ואמר רבה בר בר חנה 

אמר רבי יוחנן אותו תלמיד יהודה בן גוריא שמו והיה רחוק ממנו שלש פרסאות בפניו 

חוק ממנו שלש פרסאות קאמר וליטעמיך שמו ושם אביו למה אלא שלא תאמר הוה והא ר

חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו ' משל היה אמר ר

על כן ' ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים וגו( איוב לב)נחש שנאמר 

פר זעירי אמר רבי חנינא נקרא חוטא שנאמר עם חמת זוחלי ע( דברים לב)זחלתי וכתיב 

בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך רב המנונא רמי כתיב בלבי צפנתי ( תהילים קיט)

בשרתי צדק בקהל רב לא קשיא כאן בזמן שעירא היאירי ( תהילים מ)אמרתך וכתיב 

יו לכהן קיים כאן בזמן שאין עירא היאירי קיים אמר רבי אבא בר זבדא כל הנותן מתנות

עירא היאירי היה כהן לדוד לדוד הוא דהוה ( ב כשמואל )אחד מביא רעב לעולם שנאמר 

אליעזר ' ע לא אלא שהיה משגר לו מתנותיו וכתיב בתריה ויהי רעב בימי דוד ר"כהן לכו

' ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא וגו( במדבר לא)אומר מורידין אותו מגדולתו שנאמר 

ולפני ( במדבר כז)ה איענש דכתיב "חי אבא צוה ואותי לא צוה אפג דאמר להו לא"אע

ר לוי כל דמותיב מלה קמיה "אלעזר הכהן יעמד ולא אשכחן דאיצטריך ליה יהושע א

ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ( במדבר יא)רביה אזיל לשאול בלא ולד שנאמר 

ויאמר אדוני משה כלאם 

אבא בר פפא ' נון בנו יהושע בנו ופליגא דר( א זמים דברי הי)וכתיב    ב גמרא,דף סג

אבא בר פפא לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ' דאמר ר

וכתיב ויאמר ' ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא וגו( יהושוע ה)ורביה שנאמר 

טלתם תמיד של בין אמר לו אמש בי' עתה באתי וגו' כי אני שר צבא ה[ לא]> לו>

יהושוע )הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה על איזה מהן באת אמר לו עתה באתי מיד 

וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק ואמר רבי יוחנן מלמד שהלך בעומקה של הלכה ( ח

ר שמואל "וגמירי דכל זמן שארון ושכינה שרויין שלא במקומן אסורין בתשמיש המטה א

ה דרב גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין דאמר ליה עתה באתי בר איניא משמי

אמר רב ברונא אמר רב כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה עליו הכתוב אומר 

באשתו נדה רבא אמר אם ' נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה ואמר רב יוסף אפי( מיכה ב)

נטריה ההוא מבואה דהוה דייר  אשתו נדה היא תבא עליו ברכה ולא היא דעד האידנא מאן

בה לחמן בר ריסתק אמרו ליה אוגר לן רשותך לא אוגר להו אתו אמרו ליה לאביי אמר 

להו זילו בטילו רשותייכו לגבי חד הוה ליה יחיד במקום נכרי ויחיד במקום נכרי לא אסר 

י אמרו ליה מידי הוא טעמא אלא דלא שכיח דדיירי והכא הא קדיירי אמר להו כל בטול

רשותייהו גבי חד מילתא דלא שכיחא היא ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן אזל רב 

הונא בריה דרב יהושע אמרה לשמעתא קמיה דרבא אמר ליה 



אם כן ביטלת תורת עירוב מאותו מבוי דמערבי יאמרו עירוב מועיל    א גמרא,דף סד

במקום נכרי דמכרזינן אכרזתא לדרדקי אלא אמר רבא ליזיל חד מינייהו ליקרב ליה 

ולשאול מיניה דוכתא ולינח ביה מידי דהוה ליה כשכירו ולקיטו ואמר רב יהודה אמר 

ו אמר ליה אביי לרב יוסף היו שם שמואל אפילו שכירו ואפילו לקיטו נותן עירובו ודי

לקיטו מהו אמר ליה אם אמרו שכירו ולקיטו להקל יאמרו שכירו ' חמשה שכירו וה

לקיטו נותן עירובו ' ולקיטו להחמיר גופא אמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ואפי

ודיו אמר רב נחמן כמה מעליא הא שמעתא אמר רב יהודה אמר שמואל שתה רביעית יין 

יורה אמר רב נחמן לא מעליא הא שמעתא דהא אנא כל כמה דלא שתינא רביעתא  אל

אחא בר חנינא ' דחמרא לא צילא דעתאי אמר ליה רבא מאי טעמא אמר מר הכי האמר ר

ורועה זונות יאבד הון כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה ( משלי כט)מאי דכתיב 

בה בר רב הונא שתוי אל יתפלל ואם מאבד הונה של תורה אמר ליה הדרי בי אמר ר

התפלל תפלתו תפלה שיכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה היכי דמי שתוי והיכי 

דמי שיכור כי הא דרבי אבא בר שומני ורב מנשיא בר ירמיה מגיפתי הוו קא מפטרי 

מהדדי אמעברא דנהר יופטי אמרו כל חד מינן לימא מילתא דלא שמיע לחבריה דאמר מרי 

ר רב הונא לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו פתח חד ואמר ב

היכי דמי שתוי והיכי דמי שיכור שתוי כל שיכול לדבר לפני המלך שיכור כל שאינו יכול 

לדבר לפני המלך פתח אידך ואמר המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו בידו יקח בהן 

ספר תורה אמר רב ששת אפילו 

' בעל בנכסי אשתו רבא אמר אפילו עבד עיסקא ורווח רב פפא אמר אפי   ב גמרא,ף סדד

' מצא מציאה אמר רב נחמן בר יצחק אפילו כתב בהו תפילין ואמר רב חנין ואיתימא ר

אמר רמי בר אבא דרך מיל ' וידר ישראל נדר וגו( במדבר כא)חנינא מאי קראה דכתיב 

ר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא ששתה ושינה כל שהוא מפיגין את היין אמ

כדי רביעית אבל שתה יותר מרביעית כל שכן שדרך טורדתו ושינה משכרתו ודרך מיל 

ג שהיה רוכב על החמור והיה מהלך מעכו לכזיב והיה רבי "מפיגה היין והתניא מעשה בר

הדרך מצא נכרי אילעאי מהלך אחריו מצא גלוסקין בדרך אמר לו אילעאי טול גלוסקין מן 

אילעאי אמר לו מהיכן אתה ' אחד אמר לו מבגאי טול גלוסקין הללו מאילעאי ניטפל לו ר

אמר לו מעיירות של בורגנין ומה שמך מבגאי שמני כלום היכירך רבן גמליאל מעולם 

אמר לו לאו באותה שעה למדנו שכוון רבן גמליאל ברוח הקודש ושלשה דברים למדנו 

אין מעבירין על האוכלין ולמדנו שהולכין אחרי רוב עוברי דרכים באותה שעה למדנו ש

ולמדנו שחמצו של נכרי אחר הפסח מותר בהנאה כיון שהגיע לכזיב בא אחד לישאל על 

נדרו אמר לזה שעמו כלום שתינו רביעית יין האיטלקי אמר לו הן אם כן יטייל אחרינו עד 

לסולמא של צור כיון שהגיע לסולמא דצור  מילין עד שהגיע' שיפיג יינינו וטייל אחריהן ג

ג מן החמור ונתעטף וישב והתיר לו נדרו והרבה דברים למדנו באותה שעה למדנו "ירד ר

שרביעית יין האיטלקי משכר ולמדנו שיכור אל יורה ולמדנו שדרך מפיגה את היין ולמדנו 

שלשה מילין  שאין מפירין נדרים לא רכוב ולא מהלך ולא עומד אלא יושב קתני מיהת

שאני יין האיטלקי דמשכר טפי והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא ששתה 

רביעית אבל שתה יותר מרביעית כל שכן דרך טורדתו ושינה משכרתו רכוב שאני השתא 

דאתית להכי לרמי בר אבא נמי לא קשיא רכוב שאני איני והאמר רב נחמן מפירין נדרים 

ין רכוב תנאי היא דאיכא למאן דאמר פותחין בחרטה ואיכא למאן בין מהלך בין עומד וב



דאמר אין פותחין בחרטה דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי פתח ליה רבן 

יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא כל הבוטה ( משלי יב)גמליאל לההוא גברא 

רין על האוכלין אמר ראוי לדוקרו בחרב אלא שלשון חכמים מרפא אמר מר ואין מעבי

רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי לא שנו אלא בדורות הראשונים שאין בנות ישראל 

פרוצות בכשפים אבל בדורות האחרונים שבנות ישראל פרוצות בכשפים מעבירין תנא 

שלימין מעבירין פתיתין אין מעבירין אמר ליה רב אסי לרב אשי ואפתיתין לא עבדן 

ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם דשקלי ( יג יחזקאל)והכתיב 

באגרייהו אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה 

יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש    א גמרא,דף סה

לכן שמעי נא זאת ענייה ושכורת ולא מיין מיתיבי שיכור ( ישעיהו נא)ועד עכשיו שנאמר 

חו מקח וממכרו ממכר עבר עבירה שיש בה מיתה ממיתין אותו מלקות מלקין אותו מק

כללו של דבר הרי הוא כפיקח לכל דבריו אלא שפטור מן התפלה מאי יכולני לפטור 

ש אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע "דקאמר נמי מדין תפלה אמר רבי חנינא ל

ל המפיק מגן בשעת גאוה סוגרין וחותמין ר חנינא כ"א : לשכרותו של לוט פטור מכולם

גאוה אפיקי מגנים סגור חותם צר מאי משמע דהאי אפיק ( איוב מא)צרות בעדו שנאמר 

יוחנן אמר ' אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעבורו ר( איוב ו)לישנא דעבורי הוא דכתיב 

( הילים יחת)כל שאינו מפיק אתמר מאי משמע דהאי מפיק לישנא דגלויי הוא דכתיב 

ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מכדי קראי משמע בין למר ובין למר מאי בינייהו 

איכא בינייהו דרב ששת דרב ששת מסר שינתיה לשמעיה מר אית ליה דרב ששת ומר 

לית ליה דרב ששת אמר רב חייא בר אשי אמר רב כל שאין דעתו מיושבת עליו אל 

בי חנינא ביומא דרתח לא מצלי אמר בצר אל יורה בצר אל יורה ר' יתפלל משום שנא

כתיב מר עוקבא ביומא דשותא לא הוה נפיק לבי דינא אמר רב נחמן בר יצחק הלכתא 

בעיא צילותא כיומא דאסתנא אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי אמר רבא 

מי אמר רב יהודה יו' מני לז' אי קרצתן כינה לא תנאי מר בריה דרבינא עבדה ליה אמיה ז

ר שמעון בן לקיש לא איברי סיהרא אלא לגירסא אמרי "לא איברי ליליא אלא לשינתא א

זירא מחדדן שמעתך אמר להו דיממי נינהו אמרה ליה ברתיה דרב חסדא לרב ' ליה לר

חסדא לא בעי מר מינם פורתא אמר לה השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובא אמר 

א הבא מן "אנן פועלי דיממי אנן רב אחא בר יעקב יזיף ופרע אמר ר רב נחמן בר יצחק

> אחוא>ואקבצם אל הנהר הבא אל ( עזרא ח)הדרך אל יתפלל שלשה ימים שנאמר 

אבוה דשמואל כי אתי באורחא לא מצלי ' ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם וגו[ אהוא]

לא מצלי בביתא דאית ביה  תלתא יומי שמואל לא מצלי בביתא דאית ביה שיכרא רב פפא

את ' וירח ה( בראשית ח)ר חנינא כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו שנאמר "הרסנא א

אותיות ' זקנים יין ניתן בע' חייא כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' אמר ר' ריח הניחוח וגו

ם ולשלם ר חנין לא נברא יין אלא לנחם אבלי"אותיות נכנס יין יצא סוד א' וסוד ניתן בע

ר חנין בר פפא כל שאין יין נשפך "א' תנו שכר לאובד וגו( משלי לא)' שכר לרשעים שנא

וברך את לחמך ואת מימיך מה לחם ( שמות כג)' בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה שנא

שניקח בכסף מעשר אף מים שניקח בכסף מעשר ומאי ניהו יין וקא קרי ליה מים 

ר אילעאי בשלשה "תו כמים איכא ברכה ואי לא לא אאי נשפך בבי   ב גמרא,דף סה

אמר רב יהודה אמר רב  : דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו ואמרי ליה אף בשחקו



חייא ואסר ' ישראל ונכרי בפנימית וישראל בחיצונה בא מעשה לפני רבי ואסר ולפני ר

כמאן אמרה רב יתוב רבה ורב יוסף בשילהי פירקיה דרב ששת ויתיב רב ששת וקאמר 

מאיר כרכיש רבה רישיה אמר רב יוסף תרי גברי רברבי כרבנן ליטעו ' לשמעתיה כר

בהאי מילתא אי כרבי מאיר למה לי ישראל בחיצונה וכי תימא מעשה שהיה כך היה והא 

א בן יעקב האמר עד "בעו מיניה מרב פנימי במקומו מהו ואמר להן מותר ואלא מאי כר

ע דאמר רגל המותרת במקומה אוסרת "ין זה על זה אלא כרשיהו שני ישראלים אוסר

' שלא במקומה למה לי נכרי אפילו ישראל נמי אמר רב הונא בריה דרב יהושע לעולם כר

אליעזר בן יעקב וכרבי עקיבא והכא במאי עסקינן כגון שעירבו וטעמא דאיכא נכרי 

ל ונכרי בחיצונה דאסיר אבל ליכא נכרי לא אסיר בעא מיניה רבי אליעזר מרב ישרא

וישראל בפנימית מהו התם טעמא משום דשכיח דדייר דמירתת נכרי וסבר השתא אתי 

נ "ישראל ואמר לי ישראל דהוה גבך היכא אבל הכא אמינא ליה נפק אזל ליה או דילמא ה

ל "תן לחכם ויחכם עוד ר( משלי ט)ל "מירתת דסבר השתא אתי ישראל וחזי לי א

עו לההוא פונדק ולא הוה שוכר והוה משכיר אמרו מהו למיגר ותלמידי דרבי חנינא איקל

מיניה כל היכא דלא מצי מסליק ליה לא תיבעי לך דלא אגרינא כי תיבעו היכא דמצי 

מסליק ליה מאי כיון דמצי מסליק אגרינא או דילמא השתא מיהא הא לא סלקיה אמר להן 

אפס אמר ' אתו שיילו לרריש לקיש נשכור ולכשנגיע אצל רבותינו שבדרום נשאל להן 

אסי איקלעו לההוא ' חייא בר אבא ור' להן יפה עשיתם ששכרתם רבי חנינא בר יוסף ור

פונדק דאתא נכרי מרי דפונדק בשבתא אמרו מהו למיגר מיניה שוכר כמערב דמי מה 

מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום או דילמא שוכר כמבטל רשות דמי מה מבטל 

אסי ' אף שוכר ואפילו בשבת רבי חנינא בר יוסף אמר נשכור ור רשות ואפילו בשבת

חייא בר אבא נסמוך על דברי זקן ונשכור אתו שיילו ליה ' אמר לא נשכור אמר להו ר

לרבי יוחנן אמר להן 

ר יוחנן "ר יוחנן הכי והא"יפה עשיתם ששכרתם תהו בה נהרדעי ומי א   א גמרא,דף סו

ב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום לא מה מערב שוכר כמערב דמי מאי לאו מה מער

ואפילו בפחות משוה פרוטה אף שוכר בפחות משוה פרוטה ומה מערב אפילו שכירו 

ולקיטו אף שוכר אפילו שכירו ולקיטו ומה מערב חמשה ששרוין בחצר אחת אחד מערב 

ר י כולן תהי בה רבי אלעז"י כולן שוכר נמי חמשה ששרוין בחצר אחת אחד שוכר ע"ע

א אמר רב ששת גברא רבה כרבי זירא לא ידע מאי תהייא "אמר רבי זירא מאי תהייא דר

א קא קשיא ליה דשמואל רביה דאמר שמואל כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין "דר

מערבין ואין אוסרין אוסרין ואין מערבין אין מבטלין כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין 

' חצירות ופתח א' מערבין ואין אוסרין אין מבטלין כגון בחצירות זו לפנים מזו ' כגון ב

ביניהן אוסרין ואין מערבין אין מבטלין לאתויי מאי לאו לאתויי נכרי ואי דאתא מאתמול 

לוגר מאתמול 

אלא לאו דאתא בשבתא וקתני אוסרין ואין מערבין אין מבטלין שמע    ב גמרא,דף סו

אמר ליה אביי את אמרת ניהלן ואהא אמרת מינה אמר רב יוסף לא שמיע לי הא שמעתא 

ניהלן דאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר ואין ביטול רשות בחורבה ואמרת לן 

עלה כי אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר לא אמרן אלא שתי חצירות ופתח אחד 

ה ל אנא אמינא משמי"ביניהן אבל זו לפנים מזו מתוך שאוסרין זה על זה מבטלין א

דשמואל הכי והאמר שמואל אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו אנשי חצר ולא אנשי 



חצירות אמר ליה כי אמרת לן אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו אהא אמרת לן 

שהמבוי לחצירות כחצר לבתים גופא אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר ואין 

ביטול רשות מחצר לחצר ויש ביטול רשות ביטול רשות בחורבה ורבי יוחנן אמר יש 

בחורבה וצריכא דאי אשמעינן מחצר לחצר בהא קאמר שמואל משום דהא תשמישתא 

לחוד והא תשמישתא לחוד אבל חורבה דתשמישתא חדא לתרווייהו אימא מודי ליה לרבי 

יוחנן וכי אתמר בהא בהא קאמר רבי יוחנן אבל בהך מודי ליה לשמואל צריכא אמר אביי 

א דאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר לא אמרן אלא בשתי חצירות ופתח אחד ה

חצירות זו לפנים מזו מתוך שאוסרין מבטלין רבא אמר אפילו שתי חצירות ' ביניהן אבל ב

זו לפנים מזו פעמים מבטלין ופעמים אין מבטלין כיצד נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד 

נה ולא עירב שתיהן אסורות נתנו עירובן בפנימית ושכח בין מן הפנימית ובין מן החיצו

אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות שכח אחד מן החיצונה ולא עירב פנימית 

מותרת וחיצונה אסורה נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד בין מן הפנימית ובין מן החיצונה 

לבני פנימית ליתא  ולא עירב שתיהן אסורות האי בר פנימית למאן ניבטיל ליבטיל

לערובייהו גבייהו ליבטיל לבני חיצונה אין בטול רשות מחצר לחצר האי בר חיצונה למאן 

נבטיל ליבטיל לבני חיצונה איכא פנימית דאסרה עלייהו ליבטיל לבני פנימית אין ביטול 

רשות מחצר לחצר נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן 

בר פנימית למאן נבטיל ליבטיל לבני הפנימית איכא חיצונה דאסרה עלייהו  אסורות האי

ליבטיל לבני חיצונה אין ביטול רשות מחצר לחצר 

שכח אחד מן החיצונה ולא עירב ודאי פנימית מותרת דאחדא דשא    א גמרא,דף סז

ומשתמשא וחיצונה אסורה אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא וכי שכח אחד מן 

פנימית ולא עירב אמאי שתיהן אסורות לבטיל בר פנימית לבני פנימית ותיתי חיצונה ה

ותשתרי בהדייהו כמאן כרבי אליעזר דאמר אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד כי 

רב חסדא ורב ששת כי פגעי בהדי  : קאמינא לרבנן דאמרי צריך לבטל לכל אחד ואחד

א דרב ששת ורב ששת מרתע כוליה גופיה הדדי רב חסדא מרתען שיפוותיה ממתניית

מפלפוליה דרב חסדא בעא מיניה רב חסדא מרב ששת שני בתים משני צידי רשות הרבים 

ובאו נכרים והקיפום מחיצה בשבת מהו אליבא דמאן דאמר אין ביטול רשות מחצר לחצר 

ר לא תיבעי לך השתא דאי בעו לערובי מאתמול מצו מערבי אמרת אין ביטול רשות מחצ

לחצר הכא דאי בעו לערובי מאתמול לא מצו מערבי לא כל שכן כי תיבעי לך אליבא 

דמאן דאמר יש ביטול רשות מחצר לחצר התם דאי בעו לערובי מאתמול מצו מערבי 

בטולי נמי מצי מבטל אבל הכא דלא מצו מערבי מאתמול בטולי נמי לא מצי מבטל או 

בשבת מהו אליבא דמאן דאמר שוכרין לא  דילמא לא שנא אמר ליה אין מבטלין מת נכרי

ד אין שוכרין "תיבעי לך השתא תרתי עבדינן חדא מיבעיא אלא כי תיבעי לך אליבא דמ

תרתי הוא דלא עבדינן הא חדא עבדינן או דילמא לא שנא אמר ליה אני אומר מבטלין 

ל אמר רב יהודה אמר שמואל נכרי שיש לו פתח ארבעה ע : והמנונא אמר אין מבטלין

ארבעה פתוח לבקעה אפילו מכניס ומוציא גמלים וקרונות כל היום כולו דרך מבוי אין 

ט בפיתחא דמיחד ליה בההוא ניחא ליה איבעיא להו פתוח לקרפף "אוסר על בני מבוי מ

ר נחמן בר אמי משמיה דאולפנא "מהו א

תים אוסר פתוח לקרפף רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו נכרי בית סא' אפי   ב גמרא,דף סז

יותר מבית סאתים אינו אוסר וישראל בית סאתים אינו אוסר יותר מבית סאתים אוסר 



ל הרי אמרו בית סאתים אוסר "בעא מיניה רבא בר חקלאי מרב הונא פתוח לקרפף מהו א

יותר מבית סאתים אינו אוסר אמר עולא אמר רבי יוחנן קרפף יותר מבית סאתים שלא 

ט מחיצה היא אלא "פילו כוריים הזורק לתוכו חייב מהוקף לדירה ואפילו כור וא

שמחוסרת דיורין מתיב רב הונא בר חיננא סלע שבים גבוה עשרה ורוחב ארבעה אין 

מטלטלין לא מן תוכו לים ולא מן הים לתוכו פחות מכאן מטלטלין עד כמה עד בית סאתים 

מטלטל אלא לאו אהייא אילימא אסיפא בית סאתים טפי לא והא מכרמלית לכרמלית קא 

אין מטלטלין לא מתוכו לים ולא מן ' ארישא והכי קאמר סלע שבים גבוה עשרה ורוחב ד

הים לתוכו ועד כמה עד בית סאתים הא יתר מבית סאתים מטלטלין אלמא כרמלית היא 

יוחנן אמר רבא מאן דלא ידע תרוצי מתנייתא תיובתא מותיב ליה לרבי יוחנן ' תיובתא דר

כי קאמר הא בתוכו מטלטלין ועד כמה עד בית סאתים רב אשי אמר לעולם ארישא וה

לעולם ארישא הן אמרו והן אמרו הן אמרו קרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אין 

אמות והן אמרו אין מטלטלין מרשות היחיד לכרמלית בית סאתים ' מטלטלין בו אלא בד

י "ט רה"לתוכו ולא מתוכו לים מדשרי לטלטולי בכוליה אסרי רבנן לטלטולי לא מן הים 

גמורה היא יתר מבית סאתים דאסור לטלטולי בכוליה שרו רבנן לטלטולי מתוכו לים ומן 

י גמורה היא ואתי לטלטולי בכוליה ומאי שנא תוכו "ט דלמא אמרי רה"הים לתוכו מ

ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה אמר להו רבה  : שכיח מתוכו לים ומן הים לתוכו לא שכיח

ל הא לא "ל נסמוך אשיתוף א"ל אביי והא לא ערבינן א"נייתו ליה חמימי מגו ביתאי א

שתפינן נימרו ליה לנכרי ליתי ליה אמר אביי בעי לאותביה למר ולא שבקן רב יוסף 

כהנא כי הוינן בי רב יהודה הוה אמר לן בדאורייתא מותבינן [ יוסף אמר רב]דאמר רב 

ן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא לבתר הכי אמר תיובתא והדר עבדינן מעשה בדרבנ

הזאה שבות ואמירה לנכרי שבות [ ליה דתניא]ליה מאי בעית לאותביה למר אמר 

מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת אף אמירה לנכרי שבות ואינה    א גמרא,דף סח

עשה ל ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מ"דוחה את השבת א

ל רבה בר רב חנן לאביי מבואה דאית ביה תרי גברי "דהא מר לא אמר לנכרי זיל אחים א

ל מאי נעביד מר לאו אורחיה אנא "רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף א

טרידנא בגירסאי אינהו לא משגחי ואי אקני להו פיתא בסלא כיון דאי בעו לה מינאי ולא 

טיל שיתוף דתניא אחד מבני מבוי שביקש יין ושמן ולא נתנו לו אפשר ליתבה נהלייהו ב

בטל השיתוף ונקני להו מר רביעתא דחלא בחביתא תניא אין משתתפין באוצר והא תניא 

ה דתנן המת בבית ולו פתחים הרבה כולן "ש הא ב"ק הא ב"משתתפין אמר רב אושעיא ל

או באחד מהן או בחלון שיש בו טמאין נפתח אחד מהן הוא טמא וכולן טהורין חישב להוצי

ארבעה על ארבעה מציל על כל הפתחים כולן בית שמאי אומרים והוא שחישב עד שלא 

ה אומרים אף משימות המת ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר להו רבא "ימות המת וב

נישיילה לאימיה אי צריכא נחים ליה נכרי אגב אימיה אמר ליה רב משרשיא לרבא אימיה 

ל אימור תונבא בעלמא הוא דנקט לה ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה "לה תמרי אקא אכ

אמר להו רבא פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי ואיזיל ואיתיב התם ואיבטיל להו הא חצר 

יוחנן ' ל רבינא לרבא והאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר אמר ליה אנא כר"א

י לא סבר לה מר כשמואל סבירא לי דאמר יש ביטול מחצר לחצר וא

ניתיב מר בדוכתיה וניבטיל להו לדידהו וניהדרו אינהו וניבטלו ליה למר    ב גמרא,דף סח

דהא אמר רב מבטלין וחוזרין ומבטלין אנא בהא כשמואל סבירא לי דאמר אין מבטלין 



ט אין מבטלין וחוזרין ומבטלין לאו משום דכיון "וחוזרין ומבטלין ולאו חד טעמא הוא מ

דבטליה לרשותיה אסתלק ליה מהכא לגמרי והוה ליה כבן חצר אחרת ואין ביטול רשות 

מחצר לחצר מר נמי לא ניבטיל התם היינו טעמא כי היכי דלא ליהוי מלתא דרבנן כחוכא 

ואטלולא גופא רב אמר מבטלין וחוזרין ומבטלין ושמואל אמר אין מבטלין וחוזרין 

אליעזר קא מיפלגי דרב דאמר כרבנן ' רבנן ורומבטלין לימא רב ושמואל בפלוגתא ד

לרבי אליעזר עד כאן לא קאמר רבי ' א אמר לך רב אנא דאמרי אפי"ושמואל דאמר כר

אליעזר התם המבטל רשות חצירו רשות ביתו ביטל משום דבבית בלא חצר לא דיירי 

לא  אינשי אבל לענין איסתלוקי מי אמר ושמואל אמר אנא דאמרי אפילו כרבנן עד כאן

קאמרי רבנן התם אלא מאי דבטיל בטיל ודלא בטיל לא בטיל אבל מאי דבטיל מיהא 

איסתלק לגמרי אמר רב אחא בר חנא אמר רב ששת כתנאי מי שנתן רשותו והוציא בין 

מ רבי יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אינו אוסר מאי "בשוגג בין במזיד אוסר דברי ר

חוזרין ומבטלין ומר סבר אין מבטלין וחוזרין לאו בהא קמיפלגי דמר סבר מבטלין ו

ע אין מבטלין וחוזרין ומבטלין "ומבטלין אמר רב אחא בר תחליפא משמיה דרבא לא דכ

ס קנסו שוגג אטו מזיד ומר סבר לא קנסו שוגג "והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קא מיפלגי מ

אמר רבן גמליאל  : א ורבנן קא מיפלגי"אטו מזיד רב אשי אמר רב ושמואל בפלוגתא דר

צדוקי מאן דכר שמיה חסורי מיחסרא והכי קתני  : מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו

צדוקי הרי הוא כנכרי ורבן גמליאל אומר צדוקי אינו כנכרי ואמר רבן גמליאל מעשה 

בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים ואמר לנו אבא מהרו והוציאו את הכלים 

ויאסר עליכם והתניא הדר עם נכרי צדוקי וביתוסי הרי אלו אוסרין  למבוי עד שלא יוציא

ומעשה בצדוקי אחד שהיה דר עם > רבן גמליאל אומר צדוקי וביתוסי אינן אוסרין>עליו 

רבן גמליאל במבוי בירושלים ואמר להם רבן גמליאל לבניו בני מהרו והוציאו מה שאתם 

ציא התועב הזה ויאסר עליכם שהרי ביטל מוציאין והכניסו מה שאתם מכניסין עד שלא יו

רשותו לכם דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בלשון אחרת מהרו ועשו צורכיכם במבוי 

עד שלא תחשך ויאסר עליכם אמר מר הוציאו מה שאתם מוציאין והכניסו מה שאתם 

מכניסין עד שלא יוציא התועב הזה ויאסר עליכם למימרא דכי מפקי אינהו והדר מפיק 

יהו לא אסר א

והתנן מי שנתן רשותו והוציא בין בשוגג בין במזיד אוסר דברי רבי    א גמרא,דף סט

מאיר אמר רב יוסף אימא אינו אוסר אביי אמר לא קשיא כאן שהחזיקו בני מבוי במבוי 

כאן שלא החזיקו בני מבוי במבוי והתניא עד שלא נתן רשותו הוציא בין בשוגג בין במזיד 

י רבי מאיר רבי יהודה אומר בשוגג יכול לבטל במזיד אינו יכול לבטל מי יכול לבטל דבר

שנתן רשותו והוציא בין בשוגג בין במזיד אוסר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר במזיד 

אוסר בשוגג אינו אוסר במה דברים אמורים בשלא החזיקו בני מבוי במבוי אבל החזיקו 

יהודה אומר בלשון אחרת ' אמר מר ר : אינו אוסרבני מבוי במבוי בין בשוגג ובין במזיד 

מהרו ועשו צורכיכם במבוי עד שלא תחשך ויאסר עליכם אלמא נכרי הוא והא אנן עד 

שלא יוציא תנן אימא עד שלא יוציא היום ואיבעית אימא לא קשיא כאן במומר לחלל 

גילוי שבתות בצנעא כאן במומר לחלל שבתות בפרהסיא כמאן אזלא הא דתניא מומר ו

פנים הרי זה אינו מבטל רשות גילוי פנים מומר הוי אלא מומר בגילוי פנים אינו יכול 

יהודה ' יהודה ההוא דנפק בחומרתא דמדושא כיון דחזייה לר' לבטל רשות כמאן כר

יהודה אמר רב הונא איזהו ישראל מומר זה ' נשיאה כסייה אמר כגון זה מבטל רשות לר



חשוד לכל ' מ דאמר חשוד לדבר א"רב נחמן כמאן אי כרל "המחלל שבתות בפרהסיא א

לא הוי ' מכל איסורין שבתורה נמי אי כרבנן האמרי חשוד לדבר א' בא' התורה כולה אפי

חשוד לכל התורה כולה 

אמר רב נחמן בר { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>עד דהוי מומר    ב גמרא,דף סט

ל מומר משמר שבתו בשוק מבטל רשות יצחק ליתן רשות ולבטל רשות וכדתניא ישרא

שאינו משמר שבתו בשוק אינו מבטל רשות מפני שאמרו ישראל נוטל רשות ונותן רשות 

ובנכרי עד שישכיר כיצד אומר לו רשותי קנויה לך רשותי מבוטלת לך קנה ואין צריך 

מכם ולא ( ויקרא א)ז כדתניא "לזכות רב אשי אמר האי תנא הוא דחמירא עליה שבת כע

כולכם פרט למומר מכם בכם חלקתי ולא באומות מן הבהמה להביא בני אדם הדומין 

לבהמה מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה חוץ מן המומר 

והמנסך יין והמחלל שבתות בפרהסיא הא גופא קשיא אמרת מכם ולא כולכם להוציא את 

שראל הא לא קשיא רישא במומר לכל התורה המומר והדר תני מקבלין קרבנות מפושעי י

כולה מציעתא במומר לדבר אחד אימא סיפא חוץ מן המומר והמנסך יין האי מומר היכי 

דמי אי מומר לכל התורה היינו רישא אי לדבר אחד קשיא מציעתא אלא לאו הכי קאמר 

: מינהז ושבת כי הדדי נינהו שמע "חוץ מן המומר לנסך ולחלל שבתות בפרהסיא אלמא ע

אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב ביתו אסור מלהכניס ומלהוציא    ב משנה,דף סט

לו ולהם ושלהם מותרין לו ולהם נתנו לו רשותן הוא מותר והן אסורין היו שנים אוסרין 

זה על זה שאחד נותן רשות ונוטל רשות שנים נותנין רשות ואין נוטלין רשות מאימתי 

ה אומרים משחשיכה מי שנתן רשותו והוציא "מבעוד יום וב ש אומרים"נותנין רשות ב

יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אינו ' מאיר ר' ז אוסר דברי ר"בין בשוגג בין במזיד ה

: אוסר

ביתו הוא דאסור הא חצירו שריא היכי דמי אי דבטיל ביתו אמאי אסור    ב גמרא,דף סט

כגון שביטל רשות חצירו ולא ביטל  אי דלא בטיל חצירו אמאי שריא הכא במאי עסקינן

רשות ביתו וקא סברי רבנן המבטל רשות חצירו רשות ביתו לא ביטל דדייר איניש בבית 

נתנו לו רשותן הוא מותר  : בלא חצר ושלהן מותר לו ולהן מאי טעמא דהוי אורח לגבייהו

גבי חד לא ונהוי אינהו לגביה כי אורחין חד לגבי חמשה הוי אורח חמשה ל : והן אסורין

מ מבטלין וחוזרין ומבטלין הכי קאמר נתנו לו רשותן מעיקרא הוא מותר והן "הוי אורח ש

פשיטא לא צריכא דהדר חד מינייהו ובטיל ליה  : היו שנים אוסרין זה על זה : אסורין

ל דכיון דבעידנא דבטיל לא הוה ליה שריותא בהאי "לחבריה מהו דתימא לישתרי קמ

הא תו למה לי אי נותן תנינא אי נוטל תנינא סיפא איצטריכא  : ותשאחד נותן רש : חצר

ליה שנים נותנין רשות הא נמי פשיטא מהו דתימא 

למה לי לא  : ואין נוטלין רשות : ל"ליגזר דילמא אתי לבטולי להו קמ   א גמרא,דף ע

 צריכא אף על גב דאמרי ליה קני על מנת להקנות בעא מיניה אביי מרבה חמשה ששרויין

בחצר אחת ושכח אחד מהן ולא עירב כשהוא מבטל רשותו צריך לבטל לכל אחד ואחד או 

ל צריך לבטל לכל אחד ואחד איתיביה אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב "לא א

שנים שעירבו נותנין רשותן לאחד שלא עירב ושנים שלא עירבו נותנין רשותן לשנים 

שעירב נותן רשותו לאחד שלא עירב ואין  שעירבו או לאחד שלא עירב אבל לא אחד

שנים שעירבו נותנין רשותן לשנים שלא עירבו ואין שנים שלא עירבו נותנין רשותן 

ד אי "לשנים שלא עירבו קתני מיהת רישא אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב ה



 דליכא אחרינא בהדיה בהדי מאן עירב אלא פשיטא דאיכא אחרינא בהדיה וקתני לאחד

שעירב ורבה הכא במאי עסקינן דהוה ומית אי דהוה ומית אימא סיפא אבל אין אחד 

שעירב נותן רשותו לאחד שלא עירב ואי דהוה ומית אמאי לא אלא פשיטא דאיתיה 

ומדסיפא איתיה רישא נמי איתיה מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא תדע דקתני סיפא 

נים שעירבו לשנים אין לאחד לא ואביי אמר דרישא ושנים שלא עירבו נותנין רשותן לש

אי הכי ליתני לאחד שעירב או לאחד שלא עירב קשיא אחד שלא עירב ' לאחד מב' מאי לב

ל דאין צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד "נותן רשותו לאחד שעירב לאביי דאיתיה וקמ

ד שלא עירב לרבה דהוה ומית ולא גזור זימנין דאיתיה ושנים שעירבו נותנין רשותן לאח

שלא עירבו נותנין רשותן לשנים ' ל וב"פשיטא מהו דתימא כיון דלא עירב ליקנסיה קמ

א לגזר "שלא עירבו איצטריכא ליה סד' שעירבו לרבה תנא סיפא לגלויי רישא לאביי ב

ל או לאחד שלא עירב למה לי מהו דתימא הני מילי היכא "דלמא אתי לבטולי להו קמ

א עירבו אבל היכא דכולן לא עירבו ליקנסינהו כדי שלא תשתכח דמקצתן עירבו ומקצתן ל

ל אבל אין אחד שעירב נותן רשותו לאחד שלא עירב לאביי תנא סיפא "תורת עירוב קמ

לגלויי רישא לרבה איידי דתנא רישא תנא נמי סיפא ואין שנים שעירבו נותנין רשותן 

מינייהו לחבריה מהו דתימא  לשנים שלא עירבו הא תו למה לי לא צריכא דבטיל ליה חד

ל כיון דבעידנא דבטיל לא הוו ליה שריותא בהא חצר לא ואין שנים שלא "לשתרי ליה קמ

עירבו נותנין רשותן לשנים שלא עירבו הא תו למה לי לא צריכא דאמרי קני על מנת 

להקנות בעא מיניה רבא מרב נחמן יורש מהו שיבטל רשות 

רובי מאתמול מצי מערב בטולי נמי מצי מבטל אבל האי היכא דאי בעי לע   ב גמרא,דף ע

כיון דאי בעי לערובי מאתמול לא מצי מערב לא מצי מבטל או דלמא יורש כרעיה דאבוה 

ל אני אומר מבטל והני דבי שמואל תנו אין מבטל איתיביה זה הכלל כל שמותר "הוא א

חוץ ממבטל  למקצת שבת הותר לכל השבת וכל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת

רשות כל שהותר למקצת שבת מותר לכל השבת כגון עירב דרך הפתח ונסתם הפתח 

עירב דרך חלון ונסתם חלון זה הכלל לאתויי מבוי שניטלו קורותיו או לחייו כל שנאסר 

ר והקיפום נכרים "למקצת שבת נאסר לכל השבת כולה כגון שני בתים בשני צידי רה

אי לאתויי מת נכרי בשבת וקתני חוץ ממבטל רשות איהו מחיצה בשבת זה הכלל לאתויי מ

אין יורש לא אימא חוץ מתורת ביטול רשות איתיביה אחד מבני חצר שמת והניח רשותו 

לאחד מן השוק מבעוד יום אוסר משחשיכה אינו אוסר ואחד מן השוק שמת והניח רשותו 

ניבטיל מאי אוסר נמי לאחד מבני חצר מבעוד יום אינו אוסר משחשיכה אוסר אמאי אוסר 

דקתני עד שיבטל תא שמע ישראל וגר שרויין במגורה אחת ומת גר מבעוד יום 

פ שלא החזיק "פ שהחזיק ישראל אחר בנכסיו אוסר משחשיכה אע"אע   א גמרא,דף עא

פ שהחזיק ולא מיבעיא כי "ישראל אחר אינו אוסר הא גופא קשיא אמרת מבעוד יום אע

פ "פ שלא החזיק והא אע"זיק לא אסר אמר רב פפא אימא אעלא החזיק אדרבה כי לא הח

פ שלא החזיק מבעוד יום אלא משחשיכה כיון דהוה ליה להחזיק "ק אע"שהחזיק קתני ה

פ שלא החזיק "פ שלא החזיק ישראל אחר אינו אוסר אע"מבעוד יום אוסר משחשיכה אע

פ "א אימא אעישראל אחר ולא מיבעיא כי החזיק אדרבה כי החזיק אסר אמר רב פפ

פ שהחזיק משחשיכה כיון דלא הוה ליה "ק אע"פ שלא החזיק קתני ה"שהחזיק והא אע

להחזיק מבעוד יום אינו אוסר קתני מיהת רישא אוסר אמאי אוסר ניבטל מאי אוסר דקתני 

ש היא דאמרי אין ביטול רשות בשבת דתנן מאימתי "מני ב' יוחנן אמר מתני' עד שיבטל ר



ה "ט דב"ה אומרים משתחשך אמר עולא מ"אומרים מבעוד יום ובש "נותנין רשות ב

נעשה כאומר כלך אצל יפות אמר אביי מת נכרי בשבת מאי כלך אצל יפות איכא אלא 

ש סברי ביטול רשות מיקנא רשותא הוא ומיקנא רשותא בשבת "הכא בהא קמיפלגי דב

: שפיר דמיה סברי אסתלוקי רשותא בעלמא הוא ואסתלוקי רשותא בשבת "אסור וב

בעל הבית שהיה שותף לשכניו לזה ביין ולזה ביין אינן צריכין לערב    א משנה,דף עא

: ש אומר אחד זה ואחד זה אינן צריכין לערב"לזה ביין ולזה בשמן צריכין לערב ר

אמר רב ובכלי אחד אמר רבא דיקא נמי דקתני לזה ביין ולזה בשמן    א גמרא,דף עא

למא רישא בכלי אחד וסיפא בשני כלים שפיר אלא אי אמרת צריכין לערב אי אמרת בש

ל אביי יין ויין ראוי "רישא בשני כלים וסיפא בשני כלים מה לי יין ויין מה לי יין ושמן א

ואפילו  : ש אומר אחד זה ואחד זה אין צריכין לערב"ר : לערב יין ושמן אין ראוי לערב

ש לטעמיה "בחצר שבין שני מבואות ור לזה ביין ולזה בשמן אמר רבה הכא במאי עסקינן

ר עירבו "ש למה הדבר דומה לשלש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרה"דתנן אמר ר

שתים החיצונות עם האמצעית היא מותרת עמהן והן מותרות עמה ושתים החיצונות 

ל אביי מי דמי התם קתני שתים החיצונות אסורות הכא קתני אין "אסורות זו עם זו א

כין לערב כלל מאי אין צריכין לערב שכנים בהדי בעל הבית אבל שכנים בהדי הדדי צרי

צריכין לערב 

ורב יוסף אמר רבי שמעון ורבנן בפלוגתא דרבי יוחנן בן נורי ורבנן קא    ב גמרא,דף עא

מיפלגי דתנן שמן שצף על גבי יין ונגע טבול יום בשמן לא פסל אלא שמן בלבד ורבי 

י בן נורי תניא "מר שניהן חיבורין זה לזה רבנן כרבנן ורבי שמעון כריוחנן בן נורי או

א בן תדאי אומר אחד זה ואחד זה צריכין לערב ואפילו לזה ביין ולזה ביין אמר רבה זה "ר

בא בלגינו ושפך וזה בא בלגינו ושפך כולי עלמא לא פליגי דהוי עירוב כי פליגי כגון 

תדאי סבר אין ברירה ורבנן סברי יש ברירה רב א בן "שלקחו חבית של יין בשותפות ר

א בן תדאי ורבנן בסומכין על שיתוף במקום עירוב קמיפלגי דמר סבר אין "יוסף אמר ר

סומכין ומר סבר סומכין אמר רב יוסף מנא אמינא לה דאמר רב יהודה אמר רב הלכה 

ל "הוא א ט לאו משום דחד טעמא"א בן תדאי מ"מ ואמר רב ברונא אמר רב הלכה כר"כר

ל דלא עבדינן כתרי חומרי בעירובין "אביי ואי חד טעמא תרתי הילכתא למה לי הא קמ

מ ומאי רבנן דתניא מערבין בחצירות בפת ואם רצו לערב ביין אין מערבין "מאי ר

משתתפין במבוי ביין ואם רצו להשתתף בפת משתתפין מערבין בחצירות ומשתתפין 

א "מ וחכ"תינוקות שיאמרו אבותינו לא עירבו דברי רבמבוי שלא לשכח תורת עירוב מן ה

נחומי ורבה חד אמר בפת דכולי עלמא לא פליגי ' או מערבין או משתתפין פליגי בה ר

דבחדא סגי כי פליגי ביין 

ע לא פליגי דבעינן תרתי כי פליגי בפת מיתיבי "וחד אמר ביין דכו   א גמרא,דף עב

מאי לאו או מערבין בחצר בפת או משתתפין וחכמים אומרים או מערבין או משתתפין 

ק או מערבין בחצר בפת ומותרין כאן וכאן או "במבוי ביין אמר רב גידל אמר רב ה

משתתפין במבוי בפת ומותרין כאן וכאן אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי מאיר ורב 

: מ ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי מאיר"הונא אמר מנהג כר

ש אומרים עירוב לכל חבורה "שה חבורות ששבתו בטרקלין אחד בחמ   א משנה,דף עב

ה אומרים עירוב אחד לכולן ומודים בזמן שמקצתן שרויין בחדרים או בעליות "וחבורה וב

: שהן צריכין עירוב לכל חבורה וחבורה



אמר רב נחמן מחלוקת במסיפס אבל במחיצה עשרה דברי הכל עירוב    א גמרא,דף עב

נ אף במסיפס מחלוקת פליגי בה רבי חייא ורבי "איכא דאמרי אמר ר לכל חבורה וחבורה

שמעון ברבי חד אמר מחלוקת במחיצות המגיעות לתקרה אבל מחיצות שאין מגיעות 

לתקרה דברי הכל עירוב אחד לכולן וחד אמר מחלוקת במחיצות שאין מגיעות לתקרה 

רה וחבורה אבל מחיצות המגיעות לתקרה דברי הכל צריכין עירוב לכל חבו

ה על מחיצות "ש וב"מיתיבי אמר רבי יהודה הסבר לא נחלקו ב   ב גמרא,דף עב

המגיעות לתקרה שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה על מה נחלקו על מחיצות שאין 

מגיעות לתקרה שבית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה ובית הלל אומרים עירוב 

יעות לתקרה מחלוקת תיובתא ולמאן דאמר במחיצות לכולן למאן דאמר במחיצות המג' א

שאין מגיעות לתקרה מחלוקת סייעתא להך לישנא דאמר רב נחמן מחלוקת במסיפס 

תיובתא להך לישנא דאמר רב נחמן אף במסיפס מחלוקת לימא תהוי תיובתא אמר לך רב 

דבית  נחמן פליגי במחיצה והוא הדין במסיפס והאי דקא מיפלגי במחיצה להודיעך כחן

ש כח דהיתרא עדיף אמר רב נחמן אמר רב הלכה "הלל וליפלגי במסיפס להודיעך כחן דב

כרבי יהודה הסבר אמר רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דיקא דקתני ומודים בזמן שמקצתן 

שרויין בחדרים ובעליות שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה מאי חדרים ומאי עליות 

ועליות עליות ממש פשיטא אלא לאו כעין חדרים כעין עליות אילימא חדרים חדרים ממש 

ומאי ניהו מחיצות המגיעות לתקרה שמע מינה תנא במה דברים אמורים כשמוליכין את 

עירובן למקום אחר אבל אם היה עירובן בא אצלן דברי הכל עירוב אחד לכולן כמאן 

קום אחר עירוב אחד אזלא הא דתניא חמשה שגבו את עירובן כשמוליכין את עירובן למ

לכולן כמאן כבית הלל ואיכא דאמרי במה דברים אמורים כשהיה עירוב בא אצלן אבל אם 

היו מוליכין את עירובן למקום אחר דברי הכל צריכין עירוב לכל חבורה וחבורה כמאן 

אזלא הא דתניא חמשה שגבו את עירובן כשמוליכין את עירובן למקום אחר עירוב אחד 

: לא כחדלכולן כמאן ד

האחין שהיו אוכלין על שלחן אביהם וישנים בבתיהם צריכין עירוב    ב משנה,דף עב

לכל אחד ואחד לפיכך אם שכח אחד מהם ולא עירב מבטל את רשותו אימתי בזמן 

שמוליכין עירובן במקום אחר אבל אם היה עירוב בא אצלן או שאין עמהן דיורין בחצר 

: אינן צריכין לערב

ר "מ מקום לינה גורם אמר רב יהודה אמר רב במקבלי פרס שנו ת"ש   ב גמרא,דף עב

בית > את>מי שיש לו בית שער אכסדרה ומרפסת בחצר חבירו הרי זה אין אוסר עליו 

בית הבקר בית העצים ובית האוצרות הרי זה אוסר עליו רבי יהודה אומר > ואת>התבן 

בבן נפחא שהיו לו חמש חצרות  אינו אוסר אלא מקום דירה בלבד אמר רבי יהודה מעשה

באושא ובא מעשה לפני חכמים ואמרו אינו אוסר אלא בית דירה בלבד בית דירה סלקא 

דעתך אלא אימא מקום דירה מאי מקום דירה רב אמר 

מקום פיתא ושמואל אמר מקום לינה מיתיבי הרועים והקייצין והבורגנין    א גמרא,דף עג

ושומרי פירות בזמן שדרכן ללין בעיר הרי הן כאנשי העיר בזמן שדרכן ללין בשדה יש 

להם אלפים לכל רוח התם אנן סהדי דאי ממטו להו ריפתא התם טפי ניחא להו אמר רב 

ת אמרת ניהלן ואהא אמרת ניהלן האחין יוסף לא שמיע לי הא שמעתא אמר ליה אביי א

שהיו אוכלין על שלחן אביהן וישנים בבתיהן צריכין עירוב לכל אחד ואחד ואמרינן לך 

שמע מינה מקום לינה גורם ואמרת לן עלה אמר רב יהודה אמר רב במקבלי פרס שנו תנו 



ביהן רבנן מי שיש לו חמש נשים מקבלות פרס מבעליהן וחמשה עבדים מקבלין פרס מר

רבי יהודה בן בתירה מתיר בנשים ואוסר בעבדים רבי יהודה בן בבא מתיר בעבדים 

ודניאל בתרע ( דנייאל ב)ואוסר בנשים אמר רב מאי טעמא דרבי יהודה בן בבא דכתיב 

מלכא פשיטא בן אצל אביו כדאמרן אשה אצל בעלה ועבד אצל רבו פלוגתא דרבי יהודה 

ש דרב בי רבי חייא אמר אין אנו "יד אצל רבו מאי תבן בתירה ורבי יהודה בן בבא תלמ

צריכין לערב שהרי אנו סומכין על שולחנו של רבי חייא ורבי חייא בי רבי אמר אין אנו 

צריכין לערב שהרי אנו סומכין על שולחנו של רבי בעא מיניה אביי מרבה חמשה שגבו 

או צריכין עירוב לכל  את עירובן כשמוליכין את עירובן למקום אחר עירוב אחד לכולן

אחד ואחד אמר ליה עירוב אחד לכולן והא אחין דכי גבו דמו וקתני צריכין עירוב לכל 

אחד ואחד הכא במאי עסקינן כגון דאיכא דיורין בהדייהו דמגו דהני אסרי הני נמי אסרי 

הכי נמי מסתברא דקתני אימתי בזמן שמוליכין את עירובן במקום אחר אבל אם היה 

בא אצלם או שאין דיורין עמהן בחצר אין צריכין לערב שמע מינה בעא מיניה רב עירובן 

חייא בר אבין מרב ששת בני בי רב דאכלי נהמא בבאגא ואתו ובייתי בבי רב כי משחינן 

להו תחומא מבי רב משחינן להו או מבאגא משחינן להו אמר ליה משחינן מבי רב והרי 

י וביית בביתיה דמשחינן ליה תחומא מעירוביה נותן את עירובו בתוך אלפים אמה ואת

בההוא אנן סהדי ובהדא אנן סהדי בההוא אנן סהדי דאי מיתדר ליה התם ניחא ליה ובהדא 

אנן סהדי דאי מייתו להו ריפתא לבי רב ניחא להו טפי בעי רמי בר חמא מרב חסדא אב 

ן צריכין עירוב מבוי ובנו הרב ותלמידו כרבים דמו או כיחידים דמו צריכין עירוב או אי

ל תניתוה אב ובנו הרב ותלמידו בזמן "שלהן ניתר בלחי וקורה או אין ניתר בלחי וקורה א

: שאין עמהן דיורין הרי הן כיחידים ואין צריכין לערב ומבוי שלהן ניתר בלחי וקורה

חמש חצירות פתוחות זו לזו ופתוחות למבוי עירבו בחצירות ולא    א משנה,דף עג

במבוי מותרין בחצירות ואסורין במבוי נשתתפו 

ואם נשתתפו במבוי מותרין כאן וכאן עירבו בחצירות ונשתתפו במבוי    ב משנה,דף עג

ושכח אחד מבני חצר ולא עירב מותרין כאן וכאן מבני מבוי ולא נשתתף מותרין בחצירות 

: ואסורין במבוי שהמבוי לחצירות כחצר לבתים

מני רבי מאיר היא דאמר בעינן עירוב ובעינן שיתוף אימא מציעתא ואם    ב גמרא,דף עג

ק ואם נשתתפו "נשתתפו במבוי מותרין כאן וכאן אתאן לרבנן דאמרי בחדא סגיא הא ל

נמי קאמר אימא סיפא עירבו בחצירות ונשתתפו במבוי ושכח אחד מבני חצר ולא עירב 

מותרים אלא פשיטא דבטיל אימא סיפא מותרים כאן וכאן היכי דמי אי דלא בטיל אמאי 

שכח אחד מבני מבוי ולא נשתתפו מותרין בחצירות ואסורין במבוי ואי דבטיל אמאי 

אסורין במבוי וכי תימא קסבר רבי מאיר אין ביטול רשות במבוי והא תניא שהרי ביטל 

לכם רשותו דברי רבי מאיר אלא פשיטא דלא בטיל ומדסיפא דלא בטיל רישא נמי דלא 

טיל רישא וסיפא רבי מאיר מציעתא רבנן כולה רבי מאיר היא וטעמא מאי אמר רבי ב

מאיר בעינן עירוב ובעינן שיתוף שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות והכא כיון דרובה 

עירבו לא משתכחא אמר רב יהודה רב לא תני פתוחות זו לזו וכן אמר רב כהנא רב לא 

כהנא גופיה לא תני פתוחות זו לזו אמר ליה אביי לרב  תני פתוחות זו לזו איכא דאמרי רב

יוסף מאי טעמא דלא תני פתוחות זו לזו קסבר כל שיתוף שאין מכניסו ומוציאו דרך 

פתחים במבוי לאו שמיה שיתוף איתיביה בעל הבית שהיה שותף לשכניו לזה ביין ולזה 

התם ' תתפין במבוי וכוכיצד מש> איתיביה>ביין אין צריכין לערב התם דאפקיה ועייליה 



נ דלא הוי "נמי דאפקיה ועייליה מתקיף לה רבה בר חנן אלא מעתה הקנה לו פת בסלו ה

שיתוף וכי תימא הכי נמי והא אמר רב יהודה אמר רב בני חבורה שהיו מסובין וקדש 

עליהן היום הפת שעל שלחן סומכים עליה משום עירוב ואמרי לה משום שיתוף ואמר 

כאן במסובין בבית כאן במסובין בחצר אלא טעמא דרב דקא סבר אין מבוי רבה לא פליגי 

ניתר בלחי וקורה עד שיהו בתים וחצירות פתוחים לתוכו גופא אמר רב אין מבוי ניתר 

בלחי וקורה 

עד שיהו בתים וחצירות פתוחין לתוכו ושמואל אמר אפילו בית אחד    א גמרא,דף עד

ורבה אמר ליה אביי לרב יוסף אמר רבי יוחנן אפילו וחצר אחת ורבי יוחנן אמר אפילו ח

בשביל של כרמים אמר ליה לא אמר רבי יוחנן אלא בחורבה דחזי לדירה אבל שביל של 

אמר >כרמים דלא חזי לדירה לא אמר רב הונא בר חיננא ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דתנן 

הן לכלים ששבתו אחד גגות ואחד קרפיפות ואחד חצרות רשות אחת [ ש אומר"ר]> ש"ר

ש והוא שלא עירבו אבל עירבו "לתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית ואמר רב הלכה כר

גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר ושמואל אמר בין עירבו ובין לא עירבו וכן 

ש בין עירבו ובין לא עירבו אלמא לא גזרינן דילמא אתי לאפוקי "ר יוחנן הלכה כר"א

לחצר הכא נמי לא גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דחצר לחורבה יתיב רב מאני דבתים 

ל אחוי לי "ל אין א"א בר בי רב אמר שמואל הכי א"ל ר"ברונא וקאמר להא שמעתא א

אושפיזיה אחוי ליה אתא לקמיה דשמואל אמר ליה אמר מר הכי אמר ליה אין והא מר 

המבוי לחצירות כחצר לבתים הוא דאמר אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתינו ש

ש דההוא מבואה דהוה דייר ביה איבות בר "אישתיק קבלה מיניה או לא קבלה מיניה ת

איהי עבד ליה לחייא ושרא ליה שמואל 

אתא רב ענן שדיה אמר מבואה דדיירנא ביה ואתינא משמיה דמר    ב גמרא,דף עד

מיניה לעולם אימא לך שמואל ניתי רב ענן בר רב נישדייה מן שמע מינה לא קיבלה 

קיבלה מינה והכא חזנא הוא דהוה אכיל נהמא בביתיה ואתי ביית בבי כנישתא ואיבות בר 

אמר רב יהודה  : איהי סבר מקום פיתא גרים ושמואל לטעמיה דאמר מקום לינה גרים

וצידו אחד ישראל אין מערבין אותו { גוי> }עובד כוכבים>אמר רב מבוי שצידו אחד 

ל אביי לרב יוסף אמר רב אפילו בחצר אמר "להתירו דרך פתחים למבוי אדרך חלונות 

ליה אין דאי לא אמר מאי הוה אמינא טעמא דרב משום דקסבר אין מבוי ניתר בלחי 

וקורה עד שיהו בתים וחצירות פתוחין לתוכו ותרתי למה לי צריכא דאי מההיא 

ה דירה קא משמע לן שמ{ גוי> }עובד כוכבים>הוה אמינא דירת    א גמרא,דף עה

לא שמה דירה ואי מהכא הוה אמינא לא ידענא בתים כמה { גוי> }עובד כוכבים>דדירת 

קא משמע לן בתים תרין השתא דאמר רב אפילו חצר טעמא דרב דקא סבר אסור לעשות 

אמר רב יוסף אי הכי היינו דשמענא ליה לרבי טבלא { גוי> }עובד כוכבים>יחיד במקום 

: תרי זימני ולא ידענא מאי אמר{ גוי> }עובד כוכבים{ >גוי> }ביםעובד כוכ>דאמר 

שתי חצירות זו לפנים מזו עירבה הפנימית ולא עירבה החיצונה    א משנה,דף עה

הפנימית מותרת והחיצונה אסורה החיצונה ולא הפנימית שתיהן אסורות עירבה זו לעצמה 

רבי עקיבא אוסר החיצונה  וזו לעצמה זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה

א אין דריסת הרגל אוסרתה שכח אחד מן החיצונה ולא עירב "שדריסת הרגל אוסרתה וחכ

הפנימית מותרת והחיצונה אסורה מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות נתנו עירובן 



במקום אחד ושכח אחד בין מן הפנימית בין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות ואם היו 

: חידים אינן צריכין לערבשל י

ר ינאי זו דברי רבי עקיבא דאמר אפילו רגל "כי אתא רב דימי א   א גמרא,דף עה

המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה אבל חכמים אומרים כשם שרגל המותרת אינה 

אוסרת כך רגל האסורה אינה אוסרת תנן עירבה חיצונה ולא פנימית שתיהן אסורות מני 

א מאי איריא רגל אסורה אפילו רגל מותרת נמי אלא לאו רבנן לעולם אילימא רבי עקיב

ע ולא זו אף זו קתני תנן עירבה זו לעצמה וזו לעצמה זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת "ר

בפני עצמה טעמא דעירבה הא לא עירבה שתיהן אסורות והא האי תנא דאמר רגל 

ע היא אפילו רגל המותרת "א רהמותרת אינה אוסרת רגל האסורה אוסרת מני הא אילימ

ע כולה רבי עקיבא היא "נמי אלא לאו רבנן היא ועוד מדסיפא רבי עקיבא רישא לאו ר

וחסורי מיחסרא והכי קתני עירבה זו לעצמה וזו לעצמה זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת 

ע "ע שר"א שעשתה דקה אבל לא עשתה דקה חיצונה אסורה דברי ר"בפני עצמה בד

א אין דריסת הרגל אוסרת מתיב רב "החיצונה מפני שדריסת הרגל אוסרת וחכאוסר את 

ביבי בר אביי ואם היו של יחידים אין צריכין לערב הא של רבים צריכין לערב אלמא רגל 

המותרת במקומה אינה אוסרת רגל האסורה אוסרת ועוד מתיב רבינא שכח אחד מן 

רה שכח אחד מן הפנימית ולא עירב החיצונה ולא עירב הפנימית מותרת וחיצונה אסו

שתיהן אסורות טעמא דשכח הא לא שכח שתיהן מותרות אלמא רגל המותרת אינה 

ק סבר רגל "מחלוקות בדבר ת' ר ינאי ג"אוסרת רגל האסורה אוסרת אלא כי אתא רבין א

ע סבר אפילו רגל המותרת אוסרת ורבנן "המותרת אינה אוסרת רגל האסורה אוסרת ר

נתנו עירובן  : כשם שרגל מותרת אינה אוסרת כך רגל האסורה אינה אוסרת בתראי סברי

סימן חיצונה עצמה בבית >מאי מקום אחד  : 'במקום אחד ושכח אחד בין מן הפנימית וכו

אמר רב יהודה אמר רב חיצונה ומאי קרו לה מקום > יחידאה רבינא דלא משכח בפנים

אחד מקום המיוחד לשתיהן 

יא נמי הכי נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד בין מן החיצונה ובין מן תנ   ב גמרא,דף עה

הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא 

עירב שתיהן אסורות מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות דברי רבי עקיבא וחכמים 

רבה בר חנן לאביי מאי שנא לרבנן אומרים בזו פנימית מותרת וחיצונה אסורה אמר ליה 

לרבי עקיבא נמי תיחד דשא ותשמש ' דאמרי פנימית מותרת משום דאחדא דשא ומשתמש

אמר ליה עירוב מרגילה לרבנן נמי עירוב מרגילה דאמרה לתקוני שיתפתיך ולא לעוותי 

ע נמי תימא לתקוני שיתפתיך ולא לעוותי דאמרה לה מבטלינן לך רשותי ורבנן אין "לר

ע קא מיפלגי "יטול רשות מחצר לחצר לימא שמואל ורבי יוחנן בפלוגתא דרבנן ורב

לרבי ' ע אמר לך שמואל אנא דאמרי אפי"דשמואל אמר כרבנן ורבי יוחנן דאמר כר

ע הכא אלא בשתי חצירות זו לפנים מזו דאסרן אהדדי אבל התם "כ לא קאמר ר"עקיבא ע

כ לא קאמרי רבנן הכא "רי אפילו לרבנן עמי קא אסרן אהדדי ורבי יוחנן אמר אנא דאמ

ואם היו של  : אלא דאמרה לה אדמבטלת לי קא אסרת עלאי אבל התם מי קאסרת עלה

אסורין אמר להו רב ביבי לא תציתו ליה אנא ' אמר רב יוסף תני רבי היו ג : 'יחידים וכו

ן רבים אמריתה ניהלה ומשמיה דרב אדא בר אהבה אמריתה ניהלה הואיל ואני קורא בה

בחיצונה אמר רב יוסף מריה דאברהם רבים ברבי איחלף לי ושמואל אמר לעולם מותרות 

עד שיהו שנים בפנימית ואחד בחיצונה אמר רבי אלעזר ונכרי הרי הוא כרבים מאי שנא 



ישראל דלא אסר דמאן דידע ידע ומאן דלא ידע סבר עירובי עירב נכרי נמי אמרינן דידע 

י אוגר סתם נכרי אי איתא דאוגר מיפעא פעי אמר רב יהודה אמר ידע דלא ידע סבר אגיר

יוחנן אמר אפילו חיצון ' בתים זה לפנים מזה פנימי נותן את עירובו ודיו ור' שמואל י

חיצון בית שער הוא חיצון של פנימי במאי קמיפלגי מר סבר בית שער דיחיד שמיה בית 

בתים ' חצירות וג' אבוה אמר רב ב ר נחמן אמר רבה בר"בית שער א' ס לא שמי"שער ומ

ביניהן זה בא דרך זה ונותן עירובו בזה וזה בא דרך זה ונותן עירובו בזה 

זה נעשה בית שער לזה וזה נעשה בית שער לזה אמצעי הוה ליה בית    א גמרא,דף עו

בתים ' חצרות וב' שמניחין בו עירוב ואין צריך ליתן את הפת בדיק להו רחבה לרבנן ב

ם זה בא דרך זה ונתן עירובו בזה וזה בא דרך זה ונתן עירובו בזה קנו עירוב או לא ביניה

ולגבי דהאי בית שער ולגבי דהאי ]להו לגבי דהאי בית ולגבי דהאי בית שער ' מי משוי

אמרו ליה שניהן לא קנו עירוב מה נפשך אי בית שער משוית ליה הנותן את עירובו [ בית

ינו עירוב אי בית משוית ליה קא מטלטל לבית דלא מערב בבית שער אכסדרה ומרפסת א

ליה ומאי שנא מדרבא דאמר רבא אמרו לו שנים צא וערב עלינו לאחד עירב עליו מבעוד 

עירב עליו בין השמשות זה שעירב עליו מבעוד יום נאכל עירובו בין השמשות ' יום ולא

ו עירוב הכי השתא התם וזה שעירב עליו בין השמשות נאכל עירובו משתחשך שניהם קנ

ספק יממא ספק ליליא לא מינכרא מילתא אבל הכא אי דלגבי דהאי בית לגבי דהאי בית 

:  אי לגבי דהאי בית שער לגבי דהאי נמי בית שער

  

מסכת עירובין פרק ז 

בתוך עשרה מערבין שנים ואם רצו ' על ד' חצירות ד' חלון שבין ב   א משנה,דף עו

: מערבין שנים ואין מערבין אחד' או למעלה מי' ל דע' פחות מד' מערבין א

' כלבוד דמי אפי' ש בן גמליאל דאמר כל פחות מד"לימא תנן סתמא כר   א גמרא,דף עו

ג אלא לענין לבודין אבל לענין פתחא "תימא כרבנן עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרשב

פשיטא כיון  : 'וכו' ות מדפח : חשיב ואי לא לא חשיב' על ד' רבנן מודו דאי איכא ד' אפי

ל טעמא "לא הא קמ' ולמעלה מי' בתוך עשרה ממילא אנא ידענא דפחות מד' על ד' דאמר ד

מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד תנינא להא ' אבל מקצתו בתוך י' דכוליה למעלה מי

מערבין ' ומקצתו למעלה מי' ומקצתו בתוך עשרה כולו בתוך י' ר כולו למעלה מי"דת

אמרת מערבין שנים ' ומקצתו בתוך י' ואם רצו מערבין אחד השתא כולו למעלה מי שנים

ר יוחנן "ל זו קתני א"מיבעיא זו ואצ' ומקצתו למעלה מי' כולו בתוך י' ואם רצו מערבין א

שאם ' חלון עגול צריך שיהא בהיקפו עשרים וארבעה טפחים ושנים ומשהו מהן בתוך י

י כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו ברוחבו טפח מכד' ירבענו נמצא משהו בתוך י

בתריסר סגיא 

הני מילי בעיגולא אבל בריבועא בעינן טפי מכדי כמה מרובע יתר על    ב גמרא,דף עו

מ עיגולא דנפיק מגו ריבועא אבל ריבועא דנפיק מגו "העגול רביע בשיתסר סגיא ה

בריבוע אמתא ותרי חומשי ט משום מורשא דקרנתא מכדי כל אמתא "עיגולא בעינן טפי מ

באלכסונא בשיבסר נכי חומשא סגיא רבי יוחנן אמר כי דייני דקיסרי ואמרי לה כרבנן 



פחות מארבעה על  : דקיסרי דאמרי עיגולא מגו ריבועא ריבעא ריבועא מגו עיגולא פלגא

 בתים אפילו' חצירות אבל חלון שבין ב' אמר רב נחמן לא שנו אלא חלון שבין ב : 'וכו' ד

ט ביתא כמאן דמלי דמי איתיביה רבא "למעלה מעשרה נמי אם רצו לערב מערבין אחד מ

בתים ואחד לי חלון שבין ' חצירות ואחד לי חלון שבין ב' לרב נחמן אחד לי חלון שבין ב

בתוך ' על ד' חדרים כולן ד' גגין ואחד לי חלון שבין ב' עליות ואחד לי חלון שבין ב' ב

אבא מרב ' בעא מיניה ר' על ד' והא אחד לי קתני תרגומא אדעשרה תרגומא אחצירות 

נחמן לול הפתוח מן בית לעלייה צריך סולם קבוע להתירו או אין צריך סולם קבוע 

להתירו כי אמרינן ביתא כמאן דמלי דמי הני מילי מן הצד אבל באמצע לא או דילמא לא 

צריך הא סולם עראי צריך שנא אמר ליה אינו צריך סבור מינה סולם קבוע הוא דאינו 

איתמר אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אחד סולם קבוע ואחד סולם עראי אינו 

: צריך

חצירות גבוה עשרה ורוחב ארבעה מערבין שנים ואין ' כותל שבין ב   ב משנה,דף עו

 מערבין אחד היו בראשו פירות אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין ובלבד

שלא יורידו למטן נפרצה הכותל עד עשר אמות מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד מפני 

: שהוא כפתח יותר מכאן מערבין אחד ואין מערבין שנים

אין בו ארבעה מאי אמר רב אויר שתי רשויות שולטת בו לא יזיז בו    ב גמרא,דף עו

אפילו מלא נימא 

מכאן ואוכלין ואלו מעלין מכאן ואוכלין תנן ורבי יוחנן אמר אלו מעלין    א גמרא,דף עז

אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין עולין אין מעלין לא הכי קאמר יש בו 

ארבעה על ארבעה עולין אין מעלין לא אין בו ארבעה על ארבעה מעלין נמי ואזדא רבי 

בעה על ארבעה מותר יוחנן לטעמיה דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו אר

לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו ורב לית ליה דרב 

דימי אי ברשויות דאורייתא הכי נמי הכא במאי עסקינן ברשויות דרבנן וחכמים עשו 

רב הונא אמר רב נחמן כותל [ בר]> אמר>חיזוק לדבריהם יותר משל תורה אמר רבה 

צידו אחד גבוה עשרה טפחים וצידו אחד שוה לארץ נותנין אותו לזה שבין שתי חצירות 

ששוה לארץ משום דהוה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה וכל לזה בנחת ולזה 

בקשה נותנין אותו לזה שתשמישו בנחת אמר רב שיזבי אמר רב נחמן חריץ שבין שתי 

אותו לזה ששוה לארץ משום חצירות צידו אחד עמוק עשרה וצידו אחד שוה לארץ נותנין 

וצריכי דאי אשמעינן כותל משום ' דהוה ליה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה וכו

דבגובהא משתמשי אינשי אבל חריץ בעומקא לא משתמשי אינשי אימא לא ואי אשמעינן 

בחריץ משום דלא בעיתא תשמישתא אבל כותל דבעיתא תשמישתא אימא לא צריכא בא 

מיעוטו ארבעה מותר להשתמש בכל הכותל כולו ואם לאו אין משתמש למעטו אם יש ב

אלא כנגד המיעוט מה נפשך אי אהני מעוטא בכוליה כותל לישתמש אי לא אהני אפילו 

כנגד המיעוט נמי לא אמר רבינא כגון שעקר חוליא מראשו אמר רב יחיאל כפה ספל 

מעט לא צריכא דחבריה ממעט ואמאי דבר הניטל בשבת הוא ודבר הניטל בשבת אינו מ

בארעא וכי חבריה בארעא מאי הוי והא תניא פגה שהטמינה בתבן וחררה שהטמינה 

בגחלים אם מגולה מקצתה נטלת בשבת הכא במאי עסקינן דאית ליה אוגניים וכי אית ליה 

אוגניים מאי הוי והתנן הטומן לפת וצנון תחת הגפן בזמן 



חושש לא משום כלאים ולא משום מעשר ולא  שמקצת עלין מגולין אינו   ב גמרא,דף עז

סולם המצרי אינו ממעט  : משום שביעית וניטלין בשבת לא צריכא דבעי מרא וחצינא

היכי דמי סולם המצרי אמרי דבי רבי ינאי כל שאין לו ארבעה חווקים  : והצורי ממעט

ה אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי טעמא דסולם המצרי דלא ממעט אמר לי

לא שמיע לך הא דאמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב משום דהוה ליה דבר 

צורי נמי התם כובדו קובעו ' שניטל בשבת וכל דבר שניטל בשבת אינו ממעט אי הכי אפי

אמר אביי כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה טפחים והניח סולם רחב ארבעה מכאן 

לזה שלשה טפחים ממעט שלשה אינו ממעט ולא וסולם רחב ארבעה מכאן ואין בין זה 

אמרן אלא דלא הוי כותל ארבעה אבל הוי כותל ארבעה אפילו מופלג טובא נמי אמר רב 

ביבי בר אביי בנה איצטבא על גב איצטבא אם יש באיצטבא התחתונה ארבעה ממעט אי 

ר רב נמי אין בתחתונה ארבעה ויש בעליונה ארבעה ואין בין זה לזה שלשה ממעט ואמ

נחמן אמר רבה בר אבוה סולם ששליבותיו פורחות אם יש בשליבה התחתונה ארבעה 

ויש בשליבה העליונה ארבעה ואין בין זה לזה ' ארבע' ממעט אי נמי אין בשליבה התחתונ

שלשה ממעט ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה 

וא מיעטו ולא והניח עליו סולם כל שה' על ד' זיז היוצא מן הכותל ד   א גמרא,דף עח

אמרן אלא דאותביה עליה אבל אותביה בהדיה ארווחי ארוחיה ואמר רב נחמן אמר רבה 

בר אבוה כותל תשעה עשר צריך זיז אחד להתירו כותל עשרים צריך שני זיזים להתירו 

ר גבוה עשרה "אמר רב חסדא והוא שהעמידן זה שלא כנגד זה אמר רב הונא עמוד ברה

ד כל שהוא מיעטו אמר רב אדא בר אהבה ובגבוה שלשה אביי ורחב ארבעה ונעץ בו ית

ורבא דאמרי תרוייהו אף על פי שאין גבוה שלשה מאי טעמא לא משתמש ליה רב אשי 

ביה מידי אמר ליה רב אחא בריה ' אמר אפילו שגבוה שלשה מאי טעמא אפשר דתלי

וחנן בור ל לא שמיע לך הא דאמר רבי י"דרבא לרב אשי מלאו כולו ביתדות מהו א

וחולייתה מצטרף לעשרה ואמאי הא לא משתמש ליה אלא מאי אית לך למימר דמנח מידי 

ומשתמש הכא נמי דמנח מידי ומשתמש אמר רב יהודה אמר שמואל כותל עשרה צריך 

סולם ארבעה עשר להתירו רב יוסף אמר אפילו שלשה עשר ומשהו אביי אמר אפילו אחד 

ושע אמר אפילו שבעה ומשהו אמר רב סולם זקוף עשר ומשהו רב הונא בריה דרב יה

ט אמר שמואל ולא ידע אבא טעמא דהא מלתא מידי דהוה "ממעט גמרא ולא ידענא מ

אאיצטבא על גבי איצטבא אמר רבה אמר רבי חייא דקלים שבבבל אינן צריכין קבע מאי 

ט "ע מטעמא כבידן קובעתן ורב יוסף אמר רבי אושעיא סולמות שבבבל אינן צריכין קב

כבידן קובעתן מאן דאמר סולמות כל שכן דקלים ומאן דאמר דקלים אבל סולמות לא בעא 

מיניה רב יוסף מרבה סולם מכאן וסולם מכאן וקשין באמצע מהו אמר ליה אין כף הרגל 

עולה בהן קשין מכאן וקשין מכאן וסולם באמצע מהו אמר ליה הרי כף הרגל עולה בהן 

ל חקקו כולו בכותל בכמה "ל בעשרה א"ים בכותל בכמה אחקק להשל   ב גמרא,דף עח

ל התם מסתלק ליה הכא לא מסתלק ליה בעא מיניה רב "ל מלא קומתו ומאי שנא א"א

יוסף מרבה עשאו לאילן סולם מהו תיבעי לרבי תיבעי לרבנן תיבעי לרבי עד כאן לא 

אבל כולי  מ בין השמשות"קאמר רבי התם כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו ה

יומא לא או דילמא אפילו לרבנן פיתחא הוא ואריא הוא דרביע עליה עשאו לאשירה סולם 

כ לא קאמר רבי יהודה התם "מהו תיבעי לרבי יהודה תיבעי לרבנן תיבעי לרבי יהודה ע

דמותר לקנות בית באיסורי הנאה אלא התם דבתר דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה דלינטר 



ל אילן מותר ואשירה אסורה "בנן פיתחא הוא ואריא דרביע עליה אאו דילמא אפילו לר

מתקיף לה רב חסדא אדרבה אילן שאיסור שבת גורם לו ניתסר אשירה שאיסור דבר אחר 

ר יוחנן "ר אבהו א"ר אלעזר ואמרי לה א"גורם לו לא ניתסר איתמר נמי כי אתא רבין א

נ בר יצחק מתני "לו מותר ר כל שאיסור שבת גרם לו אסור כל שאיסור דבר אחר גרם

: הכי אילן פלוגתא דרבי ורבנן אשירה פלוגתא דרבי יהודה ורבנן

מערבין שנים ואין מערבין ' ורוחב ד' חצירות עמוק י' חריץ שבין ב   ב משנה,דף עח

אחד אפילו מלא קש או תבן מלא עפר או צרורות מערבין אחד ואין מערבין שנים נתן 

גזוזטראות זו כנגד זו מערבין שנים ואם רצו ' חים וכן בעליו נסר שרחב ארבעה טפ

: מערבין אחד פחות מכאן מערבין שנים ואין מערבין אחד

ותבן לא חייץ והא אנן תנן מתבן שבין שתי חצירות גבוה עשרה טפחים    ב גמרא,דף עח

מערבין שנים ואין מערבין אחד אמר אביי לענין מחיצה כולי עלמא לא פליגי דהויא 

ואפילו  : מלא עפר : לא חייץ' חייץ ואי לא בטלי' צה אבל לענין חציצה אי בטלימחי

בסתמא והתנן בית שמילאהו תבן או צרורות וביטלו בטל ביטלו אין 

לא ביטלו לא אמר רב הונא מאן תנא אהלות רבי יוסי היא אי רבי יוסי    א גמרא,דף עט

עתיד לפנותו הרי הוא כסתם עפר איפכא שמעינן ליה דתניא רבי יוסי אומר תבן ואין 

ובטל עפר ועתיד לפנותו הרי הוא כסתם תבן ולא בטיל אלא אמר רב אסי מאן תנא 

עירובין רבי יוסי היא רב הונא בריה דרב יהושע אמר טומאה אשבת קרמית הנח איסור 

שבת דאפילו ארנקי נמי מבטל איניש רב אשי אמר בית אחריץ קא רמית בשלמא חריץ 

אמר רבא לא שנו  : 'נתן עליו נסר שרוחב ד : קאי אלא בית למיטיימיה קאי למיטיימיה

וכן שתי גזוזטראות  : 'אלא שנתן לרחבו אבל לארכו אפילו כל שהוא נמי שהרי מיעטו מד

אמר רבא הא דאמרת זו כנגד זו אין זו שלא כנגד זו לא וזו למעלה מזו נמי לא  : זו כנגד זו

שה טפחים אבל אין בין זה לזה שלשה גזוזטרא עקומה אמרן אלא שיש בין זה לזה של

: היא

מתבן שבין שתי חצירות גבוה עשרה טפחים מערבין שנים ואין מערבין    א משנה,דף עט

אחד אלו מאכילין מכאן ואלו מאכילין מכאן נתמעט התבן מעשרה טפחים מערבין אחד 

: ואין מערבין שנים

יתן לתוך קופתו ויאכיל ולאוקמי שרי והאמר אמר רב הונא ובלבד שלא    א גמרא,דף עט

רב הונא אמר רבי חנינא מעמיד אדם את בהמתו על גבי עשבים בשבת ואין מעמיד אדם 

את בהמתו על גבי מוקצה בשבת דקאים לה באפה ואזלה ואכלה ולא יתן לתוך קופתו תבן 

זה נותן  והתניא בית שבין שתי חצירות ומילאהו תבן מערבין שנים ואין מערבין אחד

טפחים שניהם אסורים ' לתוך קופתו ויאכיל וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל נתמעט התבן מי

כיצד הוא עושה נועל את ביתו ומבטל את רשותו הוא אסור וחבירו מותר וכן אתה אומר 

תחומי שבת קתני מיהת זה נותן לתוך קופתו ויאכיל וזה נותן לתוך ' בגוב של תבן שבין ב

תקרה כי מיפחית מינכרא ליה מלתא >מחיצות ו>אמרי בית כיון דאיכא  קופתו ויאכיל

הא עשרה שרי  : נתמעט התבן מעשרה טפחים שניהן אסורין : הכא לא מינכרא ליה מלתא

ג דמידליא תקרה טובא שמע מינה מחיצות שאין מגיעות לתקרה שמן מחיצות אמר "ואע

רה ורב הונא בריה דרב יהושע אביי הכא בבית שלשה עשר חסר משהו עסקינן ותבן עש

אמר אפילו תימא בבית עשרה 



ותבן שבעה ומשהו דכל פחות משלשה כלבוד דמי בשלמא לאביי היינו    ב גמרא,דף עט

שניהן  : דקתני מעשרה אלא לרב הונא בריה דרב יהושע מאי מעשרה מתורת עשרה

כיצד הוא  : שמע מינה דיורין הבאין בשבת אסורין דלמא דאימעט מאתמול : אסורין

תרתי הכי קאמר או נועל את ביתו או מבטל את  : עושה נועל את ביתו ומבטל רשותו

הוא אסור וחבירו  : רשותו ואיבעית אימא לעולם תרתי כיון דדש ביה אתי לטלטולי

ל דאין מבטלין וחוזרין "פשיטא לא צריכא דהדר אידך ובטיל ליה לחבריה והא קמ : מותר

ק "פשיטא לא צריכא לרע : מר בגוב של תבן שבין שני תחומי שבתוכן אתה או : ומבטלין

: ל"דאמר תחומין דאורייתא מהו דתימא ליגזור דלמא אתי לאיחלופי קמ

כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני מבוי    ב משנה,דף עט

י אשתו אבל אינו "י עבדו ושפחתו העברים וע"ומזכה להן על ידי בנו ובתו הגדולים וע

: י עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו"י בנו ובתו הקטנים ולא ע"מזכה לא ע

ואות צריך להגביה מן הקרקע טפח אמר רב יהודה חבית של שיתופי מב   ב גמרא,דף עט

אמר רבא הני תרתי מילי סבי דפומבדיתא אמרינהו חדא הא אידך המקדש אם טעם מלא 

לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא אמר רב חביבא הא נמי סבי דפומבדיתא אמרינהו דאמר רב 

יהודה אמר שמואל עושין מדורה לחיה בשבת סבור מינה לחיה אין לחולה לא בימות 

ם אין בימות החמה לא איתמר אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל הקיז דם ונצטנן הגשמי

עושין לו מדורה בשבת ואפילו בתקופת תמוז אמר אמימר הא נמי סבי דפומבדיתא 

{ שכומרים> }ג"שמשרתי עו>אמרינהו דאיתמר איזו היא אשירה סתם אמר רב כל 

שומרין אותה 

ושמואל אמר כגון דאמרי הני תמרי לשיכרא דבי ואין טועמין מפירותיה    א גמרא,דף פ

ואמרו לי סבי דפומבדיתא הלכתא כוותיה > אמר אמימר>נצרפי דשתו ליה ביום חגם 

דשמואל מיתיבי כיצד משתתפין במבוי מביאים חבית של יין ושל שמן ושל תמרים ושל 

ומגביה גרוגרות ושל שאר מיני פירות אם משלו צריך לזכות ואם משלהן צריך להודיע 

מן הקרקע משהו מאי משהו נמי דקאמר טפח איתמר שיתופי מבואות רב אמר אין צריך 

לזכות ושמואל אמר צריך לזכות עירובי תחומין רב אמר צריך לזכות ושמואל אמר אין 

צריך לזכות בשלמא לשמואל הכא תנן והכא לא תנן אלא לרב מאי טעמא תנאי היא דאמר 

של רבי אושעיא שהלכה לבית המרחץ וחשכה לה  רב יהודה אמר רב מעשה בכלתו

ועירבה לה חמותה ובא מעשה לפני רבי חייא ואסר אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי 

בבלאי כל כך אתה מחמיר בעירובין כך אמר אבא כל שיש לך להקל בעירובין הקל 

ואבעיא להו משל חמותה עירבה לה ומשום דלא זיכתה לה או דילמא משלה עירבה לה 

משום דשלא מדעתה אמר להן ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה לדידי מיפרשא לה מיניה ו

דרבי יוחנן משל חמותה עירבה ומשום דלא זיכתה לה אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב 

מיניה מרב יעקב ' דבת יעקב כי מטית התם אקיף וזיל לסולמא דצור ובעי[ ברה]> בריה>

ומשום דלא זיכתה לה או דלמא משלה עירבה בר אידי בעא מיניה משל חמותה עירבה 

ומשום דשלא מדעתה אמר ליה משל חמותה עירבה לה ומשום דלא זיכתה לה אמר רב 

נחמן נקטינן אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצירות אחד שיתופי מבואות צריך לזכות 

אי תיבעי בעי רב נחמן עירובי תבשילין צריך לזכות או אין צריך לזכות אמר רב יוסף ומ

נ בר רב אדא אמר שמואל עירובי תבשילין צריך לזכות "ליה לא שמיע ליה הא דאמר ר

אמר ליה אביי פשיטא דלא שמיע ליה דאי שמיע ליה מאי תיבעי ליה אמר ליה אטו עירובי 



תחומין מי לא אמר שמואל אין צריך לזכות ואמר איהו צריך לזכות הכי השתא בשלמא 

קא משמע לן כחומרין דמר וכי חומרין דמר אבל הכא אי איתא התם פליגי רב ושמואל ו

ל אוגיר "דשמיע ליה מי איכא דמאן דפליג ההוא טורזינא דהוה בשיבבותיה דרבי זירא א

זירא אמרו ליה מהו למיגר מדביתהו אמר להו ' לן רשותך לא אוגיר להו אתו לקמיה דר

ל אדם מערבת שלא מדעתו ל משמיה דגברא רבה ומנו רבי חנינא אשתו ש"הכי אמר ר

ההוא טורזינא דהוה בשיבבותיה דרב יהודה בר אושעיא אמרי ליה אוגר לן רשותך לא 

אוגר להו אתו לקמיה דרב יהודה בר אושעיא אמרי ליה מהו למיגר מדביתהו לא הוה 

בידיה אתו לקמיה דרב מתנה לא הוה בידיה אתו לקמיה דרב יהודה אמר להו הכי אמר 

אדם מערבת שלא מדעתו מיתיבי נשים שעירבו ונשתתפו שלא מדעת  שמואל אשתו של

בעליהן אין עירובן עירוב ואין שיתופן שיתוף לא קשיא הא דאסר הא דלא אסר הכי נמי 

כ קשיא דשמואל אדשמואל דאמר שמואל אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף "מסתברא דא

טלין שיתופן ממנו בעל כרחו עם בני מבוי ולא נשתתף בני המבוי נכנסין לתוך ביתו ונו

רגיל אין שאין רגיל לא שמע מינה לימא מסייע ליה כופין אותו לעשות לחי וקורה למבוי 

א מצד שאני אתמר רב חייא בר אשי אמר "שאני התם דליכא מחיצות ל   ב גמרא,דף פ

שמעון בן לקיש אמר עושין קורה אשירה מאן דאמר קורה כל שכן ' עושין לחי אשירה ור

: י ומאן דאמר לחי אבל קורה לא כתותי מכתת שיעוריהלח

נתמעט האוכל מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע נתוספו עליהן מוסיף    ב משנה,דף פ

ומזכה וצריך להודיע כמה הוא שיעורן בזמן שהן מרובין מזון שתי סעודות לכולם בזמן 

רים בתחילת עירוב יוסי במה דברים אמו' שהן מועטין כגרוגרת לכל אחד ואחד אמר ר

אבל בשירי עירוב כל שהוא ולא אמרו לערב בחצירות אלא כדי שלא לשכח את 

: התינוקות

במאי עסקינן אילימא במין אחד מאי איריא נתמעט אפילו כלה נמי אלא    ב גמרא,דף פ

' בשני מינין אפילו נתמעט נמי לא דתניא כלה האוכל ממין אחד אין צריך להודיע מב

מינים צריך להודיע איבעית אימא ממין אחד ואיבעית אימא משני מינין איבעית אימא 

ניתוספו עליהן  : ני מינין כלה שאניממין אחד מאי נתמעט נתמטמט ואיבעית אימא מש

' אמר רב שיזבי אמר רב חסדא זאת אומרת חלוקין עליו חביריו על ר : 'מוסיף ומזכה וכו

יהודה דתנן אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בעירובי תחומין אבל בעירובי חצירות 

שבין שני  מערבין בין לדעת ובין שלא לדעת פשיטא דחלוקין מהו דתימא הני מילי בחצר

כמה הוא  : 'כמה הוא שיעורו וכו : מבואות אבל חצר של מבוי אחד אימא לא קמשמע לן

מרובין אמר רב יהודה אמר שמואל שמונה עשר בני אדם שמונה עשר ותו לא אימא 

משמונה עשר ואילך ומאי שמונה עשר דנקט אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לדידי 

חלקו למזון שתי סעודות ביניהן ואין מגעת גרוגרת מיפרשא לי מניה דאבא כל שאילו מ

מועטין נינהו ואגב > הן הן>לכל אחד ואחד הן הן מרובין וסגי במזון שתי סעודות ואי לא 

: אורחיה קא משמע לן דשתי סעודות הויין שמונה עשרה גרוגרות

 א רבי יהושע"בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח דברי ר   ב משנה,דף פ

אומר ככר הוא עירוב אפילו מאפה סאה והוא פרוסה אין מערבין בה ככר כאיסר והוא 

: שלם מערבין בו

תנינא חדא זימנא בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח אמר    א גמרא,דף פא

רבה לאפוקי מדרבי יהושע דאמר ככר אין מידי אחרינא לא קמשמע לן בכל איתיביה אביי 



י חצירות ובכל משתתפין שיתופי מבואות ולא אמרו לערב בפת אלא בכל מערבין עירוב

בחצר בלבד מאן שמעת ליה דאמר פת אין מידי אחרינא לא רבי יהושע וקתני בכל אלא 

אמר רבה בר בר חנה לאפוקי מדרבי יהושע דאמר שלימה אין פרוסה לא קמשמע לן בכל 

ום איבה אמר ליה רב אחא ופרוסה מאי טעמא לא אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי מש

ר יוחנן "ל שמא יחזור דבר לקלקולו א"בריה דרבא לרב אשי עירבו כולן בפרוסות מהו א

בן שאול ניטלה הימנה כדי חלתה וכדי דימועה מערבין לו בה והתניא כדי דימועה מערבין 

לו בה כדי חלתה אין מערבין לו בה לא קשיא הא בחלת נחתום הא בחלת בעל הבית דתנן 

יעור חלה אחד מעשרים וארבעה העושה עיסה לעצמו ועיסה למשתה בנו אחד מעשרים ש

וארבעה נחתום שהוא עושה למכור בשוק וכן האשה שעשתה למכור בשוק אחד 

מארבעים ושמונה אמר רב חסדא תפרה בקיסם מערבין לו בה והא תניא אין מערבין לו 

זירא אמר שמואל מערבין בפת  ר"בה לא קשיא הא דידיע תיפרה הא דלא ידיע תיפרה א

אורז ובפת דוחן אמר מר עוקבא לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל בפת אורז מערבין 

ובפת דוחן אין מערבין אמר רב חייא בר אבין אמר רב מערבין בפת עדשים איני והא 

ההיא דהואי בשני דמר שמואל ושדייה לכלביה ולא אכלה ההיא דשאר מינים הויא דכתיב 

רב פפא אמר ' ואתה קח לך חטין ושעורים ופול ועדשים ודוחן וכוסמים וגו( זקאל דיח)

והיא בגללי צאת האדם תעגנה ( יחזקאל ד)ההיא צלויה בצואת האדם הואי דכתיב 

לעיניהם מאי ועגת שעורים תאכלנה אמר רב חסדא לשיעורים רב פפא אמר עריבתה 

: כעריבת שעורים ולא כעריבת חטים

נותן אדם מעה לחנוני ולנחתום כדי שיזכה לו עירוב דברי רבי אליעזר    הא משנ,דף פא

וחכמים אומרים לא זכו לו מעותיו 

ומודים בשאר כל האדם שזכו לו מעותיו שאין מערבין לאדם אלא    ב משנה,דף פא

מדעתו אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בעירובי תחומין אבל בעירובי חצירות 

: א לדעתו לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם שלא בפניומערבין לדעתו ושל

אליעזר הא לא משך אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו עשאו ' ט דר"מ   ב גמרא,דף פא

פרקים אלו משחיטין את הטבח בעל כרחו אפילו שור ' פרקים בשנה דתנן בד' א כד"ר

וט לפיכך אם מת מת ללוקח שוה אלף דינר ואין ללוקח אלא דינר אחד כופין אותו לשח

מת ללוקח הא לא משך אמר רב הונא בשמשך אי הכי אימא סיפא בשאר ימות השנה אינו 

ר שמואל בר יצחק לעולם בשלא משך "כן לפיכך אם מת מת למוכר אמאי הא משך א

פרקים אלו דזכות הוא לו זכין לו שלא ' הכא במאי עסקינן בשזיכה לו על ידי אחר בד

' יוחנן בד' ות השנה דחוב הוא לו אין חבין לו אלא בפניו ורב אילא אמר רבפניו בשאר ימ

פרקים אלו העמידו חכמים דבריהן על דברי תורה דאמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות 

ומודים בשאר  : ומפני מה אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה

ב דאמר "ב בעל הבית וכן אמר שמואל בעהמאן שאר כל אדם אמר ר : 'כל האדם כו

ש אלא מעה אבל כלי קונה "ב קונה ואמר שמואל ל"ש אלא נחתום אבל בעה"שמואל ל

אמר רבי  : ואמר שמואל לא שנו אלא דאמר לו זכה לי אבל אמר ערב לי שליח שויה וקני

מקום אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא כל  : 'א וכו"יהודה בד

ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו אמר ליה רב חנא בגדתאה לרב יהודה אמר 

שמואל אפילו במבוי שניטלו קורותיו או לחייו אמר ליה בעירובין אמרתי לך ולא 

יהושע בן ' במחיצות אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי הלכה מכלל דפליגי והאמר ר



ובמה במשנתנו אינו אלא לפרש דברי חכמים ולא יהודה אימתי ' לוי כל מקום שאמר ר

פליגי והא אנן תנן נתוספו עליהן מוסיף ומזכה וצריך להודיע התם בחצר שבין שני 

מבואות והאמר רב שיזבי אמר רב חסדא זאת אומרת חלוקין עליו חביריו על רבי יהודה 

אלא 

ר "יגי גופא אגברא אגברא קא רמית מר סבר פליגי ומר סבר לא פל   א גמרא,דף פב

יהודה אימתי ובמה במשנתינו אינו אלא לפרש דברי ' יהושע בן לוי כל מקום שאמר ר

יוחנן אמר אימתי לפרש ובמה לחלוק ואימתי לפרש הוא והא תנן ואלו הן ' חכמים ור

יהודה ' הפסולים המשחק בקוביא ומלוה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית אמר ר

ומנות אלא היא אבל יש לו אומנות שלא היא הרי זה כשר ותני אימתי בזמן שאין לו א

א בין שאין לו אומנות אלא היא ובין שיש לו אומנות שלא היא הרי זה "עלה בברייתא וחכ

ט לעולם אין אחד "ר יהודה משום ר"ר טרפון היא דתניא א"פסול ההיא דרבי יהודה א

ספקא ליה אי נזיר אי לא נזיר הוא מהן נזיר לפי שאין נזירות אלא להפלאה אלמא כיון דמ

:  לא משעביד נפשיה הכא נמי כיון דלא ידע אי קני אי לא קני לא גמר ומקנה

  

מסכת עירובין פרק ח 

כיצד משתתפין בתחומין מניח את החבית ואומר הרי זה לכל בני עירי    א משנה,דף פב

ותר משתחשך אסור י מ"לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה וכל שקיבל עליו מבע

: שאין מערבין משתחשך

ל תנינא לכל מי "אמר רב יוסף אין מערבין אלא לדבר מצוה מאי קמ   א גמרא,דף פב

ל וכל שקיבל "שילך לבית האבל או לבית המשתה מהו דתימא אורחא דמלתא קתני קמ

ה י שמעת מינה אין ברירה דאי יש ברירה תיגלי מילתא למפרע דמבעוד יום הו"עליו מבע

ניחא ליה אמר רב אשי הודיעוהו ולא הודיעוהו קתני אמר רב אסי קטן בן שש יוצא 

בעירוב אמו מיתיבי קטן שצריך לאמו יוצא בעירוב אמו ושאין צריך לאמו אין יוצא 

בעירוב אמו ותנן נמי גבי סוכה כי האי גוונא קטן שאין צריך לאמו חייב בסוכה והוינן בה 

ש בן לקיש "ינאי כל שנפנה ואין אמו מקנחתו ר' אמרי דבי ר ואיזהו קטן שאין צריך לאמו

ד גדולים נמי קרו אלא אימא כל שניעור "אמר כל שניעור ואינו קורא אימא אימא ס

משנתו ואינו קורא אימא אימא וכמה כבר ארבע כבר חמש 

אמר רב יהושע בריה דרב אידי כי קאמר רב אסי כגון שעירב עליו אביו    ב גמרא,דף פב

צפון ואמו לדרום דאפילו בר שש נמי בצוותא דאמיה ניחא ליה מיתיבי קטן שצריך לאמו ל

יוצא בעירוב אמו עד בן שש תיובתא דרב יהושע בר רב אידי תיובתא לימא תיהוי 

ל "תיובתיה דרב אסי אמר לך רב אסי עד ועד בכלל לימא תיהוי תיובתיה דרבי ינאי ור

ר מערב אדם על ידי בנו "איתיה אבוהי במתא תק הא דאיתיה אבוהי במתא הא דלא "ל

ובתו הקטנים על ידי עבדו ושפחתו הכנענים בין לדעתן בין שלא לדעתן אבל אינו מערב 

על ידי בנו ובתו הגדולים ולא על ידי אשתו אלא [ ולא]י עבדו ושפחתו העברים "לא ע

ושפחתו העברים י עבדו "מדעתם תניא אידך לא יערב אדם על ידי בנו ובתו הגדולים וע

י עבדו ושפחתו הכנענים ועל ידי בנו ובתו "י אשתו אלא מדעתן אבל מערב הוא ע"ולא ע



הקטנים בין לדעתן ובין שלא לדעתן מפני שידן כידו וכולן שעירבו ועירב עליהם רבן 

יוצאין בשל רבן חוץ מן האשה מפני שיכולה למחות אשה מאי שנא אמר רבה אשה וכל 

וץ מן האשה מפני שיכולה למחות טעמא דמחי הא סתמא נפקא דדמי לה אמר מר ח

בדבעלה הא קתני רישא אלא מדעתם מאי לאו דאמרי אין לא מאי אלא מדעתם דאשתיקו 

לאפוקי היכא דאמרי לא הא וכולן שעירבו ועירב עליהן רבן יוצאין בשל רבן וסתמא הוא 

: מיחוי גדול מזה וקתני חוץ מן האשה דלא נפקי אמר רבא כיון שעירבו אין לך

כמה הוא שיעורו מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד מזונו לחול ולא    ב משנה,דף פב

יוחנן ' לשבת דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר לשבת ולא לחול וזה וזה מתכוונים להקל ר

ש אומר שתי ידות לככר משלש לקב "סאין בסלע ר' בן ברוקה אומר מככר בפונדיון מד

: מנוגע וחצי חצייה לפסול את הגוייהחצייה לבית ה

ר יהודה אמר רב תרתי ריפתא איכרייתא רב "וכמה מזון שתי סעודות א   ב גמרא,דף פב

ל רב יוסף לרב יוסף בריה דרבא אבוך "אדא בר אהבה אמר תרתי ריפתא נהר פפיתא א

 ל דאי כרבי יהודה קשיא הא דאמרי אינשי"מ ס"ל אנא נמי כר"מאיר ס' ל כר"כמאן ס

תנא וקרובים דבריהן להיות שוין מי  : רבי יוחנן בן ברוקה אומר : רווחא לבסימא שכיח

ר חסדא צא מהן שליש "ש תשע סעודתא לקבא א"י ארבע סעודתא לקבא דר"דמי דר

דרב חסדא דאמר צא מהן מחצה [ אלא כאידך]לחנוני ואכתי למר תשעה ולמר שית 

אמר וקרובים דבריהם להיות שוין קשיא דרב לחנוני ואכתי למר תשע ולמר תמני היינו דק

 : ק הא דקא יהיב בעל הבית ציבי הא דלא יהיב בעל הבית ציבי"חסדא אדרב חסדא ל

: חצייה לבית המנוגע וחצי חצייה לפסול את הגוייה

ט לא תני טומאת "תנא וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין ותנא דידן מ   א גמרא,דף פג

ביצים חסר ' שיעורייהו להדדי דתניא כמה שיעור חצי פרס באוכלין משום דלא שוו 

ביצים ועוד כמה ' ביצים שוחקות שיער רבי ב' יוסי אומר ב' קימעא דברי רבי יהודה ר

ועוד אחד מעשרים בביצה ואילו גבי טומאת אוכלין תניא רבי נתן ורבי דוסא אמרו כביצה 

פרם בר פפא אמר רב חסדא זו א כמוה בלא קליפתה אמר ר"שאמרו כמוה וכקליפתה וחכ

א כביצה ומחצה שוחקות ומאן חכמים רבי יוחנן בן "דברי רבי יהודה ורבי יוסי אבל חכ

ברוקה פשיטא שוחקות אתא לאשמועינן כי אתא רב דימי אמר שיגר בוניוס לרבי מודיא 

דקונדיס דמן נאוסא ושיער רבי מאתן ושבע עשרה ביעין הא סאה דהיכא אי דמדברית 

ז הויין לעולם דציפורית אייתי "ג הויא ואי דציפורית ר"הויא ואי דירושלמית קעד "קמ

חלתא שדי עלייהו חלתא כמה הויין תמני אכתי בצר ליה אלא אייתי ועודות דרבי שדי 

ר סאה ירושלמית יתירה "עלייהו אי הכי הוי ליה טפי כיון דלא הוי כביצה לא חשיב ליה ת

תירה על ירושלמית שתות נמצאת של ציפורית יתירה על מדברית שתות ושל ציפורית י

על מדברית שליש שליש דמאן אילימא שליש דמדברית מכדי שליש דמדברית כמה הוי 

ארבעין ותמניא ואילו עודפא שיתין ותלת ואלא שליש דירושלמית שליש דידה כמה הוי 

דה כמה הוי חמשין ותמניא נכי תילתא ואילו עודפא שתין ותלת ואלא דציפורי שליש די

ק נמצאת סאה של ציפורי יתירה על "ר ירמיה ה"ג אלא א"שבעין נכי חדא ואילו עודפא ס

מדברית קרוב לשליש שלה ושליש שלה קרוב למחצה דמדברית מתקיף לה רבינא מידי 

ק נמצאת שליש של ציפורי בועודיות של רבי יתירה "קרוב קרוב קתני אלא אמר רבינא ה

ראשית עריסותיכם ( במדבר ט)ש ביצה תנו רבנן על מחצה של מדברית שלי



כדי עיסותיכם וכמה עיסותיכם כדי עיסת המדבר וכמה עיסת המדבר    ב גמרא,דף פג

רבעים קמח ועוד חייבת ' והעומר עשירית האיפה הוא מכאן אמרו ז( שמות טז)דכתיב 

ז בריא "של ציפורי מכאן אמרו האוכל כמדה זו ה' של ירושלמית שהן ה' בחלה שהן ו

: ומבורך יתר על כן רעבתן פחות מכאן מקולקל במעיו

טפחים ' אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה י   ב משנה,דף פג

למרפסת פחות מכאן לחצר חוליית הבור והסלע גבוהים עשרה טפחים למרפסת פחות 

זו היא סמוכה טפחים לחצר ואי' א בסמוכה אבל במופלגת אפילו גבוה י"מכאן לחצר בד

: כל שאינה רחוקה ארבעה טפחים

פשיטא לזה בפתח ולזה בפתח היינו חלון שבין שתי חצירות לזה בזריקה    ב גמרא,דף פג

' חצירות לזה בשלשול ולזה בשלשול היינו חריץ שבין ב' ולזה בזריקה היינו כותל שבין ב

נחמן לזה בפתח ולזה חצירות לזה בפתח ולזה בזריקה היינו דרבה בר רב הונא אמר רב 

בשלשול היינו דרב שיזבי אמר רב נחמן לזה בשלשול ולזה בזריקה מאי אמר רב שניהן 

אסורין ושמואל אמר נותנין אותו לזה שבשלשול שלזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו 

בקשה וכל דבר שתשמישו לזה בנחת ולזה בקשה נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת תנן 

סת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת פחות אנשי חצר ואנשי מרפ

מכאן לחצר קא סלקא דעתך מאי מרפסת 

בני עלייה ומאי קרו לה מרפסת דקסלקי במרפסת אלמא כל לזה    א גמרא,דף פד

בשלשול ולזה בזריקה נותנין אותו לזה שבשלשול כדאמר רב הונא לאותן הדרים 

כי אימא סיפא פחות מכאן לחצר אמאי לזה נ לאותן הדרין במרפסת אי ה"במרפסת ה

נ מסתברא מדקתני סיפא "בפתח ולזה בפתח הוא מאי לחצר אף לחצר ושניהן אסורין ה

טפחים לחצר מאי לחצר אילימא לחצר ושרי ' א בסמוכה אבל במופלגת אפילו גבוה י"בד

אף  נ מאי לחצר"אמאי רשותא דתרוייהו הוא אלא מאי לחצר אף לחצר ושניהן אסורין ה

מ תנן חוליית הבור והסלע שהן גבוהין עשרה למרפסת פחות "לחצר ושניהן אסורין ש

מכאן לחצר אמר רב הונא לאותן הדרים במרפסת תינח סלע בור מאי איכא למימר אמר 

רב יצחק בריה דרב יהודה הכא בבור מלאה מים עסקינן והא חסרא כיון דכי מליא שריא 

י חסרא אסירא כי מליא נמי אסירא אלא אמר אביי כי חסרא נמי שריא אדרבה כיון דכ

מ "הכא בבור מליאה פירות עסקינן והא חסרי בטיבלא דיקא נמי דקתני דומיא דסלע ש

ל למיתנא סלע צריכא דאי אשמעינן סלע דליכא למיגזר אבל בור "ל למיתנא בור ול"ול

ייה ששכחו ולא ליגזור זמנין דמליא פירות מתוקנין צריכא תא שמע אנשי חצר ואנשי על

עירבו אנשי חצר משתמשין בעשרה התחתונים ואנשי עלייה משתמשין בעשרה העליונים 

כיצד זיז יוצא מן הכותל למטה מעשרה לחצר למעלה מעשרה לעלייה הא דביני ביני אסור 

אמר רב נחמן הכא בכותל תשעה עשר עסקינן וזיז יוצא ממנו למטה מעשרה לזה בפתח 

עשרה לזה בפתח ולזה בזריקה ולזה בשלשול למעלה מ

תא שמע שתי גזוזטראות זו למעלה מזו עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה    ב גמרא,דף פד

שתיהן אסורות עד שיערבו אמר רב אדא בר אהבה בבאין בני תחתונה דרך עליונה 

למלאות אביי אמר כגון דקיימין בתוך עשרה דהדדי ולא מיבעיא קאמר לא מיבעיא עשו 

דהדדי קיימין אסרן אהדדי אלא אפילו ' ולא עשו לעליונה דאסירי דכיון דבגו ילתחתונה 

א כיון דלזה בנחת ולזה בקשה ליתביה לזה "עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה סד

ל כיון דבגו עשרה קיימין אסרן אהדדי כי הא דאמר רב נחמן אמר "שתשמישו בנחת קמ



ט "סולם קבוע אין סולם עראי לא מ ר צריך סולם קבוע להתירו"שמואל גג הסמוך לרה

לאו משום דכיון דבתוך עשרה דהדדי קיימי אסרן אהדדי מתקיף לה רב פפא ודילמא 

כשרבים מכתפין עליו בכומתא וסודרא אמר רב יהודה אמר שמואל 

בור שבין שתי חצירות מופלגת מכותל זה ארבעה ומכותל זה ארבעה זה    א גמרא,דף פה

מלא וזה מוציא זיז כל שהוא וממלא ורב יהודה דידיה אמר אפילו מוציא זיז כל שהוא ומ

קניא אמר ליה אביי לרב יוסף הא דרב יהודה דשמואל היא דאי דרב הא אמר אין אדם 

אוסר על חבירו דרך אויר ודשמואל מהיכא אילימא מהא דאמר רב נחמן אמר שמואל גג 

פפא אלא מהא זה מוציא זיז  הסמוך לרשות הרבים צריך סולם קבוע להתירו דילמא כדרב

כל שהוא וממלא וזה מוציא זיז כל שהוא וממלא טעמא דאפיק הא לא אפיק אמרינן אדם 

אוסר על חבירו דרך אויר ודרב מהיכא אילימא מהא שתי גזוזטראות זו למעלה מזו עשו 

מחיצה לעליונה ולא עשו מחיצה לתחתונה שתיהן אסורות עד שיערבו ואמר רב הונא 

לא שנו אלא בסמוכה אבל במופלגת ארבעה עליונה מותרת ותחתונה אסורה אמר רב 

דלמא שאני הכא דכיון דלזה בזריקה ושלשול ולזה בשלשול לחודיה כלזה בזריקה ולזה 

בפתח דמי אלא מהא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב שני בתים ושלש 

שתמש בסמוך שלו על ידי חורבות ביניהם זה משתמש בסמוך שלו על ידי זריקה וזה מ

זריקה 

ל רבי אליעזר "והאמצעי אסור יתיב רב ברונא וקאמר להא שמעתא א   ב גמרא,דף פה

ל אמר "ל אין אחוי לי אושפיזיה אחוי ליה אתא לקמיה דרב א"בר בי רב אמר רב הכי א

ל מי "ל והא מר הוא דאמר לזה בשלשול ולזה בזריקה שניהן אסורין א"ל אין א"מר הכי א

ל רב פפא לרבא לימא שמואל לית ליה דרב "ברת דקיימי כשורה לא דקיימי כחצובה אס

י "ר ולבני רה"מותר לבני רה' על ד' ר יוחנן מקום שאין בו ד"דימי דכי אתא רב דימי א

לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו התם רשויות דאורייתא הכא רשויות דרבנן וחכמים עשו 

מר ליה רבינא לרבא מי אמר רב הכי והא איתמר שני חיזוק לדבריהם יותר משל תורה א

בתים משני צידי רשות הרבים רבה בר רב הונא אמר רב אסור לזרוק מזה לזה ושמואל 

ל לאו מי אוקימנא דמדלי חד ומתתי חד זימנין דמגנדר ונפיל "אמר מותר לזרוק מזה לזה א

: ואתי לאיתויי

סדרה ומרפסת אינו עירוב והדר שם הנותן את עירובו בבית שער אכ   ב משנה,דף פה

אינו אוסר עליו בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות הרי זה עירוב והדר 

: שם אוסר רבי יהודה אומר אם יש שם תפיסת יד של בעל הבית אינו אוסר

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת כל מקום שאמרו הדר שם    ב גמרא,דף פה

אינו אוסר הנותן את עירובו אינו עירוב חוץ מבית שער דיחיד וכל מקום שאמרו חכמים 

ל תנינא הנותן את עירובו "אין מניחין בו עירוב מניחין בו שיתוף חוץ מאויר מבוי מאי קמ

וב הוא דלא הוי הא שיתוף הוי בית שער בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב עיר

דיחיד ואויר דמבוי איצטריכא ליה דלא תנן תניא נמי הכי הנותן את עירובו בבית שער 

ז שיתוף שיתוף "ז עירוב והתנן אין זה עירוב אימא ה"אכסדרה ומרפסת ובחצר ובמבוי ה

היו במבוי לא מינטר אימא בחצר שבמבוי אמר רב יהודה אמר שמואל בני חבורה ש

מסובין וקדש עליהן היום פת שעל השלחן סומכין עליהן משום עירוב ואמרי לה משום 

שיתוף אמר רבה ולא פליגי כאן במסובין בבית כאן במסובין בחצר אמר ליה אביי לרבה 

תניא דמסייע לך עירובי חצירות בחצר ושיתופי מבואות במבוי והוינן בה עירובי חצירות 



ובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב אימא עירובי בחצר והתנן הנותן את עיר

רבי יהודה אומר אם יש שם  : חצירות בבית שבחצר שיתופי מבואות בחצר שבמבוי

היכי דמי תפיסת יד כגון חצירו של בונייס בן בונייס אתא לקמיה דרבי  : 'תפיסת יד וכו

אמר להו פנו מקום לבן מאה מנה אתא איניש אחרינא אמר להו 

פנו מקום לבן מאתים מנה אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי רבי אביו    א גמרא,פו דף

של זה יש לו אלף ספינות בים וכנגדן אלף עיירות ביבשה אמר לו לכשתגיע אצל אביו 

עקיבא מכבד עשירים ' אמור לו אל תשגרהו בכלים הללו לפני רבי מכבד עשירים ר

ולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו אימתי ישב ע( תהילים סא)כדדרש רבא בר מרי 

ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרהו רבה בר בר חנה אמר כגון יתד של 

מחרישה אמר רב נחמן תנא דבי שמואל דבר הניטל בשבת אוסר דבר שאינו ניטל בשבת 

אינו  אינו אוסר תניא נמי הכי יש לו טבל יש לו עששית וכל דבר שאינו ניטל בשבת

: אוסר

המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת אחד נכרי ואחד ישראל הרי זה    א משנה,דף פו

יהודה אומר אינו אוסר רבי יוסי אומר נכרי אוסר ישראל אינו ' מאיר ר' אוסר דברי ר

אוסר שאין דרך ישראל לבא בשבת רבי שמעון אומר אפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל 

: ו אוסר שכבר הסיע מלבובתו באותה העיר אינ

ש ודוקא בתו אבל בנו לא דאמרי אינשי נבח בך "אמר רב הלכה כר   א גמרא,דף פו

: כלבא עול נבח בך גורייתא פוק

בור שבין שתי חצירות אין ממלאין ממנו בשבת אלא אם כן עשו לו    א משנה,דף פו

גמליאל אומר בית  מחיצה גבוה עשרה טפחים בין מלמטה בין מתוך אוגנו רבן שמעון בן

ר יהודה לא תהא מחיצה גדולה מן "שמאי אומרים מלמטה ובית הלל אומרים מלמעלה א

: הכותל שביניהם

אמר רב הונא למטה למטה ממש למעלה למעלה ממש וזה וזה בבור ורב    א גמרא,דף פו

ל רבה בר רב חנן לאביי הא "יהודה אמר למטה למטה מן המים למעלה למעלה מן המים א

מר רב יהודה למטה למטה מן המים מאי שנא למטה ממש דלא דעריבי מיא למטה מן דא

ל לא שמיע לך הא דאמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום "המים נמי הא עריבי מיא א

רבי חייא צריך שיראו ראשן של קנים למעלה מן המים טפח ותו הא דאמר רב יהודה 

א דעריבי מיא למעלה מן המים נמי הא למעלה למעלה מן המים מאי שנא למעלה ממש דל

עריבי מיא אמר ליה לא שמיע לך הא דתני יעקב קרחינאה צריך שישקע ראשי קנים 

במים טפח ואלא הא דאמר רב יהודה קורה ארבע מתרת בחורבה ורב נחמן אמר רבה בר 

אבוה 

להו קורה ארבעה מתרת במים הא קא אזיל דלי לאידך גיסא ומייתי קים    ב גמרא,דף פו

לרבנן דאין דלי מהלך יותר מארבעה טפחים תחת קורה מיהא הא עריבי מיא אלא משום 

דקל הוא שהקילו חכמים במים כדבעא מיניה רבי טבלא מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר 

ר "א : ל אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים קל הוא שהקילו חכמים במים"בחורבה א

יוסי ' יהודה בשיטת ר' ר חנה אמר רבי יוחנן ראמר רבה בר ב : יהודה לא תהא מחיצה

אמרה דאמר מחיצה תלויה מתרת אפילו ביבשה דתנן המשלשל דפנות מלמעלה למטה 

טפחים כשירה רבי ' טפחים פסולה ממטה למעלה אם גבוהות י' בזמן שגבוהות מן הארץ ג

הודה יוסי אומר כשם שמלמטה למעלה עשרה כך מלמעלה למטה עשרה ולא היא לא רבי י



יוסי סבר לה כרבי יהודה רבי יהודה לא סבר לה כרבי יוסי עד ' סבר לה כרבי יוסי ולא ר

' כאן לא קאמר רבי יהודה אלא בעירובי חצירות דרבנן אבל סוכה דאורייתא לא ולא ר

יוסי אלא בסוכה דאיסור עשה הוא אבל ' יהודה עד כאן לא קאמר ר' יוסי סבר לה כר

א אמר ואם תאמר אותו מעשה שנעשה בציפורי על פי מי שבת דאיסור סקילה הוא ל

יוסי נעשה דכי אתא רב דימי אמר ' נעשה לא על פי רבי יוסי אלא על פי רבי ישמעאל בר

פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מבעוד יום למחר פרסו סדין על העמודים והביאו 

ן עושין אהל עראי ספר תורה וקראו בו פרסו לכתחילה מי שרי והא הכל מודים שאי

' בשבת אלא מצאו סדינין פרוסין על העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו אמר רבה ר

חנניא בן עקביא ' יהודה הא דאמרן ר' חנניא בן עקביא אמרו דבר אחד ר' יהודה ור

חנניא בן עקביא אומר גזוזטרא שיש בה ארבע אמות על ארבע אמות ' ר[ דתניא]> דתנן>

ל אביי ודילמא לא היא עד כאן לא קאמר "וממלא א' על ד' חוקק בה ד   א גמרא,דף פז

רבי יהודה התם אלא דאמר גוד אחית מחיצתא אבל כוף וגוד לא ועד כאן לא קאמר רבי 

חנניא בן עקביא התם אלא בימה של טבריא הואיל ויש לה אוגנים ועיירות וקרפיפות 

חנניא בן עקביא היתה סמוכה ' רי רמקיפות אותה אבל בשאר מימות לא אמר אביי ולדב

אמות ורוחבה אחד עשר ומשהו היתה ' טפחים צריך שיהא אורכה ד' לכותל בפחות מג

טפחים ושני משהויין אמר רב הונא ' זקופה צריך שיהא גובהה עשרה טפחים ורוחבה ו

טפחים ' טפחים ורוחבה ב' בריה דרב יהושע היתה עומדת בקרן זוית צריך שיהא גובהה י

אמות על ' חנניא בן עקביא אומר גזוזטרא שיש בה ד' שני משהויין ואלא הא דתניא רו

: וממלא היכי משכחת לה דעבידא כי אסיתא' על ד' א חוקק בה ד"ד

אמת המים שהיא עוברת בחצר אין ממלאין הימנה בשבת אלא אם כן    א משנה,דף פז

אומר כותל שעל גבה תידון יהודה ' טפחים בכניסה וביציאה ר' עשו לה מחיצה גבוה י

משום מחיצה אמר רבי יהודה מעשה באמה של אבל שהיו ממלאין ממנה על פי זקנים 

: בשבת אמרו לו מפני שלא היה בה כשיעור

תנו רבנן עשו לה בכניסה ולא עשו לה ביציאה עשו לה ביציאה ולא עשו    א גמרא,דף פז

' טפחים ביציאה ובכניסה ר' יצה יכ עשו לה מח"לה בכניסה אין ממלאין הימנה בשבת אא

יהודה אומר כותל שעל גבה תידון משום מחיצה אמר רבי יהודה מעשה באמת המים 

שהיתה באה מאבל לצפורי והיו ממלאין הימנה בשבת על פי הזקנים אמרו לו משם ראייה 

תניא אידך אמת המים העוברת בין החלונות ' טפחים ורוחבה ד' מפני שלא היתה עמוקה י

משלשל ' ג אומר פחות מד"אין משלשל דלי וממלא רשב' משלשל דלי וממלא ג' ות מגפח

אין משלשל דלי וממלא במאי עסקינן אילימא באמת המים גופה ואלא הא ' דלי וממלא ד

לימא כתנאי אמרה לשמעתיה ' יוחנן אין כרמלית פחותה מד' דכי אתא רב דימי אמר ר

מי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו ארבעה על אלא באגפיה ולהחליף והא כי אתא רב די

ארבעה מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו התם 

רשויות דאורייתא 

> דתניא>יוחנן ברשויות דרבנן נמי אמר ' הכא רשויות דרבנן והא ר   ב גמרא,דף פז

ה מערבין שנים ואין מערבין טפחים ורוחב ארבע' חצירות גבוה י' כותל שבין ב[ דתנן]

אחד היו בראשו פירות אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין נפרץ הכותל עד 

עשר אמות מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד מפני שהוא כפתח יותר מכאן מערבין 

ו רשויות שולטת ב' אחד ואין מערבין שנים והוינן בה אין בו ארבעה מאי אמר רב אויר ב



ולא יזיז בו מלא נימא ורבי יוחנן אמר אלו מעלין מכאן ואוכלין ואלו מעלין מכאן ואוכלין 

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו ארבעה על 

י לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו ההיא זעירי אמרה "ר ולבני רה"ארבעה מותר לבני רה

מוקים לה באמת המים גופה ורב דימי תנאי היא ותיהוי כי חורי  ולזעירי קשיא הא זעירי

כרמלית אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו אין חורין לכרמלית רב אשי 

מ בסמוכה הכא במופלגת רבינא אמר כגון דעבד "אמר אפילו תימא יש חורין לכרמלית ה

: ן גמליאל לטעמיהשמעון ב' לה ניפקי אפומה ואזדו רבנן לטעמייהו ור

גזוזטרא שהיא למעלה מן המים אין ממלאין הימנה בשבת אלא אם כן    ב משנה,דף פז

עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בין מלמעלה בין מלמטה וכן שתי גזוזטראות זו 

: למעלה מזו עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה שתיהן אסורות עד שיערבו

יא בן עקביא דתניא חנניא בן עקביא אומר גזוזטרא מתניתין דלא כחננ   ב גמרא,דף פז

יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא ' וממלא אמר ר' על ד' אמות חוקק בה ד' על ד' שיש בה ד

לא התיר רבי חנניא בן עקביא אלא בימה של טבריא הואיל ויש לה אוגנים ועיירות 

רבי חנניא בן עקביא דברים התיר ' ר ג"וקרפיפות מקיפות אותה אבל בשאר מימות לא ת

לאנשי טבריא ממלאין מים מגזוזטרא בשבת וטומנין בעצה ומסתפגין באלונטית ממלאין 

מים מגזוזטרא בשבת הא דאמרן וטומנין בעצה מאי היא דתניא השכים להביא פסולת אם 

בשביל שיש עליו טל הרי הוא בכי יותן ואם בשביל שלא יבטל ממלאכתו אינו בכי יותן 

וסתם 

אנשי טבריא כמי שלא יבטל ממלאכתו דמי ומסתפגין באלונטית מאי    א גמרא,דף פח

היא דתניא מסתפג אדם באלונטית ומניחה בחלון ולא ימסרנה לאוליירין מפני שחשודין 

ש אומר אף מביאה בידו לתוך ביתו אמר רבה בר רב הונא לא שנו אלא "על אותו דבר ר

י וכי מה בין זה לעוקה הני תיימי והני לא למלאות אבל לשפוך אסור מתקיף לה רב שיזב

תיימי איכא דאמרי אמר רבה בר רב הונא לא תימא למלאות הוא דשרי לשפוך אסור אלא 

לשפוך נמי שרי אמר רב שיזבי פשיטא היינו עוקה מהו דתימא הני תיימי והני לא תיימי 

א בסמוכה אבל אמר רב הונא אמר רב לא שנו אל : 'וכן שתי גזוזטראות זו וכו : ל"קמ

במופלגת עליונה מותרת ורב לטעמיה דאמר רב אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר אמר 

ר חייא ורב יוסף אמר רבי אושעיא יש גזל בשבת וחורבה מחזיר לבעלים הא "רבה א

גופא קשיא אמרת יש גזל בשבת אלמא קניא וחורבה מחזיר לבעלים אלמא לא קניא הכי 

יצד דחורבה מחזיר לבעלים אמר רבה ומותבינן אשמעתין וכן קאמר יש דין גזל בשבת כ

ואי אמרת יש דין גזל בשבת אמאי אסורות אמר רב ' שתי גזוזטראות זו למעלה מזו וכו

ששת הכא במאי עסקינן כגון שעשו מחיצה בשותפות אי הכי כי עשו לתחתונה נמי כיון 

: דעשו לתחתונה גלוי גלי דעתה דאנא בהדך לא ניחא לי

כ "חצר שהיא פחותה מארבע אמות אין שופכין בתוכה מים בשבת אא   א משנה,פחדף 

עשו לה עוקה מחזקת סאתים מן הנקב ולמטה בין מבחוץ בין מבפנים אלא שמבחוץ צריך 

ר "א בן יעקב אומר ביב שהוא קמור ארבע אמות ברה"לקמור מבפנים אין צריך לקמור ר

או חצר מאה אמה לא ישפוך על פי הביב אבל א אפילו גג "שופכים לתוכו מים בשבת וחכ

שופך הוא לגג והמים יורדין לביב החצר והאכסדרה מצטרפין לארבע אמות וכן שתי 

דיוטאות זו כנגד זו מקצתן עשו עוקה ומקצתן לא עשו עוקה את שעשו עוקה מותרין את 

: שלא עשו עוקה אסורין



סאתים מים בכל יום בארבע  ט אמר רבה מפני שאדם עשוי להסתפק"מ   א גמרא,דף פח

אמות אדם רוצה לזלפן 

אמות ' זירא אמר ד' שופכן אי דעביד עוקה שרי אי לא אסור ר' פחות מד   ב גמרא,דף פח

אמות לא תיימי מאי בינייהו אמר אביי אריך וקטין איכא בינייהו תנן חצר ' תיימי פחות מד

לרבה קשיא תרגמא רבי זירא אמות בשלמא לרבי זירא ניחא אלא ' ואכסדרה מצטרפין לד

' אמות על ד' ש חצר שאין בה ד"אליבא דרבה באכסדרה מהלכת על פני כל החצר כולה ת

' זירא קשיא אמר לך ר' אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת בשלמא לרבה ניחא אלא לר

' זירא לאוקמה למתני' א בן יעקב היא ומאי דוחקיה דר"ר' זירא הא מני רבנן היא ומתני

א בן יעקב אמר רבא מתניתין קשיתיה מאי איריא דתני חצר שהיא פחותה ליתני חצר "כר

' מ והא מדסיפא ר"א בן יעקב היא ש"מ דר"אמות אלא לאו ש' אמות על ד' שאין בה ד

א בן יעקב היא וחסורי מיחסרא והכי "א בן יעקב כולה ר"אליעזר בן יעקב רישא לאו ר

אמות שופכין ' שופכין לתוכה מים בשבת הא ד אמות אין' קתני חצר שהיא פחותה מד

א בן "ר : ר שופכין לתוכו מים בשבת"אמות ברה' א בן יעקב אומר ביב הקמור ד"שר

דלא כחנניא דתניא חנניא אומר אפילו גג מאה אמה לא ' מתני : יעקב אומר ביב הקמור

החמה אבל ישפוך לפי שאין הגג עשוי לבלוע אלא לקלח תנא במה דברים אמורים בימות 

ט אמר רבא אדם רוצה שיבלעו מים במקומן "בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע מ

ל התם למאי ניחוש "אמר ליה אביי והרי שופכין דאדם רוצה שיבלעו וקתני לא ישפוך א

לה אי משום קלקול חצירו הא מיקלקלא וקיימא ואי משום גזירה שמא יאמרו צנורו של 

רות מקלחים הם אמר רב נחמן בימות הגשמים עוקה מחזיק פלוני מקלח מים סתם צנו

סאתים נותנין לו סאתים מחזיק סאה נותנין לו סאה בימות החמה מחזיק סאתים נותנין לו 

סאתים סאה אין נותנין לו כל עיקר בימות החמה נמי מחזיק סאה ניתיב ליה סאה גזירה 

ר התם מאי ניחוש לה אי משום ה בימות הגשמים נמי ליגזו"דלמא אתי ליתן ליה סאתים א

קילקול הא מיקלקלא וקיימא אי משום גזירה שמא יאמרו צנורו של פלוני מקלח מים 

וכן שתי דיוטאות זו  : סתם צנורות מקלחין הן אמר אביי הילכך אפילו כור ואפילו כוריים

א אביי מאי טעמא אילימא משום נפישא דמי> ליה>אמר רבא אפילו עירבו אמר  : כנגד זו

והתניא אחת לי עוקה ואחת לי גיסטרא בריכה ועריבה אף על פי שנתמלאו מים מערב 

שבת שופכין לתוכן מים בשבת אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רבא 

לא שנו אלא שלא עירבו אבל עירבו מותרין וכי לא עירבו מאי טעמא    א גמרא,דף פט

:  להתםלא אמר רב אשי גזירה דילמא אתי לאפוקי ממאני דבתים 

  

מסכת עירובין פרק ט 

דברי ' או נמוך י' כל גגות העיר רשות אחת ובלבד שלא יהא גג גבוה י   א משנה,דף פט

א כל אחד ואחד רשות בפני עצמו רבי שמעון אומר אחד גגות ואחד חצירות "מ וחכ"ר

: ואחד קרפיפות רשות אחת הן לכלים ששבתו לתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית

יתיב אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין ויתיב אביי גבייהו ויתבי    גמרא א,דף פט

וקאמרי בשלמא רבנן סברי כשם שדיורין חלוקין למטה כך דיורין חלוקין למעלה אלא 



רבי מאיר מאי קסבר אי קסבר כשם שדיורין חלוקין למטה כך דיורין חלוקין למעלה 

רשות אחת היא אפילו גג גבוה ' למעלה מי אמאי רשות אחת הן ואי קסבר אין חלוקין דכל

נמי אמר להו אביי לא שמיע לכו הא דאמר רב יצחק בר אבדימי אומר היה ' עשרה ונמוך י

י גבוה "רבי מאיר כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות והן רשות אחת כגון עמוד ברה

ר "הנ גזירה משום תל בר"ר ה"אסור לכתף עליו גזירה משום תל ברה' עשרה ורחב ד

מ אלא "סבור מינה אפילו מכתשת ואפילו גיגית אמר להו אביי הכי אמר מר לא אמר ר

חצירות דקבוע ואמר ' עמוד ואמת הריחים הואיל ואדם קובע להן מקום והרי כותל שבין ב

מ גגין רשות לעצמן חצירות רשות לעצמן קרפיפות "רב יהודה כשתימצי לומר לדברי ר

לטולי דרך כותל אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת רשות לעצמן מאי לאו דשרי לט

איתמר רב  : א כל אחד ואחד רשות בפני עצמו"וחכ : לא להכניס ולהוציא דרך פתחים

אמות ושמואל אמר מותר לטלטל בכולו במחיצות הניכרות ' אמר אין מטלטלין בו אלא בד

' ן מטלטלין בו אלא בדדכולי עלמא לא פליגי כי פליגי במחיצות שאינן ניכרות רב אמר אי

לא אמר גוד אסיק מחיצתא ושמואל אמר מותר לטלטל בכולו דאמר גוד אסיק ' אמו

מחיצתא תנן וחכמים אומרים כל אחד ואחד 

רשות לעצמו בשלמא לשמואל ניחא אלא לרב קשיא אמרי בי רב    ב גמרא,דף פט

לעזר כי הוינן בבבל ר א"אמות בגג זה והא א' אמות בגג זה וב' משמיה דרב שלא יטלטל ב

אמות והני דבי שמואל תנו ' הוה אמרינן בי רב משמיה דרב אמרו אין מטלטלין בו אלא בד

' אין להן אלא גגן מאי אין להן אלא גגן לאו דשרו לטלטולי בכוליה ומי אלימא ממתני

' אמות בגג זה וב' נ ב"דאוקימנא שלא יטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה ה

ל אביי את אמרת ניהלן ואהא "גג זה אמר רב יוסף לא שמיע לי הא שמעתא אאמות ב

אמרת ניהלן גג גדול הסמוך לקטן הגדול מותר והקטן אסור ואמרת לן עלה אמר רב 

יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שיש דיורין על זה ודיורין על זה דהויא לה הא דקטן 

ש "ל אנא הכי אמרי לכו ל"הן מותרין אמחיצה נדרסת אבל אין דיורין על זה ועל זה שני

אלא שיש מחיצה על זה ומחיצה על זה דגדול מישתרי בגיפופי וקטן נפרץ במלואו אבל 

אין מחיצה לא על זה ולא על זה שניהן אסורין והא דיורין אמרת לן אי אמרי לכו דיורין 

ה על זה ש אלא שיש מחיצה ראויה לדירה על זה ומחיצה ראויה לדיר"הכי אמרי לכו ל

דגדול מישתרי בגיפופי וקטן נפרץ במלואו אבל יש מחיצה ראויה לדירה על הגדול ואין 

ראויה לדירה על הקטן אפילו קטן שרי לבני גדול מאי טעמא כיון דלא עבוד מחיצה סלוקי 

סליקו נפשייהו מהכא כהא דאמר רב נחמן עשה סולם קבוע לגגו הותר בכל הגגין כולן 

ה על גבי ביתו ועשה לפניה דקה ארבע הותר בכל הגגין כולן אמר אמר אביי בנה עליי

רבא פעמים שהדקה לאיסור היכי דמי דעבידא להדי תרביצא דביתיה דאמר 

לנטורי תרביצא הוא דעבידא בעי רמי בר חמא שתי אמות בגג ושתי    א גמרא,דף צ

ליה ורמי בר  י קא מיבעיא"אמות בעמוד מהו אמר רבה מאי קא מיבעיא ליה כרמלית ורה

אמות באכסדרה ' אמות בגג וב' חמא אגב חורפיה לא עיין בה אלא הכי קמיבעיא ליה ב

מהו מי אמרינן כיון דלא האי חזי לדירה ולא האי חזי לדירה חדא רשותא היא או דילמא 

אמות ' אמות בגג וב' כיון דמגג לגג אסיר מגג לאכסדרה נמי אסיר בעי רב ביבי בר אביי ב

ו אמר רב כהנא לאו היינו דרמי בר חמא אמר רב ביבי בר אביי וכי מאחר בחורבה מה

אתאי ונצאי אכסדרה לא חזיא לדירה וחורבה חזיא לדירה וכי מאחר דחזיא לדירה מאי 

קמיבעיא ליה אם תימצי לומר קאמר אם תימצי לומר אכסדרה לא חזיא לדירה חורבה 



מ וגג יחידי לרבנן "תיקו גגין השוין לרחזיא לדירה או דילמא השתא מיהא לית בה דיורין 

רב אמר מותר ' רב אמר מותר לטלטל בכולו ושמואל אמר אין מטלטלין בו אלא בד

לטלטל בכולו קשיא דרב אדרב התם לא מינכרא מחיצתא הכא מינכרא מחיצתא ושמואל 

אמות קשיא דשמואל אדשמואל התם לא הוי יותר מבית ' אמר אין מטלטלין בו אלא בד

ם הכא הוי יותר מבית סאתים והני מחיצות למטה עבידן למעלה לא עבידן והוה סאתי

כקרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לדירה וכל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף 

איתמר ספינה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר ' לדירה אין מטלטלין בו אלא בד

בכולה רב אמר מותר לטלטל ' אין מטלטלין בה אלא בד

דהא איכא מחיצתא ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות    ב גמרא,דף צ

מחיצות להבריח מים עשויות אמר ליה רב חייא בר יוסף לשמואל הילכתא כוותך או 

הילכתא כרב אמר ליה הילכתא כרב אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף ומודה רב שאם 

בארבע אמות כפאה למאי אילימא לדור תחתיה מאי כפאה על פיה שאין מטלטלין בה אלא 

שנא מגג יחידי אלא שכפאה לזופתה רב אשי מתני לה אספינה ורב אחא בריה דרבא מתני 

לה אאכסדרא דאיתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין 

ותם מטלטלין בה אלא בארבע רב אמר מותר לטלטל בכולה אמרינן פי תקרה יורד וס

ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם ורב אליבא 

מ ליטלטלי מגג לחצר גזירה משום דרב יצחק בר אבדימי ושמואל אליבא דרבנן "דר

ה מקרפף לקרפף נמי לא "ניטלטל מגג לקרפף אמר רבא בר עולא גזירה שמא יפחת הגג א

התם אי מיפחית מינכרא ליה מילתא הכא אי מיפחית  יטלטל דילמא מיפחית ואתי לטלטולי

לא מינכרא מילתא אמר רב יהודה כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר גגין רשות לעצמן 

חצירות רשות לעצמן 

קרפיפות רשות לעצמן לדברי חכמים גגין וחצירות רשות אחת    א גמרא,דף צא

תניא כוותיה דרב תניא  קרפיפות רשות אחת הן לדברי רבי שמעון כולן רשות אחת הן

כוותיה דרב יהודה תניא כוותיה דרב כל גגות העיר רשות אחת הן ואסור להעלות 

ולהוריד מן הגגין לחצר ומן החצר לגגין וכלים ששבתו בחצר מותר לטלטלן בחצר בגגין 

א כל אחד "מ וחכ"דברי ר' או נמוך י' מותר לטלטלן בגגין ובלבד שלא יהא גג גבוה י

תניא כוותיה דרב יהודה אמר רבי כשהיינו ' לעצמו ואין מטלטלין בו אלא בדואחד רשות 

ש בתקוע היינו מעלין שמן ואלונטית מגג לגג ומגג לחצר ומחצר "לומדים תורה אצל ר

לחצר ומחצר לקרפף ומקרפף לקרפף אחר עד שהיינו מגיעין אצל המעיין שהיינו רוחצין 

ת מחצר לגג ומגג לחצר ומחצר "נו מעלין סבו אמר רבי יהודה מעשה בשעת הסכנה והיי

אמר רב  : 'ש אומר אחד גגין וכו"ר : לקרפף לקרות בו אמרו לו אין שעת הסכנה ראיה

ש והוא שלא עירבו אבל עירבו לא דגזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים "הלכה כר

עירבו ובין  יוחנן מי לחשך בין' לחצר ושמואל אמר בין עירבו בין שלא עירבו וכן אמר ר

שלא עירבו מתקיף לה רב חסדא לשמואל ולרבי יוחנן יאמרו שני כלים בחצר אחת זה 

ר שמעון למה הדבר דומה לשלש חצירות "ש לטעמיה דלא גזר דתנן א"מותר וזה אסור ר

ר ועירבו שתי החיצונות עם האמצעית היא מותרת עמהן "הפתוחות זו לזו ופתוחות לרה

צונות אסורין זו עם זו ולא גזר דילמא אתי לאפוקי מאני דהא החי' והן מותרות עמה וב

ש "נ לא גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר מתיב רב ששת ר"חצר להא חצר ה

אומר אחד גגות אחד חצירות ואחד קרפיפות רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן ולא 



חת לה מאני דבתים לכלים ששבתו בתוך הבית אי אמרת בשלמא דעירבו היינו דמשכ

בחצר אלא אי אמרת בשלא עירבו היכי משכחת לה מאני דבתים בחצר הוא מותיב לה 

והוא מפרק לה בכומתא וסודרא 

טפחים ' ש אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה י"ת   ב גמרא,דף צא

לעצמן  א שהיו אלו של רבים ואלו של רבים ועירבו אלו"למרפסת פחות מכאן לחצר בד

ואלו לעצמן או של יחידים שאין צריכין לערב אבל היו של רבים ושכחו ולא עירבו גג 

וחצר ואכסדרה ומרפסת כולן רשות אחת הן טעמא דלא עירבו הא עירבו לא הא מני רבנן 

ש חמש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות "מ ת"היא דיקא נמי דלא קתני קרפף ומבוי ש

ירבו אסור להכניס ולהוציא מחצר למבוי ומן המבוי לחצר למבוי ושכחו כולם ולא ע

שמעון ' ש מתיר שהיה ר"וכלים ששבתו בחצר מותר לטלטלן בחצר ובמבוי אסור ור

אומר כל זמן שהן של רבים ושכחו ולא עירבו גג וחצר ואכסדרה ומרפסת וקרפף ומבוי 

עירבו חצירות כולן רשות אחת הן טעמא דלא עירבו הא עירבו לא מאי לא עירבו לא 

א "בהדי הדדי הא חצר ובתים עירבו והא לא עירבו קתני מאי לא עירבו לא נשתתפו ואבע

ש לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי לא שנא עירבו ולא שנא לא עירבו אלא לדידכו "ר

אודו לי מיהת דהיכא דלא עירבו רשות אחת היא ואמרו ליה רבנן לא שתי רשויות הן 

לימא מסייע ליה לרבי זירא אמר רב דאמר רבי זירא אמר רב מבוי  אמר מר ובמבוי אסור

א אימא ולמבוי אסור היינו רישא משנה יתירא "שלא נשתתפו בו אין מטלטלין אלא בד

איצטריכא ליה מהו דתימא כי פליגי רבנן עליה דרבי שמעון הני מילי היכא דעירבו אבל 

ב אשי ל אמר ליה רבינא לר"היכא דלא עירבו מודו ליה קמ

יוחנן הכי והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן כותל ' מי אמר ר   א גמרא,דף צב

שבין שתי חצירות גבוה עשרה ורוחב ארבעה מערבין שנים ואין מערבין אחד היו בראשו 

פירות אלו עולין מכאן ואוכלים ואלו עולין מכאן ואוכלים ובלבד שלא יורידו למטה מאי 

הא תני רבי חייא ובלבד שלא יהא זה עומד במקומו ואוכל וזה עומד למטה למטה לבתים ו

חייא מנין לו אתמר שתי חצירות וחורבה ' במקומו ואוכל אמר ליה וכי רבי לא שנאה ר

אחת ביניהם אחת עירבה ואחת לא עירבה אמר רב הונא נותנין אותה לזו שלא עירבה 

בה וחייא בר רב אמר אף אבל לשעירבה לא דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחור

ת שתיהן מותרות מפני מה אין נותנין חצר שלא עירבה "לשעירבה ושתיהן אסורות וא

לחצר שעירבה התם כיון דמנטרי מאני דבתים בחצר אתי לאפוקי הכא בחורבה כיון דלא 

מנטרי מאני דחצר בחורבה לא אתי לאפוקי איכא דאמרי חייא בר רב אמר אף לשעירבה 

ת ואם תאמר שתיהן אסורות לפי שאין נותנים חצר שלא עירבה לחצר ושתיהן מותרו

שעירבה התם כיון דמנטרי מאני דבתים בחצר לא שרו בהו רבנן דאתי לאפוקי אבל 

: בחורבה לא מנטרי

גג גדול סמוך לקטן הגדול מותר והקטן אסור חצר גדולה שנפרצה    א משנה,דף צב

: לקטנה גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה

למיתני תרתי לרב קתני גג דומיא דחצר מה חצר מנכרא ' למה לי   א גמרא,דף צב

ה מחיצתא אף גג נמי מנכרא מחיצתא ולשמואל גג דומיא דחצר מה חצר דקא דרסי ל

רבים אף גג נמי דקא דרסי ליה רבים יתיב רבה ורבי זירא ורבה בר רב חנן ויתיב אביי 

גבייהו ויתבי וקאמרי שמע מינה ממתניתין דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה 

כיצד גפנים בגדולה אסור לזרוע את הקטנה ואם זרע זרעין אסורין 



ה מותר לזרוע את הגדולה אשה בגדולה וגט גפנים מותרין גפנים בקטנ   ב גמרא,דף צב

בקטנה מתגרשת אשה בקטנה וגט בגדולה אינה מתגרשת צבור בגדולה ושליח צבור 

בקטנה יוצאין ידי חובתן ציבור בקטנה ושליח צבור בגדולה אין יוצאין ידי חובתן תשעה 

ולה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפין תשעה בקטנה ואחד בגדולה אין מצטרפין צואה בגד

אסור לקרות קריאת שמע בקטנה צואה בקטנה מותר לקרות קריאת שמע בגדולה אמר 

א וזורע ואילו השתא "כ מצינו מחיצה לאיסור שאילמלי אין מחיצה מרחיק ד"להו אביי א

ל רבי זירא לאביי ולא מצינו מחיצה לאיסור והא תנן חצר גדולה שנפרצה "אסורה א

ני שהיא כפתחה של גדולה ואילו השוה את לקטנה גדולה מותרת וקטנה אסורה מפ

ל התם סילוק מחיצות הוא אמר ליה רבא לאביי ולא מצינו "גיפופיה גדולה נמי אסורה א

מחיצה לאיסור והא אתמר 

סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין כשירה ואילו השוה פצימיה    א גמרא,דף צג

ל רבה בר רב חנן לאביי ולא "א אל אביי לדידי כשירה לדידך סילוק מחיצות הי"פסולה א

מצינו מחיצה לאיסור והתניא בית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה גפנים כאן מותר 

ל התם סילוק מחיצות הוא שלח ליה רבא "לזרוע כאן ואילו השוה את קרויו אסור א

לאביי ביד רב שמעיה בר זעירא ולא מצינו מחיצה לאיסור והתניא יש במחיצות הכרם 

להחמיר כיצד כרם הנטוע עד עיקר מחיצה זורע מעיקר מחיצה ואילך שאילו אין להקל ו

א וזורע וזה הוא מחיצות הכרם להקל ולהחמיר כיצד היה משוך מן "שם מחיצה מרחיק ד

א וזורע וזוהי מחיצות "א אמה לא יביא זרע לשם שאילמלי אין מחיצה מרחיק ד"הכותל י

ד "ש אומרים כ"יתין דתנן קרחת הכרם בל וליטעמיך אותבן ממתנ"הכרם להחמיר א

ב אמה "ה אומרים י"ז אמה וב"ש אומרים ט"ז אמה מחול הכרם ב"ה אומרים ט"אמות וב

ז אמה לא יביא זרע לשם היו "ואיזו היא קרחת הכרם כרם שחרב אמצעיתו אם אין שם ט

ם לגדר ז אמה נותן לו כדי עבודתו וזורע את המותר אי זו היא מחול הכרם בין הכר"שם ט

ב אמה נותן לו כדי עבודתו וזורע את "ב אמה לא יביא זרע לשם היו שם י"שאם אין שם י

א לגבי כרם עבודת הכרם לגבי גדר כיון דלא "המותר אלא התם לאו היינו טעמא דכל ד

חשיבן ואי לא לא חשיבן אמר רב יהודה ' מזדרען אפקורי מפקר להו דביני ביני אי איכא ד

ד זה ושנים החיצונים מגופפים והאמצעי אינו מגופף ויחיד בזה ויחיד קרפיפות זה בצ' ג

בזה נעשה כשיירא ונותנין להן כל צורכן ודאי אמצעי מגופף ושנים החיצונים אינן 

אין נותנין להם אלא בית שש איבעיא להו אחד [ ויחיד בזה]מגופפין ויחיד בזה ויחיד זה 

פקי תלתא הוו ואי להכא נפקי תלתא הוו או בזה ואחד בזה ושנים באמצעי מהו אי להכא נ

דילמא חד להכא נפיק וחד להכא נפיק ואם תימצי לומר חד להכא נפיק וחד להכא נפיק 

שנים בזה ושנים בזה ואחד באמצעי מהו הכא ודאי אי להכא נפיק תלתא הוו ואי להכא 

לקולא אמר נפיק תלתא הוו או דילמא אימר להכא נפיק ואימר להכא נפיק והלכתא בעיין 

רב חסדא 

גידוד חמשה ומחיצה חמשה אין מצטרפין עד שיהא או כולו בגידוד או    ב גמרא,דף צג

כולו במחיצה מיתיבי שתי חצירות זו למעלה מזו ועליונה גבוהה מן התחתונה עשרה 

טפחים או שיש בה גידוד חמשה ומחיצה חמשה מערבין שנים ואין מערבין אחד פחות 

מודה רב חסדא בתחתונה הואיל [ רבא]> רב>אין מערבין שנים אמר מכאן מערבין אחד ו

ורואה פני עשרה אי הכי תחתונה תערב שנים ולא תערב אחד עליונה לא תערב לא אחד 

ולא שנים אמר רבה בר עולא כגון שהיתה עליונה מגופפת עד עשר אמות אי הכי אימא 



חד תערב אי בעיא תרי תערב  סיפא פחות מכאן מערבין אחד ואין מערבין שנים אי בעיא

אמר רבה בריה דרבא כגון שנפרצה התחתונה במלואה לעליונה אי הכי תחתונה חד תערב 

תרי לא תערב עליונה אי בעיא תרי תערב אי בעיא חד תערב אין הכי נמי וכי קתני פחות 

מכאן מערבין אחד ואין מערבין שנים אתחתונה דרש מרימר גידוד חמשה ומחיצה חמשה 

רפין אשכחיה רבינא לרב אחא בריה דרבא אמר ליה תני מר מידי במחיצה אמר ליה מצט

לא והלכתא גידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין בעי רב הושעיא דיורין הבאין בשבת 

מהו שיאסרו אמר רב חסדא תא שמע חצר גדולה שנפרצה לקטנה הגדולה מותרת והקטנה 

אימר מבעוד יום נפרצה אמר ליה אביי אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה אמר רבה 

לא תימא מר אימר אלא ודאי מבעוד יום נפרצה דהא מר הוא דאמר בעי מיניה מרב הונא 

ובעי מיניה מרב יהודה עירב דרך הפתח ונסתם הפתח עירב דרך חלון ונסתם החלון מהו 

ן ואמר לי שבת כיון שהותרה הותרה אתמר כותל שבין שתי חצירות שנפל רב אמר אי

א ושמואל אמר "מטלטלין בו אלא בד

זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה והא דרב לאו    א גמרא,דף צד

בפירוש אתמר אלא מכללא אתמר דרב ושמואל הוו יתבי בההוא חצר נפל גודא דביני ביני 

יד אמר להו שמואל שקולו גלימא נגידו בה אהדרינהו רב לאפיה אמר להו שמואל אי קפ

וקטרו בה ולשמואל למה לי הא הא אמר זה מטלטל עד [ 'המייני]> הימניה>אבא שקולו 

עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה שמואל עביד לצניעותא בעלמא ורב אי סבירא 

ליה דאסיר לימא ליה אתריה דשמואל הוה אי הכי מאי טעמא אהדרינהו לאפיה דלא נימרו 

: >משמעתיהוהדר ביה >כשמואל סבירא ליה 

י לתוכה "י או מרה"חצר שנפרצה לרשות הרבים המכניס מתוכה לרה   א משנה,דף צד

חייב דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים מתוכה לרשות הרבים או מרשות הרבים לתוכה 

: פטור מפני שהיא ככרמלית

ורבי אליעזר משום דנפרצה לרשות הרבים הויא לה רשות הרבים אין    א גמרא,דף צד

י אליעזר לטעמיה דתניא רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר רבים שבררו דרך לעצמן רב

מה שבררו בררו איני והאמר רב גידל אמר רב והוא שאבדה להן דרך באותו שדה וכי 

תימא הכא נמי כגון שאבדה לה דרך באותה חצר והאמר רבי חנינא עד מקום מחיצה 

ית אימא בצידי רשות הרבים קמיפלגי מחלוקת אימא על מקום מחיצה מחלוקת ואיבע

דרבי אליעזר סבר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו ורבנן סברי צידי רשות הרבים 

לאו כרשות הרבים דמו וליפלוג בצידי רשות הרבים בעלמא אי איפליגו בצידי רשות 

הרבים בעלמא הוה אמרינן כי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר הני מילי היכא דאיכא 

יפופי אבל היכא דליכא חיפופי אימא מודו ליה קא משמע לן והא מתוכה קאמר איידי ח

דאמור רבנן מתוכה אמר איהו נמי מתוכה ורבנן אמר רבי אליעזר צידי רשות הרבים 

ומהדרו ליה אינהו מתוכה הכי קאמרי ליה רבנן לרבי אליעזר מי לא קא מודית לן היכא 

הרבים לתוכה דפטור מפני שהיא כרמלית צידי דטילטל מתוכה לרשות הרבים ומרשות 

: נמי לא שנא ורבי אליעזר התם לא קא דרסי לה רבים הכא קא דרסי לה רבים

ר משתי רוחותיה וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו "חצר שנפרצה לרה   א משנה,דף צד

וכן מבוי שנטלו קורותיו או לחייו מותרים באותו שבת ואסורים לעתיד לבא דברי רבי 

הודה רבי יוסי אומר אם מותרין לאותו שבת מותרין לעתיד לבא ואם אסורין לעתיד לבא י

: אסורין לאותו שבת



במאי עסקינן אילימא בעשר מאי שנא מרוח אחת דאמר פיתחא הוא    א גמרא,דף צד

ה אפילו מרוח אחת נמי אמר רב לעולם "משתי רוחות נמי פיתחא הוא אלא ביתר מעשר א

בעשר 

וכן בית  : וכגון שנפרצה בקרן זוית דפיתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי   גמראב ,דף צד

מאי שנא מרוח אחת דאמרינן פי תקרה יורד וסותם משתי רוחות  : שנפרץ משתי רוחותיו

נמי לימא פי תקרה יורד וסותם אמרי דבי רב משמיה דרב כגון שנפרץ בקרן זוית וקירויו 

רד וסותם ושמואל אמר אפילו ביתר מעשר אי הכי באלכסון דליכא למימר פי תקרה יו

פי תקרה יורד ' מרוח אחת נמי משום בית ובית גופיה תקשי מאי שנא מרוח אחת דאמרי

רוחות נמי נימא פי תקרה יורד וסותם ותו מי אית ליה לשמואל פי תקרה יורד ' וסותם מב

אמר אין וסותם והא אתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל 

מ קשיא "אבל בשלש אית ליה מ' אמות הא לא קשיא כי לית ליה בד' מטלטלין בה אלא בד

כדאמרי בי רב משמיה דרב כגון שנפרץ בקרן זוית וקירויו באלכסון הכא נמי כגון שנפרץ 

בקרן זוית וקירויו בארבע שמואל לא אמר כרב אלכסון לא קתני ורב לא אמר כשמואל 

רה ורב לטעמיה דאמר אכסדרה מותר לטלטל בכולה דאיתמר אם כן הויא ליה אכסד

אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע 

אמות רב אמר מותר לטלטל בכולה אמרינן פי תקרה יורד וסותם ושמואל אמר אין 

י עלמא לא מטלטלין בה אלא בארבע אמות לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם בעשר כול

פליגי כי פליגי ביתר מעשר ואיכא דאמרי ביתר כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בעשר והא 

דאמר רב יהודה 

מתיר ' מתיר בחורבה ורב נחמן אמר רבה בר אבוה קורה ד' קורה ד   א גמרא,דף צה

במים מני להך לישנא דאמרת בעשר לא פליגי בעשר ודברי הכל להך לישנא דאמרת 

כרב לימא אביי ורבא בפלוגתא דרב ושמואל קמיפלגי דאיתמר סיכך על גבי  בעשר פליגי

אכסדרה שיש לה פצימין כשירה אין לה פצימין אביי אמר כשירה ורבא אמר פסולה אביי 

אמר כשירה אמר פי תקרה יורד וסותם ורבא אמר פסולה לא אמר פי תקרה יורד וסותם 

ולי עלמא לא פליגי כי פליגי אליבא דרב לימא אביי כרב ורבא כשמואל אליבא דשמואל כ

אביי כרב ורבא עד כאן לא קאמר רב התם אלא דהני מחיצות לאכסדרה עבידי אבל הכא 

איבעיא להו רבי יוסי  : רבי יוסי אומר אם מותרין : דהני מחיצות לאו לסוכה עבידי לא

כי אמר רבי לאסור או להתיר אמר רב ששת לאסור וכן אמר רבי יוחנן לאסור תניא נמי ה

יוסי כשם שאסורין לעתיד לבא כך אסורין לאותו שבת איתמר רב חייא בר יוסף אמר 

ר יהודה "הלכה כרבי יוסי ושמואל אמר הלכה כרבי יהודה ומי אמר שמואל הכי והתנן א

א בעירובי תחומין אבל בעירובי חצירות מערבין בין לדעת בין שלא לדעת לפי שזכין "בד

ן חבין שלא בפניו ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה לאדם שלא בפניו ואי

ל רב חנא בגדתאה "ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו וא

ל בעירובין אמרתי לך "לרב יהודה אמר שמואל אפילו במבוי שניטל קורתו או לחייו וא

אל כאן שנפרצה לכרמלית כאן ולא במחיצות אמר רב ענן לדידי מיפרשא לי מיניה דשמו

: שנפרצה לרשות הרבים

הבונה עלייה על גבי שני בתים וכן גשרים המפולשים מטלטלין    א משנה,דף צה

ר יהודה מערבין למבוי המפולש "תחתיהן בשבת דברי רבי יהודה וחכמים אוסרין ועוד א

: וחכמים אוסרין



מחיצות ' ודה משום דקא סבר באמר רבה לא תימא היינו טעמא דרבי יה   א גמרא,דף צה

ר יהודה "דאורייתא אלא משום דקסבר פי תקרה יורד וסותם איתיביה אביי יתר על כן א

ר עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה "מי שיש לו שני בתים משני צידי רה

ל מההיא אין מהא ליכא "ר בכך א"מכאן ונושא ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רה

ר יהודה מערבין במבוי "שמע מינה אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא מדקתני ועוד אלמ

המפולש וחכמים אוסרין אי אמרת בשלמא משום דקא סבר פי תקרה יורד וסותם היינו 

:  דקתני ועוד אלא אי אמרת משום דקא סבר שתי מחיצות דאורייתא מאי ועוד שמע מינה

  

מסכת עירובין פרק י 

א בישנות אבל "ג אומר שנים שנים בד"המוצא תפילין מכניסן זוג זוג ר  א משנה,דף צה

בחדשות פטור מצאן צבתים או כריכות מחשיך עליהן ומביאן 

ובסכנה מכסן והולך לו רבי שמעון אומר נותנן לחבירו וחבירו לחבירו   ב משנה,דף צה

אה רבי יהודה עד שמגיע לחצר החיצונה וכן בנו נותנו לחבירו וחבירו לחבירו אפילו מ

אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו אפילו חוץ לתחום אמרו לו לא תהלך זו 

: יותר מרגלי בעליה

זוג אחד אין טפי לא לימא תנן סתמא דלא כרבי מאיר דאי כרבי מאיר   ב גמרא,דף צה

האמר לובש כל מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף דתנן ולשם מוציא כל כלי 

תשמישו ולובש כל מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף וההיא סתמא ממאי 

דרבי מאיר היא דקתני עלה לובש ומוציא ופושט ולובש ומוציא ופושט אפילו כל היום 

מ אמר רבא אפילו תימא רבי מאיר התם דרך מלבושו כחול שוויה רבנן "כולו דברי ר

בחול כמה דבעי לביש לענין הצלה נמי שרו והכא דרך מלבושו כחול שוויה רבנן התם ד

רבן  : ליה רבנן הכא דבחול נמי זוג אחד אין טפי לא לענין הצלה נמי זוג אחד אין טפי לא

מאי קסבר אי קסבר שבת זמן תפילין הוא זוג אחד אין טפי לא  : גמליאל אומר שנים שנים

ליה רבנן אפילו טפי ואי קסבר שבת לאו זמן תפילין הוא ומשום הצלה דרך מלבוש שרו 

נמי לעולם קסבר שבת לאו זמן תפילין הוא וכי שרו רבנן לענין הצלה דרך מלבוש במקום 

תפילין אי הכי זוג אחד נמי אין טפי לא אמר רב שמואל בר רב יצחק מקום יש בראש 

להניח בו שתי תפילין הניחא דראש דיד מאי איכא למימר כדרב הונא דאמר רב הונא 

א מן השדה וחבילתו על ראשו ומסלקן מראשו וקושרן בזרועו אימר פעמים שאדם ב

דאמר רב הונא שלא ינהג בהן דרך בזיון ראוי מי אמר אלא כדאמר רב שמואל בר רב 

יצחק מקום יש בראש שראוי להניח בו שתי תפילין הכא נמי מקום יש ביד שראוי להניח 

בורת בין עיניך זו קדקד היכא על ידך זו קי( דברים ו)בו שתי תפילין תנא דבי מנשה 

לימא בדרב שמואל בר רב יצחק  . אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס

ק לית ליה דרב שמואל בר רב יצחק ורבן גמליאל אית ליה דרב שמואל בר "קמיפלגי דת

רב יצחק לא דכולי עלמא אית להו דרב שמואל בר רב יצחק והכא בשבת זמן תפילין 

ק סבר שבת זמן תפילין הוא ורבן גמליאל סבר שבת לאו זמן תפילין הוא "תקמיפלגי ד



ק סבר "ע שבת זמן תפילין הוא והכא במצות צריכות כוונה קמיפלגי ת"ואיבעית אימא דכ

לצאת בעי כוונה ורבן גמליאל סבר לא בעי כוונה 

תוסיף ע לצאת לא בעי כוונה והכא לעבור משום בל "ואיבעית אימא דכ  א גמרא,דף צו

קמיפלגי דתנא קמא סבר לעבור משום בל תוסיף לא בעי כוונה ורבן גמליאל סבר לעבור 

ע לא "משום בל תוסיף בעי כוונה ואיבעית אימא אי דסבירא לן דשבת זמן תפילין דכ

לעבור בעי כוונה ולא לצאת בעי כוונה והכא בלעבור שלא בזמנו קמיפלגי תנא קמא סבר 

ל סבר לעבור שלא בזמנו בעי כוונה אי הכי לרבי מאיר זוג אחד לא בעי כוונה ורבן גמליא

נמי לא ועוד הישן בשמיני בסוכה ילקה אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא ומאן שמעת ליה 

ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ( שמות יג)עקיבא דתניא ' שבת זמן תפילין ר

ימים טובים דברי רבי יוסי ימימה ימים ולא לילות מימים ולא כל ימים פרט לשבתות ו

עקיבא אומר לא נאמר חוקה זו אלא לענין פסח בלבד ואלא הא דתנן הפסח ' הגלילי ר

ע כיון דמוקי לה בפסח לאו נמי איכא "והמילה מצות עשה לימא דלא כרבי עקיבא דאי ר

ר אילעאי דאמר רבי אבין אמר רבי אילעאי כל מקום שנאמר השמר פן "כדרבי אבין א

אלא בלא תעשה אפילו תימא רבי עקיבא השמר דלאו לאו השמר דעשה עשה  ואל אינו

ע אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות "וסבר רבי עקיבא שבת זמן תפילין הוא והתניא ר

והיה לך לאות על ידך מי שצריכין אות יצאו אלו שהן גופן ( שמות יג)ל "וימים טובים ת

לה רצה חולץ רצה מניח דברי רבי נתן יונתן אות אלא האי תנא הוא דתניא הניעור בלי

הקיטוני אומר אין מניחין תפילין בלילה מדלילה לתנא קמא זמן תפילין שבת נמי זמן 

ל לילה זמן תפילין הוא שבת לאו זמן תפילין הוא דהא שמעינן ליה לרבי "תפילין דילמא ס

י תנא הוא דתניא עקיבא דאמר לילה זמן תפילין הוא שבת לאו זמן תפילין הוא אלא הא

מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים ואשתו של יונה היתה עולה לרגל 

ולא מיחו בה חכמים מדלא מיחו בה חכמים אלמא קסברי מצות עשה שלא הזמן גרמא 

היא ודילמא סבר לה 

 כרבי יוסי דאמר נשים סומכות רשות דאי לא תימא הכי אשתו של יונה  ב גמרא,דף צו

ד רגל לאו מצות עשה שהזמן גרמא הוא אלא "היתה עולה לרגל ולא מיחו בה מי איכא למ

קסבר רשות הכא נמי רשות אלא האי תנא היא דתניא המוצא תפילין מכניסן זוג זוג אחד 

יהודה אוסר בחדשות ומתיר ' מ ר"האיש ואחד האשה אחד חדשות ואחד ישנות דברי ר

וישנות אבל באשה לא פליגי שמע מינה מצות עשה  כ לא פליגי אלא בחדשות"בישנות ע

' שלא הזמן גרמא הוא וכל מצות עשה שאין הזמן גרמא נשים חייבות ודילמא סבר לה כר

ד דלא רבי מאיר סבר לה כרבי יוסי ולא רבי יהודה "יוסי דאמר נשים סומכות רשות לא ס

בין את התינוקות סבר לה כרבי יוסי לא רבי מאיר סבר לה כרבי יוסי דתנן אין מעכ

יוסי דתניא ' מאיר ולא רבי יהודה סבר לה כר' ר' מלתקוע הא נשים מעכבין וסתם מתני

דבר אל בני ישראל וסמך בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות רבי ( ויקרא א)

ר אלעזר המוצא "יהודה א' ש אומרים נשים סומכות רשות וסתם סיפרא מני ר"יוסי ור

נות פסולות חוטין כשרין מאי שנא לשונות דאמר אדעתא דגלימא תכלת בשוק לשו

צבעינהו חוטין נמי נימא אדעתא דגלימא טוינהו בשזורים שזורים נמי נימא אדעתא 

דשיפתא דגלימא עייפינהו במופסקין דכולי האי ודאי לא טרחי אינשי אמר רבא וכי אדם 

בישנות אבל בחדשות פטור טורח לעשות קמיע כמין תפילין דתנן במה דברים אמורים 

ר זירא לאהבה בריה פוק תני להו המוצא תכלת בשוק לשונות פסולין חוטין מופסקין "א



כשירין לפי שאין אדם טורח אמר רבא ומשום דתני לה אהבה בריה דרבי זירא כיפי תלא 

לה והתנן במה דברים אמורים בישנות אבל בחדשות פטור אלא אמר רבא טרח ולא טרח 

דתניא המוצא תפילין מכניסן זוג זוג אחד האיש ואחד האשה  תנאי היא

אחד חדשות ואחד ישנות דברי רבי מאיר רבי יהודה אוסר בחדשות   א גמרא,דף צז

י "י עצב"שיצ> : ומתיר בישנות אלמא מר סבר טרח איניש ומר סבר לא טרח איניש

ש בהן רצועות והשתא דתני אבוה דשמואל בר רב יצחק אלו הן ישנות כל שי : >סימן

ומקושרות חדשות יש בהן רצועות ולא מקושרות דכולי עלמא לא טרח איניש וליענבינהו 

מיענב אמר רב חסדא זאת אומרת עניבה פסולה בתפילין אביי אמר רבי יהודה לטעמיה 

דאמר עניבה קשירה מעלייתא היא טעמא דעניבה קשירה מעלייתא היא הא לאו הכי עניב 

בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב קשר של תפילין הלכה  להו והאמר רב יהודה

למשה מסיני הוא ואמר רב נחמן ונוייהן לבר דעניב להו כעין קשירה דידהו אמר רב 

חסדא אמר רב הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה בודק שתים של יד ואחת של ראש או 

או שלש של יד או שתים של ראש ואחת של יד מה נפשך אי מחד גברא קא זבין לבדוק 

שלש של ראש אי מתרי תלתא גברי זבין כל חד וחד ליבעי בדיקה לעולם מחד גברא זבין 

ובעינן דמיתמחי בשל יד ובשל ראש איני והא תני רבה בר שמואל בתפילין בודק שלש 

של יד ושל ראש מאי לאו או שלש של יד או שלש של ראש לא שלש מהן של יד מהן של 

בתפילין בודק שתים של יד ושל ראש הא מני רבי היא דאמר בתרי  ראש והתני רב כהנא

זימני הוי חזקה אי רבי אימא סיפא וכן בצבת השני וכן בצבת השלישי ואי רבי שלישי מי 

אית ליה מודה רבי בצבתים דמתרי תלתא גברי זבין אי הכי אפילו רביעי נמי ואפילו 

י מחזקיה ולעולם אפילו רביעי וחמישי חמישי נמי אין הכי נמי והאי דקתני שלישי לאפוק

מאי צבתים ומאי כריכות אמר רב יהודה אמר רב הן  : 'מצאן צבתים או כריכות וכו : נמי

 : מחשיך עליהן ומביאן : הן צבתים הן הן כריכות צבתים זווי זווי כריכות דכריכן טובא

א ליה מיניה דאבא ואמאי לעיילינהו זוג זוג אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לדידי מיפרש

כל שאילו מכניסן זוג זוג וכלות קודם שקיעת החמה מכניסן זוג זוג ואי לא מחשיך עליהן 

והתניא ובסכנה מוליכן פחות פחות מארבע אמות אמר רב  : ובסכנה מכסן והולך : ומביאן

הא בסכנת לסטים { גוים'> }נכרי>לא קשיא הא בסכנת 

אימא סיפא { גוים> }ג"עו>א למתניתין בסכנת ל אביי במאי אוקימת"א  ב גמרא,דף צז

שמעון אומר נותנן לחבירו וחבירו לחבירו כל שכן דאוושא מילתא חסורי מיחסרא ' ר

אבל בסכנת ליסטים מוליכן פחות { גוים> }ג"עו>והכי קתני במה דברים אמורים בסכנת 

ר סבר פחות במאי קמיפלגי מ : 'רבי שמעון אומר נותנן לחבירו וכו : אמות' פחות מד

מארבע אמות עדיף דאי אמרת נותנן לחבירו וחבירו לחבירו אוושא מילתא דשבת ומר 

סבר נותנן לחבירו עדיף דאי אמרת מוליכן פחות מארבע אמות זימנין דלאו אדעתיה ואתי 

בנו מאי בעי התם דבי מנשה תנא בשילדתו אמו  : וכן בנו : ר"לאתויינהו ארבע אמות ברה

רבי יהודה  : ג דקשיא ליה ידא אפילו הכי הא עדיפא"הן מאה דאע בשדה ומאי אפילו

ולית ליה לרבי יהודה הא דתנן הבהמה והכלים כרגלי הבעלים  : אומר נותן אדם חבית

אמר ריש לקיש משום לוי סבא הכא במאי עסקינן במערן מחבית לחבית ורבי יהודה 

ם מפני שאין בהן ממש ומאי לטעמיה דאמר מים אין בהם ממש דתנן רבי יהודה פוטר במי

יהודה היכא ' לא תהלך זו לא יהלך מה שבזו יותר מרגלי הבעלים אימר דשמעת ליה לר

דבליען בעיסה היכא דאיתנהו בעינייהו מי שמעת ליה השתא בקדירה אמר רבי יהודה לא 



בטלי בעינייהו בטלי דתניא רבי יהודה אומר מים ומלח בטלין בעיסה ואין בטלין בקדירה 

פני רוטבה אלא אמר רבא הכא בחבית שקנתה שביתה ומים שלא קנו שביתה עסקינן מ

דבטלה חבית לגבי מים כדתנן המוציא החי במטה פטור אף על המטה מפני שהמטה טפילה 

לו המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי מפני שהכלי טפל לו מתיב רב 

חבית לחבירו וחבירו לחבירו בשיירא אין שלא  יהודה אומר בשיירא נותן אדם' יוסף ר

' בשיירא לא אלא אמר רב יוסף כי תנן נמי במתניתין בשיירא תנן אביי אמר בשיירא אפי

חבית שקנתה שביתה ומים שקנו שביתה שלא בשיירא חבית שקנתה שביתה ומים שלא 

אמרו לו  קנו שביתה רב אשי אמר הכא בחבית דהפקר עסקינן ומים דהפקר עסקינן ומאן

רבי יוחנן בן נורי היא דאמר חפצי הפקר קונין שביתה ומאי לא תהלך זו יותר מרגלי 

: הבעלים לא יהלכו אלו יותר מכלים שיש להם בעלים

היה קורא בספר על האיסקופה ונתגלגל הספר מידו גוללו אצלו היה   ב משנה,דף צז

חים גוללו אצלו משהגיע קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו עד שלא הגיע לעשרה טפ

לעשרה טפחים הופכו על הכתב רבי יהודה אומר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא 

שמעון אומר אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו שאין לך דבר משום ' מחט גוללו אצלו ר

: שבות עומד בפני כתבי הקודש

רשות הרבים  ד אילימא איסקופה רשות היחיד וקמה"האי איסקופה ה  ב גמרא,דף צז

ולא גזרינן דילמא נפיל ואתי לאתויי 

ש היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד בפני כתבי "מני ר  א גמרא,דף צח

הקודש אימא סיפא רבי יהודה אומר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו 

מעון מציעתא אצלו רבי שמעון אומר אפילו בארץ עצמה גוללו אצלו רישא וסיפא רבי ש

ש מציעתא רבי יהודה רבה אמר הכא "רבי יהודה אמר רב יהודה אין רישא וסיפא ר

' באיסקופה הנדרסת עסקינן ומשום בזיון כתבי הקדש שרו רבנן איתיביה אביי תוך ד

הופכו על הכתב ואי אמרת באיסקופה נדרסת עסקינן מה לי ' אמות גוללו אצלו חוץ לד

רבע אמות אלא אמר אביי הכא באיסקופה כרמלית עסקינן אמות מה לי חוץ לא' תוך ד

אמות דאי נפיל ומייתי ליה לא אתי לידי חיוב חטאת ' ורשות הרבים עוברת לפניה תוך ד

שרו ליה רבנן חוץ לארבע אמות דאי מייתי ליה אתי לידי חיוב חטאת לא שרו ליה רבנן 

וכי תימא כיון דמפסקת י "ר לרה"אמות נמי נגזר דילמא מעייל מרה' אי הכי תוך ד

כרמלית לית לן בה והאמר רבא המעביר חפץ מתחלת ארבע לסוף ארבע והעבירו דרך 

עליו חייב הכא במאי עסקינן באיסקופה ארוכה אדהכי והכי מידכר ואיבעית אימא לעולם 

באסקופה שאינה ארוכה וסתם כתבי הקדש עיוני מעיין בהו ומנח להו וליחוש דילמא 

י הא מני בן עזאי היא דאמר מהלך כעומד דמי "ר ועייל להו בהדיא לרה"מעיין בהו ברה

ודילמא זריק להו מזרק דאמר רבי יוחנן מודה בן עזאי בזורק אמר רב אחא בר אהבה זאת 

ומי שרי והתניא כותבי  : 'היה קורא בראש הגג וכו : אומרת אין מזרקין כתבי הקודש

יריעה על פניה אלא פורס עליה את הבגד ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להן להפך 

הופכו על הכתב  : התם אפשר הכא לא אפשר ואי לא אפיך איכא בזיון כתבי הקודש טפי

במאי אוקימתא למתניתין בכותל [ אמר ליה אביי]בכותל משופע [ אמר רבא]והא לא נח 

וללו משופע אימא סיפא רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט ג

אצלו והא נח ליה חסורי מיחסרא והכי קתני במה דברים אמורים בכותל משופע אבל 



בכותל שאינו משופע למעלה משלשה גוללו אצלו למטה משלשה הופכו   ב גמרא,דף צח

דבעינן הנחה על גבי  : 'רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ וכו : על הכתב

לרבנן צריך הנחה לימא כתנאי אמרה לשמעתיה משהו ואלא הא דאמר רבא תוך שלשה 

אלא כולה רבי יהודה היא וחסורי מיחסרא והכי קתני במה דברים אמורים בכותל משופע 

אבל בכותל שאינו משופע אפילו פחות משלשה טפחים גוללו אצלו שרבי יהודה אומר 

ה על גבי אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו מאי טעמא דבעינן הנח

: משהו

: זיז שלפני חלון נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת  ב משנה,דף צח

האי זיז דמפיק להיכא אילימא דמפיק לרשות הרבים ליחוש דילמא נפיל   ב גמרא,דף צח

ואתי לאיתויי אלא דמפיק לרשות היחיד פשיטא אמר אביי לעולם דמפיק לרשות הרבים 

תניא נמי הכי זיז שלפני החלון היוצא לרשות  : הנשבריםומאי נותנין עליו דקתני כלים 

הרבים נותנין עליו קערות וכוסות קיתוניות וצלוחיות ומשתמש בכל הכותל עד עשרה 

התחתונים ואם יש זיז אחד למטה ממנו משתמש בו ובעליון אין משתמש בו אלא כנגד 

ילו כנגד חלונו נמי לא חלונו האי זיז היכי דמי אי דלית ביה ארבעה מקום פטור הוא ואפ

ישתמש ואי אית ביה ארבעה בכולי הכותל לישתמש אמר אביי תחתון דאית ביה ארבעה 

כנגד חלון משתמש דחורי חלון הוא דהאי ' ועליון לית ביה ארבעה וחלון משלימתו לד

: גיסא ודהאי גיסא אסור

ם עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים ברשות הרבי  ב משנה,דף צח

לא יעמוד אדם ברשות היחיד  : י ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות"ומטלטל ברה

י וכן לא ירוק רבי יהודה אומר אף משנתלש רוקו "ר וישתין ברה"ר ברה"וישתין ברה

: בפיו לא יהלך ארבע אמות עד שירוק

מתני ליה רב חיננא בר שלמיא לחייא בר רב קמיה דרב לא יעמוד אדם   ב גמרא,דף צח

מ "ר אמר ליה שבקת רבנן ועבדת כר"י ומטלטל ברה"רהב

 : מ ורישא רבנן"מ ולא היא סיפא ר"מ רישא נמי ר"הוא סבר מדסיפא ר  א גמרא,דף צט

הא הוציא חייב חטאת לימא מסייע ליה לרבא דאמר רבא  : ובלבד שלא יוציא חוץ

אם הוציא חייב המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע והעבירו דרך עליו חייב מי קתני 

חטאת דילמא אם הוציא פטור אבל אסור איכא דאמרי הא הוציא פטור אבל אסור לימא 

והעבירו דרך עליו חייב מי ' לסוף ד' תיהוי תיובתיה דרבא דאמר רבא המעביר מתחילת ד

 : 'י וכו"לא יעמוד אדם ברה : קתני הוציא פטור אבל אסור דילמא אם הוציא חייב חטאת

וליכא ' שתין ורק חייב חטאת והא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום דאמר רב יוסף ה

מחשבתו משויא ליה מקום דאי לא תימא הכי הא דאמר רבא זרק ונח בפי הכלב או בפי 

וליכא אלא מחשבתו משויא ליה מקום ' ג מקום ד"הכבשן חייב חטאת והא בעינן הנחה ע

ר מהו בתר עקירה "י אמה ברהי ופ"נ מחשבה משויא לה מקום בעי רבא הוא ברה"ה

אף על גב דלא  : 'וכן לא ירוק רבי יהודה אומר וכו : אזלינן או בתר יציאה אזלינן תיקו

הפיך בה והתנן היה אוכל דבילה בידים מסואבות והכניס ידו לתוך פיו ליטול צרור רבי 

רבי  מאיר מטמא ורבי יוסי מטהר רבי יהודה אומר היפך בה טמא לא היפך בה טהור אמר

יוחנן מוחלפת השיטה ריש לקיש אמר לעולם לא תחליף והכא במאי עסקינן בכיחו 

' והתניא רבי יהודה אומר כיחו ונתלש מאי לאו רוק ונתלש לא כיחו ונתלש והא תניא ר

אמות עד שירוק אלא מחוורתא ' יהודה אומר כיחו שנתלש וכן רוקו שנתלש לא יהלך ד



כל משנאי אהבו ( משלי ח)פני רבו חייב מיתה שנאמר ל כיח ב"אמר ר : כדשנינן מעיקרא

: מות אל תקרי למשנאי אלא למשניאי והא מינס אניס כיח ורק קאמרינן

י אלא אם כן "ר וישתה ברה"ר ברה"י וישתה ברה"לא יעמוד אדם ברה  א משנה,דף צט

: הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה וכן בגת

י מאיר אמר רב יוסף בחפיצין שצריכין לו ודברי רישא רבנן וסיפא רב  א גמרא,דף צט

הכל איבעיא להו כרמלית מאי אמר אביי היא היא אמר רבא היא גופא גזירה ואנן ניקום 

ונגזור גזירה לגזירה אמר אביי מנא אמינא לה מדקתני 

וכן בגת ורבא אמר לענין מעשר וכן אמר רב ששת וכן בגת לענין מעשר   ב גמרא,דף צט

על הגת בין בחמין ובין בצונן ופטור דברי רבי מאיר רבי אליעזר בר צדוק  דתנן שותין

: א על החמין חייב ועל הצונן פטור מפני שמחזיר את המותר"מחייב וחכ

: מ שותה"טפחים ומן הצינור מ' קולט אדם מן המזחילה למטה מי  ב משנה,דף צט

' במזחילה פחות מגט אמר רב נחמן הכא "קולט אין אבל מצרף לא מ  ב גמרא,דף צט

י "סמוך לגג כגג דמי תניא נמי הכי עומד אדם ברה' סמוך לגג עסקינן דכל פחות מג

ומגביה ידו למעלה מעשרה טפחים לפחות משלשה סמוך לגג וקולט ובלבד שלא יצרף 

סמוך לגג ' י ויגביה ידו למעלה מעשרה טפחים לפחות מג"תניא אידך לא יעמוד אדם ברה

אסור ' על ד' תנא אם יש בצינור ד : מ שותה"מן הצינור מ : א ושותהויצרף אבל קולט הו

: מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות

טפחים חלון שעל גביו ממלאין הימנו ' ר וחולייתו גבוה י"בור ברה  ב משנה,דף צט

: טפחים חלון שעל גביו שופכין לתוכה מים בשבת' ר גבוה י"בשבת אשפה ברה

אמר רב הונא הכא במאי ' נן אילימא בסמוכה למה לי חוליא יבמאי עסקי  ב גמרא,דף צט

עסקינן במופלגת מן הכותל ארבעה וטעמא דאיכא חוליא עשרה הא ליכא חוליא עשרה 

ל דבור "ר ורבי יוחנן אמר אפילו תימא בסמוכה הא קמ"י דרך רה"י לרה"קא מטלטל מרה

שמא תנטל אשפה והא רבין  ולא חיישינן : 'ר וכו"אשפה ברה : וחולייתו מצטרפין לעשרה

בר רב אדא אמר רבי יצחק מעשה במבוי אחד שצידו אחד כלה לים וצידו אחד כלה 

לאשפה ובא מעשה לפני רבי ולא אמר בו לא איסור ולא היתר היתר לא אמר בו דחיישינן 

שמא תנטל אשפה ויעלה הים שירטון איסור לא אמר בו דהא קיימין מחיצות לא קשיא הא 

: דרביםדיחיד הא 

אילן שהיה מיסך על הארץ אם אין גופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים   ב משנה,דף צט

: טפחים לא ישב עליהן' מטלטלים תחתיו שרשיו גבוהים מן הארץ ג

ט "ר הונא בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו יתר מבית סאתים מ"א  ב גמרא,דף צט

משום דהוי דירה שתשמישה לאויר וכל דירה שתשמישה לאויר אין   א גמרא,דף ק

איתמר שרשי אילן הבאין  : 'שרשיו גבוהין מן הארץ וכו : מטלטלין בה יתר מבית סאתים

מלמעלה משלשה לתוך שלשה רבה אמר מותר להשתמש בהן רב ששת אמר אסור 

א היא רב ששת דארעא ארע' להשתמש בהן רבה אמר מותר להשתמש בהן דכל פחות מג

אמר אסור להשתמש בהן דכיון דמכח איסור קאתי אסורין דדמו כמשוניתא דסלקין 

לעילא אסורין דנחתין לתתאי שרו לצדדין פלוגתא דרבה ורב ששת וכן אניגרא וכן בקרן 

זוית ההוא דיקלא דהוה לאביי והוה סליק באיפומא אתא לקמיה דרב יוסף ושרא ליה אמר 

רא לך כרבה שרא לך פשיטא מהו דתימא אפילו לרב ששת ביתא רב אחא בר תחליפא דש

' ל תנן שרשיו גבוהין מן הארץ ג"סמוך לגג קמ' כמאן דמלי דמי ולישתמש בפחות מג



ג דהדרי כיפי לא "טפחים לא ישב עליהם היכי דמי אי דלא הדרי כיפי פשיטא אלא לאו אע

ר שרשי אילן שגבוהין "ת : ץג דצידו אחד שוה לאר"ל אע"לעולם דלא הדרי כיפי והא קמ

ז לא "פ שצידו אחד שוה לארץ ה"טפחים אע' טפחים או שיש חלל תחתיהן ג' מן הארץ ג

ישב עליהן לפי שאין עולין באילן ואין נתלין באילן ואין נשענין באילן ולא יעלה באילן 

דר מבעוד יום וישב שם כל היום כולו אחד אילן ואחד כל הבהמה אבל בור שיח ומערה וג

מטפס ועולה מטפס ויורד ואפילו הן מאה אמה תני חדא אם עלה מותר לירד ותני חדא 

אסור לירד לא קשיא כאן מבעוד יום כאן משחשיכה ואיבעית אימא הא והא משחשיכה 

ק כאן בשוגג כאן במזיד ואיבעית אימא הא והא בשוגג והכא בקנסו שוגג אטו מזיד "ול

א קנסינן אמר רב הונא בריה דרב יהושע כתנאי קמיפלגי מר סבר קנסינן ומר סבר ל

' במתן ד' הניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין מתנה אחת ינתנו במתנה אחת מתן ד

יהושע אומר ינתנו ' ור' א אומר ינתנו במתן ד"מתן ארבע במתן אחת ר' ינתנו במתן ד

הוא עובר  יהושע הרי' א הרי הוא עובר על בל תגרע אמר לו ר"במתנה אחת אמר לו ר

יהושע לא נאמר בל תגרע ' א לא אמרו אלא כשהוא בעצמו אמר לו ר"בבל תוסיף אמר ר

ר יהושע כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך "אלא כשהוא בעצמו ועוד א

א דאמר התם קום עשה עדיף "כשלא נתת עברת על בל תגרע ולא עשית מעשה בידך לר

כ לא "נ לא ירד דילמא לא היא ע"אל תעשה עדיף היהושע דאמר התם שב ו' נ ירד לר"ה

נ לא "א התם קום עשה עדיף אלא דקא עביד מצוה אבל הכא דלא עביד מצוה ה"קאמר ר

יהושע התם שב ואל תעשה עדיף אלא ' כ לא קאמר ר"ירד ואי נמי ע

דלא קא עביד איסורא אבל הכא דקא עביד איסורא הכי נמי דירד תני חדא   ב גמרא,דף ק

ק "א בלח אבל ביבש מותר אמר רב יהודה ל"אילן לח ואחד אילן יבש ותניא אידך בדאחד 

כאן בשגזעו מחליף כאן בשאין גזעו מחליף גזעו מחליף יבש קרית ליה אלא לא קשיא כאן 

בימות החמה כאן בימות הגשמים בימות החמה הא נתרי פירי בדליכא פירי והא קא נתרי 

 : ע לאפסטיא ואסר בגדודא רב בקעה מצא וגדר בה גדרקינסי בגדודא איני והא רב איקל

אמר רמי בר אבא אמר רב אסי אסור לאדם שיהלך על גבי עשבים בשבת משום שנאמר 

ג עשבים בשבת ותניא אידך אסור "ואץ ברגלים חוטא תני חדא מותר לילך ע( משלי יט)

בימות החמה  ק הא בלחים הא ביבשים ואי בעית אימא הא והא בלחים ולא קשיא כאן"ל

ק הא דסיים מסאניה הא דלא "כאן בימות הגשמים ואיבעית אימא הא והא בימות החמה ול

ק הא דאית ליה עוקצי הא דלית "סיים מסאניה ואיבעית אימא הא והא דסיים מסאניה ול

ליה עוקצי ואיבעית אימא הא והא דאית ליה עוקצי הא דאית ליה שרכא הא דלית ליה 

ואמר רמי בר חמא אמר רב אסי אסור  : ש כולהו שרי"א לן כרשרכא והאידנא דקיימ

ר יהושע בן לוי כל הכופה "לאדם שיכוף אשתו לדבר מצוה שנאמר ואץ ברגלים חוטא וא

אשתו לדבר מצוה הויין לו בנים שאינן מהוגנין אמר רב איקא בר חיננא מאי קראה 

ת נפש לא טוב זה הכופה גם בלא דעת נפש לא טוב תניא נמי הכי גם בלא דע( משלי יט)

אשתו לדבר מצוה ואץ ברגלים חוטא זה הבועל ושונה איני והאמר רבא הרוצה לעשות 

ר "ר שמואל בר נחמני א"א : ק כאן לדעת כאן שלא לדעת"כל בניו זכרים יבעול וישנה ל

יוחנן כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הווין לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו 

הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים ( דברים א)ילו בדורו של משה כתיב כמותן דא

לשבטיכם וכתיב ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואילו נבונים לא אשכח 

ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך ( בראשית ל)ואילו גבי לאה כתיב 



דעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ומבני יששכר יו( א יבדברי הימים )וכתיב 

ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם איני והאמר רב יצחק בר אבדימי עשר קללות 

אל האשה אמר הרבה ארבה אלו שני טפי דמים אחת דם ( בראשית ג)נתקללה חוה דכתיב 

נדה ואחת דם בתולים עצבונך זה צער גידול בנים והרנך זה צער העיבור בעצב תלדי 

כמשמעו ואל אישך תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שיוצא  בנים

לדרך והוא ימשל בך מלמד שהאשה תובעת בלב והאיש תובע בפה זו היא מדה טובה 

בנשים כי קאמרינן דמרציא ארצויי קמיה הני שבע הווין כי אתא רב דימי אמר עטופה 

מכל אדם אילימא משום  כאבל ומנודה מכל אדם וחבושה בבית האסורין מאי מנודה

דאסיר לה ייחוד איהו נמי אסיר ליה ייחוד אלא דאסירא לבי תרי במתניתא תנא מגדלת 

שער כלילית ויושבת ומשתנת מים כבהמה ונעשית כר לבעלה ואידך הני שבח הוא לה 

מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו מלפנו ( איוב לה)ר חייא מאי דכתיב "דא

שכורעת ומשתנת מים ומעוף השמים יחכמנו זה תרנגול שמפייס ואחר  מבהמות זו פרידה

כך בועל אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה 

ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל ומאי מפייס לה אמר רב יהודה 

ליך עד כרעיך לבתר הכי אמר לה אמר רב הכי קאמר לה זביננא ליך זיגא דמטו 

: לישמטתיה לכרבלתיה דההוא תרנגולא אי אית ליה ולא זביננא ליך

הדלת שבמוקצה וחדקים שבפרצה ומחצלות אין נועלין בהן אלא אם כן   א משנה,דף קא

: גבוהים מן הארץ

ורמינהו דלת הנגררת ומחצלת הנגררת וקנקן הנגרר בזמן שקשורין   א גמרא,דף קא

ן נועלין בהן בשבת ואין צריך לומר ביום טוב אמר אביי בשיש להם ציר רבא אמר ותלויי

בשהיה להן ציר מיתיבי דלת הנגררת ומחצלת הנגררת וקנקן הנגרר בזמן שקשורין 

ותלויין וגבוהים מן הארץ אפילו מלא נימא נועלין בהן ואם לאו אין נועלין בהן אביי 

תרץ לטעמיה או שיש להן ציר או שגבוהין מן מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ לטעמיה אביי מ

ר סוכי קוצים "הארץ רבא מתרץ לטעמיה כשהיה להן ציר או שגבוהין מן הארץ ת

צ לומר "וחבילין שהתקינן לפירצה שבחצר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן בשבת וא

א דאמרי חייא דלת אלמנה הנגררת אין נועלין בה היכי דמי דלת אלמנה איכ' ט תני ר"ביו

דחד שיפא ואיכא דאמרי דלית ליה גשמה אמר רב יהודה האי מדורתא ממעלה למטה שרי 

ל ההוא מינא לרבי "ממטה למעלה אסיר וכן ביעתא וכן קידרא וכן פוריא וכן חביתא א

טובם כחדק אמר ליה שטיא שפיל לסיפיה ( מיכה ז)יהושע בן חנניה חדקאה דכתיב בכו 

לא מאי טובם כחדק כשם שחדקים הללו מגינין על הפירצה דקרא דכתיב ישר ממסוכה וא

כך טובים שבנו מגינים עלינו דבר אחר טובם כחדק שמהדקין את אומות העולם לגיהנם 

קומי ודושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסותיך אשים נחושה ( מיכה ד)שנאמר 

: 'והדיקות עמים רבים וגו

חיד ויפתח ברשות הרבים ברשות הרבים לא יעמוד אדם ברשות הי  א משנה,דף קא

מאיר אמרו לו ' כ עשה מחיצה גבוה עשרה טפחים דברי ר"ויפתח ברשות היחיד אא

מעשה בשוק של פטמים שהיה בירושלים שהיו נועלין ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי 

: הפתח רבי יוסי אומר שוק של צמרים הוה

רבים ומהדרו אינהו כרמלית דאמר רבה ורבנן אמר רבי מאיר רשות ה  א גמרא,דף קא

בר בר חנה אמר רבי יוחנן ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום 



רשות הרבים אמר רב פפא כאן קודם שנפרצו בה פרצות כאן לאחר שנפרצו בה פרצות 

רבא אמר סיפא אתאן לשערי גינה והכי קאמר וכן לא יעמוד ברשות היחיד ויפתח 

לית בכרמלית ויפתח ברשות היחיד בכרמ

אלא אם כן עשה מחיצה גבוהה עשרה טפחים דברי רבי מאיר אמרו לו   ב גמרא,דף קא

מעשה בשוק של פטמים שהיה בירושלים שהיו נועלין ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי 

תנו רבנן פתחי שערי גינה בזמן שיש להן  : הפתח רבי יוסי אומר שוק של צמרים היה

ת שער מבפנים פותח ונועל מבפנים מבחוץ פותח ונועל מבחוץ מכאן ומכאן פותח בי

ר "ונועל כאן וכאן אין להן לא לכאן ולא לכאן אסורין כאן וכאן וכן חנויות הפתוחות לרה

בזמן שהמנעול למטה מעשרה מביא מפתח מערב שבת ומניחו באיסקופה למחר פותח 

למעלה מעשרה מביא מפתח מערב שבת ומניחו  ונועל ומחזירו לאיסקופה ובזמן שהמנעול

במנעול למחר פותח ונועל ומחזירו למקומו דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אף בזמן 

שהמנעול למעלה מעשרה טפחים מביא מפתח מערב שבת ומניחו באיסקופה למחר פותח 

ור ונועל ומחזירו למקומו או בחלון שעל גבי הפתח אם יש בחלון ארבעה על ארבעה אס

מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות מדקאמר וכן חנויות מכלל דבאיסקופת כרמלית 

עסקינן האי מנעול היכי דמי אי דלית ביה ארבעה מקום פטור הוא ואי אית ביה ארבעה 

ש ומניחו באיסקופה "מביא מפתח מע' בהא לימא רבנן אף בזמן שהמנעול למעלה מי

ו לחלון שעל גבי הפתח והא קא מטלטל למחר פותח ונועל בו ומחזירו לאיסקופה א

ובהא ' י אמר אביי לעולם דאין בו ארבעה ויש בו לחוק ולהשלימו לד"מכרמלית לרה

מ סבר חוקקין להשלים ורבנן סברי אין חוקקין להשלים אמר רב ביבי בר אביי "פליגי דר

מ משערי גינה ושמעת "מ הדר ביה ר"מ חוקקין להשלים וש"מ מהא מתניתא תלת ש"ש

ר יוחנן מקום שאין בו ארבעה על "מינה מדרבנן איתא לדרב דימי דכי אתא רב דימי א

: ארבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו

נגר שיש בראשו גלוסטרא רבי אליעזר אוסר ורבי יוסי מתיר אמר רבי   ב משנה,דף קא

גין בו היתר עד שבא רבן גמליאל והזקנים אליעזר מעשה בכנסת שבטבריא שהיו נוה

: יוסי אומר איסור נהגו בו ובא רבן גמליאל והזקנים והתירו להן' ואסרו להן ר

ע לא פליגי כי פליגי "בניטל באגדו כ  ב גמרא,דף קא

בשאינו ניטל באיגדו דמר סבר כיון דיש בראשו גלוסטרא תורת כלי   א גמרא,דף קב

: יטל באיגדו לאעליו ומר סבר כיון דאינו נ

' נגר הנגרר נועלין בו במקדש אבל לא במדינה והמונח כאן וכאן אסור ר  א משנה,דף קב

: יהודה אומר המונח מותר במקדש והנגרר במדינה

תנו רבנן איזהו נגר הנגרר שנועלין במקדש אבל לא במדינה כל שקשור   א גמרא,דף קב

אף במדינה מותר אלא איזהו נגר ותלוי וראשו אחד מגיע לארץ רבי יהודה אומר זה 

שנועלין במקדש אבל לא במדינה כל שאינו לא קשור ולא תלוי ושומטו ומניחו בקרן זוית 

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בנגרר אמר רבא והוא שקשור בדלת איני 

והא רבי טבלא איקלע למחוזא וחזא לההוא דהוה תלי בעיברא דדשא ולא אמר להו ולא 

ידי ההוא ניטל באיגדו הוה רב אויא איקלע לנהרדעא חזייה לההוא גברא דהוה קא קטיר מ

בגמי אמר דין לא נטרוק בעי רבי זירא נקמז מהו אמר רב יוסף מאי תיבעי ליה לא שמיע 

ליה הא דתניא נשמט אסור נקמז מותר ורבי יהודה אמר נקמז אף על פי שאינו נשמט 

הלכה כרבי יהודה בנקמז וטעמא מאי אמר אביי משום  אסור ואמר רב יהודה אמר שמואל



דמיחזי כבונה בעא מיניה רב נחומי בר זכריה מאביי עשה לו בית יד מהו אמר ליה בוכנא 

קאמרת איתמר אמר רב נחומי בר אדא עשה לו בית יד מותר ההוא שריתא דהוה בי רבי 

די אמר תורת כלי פדת דהוה מדלו לה בי עשרה ושדו לה אדשא ולא אמר להו ולא מי

עליה ההיא אסיתא דהות בי מר שמואל דהוה מחזקת אדריבא שרא מר שמואל למישדייה 

שלח ליה רמי בר יחזקאל לרב עמרם נימא לן מר מהלין  : אדשא אמר תורת כלי עליה

מילי מעלייתא דאמרת לן משמיה דרב אסי בכיפי דארבא שלח ליה הכי אמר רב אסי הני 

בהן טפח אי נמי אין בהן טפח ואין בין זה לזה שלשה למחר מביא  כיפי דארבא בזמן שיש

מחצלת ופורס עליהן מאי טעמא מוסיף על אהל עראי הוא ושפיר דמי הנהו דכרי דהוו ליה 

ל זיל כרוך בודייא "לרב הונא דביממא בעו טולא ובליליא בעו אוירא אתא לקמיה דרב א

הוא ושפיר דמי אמר רב משום רבי ושייר בה טפח למחר פשטה ומוסיף על אהל עראי 

חייא וילון מותר לנטותו ומותר לפורקו בשבת כילת חתנים מותר לפורקה ולנטותה בשבת 

אמר רב ששת בריה דרב אידי לא אמרן אלא שאין בגגה טפח אבל יש בגגה טפח אסור 

וכי אין בגגה טפח לא אמרן אלא שאין בפחות משלשה סמוך לגג טפח אבל יש בפחות 

סמוך לגג טפח אסור וכי אין בפחות משלשה סמוך לגג טפח נמי לא אמרן אלא  משלשה

שאין 

בשיפועה טפח אבל יש בשיפועה טפח שיפועי אהלים כאהלים דמו ואמר   ב גמרא,דף קב

רב שישא בריה דרב אידי סיינא שרי והתניא אסור לא קשיא הא דאית ביה טפח הא דלית 

ח הכי נמי דאסור אלא לא קשיא הא דמיהדק הא ביה טפח אלא מעתה שרביב בגלימיה טפ

: דלא מיהדק

מחזירין ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה והעליון כאן וכאן אסור   ב משנה,דף קב

: רבי יהודה אומר העליון במקדש והתחתון במדינה

תנו רבנן ציר דלת שידה תיבה ומגדל במקדש מחזירין במדינה דוחקין   ב גמרא,דף קב

ן וכאן לא יחזיר גזרה שמא יתקע ואם תקע חייב חטאת של בור ושל דות ושל והעליון כא

: יציע לא יחזיר ואם החזיר חייב חטאת

: מחזירין רטיה במקדש אבל לא במדינה אם בתחילה כאן וכאן אסור  ב משנה,דף קב

יהודה אומר ' תנו רבנן רטיה שפרשה מעל גבי מכה מחזירין בשבת ר  ב גמרא,דף קב

למטה דוחקה למעלה למעלה דוחקה למטה ומגלה מקצת הרטיה ומקנח פי המכה הוחלקה 

וחוזר ומגלה מקצת רטיה ומקנח פי המכה ורטיה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח ואם 

יהודה אמר רב חסדא לא שנו ' מירח חייב חטאת אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר

ברי הכל אסור אמר מר בר רב אלא שפירשה על גבי כלי אבל פירשה על גבי קרקע ד

אשי הוה קאימנא קמיה אבא נפלה ליה אבי סדיא וקא מהדר ליה אמינא ליה לא סבר לה 

מר להא דאמר רב חסדא מחלוקת שפירשה על גבי כלי אבל פירשה על גבי קרקע אסור 

: ואמר שמואל הלכה כרבי יהודה אמר לי לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי

: ן נימא במקדש אבל לא במדינה ואם בתחילה כאן וכאן אסורקושרי  ב משנה,דף קב

ורמינהו נימת כנור שנפסקה לא היה קושרה אלא עונבה לא קשיא הא   ב גמרא,דף קב

אליעזר לרבי אליעזר דאמר מכשירי מצוה דוחין את השבת קושרה לרבנן ' רבנן והא ר

א לא קשיא הא רבי יהודה דאמרי אין דוחין עונבה אי רבי אליעזר אפילו לכתחילה נמי אל

והא רבנן ורבי יהודה אליבא דמאן 



ש "לכתחילה נמי אלא לא קשיא הא ר' אליעזר קאמר אפי' אי אליבא דר  א גמרא,דף קג

שמעון אומר עונבה רבי שמעון ' הא רבנן דתניא בן לוי שנפסקה לו נימא בכנור קושרה ר

מלמטה וכורך מלמעלה או  בן אלעזר אומר אף היא אינה משמעת את הקול אלא משלשל

משלשל מלמעלה וכורך מלמטה ואיבעית אימא הא והא רבנן ולא קשיא כאן באמצע כאן 

: א הא והא באמצע מר סבר גזרינן ומר סבר לא גזרינן"מן הצד ואיבע

: חותכין יבלת במקדש אבל לא במדינה ואם בכלי כאן וכאן אסור  א משנה,דף קג

והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו אין דוחין רבי ורמינהו הרכיבו   א גמרא,דף קג

חנינא חד אמר הא והא בלחה ולא [ 'בר]> בן>אליעזר אומר דוחין רבי אלעזר ורבי יוסי 

קשיא כאן ביד כאן בכלי וחד אמר הא והא ביד ולא קשיא הא בלחה הא ביבישה ולמאן 

ך יבישה אפילו דאמר הא ביד הא בכלי מאי טעמא לא אמר הא בלחה הא ביבישה אמר ל

ד הא בלחה והא ביבישה מאי טעמא לא אמר "ט איפרוכי איפרכא ולמ"בכלי נמי שרי מ

הא ביד הא בכלי אמר לך בכלי הא תנן אם בכלי כאן וכאן אסור ואידך הא דקתני התם 

אליעזר ורבנן ואידך דומיא דהרכיבו והבאתו מחוץ לתחום ' משום דקא בעי איפלוגי ר

כיבו דלא כרבי נתן דאמר החי נושא את עצמו הבאתו מחוץ לתחום קתני דרבנן ואידך הר

ו ומה שחיטה שהיא "ע דאמר תחומין דאורייתא מתיב רב יוסף אמר רבי אליעזר ק"כר

משום מלאכה דוחה את השבת אלו שמשום שבות אינו דין שידחו את השבת אלא אמר 

ינה לא התירו יתיב רב יוסף הא והא ביד ושבות מקדש במקדש התירו שבות דמקדש במד

אביי וקאמר להא שמעתא איתיביה רב ספרא לאביי היה קורא בספר על האסקופה 

דילמא ' ונתגלגל הספר מידו גוללו אצלו והא הכא דשבות דמקדש במדינה הוא ולא גזרי

ר עוברת לפניה דכיון דאיגדו "נפיל ואתי לאיתויי ולא אוקימנא באסקופה כרמלית ורה

י ליכא איתיביה משלשלין את הפסח לתנור עם חשיכה והא הכא בידו אפילו שבות נמ

דשבות דמקדש במדינה ולא גזרינן שמא יחתה בגחלים אישתיק כי אתא לקמיה דרב יוסף 

ל הכי אמר לי רב ספרא אמר ליה מאי טעמא לא תשני ליה בני חבורה זריזין הן ואביי "א

ינן רבא אמר רבי אליעזר היא דאמר כהנים זריזין הן אמרינן בני חבורה זריזין הן לא אמר

אליעזר דכמה דאפשר לשנויי משנינן ' מכשירי מצוה דוחין את השבת ומודה ר

מאי היא דתניא כהן שעלתה בו יבלת חבירו חותכה לו בשיניו בשיניו אין   ב גמרא,דף קג

בכלי לא חבירו אין איהו לא מני אילימא רבנן ובמקדש כיון דאמרי רבנן בעלמא משום 

ג "א דאמר בעלמא חייב חטאת והכא אע"ות הכא מה לי הוא מה לי חבירו אלא לאו רשב

דמכשירי מצוה דוחין את השבת כמה דאפשר לשנויי משנינן לא לעולם רבנן ואי עלתה 

בכריסו הכי נמי הכא במאי עסקינן כגון שעלתה לו נשיכה בגבו ובאצילי ידיו דאיהו לא 

יה ביד ותפשוט דרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר מצי שקיל לה ואי רבנן נשקליה ניהל

מחלוקת ביד אבל בכלי דברי הכל חייב וליטעמיך לרבי אליעזר נמי לישקליה ניהליה ביד 

האי מאי אי אמרת בשלמא רבי אליעזר היינו דגזר יד אטו כלי אלא אי אמרת רבנן היא 

: נשקליה ניהליה ביד ותו לא מידי

ורך עליה גמי במקדש אבל לא במדינה אם להוציא כהן שלקה באצבעו כ  ב משנה,דף קג

: דם כאן וכאן אסור

אמר רב יהודה בריה דרבי חייא לא שנו אלא גמי אבל צלצול קטן הוי   ב גמרא,דף קג

יתור בגדים ורבי יוחנן אמר לא אמרו יתור בגדים אלא במקום בגדים אבל שלא במקום 

בשמאל אי נמי בימין ושלא במקום  בגדים לא הוי יתור בגדים ותיפוק ליה משום חציצה



עבודה ופליגא דרבא דאמר רבא אמר רב חסדא במקום בגדים אפילו נימא אחת חוצצת 

שלא במקום בגדים שלש על שלש חוצצות פחות משלש על שלש אינן חוצצות אדרבי 

יוחנן ודאי פליגא אדרב יהודה בריה דרבי חייא מי נימא פליגא שאני צלצול קטן דחשיב 

אחרינא אמרי לה אמר רב יהודה בריה דרבי חייא לא שנו אלא גמי אבל צלצול לישנא 

קטן חוצץ ורבי יוחנן אמר לא אמרו חציצה בפחות משלש על שלש אלא במקום בגדים 

אבל שלא במקום בגדים 

שלש על שלש חוצצות פחות משלש אין חוצצות והיינו דרבא אמר רב   א גמרא,דף קד

ה בריה דרבי חייא שאני צלצול קטן דחשיב ולרבי יוחנן חסדא לימא פליגא דרב יהוד

: ל דגמי מסי"אדאשמעינן גמי לישמעינן צלצול קטן מילתא אגב אורחיה קמ

בוזקין מלח על גבי כבש בשביל שלא יחליקו וממלאין מבור הגולה   א משנה,דף קד

: ומבור הגדול בגלגל בשבת ומבאר הקר ביום טוב

איקא מפשרוניא לרבא תנן בוזקין מלח על גבי הכבש רמי ליה רב   א גמרא,דף קד

בשביל שלא יחליקו במקדש אין במדינה לא ורמינהי חצר שנתקלקלה במימי גשמים מביא 

ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי האי מלח "תבן ומרדה בה שאני תבן דלא מבטיל ליה א

עלי ' ב מיד ההכל בכת( א כחדברי הימים )וכתיב >ד אי דמבטליה קא מוסיף אבנין "ה

ואי דלא קא מבטליה קא הויא חציצה בהולכת אברים לכבש דלאו עבודה היא > השכיל

והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה ואמר מר זו הולכת ( ויקרא א)ולא והא כתיב 

אברים לכבש אלא אימא בהולכת עצים למערכה דלאו עבודה היא דרש רבא חצר 

רדה בה אמר ליה רב פפא לרבא והתניא כשהוא שנתקלקלה במימי גשמים מביא תבן ומ

מרדה אינו מרדה לא בסל ולא בקופה אלא בשולי קופה הדר אוקים רבא אמורא עליה 

ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי ברם כך אמרו משום רבי אליעזר וכשהוא 

לא עו : ממלאין מבור הגולה : מרדה אינו מרדה לא בסל ולא בקופה אלא בשולי קופה

איקלע לבי רב מנשה אתא ההוא גברא טרף אבבא אמר מאן האי ליתחל גופיה דקא מחיל 

ל רבה לא אסרו אלא קול של שיר איתיביה אביי מעלין בדיופי ומטיפין "ליה לשבתא א

מ אולודי "ד לאו דנים וקא בעי דליתער ש"מיארק לחולה בשבת לחולה אין לבריא לא ה

ים דמשתמע כי קלא דזמזומי איתיביה המשמר פירותיו קלא אסיר לא דתיר וקא בעי דלינ

מפני העופות ודלעיו מפני החיה משמר כדרכו בשבת ובלבד שלא יספק ולא יטפח ולא 

ירקד כדרך שהן עושין בחול מאי טעמא לאו דקמוליד קלא וכל אולודי קלא אסיר אמר 

ב נשים רב אחא בר יעקב גזירה שמא יטול צרור ואלא הא דאמר רב יהודה אמר ר

המשחקות באגוזים אסור מאי טעמא לאו דקא מוליד קלא וכל אולודי קלא אסיר לא דלמא 

אתי לאשוויי גומות דאי לא תימא הכי הא דאמר רב יהודה נשים משחקות בתפוחים אסור 

התם מאי אולודי קלא איכא אלא דילמא אתי לאשוויי גומות תנן ממלאין מבור הגולה 

במקדש אין במדינה לא מאי טעמא לאו משום דאולודי קלא ומבור הגדול בגלגל בשבת 

ואסיר לא גזירה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו אמימר שרא למימלא בגילגלא במחוזא אמר 

מאי טעמא גזרו רבנן שמא ימלא לגינתו ולחורבתו הכא לא גינה איכא ולא חורבה איכא 

כיון דקא חזא דקא 

מאי באר הקר אמר שמואל בור  : ומבאר הקר : תרו בה כיתנא אסר להו  ב גמרא,דף קד

שהקרו עליה דברים והתירוה מיתיבי לא כל הבורות הקרות התירו אלא זו בלבד ואי 

אמרת שהקרו דברים עליה מאי זו בלבד אלא אמר רב נחמן בר יצחק באר מים חיים 



 גופא לא כל הבורות הקרות התירו אלא זו' כהקיר ביר מימיה וגו( ירמיהו ו)שנאמר 

בלבד וכשעלו בני הגולה חנו עליה ונביאים שביניהן התירו להן ולא נביאים שביניהן אלא 

: מנהג אבותם בידיהם

שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה   ב משנה,דף קד

דברי רבי יוחנן בן ברוקה רבי יהודה אומר בצבת של עץ שלא לרבות את הטומאה מהיכן 

ש בן ננס רבי עקיבא "ו מן ההיכל ומן האולם ומבין האולם ולמזבח דברי רמוציאין אות

אומר כל מקום שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת משם מוציאין אותו ושאר כל 

המקומות כופין עליו פסכתר רבי שמעון אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך 

: שלא התירו לך אלא משום שבות

אמר רב טבי בר קיסנא אמר שמואל המכניס טמא שרץ למקדש חייב   ב גמרא,דף קד

מזכר ועד נקבה תשלחו מי שיש לו ( במדבר ה)שרץ עצמו פטור מאי טעמא אמר קרא 

טהרה במקוה יצא שרץ שאין לו טהרה לימא מסייע ליה מזכר עד נקבה תשלחו פרט לכלי 

רה במקוה לא מי שנעשה חרש דברי רבי יוסי הגלילי מאי טעמא לאו משום דלית ליה טה

אב הטומאה יצא כלי חרס שאינו נעשה אב הטומאה לימא כתנאי שרץ שנמצא במקדש 

כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה דברי רבי יוחנן בן ברוקה רבי יהודה אומר 

בצבת של עץ מוציאו שלא לרבות את הטומאה מאי לאו בהא קא מיפלגי דמאן דאמר שלא 

ד שלא לרבות קסבר המכניס שרץ למקדש "כניס שרץ למקדש חייב ומלשהות קסבר המ

פטור לא דכולי עלמא חייב והכא בהא קא מיפלגי מר סבר שהויי טומאה עדיף ומר סבר 

מאי לאו בהא קא ' אפושי טומאה עדיף אלא כהני תנאי דתנן מהיכן מוציאין אותו כו

ור ומאן דאמר מכולה עזרה מיפלגי דמאן דאמר מעזרה לא קסבר המכניס שרץ למקדש פט

קסבר חייב 

ויבאו ( ב כטדברי הימים )אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו   א גמרא,דף קה

' לחצר בית ה' לטהר ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל ה' הכהנים לפנימה בית ה

רה ויקבלו הלוים להוציא לנחל קדרון חוצה מר סבר מדאשתני בעזרה בלוים טומאה בעז

ליכא ומר סבר עד היכא דלא אפשר בלוים מפקי כהנים השתא דאפשר בלוים תו לא 

מטמאי כהנים תנו רבנן הכל נכנסין בהיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה ומצוה 

בכהנים אם אין שם כהנים נכנסין לוים אין שם לוים נכנסין ישראלים ואידי ואידי טהורין 

ויקרא )הנא מסייע כהני דתני רב כהנא מתוך שנאמר אין טמאין לא אמר רב הונא רב כ

אך אל הפרוכת לא יבא יכול לא יהו כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח ( כא

לעשות ריקועי פחים תלמוד לומר אך חלק מצוה בתמימים אין שם תמימים נכנסין בעלי 

הנים אין ישראלים לא מומין מצוה בטהורין אין שם טהורין נכנסין טמאין אידי ואידי כ

איבעיא להו טמא ובעל מום איזו מהן נכנס רב חייא בר אשי אמר רב טמא נכנס דהא 

 : אלעזר אומר בעל מום נכנס דהא אישתרי באכילת קדשים' אישתרי בעבודת ציבור ר

רבי שמעון היכא קאי התם קאי דתנן מי שהחשיך חוץ לתחום  : 'רבי שמעון אומר וכו

חמש עשרה אמה יכנס לפי שאין המשוחות ' שמעון אומר אפי' יכנס ר אפילו אמה אחת לא

 : ממצעין את המדות מפני הטועים דקאמר תנא קמא לא יכנס ואמר ליה רבי שמעון יכנס

היכא קאי התם קאי דקאמר תנא קמא קושרה ואמר  : שלא התירו לך אלא משום שבות

שרו ליה רבנן קשירה דאתי לידי ליה רבי שמעון עונבה עניבה דלא אתי לידי חיוב חטאת 

: חיוב חטאת לא שרו ליה רבנן



 

 

 מסכת פסחים פרק א

אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר כל מקום שאין מכניסין בו   א משנה,דף ב

שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ בית שמאי ' חמץ אין צריך בדיקה ובמה אמרו ב

ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן  שורות על פני כל המרתף' אומרים ב

: העליונות

מאי אור רב הונא אמר נגהי ורב יהודה אמר לילי קא סלקא דעתך דמאן   א גמרא,דף ב

הבקר אור ( בראשית מד)דאמר נגהי נגהי ממש ומאן דאמר לילי לילי ממש מיתיבי 

יב כמאן דאמר והאנשים שולחו אלמא אור יממא הוא מי כתיב האור בקר הבקר אור כת

צפרא נהר וכדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב 

וכאור בקר יזרח שמש אלמא אור יממא הוא מי ( ב כגשמואל )ויצא בכי טוב מיתיבי 

כתיב אור בקר וכאור בקר כתיב והכי קאמר וכאור בקר בעולם הזה כעין זריחת שמש 

ויקרא אלהים לאור יום אלמא אור יממא הוא ( בראשית א)לצדיקים לעולם הבא מיתיבי 

הכי קאמר למאיר ובא קראו יום אלא מעתה ולחשך קרא לילה למחשיך ובא קרא לילה 

והא קיימא לן דעד צאת הכוכבים יממא הוא אלא הכי קאמר קרייה רחמנא לנהורא 

תהילים )בי ופקדיה אמצותא דיממא וקרייה רחמנא לחשוכא ופקדיה אמצותא דלילה מיתי

הללוהו כל כוכבי אור אלמא אור אורתא הוא הכי קאמר הללוהו כל כוכבים ( קמח

המאירים אלא מעתה כוכבים המאירים הוא דבעו שבוחי שאינן מאירין לא בעו שבוחי 

ל דאור דכוכבים נמי אור הוא "הללוהו כל צבאיו אלא הא קמ( תהילים קמח)והא כתיב 

הנודר מן האור אסור באורן של [ דתניא]> דתנן>ר למאי נפקא מינה לנודר מן האו

לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב ( איוב כד)כוכבים מיתיבי 

הא מדקאמר ובלילה יהי כגנב אלמא אור יממא הוא התם הכי קאמר אי   ב גמרא,דף ב

מספקא לך פשיטא לך מילתא כנהורא דאנפשות קאתי רוצח הוא וניתן להצילו בנפשו ואי 

יחשכו כוכבי ( איוב ג)מילתא כליליא יהי בעיניך כגנב ולא ניתן להצילו בנפשו מיתיבי 

נשפו יקו לאור ואין ואל יראה בעפעפי שחר מדקאמר יקו לאור ואין אלמא אור יממא הוא 

התם מילט הוא דקא לייט ליה איוב למזליה אמר יהא רעוא דליצפיה הך גברא לנהורא 

ואומר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני אלמא אור ( תהילים קלט)בי ולא לישכחיה מיתי

ב שהוא דומה ליום "יממא הוא התם הכי קאמר דוד אני אמרתי אך חשך ישופני לעוה

יהודה אומר בודקין אור ' עכשיו העולם הזה שהוא דומה ללילה אור בעדני מיתיבי ר

ור מדקאמר רבי יהודה עשר ובארבעה עשר שחרית ובשעת הביע[ ארבעה]> לארבעה>

מ מיתיבי "בודקין אור ארבעה עשר ובארבעה עשר שחרית אלמא אור אורתא הוא ש

אליעזר בן יעקב אומר משעת האור רבי ' מאימתי ארבעה עשר אסור בעשיית מלאכה ר

א בן יעקב לרבי יהודה וכי היכן מצינו יום "יהודה אומר משעת הנץ החמה אמר ליה ר

לאכה ומקצתו מותר בעשיית מלאכה אמר ליה הוא עצמו יוכיח שמקצתו אסור בעשיית מ

שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ מדקאמר רבי יהודה משעת הנץ 



א בן יעקב אורתא הוא לא מאי אור עמוד השחר אי הכי "החמה אלמא אור דקאמר ר

בעשיית מלאכה  דקאמר ליה היכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה ומקצתו אסור

ק בשלמא לדידי אשכחנא "א בן יעקב ה"נימא איהו לנפשיה הא איכא לילה דקא שרי ר

גבי תענית צבור עד מתי אוכל ושותה [ דתניא]> דתנן>דקא פלגי רבנן בין יממא לליליא 

שמעון אומר עד קרות הגבר אלא ' אליעזר בן יעקב ר' עד שיעלה עמוד השחר דברי ר

יממא גופיה דפלגי ביה רבנן אמר ליה הוא עצמו יוכיח שמקצתו לדידך היכא אשכחנא 

א הכי "יהודה לר' מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ שפיר קאמר ליה ר

קאמר ליה רבי אליעזר אמינא לך אנא מלאכה דרבנן ואת אמרת לי חמץ דאורייתא דעד 

הרחקה הוא דעבוד הכא אסר רחמנא ועד הכא שרא רחמנא ואידך שעות דרבנן ואידך 

רבנן לדאורייתא מיתיבי אין משיאין משואות אלא על החדש שנראה בזמנו לקדשו 

מ מיתיבי היה עומד כל "ואימתי משיאין משואות לאור עבורו אלמא אור אורתא הוא ש

מיתיבי  : הלילה ומקריב על המזבח לאורה טעון קידוש ידים ורגלים דברי רבי אורה שאני

מר זוטרא 

המפלת אור לשמונים ואחד בית שמאי פוטרין מקרבן ובית הלל מחייבים   מראא ג,דף ג

בית הלל לבית שמאי מאי שנא אור שמנים ואחד מיום שמנים ואחד [ להם]> להן>אמרו 

ש מאי שנא אור שמונים ואחד "ה לב"אם שיוה לו לטומאה לא ישוה לו לקרבן מדקאמר ב

שמע מינה מיתיבי יכול יהא נאכל אור מיום שמונים ואחד שמע מינה אור אורתא הוא 

לשלישי ודין הוא זבחים נאכלים ליום אחד ושלמים נאכלים לשני ימים מה להלן לילה 

ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר ( ויקרא יט)ל "אחר היום אף כאן לילה אחר היום ת

חים עד יום בעוד יום הוא נאכל ואינו נאכל לאור שלישי יכול ישרף מיד ודין הוא זב

נאכלין ליום ולילה אחד ושלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד מה להלן תיכף לאכילה 

והנותר מבשר הזבח ביום ( ויקרא ז)שריפה אף כאן תיכף לאכילה שריפה תלמוד לומר 

ואי אתה שורפו בלילה מדקאמר יהא [ שורפו]> שורף>השלישי באש ישרף ביום אתה 

הוא שמע מינה תא שמע אור של יום הכפורים נאכל אור לשלישי אלמא אור אורתא 

מתפלל שבע ומתודה שחרית מתפלל שבע ומתודה במוסף מתפלל שבע ומתודה במנחה 

חנינא בן גמליאל אומר משום ' מתפלל שבע ומתודה בערבית מתפלל מעין שמונה עשר ר

אבותיו מתפלל שמונה עשר שלימות מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת אלמא אור 

רתא הוא שמע מינה תא שמע דתני דבי שמואל לילי ארבעה עשר בודקין את החמץ או

לאור הנר אלמא אור אורתא הוא אלא בין רב הונא ובין רב יהודה דכולי עלמא אור 

אורתא הוא ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה באתריה דרב הונא קרו נגהי ובאתריה 

א לא קתני לילי לישנא מעליא הוא דנקט וכדרבי דרב יהודה קרו לילי ותנא דידן מאי טעמ

יהושע בן לוי לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי עקם ' יהושע בן לוי דאמר ר

מן הבהמה ( בראשית ז)הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו שנאמר 

י יהיה כ( דברים כג)הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה רב פפא אמר תשע שנאמר 

ו דטהור רב אחא בר יעקב "בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה רבינא אמר עשר וי

כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור ( א כשמואל )אמר שש עשרה שנאמר 

תניא דבי רבי ישמעאל לעולם יספר אדם בלשון נקיה שהרי בזב קראו מרכב ובאשה 

ודעת שפתי ברור ( איוב לג)שון ערומים ואומר ותבחר ל( איוב טו)קראו מושב ואומר 

מללו מאי ואומר וכי תימא הני מילי בדאורייתא אבל בדרבנן לא תא שמע ואומר ותבחר 



לשון ערומים וכי תימא הני מילי בדרבנן אבל במילי דעלמא לא ואומר ודעת שפתי ברור 

תיה ותרכבנה ותקם רבקה ונערו( בראשית כד)מללו ובאשה לא כתיב בה מרכב והכתיב 

ויקח משה את ( שמות ד)על הגמלים התם משום ביעתותא דגמלים אורחא היא והכתיב 

אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור התם 

והיא רוכבת על החמור ( א כהשמואל )משום בניו אורחא הוא והכתיב   ב גמרא,דף ג

יא ליכא התם משום ביעתותא דליליא אורחא הוא ואיבעית אימא משום ביעתותא דליל

משום ביעתותא דדוד איכא ואיבעית אימא ביעתותא דדוד נמי ליכא משום ביעתותא דהר 

איכא ובאורייתא מי לא כתיב טמא אלא כל היכא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון נקיה כל 

היכא דנפישין מילי משתעי בלשון קצרה כדאמר רב הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב 

לם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה וכל היכא דכי הדדי נינהו מ לעו"הונא אמר רב משום ר

משתעי בלשון כבוד והא רוכבת ויושבת דכי הדדי נינהו וקאמר רוכבת רכבת כתיב הנהו 

תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרב חד אמר שויתינן האי שמעתא כדבר אחר מסנקן וחד 

האיך הנהו תרי תלמידי אמר שויתינן האי שמעתא כגדי מסנקן ולא אישתעי רב בהדי ד

דהוו יתבי קמיה דהלל וחד מינייהו רבן יוחנן בן זכאי ואמרי לה קמיה דרבי וחד מינייהו 

רבי יוחנן חד אמר מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה וחד אמר מפני מה בוצרין 

בטהרה ומוסקין בטומאה אמר מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל ולא היה ימים 

ים עד שהורה הוראה בישראל הנהו תלתא כהני חד אמר להו הגיעני כפול וחד אמר מועט

> תניא>הגיעני כזית וחד אמר הגיעני כזנב הלטאה בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול והא 

אין בודקין מן המזבח ולמעלה לא תימא שמץ פסול אלא אימא שחץ פסול ואי בעית [ תנן]

ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים  אימא שאני התם דאיהו דארע נפשיה

כל ערל לא יאכל בו ואנא הא ( שמות יב)כל בן נכר לא יאכל בו ( שמות יב)אמר כתיב 

קאכילנא משופרי שופרי אמר ליה רבי יהודה בן בתירא מי קא ספו לך מאליה אמר ליה 

ו לי אמרו ליה לא כי סלקת להתם אימא להו ספו לי מאליה כי סליק אמר להו מאליה ספ

אליה לגבוה סלקא אמרו ליה מאן אמר לך הכי אמר להו רבי יהודה בן בתירא אמרו מאי 

האי דקמן בדקו בתריה ואשכחוהו דארמאה הוא וקטלוהו שלחו ליה לרבי יהודה בן 

יהודה בן בתירא דאת בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים רב כהנא ' בתירא שלם לך ר

ושע בריה דרב אידי אמרו ליה זיל בדוק מאי דיניה אתא יה' חלש שדרוה רבנן לר

אשכחיה דנח נפשיה קרעיה ללבושיה ואהדריה לקרעיה לאחוריה ובכי ואתי אמרו ליה נח 

ומוציא דבה הוא כסיל יוחנן חקוקאה נפק ( משלי י)נפשיה אמר להו אנא לא קאמינא 

עשו יפות אמרו ליה צא לקרייתא כי אתא אמרו ליה חיטין נעשו יפות אמר להם שעורים נ

השעורים והתבן לסוסים ולרכש מאי הוי ( א המלכים )ובשר לסוסים ולחמורים דכתיב 

: ליה למימר אשתקד נעשו חיטין יפות אי נמי עדשים נעשו יפות

חייא ובר אחתיה כי סליק להתם אמר ליה אייבו קיים ' רב בר אחוה דר  א גמרא,דף ד

א קיימת אמר ליה אייבו קיים אמר ליה לשמעיה אמר ליה אימא קיימת אמר ליה אימ

מ אבל אסור בנעילת "חלוץ לי מנעלי והוליך כלי אחרי לבית המרחץ שמע מינה תלת ש

הסנדל ושמע מינה שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד ושמע מינה מקצת היום 

ידין עמו  דן( בראשית מט)ככולו ההוא דאמר דונו דיני אמרי שמע מינה מדן קאתי דכתיב 

כאחד שבטי ישראל ההוא דהוה קא אזיל ואמר אכיף ימא אסיסני ביראתא בדקו 

והשתא דקיימא  : זבולון לחוף ימים ישכן( בראשית מט)ואשכחוהו דמזבולן קאתי דכתיב 



מאיר חמץ אינו אסור ' לן דלכולי עלמא אור אורתא הוא מכדי בין לרבי יהודה ובין לר

ק בשית וכי תימא זריזין מקדימין למצות נבדוק מצפרא אלא משש שעות ולמעלה ונבדו

וביום השמיני ימול בשר ערלתו ותניא כל היום כולו כשר למילה אלא ( ויקרא יב)דכתיב 

וישכם אברהם בבקר אמר רב נחמן בר ( בראשית כב)שזריזין מקדימים למצות שנאמר 

אביי הילכך האי יצחק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה אמר 

צורבא מרבנן לא לפתח בעידניה באורתא דתליסר דנגהי ארבסר דלמא משכא ליה 

שמעתיה ואתי לאימנועי ממצוה בעו מיניה מרב נחמן בר יצחק המשכיר בית לחבירו 

בארבעה עשר על מי לבדוק על המשכיר לבדוק דחמירא דידיה הוא או דלמא על השוכר 

ש המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה "לבדוק דאיסורא ברשותיה קאי ת

התם הא אמר רב משרשיא מזוזה חובת הדר היא הכא מאי אמר להו רב נחמן בר יצחק 

תנינא המשכיר בית לחברו אם עד שלא מסר לו מפתחות חל ארבעה עשר על המשכיר 

מן לבדוק ואם משמסר לו מפתחות חל ארבעה עשר על השוכר לבדוק בעו מיניה מרב נח

מ "בר יצחק המשכיר בית לחברו בארבעה עשר חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק למאי נ

לישייליה דליתיה להאי דלשיוליה לאטרוחי להאי מאי אמר להו רב נחמן בר יצחק תניתוה 

הכל נאמנים על ביעור חמץ אפילו נשים אפילו עבדים אפילו קטנים מאי טעמא מהימני 

תו בדוק דקסבר הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ דתניא לאו משום דחזק  ב גמרא,דף ד

הן בני יומן הרי הן בחזקת מתוקנים וממאי ' חבר שמת והניח מגורה מליאה פירות אפי

דילמא שאני הכא משום דקאמרי הני אטו אמירה דהני מידי מששא אית ביה אלא מאי 

יבעי ליה אלא דחזקתו בדוק האי הכל נאמנים כל הבתים בחזקת בדוקין בארבעה עשר מ

מאי משום אמירה דהני הא לא אמרי הני לא תפשוט מיניה דאין חזקתו בדוק לא לעולם 

אימא לך חזקתו בדוק והכא במאי עסקינן דמוחזק לן דלא בדק וקאמרי הני בדקיניה מהו 

ל כיון דבדיקת חמץ מדרבנן הוא דמדאורייתא בביטול "דתימא לא להימנינהו רבנן קמ

איבעיא להו המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק  : נוהו רבנן בדרבנןבעלמא סגי ליה הימ

ומצאו שאינו בדוק מהו מי הוי כמקח טעות או לא תא שמע דאמר אביי לא מיבעיא 

באתרא דלא יהבי אגרא ובדקו דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בגופיה אלא אפילו 

מ "תנן התם ר : מוניהבאתרא דיהבי אגרא ובדקו דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה במ

יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל ' אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש ר

חמש ושורפין בתחלת שש דכולי עלמא מיהא חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן אמר 

שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם וכתיב ( שמות יב)אביי תרי קראי כתיבי כתיב 

ראשון תשביתו שאר מבתיכם הא כיצד לרבות ארבעה עשר אך ביום ה( שמות יב)

לביעור ואימא לרבות לילי חמשה עשר לביעור דסלקא דעתך אמינא ימים כתיב ימים אין 

לילות לא קא משמע לן אפילו לילות ההוא לא איצטריכא ליה 

דהא איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ ואכילת חמץ לאכילת מצה   א גמרא,דף ה

שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי ( שמות יב)השבתת שאור לאכילת חמץ דכתיב 

כל מחמצת לא ( שמות יב)כל אוכל מחמצת ונכרתה ואכילת חמץ לאכילת מצה דכתיב 

בערב תאכלו ( יב שמות)וכתיב ביה במצה '> וגו>תאכלו בכל מושבותיכם תאכלו מצות 

ד לביעור ביום כתיב ואימא מצפרא אך חלק דבי רבי ישמעאל "מצות ואימא לרבות ליל י

בראשון בארבעה עשר יום לחדש רב ( שמות יב)ד שנקרא ראשון שנאמר "תנא מצינו י

הראשון אדם תולד ( איוב טו)נחמן בר יצחק אמר ראשון דמעיקרא משמע דאמר קרא 



לקחתם לכם ביום הראשון הכי נמי ראשון דמעיקרא משמע שאני ו( ויקרא כג)אלא מעתה 

אלהיכם שבעת ימים מה שביעי שביעי לחג אף ראשון ' התם דכתיב ושמחתם לפני ה

אך ביום הראשון תשביתו שבעת ימים מצות תאכלו ( שמות יב)ראשון לחג הכי נמי כתיב 

הכי התם נמי הראשון אם כן נכתוב קרא ראשון הראשון למה לי שמע מינה לכדאמרן אי 

ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון אימר ( ויקרא כג)למה לי ותו התם דכתיב 

ראשון דמעיקרא משמע שאני התם דאמר קרא וביום השמיני שבתון מה שמיני שמיני דחג 

אף ראשון ראשון דחג הראשון למה לי למעוטי חולו של מועד חולו של מועד מראשון 

ו מוסיף על ענין "א הואיל דכתב רחמנא וביום השמיני וי"טריך סדושמיני נפקא איצ

א ותו התם "ו ולא ה"ל ולא לכתוב רחמנא לא וי"ראשון דאפילו בחולו של מועד קמ

ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם ראשון דמעיקרא משמע אלא הני ( ויקרא כג)דכתיב 

ישמעאל בשכר שלשה ' ר שלשה ראשון מיבעי ליה לכדתני דבי רבי ישמעאל דתנא דבי

ראשון זכו לשלשה ראשון להכרית זרעו של עשו לבנין בית המקדש ולשמו של משיח 

ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ( בראשית כה)להכרית זרעו של עשו דכתיב 

כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו ולשמו של ( ירמיהו יז)ולבנין בית המקדש דכתיב 

לא תשחט ( שמות לד)ראשון לציון הנה הנם רבא אמר מהכא ( ו מאישעיה)משיח דכתיב 

על חמץ דם זבחי לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים ואימא כל חד וחד כי שחיט זמן 

שחיטה אמר רחמנא תניא נמי הכי אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם מערב יום 

י לא תשחט את הפסח ל לא תשחט על חמץ דם זבח"טוב או אינו אלא ביום טוב עצמו ת

שמות )ועדיין חמץ קיים דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר 

יעשה ]> תעשו>אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם וכתיב כל מלאכה לא ( יב

שמות )ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה רבי יוסי אומר אינו צריך הרי הוא אומר [ בהם

ט תלמוד "ן תשביתו שאור מבתיכם מערב יום טוב או אינו אלא ביאך ביום הראשו( יב

לומר אך חלק ואי ביום טוב עצמו מי שרי הא איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ 

ואכילת חמץ לאכילת מצה אמר רבא 

שמע מינה מדרבי עקיבא תלת שמע מינה אין ביעור חמץ אלא שריפה   ב גמרא,דף ה

מינה לא אמרינן הואיל והותרה הבערה לצורך  ושמע מינה הבערה לחלק יצאת ושמע

ל "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם מה ת( שמות יב)ר "ת : הותרה נמי שלא לצורך

' בכל גבולך לפי שנא[ ולא יראה לך חמץ]לא יראה לך שאור ( שמות יג)והלא כבר נאמר 

ול יטמין לא יראה לך שאור שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה יכ

ל לא ימצא אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך "ויקבל פקדונות מן הנכרי ת

ל לא ימצא בבתיכם אין לי אלא "בחצר נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין ת

ל בכל גבולך ועדיין אני אומר בבתים עובר "שבבתיכם בבורות בשיחין ובמערות מנין ת

יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרי בגבולין שלך אי אתה משום בל יראה ובל ימצא ובל 

רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה מניין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה 

ל שאור שאור לגזרה שוה נאמר שאור בבתים שאור לא ימצא בבתיכם ונאמר שאור "ת

יראה ובל ימצא ובל בגבולין לא יראה לך שאור מה שאור האמור בבתים עובר משום בל 

אף שאור האמור בגבולין עובר משום בל יראה ובל ' יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרי

ומה שאור האמור בגבולין שלך אי אתה ' ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרי

רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה אף שאור האמור בבתים שלך אי אתה רואה 



אמר מר אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ואין  : של אחרים ושל גבוהאבל אתה רואה 

ל לא ימצא כלפי לייא אמר "שרוי עמך בחצר נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין ת

אביי איפוך רבא אמר לעולם לא תיפוך וארישא קאי שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה 

ן שרוי עמך בחצר נכרי של אחרים ושל גבוה אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ואי

ל לא ימצא והאי תנא מיהדר אהיתירא ונסיב לה קרא "שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין ת

אמר מר יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים  : לאיסורא משום שנאמר לך לך תרי זימני

תלמוד לומר לא ימצא הא אמרת רישא שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים 

א קשיא הא דקביל עליה אחריות הא דלא קביל עליה אחריות כי הא דאמר ושל גבוה ל

להו רבא לבני מחוזא בעירו חמירא דבני חילא מבתייכו כיון דאילו מיגנב ואילו מיתביד 

ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי כדילכון דמי ואסור הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון 

י מאי איכא למימר שאני הכא דאמר לא ימצא כממון דמי אלא למאן דאמר לאו כממון דמ

איכא דאמרי הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי 

היינו דאיצטריך לא ימצא אלא למאן דאמר כממון דמי לא ימצא למה לי   א גמרא,דף ו

איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וכי איתיה הדר בעיניה לאו ברשותיה קאי קמשמע לן 

מרבא בהמת ארנונא חייבת בבכורה או אין חייבת בבכורה כל היכא דמצי  בעו מיניה

מסלק ליה בזוזי לא קא מיבעיא לן דחייב כי קא מיבעיא לן היכא דלא מצי מסלק ליה 

בזוזי מאי אמר להו פטורה והתניא חייבת התם דמצי מסלק ליה איכא דאמרי אמר רבא 

ליה עיסת ארנונא חייבת בחלה  ג דמצי מסלק"בהמת ארנונא פטורה מן הבכורה ואע

תנו רבנן  : ג דלא מצי מסלק ליה מאי טעמא בהמה אית לה קלא עיסה לית לה קלא"ואע

נכרי שנכנס לחצירו של ישראל ובציקו בידו אין זקוק לבער הפקידו אצלו זקוק לבער 

לא ימצא מאי קאמר אמר רב פפא ארישא קאי והכי ' יחד לו בית אין זקוק לבער שנא

הפקידו אצלו זקוק לבער שנאמר לא ימצא רב אשי אמר לעולם אסיפא קאי והכי קאמר 

קאמר יחד לו בית אין זקוק לבער שנאמר לא ימצא בבתיכם והא לאו דידיה הוא דנכרי כי 

קא מעייל לביתא דנפשיה קא מעייל למימרא דשכירות קניא והתנן אף במקום שאמרו 

ז ואי סלקא דעתך דשכירות קניא "לתוכו ע להשכיר לא לבית דירה אמרו מפני שמכניסין

כי קא מעייל לביתיה דנפשיה קא מעייל שאני הכא דאפקיה רחמנא בלשון לא ימצא מי 

שמצוי בידך יצא זה שאינו מצוי בידך אמר רב יהודה אמר רב המוצא חמץ בביתו ביום 

בדילי  טוב כופה עליו את הכלי אמר רבא אם של הקדש הוא אינו צריך מאי טעמא מיבדל

מיניה ואמר רב יהודה אמר רב חמצו של נכרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר 

ואם של הקדש הוא אינו צריך מאי טעמא מיבדל בדילי אינשי מיניה ואמר רב יהודה אמר 

רב המפרש והיוצא בשיירא קודם שלשים יום אין זקוק לבער תוך שלשים יום זקוק לבער 

שלשים יום זקוק לבער לא אמרן אלא שדעתו לחזור אבל אין  אמר אביי הא דאמרת תוך

דעתו לחזור אין זקוק לבער אמר ליה רבא ואי דעתו לחזור אפילו מראש השנה נמי אלא 

אמר רבא הא דאמרת קודם שלשים יום אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור 

עמיה דאמר רבא העושה אבל דעתו לחזור אפילו מראש השנה זקוק לבער ואזדא רבא לט

ביתו אוצר קודם שלשים יום אין זקוק לבער תוך שלשים יום זקוק לבער וקודם שלשים 

נמי לא אמרן אלא שאין דעתו לפנותו אבל דעתו לפנותו אפילו קודם שלשים יום נמי זקוק 

לבער הני שלשים יום מאי עבידתייהו כדתניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם 

שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות מאי טעמא דתנא קמא ' יום ר הפסח שלשים



( במדבר ט)שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני שנאמר   ב גמרא,דף ו

ויהי אנשים אשר היו טמאים ( במדבר ט)ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו וכתיב 

דפסחא מסיק להו לכל מילי  שמעון בן גמליאל אמר לך איידי דאיירי במילי' לנפש אדם ור

ג שהרי משה עומד בראש החדש ומזהיר על הפסח שנאמר "דפסחא מאי טעמא דרשב

החדש הזה לכם ראש חדשים וכתיב דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור ( שמות יב)

ממאי דבריש ירחא קאי דילמא בארבעה ' לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות וגו

( במדבר ט)א קאי אלא אמר רבה בר שימי משמיה דרבינא מהכא בירחא או בחמשה בירח

ויעשו בני ( במדבר ט)י אל משה במדבר סיני בשנה השנית בחדש הראשון וכתיב "וידבר י

ישראל את הפסח במועדו הכא נמי ממאי דבריש ירחא קאי דילמא בארבעה בירחא או 

יב הכא במדבר סיני בחמשה בירחא קאי אמר רב נחמן בר יצחק אתיא מדבר ממדבר כת

י אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני "וידבר י( במדבר א)וכתיב התם 

מה להלן בראש חדש אף כאן בראש חדש וניכתוב ברישא דחדש ראשון והדר ניכתוב 

דחדש שני אמר רב מנשיא בר תחליפא משמיה דרב זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר 

לא בתרי ענייני אבל בחד עניינא מאי דמוקדם מוקדם בתורה אמר רב פפא לא אמרן א

ומאי דמאוחר מאוחר דאי לא תימא הכי כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט דילמא פרט 

וכלל הוא ותו פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט דילמא כלל ופרט הוא אי הכי אפילו 

ין דנין אותו בכלל בתרי ענייני נמי הניחא למאן דאמר כלל ופרט המרוחקין זה מזה א

ד דנין הני מילי בחד "ופרט שפיר אלא למאן דאמר דנין מאי איכא למימר אפילו למ

אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיבטל מאי  : עניינא אבל בתרי ענייני אין דנין

טעמא אי נימא משום פירורין הא לא חשיבי וכי תימא כיון דמינטר להו אגב ביתיה חשיבי 

תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים סופי ענבים ומשמר שדהו מפני מקשאות  והתניא סופי

ומפני מדלעות בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן אסורין משום גזל וחייבין במעשר בזמן 

שאין בעל הבית מקפיד עליהן מותרין משום גזל ופטורין משום מעשר אמר רבא גזירה 

ליה לבטליה דילמא משכחת ליה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה וכי משכחת 

ר אלעזר שני דברים אינן "לבתר איסורא ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל דא

ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו ברשותו ואלו הן בור ברשות הרבים וחמץ משש 

שעות ולמעלה וניבטליה בארבע וניבטליה בחמש כיון דלאו זמן איסורא הוא ולאו זמן 

דילמא פשע ולא מבטל ליה ביעורא הוא 

וניבטליה בשית כיון דאיסורא דרבנן עילויה כדאורייתא דמיא ולאו   א גמרא,דף ז

חייא בר יוסף אמר רב המקדש ' ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל דאמר רב גידל אמר ר

משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדניתא אין חוששין לקידושין ולבתר איסורא לא 

והא תניא היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו מבטלו  מצי מבטיל ליה

בלבו אחד שבת ואחד יום טוב בשלמא שבת משכחת לה כגון שחל ארבעה עשר להיות 

בשבת אלא יום טוב בתר איסורא הוא אמר רב אחא בר יעקב הכא בתלמיד יושב לפני 

א תחמיץ קדים ומבטיל רבו עסקינן ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו ומתיירא שמ

אמר רבה  : ליה מיקמי דתחמיץ דיקא נמי דקתני היה יושב בתוך בית המדרש שמע מינה

בר רב הונא אמר רב הפת שעיפשה כיון שרבתה מצה מותרת היכי דמי אילימא דידע בה 

דחמץ היא כי רבתה מצה מאי הוי אלא דלא ידעינן בה אי חמץ הוא אי מצה הוא מאי 

מצה אפילו כי לא רבתה מצה נמי ניזיל בתר בתרא מי לא תנן מעות איריא כי רבתה 



שנמצאו לפני סוחרי בהמה לעולם מעשר בהר הבית חולין בירושלים בשעת הרגל מעשר 

בשאר ימות השנה חולין ואמר רב שמעיה בר זירא מאי טעמא הואיל ושוקי ירושלים 

והני אחריני נינהו הכא נמי קמאי קמאי אזלי ליה ' עשויין להתכבד בכל יום אלמא אמרי

נימא קמא קמא אזיל והאי דהאידנא הוא שאני הכא דעיפושה מוכיח עילויה אי עיפושה 

מוכיח עילויה כי רבתה מצה מאי הוי אמר רבה לא תימא שרבתה מצה אלא אימא שרבו 

ימי מצה עילויה אי הכי פשיטא לא צריכא דעיפושה מרובה מהו דתימא כיון דעיפושה 

גליא מילתא דודאי חמץ מעליא הוא קא משמע לן כיון שרבו ימי מצה עילויה מרובה אי

אמרינן כל יומא ויומא נהמא חמימא אפה ושדא עילויה ועפשא טפי ומי אזלינן בתר בתרא 

יוסי בר יהודה אומר תיבה שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר אם רוב ' והא תניא ר

ליזיל בתר בתרא אמר רב נחמן בר יצחק הכא חולין חולין אם רוב מעשר מעשר ואמאי 

במאי עסקינן כגון שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר ואין יודע איזה מהן בסוף רב 

אמר  : זביד אמר כגון שנשתמשו בה ציבורין ציבורין רב פפא אמר כגון דאשתכח בגומא

לבער חמץ > אומר>רב יהודה הבודק צריך שיברך מאי מברך רב פפי אמר משמיה דרבא 

רב פפא אמר משמיה דרבא על ביעור חמץ בלבער כולי עלמא לא פליגי דודאי להבא 

משמע 

ס להבא משמע מיתיבי "כי פליגי בעל ביעור מר סבר מעיקרא משמע ומ  ב גמרא,דף ז

ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה התם היכי נימא נימא למול לא סגיא דלאו 

יכא למימר אין הכי נמי מיתיבי ברוך אשר קדשנו במצותיו איהו מהיל אבי הבן מאי א

וצונו על השחיטה התם נמי היכי נימא נימא לשחוט לא סגיא דלאו איהו שחט פסח 

וקדשים מאי איכא למימר אין הכי נמי מיתיבי העושה לולב לעצמו מברך שהחיינו וקימנו 

ונו על נטילת לולב שאני והגיענו לזמן הזה נטלו לצאת בו אומר אשר קדשנו במצותיו וצ

התם דבעידנא דאגבהה נפק ביה אי הכי לצאת בו יצא בו מיבעי ליה אין הכי נמי ומשום 

דקא בעי למיתנא סיפא לישב בסוכה תנא רישא נמי לצאת בו דקתני סיפא העושה סוכה 

שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה נכנס לישב בה אומר ברוך ' לעצמו אומר ברוך אתה ה

קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה והלכתא על ביעור חמץ דכולי עלמא מיהא אשר 

מעיקרא בעינן לברוכי מנלן דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות מברך עליהן עובר 

נ בר יצחק דאמר קרא "לעשייתן מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא אמר ר

( בראשית לג)ושי אביי אמר מהכא וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכ( ב יחשמואל )

בראשם בי רב אמרי ' ויעבר מלכם לפניהם וה( מיכה ב)א מהכא "והוא עבר לפניהם ואבע

ט וכי תימא "חוץ מן הטבילה ושופר בשלמא טבילה דאכתי גברא לא חזי אלא שופר מ

משום דילמא מיקלקלא תקיעה אי הכי אפילו שחיטה ומילה נמי אלא אמר רב חסדא חוץ 

טבילה בלבד איתמר תניא נמי הכי טבל ועלה בעלייתו אומר ברוך אשר קדשנו מן ה

מנא הני מילי אמר רב חסדא למדנו מציאה  : 'לאור הנר וכו : במצותיו וצונו על הטבילה

ממציאה ומציאה מחיפוש וחיפוש מחיפוש וחיפוש מנרות ונרות מנר מציאה ממציאה 

( בראשית מד)צא בבתיכם וכתיב התם שבעת ימים שאור לא ימ( שמות יב)כתיב הכא 

צפניה )ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא ומציאה מחיפוש דידיה וחיפוש מנרות דכתיב 

[ 'ה]> אלהים>נר ( משלי כ)בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ונרות מנר דכתיב ( א

הנר  ד בודקים את החמץ לאור"ישמעאל לילי י' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן תנא דבי ר

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר שבעת ימים שאור לא ימצא ואומר ויחפש 



> אלהים>בגדול החל ובקטן כלה ואומר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ואומר נר 

נשמת אדם חפש מאי ואומר וכי תימא האי בעת ההיא קולא הוא דקאמר רחמנא לא [ 'ה]

וקה דנפיש נהורא טובא אלא בנהורא דשרגא דזוטר בדיקנא לה בירושלים בנהורא דאב

תנו רבנן  : נשמת אדם' נהורא טפי דעון רבה משתכח ועון זוטר לא משתכח תא שמע נר ה

אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה אלא לאור הנר 

שנאמר  פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר"מפני שאור הנר יפה לבדיקה ואע  א גמרא,דף ח

ויחפש בגדול החל ( בראשית מד)שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ואומר ( שמות יב)

נשמת ' נר ה( משלי כ)בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ואומר ( צפניה א)ואומר 

אדם חופש כל חדרי בטן האי אור החמה היכי דמי אי נימא בחצר האמר רבא חצר אינה 

ויין שם אלא באכסדרה האמר רבא אכסדרה לאורה צריכה בדיקה מפני שהעורבין מצ

נבדקת לא צריכא לארובה דבחדר ודהיכא אי לבהדי ארובה היינו אכסדרה אלא לצדדין 

ונוגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם ( חבקוק ג)ואבוקה לא והאמר רבא מאי דכתיב 

וקה להבדלה חביון עוזו למה צדיקים דומין בפני שכינה כנר בפני האבוקה ואמר רבא אב

מצוה מן המובחר אמר רב נחמן בר יצחק זה יכול להכניסו לחורין ולסדקין וזה אינו יכול 

להכניסו לחורין ולסדקין רב זביד אמר זה אורו לפניו וזה אורו לאחריו רב פפא אמר האי 

כל מקום שאין  : בעית והאי לא בעית רבינא אמר האי משך נהורא והאי מיקטף איקטופי

כל מקום לאתויי מאי לאתויי הא דתנו רבנן חורי בית העליונים והתחתונים  : 'ומכניסין כ

וגג היציע וגג המגדל ורפת בקר ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן אין צריכין 

ג אומר מטה החולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה בדיקה ורמינהו חור שבין "בדיקה רשב

געת וזה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו אדם לחבירו זה בודק עד מקום שידו מ

שמעון בן גמליאל אומר מטה החולקת בתוך הבית ועצים ואבנים סדורים תחתיה ' בלבו ר

ומפסקת אינה צריכה בדיקה קשיא מטה אמטה קשיא חורין אחורין חורין אחורין לא 

מיתתאי קשיא הא בעילאי ובתתאי והא במיצעי מטה אמטה לא קשיא הא דמידליא הא ד

ואוצרות יין אין צריך בדיקה והתניא אוצרות יין צריך בדיקה אוצרות שמן אין צריך 

בדיקה הכא במאי עסקינן במסתפק אי הכי שמן נמי שמן יש קבע לאכילה יין אין קבע 

לשתיה תני רבי חייא עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק אמר 

דיקה והתניא צריכין בדיקה לא קשיא הא ברברבי הא רב חסדא בי דגים אין צריך ב

בזוטרי אמר רבה בר רב הונא בי מילחי ובי קירי צריך בדיקה אמר רב פפא בי ציבי ובי 

תמרי צריך בדיקה תנא אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין ולסדקין לבדוק מפני הסכנה 

לא צריכא דנפל אי נפל  מאי סכנה אי נימא מפני סכנת עקרב כי משתמש היכי אישתמש

למה לי בדיקה והתנן חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער התם שאין הכלב יכול 

אלעזר שלוחי מצוה אינן ' לחפש אחריו הכא כשהכלב יכול לחפש אחריו והא אמר ר

ג לאו מצוה הוא והתניא "ניזוקין אמר רב אשי שמא תאבד לו מחט ואתי לעיוני בתרה וכה

ב "ו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העוההאומר סלע ז

נ בר יצחק אמר "הרי זה צדיק גמור דילמא בתר דבדק אתי לעיוני בתרה ר  ב גמרא,דף ח

חור שבין יהודי לארמאי בודק עד מקום שידו ' משום סכנת הנכרים ופלימו היא דתני

אי סכנה אי מגעת והשאר מבטלו בלבו פלימו אמר כל עצמו אינו בודק מפני הסכנה מ

נימא סכנת כשפים כי אישתמיש היכי אישתמיש התם כי אישתמיש יממא ונהורא ולא 

מסיק אדעתיה הכא ליליא ושרגא הוא ומסיק אדעתיה והאמר רבי אלעזר שלוחי מצוה 



ויאמר שמואל איך אלך ( א טזשמואל )אינן ניזוקין היכא דשכיח היזיקא שאני שנאמר 

בעו מיניה מרב הני בני בי רב ' גלת בקר תקח בידך וגוע' ושמע שאול והרגני ויאמר ה

דדיירי בבאגא מהו למיתי קדמא וחשוכא לבי רב אמר להו ניתו עלי ועל צוארי ניזיל מאי 

ר אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא "אמר להו לא ידענא איתמר א

( שמות לד)אמרה תורה בחזירתן כמאן כי האי תנא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי ש

ולא יחמוד איש את ארצך מלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין חיה מזיקתה תרנגולתך 

ו ומה אלו שדרכן לזוק אינן ניזוקין "מנקרת באשפה ואין חולדה מזיקתה והלא דברים ק

בני אדם שאין דרכן לזוק על אחת כמה וכמה אין לי אלא בהליכה בחזרה מנין תלמוד 

ופנית בבקר והלכת לאהליך מלמד שתלך ותמצא אהלך בשלום וכי ( זדברים ט)לומר 

ר אמי כל אדם שיש לו קרקע עולה "אמי דא' מאחר דאפילו בחזירה בהליכה למה לי לכדר

יצחק מפני מה אין ' ר אבין בר רב אדא אמר ר"לרגל ושאין לו קרקע אין עולה לרגל א

ומרים אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים כדי שלא יהו עולי רגלים א

' דוסתאי בר' פירות גינוסר בירושלים דיינו נמצאת עלייה שלא לשמה כיוצא בו אמר ר

ינאי מפני מה אין חמי טבריא בירושלים כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים אלמלא לא 

ת שורו' ובמה אמרו ב : עלינו אלא לרחוץ בחמי טבריא דיינו ונמצאת עלייה שלא לשמה

מרתף מאן דכר שמיה הכי קאמר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה  : 'וכו

ואוצרות יין ואוצרות שמן נמי אין צריך בדיקה ובמה אמרו שתי שורות במרתף מקום 

אמר רב יהודה שתי שורות  : 'א שתי שורות וכו"בש : שמכניסין בו חמץ ובמסתפק

יוחנן אמר שורה אחת כמין גאם תניא כותיה דרב שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה ורבי 

יהודה תניא כוותיה דרבי יוחנן תניא כוותיה דרב יהודה בית שמאי אומרים שתי שורות 

על פני כל המרתף ושתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה תניא כוותיה דרבי יוחנן 

את הקורה שלפנים שתי שורות על פני כל המרתף חיצונה רואה את הפתח ועליונה רואה 

בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן  : הימנה ושלמטה הימנה אין צריך בדיקה

אמר רב עליונה ושלמטה הימנה ושמואל אמר עליונה ושלפנים הימנה מאי  : העליונות

טעמא דרב דייק חיצונות והא עליונות קתני למעוטי תתאי דתתייתא ושמואל אמר עליונה 

אי טעמא דייק עליונות והא חיצונה קתני למעוטי גוייאתא דגוייאתא רבי ושלפנים הימנה מ

: חייא תני כוותיה דרב וכולהו תנאי תנו כוותיה דשמואל והלכתא כוותיה דשמואל

כ מחצר "אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום דא  א משנה,דף ט

: לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף

דלא חזינא דשקל הא חזינא דשקל חיישינן ובעי בדיקה ואמאי נימא ' טעמ  א גמרא,דף ט

טמאים וכמה ישהה במדור ויהא המדור { הגוים> }ם"העכו' >אכלתיה מי לא תנן מדורו

פ שאין לו אשה וכל מקום שחולדה וחזיר יכולין להלוך "צריך בדיקה ארבעים יום ואע

שר לא משיירא בלחם משיירא ר זירא לא קשיא הא בבשר והא בלחם בב"צ בדיקה א"א

אמר רבא האי מאי בשלמא התם אימור הוה אימור לא הוה ואם תמצא לומר הוה אימור 

אכלתיה אבל הכא דודאי דחזינא דשקל מי יימר דאכלתיה הוי ספק וודאי ואין ספק מוציא 

מידי ודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי והא תניא חבר שמת והניח מגורה מליאה פירות 

לו הן בני יומן הרי הן בחזקת מתוקנין והא הכא דודאי טבילי הני פירי וספק מעושרין ואפי

' וספק לא מעושרין וקאתי ספק ומוציא מידי ודאי התם ודאי וודאי הוא דודאי מעשרי כדר

ר חנינא חוזאה חזקה על חבר שאין מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן "חנינא חוזאה דא



ר "אושעיא דא' אימור דלא טבילי כר' הוא דילמא מעיקר ואי בעית אימא ספק וספק

אושעיא מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה כדי שתהא בהמתו אוכלת ופטורה 

יהודה מעשה בשפחתו של מציק ' מן המעשר ואין ספק מוציא מידי ודאי והתניא אמר ר

אחד ברימון שהטילה נפל לבור 

ע אם זכר הוא אם נקבה היא ובא מעשה לפני ובא כהן והציץ בו ליד  ב גמרא,דף ט

חכמים וטיהרוהו מפני שחולדה וברדלס מצויין שם והא הכא דודאי הטילה וספק גררוהו 

וספק לא גררוהו ההיא שעתא וקאתי ספק ומוציא מידי ודאי לא תימא שהטילה נפל לבור 

ם נקבה היא אלא אימא שהפילה כמין נפל לבור והוי ספק וספק והא לידע אם זכר הוא א

קתני הכי קאמר לידע אם רוח הפילה אם נפל הפילה ואם תמצא לומר נפל הפילה לידע 

אם זכר הוא ואם נקבה היא ואיבעית אימא התם ודאי וודאי הוא כיון דחולדה וברדלס 

מצויין שם ודאי גררוהו בההיא שעתא נהי דשיורי משיירא מיגרר מיהת ודאי גררום 

א נהי דודאי אכלום לא אמרינן ודאי גררוהו לחורייהו לישנא אחרינ>בההיא שעתא 

ומי אמרינן אין חוששין שמא גררה חולדה והא קתני סיפא מה שמשייר יניחנו > אמרינן

בצנעה שלא יהא צריך בדיקה אחריו אמר אביי לא קשיא הא בארבעה עשר הא בשלשה 

שכיחא  עשר בשלשה עשר דשכיח ריפתא בכולהו בתי לא מצנעא בארבעה עשר דלא

ריפתא בכולהו בתי מצנעא אמר רבא וכי חולדה נביאה היא דידעא דהאידנא ארביסר ולא 

אפי עד לאורתא ומשיירא ומטמרא אלא אמר רבא מה שמשייר יניחנו בצנעה שמא תטול 

חולדה בפנינו ויהא צריך בדיקה אחריו תניא כוותיה דרבא הרוצה לאכול חמץ אחר 

יחנו בצנעה שלא תבוא חולדה ותיטול בפנינו ויהא צריך בדיקה כיצד יעשה מה שמשייר ינ

תשע ציבורין של מצה  : בדיקה אחריו רב מרי אמר גזירה שמא יניח עשר וימצא תשע

ואחד של חמץ ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן אי מצה שקל אי חמץ שקל היינו תשע 

ין בשר שחוטה חנויות פירש ואתא עכבר ושקל היינו סיפא דתנן תשע חנויות כולן מוכר

ואחת מוכרת בשר נבלה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח ספיקו אסור ובנמצא 

הלך אחר הרוב שני ציבורין אחד של מצה ואחד של חמץ ולפניהם שני בתים אחד בדוק 

ואחד שאינו בדוק ואתו שני עכברים אחד שקל מצה ואחד שקל חמץ ולא ידעינן הי להאי 

יל היינו שתי קופות דתנן שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה עייל והי להאי עי

ולפניהם שני סאין אחד של חולין ואחד של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו מותרין שאני 

אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה אימור דאמרינן שאני אומר 

בתרומה דרבנן בחמץ דאורייתא מי אמרינן אטו בדיקת חמץ דאורייתא   א גמרא,דף י

בתים בדוקין ' בביטול בעלמא סגי ליה צבור אחד של חמץ ולפניו ב' דרבנן היא דמדאוריי

ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן אי להאי על אי להאי על היינו שני שבילין דתנן שני שבילין 

טהרות ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות רבי  טהור והלך באחד מהן ועשה' טמא וא' א

יהודה אומר אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורין שניהן בבת אחת טמאין רבי 

יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין אמר רבא ואיתימא רבי יוחנן בבת אחת דברי הכל טמאין 

על חבירו רבי יוסי בזה אחר זה דברי הכל טהורין לא נחלקו אלא בבא להשאל עליו ו

מדמי ליה לבת אחת ורבי יהודה מדמי ליה לזה אחר זה ספק על ספק לא על היינו בקעה 

א ורבנן דתנן הנכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר "ובפלוגתא דר

א מטהר "אחד הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי באותה שדה ואם לא נכנסתי ר

א אומר ספק ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא על ובדק ולא "שהיה רוחכמים מטמאין 



מ אומר כל דבר שבחזקת טומאה לעולם הוא "מ ורבנן דתנן היה ר"אשכח פלוגתא דר

בטומאתו עד שיודע לך הטומאה היכן היא וחכמים אומרים בודק עד שמגיע לסלע או 

נאבד בה קבר הנכנס ג דתניא שדה ש"ורשב' לקרקע בתולה על ובדק ואשכח פלוגתא דר

לתוכה טמא נמצא בה קבר הנכנס לתוכה טהור שאני אומר קבר שאבד הוא קבר שנמצא 

ורבנן דתניא ' פלוגתא דר' ומצא י' ג אומר תיבדק כל השדה כולה הניח ט"רשב' דברי ר

א הכל חולין "וחכ' הניח מנה ומצא מאתים חולין ומעשר שני מעורבין זה בזה דברי ר

שע היינו סיפא דתניא הניח מאתים ומצא מנה מנה מונח ומנה מוטל דברי ומצא ת' הניח י

א הכל חולין "וחכ' ר

ג ורבנן דתניא קרדום "הניח בזוית זו ומצא בזוית אחרת פלוגתא דרשב  ב גמרא,דף י

ג אומר הבית טהור "שאבד בבית הבית טמא שאני אומר אדם טמא נכנס לשם ונטלו רשב

ח או שנטלו מזוית זו והניח בזוית האחרת ושכח זוית מאן שאני אומר השאילו לאחר ושכ

דכר שמיה חסורי מחסרא והכי קתני קרדום שאבד בבית הבית טמא שאני אומר אדם טמא 

נכנס לשם ונטלו או שהניחו בזוית זו ומצאו בזוית אחרת הבית טמא שאני אומר אדם טמא 

הבית טהור שאני אומר  ג אומר"נכנס לשם ונטלו מזוית זו והניחו בזוית אחרת רשב

השאילו לאחר ושכח או שנטלו מזוית זו והניח בזוית זו ושכח אמר רבא עכבר נכנס וככר 

בפיו ונכנס אחריו ומצא פירורין צריך בדיקה מפני שאין דרכו של עכבר לפרר ואמר רבא 

צ בדיקה מפני שדרכו של תינוק "תינוק נכנס וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין א

ר בעי רבא עכבר נכנס וככר בפיו ועכבר יוצא וככר בפיו מהו מי אמרינן היינו האי לפר

דעל והיינו האי דנפק או דילמא אחרינא הוא אם תמצא לומר היינו האי דעל והיינו האי 

דנפק עכבר לבן נכנס וככר בפיו ועכבר שחור יוצא וככר בפיו מהו האי ודאי אחרינא הוא 

ל עכברים לא שקלי מהדדי עכבר נכנס וככר בפיו "ניה ואתאו דילמא ארמויי ארמיה מי

וחולדה יוצאה וככר בפיה מהו חולדה ודאי מעכבר שקלתיה או דילמא אחרינא הוא דאם 

ל אם איתא דמעכבר שקלתיה "איתא דמעכבר שקלתיה עכבר בפיה הוה משתכח ואת

בפי חולדה  עכבר בפיה הוה משתכח עכבר נכנס וככר בפיו וחולדה יוצאה וככר ועכבר

מהו הכא ודאי איהו הוא או דילמא אם איתא דאיהו ניהו ככר בפי עכבר משתכח הוה בעי 

אישתכוחי או דילמא משום ביעתותא הוא נפל ושקלתיה תיקו בעי רבא ככר בשמי קורה 

צריך סולם להורידה או אין צריך מי אמרינן כולי האי לא אטרחוהו רבנן כיון דלא נחית 

מיכלה או דילמא זימנין דנפל ואתי למיכלה ואם תמצי לומר זימנין מנפשיה לא אתי ל

דנפל ואתי למיכלה ככר בבור צריך סולם להעלותה או אין צריך הכא ודאי דלא עבידא 

ל זימנין דנחית "דסלקה מנפשה או דילמא זימנין דנחית למעבד צורכיה ואתי למיכליה את

וציא או אין צריך בגופיה אטרחוהו לצורכיה ואתי למיכלה ככר בפי נחש צריך חבר לה

: רבנן בממוניה לא אטרחוהו רבנן או דילמא לא שנא תיקו

א לא "ד שחרית ובשעת הביעור וחכ"ד ובי"יהודה אומר בודקין אור י' ר  ב משנה,דף י

ד יבדוק בתוך המועד לא בדק בתוך המועד יבדוק "ד לא בדק בי"ד יבדוק בי"בדק אור י

: יניחנו בצינעא כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו לאחר המועד ומה שמשייר

ט דרבי יהודה רב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי תרוייהו כנגד שלש "מ  ב גמרא,דף י

שבעת ( שמות יב)לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור ( שמות יג)השבתות שבתורה 

יכם מתיב אך ביום הראשון תשביתו שאור מבת( שמות יב)ימים שאור לא ימצא בבתיכם 

רב יוסף רבי יהודה אומר כל שלא בדק בשלשה פרקים הללו שוב אינו בודק אלמא 



במכאן ואילך הוא דפליגי מר זוטרא מתני הכי מתיב רב יוסף רבי יהודה אומר כל שלא 

בדק באחד משלשה פרקים הללו שוב אינו בודק אלמא בשוב אינו בודק הוא דפליגי אלא 

מר והכא בהא קמיפלגי מר סבר מקמי איסורא אין בתר רבי יהודה נמי אם לא בדק קא

יהודה דילמא ' איסורא לא גזירה דילמא אתי למיכל מיניה ורבנן סברי לא גזרינן ומי גזר ר

אתי למיכל מיניה והא תנן משקרב העומר יוצאין ומוצאין שוקי ירושלים שהם מלאים 

קמח וקלי 

מ רבי יהודה אומר ברצון "י רדבר> הן עושין>שלא ברצון חכמים   א גמרא,דף יא

יהודה דילמא אתי למיכל מיניה אמר רבא שאני חדש ' חכמים היו עושין ולא קא גזר ר

ל אביי תינח בשעת קטיפה טחינה "מתוך שלא התרת לו אלא על ידי קטוף הוא זכור א

ג נפה אלא הא דתנן "והרקדה מאי איכא למימר הא לא קשיא טחינה ברחיא דיד הרקדה ע

בית השלחים ושבעמקים אבל לא גודשין ואוקימנא כרבי יהודה מאי איכא למימר  קוצרין

אלא אמר אביי חדש בדיל מיניה חמץ לא בדיל מיניה אמר רבא דרבי יהודה אדרבי יהודה 

יהודה לא קשיא כדשנינן דרבנן אדרבנן ' יהודה אדר' קשיא דרבנן אדרבנן לא קשיא דר

יהודה ' ורפו מיכל קאכיל מיניה רב אשי אמר דרנמי לא קשיא הוא עצמו מחזר עליו לש

יהודה לא קשיא קמח וקלי תנן הא דרב אשי בדותא היא התינח מקלי ואילך מעיקרא ' אדר

ת על ידי קיטוף כדרבא אלא קוצרין בית השלחין ושבעמקים "עד קלי מאי איכא למימר וכ

בדיל מיניה מי גזר  ל אלא דרב אשי בדותא היא וכל היכא דלא"ואוקימנא כרבי יהודה מא

רבי יהודה והתנן לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה בצד הנר בשביל 

יהודה מתיר התם משום חומרא דשבת מבדל בדילי ' היא של חרס ור' שתהא מנטפת ואפי

ורמי דשבת אשבת דתניא חבל דלי שנפסק לא יהא קושרו אלא עונבו רבי יהודה אומר 

א או פסקיא ובלבד שלא יענבנו קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא כורך עליו פונד

דרבנן אדרבנן דרבנן אדרבנן לא קשיא שמן בשמן מיחלף עניבה בקשירה לא מיחלף 

יהודה לא קשיא טעמא דרבי יהודה לאו משום דגזר עניבה אטו קשירה ' דרבי יהודה אדר

רבנן דתנן קושרין דלי בפסקיא אלא משום דקסבר עניבה גופה קשירה היא ורמי רבנן אד

אבל לא בחבל ורבי יהודה מתיר חבל דמאי אילימא חבל דעלמא ורבי יהודה מתיר קשר 

של קיימא הוא דודאי אתי לבטולי אלא פשיטא דגרדי וגזרו רבנן חבל דגרדי אטו חבל 

דעלמא אין חבל בחבל מיחלף עניבה בקשירה לא מיחלפא וכל היכא דבדיל מיניה לא גזר 

א "יהודה וחכ' הוא מת אין מקיזין לו דם דברי ר' יהודה והתניא בכור שאחזו דם אפי' ר

יקיז ובלבד שלא יטיל בו מום התם מתוך שאדם בהול 

על ממונו אמרינן אי שרית ליה במקום שאין עושין בו מום אתי למעבד   ב גמרא,דף יא

מעבד ומי אמרינן במקום שעושין בו מום ורבנן כל שכן דאי לא שרית ליה כלל אתי ל

הבהמה [ מקרדין]> מקדרין>יהודה אומר אין ' לרבי יהודה אדם בהול על ממונו והתנן ר

א אין מקדרין אף אין מקרצפין ותניא "ט מפני שהוא עושה חבורה אבל מקרצפין וחכ"בי

קרצוף גדולים ואין עושין חבורה ' ועושין חבור' איזהו קידור ואיזהו קרצוף קידור קטני

מיית אמרינן אדם בהול על ממונו הכא אי שביק ליה צערא בעלמא ' שביק לי התם דאי

יהודה מאי שנא גבי חמץ דגזר ומאי שנא גבי ' אדם בהול על ממונו ור' הוא לא אמרי

: קרצוף דלא גזר לחם בלחם מיחלף קידור בקרצוף לא מיחלף

ה אומר מ אומר אוכלים כל חמש ושורפין בתחלת שש רבי יהוד"ר  ב משנה,דף יא

ר יהודה שתי חלות של "אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש ועוד א



תודה פסולות מונחות על גב האיצטבא כל זמן שמונחות כל העם אוכלין ניטלה אחת תולין 

ג אומר חולין נאכלין כל "לא אוכלין ולא שורפין ניטלו שתיהן התחילו כל העם שורפין ר

: ושורפין בתחלת ששארבע ותרומה כל חמש 

תנן התם אחד אומר בשנים בחדש ואחד אומר בשלשה עדותן קיימת שזה   ב גמרא,דף יא

' יודע בעבורו של חדש וזה אינו יודע בעבורו של חדש אחד אומר בשלשה ואחד אומר בה

עדותן בטלה אחד אומר בשתי שעות ואחד אומר בשלש שעות עדותן קיימת אחד אומר 

מש עדותן בטלה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עדותן קיימת בשלש ואחד אומר בח

אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבע עדותן בטלה שבחמש חמה במזרח ובשבע חמה 

במערב אמר אביי כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר אין אדם טועה ולא כלום לדברי רבי 

עשה כי הוה יהודה אדם טועה חצי שעה לדברי רבי מאיר אין אדם טועה ולא כלום מ

במיפק תרתי ומעייל תלת והא דקאמר שתים בסוף שתים והא דקאמר שלש בתחלת שלש 

לדברי רבי יהודה אדם טועה חצי שעה מעשה כי הוה בפלגא דארבע הוה והאי דקאמר 

שלש בסוף שלש וקטעי פלגא דשעתא לקמיה והאי דקאמר חמש בתחלת חמש וקטעי 

ביי כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר אדם פלגא דשעתא לאחוריה איכא דאמרי אמר א

מ אדם טועה משהו "טועה משהו לדברי רבי יהודה אדם טועה שעה ומשהו לדברי ר

מעשה כי הוה או בסוף שתים הוה או בתחלת שלש וחד מינייהו טועה משהו לדברי רבי 

יהודה אדם טועה שעה ומשהו מעשה כי הוה או בסוף שלש או בתחלת חמש 

ד מינייהו קטעי שעה ומשהו אזל רב הונא בריה דרב יהודה אמרה וח  א גמרא,דף יב

לשמעתתא קמיה דרבא אמר ומה אילו דייקינן בהני סהדי דהאי דקאמר שלש בתחלת 

שלש והאי דקאמר חמש בסוף חמש והויא עדות מוכחשת ולא קטלינן ואנן ניקום ונקטיל 

אמר רבא לדברי רבי  ושפטו העדה והצילו העדה אלא( במדבר לה)מספקא ורחמנא אמר 

מאיר אדם טועה שתי שעות חסר משהו לדברי רבי יהודה אדם טועה שלש שעות חסר 

משהו לדברי רבי מאיר אדם טועה שתי שעות חסר משהו מעשה כי הוה או בתחלת שתים 

שעות חסר משהו לדברי רבי יהודה אדם טועה שלש ' או בסוף שלש וחד מינייהו קטעי ב

כי הוה או בתחלת שלש או בסוף חמש וחד מינייהו קטעי שלש שעות חסר משהו מעשה 

שעות חסר משהו תנן היו בודקין אותו בשבע חקירות באיזו שבוע באיזו שנה באיזה חדש 

מה בין חקירות [ ותנן]> ותניא>בכמה בחדש באיזה יום באיזו שעה באיזה מקום 

אפילו שניהם אומרים לבדיקות חקירות אמר אחד מהן איני יודע עדותן בטילה בדיקות 

אין אנו יודעים עדותן קיימת והוינן בה מאי שנא חקירות ומאי שנא בדיקות ואמרינן 

חקירות אמר אחד מהן איני יודע עדותן בטילה דהויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה 

בדיקות עדות שאתה יכול להזימה היא ואי אמרת טעי איניש כולי האי חקירות דאיזו שעה 

שאי אתה יכול להזימה היא דאמרי מטעי קטעינן דיהבינן להו כולי טעותייהו  נמי עדות

לרבי מאיר יהבינן להו מתחילת שעה ראשונה עד סוף חמש ובדין הוא דניתיב להו 

מעיקרא טפי אלא בין יממא לליליא לא טעו אינשי ולרבי יהודה יהבינן להו מתחילת שעה 

הו מעיקרא טפי ראשונה ועד סוף ששית ובדין הוא דניתיב ל

אלא בין יממא לליליא לא טעו אינשי ובדין הוא דניתיב לקמיה טפי אלא   ב גמרא,דף יב

רבי ' ושורפין בתחילת ו' מ אומר אוכלין כל ה"חמה במערב תנן ר' חמה במזרח ובז' שבה

מ דאמר אין "לאביי אליבא דר' ושורפין בתחילת ו' ותולין כל ה' יהודה אומר אוכלין כל ד

ועה ולא כלום ניכול כולה שית ולהך לישנא נמי דאמר אדם טועה משהו ניכול עד אדם ט



סוף שית ואביי אליבא דרבי יהודה דאמר אדם טועה חצי שעה ניכול עד פלגא דשית ולהך 

אמר אביי עדות > אלא' >לישנא נמי דאמרת אדם טועה שעה ומשהו ניכול עד סוף ה

מ דאמר אדם טועה שתי שעות חסר "דר מסורה לזריזים חמץ לכל מסור ורבא אליבא

חמה במערב אי הכי בשית נמי ניכול אמר ' חמה במזרח וז' לא ניכול ה' משהו מתחילת ה

' יהודה דאמר אדם טועה ג' רב אדא בר אהבה שית יומא בקרנתא קאי ורבא אליבא דר

י א' חמה במזרח ושבע חמה במערב וכל שכן ד' לא ניכול ה' שעות חסר משהו מתחילת ד

נמי ניכול תרגמה אביי אליבא דרבא עדות מסורה לזריזים חמץ לכל מסור ורבא ' הכי בה

דאמר אין ביעור חמץ אלא ' אמר לאו היינו טעמא דרבי יהודה אלא רבי יהודה לטעמי

ר יהודה "שריפה ויהבו ליה רבנן שעה אחת ללקוט בה עצים איתיביה רבינא לרבא א

ביעורו השבתתו בכל דבר אלא אמר רבא גזירה אימתי שלא בשעת ביעורו אבל בשעת 

זמן סעודה ' משום יום המעונן אי הכי אפילו בארבע שעות נמי לא ניכול אמר רב פפא ד

ר שעה ראשונה מאכל לודים שניה מאכל ליסטין שלישית מאכל יורשין "לכל היא ת

פפא  רביעית מאכל פועלין חמישית מאכל תלמידי חכמים ששית מאכל כל אדם והאמר רב

רביעית זמן סעודה לכל היא אלא איפוך רביעית מאכל כל אדם חמישית מאכל פועלים 

ששית מאכל תלמידי חכמים מכאן ואילך כזורק אבן לחמת אמר אביי לא אמרן אלא דלא 

טעים מידי בצפרא אבל טעים מידי בצפרא לית לן בה אמר רב אשי כמחלוקת בעדות כך 

רינן הא קא משמע לן שינויי דשנינן שינויא הוא ולא מחלוקת בחמץ פשיטא היינו הך דאמ

תימא תנאי היא אמר רב שימי בר אשי לא שנו אלא בשעות אבל אחד אומר קודם הנץ 

החמה ואחד אומר אחר הנץ החמה עדותן בטילה פשיטא אלא אחד אומר קודם הנץ החמה 

יהו חדא ואחד אומר בתוך הנץ החמה עדותן בטילה הא נמי פשיטא מהו דתימא תרוי

מילתא קאמרי והא דקאמר 

הוה קאי וזהרורי בעלמא הוא דחזא קא משמע ' בתוך הנץ החמה בגילויי  א גמרא,דף יג

' לן אמר רב נחמן אמר רב הלכה כרבי יהודה אמר ליה רבא לרב נחמן ונימא מר הלכה כר

מאיר דסתם לן תנא כוותיה דתנן כל שעה שמותר לאכול מאכיל ההיא לאו סתמא הוא 

ל רבן גמליאל לאו "שום דקשיא מותר ונימא מר הלכה כרבן גמליאל דהוה ליה מכריע אמ

ארבעה עשר ' אימא רב דאמר כי האי תנא דתני' מכריע הוא טעם דנפשיה קאמר ואיבעי

' שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומות טמאות תלויות וטהורו

שעות דברי רבי אלעזר בן יהודה ' ודות כדי לאכול עד דמזון שתי סע' ומשיירין מן הטהורו

יהושע אמרו לו טהורות לא ישרפו שמא ימצאו להן אוכלין ' איש ברתותא שאמר משום ר

אמר להן כבר בקשו ולא מצאו אמרו לו שמא חוץ לחומה לנו אמר להם לדבריכם אף 

ישראל שאין תלויות לא ישרפו שמא יבא אליהו ויטהרם אמרו לו כבר מובטח להן ל

אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח אמרו לא זזו משם עד 

שקבעו הלכה כרבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא שאמר משום רבי יהושע מאי לאו 

סבר להא דרב נחמן דאמר ' אפילו לאכול אמר רב פפא משמיה דרבא לא לבער ואף ר

שהפקיד דיסקיא מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקאה רבין בר רב אדא מעשה באדם אחד 

והיה חמץ מבצבץ ויוצא ובא לפני רבי שעה ראשונה אמר לו המתן שניה ' ונקבוה עכברי

ל צא ומוכרה "אמר לו המתן שלישית אמר לו המתן רביעית אמר לו המתן חמישית א

ה אביי בשוק מאי לאו לנכרים כרבי יהודה אמר רב יוסף לא לישראל כרבי מאיר אמר לי

לנפשיה משום חשדא דתניא גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק ' אי לישראל נישקלי



פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן גבאי תמחוי שאין להם עניים לחלק מוכרין לאחרים 

ומישראל אמר ליה רב ' והייתם נקים מה( במדבר לב)ואין מוכרין לעצמן משום שנאמר 

ש אמרת לן צא ומוכרן לנכרים כרבי יהודה אמר רב יוסף אדא בר מתנה לרב יוסף בפירו

ג דתנן המפקיד פירות אצל חבירו אפילו הן אבודין "כמאן אזלא הא שמעתא דרבי כרשב

ד מפני השבת אבידה אמר ליה אביי ולאו איתמר "ג אומר מוכרן בב"לא יגע בהן רשב

ר יוחנן לא שנו אלא "עלה אמר רבה בר בר חנה א

כדי חסרונן אבל יותר מכדי חסרונן מוכרן בבית דין וכל שכן הכא דהא ב  ב גמרא,דף יג

תני תנא קמיה דרב יהודה על גב  : 'יהודה שתי חלות כו' ועוד אמר ר : פסידי לגמרי

יהודה הר ' ל וכי להצניען הוא צריך תני על גג האיצטבא אמר רחבא אמר ר"האיצטבא א

טיו כפול היה רבי יהודה אומר איסטוונית הבית סטיו כפול היה תניא נמי הכי הר הבית ס

אמאי פסולות אמר רבי חנינא מתוך שהיו  : 'פסולות וכו : היתה נקראת סטיו לפנים מסטיו

אמר ' מרובות נפסלות בלינה דתניא אין מביאין תודה בחג המצות מפני חמץ שבה פשיט

ל וכולי עלמא ד עסקינן וקסבר אין מביאין קדשים לבית הפסו"רב אדא בר אהבה הכא בי

ינאי אמרו כשירות ' בשלשה עשר מייתי להו ומתוך שהן מרובות נפסלות בלינה משום ר

היו ואלא אמאי קרי להו פסולות שלא נשחט עליהן הזבח ונשחוט שאבד הזבח ונייתי זבח 

אחר ונשחוט דאמר זו תודה וזו לחמה וכדרבה דאמר רבה אבד הלחם מביא לחם אחר 

ט לחם גלל תודה ואין תודה גלל לחם וניפרקינהו "ודה אחרת מאבדה תודה אין מביא ת

ונפקינהו לחולין אלא לעולם שנשחט עליהן הזבח ונשפך הדם וכמאן כרבי דאמר רבי שני 

דברים המתירין מעלין זה בלא זה דתניא כבשי עצרת אין מקדשין את הלחם אלא 

לשמן וזרק דמן שלא בשחיטה כיצד שחטן לשמן וזרק דמן לשמן קידש הלחם שחטן שלא 

לשמן לא קידש הלחם שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן לחם קדוש ואינו קדוש דברי רבי 

' ש אומר לעולם אינו קדוש הלחם עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן אפי"אלעזר בר' ר

א "אלעזר ברבי שמעון הכא במאי עסקינן כגון שנתקבל הדם בכוס ונשפך ור' תימא ר

אבוה דאמר כל העומד לזרוק כזרוק דמי תנא משום רבי אלעזר אמרו ש סבר ליה כ"בר

כשירות היו כל זמן שמונחות כל העם אוכלין ניטלה אחת מהן תולין לא אוכלין ולא 

שורפין ניטלו שתיהן התחילו כולן שורפין תניא אבא שאול אומר 

ל העם שתי פרות היו חורשות בהר המשחה כל זמן ששתיהן חורשות כ  א גמרא,דף יד

אוכלין ניטלת אחת מהן תולין לא אוכלין ולא שורפין ניטלו שתיהן התחילו כל העם 

: שורפין

רבי חנינא סגן הכהנים אומר מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף את   א משנה,דף יד

פ שמוסיפין טומאה על "הבשר שנטמא בוולד הטומאה עם הבשר שנטמא באב הטומאה אע

ואמר מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק את השמן שנפסל  עקיבא' טומאתו הוסיף ר

בטבול יום בנר שנטמא בטמא מת אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו אמר רבי מאיר 

ר יוסי אינה היא המדה "מדבריהם למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח א

מה נחלקו על התלויה  אליעזר ורבי יהושע ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה על' ומודים ר

יהושע אומר שתיהן ' אליעזר אומר תשרף זו לעצמה וזו לעצמה ור' ועל הטמאה שר

: כאחת

מכדי בשר שנטמא בוולד הטומאה מאי הוי שני כי שריף ליה בהדי בשר   א גמרא,דף יד

שנטמא באב הטומאה מאי הוי שני שני ושני הוא מאי מוסיף לו טומאה על טומאתו איכא 



הודה הכא בוולד וולד עסקינן דהוי ליה שלישי וקסבר שלישי מותר לעשותו אמר רב י

וכי יתן ( ויקרא יא)ל "שני והא אין אוכל מטמא אוכל דתניא יכול יהא אוכל מטמא אוכל ת

מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא הוא טמא ואין עושה כיוצא בו טמא הניחא 

מה וקדשים עושה כיוצא בו ולרב אדא בר לאביי דאמר לא שנו אלא בחולין אבל בתרו

אהבה משמיה דרבא נמי דאמר לא שנו אלא חולין ותרומה אבל בקדשים עושה כיוצא בהן 

שפיר אלא לרבינא משמיה דרבא דאמר מקרא מלא דיבר הכתוב לא שנא חולין לא שנא 

א תרומה לא שנא קדשים אינו עושה כיוצא בו מאי איכא למימר הכא במאי עסקינן דאיכ

משקין בהדי בשר דקא מיטמא מחמת משקין אי הכי האי עם הבשר שנטמא באב הטומאה 

עם הבשר ומשקין מיבעי ליה אלא נהי דאין אוכל מטמא אוכל מדאורייתא מדרבנן מיהו 

מכדי שמן שנפסל  : 'עקיבא מימיהן של כהנים לא נמנעו מלהדליק כו' הוסיף ר : מטמא

ל "יק ליה בנר שנטמא בטמא מת מאי הוי שני מאי קמבטבול יום מאי הוי שלישי וכי מדל

שלישי מותר לעשותו שני היינו הך אמר רב יהודה הכא בנר של מתכת עסקינן דרחמנא 

אמר 

בחלל חרב חרב הרי הוא כחלל והויא ליה אב הטומאה ( במדבר יט)  ב גמרא,דף יד

נר של מתכת וקסבר שלישי מותר לעשותו ראשון ומאי דוחקיה דרב יהודה לאוקמיה ב

נוקמיה בנר של חרס ומאי הוסיף דאילו התם טמא וטמא ואילו הכא פסול וטמא אמר רבא 

מתניתין קשיתיה מאי איריא דתני נר שנטמא בטמא מת ניתני שנטמא בשרץ אלא איזהו 

מ קסבר "דבר שחלוקה טומאתו בין טומאת מת לשרץ הוי אומר זה מתכת אמר רבא ש

ד דרבנן מכדי האי נר מאי קא מהניא "ם דאורייתא דאי סע טומאת משקין לטמא אחרי"ר

הא פסיל וקאי ממאי דילמא לטמא אחרים מדרבנן אי ' להאי שמן אי לאיפסולי גופי

מדרבנן מאי איריא באב הטומאה אפילו בראשון ושני נמי תחלה הוי דתנן כל הפוסל את 

ר מאיר "א : א היאמ דאוריית"התרומה מטמא משקין להיות תחלה חוץ מטבול יום אלא ש

חנינא סגן הכהנים מי דמי התם ' מדבריהם דמאן אילימא מדברי ר : 'מדבריהם למדנו וכו

ע מי דמי התם פסול וטמא הכא טהור וטמא "טמא וטמא הכא טהור וטמא ואלא מדברי ר

נימא קסבר רבי מאיר מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן דמדאורייתא 

טהור מעליא 

חנינא סגן הכהנים אמר ריש לקיש משום בר ' ומאי מדבריהם מדברי ר  א גמרא,ף טוד

קפרא מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דאורייתא ומאי מדבריהם מדברי 

יהושע אילימא הא רבי יהושע דתנן חבית של תרומה שנולד לה ' א ורבי יהושע הי ר"ר

ונחת במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מ

ואם היתה מגולה יכסנה רבי יהושע אומר אם היתה מונחת במקום המוצנע יניחנה במקום 

יהושע ' התורפה ואם היתה מכוסה יגלנה מי דמי התם גרמא בעלמא הכא בידים אלא הא ר

ורבי  א"דתנן חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ותחתונה חולין טמאין מודה ר

א אומר תרד ותטמא ואל "יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו ר

יטמאנה ביד רבי יהושע אומר אף יטמאנה ביד אי הכי האי מדבריהם מדבריו מיבעי ליה 

ר "מ וכן א"יהושע ש' א ור"י למדנו דיקא נמי דקתני מודה ר"א ור"ק ממחלוקתן של ר"ה

באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דאורייתא ומאי ' תנינחמן אמר רבה בר אבוה מ

א ורבי יהושע איתיביה רבא לרב נחמן אמר רבי יוסי אין הנדון דומה "מדבריהם מדברי ר

לראיה שכשהעידו רבותינו על מה העידו אם על הבשר שנטמא בוולד הטומאה ששורפין 



ן שנפסל בטבול יום אותו עם הבשר שנטמא באב הטומאה זה טמא וזה טמא אם על השמ

שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת זה פסול וזה טמא אף אנו מודים בתרומה שנטמאת 

בוולד הטומאה ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה אבל היאך נשרף 

התלויה עם הטמאה שמא יבא אליהו ויטהרנה 

ה "נשרפין כאחת ובהפיגול והנותר והטמא בית שמאי אומרים אין   ב גמרא,דף טו

' מ מדברי רבי יהושע קאמר אמאי מהדר ליה ר"אומרים נשרפין כאחת ואי סלקא דעתך ר

מ מדרבי "ל רב נחמן רבי יוסי לאו אדעתיה דהוא סבר ר"חנינא סגן הכהנים א' יוסי מדר

ל ואפילו לרבי יהושע נמי "וא' יהושע קאמינ' ל אנא מדר"ל וא"חנינא סגן הכהנים קא

א ורבי יהושע ששורף זו בפני עצמה וזו בפני עצמה ואמאי "מדה דהא מודה ראינה היא ה

אינה היא המדה מדה ומדה היא שאני התם דאיכא הפסד חולין מתקיף לה רב ירמיה 

ל ההוא סבא להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא "מתניתין נמי איכא הפסד דעצים א

ל רבי זירא "י הכל שורפין אר יוחנן מחלוקת בשש אבל בשבע דבר"ר אסי א"חששו א

באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן ומאי ' אסי נימא קסבר רבי יוחנן מתני' לר

ל אין איתמר נמי אמר רבי יוחנן מתניתין באב "מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים א

הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים 

ומחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין לימא מסייע ליה הפיגול והנותר והטמא 

ה אומרים נשרפין כאחת שאני התם דאית להו טומאה "ש אומרים אין נשרפין כאחת וב"ב

מדרבנן דתנן הפיגול והנותר מטמאין את הידים לימא מסייע ליה הפת שעיפשה ונפסלה 

טומאת אוכלין בכביצה ונשרפת עם הטמאה  מלאכול לאדם והכלב יכול לאכלה מטמאה

מ אפילו "יוסי לר' ל ר"בפסח שאני התם דעפרא בעלמא הוא אי הכי מאי מודה הכי קא

יהושע דמיקל כי מיקל בתלויה וטמאה אבל בטהורה וטמאה לא אי הכי אמאי אינה ' לר

ר ירמיה הכא בבשר שנטמא במשקין שנטמאו מחמת שרץ "היא המדה מדה ומדה היא א

מ לטעמיה דאמר טומאת משקין לטמא אחרים "מ לטעמיה ורבי יוסי לטעמיה ר"אזדא רו

דתניא ' יוסי לטעמיה דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דאוריי' דרבנן ור

מ וכן היה רבי "ספק משקין ליטמא טמא לטמא אחרים טהור דברי ר  א גמרא,דף טז

ש אומרים לאוכלין טמאין "ור אלעזר אומר כדבריו רבי יהודה אומר לכל טמא רבי יוסי

א אומר אין "לכלים טהורין וסבר רבי אלעזר משקין אית להו טומאה בעולם והתניא ר

בן יועזר איש צרידה על [ רבי יוסי]> יוסף>טומאה למשקין כל עיקר תדע שהרי העיד 

איל קמצא דכן ועל משקין בית מטבחיא דכן הניחא לשמואל דאמר דכן מלטמא טומאת 

ל טומאת עצמן יש להן שפיר אלא לרב דאמר דכן ממש מאי איכא למימר אמר אחרים אב

נ בר יצחק אחדא והא כדבריו קאמר דנפישי ועוד והא וכן קתני קשיא גופא רב אמר "ר

דכן ממש ושמואל אמר דכן מלטמא טומאת אחרים אבל טומאת עצמן יש להן רב אמר דכן 

משקין דעלמא ובמשקין בית מטבחיא ממש קסבר טומאת משקין דרבנן וכי גזרו רבנן ב

לא גזור ושמואל אמר דכן מלטמא טומאת אחרים אבל טומאת עצמן יש להן קסבר טומאת 

משקין עצמן דאורייתא לטמא אחרים דרבנן וכי גזור רבנן במשקין דעלמא במשקין בית 

נא ל רב הו"מטבחיא לא גזור וכי לא גזור רבנן לטמויי אחרים אבל טומאת עצמן יש להן א

בר חיננא לבריה כי עיילת לקמיה דרב פפא רמי ליה מי אמר שמואל דכן מלטמא טומאת 

והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל ( ויקרא ז)אחרים אבל טומאת עצמן יש להן קרי כאן 

דרב אידי מידי דהוה ארביעי בקדש מתקיף לה רב אשי רביעי בקדש ' אמר רב שישא ברי



וכל משקה אשר ישתה בכל כלי ( ויקרא יא)ש "קשיא תלא איקרי טמא האי איקרי טמא 

חד ' יטמא מאי יטמא הכשיר הכשיר מרישא דקרא שמעת ליה מכל האוכל אשר יאכל וגו

בתלושין וחד במחוברין וצריכי דאי אשמעינן בתלושין משום דאחשבינהו אבל מחוברין 

אימא לא צריכי  אימא לא ואי תנא מחוברין משום דקיימי בדוכתייהו חשיבי אבל תלושין

אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור מאי יהיה טהור מטומאתו ותלושין ( ויקרא יא)ש "ת

חנינא משקין בית מטבחיא לא דיין שהן דכן אלא שאין ' יוסי בר' מי מכשירין והאמר ר

ר יוחנן מנין לדם קדשים שאינו "חייא בר אבא א' מכשירין תירגמא על דם דאמר ר

על הארץ תשפכנו כמים דם שנשפך כמים מכשיר ( ים יבדבר)' מכשיר שנא

דם שאינו נשפך כמים אינו מכשיר מתקיף לה רב שמואל בר אמי הרי דם   ב גמרא,דף טז

בחולין נמי ' זירא הנח לדם התמצית דאפי' התמצית דנשפך כמים ואינו מכשיר אמר ליה ר

רק חזק לבלתי ( בדברים י)לא מכשיר קבלה מיניה רב שמואל בר אמי דאמר רחמנא 

אכול הדם כי הדם הוא הנפש דם שהנפש יוצאה בו קרוי דם דם שאין הנפש יוצאה בו 

אינו קרוי דם תא שמע דם שנטמא וזרקו בשוגג הורצה במזיד לא הורצה מדרבנן ודלא 

ש על מה הציץ מרצה על הדם ועל הבשר ועל החלב "יוסי בן יועזר איש צרידה ת' כר

במזיד בין באונס בין ברצון בין ביחיד בין בצבור מדרבנן ודלא שנטמא בין בשוגג בין 

ונשא אהרן את עון הקדשים ( שמות כח)ש "בן יועזר איש צרידה ת[ יוסי' כר]> כיוסף>

לא ירצה אם עון נותר ( ויקרא יט)וכי איזה עון הוא נושא אם עון פיגול הרי כבר נאמר 

אלא עון טומאה שהותרה מכללה  לא יחשב הא אינו נושא( ויקרא ז)הרי כבר נאמר 

הן ישא ( חגיי ב)בציבור מאי לאו טומאת דם אמר רב פפא לא טומאת קמצים תא שמע 

איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל 

> יקדש>מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא 

הוא טעמא אלא לרב רב משקי בית מטבחיא ואמר רב אישתבש כהני מידי   א גמרא,דף יז

תני אבל משקי בי מדבחיא מטמא גופא רב אמר אישתבש כהני ושמואל אמר לא אישתבש 

כהני רב אמר אישתבש כהני רביעי בקדש בעא מינייהו ואמרו ליה טהור ושמואל אמר לא 

 אישתבש כהני חמישי בקדש בעא מינייהו ואמרו ליה טהור בשלמא לרב היינו דכתיב

לחם ונזיד ויין ושמן אלא לשמואל חמשה מנא ליה מי כתיב ונגע כנפו ( חגיי ב)ארבעה 

ויאמר חגי אם יגע טמא ( חגיי ב)ונגע בכנפו כתיב במה שנגע בכנפו תא שמע ( חגיי ב)

נפש בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא בשלמא לשמואל מדהכא לא אישתבש 

שנא הכא דאישתבש ומאי שנא התם דלא אישתבש  התם נמי לא אישתבש אלא לרב מאי

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה בקיאין הן בטומאת מת ואין בקיאין הן בטומאת שרץ 

ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי ( חגיי ב)ש "רבינא אמר התם רביעי הכא שלישי ת

טמא איתמוהי בשלמא לרב היינו דכתיב טמא אלא לשמואל אמאי ' וגו' הזה לפני נאם ה

קא מתמה והא וכן כל מעשה ידיהם כתיב אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי מתוך שקלקלו 

את מעשיהם מעלה עליהם הכתוב כאילו הקריבו בטומאה גופא רב תני משקי בית 

מטבחיא ולוי תנא משקי בי מדבחיא ללוי הניחא אי סבירא ליה כשמואל דאמר דכן 

מן יש להן משכחת לה דנגעי כולהו בראשון אלא מלטמא טומאת אחרים אבל טומאת עצ

כרב דאמר דכן ממש היכי משכחת לה על כרחך כשמואל סבירא ליה ' אי סבר לי

ולשמואל הניחא אי סבר לה כרב דתני משקי בית מטבחיא אבל משקי בי מדבחיא אחריני 

לוי נמי מיטמאו רביעי הוא דלא עביד חמישי הא שלישי עביד רביעי אלא אי סבר ליה כ



דתני משקי בי מדבחיא מאי איריא רביעי דלא עביד חמישי אפילו שני ושלישי נמי לא 

עבדי על כרחיך כרב סבירא ליה תניא כוותיה דרב תניא כוותיה דלוי תניא כוותיה דלוי 

הדם והיין והשמן והמים משקי בי מדבחיא שנטמאו בפנים והוציאן לחוץ טהורין נטמאו 

ן איני והאמר רבי יהושע בן לוי משקי בי מדבחיא לא אמרו בחוץ והכניסן בפנים טמאי

דכן אלא במקומן מאי לאו למעוטי נטמאו בפנים והוציאן לחוץ לא למעוטי נטמאו בחוץ 

והכניסן בפנים והא במקומן קאמר הכי קאמר לא אמרו דכן אלא שנטמאו במקומן תניא 

בין בקרקע טהורין  כוותיה דרב הדם והמים משקי בית מטבחיא שנטמאו בין בכלים

ר פפא אפילו "שמעון אומר בכלים טמאין בקרקע טהורין א[ רבי]> רבן>  ב גמרא,דף יז

ל רב הונא בריה "ד טומאת משקין דאורייתא משקי בית מטבחיא הלכתא גמירי לה א"למ

א אין טומאה למשקין כל עיקר תדע שהרי העיד "דרב נתן לרב פפא ואלא הא דאמר ר

בן יועזר איש צרידה על משקי בית מטבחיא דכן ואי הלכתא גמירי לה  [יוסי' ר]> יוסף>

' ש דאמר טומאת משקין דאורייתא דתניא ר"ל רבינא לרב אשי והא ר"מי גמרינן מינה א

שמעון [ רבי]> רבן>שמעון אומרים לכלים טהורין לאוכלין טמאין והכא קאמר ' יוסי ור

לי בכלים מה לי בקרקע קשיא אמר רב  בכלים טמאין בקרקע טהורין ואי הלכתא היא מה

פפא הא דאמרת בקרקע טהורין לא שנו אלא מים אבל דם לא ומים נמי לא אמרן אלא 

אמר מר רבי  : דהוי רביעית דחזי להטביל ביה מחטין וצינורות אבל לא הוי רביעית טמאין

יהודה אומר לכל טמא למימרא דסבר רבי יהודה טומאת משקין לטמא טומאת כלים 

והתנן כל הכלים שיש להן אחורים ותוך כגון הכרים והכסתות והשקין ' אורייתד

ר יהודה במה דברים אמורים "והמרצופין נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו לא נטמא תוכו א

שנטמאו מחמת משקין אבל נטמאו מחמת שרץ נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו נטמא תוכו 

ם דאורייתא מה לי נטמא מחמת משקין מה לי ואי סלקא דעתך טומאת משקין לטמא כלי

יהודה רבינא אמר לעולם לא ' נטמא מחמת שרץ אמר רב יהודה אמר שמואל חזר בו ר

הדר הא במשקין הבאין מחמת ידים הא במשקין הבאין מחמת שרץ אי הכי אדתני במה 

ן דברים אמורים שנטמאו מחמת משקין ליפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים במשקי

הבאין מחמת ידים אבל במשקין הבאין מחמת שרץ נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו נטמא 

תוכו אלא מחוורתא כדשנין מעיקרא חזר בו רבי יהודה איבעיא להו מכלים הוא דהדר 

ביה אבל באוכלין כרבי יוסי ורבי שמעון סבירא ליה או דילמא לגמרי הדר ביה כרבי 

ע פרה ששתתה מי חטאת בשרה טמא רבי יהודה מאיר אמר רב נחמן בר יצחק תא שמ

אומר 

' בטלו במעיה ואי סלקא דעתך מכלים הוא דהדר ביה אבל באוכלין כר  א גמרא,דף יח

שמעון סבירא ליה אמאי בטלו במעיה לגמרי נהי דטומאה חמורה לא מטמאו ' יוסי ור

מאה קלה טומאה קלה מיהא ניטמאו מאי בטלו במעיה נמי בטלו מטומאה חמורה אבל טו

' מטמאו מכלל דתנא קמא סבר טומאה חמורה נמי מטמאו הא בשרה טמא קתני כולה ר

' א טומא"יהודה היא וחסורי מיחסרא והכי קתני פרה ששתתה מי חטאת בשרה טמא בד

קלה אבל טומאה חמורה לא שרבי יהודה אומר בטלו במעיה רב אשי אמר לעולם בטלו 

יוסי ורבי שמעון אומרים לאוכלין טמאין ' וח רבמעיה לגמרי משום דהוה ליה משקה סר

ע רבו אמרה "לכלים טהורים אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש רבי יוסי בשיטת ר

' וכל כלי חרש אשר יפל מהם וגו( ויקרא יא)ע "דדריש יטמא יטמא דתנן בו ביום דרש ר

ולין והכא אינו אומר טמא אלא יטמא יטמא אחרים לימד על ככר שני שעושה שלישי בח



אשר ישתה בכל כלי יטמא יטמא לטמא טומאת אוכלין ' וכל משק( ויקרא יא)היכי דריש 

אתה אומר לטמא טומאת אוכלין או אינו אלא לטמא טומאת משקין אמרת לא כך היה מאי 

לא כך היה אמר רב פפא לא מצינו טומאה שעושה כיוצא בה רבינא אמר מגופיה דקרא 

טמא טומאת משקין דאי סלקא דעתך יטמא דסיפא לטמא נמי לא מצית אמרת יטמא ל

( ויקרא יא)טומאת משקין יטמא דרישא נמי לטמא טומאת משקין ניערבינהו וניכתבינהו 

מכל האוכל אשר יאכל אשר יבא עליו מים וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא תרי 

את אוכלין יטמא למה לי אלא יטמא דרישא לטמא טומאת משקין יטמא דסיפא לטמא טומ

ו הוא ומה כלי שמטמא משקה אין מטמא כלי משקין "ואימא לטמא את הכלים ולאו ק

הבאין מחמת כלי אינו דין שלא יטמאו את הכלים ואימא כי לא מטמאו משקין הבאין 

נ דמטמאו משקין הבאין מחמת שרץ מי "מחמת כלי אבל משקין הבאין מחמת שרץ ה

כתיבי 

ר קאתי ומה משקין הבאין מחמת כלי מטמאין משקין ולאו מקל וחומ  ב גמרא,דף יח

הבאין מחמת שרץ לא כל שכן דיו לבא מן הדין להיות כנדון יטמא דרישא היכי דריש 

מכל האכל אשר יאכל אשר יבא עליו מים יטמא יטמא לטמא את המשקין אתה אומר 

אינו  ו ומה משקה שמטמא אוכל"לטמא את המשקין או אינו אלא לטמא את הכלי אמרת ק

מטמא כלי אוכל שאין מטמא אוכל אינו דין שלא יטמא כלי הא מה אני מקיים יטמא לטמא 

את המשקין שהן עלולין לקבל טומאה מאי איריא משקין משום דעלולין לקבל טומאה 

ת אוכל חמור דמטמא משקין ניטמייה לכלי "ק וכ"תיפוק ליה משום דליכא מידי אחרינא ה

ום דמשקין עלולין לקבל טומאה ומה היא עלילתן שמקבלין ההוא חומרא דמשקין הוא מש

וכי ( ויקרא יא)טומאה שלא בהכשר יטמא דאין עושה כיוצא בה מהכא נפקא מהתם נפקא 

יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא הוא טמא ואין עושה טומאה כיוצא בה חד 

י דאי אשמועינן במשקין במשקין הבאין מחמת שרץ וחד במשקין הבאין מחמת כלי וצריכ

הבאין מחמת כלי משום דלא חמירי אבל במשקין הבאין מחמת שרץ דחמירי אימא עושה 

ש משקין הבאין מחמת כלי "טומאה כיוצא בה ולשמעינן משקין הבאין מחמת שרץ וכ

' ל רבינא לרב אשי והא אמר רבא לא ר"מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא א

ע רבו אמרה "יוסי אמר ליה רבי יוסי בשיטת ר' ע סבר כר"בא ולא רעקי' יוסי סבר כר

ר "ע דתניא א"יוסי לא סבר לה כר' ל אמר ליה רב אשי לרב כהנא בשלמא ר"וליה לא ס

יוסי מניין לרביעי בקודש שהוא פסול ודין הוא ומה מחוסר כפורים שמותר בתרומה פסול 

עי בקודש ולמדנו שלישי בקודש מן בקודש שלישי שפסול בתרומה אינו דין שיעשה רבי

והבשר אשר יגע ( ויקרא ז)התורה ורביעי מקל וחומר שלישי מן התורה דכתיב 

בכל טמא לא יאכל מי לא עסקינן דנגע בשני רביעי מקל וחומר   א גמרא,דף יט

ע לא סבר "ע ניתני נמי רביעי בתרומה וחמישי בקודש אלא ר"ד סבר כר"כדאמרינן ואי ס

ע "ל דלא לישתמיט תנא וליתני רביעי בתרומה וחמישי בקודש ונימא ר"לן איוסי מנ' כר

היא ואנן אהכי ניקום ונסמוך נפק רב אשי ואי תימא רב כהנא דק ואשכח הא דתנן הכלי 

מצרף את מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה והרביעי בקודש פסול והשלישי בתרומה 

[ דתנן]> דתניא>ע נשנית משנה זו "רר יוחנן מעדותו של "ואמר רבי חייא בר אבא א

ע הסולת והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתן פסל את כולן "הוסיף ר

רביעי אין חמישי לא שלישי אין רביעי לא אלמא קסבר צירוף דרבנן ופליגא דרבי חנין 

ה כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת הכתוב עש( במדבר ז)דאמר צירוף דאורייתא שנאמר 



כל מה שבכף אחת תנן התם על מחט שנמצאת בבשר שהסכין והידים טהורות והבשר 

טמא נמצאת בפרש הכל טהור אמר רבי עקיבא זכינו שאין טומאת ידים במקדש 

ונימא שאין טומאת ידים וכלים במקדש אמר רב יהודה אמר רב ואיתימא   ב גמרא,דף יט

אמר רבא והא תרוייהו בו ביום גזרו דתנן  חנינא ידים קודם גזירת כלים נשנו' יוסי בר' ר

הספר והידים והטבול יום והאוכלין והכלים שנטמאו במשקין אלא אמר רבא הנח לטומאת 

בחולין נמי לא מטמא האי סכין דנגע במאי אילימא דנגע בבשר הא אין אוכל ' סכין דאפי

ה אי נימא ספק מטמא כלי ואלא דנגע במחט והא אין כלי מטמא כלי האי מחט מאי עבידתי

חנינא חד אמר לא גזרו על ספק הרוקין ' יוסי בר' אלעזר ור' מחט והא איתמר ר

שבירושלים וחד אמר לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים אמר רב יהודה אמר רב כגון 

יוסי ברבי אבין אמר כגון שהיתה פרה חסומה ' שאבדה לו מחט טמא מת והכירה בבשר ר

חנינא חד אמר לא גזרו על ספק ' יוסי בר' אלעזר ור' ופא רג : ובאה מחוץ לירושלים

הרוקין שבירושלים וחד אמר לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים רוקין תנינא כלים 

תנינא רוקין תנינא דתנן כל הרוקין הנמצאין בירושלים טהורין חוץ משל שוק העליון לא 

הנמצאים בירושלים דרך  צריכא אף על גב דאיתחזק זב כלים תנינא דתנן כל הכלים

ירידה לבית הטבילה טמאין הא דעלמא טהורין ולטעמיך אימא סיפא דרך עליה טהורין הא 

דעלמא טמאין אלא רישא דוקא וסיפא לאו דוקא ולאפוקי גזייתא ולרב דאמר כגון שאבדה 

לו מחט טמא מת והכירה בבשר כיון דאמר מר בחלל חרב חרב הרי הוא כחלל אדם וכלים 

יטמא אמר רב אשי זאת אומרת עזרה רשות הרבים היא והוה ליה ספק טומאה נמי ל

ברשות הרבים וכל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור הא ברשות היחיד ספיקו טמא 

הוא מכדי האי מחט דבר שאין בו דעת לישאל הוא וכל דבר שאין בו דעת לישאל בין 

אה הבאה בידי אדם ואמר רבי יוחנן י ספיקו טהור משום דהוי ספק טומ"ר בין ברה"ברה

ספק טומאה הבאה בידי אדם 

נשאלין עליה אפילו בכלי המונח על גבי קרקע כדבר שיש בו דעת לישאל   א גמרא,דף כ

ר חייא בר אבא "והבשר טמא האי בשר דאיתכשר במאי אי נימא דאיתכשר בדם והא א

לא תאכלנו על הארץ  (דברים יב)ר יוחנן מנין לדם קדשים שאינו מכשיר שנאמר "א

תשפכנו כמים דם שנשפך כמים מכשיר ושאינו נשפך כמים אינו מכשיר ואלא דאיתכשר 

חנינא משקי בית מטבחיא לא דיין שהן דכן אלא ' ר יוסי בר"במשקי בית מטבחיא והא א

שאין מכשירין ואלא דאיתכשר בחיבת הקודש אימור דמהניא ליה חיבת הקודש לאיפסולי 

ביה ראשון ושני נמי תיפשוט דבעי ריש לקיש צריד של מנחות מונין בו גופיה למימנא 

ראשון ושני או לא אמר רב יהודה אמר שמואל כגון שהיתה פרה של זבחי שלמים 

והעבירה בנהר ושחטה ועדיין משקה טופח עליה נמצאת בפרש הכל טהור וניהדר פרש 

תימא בפרש רכה ' אפי וניטמייה לבשר אמר רב אדא בר אהבה בפרש עבה רב אשי אמר

משום דהוי משקה סרוח תני תנא קמיה דרב ששת שרץ מטמא את המשקין ומשקין 

מטמאין את הכלי וכלי מטמא את האוכלין והאוכלין מטמאין את המשקין ולמדנו שלש 

טומאות בשרץ הני ארבעה הן גוז משקין דרישא אדרבה גוז משקין דסיפא לא אשכחן 

י אלא רבי יהודה והדר ביה וסימניך נזייתא תנן התם שרץ תנא דאמר משקין מטמאין כל

שנמצא בתנור הפת שבתוכו שניה מפני שהתנור תחלה אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא 

וניחזי להאי תנור כמאן דמלי טומאה דמי ותיהוי האי פת ראשונה אמר ליה לא סלקא 

דעתך דתניא יכול יהו כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס 



כל אשר בתוכו יטמא וסמיך ליה מכל האוכל אוכל מטמא ( ויקרא יא)ל "ת  גמראב ,דף כ

רב חסדא רמי פיסחא אפיסחא  : מאויר כלי חרס ואין כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס

ר יוסי אין הנדון דומה לראיה כשהעידו "ר יהושע שתיהן כאחת ורמינהו א"ומשני מי א

א בולד הטומאה ששורפין אותו עם הבשר רבותינו על מה העידו אם על הבשר שנטמ

שנטמא באב הטומאה זה טמא וזה טמא אם על השמן שנפסל בטבול יום שמדליקין אותו 

בנר שנטמא בטמא מת זה פסול וזה טמא אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בולד הטומאה 

ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה אבל היאך נשרוף אפילו תלויה עם 

יוסי ואליבא ' יהושע הא ר' ש ואליבא דר"ה שמא יבא אליהו ויטהרם ומשני הא רהטמא

ד שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומות "יהושע דתניא י' דר

יוסי אומר טהורה בפני עצמה ותלויה בפני ' מאיר ר' טמאות תלויות וטהורות דברי ר

יהושע על הטהורה ועל ' אליעזר ור' קו רש לא נחל"עצמה וטמאה בפני עצמה אמר ר

הטמאה שאין שורפין על התלויה ועל הטהורה ששורפין על מה נחלקו על התלויה ועל 

יהושע אומר שתיהן כאחת ' אליעזר אומר תישרף זו בעצמה וזו בעצמה ור' הטמאה שר

ושע יה' ש ואליבא דר"מאיר אפילו ר' יוסי לר' יוסי היא הכי קאמר ר' והא מתניתין ר

חנינא רמי תרומה ' דמיקל כי מיקל בתלויה וטמאה אבל בטהורה וטמאה לא רבי יוסי בר

יהושע שתיהן כאחת ורמינהו חבית של תרומה שנולד בה ספק ' אפיסחא ומשני מי אמר ר

טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע ואם 

במקום המוצנע יניחנה במקום ' אם היתה מונח' ומהיתה מגולה יכסנה רבי יהושע א

' התורפה ואם היתה מכוסה יגלנה גרמא אין בידים לא ומשני הא רבי שמעון אליבא דר

' אלעזר רמי תרומה אתרומה ומשני מי אמר ר' יהושע ר' יוסי אליבא דר' יהושע הא ר

נה ותחתיה יהושע גרמא אין בידים לא ורמינהו חבית של תרומה שנשברה בגת העליו

יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית [ ורבי]> לרבי>אליעזר ' חולין טמאין מודה ר

יהושע אומר ' אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד ר' בטהרה יציל ואם לאו ר

נמי איכא הפסד ' יטמאנה ביד ומשני שאני התם דאיכא הפסד חולין מתקיף לה רבא מתני

בה חששו להפסד מועט לא חששו ומנא תימרא דלהפסד ל אביי להפסד מרו"עצים א

מרובה חששו ולהפסד מועט לא חששו דתניא חבית של שמן תרומה שנשברה בגת 

יהושע שאם יכול להציל ממנה ' אליעזר לר' העליונה ובתחתונה חולין טמאין מודה ר

יין  ש שמן דראוי להדליק"רביעית בטהרה יציל ואם לאו תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד מ

חייא שותין מלוג ' ת זילוף לאו מילתא היא והאמר שמואל משום ר"נמי ראוי לזילוף וכ

בסלע ומזלפין מלוג בשתים בחדש והא ראוי לישנו אתי ביה לידי תקלה שמן נמי אתי ביה 

לידי תקלה דרמי ליה בכלי מאוס יין נמי רמי ליה בכלי מאוס לזילוף קא בעי ליה בכלי 

ש "עצמה תנאי היא דתניא חבית של יין של תרומה שנטמאת ב מאוס רמי ליה ותקלה

אומרים תשפך חבל ובית הלל אומרים תעשה זילוף אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני 

אכריע בשדה תשפך חבל בבית תעשה זילוף איכא דאמרי בחדש תשפך חבל בישן תעשה 

זילוף אמרו לו 

חנינא מחלוקת שנפלה ' סי בריו' אין הכרעת שלישית מכרעת אמר ר  א גמרא,דף כא

לפחות ממאה סאה חולין טמאין אבל נפלה למאה חולין טמאין דברי הכל תרד ותטמא ואל 

יטמאנה ביד תניא נמי הכי חבית שנשברה בגת העליונה ותחתיה מאה חולין טמאין מודה 

רבי אליעזר לרבי יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו תרד 



אליעזר ' ואל יטמאנה ביד האי מודה רבי אליעזר לרבי יהושע מודה רבי יהושע לרותטמא 

מיבעי ליה אמר רבא איפוך רב הונא בריה דרב יהושע אמר לעולם לא תיפוך הכא במאי 

:  ל"עסקינן בכלי שתוכו טהור וגבו טמא מהו דתימא ניגזור דילמא נגע גבו בתרומה קמ

  

מסכת פסחים פרק ב 

כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה לחיה ולעופות ומוכר לנכרי   א משנה,דף כא

יהודה אומר אין ' ומותר בהנאתו עבר זמנו אסור בהנאתו ולא יסיק בו תנור וכירים ר

: ביעור חמץ אלא שריפה וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים

ותר לאכול אינו כל שעה שמותר לאכול מאכיל הא כל שעה שאינו מ   א גמרא,דף כא

יהודה הא איכא חמש דאינו אוכל ומאכיל דתנן ' יהודה דאי ר' דלא כר' מאכיל לימא מתני

מאיר אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש רבי יהודה אומר אוכלין כל ארבע ' ר

מאיר היא האי כל שעה שמותר לאכול ' ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש ואלא מאי ר

שאוכל מאכיל מיבעי ליה אמר רבה בר עולא מתניתין רבן גמליאל היא מאכיל כל שעה 

דתנן רבן גמליאל אומר חולין נאכלין כל ארבע תרומה כל חמש ושורפין בתחלת שש 

והכי קאמר כל שעה שמותר לאכול כהן בתרומה ישראל מאכיל חולין לבהמה לחיה 

תנא בהמה דאי משיירא  ולעופות למה לי למיתנא בהמה למה לי למיתנא חיה צריכא דאי

חזי לה אבל חיה דאי משיירא קמצנעא לה אימא לא ואי תנא חיה משום דאי משיירא 

מיהת מצנעא אבל בהמה זימנין דמשיירא ולא מסיק אדעתיה וקאי עליה בבל יראה ובבל 

ומוכרו  : ל איידי דתנא בהמה וחיה תנא נמי עופות"ימצא אימא לא צריכא עופות ל

כ "ש אומרים לא ימכור אדם חמצו לנכרי אא"אפוקי מהאי תנא דתניא בפשיטא ל : לנכרי

ה אומרים כל שעה שמותר לאכול מותר למכור "יודע בו שיכלה קודם פסח וב

יהודה בן בתירא אומר כותח וכל מיני כותח אסור למכור שלשים יום ' ר   ב גמרא,דף כא

ל כדרבא דאמר "זמנו וקמפשיטא לא צריכא שחרכו קודם  : ומותר בהנאה : קודם לפסח

פשיטא  : עבר זמנו אסור בהנאתו : רבא חרכו קודם זמנו מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו

ר יוחנן המקדש משש "לא צריכא לשעות דרבנן דאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף א

 : ולא יסיק בו תנור וכירים : שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדניתא אין חוששין לקדושין

יהודה דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה סלקא דעתך אמינא ' טא לא צריכא לרפשי

אמר  : ל"יהודה מצותו בשריפה בהדי דקא שריף ליה ליתהני מיניה קמ' הואיל ואמר ר

לא יאכל חמץ לא יהא בו ( שמות יג)חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר 

א כתב לא יאכל הוה אמינא איסור היתר אכילה טעמא דכתב רחמנא לא יאכל חמץ הא ל

ר אבהו כל מקום שנאמר לא "אבהו דא' אכילה משמע איסור הנאה לא משמע ופליגא דר

עד [ במשמע]> משמע>יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה 

לא תאכלו כל נבלה לגר ( דברים יד)שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה דתניא 

אין לי אלא לגר בנתינה ולנכרי במכירה ' יך תתננה ואכלה או מכור לנכרי וגואשר בשער

ל לגר אשר בשעריך תתננה או מכור לנכרי בנתינה מנין תלמוד "לגר במכירה מנין ת

לומר תתננה ואכלה או מכר לנכרי נמצאת אומר אחד גר ואחד נכרי בין במכירה בין 



ככתבן לגר בנתינה ולנכרי במכירה מאי יהודה אומר דברים ' מאיר ר' בנתינה דברי ר

מאיר ליכתוב רחמנא לגר אשר בשעריך ' טעמא דרבי יהודה אי סלקא דעתך כדאמר ר

מאיר או להקדים נתינה ' תתננה ואכלה ומכור או למה לי שמע מינה לדברים ככתבן ור

אי  דגר למכירה דנכרי ורבי יהודה הא לא צריך קרא כיון דגר אתה מצווה להחיותו ונכרי

מאיר דאמר אחד גר ואחד ' אתה מצווה להחיותו לא צריך קרא סברא הוא בשלמא לר

נכרי בין במכירה בין בנתינה מדאיצטריך קרא למישרא נבילה בהנאה הא כל איסורין 

שבתורה אסורין בין באכילה בין בהנאה אלא לרבי יהודה דאמר לדברים ככתבן הוא 

מלכלב ( שמות כב)אסורין בהנאה נפקא ליה דאתא הא כל איסורים שבתורה מנא ליה ד

תשליכון אותו 

' אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך לכלב כל איסורין שבתורה ור   א גמרא,דף כב

מאיר אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה ואידך חולין 

גיד הנשה דרחמנא אמר שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא היא מתיב רבי יצחק נפחא והרי 

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ותנן שולח אדם ירך לנכרי וגיד ( בראשית לב)

אבהו כשהותרה נבילה היא וחלבה וגידה ' הנשה בתוכו מפני שמקומו ניכר קסבר ר

הותרה הניחא למאן דאמר יש בגידין בנותן טעם אלא למאן דאמר אין בגידין בנותן טעם 

מימר מאן שמעת ליה דאמר אין בגידין בנותן טעם רבי שמעון דתניא האוכל מאי איכא ל

מגיד הנשה של בהמה טמאה רבי יהודה מחייב שתים ורבי שמעון פוטר רבי שמעון הכי 

נמי דאסר בהנאה דתניא גיד הנשה מותר בהנאה דברי רבי יהודה ורבי שמעון אוסר והרי 

תאכל דם ותנן אלו ואלו מתערבין באמה כל נפש מכם לא ( ויקרא טז)דם דרחמנא אמר 

ויוצאין לנחל קדרון ונמכרין לגננין לזבל ומועלין בו שאני דם דאיתקש למים דכתיב 

לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים מה מים מותרין אף דם מותר ואימא ( דברים יב)

א כמים המתנסכים על גבי המזבח אמר רבי אבהו כמים רוב מים מידי רוב מים כתיב אל

ז התם נמי "אמר רב אשי כמים הנשפכין ולא כמים הניסכין ואימא כמים הנשפכין לפני ע

ישתו יין נסיכם ( דברים לב)ניסוך איקרי דכתיב 

' חייא בר אבא דאמר ר' ולחזקיה למאי הלכתא איתקש דם למים לכדר   ב גמרא,דף כב

לא תאכלנו ( ים יבדבר)ר יוחנן מנין לדם קדשים שאינו מכשיר שנאמר "חייא בר אבא א

על הארץ תשפכנו כמים דם שנשפך כמים מכשיר שאינו נשפך כמים אינו מכשיר והרי 

לא תאכל הנפש עם הבשר ותניא רבי נתן אומר מנין שלא ( דברים יב)אבר מן החי דכתיב 

ולפני עור לא תתן ( ויקרא יט)ל "יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ת

רק חזק ( דברים יב)ם שרי שאני אבר מן החי דאיתקש לדם דכתיב מכשול הא לכלבי

לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולחזקיה למאי הלכתא איתקש אבר מן החי לדם אמר 

לך דם הוא דאיתקש לאבר מן החי מה אבר מן החי אסור אף דם מן החי אסור ואי זה זה 

לא יאכל את ( שמות כא)דם הקזה שהנפש יוצאה בו והרי שור הנסקל דרחמנא אמר 

סקול יסקל השור איני יודע שהיא נבלה ונבלה ( שמות כא)בשרו ותניא ממשמע שנאמר 

אסורה באכילה ומה תלמוד לומר לא יאכל מגיד לך הכתוב שאם שחטו לאחר שנגמר 

ובעל השור נקי מאי ( שמות כא)ל "דינו אסור אין לי אלא באכילה בהנאה מנין ת> את>

ומא אומר כאדם שאומר לחבירו יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם משמע שמעון בן ז

הנאה של כלום טעמא דכתב ובעל השור נקי דאי מלא יאכל איסור אכילה משמע איסור 

הנאה לא משמע לעולם לא יאכל איסור אכילה ואיסור הנאה משמע ובעל השור נקי 



ו כתיב בשרו אין עורו לא ד אמינא לא יאכל את בשר"להנאת עורו הוא דאתא ואיצטריך ס

ל ולהנך תנאי דמפקי ליה להאי קרא לדרשה אחרינא לחצי כופר ולדמי וולדות הנאת "קמ

עורו מנא להו נפקא להו מאת בשרו את הטפל לבשרו ואידך את לא דריש כדתניא שמעון 

( דברים י)העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה כיון שהגיע 

אלהיך תירא פירש אמרו לו תלמידיו רבי כל אתים שדרשת מה תהא עליהן אמר ' לאת ה

להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על הפרישה עד שבא רבי עקיבא 

( ויקרא יט)אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים והרי ערלה דרחמנא אמר ' ודרש את ה

לא איסור אכילה מנין שלא יהנה ממנו ערלים לא יאכל ותניא ערלים לא יאכל אין לי א

שלא יצבע בו ולא ידליק בו את הנר תלמוד לומר וערלתם ערלתו ערלים לא יאכל לרבות 

את כולם טעמא דכתב רחמנא וערלתם ערלתו ערלים הא לאו הכי הוה אמינא איסור 

אכילה משמע איסור הנאה לא משמע לעולם לא יאכל משמע בין איסור אכילה בין איסור 

נאה ושאני התם דכתיב לכם ואצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וכתב לכם שלכם יהא ה

קמשמע לן ואלא השתא דכתיבי הנך קראי לכם למה לי לכדתניא לכם לרבות את הנטוע 

לרבים רבי יהודה אומר להוציא את הנטוע לרבים מאי טעמא דתנא קמא    א גמרא,דף כג

מע כתב רחמנא לכם להביא את הנטוע לרבים דכתיב ונטעתם ליחיד משמע לרבים לא מש

ורבי יהודה ונטעתם משמע בין לרבים בין ליחיד ולכם בין יחיד בין רבים משמע הוי רבוי 

וכל זר ( ויקרא כב)אחר רבוי ואין רבוי אחר רבוי אלא למעט והרי תרומה דרחמנא אמר 

שאני התם דאמר לא יאכל קדש ותנן מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה אמר רב פפא 

תרומתכם שלכם תהא ואידך תרומתכם דכל ישראל קאמר והרי נזיר ( במדבר יח)קרא 

מחרצנים ועד זג לא יאכל ותנן מערבין לנזיר ביין אמר מר ( במדבר ו)דרחמנא אמר 

קדש יהיה גדל פרע ( במדבר ו)זוטרא שאני התם דאמר קרא נזרו שלו יהא רב אשי אמר 

אין דבר אחר קדוש מידי ואין דבר אחר כתיב אלא מחוורתא שער ראשו גידולו קדוש ו

לחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם ( ויקרא כג)כדמר זוטרא והרי חדש דרחמנא אמר 

היום הזה ותנן קוצר לשחת ומאכיל לבהמה אמר רב שמעיה שאני התם דאמר קרא 

רחמנא קצירכם קצירכם שלכם יהא ואידך קצירכם דכל ישראל משמע והרי שרצים ד

שקץ הוא לא יאכל ותנן ציידי חיה ועופות ודגים שנזדמנו להם מינין ( ויקרא יא)אמר 

' טמאין מותרין למוכרן לנכרים שאני התם דאמר קרא לכם שלכם יהא אי הכי אפי

לכתחלה נמי שאני הכא דאמר קרא יהיו בהוייתן יהו ולחזקיה למה לי למיכתב לא יאכל 

ב רחמנא לא יאכל ולא בעי לכם אמר לך חזקיה טעמא ומייתי לכם למישרייה לא לכתו

יוסי הגלילי אומר תמה ' דידי נמי מהכא והרי חמץ דרחמנא אמר לא יאכל חמץ ותניא ר

ולא יראה ( ויקרא יג)על עצמך היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה שאני התם דאמר קרא 

ושל גבוה ואידך לך שאור שלך יהא ורבנן שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים 

תרי לך כתיבי ואידך חד בנכרי שכיבשתו וחד בנכרי שלא כיבשתו ואידך תלתא לך כתיבי 

ל "יעשה לכל מלאכה מה ת( ויקרא ז)ואידך חד בשאור וחד בחמץ וצריכי לימא כתנאי 

לכל מלאכה שיכול למלאכת גבוה יהא מותר למלאכת הדיוט יהא אסור תלמוד לומר לכל 

וסי הגלילי רבי עקיבא אומר שיכול למלאכת הדיוט יהא טהור מלאכה דברי רבי י

למלאכת גבוה יהא טמא תלמוד לומר לכל מלאכה ורבי יוסי הגלילי לטומאה ולטהרה לא 

איצטריך קרא כי איצטריך קרא לאיסור ולהיתר ורבי עקיבא איסור והיתר לא צריך קרא 

כי איצטריך קרא לטומאה ולטהרה 



יוסי הגלילי סבר לא תאכלו משמע בין איסור ' בהא קמיפלגי דר מאי לאו   ב גמרא,דף כג

אכילה בין איסור הנאה וכי אתא קרא למישרייה לנבילה בהנאה הוא דאתא ורבי עקיבא 

ע "סבר איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע וכי אתא קרא לטומאה וטהרה לא דכ

הא קמיפלגי רבי יוסי הגלילי לא תאכלו משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה והכא ב

סבר כשהותרה נבילה היא הותרה חלבה וגידה לא הותרו וכי איצטריך קרא להיתר הנאה 

הוא דאתא ורבי עקיבא סבר כשהותרה נבילה חלבה וגידה נמי הותרו וכי איצטריך קרא 

יוסי הגלילי אשכחן חלב דשרייה רחמנא בהנאה אלא גיד נימא דאסור ' לטומאה וטהרה ור

ו ומה חלב שענוש כרת מותר "בעית אימא הכי נמי דאסור איבעית אימא מייתי לה בקאי

ש דאסר איכא למיפרך מה לחלב שכן הותר "בהנאה גיד שאינו ענוש כרת לא כל שכן ור

מכללו אצל חיה תאמר בגיד שלא הותר מכללו אצל חיה ואידך בבהמה קאמרינן בבהמה 

קראי ושנינהו חזקיה ורבי אבהו במאי פליגי מיהת לא אישתרי מכדי אותבינהו כל הני 

בחמץ בפסח ואליבא דרבנן בשור הנסקל ואליבא דדברי הכל חזקיה נפיק ליה מלא יאכל 

ורבי אבהו נפיק ליה מנבילה מכדי בין למר ובין למר אסורין בהנאה מאי בינייהו איכא 

עוטי חולין בינייהו חולין שנשחטו בעזרה חזקיה סבר לא יאכל למעוטי הני אותו למ

שנשחטו בעזרה רבי אבהו סבר אותו למעוטי הני חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא 

יהושע בן ' נינהו יתיב ההוא מרבנן קמיה דרבי שמואל בר נחמני ויתיב וקאמר משמיה דר

לוי מנין לכל איסורין שבתורה דכי היכי דאסורין באכילה הכי נמי אסורין בהנאה ומאי 

שור הנסקל מנין תיפוק ליה מלא יאכל לא יאכל איסור אכילה משמע ניהו חמץ בפסח ו

יהודה דאמר דברים ' ליה איסור הנאה לא משמע ליה תיפוק ליה מנבילה סבר לה כר

מלכלב ( שמות כב)יהודה ' יהודה תיפוק ליה מהיכא דנפקא ליה לר' ככתבן אי סבר לה כר

כל חטאת ( ויקרא ו)נין דכתיב תשליכון אותו קסבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא מ

ל באש תשרף אם אינו ענין לגופו "ל באש תשרף ומה ת"שאין ת' אשר יובא מדמה וגו

והנה שורף תנהו ענין לכל איסורין שבתורה ( ויקרא י)דכתיב 

ואם אינו ענין לאכילה תנהו ענין לאיסור הנאה אי מה כאן בשריפה אף    א גמרא,דף כד

בקדש באש תשרף בקדש בשריפה ( ויקרא ו)פה אמר קרא כל איסורין שבתורה בשרי

ואין כל איסורין שבתורה בשריפה והאי בקדש באש תשרף להכי הוא דאתא האי מיבעי 

ליה לכדרבי שמעון דתניא רבי שמעון אומר בקדש באש תשרף לימד על חטאת ששורפין 

ם מנין תלמוד אותה בקדש ואין לי אלא זו בלבד פסולי קדשי קדשים ואמורי קדשים קלי

שמות )בקדש באש תשרף אמר ליה רבי יונתן רבך מהאי קרא קאמר לה > וכל>לומר 

שאין תלמוד לומר לא יאכל ומה ' ואם יותר מבשר המלואים ומן הלחם עד הבקר וגו( כט

ושרפת את הנותר באש ( שמות כט)תלמוד לומר לא יאכל אם אינו ענין לגופיה דהא כתיב 

ין שבתורה ואם אינו ענין לאכילה תנהו ענין לאיסור הנאה אי מה תנהו ענין לשאר איסור

כאן בשריפה אף כל איסורין שבתורה בשריפה אמר קרא ושרפת את הנותר נותר 

בשריפה ואין כל איסורין שבתורה בשריפה והאי לא יאכל להכי הוא דאתא האי מיבעי 

דש פסול בא הכתוב אלעזר לא יאכל כי קדש הוא כל שבק' ליה לכדרבי אלעזר דאמר ר

ליתן לא תעשה על אכילתו אמר אביי לעולם מקרא קמא ואיפוך דליכתוב באש תשרף 

ולא בעי לא תאכל מה תלמוד לומר לא תאכל אם אינו ענין לגופו דנפקא ליה מדרבי 

אלעזר תנהו ענין לכל איסורין שבתורה ואם אינו ענין לאכילה תנהו ענין לאיסור הנאה אי 

אף כל איסורין שבתורה בשריפה אמר קרא הנותר הנותר בשריפה ואין מה כאן בשריפה 



כל איסורין שבתורה בשריפה אמר ליה רב פפא לאביי ואימא ליחודי ליה לאו לגופיה הוא 

( ויקרא ז)דאתא דאי מדרבי אלעזר אין לוקין על לאו שבכללות אלא אמר רב פפא מהכא 

ן תלמוד לומר לא יאכל מה תלמוד והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף שאי

לומר לא יאכל אם אינו ענין לגופו דהא נפקא ליה מקל וחומר ממעשר הקל ומה מעשר 

לא בערתי ממנו בטמא בשר קדש חמור לא כל שכן וכי ( דברים כו)הקל אמרה תורה 

לא תוכל לאכול בשעריך ( דברים יב)תימא אין מזהירין מן הדין הקישא הוא דכתיב 

מה תלמוד לומר לא יאכל אם אינו ענין ' ך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וגומעשר דגנ

לגופו תנהו ענין לכל איסורין שבתורה ואם אינו ענין לאכילה תנהו ענין להנאה אי מה 

כאן בשריפה אף כל איסורין שבתורה בשריפה אמר קרא הנותר הנותר בשריפה ואין כל 

לרב אשי ואימא לעבור עליו בשני לאוין לאו  רבינא' איסורין שבתורה בשריפה אמר לי

מי אמר אביי אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש 

ל כל היכא דאיכא למדרש דרשינן ולא מוקמינן "צירעה לוקה שש א   ב גמרא,דף כד

למה לי לרבות עצים ' והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל דרישי( ויקרא ז)בלאוי יתירי 

ר יאכל בשר דסיפיה למה לי לרבות אימורין אימורין מהתם נפקא ולבונה והבשר כל טהו

לרבות את האימורין ' והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה( ויקרא ז)דתניא 

ר יוחנן כל איסורין "ר אבהו א"התם טומאת הגוף בכרת הכא טומאת בשר בלאו א

ימי בר אשי למעוטי שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך אכילתן למעוטי מאי אמר רב ש

יוחנן כל איסורין שבתורה אין ' ר אבהו אמר ר"שאם אכל חלב חי שפטור איכא דאמרי א

לוקין עליהן אלא דרך הנאתן למעוטי מאי אמר רב שימי בר אשי למעוטי שאם הניח חלב 

של שור הנסקל על גבי מכתו שהוא פטור וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור אתמר נמי 

ר יוחנן הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו "ר עויה אמר רב אסי אאמר רב אחא ב

זירא אף אנן ' פטור לפי שכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא דרך הנאתן אמר ר

אין סופגין את הארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים ' נמי תנינ

דלא קאכיל להו דרך הנאתן ' מא לאו משובלבד ואילו מתותים תאנים ורמונים לא מאי טע

אמר ליה אביי בשלמא אי אשמעינן פרי גופא דלא קאכיל ליה דרך הנאתו שפיר אלא הכא 

משום דזיעה בעלמא הוא אמר אביי הכל מודים בכלאי הכרם שלוקין עליהן אפילו שלא 

מנין כדרך הנאתן מאי טעמא משום דלא כתיב בהו אכילה מיתיבי איסי בן יהודה אומר 

שמות )כי עם קדוש אתה ונאמר להלן ( דברים יד)לבשר בחלב שהוא אסור נאמר כאן 

ואנשי קדש תהיון לי מה להלן אסור אף כאן אסור ואין לי אלא באכילה בהנאה מנין ( כב

ו ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בהנאה בשר בחלב שנעבדה בו "אמרת ק

עבירה אינו דין שיהא אסור בהנאה 

מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר תאמר בבשר בחלב שהיתה    א גמרא,כה דף

לו שעת הכושר חמץ בפסח יוכיח שהיה לו שעת הכושר ואסור בהנאה מה לחמץ בפסח 

שכן ענוש כרת תאמר בבשר בחלב שאינו ענוש כרת כלאי הכרם יוכיחו שאין ענוש כרת 

כן לוקין עליהן אפילו שלא כדרך ואסור בהנאה ואם איתא ניפרוך מה לכלאי הכרם ש

הנאתן ואביי תאמר במאי תאמר בבשר בחלב שאין לוקין עליו אלא דרך הנאתו אטו 

בבשר בחלב אכילה כתיבה ביה ואידך דקא מותיב לה סבר להכי קא גמר מנבילה מה 

נבילה דרך הנאתה אף בשר בחלב דרך הנאתו ואביי להכי לא כתב אכילה בגופו לומר 

שלא כדרך הנאתו וליפרוך מה לכלאי הכרם שכן לא היתה לו שעת ' אפי שלוקין עליו



ר אדא בר אהבה זאת אומרת כלאי הכרם עיקרן נאסרין הואיל והיתה להן שעת "הכושר א

הכושר קודם השרשה מתיב רב שמעיה המעביר עציץ נקוב בכרם אם הוסיף מאתים 

הזרע וכתיב ( דברים כב)תיב אסור הוסיף אין לא הוסיף לא אמר רבא תרי קראי כתיבי כ

ר יעקב "המלאה הא כיצד זרוע מעיקרו בהשרשה זרוע ובא הוסיף אין לא הוסיף לא א

ר יוחנן בכל מתרפאין חוץ מעצי אשירה היכי דמי אי נימא דאיכא סכנה אפילו עצי "א

' אשירה נמי ואי דליכא סכנה אפילו כל איסורין שבתורה נמי לא לעולם דאיכא סכנה ואפי

בכל נפשך למה נאמר ( דברים ו)אליעזר אומר אם נאמר ' עצי אשירה לא דתניא ר הכי

בכל מאודך ואם נאמר בכל מאודך למה נאמר בכל נפשך אלא לומר לך אם יש אדם 

שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ויש אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך 

ז וגילוי עריות "בכל מתרפאין חוץ מע נאמר בכל מאודך כי אתא רבין אמר רבי יוחנן

' ז הא דאמרן גילוי עריות ושפיכות דמים דתניא ר"ושפיכות דמים ע   ב גמרא,דף כה

כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה וכי מה ענין ( דברים כב)אומר 

מה רוצח אצל נערה המאורסה הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה המאורסה 

נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח ניתן להצילו בנפשו ונערה המאורסה 

מרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור ושפיכות דמים 

ל מרי דוראי אמר לי זיל קטליה "גופיה מנלן סברא הוא כי ההוא דאתא לקמיה דרבא א

ך ולא תיקטול מאי חזית דדמא דידך סומק טפי ל ליקטלו"ואי לא קטלינא לך א' לפלני

דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דשייף לה לברתיה 

בגוהרקי דערלה אמר ליה אימור דאמור רבנן בשעת הסכנה שלא בשעת הסכנה מי אמור 

דרך אמר ליה האי אישתא צמירתא נמי כשעת הסכנה דמיא איכא דאמרי אמר ליה מידי 

הנאה קא עבידנא איתמר הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו אביי אמר מותרת ורבא אמר 

אסורה אפשר וקא מיכוין לא אפשר וקמיכוין כולי עלמא לא פליגי דאסור לא אפשר ולא 

יהודה דאמר ' מיכוין כולי עלמא לא פליגי דשרי כי פליגי דאפשר ולא מיכוין ואליבא דר

ש דאמר דבר "עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי אליבא דר דבר שאין מתכוין אסור כולי

ר שמעון אלא היכא "שאין מתכוין מותר אביי כרבי שמעון ורבא אמר עד כאן לא קא א

' דלא אפשר אבל היכא דאפשר לא איכא דאמרי אפשר ולא מיכוין היינו פלוגתייהו דר

שרי כי פליגי דלא שמעון לא אפשר ולא קא מיכוין כולי עלמא לא פליגי ד' יהודה ור

שמעון דאזיל בתר כוונה כולי עלמא לא פליגי דאסור כי ' אפשר וקא מיכוין ואליבא דר

יהודה דאמר לא שנא מתכוין ולא שנא שאין מתכוין אפשר אסור אביי ' פליגי אליבא דר

כרבי יהודה 

יהודה שאין מתכוין כמתכוין אלא ' ורבא אמר לך עד כאן לא קאמר ר   א גמרא,דף כו

לחומרא אבל מתכוין כשאין מתכוין לקולא לא אמר אביי מנא אמינא לה דתניא אמרו 

עליו על רבן יוחנן בן זכאי שהיה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום כולו והא הכא 

דלא אפשר ומיכוין ושרי ורבא אמר שאני היכל דלתוכו עשוי אמר רבא מנא אמינא לה 

בעליית בית קדשי הקדשים שבהן משלשלין את לולין היו פתוחין [ דתנן]> דתניא>

האומנים בתיבות כדי שלא יזונו עיניהם מבית קדשי הקדשים והא הכא דלא אפשר וקא 

ר יהושע בן לוי משום בר קפרא קול "שמעון בן פזי א' מיכוין ואסור ותסברא והאמר ר

מרי ומראה וריח אין בהן משום מעילה אלא מעלה עשו בבית קדשי הקדשים איכא דא

יהושע בן לוי משום בר ' שמעון בן פזי אמר ר' אמר רבא מנא אמינא לה דתניא אמר ר



קפרא קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה מעילה הוא דליכא הא איסורא איכא מאי 

לאו לאותן העומדין בפנים דלא אפשר וקא מיכוין ואסור לא לאותן העומדין בחוץ גופא 

משום בר קפרא קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה  ל"ר שמעון בן פזי אמר ריב"א

וריח אין בו משום מעילה והא תניא המפטם את הקטורת להתלמד בה או למוסרה לציבור 

פטור להריח בה חייב והמריח בה פטור אלא שמעל אלא אמר רב פפא קול ומראה אין 

משום מעילה  בהן משום מעילה לפי שאין בהן ממש וריח לאחר שתעלה תמרותו אין בו

הואיל ונעשית מצותו למימרא דכל היכא דנעשית מצותו אין בו משום מעילה והרי תרומת 

ושמו אצל המזבח שלא ( ויקרא ו)הדשן דנעשית מצותה ויש בה משום מעילה דכתיב 

יפזר ושמו שלא יהנה משום דהוו תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד וכל 

ויקרא )אחד אין מלמדין תרומת הדשן הא דאמרן בגדי כהונה דכתיב שני כתובין הבאין כ

' והניחם שם מלמד שטעונין גניזה הניחא לרבנן דאמרי מלמד שטעונין גניזה אלא לר( טז

והניחם שם שלא ( ויקרא טז)דוסא דפליג עלייהו דאמר אבל ראויין הן לכהן הדיוט ומאי 

משום דהוו תרומת הדשן ועגלה ערופה ישתמש בהם ביום כפורים אחר מאי איכא למימר 

ד אין "שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין הניחא למ

מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר תרי מיעוטי כתיבי כתיב ושמו וכתיב 

ש הכניסה לרבקה ודשה כשירה בשביל שתינק ותדוש פסולה "הערופה ת( דברים כא)

הכא דלא אפשר וקא מיכוין וקתני פסולה שאני התם דכתיב אשר לא עובד בה מכל  והא

מקום אי הכי אפילו רישא נמי 

ט "הא לא דמיא אלא להא שכן עליה עוף כשירה עלה עליה זכר פסולה מ   ב גמרא,דף כו

עבד וקרינן עבד עד דעביד בה איהו אי כתיב עובד ( דברים כא)אמר רב פפא אי כתיב 

עובד אפילו ממילא נמי השתא דכתיב עבד וקרינן עובד עובד דומיא דעבד מה עבד וקרינן 

ש אבידה לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד "דניחא ליה אף עובד דניחא ליה ת

לצורכו אבל שוטחה לצורכה על גבי מטה ועל גבי מגוד נזדמנו לו אורחין לא ישטחנה לא 

ן לצורכה בין לצורכו שאני התם דקלי לה אי משום עינא על גבי מטה ולא על גבי מגוד בי

ש מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוין בחמה מפני "בישא אי משום גנבי ת

החמה ובגשמים מפני הגשמים והצנועין מפשילין לאחוריהם במקל והא הכא דאפשר 

ולא  : תיובתא למעבד כצנועין וכי לא מכוין שרי תיובתא למאן דמתני לישנא קמא דרבא

ר תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם חדש יותץ ישן "ת : 'יסיק בו וכו

יוצן אפה בו את הפת רבי אומר הפת אסורה וחכמים אומרים הפת מותרת בישלה על גבי 

גחלים דברי הכל מותר והא תניא בין חדש ובין ישן יוצן לא קשיא הא רבי והא רבנן 

ה לרבי משום דיש שבח עצים בפת זה וזה גורם מי שמעת ליה אלא לא אימור דשמעת לי

אליעזר הא רבנן הי רבי אליעזר אילימא רבי אליעזר דשאור דתנן שאור של ' קשיא הא ר

חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עיסה ואין בזה כדי להחמיץ ואין בזה כדי להחמיץ 

וחכמים אומרים בין שנפל איסור ונצטרפו וחמצו רבי אליעזר אומר אחר אחרון אני בא 

לכתחלה ובין שנפל איסור לבסוף לעולם אינו אוסר 

עד שיהא בו כדי להחמיץ ואמר אביי לא שנו אלא שקדם וסילק את    א גמרא,דף כז

האיסור אבל לא קדם וסילק את האיסור אסור אלמא זה וזה גורם אסור וממאי דטעמא 

ר משום דאחר אחרון אני בא לא שנא קדם אליעז' אליעזר כאביי דילמא טעמא דר' דר

' נ דשרי אלא ר"וסילק את האיסור לא שנא לא קדם וסילק את האיסור אבל בבת אחת ה



אליעזר דעצי אשירה דתנן נטל הימנה עצים אסורין בהנאה הסיק בהן את התנור חדש 

 יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת אסורין בהנאה נתערבה באחרות ואחרות באחרות כולן

לו אין פדיון [ אמרו]> אמר>אסורין בהנאה רבי אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלח 

ז דחמיר איסורה בשאר איסורין שבתורה מי "אליעזר בע' ז אימור דשמעת ליה לר"לע

אליעזר אוסר בכל ' שמעת ליה אלא אם כן אמאן תרמייה ועוד הא תניא בהדיא וכן היה ר

אליעזר ואם ' א לומר זה וזה גורם אסור רבי היינו ראיסורין שבתורה אמר אביי אם תמצ

תמצי לומר זה וזה גורם מותר והכא משום דיש שבח עצים בפת הוא הני קערות וכוסות 

ד זה וזה גורם אסור אסור למאן דאמר זה "וצלוחיות אסירי כי פליגי בתנור וקדירה למ

קדירה אסורה דהא  ד זה וזה גורם מותר"וזה גורם מותר שרי איכא דאמרי אפילו למ

ר יהודה אמר שמואל תנור "ר יוסף א"קבלה בישולא מקמי דניתן עצים דהיתירא א

שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם חדש יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת 

רבי אומר הפת מותרת וחכמים אומרים הפת אסורה והתניא איפכא שמואל איפכא תני 

מחביריו וסבר ' לכה כרבי מחבירו ולא מחביריו ובהא אפיא בעלמא קסבר שמואל ה"ואב

בישלה על גבי גחלים דברי הכל הפת  : אתנייה איפכא כי היכי דניקום רבנן לאיסורא

ר יוחנן חד אמר לא שנו "חייא בר אשי א' רב יהודה אמר שמואל ור> אמר> : מותרת

לים לוחשות נמי אלא גחלים עוממות אבל גחלים לוחשות אסורין וחד אמר אפילו גח

ד אפילו "ד לוחשות אסורין משום דיש שבח עצים בפת אלא למ"מותרין בשלמא למ

ר פפא "לוחשות מותרות פת דאסר דיש שבח עצים בפת לרבי היכי משכחת ליה א

כשאבוקה כנגדו 

כשאבוקה כנגדו אלא עצים דאיסורא ' מכלל דרבנן דפליגי עליה שרו אפי   ב גמרא,דף כז

ר אמי בר חמא בשרשיפא בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא "לרבנן היכי משכחת להו א

ל הפת אסורה ומה "תנור שהסיקו בעצי הקדש ואפה בו הפת לרבנן דשרו בקמייתא מאי א

במאתים הקדש אפילו באלף לא בטיל בין זו לערלה אמר רבא הכי השתא ערלה בטילה 

אלא אמר רבא אי קשיא ליה הא קשיא והלא מעל המסיק וכל היכא דמעל המסיק נפקו 

דאמר הקדש בשוגג ' יהוד' להו לחולין אמר רב פפא הכא בעצי שלמים עסקינן ואליבא דר

מתחלל במזיד אינו מתחלל במזיד מאי טעמא לא כיון דלאו בר מעילה הוא לא נפיק 

ין שלמים נמי כיון דלאו בר מעילה נינהו לא נפקא לחולין וכל היכא דמעל המסיק לחול

נפקי לחולין והא תניא כל הנשרפין אפרן מותר חוץ מעצי אשירה ואפר הקדש לעולם 

אסור אמר רמי בר חמא כגון שנפלה דליקה מאיליה בעצי הקדש דליכא אינש דנמעול רב 

ושמו בנחת ושמו כולו ושמו שלא ( ויקרא ו) אמר באותן שטעונין גניזה דתניא' שמעי

ר יהודה אין ביעור חמץ אלא שריפה והדין "תניא א : 'יהודה אומר אין ביעור וכו' ר : יפזר

נותן ומה נותר שאינו בבל יראה ובל ימצא טעון שריפה חמץ שישנו בבל יראה ובל ימצא 

ר וסופו להקל אינו דין לא כל שכן שטעון שריפה אמרו לו כל דין שאתה דן תחלתו להחמי

תשביתו שאור מבתיכם ( שמות יב)לא מצא עצים לשורפו יהא יושב ובטל והתורה אמרה 

יהודה ודנו דין אחר נותר אסור באכילה וחמץ ' בכל דבר שאתה יכול להשביתו חזר ר

אסור באכילה מה נותר בשריפה אף חמץ בשריפה אמרו לו נבילה תוכיח שאסורה 

שריפה אמר להן הפרש נותר אסור באכילה ובהנאה וחמץ אסור  באכילה ואינה טעונה

באכילה ובהנאה מה נותר טעון שריפה אף חמץ טעון שריפה אמרו לו שור הנסקל יוכיח 

שאסור באכילה ובהנאה ואינו טעון שריפה אמר להן הפרש נותר אסור באכילה ובהנאה 



שריפה אף חמץ בשריפה וענוש כרת וחמץ אסור באכילה ובהנאה וענוש כרת מה נותר ב

אמרו לו חלבו של שור הנסקל יוכיח שאסור באכילה ובהנאה וענוש כרת ואין טעון 

שריפה 

חזר רבי יהודה ודנו דין אחר נותר ישנו בבל תותירו וחמץ בבל תותירו    א גמרא,דף כח

מה נותר בשריפה אף חמץ בשריפה אמרו לו אשם תלוי וחטאת העוף הבא על הספק 

' יחו שהן בבל תותירו שאנו אומרים בשריפה ואתה אומר בקבורה שתק רלדבריך יוכ

אמר >יהודה אמר רב יוסף היינו דאמרי אינשי כפא דחטא נגרא בגווה נשרוף חרדלא 

סדנא בסדני יתיב מדויל ידיה משתלים רבא אמר גירא בגירי מקטיל [ אביי אמר]> אביי

יבעיא להו היכי קאמר מפרר וזורה א : 'א מפרר וזורה וכו"וחכ : מדויל ידיה משתלים

לרוח ומפרר ומטיל לים או דילמא מפרר וזורה לרוח אבל מטיל לים בעיניה ותנן נמי גבי 

יוסי אומר שוחק וזורה לרוח או מטיל לים ואיבעיא להו היכי ' עבודה זרה כי האי גוונא ר

מטיל לים  קאמר שוחק וזורה לרוח ושוחק ומטיל לים או דילמא שוחק וזורה לרוח אבל

ז דלים המלח קא אזלא לא בעי שחיקה חמץ דלשאר נהרות "בעיניה אמר רבה מסתברא ע

ז דלא ממיסה בעי שחיקה חמץ "ל רב יוסף אדרבה איפכא מסתברא ע"קאזיל בעי פירור א

דממיס לא בעי פירור תניא כוותיה דרבה תניא כוותיה דרב יוסף תניא כוותיה דרבה היה 

ה לרוח היה מהלך בספינה מפרר ומטיל לים תניא כוותיה דרב מהלך במדבר מפרר וזור

יוסף היה מהלך במדבר שוחק וזורה לרוח היה מהלך בספינה שוחק ומטיל לים שחיקה 

קשיא לרבה פירור קשיא לרב יוסף שחיקה לרבה לא קשיא הא לים המלח הא לשאר 

: נהרות פירור לרב יוסף לא קשיא הא בחיטי הא בנהמא

חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ושל ישראל אסור    א משנה,דף כח

: לא יראה לך שאור( שמות יג)בהנאה שנאמר 

מני מתניתין לא רבי יהודה ולא רבי שמעון ולא רבי יוסי הגלילי מאי    א גמרא,דף כח

היא דתניא חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו עובר עליו בלאו תוך זמנו עובר עליו בלאו 

רת דברי רבי יהודה וכ

רבי שמעון אומר חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום    ב גמרא,דף כח

תוך זמנו עובר עליו בכרת ובלאו ומשעה שאסור באכילה אסור בהנאה אתאן לתנא קמא 

יוסי הגלילי אומר תמה על עצמך היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה ומנין לאוכל חמץ ' ר

לא תאכל עליו חמץ ( דברים טז)ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה שנאמר משש שעות 

שמעון וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר לא תאכל עליו ' דברי רבי יהודה אמר לו ר

ל לא תאכל עליו חמץ בשעה שישנו "חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות אם כן מה ת

ול מצה אינו בבל תאכל בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ ובשעה שאינו בקום אכ

וכל מחמצת ( שמות יב)לא יאכל חמץ ( שמות יג)יהודה תלתא קראי כתיבי ' ט דר"חמץ מ

לא תאכל עליו חמץ חד לפני זמנו וחד לאחר זמנו וחד לתוך זמנו ( דברים טז)לא תאכלו 

ורבי שמעון חד לתוך זמנו וכל מחמצת מבעי ליה לכדתניא אין לי אלא שנתחמץ מאליו 

בר אחר מנין תלמוד לומר כל מחמצת לא תאכלו לא יאכל חמץ מיבעי ליה מחמת ד

לכדתניא רבי יוסי הגלילי אומר מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד 

יהודה מחמת דבר ' היום אתם יצאים ור( שמות יג)תלמוד לומר לא יאכל חמץ וסמיך ליה 

יוסי הגלילי מנא ליה אי בעית אימא ' מדאפקיה רחמנא בלשון מחמצת דר' אחר מנא לי

מדסמיך ליה היום אי בעית אימא סמוכין לא דריש אמר מר ומנין לאוכל חמץ משש שעות 



' ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה שנאמר לא תאכל עליו חמץ דברי רבי יהודה אמר לו ר

 שמעון וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו

מצות ורבי יהודה שפיר קאמר ליה רבי שמעון ורבי יהודה אמר לך ההוא לקובעו חובה 

( שמות יב)שמעון לקובעו חובה מנא ליה נפקא ליה ' אפילו בזמן הזה הוא דאתא ור

לטמא ושהיה בדרך רחוקה סלקא דעתך אמינא הואיל ' יהודה מיבעי לי' מבערב תאכלו ור

שמעון טמא ושהיה בדרך רחוקה לא ' ל ור"ניכול קמובפסח לא יאכל מצה ומרור נמי לא 

וכל ערל לא יאכל בו בו הוא ( שמות יב)איצטריך קרא דלא גרע מערל ובן נכר דכתיב 

אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ובמרור ורבי יהודה כתיב בהאי וכתיב בהאי מני מתניתין 

אי רבי יהודה חמץ סתמא קאמר אפילו דנכרי ואי רבי שמעון 

תוך זמנו נמי ' יוסי הגלילי אפי' דישראל נמי מישרא קא שרי ואי ר   א גמרא,טדף כ

יהודה היא ויליף שאור דאכילה ' מישרא קא שרי בהנאה אמר רב אחא בר יעקב לעולם ר

משאור דראייה מה שאור דראייה שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל 

אתה אוכל של אחרים ושל גבוה ובדין  גבוה אף שאור דאכילה שלך אי אתה אוכל אבל

באכילה נמי שרי ואיידי דתנא דישראל אסור בהנאה תנא ' הוא דאיבעי ליה למיתנא דאפי

נמי דנכרי מותר בהנאה ובדין הוא דאיבעי ליה למיתנא דאפילו בתוך זמנו מותר בהנאה 

בי שמעון ואיידי דתנא דישראל לאחר זמנו תנא נמי דנכרי לאחר זמנו רבא אמר לעולם ר

היא ורבי שמעון קנסא קניס הואיל ועבר עליה בבל יראה ובל ימצא בשלמא לרבא היינו 

דקתני של ישראל אסור משום שנאמר לא יראה אלא לרב אחא בר יעקב משום לא יאכל 

חמץ מיבעי ליה מי סברת אסיפא קאי ארישא קאי והכי קאמר חמץ של נכרי שעבר עליו 

ר לא יראה לך שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של הפסח מותר בהנאה משום שנאמ

אחרים ושל גבוה ויליף שאור דאכילה משאור דראייה ואזדו לטעמייהו דאיתמר האוכל 

יהודה רבא אמר לוקה ורב אחא בר יעקב ' שאור של נכרי שעבר עליו הפסח לדברי ר

אייה ורב אמר אינו לוקה רבא אמר לוקה לא יליף רבי יהודה שאור דאכילה משאור דר

אחא בר יעקב אמר אינו לוקה יליף שאור דאכילה משאור דראייה והדר ביה רב אחא בר 

יעקב מההיא דתניא האוכל חמץ של הקדש במועד מעל ויש אומרים לא מעל מאן יש 

נחוניא בן הקנה היה עושה את ' אומרים אמר רבי יוחנן רבי נחוניא בן הקנה היא דתניא ר

מין מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין אף יום יום הכפורים כשבת לתשלו

הכפורים מתחייב בנפשו ופטור מתשלומין רב יוסף אמר בפודין את הקדשים להאכילן 

לכלבים קמיפלגי מאן דאמר מעל קסבר פודין את הקדשים להאכילן לכלבים ומאן דאמר 

לא מעל קסבר אין פודין רב אחא בר רבא תנא לה 

א שמעתא משמיה דרב יוסף בהא לישנא דכולי עלמא אין פודין את לה   ב גמרא,דף כט

הקדשים להאכילן לכלבים והכא בהא קמיפלגי בדבר הגורם לממון כממון דמי מאן דאמר 

מעל קסבר דבר הגורם לממון כממון דמי ומאן דאמר לא מעל קסבר דבר הגורם לממון 

רם לממון כממון דמי והכא לאו כממון דמי רב אחא בר יעקב אמר דכולי עלמא דבר הגו

בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון קמיפלגי מאן דאמר לא מעל כרבי יהודה ומאן דאמר 

יהודה יליף שאור דאכילה משאור ' ש והא רב אחא בר יעקב הוא דאמר דר"מעל כר

דראייה אלא הדר ביה רב אחא בר יעקב מההיא רב אשי אמר דכולי עלמא אין פודין ודבר 

ן לאו כממון דמי והכא בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבנן קמיפלגי מאן דאמר הגורם לממו

אמר רב חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו  : מעל כרבי יוסי ומאן דאמר לא מעל כרבנן



אסור שלא בזמנו במינו אסור שלא במינו מותר במאי עסקינן אילימא בנותן טעם שלא 

אלא במשהו חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו  בזמנו שלא במינו מותר הא יהיב טעמא

אסור רב לטעמיה דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינו במשהו שלא 

במינו בנותן טעם רב גזר חמץ בזמנו שלא במינו אטו מינו ושלא בזמנו במינו אסור כרבי 

האי לא גזרינן שמואל יהודה ושלא במינו מותר דשלא בזמנו ושלא במינו אטו מינו כולי 

אמר חמץ בזמנו במינו אסור שלא במינו מותר שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר 

חמץ בזמנו במינו אסור שמואל לטעמיה דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין 

שבתורה במינו אסורין במשהו שלא במינו בנותן טעם שלא במינן אטו מינן לא גזר שלא 

שמעון ורבי יוחנן אמר חמץ בזמנו בין במינו ' מינן בין שלא במינן מותרין כרבזמנו בין ב

ובין שלא במינו אסור בנותן טעם שלא בזמנו בין במינן בין שלא במינן מותר חמץ בזמנו 

יוחנן וריש לקיש דאמרי ' יוחנן לטעמיה דר' בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם ר

במינן בין שלא במינן בנותן טעם שלא בזמנו בין במינו תרוייהו כל איסורין שבתורה בין 

שמעון ' בין שלא במינו מותרין כר

אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור במשהו כרב    א גמרא,דף ל

שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר כרבי שמעון ומי אמר רבא הכי והאמר רבא 

איל ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא הני מילי בעיניה אבל על רבי שמעון קנסא קניס הו

ידי תערובת לא ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא כי הוינן בי רב נחמן כי הוו נפקי שבעה 

אמר רב קדירות בפסח ישברו ואמאי  : יומי דפסחא אמר לן פוקו וזבינו חמירא דבני חילא

ילמא אתו למיעבד בהו במינו לשהינהו אחר הפסח וליעבד בהו שלא במינן גזירה ד

ושמואל אמר לא ישברו אבל משהי להו לאחר זמנו ועביד בהו בין במינו בין שלא במינו 

ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל להנהו דמזבני כנדי אשוו זביני אכנדיכי ואי לא 

דרשינא לכו כרבי שמעון ולידרוש להו דהא שמואל כרבי שמעון סבירא ליה אתריה דרב 

לריפתא אפילו במילחא ' ההוא תנורא דטחו ביה טיחיא אסרה רבא בר אהילאי למיכליהוה 

לעולם דילמא אתי למיכליה בכותחא מיתיבי אין לשין את העיסה בחלב ואם לש כל הפת 

כולה אסורה מפני הרגל עבירה כיוצא בו 

את אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיסיק    ב גמרא,דף ל

התנור הא הוסק התנור מיהא שרי תיובתא דרבא בר אהילאי תיובתא אמר ליה רבינא 

לרב אשי וכי מאחר דאיתותב רבא בר אהילאי אמאי קאמר רב קדירות בפסח ישברו אמר 

של חרס ואיבעית אימא הא והא בשל חרס זה ' ליה התם תנור של מתכת הכא בקדיר

נ ליעבד ליה הסקה מבפנים חייס עליה "ה הסיקן מבפנים וזה הסיקן מבחוץ וכי תימא

ל "משום דפקעה הלכך האי בוכיא הסיקו מבחוץ הוא ואסור ואי מלייה גומרי שפיר דמי א

רבינא לרב אשי הני סכיני בפסחא היכי עבדינן להו אמר ליה לדידי חדתא קא עבדינן אמר 

מינא קתייהו ליה תינח מר דאפשר ליה דלא אפשר ליה מאי אמר ליה אנא כעין חדתא קא

בטינא ופרזלייהו בנורא והדר מעיילנא לקתייהו ברותחין והלכתא אידי ואידי ברותחין 

ובכלי ראשון אמר רב הונא בריה דרב יהושע עץ פרור מגעילו ברותחין ובכלי ראשון 

קסבר כבולעו כך פולטו בעו מיניה מאמימר הני מאני דקוניא מהו לאישתמושי בהו 

לך דודאי אסירי כי תיבעי לך אוכמי וחיורי מאי והיכא דאית בהו בפסחא ירוקא לא תיבעי 

ל חזינא להו דמידייתי "קרטופני לא תיבעי לך דודאי אסירי כי תיבעי לך דשיעי מאי א

אלמא בלעי ואסירי והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם ומאי שנא 



אוכמא בין חיורי ובין ירוקי שרי וכי תימא לענין יין נסך דדריש מרימר מאני דקוניא בין 

יין נסך דרבנן חמץ דאורייתא כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון אמר ליה זה תשמישו 

על ידי חמין וזה תשמישו על ידי צונן אמר רבא בר אבא אמר רב חייא בר אשי אמר 

ר הואיל שמואל כל הכלים שנשתמשו בהן חמץ בצונן משתמש בהן מצה חוץ מן בית שאו

שחימוצו קשה אמר רב אשי ובית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי אמר רבא הני 

אגני דמחוזא הואיל ותדירי למילש בהו חמירא ומשהו בהו חמירא כבית שאור שחימוצו 

: ל"קשה דמי פשיטא מהו דתימא כיון דרויחא שליט בהו אוירא ולא בלעי קמ

ל חמצו אחר הפסח מותר בהנאה וישראל נכרי שהלוה את ישראל ע   ב משנה,דף ל

: שהלוה את נכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה

איתמר בעל חוב אביי אמר למפרע הוא גובה ורבא אמר מכאן ולהבא הוא    ב גמרא,דף ל

גובה כל היכא דאקדיש לוה וזבין לוה כולי עלמא לא פליגי דאתי מלוה וטריף 

ן מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים האלו כי ואתי מלוה ופריק דתנ   א גמרא,דף לא

פליגי דזבין מלוה וקדיש מלוה אביי אמר למפרע הוא גובה כיון דמטא זמניה ולא פרעיה 

איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא ברשותיה הוה קאי ושפיר אקדיש ושפיר זבין ורבא אמר 

י אישתכח דהשתא קא מכאן ולהבא הוא גובה כיון דאילו הוו ליה זוזי הוה מסליק להו בזוז

קני ומי אמר רבא הכי והאמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וזקפן 

עליו במלוה ומת ראובן ואתא בעל חוב דראובן וטריף ליה משמעון ואתא שמעון ופייסיה 

בזוזי דינא הוא דאתו בני ראובן ואמרי ליה לשמעון אנן מטלטלי שבק אבון גבך ומטלטלי 

ל חוב לא משתעבדי ואמר רבא אי פיקח שמעון מגבי להו ארעא והדר גבי לה דיתמי לבע

מינייהו דאמר רב נחמן יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן 

אי אמרת בשלמא למפרע הוא גובה אמטו להכי חוזר וגובה אותה מהן דכמאן דגבו מחיים 

וא גובה אמאי חוזר וגובה אותה מהן הא הוי דאבוהון דמי אלא אי אמרת מכאן ולהבא ה

כמאן דזבין יתמי נכסי דמי ואילו קני יתמי נכסי מי קא משתעבדי לבעל חוב שאני התם 

' דאמר להו כי היכי דמשתעבדנא ליה לאבוכון משתעבדנא נמי לבעל חוב דאבוכון מדר

ין מזה ונותנין נתן דתניא רבי נתן אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציא

ונתן לאשר אשם לו תנן נכרי שהלוה את ישראל על חמצו ( במדבר ה)לזה תלמוד לומר 

אחר הפסח מותר בהנאה אי אמרת בשלמא למפרע הוא גובה אמטו להכי מותר בהנאה 

אלא אי אמרת מכאן ולהבא הוא גובה אמאי מותר בהנאה ברשותא דישראל הוה קאי הכא 

לו לימא כתנאי ישראל שהלוה לנכרי על חמצו לאחר הפסח במאי עסקינן כשהרהינו אצ

אינו עובר משום רבי מאיר אמרו עובר מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר למפרע הוא 

גובה ומר סבר מכאן ולהבא הוא גובה ותסברא אימא סיפא אבל נכרי שהלוה לישראל על 

התם אינו עובר חמצו לאחר הפסח דברי הכל עובר והא איפכא מיבעי ליה למאן דאמר 

הכא עובר למאן דאמר התם עובר הכא אינו עובר 

יצחק דאמר ' אלא הכא במאי עסקינן כגון שהרהינו אצלו וקמיפלגי בדר   ב גמרא,דף לא

ולך תהיה צדקה אם אינו קונה ( דברים כד)יצחק מנין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר ' ר

סבר הני מילי ישראל מישראל הוא  ק"משכון צדקה מנין מכאן לבעל חוב שקונה משכון ת

מ סבר קל וחומר ישראל "דקרינא ביה ולך תהיה צדקה אבל ישראל מנכרי לא קני ור

מישראל קני ישראל מנכרי לא כל שכן אבל נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח 

דברי הכל עובר התם ודאי נכרי מישראל לא קני תנן נכרי שהלוה ישראל על חמצו אחר 



מותר בהנאה נהי נמי דהרהינו אצלו הא אמרת נכרי מישראל לא קני לא קשיא הא  הפסח

דאמר ליה מעכשיו הא דלא אמר ליה מעכשיו ומנא תימרא דשני ליה בין היכא דאמר 

מעכשיו ובין היכא דלא אמר מעכשיו דתניא נכרי שהרהין פת פורני אצל ישראל אינו 

א ומאי שנא סיפא אלא לאו שמע מינה עובר ואם אמר לו הגעתיך עובר מאי שנא ריש

ר חנות של ישראל "ל מעכשיו להיכא דלא אמר ליה מעכשיו שמע מינה ת"שאני היכא דא

ומלאי של ישראל ופועלי נכרים נכנסין לשם חמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור בהנאה 

ואין צריך לומר באכילה חנות של נכרי ומלאי של נכרי ופועלי ישראל נכנסין ויוצאין 

: לשם חמץ שנמצא שם אחר הפסח מותר באכילה ואין צריך לומר בהנאה

חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער רבן שמעון בן גמליאל אומר    ב משנה,דף לא

: כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו

אמר רב חסדא וצריך שיבטל בלבו תנא כמה חפישת הכלב שלשה    ב גמרא,דף לא

טפחים אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי הא דאמר שמואל כספים אין להם 

שמירה אלא בקרקע מי בעינן שלשה טפחים או לא אמר ליה הכא משום ריחא בעינן 

רפרם בר פפא  שלשה טפחים התם משום איכסויי מעינא הוא ולא בעי שלשה וכמה אמר

: מסיכרא טפח

האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש במזיד פטור    ב משנה,דף לא

: מתשלומין ומדמי עצים

תנן התם האוכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומש אחד האוכל ואחד    ב גמרא,דף לא

השותה 

 ואחד הסך אחד תרומה טמאה ואחד תרומה טהורה משלם חומש   א גמרא,דף לב

וחומשא דחומשא איבעיא להו כשהוא משלם לפי מדה משלם או לפי דמים משלם כל 

היכא דמעיקרא שויא ארבעה זוזי ולבסוף שויא זוזא לא תיבעי לך דודאי כדמעיקרא 

משלם לפי דמים דלא גרע מגזלן דתנן כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה כי תיבעי לך 

לפי מדה משלם דאמר ליה גריוא אכל  דמעיקרא שויא זוזא ולבסוף שויא ארבעה מאי

גריוא משלם או דילמא לפי דמים משלם בזוזא אכל בזוזא משלם אמר רב יוסף תא שמע 

אכל גרוגרות ושילם לו תמרים תבא עליו ברכה אי אמרת בשלמא לפי מדה משלם אמטו 

יא להכי תבא עליו ברכה דאכיל גריוא דגרוגרות דשויא זוזא וקא יהיב גריוא דתמרים דשו

ארבעה אלא אי אמרת לפי דמים משלם אמאי תבא עליו ברכה בזוזא אכל בזוזא קא 

משלם אמר אביי לעולם לפי דמים משלם ואמאי תבא עליו ברכה דאכל מידי דלא קפיץ 

תנן האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג  : עליה זביניה וקא משלם מידי דקפיץ עליה זביניה

מדה משלם שפיר אלא אי אמרת לפי דמים משלם קרן וחומש אי אמרת בשלמא לפי 

יוסי הגלילי היא דאמר חמץ בפסח מותר ' משלם חמץ בפסח בר דמים הוא אין הא מני ר

יוסי הגלילי אמאי ' בהנאה אי הכי אימא סיפא במזיד פטור מן התשלומין ומדמי עצים אי ר

וניא בן הקנה נחוניא בן הקנה דתניא רבי נח' פטור מן התשלומין ומדמי עצים סבר לה כר

כתנאי האוכל תרומת חמץ בפסח פטור ' היה עושה את יום הכפורים כשבת לתשלומין וכו

יוחנן בן נורי מחייב אמר לו רבי עקיבא ' מן התשלומין ומדמי עצים דברי רבי עקיבא ר

ע ומה הנאה יש "יוחנן בן נורי לר' יוחנן בן נורי וכי מה הנאה יש לו בה אמר לו ר' לר

ה טמאה בשאר כל ימות השנה שמשלם אמר לו לא אם אמרת בתרומה טמאה לאוכל תרומ

פ שאין לו בה היתר אכילה יש לו בה היתר הסקה תאמר בזה "בשאר ימות השנה שאע



שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה הא למה זה דומה לתרומת תותים וענבים 

במפריש תרומה והחמיצה  א"שנטמאה שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה בד

ונתן לכהן את ( ויקרא כב)אבל מפריש תרומת חמץ דברי הכל אינה קדושה תניא אידך 

הקדש דבר הראוי להיות קדש פרט לאוכל תרומת חמץ בפסח שפטור מן התשלומים 

א "א בן יעקב לר"א חסמא מחייב אמר לו ר"אליעזר בן יעקב ור' ומדמי עצים דברי ר

א בן יעקב וכי מה הנאה יש לו "א חסמא לר"ש לו בה אמר לו רחסמא וכי מה הנאה י

לאוכל תרומה טמאה בשאר ימות השנה שמשלם אמר לו לא אם אמרת בתרומה טמאה 

פ שאין לו בה היתר אכילה יש לו בה היתר הסקה תאמר בזו "בשאר ימות השנה שאע

היתר הסקה שאם שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה אמר לו אף בזו יש לו בה 

רצה הכהן מריצה לפני כלבו או מסיקה תחת תבשילו 

יוחנן בן נורי כולהו ' אמר אביי רבי אליעזר בן יעקב ורבי עקיבא ור   ב גמרא,דף לב

סבירא להו חמץ בפסח אסור בהנאה ובהא פליגי דרבי עקיבא סבר לפי דמים משלם ורבי 

מא רבי יוחנן בן נורי נמי כרבי עקיבא יוחנן בן נורי סבר לפי מדה משלם פשיטא מהו דתי

' סבירא ליה דאמר לפי דמים משלם והתם היינו טעמא דקא מחייב משום דסבר לה כר

ל ואימא הכי נמי אם כן נהדר ליה רבי "יוסי הגלילי דאמר חמץ בפסח מותר בהנאה קמ

 : קבאליעזר בן יע' עקיבא כי היכי דמהדר ליה רבי אלעזר חסמא לר' יוחנן בן נורי לר

ר האוכל כזית תרומה משלם קרן וחומש אבא שאול אומר עד שיהא בו שוה פרוטה "ת

ואיש כי יאכל קדש בשגגה ואכילה בכזית ואבא ( ויקרא כב)ט דתנא קמא אמר קרא "מ

שאול מאי טעמא אמר קרא ונתן ואין נתינה פחות משוה פרוטה ואידך נמי הא כתיב יאכל 

מא הכתיב ונתן ההוא מיבעי ליה לדבר הראוי להיות ההוא פרט למזיק הוא דאתא ותנא ק

ר האוכל תרומה פחות מכזית משלם את "ת : >פרט לאוכל תרומת חמץ בפסח>קדש 

הקרן ואינו משלם את החומש היכי דמי אי דלית ביה שוה פרוטה קרן נמי לא לישלם ואי 

כי כיון דאית בה שוה פרוטה חומש נמי לישלם לעולם דאית בה שוה פרוטה ואפילו ה

דלית ביה כזית משלם את הקרן ואינו משלם את החומש אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא 

ג דלית ביה כזית "דלא כאבא שאול דאי כאבא שאול האמר כיון שיש בה שוה פרוטה אע

אמר להו רב פפא אפילו תימא אבא שאול אבא שאול תרתי בעי ומי בעי אבא שאול תרתי 

שיש בו שוה פרוטה חייב בתשלומין את שאין בו שוה והא תנן אבא שאול אומר את 

פרוטה אינו חייב בתשלומין אמרו לו לא אמרו שוה פרוטה אלא לענין מעילה בלבד אבל 

לתרומה אינו חייב עד שיהא בו כזית ואם איתא כיון שיש בו כזית מיבעי ליה תיובתא ואף 

הלא דין הוא ומה שאר וחטאה בשגגה פרט למזיד ו( ויקרא ה)רב פפא הדר ביה דתניא 

מצות שחייב בהן כרת פוטר בהן את המזיד מעילה שאין בה כרת אינו דין שפטר את 

המזיד לא אם אמרת בשאר מצות שכן לא חייב בהן מיתה תאמר במעילה שחייב בה מיתה 

ל בשגגה פרט למזיד ואמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין האי תנא מעיקרא "ת

ולבסוף אלימא ליה מיתה ואמר ליה הכי קאמר לא אם אמרת בשאר  אלימא ליה כרת

מצות שכן לא חייב בהן מיתה בפחות מכזית תאמר במעילה שחייב בה מיתה בפחות 

ל מאי ניחותא דרבה ורב ששת שדו "מכזית ואמר ליה תנוח דעתך שהנחת את דעתי וא

ביה נרגא מאן שמעת ליה דאמר 

תה רבי היא דתניא הזיד במעילה רבי אומר במיתה הזיד במעילה במי   א גמרא,דף לג

וחכמים אומרים באזהרה מאי טעמא דרבי אמר רבי אבהו גמר חטא חטא מתרומה מה 



תרומה במיתה אף מעילה במיתה ומינה מה תרומה בכזית אף מעילה בכזית ומתקיף לה 

שוה  רב פפא ממאי דרבי כרבנן סבירא ליה דילמא כאבא שאול סבירא ליה דאמר יש בה

מ "ג דלית בה כזית והא רב פפא הוא דאמר דאבא שאול תרתי בעי אלא ש"פרוטה אע

הדר ביה מר בריה דרבנא אמר הכי קאמר לא אם אמרת בשאר מצות שלא עשה בהן 

שאין מתכוין כמתכוין שאם נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר שפטור תאמר 

חמם בגיזי עולה שמעל רב נחמן בר יצחק במעילה שאם נתכוין להתחמם בגיזי חולין ונת

אמר הכי קאמר לא אם אמרת בשאר מצות שכן לא מתחייב בהן שאין מתעסק כמתעסק 

שאם נתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר שפטור תאמר במעילה שאם הושיט 

א במפריש תרומה "ידו לכלי ליטול חפץ וסך ידו בשמן של קודש שמעל אמר מר בד

ל הפריש חמץ תרומה דברי הכל אינה קדושה מנא הני מילי אמר רב נחמן והחמיצה אב

תתן לו ולא לאורו מתיב רב הונא בריה דרב יהושע אין ( דברים יח)בר יצחק אמר קרא 

תורמין מן הטמאה לטהורה ואם תרם בשוגג תרומתו תרומה ואמאי לימא לו ולא לאורו 

ו שעת הכושר ודלא היתה לו שעת לא קשיא התם היתה לו שעת הכושר הכא לא היתה ל

ל אין "הכושר היכי דמי כגון דאחמיץ במחובר אבל אחמיץ בתלוש הכי נמי דקדשה א

בגזירת עירין פתגמא ובמאמר קדישין שאלתא וכן מורין בבי מדרשא כוותי כי ( דנייאל ד)

אתא רב הונא בריה דרב יהושע 

ה ניכרין לישראל יצתה זו ראשית ששירי( דברים יח)אמר אמר קרא    ב גמרא,דף לג

' שאין שיריה ניכרין יתיב רב אחא בר רב עויא קמיה דרב חסדא ויתיב ואמר משמיה דר

יוחנן ענבים שנטמאו דורכן פחות פחות מכביצה ויינן כשר לנסכין אלמא קסבר משקין 

מיפקד פקידי לאימת קא מיטמאי לכי סחיט להו לכי סחיט להו ליתיה לשיעוריה אי הכי 

נמי דהתנן טמא מת שסחט זיתים וענבים כביצה מכוונת טהורין התם דאי עבד הכא  כביצה

ל רב חסדא מאן ציית לך ולרבי יוחנן "לכתחלה גזירה דילמא אתי למיעבד יותר מכביצה א

רבך וכי טומאה שבהן להיכן הלכה אלמא קא סבר משקין מיבלע בליעי וכיון דאיטמו ליה 

ואת לא תיסברא דמשקין מיפקד פקידי והתנן טמא מת  אוכלא איטמו ליה משקין אמר ליה

שסחט זיתים וענבים מכוונת כביצה טהורין אי אמרת בשלמא מיפקד פקידי משום הכי 

ל הכא במאי עסקינן בענבים שלא "טהורין אלא אי אמרת מיבלע בליעי אמאי טהורין א

אי לא תימא הכי הוכשרו לאימת מתכשרי לכי סחיט להו כי סחיט להו בציר להו שיעורא ד

וענבים שנטמאה שאין לו בה לא > זיתים>הא דתניא הא למה זה דומה לתרומת תותין 

היתר אכילה ולא היתר הסקה הא היתר אכילה נמי אית ביה דאי בעי דריך להו פחות 

פחות מכביצה אמר רבא גזירה דילמא אתי בהו לידי תקלה אמר ליה אביי ומי חיישינן 

ין בפת ובשמן של תרומה שנטמאת אמר ליה פת זריק ליה בין לתקלה והא תניא מדליק

העצים שמן של תרומה רמי ליה בכלי מאוס גופא מדליקין בפת ובשמן של תרומה 

שנטמאת אביי אמר משמיה דחזקיה ורבא אמר דבי רבי יצחק בר מרתא אמר רב הונא לא 

אפילו חיטי ואמאי שנו אלא פת אבל חיטי לא שמא יבא בהן לידי תקלה ורבי יוחנן אמר 

ניחוש דילמא אתי בהן לידי תקלה כדאמר רב אשי 

בשליקתא ומאיסתא הכי נמי בשליקתא ומאיסתא והיכא איתמר דרב    א גמרא,דף לד

ר יצחק אבא שאול גבל של בית רבי היה והיו "אשי אהא דאמר רבי אבין בר רב אחא א

הרה אמאי ניחוש דילמא אתי מחמין לו חמין בחיטין של תרומה טמאה ללוש בהן עיסה בט

ר אשי בשליקתא ומאיסתא אביי בר אבין ורב חנניא בר אבין תנו "בהו לידי תקלה א



תרומות בי רבה פגע בהו רבא בר מתנה אמר להו מאי אמריתו בתרומות דבי מר אמרו 

ליה ומאי קשיא לך אמר להו תנן שתילי תרומות שנטמאו ושתלן טהורים מלטמא ואסורין 

וכי מאחר דטהורין מלטמא אמאי אסורין מלאכול אמרו ליה הכי אמר > תרומהב>מלאכול 

ל גידולי תרומה תרומה תנינא גידולי תרומה "רבה מאי אסורין אסורין לזרים ומאי קמ

ל בדבר שאין זרעו כלה הא נמי תנינא הטבל "תרומה וכי תימא גידולי גידולין ומאי קמ

גידולי גידולין אסורין ' ר שאין זרעו כלה אפיגידוליו מותרין בדבר שזרעו כלה אבל בדב

ל מידי שמיע לך בהא אמר להו הכי אמר רב ששת מאי אסורין "באכילה אישתיקו א

ד היסח הדעת פסול הגוף "אסורין לכהנים הואיל ואיפסילו להו בהיסח הדעת הניחא למ

הדעת  ד היסח הדעת פסול טומאה הוי מאי איכא למימר דאתמר היסח"הוי שפיר אלא למ

רבי יוחנן אמר פסול טומאה הוי ורבי שמעון בן לקיש אמר פסול הגוף הוי רבי יוחנן אמר 

פסול טומאה הוי שאם יבא אליהו ויטהרנה שומעין לו רבי שמעון בן לקיש אומר פסול 

' ל ר"הגוף הוי שאם יבא אליהו ויטהרנה אין שומעין לו איתיביה רבי יוחנן לרשב

ן בן ברוקא אומר לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של ישמעאל בנו של רבי יוחנ

כבש ששם היו זורקין פסולי חטאת העוף ותעובר צורתן ויוצאין לבית השריפה אי אמרת 

בשלמא פסול טומאה הוי משום הכי בעי עיבור צורה שמא יבא אליהו ויטהרנה אלא אי 

אמרת פסול הגוף למה לי עיבור צורה והתנן זה הכלל 

כל שפסולו בגופו ישרף מיד בדם ובבעלים תעובר צורתן ויוצאין לבית    גמרא ב,דף לד

ל האי תנא תנא דבי רבה בר אבוה הוא דאמר אפילו פיגול טעון עיבור צורה "השריפה א

איתיביה נטמא או שנפסל הבשר או שיצא חוץ לקלעים רבי אליעזר אומר יזרוק רבי 

ם זרק הורצה מאי נפסל לאו בהיסח הדעת אי יהושע אומר לא יזרוק ומודה רבי יהושע שא

אמרת בשלמא פסולי טומאה הוי היינו דמשכחת לה דמרצי ציץ אלא אי אמרת פסול הגוף 

מאי נפסל נפסל בטבול יום אי הכי היינו טמא תרי גווני טמא כי > ציץ>הוי אמאי הורצה 

בי בארעא ירמיה ואמר בבלאי טפשאי משום דית' סליק רבין אמרה לשמעתיה קמיה דר

' דחשוכא אמריתון שמעתתא דמחשכו לא שמיע לכו הא דרבי שמעון בן לקיש משמיה דר

כ השיקן טמאים "אושעיא מי החג שנטמאו השיקן ואחר כך הקדישן טהורין הקדישן ואח

כ הקדישן מה לי הקדישן ואחר כך השיקן אלמא אין "מכדי זריעה נינהו מה לי השיקן ואח

ן זריעה לתרומה יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא אמר זריעה להקדש הכא נמי אי

ליה אביי הקדישן בכלי קאמר אבל בפה לא עבוד רבנן מעלה או דילמא בפה נמי עבוד 

אבהו אמר רבי יוחנן ' רבנן מעלה אמר ליה זו לא שמעתי כיוצא בה שמעתי דאמר ר

ין והא ענבים כ דרכן טמא"כ הקדישן טהורים הקדישן ואח"ענבים שנטמאו דרכן ואח

דקדושת פה נינהו ואפילו הכי עבוד רבנן מעלה אמר רב יוסף ענבים קאמרת הכא בענבים 

של תרומה עסקינן דקדושת פה דידהו כקדושת כלי דמיא אבל הני דבעי כלי בפה לא עבוד 

רבנן מעלה דרכן ואפילו טובא ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבי יוחנן ענבים שנטמאו 

א התם דנגעו "פחות מכביצה איבעית אימא הכא נמי פחות פחות מכביצה ואבדורכן פחות 

להו בראשון דהוו להו אינהו שני הכא דנגעו בשני דהוו להו שלישי אמר רבא אף אנן נמי 

ונתן עליו מים חיים אל כלי שתהא חיותן בכלי ונתן אלמא תלושין ( במדבר יט)תנינא 

נינהו והא מחוברין נינהו 

אלא מעלה הכי נמי מעלה אמר רב שימי בר אשי אף אנן נמי תנינא טבל    א גמרא,דף לה

ועלה אוכל במעשר העריב שמשו אוכל בתרומה בתרומה אין בקדשים לא אמאי טהור 



והבשר לרבות את ( ויקרא ז)נ מעלה אמר רב אשי אף אנן נמי תנינא "הוא אלא מעלה ה

: מעלה הכא נמי מעלה העצים ולבונה עצים ולבונה בני איטמויי נינהו אלא

אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחטים בשעורים בכוסמין    א משנה,דף לה

ובשיפון ובשיבולת שועל ויוצאין בדמאי ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו ובמעשר שני 

והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא נטלה 

שני והקדש שלא נפדו חלות התודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אין תרומתו ולא במעשר 

: יוצא בהן עשאן למכור בשוק יוצאין בהן

תנא כוסמין מין חיטין שיבולת שועל ושיפון מין שעורין כוסמין גולבא    א גמרא,דף לה

שיפון דישרא שיבולת שועל שבילי תעלא הני אין אורז ודוחן לא מנהני מילי אמר רבי 

אליעזר בן יעקב אמר קרא ' ן לקיש וכן תנא דבי רבי ישמעאל וכן תנא דבי רשמעון ב

לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות דברים הבאים לידי חימוץ ( דברים טז)

אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון 

רז מין דגן הוא וחייבין על חימוצו כרת דתניא מתניתין דלא כרבי יוחנן בן נורי דאמר או

רבי יוחנן בן נורי אוסר באורז ודוחן מפני שקרוב להחמיץ איבעיא להו שקרוב להחמיץ 

דקדים ומחמיץ או דילמא קרוב להחמיץ הוי חמץ גמור לא הוי תא שמע דתניא אמר רבי 

א בו ידי חובתו בפסח וכן יוחנן בן נורי אורז מין דגן הוא וחייבין על חימוצו כרת ואדם יוצ

היה רבי יוחנן בן נורי אומר קרמית חייבת בחלה מאי קרמית אמר אביי שיצניתא מאי 

שיצניתא אמר רב פפא שיצניתא דמשתכחא ביני כלניתא אמר רבה בר בר חנה אמר ריש 

לקיש עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת יתיב רב פפא ורב הונא 

ל רב "דרב יהושע קמיה דרב אידי בר אבין ויתיב רב אידי בר אבין וקא מנמנם אבריה 

ל דאמר קרא לא תאכל עליו "הונא בריה דרב יהושע לרב פפא מאי טעמא דריש לקיש א

דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו במצה חייבין על חימוצו כרת והא הואיל [ 'וגו]חמץ 

ה מצה עשירה אין חייבין על חימוצה כרת איתיביה ואין אדם יוצא בה ידי חובתו דהויא לי

רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא המחהו וגמעו אם חמץ הוא ענוש כרת ואם מצה הוא 

אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח והא הכא דאין אדם יוצא ידי חובתו במצה וחייבין על 

א דריש לקיש משום חימוצו כרת איתער בהו רב אידי בר אבין אמר להו דרדקי היינו טעמ

דהוו להו מי פירות 

דמאי הא לא חזי  : 'יוצא בדמאי ובמעשר וכו : ומי פירות אין מחמיצין   ב גמרא,דף לה

ליה כיון דאי בעי מפקר לנכסיה הוי עני ואוכל דמאי השתא נמי חזי ליה דתנן מאכילין את 

אין מאכילין את העניים דמאי ואת אכסניא דמאי ואמר רב הונא תנא בית שמאי אומרים 

מעשר ראשון שנטלה  : העניים דמאי ואת האכסניא דמאי ובית הלל אומרים מאכילין

פשיטא דכיון שנטלה תרומתו חולין הוי לא צריכא שהקדימו בשיבלים  : 'תרומתו וכו

אבהו ' ונטלה הימנו תרומת מעשר ולא נטלה הימנו תרומה גדולה וכדרבי אבהו דאמר ר

ש מעשר ראשון שהקדימו בשיבלים פטור מתרומה גדולה שנאמר אמר רבי שמעון בן לקי

מעשר מן המעשר מעשר מן המעשר אמרתי לך ' והרמותם ממנו תרומת ה( במדבר יח)

ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר אמר ליה רב פפא לאביי אלא מעתה אפילו 

כם תרימו את כל מכל מתנותי( במדבר יח)ל עליך אמר קרא "הקדימו בכרי נמי ליפטר א

פשיטא  : 'מעשר שני והקדש שנפדו וכו : ומה ראית האי אידגן והאי לא אידגן' תרומת ה

 : הכא במאי עסקינן שנתן את הקרן ולא נתן את החומש וקא משמע לן דאין חומש מעכב



ל מצות "פשיטא מהו דתימא מצה שוה לכל אדם בעינן קמ : 'והכהנים בחלה ובתרומה וכו

פשיטא לא צריכא בטבל טבול מדרבנן שזרעו בעציץ  : 'אבל לא בטבל וכו : מצות ריבה

פשיטא לא צריכא שהקדימו בכרי  : ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו : שאינו נקוב

ולא במעשר שני  : מהו דתימא כדאמר ליה רב פפא לאביי קא משמע לן כדשני ליה

נפדו שלא נפדו כהלכתן מעשר שני פשיטא לעולם דנפדו ומאי לא  : 'והקדש שלא נפדו וכו

וצרת הכסף דבר שיש לו צורה והקדש ( דברים יד)שפדאו על גב אסימון דרחמנא אמר 

ונתן הכסף וקם לו תנו רבנן יכול יוצא ( ויקרא כז)שחיללו על גבי קרקע דרחמנא אמר 

אדם ידי חובתו בטבל שלא נתקן כל טבל נמי הא לא נתקן אלא בטבל שלא נתקן כל 

ראשון ולא [ מעשר]שנטלה ממנו תרומה גדולה ולא נטלה ממנו תרומת מעשר  צורכו

לא תאכל עליו חמץ מי ( דברים טז)מעשר שני ואפילו מעשר עני מנין תלמוד לומר 

שאיסורו משום בל תאכל עליו חמץ יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל חמץ אלא 

שמעון היא ' ששת הא מני רמשום בל תאכל טבל ואיסורא דחמץ להיכן אזלא אמר רב 

שמעון אומר ' דאמר אין איסור חל על איסור דתניא ר

האוכל נבלה ביום הכפורים פטור רבינא אמר אפילו תימא רבנן מי    א גמרא,דף לו

שאיסורו משום בל תאכל חמץ בלבד יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל חמץ בלבד 

ר יכול יוצא "א מחוורתא כדרב ששת תאלא אף משום בל תאכל טבל מידי בלבד כתיב אל

לחם עוני מה שנאכל באנינות ( דברים טז)ל "אדם ידי חובתו במעשר שני בירושלים ת

עקיבא אומר מצות ' יוסי הגלילי ר' יצא זה שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה דברי ר

ל לחם עוני פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש מאי טעמא "מצות ריבה אם כן מה ת

' יוסי הגלילי מי קרינן עני עוני קרינן ור' עקיבא מי כתיב לחם עוני עני כתיב ור' דר

עקיבא האי דקרינן ביה עוני כדשמואל דאמר שמואל לחם עוני לחם שעונין עליו דברים 

ע עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש לא והתניא אין לשין עיסה בפסח ביין "הרבה וסבר ר

יאל אומר תשרף מיד וחכמים אומרים יאכל ואמר רבי ושמן ודבש ואם לש רבן גמל

עקיבא שבתי היתה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע ולשתי להם עיסה ביין ושמן ודבש ולא 

אמרו לי דבר ואף על פי שאין לשין מקטפין בו אתאן לתנא קמא וחכמים אומרים את 

לשין את העיסה שלשין בו מקטפין בו ואת שאין לשין בו אין מקטפין בו ושוין שאין 

יהושע לבניה ' בפושרין לא קשיא הא ביום טוב ראשון הא ביום טוב שני כדאמר להו ר

יומא קמא לא תלושו לי בחלבא מכאן ואילך לושו לי בחלבא והתניא אין לשין את העיסה 

בחלב ואם לש כל הפת אסורה מפני הרגל עבירה אלא הכי קאמר יומא קמא לא תלושו לי 

לך לושו לי בדובשא ואיבעית אימא לעולם בחלבא כדאמר רבינא כעין בדובשא מכאן ואי

מאי שנא ממנחות  : ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין : תורא שרי הכא נמי כעין תורא

שלא יחמצו אם אמרו [ ומשמרן]> ומשתמרין>דתנן כל המנחות נילושות בפושרין 

אלמה אמר רבי זירא אמר רבה בר  בזריזין יאמרו בשאין זריזין אי הכי מילתת נמי לתית

ירמיה אמר שמואל חיטין של מנחות אין לותתין אותה לישה בזריזין איתא לתיתה ליתא 

והביאה אל הכהן ' ויצק עליה שמן וגו( ויקרא ב)בזריזין ולישה מי איתא בזריזין והכתיב 

מקמיצה ואילך מצות כהונה לימד על יציקה ובלילה שכשירה בכל אדם לישה נהי 

דבזריזין ליתא במקום זריזין איתא דאמר מר בלילה כשירה בזר חוץ לחומת עזרה פסולה 

לאפוקי לתיתה דאינה בזריזין ולא במקום זריזין ומאי שנא ממנחת העומר דתניא מנחת 

העומר לותתין אותה וצוברין אותה ציבור שאני תנו רבנן יכול יוצא אדם ידי חובתו 



בכל מושבותיכם תאכלו מצות מצה הנאכלת בכל  (שמות יב)בבכורים תלמוד לומר 

מושבותיכם יצאו בכורים שאין נאכלין בכל מושבותיכם אלא בירושלים דברי רבי יוסי 

הגלילי רבי עקיבא אומר מצה ומרור מה מרור שאינו בכורים אף מצה שאינה בכורים אי 

מה מרור שאין במינו בכורים אף מצה שאין במינה בכורים 

ל מצות מצות ריבה אי "אוציא חיטין ושעורין שיש במינן ביכורים ת   ב גמרא,דף לו

ע דתניא יכול יצא אדם ידי חובתו "מצות מצות ריבה אפילו ביכורים נמי הדר ביה ר

בכל מושבותיכם תאכלו מצות מצה הנאכלת בכל מושבות יצאו ( שמות יב)ל "בביכורים ת

יכול שאני מוציא אף מעשר שני  ביכורים שאינן נאכלין בכל מושבות אלא בירושלים

תלמוד לומר מצות מצות ריבה ומה ראית לרבות מעשר שני ולהוציא ביכורים מרבה אני 

ומוציא אני ביכורים [ אלעזר]> אליעזר' >מעשר שני שיש לו היתר בכל מושבות כדר

מנין למעשר שני שנטמא שפודין [ אלעזר]> אליעזר>ר "שאין להן היתר בכל מושבות דא

כי לא תוכל שאתו ואין שאת אלא אכילה שנאמר ( דברים יד)ל "בירושלים ת' אפי אותו

וישא משאת מאת פניו מאן שמעת ליה דאמר במעשר שני נפיק ביה רבי ( בראשית מג)

יוסי הגלילי ' עקיבא וקממעיט להו לביכורים מבכל מושבותיכם שמע מינה הדר ביה ור

זה שאין נאכל אלא בשמחה סבר ליה כרבי  מלחם עוני מי שנאכל באוני יצא' תיפוק לי

לא ( דברים יב)ש מתיר מאי טעמא דרבנן דכתיב "שמעון דתניא ביכורים אסורין לאונן ור

תוכל לאכול בשעריך ואמר מר תרומת ידך אלו ביכורים דאיתקש ביכורים למעשר מה 

תרומה מעשר אסור לאונן אף ביכורים אסור לאונן ורבי שמעון תרומה קרינהו רחמנא כ

מה תרומה מותרת לאונן אף ביכורים מותר לאונן ורבי שמעון נהי דהיקיש לית ליה 

ושמחת בכל הטוב ההוא לזמן שמחה ( דברים כו)' שמחה מיהא מיכתב כתיבא בהו דכתי

הוא דאתא דתנן מעצרת ועד החג מביא וקורא מהחג ועד חנוכה מביא ואינו קורא תנו 

ל "ה יכול לא יצא אדם ידי חובתו אלא בפת הדראה תרבנן לחם עוני פרט לחלוט ולאשיש

ל לחם עוני פרט לחלוט ולאשישה "כ מה ת"מצות מצות ריבה ואפילו כמצות של שלמה א

ויחלק לכל העם לכל ( ב ושמואל )ומאי משמע דהאי אשישה לישנא דחשיבותא דכתיב 

ואמר ' גוהמון ישראל למאיש ועד אשה לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת ו

רב חנן בר אבא אשפר אחד מששה בפר אשישה אחד מששה באיפה ופליגא דשמואל 

ר אין אופין "ואהבי אשישי ענבים ת( הושע ג)דאמר שמואל אשישה גרבא דחמרא דכתיב 

בפסח דברי בית שמאי > ביום טוב>פת עבה 

חם הפנים ר הונא טפח שכן מצינו בל"ובית הלל מתירין וכמה פת עבה א   א גמרא,דף לז

טפח מתקיף לה רב יוסף אם אמרו בזריזין יאמרו בשאינן זריזין אם אמרו בפת עמילה 

יאמרו בפת שאינו עמילה אם אמרו בעצים יבשין יאמרו בעצים לחים אם אמרו בתנור חם 

ירמיה בר ' יאמרו בתנור צונן אם אמרו בתנור של מתכת יאמרו בתנור של חרס אמר ר

ד ומנו רב איכא דאמרי רב ירמיה בר אבא אמר רב שאילית את אבא שאילית את רבי ביחו

רבי ביחוד ומנו רבינו הקדוש מאי פת עבה פת מרובה ואמאי קרו ליה פת עבה משום 

דנפישא בלישה ואי בעית אימא באתריה דהאי תנא לפת מרובה פת עבה קרו ליה מאי 

ט נמי אין הכי "ביטעמא אי משום דקא טרח טירחא דלא צריך מאי איריא בפסח אפילו 

נמי והאי תנא ביום טוב של פסח קאי תניא נמי הכי בית שמאי אומרים אין אופין פת עבה 

ר יוצאין בפת נקיה ובהדראה ובסריקין המצויירין בפסח "ביום טוב ובית הלל מתירין ת

פ שאמרו אין עושין סריקין המצויירין בפסח אמר רב יהודה דבר זה שאל בייתוס בן "אע



לחכמים מפני מה אמרו אין עושין סריקין המצויירין בפסח אמרו לו מפני שהאשה זונין 

שוהה עליה ומחמצתה אמר להם אפשר יעשנה בדפוס ויקבענה כיון אמרו לו יאמרו כל 

הסריקין אסורין וסריקי בייתוס מותרין אמר רבי אלעזר בר צדוק פעם אחת נכנסתי אחר 

יקין המצויירין בפסח אמרתי אבא לא כך אמרו אבא לבית רבן גמליאל והביאו לפניו סר

חכמים אין עושין סריקין המצויירין בפסח אמר לי בני לא של כל אדם אמרו אלא של 

ר "נחתומין אמרו איכא דאמרי הכי קאמר ליה לא של נחתומין אמרו אלא של כל אדם א

סופגנין ר ה"יוסי עושין סריקין כמין רקיקין ואין עושין סריקין כמין גלוסקאות ת

והדובשנין ואיסקריטין וחלת המסרת והמדומע פטורים מן החלה מאי חלת המסרת אמר 

רבי יהושע בן לוי זה חלוט של בעלי בתים אמר ריש לקיש הללו מעשה אילפס הן ורבי 

יוחנן אמר מעשה אילפס חייבין והללו שעשאן בחמה מיתיבי הסופגנין והדובשנין 

ן בחמה פטורין תיובתיה דרבי שמעון בן לקיש אמר והאיסקריטין עשאן באילפס חייבי

עולא אמר לך רבי שמעון בן לקיש הכא במאי עסקינן שהרתיח ולבסוף הדביק אבל 

הדביק ולבסוף הרתיח מאי הכי נמי דפטורין אדתני סיפא עשאן בחמה פטורין ליפלוג 

טורין א כגון שהרתיח ולבסוף הדביק אבל הדביק ולבסוף הרתיח פ"וליתני בדידה בד

א שהרתיח ולבסוף הדביק אבל הדביק ולבסוף הרתיח נעשה "חסורי מחסרא והכי קתני בד

ש יוצאין במצה הינא ובמצה העשויה באילפס הכא נמי "כמי שעשאן בחמה ופטורין ת

שהרתיח ולבסוף הדביק מאי מצה הינא אמר רב יהודה אמר שמואל כל שפורסה ואין 

חמי תודה פשיטא הכא לחם כתיב והכא לחם כתיב חוטין נמשכין הימנה אמר רבא וכן ל

והקריב ממנו ( ויקרא ז)מהו דתימא הואיל וכתיב 

ל "אחד מכל קרבן אחד שלא יטול פרוס והכא כמאן דפריסא דמיא קמ   ב גמרא,דף לז

ה מחייבין החליטה בית שמאי מחייבין ובית הלל "מיתיבי המעיסה בית שמאי פוטרין וב

איזהו החליטה המעיסה קמח שעל גבי מוגלשין החליטה מוגלשין פוטרין איזהו המעיסה ו

יוסי אומר משום אביו זה וזה לפטור ואמרי לה זה וזה ' ישמעאל בר' שעל גבי קמח ר

לחיוב וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה עשאן באילפס פטור בתנור חייב ותנא קמא מאי 

' ר יהודה ואיתימא ר"כן אשנא המעיסה ומאי שנא חליטה אמר רב יהודה אמר שמואל ו

יהושע בן לוי כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו ותברא מי ששנה זו לא שנה זו קתני מיהת 

יוחנן ' וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה שעשאן באילפס פטור בתנור חייב תיובתא דר

' ל לחם ר"יוחנן תנאי היא דתניא יכול יהא מעיסה וחלוטה חייבין בחלה ת' אמר לך ר

יהודה היינו תנא קמא אלא לאו מעשה אילפס ' אומר אין לחם אלא האפוי בתנור ר יהודה

יהודה סבר מעשה אילפס פטורין לא ' איכא בינייהו תנא קמא סבר מעשה אילפס חייבין ור

דכולי עלמא מעשה אילפס פטורין והכא כגון שחזר ואפאו בתנור קא מיפלגי דתנא קמא 

יהודה סבר אין לחם אלא האפוי בתנור ' רינן ביה ורסבר כיון שחזר ואפאו בתנור לחם ק

יהודה ' מעיקרא וכיון דמעיקרא לאו בתנור אפייה לאו לחם הוא אמר רבא מאי טעמא דר

ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד לחם האפוי בתנור אחד קרוי לחם ( ויקרא כו)דכתיב 

' ה דרבי זירא ויתיב רושאין אפוי בתנור אחד אין קרוי לחם יתיב רבה ורב יוסף אחורי

זירא בעי מיניה מעולא הדביק מבפנים והרתיח ' זירא קמיה דעולא אמר ליה רבה לר

ל "מבחוץ מהו אמר ליה מאי אימא ליה דאי אמינא ליה אמר לי הי ניהו מעשה אילפס א

רב יוסף לרבי זירא בעו מיניה מעולא הדביק מבפנים ואבוקה כנגדו מהו אמר ליה מאי 



י אמינא ליה אמר לי רוב עניים עושין כן אמר רב אסי עיסה של מעשר שני אימא ליה דא

מאיר פטורה מן החלה לדברי חכמים חייבת בחלה ' לדברי ר

מאיר אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח ' מצות של מעשר שני לדברי ר   א גמרא,דף לח

מאיר אין יוצא בו ' יוצא בה ידי חובתו בפסח אתרוג של מעשר שני לדברי ר' לדברי חכמי

ידי חובתו ביום טוב לדברי חכמים אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב מתקיף לה רב פפא 

( ויקרא כג)עריסותיכם משלכם אתרוג נמי דכתיב ( במדבר טו)בשלמא עיסה דכתיב 

ולקחתם לכם לכם משלכם יהא אלא מצה מי כתיב מצתכם אמר רבא ואיתימא רב יימר 

( במדבר טו)לחם עוני וכתיב התם ( דברים טז)חם כתיב הכא בר שלמיא אתיא לחם ל

והיה באכלכם מלחם הארץ מה להלן משלכם אף כאן משלכם לימא מסייע ליה עיסה של 

מ וחכמים אומרים חייבת לימא מסייע היינו הך הכי "מעשר שני פטורה מן החלה דברי ר

אני התם דכתיב לימא מדפליגי בעיסה בהנך נמי פליגי או דילמא ש> ליה>קאמר 

שמעון בן לקיש מהו שיצא אדם ידי חובתו ' עריסותיכם עריסותיכם תרי זימני בעי ר

יוסי הגלילי לא תיבעי לך השתא בחולין לא ' בחלה של מעשר שני בירושלים אליבא דר

עקיבא בחולין הוא דנפיק דאי מיטמו יש להן ' נפיק בחלתו מיבעיא כי תיבעי לך אליבא דר

אבל חלה דאי מטמיא לית לה היתר במושבות ולשריפה אזלא לא נפיק או היתר במושבות 

דילמא אמרינן הואיל ואילו לא קרא עליה שם ואיטמי אית לה היתר במושבות ונפיק בה 

השתא נמי נפיק איכא דאמרי הא ודאי לא תיבעי לך דודאי אמרינן הואיל כי תיבעי לך 

בעי לך כיון דאמרי יפדה היינו מעשר חלה הלקוח בכסף מעשר שני ואליבא דרבנן לא תי

' יהודה דאמר יקבר דתנן הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא יפדה ר' כי תיבעי לך אליבא דר

שם ואיטמי ' יהודה אומר יקבר מי אמרינן הואיל ואי לא לקוח הוי והואיל ולא קרא עלי

רינן תרי השתא נמי נפיק ביה או דילמא חד הואיל אמ' יש לו היתר במושבות ונפיק בי

 : 'חלת תודה ורקיקי נזיר וכו : הואיל לא אמרינן אמר רבא מסתברא שם מעשר חד הוא

מ אמר רבה דאמר קרא "מנה

ושמרתם את המצות מצה המשתמרת לשם מצה יצתה זו ( שמות יב)   ב גמרא,דף לח

שבעת ( שמות יב)שאין משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח רב יוסף אמר אמר קרא 

אכלו מצה הנאכלת לשבעת ימים יצתה זו שאינה נאכלת לשבעת ימים אלא ימים מצות ת

ליום ולילה תניא כוותיה דרבה ותניא כוותיה דרב יוסף תניא כוותיה דרבה יכול יצא ידי 

חובתו בחלות תודה ורקיקי נזיר תלמוד לומר ושמרתם את המצות מצה המשתמרת לשם 

זבח תניא כוותיה דרב יוסף יכול מצה יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשום 

יצא אדם ידי חובתו בחלות תודה ורקיקי נזיר תלמוד לומר שבעת ימים מצות תאכלו מצה 

הנאכלת לשבעה יצתה זו שאינה נאכלת לשבעה אלא ליום ולילה ותיפוק ליה מלחם עוני 

 עקיבא דאמר' מי שנאכל באנינות יצא זה שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה סבר לה כר

עני כתיב ותיפוק ליה דהוה ליה מצה עשירה אמר שמואל בר רב יצחק רביעית היא 

ומתחלקת היא לכמה חלות ותיפוק ליה דאינן נאכלות בכל מושבות אמר ריש לקיש זאת 

' אילעאי שאלתי את ר' אומרת חלות תודה ורקיקי נזיר נאכלין בנוב וגבעון תניא אמר ר

רקיקי נזיר אמר לי לא שמעתי באתי ושאלתי לפני אליעזר מהו שיצא אדם בחלות תודה ו

יהושע אמר לי הרי אמרו חלות תודה ורקיקי נזיר שעשאן לעצמו אין אדם יוצא בהן ' ר

אליעזר אמר לי ברית הן הן ' למכור בשוק יוצא בהן כשבאתי והרציתי דברים לפני ר

ו לו למשה הדברים שנאמרו לו למשה בסיני איכא דאמרי ברית הן הן הדברים שנאמר



בסיני ולא טעמא בעיא וטעמא מאי אמר רבה כל לשוק אימלוכי מימלך אמר אי מזדבן 

: מזדבן אי לא מזדבן איפוק בהו אנא

ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחזרת בתמכא    א משנה,דף לט

שלוקין  ובחרחבינא ובעולשין ובמרור יוצאין בהן בין לחין בין יבשין אבל לא כבושין ולא

ולא מבושלין ומצטרפין לכזית ויוצאין בקלח שלהן ובדמאי ובמעשר ראשון שנטלה 

: תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו

חזרת חסא עולשין הינדבי תמכא אמר רבה בר בר חנה תמכתא שמה    א גמרא,דף לט

ל אצוותא דדיקלא ובמרור מרירתא תני בר קפרא אלו ירקות שאדם "חרחבינא אמר רשב

א בהן ידי חובתו בפסח בעולשין ובתמכא בחרחלין בחרחבינין ובחזרין רב יהודה אומר יוצ

אף עולשי שדה ועולשי גינה וחזרת עולשי גינה וחזרת הא תנא לה רישא הכי קאמר אף 

יוסי ' ל ר"עולשי שדה כעולשי גינה וחזרת רבי מאיר אומר אף עסווס וטורא ומר ירואר א

שמואל אלו ירקות שאדם יוצא '> ר>הוא ירואר תני דבי  עסווס וטורא אחד הוא ומר זה

יהודה ' בהן ידי חובתו בפסח בחזרת בעולשין ובתמכא ובחרבינין ובחרגינין ובהרדופנין ר

א אף ערקבלים "אילעא אומר משום ר' אומר אף חזרת יולין וחזרת גלין כיוצא בהן ר

א בן יעקב הודה "לפני ר וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי וכשבאתי

יוחנן בן ברוקה אומר כל שפניו מכסיפין ' יהודה אומר כל שיש לו שרף ר' לדברי ר

ר יוחנן מדברי כולן נלמד ירק "ירק מר יש לו שרף ופניו מכסיפין א[ כל]אחרים אומרים 

מר יש לו שרף ופניו מכסיפין אמר רב הונא הלכה כאחרים רבינא אשכחיה לרב אחא 

ל מאי דעתיך דמרירין טפי והא חזרת תנן ותנא דבי "א דהוה מהדר אמרירתא אבריה דרב

ר אושעיא מצוה בחזרת ואמר רבא מאי חזרת חסא מאי חסא דחס "שמואל חזרת וא

ר יונתן למה נמשלו מצריים כמרור לומר לך "שמואל בר נחמני א' רחמנא עילוון ואמר ר

ל הדרי בי "חילתן רכה וסופן קשה אמה מרור זה שתחילתו רך וסופו קשה אף מצריים ת

ל רב רחומי לאביי ממאי דהאי מרור מין ירק הוא אימא מרירתא דכופיא דומיא דמצה "א

מה מצה גידולי קרקע אף מרור גידולי קרקע ואימא הירדוף דומיא דמצה מה מצה מין 

 זרעים אף מרור מין זרעים ואימא הרזיפו דומיא דמצה מה מצה שניקחת בכסף מעשר אף

ל רבה בר רב חנין לאביי אימא מרור חד מרורים כתיב "מרור שניקח בכסף מעשר א

ואימא מרורים תרי דומיא דמצה מה מצה מינין הרבה אף מרור מינין הרבה אמר רבה בר 

רב הונא אמר רב ירקות שאמרו חכמים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח כולן נזרעין 

אים מתיב רבא חזרת וחזרת גלין עולשין בערוגה אחת למימרא דלית בהו משום כל

ועולשי שדה כרישין וכרישי שדה כוסבר וכוסבר שדה חרדל וחרדל מצרי ודלעת המצרי 

והרמוצה אינם כלאים זה בזה חזרת וחזרת גלין אין חזרת ועולשין לא וכי תימא כולהו 

כהלכתן בהדדי קתני להו והא אמר רב זוגות זוגות קתני מאי נזרעין דאמר רב נזרעין 

כהלכתן תנינא 

ערוגה שהיא ששה על ששה טפחים זורעין בתוכה חמשה זרעונין ארבע    ב גמרא,דף לט

על ארבע רוחות הערוגה ואחת באמצע מהו דתימא הני מילי בזרעין אבל בירקות לא 

ל למימרא דירקות אלימא מזרעים והתנן כל מיני זרעים אין זורעין בערוגה אחת כל "קמ

ל זרעים סלקא "רעין בערוגה אחת מהו דתימא הני מרור מין זרעים נינהו קממיני ירקות זו

דעתך והא תנן ירקות ותני בר קפרא ירקות ותני דבי שמואל ירקות חזרת איצטריכא ליה 

חנינא קלח של ' ר יוסי בר"ד אמינא הואיל וסופה להקשות ניתיב לה רווחא טפי לאו א"ס



מא כיון דסופו להקשות יהבינן ליה רווחא טפי כרוב שהוקשה מרחיבין לו בית רובע אל

ר חסדא לא שנו "א : 'יוצאין בהן בין לחין בין יבשין כו : ל"נ ניתיב לה רווחא טפי קמ"ה

אלא בקלח אבל בעלין לחין אין יבשין לא והא מדקתני סיפא בקלח שלהן מכלל דרישא 

יוצאין בהן ובקלח שלהן עלין פרושי קא מפרש כי קתני בין לחין בין יבשין אקלח מיתיבי 

א לחין יוצאין בהן יבשין אין יוצאין בהן ושוין "מאיר וחכ' בין לחין בין יבשין דברי ר

שיוצאין בהן כמושין אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין כללו של דבר כל שיש בו 

וצאין ר אין י"טעם מרור יוצאין בו וכל שאין בו טעם מרור אין יוצאין בו תרגומא אקלח ת

צדוק אמרו יוצאין בהן כמושין בעי רמי בר חמא מהו שיצא ' א בר"בהן כמושין משום ר

עקיבא לא תיבעי לך השתא ' אדם ידי חובתו במרור של מעשר שני בירושלים אליבא דר

יוסי הגלילי מאי ' כי תיבעי לך אליבא דר' במצה דאורייתא נפיק במרור דרבנן מיבעי

יק אבל מרור דרבנן נפיק או דילמא כל דתקינו רבנן כעין במצה דאורייתא הוא דלא נפ

: דאורייתא תקון אמר רבא מסתברא מצה ומרור

אין שורין את המורסן לתרנגולים אבל חולטין האשה לא תשרה את    ב משנה,דף לט

המורסן שתוליך בידה למרחץ אבל שפה היא בבשרה יבש לא ילעוס אדם חיטין ויניח על 

: יצותמכתו מפני שהן מחמ

תנו רבנן אלו דברים שאין באין לידי חימוץ האפוי והמבושל וחלוט    ב גמרא,דף לט

שחלטו ברותחין מבושל אדמבשל ליה מחמע אמר רב פפא האפוי שבישלו קאמר תניא 

רבי יוסי ברבי יהודה אומר קמח שנפל לתוכו דלף אפילו כל היום כולו אינו בא לידי 

שילא ותיקא שרי והתניא ' יף להדי טיף אמרי דבי רחימוץ אמר רב פפא והוא דעביד ט

ותיקא אסור לא קשיא הא דעבדיה במישחא ומילחא הא דעבדיה במיא ומילחא אמר מר 

זוטרא לא לימחי איניש קדרא בקמחא דאבישנא דילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ 

אמר רב יוסף לא ליחלוט איניש 

למא אזלא חדא ויתבה בציריא דחברתה ולא סליק תרי חיטי בהדי הדדי די   א גמרא,דף מ

להו דיקולא דמיא מארבע רוחתא ואתי לידי חימוץ ואמר אביי לא ליחרוך איניש תרי 

ה "ל רבא א"שבולי בהדי הדדי דילמא נפקי מיא מהאי ובלע אידך ואתיא לידי חימוץ א

פירות נינהו אפילו חדא נמי דילמא נפיק מהאי רישא ובלע אידך רישא אלא אמר רבא מי 

ומי פירות אינן מחמיצין והדר ביה אביי מההיא דכל אגב מדלייהו לא מחמצי דאמר אביי 

סחיפא שרי זקיפא אסור רבא אמר אפילו זקיפא נמי שרי מי פירות ' האי חצבא דאבישנ

ר אין לותתין שעורין בפסח ואם לתת נתבקעו אסורות "נינהו ומי פירות אינן מחמיצין ת

' יוסי אומר שורן בחומץ וחומץ צומתן אמר שמואל אין הלכה כר' רות רלא נתבקעו מות

ר חסדא אמר מר עוקבא לא נתבקעו ממש אלא כל שאילו מניחן על פי חבית והן "יוסי א

נתבקעות מאיליהן ושמואל אמר נתבקעו ממש עבד שמואל עובדא בדורא דבי בר חשו 

על נפש אפילו כולי עלמא נמי נתבקעו ממש אמר רבה בעל נפש לא ילתות מאי איריא ב

חיטין דשרירי לא ילתות ' דהא תניא אין לותתין שעורין בפסח הכי קאמר בעל נפש אפי

נ מאן דציית ליה לאבא אכיל נהמא דעיפושא דהא בי רב הונא לתתי ובי רבא בר "ל ר"א

אבין לתתי ורבא אמר אסור ללתות אלא הא דתניא אין לותתין שעורין בפסח שעורין הוא 

קאמר לא מיבעיא חיטין כיון דאית ביה ציריא עיילי בהו ' דלא הא חיטי שרי לא מיבעי

ל הדר אמר רבא מותר ללתות דתניא יוצאין "מיא אבל שערי דשיעי אימא שפיר דמי קמ

בפת נקיה והדראה ואי אפשר נקיה בלא לתיתה איתיביה רב פפא לרבא הקמחין והסלתות 



ט לאו משום דלא לתתי וקא "רכין טמאין דכפרים משל נכרים של כפרים טהורים ושל כ

ט לא אימא ליה מהא דאמר רבי זירא "קרי ליה סולת תרגומא אקמחא בתר דנפיק אמר מ

אמר רב ירמיה אמר שמואל חיטין של מנחות אין לותתין אותם וקא קרי להו סולת הדר 

תיתה ושמרתם את המצות אי לא דבעי ל( שמות יב)אמר רבא מצוה ללתות שנאמר 

שימור למאי אי שימור דלישה שימור דלישה לאו שימור הוא דאמר רב הונא בצקות של 

נכרים אדם ממלא כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה באחרונה אין בראשונה 

ט משום דלא עבד בהו שימור ולעביד ליה שימור מאפייה ואילך אלא לאו שמע "לא מ

ילמא שאני התם דבעידנא דנחית לשימור לא עבד לה מינה שימור מעיקרא בעינן וממאי ד

שימור אבל היכא דבעידנא דנחית לשימור עביד לה שימור הכי נמי דשימור דלישה הוי 

ה לא הדר ביה רבא דאמר להו להנהו דמהפכי כיפי כי מהפכיתו הפיכו לשום "שימור ואפ

בינא מצוה אלמא קסבר שימור מעיקרא מתחלתו ועד סופו בעינן מר בריה דר

ההוא ארבא דחיטי דטבעא בחישתא שריא  : מנקטא ליה אימיה בארבי   ב גמרא,דף מ

רבא לזבוני לנכרים איתיביה רבה בר ליואי לרבא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא 

ימכרנו לנכרי ולא יעשה בו מרדעת לחמור אבל עושין אותו תכריכין למת לנכרי מאי 

ל הדר אמר רבא לזבינהו קבא קבא לישראל כי טעמא לא לאו משום דהדר מזבין לישרא

היכי דכליא קמי פיסחא תנו רבנן אין מוללין את הקדירה בפסח והרוצה שימלול נותן את 

כ נותן את הקמח מאן "כ נותן את החומץ ויש אומרים אף נותן את החומץ ואח"הקמח ואח

לא יתן לתוכן  ר חסדא רבי יהודה היא דתנן האילפס והקדירה שהעבירן מרותחין"א א"י

תבלין אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי רבי יהודה אומר לכל הוא נותן חוץ מדבר 

יוסי אומר שורן בחומץ וחומץ ' ר[ דתניא]> דתנן>יוסי ' שיש בו חומץ וציר ונוקמה כר

צומתן כי אשמעינן ליה לרבי יוסי הני מילי דאיתיה בעיניה אבל על ידי תערובת לא עולא 

ד זה ואחד זה אסור משום לך לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב רב אמר אח

פפי שרי ליה לבורדיקי דבי ריש גלותא לממחה קדירה בחסיסי אמר רבא איכא דשרי כי 

: ד רבא גופא מחי לה קידרא בחסיסי"האי מילתא בדוכתא דשכיחי עבדי א

חרדל ואם נתן יאכל מיד ורבי אין נותנין קמח לתוך חרוסת או לתוך ה   ב משנה,דף מ

מאיר אוסר אין מבשלין את הפסח לא במשקין ולא במי פירות אבל סכין ומטבילין אותו 

: בהן מי תשמישו של נחתום ישפכו מפני שהן מחמיצין

אמר רב כהנא מחלוקת לתוך החרדל אבל לתוך חרוסת דברי הכל ישרף    ב גמרא,דף מ

' לתוך החרוסת ואם נתן ישרף מיד לתוך החרדל רמיד ותניא נמי הכי אין נותנין קמח 

מאיר אומר ישרף מיד וחכמים אומרים יאכל מיד אמר רב הונא בריה דרב יהודה אמר רב 

ל רב נחמן בר יצחק לרב הונא בריה דרב יהודה "נחמן אמר שמואל הלכה כדברי חכמים א

מינה לדרב ל למאי נפקא "אחרוסת קאמר מר או אחרדל קאמר מר א   א גמרא,דף מא

ל "כהנא דאמר רב כהנא מחלוקת לתוך החרדל אבל לתוך החרוסת דברי הכל ישרף מיד א

ר אשי כוותיה דרב כהנא מסתברא מדאמר שמואל "לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי א

אין הלכה כרבי יוסי מאי לאו צמותי הוא דלא צמית הא חמועי מחמעא לא דילמא לא 

במים אין לי אלא במים ( שמות יב)ר "ת : 'ין מבשלין וכוא : מצמת צמית ולא חמוע מחמע

שאר משקין מניין אמרת קל וחומר ומה מים שאין מפיגין טעמן אסורין שאר משקין 

שמות )ל "ש רבי אומר במים אין לי אלא מים שאר משקין מניין ת"שמפיגין טעמן לא כ

האי בשל מבשל מאי מ מאי בינייהו איכא בינייהו צלי קדר ורבנן "ובשל מבשל מ( יב



כ בשלו חייב בשלמא "כ צלאו או שצלאו ואח"עבדי להו מבעי ליה לכדתניא בשלו ואח

כ צלאו חייב דהא בשליה אלא צלאו ואחר כך בשלו הא צלי אש הוא אמאי "בשלו ואח

אמר רב כהנא הא מני רבי יוסי היא דתניא יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח 

פ שלא נימוח עולא "ומר יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אעמ רבי יוסי א"דברי ר

ר יכול צלאו כל צורכו "מ ת"מ שאני הכא דאמר קרא ובשל מבשל מ"אמר אפילו תימא ר

אל תאכל ממנו נא ובשל מבושל במים נא ובשל מבושל אמרתי ( שמות יב)ל "יהא חייב ת

וכא תנו רבנן יכול אכל כזית לך ולא שצלאו כל צורכו היכי דמי אמר רב אשי דשויא חר

חי יהא חייב תלמוד לומר אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל נא ובשל אמרתי לך ולא חי 

כי אם צלי אש היכי דמי נא אמר רב כדאמרי ( שמות יב)יכול יהא מותר תלמוד לומר 

פרסאי אברנים אמר רב חסדא המבשל בחמי טבריא בשבת פטור פסח שבשלו בחמי 

י שנא בשבת דלא דתולדות אש בעינן וליכא פסח נמי לאו תולדות אש טבריא חייב מא

הוא אמר רבא מאי חייב דקתני דקא עבר משום צלי אש רב חייא בריה דרב נתן מתני לה 

ר חסדא המבשל בחמי טבריא בשבת פטור ופסח שבשלו בחמי "להא דרב חסדא בהדיא א

טבריא חייב שעבר משום צלי אש אמר רבא אכלו נא 

לוקה שתים מבושל לוקה שתים נא ומבושל לוקה שלש אביי אמר אין    ב גמרא,מאדף 

לוקין על לאו שבכללות איכא דאמרי תרתי הוא דלא לקי חדא מיהת לקי איכא דאמרי 

חדא נמי לא לקי דלא מייחד לאויה כלאו דחסימה רבא אמר אכל זג לוקה שתים חרצן 

לוקין על לאו שבכללות איכא דאמרי  לוקה שתים זג וחרצן לוקה שלש אביי אמר אין

תרתי הוא דלא לקי חדא מיהת לקי איכא דאמרי חדא נמי לא לקי דלא מייחד לאויה כלאו 

ר אכל כזית נא מבעוד יום פטור כזית נא משחשיכה חייב אכל כזית צלי "דחסימה ת

א מבעוד יום לא פסל עצמו מבני חבורה כזית צלי משחשיכה פסל עצמו מבני החבורה תני

אידך יכול אכל כזית נא מבעוד יום יהא חייב ודין הוא ומה בשעה שישנו בקום אכול צלי 

ישנו בבל תאכל נא בשעה שאינו בקום אכול צלי אינו דין שישנו בבל תאכל נא או לא 

בשעה שאינו בקום אכול צלי ישנו בבל תאכל נא בשעה שישנו בקום אכול צלי אינו בבל 

אל תאכלו ( שמות יב)תר מכללו אצל צלי תלמוד לומר תאכל נא ואל תתמה שהרי הו

ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש שאין תלמוד לומר כי אם צלי אש ומה תלמוד 

לומר כי אם צלי אש לומר לך בשעה שישנו בקום אכול צלי ישנו בבל תאכל נא בשעה 

ל מבושל "ה תשאינו בקום אכול צלי אינו בבל תאכל נא רבי אומר אקרא אני בשל מ

שיכול אין לי אלא שבישלו משחשיכה בשלו מבעוד יום מנין תלמוד לומר בשל מבשל 

מכל מקום והאי בשל מבושל אפקיה רבי לצלי קדר ולשאר משקין אם כן לימא קרא או 

בשל בשל או מבשל מבשל מאי בשל מבושל שמעת מינה תרתי תנו רבנן אכל צלי מבעוד 

חייב קתני צלי דומיא דנא מה נא בלאו אף צלי בלאו יום חייב וכזית נא משחשיכה 

ואכלו את הבשר ( שמות יב)בשלמא נא כתיב אל תאכלו ממנו נא אלא צלי מנלן דכתיב 

בלילה הזה בלילה אין ביום לא האי לאו הבא מכלל עשה הוא וכל לאו הבא מכלל עשה 

עשה אמר רב חסדא הא מני 

שור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה ( קרא כבוי)רבי יהודה היא דתניא    א גמרא,דף מב

אותו אותו אתה מתפיס לבדק הבית ואי אתה מתפיס תמימים לבדק הבית מכאן אמרו כל 

המתפיס תמימים לבדק הבית עובר בעשה אין לי אלא בעשה בלא תעשה מנין תלמוד 

אל משה לאמר לימד על כל הפרשה כולה שיהא בלא תעשה ' וידבר ה( ויקרא כב)לומר 



רי רבי יהודה אמר לו רבי לבר קפרא מאי משמע אמר לו דכתיב לאמר לא נאמר דב

תני חדא שופכין  : 'מי תשמישו של נחתום וכו : בדברים בי רב אמרי לאמר לאו אמור

במקום מדרון ואין שופכין במקום האישבורן ותניא אידך שופכין במקום האישבורן לא 

וו אמר רב יהודה אשה לא תלוש אלא במים קשיא הא דנפישי דקוו הא דלא נפישי דלא ק

שלנו דרשה רב מתנה בפפוניא למחר אייתו כולי עלמא חצבייהו ואתו לגביה ואמרו ליה 

הב לן מיא אמר להו אנא במיא דביתו אמרי דרש רבא אשה לא תלוש בחמה ולא בחמי 

הפת חמה ולא במים הגרופין מן המולייר ולא תגביה ידה מן התנור עד שתגמור את כל 

שני כלים אחד שמקטפת בו ואחד שמצננת בו את ידיה איבעיא להו [ וצריכה]> וצריך>

עברה ולשה מהו מר זוטרא אמר מותר רב אשי אמר אסור אמר מר זוטרא מנא אמינא לה 

דתניא אין לותתין השעורין בפסח ואם לתת נתבקעו אסורים לא נתבקעו מותרין ורב אשי 

תינהו היכא דאיתמר איתמר והיכא דלא איתמר לא אמר אטו כולהו חדא מחיתא מחי

:  איתמר

  

מסכת פסחים פרק ג 

ואלו עוברין בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום    א משנה,דף מב

א אומר אף תכשיטי "המצרי וזומן של צבעים ועמילן של טבחים וקולן של סופרים ר

בפסח הרי אלו באזהרה ואין בהן משום  נשים זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר

: כרת

ר שלשה דברים נאמרים בכותח הבבלי מטמטם את הלב ומסמא את "ת   א גמרא,דף מב

העינים ומכחיש את הגוף מטמטם את הלב משום נסיובי דחלבא ומסמא את העינים משום 

את  דברים מרבין הזבל וכופפין' ר ג"מילחא ומכחיש את הגוף משום קומניתא דאומא ת

הקומה ונוטלין אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם אלו הן פת קיבר ושכר חדש וירק 

ר שלשה דברים ממעטין את הזבל וזוקפין את הקומה ומאירין את העינים אלו הן "חי ת

פת נקייה בשר שמן ויין ישן פת נקייה 

כל מילי דסמידא בשר שמן דצפירתא דלא אפתח יין ישן עתיק עתיקי    ב גמרא,דף מב

דמעלי להאי קשה להאי ודקשה להאי מעלי להאי בר מזנגבילא רטיבא ופילפלי אריכתא 

 : דרמו ביה מי שערי : שכר המדי : ופת נקייה ובשר שמן ויין ישן דמעלי לכולי גופיה

בתחלה כשהיו מביאין נסכים > בר יצחק>דשדו ביה שערי אמר רב נחמן  : וחומץ האדומי

ל יהודה מחמיץ עד שנותנין לתוכן שעורין והיו קורין אותו חומץ מיהודה לא היה יינם ש

סתם ועכשיו אין יינם של אדומיים מחמיץ עד שנותנין לתוכן שעורין וקורין אותו חומץ 

אמלאה החרבה אם מלאה זו חרבה זו ואם מלאה ( יחזקאל כו)האדומי לקיים מה שנאמר 

ולאם מלאם יאמץ תניא אמר רבי ( הבראשית כ)זו חרבה זו רב נחמן בר יצחק אמר מהכא 

יהודה ביהודה בראשונה הלוקח חומץ מעם הארץ אינו צריך לעשר מפני שחזקה אינו בא 

אלא מן התמד ועכשיו הלוקח חומץ מעם הארץ צריך לעשר שחזקתו אינו בא אלא מן 

המתמד ונתן מים במדה [ תנן]> תניא>היין וסבר רבי יהודה תמד לאו בר עשורי הוא והא 

מצא כדי מדתו פטור ורבי יהודה מחייב הכי קאמר לא נחשדו עמי הארץ על התמד אי ו



מאי זיתום  : 'וזיתום המצרי וכו : בעית אימא נחשדו ולא קשיא הא בדרווקא הא בדפורצני

המצרי תנא רב יוסף תלתא שערי תלתא קורטמי ותלתא מלחא רב פפא מפיק שערי 

קלו להו וטחני להו ושתו להו מדיבחא ועד עצרתא ומעייל חיטי וסימניך סיסני תרו להו ו

 : 'וזומן של צבעים וכו : דקמיט מרפי ליה ודרפי מקמיט ליה לחולה ולאשה עוברה סכנתא

פת תבואה שלא  : 'ועמילן של טבחים וכו : הכא תרגימו מיא דחיורי דצבעי בהו לבא

הכא  : 'ים וכווקולן של סופר : הביאה שליש שמניחה על פי קדירה ושואבת הזוהמא

תרגומא פרורא דאושכפי רב שימי מחוזנאה אמר זה טיפולן של בנות עשירים שמשיירות 

אותו לבנות עניים איני והא תנא רבי חייא ארבעה מיני מדינה ושלשה מיני אומנות ואי 

אמרת טיפולן של בנות עשירים מאי מיני אומנות איכא ואלא מאי פרורא דאושכפי אמאי 

ולן של סופרים קולן של רצענין מיבעיא ליה אמר רב אושעיא לעולם קרי ליה האי ק

 : פרורא דאושכפי ומאי קרי ליה קולן של סופרים דסופרים נמי מדבקין בהו ניירותיהן

תכשיטי נשים סלקא דעתך אלא אימא אף  : 'רבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים וכו

טיפולי נשים דאמר רב יהודה אמר רב בנות ישראל 

שהגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים בנות עניים טופלות אותן בסיד בנות    א גמרא,מגדף 

ששה חדשים ( אסתר ב)' עשירים טופלות אותן בסולת בנות מלכים בשמן המור שנא

בשמן המור מאי שמן המור רב הונא בר ירמיה אומר סטכת רב ירמיה בר אבא אמר שמן 

נפיקנין שמן זית שלא הביא שליש ולמה סכין יהודה אומר א' זית שלא הביא שליש תניא ר

ר "תניא א : זה הכלל כל שהוא ממין דגן : אותו מפני שמשיר את השיער ומעדן את הבשר

יהושע וכי מאחר ששנינו כל שהוא מין דגן הרי זה עובר בפסח למה מנו חכמים את אלו 

בישרא  כדי שיהא רגיל בהן ובשמותיהן כי הא דההוא בר מערבא איקלע לבבל הוה

בהדיה אמר להו קריבו לי מתכילתא שמע דקאמרי קריבו ליה כותח כיון דשמע כותח 

י תערובות ונוקשה בעיניה בלאו "מאן תנא דחמץ דגן גמור ע : הרי אלו באזהרה : פירש

מ היא דתניא שיאור ישרף ונותנו לכלבו והאוכלו בארבעים "אמר רב יהודה אמר רב ר

רף אלמא אסור בהנאה והדר תני ונותנו לפני כלבו אלמא הא גופא קשיא אמרת שיאור יש

יהודה ונותנו לפני ' יהודה לר' מאיר דר' מ לר"מותר בהנאה הכי קאמר שיאור ישרף דר

מאיר שמעינן ליה לרבי מאיר ' יהודה והאוכלו בארבעים אתאן לר' מאיר לר' כלבו דר

א היא "ב נחמן אמר רנוקשה בעיניה בלאו וכל שכן חמץ דגן גמור על ידי תערובת ר

אליעזר וחכמים אומרים על ' דתניא על חמץ דגן גמור ענוש כרת על עירובו בלאו דברי ר

אליעזר דאמר חמץ דגן ' חמץ דגן גמור ענוש כרת על עירובו בלא כלום ושמעינן ליה לר

ט לא אמר כרב יהודה "גמור על ידי תערובת בלאו וכל שכן נוקשה בעיניה ורב נחמן מ

מ התם אלא נוקשה בעיניה אבל חמץ דגן גמור על "דילמא עד כאן לא קאמר ראמר לך 

א התם "ט לא אמר כרב נחמן אמר לך עד כאן לא קאמר ר"ידי תערובת לא ורב יהודה מ

י תערובת אבל נוקשה בעיניה לא אמר תניא כוותיה דרב יהודה "אלא חמץ דגן גמור ע

לי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום כל מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבב( שמות יב)

כי כל אוכל חמץ ונכרתה על חמץ דגן גמור ( שמות יב)ל "המצרי יכול יהא ענוש כרת ת

א היא ואילו "ענוש כרת ועל עירובו בלאו מאן שמעת ליה דאמר על עירובו בלאו ר

א עירובו בלאו מנא ליה דכתיב "א לית ליה ור"מ נוקשה לר"נוקשה בעיניה לא קאמר ש

כל מחמצת לא תאכלו אי הכי כרת נמי לחייב דהא כתיב כי כל אכל מחמצת ונכרתה ההוא 

ל כל "א מניין ת"אין לי אלא שנתחמץ מאליו מחמת ד> מחמצת>מיבעי ליה לכדתניא 



א מכל התם נמי הכתיב "מחמצת ונכרתה אי הכי דלאו נמי להכי הוא דאתא אלא טעמא דר

נשים מדרב יהודה אמר רב נפקא דאמר רב יהודה כל ההוא מיבעי ליה לרבות את הנשים 

איש או אשה כי יעשו מכל חטאת ( במדבר ה)ישמעאל אמר קרא ' אמר רב וכן תנא דבי ר

האדם השוה הכתוב איש לאשה לכל עונשין שבתורה איצטריך 

לא תאכל עליו חמץ שבעת ( דברים טז)סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב    ב גמרא,דף מג

יו מצות כל שישנו בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ והני נשי הואיל ימים תאכל על

אימא בבל תאכל > היא>וליתנהו בקום אכול מצה דהויא ליה מצות עשה שהזמן גרמא 

ל והשתא דאתרבו להו בבל תאכל חמץ איתרבי נמי לאכילת מצה "חמץ נמי ליתנהו קמ

לא ' ת מצה דבר תורה שנאא נשים חייבות באכיל"דאמר ר[ אלעזר]> אליעזר>כרבי 

כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו באכילת מצה והני נשי נמי הואיל ' תאכל עליו חמץ וגו

וישנן בבל תאכל חמץ ישנן בקום אכול מצה ומאי חזית דהאי כל לרבויי נשים ומפקת 

עירובו אימא לרבויי עירובו מסתברא קאי באוכלין מרבה אוכלין קאי באוכלין מרבה 

וכל היכא דקאי באוכלין לא > בריה דרב נתן>קיף לה רב נתן אבוה דרב הונא נאכלין מת

כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב אין לי אלא ( ויקרא ז)מרבה נאכלין והא תניא 

ל כי "ל מן הבהמה חלב חולין מניין ת"חלב תמימין שראוי ליקרב חלב בעלי מומין מנין ת

אכלין התם דליכא אוכלין מרבה נאכלין הכא כל והא הכא דקאי באוכלין וקא מרבה נ

דאיכא אוכלין לא שביק להו לאוכלין ומרבה נאכלין ורבנן דלית להו עירוב כל לא דרשי 

א אימא כל לרבות את הנשים כי כל "אלא נשים מנא להו כל לא דרשי כי כל דרשי ור

ל תקטירו אין שאור ב( ויקרא ב)א לא דריש והתניא "לרבות את עירובו וכי תימא כי כל ר

ל כי כל מאן שמעת ליה דדריש כל רבי "ל כל עירובו מניין ת"לי אלא כולו מקצתו מניין ת

ר אבהו אמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה אין היתר "אליעזר וקא דריש כי כל קשיא א

משרת וזעירי אמר אף ( במדבר ו)מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר שהרי אמרה תורה 

א דדריש כל אי הכי "רו כמאן כרשאור בל תקטי

לענין חמץ בפסח נמי אין הכי נמי ולאפוקי מדאביי דאמר יש הקטרה    א גמרא,דף מד

לפחות מכזית קמשמע לן דהקטרה לאו לפחות מכזית יתיב רב דימי וקאמר לה להא 

שמעתא אמר ליה אביי לרב דימי וכל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור והתנן 

ל תרומה והשום והשמן של חולין ונגע טבול יום במקצתן פסל את כולן המקפה המקפה ש

של חולין והשום והשמן של תרומה ונגע טבול יום במקצתן לא פסל אלא מקום מגעו 

בלבד והוינן בה מקום מגעו אמאי פסולה הא בטלי להו תבלין ברוב ואמר רבה בר בר חנה 

דמי לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור לא  מה טעם הואיל וזר לוקה עליהן בכזית היכי

ל אין "מאי כזית דאיכא כזית בכדי אכילת פרס וכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא היא א

א בכותח הבבלי אלא מאי משום דהיתר מצטרף "אי הכי אמאי פליגי רבנן עליה דר

א בכותח הבבלי אלא הנח לכותח הבבלי "לאיסור סוף סוף אמאי פליגי רבנן עליה דר

דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס אי בעיניה דקשריף וקאכיל ליה בטלה דעתיה אצל כל 

אדם ואי משטר קשטר ואכיל לית ביה כזית בכדי אכילת פרס איתיביה שתי קדירות אחת 

של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שתי מדוכות אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו 

רומה לתוך התרומה נפלה וחולין לתוך חולין נפלו אלו לתוך אלו מותרין שאני אומר ת

' ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אמאי אמרינן שאני אומר תרומה לתוך כו

ל הנח לתרומת תבלין דרבנן איתיביה שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה "א



תרין שאני אומר סאין אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו מו' ולפניהם ב

חולין לתוך חולין נפלו תרומה לתוך תרומה נפלה ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס 

דאורייתא אמאי אמרינן שאני אומר אמר ליה הנח לתרומה בזמן הזה דרבנן והאי משרת 

להכי הוא דאתא האי מיבעי ליה לכדתניא משרת 

בהן טעם יין חייב מכאן  ליתן טעם כעיקר שאם שרה ענבים במים ויש   ב גמרא,דף מד

אתה דן לכל התורה כולה ומה נזיר שאין איסורו איסור עולם ואין איסורו איסור הנאה 

ויש היתר לאיסורו עשה בו טעם כעיקר כלאים שאיסורו איסור עולם ואיסורו איסור 

הנאה ואין היתר לאיסורו אינו דין שיעשה טעם כעיקר והוא הדין לערלה בשתים הא מני 

דתנן רבי עקיבא ' ע דמתני"ע אילימא ר"יא ורבי יוחנן דאמר כרבי עקיבא הי ררבנן ה

אומר נזיר ששרה פתו ביין ויש בו לצרף כדי כזית חייב וממאי דמפת ומיין דילמא מיין 

ע "ג דתערובת אלא ר"ל דאע"לחודיה וכי תימא מיין לחודיה מאי למימרא הא קמ

ע טעם "ין ואכל כזית מפת ומיין חייב ורע אומר נזיר ששרה פתו בי"דברייתא דתניא ר

כעיקר מנא ליה יליף מבשר בחלב לאו טעמא בעלמא הוא ואסור הכא נמי לא שנא ורבנן 

מבשר בחלב לא גמרינן דחידוש הוא ומאי חידוש אילימא דהאי לחודיה והאי לחודיה שרי 

א דאי תרו ובהדי הדדי אסור כלאים נמי האי לחודיה והאי לחודיה שרי ובהדדי אסור אל

ע נמי בשר בחלב ודאי חידוש הוא "ליה כולי יומא בחלבא שרי בשיל ליה בשולי אסור ור

ש ורבנן "אלא יליף מגיעולי נכרים גיעולי נכרים לאו טעמא בעלמא הוא ואסור הכא נמי ל

גיעולי נכרים נמי חידוש הוא דהא כל נותן טעם לפגם מותר דגמרינן מנבילה והכא אסור 

דרב חייא בריה דרב הונא דאמר לא אסרה תורה אלא בקדירה בת יומא ורבי עקיבא כ

הלכך לאו נותן טעם לפגם הוא ורבנן קדירה בת יומא נמי לא אפשר דלא פגמה פורתא 

אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי מדרבנן נשמע לרבי עקיבא מי לא אמרי רבנן 

תורה לרבי עקיבא נמי משרת משרת ליתן טעם כעיקר מכאן אתה דן לכל איסורין שב

ל "להיתר מצטרף לאיסור מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה כולה א

משום דהוה נזיר וחטאת שני כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין נזיר הא    א גמרא,דף מה

יכול אפילו לא ' כל אשר יגע בבשרה יקדש וגו( ויקרא ז)דאמרן חטאת מאי היא דתניא 

עד שיבלע בבשר יקדש להיות כמוה שאם פסולה היא > דשיק>ל בבשרה "בלעה ת

תיפסל ואם כשירה היא תאכל כחמור שבה ורבנן נמי ניהוי נזיר וחטאת שני כתובין הבאין 

ע מאי צריכי בשלמא אי כתב רחמנא "כאחד ואין מלמדין אמרי הנהו מיצריך צריכי ור

ב רחמנא בנזיר ותיתי בחטאת לא גמר נזיר מינה דחולין מקדשים לא גמרינן אלא לכתו

חטאת ותגמור מיניה דהא כל איסורין שבתורה קא גמר מנזיר ורבנן אמרי לך מיצרך 

צריכי חטאת להיתר מצטרף לאיסור וחולין מקדשים לא גמר ומשרת ליתן טעם כעיקר 

ומכאן אתה דן לכל התורה כולה ורבי עקיבא תרוייהו להיתר מצטרף לאיסור והוו להו 

ל רב אשי לרב כהנא "כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין א שני כתובין הבאין

מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לימד על איסורי ( במדבר ו)אלא הא דתניא 

ע איסור והיתר מצטרפין איסור ואיסור מיבעיא "נזיר שמצטרפים זה עם זה השתא לר

: אחר זה אמר ליה איסור והיתר בבת אחת איסור ואיסור בזה

> לא>בצק שבסידקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם    א משנה,דף מה

בטל במיעוטו וכן לענין הטומאה אם מקפיד עליו חוצץ ואם רוצה בקיומו הרי הוא [ לאו]

: כעריבה



אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום שאין עשויין לחזק    א גמרא,דף מה

במקום שאין עשוי ' אבל במקום שעשויין לחזק אינו חייב לבער מכלל דפחות מכזית אפי

לחזק אינו חייב לבער איכא דמתני לה אסיפא ואם לאו בטל במיעוטו אמר רב יהודה אמר 

שאין עשוי לחזק חייב לבער מכלל  שמואל לא שנו אלא במקום העשוי לחזק אבל במקום

דכזית אפילו במקום העשוי לחזק חייב לבער תניא כלישנא קמא תניא כלישנא בתרא 

תניא כלישנא קמא בצק שבסידקי עריבה במקום העשוי לחזק אינו חוצץ ואינו עובר 

ובמקום שאין עשוי לחזק חוצץ ועובר במה דברים אמורים בכזית אבל בפחות מכזית 

ום שאין עשוי לחזק אינו חוצץ ואינו עובר ותניא כלישנא בתרא בצק שבסידקי אפילו במק

עריבה במקום העשוי לחזק 

אינו חוצץ ואינו עובר במקום שאין עשוי לחזק חוצץ ועובר במה דברים    ב גמרא,דף מה

אמורים בפחות מכזית אבל בכזית אפילו במקום העשוי לחזק חוצץ ועובר קשיין אהדדי 

סמי קילתא מקמי חמירתא רב יוסף אמר תנאי שקלת מעלמא תנאי היא  אמר רב הונא

דתניא הפת שעיפשה חייב לבער מפני שראוי לשוחקה ולחמע בה כמה עיסות אחרות רבי 

שמעון בן אלעזר אומר במה דברים אמורים במקויימת לאכילה אבל כופת שאור שייחדה 

נא קמא סבר לא בטלה אלמא שמעון בן אלעזר בטלה מכלל דת' לישיבה בטלה מדאמר ר

ג דמבטל לא בטיל אמר ליה אביי תרצת בכזית פחות מכזית מי תרצת "קסבר כל כזית אע

שמעון בן אלעזר היא ולא קשיא הא במקום לישה הא שלא במקום לישה ' אלא הא והא ר

אמר רב אשי לא תימא שלא במקום לישה אגבה דאגנא אלא אשיפתא דאגנא פשיטא מהו 

שמעון בן ' ר נחמן אמר רב הלכה כר"דאטיף ומטי להתם קא משמע לן אדתימא זמנא 

אלעזר איני והאמר רב יצחק בר אשי אמר רב אם טח פניה בטיט בטלה טח אין לא טח לא 

שמעון בן ' מאן דמתני הא לא מתני הא איכא דאמרי אמר רב נחמן אמר רב אין הלכה כר

אמר רב נחמן אמר ' בטיט בטלה וכו אלעזר דאמר רב יצחק בר אשי אמר רב אם טח פניה

שמואל שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהן רואין כל שאילו ינטל החוט וניטלין עמו 

חייב לבער ואם לאו אינו חייב לבער אמר עולא לא אמרן אלא בעריבה אבל בבית חייב 

עלייה לבער מאי טעמא דזימנין דכניש להו ונפלי גבי הדדי אמר עולא בעו במערבא בית ו

ר הפת שעיפשה ונפסלה "מהו בית ואכסדרא מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו ת

מלאכול לאדם והכלב יכול לאוכלה מטמאה טומאת אוכלין בכביצה ונשרפת עם הטמאה 

נתן אמרו אינה מטמאה כמאן אזלא הא דתנן כלל אמרו בטהרות כל ' בפסח משום ר

נתן תנו רבנן עריבת ' ל לכלב כמאן דלא כרהמיוחד לאוכל אדם טמא עד שיפסל מלאכו

העבדנין שנתן לתוכה קמח תוך שלשה ימים חייב לבער קודם שלשה ימים אינו חייב 

נתן במה דברים אמורים שלא נתן לתוכה עורות אבל נתן לתוכה עורות ' לבער אמר ר

עה נתן אפילו יום אחד ואפילו ש' אפילו תוך שלשה אין חייב לבער אמר רבא הלכה כר

מי  : וכן לענין טומאה אם מקפיד עליו חוצץ ואם רוצה בקיומו הרי הוא כעריבה : אחת

דמי התם בשיעורא תליא מילתא הכא בקפידא תליא מילתא אמר רב יהודה אימא ולענין 

ל אביי הא וכן לענין טומאה קתני אלא אמר אביי הכי קאמר וכן "הטומאה אינו כן א

ומאה בפסח ובשאר ימות השנה איכא פלוגתא היכי דמי לענין צירוף ט   א גמרא,דף מו

כגון דאיכא פחות מכביצה אוכלין ונגעו בהאי בצק בפסח דאיסורו חשוב מצטרף בשאר 

ימות השנה דבקפידא תליא מילתא אם מקפיד עליו מצטרף אם רוצה בקיומו הרי הוא 

להעלות  כעריבה מתקיף לה רבא מי קתני מצטרף והא חוצץ קתני אלא אמר רבא וכן



טהרה לעריבה היכי דמי כגון דאיטמי הך עריבה ובעי לאטבולי בפסח דאיסורו חשוב 

חוצץ ולא סלקא לה טבילה בשאר ימות השנה בקפידא תליא מילתא אי מקפיד עליו חוצץ 

ואם רוצה בקיומו הרי הוא כעריבה מתקיף לה רב פפא מי קתני וכן לענין טהרה הא לענין 

פפא וכן לענין להוריד טומאה לעריבה היכי דמי כגון דנגע  טומאה קתני אלא אמר רב

שרץ בהאי בצק בפסח דאיסורו חשוב חוצץ ולא נחתה לה טומאה בשאר ימות השנה 

: דבקפידא תליא אם מקפיד עליו חוצץ אם רוצה בקיומו הרי הוא כעריבה

: בצק החרש אם יש כיוצא בו שהחמיץ הרי זה אסור   א משנה,דף מו

שמעון בן לקיש כדי שילך ' ר אבהו אמר ר"אם אין שם כיוצא בו מהו א   אא גמר,דף מו

ל דשיעורא דמיל כממגדל נוניא ועד "אדם ממגדל נוניא לטבריא מיל ונימא מיל הא קמ

ר אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש לגבל ולתפלה ולנטילת ידים ארבעה מילין "טבריא א

בה וחדא מינייהו עבוד דתנן וכולן  אמר רב נחמן בר יצחק אייבו אמרה וארבעה אמר

ר "שעיבדן או שהילך בהן כדי עבודה טהורין חוץ מעור האדם וכמה כדי עבודה א

ר יוסי ברבי חנינא לא שנו אלא "ר ינאי כדי הילוך ארבעה מילין א"א[ אייבו]> אינייא>

א לפניו אבל לאחריו אפילו מיל אינו חוזר אמר רב אחא ומינה מיל הוא דאינו חוזר ה

: פחות ממיל חוזר

א אומר לא תקרא לה שם עד "ט ר"כיצד מפרישין חלה בטומאה ביו   א משנה,דף מו

ר יהושע "שתאפה בן בתירא אומר תטיל בצונן א

לא זה הוא חמץ שמוזהרין עליו בבל יראה ובבל ימצא אלא מפרישתה    ב משנה,דף מו

: ומניחתה עד הערב ואם החמיצה החמיצה

' אליעזר סבר טובת הנאה ממון ור' מא בטובת הנאה קמיפלגי דרלי   ב גמרא,דף מו

יהושע סבר טובת הנאה אינה ממון לא דכולי עלמא סברי טובת הנאה אינה ממון והכא 

' אליעזר סבר אמרינן הואיל ואי בעי איתשיל עלה ממוניה הוא ור' בהואיל קמיפלגי דר

ול רב חסדא אמר לוקה רבה יהושע סבר לא אמרינן הואיל איתמר האופה מיום טוב לח

אמר אינו לוקה רב חסדא אמר לוקה לא אמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה רבה 

אמר אינו לוקה אמרינן הואיל אמר ליה רבה לרב חסדא לדידך דאמרת לא אמרינן הואיל 

ל משום עירובי תבשילין ומשום עירובי תבשילין שרינן "היאך אופין מיום טוב לשבת א

ט ורבנן הוא דגזרו ביה "סורא דאורייתא אמר ליה מדאורייתא צורכי שבת נעשין ביאי

ט אף לחול וכיון דאצרכוה רבנן עירובי תבשילין אית ליה "גזירה שמא יאמרו אופין מי

היכירא איתיביה בהמה המסוכנת לא ישחוט אלא כדי שיכול לאכול הימנה כזית צלי 

למיכל בשלמא לדידי דאמרי הואיל הואיל ואי בעי ג דלא בעי "מבעוד יום יכול לאכול אע

למיכל מצי אכיל משום הכי ישחוט אלא לדידך דאמרת לא אמרינן הואיל אמאי ישחוט 

אמר ליה משום הפסד ממונו ומשום הפסד ממונו שרינן איסורא דאורייתא אמר ליה אין 

איתיביה  משום הפסד ממונו גמר בלבו לאכול כזית ואי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה

לחם הפנים 

נאכל לתשעה לעשרה ולאחד עשר לא פחות ולא יותר כיצד כדרכו    א גמרא,דף מז

ש נאכל לשבת "לתשעה נאפה בערב שבת נאכל בשבת לתשעה חל יום טוב להיות בע

לעשרה שני ימים טובים של ראש השנה נאכל לשבת לאחד עשר לפי שאינו דוחה לא את 

ל שבות "ט א"ט אמאי לא דחי יו"צורכי שבת נעשין ביט ואי אמרת "השבת ולא את הי

ג דאמר משום רבי שמעון בן הסגן דוחה "קרובה התירו שבות רחוקה לא התירו ולרשב



ט ואינו דוחה את יום צום מאי איכא למימר בהא פליגי מר סבר שבות קרובה "את יו

מרי שתי התירו שבות רחוקה לא התירו ומר סבר שבות רחוקה נמי התירו מתיב רב 

הלחם אינן נאכלות לא פחות משנים ולא יותר על שלשה כיצד נאפות ערב יום טוב 

ט לשלשה לפי שאינה "ט להיות אחר השבת נאכלות לי"נאכלות ליום טוב לשנים חל י

ט "ט השתא דשבת בי"ט ואי אמרת צורכי שבת נעשין בי"דוחה לא את השבת ולא את הי

ג "י התם דאמר קרא לכם לכם ולא לגבוה ולרשבשרי דיום טוב ביום טוב מיבעיא שאנ

ש בן הסגן דוחה את יום טוב מאי איכא למימר סבר לה כאבא שאול "דאמר משום ר

דאמר לכם לכם ולא לנכרים שלח ליה רב חסדא לרבה ביד רב אחא בר רב הונא מי 

אמרינן הואיל והא תנן יש חורש תלם אחד וחייבין עליה משום שמונה לאוין החורש 

ור וחמור והן מוקדשים וכלאים בכרם בש

ושביעית ביום טוב כהן ונזיר אבית הטומאה ואי אמרינן הואיל אחרישה    ב גמרא,דף מז

ר פפא בר שמואל באבנים מקורזלות ראויות "לא ליחייב הואיל וחזי לכיסוי דם ציפור א

זריעה  לכותשן וכתישה ביום טוב מי שרי ראויות לכותשן כלאחר יד בצונמא צונמא בר

צונמא מלמעלה ועפר תיחוח מלמטה ותיפוק ליה משום עפר תיחוח אלא אמר מר בר רב 

ט "אשי בטינא וטינא בר זריעה הוא במתונתא איתיביה אביי המבשל גיד הנשה בחלב בי

ואוכלו לוקה חמש לוקה משום מבשל גיד ביום טוב ולוקה משום אוכל גיד ולוקה משום 

וכל בשר בחלב ולוקה משום הבערה ואי אמרינן הואיל מבשל בשר בחלב ולוקה משום א

אהבערה לא ליחייב הואיל דחזי ליה לצרכו אמר ליה אפיק הבערה ועייל גיד הנשה של 

נבילה והתני רבי חייא לוקין שתים על אכילתו ושלש על בישולו ואי איתא שלש על 

ל אין "תא הוא אאכילתו מיבעי ליה אלא אפיק הבערה ועייל עצי מוקצה ומוקצה דאוריי

( שמות כ)והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו ואזהרתה מהכא ( שמות טז)דכתיב 

ל והא את הוא דאמרת בעאי מיניה מרב חסדא ואמרי לה בעאי "מלא תעשה כל מלאכה א

עלה > אמר לי>ט מהו ואת אמרת לן "מיניה מרב הונא הביא שה מאפר ושחטו תמיד ביו

מעשר מן הצאן ולא הפלגס שה ולא הבכור אחת ולא 

מן המאתים ממותר שתי מאות שנשתיירו בבור מכאן ( יחזקאל מה)   א גמרא,דף מח

לערלה שבטילה במאתים ממשקה ישראל מן המותר לישראל מכאן אמרו אין מביאין 

נסכין מן הטבל יכול לא יביא מן המוקצה אמרת מה טבל מיוחד שאיסור גופו גרם לו אף 

רם לו יצא מוקצה שאין איסור גופו גרם לו אלא איסור דבר אחר גרם כל שאיסור גופו ג

לו ואי אמרת איסור מוקצה דאורייתא מה לי איסור גופו מה לי איסור דבר אחר ועוד הא 

ט אלא אפיק הבערה ועייל "את הוא דאמרת חילוק מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ליו

בידך מאומה מן החרם אמר ליה רב אחא  ולא ידבק( דברים יג)עצי אשירה ואזהרה מהכא 

ולא תביא תועבה אל ביתך אלא אפיק ( דברים ז)בריה דרבא לאביי ונלקי נמי משום 

ואשיריהם תשרפון באש לא תעשון ( דברים יב)הבערה ועייל עצי הקדש ואזהרה מהכא 

א ורבי יהושע היא "אלהיכם אמר רמי בר חמא הא דרב חסדא ורבה מחלוקת דר' כן לה

א סבר אמרינן הואיל ורבי יהושע סבר לא אמרינן הואיל אמר רב פפא ודילמא עד "דר

א התם דאמרינן הואיל אלא דבעידנא דקא עיילי לתנורא כל חדא וחדא "כאן לא קאמר ר

חזיא ליה לדידיה אבל הכא דלאורחין הוא דחזי לדידיה לא חזי אימא הכי נמי דלא אמרינן 

די ודילמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי יהושע התם הואיל אמר רב שישא בריה דרב אי

דלא אמרינן הואיל אלא דאיכא חדא דלא חזיא לא לדידיה ולא לאורחין אבל הכא דחזי 



' זירא ר' קמיה דרבי ירמיה ור[ רבנן]מיהת לאורחין אימא הכי נמי אמרינן הואיל אמרוה 

לתא דקשיא לן ואתיא כמה ל רבי ירמיה לרבי זירא מי"זירא לא קיבלה א' ירמיה קיבלה ר

יהושע השתא אמרוה משמיה דגברא רבה ולא ניקבלה אמר ליה ' א ור"שני במאי פליגי ר

לא ( שמות כ)היכי אקבלה דתנינא אמר ליה רבי יהושע לדבריך הרי הוא עובר משום 

ל וליטעמיך "תעשה כל מלאכה ושתיק ליה ואי איתא לימא ליה טעמא דידי משום הואיל א

א לדבריך הרי הוא עובר משום בל יראה ובל ימצא "בברייתא אמר לו ר הא דתנינא

דתנן לא זהו חמץ שמוזהרין ' נ דלא אהדר ליה הא קא מהדר ליה במתני"ושתיק ליה ה

נ אימור "ה' עליו משום בל יראה ובל ימצא אלא שתיק ליה בברייתא ומהדר ליה במתני

יצחק ' א ור"רבי אומר הלכה כר ואהדר ליה במכילתא אחריתי תניא' שתיק ליה במתני

אמר הלכה כבן בתירא וכמה שיעור עיסה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר 

א חילוף הדברים והתניא רבי "נתן אומר משום ר' בחיטין קבין ובשעורין שלשת קבין ר

א יוחנן בן ברוקה אומר בחטין שלשת קבין ובשעורין ארבעה קבין ל' ישמעאל בנו של ר

קשיא הא בחסיכתא הא במעלייתא אמר רב פפא שמע מינה גריעין חיטי חסיכתא מחיטי 

מעלייתא טפי מדגריען שערי חסיכתא משערי מעלייתא דאילו התם תילתא והכא ריבעא 

[ והתנן]> והתניא>אמר רב קבא מלוגנאה לפיסחא וכן לחלה 

קבא מלוגנאי נמי חמשת רבעים קמח ועוד חייבין בחלה הכי קאמר    ב גמרא,דף מח

ל "אהאי שיעורא קאי אמר רב יוסף הני נשי דידן נהוג למיפא קפיזא קפיזא לפיסחא א

ל דעבדן "אביי מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא מפקע לה מחלה א

רבי אליעזר אומר הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה [ דתנן]> דתניא>אליעזר ' כר

ל והא איתמר עלה אמר רבי יהושע "שמואל הלכה כרבי אליעזר אואמר רב יהודה אמר 

ר "בן לוי לא שנו אלא ככרות של בבל שנושכות זו מזו אבל כעכין לא הא איתמר עלה א

ירמיה טבלא שאין לה לבזבזין מהו תוך כלי בעינן והא ליכא או ' כעכין בעי ר' חנינא אפי

אליעזר אומר הסל מצרפן רבי יהושע  'תניא ר : דילמא אויר כלי בעינן והא איכא תיקו

אומר תנור מצרפן רבן שמעון בן גמליאל אומר ככרות של בבל שנושכות זו מזו 

: מצטרפות

רבן גמליאל אומר שלש נשים לשות כאחת ואופות בתנור אחד זו אחר    ב משנה,דף מח

 זו וחכמים אומרים שלש נשים עוסקות בבצק כאחת אחת לשה ואחת עורכת ואחת אופה

עקיבא אומר לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורים שוין זה הכלל תפח תלטוש ' ר

: בצונן

ר לשה היא מקטפת וחבירתה לשה תחתיה מקטפת היא אופה "ת   ב גמרא,דף מח

וחבירתה מקטפת תחתיה והשלישית לשה אופה היא לשה וחבירתה אופה תחתיה 

ע "ר : ות בבצק אינו בא לידי חימוץוהשלישית מקטפת וחוזרת חלילה כל זמן שעוסק

תניא אמר רבי עקיבא דנתי לפני רבן גמליאל ילמדינו רבינו  : 'אומר לא כל הנשים וכו

בנשים זריזות או בנשים שאין זריזות בעצים לחים או בעצים יבשים בתנור חם או בתנור 

: צונן אמר לי אין לך אלא מה ששנו חכמים זה הכלל תפח תלטוש בצונן

שיאור ישרף והאוכלו פטור סידוק ישרף והאוכלו חייב כרת איזהו    ב משנה,דף מח

שיאור כקרני חגבים סידוק שנתערבו סדקין זה בזה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים זה 

: וזה האוכלו חייב כרת ואיזהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו



סיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו סידוק תנו רבנן איזהו שיאור כל שהכ   ב גמרא,דף מח

מאיר וחכמים אומרים איזהו שיאור כקרני חגבים סידוק שנתערבו ' כקרני חגבים דברי ר

סדקין זה בזה וזה וזה האוכלו חייב כרת והאנן תנן שיאור ישרף והאוכלו פטור דברי רבי 

מאיר אין לך  'יהודה אימא לרבי מאיר זה וזה האוכלו חייב כרת אמר רבא מאי טעמא דר

: כל סדק וסדק מלמעלה שאין לו כמה סדקים מלמטה

ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת דברי    א משנה,דף מט

: א בר צדוק אומר תרומה מלפני השבת וחולין בזמנן"מ וחכמים אומרים בזמנו ר"ר

א בר צדוק אומר פעם אחת שבת אבא ביבנה וחל ארבעה עשר "תניא ר   א גמרא,דף מט

ג ואמר הגיע עת לבער את החמץ והלכתי אחר אבא "להיות בשבת ובא זונין ממונה של ר

: וביערנו את החמץ

ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית    א משנה,דף מט

תו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך בי

ואם לאו מבטלו בלבו להציל מן הנכרים ומן הנהר ומן הלסטים ומן הדליקה ומן המפולת 

יבטל בלבו ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו 

פני הבירה מעצי בשר קדש אם עבר צופים שורפו במקומו ואם לאו חוזר ושורפו ל

יהודה אומר זה וזה בכזית ' מ אומר זה וזה בכביצה ר"המערכה ועד כמה הן חוזרין ר

: וחכמים אומרים בשר קדש בכזית וחמץ בכביצה

ורמינהו ההולך לאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ולשבות שביתת    א גמרא,דף מט

יוסי דתניא סעודת אירוסין יהודה הא רבי ' ר יוחנן לא קשיא הא ר"הרשות יחזור מיד א

יהודה רבי יוסי אומר מצוה והשתא דאמר רב חסדא מחלוקת בסעודה שניה ' רשות דברי ר

יהודה ולא קשיא הא ' אבל בסעודה ראשונה דברי הכל מצוה אפילו תימא הא והא ר

בסעודה ראשונה הא בסעודה שניה תניא אמר רבי יהודה אני לא שמעתי אלא סעודת 

יוסי אני שמעתי סעודת אירוסין וסבלונות תניא רבי ' א סבלונות אמר לו ראירוסין אבל ל

שמעון אומר כל סעודה שאינה של מצוה אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה כגון מאי 

ר יוחנן בת כהן לישראל "ר יוחנן כגון בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ דא"א

או אלמנה או גרושה או זרע אין לה במתניתא אין זווגן עולה יפה מאי היא אמר רב חסדא 

ר יוחנן הרוצה שיתעשר ידבק "תנא קוברה או קוברתו או מביאתו לידי עניות איני והא א

' ח הא בעם הארץ ר"בזרעו של אהרן כל שכן שתורה וכהונה מעשרתן לא קשיא הא בת

תנא כי אנא יהושע נסיב כהנתא חלש אמר לא ניחא ליה לאהרן דאדבק בזרעיה דהוי ליה ח

' רב אידי בר אבין נסיב כהנתא נפקו מיניה תרי בני סמיכי רב ששת בריה דרב אידי ור

פ אי לא נסיבנא כהנתא לא איעתרי אמר רב כהנא אי לא "יהושע בריה דרב אידי אמר ר

נסיבנא כהנתא לא גלאי אמרו ליה והא למקום תורה גלית לא גלאי כדגלי אינשי אמר רבי 

ואוכלים כרים מצאן ועגלים ( עמוס ו)' סעודת הרשות לסוף גולה שנאיצחק כל הנהנה מ

ח המרבה סעודתו בכל מקום "ר כל ת"ת : מתוך מרבק וכתיב לכן עתה יגלו בראש גלים

סוף מחריב את ביתו ומאלמן את אשתו ומייתם את גוזליו ותלמודו משתכח ממנו 

שמים ושם רבו ושם אביו ומחלוקות רבות באות עליו ודבריו אינם נשמעים ומחלל שם 

וגורם שם רע לו ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות מאי היא אמר אביי קרו ליה בר 

מחים תנורי רבא אמר בר מרקיד בי כובי רב פפא אמר בר מלחיך פינכי רב שמעיה אמר 

ח שאם מת או גולה "ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת ת"ת : בר מך רבע



ר לעולם ימכור "ה ת"ה שאם מת או גולה בניו ע"ח ואל ישא בת ע"שבניו תמובטח לו 

ח משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר "ח וישיא בתו לת"אדם כל מה שיש לו וישא בת ת

נאה ומתקבל ולא ישא בת עם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור 

ם כל מה שיש לו וישא בת תנו רבנן לעולם ימכור אד : ואינו מתקבל   ב גמרא,דף מט

תלמיד חכם לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור לא מצא בת גדולי הדור ישא 

בת ראשי כנסיות לא מצא בת ראשי כנסיות ישא בת גבאי צדקה לא מצא בת גבאי צדקה 

ישא בת מלמדי תינוקות ולא ישא בת עמי הארץ מפני שהן שקץ ונשותיהן שרץ ועל 

אומר עם הארץ אסור ' ארור שוכב עם כל בהמה תניא ר( דברים כז)ר בנותיהן הוא אומ

זאת תורת הבהמה והעוף כל העוסק בתורה ( ויקרא יא)שנאמר > בהמה>לאכול בשר 

 : מותר לאכול בשר בהמה ועוף וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף

היות בשבת אמרו לו אמר רבי אלעזר עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל ל

אמר רבי אלעזר  : אמור לשוחטו אמר להן זה טעון ברכה וזה אינו טעון ברכה' תלמידיו ר

כי היא חייך וארך ימיך על חייו ( דברים ל)עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך שנאמר 

לא חס על חיי חבירו לא כל שכן אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן עם הארץ 

תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם  : עו כדג אמר רבי שמואל בר יצחק ומגבומותר לקור

הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב 

תניא היה רבי מאיר אומר כל  : אמר להן זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם

ה לפני ארי מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניח

תניא רבי אליעזר אומר אילמלא אנו  : פנים אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים

צריכין להם למשא ומתן היו הורגין אותנו תנא רבי חייא כל העוסק בתורה לפני עם 

מורשה אל  תורה צוה לנו משה( דברים לג)הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו שנאמר 

תקרי מורשה אלא מאורסה גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה 

תנא שנה ופירש יותר מכולן תנו  : ששונאין אומות העולם את ישראל ונשותיהן יותר מהן

רבנן ששה דברים נאמרו בעמי הארץ אין מוסרין להן עדות ואין מקבלין ממנו עדות ואין 

ממנין אותן אפוטרופוס על היתומים ואין ממנין אותן אפוטרופוס על  מגלין להן סוד ואין

קופה של צדקה ואין מתלוין עמהן בדרך ויש אומרים אף אין מכריזין על אבידתו ותנא 

וכן  : יכין וצדיק ילבש( איוב כז)קמא זמנין דנפיק מיניה זרעא מעליא ואכיל ליה שנאמר 

ביצה הוא דחשיב ורבי יהודה סבר כזית נמי למימרא דרבי מאיר סבר כ : 'מי שיצא וכו

חשיב ורמינהי עד כמה הן מזמנין עד כזית ורבי יהודה אומר עד כביצה אמר רבי יוחנן 

מוחלפת השיטה אביי אמר לעולם לא תיפוך התם בקראי פליגי הכא בסברא פליגי התם 

ילה בכזית ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתיה ואכ( דברים ח)בקראי פליגי רבי מאיר סבר 

ורבי יהודה סבר ואכלת ושבעת אכילה שיש בה שביעה ואיזו זו בכביצה הכא בסברא 

יהודה ' פליגי דרבי מאיר סבר חזרתו כטומאתו מה טומאתו בכביצה אף חזרתו בכביצה ור

סבר חזרתו 

נתן אומר זה וזה ' כאיסורו מה איסורו בכזית אף חזרתו בכזית תניא ר   א גמרא,דף נ

והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון ( זכריה יד)ולא הודו לו חכמים  כשתי ביצים

יוחנן אמר ' ר אלעזר זה אור שיקר בעולם הזה וקפוי לעולם הבא ר"מאי יקרות וקפאון א

יהושע בן לוי אמר אלו ' ז וקפויין הן לעולם הבא ור"אלו נגעים ואהלות שיקרין הן בעוה

וקפויין הן לעולם הבא כי הא דרב יוסף בריה דרבי בני אדם שיקרין הן בעולם הזה 



יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית אמר ליה עולם הפוך ראיתי 

עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו בני עולם ברור ראית ואנן היכי התם כי היכי 

שבא לכאן ותלמודו בידו  דאיתו אנן הכא הכי איתינן התם ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי

נינהו [ מאן]> ומאן>ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן 

ביום ההוא ( זכריה יד)ע וחביריו משום הרוגי מלכות ותו לא אלא הרוגי לוד "אילימא ר

ה להוסיף "ר יהושע בן לוי עתיד הקב"מאי מצלות הסוס א' יהיה על מצלות הסוס קדש לה

אלעזר אמר כל מצילות שתולין לסוס בין עיניו יהיה ' ל ירושלים עד שהסוס רץ ומציל רע

יוחנן אמר כל ביזה שבוזזין ישראל עד שעה שהסוס רץ ומציל יהיה קדש ' ור' קדש לה

והיה הסירות ( זכריה יד)בשלמא למאן דאמר כל ביזה שבזזו ישראל היינו דכתיב ' לה

מילתא ' ד בהנך תרתי מאי והיה הסירות בבית ה"לא למכמזרקים לפני המזבח א' בבית ה

זכריה )ד ביזה היינו דכתיב "אחריתי קאמר דמתעתרי ישראל ומתנדבי ומייתי בשלמא למ

ר "ד הנך תרתי מאי ולא יהיה כנעני א"צבאות אלא למ' ולא יהיה כנעני עוד בבית ה( יד

וירא שם יהודה בת ( לח בראשית)ירמיה אין כאן עני וכנעני מנלן דאיקרי תגר דכתיב 

איש כנעני מאי כנעני אילימא כנעני ממש אפשר בא אברהם והזהיר את יצחק בא יצחק 

והזהיר את יעקב ויהודה אזיל ונסיב אלא אמר רבי שמעון בן לקיש בת גברא תגרא 

אשר סחריה ( ישעיהו כג)כנען בידו מאזני מרמה ואיבעית אימא מהכא ( הושע יב)דכתיב 

' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' והיה ה( זכריה יד) : נכבדי ארץ שרים כנעניה

אחד ושמו אחד אטו האידנא לאו אחד הוא אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם 

הבא העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר 

ושמו אחד מאי אחד אטו האידנא לאו  ברוך דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב

ד "ר נחמן בר יצחק לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה נכתב ביו"שמו אחד הוא א

י "ד ה"י ונכתב ביו"ד ה"ת אבל לעולם הבא כולו אחד נקרא ביו"ף דל"י ונקרא באל"ה

זה ( שמות ג)אבינא רמי כתיב ' ל ההוא סבא לעלם כתיב ר"סבר רבא למדרשה בפירקא א

ד "ה לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב אני ביו"שמי לעלם וזה זכרי לדור דור אמר הקב

:  ת"ף דל"א ונקרא אני באל"ה

  

מסכת פסחים פרק ד 

מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו    א משנה,דף נ

קום שאין עושין שלא לעשות אין עושין ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממ

למקום שעושין נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם 

ואל ישנה אדם מפני המחלוקת כיוצא בו המוליך פירות שביעית ממקום    ב משנה,דף נ

יהודה אומר צא ' שכלו למקום שלא כלו או ממקום שלא כלו למקום שכלו חייב לבער ר

: והבא לך אף אתה

מאי איריא ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי דתניא    אב גמר,דף נ

העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה 

לעולם התם מן המנחה ולמעלה הוא דאסור סמוך למנחה לא הכא מחצות אי נמי התם 



יה הכא שמותי נמי משמתינן ליה סימן ברכה הוא דלא חזי אבל שמותי לא משמתינן ל

גופא העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה ובמוצאי 

ט ובמוצאי יום הכפורים ובכל מקום שיש שם נידנוד עבירה לאתויי "שבת ובמוצאי יו

ר יש זריז ונשכר ויש זריז ונפסד יש שפל "ת : תענית ציבור אינו רואה סימן ברכה לעולם

שכר ויש שפל ונפסד זריז ונשכר דעביד כולי שבתא ולא עביד במעלי שבתא זריז ונפסד ונ

דעביד כולי שבתא ועביד במעלי שבתא שפל ונשכר דלא עביד כולי שבתא ולא עביד 

במעלי שבתא שפל ונפסד דלא עביד כולי שבתא ועביד במעלי שבתא אמר רבא הני נשי 

תא משום מפנקותא הוא דהא כל יומא נמי לא ג דלא עבדן עבידתא במעלי שב"דמחוזא אע

כי גדול עד שמים ( תהילים נז)קא עבדן אפילו הכי שפל ונשכר קרינן להו רבא רמי כתיב 

כי גדול מעל שמים חסדך הא כיצד כאן בעושין לשמה וכאן ( תהילים קח)חסדך וכתיב 

בתורה  בעושין שלא לשמה וכדרב יהודה דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם

תנו רבנן המצפה לשכר  : ומצות אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה

אשתו וריחים אינו רואה סימן ברכה לעולם שכר אשתו מתקולתא ריחייא אגרתא אבל 

ר "ת : סדין עשתה ותמכור( משלי לא)עבדה ומזבנה אישתבוחי משתבח בה קרא דכתיב 

ן ברכה לעולם מאי טעמא כיון דנפיש אפחזייהו המשתכר בקנים ובקנקנים אינו רואה סימ

תנו רבנן תגרי סימטא ומגדלי בהמה דקה וקוצצי אילנות טובות ונותנין  : שלטא בהו עינא

' ר ד"ת : עיניהן בחלק יפה אינו רואה סימן ברכה לעולם מאי טעמא דתהו ביה אינשי

כר יתומים ומעות פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם שכר כותבין ושכר מתורגמנין וש

הבאות ממדינת הים בשלמא שכר מתורגמנין משום דמיחזי כשכר שבת ומעות יתומים נמי 

לאו בני מחילה נינהו מעות הבאות ממדינת הים משום דלאו כל יומא מתרחיש ניסא אלא 

ד תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על "ר יהושע בן לוי כ"שכר כותבין מאי טעמא א

ר כותבי "ת : ין ומזוזות שלא יתעשרו שאילמלי מתעשרין אין כותביןכותבי ספרים תפיל

ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העוסקין במלאכת שמים לאיתויי 

בני ביישן נהוג דלא  : מוכרי תכלת אינן רואין סימן ברכה לעולם ואם עוסקין לשמה רואין

יוחנן אמרו לו אבהתין אפשר ' בנייהו קמיה דרהוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא אתו 

שמע בני ( משלי יא)להו אנן לא אפשר לן אמר להו כבר קיבלו אבותיכם עליהם שנאמר 

בני חוזאי נהגי דמפרשי חלה מארוזא אתו ואמרו ליה  : מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך

אחרים נהגו בהן לרב יוסף אמר להו ניכלה זר באפייהו איתיביה אביי דברים המותרים ו

איסור 

אי אתה רשאי להתירן בפניהם אמר לו ולאו מי איתמר עלה אמר רב    א גמרא,דף נא

חסדא בכותאי כותאי מאי טעמא משום דמסרכי מילתא הנך אינשי נמי סרכי מילתא אלא 

אמר רב אשי חזינן אי רובן אורז אכלי לא ניכלה זר באפייהו דילמא משתכחא תורת חלה 

רובן דגן אכלי ניכלה זר באפייהו דילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור  מינייהו ואי

ומן הפטור על החיוב גופא דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי 

ע לא והתניא רוחצין שני אחין כאחד "להתירן בפניהן אמר רב חסדא בכותאי עסקינן וכ

והלל בניו של רבן גמליאל שרחצו שניהם ואין רוחצין שני אחין בכבול ומעשה ביהודה 

כאחד בכבול ולעזה עליהן כל המדינה אמרו מימינו לא ראינו כך ונשמט הלל ויצא לבית 

החיצון ולא רצה לומר להן מותרין אתם יוצאים בקורדקיסון בשבת ואין יוצאין 

ון בקורדקיסון בשבת בבירי ומעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל שיצאו בקורדקיס



בשבת בבירי ולעזה עליהן המדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך ושמטום ונתנום לעבדיהן 

ולא רצו לומר להן מותרין אתם ויושבין על ספסלי נכרים בשבת ואינן יושבין על ספסלי 

ש בן גמליאל שישב על ספסלי נכרים בשבת בעכו ולעזה "נכרים בשבת בעכו ומעשה בר

ו לא ראינו כך נשמט על גבי קרקע ולא רצה לומר להן עליו כל המדינה אמרו מימינ

מותרין אתם בני מדינת הים נמי כיון דלא שכיחי רבנן גבייהו ככותים דמו בשלמא ספסלי 

נכרים משום דמחזי כמקח וממכר בקורדקיסון נמי דילמא משתלפין ואתי לאיתויינהו 

כל אדם רוחץ חוץ ארבע אמות ברשות הרבים אלא רוחצין מאי טעמא לא כדתניא עם ה

יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו והוא הדין ' מאביו וחמיו ובעל אמו ובעל אחותו ור

לבעל אמו ואתו אינהו וגזור בשני אחין משום בעל אחותו תנא תלמיד לא ירחץ עם רבו 

ואם רבו צריך לו מותר כי אתא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא עול לגביה רב עוירא סבא 

דרב הונא כיון דחזינהו כסייה מינייהו אתו ואמרו ליה לאביי אמר להו שווינכו  ורבה בריה

ככותאי ורבה בר בר חנה לית ליה הא דתנן נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי 

י אי נמי מבבל "המקום שהלך לשם אמר אביי הני מילי מבבל לבבל ומארץ ישראל לא

ייפינן להו עבדינן כוותייהו רב אשי אמר אפילו י לבבל לא כיון דאנן כ"י אבל מא"לא

י לבבל הני מילי היכא דאין דעתו לחזור ורבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה "תימא מא

' ל רבה בר בר חנה לבניה בני לא תאכל לא בפני ולא שלא בפני אני שראיתי את ר"א

ראית אותו לא יוחנן לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו אתה לא ' יוחנן שאכל כדי הוא ר

תאכל בין בפני בין שלא בפני ופליגא דידיה אדידיה דאמר רבה בר בר חנה סח לי רבי 

ש בן רבי יוסי בן לקוניא לגינה "יוחנן בן אלעזר פעם אחת נכנסתי אחר ר

ונטל ספיחי כרוב ואכל ונתן לי ואמר לי בני בפני אכול שלא בפני לא    ב גמרא,דף נא

שמעון בן יוחי לסמוך עליו בפניו ' ש בן יוחי שאכל כדי הוא ר"תאכל אני שראיתי את ר

ש דתניא רבי שמעון אומר כל "ושלא בפניו אתה בפני אכול שלא בפני לא תאכל מאי ר

א כל הספיחין "וצא בהן בירק השדה וחכהספיחים אסורין חוץ מספיחי כרוב שאין כי

הן לא נזרע ולא נאסוף את ( ויקרא כה)עקיבא דתניא ' אסורים ותרוייהו אליבא דר

ר עקיבא וכי מאחר שאין זורעין מהיכא אוספין מכאן לספיחין שהן אסורין "תבואתנו א

לא ש סבר "במאי קא מיפלגי רבנן סברי גזרינן ספיחי כרוב אטו שאר ספיחי דעלמא ור

בשלמא ההולך ממקום  : 'ההולך ממקום וכו : גזרינן ספיחי כרוב אטו ספיחי דעלמא

שעושין למקום שאין עושין נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם ואל ישנה אדם מפני 

המחלוקת ולא ליעביד אלא ממקום שאין עושין למקום שעושין אל ישנה אדם מפני 

ומרי מקום שהלך לשם וחומרי מקום שיצא המחלוקת ונעביד הא אמרת נותנין עליו ח

משם אמר אביי ארישא רבא אמר לעולם אסיפא והכי קאמר אין בזו מפני שינוי המחלוקת 

ל רב "מאי קא אמרת הרואה אומר מלאכה אסורה מימר אמרי כמה בטלני הוי בשוקא א

ספרא לרבי אבא כגון אנן דידעינן בקביעא דירחא 

ל הכי אמר רב "דנא מפני שינוי המחלוקת במדבר מאי אביישוב לא עבי   א גמרא,דף נב

ט שני של "אמי ביישוב אסור במדבר מותר רב נתן בר אסיא אזל מבי רב לפומבדיתא בי

ל עדיפא עבדי ליה דבמערבא מימנו "ל אביי ולנגדיה מר נגידי א"עצרת שמתיה רב יוסף א

אביי נשמתיה מר דרב ל "ד נגדיה רב יוסף א"אנגידא דבר בי רב ולא מימנו אשמתא א

מ איניש דעלמא הכא "ל ה"ושמואל דאמרי תרוייהו מנדין על שני ימים טובים של גליות א

צורבא מדרבנן הוא דטבא ליה עבדי דבמערבא מימנו אנגדתא דבר בי רב ולא מימנו 



יהודה הא דתנן נותנין ' ולית ליה לר : 'כיוצא בו המוליך פירות שביעית וכו : אשמתא

י המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם אמר רב שישא בריה דרב עליו חומר

ק או ממקום שלא כלו למקום שלא כלו ושמע "יהודה וה' אידי מילתא אחריתי קאמר ר

יהודה אומר צא והבא לך אף אתה מהיכא דאייתינהו והא לא ' שכלו במקומו חייב לבער ר

לא אמר רבי יהודה אלא לחומרא א "יהודה לקולא קאמר והאמר ר' כלו להו למימרא דר

אלא איפוך אינו חייב לבער רבי יהודה אומר צא והבא לך אף אתה מהיכא דאייתינהו והא 

ק או ממקום שלא כלו למקום שכלו והחזירן "כלו להו אביי אמר לעולם כדקתני וה

למקומן ועדיין לא כלו אינו חייב לבער רבי יהודה אומר צא והבא לך אף אתה מהיכא 

תינהו והא כלו להו מתקיף לה רב אשי לרבי יהודה אטו אגבא דחמרא קלטינהו אלא דאיי

א אומר "אמר רב אשי בפלוגתא דהני תנאי דתנן הכובש שלשה כבשין בחבית אחת ר

ג אומר כל שכלה מינו מן השדה "יהושע אומר אף על האחרון ר' אוכלין על הראשון ר

ר בפלוגתא דהני תנאי דתנן אוכלין בתמרין יבער מינו מן החבית והלכה כדבריו רבינא אמ

ג אומר "עד שיכלה האחרון שבצוער רשב

אוכלין על של בין הכיפין ואין אוכלין על שבין השיצין תנן התם שלש    ב גמרא,דף נב

ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן וגליל ושלש ארצות בכל אחת ואחת ולמה אמרו שלש 

חת ואחת עד שיכלה האחרון שבה מנא הני מילי אמר ארצות לביעור שיהיו אוכלין בכל א

ולבהמתך ולחיה אשר ( ויקרא כה)ר יוסי בר חנינא אמר קרא "רב חמא בר עוקבא א

בארצך כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל לבהמה שבבית כלה לחיה אשר בשדה כלה 

שבגליל  לבהמתך מן הבית וגמירי דאין חיה שביהודה גדילה על פירות שבגליל ואין חיה

ר פירות שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ מתבערין בכל "גדילה על פירות שביהודה ת

א אומר יחזרו למקומן ויתבערו משום שנאמר בארצך הא אפיקתיה קרי "מקום שהן רשב

ביה בארץ בארצך אי נמי מאשר בארצך רב ספרא נפק מארץ ישראל לחוצה לארץ הוה 

דיה רב הונא בריה דרב איקא ורב כהנא אמר להו בהדיה גרבא דחמרא דשביעית לוו בה

ש בן אלעזר או לא אמר ליה רב כהנא הכי "איכא דשמיע ליה מיניה דרבי אבהו הלכה כר

ר אבהו אין "ל רב הונא בריה דרב איקא הכי א"שמעון בן אלעזר א' ר אבהו הלכה כר"א

שמעתתא  א אמר רב ספרא נקוט הא כללא דרב הונא בידך דדייק וגמר"הלכה כרשב

מפומיה דרביה כרחבה דפומבדיתא דאמר רחבה אמר רב יהודה הר הבית סטיו כפול היה 

עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כל המיקל ( הושע ד)סטיו לפנים מסטיו קרי עליה רב יוסף 

אילעאי קץ כפנייתא דשביעית היכי עביד הכי לאכלה אמר רחמנא ולא ' לו מגיד לו ר

ילי היכא דנחית לפירא אבל היכא דלא נחית לפירא לא והאמר רב להפסד וכי תימא הני מ

נחמן אמר רבה בר אבוה הני מתחלי דערלה אסירי הואיל ונעשו שומר לפירי ושומר 

יוסי דתנן רבי יוסי אומר סמדר ' נ דאמר כר"לפירי אימת הוה בכופרי וקא קרי להו פירי ר

רב שימי מנהרדעא ומי פליגי רבנן אסור מפני שהוא פירי ופליגי רבנן עליה מתקיף לה 

ש "עליה דרבי יוסי בשאר אילנות והא תנן מאימתי אין קוצצין את האילנות בשביעית ב

ה אומרים החרובין משישרשרו והגפנים "אומרים כל האילנות משיוציאו וב

משיגריעו והזיתים משיניצו ושאר כל האילנות משיוציאו ואמר רב אסי    א גמרא,דף נג

הוא גירוע הוא פול הלבן פול הלבן סלקא דעתך אלא אימא שיעורו כפול הלבן  הוא בוסר

ומאן שמעת ליה דאמר בוסר אין סמדר לא רבנן וקתני שאר כל האילנות משיוציאו אלא 

רבי אילעאי בדניסחני קץ תנו רבנן אוכלין בענבים עד שיכלו דליות של אוכל אם יש 



אליעזר אומר ' ם עד שיכלה אחרון שבתקוע רמאוחרות מהן אוכלין עליהן אוכלים בזיתי

עד שיכלה אחרון של גוש חלב כדי שיהא עני יוצא ואינו מוצא לא בנופו ולא בעיקרו 

רובע אוכלין בגרוגרות עד שיכלו פגי בית היני אמר רבי יהודה לא הוזכרו פגי בית היני 

אוכלין בתמרים  : פגי בית היני ואהיני דטובינא חייבין במעשר> דתנן>אלא לענין מעשר 

ג אומר אוכלין על של בין הכיפין ואין אוכלין על של "עד שיכלה האחרון שבצוער רשב

בין השיצין ורמינהי אוכלין בענבים עד הפסח בזיתים עד העצרת בגרוגרות עד החנוכה 

יוחנן תרתי בתרייתא מחליף אידי ואידי חד שיעורא ' בתמרים עד הפורים ואמר רב ביבי ר

בעית אימא הא קתני בהדיא אם יש מאוחרות מהן אוכלין עליהן תניא רבן שמעון הוא ואי 

בן גמליאל אומר סימן להרים מילין סימן לעמקים דקלים סימן לנחלים קנים סימן לשפלה 

ויתן המלך את הכסף ( א ימלכים )שקמה ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר 

קמים אשר בשפלה לרב סימן להרים מילין סימן בירושלים כאבנים ואת הארזים נתן כש

לעמקים דקלים נפקא מינה לבכורים דתנן אין מביאין בכורים אלא משבעת המינין ולא 

מדקלים שבהרים ולא מפירות שבעמקים סימן לנחלים קנים נפקא מינה לנחל איתן סימן 

: מכרלשפלה שקמה נפקא מינה למקח וממכר השתא דאתית להכי כולהו נמי למקח ומ

מקום שנהגו למכור בהמה דקה לנכרים מוכרין מקום שלא נהגו למכור    א משנה,דף נג

' אין מוכרין ובכל מקום אין מוכרין להם בהמה גסה עגלים וסייחין שלמין ושבורין ר

יהודה מתיר בשבורה בן בתירא מתיר בסוס מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין 

: ן אוכליןמקום שנהגו שלא לאכול אי

אמר רב יהודה אמר רב אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא מפני    א גמרא,דף נג

שנראה כמקדיש בהמתו ואוכל קדשים בחוץ אמר רב פפא דוקא בשר אבל חיטי לא 

יוסי תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי ' דמינטר לפסחא קאמר ובשר לא מיתיבי אמר ר

פסחים שלחו לו אלמלא תודוס אתה גזרנו עליך נדוי שאתה  לאכול גדיים מקולסין בלילי

מאכיל את ישראל קדשים בחוץ קדשים סלקא דעתך אלא אימא 

קרוב להאכיל את ישראל קדשים בחוץ מקולס אין שאין מקולס לא אמרי    ב גמרא,דף נג

מקולס לא שנא אמר לא שנא לא אמר שאינו מקולס פירש אין לא פירש לא רב אחא מתני 

שמעון מתקיף לה רב ששת בשלמא למאן דתני לה כרבי יוסי ניחא ' כר' להא מתני לה

שמעון מי ניחא והתנן רבי שמעון פוטר שלא התנדב כדרך ' אלא למאן דמתני כר

יוסי מי ניחא והאמר רבא רבי ' המתנדבים אמר ליה רבינא לרב אשי ומאן דמתני לה כר

בריו אדם נתפס מאי לאו מדרבי שמעון שמעון בשיטת רבי יוסי אמרה דאמר אף בגמר ד

יוסי ולא ' יוסי רבי יוסי נמי סבר לה כרבי שמעון לא רבי שמעון סבר לה כר' סבר לה כר

שמעון איבעיא להו תודוס איש רומי גברא רבה הוה או בעל ' רבי יוסי סבר לה כר

סרו ש עוד זו דרש תודוס איש רומי מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמ"אגרופין הוה ת

על קדושת השם לכבשן האש נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים ומה צפרדעים [ עצמן]

ובתנוריך [ 'וגו]בביתך [ ועלו]ובאו ( שמות ז)שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו 

ובמשארותיך אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם אנו 

רבי יוסי בר אבין אמר מטיל מלאי לכיס של  שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה

יוחנן כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב ' תלמידי חכמים היה דאמר ר

: כי בצל החכמה בצל הכסף( קוהלת ז)' בישיבה של מעלה שנא



מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים מדליקין מקום שנהגו    ב משנה,דף נג

ין מדליקין ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים ועל שלא להדליק א

: גבי החולים

תנא בין שאמרו להדליק ובין שאמרו שלא להדליק שניהן לדבר אחד    ב גמרא,דף נג

' ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ וגו( ישעיהו ס)נתכוונו אמר רב יהושע דרש רבא 

לא להדליק שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד אמר בין שאמרו להדליק ובין שאמרו ש

רב יהודה אמר שמואל אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת הואיל ותחלת ברייתו הוא 

אמר ליה ההוא סבא ואיתימא רבה בר בר חנה ישר וכן אמר רבי יוחנן עולא הוה רכיב 

אליה אמר ליה חמרא ואזיל והוה שקיל ואזיל רבי אבא מימיניה ורבה בר בר חנה משמ

רבי אבא לעולא ודאי דאמריתו משמיה דרבי יוחנן אין מברכין על האור אלא במוצאי 

ל אנא "שבת הואיל ותחלת ברייתו הוא הדר עולא חזא ביה ברבה בר בר חנה בישות א

ש בן אלעזר אומר יום "לאו אהא אמרי אלא אהא אמרי דתני תנא קמיה דרבי יוחנן ר

אף במקום שאמרו שלא להדליק מדליקין מפני כבוד השבת הכפורים שחל להיות בשבת 

מים ( משלי כ)ל עדא תהא קרי עליה רב יוסף "ועני רבי יוחנן בתריה וחכמים אוסרים א

עמוקים עצה בלב איש 

ואיש תבונה ידלנה מים עמקים עצה בלב איש זה עולא ואיש תבונה    א גמרא,דף נד

בנימין בר יפת אמר רבי ' וה כי הא דאמר רידלנה זה רבה בר בר חנה ואינהו כמאן סבר

יוחנן מברכין על האור בין במוצאי שבת בין במוצאי יום הכפורים וכן עמא דבר מיתיבי 

אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת הואיל ותחילת ברייתו הוא וכיון שרואה מברך 

לא קשיא כאן מיד רבי יהודה אומר סודרן על הכוס ואמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה 

באור ששבת כאן באור היוצא מן העצים ומן האבנים תני חדא אור היוצא מן העצים ומן 

האבנים מברכין עליו ותני חדא אין מברכין עליו לא קשיא כאן במוצאי שבת כאן במוצאי 

פ שרבי מפזרן "יום הכפורים רבי מפזרן רבי חייא מכנסן אמר רבי יצחק בר אבדימי אע

הכוס כדי להוציא בניו ובני ביתו ואור במוצאי שבת איברי והא תניא  חוזר וסודרן על

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות אלו הן באר והמן וקשת כתב ומכתב 

והלוחות וקברו של משה ומערה שעמד בו משה ואליהו פתיחת פי האתון ופתיחת פי 

יאשיה אומר ' והפרד רהארץ לבלוע את הרשעים רבי נחמיה אומר משום אביו אף האור 

משום אביו אף האיל והשמיר רבי יהודה אומר אף הצבת הוא היה אומר צבתא בצבתא 

מתעבדא וצבתא קמייתא מאן עבד הא לאי בריה בידי שמים היא אמר ליה אפשר יעשנה 

בדפוס ויקבענה כיון הא לאי בריה בידי אדם היא לא קשיא הא באור דידן הא באור 

וצאי שבת אור דגיהנם בערב שבת ואור דגיהנם בערב שבת איברי דגיהנם אור דידן במ

והא תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה ותשובה וגן עדן 

קנני ראשית ' ה( משלי ח)וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח תורה דכתיב 

תשב אנוש עד דכא ( לים צתהי)בטרם הרים ילדו וכתיב ( תהילים צ)דרכו תשובה דכתיב 

אלהים גן בעדן מקדם גיהנם ' ויטע ה( בראשית ב)ותאמר שובו בני אדם גן עדן דכתיב 

( ירמיהו יז)כי ערוך מאתמול תפתה כסא הכבוד ובית המקדש דכתיב ( ישעיהו ל)דכתיב 

יהי שמו ( תהילים עב)כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו שמו של משיח דכתיב 

שמש ינון שמו אמרי חללה הוא דנברא קודם שנברא העולם ואור דידיה  לעולם לפני

ה "בערב שבת ואור דידיה בערב שבת איברי והתניא רבי יוסי אומר אור שברא הקב



ויצאו וראו בפגרי האנשים ( ישעיהו סו)בשני בשבת אין לו כבייה לעולם שנאמר 

נאה בריה דרבי עולא מפני הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה ואמר רבי ב

פ "מה לא נאמר כי טוב בשני בשבת מפני שנברא בו אור של גיהנם ואמר רבי אלעזר אע

וירא אלהים את כל אשר ( בראשית א)שלא נאמר בו כי טוב חזר וכללו בששי שנאמר 

עשה והנה טוב מאד אלא חללה קודם שנברא העולם ואור דידיה בשני בשבת ואור דידן 

יוסי אומר שני ' ליבראות בערב שבת ולא נברא עד מוצאי שבת דתניא רבמחשבה עלה 

דברים עלו במחשבה ליבראות בערב שבת ולא נבראו עד מוצאי שבת ובמוצאי שבת נתן 

ה דיעה באדם הראשון מעין דוגמא של מעלה והביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא "הקב

ן פרד רבן שמעון בן גמליאל אומר מהן אור והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויצא מה

הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר דורשי ( בראשית לו)פרד בימי ענה היה שנאמר 

אלה ( בראשית לו)חמורות היו אומרים ענה פסול היה לפיכך הביא פסול לעולם שנאמר 

בני שעיר החורי וכתיב אלה בני צבעון ואיה וענה אלא מלמד שבא צבעון על אמו והוליד 

ממנה ענה ודילמא תרי ענה הוו אמר רבא אמינא מילתא דשבור מלכא לא אמרה ומנו 

פ אמינא מילתא דשבור מלכא לא אמרה ומנו רבא אמר קרא "שמואל איכא דאמרי אמר ר

הוא ענה הוא ענה דמעיקרא תנו רבנן עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו 

קברו של משה ומערה שעמד בה משה ואליהו הן באר ומן וקשת הכתב והמכתב והלוחות 

פתיחת פי האתון ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים ויש אומרים אף מקלו של אהרן 

שקדיה ופרחיה ויש אומרים אף המזיקין ויש אומרים אף 

ר שבעה דברים מכוסים מבני אדם אלו הן יום "בגדו של אדם הראשון ת   ב גמרא,דף נד

ק הדין ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו ואין אדם יודע במה המיתה ויום הנחמה ועומ

דברים עלו ' ר ג"משתכר ומלכות בית דוד מתי תחזור ומלכות חייבת מתי תכלה ת

במחשבה ליבראות ואם לא עלו דין הוא שיעלו על המת שיסריח ועל המת שישתכח מן 

: א על המטבע שיצא"הלב ועל התבואה שתרקב וי

ום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין מקום שנהגו שלא מק   ב משנה,דף נד

ג אומר לעולם יעשה "לעשות מלאכה אין עושין ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים רשב

: אדם עצמו תלמיד חכם

אמר שמואל אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד למימרא    ב גמרא,דף נד

אמר שמואל תשעה באב בין השמשות באב בין השמשות שלו אסור וה' דסבר שמואל ט

שלו מותר וכי תימא קסבר שמואל כל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר והאנן תנן 

אוכלין ושותין מבעוד יום למעוטי מאי לאו למעוטי בין השמשות לא למעוטי משחשיכה 

נימא מסייע ליה אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו 

תר מאי ספיקו מותר לאו בין השמשות לא כדאמר רב שישא בריה דרב אידי לקביעא מו

דירחא הכא נמי לקביעא דירחא דרש רבא עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בו כדרך 

יוחנן ' שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים ובין השמשות שלו אסור וכן אמרו משמיה דר

נן תשעה באב אינו כתענית ציבור מאי לאו לבין יוחנן הכי והאמר רבי יוח' ומי אמר ר

השמשות לא למלאכה מלאכה תנינא מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין 

ג לא אמר אלא דכי יתיב ולא עביד "ובמקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ואפילו רשב

והאמר  לא מיחזי כיוהרא אבל מיסר לא אסר אלא מאי אינו כתענית ציבור לתפילת נעילה

יוחנן ולואי שיתפלל אדם והולך כל היום כולו התם חובה הכא רשות ואיבעית אימא ' ר



מאי אינו כתענית ציבור לעשרים וארבעה רב פפא אמר מאי אינו כתענית ציבור אינו 

כראשונות אלא כאחרונות ואסורה מיתיבי אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה 

ר מאי ספיקו מותר לאו בין השמשות שלו אמר רב שישא ספיקו אסור וזה ספיקו מות

ר "בריה דרב אידי לא לקביעא דירחא הא לכל דברים זה וזה שוין מסייע לרבי אלעזר דא

אלעזר אסור לו לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב כדרך שאסור להושיט אצבעו 

סור בעשיית ביום הכיפורים מיתיבי אין בין תשעה באב לתענית ציבור אלא שזה א

מלאכה וזה מותר בעשיית מלאכה במקום שנהגו הא לכל דבריהם זה וזה שוין ואילו גבי 

תענית ציבור תניא כשאמרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו 

ר פפא "לא א

ג סבר לא "למימרא דרשב : 'ח וכו"ובכל מקום ת : תנא קולי קולי קתני   א גמרא,דף נה

שינן ליוהרא ורבנן סברי חיישינן ליוהרא והא איפכא שמעינן להו דתנן חתן אם ירצה חיי

ג אמר לא כל הרוצה ליטול את השם יטול "לקרות קרית שמע לילה הראשון קורא רשב

יוחנן מוחלפת השיטה רב שישא בריה דרב אידי אמר לא תיפוך דרבנן אדרבנן לא ' אמר ר

לאכה ואיהו לא עביד מיחזי כיוהרא אבל התם כיון קשיא הכא כיון דכולי עלמא עבדי מ

ג לא "שמעון בן גמליאל אדרשב' דכולי עלמא קרי ואיהו נמי קרי לא מיחזי כיוהרא דר

קשיא התם הוא דבעינן כוונה ואנן סהדי דלא מצי כווני דעתיה מיחזי כיוהרא אבל הכא 

: איכא בשוקאלא מיחזי כיוהרא אמרי מלאכה היא דלית ליה פוק חזי כמה בטלני 

וחכמים אומרים ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות    א משנה,דף נה

: ה מתירין עד הנץ החמה"ש אוסרים וב"ובגליל לא היו עושין כל עיקר הלילה ב

' יוחנן לא קשיא הא ר' מעיקרא תנא מנהגא ולבסוף תנא איסורא אמר ר   א גמרא,דף נה

יהודה ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד ' ר ריהודה דתניא אמ' מאיר הא ר

מ מה ראייה יהודה וגליל לכאן אלא מקום "חצות ובגליל אינן עושין כל עיקר אמר לו ר

מאיר ' שנהגו לעשות מלאכה עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין מדקאמר ר

תר בעשיית יהודה ארבעה עשר מו' מנהגא מכלל דרבי יהודה איסורא קאמר וסבר ר

יהודה אומר המנכש בשלשה עשר ונעקרה בידו שותלה במקום הטיט ' מלאכה והתניא ר

' ואין שותלה במקום הגריד בשלשה עשר אין בארבעה עשר לא מכדי שמעינן ליה לר

ד ארבעה "יהודה דאמר כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימים שוב אינה קולטת ואי ס

שה עשר והאיכא ארביסר וחמיסר ומקצת שיתסר עשר מותר בעשיית מלאכה למה לי של

ה לפי "ש רב אשי אמר לעולם כב"אמר רבא בגליל שנו והאיכא ליליא אמר רב ששת כב

שאין דרכן של בני אדם לנכש בלילה רבינא אמר לעולם ביהודה ובהשרשה חד מקצת 

: היום ככולו אמרינן תרי מקצת היום ככולו לא אמרינן

אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר גומרה מאיר ' ר   א משנה,דף נה

פ שיכול לגומרה וחכמים "בארבעה עשר אבל לא יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר אע

אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ואלו הן החייטין והספרים ' אומרים ג

: יוסי בר יהודה אומר אף רצענין' והכובסין ר

לצורך המועד תנן אבל שלא לצורך המועד אפילו מיגמר  איבעיא להו   א גמרא,דף נה

נמי לא או דילמא שלא לצורך המועד תנן אבל לצורך אתחולי מתחלינן או דילמא בין 

ש אבל לא יתחיל בתחילה "לצורך המועד בין שלא לצורך מיגמר אין אתחולי לא ת

ני דלצורך ה' בארבעה עשר אפילו צלצול קטן אפילו שבכה קטנה מאי אפילו לאו אפי



המועד מיגמר אין אתחולי לא מכלל דשלא לצורך מיגמר נמי לא גמרינן לא לעולם דשלא 

לצורך מיגמר נמי גמרינן ומאי אפילו אפילו הני נמי דזוטרי נינהו דסלקא דעתך אמינא 

תא שמע רבי מאיר  : התחלתן זו היא גמר מלאכתן נתחיל בהו נמי לכתחילה קמשמע לן

לצורך המועד  אומר כל מלאכה שהיא

גומרה בארבעה עשר אימתי בזמן שהתחיל בה קודם ארבעה עשר אבל    ב גמרא,דף נה

לא התחיל בה קודם ארבעה עשר לא יתחיל בה בארבעה עשר אפילו צילצול קטן אפילו 

שבכה קטנה לצורך המועד אין שלא לצורך המועד לא הוא הדין דאפילו שלא לצורך נמי 

מאיר אומר כל ' ש ר"צורך המועד מיגמר אין אתחולי לא תל' ל דאפי"גמרינן והא קמ

מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה בארבעה עשר ושאינה לצורך המועד אסור ועושין 

מ לצורך "מלאכה בערבי פסחים עד חצות במקום שנהגו מקום שנהגו אין לא נהגו לא וש

תנא החייטין  : תוחכמים אומרים שלש אומניו : מ"המועד אין שלא לצורך המועד לא ש

שכן הדיוט תופר כדרכו בחולו של מועד הספרין והכובסין שכן הבא ממדינת הים והיוצא 

מבית האסורין מספרין ומכבסין בחולו של מועד רבי יוסי ברבי יהודה אומר אף הרצענין 

שכן עולי רגלים מתקנין מנעליהן בחולו של מועד במאי קמיפלגי מר סבר למידין תחילת 

: וף מלאכה ומר סבר אין למידין תחילת מלאכה מסוף מלאכהמלאכה מס

ד ותרנגולת שברחה מחזירין אותה "מושיבין שובכין לתרנגולים בי   ב משנה,דף נה

ד ובמועד מסלקין "למקומה ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה גורפין מתחת רגלי בהמה בי

: פ שאינם לצורך המועד"לצדדין מוליכין כלים ומביאין מבית האומן אע

סיפא אתאן לחולו של  השתא אותובי מותבינן אהדורי מיבעיא אמר אביי   ב גמרא,דף נה

מועד אמר רב הונא לא שנו אלא תוך שלשה למרדה דאכתי לא פרח צימרא מינה ואחר 

שלשה לישיבתה דפסדא לה ביעי לגמרי אבל לאחר שלשה למרדה דפרח לה צימרא מינה 

ותוך שלשה לישיבתה דאכתי לא פסידי ביעי לגמרי לא מהדרינן רבי אמי אמר אפילו תוך 

דרינן במאי קמיפלגי מר סבר להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא שלשה לישיבתה מה

תנו רבנן הזבל שבחצר מסלקין  : גורפין מתחת : חששו ומר סבר להפסד מועט נמי חששו

אותו לצדדין שברפת ושבחצר מוציאין אותו לאשפה הא גופא קשיא אמרת זבל שבחצר 

תו לאשפה אמר אביי לא מסלקין אותו לצדדין והדר תני שברפת ושבחצר מוציאין או

ד כאן בחולו של מועד רבא אמר הא והא בחולו של מועד והכי קאמר אם "קשיא כאן בי

ר פפא "א : מוליכין כלים ומביאין מבית האומן : נעשה חצר כרפת מוציאין אותו לאשפה

פ שאינן לצורך המועד ורמינהו "בדיק לן רבא תנן מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אע

ביאין כלים מבית האומן ואם חושש להן שמא יגנבו מפנן לחצר אחרת ומשנינן לא אין מ

קשיא כאן בארבעה עשר כאן בחולו של מועד ואיבעית אימא הא והא בחולו של מועד 

ולא קשיא כאן במאמינו כאן בשאינו מאמינו והתניא מביאין כלים מבית האומן כגון הכד 

ר מבית הצבע ולא כלים מבית האומן ואם אין מבית הכדר והכוס מבית הזגג אבל לא צמ

לו מה יאכל נותן לו שכרו ומניחו אצלו ואם אינו מאמינו מניחן בבית הסמוך לו ואם 

חושש שמא יגנבו מביאן בצינעה בתוך ביתו תרצת מביאין מוליכין קשיא דקתני אין 

: ש דאין מוליכין אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא"מביאין וכ

ששה דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מיחו בידם ועל שלשה לא    ב משנה,דף נה

מיחו בידם ואלו הן שלא מיחו בידם מרכיבין דקלים כל היום וכורכין את שמע וקוצרין 

וגודשין לפני העומר ואלו שמיחו בידם מתירין גמזיות של הקדש 



: ם חכמיםואוכלין מתחת הנשרים בשבת ונותנין פאה לירק ומיחו ביד   א משנה,דף נו

ר ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא "ת   א גמרא,דף נו

הודו לו גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו לו כיתת נחש הנחשת והודו לו גנז 

ספר רפואות והודו לו ועל שלשה לא הודו לו קיצץ דלתות של היכל ושיגרן למלך אשור 

מרכיבין  : ון העליון ולא הודו לו עיבר ניסן בניסן ולא הודו לוולא הודו לו סתם מי גיח

היכי עבדי אמר רב יהודה מייתי אסא דרא ושיכרא דדפנא וקימחא  : 'דקלים כל היום וכו

דשערי דרמי במנא דלא חלפי עליה ארבעין יומין ומרתחי להו ושדו להו לדיקלא בליביה 

הכי צאוי לאלתר רב אחא בריה דרבא וכל דקאי בארבע אמות דידיה אי לא עבדי ליה 

היכי עבדי אמר רב יהודה אומרים  : וכורכין את שמע : אמר מנחי כופרא דיכרא לנוקבתא

אחד ולא היו מפסיקין רבא אמר מפסיקין היו אלא ' אלהינו ה' שמע ישראל ה( דברים ו)

ד היו ר כיצ"ת : שהיו אומרים היום על לבבך דמשמע היום על לבבך ולא מחר על לבבך

אחד ולא היו מפסיקין דברי רבי מאיר ' אלהינו ה' כורכין את שמע אומרים שמע ישראל ה

רבי יהודה אומר מפסיקין היו אלא שלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 

( בראשית מט)ל "שמעון בן לקיש דאמר רשב' ואנן מאי טעמא אמרינן ליה כדדריש ר

האספו ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין  ויקרא יעקב אל בניו ויאמר

ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמא חס ושלום יש במטתי פסול כאברהם שיצא ממנו 

אחד אמרו ' אלהינו ה' ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו שמע ישראל ה

ינו ואמר כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד באותה שעה פתח יעקב אב

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אמרי רבנן היכי נעביד נאמרוהו לא אמרו משה רבינו 

לא נאמרוהו אמרו יעקב התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי אמר רבי יצחק אמרי דבי רבי 

אמי משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה אם תאמר יש לה גנאי לא תאמר יש לה צער 

אי אמר רבי אבהו התקינו שיהו אומרים אותו בקול רם מפני התחילו עבדיה להביא בחש

תנו רבנן ששה  : תרעומת המינין ובנהרדעא דליכא מינין עד השתא אמרי לה בחשאי

דברים עשו אנשי יריחו שלשה ברצון חכמים ושלשה שלא ברצון חכמים ואלו ברצון 

ר ואלו שלא ברצון חכמים מרכיבין דקלים כל היום וכורכין את שמע וקוצרין לפני העומ

חכמים גודשין לפני העומר ופורצין פרצות בגנותיהן ובפרדסותיהן להאכיל נשר לעניים 

בשני בצורת בשבתות וימים טובים ומתירין גמזיות של הקדש של חרוב ושל שקמה דברי 

רבי מאיר אמר לו רבי יהודה אם ברצון חכמים היו עושין יהו כל אדם עושין כן אלא אלו 

ברצון חכמים היו עושין על שלשה מיחו בידם ועל שלשה לא מיחו בידם ואלו  ואלו שלא

שלא מיחו בידם מרכיבין דקלים כל היום וכורכין את שמע וקוצרין וגודשין לפני העומר 

ואלו שמיחו בידם מתירין גמזיות של הקדש של חרוב ושל שקמה ופורצין פרצות 

ת וימים טובים בשני בצורת נותנין פיאה בגנותיהן ופרדסיהן להאכיל נשר לעניים בשבתו

לירק ומיחו בידם חכמים וסבר רבי יהודה קצירה שלא ברצון חכמים היא והתנן אנשי 

יריחו קוצרין לפני העומר ברצון חכמים וגודשין לפני העומר שלא ברצון חכמים ולא 

מיחו בידם חכמים 

דה וקתני קוצרין ברצון מאן שמעת ליה דאמר מיחו ולא מיחו רבי יהו   ב גמרא,דף נו

ומתירין גמזיות של הקדש של  : חכמים וליטעמיך הני ארבעה הוה אלא סמי מיכן קצירה

חרוב ושל שקמה אמרו אבותינו לא הקדישו אלא קורות ואנו נתיר גמזיות של הקדש של 

ד אין מעילה "חרוב ושל שקמה ובגידולין הבאין לאחר מכאן עסקינן וסברי לה כמ



אמר עולא  : ופורצין פרצות : נן סברי נהי דמעילה ליכא איסורא מיהא איכאבגידולין ורב

ר שמעון בן לקיש מחלוקת בשל מכבדות דרבנן סברי גזרינן שמא יעלה ויתלוש ואנשי "א

ל רבא "יריחו סברי לא גזרינן שמא יעלה ויתלוש אבל בשל בין הכיפין דברי הכל מותר א

זי לעורבין השתא מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים והא מוקצות נינהו וכי תימא הואיל דח

ש אסורה לפי שאינה מן המוכן מוכן "יהודה אומר אם לא היתה נבילה מע' דתנן ר

ל אין מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים דכל מידי דחזי לאיניש "לעורבים הוי מוכן לאדם א

איניש דעתיה עלויה לא מקצה ליה מדעתיה מוכן לעורבים הוי מוכן לאדם כל מידי דחזי ל

ר שמעון בן לקיש מחלוקת בשל בין כיפין דרבנן סברי מוכן לעורבים לא "כי אתא רבין א

הוי מוכן לאדם ואנשי יריחו סברי מוכן לעורבים הוי מוכן לאדם אבל בשל מכבדות דברי 

ולית להו לאנשי יריחו הא  : ונותנין פיאה לירק : הכל אסור גזרינן שמא יעלה ויתלוש

כלל אמרו בפיאה כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ ולקיטתו כאחת ומכניסו  דתנן

לקיום חייב בפיאה כל שהוא אוכל פרט לספיחי סטיס וקוצה ונשמר פרט להפקר וגידולו 

מן הארץ פרט לכמהין ופטריות ולקיטתן כאחת פרט לתאנים ומכניסו לקיום פרט לירק 

י דבר אחר קמיפלגי מר "סקינן ומכניסו לקיום ער יהודה אמר רב הכא בראשי לפתות ע"א

ר בראשונה "ת : י דבר אחר שמיה קיום ומר סבר לא שמיה קיום"סבר מכניסו לקיום ע

אידך היו נותנין פיאה ללפת ' יוסי אומר אף לקפלוט ותני' היו נותנין פיאה ללפת ולכרוב ר

ש אומר אף לכרוב "ולקפלוט ר

' שמעון היינו ר' הוו לא תרי תנאי הוו ותנא קמא דרנימא תלתא תנאי    א גמרא,דף נז

ר בן בוהיין נתן פיאה לירק "שמעון ומאי אף אקמייתא ת' יוסי היינו ר' יוסי ותנא קמא דר

ובא אביו ומצאן לעניים שהיו טעונין ירק ועומדין על פתח הגינה אמר להם בני השליכו 

צרה אלא מפני שאמרו חכמים  מעליכם ואני נותן לכם כפליים במעושר לא מפני שעיני

אין נותנין פיאה לירק למה ליה למימרא להו לא מפני שעיני צרה כי היכי דלא לימרו 

ר בראשונה היו מניחין עורות קדשים בלשכת בית הפרוה לערב היו "דחויי קא מדחי לן ת

ין מחלקין אותן לאנשי בית אב והיו בעלי זרועות נוטלין אותן בזרוע התקינו שיהיו מחלק

ש דאתיין כולהו משמרות ושקלן בהדדי ועדיין היו גדולי כהונה "אותן מערב שבת לע

נוטלין אותן בזרוע עמדו בעלים והקדישום לשמים אמרו לא היו ימים מועטים עד שחיפו 

את ההיכל כולו בטבלאות של זהב שהן אמה על אמה כעובי דינר זהב ולרגל היו מקפלין 

לה בהר הבית כדי שיהו עולי רגלים רואין שמלאכתם נאה אותן ומניחין אותן על גב מע

ואין בה דלם תנא אבא שאול אומר קורות של שקמה היו ביריחו והיו בעלי זרועות נוטלין 

אותן בזרוע עמדו בעלים והקדישום לשמים עליהם ועל כיוצא בהם אמר אבא שאול בן 

מאלתן אוי לי מבית חנין אוי בטנית משום אבא יוסף בן חנין אוי לי מבית בייתוס אוי לי 

לי מלחישתן אוי לי מבית קתרוס אוי לי מקולמוסן אוי לי מבית ישמעאל בן פיאכי אוי לי 

מאגרופן שהם כהנים גדולים ובניהן גיזברין וחתניהם אמרכלין ועבדיהן חובטין את העם 

' כל הבמקלות תנו רבנן ארבע צווחות צוחה עזרה ראשונה צאו מכאן בני עלי שטימאו הי

ועוד צווחה צא מיכן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים דהוה 

כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה ועוד צווחה העזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל 

בן פיאכי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה ועוד צווחה העזרה שאו שערים 

מידו של פנקאי וימלא כריסו מקדשי שמים אמרו עליו ראשיכם ויכנס יוחנן בן נרבאי תל

מאות גרבי יין ואוכל ארבעים ' מאות עגלים ושותה ג' על יוחנן בן נרבאי שהיה אוכל ג



סאה גוזלות בקינוח סעודה אמרו כל ימיו של יוחנן בן נרבאי לא נמצא נותר במקדש מאי 

בי מלכא אמר גדיא יאי סלקא ביה ביששכר איש כפר ברקאי אמרי מלכא ומלכתא הוו ית

ומלכתא אמרה אימרא יאי אמרו מאן מוכח כהן גדול דקא מסיק קרבנות כל יומא אתא 

איהו 

אחוי בידיה אי גדיא יאי יסק לתמידא אמר מלכא הואיל ולא הוי ליה    ב גמרא,דף נז

אימתא דמלכותא ניפסקו לימיניה יהב שוחד ופסקיה לשמאליה שמע מלכא ופסקיה 

רב יוסף בריך רחמנא דאשקליה ליששכר איש כפר ברקאי למיטרפסיה לימיניה אמר 

ש "מיניה בהאי עלמא אמר רב אשי יששכר איש כפר ברקאי לא תנא מתניתין דתנן ר

אם ( ויקרא ד)ל "אומר כבשים קודמים לעזים בכל מקום יכול מפני שמובחרין במינן ת

לו מקרא נמי לא קרא כבש יביא קרבנו מלמד ששניהן שקולין כאחד רבינא אמר אפי

:  אם כבש אם עז אי בעי כבש לייתיה אי בעי עז לייתיה( ויקרא ג)דכתיב 

  

מסכת פסחים פרק ה 

תמיד נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשעה ומחצה בערבי פסחים נשחט    א משנה,דף נח

בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה בין בחול בין בשבת חל ערב פסח להיות בערב שבת 

: נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה והפסח אחריו

את הכבש ( במדבר כח)יהושע בן לוי דאמר קרא ' מנא הני מילי אמר ר   א גמרא,דף נח

שעות ' תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים חלקהו לבין שני ערבים ב אחד

ומחצה לכאן שתי שעות ומחצה לכאן ושעה אחת לעשייתו מתיב רבא בערבי פסחים 

נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה בין בחול בין בשבת ואי סלקא דעתך בשמונה 

מצותו דתמיד משינטו צללי ערב מאי ומחצה דאורייתא היכי מקדמינן ליה אלא אמר רבא 

מעידנא דמתחיל שמשא למערב הלכך בשאר ימות השנה ' טעמא דאמר קרא בין הערבי

עליה חלבי >עליה חלבי השלמים ואמר מר ( ויקרא ו)דאיכא נדרים ונדבות דרחמנא אמר 

עליה השלם כל הקרבנות כולם מאחרינן ליה תרתי שעי ועבדינן ליה בשמנה > השלמים

בערבי פסחים דאיכא פסח אחריו קדמינן ליה שעה אחת ועבדינן ליה בשבע  ומחצה

ומחצה חל ערב פסח להיות ערב שבת דאיכא נמי צלייתו דלא דחי שבת מוקמינן ליה 

ישמעאל רבי עקיבא ' ר כסידורו בחול כך סידורו בשבת דברי ר"אדיניה בשש ומחצה ת

אמר כסידורו בחול בערב הפסח כך אומר כסידורו בערב פסח מאי קאמר אמר אביי הכי ק

סידורו בשבת בערב הפסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידורו בערב הפסח 

דקתני בין בחול בין בשבת רבי ישמעאל ' שחל להיות בערב שבת כך סידורו בשבת ומתני

היא במאי קא מיפלגי במוספין קודמין לבזיכין קמיפלגי רבי ישמעאל סבר מוספין קודמין 

לבזיכין עבד להו למוספין בשש ובזיכין בשבע ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה רבי 

עקיבא סבר בזיכין קודמין למוספין בזיכין בחמש ומוספין בשש ועביד ליה לתמיד בשש 

ומחצה מתקיף לה רבא מידי רבי עקיבא כסידרו בערב הפסח שחל להיות בערב שבת 

ר רבא הכי קאמר כסידרו בחול דעלמא כך קתני כסידרו בערב הפסח סתמא קתני אלא אמ

סידרו בשבת בערב הפסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידרו בערב הפסח 



דקתני בין בחול בין בשבת רבי עקיבא היא במאי קא מיפלגי במכמר בשרא ' ומתני

קמיפלגי רבי ישמעאל סבר חיישינן למכמר בשרא ורבי עקיבא סבר לא חיישינן למכמר 

בשרא 

אי לא חיישינן ניעבדיה בשש ומחצה קא סבר מוספין קודמין לבזיכין    ב גמרא,ף נחד

עביד להו למוספין בשש ובזיכין בשבע ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה מתקיף לה רבה 

ישמעאל קתני כך ' בר עולא מידי כסידרו בחול כך סידרו בשבת בערב הפסח דברי ר

עולא הכי קתני כסידרו בחול דעלמא כך  סידרו בשבת סתמא קתני אלא אמר רבה בר

ע אומר כסידרו בערב הפסח דעלמא כך סידרו "ישמעאל ר' סידרו בשבת דעלמא דברי ר

דקתני בין בחול בין בשבת דברי הכל היא במאי קמיפלגי בגזרת ' בשבת דעלמא ומתני

רינן עקיבא סבר לא גז' ישמעאל סבר גזרינן שבת אטו חול ור' נדבות ונדרים קמיפלגי ר

' ומחצה קסבר מוספין קודמין לבזיכין מוספין בשש ובזיכין בז' אי לא גזרינן ניעבדיה בו

ומחצה מיתיבי תמיד כל השנה כולה קרב כהלכתו נשחט בשמונה ' ועביד ליה לתמיד בז

ומחצה חל להיות ' ומחצה וקרב בח' ומחצה ובערב הפסח נשחט בז' ומחצה וקרב בט

ע אומר כסידרו בערב הפסח בשלמא "ישמעאל ר' דברי רבשבת כחל להיות בשני בשבת 

לאביי ניחא אלא לרבא קשיא אמר לך רבא לא תימא כחל בשני בשבת אלא אימא כשני 

ע "ישמעאל ר' בשבת דעלמא מיתיבי חל להיות בשבת כסידרו כל השנה כולה דברי ר

אביי לא אומר כסידרו בערב הפסח דעלמא בשלמא לרבא ניחא אלא לאביי קשיא אמר לך 

ע אומר "ישמעאל ר' תימא כסידרו כל השנה אלא אימא כסידרו כל השנים כולן דברי ר

כסידרו ערב הפסח שחל להיות בערב שבת תנו רבנן מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד של 

העולה ( ויקרא ו)וערך עליה העולה מאי תלמודא אמר רבא ( ויקרא ו)שחר תלמוד לומר 

והקטיר ( ויקרא ו)ל "דבר קרב אחר תמיד של בין הערבים תעולה ראשונה ומנין שאין 

עליה חלבי השלמים מאי תלמודא אמר אביי עליה שלמים ולא על חבירתה שלמים מתקיף 

לה רבא אימא שלמים הוא דלא נקריב הא עולות נקריב אלא אמר רבא השלמים עליה 

קודמת לנרות  ר תמיד קודם לפסח פסח קודם לקטרת קטרת"השלם כל הקרבנות כולן ת

יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים לדבר שלא נאמר בו בערב    א גמרא,דף נט

אלא בין הערבים בלבד אי הכי קטרת ונרות נמי נקדמו לפסח יאוחר דבר שנאמר בו 

בערב ובין הערבים לדבר שלא נאמר בו אלא בין הערבים בלבד שאני התם דמיעט 

רב ועד בקר תן לה מדתה שתהא דולקת מערב עד מע( שמות כז)רחמנא אותו דתניא 

בוקר דבר אחר אין לך עבודה שכשירה מערב עד בוקר אלא זו בלבד מאי טעמא אמר 

יערך אותו אהרן ובניו מערב עד בקר אותו מערב עד בוקר ואין דבר ( שמות כז)קרא 

ת אחר מערב עד בוקר ואיתקש קטרת לנרות ותניא כי קושיין תמיד קודם לקטרת קטר

קודמת לנרות ונרות קודמות לפסח יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים לדבר שלא 

נאמר בו אלא בין הערבים בלבד והא כתיב אותו האי אותו מיבעי ליה למעוטי עבודה 

ובהעלת אהרן את ( שמות ל)שבפנים ומאי ניהו קטרת סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב 

ליק נרות ברישא והדר נקטיר קטורת מיעט רחמנא הנרת בין הערבים יקטירנה אימא נד

אותו אלא בין הערבים יקטירנה למה לי הכי קאמר רחמנא בעידן דמדלקת נרות תהא 

מקטרא קטרת תנו רבנן אין לך דבר שקודם לתמיד של שחר אלא קטרת בלבד שנאמר בה 

ליו והקטיר ע( שמות ל)בבקר בבקר ויוקדם קטרת דבר שנאמר בו בבקר בבקר דכתיב 

אהרן קטרת סמים בבקר בבקר לדבר שלא נאמר בו אלא בקר אחד ואין לך דבר שמתעכב 



אחר תמיד של בין הערבים אלא קטרת ונרות ופסח ומחוסר כפורים בערב הפסח שטובל 

שנית ואוכל את פסחו לערב רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר אף מחוסר 

כל בקדשים לערב בשלמא לתנא קמא יבא עשה כפורים בשאר ימות השנה שטובל ואו

יוחנן ' ישמעאל בנו של ר' דפסח שיש בו כרת וידחה עשה דהשלמה שאין בו כרת אלא לר

בן ברוקה מאי אולמיה דהאי עשה מהאי עשה אמר רבינא אמר רב חסדא הכא בחטאת 

העוף עסקינן שאין למזבח אלא דמה רב פפא אמר אפילו תימא בחטאת בהמה מעלה 

ינה בראשו של מזבח והאיכא אשם בשלמא לרב פפא היינו דמלין לה אלא לרב חסדא ומל

' ת עולה לא מעכבא והתניא ר"מאי איכא למימר אמרי שקרב אשמו והאיכא עולה וכ

ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר כשם שחטאתו ואשמו מעכבין אותו כך עולתו 

ויקרא )עולתו קודם לחטאתו ראשון והתניא מעכבתו וכי תימא בשקרבה עולתו ומי קרבה 

והקריב את אשר לחטאת ראשונה מה תלמוד לומר אם ללמד שתהא קודמת לעולה הרי ( ה

ואת השני יעשה עולה כמשפט אלא זה בנה אב לכל חטאות שיהו ( ויקרא ה)כבר נאמר 

ל דאפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה אמר "קודמות לכל עולות הבאות עמהן וקי

רבא שאני עולת מצורע דרחמנא אמר 

והעלה הכהן את העלה שהעלה כבר אמר ליה רב שמן בר ( ויקרא יד)   ב גמרא,דף נט

אבא לרב פפא לדידך דאמרת מעלה ומלינה בראשו של מזבח קיימין ועבדינן מילתא 

לכהנים דאתו בה לידי תקלה דסברי דיומיה הוא ואתו לאקטורי אמר ליה כהנים זריזין הן 

ר ליה רב אשי לרב כהנא ואמרי לה רב הונא בריה דרב נתן לרב פפא והא כמה דלא אמ

מתקטרי אמורין כהנים לא מצו אכלי בשר דתניא יכול יהו כהנים רשאין בחזה ושוק קודם 

( ויקרא ז)והקטיר הכהן את החלב המזבחה והדר ( ויקרא ז)הקטרת אמורין תלמוד לומר 

שמות )הנים לא אכלי בשר בעלים לא מתכפרי דתניא והיה החזה לאהרן ולבניו וכמה דכ

ואכלו אותם אשר כפר בהם מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין אמר ליה כיון ( כט

דלא אפשר עשאום כמי שנטמאו או שאבדו דתניא יכול נטמאו אמורין או שאבדו לא יהו 

בניו מכל מקום רב והיה החזה לאהרן ול( ויקרא ז)כהנים זכאין בחזה ושוק תלמוד לומר 

לא ילין חלב חגי עד בקר עד בוקר הוא דלא ילין הא כל ( שמות כג)כהנא רמי כתיב 

והקטיר עליה חלבי השלמים עליה השלם כל הקרבנות ( ויקרא ו)הלילה כולה ילין וכתיב 

( שמות לד)רב ספרא לרב כתיב ' כולן הוא מותיב לה והוא מפרק לה כשנתותרו רמי לי

( במדבר כח)זבח חג הפסח לבקר הוא דלא ילין הא כל הלילה ילין והכתיב לא ילין לבקר 

עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב אמר ליה כבר רמייה 

ניהליה רב אבא בר חייא לרבי אבהו ושני ליה הכא בארבעה עשר שחל להיות בשבת 

חלבי שבת קריבין ביום טוב אנן עסקינן דחלבי שבת קריבין ביום טוב אמר ליה משום ד

ניקו ונימא ליה דהאי קרא בארבעה עשר שחל להיות בשבת הוא דכתיב אמר ליה שבקיה 

: לקרא דהוא דחיק ומוקים אנפשיה

הפסח ששחטו שלא לשמו וקבל והלך וזרק שלא לשמו או לשמו ושלא    ב משנה,דף נט

פסח ולשם שלמים שלא  לשמו או שלא לשמו ולשמו פסול כיצד לשמו ושלא לשמו לשם

: לשמו ולשמו לשם שלמים ולשם פסח

בעי רב פפא בעבודה אחת תנן או בשתי עבודות תנן בעבודה אחת תנן    ב גמרא,דף נט

מ הא אמר תפוס לשון ראשון "ורבי יוסי היא דאמר אף בגמר דבריו אדם נתפס דאי ר



ר תפוס לשון ראשון הני מאיר דאמ' לר' או דילמא בשתי עבודות תנן ואפי   א גמרא,דף ס

מילי בעבודה אחת אבל בשתי עבודות מודה דמיפסיל אמרי אהייא אי נימא אשלא לשמו 

יוסי איפסיל ליה ' מאיר בין לר' ולשמו בין בעבודה אחת בין בשתי עבודות בין לר

מקמייתא דהא לרבי יוסי נמי אף בגמר דבריו אדם נתפס אית ליה אלא אלשמו ושלא 

פסח ששחטו שלא לשמו וקבל והלך וזרק שלא לשמו היכי דמי אי נימא ש ה"לשמו מאי ת

כדקתני למה לי עד דמחשב לכולהו מקמייתא איפסיל ליה אלא לאו הכי קתני הפסח 

ששחטו שלא לשמו אי נמי שחטו לשמו וקבל והלך וזרק שלא לשמו אי נמי שחטו וקבל 

א לשמו ושלא לשמו היכי והלך לשמו וזרק שלא לשמו דהויא לה שתי עבודות אימא סיפ

יוסי היא דאמר אף ' דמי אי נימא בשתי עבודות היינו רישא אלא לאו בעבודה אחת ור

בגמר דבריו אדם נתפס לא לעולם בשתי עבודות ורישא דקאי בשחיטה וקא מחשב 

נ קאי בזריקה וקא מחשב בזריקא סיפא דקאי בשחיטה וקחשיב בזריקה דאמר "בשחיטה א

ל דמחשבין מעבודה לעבודה "ח לשמו לזרוק דמו שלא לשמו וקמהריני שוחט את הפס

ש או שלא לשמו ולשמו פסול היכי דמי אי נימא בשתי עבודות "והיינו בעיא דרב פפא ת

השתא לשמו ושלא לשמו אמרת פסול שלא לשמו ולשמו מיבעיא אלא לאו בעבודה אחת 

ודות ובדין הוא דלא ומדסיפא בעבודה אחת רישא נמי בעבודה אחת לא לעולם בשתי עב

איצטריך ליה ואיידי דתנא לשמו ושלא לשמו תנא נמי שלא לשמו ולשמו תא שמע שחטו 

שלא לאוכליו ושלא למנויו לערלים ולטמאין פסול הכא פשיטא בעבודה אחת ומדסיפא 

בעבודה אחת רישא נמי בעבודה אחת מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא סיפא בעבודה 

ודה אחת אי בשתי עבודות תא שמע לאוכליו ושלא לאוכליו כשר היכי אחת רישא אי בעב

דמי אי נימא בשתי עבודות וטעמא דחשיב בזריקה דאין מחשבת אוכלין בזריקה הא 

בעבודה אחת כגון בשחיטה דמהניא ביה מחשבת אוכלין פסול והא קיימא לן מקצת 

אוכלין לא פסלא 

בעבודה אחת רישא נמי בעבודה אחת  אלא לאו בעבודה אחת ומדסיפא   ב גמרא,דף ס

מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא סיפא בעבודה אחת ורישא או בעבודה אחת או 

בשתי עבודות איבעיא להו פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו מהו מי אתי 

שלא לשמו ומפיק ליה מידי לשמו ומכשיר ליה או לא כי אתא רב דימי אמר אמריתא 

ירמיה הואיל ולשמו מכשירו בזמנו ושלא לשמו מכשירו שלא בזמנו ' קמיה דרלשמעתא 

מה לשמו המכשירו בזמנו אין מוציאו מידי שלא לשמו אף שלא לשמו המכשירו שלא 

בזמנו אין מוציאו מידי לשמו ופסול ואמר לי לא אם אמרת בשלא לשמו שכן נוהג בכל 

אלא בפסח בלבד מאי הוי עלה אמר הזבחים תאמר בלשמו שכן אינו נוהג בכל הזבחים 

רבא פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו כשר דהא סתמו לשמו קאי 

ואפילו הכי כי שחיט ליה שלא לשמו כשר אלמא אתי שלא לשמו ומפיק ליה מידי לשמו 

ל רב אדא בר "כי שחיט נמי לשמו ושלא לשמו אתי שלא לשמו ומפיק ליה מידי לשמו א

למא שאני היכא דאמר מהיכא דלא אמר דהא לאוכליו ושלא לאוכליו כשר אהבה לרבא די

וכל היכא דשחיט ליה שלא לאוכליו לחודיה פסול ואמאי הא סתמא לאוכליו קאי אלא 

ל מידי "שאני היכא דאמר מהיכא דלא אמר הכי נמי שאני היכא דאמר מהיכא דלא אמר א

דאי לשמו קאי אלא הכא סתמיה איריא בשלמא התם כמה דלא עקר ליה בשחיטה סתמיה ו

דתנן נמנין > אחריני>לאוכליו קאי דילמא מימשכי הני ואתי אחריני ומימני עלויה 

ומושכין את ידיהם ממנו עד שישחט איבעיא להו פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי 



בעלים מהו שינוי בעלים כשינוי קודש דמי ומכשיר ליה או לא אמר רב פפא אמריתא 

מיה דרבא הואיל ושינוי קודש פוסלו בזמנו ושינוי בעלים פוסלו בזמנו מה לשמעתא ק

שינוי קודש שפוסלו בזמנו מכשירו לאחר זמנו אף שינוי בעלים שפוסלו בזמנו מכשירו 

לאחר זמנו ואמר לי לא אם אמרת בשינוי קודש שכן פסולו בגופו וישנו בארבע עבודות 

בצבור כביחיד תאמר בשינוי בעלים דאין וישנו לאחר מיתה וישנו    א גמרא,דף סא

פסולו בגופו ואינו בארבע עבודות ואינו לאחר מיתה ואינו בצבור כביחיד ואף על גב 

דתרתי לאו דוקא תרתי מיהא דוקא דמאי שנא שינוי בעלים דלא הוי פסולו בגופו דפסולו 

ינוי מחשבה בעלמא היא שינוי קודש נמי פסולו מחשבה בעלמא היא ותו הא דאמר ש

דרב אמי דאמר יש שינוי בעלים לאחר מיתה ' בעלים אינו לאחר מיתה ולרב פנחס ברי

מאי איכא למימר תרתי מיהת דוקא נינהו אלא אמר רבא פסח ששחטו בשאר ימות השנה 

: בשינוי בעלים נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו ופסול

אים פסול לאוכליו שחטו שלא לאוכליו ושלא למנויו לערלים ולטמ   א משנה,דף סא

ושלא לאוכליו למנויו ושלא למנויו למולים ולערלים לטמאים ולטהורים כשר שחטו קודם 

בין הערבים שחטו קודם לתמיד כשר ובלבד שיהא ( שמות יב)' חצות פסול משום שנא

: אחר ממרס בדמו עד שיזרק התמיד ואם נזרק כשר

ו לשום זקן כיצד שלא למנויו ר כיצד שלא לאוכליו לשום חולה א"ת   א גמרא,דף סא

במכסת ( שמות יב)ר "נמנו עליו חבורה זו ושחטו לשם חבורה אחרת מנהני מילי דת

מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנויו יכול שחטו שלא למנויו יהא כעובר על המצוה וכשר 

אומר לשון סורסי הוא כאדם שאומר ' ל במכסת תכוסו הכתוב שנה עליו לעכב ר"ת

( שמות יב)לי טלה זה אשכחן שלא למנויו שלא לאוכליו מנא לן אמר קרא לחבירו כוס 

איש לפי אכלו תכוסו איתקש אוכלין למנויין 

שחטו למולין על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה רב חסדא אמר פסול    ב גמרא,דף סא

רבה אמר כשר רב חסדא אמר פסול יש מחשבת ערלים בזריקה רבה אמר כשר אין 

ם בזריקה אמר רבה מנא אמינא לה דתניא יכול יפסול בני חבורה הבאין עמו מחשבת ערלי

ודין הוא הואיל וערלה פוסלת וטומאה פוסלת מה טומאה לא עשה בה מקצת טומאה ככל 

טומאה אף ערלה לא עשה בה מקצת ערלה ככל ערלה או כלך לדרך זו הואיל וערלה 

ן אף ערלה עשה בה מקצת ערלה פוסלת וזמן פוסל מה זמן עשה בה מקצת זמן ככל זמ

ככל ערלה נראה למי דומה דנין דבר שאינו נוהג בכל הזבחים מדבר שאינו נוהג בכל 

הזבחים ואל יוכיח זמן שנוהג בכל הזבחים או כלך לדרך זו דנין דבר שלא הותר מכללו 

זאת מאי ( שמות יב)ל "מדבר שלא הותר מכללו ואל תוכיח טומאה שהותרה מכללה ת

ימא דכולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה האי מוכל ערל נפקא אלא לאו הכי זאת איל

ל וכל ערל כולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה וכי תימא הוא הדין לזריקה "קתני ת

ל זאת בשחיטה הוא דכולה ערלה מיהא פסלה אבל זריקה "דכולה ערלה מיהא פסלה ת

קה דאין מחשבת אוכלין בזריקה אפילו כולה ערלה נמי לא פסלה וכי תימא מאי קולא דזרי

ל וכל ערל כולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה אבל "ורב חסדא אדרבה לאידך גיסא ת

זריקה אפילו מקצתה נמי פסלה וכי תימא הוא הדין לזריקה דעד דאיכא כולה ערלה לא 

ת "ל זאת שחיטה הוא דמקצתה לא פסלה אבל זריקה אפילו מקצתה פסלה וכ"פסלה ת

דזריקה דלא מקבע פיגול אלא בזריקה מתקיף לה רב אשי ממאי דהאי וכל ומאי חומריה 

ערל כולה משמע דילמא האי וכל ערל משמע כל דהו ערלה כתב רחמנא זאת דעד דאיכא 



כולה ערלה לא פסלה לא שנא בשחיטה ולא שנא בזריקה אלא אמר רב אשי רב חסדא 

ורבה 

צה לו לכפר עליו עליו ולא על חבירו ונר( ויקרא א)בהאי קרא קמיפלגי    א גמרא,דף סב

רבה סבר חבירו דומיא דידיה מה הוא דבר כפרה אף חבירו דבר כפרה לאפוקי האי ערל 

דלאו בר כפרה הוא ורב חסדא סבר האי ערל נמי כיון דבר חיובא הוא בר כפרה הוא 

ט "דאי בעי מתקן נפשיה ומי אית ליה לרב חסדא הואיל והא איתמר האופה מיו[ הואיל]

לחול רב חסדא אמר לוקה רבה אמר אינו לוקה רבה אמר אינו לוקה אמרינן הואיל ואי 

מקלעי ליה אורחים חזי ליה השתא נמי חזי ליה ולא לקי רב חסדא אמר לוקה לא אמרינן 

הואיל בשלמא דרבה אדרבה לא קשיא הכא מחוסר מעשה התם דלא מחוסר מעשה אלא 

ית ליה לרב חסדא הואיל לקולא לחומרא אית דרב חסדא אדרב חסדא קשיא אמרי כי ל

ליה אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא קתני הואיל וערלה פוסלת וטומאה פוסלת 

מה טומאה לא עשה בה מקצת טומאה ככל טומאה אף ערלה לא עשה מקצת ערלה ככל 

ל ערלה האי טומאה היכי דמי אילימא בטומאת גברי ומאי לא עשה בה מקצת טומאה ככ

טומאה דאי איכא ארבעה וחמשה גברי טמאין וארבעה וחמשה גברי טהורין לא פסלי להו 

טמאין לטהורין גבי ערלה נמי הא לא פסלי דתנן למולין ולערלים כשר מאי שנא טומאה 

דפשיטא ליה ומאי שנא ערלה דמספקא ליה אלא בטומאת בשר ומאי לא עשה בה מקצת 

אברים האי דאיטמי שרפינן ליה ואידך אכלינן ליה טומאה ככל טומאה דאילו איטמי חד מ

במאי אוקימתא בטומאת בשר אימא סיפא דנין דבר שאינו נוהג בכל הזבחים מדבר שאינו 

נוהג בכל הזבחים ואל יוכיח זמן שנוהג בכל הזבחים ומאי טומאה אי נימא טומאת בשר 

והג בכל הזבחים אמאי אינו נוהג בכל הזבחים אלא פשיטא בטומאת גברי ומאי אינו נ

דאילו בכל הזבחים ערל וטמא משלחין קרבנותיהן ואילו בפסח ערל וטמא אין משלחין 

ל אין שם טומאה קא פריך ואיבעית "פסחיהן רישא בטומאת בשר וסיפא בטומאת גברי א

אימא סיפא נמי בטומאת בשר ומאי אינו נוהג בכל הזבחים דאילו בכל הזבחים בין שנטמא 

ין שנטמא בשר וחלב קיים זורק את הדם ואילו בפסח נטמא חלב ובשר חלב ובשר קיים ב

קיים זורק את הדם נטמא בשר וחלב קיים אינו זורק את הדם במאי אוקימתא בטומאת 

בשר אימא סיפא דנין דבר שלא הותר מכללו מדבר שלא הותר מכללו ואל תוכיח טומאה 

שהרי הותרה מכללה במאי אילימא 

ת בשר היכא הותרה אלא פשיטא בטומאת גברי והיכא הותרה בטומא   ב גמרא,דף סב

מכללה בציבור רישא בטומאת בשר סיפא בטומאת גברי אין שם טומאה קפריך ואיבעית 

אימא כולה בטומאת בשר והיכא הותרה בטומאת פסח דתנן פסח הבא בטומאה נאכל 

סח שעברה בטומאה שלא בא מתחילתו אלא לאכילה מתיב רב הונא בריה דרב יהושע הפ

א פוסל ורבי יהושע "שנתו ושחטו בזמנו לשמו וכן השוחט אחרים לשם פסח בזמנו ר

מכשיר טעמא בזמנו הא שלא בזמנו כשר ואמאי נימא הואיל ובזמנו פוסל שלא בזמנו נמי 

ואמרתם זבח פסח הוא הוא בהוייתו ( שמות יב)פוסל אמר רב פפא שאני התם דאמר קרא 

חרים לשמו בזמנו שהוא פסול לשום אחרים אחרים פסולין לא הוא לשום אחרים ולא א

שמלאי אתא לקמיה ' לשמו שלא בזמנו שהוא כשר לשום אחרים אחרים כשרים לשמו ר

ל מלוד והיכן מותבך בנהרדעא "ל מהיכן את א"ל ניתני לי מר ספר יוחסין א"דרבי יוחנן א

ומותבך בנהרדעא כפייה  ל אין נידונין לא ללודים ולא לנהרדעים וכל שכן דאת מלוד"א

מ ברתיה "ל ומה ברוריה דביתהו דר"ירחי שקל קלא פתק ביה א' ל ניתנייה בג"וארצי א



ה לא יצתה ידי "מאה רבוותא ואפ' ח בן תרדיון דתניא תלת מאה שמעתתא ביומא מג"דר

ל רבי מה בין לשמו ושלא "חובתה בתלת שנין ואת אמרת בתלתא ירחי כי שקיל ואזיל א

ל הואיל וצורבא מרבנן את תא ואימא לך לשמו ושלא "כליו ושלא לאוכליו אלשמו לאו

א לברר "לשמו פסולו בגופו לאוכליו ושלא לאוכליו אין פסולו בגופו לשמו ושלא לשמו א

עבודות ' איסורו לאוכליו ושלא לאוכליו אפשר לברר איסורו לשמו ושלא לשמו ישנו בד

ות לשמו ושלא לשמו ישנו בציבור כביחיד לאוכליו ושלא לאוכליו אינו בארבע עבוד

א לברר "לאוכליו ושלא לאוכליו אינו בציבור כביחיד רב אשי אמר פסולו בגופו וא

א לברר איסורו אמר רמי "איסורו חדא מילתא היא דמה טעם אמר פסולו בגופו משום דא

אמר וכהה מאור עיניהם ' ר מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כחן של חכמי"בר רב יודא א

מאה גמלי דדרשא ' בין אצל לאצל טעינו ד( א טדברי הימים ; א חדברי הימים )מר זוטרא 

תניא אחרים אומרים הקדים מולים לערלים כשר ערלים למולים פסול מאי שנא מולין 

לערלים דכשר דכולה ערלה בעינן וליכא ערלים למולין נמי כולה ערלה בעינן וליכא 

אחרים אינה לשחיטה אלא בסוף וכדרבא דאמר רבא עדיין לימא קסברי    א גמרא,דף סג

היא מחלוקת הילכך הקדים מולין לערלים מולין חיילי ערלים לא חיילי הקדים ערלים 

למולין ערלים חיילי מולין לא חיילי אמר רבה לא לעולם קסברי אחרים ישנה לשחיטה 

ין למולין בין לערלים מתחלה ועד סוף והכא במאי עסקינן כגון שגמר בלבו לתרווייהו ב

והוציא בפיו לערלים ולא הספיק לומר למולין עד שנגמרה שחיטה בערלים ובהא פליגי 

מאיר לא ' מ סבר לא בעינן פיו ולבו שוים ורבנן סברי בעינן פיו ולבו שוים וקסבר ר"דר

בעינן פיו ולבו שוין ורמינהו המתכוין לומר תרומה ואמר מעשר מעשר ואמר תרומה או 

י נכנס לבית זה ואמר לזה שאיני נהנה לזה ואמר לזה לא אמר כלום עד שיהו פיו שאינ

ולבו שוין אלא אמר אביי רישא דאמר סימן ראשון למולין וסימן שני אף לערלים דבסימן 

שני נמי פתיכי ביה מולין סיפא דאמר סימן ראשון לערלים סימן שני למולים דבסימן 

מאיר לטעמיה דאמר מפגלין בחצי מתיר ורבנן  'ראשון הא לא פתיכי ביה מולין ור

: לטעמייהו דאמרי אין מפגלין בחצי מתיר

יהודה אומר אף ' השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה ר   א משנה,דף סג

התמיד רבי שמעון אומר הפסח בארבעה עשר לשמו חייב ושלא לשמו פטור ושאר כל 

ד לשמו פטור שלא לשמו חייב ושאר כל הזבחים בין לשמן ובין שלא לשמן פטור ובמוע

: הזבחים בין לשמן בין שלא לשמן חייב חוץ מן החטאת ששחטו שלא לשמה

אמר רבי שמעון בן לקיש לעולם אינו חייב עד שיהא החמץ לשוחט או    א גמרא,דף סג

לזורק 

פ שאין "יוחנן אמר אע' או לאחד מבני חבורה ועד שיהא עמו בעזרה ר   ב גמרא,דף סג

ו בעזרה במאי קמיפלגי אילימא בעל בסמוך קמיפלגי דרבי שמעון בן לקיש סבר על עמ

בסמוך ורבי יוחנן סבר לא בעינן על בסמוך והא איפלגו בה חדא זימנא דתנן השוחט תודה 

לפנים ולחומה חוץ לחומה לא קדש הלחם מאי חוץ לחומה רבי יוחנן אמר חוץ לחומת 

ש ולא בעינן על בסמוך רבי שמעון בן לקיש אמר בית פאגי אבל חוץ לחומת העזרה קדי

אפילו חוץ לחומת עזרה לא קדיש אלמא בעינן על בסמוך אלא בהתראת ספק קמיפלגי 

בהא נמי הא פליגי בה חדא זימנא דאיתמר שבועה שאוכל ככר זו היום ועבר היום ולא 

ינו לוקה משום ש בן לקיש דאמרי תרוייהו אינו לוקה רבי יוחנן אמר א"יוחנן ור' אכלה ר

דהוה ליה לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו אבל התראת ספק 



ש בן לקיש אמר אינו לוקה משום דהוה ליה התראת ספק והתראת ספק "שמה התראה ור

לא שמה התראה אבל לאו שאין בו מעשה לוקין עליו אמרי לעולם בעל בסמוך קא מיפלגי 

לענין חמץ הוה אמינא בההוא הוא דקאמר רבי יוחנן דלא בעינן על  וצריכא דאי איפליגו

בסמוך משום דאיסור הוא וכל היכא דאיתיה איתיה אבל לענין מקדש לחם לא קדיש אלא 

ש בן לקיש דבעינן על בסמוך דאי איתיה גואי קדיש אי לא לא "בפנים אימא מודה ליה לר

ש "א בהך קאמר ר"ענין מקדש לחם הקדיש מידי דהוה אכלי שרת צריכא ואי אשמעינן ל

בן לקיש דבעינן על בסמוך דאי איתיה גואי קדיש אי לא לא קדיש אבל לענין חמץ מודה 

ליה לרבי יוחנן דלא בעינן על בסמוך דאיסורא הוא וכל היכא דאיתיה איתיה צריכא בעא 

יה מי מיניה רב אושעיא מרבי אמי אין לו לשוחט ויש לו לאחד מבני חבורה מהו אמר ל

לא תשחט על חמץ כתיב אמר ליה אי הכי אפילו ( שמות לד)כתיב לא תשחט על חמצך 

לאחד בסוף העולם נמי אמר ליה אמר קרא לא תשחט ולא ילין לא תשחט על חמץ הנך 

דקיימי עליה משום לא ילין אמר רב פפא הילכך כהן המקטיר את החלב עובר בלא תעשה 

יא כוותיה דרב פפא השוחט את הפסח על החמץ עובר הואיל וישנו בכלל הלנת אמורין תנ

ת אימתי בזמן שהוא לשוחט או לזורק או לאחד מבני חבורה היה לאחד בסוף העולם "בל

אין זקוק לו ואחד השוחט ואחד הזורק ואחד המקטיר חייב אבל המולק את העוף בארבעה 

' א תעשה רעשר אינו עובר בלא כלום ורמינהי השוחט את הפסח על החמץ עובר בל

יהודה אומר אף התמיד אמרו לו לא אמרו אלא בפסח בלבד אימתי בזמן שיש לשוחט או 

לזורק או לאחד מבני חבורה היה לאחד בסוף העולם אין זקוק לו ואחד השוחט ואחד 

הזורק ואחד המולק ואחד המזה חייב אבל הקומץ את המנחה אינו עובר בלא תעשה 

בלא תעשה המקטיר את האימורין אינו עובר 

קשיא מליקה אמליקה קשיא הקטרה אהקטרה ולטעמיך תיקשי לך היא    א גמרא,דף סד

גופא דקתני לא אמרו אלא בפסח בלבד והדר תני אחד השוחט ואחד הזורק ואחד המולק 

ש מליקה אמליקה לא קשיא כאן בארבעה עשר כאן בחולו "ואחד המזה אלא הא והא ר

טרה אהקטרה נמי לא קשיא תנאי היא דאיכא דמקיש ש היא הק"של מועד ואידי ואידי ר

מאי טעמא  : 'רבי יהודה אומר אף התמיד וכו : הקטרה לשחיטה ואיכא מאן דלא מקיש

ש אומר הפסח "ר : זבחי זבח המיוחד לי ומאי ניהו תמיד( שמות כג)דרבי יהודה אמר לך 

זבח זבחיי למאי ש דכתיב זבחי זבחי תרי זמני קרי ביה "ט דר"מ : 'בארבעה עשר וכו

הלכתא פלגינהו רחמנא מהדדי ולא כתב זבחיי למימר בזמן דאיכא זבח לא מחייב אזבחיי 

טעמא דשלא לשמו הא סתמא  : 'ובמועד לשמו פטור וכו : בזמן דליכא זבח מחייב אזבחיי

פטור אמאי פסח בשאר ימות השנה שלמים הוי שמעת מינה פסח בשאר ימות השנה בעי 

יא בר גמדא נזרקה מפי חבורה ואמרו כגון שהיו בעלים טמאי מת ונדחין חי' עקירה אמר ר

: לפסח שני דסתמיה לשום פסח קאי

ושחטו אותו כל קהל עדת ( שמות יב)הפסח נשחט בשלש כתות שנאמר    א משנה,דף סד

ישראל קהל ועדה וישראל נכנסה כת הראשונה נתמלאה העזרה נעלו דלתות העזרה תקעו 

הריעו ותקעו הכהנים עומדים שורות שורות ובידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב שורה שכולה 

ולא היו לבזיכין שוליים שמא יניחום כסף כסף ושורה שכולה זהב זהב לא היו מעורבין 

ויקרש הדם שחט ישראל וקבל הכהן נותנו לחבירו וחבירו לחבירו ומקבל את המלא 

ומחזיר את הריקן כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד יצתה כת 

ראשונה ונכנסה כת שניה יצתה שניה נכנסה שלישית כמעשה הראשונה כך מעשה השניה 



' פ שלא שלשו מימיהם ר"ת קראו את ההלל אם גמרו שנו ואם שנו שלשו אעוהשלישי

מפני שעמה מועטין ' יהודה אומר מימיהם של כת שלישית לא הגיעו לאהבתי כי ישמע ה

' כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת אלא שהכהנים מדיחים את העזרה שלא ברצון חכמים ר

קה אחת על גבי המזבח ולא הודו לו יהודה אומר כוס היה ממלא מדם התערובת זרקו זרי

חכמים כיצד תולין ומפשיטין אונקליות של ברזל היו קבועים בכתלים ובעמודים שבהן 

תולין ומפשיטין כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט מקלות דקים וחלקים היו שם מניח 

ד "א אומר י"על כתפו ועל כתף חבירו ותולה ומפשיט ר

ת בשבת מניח ידו על כתף חבירו ויד חבירו על כתיפו ותולה שחל להיו   ב משנה,דף סד

ומפשיט קרעו והוציא את אימוריו נתנו במגיס והקטירן על גבי המזבח יצתה כת הראשונה 

וישבה לה בהר הבית שניה בחיל והשלישית במקומה עומדת חשיכה יצאו וצלו את 

: פסחיהן

תות של שלשים שלשים בני אדם כ' ר יצחק אין הפסח נשחט אלא בג"א   ב גמרא,דף סד

ט קהל ועדה וישראל מספקא לן אי בבת אחת אי בזה אחר זה הלכך בעינן שלש כתות "מ

של שלשים שלשים בני אדם דאי בבת אחת הא איכא ואי בזה אחר זה הא איכא הלכך 

בחמשין נמי סגיא דעיילי תלתין ועבדי עיילי עשרה ונפקי עשרה עיילי עשרה ונפקי 

איתמר אביי אמר ננעלו תנן רבא אמר נועלין תנן מאי  : 'סה כת ראשונה וכונכנ : עשרה

בינייהו איכא בינייהו למסמך אניסא אביי אמר ננעלו תנן כמה דעיילו מעלו וסמכינן 

ו שעקביא בן "ר יהודה ח"אניסא רבא אמר נועלין תנן ולא סמכינן אניסא והא דתנן א

ם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל נתנדה שאין עזרה ננעלת על כל אד

מהללאל אביי מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ לטעמיה אביי מתרץ לטעמיה אין בעזרה בשעה 

שננעלה על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל רבא מתרץ 

לטעמיה אין בעזרה בשעה שנועלין אותה על כל ישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן 

תנו רבנן מעולם לא נתמעך אדם בעזרה חוץ מפסח אחד שהיה בימי הלל  מהללאל

שנתמעך בו זקן אחד והיו קוראין אותו פסח מעוכין תנו רבנן פעם אחת ביקש אגריפס 

המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל אמר ליה לכהן גדול תן עיניך בפסחים נטל כוליא מכל 

ם כיוצאי מצרים חוץ מטמא ושהיה בדרך אחד ונמצאו שם ששים ריבוא זוגי כליות כפלי

רחוקה ואין לך כל פסח ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם והיו קוראין אותו 

והקטירו ( ויקרא ג)פסח מעובין נטל כוליא הא בעי אקטורה דהדר מקטיר להו והכתיב 

רם והקטי( ויקרא ג)שלא יערב חלביו של זה בזה דהדר מקטיר להו חדא חדא והתניא 

 : שיהא כולו כאחד אלא תפיסה בעלמא דשקיל מינייהו עד דיהבין ליה מידי אחרינא

מאי טעמא אילימא דילמא שקלי דדהבא ומעיילי דכספא הכי  : 'כהנים עומדין שורות וכו

ולא היו לבזיכין  : נמי דילמא שקלי בר מאתן ומעיילי בר מאה אלא דהכי שפיר טפי

יכין שבמקדש לא היו להן שוליים חוץ מבזיכי לבונה של תנו רבנן כל הבז : 'שוליים וכו

לא סגיא דלאו  : 'שחט ישראל וקבל הכהן וכו : לחם הפנים שמא יניחום ויפרוס הלחם

ל דשחיטה בזר כשירה וקבל הכהן הא קמשמע לן מקבלה ואילך "ישראל היא גופא קמ

דילמא הוא נייד מצות כהונה נותנו לחבירו שמעת מינה הולכה שלא ברגל הויא הולכה 

קבל את המלא  : ברב עם הדרת מלך( משלי יד)ל הא קמשמע לן "פורתא ואלא מאי קמ

ש בן לקיש "ש בן לקיש דאמר ר"אבל איפכא לא מסייע ליה לר : 'ומחזיר את הריקן וכו

ר חסדא "מאן תנא פסח בזריקה א : 'כהן הקרוב אצל המזבח וכו : אין מעבירין על המצות



את דמם תזרק על המזבח ( במדבר יח)יוסי הגלילי אומר ' היא דתניא ריוסי הגלילי ' ר

ואת חלבם תקטיר דמו לא נאמר אלא דמם חלבו לא נאמר אלא חלבם למד על בכור 

ומעשר ופסח שהן טעונין מתן דמים ואימורין לגבי מזבח מנלן דטעונין יסוד אמר רבי 

על המזבח וכתיב התם  אלעזר אתיא זריקה זריקה מעולה כתיב הכא את דמם תזרק

וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב מה עולה טעונה יסוד אף ( ויקרא א)

פסח נמי טעון יסוד 

אל יסוד מזבח העולה אלמא ( ויקרא ד)ועולה גופה מנלן אמר קרא    א גמרא,דף סה

סגי דלאו  תנא היא נקראת כת עצלנית והא לא : 'יצתה כת ראשונה וכו : עולה טעונה יסוד

רבי אומר אי אפשר ' ה איבעי להו לזרוזי נפשייהו כדתני"הכי מאי הוי להו למיעבד אפ

לעולם בלא בסם ובלא בורסי אשרי מי שאומנתו בסם אוי לו מי שאומנתו בורסי ואי 

 : אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אשרי מי שבניו זכרים אוי לו מי שבניו נקבות

לא ברצון מאן אמר רב חסדא שלא ברצון רבי אליעזר דאי רבנן ש : 'כמעשהו בחול וכו

הא אמרי שבות הוא ואין שבות במקדש מאי היא דתניא אחד החולב והמחבץ והמגבן 

כגרוגרות המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש בשוגג בשבת חייב חטאת הזיד ביום טוב 

זה אינו אלא משום  לוקה את הארבעים דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אחד זה ואחד

שבות רב אשי אמר אפילו תימא שלא ברצון חכמים ורבי נתן היא דתניא רבי נתן אומר 

רבי יהודה אומר כוס היה ממלא  : שבות צריכה התירו שבות שאינה צריכה לא התירו

תניא רבי יהודה אומר כוס היה ממלא מדם התערובות שאם ישפך דמו של אחד מהן  : 'וכו

ו אמרו לו לרבי יהודה והלא לא נתקבל בכלי מנא ידעי אלא הכי קאמרי נמצא זה מכשיר

ליה שמא לא נתקבל בכלי אמר להן אף אני לא אמרתי אלא בנתקבל בכלי מנא ידע כהנים 

זריזין הן אי זריזין אמאי משתפיך אגב זריזותייהו דעבדי משתפיך והלא דם התמצית 

ם מעליא הוא דתניא דם התמצית מעורב בו רבי יהודה לטעמיה דאמר דם התמצית ד

יהודה לענין כפרה שאינו ' אלעזר מודה ר' באזהרה רבי יהודה אומר בהיכרת והאמר ר

כי הדם הוא בנפש יכפר ( ויקרא יז)' מכפר שנא

' דם שהנפש יוצאה בו מכפר דם שאין הנפש יוצאה בו אינו מכפר אלא ר   ב גמרא,דף סה

יהודה לחכמים לדבריכם למה ' ניא אמר להן ריהודה לטעמיה דאמר אין דם מבטל דם ת

פוקקין את העזרה אמרו לו שבח הוא לבני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם והא קא 

חייץ לח הוא ואינו חוצץ כדתניא הדם והדיו והחלב והדבש יבשים חוצצין לחין אין 

דתו פסולה היו בגדיו מטושטשין ועבד עבו[ ותניא]> ותנן>חוצצין והא קמתווסי מאנייהו 

מדו בד מדו כמדתו שלא יחסר ולא ( ויקרא ו)וכי תימא דמדלו להו למאנייהו והתניא 

יותיר בהולכת איברין לכבש דלאו עבודה היא ולא והא מדבעי כהונה עבודה היא דתניא 

והקריב הכהן את הכל המזבחה זו הולכת אברים לכבש אלא בהולכת עצים ( ויקרא א)

הולכת אברים לכבש ובהולכת דם מיהא היכי אזלי דמסגי למערכה דלאו עבודה היא ב

 : קרעו והוציאו את אמוריו נתנם במגיס להקטירם' כיצד תולין ומפשיטין וכו : אאיצטבי

תנא  : 'יצתה כת ראשונה וכו : ג המזבח"אטו הוא גופיה הוה מקטר להו אימא להקטירן ע

:  עיליש טייעותכל אחד ואחד נותן פסחו בעורו ומפשיל לאחוריו אמר רב 

  

מסכת פסחים פרק ו 



אלו דברים בפסח דוחין את השבת שחיטתו וזריקת דמו ומיחוי קרביו    ב משנה,דף סה

והקטרת חלביו אבל צלייתו והדחת קרביו אינן דוחין את השבת הרכבתו והבאתו מחוץ 

א והלא דין הוא "אליעזר אומר דוחין אמר ר' לתחום וחתיכת יבלתו אין דוחין את השבת ר

אלו שהן משום שבות לא ידחו את  מה אם שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת

ל רבי יהושע יום טוב יוכיח שהתירו בו משום מלאכה ואסור בו משום שבות "השבת א

א מה זה יהושע מה ראיה רשות למצוה השיב רבי עקיבא ואמר הזאה תוכיח שהיא "ל ר"א

משום מצוה והיא משום שבות ואינה דוחה את השבת אף אתה אל תתמה על אלו שאף על 

ן משום מצוה והן משום שבות לא ידחו את השבת אמר לו רבי אליעזר ועליה אני פי שה

דן ומה אם שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת הזאה שהיא משום שבות אינו דין 

שדוחה את השבת 

אמר לו רבי עקיבא או חלוף מה אם הזאה שהיא משום שבות אינה    א משנה,דף סו

' ם מלאכה אינו דין שלא תדחה את השבת אמר לו רדוחה את השבת שחיטה שהיא משו

במועדו בין בחול בין בשבת אמר לו ( במדבר ט)אליעזר עקיבא עקרת מה שכתוב בתורה 

רבי הבא לי מועד לאלו כמועד לשחיטה כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר 

ש דוחה את "לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת שחיטה שאי אפשר לעשותה מע

: שבתה

תנו רבנן הלכה זו נתעלמה מבני בתירא פעם אחת חל ארבעה עשר    א גמרא,דף סו

להיות בשבת שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו אמרו כלום יש אדם 

שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו אמרו להם אדם אחד יש שעלה מבבל והלל 

ון ויודע אם פסח דוחה את השבת אם הבבלי שמו ששימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטלי

לאו שלחו וקראו לו אמרו לו כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו אמר 

להם וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת והלא הרבה יותר ממאתים פסחים יש 

לנו בשנה שדוחין את השבת אמרו לו מנין לך אמר להם נאמר מועדו בפסח ונאמר 

מועדו בתמיד מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת אף מועדו האמור ( במדבר כח)

ו הוא ומה תמיד שאין ענוש כרת דוחה את השבת פסח "בפסח דוחה את השבת ועוד ק

שענוש כרת אינו דין שדוחה את השבת מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם והיה 

ים אמר להן מי גרם לכם שאעלה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח התחיל מקנטרן בדבר

מבבל ואהיה נשיא עליכם עצלות שהיתה בכם שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעיה 

ש מהו אמר להן הלכה זו שמעתי ושכחתי "שכח ולא הביא סכין מע' ואבטליון אמרו לו ר

אלא הנח להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן למחר מי שפסחו טלה תוחבו 

שפסחו גדי תוחבו בין קרניו ראה מעשה ונזכר הלכה ואמר כך מקובלני מפי בצמרו מי 

שמעיה ואבטליון אמר מר נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו בתמיד מה מועדו האמור 

בתמיד דוחה את השבת אף מועדו האמור בפסח דוחה שבת ותמיד גופיה מנלן דדחי שבת 

ביה מועדו אלא מועדו לא משמע אילימא משום דכתיב ביה במועדו פסח נמי הא כתיב 

עולת שבת בשבתו על ( במדבר כח)ליה הכא נמי מועדו לא משמע ליה אלא אמר קרא 

ו ומה תמיד שאין ענוש "דתמיד קרבה בשבת אמר מר ועוד ק[ עולה]עולת התמיד מכלל 

כרת דוחה את השבת פסח שענוש כרת אינו דין שדוחה את השבת איכא למיפרך מה 

ו אמר להו ברישא ופרכוה והדר אמר להו גזירה שוה וכי "וכליל ק לתמיד שכן תדיר

ו למה לי אלא לדידהו קאמר להו בשלמא גזירה שוה לא "מאחר דגמר גזירה שוה ק



ו דאדם דן מעצמו איבעי לכו למידן אמרו "גמריתו דאין אדם דן גזירה שוה מעצמו אלא ק

תוחב לו בצמרו גדי תוחב לו  אמר מר למחר מי שפסחו טלה : ליה קל וחומר פריכא הוא

בין קרניו 

והא קא עביד עבודה בקדשים כהלל דתניא אמרו עליו על הלל מימיו לא    ב גמרא,דף סו

מעל אדם בעולתו אלא מביאה חולין לעזרה ומקדישה וסומך ידו עליה ושוחטה פסח 

ן מגביהין בשבת היכי מצי מקדיש ליה והתנן אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין ואי

תרומה ומעשרות כל אלו ביום טוב אמרו קל וחומר בשבת הני מילי בחובות שאין קבוע 

להן זמן אבל בחובות שקבוע להן זמן מקדישין דאמר רבי יוחנן מקדיש אדם את פסחו 

ט והלא מחמר מחמר כלאחר יד מחמר כלאחר יד נמי נהי דאיסורא "בשבת וחגיגתו ביו

בנן מיהא איכא היינו דקא בעי מיניה דבר שיש לו היתר מן דאורייתא ליכא איסורא מדר

התורה ודבר שבות עומד לפניו לעקרו כלאחר יד במקום מצוה מאי אמר להן הלכה זו 

אמר רב  : שמעתי ושכחתי אלא הניחו להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן

ביא הוא נבואתו יהודה אמר רב כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו אם נ

מסתלקת ממנו אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו מהלל דאמר מר התחיל מקנטרן 

בדברים וקאמר להו הלכה זו שמעתי ושכחתי אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו 

חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם ( שופטים ה)מדבורה דכתיב 

ל אמר כל "ר' עורי דבורה עורי עורי דברי שיר וגועורי ( שופטים ה)וכתיב ' בישראל וגו

אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו אם 

ויקצף משה על פקודי החיל ( במדבר לא)חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ממשה דכתיב 

זאת חוקת ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה ( במדבר לא)וכתיב ' וגו

מכלל דמשה איעלם מיניה אם נביא הוא נבואתו ' את משה וגו' התורה אשר צוה ה

לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נשא אם ( ב גמלכים )מסתלקת ממנו מאלישע דכתיב 

ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי ( ב גמלכים )וכתיב ' אביט אליך ואם אראך וגו

מני בר פטיש כל שכועס אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמים  אמר רבי' וגו' עליו יד ה

[ זה]ויחר אף אליאב בדוד ויאמר למה ( א יזשמואל )מורידין אותו מנלן מאליאב שנאמר 

ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את זדנך ואת רוע לבבך כי למען 

לא בזה ( א טזשמואל )כתיב ראות המלחמה ירדת וכי אזל שמואל לממשחינהו בכלהו 

אל שמואל אל תביט אל מראהו ואל גבה ' ויאמר ה( א טזשמואל )ובאליאב כתיב ' בחר ה

אשכחן תמיד ופסח דדחו שבת  : קומתו כי מאסתיהו מכלל דהוה רחים ליה עד האידנא

דדחו טומאה מנא לן אמרי כי היכי דיליף פסח מתמיד לענין שבת הכי נמי יליף תמיד 

איש איש ( במדבר ט)נין טומאה ופסח גופיה מנא לן אמר רבי יוחנן דאמר קרא מפסח לע

כי יהיה טמא לנפש איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נידחין לפסח שני אלא עבדי בטומאה 

ש בן לקיש לרבי יוחנן אימא איש נדחה לפסח שני ציבור לית להו תקנתא לא "אמר ליה ר

וישלחו מן ( במדבר ה)רבי שמעון בן לקיש מהכא בפסח ראשון ולא בפסח שני אלא אמר 

המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש יאמר טמאי מתים ואל יאמר זבין ומצורעין ואני 

אומר אם טמאי מתים משתלחין זבין ומצורעין לא כל שכן 

אלא יש לך שעה שזבין ומצורעין משתלחין ואין טמאי מתים משתלחין    א גמרא,דף סז

ח הבא בטומאה אמר אביי אי הכי לימא נמי יאמר זב וטמאי מתים ואל יאמר ואיזה זה פס

ש אלא יש לך שעה שמצורעין משתלחין ואין "מצורע ואני אומר זב משתלח מצורע לא כ



זבין וטמאי מתים משתלחין ואיזה זה פסח הבא בטומאה וכי תימא הכי נמי והתנן פסח 

ויולדות ואם אכלו פטורין אלא אמר אביי הבא בטומאה לא יאכלו ממנו זבים וזבות נדות 

לעולם מקרא קמא אם כן ניכתוב רחמנא איש איש כי יהיה טמא לנפש למה לי וכי תימא 

האי לנפש להכי הוא דאתא הטמא מת הוא דנדחה לפסח שני אבל שאר טמאין לא והתניא 

ובועלי  יכול לא יהו עושין פסח שני אלא טמאי מתים ושהיה בדרך רחוקה זבין ומצורעין

ל איש איש לנפש דכתב רחמנא למה לי אלא הכי קאמר איש נדחה לפסח "נדות מניין ת

שני ואין ציבור נדחה לפסח שני אלא עבדי בטומאה וכי עבדי ציבור בטומאה בטמא מת 

לא עבדי אמר רב חסדא מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו פטור שנאמר ' אבל שאר טומאו

ה מושבו בדד ישב לבדו ישב מחוץ למחנה מושבו הכתוב בדד ישב מחוץ למחנ( ויקרא יג)

נתקו לעשה איתיביה מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו בארבעים זבין וזבות שנכנסו לפנים 

ממחיצתן בארבעים וטמא מת מותר ליכנס למחנה לויה ולא טמא מת בלבד אמרו אלא 

במחיצתו תנאי ויקח משה את עצמות יוסף עמו עמו ( שמות יג)אפילו מת עצמו שנאמר 

היא דתניא בדד ישב לבדו ישב שלא יהו טמאין אחרים יושבין עמו יכול יהו זבין וטמאי 

ולא יטמאו את מחניהם ליתן מחנה ( במדבר ה)מתים משתלחין למחנה אחת תלמוד לומר 

וישלחו ( במדבר ה)ש אומר אינו צריך הרי הוא אומר "לזה ומחנה לזה דברי רבי יהודה ר

רוע וכל זב וכל טמא לנפש יאמר טמאי מת ואל יאמר טמאי זב ואני אומר מן המחנה כל צ

ש למה נאמר זב ליתן לו מחנה שניה ויאמר זב ואל יאמר "טמאי מתים משתלחין זבין לא כ

מצורע ואני אומר זבין משתלחין מצורעין לא כל שכן למה נאמר מצורע ליתן לו מחנה 

שה מאי חומריה דזב מטמא מת שכן שלישית כשהוא אומר בדד ישב הכתוב נתקו לע

טומאה יוצאה עליו מגופו אדרבה טמא מת חמור שכן טעון הזאה שלישי ושביעי אמר קרא 

טמא וכל טמא לרבות טמא שרץ וזב חמור מטמא שרץ ומאי חומריה כדאמרן אדרבה 

שרץ חמור שכן מטמא באונס אמרי 

כדרב הונא דאמר רב הונא ראיה כי האי גוונא זב נמי טמויי מטמי באונס    ב גמרא,דף סז

ראשונה של זב מטמאה באונס מאי חומריה דמצורע מזב שכן טעון פריעה ופרימה ואסור 

בתשמיש המטה אדרבה זב חמור שכן מטמא משכב ומושב ומטמא כלי חרס בהיסט אמר 

קרא זב וכל זב לרבות בעל קרי ומצורע חמור מבעל קרי ומאי חומריה כדאמרן אדרבה 

ישמעאל ' נתן אומר משום ר' נתן דתניא ר' מור שכן מטמא במשהו סבר לה כרבעל קרי ח

זב צריך כחתימת פי האמה ולא הודו לו חכמים ואיתקש ליה בעל קרי לזב וכל צרוע למה 

לי איידי דכתיב כל זב כתיב נמי כל צרוע ורבי יהודה שפיר קאמר רבי שמעון ההוא 

דחקו זבין ומצורעין ונכנסו לעזרה בפסח הבא  מיבעי ליה לכדתניא רבי אליעזר אומר יכול

וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא ( במדבר ה)ל "בטומאה יכול יהו חייבין ת

לנפש בשעה שטמאי מתים משתלחין זבין ומצורעין משתלחין אין טמאי מתים משתלחין 

יוחנן ' ה לרבעל קרי מסייע לי' אין זבין ומצורעין משתלחין אמר מר זב וכל זב לרבו

ר יוחנן מחילות לא נתקדשו ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות מיתיבי בעל קרי "דא

כמגע שרץ מאי לאו למחנותם לא לטומאתם לטומאתם האי טומאת ערב כתיב ביה והאי 

טומאת ערב כתיב ביה אלא לאו למחנותם לא לעולם לטומאתם והא קמשמע לן דבעל קרי 

באונס אף בעל קרי מטמא באונס מיתיבי כמגע שרץ מה מגע שרץ מטמא 

בועל נדה כטמא מת למאי אילימא לטומאתם האי טומאת שבעה כתיב    א גמרא,דף סח

ביה והאי טומאת שבעה כתיב ביה אלא לאו למחנותם ומדסיפא למחנותם הוי רישא נמי 



 למחנותם מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא מיתיבי מצורע חמור מזב וזב חמור מטמא

מת יצא בעל קרי שטמא מת חמור ממנו מאי יצא לאו יצא מכלל זב ובא לכלל טמא מת 

דהא טמא מת חמור ממנו ומותר במחנה לויה לא יצא ממחנה טמא מת ונכנס למחנה זב 

מדמינן ליה ' במחנה לויה למאי דדמי לי[ ומותר]> דמותר>ג דטמא מת חמור ממנו "ואע

ויצא אל מחוץ למחנה זו מחנה שכינה ( דברים כג)תני תנא קמיה דרב יצחק בר אבדימי 

' לא יבא אל תוך המחנה זו מחנה לויה מכאן לבעל קרי שיצא חוץ לשתי מחנות אמר לי

אכתי לא עיילתיה אפיקתיה לישנא אחרינא אכתי לא אפיקתיה עיילתיה אלא אימא מחוץ 

בינא אימא אידי למחנה זו מחנה לויה לא יבא אל תוך המחנה זו מחנה שכינה מתקיף לה ר

ואידי למחנה שכינה ולעבור עליו בעשה ולא תעשה אם כן לימא קרא ויצא אל מחוץ 

ומיחוי קרביו  : למחנה ולא יבא אל תוך המחנה למה לי שמע מינה ליתן לו מחנה אחרת

חייא בר רב אמר שירקא > רב>מאי מיחוי קרביו רב הונא אמר שמנקבן בסכין  : 'וכו

מאי טעמא דחייא בר רב [ אלעזר]> אליעזר' >חקא דסכינא אמר רדמעייא דנפקא אגב דו

וחרבות מחים גרים יאכלו מאי משמע כדמתרגם רב יוסף ונכסיהן ( ישעיהו ה)דכתיב 

ורעו כבשים כדברם אמר מנשיא בר ירמיה אמר רב ( ישעיהו ה)דרשיעיא צדיקיא יחסנון 

אכלו אמר ליה רבא בשלמא כמדובר בם מאי כמדובר בם אמר אביי וחרבות מחים גרים י

אי כתיב חרבות כדקאמרת השתא דכתיב וחרבות מילתא אחריתי קאמר אלא אמר רבא 

כדרב חננאל אמר רב דאמר רב חננאל אמר רב עתידין צדיקים שיחיו את המתים כתיב 

ירעו בשן וגלעד כימי עולם בשן זה ( מיכה ז)הכא ורעו כבשים כדברם וכתיב התם 

( ב גמלכים )ויעני ושפט בבשן וכתיב ( א הדברי הימים )שנאמר אלישע הבא מן הבשן 

( א יזמלכים )פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו גלעד זה אליהו שנאמר 

ר יונתן עתידים "שמואל בר נחמני א' אמר ר' ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד וגו

קנות ברחבות ירושלם ואיש עוד ישבו זקנים וז( זכריה ח)צדיקים שיחיו מתים שנאמר 

ושמת משענתי על פני הנער עולא רמי כתיב ( ב דמלכים )משענתו בידו מרוב ימים וכתיב 

כי הנער בן מאה שנה ימות לא קשיא ( ישעיהו סה)בלע המות לנצח וכתיב ( ישעיהו כה)

מאי בעו התם דכתיב { בנכרים ונכרים> }ם ועובדי כוכבים"בעכו>כאן בישראל כאן 

ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכורמיכם רב חסדא רמי כתיב ( ו סאישעיה)

והיה אור הלבנה כאור החמה ( ישעיהו ל)וחפרה הלבנה ובושה החמה וכתיב ( ישעיהו כד)

ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים לא קשיא כאן לעולם הבא כאן לימות 

מות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד המשיח ולשמואל דאמר אין בין העולם הזה לי

מאי איכא למימר אידי ואידי לעולם הבא ולא קשיא כאן במחנה שכינה כאן במחנה 

אני אמית ואחיה וכתיב מחצתי ואני ארפא השתא ( דברים לב)צדיקים רבא רמי כתיב 

ה מה שאני ממית אני מחיה כמו שמחצתי "אחויי מחיי מרפא לא כל שכן אלא אמר הקב

ל "ר אני אמית ואחיה יכול מיתה באחד וחיים באחד כדרך שהעולם נוהג ת"רפא תואני א

מחצתי ואני ארפא מה מכה ורפואה באחד אף מיתה וחיים באחד מכאן תשובה לאומרים 

אין תחיית המתים מן התורה דבר אחר בתחלה מה שאני ממית אני מחיה והדר מה 

: שמחצתי ואני ארפא

תניא אמר רבי שמעון בא וראה כמה חביבה מצוה  : 'וכו והקטר חלביו   ב גמרא,דף סח

בשעתה שהרי הקטר חלבים ואברים ופדרים כשרים כל הלילה ואין ממתינים להם עד 

ורמינהו חותכין יבלת במקדש אבל לא במדינה ואם  : 'הרכבתו והבאתו וכו : שתחשך



י ביד הא בלחה הא יוסי בר חנינא חד אמר אידי ואיד' אלעזר ור' בכלי כאן וכאן אסור ר

ביבשה וחד אמר אידי ואידי בלחה ולא קשיא הא ביד הא בכלי ולמאן דאמר הא ביד הא 

בכלי מאי טעמא לא אמר אידי ואידי ביד ולא קשיא הא בלחה הא ביבשה אמר לך יבשה 

מפרך פריכא ולמאן דאמר אידי ואידי ביד ולא קשיא הא בלחה הא ביבשה מאי טעמא לא 

בלחה ולא קשיא הא ביד הא בכלי אמר לך כלי הא קתני התם אם בכלי אמר אידי ואידי 

יהושע אתא ' כאן וכאן אסור ואידך הא דקתני כלי הכא פלוגתא דרבי אליעזר ור

ט נמי "יהושע לטעמיה דאמר שמחת י' ר : 'ר אליעזר ומה אם שחיטה וכו"א : לאשמועינן

א או אוכל ושותה או יושב ושונה ט אל"אליעזר אומר אין לו לאדם בי' מצוה היא דתניא ר

ר יוחנן ושניהם "יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש וא' ר

אלהיך וכתוב אחד אומר ' עצרת לה( דברים טז)מקרא אחד דרשו כתוב אחד אומר 

יהושע סבר ' או כולו לכם ור' אליעזר סבר או כולו לה' עצרת תהיה לכם ר( במדבר כט)

ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי "א> ם סימן"עב> : וחציו לכם' ציו להחלקהו ח

ט "ט יום שניתנה בו תורה הוא אמר רבה הכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם מ"לכם מ

ט "וקראת לשבת עונג אמר רב יוסף הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכם מ( ישעיהו נח)

יה דרבינא כולה שתא הוה יתיב בתעניתא ימי משתה ושמחה כתיב ביה מר בר( אסתר ט)

לבר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכיפורי עצרת יום שניתנה בו תורה פוריא ימי משתה 

ועניתם את ( ויקרא כג)ושמחה כתיב מעלי יומא דכיפורי דתני חייא בר רב מדפתי 

 מתענין והלא בעשירי מתענין אלא לומר לך> הם>נפשותיכם בתשעה לחדש וכי בתשעה 

כל האוכל ושותה בתשעה בו מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי רב יוסף 

ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף 

איכא בשוקא רב ששת כל תלתין יומין מהדר ליה תלמודיה ותלי וקאי בעיברא דדשא 

ר אלעזר אילמלא תורה לא "תנאי איני והאואמר חדאי נפשאי חדאי נפשאי לך קראי לך 

אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא ( ירמיהו לג)נתקיימו שמים וארץ שנאמר 

' קא עביד אמר רב אשי ולמאי דקאמר ר' שמתי מעיקרא כי עביד איניש אדעתא דנפשי

תיר ט שהתיר בו מלאכה של רשות לא ה"ט רשות אית ליה פירכא ומה י"אליעזר נמי י

שבות שעמה שבת שלא התיר בה אלא מלאכה של מצוה אינו דין שלא תתיר שבות שעמה 

אליעזר שבות דמצוה עדיף ליה תניא אמר רבי אליעזר ומה לי אם ' ור   א גמרא,דף סט

דחו מכשירי מצוה שלאחר שחיטה את השבת דאיתעביד ליה מצוה לא ידחו מכשירי מצוה 

עקיבא דמה לי אם דחו מכשירי מצוה שלאחר ' שלפני שחיטה את השבת אמר לו ר

שחיטה את השבת שהרי דחתה שחיטה את השבת תאמר ידחו מכשירי מצוה שלפני 

שחיטה את השבת שלא דחתה שחיטה את השבת דבר אחר שמא ימצא זבח פסול ונמצא 

מחלל את השבת למפרע אי הכי משחט נמי לא נשחט שמא ימצא זבח פסול ונמצא מחלל 

 : ל הך דמה לי אם דחו"רע אלא הא אמר ליה ברישא ופרכיה והדר אאת השבת למפ

אליעזר עקיבא בשחיטה השבתני ' תניא אמר לו ר : 'ע ואמר הזאה תוכיח וכו"השיב ר

אל תכפירני בשעת הדין כך מקובלני ממך הזאה שבות ' בשחיטה תהא מיתתו אמר לו ר

מא קא הדר ביה אמר עולא מאי טע' היא ואינה דוחה את השבת וכי מאחר דהוא אגמרי

ע נמי כי "רבי אליעזר כי אגמריה הזאה דתרומה אגמריה דתרומה גופה לא דחיא שבת ר

אותביה הזאה דתרומה אותביה שהיא מצוה והיא משום שבות והוא סבר הזאה דפסח קא 

ע ואמר הזאת טמא מת תוכיח שחל שביעי שלו להיות "מותיב ליה מתיב רבה השיב ר



ח שהיא מצוה והיא משום שבות ואינה דוחה את השבת אלא וודאי בשבת ובערב הפס

אליעזר גמריה ' אליעזר ר' ט קא פריך ליה ר"הזאה דפסח אגמריה וכי מאחר דאגמריה מ

בהדיה סבר לאו אורח ארעא והזאה ' ע לאדכורי גמריה ונימא לי"איתעקר ליה ואתא ר

ת משום פסח אמר רבה מאי טעמא לא דחיא שבת מכדי טלטולי בעלמא הוא תדחי שב

ר "דהא א' אליעזר ניעברי' גזירה שמא יטלנה ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים ולר

אליעזר מכשירי מצוה דוחין את השבת אמרי הני מילי היכא דגברא גופיה חזי ורמי חיובא 

אליעזר קטן ' עליה אבל הכא דגברא גופיה לא חזי לא רמי חיובא עליה אמר רבה לדברי ר

מחמין לו חמין להברותו ולמולו בשבת דהא חזי ליה קטן חולה אין מחמין לו חמין בריא 

להברותו ולמולו דהא לא חזי ליה אמר רבא ואי בריא הוא למה ליה חמין להברותו אלא 

אמר רבא הכל חולין הן אצל מילה אחד קטן בריא ואחד קטן חולה אין מחמין לו חמין 

יתיביה אביי ערל שלא מל ענוש כרת דברי רבי להברותו ולמולו בשבת דהא לא חזי א

אליעזר והא הכא דגברא גופיה לא חזי וקתני ענוש כרת אלמא רמי חיובא עליה אמר רבה 

קסבר רבי אליעזר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ 

וכל שאילו ביחיד נדחה בציבור עבדי בטומאה וכל מילתא דאיתא    ב גמרא,דף סט

מילתא דליתא בציבור ליתא ביחיד ערילות דאי כוליה ציבור  בציבור איתא ביחיד וכל

ערלים נינהו אמרינן להו קומו מהולו נפשייכו ועבידי פסחא יחיד נמי אמרינן ליה קום 

מהול ועביד פסחא ואי לא מהיל ועביד ענוש כרת טומאה דאי כוליה ציבורא טמאין נינהו 

ל רב הונא בריה דרב יהושע לרבא "אלא מדינן עלייהו אלא עבדי בטומאה יחיד נמי פטור 

ל שאני התם דהא עבד ליה ציבורא "והרי פסח שני דליתיה בציבור ואיתיה ביחיד א

בראשון מיתיבי יכול לא יהא ענוש כרת אלא שהיה טהור ושלא היה בדרך רחוקה ערל 

והאיש מדקא מהדר אטמא שרץ ( במדבר ט)ל "וטמא שרץ ושאר כל הטמאים מנין ת

' ל לאהדורי"חטין וזורקין על טמא שרץ דאי שוחטין וזורקין על טמא שרץ לקסבר אין שו

ג דליתיה בציבור איתיה ביחיד "ג דלא חזי חיובא עליה ואע"עליה היינו טהור אלמא אע

אלא אמר רבא קסבר רבי אליעזר שוחטין וזורקין על טמא שרץ והוא הדין לטמא מת 

ל רב אדא בר אבא לרבא "לא מעכבא אבשביעי שלו הזאה למאי לאכילה אכילת פסחים 

ל שלא לאוכליו לחולה ולזקן דלא חזי אבל האי "כ נמצא פסח נשחט שלא לאוכליו א"א

אמר רב יהודה אמר רב הלכה  : 'ע וכו"כלל אמר ר : מיחזא חזי תקוני הוא דלא מתקן

ר עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה "ע ותנן נמי גבי מילה כי האי גוונא כלל א"כר

ש דוחה את השבת ואמר רב "ש אינה דוחה את השבת מילה שאי אפשר לעשותה מע"מע

הוא ]> דהוא מכשירי>ע וצריכא דאי אשמעינן גבי פסח התם "יהודה אמר רב הלכה כר

מצוה לא דחו שבת משום דלא נכרתו עליה שלש עשרה בריתות אבל מילה [ דמכשירי

עינן מילה התם הוא דמכשירי דנכרתו עליה שלש עשרה בריתות אימא לידחי ואי אשמ

: מצוה לא דחו שבת דליכא כרת אבל פסח דאיכא כרת אימא לידחי צריכא

אימתי מביא חגיגה עמו בזמן שהוא בא בחול בטהרה ובמועט ובזמן    ב משנה,דף סט

שהוא בא בשבת במרובה ובטומאה אין מביאין עמו חגיגה חגיגה היתה באה מן הצאן מן 

: עזים מן הזכרים ומן הנקבות ונאכלת לשני ימים ולילה אחדהבקר מן הכבשים ומן ה

מאי תנא דקתני חגיגה תנא הרכבתו והבאתו דלא דחי שבת וקתני נמי    ב גמרא,דף סט

חגיגה דלא דחיא שבת והכי קאמר אימתי מביאין עמו חגיגה בזמן שהוא בא בחול בטהרה 

ר אשי שמע מינה חגיגת ארבעה עשר "ובמועט א



לאו חובה היא דאי סלקא דעתך חובה היא תיתי בשבת ותיתי במרובה    א גמרא,דף ע

ט אתיא כדתניא חגיגה הבאה עם הפסח נאכלת תחילה כדי "ותיתי בטומאה ובמועט מיהו מ

דלא כבן תימא דתניא בן ' מתני : 'ונאכלת לשני ימים וכו : שיהא פסח נאכל על השבע

ואינה נאכלת אלא ליום ולילה וחגיגת תימא אומר חגיגה הבאה עם הפסח הרי היא כפסח 

חמשה עשר נאכלת לשני ימים ולילה אחד וחגיגת ארבעה עשר יוצא בה משום שמחה 

ולא ילין ( שמות לד)ט דבן תימא כדמתני רב לחייא בריה "ואין יוצא בה משום חגיגה מ

לבקר זבח חג הפסח זבח חג זה חגיגה הפסח כמשמעו ואמר רחמנא לא ילין איבעיא להו 

לבן תימא נאכלת צלי או אין נאכלת צלי כי אקשיה רחמנא לפסח ללינה אבל לצלי לא או 

ש הלילה הזה כולו צלי ואמר רב חסדא זו דברי בן תימא שמע מינה "דילמא לא שנא ת

איבעיא להו לבן תימא באה מן הבקר או אינה באה מן הבקר באה מן הנקבות או אינה 

ו אינה באה בת שתי שנים כי אקשיה רחמנא לפסח באה מן הנקבות באה בת שתי שנים א

ש חגיגה הבאה עם הפסח הרי היא "למידי דאכילה אבל לכל מילי לא או דילמא לא שנא ת

כפסח באה מן הצאן ואינה באה מן הבקר באה מן הזכרים ואינה באה מן הנקבות באה בת 

אכלת אלא צלי שנתה ואינה באה בת שתי שנים ואינה נאכלת אלא ליום ולילה ואינה נ

ואינה נאכלת אלא למנויו מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא בן תימא שמע מינה כולהו 

מ איבעיא להו לבן תימא יש בה משום שבירת עצם או אין בה משום "מילתא בעינן ש

ג דכי אקשיה רחמנא לפסח אמר קרא בו בו ולא בחגיגה או דילמא האי "שבירת העצם אע

ש סכין שנמצאת בארבעה עשר שוחט בה מיד בשלשה "וא דאתא תבו בכשר ולא בפסול ה

עשר שונה ומטביל קופיץ בין בזה ובין בזה שונה ומטביל מני אילימא רבנן מאי שנא סכין 

דמטביל דחזיא לפסח קופיץ נמי הא חזי לחגיגה אלא לאו דבן תימא היא ושמע מינה יש 

והא מדקתני סיפא חל ארבעה  בה משום שבירת העצם לא לעולם רבנן וכגון שבא בשבת

עשר להיות בשבת שוחט בה מיד ובחמשה עשר שוחט בה מיד נמצאת קופיץ קשורה 

לסכין הרי היא כסכין מכלל דרישא לאו בשבת עסקינן ואלא שבא 

במרובה מנא ידעי ואלא שבא בטומאה סוף סוף מנא ידעי דמית נשיא    ב גמרא,דף ע

עשר סכין למה לי דמטבליה ואלא דמית בארבעה דמית נשיא אימת אילימא דמית בשלשה 

עשר מאי שנא סכין דמטביל ומאי שנא קופיץ דלא מטביל לה לא צריכא דנשיא גוסס 

בשלשה עשר סכין דחד ספיקא מטביל לה קופיץ דתרי ספיקי לא מטביל לה תניא יהודה 

יאמר להם בן דורתאי פירש הוא ודורתאי בנו והלך וישב לו בדרום אמר אם יבוא אליהו ו

לישראל מפני מה לא חגגתם חגיגה בשבת מה הן אומרים לו תמהני על שני גדולי הדור 

שמעיה ואבטליון שהן חכמים גדולים ודרשנין גדולים ולא אמרו להן לישראל חגיגה דוחה 

אלהיך צאן ובקר ' וזבחת פסח לה( דברים טז)ט דבן דורתאי דכתיב "את השבת אמר רב מ

ן הכבשים ומן העזים אלא צאן זה פסח בקר זו חגיגה ואמר רחמנא והלא אין פסח אלא מ

ר אשי ואנן טעמא דפרושים ניקו ונפרוש אלא קרא לכדרב נחמן הוא דאתא "וזבחת פסח א

וזבחת פסח ' דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מניין למותר הפסח שקרב שלמים שנא

בא אלא מן הכבשים ומן העזים  אלהיך צאן ובקר וכי פסח מן הבקר בא והלא אין פסח' לה

ט לא דחי שבת הא ודאי "אלא מותר הפסח יהא לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר ורבנן מ

וחגותם ( ויקרא כג)ר אילעא משום רבי יהודה בן ספרא אמר קרא "קרבן ציבור הוא א

שבעת ימים בשנה שבעה שמונה הוו אלא מכאן לחגיגה שאינה דוחה את ' אותו חג לה

תא רבין אמר אמרתי לפני רבותי פעמים שאי אתה מוצא אלא ששה כגון שחל השבת כי א



ט הראשון של חג בשבת אמר אביי אבין תכלא לימא כי הא מילתא שמנה לא משכחת "י

ט "לה כלל שבעה איתא ברוב שנים אמר עולא אמר רבי אלעזר שלמים ששחטן מערב י

וזבחת ( דברים כז)מחה דכתיב אינו יוצא בהן לא משום שמחה ולא משום חגיגה משום ש

ושמחת בעינן זביחה 

בשעת שמחה וליכא משום חגיגה הוי דבר שבחובה וכל דבר שבחובה    א גמרא,דף עא

ט "והיית אך שמח לרבות לילי י( דברים טז)אינו בא אלא מן החולין לימא מסייע ליה 

הראשון תלמוד ט האחרון או אינו אלא לילי יום טוב "האחרון לשמחה אתה אומר לילי י

ט לאו משום דאין לו במה ישמח לא כדתני טעמא מה ראית "חלק מ> שמח>לומר אך 

לרבות לילי יום טוב האחרון ולהוציא לילי יום טוב ראשון מרבה אני לילי יום טוב 

האחרון שיש שמחה לפניו ומוציא אני לילי יום טוב ראשון שאין שמחה לפניו מתיב רב 

וצא בה משום שמחה ואין יוצא בה משום חגיגה אמאי הא יוסף חגיגת ארבעה עשר י

בעינן זביחה בשעת שמחה וליכא אמר רב אידי בר אבין שעיכב ושחטה אמר רב אשי הכי 

נמי מסתברא דאי לא תימא הכי הא מתניתא מאן קתני לה בן תימא בן תימא הא פסלה לה 

בשעת שמחה הא  מ מתיב רבא ההלל והשמחה שמנה ואי אמרת בעינן זביחה"בלינה ש

ר הונא "ט הראשון להיות בשבת א"זמנין סגיאין דלא משכחת לה אלא שבעה כגון שחל י

בריה דרב יהודה משמחו בשעירי הרגלים אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דשעירי 

הרגלים חי נאכלין צלי אין נאכלין ושמחה בחי ליכא ועוד כהנים אוכלין וישראל במה 

ר אלעזר שלמים "חו בכסות נקיה ויין ישן כי אתא רבין אר פפא משמ"שמחים אלא א

ששחטן מערב יום טוב יוצא בהן משום שמחה ואין יוצא בהן משום חגיגה יוצא משום 

שמחה לא בעינן זביחה בשעת שמחה ולא משום חגיגה הוי דבר שבחובה וכל דבר 

טוב האחרון שבחובה אינו בא אלא מן החולין מיתיבי והיית אך שמח לרבות לילי יום 

לשמחה אתה אומר לרבות לילי יום טוב האחרון או אינו אלא לרבות לילי יום טוב 

הראשון תלמוד לומר אך חלק מאי טעמא לאו משום דאין לו במה ישמח לא כדתניא מה 

ראית לרבות לילי יום טוב האחרון ולהוציא לילי יום טוב הראשון מרבה אני לילי יום טוב 

יו ומוציא אני לילי יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו אמר רב האחרון שיש שמחה לפנ

ולא ילין חלב ( שמות כג)כהנא מנין לאימורי חגיגת חמשה עשר שנפסלין בלינה שנאמר 

חגי עד בקר וסמיך ליה ראשית למימרא דהאי בקר בקר ראשון מתקיף לה רב יוסף טעמא 

שני מי איכא מידי דבשר  דכתב ראשית הא לא כתב ראשית הוה אמינא מאי בקר בקר

איפסיל ליה מאורתא ואימורין עד צפרא אמר ליה אביי אלמה לא והרי פסח לרבי אלעזר 

בן עזריה דבשר איפסיל ליה מחצות ואמורין עד צפרא אמר רבא רב יוסף הכי קא קשיא 

ליה מי איכא מידי דאלו תנא לבשר לא בעי ראשית ורב כהנא לאימורין בעי ראשית מאי 

לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר ( דברים טז)ניא היא דת

ד שנאכלת לשני ימים ולילה אחד או אינו אלא ליום "לימד על חגיגת י   ב גמרא,דף עא

הרי בקר שני אמור או אינו אלא > לבקר>ביום הראשון ( דברים טז)ולילה כשהוא אומר 

ימים ולילה אחד חוץ מזו כשהוא אומר  בקר ראשון ומה אני מקיים חגיגה הנאכלת לשני

אמר מר ' ימים ולילה א' ד שנאכלת לב"אם נדר או נדבה לימד על חגיגת י( ויקרא ז)בו 

הרי בקר שני > לבקר>או אינו אלא בקר ראשון הא אמרת כשהוא אומר ביום הראשון 

ו וזו "ד ואחת חגיגת ט"הכתוב מדבר אחת חגיגת י' ק או אינו אלא בשתי חגיגו"אמור ה

כ אם "ל חגיגה הנאכלת לשני ימים ולילה אחד א"לבוקרה וזו לבוקרה הדר אמר אלא דקי



ו הא כתיב בה יום "ד הא כתיב בה יום ולילה אי חגיגת ט"נדר או נדבה במאי אי חגיגת י

ד שנאכלת "ד לימד על חגיגת י"ו והאיך כוליה קרא לחגיגת י"ולילה אלא האי לחגיגת ט

ד טעמא דכתיב ביום הראשון לבקר דמאי בקר בקר שני הא כל היכא לשני ימים ולילה אח

: ג דלא כתב ביה ראשית"דכתיב בקר סתמא בקר ראשון ואע

הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת חייב עליו חטאת ושאר כל הזבחים    ב משנה,דף עא

' ששחטן לשם פסח אם אינן ראויין חייב ואם ראויין הן רבי אליעזר מחייב חטאת ור

אליעזר מה אם הפסח שהוא מותר לשמו כששינה את שמו חייב ' ל ר"ע פוטר איהוש

יהושע לא אם ' ל ר"זבחים שהן אסורין לשמן כששינה את שמן אינו דין שיהא חייב א

א אימורי "ל ר"אמרת בפסח ששינהו בדבר אסור תאמר בזבחים ששינן בדבר המותר א

יהושע לא אם אמרת ' ל ר"א ציבור יוכיחו שהן מותרין לשמן והשוחט לשמן חייב

באימורי ציבור שיש להן קצבה תאמר בפסח שאין לו קצבה רבי מאיר אומר אף השוחט 

לשם אימורי ציבור פטור שחטו שלא לאוכליו ושלא למנויו לערלין ולטמאין חייב 

לאוכליו ושלא לאוכליו למנויו ושלא למנויו למולין ולערלים לטמאין ולטהורין פטור 

בעל מום חייב שחטו ונמצא טריפה בסתר פטור שחטו ונודע שמשכו שחטו ונמצא 

: הבעלים את ידם או שמתו או שנטמאו פטור מפני ששחט ברשות

במאי עסקינן אילימא בטועה שמעת מינה עקירה בטעות הויא עקירה    א גמרא,דף עב

ם אלא בעוקר אימא סיפא ושאר כל הזבחים ששחטן לשום הפסח אם אינן ראויין חייב א

יהושע פוטר ואי בעוקר מה לי ראויין מה לי שאינן ' אליעזר מחייב חטאת ור' ראויין הן ר

ר אבין אין רישא בעוקר וסיפא "ראויין אלא פשיטא בטועה רישא בעוקר וסיפא בטועה א

ל מתניתין "אבהו דהוה קאי באוכלוסא דאינשי א' בטועה אשכחיה רב יצחק בר יוסף לר

פא בטועה תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא ל רישא בעוקר וסי"מאי א

ר אליעזר מה אם פסח שמותר לשמו כששינה את שמו חייב זבחים שהן "בכיסיה תנן א

אסורין לשמן כששינה את שמן אינו דין שיהא חייב ואם איתא הא לא דמי דרישא בעוקר 

שני ליה הכי הכי קאמר ליה יהושע דשני ליה לי' אליעזר לא שני ליה לר' וסיפא בטועה לר

לדידי לא דמי רישא בעוקר וסיפא בטועה לדידך לא אם אמרת בפסח ששינה את שמו 

ל רבי אליעזר אימורי "לדבר האסור תאמר בזבחים ששינה את שמן לדבר המותר א

ציבור יוכיחו שהן מותרין לשמן והשוחט לשמן חייב אמר לו רבי יהושע לא אם אמרת 

יש להן קצבה תאמר בפסח שאין לו קצבה למימרא דכל היכא דאית  באימורי ציבור שכן

ליה קצבה מחייב רבי יהושע והרי תינוקות דיש להן קצבה ותנן מי שהיו לו שני תינוקות 

אחד למולו אחר השבת ואחד למולו בשבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת חייב 

בת רבי אליעזר מחייב ש בש"ש ואחד למול בשבת ושכח ומל את של ע"אחד למולו בע

ר אמי הכא במאי עסקינן כגון שקדם ומל את של ערב שבת "יהושע פוטר א' חטאת ור

בשבת דאיכא הך דשבת דטריד ביה הכא כגון שקדם ושחטינהו לאימורי ציבור ברישא אי 

ג דקדים ושחטינהו "הכי רבי מאיר אומר אף השוחט לשם אימורי ציבור פטור אע

אליעזר ' ר מאיר לא נחלקו ר"א[ מאבל ערב]והתניא רבי חייא לאימורי ציבור ברישא 

ורבי יהושע על שהיו לו שני תינוקות אחד למול ערב שבת ואחד למול בשבת ושכח ומל 

את של ערב שבת בשבת דחייב על מה נחלקו על שהיו לו שני תינוקות אחד למול אחר 

אליעזר מחייב חטאת ' השבת ואחד למול בשבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת דר



יהושע פוטר ותסברא מה התם דלא עביד מצוה פטר רבי יהושע היכא דקא עביד מצוה ' ור

מחייב אמרי דבי רבי ינאי רישא כגון שקדם ומל של שבת בערב שבת 

הכא הרי נתנה [ וסיפא נתנה שבת לדחות אצלו]שלא נתנה שבת לדחות    ב גמרא,דף עב

רב אשי לרב כהנא הכא נמי הרי נתנה שבת לדחות  ל"שבת לדחות אצל קרבן ציבור א

ושאר כל הזבחים ששחטן  : ל לגבי דהאי גברא מיהת לא איתיהיב"אצל תינוקות דעלמא א

 : לשום פסח אם אינן ראויין חייב ואם ראויין רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

תניא אחד הזבחים הראויין שמעון היא ד' מאן תנא דשני ליה בין ראויין לשאינן ראויין ר

ר שמעון "מאיר א' ואחד זבחים שאינן ראויין וכן השוחט לשם אימורי ציבור פטור דברי ר

לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על שאינן ראויין שחייב על מה נחלקו על הראויין 

שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר אמר רב ביבי אמר רבי אלעזר פוטר היה 

ל רבי זירא לרב ביבי והאמר "עגל של זבחי שלמים ששחטו לשום הפסח א' מאיר אפי רבי

ל בבעלי מומין לא טריד בהו והאי טריד "רבי יוחנן מודה היה רבי מאיר בבעלי מומין א

' ר מאיר אמר ליה פוטר היה ר"ביה בעא מיניה רבא מרב נחמן חולין לשום פסח מאי לי א

מ בבעלי מומין בעלי מומין לא "ר יוחנן מודה היה ר"האמאיר אפילו חולין לשום פסח ו

ר "מיחלפי הני מיחלפי וטעמא דרבי מאיר משום איחלופי ולא איחלופי והאמר רב ביבי א

עגל של זבחי שלמים ששחטו לשום הפסח אלמא טעמא ' מאיר אפי' אלעזר פוטר היה ר

לאפוקי בעלי  ג דלא טריד"ג דלא מחלף מחלף אע"ל טריד אע"מ משום דטריד א"דר

זירא ורבי שמואל בר רב יצחק ' מומין דלא איחלופי מחלף ולא מטריד טריד יתיב ר

ר שמעון בן לקיש נתחלף לו שפוד "שמואל בר רב יצחק ויתבי וקא אמרי א' אקילעא דר

יוחנן אמר אשתו נדה בעל חייב יבמתו נדה בעל ' של נותר בשפוד של צלי ואכלו חייב ור

ש בההיא דמחייב דלא עשה מצוה אית דאמרי בההיא פטור מאי "פטור איכא דאמרי כ

יוחנן מאי שנא יבמתו ' ל לשיולי לא ור"ל לשיולי אבל הכא דלא ה"טעמא התם הוא דה

דקא עביד מצוה אשתו נמי קא עביד מצוה באשתו מעוברת והא איכא שמחת עונה שלא 

' לווסתה אי הכי אפיבשעת עונתה והאמר רבא חייב אדם לשמח אשתו בדבר מצוה סמוך 

יוחנן כמאן אילימא כרבי יוסי דתנן ' יבמתו נמי יבמתו בזיז מינה אשתו לא בזיז מינה ור

רבי יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב 

לרשות הרבים פטור מפני שהוציא ברשות דילמא שאני התם דזמנו בהול ואלא רבי 

למא התם נמי זמנו בהול ואלא כרבי יהושע דתינוקות התם נמי זמנו יהושע דזבחים די

בהול ואלא כרבי יהושע דתרומה דתנן היה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן 

יהושע פוטר דילמא כדרב ביבי בר אביי דאמר ' חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ר

י נמי שאני תרומה דאיקרי עבודה רב ביבי בר אביי בתרומה בערב הפסח דזמנה בהול א

ועבודה רחמנא אכשר דתנן היה עומד ומקריב ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה כל 

יהושע ' ט דר"יהושע מכשיר ואמרינן מ' הקרבנות כולן שהקריב על גבי המזבח פסולין ור

חילו ופעל ידיו תרצה ותרומה היכא איקרי עבודה דתניא ' ברך ה( דברים לג)דכתיב 

ד לשחרית מצאו רבן גמליאל אמר לו מפני מה "טרפון שלא בא אמש לביהמ' מעשה בר

לא באת אמש לבית המדרש אמר לו עבודה עבדתי אמר לו כל דבריך אינן אלא דברי 

תימה וכי עבודה בזמן הזה מנין אמר לו הרי הוא אומר 

מת עשו עבודת מתנה אתן את כהונתכם והזר הקרב יו( במדבר יח)   א גמרא,דף עג

פשיטא כיון דהתם פסול  : שחטו שלא לאוכליו : ק"אכילת תרומה בגבולין כעבודת ביהמ



הכא חייב משום דתנא סיפא פטור תנא רישא חייב והא נמי פשיטא משום דהתם כשר 

הכא פטור אלא איידי דתנא שחטו שלא לשמו בשבת תנא נמי שלא לאוכליו והיא גופא 

ל רב הונא בר חיננא לבריה כי "יהושע א' אליעזר ור 'למה לי משום דקבעי לאיפלוגי ר

אזלת לקמיה דרבי זריקא בעי מיניה לדברי האומר מקלקל בחבורה פטור שחטו שלא 

לאוכליו חייב מה תיקן תיקן אם עלו לא ירדו שחטו ונמצא בעל מום חייב מה תיקן תיקן 

פה בסתר פטור הא ע דאמר אם עלו לא ירדו שחטו ונמצא טרי"בדוקין שבעין ואליבא דר

בגלוי חייב מה תיקן תיקן להוציא מידי נבילה מתקיף לה רבינא הא דתניא השוחט חטאת 

חטאות מה תיקן אמר רב עוירא שמוציאו מידי אבר מן ' ז חייב עליה ג"בשבת בחוץ לע

ר הונא אמר רב אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם כשר לעולה "א : 'שחטו ונודע וכו : החי

ה כי לא ניתק נמי גזירה לאחר כפרה אטו לפני כפרה ומנא "בעי עקירה א אלמא קסבר לא

תימרא דתנן אשם שמתו בעליו או שנתכפרו בעליו ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו 

יהושע אומר ימכר ויביא בדמיו עולה בדמיו אין אבל גופו ' אליעזר אומר ימות ר' לנדבה ר

איתיביה רב חסדא לרב הונא שחטו ונודע  מ"לא דגזר לאחר כפרה אטו לפני כפרה ש

' שמשכו בעלים את ידם וכו

ותני עלה בחול כי האי גונא ישרף מיד אי אמרת בשלמא בעי עקירה    ב גמרא,דף עג

האי פסח הוא וכיון דלית ליה בעלים הוה ליה פסולו בגופו אמטו להכי ישרף מיד אלא אי 

ו משום מאי משום דבר אחר דקא אמרת לא בעי עקירה מרישא הוה ליה שלמים פסול

שחיט ליה אחר תמיד של בין הערבים עיבור צורה בעי דתניא זה הכלל כל שפסולו בגופו 

ישרף מיד בדם ובבעלים תעובר צורתו ויצא לבית השריפה אלא לא תימא שחטו סתם 

כשר לשום עולה אלא אימא שחטו לשום עולה כשר אלמא בעי עקירה ולרבי חייא בר 

נזרקה מפי חבורה ואמרי כגון שהיו בעלים טמאי מתים ונדחין לפסח שני האי  גמדא דאמר

הוא דבעי עקירה הא בעלמא לא בעי עקירה מאי איכא למימר אלא אמר רב הונא בריה 

דרב יהושע הכא במאי עסקינן כגון שהפרישו קודם חצות ומתו בעלים אחר חצות דהוה 

חוזר ונראה מידי הוא טעמא אלא לרב הא ליה נראה ונדחה וכל הנראה ונדחה שוב אינו 

אליעזר היא דאמר וכן ' אמר רב בעלי חיים אינם נדחים אלא אמר רב פפא הא מני ר

השוחט אחרים לשם פסח פסול דהוה ליה פסולו בגופו ואי רבי אליעזר היא חטאת נמי 

 א טועה בדבר מצוה פטור אלא תרגמא רב יוסף בריה דרב סלא"מחייב דהא לית ליה לר

חסידא קמיה דרב פפא הא מני יוסף בן חונאי היא דתנן יוסף בן חונאי אומר הנשחטים 

לשם פסח ולשם חטאת פסולים אלמא פסולו בגופו היא ומשום הכי ישרף מיד ובפטורי 

ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ' יהושע רב אשי אמר רב דאמר כר' סבר לה כר

בן ברוקה אומר אם יש שהות ביום לידע אם משכו ישמעאל בנו של רבי יוחנן ' דתניא ר

בעלים את ידיהם או שמתו או שנטמאו חייב ותעובר צורתו ויוצא לבית השרפה מאי 

טעמא לאו משום דלא בעי עקירה ממאי דילמא משום דסבר לה כתנא דבי רבה בר אבוה 

הכי נטמאו דאמר אפילו פיגול נמי בעי עיבור צורה דיליף עון עון מנותר דאי לא תימא 

בעלים מאי איכא למימר הא ודאי בעי עקירה דאמר רבי חייא בר גמדא נזרקה מפי חבורה 

כגון שהיו בעלים טמאי מת ונדחו לפסח שני אלא מחוורתא כדשני מעיקרא יוסף בן חונאי 

:  היא

  



מסכת פסחים פרק ז 

פיו עד בית כיצד צולין את הפסח מביאין שפוד של רמון ותוחבו לתוך    א משנה,דף עד

ע אומר כמין בישול "יוסי הגלילי ר' נקובתו ונותן את כרעיו ואת בני מעיו לתוכו דברי ר

ר צדוק "הוא זה אלא תולין חוצה לו אין צולין את הפסח לא על השפוד ולא על האסכלא א

: ג שאמר לטבי עבדו צא וצלה לנו את הפסח על האסכלא"מעשה בר

וניתי של מתכת איידי דחם מקצתו חם כולו וקמטוי מחמת השפוד    א גמרא,דף עד

צלי אש ולא צלי מחמת דבר אחר וניתי של דקל איידי דאית ליה ( שמות יב)ורחמנא אמר 

שיבי מפיק מיא והוי כמבושל וניתי של תאנה איידי דמחלחל מפיק מיא והוה ליה כמבושל 

ביה קיטרי מפיק מיא של רמון נמי אית וניתי של אלון של חרוב ושל שקמה איידי דאית 

א בנבגא בר שתא דלית ביה קיטרי והא איכא בי פסקיה "ביה קיטרי שיעי קיטרי ואבע

דלא כרבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר כשם ששפוד של ' דמפיק לבי פסקיה לבר מתני

חם עץ אינו נשרף כך שפוד של מתכת אינו מרתיח אמרו לו זה חם מקצתו חם כולו וזה 

ט "תניא רבי ישמעאל קוריהו תוך תוך ר : 'ונותן את כרעיו וכו : מקצתו אינו חם כולו

ר איזהו גדי מקולס דאסור לאכול בלילי פסח בזמן הזה כל שצלאו "קוריהו גדי מקולס ת

כולו כאחד נחתך ממנו אבר נשלק ממנו אבר אין זה גדי מקולס השתא יש לומר נחתך 

ר ששת ששלקו "וי ליה בהדיה אמרת לא נשלק מיבעיא אממנו אבר דאף על גב דקא מט

ל כבולעה כך "ל אביי והא קא בלע דמא א"במחובר אמר רבה האי מולייתא שריא א

ט לאו משום דאמרינן "פולטה נימא מסייע ליה נותן את כרעיו ואת בני מעיו לתוכו מ

כבולעו כך פולטו אמרי שאני התם כיון דאיכא בית השחיטה דמחלחל 

מידב דייבי נימא מסייע ליה הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו קורעו    ב גמרא,דף עד

> איני>ט לאו משום דאמרינן כבולעו כך פולטו שאני לב דשיע "לאחר בישולו ומותר מ

והא רבין סבא טפליה ההיא בר גוזלא לרב ואמר ליה אי מעלי טפליה הב לי ואיכול ההיא 

בי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא אמר אי לא בסמידא דמפריר והא רבא איקלע ל

דחזיתיה דזיג כזוזא חיורא לא אכלי מיניה ואי סלקא דעתך כבולעו כך פולטו מאי איריא 

כי זיג אפילו כי לא זיג נמי התם בחיורתא דשריר והילכתא דסמידא בין אסמיק בין לא 

קמחים אסמיק אסור  אסמיק שריא דחיורתא אי זיג כזוזא חיורא שריא אי לא אסיר דשאר

לא אסמיק שרי האי מולייתא מאן דאסר אפילו פומא לתחת ומאן דשרי אפילו פומא לעיל 

והילכתא מולייתא שרי אפילו פומא לעיל אומצא ביעי ומיזרקי פליגי בה רב אחא ורבינא 

בכל התורה כולה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והילכתא כרבינא לקולא לבר מהני 

לקולא ורבינא לחומרא והלכתא כרב אחא לקולא האי אומצא דאסמיק תלת דרב אחא 

חתכיה ומלחיה אפילו לקדרה שרי שפדיה בשפודא שרי מידב דייב אחתיה אגומרי פליגי 

בה רב אחא ורבינא חד אסר וחד שרי מאן דאסר מצמית צמית ומאן דשרי מישאב שאיב 

לקדרה שריין תלינהו בשפודא  והילכתא מישאב שאיב וכן ביעי חתכינהו ומלחינהו אפילו

שריין מידב דייב אחתינהו אגומרי פליגי ביה רב אחא ורבינא חד אסר וחד שרי מאן 

דאסר מצמית צמית ומאן דשרי מישאב שאיב וכן מיזרקי חתכיה ומלחיה אפילו לקדרה 

שרי תלייה בשפודא בית השחיטה לתתאי שרי מידב דאיב אחתיה אגומרי פליגי רב אחא 

ד אסר וחד שרי מאן דאסר מצמית צמית ומאן דשרי מישאב שאיב והלכתא ורבינא ח

מישאב שאיב האי אומצא דאסמיק חלייה אסיר לא אסמיק חלייה שרי רבינא אמר אפילו 



לא אסמיק נמי חלייה אסיר אי אפשר דלית בה שורייקי דמא אמר ליה מר בר אמימר לרב 

יה מגמע ליה גמועי אמר ליה מר בר אשי אבא מגמע ליה גמועי איכא דאמרי רב אשי גופ

אמימר לרב אשי אבא האי חלא דחליט ביה חדא זימנא תו לא תאני חליט ביה מאי שנא 

מחלא מתמהא דחלטינן ביה התם איתיה 

אין צולין את  : לקיוהא דפירא בעיניה הכא ליתא לקיוהא דפירא בעיניה   א גמרא,דף עה

כי קתני ואם אסכלא מנוקבת מותר ואמר מעשה לסתור חסורי מיחסרא וה : 'הפסח וכו

ג שאמר לטבי עבדו צא וצלה לנו את הפסח על האסכלא מנוקבת "רבי צדוק מעשה בר

בעא מיניה רב חיננא בר אידי מרב אדא בר אהבה תנור שהסיקו בקליפי ערלה וגרפו 

ל והאמר רב חיננא סבא אמר "ל הפת מותרת א"ואפה בו את הפת לדברי האוסר מהו א

סי אמר רבי יוחנן תנור שהסיקו וגרפו וצלה בו את הפסח אין זה צלי אש שנאמר רבי א

טעמא דגלי רחמנא צלי אש צלי אש ' צלי אש שתי פעמי( שמות יב)צלי אש ( שמות יב)

ל גלי רחמנא התם וילפינן מינה "שתי פעמים הא לא גלי רחמנא הוי אמינא צלי אש הוא א

צלי אש שתי פעמים הא לא כתב רחמנא צלי  ואי בעית אימא התם טעמא דכתב רחמנא

אש שתי פעמים הוה אמינא אאש קפיד רחמנא ואפילו גרפו נמי צלי אש הוא אבל הכא 

ר חתכו ונתנו על גבי גחלים רבי אומר "אעצים דאיסורא קא קפיד רחמנא והא ליתנהו ת

ם אש אומר אני שזה צלי אש רמי ליה רב אחדבוי בר אמי לרב חסדא מי אמר רבי גחלי

מכות אש אין לי אלא שנכוה באש נכוה בגחלת ברמץ בסיד ( ויקרא יג)נינהו ורמינהו 

ל מכוה מכוה "רותח בגפסיס רותח וכל דבר הבא מן האור לאיתויי חמי האור מניין ת

ריבה טעמא דרבי רחמנא מכוה מכוה הא לא רבי רחמנא מכוה מכוה גחלים לאו אש נינהו 

קרא לרבויי כי איצטריך קרא לגחלת של מתכת וגחלים ל גחלת של עץ לא איצטריך "א

באש תשרף ואמר רב מתנה ( ויקרא כא)של מתכת לאו אש הוא והא גבי בת כהן דכתיב 

פתילה של אבר היו עושין לה שאני התם דאמר קרא באש תשרף תשרף לרבות כל 

פה ש אש עצמה ונקיף לה חבילי זמורות ונקלה אתיא שרי"שריפות הבאות מן האש וכ

שריפה מבני אהרן מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים 

ואהבת לרעך כמוך ( ויקרא יט)נ אמר קרא "נ דאמר ר"ונעביד לה חמי האור משום דר

ברור לו מיתה יפה וכי מאחר דאיכא רב נחמן גזירה שוה למה לי אמרי אי לאו גזירה שוה 

שריפה היא ואי משום דרב נחמן ניפוש לה חבילי  א שריפת נשמה וגוף קיים לאו"ה

ל לאפוקי אבר מעיקרו אמר ליה "ל ואלא באש ל"זמורות טובא כי היכי דתמות בעגלא קמ

רבי ירמיה לרבי זירא וכל היכא דכתיב באש תשרף לרבות כל שריפות הבאות מחמת אש 

באש ותניא באש ושרף אתו על עצים ( ויקרא ד)הוא והא גבי פרים הנשרפים דכתיב בהו 

ל הכי השתא התם כתיב באש והדר תשרף לרבות "ולא בסיד רותח ולא בגפסיס רותח א

כל שריפות הבאות מחמת האש הכא כתיב ושרף אתו על עצים באש לבסוף אש למימרא 

דאש אין מידי אחרינא לא התם נמי כתיבא שריפה לבסוף דכתיב 

רי ההוא ישרף מיבעי ליה לכדתניא על שפך הדשן ישרף אמ( ויקרא ד)   ב גמרא,דף עה

פ שהצית האור ברובו רבינא אמר כרוך ותני "פ שאין שם דשן ישרף אע"ישרף אע

מכות אש אין לי אלא שנכוה באש ובגחלת נכוה ברמץ בסיד רותח ובגפסיס ( ויקרא יג)

ל מכוה מכוה ריבה רבא "רותח ובכל דבר הבא מחמת האור לאיתויי חמי האור מניין ת

ל אש אי אש יכול שלהבת "גחלים איקרו אש ורמינהי גחלי יכול עוממות ת' אמר ררמי מי 

והא גופא > אלמא גחלים לא איקרי אש אמרי>ל גחלי הא כיצד מביא מן הלוחשות "ת



קשיא אמרת גחלי יכול עוממות אלמא לוחשות אש נינהו אימא סיפא אי אש יכול שלהבת 

ו ואמר רב ששת הכי קתני גחלי יכול בין ל גחלי אלמא אפילו לוחשות לאו אש נינה"ת

ל גחלי הא כיצד מביא מן הלוחשות "ל אש אי אש יכול שלהבת ת"עוממות בין לוחשות ת

מ גחלים לא איקרי אש קשיא לרבי אמר אביי תריץ הכי גחלי יכול עוממות ולא "מ

ל גחלי הא כיצד "ל אש אי אש יכול רצה שלהבת יביא רצה גחלת יביא ת"לוחשות ת

יא מן הלוחשות אמר רבה רצה גחלת יביא רצה שלהבת יביא שלהבת בלא גחלת היכי מב

משכחת לה כגון דשפייה למנא משחא ואתלי ביה נורא ההוא למה לי קרא למעוטי השתא 

ה לא כל שכן אלא אמר "לפני מלך בשר ודם אין עושין כן לפני מלך מלכי המלכים הקב

ל אש אי אש יכול יביא מחצה גחלת "חשות תרבא תריץ הכי גחלי יכול עוממות ולא לו

ולקח מלא ( ויקרא טז)ומחצה שלהבת אדעייל לגואי הוי כוליה גחלת תלמוד לומר 

המחתה גחלי אש מעל המזבח משעת לקיחה ניהוי גחלים איבעיא להו אוממות או עוממות 

: ארזים לא עממוהו בגן אלהים( יחזקאל לא)אמר רבי יצחק 

נגע בחרסו של תנור יקלוף את מקומו נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו    ב משנה,דף עה

יטול את מקומו נטף מרוטבו על הסולת יקמוץ את מקומו סכו בשמן תרומה אם חבורת 

כהנים יאכלו אם של ישראל אם חי הוא ידיחנו ואם צלי הוא יקלוף את החיצון סכו בשמן 

: אין פודין מעשר שני בירושליםשל מעשר שני לא יעשנו דמים על בני חבורה ש

איתמר חם לתוך חם דברי הכל    ב גמרא,דף עה

אסור צונן לתוך צונן דברי הכל מותר חם לתוך צונן וצונן לתוך חם רב    א גמרא,דף עו

אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גבר תנן נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את 

למא לרב דאמר עילאה גבר משום הכי יטול את מקומו קא סלקא דעתך בחרס צוננת בש

מקומו דאזל רוטב מרתח ליה לחרס והדר חרס מרתח ליה לרוטב וכי הדר רוטב אפסח קא 

צלי אש ולא צלי מחמת דבר ( שמות יב)מטוי פסח מחמת חמימותא דחרס ורחמנא אמר 

אמאי אחר אלא לשמואל דאמר תתאה גבר חרס כיון דצונן הוא אקורי מיקר ליה לרוטב 

יטול את מקומו כדאמר רבי ירמיה אמר שמואל בסולת רותחת הכא נמי בחרס רותח תנן 

נטף מרוטבו על הסולת יקמוץ את מקומו קא סלקא דעתך בסולת צוננת בשלמא לרב 

דאמר עילאה גבר משום הכי יקמוץ את מקומו דמרתח לה לסולת דהדר הודרניה והדרא 

טב מחמת חמימותא דסולת ורחמנא אמר צלי אש סולת ומרתחא ליה לדידיה וקא מטוי רו

ולא צלי מחמת דבר אחר אלא לשמואל דאמר תתאה גבר סולת כיון דצוננת היא אקורי 

ר ירמיה אמר "א> תסגי ליה ביטול את מקומו>קא מיקר ליה למה לי יקמוץ את מקומו 

ראל שמואל בסולת רותחת תנן סכו בשמן של תרומה אם חבורת כהנים יאכלו אם של יש

אם חי הוא ידיחנו אם צלי הוא יקלוף את החיצון בשלמא לרב דאמר עילאה גבר אמטו 

להכי סגי ליה בקליפה משום דעילאה צונן הוא אלא לשמואל דאמר תתאה גבר כיון דחם 

הוא מבלע בלע אמאי סגי ליה בקליפה ניתסר לגמרי שאני סיכה דמשהו בעלמא הוא 

ך חם אסור וכן צונן שנתן לתוך חם אסור חם לתוך דעבידא תניא כוותיה דשמואל חם לתו

צונן וצונן לתוך צונן מדיח חם לתוך צונן מדיח כיון דחם הוא אדמיקר ליה אי אפשר דלא 

בלע פורתא קליפה מיהא ניבעי אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח תניא 

חם אסור חם לתוך צונן אידך בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן שנפל לתוך 

וצונן לתוך צונן מדיח חם לתוך צונן מדיח כיון דחם הוא אדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע 

פורתא קליפה מיהא ניבעי אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח אמר מר 



צונן לתוך צונן מדיח אמר רב הונא לא שנו אלא שלא מלחו אבל מלחו אסור דאמר 

יח הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל אמר רבא הא דאמר שמואל מליח שמואל מל

לא אמרן אלא שלא נאכל מחמת מלחו אבל נאכל מחמת מלחו לא '> וכו>הרי הוא כרותח 

ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא שרייא רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא אמר רבא 

יה דרבא מפשרוניא דגברא רבה מאן חכים למישרא מילתא כי הא אי לאו רב חיננא בר

הוא אמר לך כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח שאין נאכל מחמת מלחו האי נאכל 

מחמת מלחו והני מילי חי אבל צלי בעי קליפה ולא אמרן אלא דלית ביה פילי אבל אית 

ביה פילי אסור ואי מתובל בתבלי אסור אמר רב 

שר נבילה כחוש אסור מאי טעמא מפטמי בשר שחוטה שמן שצלאו עם ב   ב גמרא,דף עו

מהדדי ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן מותר מאי טעמא 

ריחא בעלמא הוא וריחא לאו מילתא היא עביד לוי עובדא בי ריש גלותא בגדי ודבר אחר 

ללוי מיתיבי אין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובת מאי לאו תערובת טעמים וקשיא 

לא מפני תערובת גופין הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא אפילו גדי וטלה אי אמרת בשלמא 

גדי וטלה אלא אי אמרת מפני תערובת טעמים מה לי גדי ' מפני גופין היינו דקתני אפי

וטלה מה לי גדי וגדי אלא מאי על כרחיך מפני תערובת גופין הוא דאסור אבל תערובת 

תיובתיה דרב אמר רבי ירמיה הכא במאי עסקינן כגון שצלאו טעמים שרי לימא תיהוי 

בשתי קדירות בשתי קדירות סלקא דעתך אלא אימא כעין שתי קדירות והכי קאמר אין 

כעין שתי ' צולין שני פסחים כאחד מפני תערובת מאי תערובת תערובת טעמים ואפי

י וטלה אמר רב מרי קדירות דליכא תערובת טעמים אסור משום תערובת גופין ואפילו גד

מ אוסר ורבי יהודה מתיר ורבי "פ חבית יין של תרומה ר"כתנאי הרודה פת חמה ונתנה ע

יוסי מתיר בשל חיטין ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות מאי לאו תנאי היא 

דמר סבר ריחא לאו מילתא היא ומר סבר ריחא מילתא היא ללוי ודאי תנאי היא לרב 

אמר לך רב דכולי עלמא ריחא מילתא היא לאו איתמר עלה דההיא אמר  נימא תנאי היא

רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסור בפת צוננת 

וחבית מגופה דברי הכל מותר לא נחלקו אלא בפת חמה וחבית חתומה פת צוננת וחבית 

בריה דרב חיננא סבא פת  פתוחה והא נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמיא תני רב כהנא

שאפאה עם צלי בתנור אסור לאכלה בכותחא ההיא ביניתא דאיטווא בהדי בישרא אסרה 

במילחא נמי אסורה משום ' רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא מר בר רב אשי אמר אפי

: דקשיא לריחא ולדבר אחר

שתי הלחם חמשה דברים באין בטומאה ואינן נאכלין בטומאה העומר ו   ב משנה,דף עו

ולחם הפנים וזבחי שלמי צבור ושעירי ראשי חדשים הפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה 

: שלא בא מתחילתו אלא לאכילה

חמשה למעוטי מאי למעוטי חגיגת חמשה עשר דסלקא דעתך אמינא כיון    ב גמרא,דף עו

מין דקרבן ציבור הוא וקביעא ליה מועד תדחי טומאה קא משמע לן כיון דאית ליה תשלו

כל שבעה לא דחיא שבת ומדשבת לא דחיא לא דחיא טומאה וניתני נמי שעירי הרגלים 

הא תנא ליה זבחי שלמי צבור אי הכי שעירי ראשי חדשים נמי לא ניתני דהא תנא זבחי 

שלמי צבור אמרי 

שעירי ראשי חדשים איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הא לא כתיב    א גמרא,דף עז

אש חדש איקרי מועד כדאביי דאמר אביי תמוז דהאי שתא מלויי ל דר"בהו מועד קמ



קרא עלי מועד לשבור בחורי למימרא דכולהו ממועד אתו מנהני ( איכה א)מליוה דכתיב 

מה תלמוד לומר לפי שלא למדנו ' וידבר משה את מעדי ה( ויקרא כג)מילי דתנו רבנן 

במועדו ואפילו בטומאה  אלא לתמיד ופסח שנאמר בהו במועדו במועדו ואפילו בשבת

במועדיכם מניין לרבות ' אלה תעשו לה( במדבר כט)שאר קרבנות ציבור מניין שנאמר 

אל בני ישראל ' ל וידבר משה את מעדי ה"עומר והקרב עמו שתי הלחם והקרב עמם ת

הכתוב קבעו מועד אחד לכולן וכל הני למה לי צריכי דאי כתב רחמנא תמיד הוה אמינא 

ל ואי כתב רחמנא פסח פסח שהוא ענוש כרת "ר וכליל אבל פסח לא קמתמיד שכן תדי

ל ואי כתב רחמנא הני תרתי הוה אמינא הני הוא "אבל תמיד דאין ענוש כרת אימא לא קמ

יש בהן צד חמור תמיד תדיר וכליל פסח שהוא ענוש כרת אבל שאר קרבנות ציבור אימא 

במועדיכם הוה ' חמנא אלה תעשו להבמועדיכם ואי כתב ר' לא כתב רחמנא אלה תעשו לה

אמינא שאר קרבנות ציבור הבאין לכפר אבל עומר ושתי הלחם דאין באין לכפר אלא 

ל ואי כתב רחמנא עומר ושתי הלחם לחודייהו הוה אמינא "להתיר בעלמא נינהו לא קמ

ל סברוה דלכולי עלמא "אדרבה עומר ושתי הלחם דאלימי דבאין להתיר אבל הנך לא קמ

ציץ לרצות דליכא תנא דשמעת ליה דאמר טומאה הותרה ' דחויה היא בציבור ובעי טומאה

בציבור אלא רבי יהודה דתניא ציץ בין שישנו על מצחו ובין שאינו על מצחו מרצה דברי 

ש "יהודה אומר עודיהו על מצחו מרצה אין עודיהו על מצחו אינו מרצה אמר לו ר' ש ר"ר

אינו על מצחו ומרצה אמר לו הנח ליום הכפורים כהן גדול ביום הכפורים יוכיח ש

ש סבר טומאה דחויה היא בציבור ודכולי עלמא אין "שטומאה הותרה בציבור מכלל דר

א "הציץ מרצה על אכילות דליכא תנא דשמעת ליה דאמר הציץ מרצה על אכילות אלא ר

כילות נימא א אומר הציץ מרצה על אכילות רבי יוסי אומר אין הציץ מרצה על א"דתניא ר

ועשית עולותיך הבשר והדם רבי יהושע ( דברים יב)מתניתין דלא כרבי יהושע דתניא 

אומר אם אין דם אין בשר אם אין בשר אין דם רבי אליעזר אומר דם אף על פי שאין 

ודם זבחיך ישפך ומה אני מקיים ועשית עולותיך הבשר והדם ( דברים יב)בשר שנאמר 

בשר בזריקה הוי אומר לול קטן יש בין כבש למזבח ורבי  לומר לך מה דם בזריקה אף

יהושע נמי הכתיב ודם זבחיך ישפך אמר לך הא כתיב גביה והבשר תאכל 

והני תרי קראי למה לי חד בעולה וחד בשלמים וצריכא דאי כתב רחמנא    ב גמרא,דף עז

לא ואי בעולה הוה אמינא עולה היא דחמירא שכן כליל אבל שלמים דלא חמירי אימא 

כתב רחמנא שלמים הוה אמינא אדרבה דאית בהו שתי אכילות אבל עולה דלית בה שתי 

אליעזר נמי הכתיב והבשר תאכל אמר לך ההוא מיבעי ליה ' ל ור"אכילות אימא לא קמ

פ "שאין הבשר מותר באכילה עד שיזרק הדם אי הכי אימא כוליה להכי הוא דאתא דם אע

כן נכתוב רחמנא הבשר תאכל והדר ודם זבחיך ישפך שאין שם בשר מנלן אמר לך אם 

ועשית עולותיך הבשר והדם מאי שנא דאקדמיה לדם זבחיך ( דברים יב)כדכתיב ברישא 

פ שאין בשר ושמע מינה שאין הבשר מותר באכילה עד שיזרק הדם "שמע מינה דם אע

ין דכי יהושע אין הבשר מותר באכילה עד שיזרק הדם קל וחומר הוא ומה אימור' ור

ליתנהו לא מעכבי כי איתנהו מעכבי דם דכי ליתיה מעכב כי איתיה לא כל שכן דמעכב 

יהושע כל היכא דאיכא ' ורבי אליעזר מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא ור

דלא כרבי יהושע דכיון דאמר בעינן תרתי וציץ ' למדרש דרשינן השתא לימא מתני

אה אפילו תימא רבי יהושע אלא קסבר רבי יהושע אאכילות לא מרצה היכי אתי בטומ

הציץ מרצה על העולין הא תינח זבחים דאיכא עולין אלא עומר ושתי הלחם דליכא עולין 



מאי איכא למימר אמרי כי אמר רבי יהושע נמי דבעינן תרתי בזבחים במנחות לא אמר 

ירה כמדת רבי ובמנחות לא אמר והתנן נטמאו שיריה אבדו שיריה כמדת רבי אליעזר כש

יהושע פסולה כמדת ולא כמדת כמדת רבי יהושע דבעינן תרתי ולא כמדת רבי יהושע 

דאילו רבי יהושע בזבחים אמר במנחות לא אמר ואילו האי תנא סבר אפילו במנחות ומנו 

ר יוסי רואה אני את דברי רבי "האי תנא דקאי כוותיה ומחמיר טפי מיניה ועוד תניא א

בחים ודברי רבי יהושע בזבחים ובמנחות דברי רבי אליעזר בזבחים אליעזר במנחות ובז

שהיה אומר דם אף על פי שאין שם בשר ודברי רבי יהושע בזבחים שהיה אומר אם אין 

דם אין בשר אם אין בשר אין דם דברי רבי אליעזר במנחות שהיה אומר קומץ אף על פי 

ין קומץ אין שירים אם אין שאין שירים דברי רבי יהושע במנחות שהיה אומר אם א

האכילות אי הכי [ העולין ועל]שירים אין קומץ אלא קסבר רבי יהושע הציץ מרצה על 

אמאי כמדת רבי יהושע פסולה אאבוד ושרוף אלא נטמא למאן קתני לרבי אליעזר פשיטא 

השתא יש לומר אבוד ושרוף דליתנהו מכשיר רבי אליעזר נטמא דאיתיה מיבעיא אלא 

י יהושע וקתני פסולה ועוד תניא רבי יהושע אומר כל זבחים שבתורה בין פשיטא לרב

שנטמא בשר וחלב קיים ובין שנטמא חלב ובשר קיים זורק את הדם אבל נטמאו תרווייהו 

לא אלמא קסבר רבי יהושע אין הציץ מרצה על העולין ולא על האכילות אלא לעולם רבי 

דיעבד כי אמר רבי יהושע לכתחלה דיעבד  ולא קשיא כאן לכתחלה כאן' יהושע היא מתני

לא ומנא תימרא דשני ליה לרבי יהושע בין לכתחלה לדיעבד דתניא נטמא בשר או שנפסל 

יהושע שאם ' יהושע אומר לא יזרק ומודה ר' א אומר יזרק ר"או שיצא חוץ לקלעים ר

זרק הורצה חדא דפסולה דיעבד משמע ועוד חמשה דברים באין לכתחלה משמע 

יוסי דתניא ' דלא כר' אלא לא קשיא כאן ביחיד כאן בציבור נימא מתני   א גמרא,חדף ע

ד "א אומר הציץ מרצה על אכילות רבי יוסי אומר אין הציץ מרצה על אכילות קס"ר

ל דאמר בעינן תרתי נימא "יהושע ס' יוסי אין הציץ מרצה על אכילות כר' מדקאמר ר

פ שאין בשר אי הכי "ל דאמר דם אע"א ס"כריוסי לא רבי יוסי ' דלא כר' השתא מתני

א דאמר הציץ מרצה כיון דאמר "למאי הלכתא אין הציץ מרצה על אכילות וליטעמיך ר

דם אף על פי שאין בשר הציץ מרצה על אכילות למאי הלכתא אלא למיקבעיה בפיגול 

 ולאפוקי מידי מעילה קמיפלגי רבי אליעזר סבר מרצה ציץ עילויה ומשוי ליה כטהור

יוסי סבר לא מרצה ציץ עילויה ולא משוי ' וקבע ליה בפיגול ומפיק ליה מידי מעילה ור

ליה כטהור ולא קבע ליה בפיגול ולא מפיק ליה מידי מעילה מתקיף לה רב מרי נהי נמי 

א בשלמא זבחים איכא דם עומר נמי איכא קומץ לחם הפנים נמי איכא "דרבי יוסי סבר כר

כ "איכא למימר וכי תימא לקרב עמהן היינו שלמי ציבור א בזיכין אלא שתי הלחם מאי

הוו להו ארבעה ואנן חמשה תנן אלא קסבר רבי יוסי טומאה הותרה בציבור והא תניא 

אחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם דברי רבי מאיר רבי יוסי 

סבר רבי יוסי טומאה אומר אין מזין עליו אלא שלישי ושביעי בלבד ואי סלקא דעתך ק

ל רב פפא "דלא כרבי יוסי א' הותרה בציבור למה לי הזאה כלל אלא מחוורתא מתני

ר יוסי רואה אני את דברי רבי "לאביי ורבי יוסי שטרא מזכי לבי תרי הוא דתניא א

אליעזר בזבחים ודברי רבי יהושע בזבחים ודברי רבי אליעזר במנחות ודברי רבי יהושע 

פ שאין בשר דברי רבי יהושע "י אליעזר בזבחים שהיה אומר דם אעבמנחות דברי רב

בזבחים שהיה אומר אם אין דם אין בשר אם אין בשר אין דם דברי רבי אליעזר במנחות 

פ שאין שם שירים ודברי רבי יהושע במנחות שהיה אומר אם אין "שהיה אומר קומץ אע



רא קאמר כי קאי בזבחים אמר ל מסתב"שם שירים אין קומץ אם אין קומץ אין שירים א

מסתברא כי היכי דפליגי בזבחים פליגי נמי במנחות קאי במנחות אמר מסתברא כי היכי 

ל התינח כי קאי בזבחים אמר מסתברא כי היכי "דפליגי במנחות פליגי נמי בזבחים א

דפליגי בזבחים פליגי נמי במנחות דעיקר קראי כי כתיבי בזבחים כתיבי אלא כי קאי 

ת ואמר מסתברא כי היכי דפליגי במנחות פליגי נמי בזבחים והא עיקר קראי במנחו

אליעזר בנטמא ודברי רבי ' בזבחים הוא דכתיבי אלא לא קשיא רואה אני את דברי ר

ט משום דמרצי ציץ הא שמעת ליה לרבי יוסי דאמר אין "יהושע באבוד ושרוף בנטמא מ

ת דברי רבי אליעזר בציבור רואה אני הציץ מרצה על אכילות אלא לא קשיא רואה אני א

ט משום דטומאה הותרה בציבור חדא דשמעת ליה "את דברי רבי יהושע ביחיד בציבור מ

יוסי דאמר טומאה דחויה היא בציבור ועוד אי בציבור רבי אליעזר מכשיר ולא רבי ' לר

יהושע 

א "ברי רהא אמרת בציבור אפילו רבי יהושע מודה אלא רואה אני ד   ב גמרא,דף עח

יהושע לכתחלה דיעבד אפילו רבי יהושע נמי מודה הוא דקתני מודה ' בדיעבד ודברי ר

רבי יהושע שאם זרק הורצה הא בטומאה הא באבוד ושרוף כי קתני מודה רבי יהושע 

א "יוסי רואה אני את דברי ר' שאם זרק הורצה בנטמא אבל באבוד ושרוף לא כי קאמר ר

: בדיעבד באבוד ושרוף

נטמא בשר וחלב קיים אינו זורק את הדם נטמא החלב והבשר קיים    ב משנה,דף עח

: פ שנטמא הבשר והחלב קיים זורק את הדם"זורק את הדם ובמוקדשים אינו כן אלא אע

אמר רב גידל אמר רב אם זרק הורצה והא בעינן אכילה אכילה לא    ב גמרא,דף עח

במכסת ( שמות יב)ולעכב לא והתניא  איש לפי אכלו למצוה( שמות יב)מעכבא והא כתיב 

מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנויו יכול שחטו שלא למנויו יהא כעובר על המצוה וכשר 

ל איש לפי אכלו תכוסו הכתוב שנה עליו לעכב ואיתקש אוכלין למנויין אלא רב דאמר "ת

רבי נתן כרבי נתן דאמר אכילת פסחים לא מעכבא הי רבי נתן אילימא הא רבי נתן דתניא 

ושחטו אותו כל קהל עדת ( שמות יב)ל "אומר מניין שכל ישראל יוצאין בפסח אחד ת

ישראל בין הערבים וכי כל הקהל שוחטין והלא אין שוחט אלא אחד אלא מלמד שכל 

ישראל יוצאין בפסח אחד דילמא שאני התם דאי ממשכי הני חזי להני ואי ממשכי הני חזי 

מנו עליו חבורה אחת וחזרו ונמנו עליו חבורה אחרת נתן דתניא נ' להני אלא הא ר

ראשונים שיש להן כזית אוכלין ופטורין מלעשות פסח שני אחרונים שאין להם כזית אין 

אוכלין וחייבין לעשות פסח שני רבי נתן אומר אלו ואלו פטורין מלעשות פסח שני שכבר 

ליתני הואיל וראויים  כ"נזרק הדם אכתי דילמא שאני התם דאי ממשכי הני חזי להו א

מ בדם תליא מילתא אבל אכילה לא מעכבא מאי דוחקיה "לימשך מאי שכבר נזרק הדם ש

' נתן נוקמה כרבנן ואפילו דיעבד נמי לא רב מתני' לכתחלה ור' דרב דמוקים לה מתני

אין זורק את הדם ליתני פסול אלא שמע מינה אין זורק [ תנן]> תני>קשיתיה אמאי 

נתן איש לפי אכלו למה לי דבעינן גברא דחזי ' עבד שפיר דמי ולרלכתחלה אבל די

לאכילה מאן תנא להא דתנו רבנן שחטו לאוכליו וזרקו דמו שלא לאוכליו הפסח עצמו 

כשר ואדם יוצא בו ידי חובתו כמאן נימא רבי נתן היא ולא רבנן אפילו תימא רבנן אין 

שהיה חולה בשעת שחיטה וחלים  מחשבת אוכלין בזריקה מאן תנא להא דתנו רבנן הרי

בשעת זריקה חלים בשעת שחיטה וחולה בשעת זריקה אין שוחטין וזורקין עליו עד שיהא 

חלים משעת שחיטה עד שעת זריקה כמאן נימא רבנן היא ולא רבי נתן אפילו תימא רבי 



נתן גברא דחזי לאכילה בעינן מאן תנא להא דתנו רבנן שחטו בטהרה ואחר כך נטמאו 

[ אלעזר]> אליעזר>לים יזרק הדם בטהרה ואל יאכל בשר בטומאה כמאן אמר רבי הבע

במחלוקת שנויה ורבי נתן היא ורבי יוחנן אמר אפילו תימא רבנן היא הכא במאי עסקינן 

בציבור דאפילו בטומאה נמי עבדי אי בציבור אמאי אין הבשר נאכל בטומאה גזירה שמא 

תקד לא נטמאנו ואכלנו השתא נמי ניכול ולא יטמאו הבעלים לאחר זריקה ויאמרו אש

ידעי דאשתקד כי איזדריק דם בעלים טמאים הוו השתא בעלים טהורין הוו 

יהושע דתניא רבי יהושע אומר כל ' ואיבעית אימא רב דאמר כר   א גמרא,דף עט

הזבחים שבתורה בין שנטמא בשר וחלב קיים בין שנטמא חלב ובשר קיים זורק את הדם 

שה פסח נטמא חלב ובשר קיים זורק את הדם נטמא בשר וחלב קיים אין זורק את נזיר ועו

במוקדשין אינו  : הדם ואם זרק הורצה נטמאו הבעלים במת לא יזרוק ואם זרק לא הורצה

מתניתין מני רבי יהושע היא דתניא רבי יהושע אומר כל הזבחים שבתורה  : 'כן וכו

ק את הדם כחצי זית בשר וכחצי זית חלב אין שנשתייר מהן כזית בשר או כזית חלב זור

זורק את הדם ובעולה אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב זורק את הדם מפני שכולה 

פ שכולה קיימת לא יזרוק מנחה מאי עבידתה אמר רב פפא מנחת נסכים "כליל ובמנחה אע

' א לן אמר רל חלב מנ"סלקא דעתך אמינא כיון דקא אתיא מכח זבח כגופיה דזבח דמי קמ

( ויקרא יז)ישמעאל ומטו בה משום רבי יהושע בן חנניה דאמר קרא ' יוחנן משום ר

פ שאין בשר אשכחן חלב יותרת הכבד ושתי "חלב אע' והקטיר החלב לריח ניחוח לה

פ שכולה קיימת לא יזרוק מנחה "כליות מנא לן היכא אמרינן דזרקינן מדקתני ובמנחה אע

ושתי הכליות שפיר דמי מנא לן רבי יוחנן דידיה אמר אמר  הוא דלא אבל יותרת הכבד

קרא לריח ניחוח כל שאתה מעלה לריח ניחוח ואיצטריך למכתב חלב ואיצטריך למכתב 

ריח ניחוח דאי כתב רחמנא חלב הוה אמינא חלב אין יותרת הכבד ושתי הכליות לא כתב 

' העולין לריח ניחוח ואפי רחמנא לריח ניחוח ואי כתב רחמנא לריח ניחוח הוה אמינא כל

: מנחה כתב רחמנא חלב

נטמא קהל או רובו או שהיו הכהנים טמאים והקהל טהורים יעשו    א משנה,דף עט

: בטומאה נטמא מיעוט הקהל הטהורין עושין את הראשון והטמאין עושין את השני

 ר הרי שהיו ישראל טמאין וכהנים וכלי שרת טהורין או שהיו"ת   א גמרא,דף עט

ישראל טהורין וכהנים וכלי שרת טמאין ואפילו ישראל וכהנים טהורין וכלי שרת טמאין 

יעשו בטומאה שאין קרבן ציבור חלוק אמר רב חסדא לא שנו אלא שנטמא הסכין בטמא 

בחלל חרב חרב הרי הוא כחלל וקא מטמא לגברא ( במדבר יט)מת דרחמנא אמר 

מיתעביד אבל נטמא הסכין בטומאת שרץ דמעיקרא כי מיתעביד בטומאת הגוף דכרת קא 

דבשר הוא דמטמיא ליה לגברא לא מטמיא ליה טהורין עביד טמאין לא עביד מוטב יאכל 

בטומאת בשר בלאו ואל יאכל בשר בטומאת הגוף שהוא בכרת אלמא קסבר רב חסדא 

יצחק טומאה דחויה היא בציבור ורבא אמר אפילו ' טומאה דחויה היא בציבור וכן אמר ר

והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ( ויקרא ז)מאין נמי עבדי מאי טעמא דכתיב ט

ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר כל היכא דלא קרינן ביה והבשר אשר יגע בכל טמא לא 

יאכל לא קרינן ביה והבשר כל טהור יאכל בשר כל היכא דקרינן ביה והבשר אשר יגע 

טהור יאכל בשר איתמר הרי שהיו ישראל מחצה  בכל טמא לא יאכל קרינן ביה והבשר כל

טהורין ומחצה טמאין רב אמר מחצה על מחצה כרוב ורב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו 

כ אמר "כרוב רב אמר מחצה על מחצה כרוב הללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן ור



איכא  מחצה על מחצה אינו כרוב טהורין עושין את הראשון וטמאין עושין את השני

דאמרי אמר רב כהנא מחצה על מחצה אינו כרוב טהורין עושין את הראשון 

וטמאין אין עושין לא את הראשון ולא את השני בראשון לא עבדי דלא    ב גמרא,דף עט

הוו רובא בשני לא עבדי דלא הוו מיעוטא תנן נטמא קהל או רובו או שהיו הכהנים טמאין 

וא דעבדי בטומאה אבל פלגא ופלגא לא עבדי והקהל טהורים יעשה בטומאה רובו ה

בראשון קשיא לרב אמר לך רב רובא עבדי כולהו בטומאה פלגא ופלגא הללו עושין 

נ מסתברא דקתני סיפא נטמא מיעוט הקהל טהורין עושין "לעצמן והללו עושין לעצמן ה

עבדי את הראשון וטמאין עושין את השני מיעוט הוא דעבדי בשני אבל פלגא ופלגא לא ו

בראשון והללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן ואלא קשיא לרב כהנא אמר לך רב 

כהנא נטמאו מיעוט הקהל טהורין עושין את הראשון וטמאין עושין את השני הא פלגא 

ופלגא טהורין עושין את הראשון אבל טמאין אינן עושין לא את הראשון ולא את השני 

להך לישנא דאמר רב כהנא טהורים עושין את  התינח ללישנא בתרא דרב כהנא אלא

הראשון וטמאין עושין את השני מאי איכא למימר אמר לך רב כהנא הוא הדין דאפילו 

פלגא ופלגא נמי טהורין עושין את הראשון וטמאין עושין את השני והאי דקתני מיעוט 

כוותיה דרב  הקהל איידי דתנא רישא רובו תנא נמי סיפא מיעוטו תניא כוותיה דרב תניא

כהנא כתרי לישני תניא כוותיה דרב היו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין הללו עושין 

לעצמן והללו עושין לעצמן תניא כלישנא קמא דרב כהנא הרי שהיו ישראל מחצה טהורין 

ומחצה טמאין טהורין עושין את הראשון וטמאין עושין את השני ותניא כלישנא בתרא 

ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין טהורין עושין את הראשון  דרב כהנא הרי שהיו

וטמאין אינן עושין לא את הראשון ולא את השני לרב וללישנא בתרא דרב כהנא הא 

דתנא טהורין עושין את הראשון וטמאין את השני היכי מתרצי לה כגון שהיו ישראל 

ראשון רשות דל מחצה טהורין ומחצה טמאין ונשים משלימות לטמאים וקסבר נשים ב

נשים מטמאין והוו להו טמאין מיעוטא ומיעוטא ידחו לפסח שני לרב וללישנא קמא דרב 

כהנא הא דתניא טהורין עושין את הראשון וטמאין אין עושין לא את הראשון ולא את 

השני היכי מתרצי לה רב מתריץ לה כגון שהיו ישראל מחצה טמאין ומחצה טהורין ונשים 

ים וקסבר נשים בראשון חובה ובשני רשות בראשון לא עבדי דהוי ליה עודפות על הטהור

מיעוט ומיעוטא לא עבדי בראשון ובשני לא עבדי דל נשים מינייהו והוו להו פלגא ופלגא 

ופלגא לא עבדי בשני ולרב כהנא דאמר פלגא נמי עבדי בשני הכי מתריץ לה כגון שהיו 

מות לטהורין וקסבר נשים בראשון חובה ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין ונשים משלי

ובשני רשות בראשון לא עבדי דהוו להו פלגא ופלגא ופלגא בראשון לא עבדי בשני נמי 

לא עבדי דל נשים מינייהו מן הטהורין הוו להו טמאין רובא ורובא לא עבדי בשני ולרב 

מן והללו כהנא הא דתניא הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין הללו עושין לעצ

ד מחצה על מחצה "עושין לעצמן היכי מתריץ לה אמר לך רב כהנא תנאי היא איכא למ

ד מחצה על מחצה אינו כרוב גופא הרי שהיו ישראל מחצה טהורין "כרוב ואיכא למ

' ומחצה טמאין הללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן היו טמאין עודפין על הטהורין אפי

א בן מתיא אומר אין היחיד מכריע את "ן קרבן ציבור חלוק ראחד יעשו בטומאה לפי שאי

הציבור לטומאה שנאמר 

לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך רבי שמעון אומר ( דברים טז)   א גמרא,דף פ

אפילו שבט אחד טמא ושאר כל השבטים טהורים הללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן 



יקרי קהל רבי יהודה אומר אפילו שבט אחד מאי טעמא דרבי שמעון קסבר שבט אחד א

טמא ושאר כל השבטים טהורין יעשו בטומאה שאין קרבן ציבור חלוק רבי יהודה סבר 

שבט אחד איקרי קהל והוו להו פלגא ופלגא ואין קרבן ציבור חלוק ועבדי כולהו בטומאה 

ואמאי איתמר היו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין אמר רב מטמאין אחד מהן בשרץ 

ניעבדו הני לחודייהו והני לחודייהו דהא אמר רב הללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן 

אמרי הכא במאי עסקינן כגון שהיו טמאין עודפין על הטהורין אחד אי הכי הוו להו רובא 

א בן מתיא דאמר אין היחיד מכריע את "טמאים ניעבדו כולהו בטומאה סבר לה כר

הדר קושיין לדוכתיה ניעבדו הני לחודייהו והני לחודייהו אלא הציבור לטומאה אי הכי 

ק אי איכא תנא דסבר לה כתנא קמא דאמר פלגא ופלגא לא עבדי כולהו בטומאה וסבר "ה

לה כרבי יהודה דאמר אין קרבן ציבור חלוק מטמאין אחד מהן בשרץ ועולא אמר משלחין 

קין על טמא שרץ ויטמאנו במת אחד מהן לדרך רחוקה ויטמאנו בשרץ קסבר שוחטין וזור

מדחהו אתה מחגיגתו השתא נמי מדחהו אתה מפסחו אפשר דעביד בשני במת נמי אפשר 

דעביד בשביעי דהוה ליה שמיני שלו קסבר עולא כולהו תשלומין דראשון נינהו דחזי 

בראשון חזי בכולהו וכל היכא דלא חזי בראשון לא חזי בכולהו אמר להו רב נחמן זילו 

ליה לעולא מאן ציית דעקר סיכיה ומשכניה ורהיט איתמר היו רובן זבין ומיעוטן ואמרו 

טמאי מתים אמר רב אותן טמאי מתים אינן עושין לא בראשון ולא בשני ראשון לא עבדי 

דהוו מיעוטא ומיעוטא לא עבדי בראשון בשני נמי לא עבדי כל היכא דעבדי ציבור 

די ציבור בראשון לא עביד יחיד בשני אמר להו בראשון עביד יחיד בשני כל היכא דלא עב

ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו מאי עבדת ( במדבר ט)שמואל זילו אמרו ליה לאבא 

ליה אמר להו זילו אמרו ליה כי הוו כולהו זבין מאי עבדת ליה אלא כיון דלא אפשר לא 

הונא אמר אין  אפשר הכא נמי לא אפשר איתמר היו רובן טמאי מתים ומיעוטן זבין רב

תשלומין לפסח הבא בטומאה ורב אדא בר אהבה אמר יש תשלומין לפסח הבא בטומאה 

נימא בהא קמיפלגי דמאן דאמר אין תשלומין לפסח הבא בטומאה קסבר טומאה דחויה 

ד יש תשלומין לפסח הבא בטומאה קסבר טומאה הותרה בציבור אמרי "היא בציבור ומ

ציבור ובהא פליגי מר סבר לא דכולי עלמא טומאה דחויה ב

טהרה מדחיא טומאה לא מדחיא ומר סבר אפילו טומאה נמי מדחיא    ב גמרא,דף פ

איתמר היו שלישיתן זבין ושלישיתן טהורין ושלישיתן טמאי מתים אמר רבי מני בר 

פטיש אותן טמאי מתים אינן עושין לא את הראשון ולא השני בראשון לא עבדי הגדילו 

ם דלא עבדי בטומאה הוה ליה טמאי מתים מיעוטא ומיעוטא לא עבדי זבין על הטהורי

בראשון בשני לא עבדי נצרפו זבין עם טמאי מתים דלא עבדי בראשון הוו להו רובא 

: ורובא לא מדחו לפסח שני

כ נודע שהוא טמא הציץ מרצה נטמא הגוף אין "הפסח שנזרק דמו ואח   ב משנה,דף פ

ועושה פסח הציץ מרצה על טומאת הדם ואין הציץ מרצה הציץ מרצה מפני שאמרו הנזיר 

: על טומאת הגוף נטמא טומאת התהום הציץ מרצה

כ נזרק לא מרצה ורמינהו על "כ נודע אבל נודע ואח"טעמא דנזרק ואח   ב גמרא,דף פ

מה הציץ מרצה על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא בין בשוגג בין במזיד בין באונס 

יד בין בציבור אמר רבינא טומאתו בין בשוגג בין במזיד הורצה זריקתו בין ברצון בין ביח

בשוגג הורצה במזיד לא הורצה רבי שילא אמר זריקתו בין בשוגג בין במזיד הורצה 

ק נטמא "טומאתו בשוגג הורצה במזיד לא הורצה אלא הא דקתני בין בשוגג בין במזיד ה



כ נודע טעמא דנזרק "קתני דם שנזרק ואחבשוגג וזרקו בין בשוגג בין במזיד הורצה והא ד

כ נזרק והאי דקתני "כ נזרק לא הוא הדין דאפילו נודע ואח"כ נודע אבל נודע ואח"ואח

כ נודע משום דבעי למתני סיפא נטמא הגוף אין הציץ מרצה דאפילו נזרק "נזרק ואח

בעי רמי  : 'נטמא טומאת התהום וכו : כ נודע"כ נודע לא קתני רישא נמי נזרק ואח"ואח

בר חמא כהן המרצה בקרבנותיהן הותרה לו טומאת התהום או לא מי אמרינן כי גמירי 

ש "טומאת התהום בבעלים בכהן לא גמירי או דילמא בזבחא גמירי לא שנא בכהן ול

ש דתני רבי חייא לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד מת "בבעלים אמר רבא ת

דשרץ ובמאי עסקינן אי נימא בבעלים ובמאן אי למעוטי מאי לאו למעוטי טומאת התהום 

כי ימות מת עליו אמר רחמנא אלא בעושה פסח הניחא ( במדבר ו)בנזיר מי מהני ביה 

למאן דאמר אין שוחטין וזורקין על טמאי שרץ אלא למאן דאמר שוחטין וזורקין על טמאי 

הן ושמע שרץ השתא טומאה ידועה הותרה לו טומאת התהום לא כל שכן אלא לאו בכ

מינה הותרה לו טומאת התהום אמר רב יוסף לא לעולם בבעלים ובפסח ולמעוטי טומאת 

התהום דזיבה וטומאת תהום דזיבה לא מרצה והתניא רבי יוסי אומר שומרת יום כנגד יום 

ששחטו וזרקו עליה 

ט "בשני שלה ואחר כך ראתה אינה אוכלת ופטורה מלעשות פסח שני מ   א גמרא,דף פא

יוסי מכאן ולהבא היא מטמאה והתניא ' שום דמרצה ציץ אמרי לא משום דקסבר רלאו מ

רבי יוסי אומר זב בעל שתי ראיות ששחטו וזרקו עליו בשביעי שלו ואחר כך ראה וכן 

שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו עליה בשני שלה ואחר כך ראתה הרי אלו מטמאין 

אמרי מאי למפרע מדרבנן ואף רבי  משכב ומושב למפרע ופטורים מלעשות פסח שני

אושעיא סבר מטמא למפרע מדרבנן דתניא רבי אושעיא אומר אבל זב שראה בשביעי 

ל רבי יוחנן לא יסתור אלא יומו ממה נפשך אי קסבר למפרע "שלו סותר את שלפניו וא

הוא מטמא אפילו כולהו נסתור אי קסבר מכאן ולהבא הוא מטמא יומו נמי לא נסתור אלא 

ל רבי יוסי קאי כוותך והא רבי יוסי אומר מטמאין משכב "א לא יסתור ולא יומו ואאימ

יוסי השתא דאמר ' מ ולר"ומושב למפרע אלא לאו שמע מינה מטמא למפרע מדרבנן ש

בלבד למעוטי מאי נפשוט מינה דבכהן והותרה לו טומאת [ למת]מכאן ולהבא הוא מטמא 

אין שוחטין וזורקין על טמאי שרץ ואיצטריך התהום אמרי לעולם בבעלים ובפסח וקסבר 

למעוטי אלא לרבי יוסי זבה גמורה היכי משכחת לה בשופעת אי בעית אימא כגון שראתה 

כל שני בין השמשות בעי רב יוסף כהן המרצה בתמיד הותרה לו טומאת התהום או לא 

ת הותרה לו טומא> של נזיר ועושה פסח>אם תמצא לומר כהן המרצה בקרבנותיהן 

התהום כהן המרצה בתמיד מאי מי אמרינן כי גמירי טומאת התהום בפסח בתמיד לא 

גמירי או דילמא יליף תמיד מפסח אמר רבה קל וחומר ומה במקום שלא הותרה לו טומאה 

ידועה הותרה לו טומאת התהום מקום שהותרה לו טומאה ידועה 

ו מהלכה "י דיינינן קאינו דין שהותרה לו טומאת התהום אמרי ומ   ב גמרא,דף פא

ו "ו ואין דנין ק"והתניא אמר לו רבי אליעזר עקיבא עצם כשעורה הלכה רביעית דם ק

מהלכה אלא אמר רבא יליף מועדו מועדו מפסח וטומאת התהום גופא היכא כתיבא אמר 

וכי ימות מת עליו במחוורת עליו אשכחן נזיר עושה פסח מנלן ( במדבר ו)א אמר קרא "ר

ל אמר כדרך מה "בדרך רחוקה לכם במחוורת לכם רשב( במדבר ט)מר קרא ר יוחנן א"א

דרך בגלוי אף טומאה נמי בגלוי מיתיבי אי זהו טומאת התהום כל שלא הכיר בה אחד 

א דאמר במחוורת "בסוף העולם הכיר בה אחד בסוף העולם אין זה טומאת התהום לר



ל דאמר "ד דידעי בה תרין לרשביוחנן דאמר לכם במחוורת לכם ע' עליו עד דידע הוא לר

כדרך עד דידעי כולי עלמא אלא טומאת התהום הלכתא גמירי לה וקרא אסמכתא בעלמא 

אמר מר בר רב אשי לא שנו אלא שנודע לו לאחר זריקה דכי איזדריק דם שפיר איזדריק 

אבל נודע לו לפני זריקה לא מרצה מיתיבי המוצא מת מושכב לרחבו של דרך לתרומה 

זיר ועושה פסח טהור וכל טמא וטהור להבא הוא אלא אי איתמר הכי איתמר אמר טמא לנ

מר בר רב אשי לא תימא נודע לו לאחר זריקה הוא דמרצה אבל נודע לו לפני זריקה לא 

גופא המוצא מת מושכב לרחבו של דרך  : מרצה אלא אפילו נודע לו לפני זריקה מרצה

שאין לו מקום לעבור אבל יש מקום לעבור א "לתרומה טמא לנזיר ועושה פסח טהור בד

א שמצאו שלם אבל משובר ומפורק טהור שמא בין הפרקים עבר "אף לתרומה טהור בד

א במהלך ברגליו אבל טעון "ובקבר אפילו משובר ומפורק טמא מפני שהקבר מצרפו בד

 או רכוב טמא לפי שמהלך ברגליו אפשר שלא יגע ולא יאהל אבל טעון או רכוב אי אפשר

א בטומאת התהום אבל בטומאה ידועה טמא ואי זה היא טומאת "שלא יגע ולא יאהל בד

התהום כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם אבל הכיר בה אחד בסוף העולם אין זה 

טומאת התהום מצאו טמון בתבן בעפר ובצרורות הרי זה טומאת התהום במים באפילה 

: ו טומאת התהום אלא למת בלבדבנקיקי הסלעים אין זה טומאת התהום ולא אמר

נטמא שלם או רובו שורפין אותו לפני הבירה מעצי המערכה נטמא    ב משנה,דף פא

מיעוטו והנותר שורפין אותו בחצרותיהן או על גגותיהן מעצי עצמן הציקנין שורפין אותו 

: לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי המערכה

ורמינהו וכן  : 'נטמא מיעוטו וכו : י לביישןר יוסי בר חנינא כד"ט א"מ   ב גמרא,דף פא

מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קדש אם עבר צופים שורפו במקומו ואם לאו 

חוזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה אמר רב חמא בר עוקבא לא    א גמרא,דף פב

בדרך  קשיא כאן באכסנאי כאן בבעל הבית רב פפא אמר הא והא באכסנאי כאן שהחזיק

כאן שלא החזיק בדרך רב זביד אמר לעולם כדאמר מעיקרא כאן באכסנאי כאן בבעל 

ג דלא החזיק בדרך אכסנאי כיון דלית ליה עשאוהו כציקנין דתנן הציקנין "הבית ואף ע

ר באו לשורפו בחצרותיהן "שורפין אותו לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי המערכה ת

פני הבירה ומעצי עצמן אין שומעין להן בשלמא מעצי ומעצי המערכה אין שומעין להן ל

המערכה בחצרותיהן אין שומעין להן דילמא פיישן מינייהו ואתו בהו לידי תקלה אלא 

ט לא רב יוסף אמר שלא לבייש את מי שאין לו רבא אמר "לפני הבירה מעצי עצמן מ

למערכה תנן התם מפני החשד מאי בינייהו איכא בינייהו דאייתי קני וחריותא דלא חזי 

ט אמר רב יוסף כדי לביישן רבא "ראש המעמד היה מעמיד את הטמאין על שער המזרח מ

: אמר מפני החשד מאי בינייהו איכא בינייהו מפנקי אי נמי דקא גדיל שישורא

הפסח שיצא או שנטמא ישרף מיד נטמאו הבעלים או שמתו תעובר    א משנה,דף פב

: יוחנן בן ברוקה אומר אף זה ישרף מיד לפי שאין לו אוכלין' צורתו וישרף בששה עשר ר

והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ( ויקרא ז)בשלמא טמא כתיב    א גמרא,דף פב

את דמה אל הקדש פנימה אמר לו  הן לא הובא( ויקרא י)ישרף אלא יוצא מנלן דכתיב 

משה לאהרן מדוע לא אכלתם את החטאת שמא נכנס דמה לפני ולפנים אמר לו לאו אמר 

לו שמא חוץ למחיצתה יצתה אמר לו לאו בקודש היתה אמר לו אי בקודש היתה והן לא 

הובא את דמה אל הקדש פנימה מדוע לא אכלתם אותה מכלל דאי נפקא אי נמי עייל דמה 



ש בקדשי קדשים אלא "בת שריפה היא בשלמא נטמא גלי רחמנא בקדשים קלים כ לפנים

יוצא אשכחן קדשי הקדשים קדשים קלים מנלן ותו הא דתניא לן דמה 

נשפך דמה יצא דמה חוץ לקלעים דקיימא לן בשריפה מנלן נפקא לן    ב גמרא,דף פב

ששריפתה  בקדש באש תשרף לימד על חטאת( ויקרא ו)ש אומר "ש דתניא ר"מדר

ל "בקודש אין לי אלא זו בלבד שאר פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים מנין ת

בקדש באש תשרף אשכחן קדשי קדשים קדשים קלים מנלן אלא כל פסולו בקדש > וכל>

בשריפה לא שנא קדשים קלים ולא שנא קדשי קדשים גמרא גמירי לה וחטאת דאהרן 

רבה בר אבוה דאמר אפילו פיגול טעון עיבור משום מעשה שהיה כך היה ולתנא דבי 

צורה מנא לן יליף עון עון מנותר ונילף עון עון מחטאת דאהרן אמר לך חטאת דאהרן כי 

האי גוונא נמי עיבור צורה לדורות בעיא והתם הוראת שעה היתה השתא דאמרינן כל 

י לה פסולי דקדש בשריפה לא שנא דקדשי קדשים ולא שנא קדשים קלים גמרא גמיר

והבשר אשר יגע ( ויקרא ז)בקדש באש תשרף למה לי ההוא מבעי ליה ששריפתה בקדש 

א כל פסולי דקדש כגון "בכל טמא לא יאכל באש ישרף למה לי ההוא לגופיה איצטריך סד

לן דמה ונשפך דמה ויצא דמה ונשחטה בלילה דבשריפה דליתנהו בחולין אבל נטמא 

תעביד ביה עובדין דחול אימא לא תיבעי שריפה דבחולין נמי מפסיל אימא הואיל ואי

אמר רב יוסף  : 'נטמאו הבעלים או שמתו תעובר צורתן וכו : ל"ותיסגי ליה בקבורה קמ

מחלוקת שנטמאו בעלים אחר זריקה דאיתחזי בשר לאכילה אבל נטמאו בעלים לפני 

ולו בגופו זריקה דלא איתחזי בשר לאכילה דברי הכל ישרף מיד מיתיבי זה הכלל כל שפס

ישרף מיד בדם ובבעלים תעובר צורתו ויצא לבית השריפה קתני בעלים דומיא דדם מה 

דם לפני זריקה אף בעלים לפני זריקה אלא אי איתמר הכי איתמר מחלוקת שנטמאו 

בעלים לפני זריקה דלא איתחזי בשר לאכילה דהוה ליה כפסולו בגופו אבל נטמאו בעלים 

אכילה דברי הכל פסולו מחמת דבר אחר ובעיא עיבור צורה לאחר זריקה דאיתחזי בשר ל

י בן "י לטעמיה דאמר רבי יוחנן ר"ורבי יוחנן אמר אף לאחר זריקה נמי מחלוקת ואזדא ר

נחמיה מאי היא דתניא ' יוחנן בן ברוקה הא דאמרן ר' נחמיה אמרו דבר אחד ר' ברוקה ור

כאלה והא אנינות כלאחר ( קרא יוי)נחמיה אומר מפני אנינות נשרפה זו לכך נאמר ' ר

[ אשתרוף]> נשתרוף>זריקה הויא וכי אשתרוף לאלתר 

ג אומר כל הענין כולו אינו מדבר "י הגלילי דתניא ריה"רבה מוסיף אף ר   א גמרא,דף פג

הנשרפין לשרוף פסוליהן אבית הבירה וליתן לא תעשה ' אלא בפרים הנשרפים ובשעירי

הן לא הובא ( ויקרא י)על אכילתן אמרו לו חטאת שנכנס דמה לפני ולפנים מנין אמר להן 

נ עייל דמה בשריפה ורבי יוחנן סבר דם "איהי אאת דמה אל הקדש פנימה מכלל דאי נפיק 

: ובשר חדא מילתא היא בעלים מלתא אחריתי היא

ז להיות בשבת "העצמות והגידין והנותר ישרפו בששה עשר חל ט   א משנה,דף פג

: ט"ז לפי שאינן דוחין לא את השבת ולא את י"ישרפו בי

שים ששימשו נותר מטמאין ר יצחק עצמות קד"אמר רב מרי בר אבוה א   א גמרא,דף פג

העצמות והגידים והנותר ' את הידים הואיל ונעשה בסיס לדבר האסור נימא מסייע לי

ד אילימא דלית בהו מוח למה בשריפה נשדינהו אלא פשיטא "ז הני עצמות ה"ישרפו לט

דאית בהו מוח אי אמרת בשלמא שימוש נותר מילתא היא אמטו להכי בעי שריפה אלא אי 

נותר לאו מילתא היא למה להו שריפה נתברינהו ונחלצה למוח דידהו  אמרת שימוש

ונשרפיה ונשדינהו לדידהו אלא לאו שמע מינה שימוש נותר מילתא היא אמרי לא לעולם 



ד והא תנן "בפסול ס' בפסול אפי' אימא לך שימוש נותר לאו מילתא וקסבר בו בכשר ואפי

הארבעים לא קשיא כאן שהיתה לו  אבל המותיר בטהור והשובר בטמא אינו סופג את

שעת הכושר כאן שלא היתה לו שעת הכושר ומאן תנא דשני ליה בין שהיתה לו שעת 

ועצם לא תשברו בו ( שמות יב)הכושר ללא היתה לו שעת הכושר רבי יעקב היא דתניא 

בו בכשר ולא בפסול רבי יעקב אומר היתה לו שעת הכושר ונפסל יש בו משום שבירת 

ש אומר אחד זה ואחד זה "היתה לו שעת הכושר אין בו משום שבירת העצם רהעצם לא 

אין בו משום שבירת העצם מיתיבי כל עצמות הקדשים אין טעונין שריפה חוץ מעצמות 

הפסח מפני התקלה הני עצמות היכי דמי אילימא דלית בהו מוח למה להו שריפה אלא 

מילתא היא עצמות קדשים אמאי אין פשיטא דאית בהו מוח ואי סלקא דעתך שימוש נותר 

טעונין שריפה אמר רב נחמן בר יצחק הכא במאי עסקינן כגון שמצאן חלוצין עצמות 

קדשים דאין בהן משום שבירת העצם קמי דנהוו נותר חלצינהו ולא הוו שימוש נותר ולא 

בעו שריפה עצמות הפסח דיש בהן משום שבירת העצם לבתר דנהוו נותר הוא דחלצינהו 

הוו להו שימוש נותר ובעו שריפה רב זביד אמר הכא במאי עסקינן כגון ו

שמצאן צבורין צבורין ומהן חלוצין עצמות קדשים דאין בהן משום    ב גמרא,דף פג

שבירת העצם לכולהו הוה חליץ להו ואכיל להו ולא בעי שריפה עצמות הפסח דיש בהן 

ר יהודה "צינהו ובעי שריפה אמשום שבירת העצם דילמא הני דחלצינהו ולהנך לא חל

ז הני "אמר רב כל הגידין בשר חוץ מגידי צואר תנן העצמות והגידים והנותר ישרפו בט

גידין היכי דמי אילימא גידי בשר ניכלינהו ואי דאיתותר היינו נותר אלא פשיטא גידי 

 א בשלמא בשר נינהו אמטו להכי בעי שריפה אלא אי אמרת לאו בשר נינהו למה"צואר א

יהודה ' ר חסדא לא נצרכא אלא לגיד הנשה ואליבא דרבי יהודה דתניא ר"להו שריפה א

' אומר אינו נוהג אלא באחת והדעת מכרעת של ימין ואלא תפשוט דספוקי מספקא ליה לר

יהודה דאי מיפשיט פשיטא ליה ההיא דהיתירא ניכליה ודאיסורא נישדייה למה ליה 

כרו ולבסוף נתערבו רב אשי אמר לא נצרכא אלא ר איקא בר חיננא כגון שהו"שריפה א

לשמנו דגיד הנשה דתניא שמנו מותר וישראל קדושים הם ונוהגין בו איסור רבינא אמר 

גידין הן פנימי הסמוך לעצם ' י אמר שמואל דאמר רב יהודה אמר שמואל ב"בחיצון וכדר

ואמאי ניתי  : 'ז וכו"ט חל : אסור וחייבין עליו חיצון הסמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו

לא תותירו ( שמות יב)עשה וידחי לא תעשה אמר חזקיה וכן תני דבי חזקיה אמר קרא 

ל עד בקר "ל עד בקר מה ת"ממנו עד בוקר והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו שאין ת

עולת שבת בשבתו ולא ( במדבר כח)ליתן לו בקר שני לשריפתו אביי אמר אמר קרא 

הוא לבדו יעשה ( שמות יב)לא עולת חול ביום טוב רבא אמר אמר קרא עולת חול בשבת ו

לכם הוא ולא מכשיריו לבדו 

שבתון ( ויקרא כג)ו רב אשי אמר "ולא מילה שלא בזמנה הבאה מק   א גמרא,דף פד

: ט עשה הוא ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה"די

: פים והסחוסיםכל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך וראשי כנ   א משנה,דף פד

רבה רמי תנן כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך ושאינו נאכל לא    א גמרא,דף פד

אימא סיפא ראשי כנפים והסחוסים והא הני לא מתאכלי בשור הגדול אלא תנאי היא והכי 

א אף ראשי כנפים "קתני כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך ושאינו נאכל לא וי

מה הן קתני והכי קתני כל הנאכל בשור הגדול בשלקא יאכל בגדי  והסחוסים רבא אמר

תניא כוותיה דרבא כל הנאכל בשור הגדול ' הרך בצלי ומה הן ראשי כנפים והסחוסי



בשלקא יאכל בגדי הרך בצלי ומה הן ראשי כנפים והסחוסים וגידין הרכין נידונין כבשר 

יהן בפסח ריש לקיש אמר אין נמנין איתמר גידין שסופן להקשות רבי יוחנן אמר נמנין על

יוחנן אמר נמנין עליהן בתר השתא אזלינן ריש לקיש אמר אין נמנין ' עליהן בפסח ר

יוחנן כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי ' עליהן בתר בסוף אזלינן איתיביה ריש לקיש לר

נא הני ל ת"הרך ומה הן ראשי כנפים והסחוסים הני אין אבל גידין שסופן להקשות לא א

ט דהא מתאכלי בשור הגדול בשלקא הנך נמי מתאכלי בשור הגדול "ה להנך הני מ"וה

אבהו רמי ליה מי אמר רבי יוחנן ' ירמיה לרבי אבין כי אזלת לקמיה דר' ל ר"בשלקא א

נמנין עליהן בפסח אלמא בתר השתא אזלינן והא בעא מיניה ריש ' גידין שסופן להקשו

של עגל הרך מהו שיטמא ואמר לו אין מטמא אלמא בתר לקיש מרבי יוחנן עור הראש 

ל דרמא לך הא לא חש לקמחיה הא הדר ביה רבי יוחנן לגבי דריש לקיש "בסוף אזלינן א

: ל אל תקניטני שבלשון יחיד אני שונה אותה"וא

השובר את העצם בפסח הטהור הרי זה לוקה ארבעים אבל המותיר    א משנה,דף פד

: נו לוקה את הארבעיםבטהור והשובר בטמא אי

לא תותירו ממנו עד בקר ( שמות יב)בשלמא מותיר בטהור דתניא    א גמרא,דף פד

בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקה דברי ' והנותר ממנו עד בקר וגו

רבי יהודה רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה אלא משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה 

ועצם לא תשברו בו בו ( שמות יב)אלא שובר בטמא מנלן דאמר קרא  ואין לוקין עליו

( שמות יב)אומר ' ר ועצם לא תשברו בו בו בכשר ולא בפסול ר"בכשר ולא בפסול ת

בבית אחד יאכל ועצם לא תשברו בו כל הראוי לאכילה יש בו משום שבירת עצם ושאין 

רמיה פסח הבא בטומאה איכא ר י"ראוי לאכילה אין בו משום שבירת עצם מאי בינייהו א

ד כשר "בינייהו למ

ד ראוי לאכילה האי נמי ראוי לאכילה הוא רב יוסף אמר "האי פסול למ   ב גמרא,דף פד

לאקולי קא אתי והאי הא פסול ' כי האי גוונא דכולי עלמא אין בו משום שבירת העצם דר

ד ראוי "ר הוא למד כשר הא כש"הוא אלא היתה לו שעת הכושר ונפסל איכא בינייהו למ

ע כל כי האי גוונא אין בו משום "לאכילה הא השתא לאו ראוי לאכילה הוא אביי אמר כ

שבירת העצם מאי טעמא השתא מיהת הא פסול הוא אלא שבירת העצם מבעוד יום איכא 

ד ראוי לאכילה השתא לאו בר אכילה הוא מיתיבי "ד כשר הא כשר הוא למ"בינייהו למ

ט הואיל "מוח שבראש ואין נמנין על מוח שבקולית על מוח שבראש מרבי אומר נמנין על 

ד שבירת העצם מבעוד יום שפיר דמי קולית נמי נתבריה "ויכול לגוררו ולהוציאו ואי ס

מבעוד יום ונפקוה למוח דידיה ונמנו עליה אמר לך אביי ולטעמיך משחשיכה נמי נייתי 

נימני עליה דהא תניא אבל השורף גומרתא וניחות עליה ונקלה ונפקה למוח דידיה ו

בעצמות והמחתך בגידין אין בו משום שבירת העצם אלא מאי אית לך למימר אביי אמר 

משום פקע רבא אמר משום הפסד קדשים דקא מפסיד ליה בידים דילמא אכיל נורא ממוח 

ע "דידיה מבעוד יום נמי גזירה מבעוד יום אטו משחשיכה רב פפא אמר כל כי האי גונא כ

יש בו משום שבירת העצם מאי טעמא לאורתא מיחזי לאכילה אלא באבר שיצא מקצתו 

' ד ראוי לאכילה האי לאו בר אכילה הוא כדתניא ר"ד כשר הא כשר הוא ומ"קמיפלגי מ

יוחנן בן ברוקה אומר אבר שיצא מקצתו ושברו אין בו משום שבירת ' ישמעאל בנו של ר

ג דכולי עלמא אין בו משום שבירת העצם "ההעצם רב ששת בריה דרב אידי אמר כל כ

ד כשר הא כשר הוא "דהאי אבר הא פסול הוא אלא שבירת העצם בנא איכא בינייהו מ



ד ראוי לאכילה השתא אינו ראוי לאכילה רב נחמן בר יצחק אמר כל כי האי גוונא יש "ומ

בירת בו משום שבירת העצם מאי טעמא דהא חזי לאכילה דמטוי ליה ואכיל ליה אלא ש

ד ראוי לאכילה האי אינו ראוי לאכילה "ד כשר הא כשר הוא למ"האליה איכא בינייהו למ

דאליה לגבוה סלקא רב אשי אמר כל כי האי גוונא ודאי אין בו משום שבירת העצם דהא 

ד כשר הא "ודאי אינו ראוי לאכילה כלל אלא אבר שאין עליו כזית בשר איכא בינייהו למ

כילה בעינן שיעור אכילה וליכא רבינא אמר כל כי האי גוונא לית ד ראוי לא"כשר הוא למ

ביה משום שבירת העצם דבעינן שיעור אכילה אלא אבר שאין עליו כזית בשר במקום זה 

ויש עליו כזית בשר במקום אחר איכא בינייהו למאן דאמר כשר הא כשר הוא למאן דאמר 

ליכא תניא כארבעה מינייהו דתניא ראוי לאכילה בעינן שיעור אכילה במקום שבירה והא 

ועצם לא תשברו בו על הכשר הוא חייב ( שמות יב)בבית אחד יאכל ( שמות יב)אומר ' ר

ואינו חייב על הפסול היתה לו שעת הכושר ונפסל בשעת אכילה אין בו משום שבירת 

עצם יש בו שיעור אכילה יש בו משום שבירת עצם אין בו שיעור אכילה אין בו משום 

ירת עצם הראוי למזבח אין בו משום שבירת העצם בשעת אכילה יש בו משום שבירת שב

עצם שלא בשעת אכילה אין בו משום שבירת עצם איתמר אבר שאין עליו כזית בשר 

במקום זה ויש עליו כזית בשר במקום אחר רבי יוחנן אמר יש בו משום שבירת העצם 

ם איתיביה רבי יוחנן לרבי שמעון בן רבי שמעון בן לקיש אמר אין בו משום שבירת עצ

לקיש ועצם לא תשברו בו אחד עצם שיש עליו כזית בשר ואחד עצם שאין עליו כזית 

בשר מאי אין עליו כזית בשר אילימא דאין עליו כזית בשר כלל אמאי יש בו משום 

שבירת העצם אלא לאו הכי קאמר אחד עצם שיש עליו כזית בשר במקום זה ואחד שאין 

קשיא לרבי שמעון בן >כזית בשר במקום זה ויש עליו כזית בשר במקום אחר עליו 

ל "א> לקיש

לא הכי קאמר אחד עצם שיש עליו כזית בשר מבחוץ ואחד עצם שאין    א גמרא,דף פה

( שמות יב)עליו כזית בשר מבחוץ ויש עליו כזית בשר מבפנים במקום שבירה והתניא 

וח ואחד עצם שאין בו מוח ומה אני מקיים ועצם לא תשברו בו אחד עצם שיש בו מ

ואכלו את הבשר בלילה הזה בבשר שעל גבי העצם או אינו אלא בבשר ( שמות יב)

שבתוך העצם ומה אני מקיים ועצם לא תשברו בו בעצם שאין בו מוח אבל בעצם שיש בו 

ועצם ( במדבר ט)ת כשהוא אומר "מוח שובר ואוכל ואל תתמה שהרי יבא עשה וידחה ל

ככל חקת הפסח יעשו ( במדבר ט)ל שהרי כבר נאמר "א ישברו בו בפסח שני שאין תל

אותו הוי אומר אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח מיתיבי אבר שיצא מקצתו 

חותך עד מקום שמגיע לעצם וקולף עד שמגיע לפרק וחותך ואי אמרת אבר שאין עליו 

בו משום שבירת העצם למה לי דקולף עד כזית בשר במקום זה ויש במקום אחר אין 

שמגיע לפרק וחותך נקלוף ביה פורתא ונתבריה אביי אמר משום פקע רבינא אמר בקולית 

מטמאין את הידים רב הונא ורב חסדא חד אמר מפני > והטמא>תנן התם הפיגול והנותר 

מתני חשדי כהונה וחד אמר מפני עצלי כהונה מר מתני אפיגול ומר מתני אנותר מאן ד

אפיגול משום חשדי כהונה ומאן דמתני אנותר משום עצלי כהונה מר מתני כזית ומר מתני 

כביצה מאן דמתני כזית כאיסורו ומאן דמתני כביצה כטומאתו איבעיא להו יוצא גזרו רבנן 

טומאה או לא מי אמרינן נותר דגזרו טומאה דאתי לאיעצולי ביה אבל יוצא אפוקי בידים 

ש אבר שיצא מקצתו "ים לא גזרו ביה רבנן טומאה או דילמא לא שנא תלא מפקי ליה ביד

א גזרו ביה רבנן טומאה כי "חותך עד שמגיע לעצם וקולף עד שמגיע לפרק וחותך וא



חתיך ליה מאי הוי הא קמטמא ליה טומאת סתרים היא וטומאת סתרים לא מטמיא 

דמי מאי איכא למימר הא ולרבינא דאמר חיבורי אוכלין לאו חיבור הוא וכמאן דמפרתי 

קנגע בהדדי וקא מטמא אלא למאן דמתני כזית דלית ביה כזית ומאן דמתני כביצה דלית 

פ שהוא בלא תעשה טהור מאי "ש המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה אע"ביה כביצה ת

הכי קתני ' לאו טהור ואסור דיוצא מחבורה לחבורה כיוצא חוץ למחיצתו דמי ומפסיל ואפי

א לא גזרו רבנן טומאה לא טהור ומותר דיוצא מחבורה לחבורה לאו כיוצא חוץ טהור אלמ

ת בשלמא למאן דאמר "למחיצתו דמי ולא מפסיל והא קא תני סיפא האוכלו הרי זה בל

כביצה דאית ביה כזית ולית ביה כביצה אלא למאן דאמר כזית מאי איכא למימר אלא 

אה מאי טעמא בני חבורה זריזין הן ומזהר ביוצא בפסח לא מיבעיא לן דלא גזרו רבנן טומ

זהירי ביה אלא כי קמיבעיא לן ביוצא בקדשים מאי תיקו ומוציא בשר פסח 

לא תוציא מן הבית מן הבשר ( שמות יב)מחבורה לחבורה מנין דתניא    ב גמרא,דף פה

ר אמי "ל חוצה חוץ לאכילתו א"חוצה אין לי אלא מבית לבית מחבורה לחבורה מנין ת

יא בשר פסח מחבורה לחבורה אינו חייב עד שיניח הוצאה כתיב ביה כשבת מה שבת המוצ

נ עד דעבד עקירה והנחה מתיב רבי אבא בר ממל היו "עד דעבד עקירה והנחה אף ה

סובלים אותן במוטות הראשונים יצאו חוץ לחומת העזרה והאחרונים לא יצאו הראשונים 

ם והא לא נח הוא מותיב לה והוא מפרק לה מטמאין בגדים והאחרונים אין מטמאין בגדי

: בנגררין

אבר שיצא מקצתו חותך עד שמגיע לעצם וקולף עד שמגיע לפרק    ב משנה,דף פה

וחותך ובמוקדשין קוצץ בקופיץ שאין בו משום שבירת העצם מן האגף ולפנים כלפנים מן 

: האגף ולחוץ כלחוץ החלונות ועובי החומה כלפנים

ר יהושע בן לוי "ל דא"רב יהודה אמר רב וכן לתפלה ופליגא דריב אמר   ב גמרא,דף פה

אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים הא גופא קשיא אמרת 

מן האגף ולפנים כלפנים הא אגף עצמו כלחוץ אימא סיפא מן האגף ולחוץ כלחוץ הא אגף 

ושלים דאמר רבי שמואל בר רב עצמו כלפנים לא קשיא כאן בשערי עזרה כאן בשערי יר

יצחק מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים מפני שמצורעין מגינין תחתיהן בחמה מפני 

החמה ובגשמים מפני הגשמים ואמר רבי שמואל בר רב יצחק מפני מה לא נתקדשה שער 

 : 'החלונות ועובי החומה וכו : נקנור מפני שמצורעין עומדין שם ומכניסין בהונות ידם

רב גגין ועליות לא נתקדשו איני והאמר רב משום רבי חייא כזיתא פסחא והלילא  אמר

פקע איגרא 

מאי לאו דאכלי באיגרא ואמרי באיגרא לא דאכלי בארעא ואמרי    א גמרא,דף פו

באיגרא איני והתנן אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן ואמר רב שלא יעקרו מחבורה 

ש אבא שאול אומר "ן שלא בשעת אכילה תלחבורה לא קשיא כאן בשעת אכילה כא

עליית בית קדשי הקדשים חמורה מבית קדשי הקדשים שבית קדשי הקדשים כהן גדול 

נכנס לו פעם אחת בשנה ועליית בית קדשי הקדשים אין נכנסין לה אלא פעם אחת בשבוע 

ואמרי לה פעמים בשבוע ואמרי לה פעם אחת ביובל לידע מה היא צריכה אמר רב יוסף 

ויתן דוד לשלמה בנו ( א כחדברי הימים )מהיכל ניקום וניתיב איניש שאני היכל דכתיב 

את תבנית האולם ואת בתיו ואת גנזכיו ועליותיו וחדריו הפנימים ובית הכפורת וכתיב 

ש הלשכות הבנויות בקודש "עלי השכיל ת' הכל בכתב מיד ה( א כחדברי הימים )

ודש תרגמא רב חסדא בשגגותיהן שוין לקרקע עזרה ופתוחות לחול תוכן חול וגגותיהן ק



ד "אי הכי אימא סיפא בנויות בחול ופתוחות לקודש תוכן קודש וגגותיהן חול ואי ס

ר יוחנן מחילות לא נתקדשו כי קאמר "בשגגותיהן שוין לקרקע עזרה הויא לה מחילות וא

י אומר מחילות "ר' רבי יוחנן בפתוחות להר הבית כי תניא ההיא בפתוחות לעזרה והתני

ש וגגו קודש ותסברא והא קתני גגין "מתחת ההיכל חול כי תניא ההיא שפתוחות לחול ת

הללו אין אוכלין שם קדשי קדשים ואין שוחטין שם קדשים קלים ואלא קשיא גגו קדש 

אמות היה בשושן הבירה אחת על קרן ' אמות דתנן ב' אמר רב חמא בר גוריא לאותן ב

חת על קרן מזרחית דרומית זו שעל קרן מזרחית צפונית היתה יתירה מזרחית צפונית וא

על של משה חצי אצבע וזו שעל קרן מזרחית דרומית היתה יתירה עליה חצי אצבע 

נמצאת יתירה על של משה אצבע ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה שיהיו האומנין נוטלין 

רתי למה לי אחת לכספא ודהבא בקטנה ומחזירין בגדולה כדי שלא יבואו לידי מעילה ות

ואחת לבנינא תנן החלונות ועובי החומה כלפנים בשלמא החלונות משכחת לה דשויה 

( איכה ב)לקרקע עזרה אלא עובי החומה היכי משכחת לה משכחת לה בבר שורא דכתיב 

: ויאבל חיל וחומה ואמר רבי אחא ואיתימא רבי חנינא שורא ובר שורא

רות שהיו אוכלין בבית אחד אלו הופכין את פניהם הילך שתי חבו   א משנה,דף פו

ואוכלין ואלו הופכין את פניהם הילך ואוכלין והמיחם באמצע כשהשמש עומד למזוג 

קופץ את פיו ומחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו ואוכל והכלה הופכת את פניה 

: ואוכלת

על הבתים אשר יאכלו אותו ( בשמות י)מני רבי יהודה היא דתניא ' מתני   א גמרא,דף פו

בהם מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות יכול יהא האוכל אוכל בשתי מקומות תלמוד 

בבית אחד יאכל מכאן אמרו השמש שאכל כזית בצד התנור אי פקח הוא ( שמות יב)לומר 

ממלא כריסו ממנו ואם רצו בני חבורה לעשות עמו טובה באין ויושבין בצדו דברי רבי 

י שמעון אומר על הבתים אשר יאכלו אותו בהם מלמד שהאוכל אוכל בשתי יהודה רב

מקומות 

ל בבית אחד יאכל במאי קמיפלגי רבי "יכול יהא נאכל בשתי חבורות ת   ב גמרא,דף פו

שמעון סבר יש אם למקרא היו יושבין ונפרסה מחיצה ' יהודה סבר יש אם למסורת ור

ות אוכלין לדברי האומר אין הפסח נאכל ביניהם לדברי האומר פסח נאכל בשתי חבור

בשתי חבורות אין אוכלין היו יושבין ונסתלקה מחיצה ביניהן לדברי האומר האוכל אוכל 

בשני מקומות אוכלין לדברי האומר אין האוכל אוכל בשני מקומות אין אוכלין יתיב רב 

מחיצה ל רב אשי לרב כהנא ותיבעי לך איבעיא סילוק "כהנא קא פשיט ליה מפשט א

הכלה הופכת את פניה  : חבורות דמי או לא תיקו' מקומות וכב' ועשיית מחיצה מי הוי כב

ר יוחנן מפני שהיא בושה רב הונא בריה דרב נתן איקלע "ר חייא בר אבא א"ט א"מ : 'וכו

לבי רב נחמן בר יצחק אמרו ליה מה שמך אמר להו רב הונא אמרו ניתיב מר אפוריא 

ט "בליה בחד זימנא ושתייה בתרי זימני ולא אהדר אפיה אמרו ליה מיתיב יהבו ליה כסא ק

ט כי אמרו לך ניתיב אפוריא יתבת אמר להו "קרית לך רב הונא אמר להו בעל השם אני מ

מאי טעמא כי יהבי לך כסא קבלת בחד > חוץ מצא>כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה 

אשתיתיה בתרי זימני אמר להו ט "זימנא אמר להו מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול מ

דתניא השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן שנים דרך ארץ שלשה מגסי הרוח מאי טעמא 

לא אהדרת אפך אמר להו כלה הופכת פניה תנן רבי ישמעאל ברבי יוסי איקלע לבי רבי 

שמעון ברבי יוסי בן לקוניא יהבו ליה כסא קבליה בחד זימנא ושתייה בחד זימנא אמרי 



ה לא סבר לה מר השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן אמר להו לא אמרי בכוסך קטן לי

ויינך מתוק וכריסי רחבה אמר רב הונא בני חבורה נכנסין בשלשה ויוצאין אפילו באחד 

אמר רבה והוא דעייל בעידנא דרגילי למיעל והוא דרגש בהו דיילא אמר רבינא ונותנין 

:  דמים ולית הלכתא כוותיהשכר דמים וצריך האחרון להוסיף 

  

מסכת פסחים פרק ח 

האשה בזמן שהיא בבית בעלה שחט עליה בעלה ושחט עליה אביה    א משנה,דף פז

תאכל משל בעלה הלכה רגל ראשון לעשות בבית אביה שחט עליה אביה ושחט עליה 

בעלה תאכל במקום שהיא רוצה יתום ששחטו עליו אפוטרופסין יאכל במקום שהוא רוצה 

עבד של שני שותפין לא יאכל משל שניהן מי שחציו עבד וחציו בן חורין לא יאכל משל 

: רבו

שמעת מינה יש ברירה מאי רוצה בשעת שחיטה ורמינהו אשה רגל    א גמרא,דף פז

הראשון אוכלת משל אביה מכאן ואילך רוצה אוכלת משל אביה רוצה משל בעלה לא 

אז הייתי בעיניו ( שיר השירים ח)פה דכתיב קשיא כאן ברדופה לילך כאן בשאינה רדו

ר יוחנן ככלה שנמצאת שלימה בבית חמיה ורדופה לילך להגיד שבחה "כמוצאת שלום וא

תקראי אישי ולא תקראי לי עוד ' והיה ביום ההוא נאם ה( הושע ב)בבית אביה כדכתיב 

ות לנו אח( שיר השירים ח)ר יוחנן ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה "בעלי א

שיר השירים )קטנה ושדים אין לה אמר רבי יוחנן זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד 

אני חומה ושדי כמגדלות אמר רבי יוחנן אני חומה זו תורה ושדי כמגדלות אלו תלמידי ( ח

חכמים ורבא אמר אני חומה זו כנסת ישראל ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי 

אשר בנינו ( תהילים קמד)בר טוביה אמר רב מאי דכתיב מדרשות אמר רב זוטרא 

כנטעים מגודלים בנעוריהם בנותינו כזויות מחוטבות תבנית היכל אשר בנינו כנטיעים אלו 

בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא בנותינו כזויות אלו בתולות ישראל שאוגדות פתחיהן 

זבח איבעית אימא מהכא ומלאו כמזרק כזויות מ( זכריה ט)לבעליהן וכן הוא אומר 

מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן מחוטבות תבנית היכל אלו ואלו מעלה ( תהילים קמד)

בימי ' אשר היה אל הושע וגו' דבר ה( הושע א) . עליהן הכתוב כאילו נבנה היכל בימיהן

נביאים וגדול שבכולן הושע ' עוזיהו יותם אחז יחזקיה מלך יהודה בפרק אחד נתנבאו ד

בהושע וכי בהושע דבר תחלה והלא ממשה עד הושע ' תחלת דבר ה( הושע א)מר שנא

ר יוחנן תחלה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק ואלו הן הושע "כמה נביאים א

ישעיה עמוס ומיכה אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע בניך חטאו והיה לו לומר בניך הם 

חמיך עליהן לא דיו שלא אמר כך אלא בני חנוניך הם בני אברהם יצחק ויעקב גלגל ר

ה מה אעשה "ע כל העולם שלך הוא העבירם באומה אחרת אמר הקב"אמר לפניו רבש

לזקן זה אומר לו לך וקח אשה זונה והוליד לך בנים זנונים ואחר כך אומר לו שלחה מעל 

אל הושע ' ויאמר ה( הושע א)' פניך אם הוא יכול לשלוח אף אני אשלח את ישראל שנא

לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים וכתיב וילך ויקח את גומר בת דבלים גמר אמר רב 

שהכל גומרים בה בת 



דבלים דבה רעה בת דבה רעה ושמואל אמר שמתוקה בפי הכל כדבלה    ב גמרא,דף פז

ורבי יוחנן אמר שהכל דשין בה כדבלה דבר אחר גמר אמר רבי יהודה שבקשו לגמר 

כי אבדם מלך ( ב יגמלכים )יה רבי יוחנן אמר בזזו וגמרו שנאמר ממונן של ישראל בימ

אליו קרא שמו יזרעאל כי ' ותהר ותלד לו בן ויאמר ה( הושע א)ארם וישמם כעפר לדוש 

עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל ותהר עוד 

עוד ארחם את בית ישראל כי נשא ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רוחמה כי לא אוסיף 

קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא > אליו' ה>אשא להם ותהר ותלד בן ויאמר 

ה להושע לא היה לך "שני בנים ובת אחת אמר לו הקב[ לו]אהיה לכם לאחר שנולדו 

ללמוד ממשה רבך שכיון שדברתי עמו פירש מן האשה אף אתה בדול עצמך ממנה אמר 

ה ומה אתה "ל הקב"יש לי בנים ממנה ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה אע "לו רבש

זנונים ואין אתה יודע אם שלך הן אם של אחרים הן כך ישראל [ בני]שאשתך זונה ובניך 

שהן בני בני בחוני בני אברהם יצחק ויעקב אחד מארבעה קנינין שקניתי בעולמי תורה 

בראשית )ת דרכו שמים וארץ קנין אחד דכתיב קנני ראשי' ה( משלי ח)קנין אחד דכתיב 

הר זה קנתה ימינו ( תהילים עח)קונה שמים וארץ בית המקדש קנין אחד דכתיב ( יד

עם זו קנית ואתה אמרת העבירם באומה אחרת כיון ( שמות טו)ישראל קנין אחד דכתיב 

ה עד שאתה מבקש רחמים על "שידע שחטא עמד לבקש רחמים על עצמו אמר לו הקב

עצמך בקש רחמים על ישראל שגזרתי עליהם שלש גזירות בעבורך עמד ובקש רחמים 

והיה ' והיה מספר בני ישראל כחול הים וגו( הושע ב)ובטל גזירה והתחיל לברכן שנאמר 

במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי ונקבצו בני יהודה ובני ישראל 

ארץ ורחמתי את לא רחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה וזרעתיה לי ב( הושע ב)' יחדו וגו

אמר רבי יוחנן אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה שאין לך כל נביא ונביא שלא קיפח 

חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה ( ישעיהו א)ארבעה מלכים בימיו שנאמר 

המנות עם מלכי יוחנן מפני מה זכה ירבעם בן יואש מלך ישראל ל' אמר ר' וירושלים וגו

אשר ' דבר ה( הושע א)יהודה מפני שלא קבל לשון הרע על עמוס מנלן דאימני דכתיב 

היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש 

וישלח אמציה כהן בית אל אל ( עמוס ז)מלך ישראל ומנלן דלא קיבל לשון הרע דכתיב 

' וכתיב כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וגו' לאמר קשר עליך וגו ירבעם מלך ישראל

ר אלעזר "אמר חס ושלום אמר אותו צדיק כך ואם אמר מה אעשה לו שכינה אמרה לו א

כי לא אוסיף עוד ( הושע א)ה זוכר את הרחמים שנאמר "אפילו בשעת כעסו של הקב

א לא "נשא אשא להם ואמר רחנינא אמר מהכא כי ' יוסי בר ר' ארחם את בית ישראל ר

הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים שנאמר 

יוחנן אמר ' וזרעתיה לי בארץ כלום אדם זורע סאה אלא להכניס כמה כורין ור( הושע ב)

שמעון בן יוחי מאי ' ורחמתי את לא רוחמה אמר רבי יוחנן משום ר( הושע ב)מהכא 

דור אביו ( משלי ל)אל תלשן עבד אל אדוניו פן יקללך ואשמת וכתיב ( משלי ל)דכתיב 

יקלל ואת אמו לא יברך משום דאביו יקלל ואת אמו לא יברך אל תלשן אלא אפילו דור 

ר אושעיא מאי "שאביו יקלל ואת אמו לא יברך אל תלשן עבד אל אדוניו מנלן מהושע א

ה בישראל שפזרן לבין "צדקה עשה הקבצדקות פרזונו בישראל ( שופטים ה)דכתיב 

כי ( א יאמלכים )חנינא אנן מעלינן מינייכו כתיב בכו ' ל ההוא מינא לר"האומות והיינו דא

ואלו אנן איתינכו גבן כמה שני ולא קא עבדינן לכו מידי אמר ' ששת חדשים ישב שם וגו



תו היכי תעבדו ל משום דלא ידעי"אושעיא א' נטפל ליה ר' לו רצונך יטפל לך תלמיד א

תכלינן כולהו ליתנהו גבייכו מאי דאיכא גבייכו קרי לכו מלכותא קטיעתא אמר ליה גפא 

אלהים הבין ( איוב כח)תני רבי חייא מאי דכתיב  : דרומאי בהא נחתינן ובהא סלקינן

דרכה והוא ידע את מקומה יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינן יכולין לקבל גזירות 

לפיכך הגלה אותם לבבל ואמר רבי אלעזר לא הגלה { של רומיים> }וםאכזריות אד>

מיד ( הושע יג)הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל אלא מפני שעמוקה כשאול שנאמר 

שאול אפדם ממות אגאלם רבי חנינא אמר מפני שקרוב לשונם ללשון תורה רבי יוחנן 

משגרה לבית אמה והיינו  אמר מפני ששיגרן לבית אמן משל לאדם שכעס על אשתו להיכן

דרבי אלכסנדרי דאמר שלשה חזרו למטעתן אלו הן ישראל כסף מצרים וכתב לוחות 

ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם ( א ידמלכים )ישראל הא דאמרן כסף מצרים דכתיב 

ואשברם ( דברים ט)כתב הלוחות דכתיב ' עלה שישק מלך מצרים על ירושלים וגו

רו ואותיות פורחות עולא אמר כדי שיאכלו לעיניכם תנא לוחות נשב

תמרים ויעסקו בתורה עולא איקלע לפומבדיתא קריבו ליה טירינא    א גמרא,דף פח

דתמרי אמר להו כמה כי הני בזוזא אמרו ליה תלת בזוזא אמר מלא צנא דדובשא בזוזא 

ובבלאי לא עסקי באורייתא בליליא צערוהו אמר מלא צנא סמא דמותא בזוזא בבבל 

והלכו עמים רבים ואמרו ( ישעיהו ב)אלעזר מאי דכתיב ' ובבלאי עסקי באורייתא ואמר ר

אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק אלא לא ' אל בית אלהי יעקב וגו' לכו ונעלה אל הר ה

יראה ולא כיצחק ' אשר יאמר היום בהר ה( בראשית כב)כאברהם שכתוב בו הר שנאמר 

ויצא יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו בית ( כד בראשית)שכתוב בו שדה שנאמר 

ר יוחנן גדול קבוץ גליות "ויקרא את שם המקום ההוא בית אל א( בראשית כח)שנאמר 

ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו ( הושע ב)כיום שנבראו בו שמים וארץ שנאמר 

ויהי ערב ויהי ( בראשית א)להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל וכתיב 

ר זירא "שמעת מינה יש ברירה א : 'יתום ששחטו עליו אפוטרופסין וכו : בוקר יום אחד

ר שה לבית מלמד שאדם מביא ושוחט על ידי בנו ובתו "מ ת"שה לבית מ( שמות יב)

הקטנים ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים בין מדעתן בין שלא מדעתן אבל אינו שוחט על 

ולים ועל ידי עבדו ושפחתו העברים ועל יד אשתו אלא מדעתן תניא ידי בנו ובתו הגד

אידך לא ישחוט אדם לא על ידי בנו ובתו הגדולים ועל ידי עבדו ושפחתו העברים ועל יד 

אשתו אלא מדעתן אבל שוחט הוא על ידי בנו ובתו הקטנים ועל ידי עבדו ושפחתו 

חט רבן עליהן יוצאין בשל רבן הכנענים בין מדעתן ובין שלא מדעתן וכולן ששחטו וש

ואין יוצאין בשל עצמן חוץ מן האשה שיכולה למחות מאי שנא אשה אמר רבא אשה וכל 

דדמי לה הא גופא קשיא אמרת חוץ מן האשה שיכולה למחות טעמא דמחי הא לא מחי 

נפקא בשל בעלה והא קתני רישא ולא על ידי אשתו אלא מדעתן הא סתמא לא נפקא מאי 

לאו דאמרי אין אלא בסתמא לאפוקי היכא דאמור לא והא כולם ששחטו  אלא מדעתן

ושחט רבן עליהן יוצאין בשל רבן דבסתמא וקתני חוץ מן האשה מפני שיכולה למחות 

רמי ליה רב  : 'עבד של שני שותפין וכו : אמר רבא כיון ששחטו אין לך מיחוי גדול מזה

משל שניהן והתניא רצה מזה אוכל  נ תנן עבד של שני שותפין לא יאכל"עינא סבא לר

ל עינא סבא ואמרי לה פתיא אוכמא מיני ומינך תסתיים שמעתתא "רצה מזה אוכל א

מי שחציו עבד וחציו בן חורין לא  : מתניתין בדקפדי אהדדי ברייתא דלא קפדי אהדדי

משל רבו הוא דלא יאכל אבל משל עצמו יאכל והא תניא לא יאכל  : 'יאכל משל רבו וכו



משלו ולא משל רבו לא קשיא כאן כמשנה ראשונה כאן כמשנה אחרונה דתנן מי  לא

שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי בית הלל בית 

שמאי אומרים 

תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא שפחה אינו יכול שכבר    ב גמרא,דף פח

ן אינו יכול שעדיין חציו עבד יבטל והלא לא נברא העולם חציו בן חורין לישא בת חורי

לשבת יצרה אלא מפני > אלא>לא תוהו בראה ( ישעיהו מה)אלא לפריה ורביה שנאמר 

תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו וחזרו בית 

: הילל להורות כבית שמאי

חוט עלי את הפסח שחט גדי יאכל שחט טלה יאכל האומר לעבדו צא וש   ב משנה,דף פח

שחט גדי וטלה יאכל מן הראשון שכח מה אמר לו רבו כיצד יעשה ישחט טלה וגדי ויאמר 

אם גדי אמר לי רבי גדי שלו וטלה שלי ואם טלה אמר לי רבי הטלה שלו וגדי שלי שכח 

: רבו מה אמר לו שניהן יצאו לבית השריפה ופטורין מלעשות פסח שני

ג דרגיל בטלה שחט טלה יאכל אף על גב "פשיטא שחט גדי יאכל אע   ב גמרא,ף פחד

דרגיל בגדי שחט גדי וטלה יאכל מן הראשון והא תניא אין נמנין על שני פסחים כאחד 

מתניתין במלך ומלכה והתניא אין נמנין על שני פסחים כאחד ומעשה במלך ומלכה 

ויצאו ושחטו עליהן שני פסחים באו ושאלו שאמרו לעבדיהם צאו ושחטו עלינו את הפסח 

את המלך אמר להם לכו ושאלו את המלכה באו ושאלו מן המלכה אמרה להם לכו ושאלו 

ג אמר להם מלכה ומלך דדעתן קלה עליהן יאכלו מן הראשון "ג באו ושאלו את ר"את ר

חים אנן לא נאכל לא מן הראשון ולא מן השני ושוב פעם אחת נמצאת הלטאה בבית המטב

ובקשו לטמא כל הסעודה כולה באו ושאלו את המלך אמר להם לכו ושאלו את המלכה 

באו ושאלו את המלכה אמרה להם לכו ושאלו את רבן גמליאל באו ושאלו אותו אמר להם 

בית המטבחים רותח או צונן אמרו לו רותח אמר להם לכו והטילו עליה כוס של צונן 

ג כל הסעודה כולה נמצא מלך תלוי "חשה וטהר רהלכו והטילו עליה כוס של צונן ורי

שכח מה  : ג נמצאת כל הסעודה תלויה ברבן גמליאל"במלכה ונמצאת מלכה תלויה בר

שלי מה שקנה עבד קנה רבו אמר אביי הולך אצל רועה הרגיל רבו  : 'שאמר לו רבו וכו

 : רשות בואצלו דניחא ליה בתקנתא דרביה ומקני ליה חד מינייהו על מנת שאין לרבו 

אמר אביי לא שנו אלא ששכח אחר זריקה דבעידנא  : 'שכח רבו מה שאמר לו וכו

אבל שכח לפני זריקה דכי איזריק דם לא הוה חזי לאכילה ' דאיזריק דם הוה חזי לאכיל

חייבין לעשות פסח שני איכא דמתני לה אברייתא חמשה שנתערבו עורות פסחיהן זה בזה 

ן יוצאין לבית השריפה ופטורין מלעשות פסח שני אמר אביי ונמצאת יבלת באחד מהן כול

לא שנו אלא שנתערבו לאחר זריקה דבעידנא דאיזריק דם מיהא הוה חזי לאכילה אבל 

ש אברייתא מאן דמתני "כ' נתערבו לפני זריקה חייבין לעשות פסח שני מאן דמתני אמתני

הוי חזי לאכילה קמי שמיא  אברייתא אבל אמתניתין לא כיון דכשירין נינהו דאי אידכר

גליא אמר מר ופטורין מלעשות פסח שני והא איכא חד דלא נפיק משום דלא איפשר היכי 

ליעביד ליתי כל חד וחד פסח קא מייתי חולין לעזרה דארבעה מינייהו עבדי להו ליתי 

כולהו חד פסח נמצא פסח נאכל שלא למנויו האי מאי ניתי כל חד מינייהו פסחו וניתני 

ימא אי דידי בעל מום האי דאייתי השתא ניהוי פסח ואי דידי תם האי דאייתי השתא ונ

ניהוי שלמים לא אפשר 



משום דאיכא חזה ושוק דכהנים הוא דאכלי ליה וניתי כל חד וחד כהן    א גמרא,דף פט

בהדיה האי כהן היכי דמי אי דעביד פסח דילמא האי פסח הוא ונמצא פסח נאכל שלא 

למנויו ואי דלא עביד פסח דילמא שלמים הוא ולא עביד פסח וניתי כל חמשה חד כהן דלא 

נפשך איכא חד דלא עביד פסח וקא נפקי  עבד פסח ונימני עילויה הני חמשה פסחים דממה

ביה אלא משום דקא ממעיט באכילת שלמים דאילו פסח ליום ולילה ואילו שלמים לשני 

ימים ולילה אחד וניתי מותר הפסח ונימא אי דידי בעל מום האי דאייתי השתא ניהוי פסח 

לה אחד וכי אי דידי תם הוא ניהוי האי דאייתי השתא שלמים דמותר הפסח נאכל ליום ולי

מפרישין תחלה למותרות ונטרחו ונייתי מותר הפסח אלא משום סמיכה דאילו פסח לא 

בעי סמיכה ואילו מותר בעי סמיכה הא תינח קרבן אנשים קרבן נשים מאי איכא למימר 

מאי נפקא מינה והא ' אלא משום מתנות דאילו פסח מתנה אחת ואילו שלמים שתים שהן ד

ח החיצון שנתנן במתן אחת כפר אלא משום דאילו פסח בשפיכה תנן כל הניתנין על מזב

ואילו שלמים בזריקה מאי נפקא מינה והא תניא כל הניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא 

: אימר דקא אמרינן דאי עבד לכתחלה נמי

האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון    א משנה,דף פט

: לירושלים כיון שהכניס הראשון ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה את אחיו עמו

ר יוחנן כדי לזרזן במצות קאמר דיקא נמי דקתני "מ יש ברירה א"ש   א גמרא,דף פט

מרת דלא אמנינהו ומזכה אחיו עמו אי אמרת בשלמא דאמנינהו מעיקרא שפיר אלא אי א

מ "מעיקרא לבתר דשחיט מי קא מתמנו והא תנן נמנין ומושכין ידיהן ממנו עד שישחט ש

: תניא נמי הכי מעשה וקדמו בנות לבנים ונמצא בנות זריזות ובנים שפלים

לעולם נמנין עליו עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד נמנין ומושכין את    א משנה,דף פט

: רבי שמעון אומר עד שיזרק את הדם ידיהן ממנו עד שישחט

ג דאימני עליו חבורה זו חוזרת ונמנין עליו "ל דאע"ל הא קמ"מאי קמ   א גמרא,דף פט

אמר אביי מחלוקת לימשך  : 'נמנין ומושכין את ידיהן עד שישחט וכו : חבורה אחרת

נות ש סבר מהוייתיה דשה אבל לימ"מהיות משה מחיותיה דשה ור( שמות יב)דרבנן סברי 

במכסת נפשות והדר תכוסו תניא נמי הכי ( שמות יב)דברי הכל עד שישחט דאמר קרא 

נמנין ומושכין את ידיהן ממנו עד שישחט רבי שמעון אומר נמנין עד שישחט ומושכין עד 

: שיזרק הדם

הממנה עמו אחר בחלקו רשאין בני חבורה ליתן לו את שלו והוא אוכל    ב משנה,דף פט

: ן משלהןמשלו והן אוכלי

איבעיא להו בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהן יפות מהו שיאמרו לו    ב גמרא,דף פט

טול חלקך וצא מי אמרינן מצי אמר להו הא קבילתון או דילמא מצו למימר ליה כי קבלינן 

לתיקוני זביחה אדעתא דאכלת טפי מינן לא קבלינך תא שמע הממנה אחרים עמו על חלקו 

ליתן לו את שלו והוא אוכל את שלו והן אוכלין את שלהן מאי טעמא [ בני חבורה]רשאין 

לאו משום דהוי ליה כידים של אחד מהן יפות ואי סלקא דעתך ידיו יפות מצי אמר להו 

נ תרוייהו כחד מבני חבורה הוא "קבילתון ניהוי האי כידיו יפות אמרי לא דעות שאני דא

ש השמש שאכל כזית בשר בצד "רא גבן תדלא ניחא לן אינש נוכ' דאכלי מצי אמרי לי

התנור אם היה פקח ממלא כריסו ממנו אם רצו בני חבורה לעשות טובה עמו באין ויושבין 

בצדו ואוכלין דברי רבי יהודה רצו אין לא רצו לא ואמאי נימא להו הא קבילתון שאני 

ש בני "התם דאמרי ליה כי קבלינך אדעתא דנטרחך קמן למטרח לן לדידך לא קבלינך ת



חבורה שהיה ידיו של אחד מהן יפות רשאין לומר טול חלקך וצא ולא עוד אלא אפילו 

חמשה ועשו סיבולת רשאין לומר לו טול חלקך וצא שמע מינה מאי ולא עוד לא מיבעיא 

קאמר לא מיבעיא פסח דמצי אמרי ליה כי קבלינך לתקוני זביחה אלא אפילו סיבולת נמי 

לומר לו טול חלקך וצא איכא דאמרי הא לא איבעיא לן אלא דצוותא בעלמא הוא רשאין 

ש בני חבורה שהיו "הכי הוא דאיבעיא לן בני חבורה רשאין לחלק או אינן רשאין לחלק ת

ידיו של אחד מהן יפות רשאין לומר לו טול חלקך וצא ידיו יפות אין אין ידיו יפות לא 

יפתא בהדי הדדי אדאכיל רב הונא שמע מינה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עריבו ר

ל פלג לי אמר ליה קבילתון איתיביה כל "בריה דרב יהושע חדא אכיל רב פפא ארבע א

כי קבלינך לתיקוני ' ל התם דאמרי לי"הני תיובתא ושני כדשנינן איתיביה בני חבורה א

זביחה איתיביה סיבולת פלג ליה אזל עריב בהדי רבינא אדאכיל רב הונא בריה דרב 

עמו על ' ר הממנה אחרי"הושע חדא אכיל רבינא תמניא אמר מאה פפי ולא חדא רבינא תי

פסחו ועל חגיגתו מעות שבידו חולין והמוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום ומעות כל 

שהן יפלו לנדבה וכי מאחר דלא עשה ולא כלום מעות אמאי יפלו לנדבה אמר רבא קנסא 

אלא ארבעה ויהבו ליה חמשה אפילו בההיא יתירא נמי  ג דלא הוו שוו"ומאי כל שהן אע

אושעיא אפשר ידעי חברין בבלאי טעמא דהאי מלתא ' קנסוהו רבנן אמר עולא ואיתימא ר

זה הפריש טלה לפסחו וזה הפריש מעות לפסחו היאך הקדש חל על הקדש דקתני מעות 

שבידו חולין 

לההיא בממנה זונה על פסחו  אמר אביי אי לאו דאוקמיה רבי אושעיא   א גמרא,דף צ

ורבי היא הוה מוקמינא לה לההיא בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר קדשים 

קלים ממון בעלים הוא אבל בפסח לא משייר איניש במעות ודאי משייר איניש דמעיקרא 

כי מפריש להו אדעתא דהכי מפריש להו והא רבי היא ומשום הכי מעות שבידו חולין 

ובמעות ודאי משייר איניש וההיא דקא מוקי לה רבי אושעיא > ח לא משייר אינישדבפס>

ובמעות משייר איניש >כרבי לא מוקמינא ליה אנא כרבי דבפסח לא משייר איניש 

והא ליכא לאוקמי כרבי יוסי דהא > דמעיקרא כי מפריש להו אדעתא דהכי מפריש להו

והשתא דאוקמיה רבי אושעיא לההיא  תני בה והמוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום

אפילו בפסחו משייר איניש מאי ' בממנה זונה על פסחו ורבי היא שמע מינה דסבירא לי

היא דרבי אושעיא דתנן נתן לה מוקדשין באתננה הרי אלו מותרין עופות דחולין הרי אלו 

ן עופות אסורין שהיה בדין ומה אם מוקדשים שהמום פוסל בהן אין אתנן ומחיר חל עליה

לכל נדר ( דברים כג)ל "שאין המום פוסל בהן אינו דין שאין אתנן ומחיר חל עליהן ת

ו למוקדשין מעתה מה עופות שאין המום פוסל בהן אתנן ומחיר חל "לרבות את העופות ק

ל לכל נדר פרט "עליהן מוקדשין שהמום פוסל בהן אינו דין שאתנן ומחיר חל עליהן ת

חמנא נדר הא לאו הכי הוה אמינא מוקדשים חל איסור אתנן לנדור אלא טעמא דכתב ר

ר אושעיא בממנה זונה על פסחו ורבי היא "עליהן והא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו א

אם ימעט הבית מהיות משה החייהו משה מכדי אכילה ולא ( שמות יב)מאי רבי דתניא 

ל פסחו ועל חגיגתו מכדי מקח רבי אומר אף מכדי מקח שאם אין לו ממנה אחר עמו ע

ומעות שבידו חולין שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן רבה ורבי זירא חד אמר 

בעצים לצלייתו כולי עלמא לא פליגי דכיון דתקנתא דפסח הוא כגופא דפסח דמי כי פליגי 

במצה ומרור רבנן סברי הא אכילה אחריתי היא ורבי סבר כיון דהכשירו דפסח הוא 

על ( שמות יב)וחד אמר במצה ומרור נמי כולי עלמא לא פליגי דכתיב  כגופא דפסח דמי



מצות ומרורים יאכלוהו דכיון דמכשירין דפסח נינהו כפסח דמי כי פליגי ליקח בו חלוק 

ליקח בו טלית רבנן סברי מהיות משה אמר רחמנא החייהו לשה ורבי סבר החיה עצמך 

היא בממנה זונה על פסחו ורבי היא משה ולאביי דאמר אי לאו דאוקמה רבי אושעיא לה

ממון בעלים [ קלים]י הגלילי דאמר קדשים "הוי מוקמינן לה בקדשים קלים ואליבא דר

הוא אבל בפסח לא משייר איניש הא קתני בהדיא שעל מנת כן הקדישו ישראל את 

: פסחיהן אימא שעל מנת כן הקדישו ישראל מעות פסחיהן

שוחטין עליו בשביעי ראה שלש שוחטין עליו  זב שראה שתי ראיות   א משנה,דף צ

בשמיני שלו שומרת יום כנגד יום שוחטין עליה בשני שלה ראתה שני ימים שוחטין עליה 

: בשלישי והזבה שוחטין עליה בשמיני

אמר רב יהודה אמר רב שוחטין וזורקין על טבול יום ומחוסר כפורים    א גמרא,דף צ

ין על טמא שרץ ועולא אמר אף שוחטין וזורקין על ואין שוחטין וזורק   ב גמרא,דף צ

טמא שרץ לרב מאי שנא טבול יום דחזי לאורתא טמא שרץ נמי חזי לאורתא מחוסר 

טבילה טבול יום נמי מחוסר הערב שמש שמשא ממילא ערבא מחוסר כפורים נמי הא 

 מחוסר כפרה שקינו בידו טמא שרץ נמי הרי מקוה לפניו דילמא פשע אי הכי מחוסר

ד של "ד וכדרב שמעיה דאמר חזקה אין ב"כפורים נמי דילמא פשע כגון דמסרינהו לב

כהנים עומדין משם עד שיכלו מעות שבשופרות ולרב מדאורייתא מיחזא חזי ורבנן הוא 

דגזרו ביה אלמה אמר רב מטמאין אחד מהן בשרץ אלא לרב מדאורייתא נמי לא חזי 

לנפש מי לא עסקינן שחל שביעי שלו להיות איש איש כי יהיה טמא ( במדבר ט)דכתיב 

בערב הפסח דהיינו טומאת שרץ ואמר רחמנא נידחי וכי תימא ממאי דהכי סבר לה כרבי 

( במדבר ט)יצחק דאמר טמאי מת מצוה היו שחל שביעי שלהן להיות בערב הפסח שנאמר 

ר יכולין ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ביום ההוא הוא דאינן יכולין לעשות אבל למח

לעשות ואמר רחמנא נדחו תנן זב שראה שתי ראיות שוחטין עליו בשביעי מאי לאו דלא 

ל "ל הא קמ"טביל ושמע מינה שוחטין וזורקין על טמא שרץ לא דטביל אי טביל מאי קמ

ל דשמשא ממילא ערבא הכי נמי מסתברא מדקתני "ג דמחוסר הערב השמש קמ"דאע

בשמיני אי אמרת בשלמא זב שראה שתי ראיות  סיפא ראה שלש ראיות שוחטין עליו

ד אמינא ראה שתי ראיות בשביעי הוא דלא "שוחטין עליו בשביעי דטביל איצטריך ס

ג "ל דאע"מחוסר מעשה אבל ראה שלש בשמיני דמחוסר מעשה מחוסר כפרה לא קמ

דמחוסר כפרה שוחטין וזורקין עילויה אלא אי אמרת ראה שתי ראיות בשביעי דלא טביל 

אה שלש בשמיני למה לי השתא יש לומר ראה שתי ראיות בשביעי דלא טביל דטמא ר

מעליא הוא שחטינן וזרקינן עילויה ראה שלש בשמיני דטביל ליה בשביעי דקלישא 

מ ראה שתי ראיות בשביעי "ש דשחטינן וזרקינן עילויה אלא לאו ש"טומאה לא כ

ד אמינא בשביעי הוא "ואיצטריך סדשחטינן עילויה דטביל לא לעולם אימא לך דלא טביל 

ל כדרב "דבידו לתקן אבל בשמיני דאין בידו להקריב קרבן אימא פשעי ביה כהנים קמ

תני תנא קמיה דרב אדא בר אהבה והזבה שוחטין עליה  : 'והזבה שוחטין וכו : שמעיה

בשביעי שלה אמר ליה זבה בשביעי שלה מי חזיא אפילו למאן דאמר שוחטין וזורקין על 

מ טמא שרץ דחזי לאורתא הא עד למחר דמתיא כפרה לא חזיא אימא "מא שרץ הט

ל כדרב שמעיה רבינא אמר נדה "בשמיני פשיטא מהו דתימא כיון דמחסרא כפרה לא קמ

למאן דאמר ' ל נדה בשביעי מי חזיא אפי"תנא קמיה והנדה שוחטין עליה בשביעי א

רתא דשביעי הוא דטבלה עד שמיני שוחטין וזורקין על טמא שרץ דחזי לאורתא נדה לאו



דעבדה הערב שמש לא חזיא אלא אימא בשמיני פשיטא השתא ומה זבה דמיחסרא כפרה 

שוחטין וזורקין עליה בשמיני נדה דלא מיחסרא כפרה צריכה למימר דשחטינן וזרקינן 

עלה נדה איצטריכא ליה הא קא משמע לן בשמיני אין בשביעי לא כדתניא כל חייבי 

בילתן ביום נדה ויולדת טבילתן בלילה דתניא יכול תהא טובלת מבעוד יום טבילות ט

שבעת ימים תהיה בנדתה תהא בנדתה כל שבעה ויולדת איתקש ( ויקרא טו)תלמוד לומר 

: לנדה

האונן    ב משנה,דף צ

והמפקח את הגל וכן מי שהבטיחוהו להוציאו מבית האסורים והחולה    א משנה,דף צא

לאכול כזית שוחטין עליהן על כולם אין שוחטין עליהן בפני עצמן שמא  והזקן שהן יכולין

יביאו את הפסח לידי פסול לפיכך אם אירע בהן פסול פטורין מלעשות פסח שני חוץ מן 

: המפקח בגל שהוא טמא מתחלתו

> ם"דעכו>ר יוחנן לא שנו אלא בית האסורין "אמר רבה בר הונא א   א גמרא,דף צא

האסורין דישראל שוחטין בפני עצמו כיון דאבטחינהו מפיק ליה דכתיב אבל בית { דגוים}

שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב אמר רב חסדא הא דאמרת בית ( צפניה ג)

לא אמרן אלא חוץ לחומת בית פאגי אבל לפנים מחומת { דגוים> }ם"דעכו>האסורין 

לפיכך אם אירע  : ה ואכיל ליהט אפשר דאמטו לי"בית פאגי שוחטין עליו בפני עצמו מ

יוחנן לא שנו אלא גל עגול אבל גל ארוך פטור ' אמר רבה בר בר חנה אמר ר : 'וכו

ש בנו של רבי יוחנן בן "מלעשות פסח שני אימא טהור היה בשעת שחיטה תניא נמי הכי ר

ברוקה אומר מפקח בגל עתים פטור עתים חייב כיצד גל עגול ונמצאת טומאה תחתיו חייב 

: גל ארוך ונמצאת טומאה תחתיו פטור אימא טהור היה בשעת שחיטה

אין שוחטין את הפסח על היחיד דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר    א משנה,דף צא

ואפילו חבורה של מאה שאינן יכולין לאכול כזית אין שוחטין עליהן ואין עושין חבורת 

: נשים ועבדים וקטנים

( דברים טז)ן שוחטין את הפסח על היחיד תלמוד לומר ר מנין שאי"ת   א גמרא,דף צא

יהודה ורבי יוסי אומר יחיד ויכול לאכלו שוחטין ' לא תוכל לזבוח את הפסח באחד דברי ר

עליו עשרה ואין יכולין לאכלו אין שוחטין עליהן ורבי יוסי האי באחד מאי עביד ליה 

בבמת יחיד בשעת איסור  ש אומר מניין לזובח את פסחו"ש דתניא ר"מיבעי ליה לכדר

ל לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך יכול אף בשעת "הבמות שהוא בלא תעשה ת

ל באחד שעריך לא אמרו אלא בשעה שכל ישראל נכנסין בשער אחד "היתר הבמות כן ת

ש דילמא כדקאמר "יוסי ממאי דלהכי דקאמר ר' י האי מנא ליה תרתי שמעת מינה ולר"ור

איש לפי אכלו רמי ( שמות יב)א אמר לך לא סלקא דעתך דהא כתיב יהודה הוא דאת' ר

ר יהודה אין שוחטין את הפסח על היחיד "ליה רב עוקבא בר חיננא מפרישנא לרבא מי א

ורמינהו אשה בראשון שוחטין עליה בפני עצמה ובשני עושין אותה טפילה לאחרים דברי 

צמן אמר ליה מי עבדינן חבורה ל לא תימא בפני עצמה אלא אימא בפני ע"יהודה א' ר

שכולה נשים והתנן אין עושין חבורת נשים ועבדים וקטנים מאי לאו נשים לחודייהו 

ועבדים לחודייהו וקטנים לחודייהו אמר ליה לא נשים ועבדים וקטנים נשים ועבדים 

משום תפלות קטנים ועבדים משום 

בפני עצמה ובשני עושין פריצותא גופא אשה בראשון שוחטין עליה    ב גמרא,דף צא

יוסי אומר אשה בשני שוחטין עליה בפני עצמה ' יהודה ר' אותה טפילה לאחרים דברי ר



ש אומר אשה בראשון עושין אותה טפילה לאחרים בשני אין שוחטין "ל בראשון ר"ואין צ

במכסת נפשות ואפילו נשים וכי ( שמות יב)עליה כל עיקר במאי קמיפלגי רבי יהודה סבר 

חטאו ישא האיש ההוא איש אין אשה לא וכי ( במדבר ט)ה אפילו בשני נמי כתיב "א תימא

תימא אי הכי אפילו טפילה נמי בשני לא אהני ככל חקת הפסח לטפילה בעלמא ורבי יוסי 

( במדבר ט)מאי טעמא דכתיב בראשון במכסת נפשות ואפילו אשה וכתיב בפסח שני 

שים ואלא חטאו ישא האיש ההוא למעוטי מאי ונכרתה הנפש ההיא מישראל נפש ואפילו נ

ש כתיב בראשון איש איש אין אשה לא וכי תימא אי הכי אפילו "למעוטי קטן מכרת ור

ת אפילו בשני נמי מיעט רחמנא בשני "טפילה נמי לא אהני ליה במכסת נפשת לטפילה וכ

אשון דכתיב חטאו ישא האיש איש אין אשה לא ממאי קממעיט ליה אי מחיוב השתא בר

ויקחו ( שמות יב)ש אי נימא "לא בשני מיבעיא אלא לאו מטפילה ומאי איש דקאמר ר

ההוא מיבעי ליה לכדרבי יצחק דאמר איש זוכה ואין קטן ' להם איש שה לבית אבות וגו

שמעון רבי שמעון נמי ' יוסי סבר לה כר' מאיש לפי אכלו הא מדר( שמות יב)זוכה ואלא 

בעי ליה דשוחטין את הפסח על היחיד אמר לך אם כן נכתוב יוסי וההוא מי' סבר לה כר

רחמנא לפי אכלו מאי איש שמעת מינה תרתי כמאן אזלא הא דאמר רבי אלעזר אשה 

בראשון חובה ובשני רשות ודוחה את השבת אי רשות אמאי דוחה את השבת אלא אימא 

ר יוחנן אין "אר יעקב "בשני רשות ובראשון חובה ודוחה את השבת כמאן כרבי יהודה א

ר פסח ומצה ומרור "ת : עושין חבורה שכולה גרים שמא ידקדקו בו ויביאוהו לידי פסול

שמעון אומר באנשים חובה ובנשים רשות אהייא קאי ' בראשון חובה מכאן ואילך רשות ר

ש אומר באנשים "אילימא אפסח פסח כל שבעה מי איכא ואלא אמצה ומרור אימא סיפא ר

ת לית ליה לרבי שמעון הא דאמר רבי אלעזר נשים חייבות באכילת חובה ובנשים רשו

לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות כל ( דברים טז)מצה דבר תורה שנאמר 

שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה והני נשים הואיל וישנן בבל תאכל חמץ 

' ובה מכאן ואילך רשות רישנן בקום אכול מצה אלא אימא פסח מצה ומרור בראשון ח

: שמעון אומר פסח באנשים חובה בנשים רשות

אונן טובל ואוכל את פסחו לערב אבל לא בקדשים השומע על מתו    ב משנה,דף צא

ש "פ ב"והמלקט לו עצמות טובל ואוכל בקדשים גר שנתגייר בע   א משנה,דף צב

: רלה כפורש מן הקברה אומרים הפורש מן הע"אומרים טובל ואוכל את פסחו לערב וב

ט קא סבר אנינות דלילה דרבנן וגבי פסח לא העמידו דבריהם במקום "מ   א גמרא,דף צב

מלקט עצמות הא  : 'השומע על מתו וכו : כרת גבי קדשים העמידו דבריהם במקום עשה

אמר רבה בר בר  : 'גר שנתגייר וכו : בעי הזאת שלישי ושביעי אימא שליקטו לו עצמות

ה סברי גזירה שמא יטמא לשנה הבאה ויאמר "וחנן מחלוקת בערל נכרי דבר י"חנה א

אישתקד מי לא טבלתי ואכלתי עכשיו נמי אטבול ואוכל ולא ידע דאשתקד נכרי הוה ולא 

ש סברי לא גזרינן אבל ערל ישראל דברי "מקבל טומאה עכשיו ישראל ומקבל טומאה וב

ישראל משום ערל נכרי תניא נמי הכי הכל טובל ואוכל את פסחו לערב ולא גזרינן ערל 

ה על ערל ישראל שטובל ואוכל את פסחו לערב "ש וב"ש בן אלעזר לא נחלקו ב"אמר ר

ה אומרים "ש אומרים טובל ואוכל את פסחו לערב וב"על מה נחלקו על ערל נכרי שב

אמר רבא ערל הזאה ואיזמל העמידו דבריהן במקום  : הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר

אונן ומצורע ובית הפרס לא העמידו דבריהן במקום כרת ערל הא דאמרן הזאה  כרת

דאמר מר הזאה שבות ואינו דוחה את השבת איזמל דתניא כשם שאין מביאין אותו דרך 



רשות הרבים כך אין מביאין אותו דרך גגות ודרך חצרות ודרך קרפיפות אונן הא דאמרן 

לו בערב הפסח וראה קרי בו ביום טובל מצורע מאי היא דתניא מצורע שחל שמיני ש

פ שטבול יום אינו נכנס זה נכנס מוטב יבא עשה שיש בו כרת "ואוכל אמרו חכמים אע

דברי )ר יוחנן דבר תורה אפילו עשה אין בו שנאמר "וידחה עשה שאין בו כרת וא

לפני החצר החדשה מאי חצר ' ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית ה( ב כהימים 

ש "החדשה שחדשו בו דבר ואמרו טבול יום לא יכנס במחנה לויה בית הפרס דתנן ושוין ב

ה "וב

לעושי >שבודקין לעושי פסח ואין בודקין לאוכלי תרומה מאי בודקין    ב גמרא,דף צב

אמר רב יהודה אמר שמואל מנפח בית הפרס והולך רב יהודה בר אביי משמיה > פסח

:  ש טהורדרב יהודה אמר בית הפרס שניד

  

מסכת פסחים פרק ט 

מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון יעשה את השני    ב משנה,דף צב

בדרך ' כ למה נאמר טמא או שהי"שגג או נאנס ולא עשה את הראשון יעשה את השני א

: רחוקה שאלו פטורין מהכרת ואלו חייבין בהכרת

ו וזרקו עליו רב נחמן אמר הורצה רב איתמר היה בדרך רחוקה ושחט   ב גמרא,דף צב

ששת אמר לא הורצה רב נחמן אמר הורצה מיחס הוא דחס רחמנא עליו ואי עביד תבא 

נ מנא אמינא "עליו ברכה ורב ששת אמר לא הורצה מידחא דחייה רחמנא כטמא אמר ר

לה דתנן מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון יעשה את השני מכלל דאי 

עבד ורב ששת אמר לך אי הכי סיפא דקתני שגג או נאנס ולא עשה את הראשון בעי 

יעשה את השני מדקתני ולא עשה מכלל דאי בעי עבד הרי שגג והרי נאנס אלא מזיד קתני 

נ אונן קתני בהדייהו אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני אלו פטורין "בהדייהו ה

אשוגג ונאנס שוגג ונאנס בני כרת נינהו אלא מהכרת ואלו חייבין בהכרת אהייא אילימא 

לאו אמזיד ואונן ורב נחמן אמר לך לעולם אמזיד לחודיה ובדין הוא דאיבעי ליה למיתנא 

חייב והאי דקתני חייבין איידי דתנא רישא פטורין תנא סיפא חייבין אמר רב ששת מנא 

בדרך רחוקה ( במדבר ט)' טמא ונאמ( במדבר ט)ע אומר נאמר "אמינא לה דתניא ר

מה טמא שספק בידו לעשות ואינו עושה אף דרך רחוקה נמי שספק בידו    א גמרא,דף צג

דקסבר אין שוחטין וזורקין על ' עקיבא לטעמי' לעשות ואינו עושה ורב נחמן אמר לך ר

ר אלו שעושין את "ד שוחטין וזורקין על טמא שרץ ת"טמא שרץ ואנא סבירא ליה כמ

ובועלי נדות והיולדות השוגגין [ ונדות]צורעין והמצורעות השני הזבין והזבות המ

כ למה נאמר טמא למה נאמר דאי בעי "והאנוסין והמזידין וטמא ושהיה בדרך רחוקה א

כ למה נאמר בדרך רחוקה לפוטרו מן הכרת "למיעבד בראשון לא שבקינן ליה אלא א

ן את השני אלא טמא ד הורצה אשה בשני מי מיחייבא והא תניא יכול לא יהו עושי"וכמ

איש איש לא ( במדבר ט)ל "נפש ושהיה בדרך רחוקה זבין ומצורעין ובועלי נדות מנין ת

ר חייב כרת על הראשון וחייב כרת על השני דברי רבי "ש ת"י ור"יוסי הא ר' קשיא הא ר

[ על]ח בן עקביא אומר אף "רבי נתן אומר חייב כרת על הראשון ופטור על השני ר



כ לא עשה את השני ואזדו לטעמייהו דתניא גר שנתגייר בין "חייב כרת אא הראשון אינו

שני פסחים וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים חייב לעשות פסח שני דברי רבי רבי נתן 

אומר כל שזקוק לראשון זקוק לשני כל שאין זקוק לראשון אין זקוק לשני במאי קמיפלגי 

סבר שני תשלומין דראשון הוא תקוני לראשון  רבי סבר שני רגל בפני עצמו הוא רבי נתן

לא מתקין ליה ורבי חנניא בן עקביא סבר שני תקנתא דראשון הוא ושלשתן מקרא אחד 

וחדל ( במדבר ט)והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה רבי סבר ( במדבר ט)דרשו 

ו לא הקריב במעד' קרבן ה( במדבר ט)לעשות הפסח ונכרתה דלא עבד בראשון אי נמי 

חטאו ישא כרת הוא [ דהאי]> דהא>בשני וממאי 

ונשא ( ויקרא כד)קסבר מגדף היינו מברך השם וכתיב במברך את השם    ב גמרא,דף צג

נתן סבר ' חטאו וגמר האי חטאו דהכא מחטאו דהתם מה להלן כרת אף כאן נמי כרת ור

דהא קרבן  ק רחמנא"וחדל לעשות הפסח ונכרתה דהאי כי לשון דהא הוא וה( במדבר ט)

לא הקריב במועדו בראשון האי חטאו ישא מאי עביד ליה קסבר מגדף לאו היינו מברך ' ה

חנניא ' את השם וגמר האי חטאו דהתם מהאי חטאו דהכא מה הכא כרת אף התם כרת ור

לא הקריב במועדו בשני והאי ' בן עקביא סבר וחדל לעשות הפסח ונכרתה אי קרבן ה

דאמרן הלכך הזיד בזה ובזה דברי הכל חייב שגג בזה ובזה חטאו ישא מאי עביד ליה כ

נתן מחייבי לרבי חנניא בן עקביא ' דברי הכל פטור הזיד בראשון ושגג בשני לרבי ולר

: חנניא בן עקביא פטור' נתן ולר' פטור שגג בראשון והזיד בשני לרבי חייב לר

תה לכל רוח דברי רבי איזו היא דרך רחוקה מן המודיעים ולחוץ וכמד   ב משנה,דף צג

( במדבר ט)א אומר מאיסקופת העזרה ולחוץ אמר ליה רבי יוסי לפיכך נקוד על "עקיבא ר

: לומר לא מפני שרחוק ודאי אלא מאיסקופת העזרה ולחוץ' ה

אמר עולא מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא סבר לה כי    ב גמרא,דף צג

וחנן כמה מהלך אדם ביום עשרה פרסאות מעלות הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי י

השחר ועד הנץ החמה חמשת מילין משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים חמשת מילין פשו 

לה תלתין חמיסר מצפרא לפלגא דיומא וחמיסר מפלגא דיומא לאורתא עולא לטעמיה 

 דאמר עולא אי זה הוא דרך רחוקה כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה אמר מר מעלות

וכמו השחר עלה ויאיצו ( בראשית יט)השחר עד הנץ החמה חמשת מילין מנא לן דכתיב 

השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ואמר רבי חנינא ( בראשית יט)וכתיב ' המלאכים וגו

לדידי חזי לי ההוא אתרא והויא חמשה מילין גופא אמר עולא איזה הוא דרך רחוקה כל 

רב יהודה אמר כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה אמר שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה ו

ליה רבה לעולא לדידך קשיא ולרב יהודה קשיא לדידך קשיא דאמרת כל שאין יכול 

ליכנס בשעת שחיטה והא טמא שרץ דאין יכול ליכנס בשעת שחיטה וקאמרת שוחטין 

ה והא וזורקין על טמא שרץ ולרב יהודה קשיא דאמר כל שאין יכול ליכנס בשעת אכיל

טמא שרץ דיכול ליכנס בשעת אכילה וקאמר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ אמר ליה 

ק דרך רחוקה לטהור ואין דרך רחוקה "לא לדידי קשיא ולא לרב יהודה קשיא לדידי ל

לטמא 

איש ( במדבר ט)לרב יהודה לא קשיא טמא שרץ רחמנא דחייה דכתיב    א גמרא,דף צד

איש כי יהיה טמא לנפש מי לא עסקינן שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח ואפילו הכי 

אמר רחמנא לידחי תנו רבנן היה עומד חוץ למודיעים ויכול ליכנס בסוסים ובפרדים יכול 

היה בדרך היה עומד לפנים מן המודיעים ובדרך לא היה והלה ( במדבר ט)ל "יהא חייב ת



ל ובדרך לא "ואין יכול ליכנס מפני גמלים וקרונות המעכבות אותו יכול לא יהא חייב ת

אמר רבא שיתא אלפי פרסי הוי עלמא וסומכא דרקיעא אלפא  : היה והרי לא היה בדרך

ה מהלך ר יוחנן כמ"פרסי חדא גמרא וחדא סברא סבר לה כי הא דאמר רבה בר בר חנה א

מילין משקיעת החמה עד ' פרסאות מעלות השחר ועד הנץ החמה ה' אדם בינוני ביום י

צאת הכוכבים חמשה מילין נמצא עוביו של רקיע אחד מששה ביום מיתיבי רבי יהודה 

אומר עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום תדע כמה מהלך אדם בינוני ביום עשר פרסאות 

ת מילין משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבע

מילין נמצאת עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום תיובתא דרבא תיובתא דעולא תיובתא 

יוחנן אמר לך אנא ביממא הוא דאמרי ורבנן הוא דקא טעו דקא ' לימא תיהוי תיובתא דר

איצו שאני וי( בראשית יט)חשבן דקדמא וחשוכא לימא תיהוי תיובתא דרבי חנינא לא 

ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה ומצרים אחד מששים בכוש ' ש מצרים הי"ת

וכוש אחד מששים בעולם ועולם אחד מששים בגן וגן אחד מששים בעדן ועדן אחד 

מששים בגיהנם נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדירה לגיהנם תיובתא תא שמע דתנא דבי 

תחת כוכב אחד יושב תדע שהרי אדם נותן עינו אליהו רבי נתן אומר כל הישוב כולו 

בכוכב אחד הולך למזרח עומד כנגדו לארבע רוחות העולם עומד כנגדו מכלל דכל הישוב 

ש עגלה בצפון ועקרב בדרום וכל הישוב כולו אינו "כולו תחת כוכב אחד יושב תיובתא ת

ום שאין חמה יושב אלא בין עגלה לעקרב וכל הישוב כולו אינו הוה אלא שעה אחת בי

נכנסת לישוב אלא שעה אחת ביום תדע שבחמש חמה במזרח ובשבע חמה במערב חצי 

יוחנן בן זכאי מה ' ש דאמר ר"שש וחצי שבע חמה עומדת בראש כל אדם תיובתא ת

אעלה על במתי עב אדמה ( ישעיהו יד)תשובה השיבתו בת קול לאותו רשע בשעה שאמר 

בן רשע לעליון יצתה בת קול ואמרה לו רשע 

בן בנו של נמרוד הרשע שהמריד את כל העולם כולו עלי במלכותו כמה    ב גמרא,דף צד

ימי שנותינו ( תהילים צ)שנותיו של אדם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה שנאמר 

בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה 

מאות שנה וכן בין ' יע לרקיע מהלך הרק> כל>מאות שנה ובין ' ועוביו של רקיע מהלך ה

ר חכמי ישראל "אך אל שאול תורד אל ירכתי בור תיובתא ת( ישעיהו יד)כל רקיע ורקיע 

אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרין וחכמי אומות העולם אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועין 

רב אחא ר תשובה לדבריהם מעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון מתקיף לה "א

נ כצינורא דדשא חכמי ישראל אומרים ביום חמה "בר יעקב ודילמא כבוצינא דריחיא א

מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם אומרים ביום 

ר ונראין דבריהן מדברינו "חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע א

נתן אומר בימות החמה חמה מהלכת בגובה ' ן תניא רשביום מעינות צוננין ובלילה רותחי

של רקיע לפיכך כל העולם כולו רותח ומעינות צוננין בימות הגשמים חמה מהלכת 

בשיפולי רקיע לפיכך כל העולם כולו צונן ומעינות רותחין תנו רבנן בארבעה שבילין 

ב ואלול חמה מהלכת ניסן אייר וסיון מהלכת בהרים כדי לפשר את השלגין תמוז א

מהלכת בישוב כדי לבשל את הפירות תשרי מרחשון וכסליו מהלכת בימים כדי ליבש את 

ורבי אליעזר אומר  : הנהרות טבת שבט ואדר מהלכת במדבר שלא ליבש את הזרעים

ג דמצי עייל ולא אמרינן ליה קום עייל והתניא ערל שלא מל ענוש "ואע : 'מאסקופת כו

י דרך רחוקה לטהור ואין דרך רחוקה לטמא רבא אמר כרת דברי רבי אליעזר אמר אבי



תנאי היא דתניא רבי אליעזר אומר נאמר ריחוק מקום בפסח ונאמר ריחוק מקום במעשר 

מה להלן חוץ לאכילתו אף כאן חוץ לאכילתו רבי יוסי בר רבי יהודה אומר משום רבי 

אים הלך אחר רוב אליעזר חוץ לעשייתו כמאן אזלא הא דאמר רבי יצחק בר רב יוסף בטמ

אמר לו רבי  : העומדין בעזרה כמאן כרבי יוסי בר רבי יהודה שאמר משום רבי אליעזר

תניא רבי יוסי הגלילי אומר דרך שומע אני מהלך שנים או שלשה ימים  : 'יוסי לפיכך וכו

: ובדרך לא היה מגיד שמאסקופת העזרה ולחוץ קרוי דרך( במדבר ט)כשהוא אומר 

מה בין פסח הראשון לשני הראשון אסור בבל יראה ובל ימצא והשני    א משנה,דף צה

חמץ ומצה עמו בבית הראשון טעון הלל באכילתו והשני אינו טעון הלל באכילתו זה וזה 

: טעון הלל בעשייתן ונאכלין צלי על מצה ומרורים ודוחין את השבת

שבגופו הכתוב ככל חוקת הפסח יעשו אותו במצוה ( במדבר ט)ר "ת   א גמרא,דף צה

על מצות ומרורים יאכלוהו יכול אפילו מצות ( במדבר ט)ל "מדבר מצוה שעל גופו מנין ת

ועצם לא ישברו בו מה שבירת העצם מיוחד מצוה שבגופו ( במדבר ט)ל "שלא על גופו ת

יעשו אתו במצות שבגופו הכתוב ( במדבר ט)אף כל מצוה שבגופו איסי בן יהודה אומר 

ק "ל אף מצוה שלא על גופו הא אמרת במצוה שבגופו הכתוב מדבר המדבר אמר מר יכו

השתא דאמרת על מצות ומרורים יאכלוהו אלמא יעשו אותו לאו דוקא הוא אימא הוה ליה 

ל איסי בן יהודה האי "כפרט וכלל ונעשה כלל מוסיף על הפרט ואפילו כל מילי נמי קמ

ואחד עצם שאין בו מוח ורבנן האי  עצם מאי עביד ליה מיבעי ליה לאחד עצם שיש בו מוח

יעשו אותו מאי עבדי ליה מיבעי ליה שאין שוחטין את הפסח על היחיד דכמה דאפשר 

ר ככל חוקת הפסח יעשו אותו יכול כשם שהראשון אסור בבל יראה "לאהדורי מהדרינן ת

ל על מצות ומרורים יאכלוהו ואין לי "ובל ימצא כך שני אסור בבל יראה ובל ימצא ת

לא ישאירו ממנו עד בקר ואין לי אלא ( במדבר ט)ל "ת מנין ת"לא מצות עשה מצות לא

ועצם לא ישברו בו מה ( במדבר ט)ל "ת גמור מנין ת"ת שניתק לעשה מצות ל"מצות ל

ת "ת שניתק לעשה ול"ע ול"ת גמור אף כל מ"ת שניתק לעשה ול"ע ול"הפרט מפורש מ

צלי אש בפרטיה מאי ממעיט ליה השבתת  גמור בכלליה דמצות ומרורים מאי קא מרבי

שאור איפוך אנא מצוה דגופיה עדיף בכלליה דלא ישאירו ממנו עד בקר מאי קא מרבה 

בפרטיה מאי קא > דדמי ליה דהאי מיפסל בנותר והאי מיפסל ביוצא>ליה לא תוציא ממנו 

והאי  דדמי ליה דהאי אינו לוקה דהוה לאו שניתק לעשה>ממעט ליה לא יראה ולא ימצא 

איפוך אנא מצוה דגופיה עדיף בכלליה דעצם לא > אינו לוקה דהוה ליה לאו שניתק לעשה

ישברו בו 

אל תאכלו ממנו נא בפרטיה מאי קא ממעטי ( שמות יב)מאי קא מרבה    ב גמרא,דף צה

הראשון טעון  : לא תשחט על חמץ דם זבחי איפוך אנא מצוה דגופיה עדיף( שמות לד)

שמעון בן יהוצדק אמר קרא ' ר יוחנן משום ר"מנא הני מילי א : 'הלל באכילתו וכו

השיר יהיה לכם כליל התקדש חג לילה המקודש לחג טעון הלל לילה שאין ( ישעיהו ל)

ט איבעית אימא לילה קא "מ : 'זה וזה טעונין הלל בעשייתן כו : מקודש לחג אין טעון הלל

שוחטין את פסחיהן ונוטלין את  ממעט יום לא קא ממעט ואיבעית אימא אפשר ישראל

דלא כרבי ' שבת אין טומאה לא מתני : 'ונאכלין צלי וכו : לולביהן ואין אומרים הלל

יהודה אומר אף דוחה את ' יהודה דתניא דוחה את השבת ואין דוחה את הטומאה ר

ק מפני טומאה דחיתיו יחזור ויעשה בטומאה ורבי יהודה התורה חזרה "ט דת"הטומאה מ

ר פסח ראשון דוחה את השבת פסח שני "לעשותו בטהרה לא זכה יעשה בטומאה תעליו 



דוחה את השבת פסח ראשון דוחה את הטומאה פסח שני דוחה את הטומאה פסח ראשון 

יהודה ולרבי יהודה טעון לינה ' טעון לינה פסח שני טעון לינה דוחה את הטומאה כמאן כר

ופנית ( דברים טז)שאין טעון לינה שנאמר יהודה אומר מניין לפסח שני ' והא תניא ר

ששת ימים תאכל מצות הנאכל לששה טעון ( דברים טז)בבקר והלכת לאהליך וכתיב 

: לינה שאין נאכל לששה אין טעון לינה תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה

הפסח שבא בטומאה לא יאכלו ממנו זבין וזבות נדות ויולדות ואם אכלו    ב משנה,דף צה

: אליעזר פוטר אף על ביאת מקדש' כרת ורפטורין מ

ר זבין וזבות נדות ויולדות שאכלו בפסח שבא בטומאה יכול יהו "ת   ב גמרא,דף צה

והנפש אשר תאכל בשר ( ויקרא ז)כל טהור יאכל בשר ( ויקרא ז)חייבין תלמוד לומר 

א וטמאתו עליו ונכרתה נאכל לטהורים חייבים עליו משום טמ' מזבח השלמים אשר לה

ושאינו נאכל לטהורין אין טמאין חייבין עליו משום טמא רבי אליעזר אומר יכול דחקו 

וישלחו ( במדבר ה)זבין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה יכול יהו חייבין תלמוד לומר 

מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש בזמן שטמאי מתים משתלחין זבין ומצורעין 

תלחין אין זבין ומצורעין משתלחין בעי רב יוסף דחקו טמאי משתלחין אין טמאי מתים מש

מתים ונכנסו להיכל בפסח הבא בטומאה מהו מדאישתרי טומאת עזרה אישתרי נמי 

טומאת היכל או דילמא מאי דאישתרי אישתרי מאי דלא אישתרי לא אישתרי אמר רבא 

אמר רבא אמר וישלחו מן המחנה אפילו מקצת מחנה איכא דאמרי ( במדבר ה)אמר קרא 

קרא וישלחו מן המחנה אל מחוץ למחנה תשלחום כל היכא דקרינן ביה אל מחוץ למחנה 

תשלחום קרינן ביה וישלחו מן המחנה בעי רב יוסף דחקו טמאי מתים ואכלו אימורי פסח 

הבא בטומאה 

מהו מדאישתרי טומאת בשר אישתרי נמי טומאת אימורין או דילמא מאי    א גמרא,דף צו

י אישתרי מאי דלא אישתרי לא אישתרי אמר רבא מכדי טומאת אימורין מהיכא דאישתר

לרבות את האימורין כל היכא דאיתיה ' אשר לה( ויקרא ז)איתרבי מטומאת בשר דכתיב 

לטומאת בשר איתיה לטומאת אימורין כל היכא דליתיה לטומאת בשר ליתיה לטומאת 

ל אביי ומאן לימא לן דלא "אקטרינהו אאימורין בעי רבי זירא אימורי פסח מצרים היכא 

מזבחות היו שם על המשקוף ועל שתי המזוזות ותו ' שויסקי עבוד ועוד הא תנא רב יוסף ג

: מידי אחרינא לא הוה

מה בין פסח מצרים לפסח דורות פסח מצרים מקחו מבעשור וטעון    א משנה,דף צו

חפזון בלילה אחד ופסח דורות הזאה באגודת אזוב ועל המשקוף ועל שתי המזוזות ונאכל ב

: נוהג כל שבעה

דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחדש ( שמות יב)מנא לן דכתיב    א גמרא,דף צו

והיה ( שמות יב)הזה ויקחו זה מקחו מבעשור ואין פסח דורות מקחו מבעשור אלא מעתה 

ים קודם ימ' לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה הכי נמי זה טעון ביקור ד

ימים ' שחיטה ואין אחר טעון ביקור והתניא בן בג בג אומר מניין לתמיד שטעון ביקור ד

תשמרו להקריב לי במועדו ולהלן הוא אומר והיה לכם ( במדבר כח)' קודם שחיטה שנא

ימים קודם שחיטה אף כאן טעון ביקור ' למשמרת עד ארבעה עשר מה להלן טעון ביקור ד

ועבדת ( שמות יג)שאני התם דכתיב תשמרו ופסח דורות נמי הכתיב ימים קודם שחיטה ' ד

את העבדה הזאת בחדש הזה שיהו כל עבודות חדש זה כזה אלא ההוא הזה למעוטי פסח 

נ דזה נאכל "ואכלו את הבשר בלילה הזה ה( שמות יב)שני דכוותיה אלא מעתה דכתיב 



' לא הזה למה לי לכדרבלילה ואין אחר נאכל בלילה אמר קרא ועבדת את העבודה א

נ דבו אינו "וכל ערל לא יאכל בו ה( שמות יב)ע אלא מעתה דכתיב "אלעזר בן עזריה ור

ועבדת אלא בו למה לי בו אינו אוכל ( שמות יג)אוכל אבל אוכל בפסח דורות אמר קרא 

נ "בן נכר לא יאכל בו ה[ כל]> וכל>( שמות יב)אבל הוא אוכל במצה ומרור אלא מעתה 

המרת >ו אוכל אבל אוכל הוא פסח לדורות אמר קרא ועבדת אלא בו למה לי בו דבו אינ

פוסלת בתרומה ואיצטריך { משומדות> }המרת דת>פוסלת ואין { משומדות> }דת

למיכתב ערל ואיצטריך למכתב בן נכר דאי כתב רחמנא ערל משום דמאיס אבל בן נכר 

ין לבו לשמים אבל ערל דלבו לא מאיס אימא לא צריכא ואי אשמעינן בן נכר משום דא

תושב ושכיר לא יאכל בו הכי נמי דבו ( שמות יב)לשמים אימא לא צריכא אלא מעתה 

המרת >הוא אינו אוכל אבל אוכל הוא בפסח דורות אמר קרא ועבדת אלא בו למה לי בו 

פוסלת בתרומה אלא מעתה { משומדות> }המרת דת>פוסלת ואין { משומדות> }דת

נ דבו אינו אוכל אבל אוכל בפסח דורות אמר קרא "אותו אז יאכל בו ה ומלתה( שמות יב)

ל בו מילת זכריו ועבדיו מעכבת ואין מילת זכריו ועבדיו מעכבת "ועבדת אלא בו ל

נ דבו אינו שובר אבל "ועצם לא ישברו בו ה( במדבר ט)בתרומה אלא מעתה דכתיב 

שר ולא בפסול אלא מעתה שובר בפסח דורות אמר קרא ועבדת אלא בו למה לי בו בכ

אל תאכלו ממנו נא ממנו אי אתה אוכל אבל אתה אוכל נא בפסח דורות ( שמות יב)דכתיב 

מנא לן  : 'ונאכל בחפזון וכו : ר יצחק"אמר קרא ועבדת אלא ממנו למה לי לכדרבה א

 : ואכלתם אותו בחפזון אותו נאכל בחפזון ואין אחר נאכל בחפזון( שמות יב)דאמר קרא 

אמאי קאי אי לימא אפסח פסח כל שבעה מי איכא  : 'דורות נוהג כל שבעה וכו ופסח

אלא אחמץ מכלל דפסח מצרים לילה אחד ותו לא והתניא רבי יוסי    ב גמרא,דף צו

לא יאכל ( שמות יג)ל "הגלילי אומר מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד ת

ק לילה אחד והוא הדין לפסח דורות וחימוצו "חמץ וסמיך ליה היום אתם יוצאים אלא ה

: כל היום ופסח דורות נוהג כל שבעה

ר יהושע שמעתי שתמורת פסח קריבה ותמורת פסח אינה קריבה "א   ב משנה,דף צו

ר עקיבא אני אפרש הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח ירעה עד "ואין לי לפרש א

שחיטת הפסח קרב שלמים וכן שיסתאב וימכר ויביא בדמיו שלמים וכן תמורתו אחר 

: תמורתו

ל דאיכא תמורת הפסח דלא "ולימא פסח קרב ופסח אינו קרב הא קמ   ב גמרא,דף צו

קרבה איתמר רבה אמר קודם שחיטה ולאחר שחיטה שנינו רבי זירא אמר קודם חצות 

ולאחר חצות שנינו ולרבי זירא הא קתני קודם שחיטת הפסח אימא קודם זמן שחיטת 

א אומר קודם חצות "אי הפסח שנמצא קודם שחיטה ירעה לאחר שחיטה יקרב רהפסח כתנ

אמר רבא לא שנו אלא  : 'אחר שחיטת הפסח יביא שלמים וכו : ירעה לאחר חצות יקרב

שנמצא אחר שחיטה והמיר בו אחר שחיטה אבל נמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר 

אם כשב ( ויקרא ג)ביה אביי שחיטה תמורתו מכח קדושה דחויה קא אתא ולא קרבה איתי

ל אם כשב לרבות תמורת הפסח אחר הפסח שקרבה שלמים היכי דמי אילימא "מה ת

והמיר בו אחר שחיטה פשיטא למה לי קרא אלא לאו שנמצא קודם ' שנמצא אחר שחיט

שחיטה והמיר בו אחר שחיטה לא לעולם שנמצא אחר שחיטה והמיר בו אחר שחיטה 

קרא למאי אתא כדתניא כשב לרבות את הפסח לאליה וקרא אסמכתא בעלמא אלא 

כשהוא אומר אם כשב לרבות פסח שעברה שנתו ושלמים הבאין מחמת פסח לכל מצות 



שלמים שטעון סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק וכשהוא אומר ואם עז הפסיק הענין לימד 

הפסח על העז שאין טעונה אליה איכא דמתני לה ארישא הפסח שנמצא קודם שחיטת 

ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו שלמים וכן תמורתו אמר רבא לא שנו אלא שנמצא 

קודם שחיטה והמיר בו קודם שחיטה אבל נמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה 

תמורתו קריבה שלמים מאי טעמא כי קבעה שחיטה מידי דחזי ליה מידי דלא חזי ליה לא 

מוד לומר לרבות תמורת הפסח אחר הפסח שקריבה קבעה איתיביה אביי אם כשב מה תל

שלמים 

יכול אף לפני הפסח כן תלמוד לומר הוא הוא קרב ואין תמורת הפסח    א גמרא,דף צז

קריבה היכי דמי אילימא שנמצא קודם שחיטה והמיר בו קודם שחיטה פשיטא למה לי 

יובתא אמר קרא אלא לאו שנמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה תיובתא דרבא ת

שמואל כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים וכל שבחטאת רועה בפסח נמי רועה ורבי 

יוחנן אמר אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא מתקיף 

ר שמעון בן לקיש "לה רב יוסף וכללא הוא והרי חטאת שעברה שנתה דלרעיה אזלא דא

לו היא עומדת בבית הקברות ורועה ואילו בפסח כי חטאת שעברה שנתה רואין אותה כאי

האי גוונא קרב שלמים דתניא כשב לרבות את הפסח לאליה כשהוא אומר אם כשב 

לרבות את הפסח שעברה שנתו ושלמים הבאין מחמת פסח לכל מצות שלמים שטעונים 

ן סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק כשהוא אומר אם עז הפסיק הענין לימד על העז שאי

ל כי קאמר שמואל באבודין בדחויין לא אמר ואבוד מי משכחת לה והרי "טעון אליה א

אבודה בשעת הפרשה לרבנן דלרעיה אזלא דתנן הפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת 

תחתיה ונמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות אחת מהן תקרב ושניה תמות דברי רבי 

לאחר שנתכפרו בעלים הא קודם וחכמים אומרים אין חטאת מתה אלא שנמצאת 

שנתכפרו בעלים רועה ואילו בפסח היכא דאבד ונמצא אחר חצות קודם שחיטה קרב 

סבירא ליה דאמר אבודה למיתה אזלא והא כל אבודה לרבי מתה ' שלמים שמואל כר

ואילו בפסח היכא דאבד קודם חצות ונמצא קודם חצות רועה קודם חצות לאו אבוד הוא 

אבידת לילה לאו שמה אבידה אלא רועה לרבי היכי משכחת לה  כדרבא דאמר רבא

ר אושעיא הפריש שתי חטאות לאחריות מתכפר "כדרבי אושעיא דא   ב גמרא,דף צז

' באחת מהן ושניה תרעה והא אילו בפסח כי האי גוונא קרב שלמים אלא שמואל כר

יה כלל שמואל שמעון סבירא ליה דאמר חמש חטאות מתות והא רועה לרבי שמעון לית ל

יוחנן ' ל לאפוקי מדר"נמי חדא קאמר כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים ומאי קמ

דאמר אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא אלמא 

ל חצות קבע לישנא אחרינא ואילו בפסח היכא דאבד ונמצא אחר חצות "שחיטה קבע קמ

ל דאמר שחיטה קבע והא מדקאמר רבי יוחנן "סקודם שחיטה יקרב שלמים שמואל כרבה 

עלה אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא אלמא 

שחיטה קבע מכלל דשמואל סבר חצות קבע אלא שמואל כרבי סבירא ליה דאמר אבודה 

מתין ואילו בפסח היכא דאבד קודם חצות ונמצא קודם ' למיתה אזלא והא כל אבודין לר

: ת רועה קסבר קודם חצות לאו אבוד הוא וקסבר חצות קבעחצו

המפריש נקבה לפסחו או זכר בן שתי שנים ירעה עד שיסתאב וימכר    ב משנה,דף צז

ויפלו דמיו לנדבה לשלמים 

: המפריש פסחו ומת לא יביאנו בנו אחריו לשם פסח אלא לשם שלמים   א משנה,דף צח



ב יהושע שמע מינה תלת שמע מינה בעלי חיים אמר רב הונא בריה דר   א גמרא,דף צח

 : 'המפריש פסחו וכו : מ דחוי מעיקרא הוי דחוי ושמע מינה יש דחוי בדמים"נדחין וש

ר המפריש את פסחו ומת אם בנו ממונה עמו יביאנו לשום פסח אין בנו ממונה עמו "ת

ין קריבין ו לא קא סבר נדרים ונדבות א"ו אין לט"יביאנו לשום שלמים לששה עשר לי

ט דמית האב אימת אילימא דמית קודם חצות בנו ממונה עמו יביאנו לשום פסח הא "בי

חלה אנינות עילויה מעיקרא אלא דמית אחר חצות אין בנו ממונה עמו יביאנו לשום 

לעולם דמית קודם חצות ומאי יביאנו [ רבה]> רבא>שלמים הא קבעתיה חצות אמר 

ר לצדדין קתני מת אחר חצות בנו ממונה עמו יביאנו לשום פסח לשום פסח שני אביי אמ

לשום פסח מת קודם חצות אין בנו ממונה עמו יביאנו לשום שלמים רב שרביא אמר 

לעולם דמית לאחר חצות וכגון שהיה אביו גוסס בחצות רב אשי אמר לעולם דמית לאחר 

חר חצות ומתו ש היא דאמר אין בעלי חיים נדחין רבינא אמר כגון שהפרישו א"חצות ור

: בעלים אחר חצות וקא סבר חצות קבע

הפסח שנתערב בזבחים כולן ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמי    א משנה,דף צח

המותר מביתו נתערב בבכורות [ ויפסיד]היפה שבהן ממין זה ובדמי היפה שבהן ממין זה 

: ש אומר אם חבורות כהנים יאכלו"ר

קדשים לבית הפסול רבי שמעון לטעמיה דאמר מביאין והא קא מייתי    ב גמרא,דף צח

קדשים לבית הפסול דתנן אשם שנתערב בשלמים רבי שמעון אומר ישחטו בצפון ויאכלו 

כחומר שבהן אמרו לו אין מביאין קדשים לבית הפסול ורבנן היכי עבדינן אמר רבא נמתין 

חול עליה דהאי ואכיל לו עד שיוממו ויביא בהמה שמינה ולימא כל היכא דאיתיה לפסח ת

: להו בתורת בכור בעל מום

חבורה שאבד פסחה ואמרו לאחד צא ובקש ושחוט עלינו והלך ומצא   ב משנה,דף צח

ושחט והם לקחו ושחטו אם שלו נשחט ראשון הוא אוכל משלו והם אוכלין עמו משלו 

מהן  ואם שלהן נשחט ראשון הם אוכלין משלהן והוא אוכל משלו ואם אינו ידוע איזה

נשחט ראשון או ששחטו שניהם כאחד הוא אוכל משלו והם אינם אוכלין עמו ושלהן יצא 

לבית השריפה ופטורין מלעשות פסח שני אמר להן אם אחרתי צאו ושחטו עלי הלך ומצא 

ושחט והן לקחו ושחטו אם שלהן נשחט ראשון הן אוכלין משלהן והוא אוכל עמהן ואם 

ו והן אוכלין משלהם ואם אינו ידוע איזה מהן נשחט שלו נשחט ראשון הוא אוכל משל

ראשון או ששחטו שניהם כאחד הן אוכלין משלהן והוא אינו אוכל עמהן ושלו יצא לבית 

השריפה ופטור מלעשות פסח שני אמר להן ואמרו לו אוכלין כולן מן הראשון ואם אין 

הן ולא אמרו לו אין ידוע איזה מהן נשחט ראשון שניהן יוצאין לבית השריפה לא אמר ל

אחראין זה לזה שתי חבורות שנתערבו פסחיהן אלו מושכין להן אחד ואלו מושכין להן 

אחד אחד מאלו בא לו אצל אלו ואחד מאלו בא לו אצל אלו וכך הם אומרים אם שלנו הוא 

הפסח הזה ידיך משוכות משלך ונמנית על שלנו ואם שלך הוא הפסח הזה ידינו משוכות 

ינו על שלך וכן חמש חבורות של חמשה חמשה ושל עשרה עשרה מושכין להן משלנו ונמנ

אחד מכל חבורה וחבורה וכן הם אומרים שנים שנתערבו פסחיהן זה מושך לו אחד וזה 

מושך לו אחד זה ממנה עמו אחד מן השוק וזה ממנה עמו אחד מן השוק זה בא אצל זה וזה 

ה ידיך משוכות משלך ונמנית על שלי ואם בא אצל זה וכך הם אומרים אם שלי הוא פסח ז

: שלך הוא פסח זה ידי משוכות משלי ונמניתי על שלך



תנו רבנן אמר להן ואמרו לו אוכל מן הראשון לא אמר להן ולא אמרו לו   ב גמרא,דף צח

אינן אחראין זה לזה 

מכאן אמרו חכמים יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים שנאמר   א גמרא,דף צט

לימא מתניתין דלא  : 'שנים שנתערבו פסחיהם וכו : אויל מחריש חכם יחשב( יזמשלי )

ואם ימעט הבית מהיות משה מלמד שמתמעטין והולכין ( שמות יב)יהודה דתניא ' כר

ובלבד שיהא אחד מבני חבורה קיים דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר ובלבד שלא יניחו את 

רבי יהודה כיון דאמר רבי יהודה אין שוחטין  ר יוחנן אפילו תימא"הפסח כמות שהוא א

ר "את הפסח על היחיד מעיקרא לאמנויי אחרינא בהדיה קאי וכאחד מבני חבורה דמי א

אשי מתניתין נמי דייקא דקתני וכן חמש חבורות של חמשה חמשה של חמשה אין אבל 

:  של חמשה וארבעה לא לאו משום דלא פייש חד מבני חבורה גביה שמע מינה

  

מסכת פסחים פרק י 

ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך אפילו עני   ב משנה,דף צט

: שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי

ערבי שבתות וימים טובים נמי דתניא לא ' מאי איריא ערבי פסחים אפי  ב גמרא,דף צט

מים טובים מן המנחה ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה יאכל אדם בערבי שבתות וי

דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך אמר רב הונא לא צריכא אלא 

יוסי דאמר אוכל והולך עד שתחשך הני מילי בערבי שבתות וימים טובים אבל בערב ' לר

ודה התם בערבי שבתות הפסח משום חיובא דמצה מודה רב פפא אמר אפילו תימא רבי יה

וימים טובים מן המנחה ולמעלה הוא דאסיר סמוך למנחה שרי אבל בערב הפסח אפילו 

סמוך למנחה נמי אסור ובערב שבת סמוך למנחה שרי והתניא לא יאכל אדם בערב שבת 

וימים טובים מתשע שעות ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי רבי יהודה רבי 

הולך עד שתחשך אמר מר זוטרא מאן לימא לן דמתרצתא היא יוסי אומר אוכל ו

ל מרימר ואיתימא רב יימר אנא איקלעי לפירקיה "דילמא משבשתא היא א  א גמרא,דף ק

דרב פנחס בריה דרב אמי וקם תנא ותני קמיה וקיבלה מיניה אי הכי קשיא אלא מחוורתא 

ר "ר אבהו א"ואיתימא א ר יוחנן"כדרב הונא ולרב הונא מי ניחא והאמר רבי ירמיה א

יהודה ' ש הלכה כר"יוסי בע' יהודה בערב הפסח והלכה כר' יוסי בר רבי חנינא הלכה כר

בערב הפסח מכלל דפליג רבי יוסי בתרוייהו לא הלכה מכלל דפליגי בהפסקה דתניא 

ורבי ]ג "מפסיקין לשבתות דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אין מפסיקין ומעשה ברשב

ג לרבי יוסי ברבי "ל רשב"בי יוסי שהיו מסובין בעכו וקדש עליהם היום אור[ יהודה

רצונך נפסיק וניחוש לדברי יהודה חבירנו אמר לו בכל יום ויום אתה מחבב דבריי לפני 

הגם לכבוש את המלכה ( אסתר ז)רבי יהודה ועכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפני 

מידים ויקבעו הלכה לדורות אמרו לא זזו כ לא נפסיק שמא יראו התל"ל א"עמי בבית א

יהודה ' אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה לא כר : יוסי' משם עד שקבעו הלכה כר

ולא כרבי יוסי אלא פורס מפה ומקדש איני והא אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל 

כשם שמפסיקין לקידוש 



לעקירת שולחן לא למפה רבה בר כך מפסיקין להבדלה מאי מפסיקין לאו   ב גמרא,דף ק

> ושוין>רב הונא איקלע לבי ריש גלותא אייתו תכא קמיה פרס מפה וקידש תניא נמי הכי 

שאין מביאין את השולחן אלא אם כן קידש ואם הביא פורס מפה ומקדש תני חדא שוין 

 שאין מתחילין ותניא אידך שוין שמתחילין בשלמא הא דתניא שוין שאין מתחילין משכחת

לה בערב הפסח אלא הא דתניא שוין שמתחילין אימת אי נימא בערב שבת הא מיפלג 

פליגי לא קשיא כאן קודם תשעה כאן לאחר תשעה אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת 

אמר רב ידי יין לא יצאו ידי קידוש יצאו ושמואל אמר 

יה כדי להוציא אף ידי קידוש לא יצאו אלא לרב למה ליה לקדושי בבית  א גמרא,דף קא

בניו ובני ביתו ושמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלו 

ושתו וגנו בבי כנישתא ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל אין קידוש אלא במקום 

סעודה סבור מינה הני מילי מבית לבית אבל ממקום למקום בחד ביתא לא אמר להו רב 

סגיאין הוה קאימנא קמיה דשמואל ונחית מאיגרא לארעא והדר  ענן בר תחליפא זימנין

מקדש ואף רב הונא סבר אין קידוש אלא במקום סעודה דרב הונא קדיש ואיתעקרא ליה 

שרגא ועיילי ליה למניה לבי גנניה דרבה בריה דהוה שרגא וקדיש וטעים מידי אלמא 

אלא במקום סעודה דאמר קסבר אין קידוש אלא במקום סעודה ואף רבה סבר אין קידוש 

אביי כי הוינא בי מר כי הוה מקדש אמר לן טעימו מידי דילמא אדאזליתו לאושפיזא 

מתעקרא לכו שרגא ולא מקדש לכו בבית אכילה ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש 

אלא במקום סעודה איני והאמר אביי כל מילי דמר הוה עביד כרב לבר מהני תלת דעביד 

ש אומר "ש בגרירה דתניא ר"רין מבגד לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה כרכשמואל מתי

גורר אדם מטה כסא וספסל בשבת ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ כחומרי דרב הוה 

יוחנן לטעמיה ' יוחנן אמר אף ידי יין נמי יצאו ואזדא ר' עביד כקולי דרב לא הוה עביד ור

אחד שינוי יין  יוחנן' ר פדת אמר ר"ר חנין בר אביי א"דא

צ לברך מיתיבי שינוי מקום צריך לברך שינוי יין "ואחד שינוי מקום א  ב גמרא,דף קא

אין צריך לברך תיובתא דרבי יוחנן תיובתא יתיב רב אידי בר אבין קמיה דרב חסדא 

ויתיב רב חסדא וקאמר משמיה דרב הונא הא דאמרת שינוי מקום צריך לברך לא שנו 

במתניתא ' ל רב אידי בר אבין הכי תנינא לי"ממקום למקום לא אאלא מבית לבית אבל 

ל רב "דבי רב הינק ואמרי ליה במתניתא דבי בר הינק כוותיך ואלא רב הונא מתניתא קמ

הונא מתניתא לא שמיע ליה ותו יתיב רב חסדא וקאמר משמיה דנפשיה הא דאמרת שינוי 

רכה לאחריהן במקומן אבל מקום צריך לברך לא אמרן אלא בדברים שאין טעונין ב

דברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן אין צריך לברך מאי טעמא לקיבעא קמא הדר ורב 

ששת אמר אחד זה ואחד זה צריך לברך מיתיבי בני חבורה שהיו מסובין לשתות ועקרו 

רגליהן לצאת לקראת חתן או לקראת כלה כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע כשהן 

א שהניחו שם זקן או חולה אבל לא הניחו שם לא "ן טעונין ברכה לכתחלה בדחוזרין אי

זקן ולא חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה 

מדקתני עקרו רגליהן מכלל דבדברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן עסקינן וטעמא 

טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין אין  דהניחו שם זקן או חולה הוא דכשהן יוצאין אין

טעונין ברכה לכתחלה אבל לא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע 

וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה קשיא לרב חסדא אמר רב נחמן בר יצחק 



מאן תנא עקירות רבי יהודה דתניא חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם   א גמרא,דף קב

לילך לבית הכנסת או לבית המדרש כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין 

אין טעונין ברכה לכתחלה אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בזמן שהניחו שם מקצת 

חברים אבל לא הניחו שם מקצת חברים כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין 

בדברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן דכשהן טעונין ברכה לכתחלה אלא טעמא ד

יוצאין אין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה אבל דברים 

שאין טעונין ברכה לאחריהן במקומן אפילו לרבנן כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע 

מי אותביניה יוחנן ולאו ' וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחילה לימא תיהוי תיובתא דר

יוחנן הוא הדין דאפילו דברים שאין ' חדא זימנא נימא מהא נמי תיהוי תיובתא אמר לך ר

טעונין ברכה לאחריהם במקומן נמי אין צריכין לברך והא דקתני עקרו רגליהן להודיעך 

יהודה דאפילו דברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן טעמא דהניחו מקצת ' כחו דר

חו מקצת חברים כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין חברים אבל לא הני

טעונין ברכה לכתחלה תניא כוותיה דרב חסדא חברים שהיו מסובין לשתות יין ועקרו 

רגליהן וחזרו אין צריכין לברך תנו רבנן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום 

ומר עליו ברכת המזון דברי רבי מביאין לו כוס של יין ואומר עליו קדושת היום ושני א

יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך ' יהודה ר

גמרו כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קדושת היום   ב גמרא,דף קב

אמאי ונימרינהו לתרוייהו אחדא כסא אמר רב הונא אמר רב ששת אין אומרים שתי 

ר יצחק לפי שאין עושין מצות חבילות קדושות על כוס אחד מאי טעמא אמר רב נחמן ב

חבילות ולא והא תניא הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים 

ואחר כך אומר הבדלה על הכוס ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון ומשלשלן 

ה "קנט שחל להיות אחר השבת דאית ליה ואמר רב י"כולן לאחריו אין לו שאני והא יו

אמרי מדלא אמר זמן מכלל דבשביעי של פסח עסקינן דכל מאי דהוה ליה אכיל ליה ולית 

ז אלא הבדלה וקידוש "ה ורבא אמר יקנה"ט ראשון דאית ליה ואמר אביי יקזנ"והא י' לי

גופא יום טוב שחל להיות אחר  : חדא מילתא היא ברכת המזון וקידוש תרי מילי נינהו

ק "אל אמר ינהה ושמו"השבת רב אמר יקנ

ה מר בריה דרבנא "ה ורבנן אמרי קינ"ק ולוי אמר קני"ורבה אמר יהנ  א גמרא,דף קג

ק שלח ליה אבוה דשמואל לרבי ילמדנו "יהושע ניה' ה מרתא אמר משמיה דר"אמר נקי

רבינו סדר הבדלות היאך שלח ליה כך אמר רבי ישמעאל בר רבי יוסי שאמר משום אביו 

חנינא משל דרבי יהושע בן חנניה למלך ' ק אמר ר"בן חנניה נהישאמר משום רבי יהושע 

כ יוצאים לקראת אפרכוס מאי הוי עלה אביי "שיוצא ואפרכוס נכנס מלווין את המלך ואח

ז והילכתא כרבא רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא אייתו "ה ורבא אמר יקנה"אמר יקזנ

ש ובין "ל והא בין ב"ר אמאור אלקמייהו מאור ובשמים בריך רבא אבשמים ברישא והד

בית הילל מאור ברישא והדר אבשמים ומאי היא דתנן בית שמאי אומרים נר ומזון 

בשמים והבדלה ובית הילל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה עני רבא בתריה ואמר זו 

יהודה אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הילל על המזון שהוא ' מאיר אבל ר' דברי ר

ש אומרים "ל הבדלה שהיא בסוף על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים בבתחלה וע

כ מאור ואמר רבי יוחנן נהגו העם "כ בשמים ובית הילל אומרים בשמים ואח"מאור ואח

רב יעקב בר אבא איקלע לבי רבא חזיה דבריך בורא פרי  : יהודה' כבית הילל ואליבא דר



ל למה לך כולי האי הא בריך לן "א הגפן אכסא קמא והדר בריך אכסא דברכתא ואישתי

מר חדא זימנא אמר ליה כי הוינן בי ריש גלותא הכי עבדינן אמר ליה תינח בי ריש גלותא 

דהכי עביד דספק מייתי לן ספק לא מייתי לן הכא הא מנח כסא קמן ודעתן עילויה אמר 

ודתא ליה אנא עבדי כתלמידי דרב דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסע

ל הב לן וניבריך לסוף אמרו ליה הב לן "קאי עלייהו רב ייבא סבא א  ב גמרא,דף קג

ונישתי אמר להו הכי אמר רב כיון דאמריתו הב לן וניבריך איתסרא לכו למישתי מאי 

טעמא דאסחיתו דעתייכו אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודה וקאי עלייהו רב 

על כל כסא וכסא ומר זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא אחא בריה דרבא אמימר בריך 

בתרא רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך אמר להו רב אחא בר רבא אנן כמאן נעביד 

אמימר אמר נמלך אנא מר זוטרא אמר אנא דעבדי כתלמידי דרב ורב אשי אמר לית 

יא התם ה ולא ה"ט שחל להיות אחר השבת ואמר רב יקנ"הילכתא כתלמידי דרב דהא יו

עקר דעתיה ממשתיא הכא לא עקר דעתיה ממשתיא כי מטא לאבדולי קם שמעיה ואדליק 

ל שמעא מדעתיה דנפשיה קא "ל למה לך כולי האי הא מנחא שרגא א"אבוקה משרגא א

ל לא סבר ליה מר אבוקה "ל אי לא שמיע ליה מיניה דמר לא הוה עביד א"עביד א

ל בין קודש לחול בין אור לחשך בין ישראל להבדלה מצוה מן המובחר פתח ואמר המבדי

ל למה לך כולי האי והאמר רב יהודה אמר "לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה א

ל אנא כהא סבירא "רב המבדיל בין קודש לחול זו היא הבדלתו של רבי יהודה הנשיא א

אמר ליה ' והמוסיף לא יוסיף על ז' א אמר רבי אושעיא הפוחת לא יפחות מג"לי דאמר ר

ל איברא בין יום השביעי "והא מר לא תלתא אמר ולא שבע אמר א  א גמרא,דף קד

לששת ימי המעשה מעין חתימה היא ואמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל צריך שיאמר 

מעין חתימה סמוך לחתימתו ופומבדיתאי אמרי מעין פתיחתן סמוך לחתימתן מאי בינייהו 

ד מעין "יות אחר השבת דחתמינן בין קודש לקודש מאיכא בינייהו יום טוב שחל לה

פתיחתן סמוך לחתימתן לא בעי למימר בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת ומאן 

דאמר מעין חתימתן סמוך לחתימתן בעי למימר בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת 

א יוסיף על גופא אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא הפוחת לא יפחות משלש והמוסיף ל

שבע מיתיבי אומר הבדלות במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובמוצאי יום הכפורים 

ובמוצאי שבת ליום טוב ובמוצאי יום טוב לחולו של מועד אבל לא במוצאי יום טוב לשבת 

ר יוחנן בנן של קדושים אומר "הרגיל אומר הרבה ושאינו רגיל אומר אחת תנאי היא דא

מר שלש מאן ניהו בנן של קדושים רבי מנחם בר סימאי ואמאי קרו אחת ונהגו העם לו

ליה בנן של קדושים דלא איסתכל בצורתא דזוזא שלח ליה רב שמואל בר אידי חנניא אחי 

אומר אחת ולית הלכתא כוותיה אמר רבי יהושע בן לוי המבדיל צריך שיאמר מעין 

מבדיל בין קודש לחול בין הבדלות האמורות בתורה מיתיבי סדר הבדלות היאך אומר ה

אור לחושך בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה בין טמא לטהור בין 

הים לחרבה בין מים העליונים למים התחתונים בין כהנים ללוים וישראלים וחותם בסדר 

בראשית ואחרים אומרים ביוצר בראשית רבי יוסי ברבי יהודה אומר חותם מקדש ישראל 

יתא הא בין הים לחרבה לא כתיבא ביה הבדלה סמי מכאן בין הים לחרבה אי הכי ואם א

בין יום השביעי לששת ימי המעשה נמי מעין חתימה הוא בצר חדא וליכא שבע אמרי 

בעת ההיא ( דברים י)כהנים לוים וישראלים תרי מילי נינהו בין לוים לישראלים דכתיב 

בני עמרם אהרן ( א כגדברי הימים )ם דכתיב את שבט הלוי בין הכהנים ללוי' הבדיל ה



ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים מחתם מאי חתים רב אמר מקדש ישראל 

ושמואל אמר המבדיל בין קודש לחול לייט עלה אביי ואיתימא רב יוסף אהא דרב תנא 

משמיה דרבי יהושע בן חנניא כל החותם מקדש ישראל והמבדיל בין קודש לחול מאריכין 

לו ימיו ושנותיו 

ולית הלכתא כוותיה עולא איקלע לפומבדיתא אמר ליה רב יהודה לרב   ב גמרא,דף קד

זיל אמטי ליה כלכלה דפירי וחזי היכי אבדיל לא אזל שדר ליה לאביי כי אתא ' יצחק ברי

ל ברוך המבדיל בין קודש לחול אמר ותו לא אתא לקמיה דאבוה "ל היכי אמר א"אביי א

אמר ליה אנא לא אזלי אנא שדריתיה לאביי ואמר לי המבדיל בין קודש  ל היכי אמר"א

ל רברבנותיה דמר וסררותיה דמר גרמא ליה למר דלא תימא שמעתיה מפומיה "לחול א

מיתיבי כל הברכות כולן פותח בברוך וחותם בהן בברוך חוץ מברכת מצות וברכת 

> בהן>שיש מהן פותח  הפירות וברכה הסמוכה לחבירתה וברכה אחרונה שבקרית שמע

בברוך ואין חותם בברוך ויש מהן שחותם בברוך ואין פותח בברוך והטוב והמטיב פותח 

בברוך ואינו חותם בברוך 

קשיא לעולא אמר לך עולא הא נמי כברכת המצות דמיא ברכת המצות   א גמרא,דף קה

די דרב הוו מאי טעמא משום דהודאה היא הא נמי הודאה היא רב חנניא בר שלמיא ותלמי

יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב המנונא סבא אמרו ליה זיל חזי אי מקדיש יומא נפסיק 

וניקבעיה לשבתא אמר להו לא צריכיתו שבתא קבעה נפשה דאמר רב כשם שהשבת 

קובעת למעשר כך שבת קובעת לקידוש סבור מינה כי היכי דקבעה לקידוש כך קבעה 

רב לקידוש קובעת ולא להבדלה קובעת והני מילי להבדלה אמר להו רב עמרם הכי אמר 

לענין מיפסק דלא מפסקינן אבל אתחולי לא מתחלינן ומיפסק נמי לא אמרן אלא באכילה 

אבל בשתיה לא ושתיה נמי לא אמרן אלא בחמרא ושיכרא אבל מיא לית לן בה ופליגא 

א מיסתפי מר דרב הונא דרב הונא חזייה לההוא גברא דשתה מיא קודם הבדלה אמר ליה ל

מאסכרה דתנא משמיה דרבי עקיבא כל הטועם כלום קודם שיבדיל מיתתו באסכרה רבנן 

דבי רב אשי לא קפדי אמיא בעא מיניה רבינא מרב נחמן בר יצחק מי שלא קידש בערב 

ל מדאמרי בני רבי חייא מי שלא הבדיל במוצאי "שבת מהו שיקדש והולך כל היום כולו א

שבת כולו הכא נמי מי שלא קידש בערב שבת מקדש והולך כל שבת מבדיל והולך כל ה

היום כולו איתיביה לילי שבת ולילי יום טוב יש בהן קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה 

בברכת המזון שבת ויום טוב אין בהם קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון ואי 

ולו שבת ויום טוב נמי סלקא דעתך מי שלא קידש בערב שבת מקדש והולך כל היום כ

משכחת להו דיש בהן קדושה על הכוס דאי לא קידש מאורתא מקדש למחר אמר ליה דאי 

לא קתני איתיביה כבוד יום וכבוד לילה כבוד יום קודם ואם אין לו אלא כוס אחד אומר 

עליו 

ואם > וכבוד לילה>קידוש היום מפני שקידוש היום קודם לכבוד יום   ב גמרא,דף קה

ל חביבה מצוה בשעתה ומי אמרינן "לישבקיה עד למחר וליעביד ביה תרתי אאיתא 

חביבה מצוה בשעתה והא תניא הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל 

הבשמים ואחר כך אומר הבדלה על הכוס ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו עד לאחר המזון 

אנא ולא ' ל אנא לא חכימא"צוה בשעתה אומשלשלן כולן לאחריו ולא אמרינן חביבה מ

אנא אלא גמרנא וסדרנא אנא וכן מורין בבי מדרשא כוותי שאני ' חוזאה אנא ולא יחידא

לן בין עיולי יומא לאפוקי יומא עיולי יומא כל כמה דמקדמינן ליה עדיף ומחבבינן ליה 



מ "תמני ש' מתני אפוקי יומא מאחרינן ליה כי היכי דלא ליהוי עלן כטונא שמע מינה מיהא

מ כוס של ברכה "מ ברכה טעונה כוס וש"המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס וש

מ טעם מבדיל "מ טעמו פגמו וש"וש' מ המברך צריך שיטעו"צריך שיעור וש

ש היא ואליבא דרבי "מ ב"קדושות על כוס אחד וש' ושמע מינה אומר ב  א גמרא,דף קו

ק מאי "של ברכה צריך שיעור חדא מילתא היא וה יהודה רב אשי אמר טעמו פגמו וכוס

טעמא טעמו פגמו משום דכוס של ברכה צריך שיעור רבי יעקב בר אידי קפיד אחצבא 

פגימא רב אידי בר שישא קפיד אכסא פגימא מר בר רב אשי קפיד אפילו אחביתא 

ם זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין אין לי אלא ביו( שמות כ)ר "פגימתא ת

ל זכור את יום השבת לקדשו בלילה מניין אדרבה עיקר קדושא בלילה הוא "בלילה מנין ת

ל זכור את יום תנא מיהדר "קדיש דכי קדיש תחלת יומא בעי לקידושי ותו בלילה מנין ת

ק זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין "אלילה וקא נסיב ליה קרא דיממא ה

ל זכור את יום השבת ביום מאי מברך אמר רב "מנין ת בכניסתו אין לי אלא בלילה ביום

ג רב אשי איקלע למחוזא אמרו ליה ליקדיש לן מר קידושא רבה הבו ליה "יהודה בפה

ג אמרי ברישא אמר בורא "סבר מאי ניהו קידושא רבה אמר מכדי כל הברכות כולן בפה

החכם עיניו ( לת בקוה)פרי הגפן ואגיד ביה חזייה לההוא סבא דגחין ושתי קרי אנפשיה 

ש מבדיל והולך בכל השבת כולו ועד "בראשו אמרי בני רבי חייא מי שלא הבדיל במוצ

ר זירא עד רביעי בשבת כי הא דיתיב רבי זירא קמיה דרב אסי ואמרי לה רב אסי "כמה א

קמיה דרבי יוחנן ויתיב וקאמר לענין גיטין חדא בשבתא תרי ותלתא בתר שבתא ארבע 

ר יעקב בר אידי אבל לא על האור אמר רב ברונא אמר "מא קמי שבתא אוחמשא ומעלי יו

רב 

הנוטל ידיו לא יקדש אמר להו רב יצחק בר שמואל בר מרתא אכתי לא   ב גמרא,דף קו

נח נפשיה דרב שכחנינהו לשמעתתיה זמנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב זימנין דחביבא 

חמרא מקדש אחמרא אמר רב הונא אמר  עליה ריפתא מקדש אריפתא זימנין דחביבא ליה

ל אני "רב טעם אינו מקדש בעא מיניה רב חנא בר חיננא מרב הונא טעם מהו שיבדיל א

אומר טעם מבדיל ורב אסי אמר טעם אינו מבדיל רב ירמיה בר אבא איקלע לבי רב אסי 

מר אישתלי וטעים מידי הבו ליה כסא ואבדיל אמרה ליה דביתהו והא מר לא עביד הכי א

לה שבקיה כרביה סבירא ליה אמר רב יוסף אמר שמואל טעם אינו מקדש טעם אינו 

מבדיל ורבה אמר רב נחמן אמר שמואל טעם מקדש וטעם מבדיל 

אמר רבא הילכתא טעם מקדש וטעם מבדיל ומי שלא קידש בערב שבת   א גמרא,דף קז

ת מבדיל והולך כל מקדש והולך כל היום כולו עד מוצאי שבת מי שלא הבדיל במוצאי שב

השבת כולו אמימר פתח לה להא שמעתא דרבא בהאי לישנא אמר רבא הילכתא טעם 

ש מקדש והולך כל היום כולו מי שלא הבדיל "מקדש טעם מבדיל מי שלא קידש בע

ש מבדיל והולך כל היום כולו אמרי ליה מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא "במוצ

ר לאתרין ולא הוה לן חמרא אייתינא ליה שיכרא ולא לרב אשי זימנא חדא איקלע אמימ

אבדיל ובת טוות למחר טרחנא ואייתינא ליה חמרא ואבדיל וטעים מידי לשנה תו איקלע 

לאתרין לא הוה לן חמרא אייתינא שיכרא אמר אי הכי חמר מדינה הוא אבדיל וטעים מידי 

מינה אסור לו לאדם מ המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס ושמע "שמע מינה תלת ש

ש מבדיל והולך כל השבת כולו "שיאכל קודם שיבדיל ושמע מינה מי שלא הבדיל במוצ

בעא מיניה רב הונא מרב חסדא מהו לקדושי אשיכרא אמר השתא ומה פירזומא ותאיני 



חייא ורבי חייא מרבי ולא פשט ליה שיכרא מיבעיא ' ואסני דבעאי מיניה מרב ורב מר

וא דלא מקדשינן עילויה אבל אבדולי מבדלינן אמר להו רב חסדא הכי סבור מינה קדושי ה

אמר רב כשם שאין מקדשין עליו כך אין מבדילין עליו איתמר נמי אמר רב תחליפא בר 

' אבימי אמר שמואל כשם שאין מקדשין עליו כך אין מבדילין עליו לוי שדר ליה לר

ן זה ראוי לקדש עליו ולומר עליו שיכרא בר תליסר מגני טעמיה הוה בסים טובא אמר כגו

כל שירות ותושבחות שבעולם בליליא צעריה אמר מיסרן ומפייס אמר רב יוסף אדור 

ברבים דלא אישתי שיכרא אמר רבא אישתי מי זוריון ולא אישתי שיכרא ואמר רבא 

תיהוי שקיותיה שיכרא מאן דמקדש אשיכרא רב אשכחיה רב הונא דקדיש אשיכרא אמר 

ר אין מקדשין אלא על היין ואין מברכין אלא "א למיקני איסתירי משיכרא תליה שרי אב

על היין אטו אשיכרא ואמיא מי לא מברכין עליהו שהכל נהיה בדברו אמר אביי הכי 

ר אין מקדשין על השכר "קאמר אין אומרים הבא כוס של ברכה לברך אלא על היין ת

יוסי בר יהודה ' ת יין כל שהוא ראלעזר בר רבי שמעון אמרו מקדשין מטעימ' משום ר

אומר מלא לוגמא אמר רב הונא אמר רב וכן תני רב גידל דמן נרש המקדש וטעם מלא 

לוגמא יצא ואם לאו לא יצא אמר רב נחמן בר יצחק אנא תנינא לה לא גידול בר מנשיא 

 סמוך : אדידיה' ולא גידול בר מניומי אלא גידול סתמא למאי נפקא מינה למירמא דידי

איבעיא להו סמוך למנחה גדולה תנן או דילמא סמוך למנחה קטנה תנן סמוך  : למנחה

למנחה גדולה תנן ומשום פסח דילמא אתי למימשך 

ואתי לאימנועי מלמיעבד פסחא או דילמא סמוך למנחה קטנה תנן ומשום   ב גמרא,דף קז

המלך שהוא  ש אפילו אגריפס"מצה דילמא אתי למיכלה למצה אכילה גסה אמר רבינא ת

רגיל לאכול בתשע שעות אותו היום לא יאכל עד שתחשך אי אמרת בשלמא סמוך למנחה 

קטנה תנן היינו רבותיה דאגריפס אלא אי אמרת סמוך למנחה גדולה תנן מאי רבותיה 

דאגריפס חל איסור עליה מעיקרא אלא סמוך למנחה קטנה תנן סוף סוף מאי רבותיה 

סורא מהו דתימא תשע שעות לאגריפס כארבע שעות דידן דאגריפס הא מטיא ליה זמן אי

יצחק מטביל ' אבל מטביל הוא במיני תרגימא ר[ אסי' ר]> יוסי>ל אמר רבי "דמי קמ

פ שאין ראיה "בירקי תניא נמי הכי השמש מטביל בבני מעיין ונותנן לפני האורחים ואע

קוצים רבא הוה שתי נירו לכם ניר ואל תזרעו אל ( ירמיהו ד)לדבר זכר לדבר שנאמר 

חמרא כולי מעלי יומא דפיסחא כי היכי דניגרריה לליביה דניכול מצה טפי לאורתא אמר 

רבא מנא אמינא לה דחמרא מיגרר גריר דתנן 

בין הכוסות הללו אם רצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה   א גמרא,דף קח

ה גסה אלא שמע מינה מגרר ואי אמרת מסעד סעיד אמאי ישתה הא קא אכיל למצה אכיל

גריר רב ששת הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא נימא קא סבר רב ששת סמוך 

למנחה גדולה תנן ומשום פסחא הוא דילמא מימשך ואתי לאימנועי מלמעבד פיסחא הוא 

א מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו "וסבר לה כי הא דאמר רבי אושעיא אמר ר

שמות )שמו ומצפרא זמן פסחא הוא דכולי יומא חזי לפסחא דסבר שחרית בארבעה עשר ל

בין הערבים בין ערב דאתמול לערב דהאידנא אמרי לא שאני רב ששת דאיסתניס הוה ( יב

ואפילו עני שבישראל לא יאכל  : לא הוה מהני ליה מיכלא' דאי טעים בצפרא מידי לאורת

סיבה יין איתמר משמיה דרב נחמן איתמר מצה צריך הסיבה מרור אין צריך ה : עד שיסב

צריך הסיבה ואיתמר משמיה דרב נחמן אין צריך הסיבה ולא פליגי הא בתרתי כסי קמאי 

הא בתרתי כסי בתראי אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא אמרי לה להאי גיסא 



תרי כסי קמאי בעו הסיבה דהשתא הוא דקא מתחלא לה חירות תרי כסי בתראי לא בעו 

בה מאי דהוה הוה ואמרי לה להאי גיסא אדרבה תרי כסי בתראי בעו הסיבה ההיא הסי

שעתא דקא הויא חירות תרי כסי קמאי לא בעו הסיבה דאכתי עבדים היינו קאמר השתא 

דאיתמר הכי ואיתמר הכי אידי ואידי בעו הסיבה פרקדן לא שמיה הסיבה הסיבת ימין לא 

לוושט ויבא לידי סכנה אשה אצל בעלה לא  שמה הסיבה ולא עוד אלא שמא יקדים קנה

בעיא הסיבה ואם אשה חשובה היא צריכה הסיבה בן אצל אביו בעי הסיבה איבעיא להו 

אביי כי הוינן בי מר זגינן אבירכי דהדדי כי [ דאמר]> אמר>ש "תלמיד אצל רבו מאי ת

ל אדם אתינן לבי רב יוסף אמר לן לא צריכתו מורא רבך כמורא שמים מיתיבי עם הכ

מיסב ואפילו תלמיד אצל רבו כי תניא ההיא בשוליא דנגרי איבעיא להו שמש מאי תא 

ל השמש שאכל כזית מצה כשהוא מיסב יצא מיסב אין לא מיסב לא שמע "שמע דאמר ריב

יהושע בן לוי נשים חייבות בארבעה כוסות הללו ' מינה בעי הסיבה שמע מינה ואמר ר

ר יהודה אמר שמואל ארבעה כוסות הללו "תו הנס אשאף הן היו באו  ב גמרא,דף קח

צריך שיהא בהן כדי מזיגת כוס יפה שתאן חי יצא שתאן בבת אחת יצא השקה מהן לבניו 

ולבני ביתו יצא שתאן חי יצא אמר רבא ידי יין יצא ידי חירות לא יצא שתאן בבת אחת 

בני ביתו יצא אמר רב רב אמר ידי יין יצא ידי ארבעה כוסות לא יצא השקה מהן לבניו ול

נחמן בר יצחק והוא דאשתי רובא דכסא מיתיבי ארבעה כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי 

רביעית אחד חי ואחד מזוג אחד חדש ואחד ישן רבי יהודה אומר צריך שיהא בו טעם 

ומראה יין קתני מיהת כדי רביעית ואת אמרת כוס יפה אמרי אידי ואידי חד שיעורא הוא 

זיגת כוס יפה דקאמר לכל חד וחד דהוי להו כולהו רביעית רבי יהודה אומר מאי כדי מ

אל תרא ( משלי כג)צריך שיהא בו טעם ומראה אמר רבא מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב 

ר הכל חייבין בארבעה כוסות הללו אחד אנשים ואחד נשים ואחד "יין כי יתאדם ת

יין אלא מחלקין להן ר יהודה וכי מה תועלת יש לתינוקות ב"תינוקות א

קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו אמרו עליו על רבי   א גמרא,דף קט

עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו תניא רבי 

אליעזר אומר חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו תניא אמרו עליו על 

ד חוץ מערבי פסחים וערב יום הכפורים "מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבהמעקיבא ' ר

ר חייב אדם "כ כדי שיאכילו את בניהם ת"פ בשביל תינוקות כדי שלא ישנו וערב יוה"בע

ושמחת בחגך במה משמחם ביין רבי יהודה ( דברים טז)' לשמח בניו ובני ביתו ברגל שנא

ן אנשים בראוי להם ביין ונשים במאי תני רב אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי לה

יוסף בבבל בבגדי צבעונין בארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצין תניא רבי יהודה בן בתירא 

וזבחת שלמים ( דברים כז)אומר בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר שנאמר 

אלא ביין  אלהיך ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה' ואכלת שם ושמחת לפני ה

ויין ישמח לבב אנוש אמר רבי יצחק קסתא דמוריסא דהוה בציפורי ( תהילים קד)שנאמר 

היא הות כמין לוגא דמקדשא ובה משערין רביעית של פסח אמר רבי יוחנן תמנייתא 

ר "קדמייתא דהוה בטבריא הות יתירה על דא ריבעא ובה משערין רביעית של פסח א

על אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע חסדא רביעית של תורה אצבעים 

ורחץ במים את כל בשרו שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים במים ( ויקרא טו)כדתניא 

במי מקוה את כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן 



אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים שיעור מי מקוה ארבעים   ב גמרא,דף קט

ד "אמר לי רבין בר חיננא שולחן של מקדש של פרקים הוה דאי ססאה אמר רב אשי 

הדוקי הוה מיהדק אמתא באמתא היכי מטבליה מאי קושיא דילמא בים שעשה שלמה הוה 

ולא יפחתו  : חייא ים שעשה שלמה מחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה' מטביל ליה דתני ר

התניא לא יאכל אדם תרי ולא היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה ו : לו מארבעה

ליל ( שמות יב)ישתה תרי ולא יקנח תרי ולא יעשה צרכיו תרי אמר רב נחמן אמר קרא 

שמורים ליל המשומר ובא מן המזיקין רבא אמר כוס של ברכה מצטרף לטובה ואינו 

מצטרף לרעה רבינא אמר ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות כל חד וחד 

י נפשה הוא לא יעשה צרכיו תרי אמאי נמלך הוא אמר אביי מצוה באפ  א גמרא,דף קי

הכי קאמר לא יאכל תרי וישתה תרי ולא יעשה צרכיו אפילו פעם אחת דילמא חליש 

ר שותה כפלים דמו בראשו אמר רב יהודה אימתי בזמן שלא ראה פני השוק "ומיתרע ת

ר ביבי דאכל כסא אבל ראה פני השוק הרשות בידו אמר רב אשי חזינא ליה לרב חנניא ב

זירא ולישן ' הוה נפיק וחזי אפי שוקא ולא אמרן אלא לצאת לדרך אבל בביתו לא אמר ר

כלצאת לדרך דמי אמר רב פפא ולצאת לבית הכסא כלצאת לדרך דמי ובביתו לא והא 

רבא מני כשורי ואביי כי שתי חד כסא מנקיט ליה אימיה תרי כסי בתרי ידיה ורב נחמן בר 

שתי תרי כסי מנקיט ליה שמעיה חד כסא חד כסא מנקיט ליה תרי כסי בתרי יצחק כי הוה 

ידיה אדם חשוב שאני אמר עולא עשרה כוסות אין בהם משום זוגות עולא לטעמיה דאמר 

ד עשרה "עולא ואמרי לה במתניתא תנא עשרה כוסות תיקנו חכמים בבית האבל ואי ס

ו מילתא דאתי לידי סכנה אבל תמניא יש כוסות יש בהן משום זוגות היכי קיימי רבנן ותקנ

בהן משום זוגות רב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי תרוייהו שלום לטובה מצטרף לרעה 

לא מצטרף אבל שיתא יש בהן משום זוגות רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו ויחונך לטובה 

הו מצטרף לרעה לא מצטרף אבל ארבעה יש בהן משום זוגות אביי ורבא דאמרי תרויי

וישמרך לטובה מצטרף לרעה לא מצטרף ואזדא רבא לטעמיה דרבא אפקינהו לרבנן 

ג דאיתזק רבא בר ליואי לא חש לה למילתא דאמר ההוא משום "בארבעה כוסות אע

דאותבן בפירקא הוה אמר רב יוסף אמר לי יוסף שידא אשמדאי מלכא דשידי ממונה הוא 

רתחנא ]רי לה להאי גיסא אדרבה מלכא אכולהו זוגי ומלכא לא איקרי מזיק איכא דאמ

מאי דבעי עביד שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין מוחין בידו אמר רב פפא [ הוא

אמר לי יוסף שידא בתרי קטלינן בארבעה לא קטלינן בארבעה מזקינן בתרי בין בשוגג 

קוט בין במזיד בארבעה במזיד אין בשוגג לא ואי אישתלי ואיקרי ונפק מאי תקנתיה לינ

זקפא דידיה דימיניה בידא דשמאליה וזקפא דשמאליה בידא דימיניה ונימא הכי אתון ואנא 

הא תלתא ואי שמיע ליה דאמר אתון ואנא הא ארבעה נימא ליה אתון ואנא הא חמשה ואי 

שמיע ליה דאמר אתון ואנא הא שיתא נימא ליה אתון ואנא הא שבעה הוה עובדא עד מאה 

מר אמרה לי רישתינהי דנשים כשפניות האי מאן דפגע בהו וחד ופקע שידא אמר אמי

בנשים כשפניות נימא הכי חרי חמימי בדיקולא בזייא לפומייכו נשי דחרשייא קרח 

קרחייכי פרח פרחייכי 

איבדור תבלונייכי פרחא זיקא למוריקא חדתא דנקטיתו נשים כשפניות   ב גמרא,דף קי

לגו קרחנני וחננכי במערבא לא קפדי אזוגי  אדחנני וחננכי לא אתיתי לגו השתא דאתיתי

רב דימי מנהרדעא קפיד אפילו ארושמא דחביתא הוה עובדא ופקע חביתא כללא דמילתא 

כל דקפיד קפדי בהדיה ודלא קפיד לא קפדי בהדיה ומיהו למיחש מיבעי כי אתא רב דימי 



סתפקא להו אמר שתי ביצים ושתי אגוזין שתי קישואין ודבר אחר הלכה למשה מסיני ומ

לרבנן מאי ניהו דבר אחר וגזור רבנן בכולהו זוגי משום דבר אחר והא דאמרן עשרה 

תמניא שיתא ארבעה אין בהן משום זוגי לא אמרן אלא לענין מזיקין אבל לענין כשפים 

אינסבה [ אזלה]> אזיל>אפילו טובא נמי חיישינן כי הא דההוא גברא דגרשה לדביתהו 

יל ושתי חמרא הוה קא עבדא ליה כשפים ולא קא מהניא לה ביה לחנואה כל יומא הוה אז

משום דהוה מזדהר בנפשיה בזוגא יומא חד אשתי טובא ולא הוה ידע כמה שתי עד 

שיתסר הוה צייל ואיזדהר בנפשיה מכאן ואילך לא הוה צייל ולא איזדהר בנפשיה 

וא דאזיל הכא אזיל ל גברא קטילא ה"אפיקתיה בזוגא כי הוה אזיל גס ביה ההוא טייעא א

חבקיה לדיקלא צווח דיקלא ופקע הוא אמר רב עוירא קערות וככרות אין בהם משום 

זוגות כללא דמילתא כל שגמרו בידי אדם אין בהם משום זוגות גמרו בידי שמים במילי 

מיני דמיכל חיישינן חנות אין בהן משום זוגות נמלך אין בהן משום זוגות אורח אין בו 

אשה אין בה משום זוגות ואי אשה חשובה חיישינן אמר רב חיננא בריה דרבי משום זוגות 

יהושע איספרגוס מצטרף לטובה ואין מצטרף לרעה אמר רבינא משמיה דרבא זוגי 

לחומרא ואמרי ליה זוגי לקולא אמר רב יוסף תרי דחמרא וחד דשיכרא לא מצטרף תרי 

בר לו מן החמור ממנו טמא מן דשיכרא וחד דחמרא מצטרף וסימניך זה הכלל כל המחו

הקל ממנו טהור אמר רב נחמן אמר רב תרי קמא תכא וחד אתכא מצטרפי חד מקמי תכא 

ותרי אתכא לא מצטרפין מתקיף לה רב משרשיא אטו אנן לתקוני תכא קא בעינן לתקוני 

דכולי עלמא תרי אתכא וחד > ר משרשיא"אלא א>גברא בעינן וגברא קא מיתקן וקאי 

לא מצטרפי כי ההיא מעשה דרבה בר נחמני אמר רב יהודה אמר שמואל כל לבתר תכא 

המזוג מצטרף 

יוחנן אמר אפילו מים אמר רב פפא לא אמרן אלא ' חוץ מן המים ור  א גמרא,דף קיא

חמימי לגו קרירי וקרירי לגו חמימי אבל חמימי לגו חמימי וקרירי לגו קרירי לא אמר 

ן דמו בראשו ומתחייב בנפשו אלו הן הנפנה בין ריש לקיש ארבעה דברים העושה אות

דקל לכותל והעובר בין שני דקלים והשותה מים שאולין והעובר על מים שפוכין ואפילו 

שפכתו אשתו בפניו הנפנה בין דקל לכותל לא אמרן אלא דלית ליה ארבע אמות אבל אית 

יכא דירכא אחרינא ליה ארבע אמות לית לן בה וכי לית ליה ארבע אמות לא אמרן אלא דל

אבל איכא דירכא אחרינא לית לן בה והעובר בין שני דקלים לא אמרן אלא דלא פסקינהו 

רשות הרבים אבל פסקינהו רשות הרבים לית לן בה השותה מים שאולין לא אמרן אלא 

דשיילינהו קטן אבל גדול לית לן בה ואפילו שיילינהו קטן נמי לא אמרן אלא בשדה דלא 

עיר דשכיחי לית לן בה ואפילו בשדה נמי לא אמרן אלא מיא אבל חמרא שכיחי אבל ב

ושיכרא לית לן בה והעובר על מים שפוכין לא אמרן אלא דלא אפסקינהו בעפרא ולא תף 

בהו רוקא אבל אפסקינהו או תף בהו רוקא לית לן בה ולא אמרן אלא דלא עבר עלייהו 

ייהו שימשא ועבר עלייהו שיתין ניגרי שימשא ולא עבר עלייהו שיתין ניגרי אבל עבר על

לית לן בה ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא ולא סיים מסני אבל רכיב חמרא וסיים מסני 

ג "מ היכא דליכא למיחש לכשפים אבל היכא דאיכא למיחש לכשפים אע"לית לן בה וה

ניה גברא דרכיב חמרא וסיים מסני וגמוד מסא[ כההוא]> וההוא>דאיכא כל הני חיישינן 

א אף "ר שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין ואלו הן הכלב והדקל והאשה וי"וצוו כרעיה ת

נ "א אף הנחש ואי ממצעין מאי תקנתיה אמר רב פפא נפתח באל ונפסיק באל א"החזיר וי

' נפתח בלא ונפסיק בלא הני בי תרי דמצעא להו אשה נדה אם תחלת נדתה היא הורגת א



עושה ביניהן מאי תקנתיה נפתח באל ונפסיק באל הני תרי  מהן אם סוף נדתה היא מריבה

נשי דיתבן בפרשת דרכים חדא בהאי גיסא דשבילא וחדא באידך גיסא ומכוונן אפייהו 

להדדי ודאי בכשפים עסיקן מאי תקנתיה אי איכא דירכא אחרינא ליזיל בה ואי ליכא 

הדי הדדי וניחלפו ואי דירכא אחרינא אי איכא איניש אחרינא בהדיה נינקטו לידייהו ב

ליכא איניש אחרינא נימא הכי אגרת אזלת אסיא בלוסיא מתקטלא בחיק קבל האי מאן 

דפגע באיתתא בעידנא דסלקא מטבילת מצוה אי איהו קדים ומשמש אחדא ליה לדידיה 

רוח זנונים אי איהי קדמה ומשמשה אחדא לה לדידה רוח זנונים מאי תקנתיה לימא הכי 

תהילים )ר יצחק מאי דכתיב "פך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך אשו( תהילים קז)

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי זה הישן בצל דקל יחידי ובצל ( כג

לבנה ובצל דקל יחידי לא אמרן אלא דלא נפיל טולא דחבריה עילויה אבל נפל טולא 

דקל יחידי בחצר והישן בצל לבנה דחבריה עילויה לית לן בה אלא הא דתניא הישן בצל 

דמו בראשו היכי דמי אי לימא דלא נפל טולא דחבריה עילויה אפילו בשדה נמי אלא לאו 

שמע מינה בחצר אף על גב דנפיל טולא דחבריה עילויה שמע מינה ובצילה של לבנה לא 

אמרן אלא במערבה אבל במדינחתא לית לן בה 

דדיקלא אחדא ליה לדידיה רוח פלגא והאי מאן  האי מאן דמפני אגירדא  ב גמרא,דף קיא

דמצלי רישיה אגירדא דדיקלא אחדא ליה רוח צרדא האי מאן דפסעי אדיקלא אי מיקטל 

מ דלא מנח כרעיה עילויה אבל מנח כרעיה עילויה לית "קטיל אי איעקר מיעקר ומיית הנ

א דזרדתא לן בה חמשה טולי הוי טולא דדיקלא יחידא טולא דכנדא טולא דפרחא טול

איכא דאמרי אף טולא דארבא וטולא דערבתא כללא דמילתא כל דנפיש ענפיה קשי טוליה 

ג דקשי סילויה לא קשי טוליה דאמרה "לבר מכרו משא אע' וכל דקשי סילויה קשי טולי

לה שידא לברה פירחי נפשיך מכרו משא דאיהו הוא דקטיל לאבוך וקטיל לדידיה אמר רב 

ריש מכולהו טולי בי פרחי רוחי דבי זרדתא שידא דבי איגרי אשי חזינא לרב כהנא דפ

רישפי למאי נפקא מינה לקמיעא דבי פרחי בריה שאין לה עינים למאי נפקא מינה לגזוזי 

לה זימנא חדא הוה אזיל צורבא מרבנן לאפנויי לבי פרחי שמע דקא אתא עילויה וגזי לה 

דבי זרדתא שידי הא זרדתא  כי אזלא חבקיה לדיקלא צווח דיקלא ופקעה היא פרחא

דסמיכה למתא לא פחתא משיתין שידי למאי נפקא מינה למיכתב לה קמיעא ההוא בר 

קשא דמתא דאזיל וקאי גבי זרדתא דהוה סמיך למתא עלו ביה שיתין שידי ואיסתכן אתא 

לההוא מרבנן דלא ידע דזרדתא דשיתין שידי היא כתב לה קמיע לחדא שידא שמע דתלו 

יה וקא משרו הכי סודריה דמר כי צורבא מרבנן בדיקנא ביה במר דלא ידע חינגא בגוו

ברוך אתא ההוא מרבנן דידע דזרדתא שיתין שידי הוה כתב לה קמיעא דשיתין שידי שמע 

דקא אמרו פנו מנייכו מהכא קטב מרירי תרי קטבי הוו חד מקמי טיהרא וחד מבתר טיהרא 

א דכמכא והדר ביה בחשא דבתר טיהרא דמקמי טיהרא קטב מרירי שמו ומיחזי בי כד

קטב ישוד צהרים שמו ומיחזי בי קרנא דעיזא והדר ביה כנפיא אביי הוה ( תהילים צא)

שקיל ואזיל ואזיל רב פפא מימיניה ורב הונא בריה דרב יהושע משמאליה חזייה לההוא 

ב קטב מרירי דקא אתי לאפיה דשמאליה אהדרא לרב פפא לשמאליה ולרב הונא בריה דר

יהושע לימיניה אמר ליה רב פפא אנא מאי שנא דלא חשש לי אמר ליה את שעתא קיימת 

לך מחד בתמוז עד שיתסר ביה ודאי שכיחי מכאן ואילך ספק שכיחי ספק לא שכיחי 

ומשתכחי בטולי דחצבא דלא חצב גרמידא ובטולי דצפרא ופניא דלא הוי גרמידא ועיקר 

ת מילי יהיב ארבונא לנהורא מן דסריק רישיה בטולי דבית הכסא אמר רב יוסף הני תל



יבש ומן דשתי טיף טיף ומן דסיים מסני אדמייתניה כרעא תלאי בביתא קשי לעניותא 

כדאמרי אינשי תלא סילתא תלא מזוניה ולא אמרן אלא ריפתא אבל בישרא וכוורי לית לן 

לי שבתות בה אורחיה היא פארי בביתא קשי לעניותא נשורא בביתא קשי לעניותא בלי

ובלילי רביעית שרו מזיקין עילויה איסרא דמזוני נקיד שמיה איסרא דעניותא נבל שמיה 

צעא אפומא דחצבא קשי לעניותא מאן דשתי מיא בצעי קשי לברוקתי דאכיל תחלי ולא 

משי ידיה מפחיד תלתין יומין 

י ידיה דמסוכר ולא משי ידיה מפחיד שבעה יומי דשקיל מזייה ולא מש  א גמרא,דף קיב

מפחיד תלתא יומי דשקיל טופריה ולא משי ידיה מפחיד חד יומא ולא ידע מאי קא מפחיד 

ידא אאוסיא דרגא לפחדא ידא אפותא דרגא לשינתא תנא אוכלין ומשקין תחת המטה 

ר לא ישתה אדם מים לא בלילי "אפילו מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן ת

ה דמו בראשו מפני סכנה מאי סכנה רוח רעה ואם רביעיות ולא בלילי שבתות ואם שת

שבעה קולות שאמר דוד על המים והדר נישתי שנאמר [ לימא]> נימא>צחי מאי תקנתיה 

' בכח קול ה' על מים רבים קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' קול ה( תהילים כט)

יחיל ' אש קול ה חוצב להבות' את ארזי הלבנון קול ה' שובר ארזים וישבר ה' בהדר קול ה

יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד ואי ' מדבר קדש קול ה' מדבר יחיל ה

הכי לול שפן אניגרון אנירדפין בין כוכבי יתיבנא בין בליעי שמיני [ לימא]> נימא>לא 

אזילנא ואי לא אי איכא איניש בהדיה ניתעריה ולימא ליה פלניא בר פלנתא צחינא מיא 

נישתי ואי לא מקרקש נכתמא אחצבא והדר נישתי ואי לא נישדי בה מידי והדר  והדר

ר לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמים בלילה ואם שתה דמו "נישתי ת

בראשו מפני הסכנה מאי סכנה סכנת שברירי ואי צחי מאי תקנתיה אי איכא איניש בהדיה 

איהו לנפשיה פלניא [ לימא]> נימא>א לימא ליה פלניא בר פלנתא צחינא מיא ואי ל

 : אמרה לי אימי איזדהר משברירי שברירי ברירי רירי ירי רי צחינא מיא בכסי חיורי

ע דאמר עשה שבתך חול ואל "פשיטא לא נצרכא אלא אפילו לר : 'ואפילו מן התמחוי וכו

ר פ שאמ"תנא דבי אליהו אע[ מודה]> מודי>תצטרך לבריות הכא משום פרסומי ניסא 

ע עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות אבל עושה הוא דבר מועט בתוך ביתו מאי "ר

יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ' נינהו אמר רב פפא כסא דהרסנא כדתנן ר

ע את "רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים תנו רבנן שבעה דברים צוה ר

עיר ותשנה ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי  רבי יהושע בנו בני אל תשב בגובהה של

ש לבית חבירך ואל תמנע מנעלים מרגליך השכם "חכמים ואל תכנס לביתך פתאום כ

ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות והוי 

א משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו אמר רב פפא לא למיזבן מיניה ולא לזבוני ליה אל

מעשה ( איוב א)למעבד שותפות בהדיה והשתא דאמר רב שמואל בר יצחק מאי דכתיב 

ידיו ברכת כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך אפילו למיזבן מיניה ולזבוני ליה שפיר דמי 

ע את רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסורין אמר לו רבי "חמשה דברים צוה ר

ו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למדני תורה אמר איני מלמדך אמר ל

למלכות אמר לו בני יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק אמר לו ומי בסכנה 

והלא עגל בסכנה אמר לו אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול וכשאתה מלמד את בנך 

יון דעל למדהו בספר מוגה מאי היא אמר רבא ואיתימא רב משרשיא בחדתא שבשתא כ



על לא תבשל בקדירה שבישל בה חבירך מאי ניהו גרושה בחיי בעלה דאמר מר גרוש 

שנשא גרושה ארבע דעות במטה ואי בעית אימא אפילו באלמנה לפי 

שאין כל אצבעות שוות מצוה וגוף גדול אוכל פירות ולא שכר מצוה   ב גמרא,דף קיב

ינו הקדוש את בניו אל תדור וגוף טהור נושא אשה ולו בנים ארבעה דברים צוה רב

בשכנציב משום דליצני הוו ומשכו לך בליצנותא ואל תשב על מטת ארמית איכא דאמרי 

דלא תיגני בלא קרית שמע ואיכא דאמרי דלא תינסב גיורתא ואיכא דאמרי ארמאית ממש 

ומשום מעשה דרב פפא ואל תבריח עצמך מן המכס דילמא משכחו לך ושקלי מנך כל 

תעמוד בפני השור בשעה שעולה מן האגם מפני שהשטן מרקד בין קרניו  דאית לך ואל

אמר רבי שמואל בשור שחור וביומי ניסן תני רב אושעיא מרחיקין משור תם חמשים 

אמה משור מועד כמלא עיניו תנא משמיה דרבי מאיר ריש תורא בדיקולא סק לאיגרא 

יה זה זה ניזהא דגמלא דא דא ושדי דרגא מתותך אמר רב ניזהא דתורא הן הן ניזהא דאר

ניזהא דארבא הילני הייא הילא והילוק הוליא אמר אביי עור דג וכוס חמין וביצים וכנים 

לבנים כולן קשין לדבר אחר עור מאן דגני אמשכא דצלא דג שיבוטא ביומי ניסן כוס 

שיורי כסא דהרסנא חמין חמימי דחמימי משדרו עילויה ביצים מאן דמדרך אקליפים 

ים לבנים מאן דמחוור לבושיה ולא נטיר ליה תמניא יומי והדר לבוש לה בריין הנך כינ

כינים וקשין לדבר אחר אמר רב פפא ביתא דאית ביה שונרא לא ניעול בה איניש בלא 

מסני מאי טעמא משום דשונרא קטיל לחיויא ואכיל ליה ואית ביה בחיויא גרמי קטיני ואי 

נפיק ואסתכן ליה איכא דאמרי ביתא דלית ביה שונרא  יתיב לה גרמא דחיויא אכרעיה לא

' לא ניעול ביה איניש בהכרא מאי טעמא דילמא מיכריך ביה חויא ולא ידע ומסתכן ג

אל תעש מום בעצמך מאי היא > ש סימן"מק>יוסי את רבי ' ישמעאל בר' דברים צוה ר

וד על המקח בשעה לא תיהוי לך דינא בהדי תלתא דחד הוי בעל דינך ותרי סהדי ואל תעמ

שאין לך דמים אשתך טבלה אל תזקק לה לילה הראשונה אמר רב ובנדה דאורייתא הואיל 

יהודה את רבי אל ' והוחזק מעין פתוח דילמא משכה זיבה שלשה דברים צוה רבי יוסי בר

תצא יחידי בלילה ואל תעמוד בפני הנר ערום ואל תכנס למרחץ חדש שמא תפחת עד כמה 

חדש ואל תעמוד בפני הנר ערום דתניא העומד בפני הנר ערום הוי נכפה  ב"ל עד י"אריב

ר המשמש מטתו על מטה שתינוק ישן "והמשמש מטתו לאור הנר הויין לו בנים נכפין ת

עליה אותו תינוק נכפה ולא אמרן אלא דלא הוי בר שתא אבל הוי בר שתא לית לן בה ולא 

שיה לית לן בה ולא אמרן אלא דלא מנח אמרן אלא דגני להדי כרעיה אבל גני להדי רי

ידיה עילויה אבל מנח ידיה עילויה לית לן בה אל תצא יחידי בלילה דתניא לא יצא יחידי 

בלילה לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות מפני שאגרת בת מחלת היא ושמונה עשרה 

יקרא הוו רבוא של מלאכי חבלה יוצאין וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו מע

שכיחי כולי יומא זמנא חדא פגעה ברבי חנינא בן דוסא אמרה ליה אי לאו דמכרזן עלך 

ברקיע הזהרו בחנינא ובתורתו סכנתיך אמר לה אי חשיבנא ברקיע גוזר אני עליך שלא 

תעבורי ביישוב לעולם אמרה ליה במטותא מינך שבק לי רווחא פורתא שבק לה לילי 

חדא זמנא פגעה ביה באביי אמרה ליה אי לאו דמכרזי עלך שבתות ולילי רביעיות ותו 

ל אי חשיבנא ברקיע גוזרני עלייכי שלא "ברקיע הזהרו בנחמני ובתורתו הוה סכנתיך א

תעבורי ביישוב לעולם הא קא חזינן דעברה אמרי הני 

רב לרב אסי [ ל"א]> ל"וא>גזייתא נינהו דשמטי סוסיא ואתו דברי להו   א גמרא,דף קיג

דור במתא דלא צניף בה סוסיא ולא נבח בה כלבא ואל תדור בעיר דריש מתא אסיא לא ת



ל רב לרב כהנא הפוך בנבילתא ולא תיפוך "ולא תנסיב תרתי אי נסבת תרתי נסיב תלת א

במילי פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ולא תימא כהנא אנא וגברא רבא אנא וסניא בי 

ל רב "קרי במתא בזוזא תותי כנפיך ניהוו אמלתא סלקת לאיגרא שירותך בהדך מאה 

לחייא בריה לא תשתי סמא ולא תשוור ניגרא ולא תעקר ככא ולא תקנא בחיויא ולא 

קטן ונחש קטן { גוי> }נכרי>אין מתקנאין בהן ואלו הן ' תקנא בארמאה תנו רבנן ג

ל רב לאיבו בריה טרחי בך "ט דמלכותייהו אחורי אודנייהו קאי א"ותלמיד קטן מ

בשמעתא ולא מסתייע מילתא תא אגמרך מילי דעלמא אדחלא אכרעיך זבינך זבין כל מילי 

זבין ותחרט בר מחמרא דזבין ולא תחרט שרי כיסיך פתח שקיך קבא מארעא ולא כורא 

מאיגרא תמרא בחלוזך לבית סודנא רהיט ועד כמה אמר רבא עד תלתא סאה אמר רב פפא 

ר רב חסדא אי לא דרמאי שכרא לא איעתרי מאי ד אמ"אי לא דרמאי שכרא לא איעתרי א

סודנא אמר רב חסדא סוד נאה וגמילות חסדים אמר רב פפא כל אגב גביא בעי כל אשראי 

ר יוחנן משום אנשי ירושלים "דברים א' ספק אתי ספק לא אתי ודאתי מעות רעות נינהו ג

אשונה כשאתה יוצא למלחמה אל תצא בראשונה אלא תצא באחרונה כדי שתכנס בר

> ר"א>ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות והוי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו 

ר יהושע בן לוי משום אנשי ירושלים אל תרבה בגנות משום מעשה "שלשה דברים א

ט רב חסדא "שהיה בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה והוי זהיר באשתך מחתנה הראשון מ

והא איתנהו אמר רבי יוחנן שלשה אמר משום ערוה רב כהנא אמר משום ממון הא 

י והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין במוצאי "ב אלו הן הדר בא"מנוחלי העוה

ה בכל "ר יוחנן שלשה מכריז עליהן הקב"שבתות מאי היא דמשייר מקידושא לאבדלתא א

יום על רווק הדר בכרך ואינו חוטא ועל עני המחזיר אבידה לבעליה ועל עשיר המעשר 

פירותיו בצינעה רב ספרא רווק הדר בכרך הוה 

תני תנא קמיה דרבא ורב ספרא צהבו פניו דרב ספרא אמר לו רבא לאו   ב גמרא,דף קיג

כגון מר אלא כגון רב חנינא ורב אושעיא דהוו אושכפי בארעא דישראל והוו יתבי בשוקא 

נהו לא מדלן עינייהו דזונות ועבדי להו מסאני לזונות ועיילי להו אינהו מסתכלי בהו ואי

שלשה הקדוש  : לאיסתכולי בהו ומומתייהו הכי בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראל

ברוך הוא אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מדותיו שלשה 

בפה ואחד בלב והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו ' הקדוש ברוך הוא שונאן המדבר א

ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי כי הא דטוביה חטא ואתא זיגוד לחודיה ואסהיד והרואה דבר 

ל טוביה חטא וזיגוד מינגד אמר ליה אין דכתיב "ביה קמיה דרב פפא נגדיה לזיגוד א

לא יקום עד אחד באיש ואת לחודך אסהדת ביה שם רע בעלמא קא מפקת ( דברים יט)

כי תראה ( שמות כג)לשנאתו שנאמר ביה אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב מותר 

והא תניא שונא { גוי> }נכרי>חמור שנאך רובץ תחת משאו מאי שונא אילימא שונא 

אלא פשיטא שונא ישראל ומי שריא { גוי> }נכרי>שאמרו שונא ישראל ולא שונא 

לא תשנא את אחיך בלבבך אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא ( ויקרא יט)למסניה והכתיב 

נמי מיסני סני ליה מאי שנא האי אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר  כולי עלמא

> שונאי' >יראת ה( משלי ח)ערוה רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו שנאמר 

רע אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי מהו למימרא ליה לרביה למשנייה אמר [ שנאת]

לא לא לימא ליה תנו רבנן שלשה חייהן ליה אי ידע דמהימן לרביה כבי תרי לימא ליה ואי 

אינם חיים הרחמנין והרתחנין ואניני הדעת ואמר רב יוסף כולהו איתנהו בי תנו רבנן 



א אף "א אף הזונות וי"שלשה שונאין זה את זה אלו הן הכלבים והתרנגולין והחברין וי

רבין ר שלשה אוהבין זה את זה אלו הן הגרים ועבדים ועו"תלמידי חכמים שבבבל ת

ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על 

הציבור בחנם ויש אומרים אף המגרש את אשתו פעם ראשונה ושניה ומחזירה ותנא קמא 

זימנא דכתובתה מרובה אי נמי יש לו בנים הימנה ולא מצי מגרש לה חמשה דברים צוה 

בו את הגזל ואהבו את הזמה ושנאו את אדוניכם ואל כנען את בניו אהבו זה את זה ואה

תדברו אמת ששה דברים נאמרים בסוס אוהב את הזנות ואוהב את המלחמה ורוחו גסה 

א אף מבקש להרוג בעליו במלחמה "ומואס את השינה ואוכל הרבה ומוציא קמעה וי

ומי שיש לו שבעה מנודין לשמים אלו הן יהודי שאין לו אשה ושיש לו אשה ואין לו בנים 

בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו 

א אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוה אמר "ומזוזה בפתחו והמונע מנעלים מרגליו וי

רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי איש הוצל מניין 

אלהיך ומניין היודע בחבירו ' תמים תהיה עם ה( דברים יח)ם שנאמר שאין שואלין בכלדיי

כל קבל די ( דנייאל ו)שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבוד שנאמר 

והיושבת על דם טהור אסורה [ ומלכא עשית להקמותיה על כל מלכותא]רוח יתירא ביה 

ל הוא יוסף הבבלי הוא איסי בן גור לשמש עד כמה אמר רב עונה תנא הוא יוסף איש הוצ

אריה הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גמליאל הוא איסי בן מהללאל ומה שמו איסי בן 

עקביה שמו הוא רבי יצחק בן טבלא הוא רבי יצחק בן חקלא הוא רבי יצחק בן אלעא הוא 

מניך רבי יצחק בן אחא דשמעתא הוא רבי יצחק בן פנחס דאגדתא וסי  א גמרא,דף קיד

' ר יוחנן משמיה דר"אמר רבה בר בר חנה א[ שמעוני אחי ועמי]> שמעו נא אחיי ורעיי>

אילעי אכול בצל ושב בצל ולא תיכול אווזין ותרנגולין ויהא לבך רודף עליך ' יהודה בר

פחות ממיכלך וממשתיך ותוסיף על דירתך כי אתא עולא אמר מתלא מתלין במערבא 

: כיל קקולי אקיקלי דמתא שכיבדאכיל אליתא טשי בעליתא דא

ש אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על "מזגו לו כוס ראשון ב  א משנה,דף קיד

: ה אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום"היין וב

ש אומרים מברך על היום "ה בסעודה ב"ש וב"ר דברים שבין ב"ת  א גמרא,דף קיד

גורם ליין שיבא וכבר קידש היום ועדיין יין לא בא כ מברך על היין מפני שהיום "ואח

כ מברך על היום מפני שהיין גורם לקידוש שתאמר "ה אומרים מברך על היין ואח"וב

דבר אחר ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם 

ינהו תדיר ת התם תרתי והכא חדא הכא נמי תרתי נ"א וכ"ה מאי ד"והילכתא כדברי ב

ה פשיטא דהא נפיק בת קול איבעית אימא "ושאינו תדיר תדיר קודם והלכה כדברי ב

קודם בת קול ואי בעית אימא לאחר בת קול ורבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת 

: קול

הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת הביאו לפניו מצה   א משנה,דף קיד

צדוק אומר [ ברבי]> בן>א "פ שאין חרוסת מצוה ר"ילין אעוחזרת וחרוסת ושני תבש

: מצוה ובמקדש היו מביאין לפניו גופו של פסח

ל זאת אומרת מצות צריכות כוונה כיון דלא בעידן חיובא דמרור "אמר ר  ב גמרא,דף קיד

א הוא דאכיל ליה ודילמא לא איכוון למרור הלכך בעי למהדר "הוא דאכיל ליה בבורא פה

לאטבולי לשם מרור דאי סלקא דעתך מצוה לא בעיא כוונה למה לך תרי טיבולי והא 



ין צריכות כוונה ודקאמרת תרי טיבולי טביל ליה חדא זימנא ממאי דילמא לעולם מצות א

כ לישמעינן שאר ירקות אי "למה לי כי היכי דליהוי היכירא לתינוקות וכי תימא א

אשמעינן שאר ירקות הוה אמינא היכא דאיכא שאר ירקות הוא דבעינן תרי טיבולי אבל 

 חזרת בעינן תרי טיבולי כי היכי' חזרת לחודא לא בעי תרי טיבולי קמשמע לן דאפי

דליהוי ביה היכירא לתינוקות ועוד תניא אכלן דמאי יצא אכלן בלא מתכוין יצא אכלן 

לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בין אכילה לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס תנאי היא 

פ שטיבל בחזרת מצוה להביא לפניו חזרת וחרוסת ושני "דתניא רבי יוסי אומר אע

וסי מצות אין צריכות כוונה והאי דבעינן תרי תבשילין ואכתי ממאי דילמא קסבר רבי י

כ מאי מצוה מאי שני תבשילין אמר רב הונא "טיבולי כי היכי דתיהוי היכירא לתינוקות א

סילקא וארוזא רבא הוה מיהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב הונא אמר רב 

א רבי יוחנן בן נורי אשי שמע מינה דרב הונא לית דחייש להא דרבי יוחנן בן נורי דתני

אומר אורז מין דגן הוא וחייבין על חימוצו כרת ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח חזקיה 

זכר ' דג וביצה שעליו רב יוסף אמר צריך שני מיני בשר אחד זכר לפסח וא' אמר אפי

לחגיגה רבינא אמר אפילו גרמא ובישולא פשיטא היכא דאיכא שאר ירקות מברך אשאר 

פרי האדמה ואכיל והדר מברך על אכילת מרור ואכיל היכא דליכא אלא חסא  ירקות בורא

פ האדמה ואכיל ולבסוף מברך עליה על "מאי אמר רב הונא מברך מעיקרא אמרור ב

אכילת מרור ואכיל 

מתקיף לה רב חסדא לאחר שמילא כריסו הימנו חוזר ומברך עליה אלא   א גמרא,דף קטו

בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור ואכיל ולבסוף  אמר רב חסדא מעיקרא מברך עליה

אכיל אכילת חסא בלא ברכה בסוריא עבדי כרב הונא ורב ששת בריה דרב יהושע עביד 

כרב חסדא והלכתא כוותיה דרב חסדא רב אחא בריה דרבא מהדר אשאר ירקות לאפוקי 

שמיה נפשיה מפלוגתא אמר רבינא אמר לי רב משרשיא בריה דרב נתן הכי אמר הלל מ

דגמרא לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול משום דסבירא לן מצה בזמן הזה 

דאורייתא ומרור דרבנן ואתי מרור דרבנן ומבטיל ליה למצה דאורייתא ואפילו למאן 

מ דאורייתא בדאורייתא או דרבנן בדרבנן אבל "דאמר מצות אין מבטלות זו את זו ה

מצות אין ' מאן תנא דשמעת לי' מבטיל ליה לדאורייתדאורייתא ודרבנן אתי דרבנן ו

מבטלות זו את זו הלל היא דתניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן 

על מצות ומרורים יאכלוהו אמר רבי יוחנן חולקין עליו חביריו על ( במדבר ט)שנאמר 

ד לומר על מצות הלל דתניא יכול יהא כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן תלמו

ומרורים יאכלוהו אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו מתקיף לה רב אשי אי הכי מאי 

כ כורכן "אפילו אלא אמר רב אשי האי תנא הכי קתני יכול לא יצא בהו ידי חובתו אא

בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו אפילו זה 

פני עצמו השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן מברך על בפני עצמו וזה ב

אכילת מצה ואכיל והדר מברך על אכילת מרור ואכיל והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי 

בלא ברכה זכר למקדש כהלל אמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא כל שטיבולו במשקה 

צריך נטילת ידים אמר רב פפא שמע מינה האי חסא 

ד לא צריך לשקועיה נטילת "צריך לשקועיה בחרוסת משום קפא דאי ס  אב גמר,דף קטו

ידים למה לי הא לא נגע ודילמא לעולם אימא לך לא צריך לשקועיה וקפא מריחא מיית 

אלא למה לי נטילת ידים דילמא משקעו ליה ואמר רב פפא לא נישהי איניש מרור 



בעינן טעם מרור וליכא אדבריה בחרוסת דילמא אגב חלייה דתבלין מבטיל ליה למרוריה ו

רב חסדא לרבנא עוקבא ודרש נטל ידיו בטיבול ראשון נוטל ידיו בטיבול שני אמרוה רבנן 

קמיה דרב פפא הא בעלמא איתמר דאי סלקא דעתך הכא איתמר למה לי נטילת ידים תרי 

ד "זימני הא משא ליה ידיה חדא זימנא אמר להו רב פפא אדרבה הכא איתמר דאי ס

א איתמר למה לי תרי טיבולי אלא מאי הכא איתמר נטילת ידים תרי זימני למה לי בעלמ

הא משא ליה ידיה חדא זימנא אמרי כיון דבעי למימר אגדתא והלילא דילמא אסוחי 

אסחיה לדעתיה ונגע אמר רבא בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא בלע מצה ומרור ידי מצה 

אף ידי מצה נמי לא יצא אמר רב שימי בר אשי יצא ידי מרור לא יצא כרכן בסיב ובלען 

מצה לפני כל אחד ואחד מרור לפני כל אחד ואחד וחרוסת לפני כל אחד ואחד ואין עוקרין 

את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה רב הונא אומר כולהו נמי לפני מי שאומר הגדה 

רו תינוקות ינאי כדי שיכי' והלכתא כרב הונא למה עוקרין את השולחן אמרי דבי ר

וישאלו אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזא דקא מדלי תכא מקמיה אמר להו עדיין לא קא 

אמר שמואל  : אכלינן אתו קא מעקרי תכא מיקמן אמר ליה רבה פטרתן מלומר מה נשתנה

לחם שעונין עליו דברים תניא נמי הכי לחם עוני לחם > כתיב>לחם עוני ( דברים טז)

ה דבר אחר לחם עוני עני כתיב מה עני שדרכו בפרוסה שעונין עליו דברים הרב

אף כאן בפרוסה דבר אחר מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה אף   א גמרא,דף קטז

ואי לא מצוה משום מאי  : פ שאין חרוסת מצוה"אע : כאן נמי הוא מסיק ואשתו אופה

קפא ]כרתי ר אמי משום קפא אמר רב אסי קפא דחסא חמא קפא דחמא "מייתי לה א

קפא דכולהו חמימי אדהכי והכי נימא הכי קפא קפא דכירנא לך ולשב [ דכרתי חמימי

מאי מצוה רבי לוי אומר  : 'צדוק אומר מצוה וכו' רבי אלעזר בר : בנתיך ולתמני כלתך

יוחנן אומר זכר לטיט אמר אביי הלכך צריך לקהוייה וצריך לסמוכיה ' זכר לתפוח ור

ריך לסמוכיה זכר לטיט תניא כוותיה דרבי יוחנן תבלין זכר לתבן לקהוייה זכר לתפוח וצ

צדוק כך היו אומרים תגרי חרך שבירושלים בואו ' חרוסת זכר לטיט אמר רבי אלעזר בר

: וטלו לכם תבלין למצוה

מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו   א משנה,דף קטז

הלילות שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו  מה נשתנה הלילה הזה מכל

מצה שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור שבכל הלילות אנו אוכלין 

חייבים לטבל >אנו > אין>בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי שבכל הלילות 

תו של בן אביו מלמדו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים ולפי דע[ מטבילין]> אפילו

מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה ( דברים כו)מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש 

: כולה

ר חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל "ת  א גמרא,דף קטז

מה נשתנה  : לעצמו ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזה

 : הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים הלילה

מתקיף לה רבא אטו כל יומא לא סגיא דלא מטבלא חדא זימנא אלא אמר רבא הכי קתני 

שבכל הלילות אין אנו חייבין לטבל אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים מתקיף לה 

הכי קתני אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת רב ספרא חיובא לדרדקי אלא אמר רב ספרא 

מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי  : מתחיל בגנות ומסיים בשבח : הלילה הזה שתי פעמים

אמר עבדים היינו אמר ליה רב [ ושמואל]היו אבותינו { עבודה זרה> }עבודת גלולים>



אי בעי נחמן לדרו עבדיה עבדא דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה כספא ודהבא מ

ל פטרתן מלומר מה נשתנה פתח ואמר "למימר ליה אמר ליה בעי לאודויי ולשבוחי א

: עבדים היינו

רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר   א משנה,דף קטז

שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור   ב משנה,דף קטז

ואמרתם זבח ( שמות יב)שנאמר ]פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים 

( שמות יב)שנאמר ]מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצרים [ 'אשר פסח וגו' פסח הוא לה

מרור על שום שמררו המצריים את חיי [ 'ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגו

בכל דור ודור חייב אדם [ 'וימררו את חייהם וגו( שמות א])אבותינו במצרים שנאמר 

והגדת לבנך ביום ההוא ( שמות יג)את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר לראות 

לי בצאתי ממצרים לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל לשבח ' לאמר בעבור זה עשה ה

לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו 

וב ומאפלה לאור גדול ומשעבוד הוציאנו מעבדות לחרות מיגון לשמחה ומאבל ליום ט

א עד "א עד אם הבנים שמחה ובה"לגאולה ונאמר לפניו הללויה עד היכן הוא אומר בש

ט אומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים ולא "חלמיש למעינו מים וחותם בגאולה ר

ם אלהינו ואלהי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרי' היה חותם רבי עקיבא אומר כן ה

מן הפסחים >הבאים לקראתנו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם 

: י גאל ישראל"עד בא' כו[ מן הזבחים ומן הפסחים]> ומן הזבחים

אמר רבא צריך שיאמר ואותנו הוציא משם אמר רבא מצה צריך   ב גמרא,דף קטז

כאוכל קדשים בחוץ  צ להגביה ולא עוד אלא שנראה"להגביה ומרור צריך להגביה בשר א

דברים )אמר רב אחא בר יעקב סומא פטור מלומר הגדה כתיב הכא בעבור זה וכתיב התם 

בננו זה מה להלן פרט לסומא אף כאן פרט לסומין איני והאמר מרימר שאלתינהו ( כא

ד אגדתא בי רב ששת "לרבנן דבי רב יוסף מאן דאמר אגדתא בי רב יוסף אמרו רב יוסף מ

קסברי רבנן מצה בזמן הזה דרבנן מכלל דרב אחא בר יעקב סבר מצה אמרו רב ששת 

בזמן הזה דאורייתא והא רב אחא בר יעקב הוא דאמר מצה בזמן הזה דרבנן קסבר כל 

דתקון רבנן כעין דאורייתא תיקון לרב ששת ולרב יוסף נמי הא ודאי כל דתקון רבנן כעין 

למיכתב בננו הוא וכתיב בננו זה דאורייתא תיקון הכי השתא בשלמא התם מדהוה ליה 

מ פרט לסומין הוא דאתא אבל הכא אי לאו בעבור זה מאי לכתוב אלא בעבור מצה "ש

: לפיכך אנחנו חייבין : ומרור הוא דאתא

ר יוחנן הללויה וכסיה וידידיה אחת הן רב אמר כסיה "ר חסדא א"א  א גמרא,דף קיז

הו מרחב יה לרב חסדא מאי תיקו ומרחביה אחת הן רבה אמר מרחביה בלבד איבעיא ל

ש דאמר רב ידידיה נחלק לשנים לפיכך ידיד חול יה "איבעיא להו ידידיה לרב מאי ת

ש דאמר רב חזינא תילי דבי חביבא דכתיב בהו "קודש איבעיא להו הללויה לרב מאי ת

ל מאי הללויה הללוהו בהלולים "ל דאמר ריב"הללו בחד גיסא ויה בחד גיסא ופליגא דריב

ל בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים "רבה ופליגא דידיה אדידיה דאמר ריבה

בניצוח בנגון במשכיל במזמור בשיר באשרי בתהלה בתפלה בהודאה בהללויה גדול 

מכולן הללויה שכולל שם ושבח בבת אחת אמר רב יהודה אמר שמואל שיר שבתורה 

מרו נביאים שביניהן תקנו להן משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים והלל זה מי א

לישראל שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן 



מ אומר כל תושבחות האמורות בספר "ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן תניא היה ר

כלו תפלות דוד בן ישי אל תיקרי כלו אלא כל ( תהילים עב)תהלים כלן דוד אמרן שנאמר 

ל זה מי אמרו רבי יוסי אומר אלעזר בני אומר משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו אלו הל

מן הים וחלוקין עליו חביריו לומר שדוד אמרו ונראין דבריו מדבריהן אפשר ישראל 

שחטו את פסחיהן ונטלו לולביהן ולא אמרו שירה דבר אחר פסלו של מיכה עומד בבכי 

א "תושבחות שאמר דוד בספר תהלים רר כל שירות ו"ת : וישראל אומרים את ההלל

א יש מהן כנגד ציבור ויש "אומר כנגד עצמו אמרן רבי יהושע אומר כנגד ציבור אמרן וחכ

מהן כנגד עצמו האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו האמורות בלשון רבים כנגד ציבור ניצוח 

ינה ואחר כך וניגון לעתיד לבא משכיל על ידי תורגמן לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכ

אמר שירה מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינה ללמדך שאין 

השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש 

ועתה קחו ( ב גמלכים )ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר 

אמר רב יהודה אמר רב וכן לדבר הלכה אמר רב ' י עליו יד הלי מנגן והיה כנגן המנגן ותה

ח היושב לפני רבו ואין "נחמן וכן לחלום טוב איני והאמר רב גידל אמר רב כל ת

שפתותיו שושנים נטפות מור עבר ( שיר השירים ה)שפתותיו נוטפות מר תכוינה שנאמר 

קשיא הא ברבה הא  אל תקרי שושנים אלא ששונים אל תקרי מור עבר אלא מר עבר לא

בתלמידא ואי בעית אימא הא והא ברבה ולא קשיא הא מקמי דפתח והא לבתר דפתח כי 

הא דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחו רבנן ולבסוף יתיב 

א אומר משה וישראל אמרוהו בשעה "ר הלל זה מי אמרו ר"באימתא ופתח בשמעתא ת

לא לנו משיבה רוח הקודש ואמרה להן ' לא לנו ה( ים קטותהיל)שעמדו על הים הם אמרו 

למעני למעני אעשה רבי יהודה אומר יהושע וישראל אמרוהו בשעה שעמדו ( ישעיהו מח)

רבי אלעזר המודעי אומר דבורה וברק ' עליהן מלכי כנען הם אמרו לא לנו ומשיבה וכו

משיבה ואומרת להם  אמרוהו בשעה שעמד עליהם סיסרא הם אמרו לא לנו ורוח הקודש

אלעזר בן עזריה אומר חזקיה וסייעתו אמרוהו בשעה שעמד ' למעני למעני אעשה ר

רבי עקיבא אומר חנניה מישאל ועזריה ' עליהם סנחריב הם אמרו לא לנו ומשיבה וכו

רבי יוסי ' אמרוהו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע הם אמרו לא לנו ומשיבה וכו

סתר אמרוהו בשעה שעמד עליהם המן הרשע הם אמרו לא לנו הגלילי אומר מרדכי וא

וחכמים אומרים נביאים שביניהן תיקנו להם לישראל שיהו אומרים אותו על ' ומשיבה וכו

כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהם לישראל ולכשנגאלין אומרים אותו על 

אמר הללויה ריש פירקא  אמר רב חסדא הללויה סוף פירקא רבה בר רב הונא : גאולתן

אמר רב חסדא חזינא להו לתילי דבי רב חנין בר רב דכתיב בהו הללויה באמצע פירקא 

ידבר פי ' בתהלת ה( תהילים קמה)אלמא מספקא ליה אמר רב חנין בר רבא הכל מודים 

תהילים )הללויה דבתריה ריש פירקא > הללויה>ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד 

וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד הללויה דבתריה ריש פירקא  רשע יראה( קיב

הללויה דבתריה ריש פירקא קראי מוסיפין אף את אלו ' ושעומדים בבית ה( תהילים קלה)

תהילים )מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש הללויה דבתריה ריש פירקא ( תהילים קי)

ללויה דבתריה ריש פירקא נימא שכל טוב לכל עושיהם ה' ראשית חכמה יראת ה( קיא

אם הבנים שמחה ובית ( תהילים קיג)כתנאי עד היכן הוא אומר בית שמאי אומרים עד 

חלמיש למעינו מים ותניא אידך עד היכן הוא אומר בית ( תהילים קיד)הלל אומרים עד 



תהילים )בצאת ישראל ממצרים ובית הלל אומרים עד ( תהילים קיד)שמאי אומרים עד 

לא לנו ' לא לנו ה( קטו

ד עד אם הבנים שמחה סבר הללויה ריש "מאי לאו בהא קמיפלגי למ  ב גמרא,דף קיז

פירקא ומאן דאמר עד בצאת ישראל סבר הללויה סוף פירקא רב חסדא מתרץ לטעמיה 

ד עד בצאת ישראל שפיר ומאן דאמר עד אם "דכולי עלמא סברי הללויה סוף פירקא מ

נימא עד הללויה וכי תימא דלא ידעינן הי הללויה ונימא הבנים שמחה עד ועד בכלל ו

הללויה של אם הבנים שמחה קשיא רבה בר רב הונא מתרץ לטעמיה דכולי עלמא הללויה 

ריש פירקא מאן דאמר עד אם הבנים שמחה שפיר ומאן דאמר עד בצאת ישראל סבר עד 

נימא עד הללויה ולא עד בכלל ונימא עד הללויה וכי תימא דלא ידעינן הי הללויה ו

ש והלל גאל ישראל דצלותא גואל "אמר רבא ק : וחותם בגאולה : שבצאת ישראל קשיא

ט דרחמי נינהו אמר רבי זירא דקידושא אשר קדשנו במצותיו וצונו דצלותא "ישראל מ

ט דרחמי נינהו אמר רב אחא בר יעקב וצריך שיזכיר יציאת מצרים "קדשנו במצותיך מ

זכור את ( שמות כ)למען תזכור את יום וכתיב התם ( דברים טז) בקידוש היום כתיב הכא

יום השבת לקדשו אמר רבה בר שילא דצלותא מצמיח קרן ישועה דאפטרתא מגן דוד 

ר "ועשיתי לך שם גדול כשם הגדלים תני רב יוסף זהו שאומרים מגן דוד א( ב ישמואל )

ם אלהי אברהם ואברכך זהו ואעשך לגוי גדול זהו שאומרי( בראשית יב)שמעון בן לקיש 

ל "שאומרים אלהי יצחק ואגדלה שמך זהו שאומרים אלהי יעקב יכול יהו חותמין בכולן ת

והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולן אמר רבא אשכחתינא לסבי דפומבדיתא דיתבי 

וקאמרי בשבתא בין בצלותא בין בקידושא מקדש השבת ביומא טבא בין בצלותא ובין 

מקדש ישראל והזמנים ואמינא להו אנא אדרבה דצלותא בין בשבתא בין ביומא  בקידושא

טבא מקדש ישראל בקידושא דשבתא מקדש השבת ביומא טבא מקדש ישראל והזמנים 

ואנא אמינא טעמא דידי וטעמא דידכו טעמא דידכו שבת דקביעא וקיימא בין בצלותא ובין 

י ליה דקמעברי ירחי וקבעי לשני בקידושא מקדש השבת יומא טבא דישראל הוא דקבע

מקדש ישראל והזמנים טעמא דידי צלותא דברבים איתא מקדש ישראל קידוש דביחיד 

איתא בשבת מקדש השבת ביום טוב מקדש ישראל והזמנים ולא היא צלותא ביחיד מי 

ליתיה וקידושא ברבים מי ליתיה ורבא סבר זיל בתר עיקר עולא בר רב נחית קמיה דרבא 

ל ולא מידי אלמא הדר ביה רבא רב נתן אבוה דרב הונא "י דפומבדיתא ולא אאמר כסב

בריה דרב נתן נחית קמיה דרב פפא אמר כסבי דפומבדיתא ושבחיה רב פפא אמר רבינא 

אנא איקלע לסורא קמיה דמרימר ונחית קמיה שלוחא דציבורא ואמר כסבי דפומבדיתא 

לכתא כסבי דפומבדיתא ולא הוו משתקו והוו משתקי ליה כולי עלמא אמר להו שבקוהו הי

: ליה

מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו רביעי גומר עליו את הלל ואומר   ב משנה,דף קיז

: עליו ברכת השיר בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה

כסי תיקנו ל ארבע "מ ברכת המזון טעונה כוס א"ל רב חנן לרבא ש"א  ב גמרא,דף קיז

רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו  : רבנן דרך חירות כל חד וחד נעביד ביה מצוה

: ברכת השיר

אלהינו ורבי יוחנן אמר ' מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ה  א גמרא,דף קיח

תהילים )א "ט וי"ר רביעי גומר עליו את ההלל ואומר הלל הגדול דברי ר"נשמת כל חי ת

מהודו עד ( תהילים קלו)רועי לא אחסר מהיכן הלל הגדול רבי יהודה אומר ' ה( כג



נהרות בבל ורבי יוחנן אומר משיר המעלות עד נהרות בבל רב אחא בר ( תהילים קלז)

מכי יעקב בחר לו יה עד נהרות בבל ולמה נקרא שמו הלל ( תהילים קלה)יעקב אמר 

ר "לם ומחלק מזונות לכל בריה אה יושב ברומו של עו"ר יוחנן מפני שהקב"הגדול א

ה בעולמו ולא "ו דורות שברא הקב"יהושע בן לוי הני עשרים וששה הודו כנגד מי כנגד כ

כי טוב ' הודו לה( תהילים קלו)נתן להם תורה וזן אותם בחסדו אמר רב חסדא מאי דכתיב 

אלמנה  שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו ואת עני בשיו יתום בביצתו' הודו לה

' ר יוחנן קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה דאילו ביולדה כתי"בתרנגולתה א

יוחנן קשין [ 'ואמר ר]> ר"א>בעצבון ( בראשית ג)' בעצב ובמזונות כתי( בראשית ג)

המלאך הגואל ( בראשית מח)מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה דאילו בגאולה כתיב 

האלהים הרועה אותי ( בראשית מח)במזונות כתיב  אותי מכל רע מלאך בעלמא ואילו

וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו ( בראשית ג)ה לאדם "ר יהושע בן לוי בשעה שאמר הקב"א

( בראשית ג)ע אני וחמורי נאכל באבוס אחד כיון שאמר לו "עיניו דמעות אמר לפניו רבש

ו בראשונה ש בן לקיש אשרינו אם עמדנ"בזעת אפך תאכל לחם נתקררה דעתו אמר ר

ועדיין לא פלטינן מינה דקא אכלינן עיסבי דדברא אמר רב שיזבי משמיה דרבי אלעזר בן 

נותן לחם לכל בשר ( תהילים קלו)עזריה קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף דכתיב 

א בן עזריה קשין נקביו של אדם כיום המיתה "וסמיך ליה לגוזר ים סוף לגזרים אמר ר

רוגע הים ויהמו ' מהר צועה להפתח וכתיב בתרי( ישעיהו נא)שנאמר וכקריעת ים סוף 

ז "א בן עזריה כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"גליו ואמר רב ששת משום ר

אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמור ואמר ( שמות לד)שנאמר 

שון הרע וכל המעיד א בן עזריה כל המספר לשון הרע וכל המקבל ל"רב ששת משום ר

לכלב תשליכון אותו ( שמות כב)עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים שנאמר 

לא תשא שמע שוא וקרי ביה לא תשיא וכי מאחר דאיכא הלל ( שמות כג)וכתיב בתריה 

דברים הללו יציאת מצרים וקריעת ים סוף ' ט אמרינן האי משום שיש בו ה"הגדול אנן מ

בצאת ( תהילים קיד)' מתים וחבלו של משיח יציאת מצרים דכתיומתן תורה ותחיית ה

' הים ראה וינוס מתן תורה דכתי( תהילים קיד)ישראל ממצרים וקריעת ים סוף דכתיב 

' אתהלך לפני ה( תהילים קטז)ההרים רקדו כאילים תחיית המתים דכתיב ( תהילים קיד)

לא לנו זו ' ר יוחנן לא לנו ה"אלא לנו ו' לא לנו ה( תהילים קטו)חבלו של משיח דכתיב 

לא לנו זו מלחמת גוג ומגוג רב ' שעבוד מלכיות איכא דאמרי אמר רבי יוחנן לא לנו ה

( תהילים קטז)' נחמן בר יצחק אמר מפני שיש בו מילוט נפשות של צדיקים מגיהנם שנא

 מלטה נפשי חזקיה אמר מפני שיש בו ירידתן של צדיקים לכבשן האש ועלייתן' אנה ה

לא לנו אמר חנניה כי לשמך תן כבוד אמר מישאל על ' ממנו ירידתן דכתיב לא לנו ה

חסדך ועל אמתך אמר עזריה למה יאמרו הגוים אמרו כולן עלייתן מכבשן האש דכתיב 

כל גוים אמר חנניה שבחוהו כל האומים אמר מישאל כי גבר ' הללו את ה( תהילים קיז)

לעולם ' לם הללויה אמרו כולן ויש אומרים ואמת הלעו' עלינו חסדו אמר עזריה ואמת ה

גבריאל אמרו בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש אמר 

ע ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש אמר לו "גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא רבש

ה "שהקבה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחיד ולפי "הקב

ש השלוני בשעה "אינו מקפח שכר כל בריה אמר תזכה ותציל שלשה מבני בניו דרש ר

שהפיל נבוכדנצר הרשע חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש עמד יורקמו שר הברד 



ע ארד ואצנן את הכבשן ואציל לצדיקים הללו מכבשן האש "ה אמר לפניו רבש"לפני הקב

ה בכך שאתה שר ברד והכל יודעין שהמים מכבין "באמר לו גבריאל אין גבורתו של הק

את האש אלא אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים 

ה רד באותה שעה "ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נס אמר לו הקב  ב גמרא,דף קיח

לעולם דגים שבים אמרוהו ' נתן אומר ואמת ה' לעולם ר' פתח גבריאל ואמר ואמת ה

ל שבאותו הדור מקטני אמנה היו וכדדרש רבה בר מרי כדרב הונא דאמר רב הונא ישרא

וימרו על ים בים סוף מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו ( תהילים קו)מאי דכתיב 

ה לשר של ים פלוט "כשם שאנו עולין מצד אחד כך מצריים עולים מצד אחר אמר לו הקב

וזר ונוטל ממנו אמר ע כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וח"אותן ליבשה אמר לפניו רבש

ע יש עבד שתובע את רבו אמר לו נחל קישון "לו אתן לך אחד ומחצה שבהן אמר לו רבש

וירא ( שמות יד)יהא לי ערב מיד פלט אותן ליבשה ובאו ישראל וראו אותן שנאמר 

שמות )ישראל את מצרים מת על שפת הים מאי אחד ומחצה שבהן דאילו בפרעה כתיב 

תשע מאות רכב ברזל כי אתא ( שופטים ד)ר ואילו בסיסרא כתיב שש מאות רכב בחו( יד

[ ה עליהם כוכבים ממסילותם דכתיב"אתא עלייהו בדקרי דפרזלא הוציא הקב]סיסרא 

מן שמים נלחמו הכוכבים כיון דנחיתו כוכבי שמים עלייהו אקדירו הני דקרי ( שופטים ה)

ה לנחל קישון לך "ר לו הקבדפרזלא נחיתו לאקרורי למיסחי נפשייהו בנחל קישון אמ

נחל קישון גרפם ( שופטים ה)והשלם ערבונך מיד גרפם נחל קישון והשליכן לים שנאמר 

נחל קדומים מאי נחל קדומים נחל שנעשה ערב מקדם באותה שעה פתחו דגים של ים 

מושיבי עקרת ( תהילים קיג)לעולם אמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב ' ואמרו ואמת ה

ע שמוני בניך כחולדה זו הדרה בעיקרי "ה רבש"רה כנסת ישראל לפני הקבהבית אמ

אמרה כנסת ישראל ' אהבתי כי ישמע ה( תהילים קטז)דרש רבא מאי דכתיב  : בתים

ע אימת אני אהובה לפניך בזמן שתשמע קול תחנוני דלותי ולי יהושיע אמרה כנסת "רבש

אני ולי נאה להושיע אמר רב  פ שדלה אני במצות לך"ע אע"ה רבש"ישראל לפני הקב

אמור לנו שנים ושלשה דברים שאמרת ' יוסי שלח לו ר' כהנא כשחלה רבי ישמעאל בר

כל גוים ' הללו את ה( תהילים קיז)לנו משום אביך שלח לו כך אמר אבא מאי דכתיב 

כל גוים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהו ' ק הללו את ה"אומות העולם מאי עבידתייהו ה

עתידה מצרים שתביא [ שלח לו]> חדא>ועוד > אמר לו>שכן אנו דגבר עלינו חסדו כל 

ה למשיח קבל מהם אכסניא עשו "דורון למשיח כסבור אינו מקבל מהם אמר לו הקב

ו בעצמה ומה "יאתיו חשמנים מני מצרים נשאה כוש ק( תהילים סח)לבניי במצרים מיד 

ה קבל מהם מיד "ש אמר לו הקב"ן לא כהללו שנשתעבדו בהן כך אני שלא נשתעבדתי בה

ו בעצמה ומה הללו "הרשעה ק[ רומי]כוש תריץ ידיו לאלהים נשאה מלכות ( תהילים סח)

תהילים )ש אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל "שאין אחיהן כך אנו שאנו אחיהן לא כ

 גער חית קנה געור חיה וקנה לך עדה דבר אחר געור חית קנה שדרה בין הקנים( סח

יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי ( תהילים פ)דכתיב 

עדת אבירים בעגלי ( תהילים סח)יוחנן געור בחיה שכל מעשיה נכתבין בקולמוס אחד 

מתרפס ברצי כסף ( תהילים סח)עמים ששחטו אבירים כעגלים שאין להם בעלים 

פיזר עמים קרבות יחפצון ( תהילים סח)בעלים  שפושטין יד לקבל ממון ואין עושין רצון

מי גרם להם לישראל שיתפזרו לבין אומות העולם קריבות שהיו חפצין בהן ועוד שלח לו 

מאות וששים וחמשה שווקים בכרך גדול של רומי וכל אחד ואחד היו בו שלש מאות ' ג



משה מעלות וששים וחמשה בירניות וכל בירנית ובירנית היו בו שלש מאות וששים וח

[ ש ברבי"ר]> ישמעאל>וכל מעלה ומעלה היו בו כדי לזון את כל העולם כולו אמר רבי 

הני למן לך ולחברך [ יוסי לרבי' י בר"ר]> לרבי ישמעאל בר יוסי>לרבי ואמרי לה 

לא יאצר ולא יחסן כי ליושבים ' סחרה ואתננה קודש לה( ישעיהו כג)ולחברותך שנאמר 

י לא יאצר תני רב יוסף לא יאצר זה בית אוצר ולא יחסן זה בית מא' יהיה וגו' לפני ה

א "אר' גניזה מאי כי לישבים לפני ה

א זה המקבל פני "זה המכיר מקום חבירו בישיבה איכא דאמרי אמר ר  א גמרא,דף קיט

זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ומאי > יומין>חבירו בישיבה מאי למכסה עתיק 

יכא דאמרי זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו טעמי נינהו סתרי תורה וא

למנצח מזמור ( תהילים ד)תורה אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל ברבי יוסי מאי דכתיב 

ה מדת בשר ודם בשר ודם "לדוד זמרו למי שנוצחין אותו ושמח בא וראה שלא כמדת הקב

ויאמר להשמידם ( תהילים קו)ר ה נוצחין אותו ושמח שנאמ"מנצחין אותו ועצב אבל הקב

ש "יוסי אמר ר' לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל בר

וידי אדם מתחת כנפיהם ידו ( יחזקאל א)בן לקיש משום רבי יהודה נשיאה מאי דכתיב 

כתיב זה ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד 

ת הדין אמר רב יהודה אמר שמואל כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים מד

וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא אין לי אלא שבארץ מצרים ( בראשית מז)שנאמר 

וכל הארץ באו מצרימה ( בראשית מא)ושבארץ כנען בשאר ארצות מנין תלמוד לומר 

וינצלו את מצרים רב אסי אמר ( יב שמות)וכשעלו ישראל ממצרים העלוהו עמהן שנאמר 

עשאוה כמצודה זו שאין בה דגן רבי שמעון אמר כמצולה שאין בה דגים והיה מונח עד 

ויהי בשנה החמישית ( א ידמלכים )רחבעם בא שישק מלך מצרים ונטלו מרחבעם שנאמר 

ואת ' ויקח את אוצרות בית ה[ על ירושלים]למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים 

בית המלך בא זרח מלך כוש ונטלו משישק בא אסא ונטלוהו מזרח מלך כוש  אוצרות

ושיגרו להדרימון בן טברימון באו בני עמון ונטלום מהדרימון בן טברימון בא יהושפט 

ונטלו מבני עמון והיה מונח עד אחז בא סנחריב ונטלו מאחז בא חזקיה ונטלו מסנחריב 

מצדקיה באו פרסיים ונטלוהו מכשדיים באו  והיה מונח עד צדקיה באו כשדיים ונטלוהו

אמר רבי  : יוונים ונטלוהו מפרסיים באו רומיים ונטלוהו מיד יוונים ועדיין מונח ברומי

חנינא שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלה לקרח ואחת [ 'בר]> בר>חמא 

עושר שמור ( הקוהלת )נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבא 

ואת ( דברים יא)> שנאמר>לבעליו לרעתו אמר רבי שמעון בן לקיש זו עשרו של קרח 

ר לוי "ר אלעזר זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו א"כל היקום אשר ברגליהם א

משאוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח וכולהו אקלידי וקליפי 

ר יונתן "ר שמואל בר נחמני א"א> ך סימן"ך מאוד"שדש כ"ש אדי"דיא> : דגלדא

אודך כי עניתני אמר דוד אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה אמר ישי מאת ( תהילים קיח)

הושיעה נא אמרו אחיו אנא ' אמר שמואל אנא ה' היתה זאת אמרו אחיו זה היום עשה ה' ה

' אמר שמואל אל ה' מבית האמר ישי ברכנוכם ' הצליחה נא אמר דוד ברוך הבא בשם ה' ה

ויאר לנו אמרו כולן אסרו חג בעבותים אמר שמואל אלי אתה ואודך אמר דוד אלהי 

תנן התם מקום שנהגו  : ארוממך אמרו כולן



לכפול יכפול לפשוט יפשוט לברך אחריו יברך הכל כמנהג המדינה אמר   ב גמרא,דף קיט

ר יהודה אמר שמואל כל המצות "אלברך ד[ מצוה]אביי לא שנו אלא לאחריו אבל לפניו 

ר נחמן בר "מברך עליהן עובר לעשייתן מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא א

וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבור את הכושי אביי אמר מהכא ( ב יחשמואל )יצחק דכתיב 

' ויעבור מלכם לפניהם וה( מיכה ב)והוא עבר לפניהם איכא דאמרי מהכא ( בראשית לג)

שם תניא רבי כופל בה דברים רבי אלעזר בן פרטא מוסיף בה דברים מאי מוסיף אמר ברא

ל "ל משמיה דרב וזימנין א"אביי מוסיף לכפול מאודך למטה דרש רב עוירא זימנין א

ה "ויגדל הילד ויגמל עתיד הקב( בראשית כא)מאי דכתיב [ אסי]> אשי>משמיה דרב 

זרעו של יצחק לאחר שאוכלין ושותין נותנין לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו ל

לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך ואומר להן איני מברך שיצא ממני ישמעאל אומר 

לו ליצחק טול וברך אומר להן איני מברך שיצא ממני עשו אומר לו ליעקב טול וברך 

ומר לו אומר להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן עלי א

למשה טול וברך אומר להם איני מברך שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל לא בחיי ולא 

במותי אומר לו ליהושע טול וברך אומר להן איני מברך שלא זכיתי לבן דכתיב יהושע בן 

נון בנו יהושע בנו אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי ( א זדברי הימים )נון 

: אקרא' כוס ישועות אשא ובשם ה( תהילים קטז)נאה לברך שנאמר 

: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן  ב משנה,דף קיט

מאי אפיקומן אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה ושמואל אמר כגון   ב גמרא,דף קיט

כגון תמרים [ אמרו]> אמר>אורדילאי לי וגוזלייא לאבא ורב חנינא בר שילא ורבי יוחנן 

א כוותיה דרבי יוחנן אין מפטירין אחר הפסח כגון תמרים קליות קליות ואגוזים תני

ואגוזים אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר מצה אפיקומן תנן אין מפטירין 

אחר הפסח אפיקומן אחר הפסח הוא דלא אבל לאחר מצה מפטירין לא מיבעיא קאמר לא 

ש טעמיה ולא מצי עבוריה מיבעיא אחר מצה דלא נפיש טעמייהו אבל לאחר הפסח דנפי

לית לן בה קמשמע לן נימא מסייע ליה הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין אדם ממלא 

כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה באחרונה אין 

בראשונה לא לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא בראשונה דקאכיל לתיאבון   א גמרא,דף קכ

ל מר זוטרא מתני הכי אמר "סה אימא לא קמאבל באחרונה דילמא אתי למיכל אכילה ג

רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל מפטירין אחר המצה אפיקומן נימא מסייע ליה אין 

מפטירין אחר הפסח אפיקומן אחר הפסח דלא אבל אחר מצה מפטירין לא מיבעיא קאמר 

גנין ל מיתיבי הסופ"לא מיבעיא אחר מצה דלא נפיש טעמיה אבל לאחר פסח אימא לא קמ

כזית מצה > אכילת>והדובשנין והאיסקריטין אדם ממלא כריסו מהן ובלבד שיאכל 

באחרונה באחרונה אין בראשונה לא לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא בראשונה דקאכיל 

אמר רבא מצה בזמן  : ל"לתיאבון אבל באחרונה דאתי למיכלה אכילה גסה אימא לא קמ

על מצות ומרורים בזמן ( במדבר ט)ור דכתיב הזה דאורייתא ומרור דרבנן ומאי שנא מר

דאיכא פסח יש מרור ובזמן דליכא פסח ליכא מרור מצה נמי הא כתיב על מצות ומרורים 

בערב תאכלו מצות ורב אחא בר יעקב אמר אחד זה ( שמות יב)מצה מיהדר הדר ביה קרא 

בדרך  ואחד זה דרבנן אלא הכתיב בערב תאכלו מצות ההיא מיבעי ליה לטמא ושהיה

ל ורבא אמר לך "ד אמינא כיון דפסח לא אכלי מצה ומרור נמי לא ניכול קמ"רחוקה דס

כל ( שמות יב)טמא ושהיה בדרך רחוקה לא צריך קרא דלא גרעי מערל ובן נכר דתניא 



ערל לא יאכל בו בו אינו אוכל אבל אוכל במצה ומרור ואידך כתיב בהאי וכתיב בהאי 

' ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה( ברים טזד)וצריכי תניא כוותיה דרבא 

אלהיך מה שביעי רשות אף ששת ימים רשות מאי טעמא הוי דבר שהיה בכלל ויצא מן 

הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא יכול אף לילה הראשון 

ית המקדש קיים בזמן רשות תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו אין לי אלא בזמן שב

: ל בערב תאכלו מצת הכתוב קבעו חובה"שאין בית המקדש קיים מנין ת

ישנו מקצתן יאכלו כולן לא יאכלו   א משנה,דף קכ

רבי יוסי אומר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו הפסח אחר חצות מטמא   ב משנה,דף קכ

: את הידים הפגול והנותר מטמאין את הידים

ד נתנמנם אמר רב אשי "יוסי אומר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו ה 'ר  ב גמרא,דף קכ

נים ולא נים תיר ולא תיר כגון דקרי ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו ליה 

ל מינומי קא "ל מינם קא נאים מר א"מדכר אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזא דקא נמנם א

 : 'הפסח אחר חצות מטמא את הידים וכו : מנמנם ותנן נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו

( שמות יב)א בן עזריה הוא דתניא "ל נותר מאן תנא אמר רב יוסף ר"אלמא מחצות ה

א בן עזריה אומר נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן "ואכלו את הבשר בלילה הזה ר

ו ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות אמר ל( שמות יב)

ל בלילה יכול יהא נאכל כקדשים ביום "ע והלא נאמר חפזון עד שעת חפזון אם כן מה ת"ר

ע האי הזה מאי עביד ליה מיבעי ליה "ל בלילה בלילה הוא נאכל ואינו נאכל ביום ור"ת

ד אמינא הואיל ופסח קדשים קלים ושלמים קדשים קלים "למעוטי לילה אחר הוא דאתא ס

ם ולילה אחד אף פסח אוקים לילות במקום ימים ויהא נאכל מה שלמים נאכלים לשני ימי

מלא תותירו ( שמות יב)א בן עזריה אמר לך "לשני לילות ויום אחד כתב רחמנא הזה ור

ע אמר לך אי לא כתב רחמנא הזה הוה אמינא מאי בקר בקר שני "עד בקר נפקא הא ור

מצה בזמן הזה אחר א אמר לך כל היכא דכתב בקר בקר ראשון הוא אמר רבא אכל "ור

א בן עזריה לא יצא ידי חובתו פשיטא דכיון דאיתקש לפסח כפסח דמי מהו "חצות לר

 : דתימא הא אפקיה קרא מהיקישא קמשמע לן דכי אהדריה קרא למילתא קמייתא אהדריה

רב הונא ורב חסדא חד אמר משום חשדי כהונה  : 'הפיגול והנותר מטמא את הידים וכו

כהונה חד אמר כזית וחד אמר כביצה  וחד אמר משום עצלי

חד תני אפיגול וחד תני אנותר מאן דתני אפיגול משום חשדי כהונה   א גמרא,דף קכא

מאן דתני אנותר משום עצלי כהונה חד אמר כזית וחד אמר כביצה מאן דאמר כזית 

: כאיסורו ומאן דאמר כביצה כטומאתו

בירך את של זבח לא פטר את של בירך ברכת הפסח פטר את של זבח   א משנה,דף קכא

: פסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו

כשתמצא לומר לדברי רבי ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה   א גמרא,דף קכא

: בכלל זריקה לדברי רבי עקיבא לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה

שמלאי איקלע לפדיון הבן בעו מיניה פשיטא על פדיון הבן אשר רבי   ב גמרא,דף קכא

קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן אבי הבן מברך ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 

הזה כהן מברך או אבי הבן מברך כהן מברך דקמטי הנאה לידיה או אבי הבן מברך דקא 

ו ליה אבי הבן מברך שתים עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל ביה מדרשא אמר

: והילכתא אבי הבן מברך שתים



 

 

 מסכת ראש השנה פרק א

ה למלכים ולרגלים באחד באלול "ארבעה ראשי שנים הם באחד בניסן ר   א משנה,דף ב

באחד בתשרי ראש  . ש אומרים באחד בתשרי"אלעזר ור' ראש השנה למעשר בהמה ר

השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי 

: בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בו

למלכים למאי הלכתא אמר רב חסדא לשטרות דתנן שטרי חוב המוקדמין    א גמרא,דף ב

פסולין והמאוחרין כשרין תנו רבנן מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר כיון שהגיע אחד 

בניסן עלתה לו שנה ואם לא עמד אלא באחד בניסן אין מונין לו שנה עד שיגיע ניסן אחר 

הגיע אחד בניסן עלתה לו שנה הא אמר מר מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר כיון ש

ה למלכים ויום אחד בשנה חשוב שנה ואם לא עמד אלא "ל דניסן ר"קמ   ב גמרא,דף ב

באחד בניסן אין מונין לו שנה עד שיגיע ניסן אחר פשיטא לא צריכא דאימנו עליה מאדר 

ר מת באדר ועמד אחר תחתיו באדר מונין "ל ת"מהו דתימא נימנו ליה תרתין שנין קמ

שנה לזה ולזה מת בניסן ועמד אחר תחתיו בניסן מונין שנה לזה ולזה מת באדר ועמד אחר 

תחתיו בניסן מונין ראשונה לראשון ושניה לשני אמר מר מת באדר ועמד אחר תחתיו 

ל מת בניסן "באדר מונין שנה לזה ולזה פשיטא מהו דתימא שתא לבי תרי לא מנינן קמ

ה לזה ולזה פשיטא מהו דתימא כי אמרינן יום אחד בשנה ועמד אחר תחתיו בניסן מונין שנ

ל מת באדר ועמד אחר תחתיו "חשוב שנה בסוף שנה אבל בתחלת שנה לא אמרינן קמ

בניסן מונין ראשונה לראשון ושניה לשני פשיטא לא צריכא דאימנו עליה מאדר ומלך בן 

למלכים שאין מונין להם ר יוחנן מנין "ל א"תרתין שנין קמ' מלך הוא מהו דתימא נימנו לי

ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל ( א ומלכים )אלא מניסן שנאמר 

מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש זיו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל מקיש 

מלכות שלמה ליציאת מצרים מה יציאת מצרים מניסן אף מלכות שלמה מניסן ויציאת 

( במדבר לג)דמניסן מנינן דילמא מתשרי מנינן לא סלקא דעתך דכתיב מצרים גופה מנלן 

וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ ' ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר ( דברים א)מצרים בחדש החמישי באחד לחדש וכתיב 

ארבעים וקאי בשבט וקרי לה מדקאי באב וקרי לה שנת ' חדש באחד לחדש דבר משה וגו

ה לאו תשרי הוא בשלמא היאך מפרש דליציאת מצרים אלא האי "שנת ארבעים מכלל דר

ממאי דליציאת מצרים דילמא להקמת המשכן כדאמר רב פפא שנת עשרים שנת עשרים 

לגזרה שוה הכא נמי שנת ארבעים שנת ארבעים לגזרה שוה מה כאן ליציאת מצרים אף 

ד דכתיב "וממאי דמעשה דאב קדים דילמא מעשה דשבט קדים לא ס כאן ליציאת מצרים

אחרי הכותו את סיחון וכי נח נפשיה דאהרן אכתי הוה סיחון קיים דכתיב ( דברים א)

וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ( במדבר כא)   א גמרא,דף ג

( במדבר כא)נו דכתיב ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה רשות להלחם בישראל והיי

ר אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו כדריש לקיש דאמר "ויראו כל העדה כי גוע אהרן וא



לשונות אי דילמא אלא דהא מי דמי התם כנען הכא סיחון תנא הוא ' ל כי משמש בד"ר

סיחון הוא ערד הוא כנען סיחון שדומה לסייח במדבר כנען על שם מלכותו ומה שמו ערד 

דאמרי ערד שדומה לערוד במדבר כנען על שם מלכותו ומה שמו סיחון שמו  שמו איכא

ויהי בחדש הראשון בשנה השנית ( שמות מ)ה אייר לא סלקא דעתך דכתיב "ואימא ר

ויהי בשנה השנית בחדש השני נעלה הענן ( במדבר י)באחד לחדש הוקם המשכן וכתיב 

מכלל ' י באייר וקרי לה שנה שנימעל משכן העדות מדקאי בניסן וקרי לה שנה שנית וקא

בחדש השלישי לצאת בני ( שמות יט)ד דכתיב "ה סיון לא ס"ה לאו אייר הוא ואימא ר"דר

מיבעי ליה ' ישראל מארץ מצרים ואם איתא בחדש השלישי בשנה השנית לצאת וגו

ויחל לבנות ( ב גדברי הימים )א מהכא "ואימא תמוז ואימא אב ואימא אדר אלא אמר ר

השני בשני בשנת ארבע למלכותו מאי שני לאו שני לירח שמונין בו למלכותו בחדש 

כ שני בחדש בהדיה הוה כתיב ביה ואימא בשני "מתקיף לה רבינא ואימא שני בחדש א

בשבת חדא דלא אשכחן שני בשבת דכתיב ועוד מקיש שני בתרא לשני קמא מה שני קמא 

ניין שאין מונין להם למלכים אלא יוחנן מ' חדש אף שני בתרא חדש תניא כוותיה דר

ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ ( א ומלכים )' מניסן שנא

דברים )וכתיב ]' וגו' ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה( במדבר לג)וכתיב ' מצרים וגו

' ן וגואחרי הכותו את סיחו( דברים א)וכתיב [ ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש( א

ואומר ויהי בחדש ' ואומר ויראו כל העדה כי גוע אהרן וגו' ואומר וישמע הכנעני וגו

ואומר בחדש ' ואומר ויהי בשנה השנית בחדש השני וגו' הראשון בשנה השנית וגו

ר חסדא לא שנו אלא למלכי "א' ואומר ויחל לבנות וגו' השלישי לצאת בני ישראל וגו

דברי נחמיה בן חכליה ( נחמיה א)' ם מתשרי מנינן שנאישראל אבל למלכי אומות העול

' ויהי בחדש ניסן שנת עשרי( נחמיה ב)וכתיב ' ויהי בחדש כסליו שנת עשרים וגו

מדקאי בכסליו וקרי ליה שנת עשרים וקאי בניסן וקרי ליה שנת ' לארתחשסתא וגו

ממאי ה לאו ניסן הוא בשלמא היאך מפרש דלארתחשסתא אלא האי "עשרים מכלל דר

דלארתחשסתא דילמא 

למנינא אחרינא הוא אמר רב פפא שנת עשרים שנת עשרים לגזירה שוה    ב גמרא,דף ג

מה התם לארתחשסתא אף הכא לארתחשסתא וממאי דמעשה דכסליו קדים דילמא מעשה 

ד דתניא דברים שאמר חנני לנחמיה בכסליו אמרן נחמיה למלך בניסן "דניסן קדים לא ס

דברי נחמיה בן חכליה ויהי בחדש ( נחמיה א)לנחמיה בכסליו שנאמר  דברים שאמר חנני

כסליו שנת עשרים ואני הייתי בשושן הבירה ויבא חנני אחד מאחי הוא ואנשים מיהודה 

ואשאלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלם ויאמרו לי הנשארים 

חומת ירושלם מפורצת ושעריה אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה ו

ויהי בחדש ניסן שנת עשרים ( נחמיה ב)נצתו באש אמרן נחמיה למלך בניסן שנאמר 

לארתחשסתא המלך יין לפניו ואשא את היין ואתנה למלך ולא הייתי רע לפניו ויאמר לי 

המלך מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה כי אם רע לב ואירא הרבה מאד ואומר 

מלך לעולם יחיה מדוע לא ירעו פני אשר העיר בית קברות אבותי חרבה ושעריה למלך ה

אוכלו באש ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקש ואתפלל אל אלהי השמים ואומר למלך 

עיר קברות אבותי [ אל]אם על המלך טוב ואם ייטב עבדך לפניך אשר תשלחני אל יהודה 

עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב וייטב לפני  ואבננה ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו

ביום עשרים וארבעה לחדש בששי ( חגיי א)המלך וישלחני ואתנה לו זמן מתיב רב יוסף 



בעשרים ואחד לחדש ואם > בשנת שתים>בשביעי ( חגיי ב)בשנת שתים לדריוש וכתיב 

לו כמלכי  אבהו כורש מלך כשר היה לפיכך מנו' מיבעי ליה אמר ר' איתא בשביעי בשנת ג

ושיציא ביתא ( עזרא ו)כ קשו קראי אהדדי דכתיב "ישראל מתקיף לה רב יוסף חדא דא

דנא עד יום תלתא לירח אדר די היא שנת שית למלכות דריוש מלכא ותניא באותו זמן 

ויבא ירושלם בחדש החמישי ( עזרא ז)לשנה הבאה עלה עזרא מבבל וגלותו עמו וכתיב 

איתא שנת השמינית מיבעי ליה ועוד מי דמי התם כורש  היא שנת השביעית למלך ואם

הכא דריוש תנא הוא כורש הוא דריוש הוא ארתחשסתא כורש שמלך כשר היה 

ר יצחק לא קשיא כאן "מ קשיא א"ארתחשסתא על שם מלכותו ומה שמו דריוש שמו מ

קודם שהחמיץ כאן לאחר שהחמיץ מתקיף לה רב כהנא ומי החמיץ והכתיב 

ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שמיא חנטין ( עזרא ו)   א גמרא,דף ד

מלח חמר ומשח כמאמר כהניא די בירושלם להוא מתיהב להם יום ביום די לא שלו אמר 

לו רבי יצחק רבי מטונך די להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי 

יא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ומאן דעבד הכי לאו מעליותא היא והתנ

ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק גמור לא קשיא כאן בישראל כאן 

( עזרא ו)ואיבעית אימא מנלן דאחמיץ דכתיב { באומות העולם> }בעובדי כוכבים>

 נדבכין די אבן גלל תלתא ונדבך די אע חדת ונפקתא מן בית מלכא תתיהב למה ליה דעבד

( א ומלכים )הכי סבר אי מרדו בי יהודאי איקלייה בנורא אטו שלמה לא עבד הכי והכתיב 

שלשה טורי גזית וטור כרתות ארזים שלמה עבד מלמעלה ואיהו עבד מלמטה שלמה 

שקעיה בבנינא איהו לא שקעיה בבנינא שלמה סדייה בסידא איהו לא סדייה בסידא 

ויאמר לי המלך ( נחמיה ב)דאחמיץ מהכא רב יוסף ואיתימא רבי יצחק מנלן > אמר>

והשגל יושבת אצלו מאי שגל אמר רבה בר לימא משמיה דרב כלבתא אלא מעתה הא 

ועל מרא שמיא התרוממת ולמאנייא די ביתיה היתיו קדמך ואנת ( דנייאל ה)דכתיב 

ורברבניך שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ואי שגל כלבתא היא כלבתא בת משתיא 

בנות מלכים ( תהילים מה)הא לא קשיא דמלפא לה ושתייא אלא מעתה דכתיב חמרא היא 

ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר ואי שגל כלבתא היא מאי קא מבשר להו נביא 

לאומות > }לעובדי כוכבים>לישראל הכי קאמר בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל 

היא ורבה בר לימא גמרא גמיר  א לעולם שגל מלכתא"זכיתם לכתם אופיר ואיבע{ העולם

לה ואמאי קרי לה שגל שהיתה חביבה עליו כשגל אי נמי שהושיבה במקום שגל איבעית 

עד כסף ככרין מאה ועד חנטין כורין מאה ועד חמר ( עזרא ז)אימא מנלן דאחמיץ מהכא 

מעיקרא בלא קיצותא והשתא ' בתין מאה ועד בתין משח מאה ומלח די לא כתב וגו

 : ודילמא מעיקרא לא הוה קים ליה בקיצותא אלא מחוורתא כדשניין מעיקראבקיצותא 

רגלים באחד בניסן הוא בחמשה עשר בניסן הוא אמר רב חסדא רגל שבו ראש  : ולרגלים

השנה לרגלים נפקא מינה לנודר למיקם עליה בבל תאחר ורבי שמעון היא דתניא אחד 

ש "רגלים עובר בבל תאחר ר' ליו גהנודר ואחד המקדיש ואחד המעריך כיון שעברו ע

' ש בן יוחי אומר רגלים פעמים ג"רגלים כסדרן וחג המצות תחילה וכן היה ר' אומר ג

ר "לפני עצרת חמשה לפני החג ארבעה ת' פעמים חמשה כיצד נדר לפני הפסח ג' פעמים ד

חייבי הדמין והערכין החרמין וההקדשות חטאות ואשמות עולות ושלמים צדקות 

ות בכור ומעשר ופסח ומעשר



לקט שכחה ופאה כיון שעברו עליהן שלשה רגלים עובר בבל תאחר רבי    ב גמרא,דף ד

מאיר אומר כיון שעבר עליהן רגל ' שמעון אומר שלשה רגלים כסדרן וחג המצות תחלה ר

אחד עובר בבל תאחר רבי אליעזר בן יעקב אומר כיון שעברו עליהן שני רגלים עובר 

אלעזר ברבי שמעון אומר כיון שעבר עליהן חג הסוכות עובר עליהן בבל בבל תאחר רבי 

בחג ( דברים טז)תאחר מאי טעמא דתנא קמא מכדי מינייהו סליק למה לי למהדר ומיכתב 

המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות שמע מינה לבל תאחר ורבי שמעון אומר אינו צריך 

ט דכתיב "מר שזה אחרון ורבי מאיר מלומר בחג הסוכות שבו דיבר הכתוב למה נאמר לו

ובאת שמה והבאתם שמה ורבנן ההוא לעשה ורבי מאיר כיון דאמר ליה ( דברים יב)

רחמנא אייתי ולא אייתי ממילא קם ליה בבל תאחר ורבי אליעזר בן יעקב מאי טעמא 

במועדיכם מיעוט מועדים שנים ורבנן ההוא לכדרבי ' אלה תעשו לה( במדבר כט)דכתיב 

דאמר רבי יונה הוקשו כל המועדים כולם זה לזה שכולן מכפרים על טומאת מקדש  יונה

שמעון אומר לא יאמר ' וקדשיו ורבי אלעזר ברבי שמעון מאי טעמא דתניא רבי אלעזר בר

חג הסוכות שבו דיבר הכתוב למה נאמר לומר שזה גורם ורבי מאיר ורבי אליעזר בן 

ג הסוכות מאי דרשו ביה מיבעי להו לכדרבי יעקב האי בחג המצות ובחג השבועות ובח

אושעיא מניין לעצרת שיש לה תשלומין ' אלעזר אמר ר' אושעיא דאמר ר' אלעזר אמר ר

כל שבעה תלמוד לומר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות מקיש חג השבועות לחג 

כל המצות מה חג המצות יש לו תשלומין כל שבעה אף חג השבועות יש לו תשלומין 

שבעה וליקש לחג הסוכות מה להלן שמונה אף כאן שמונה שמיני רגל בפני עצמו הוא 

ב אבל לעניין תשלומין דברי הכל "ר קש"אימור דאמרינן שמיני רגל בפני עצמו לענין פז

תשלומין דראשון הוא דתנן מי שלא חג יום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויום 

ה לא תפשת תפשת מועט תפשת אלא למאי הלכתא טוב האחרון של חג תפשת מרוב

כתביה רחמנא לחג הסוכות לאקושיה לחג המצות 

מה חג המצות טעון לינה אף חג הסוכות טעון לינה והתם מנלן דכתיב    א גמרא,דף ה

תשלומין לעצרת > בן אלעזר>ק ורבי שמעון "ופנית בבקר והלכת לאהליך ות( דברים טז)

בה בר שמואל דתני רבה בר שמואל אמרה תורה מנה ימים מנא להו נפקא להו מדתני ר

וקדש חדש מנה ימים וקדש עצרת מה חדש למנויו אף עצרת למנויו אימא עצרת חד יומא 

אמר רבא אטו עצרת יומי מנינן שבועי לא מנינן והאמר מר מצוה למימני יומי ומצוה 

פסח זימנא קביעא  למימני שבועי ועוד חג שבועות כתיב ופסח בר מיקרב ברגלים הוא

ליה אי אקרביה אקרביה ואי לא אקרביה אידחי ליה אמר רב חסדא פסח כדי נסבה רב 

ששת אמר מאי פסח שלמי פסח אי הכי היינו שלמים תנא שלמים הבאין מחמת פסח ותנא 

שלמים הבאין מחמת עצמן סלקא דעתך אמינא הואיל ומחמת פסח קאתו 

כי תדור נדר אין לי ( דברים כג)מילי דתנו רבנן  ל מנהני"כפסח דמו קמ   ב גמרא,דף ה

אם נדר או נדבה מה להלן ( ויקרא ז)אלא נדר נדבה מנין נאמר כאן נדר ונאמר להלן 

אלהיך אלו הדמין הערכין והחרמין ' לה( דברים כג)נדבה עמו אף כאן נדבה עמו 

דרוש ידרשנו כי ( דברים כג)לא תאחר לשלמו הוא ולא חילופיו ( דברים כג)וההקדשות 

אלהיך אלו צדקות ומעשרות ובכור ' ה( דברים כג)אלו חטאות ואשמות עולות ושלמים 

והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא אמר ( דברים כג)מעמך זה לקט שכחה ופאה ( דברים כג)

מר לא תאחר לשלמו הוא ולא חילופיו חילופי מאי אי חילופי עולה ושלמים מקרב קרבי 

ה אזלא אלא מאי חילופיו חילופי תודה דתני רבי חייא תודה אי חילופי חטאת למית



שנתערבה בתמורתה ומתה אחת מהן חברתה אין לה תקנה היכי ליעביד ליקרבה וליקריב 

לחם בהדה דלמא תמורה היא ליקרבה בלא לחם דלמא תודה היא והא כיון דלאו בת 

עולה ושלמים  הקרבה היא קרא למעוטי למה לי אמר רב ששת לעולם למעוטי חילופי

והכא במאי עסקינן כגון שעברו עליו שני רגלים והומם וחיללו על אחר ועבר עליו רגל 

ל "רגלים דמי קמ' אחד סלקא דעתך אמינא הואיל ומכח קמא קאתי כמאן דעברו עליו ג

עובר בבל תאחר מאי איכא למימר אמר רבא ' ולרבי מאיר דאמר כיון שעבר עליו רגל א

גון שהומם בתוך הרגל וחיללו ועבר עליו הרגל סלקא דעתך אמינא הכא במאי עסקינן כ

ל והיה בך חטא ולא "הואיל ומכח קמא קאתי כמאן דעבר עליה כוליה רגל דמי קמ

בקרבנך חטא והא מהכא נפקא מדאחרים נפקא דתניא אחרים אומרים יכול יהא בכור 

אלהיך ' כלת לפני הוא( דברים יד)שעברה שנתו כפסולי המוקדשין ויפסל תלמוד לומר 

מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו 

נפסל משנה לחברתה אף בכור אינו נפסל משנה לחברתה איצטריך סלקא דעתך אמינא 

הני מילי בכור דלאו בר הרצאה הוא אבל קדשים דבני הרצאה נינהו אימא לא לירצו קא 

משמע לן ואכתי 

' ל לפי שנא"אותו מה ת( ויקרא ז)מדבן עזאי נפקא דתניא בן עזאי אומר    א גמרא,דף ו

ל אותו אותו בלא "לא תאחר לשלמו שומע אני אף מאחר נדרו בבל ירצה ת( דברים כג)

ר יוחנן "א הואיל וא"ירצה ואין מאחר נדרו בלא ירצה אלא בך חטא ולא באשתך חטא סד

כ מבקשין ממנו ממון ואין לו שנאמר "ם מתה אאאלעזר אין אשתו של אד' ואי תימא ר

אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך אימא בהאי עון דבל תאחר נמי ( משלי כב)

מוצא שפתיך זו מצות עשה תשמור זו מצות לא תעשה ( דברים כג)ר "ל ת"אשתו מתה קמ

עולות  אלהיך אלו חטאות ואשמות' ד שיעשוך כאשר נדרת זה נדר לה"ועשית אזהרה לב

ושלמים נדבה כמשמעו אשר דברת אלו קדשי בדק הבית בפיך זו צדקה אמר מר מוצא 

מובאת שמה והבאתם שמה נפקא תשמור זו ( דברים יב)שפתיך זו מצות עשה למה לי 

ד שיעשוך למה לי "מצות לא תעשה למה לי מלא תאחר לשלמו נפקא ועשית אזהרה לב

ל "יב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו תיקר( ויקרא א)מיקריב אותו נפקא דתניא 

לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני חד דאמר ולא אפריש וחד ( ויקרא א)

אפריש ולא אקריב וצריכא דאי אשמעינן אמר ולא אפריש משום דלא קיימיה לדיבוריה 

כא ואי אבל אפריש ולא אקריב אימא כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה צרי

אשמעינן אפריש ולא אקריב דקא משהי ליה גביה אבל אמר ולא אפריש אימא דיבורא לא 

כלום הוא צריכא ומי מצית אמרת דאמר ולא אפריש והא נדבה כתיבא ותנן אי זהו נדר 

האומר הרי עלי עולה ואי זו היא נדבה האומר הרי זו עולה ומה בין נדר לנדבה נדר מת או 

נדבה מתה או נגנבה אינו חייב באחריותה אמר רבא משכחת לה כגון  נגנב חייב באחריותו

דאמר הרי עלי עולה על מנת שאיני חייב באחריותה בפיך זו צדקה אמר רבא וצדקה 

ט דהא קיימי עניים פשיטא מהו דתימא כיון דבעניינא דקרבנות "מיחייב עלה לאלתר מ

דתלינהו רחמנא ברגלים אבל ל התם הוא "רגלים כקרבנות קמ' כתיבא עד דעברי עלה ג

הכא לא דהא שכיחי עניים אמר רבא כיון שעבר עליו רגל אחד עובר בעשה מיתיבי העיד 

פפייס אני מעיד שהיתה לנו ' פפייס על ולד שלמים שיקרב שלמים אמר ר' יהושע ור' ר

פרה של זבחי שלמים ואכלנוה בפסח ואכלנו ולדה שלמים בחג בשלמא בפסח לא אקרבוה 



דמחוסר זמן הוה אלא ולדה בעצרת היכי משהי לה ועברי עליה בעשה אמר רב  אימור

זביד משמיה דרבא כגון 

שהיה חולה בעצרת רב אשי אמר מאי ואכלנו ולדה שלמים בחג דקתני חג    ב גמרא,דף ו

' רבא כיון שעברו עליו ג[ ואמר]> אמר>השבועות ואידך כל היכא דתני פסח תני עצרת 

ום עובר בבל תאחר מיתיבי אחד בכור ואחד כל הקדשים כיון שעברו רגלים בכל יום וי

עליהם שנה בלא רגלים רגלים בלא שנה עובר בבל תאחר והאי מאי תיובתיה אמר רב 

כהנא מאן דקא מותיב שפיר קא מותיב מכדי תנא אלאוי קא מהדר ליתני בכל יום ויום 

י יתירי לא קא מהדר גופא עובר בבל תאחר ואידך תנא למיקבעיה בלאו קא מהדר בלאו

אחד בכור ואחד כל הקדשים כיון שעברו עליהם שנה בלא רגלים רגלים בלא שנה עובר 

בבל תאחר בשלמא רגלים בלא שנה משכחת לה אלא שנה בלא רגלים היכי משכחת לה 

הניחא למאן דאית ליה כסדרן משכחת לה אלא למאן דלית ליה כסדרן היכי משכחת לה 

שנה תמימה רבי אומר מונה ( ויקרא כה)ת לה בשנה מעוברת דתניא בשלמא לרבי משכח

ב חדש מיום ליום ואם "א מונה י"מאות וששים וחמשה יום כמנין ימות החמה וחכ' ג

נתעברה שנה נתעברה לו משכחת לה לרבי דאקדשה בתר חג המצות דכי מטא שילהי אדר 

כדתני רב שמעיה עצרת בתראה שנה מליא רגלים לא מלו אלא לרבנן היכי משכחת לה 

פעמים ששה פעמים שבעה הא כיצד שניהן מלאין חמשה שניהן חסרין שבעה ' פעמים ה

אחד מלא ואחד חסר ששה ומאן תנא דפליג עליה דרב שמעיה אחרים היא דתניא אחרים 

ימים בלבד ואם היתה שנה ' ה אלא ד"ה לר"אומרים אין בין עצרת לעצרת אין בין ר

כי תדור נדר אמר רחמנא ( דברים כג)זירא יורש מהו בבל תאחר  'מעוברת חמשה בעי ר

ש דתני רבי "ובאת שמה והבאתם שמה והא מיחייב ת( דברים יב)והא לא נדר או דלמא 

מעמך פרט ליורש והאי מעמך מיבעי ליה זה לקט שכחה ופאה קרי ביה ( דברים כג)חייא 

מי אמרינן הא לא מיחייבא  זירא אשה מה היא בבל תאחר' עמך וקרי ביה מעמך בעי ר

ל אביי ותיפוק ליה דהא איתה בשמחה ומי אמר "בראיה או דלמא הא איתה בשמחה א

להו בכור ' זירא קאמר איבעי' אביי הכי והאמר אביי אשה בעלה משמחה לדבריו דר

מאימתי מונין לו שנה אביי אמר משעה שנולד רב אחא בר יעקב אמר משעה שנראה 

א בתם להרצאה ולא פליגי ה

הא בבעל מום בעל מום מי מצי אכיל ליה דקים ליה ביה שכלו לו חדשיו    א גמרא,דף ז

א אף לשכירות "ר באחד בניסן ראש השנה לחדשים ולעיבורין ולתרומת שקלים וי"ת

החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם ( שמות יב)בתים לחדשים מנלן דכתיב 

לאמר בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לחדשי השנה דברו אל כל עדת ישראל 

לבית אבות שה לבית והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אותו 

שמור את חדש האביב איזהו חדש שיש בו אביב הוי אומר זה ניסן ( דברים טז)וכתיב ' וגו

ליכא מידי וקרי ליה ראשון ואימא אייר בעינא אביב וליכא ואימא אדר בעינא רוב אביב ו

אך בחמשה עשר יום לחדש ( ויקרא כג)רוב אביב כתיב אלא אמר רב חסדא מהכא 

השביעי באספכם את תבואת הארץ איזהו חדש שיש בו אסיפה הוי אומר זה תשרי וקא 

קרי ליה שביעי ואימא מרחשון ומאי שביעי שביעי לאייר בעינא אסיף וליכא ואימא אלול 

רוב אסיף וליכא מידי רוב אסיף כתיב אלא אמר רבינא ומאי שביעי שביעי לאדר בעינא 

ביום עשרים ( זכריה א)דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו מדברי קבלה למדנו 

ותלקח ( אסתר ב)וארבעה לעשתי עשר חדש הוא חדש שבט רבה בר עולא אמר מהכא 



ר אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת רב כהנא אמ

( אסתר ח)בארבעה לחדש התשיעי בכסלו רב אחא בר יעקב אמר מהכא ( זכריה ז)מהכא 

אסתר )ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש סיון רב אשי אמר מהכא 

הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ( ג

אשון הוא חדש ניסן וכולהו מאי טעמא לא בחדש הר( אסתר ג)ואיבעית אימא מהכא 

אמרי מהאי דלמא מאי ראשון ראשון למילתיה ותנא דידן בשנים קמיירי בחדשים לא 

ה ואם "לעיבורין מניסן מנינן והתניא אין מעברין השנה לפני ר : ולעיבורין : קמיירי

עברין כ אין מ"ה מיד ואעפ"עיברוה אינה מעוברת אבל מפני הדחק מעברין אותה אחר ר

אלא אדר אמר רב נחמן בר יצחק מאי עיבורין הפסקת עיבורין דתנן הן העידו שמעברין 

ט דמאן דאמר עד הפורים כיון דאמר מר "השנה כל אדר שהיו אומרים עד הפורים מ

שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום אתי לזלזולי בחמץ ואידך מידע ידיע 

סברי חושבנא הוא דלא סליק להו לרבנן עד דשתא מעברתא בחושבנא תליא מלתא ו

ר "מנלן א : ולתרומת שקלים : האידנא ותנא דידן בהתחלה קמיירי בהפסקה לא קמיירי

זאת עולת חדש בחדשו לחדשי השנה אמרה תורה חדש ( במדבר כח)יאשיה אמר קרא 

ראשון הוא לכם ( שמות יב)והבא קרבן מתרומה חדשה וגמרי שנה שנה מניסן דכתיב 

מראשית השנה דנין שנה שיש ( דברים יא)דשי השנה ולגמור שנה שנה מתשרי דכתיב לח

עמה חדשים משנה שיש עמה חדשים ואין דנין שנה שיש עמה חדשים משנה שאין עמה 

חדשים אמר רב יהודה אמר שמואל קרבנות צבור הבאין באחד בניסן מצוה להביא מן 

ה קרבנות צבור הבאין באחד בניסן "תנהחדש ואם הביא מן הישן יצא אלא שחיסר מצוה 

מצוה להביא מן החדש ואם הביא מן הישן יצא אלא שחיסר מצוה ויחיד שהתנדב משלו 

כשרין בלבד שימסרם לצבור פשיטא מהו דתימא ליחוש שמא 

לא ימסרם לצבור יפה יפה קא משמע לן ותנא דידן כיון דקתני אם הביא    ב גמרא,דף ז

תנו רבנן המשכיר בית לחבירו  : אומרים אף לשכירות בתים ויש : יצא לא פסיקא ליה

לשנה מונה שנים עשר חודש מיום ליום ואם אמר לשנה זו אפילו לא עמד אלא באחד 

באדר כיון שהגיע יום אחד בניסן עלתה לו שנה ואפילו למאן דאמר יום אחד בשנה חשוב 

ין ואימא תשרי סתם כי שנה שאני הכא דלא טרח איניש למיגר ביתא לבציר מתלתין יומ

אגר איניש ביתא לכולהו ימות הגשמים אגר ותנא קמא דברייתא ותנא דידן בניסן נמי 

> דתניא>מני רבי מאיר היא  : ה למעשר בהמה"באחד באלול ר : מישכח שכיח קיטרי

רבי מאיר אומר באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה ולרגלים מני רבי שמעון [ דתנן]

מ "ש ומציעתא ר"ש אומרים באחד בתשרי רישא וסיפא ר"אלעזר ור' רהיא אימא סיפא 

ש ובמעשר בהמה "אמר רב יוסף רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי ברגלים סבר לה כר

מ אי הכי ארבעה חמשה הוו אמר רבא ארבעה לדברי הכל לרבי מאיר "סבר לה כר

ר ארבעה חדשים ש ארבעה דל מעשר בהמה רב נחמן בר יצחק אמ"ארבעה דל רגלים לר

ובהן כמה ראשי שנים מיתיבי ששה עשר בניסן ראש השנה לעומר ששה בסיון ראש 

נ בר יצחק ליתני חמשה אמר רב פפא כי קא "השנה לשתי הלחם לרבא ליתני ששה לר

חשיב מידי דחייל מאורתא מידי דלא חייל מאורתא לא קא חשיב והרי רגלים דלא חיילי 

איתויי מעיקרא מיחייב וקאי והרי יובלות דלא חיילי מאורתא וקחשיב כיון שצריך ל

יוחנן בן ברוקא היא דאמר מראש השנה חייל ' ישמעאל בנו של ר' מאורתא וקחשיב ר



יובל רב שישא בריה דרב אידי אמר כי קא חשיב מידי דלא תלי במעשה מידי דתלי 

לא חייל במעשה לא קא חשיב והרי רגלים מידי דתלי במעשה וקא חשיב בל תאחר ממי

ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא ורב אשי אמר ' והרי יובלות ר   א גמרא,דף ח

ק שלשה לדברי "ש ה"ארבע ראשי השנים הם שהן בארבע ראשי חדשים באחד בשבט כב

ר "א : ש אומרים באחד בתשרי"אלעזר ור' ר : ה"ש וב"הכל באחד בשבט מחלוקת ב

לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר ( תהילים סה)מר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו שנא

מ סבר אימתי לבשו כרים הצאן בזמן שעמקים יעטפו בר ואימתי "יתרועעו אף ישירו ר

ש "אלעזר ור' ה שלהן אלול ר"עמקים יעטפו בר באדר מתעברות באדר ויולדות באב ר

אומרות שירה אומרים אימתי לבשו כרים הצאן בזמן שיתרועעו אף ישירו אימתי שבלים 

ה שלהן תשרי ואידך נמי הא כתיב יתרועעו אף "בניסן מתעברות בניסן ויולדות באלול ר

ישירו ההוא באפלתא דהויין בניסן ואידך נמי הכתיב ועמקים יעטפו בר ההוא בחרפייתא 

מ כדכתיב לבשו כרים הצאן בזמן שעמקים יעטפו בר ואיכא "דאתיין מאדר בשלמא לר

ש איפכא מיבעי ליה לבשו כרים הצאן בזמן "רו אלא לרבי אלעזר ורנמי יתרועעו אף ישי

ע לבשו כרים הצאן "שיתרועעו אף ישירו ואיכא נמי דעמקים יעטפו בר אלא אמר רבא דכ

עשר תעשר בשני ( דברים יד)בזמן שעמקים יעטפו בר באדר והכא בהאי קרא קמיפלגי 

מ סבר מקיש מעשר בהמה "מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן ר

למעשר דגן מה מעשר דגן סמוך לגמרו עישורו אף מעשר בהמה סמוך לגמרו עישורו 

ה שלו תשרי "ש סברי מקיש מעשר בהמה למעשר דגן מה מעשר דגן ר"ורבי אלעזר ור

למאי הלכתא אמר רב פפא  : ה לשנים"באחד בתשרי ר : ה שלו תשרי"אף מעשר בהמה ר

ה "המוקדמין פסולין והמאוחרין כשירין והתנן באחד בניסן ר לשטרות דתנן שטרי חוב

למלכים ואמרינן למאי הלכתא ואמר רב חסדא לשטרות לא קשיא כאן למלכי ישראל כאן 

למלכי אומות העולם אלא הא דאמר רב חסדא לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי 

רב חסדא קראי אתא  אומות העולם מתשרי מנינן רב חסדא מתניתין אתא לאשמועינן לא

א "לאשמועינן ואיבעית אימא רב חסדא כרבי זירא מתני לה דרבי זירא אמר לתקופה ור

מראשית ( דברים יא)היא דאמר בתשרי נברא העולם רב נחמן בר יצחק אמר לדין דכתיב 

השנה ועד אחרית שנה מראשית השנה נידון מה יהא בסופה ממאי דתשרי הוא דכתיב 

בחדש שופר בכסה ליום חגנו איזהו חג תקעו ( תהילים פא)

כי חק לישראל ( תהילים פא)ה וכתיב "שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר   ב גמרא,דף ח

ד של "ר כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב מלמד שאין ב"הוא משפט לאלהי יעקב ת

א ד של מטה את החדש תניא אידך כי חק לישראל הו"כ קידשו ב"מעלה נכנסין לדין אא

ל משפט לאלהי יעקב אם כן מה תלמוד לומר "אין לי אלא לישראל לאומות העולם מנין ת

כי חק לישראל מלמד שישראל נכנסין תחילה לדין כדרב חסדא דאמר רב חסדא מלך 

משפט עבדו ומשפט עמו מאי טעמא ( א חמלכים )וציבור מלך נכנס תחילה לדין שנאמר 

לכא אבראי ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אי בעית אימא לאו אורח ארעא למיקם מ

ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ וגמר ( ויקרא כה)מנלן דכתיב  : ולשמיטין : אף

מראשית השנה ולגמור שנה שנה מניסן דכתיב ( דברים יא)שנה שנה מתשרי דכתיב 

עמה ראשון הוא לכם לחדשי השנה דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שאין ( שמות יב)

יובלות  : וליובלות : חדשים ואין דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שיש עמה חדשים

ביום הכפורים תעבירו ( ויקרא כה)בתשרי הוא דכתיב ' באחד בתשרי הוא יובלות בי



וקדשתם ( ויקרא כה)שופר הא מני רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא היא דתניא 

כ "כ יכול לא תהא מתקדשת אלא מיוה"שנאמר ביוה ל לפי"את שנת החמשים שנה מה ת

' ל וקדשתם את שנת החמשים מלמד שמתקדשת והולכת מתחילתה מכאן אמר ר"ואילך ת

כ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא "ה עד יוה"יוחנן בן ברוקא מר' ישמעאל בנו של ר

כ "ן שהגיע יוהמשתעבדין לאדוניהם אלא אוכלין ושותין ושמחין ועטרותיהן בראשיהן כיו

ד בשופר נפטרו עבדים לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן ורבנן שנים אתה מקדש "תקעו ב

ואי אתה מקדש חדשים תניא אידך יובל היא מה תלמוד לומר לפי שנאמר וקדשתם את 

שנת החמשים יכול כשם שמתקדשת והולכת מתחילתה כך מתקדשת והולכת בסופה ואל 

יובל היא שנת החמשים ( ויקרא כה)קדש תלמוד לומר  תתמה שהרי מוסיפין מחול על

שנת החמשים אתה מקדש ואי אתה מקדש שנת החמשים ואחת 

ורבנן שנת חמשים אתה מונה ואי אתה מונה שנת חמשים ואחת לאפוקי    א גמרא,דף ט

יהודה דאמר שנת חמשים עולה לכאן ולכאן קא משמע לן דלא ודמוסיפין מחול על ' מדר

ע אומר אינו צריך לומר חריש "בחריש ובקציר תשבות ר( שמות לד)ניא קדש מנלן דת

אלא חריש של ערב ' שדך לא תזרע וגו( ויקרא כה)וקציר של שביעית שהרי כבר נאמר 

ישמעאל אומר מה ' שביעית הנכנס לשביעית וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית ר

וה ורבי ישמעאל מוסיפין מחול חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהוא מצ

ועניתם את נפשותיכם בתשעה יכול בתשעה ( ויקרא כג)ל נפקא ליה מדתניא "על קדש מנ

ל בתשעה הא כיצד מתחיל ומתענה מבעוד "תלמוד לומר בערב אי בערב יכול משתחשך ת

( ויקרא כג)ל "יום מלמד שמוסיפין מחול על קדש אין לי אלא בכניסתו ביציאתו מנין ת

ל שבתכם "ל תשבתו ימים טובים מנין ת"כ שבתות מנין ת"ב עד ערב אין לי אלא יוהמער

ע האי ועניתם את נפשותיכם "הא כיצד כל מקום שיש בו שבות מוסיפין מחול על קדש ור

בתשעה מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתני חייא בר רב מדפתי דתני חייא בר רב מדפתי 

עה מתענין והלא בעשירי מתענין אלא לומר לך ועניתם את נפשותיכם בתשעה וכי בתש

כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב 

פ שלא "יובל היא אע( ויקרא כה)ר "כאילו התענה תשיעי ועשירי ת   ב גמרא,דף ט

ל היא דברי רבי יהודה רבי יוסי "פ שלא תקעו יכול אף על פי שלא שלחו ת"שמטו אע

ל היא "פ שלא תקעו ת"על פי שלא שלחו יכול אעפ שלא שמטו אף "אומר יובל היא אע

פ "וכי מאחר שמקרא אחד מרבה ומקרא אחד ממעיט מפני מה אני אומר יובל היא אע

כ תקעו לפי שאפשר לעולם בלא שילוח עבדים ואי אפשר "שלא שלחו ואין יובל אא

ר ד וזו אינה מסורה לבית דין מאי דב"לעולם בלא תקיעת שופר דבר אחר זו מסורה לב

ד וזו אינה "אחר וכי תימא אי אפשר דליכא חד בסוף העולם דלא משלח זו מסורה לב

ויקרא )ט אמר קרא "ד בשלמא לרבי יוסי כדקאמר טעמיה אלא לרבי יהודה מ"מסורה לב

וקראתם דרור בארץ וקסבר מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו דכולי עלמא דרור ( כה

ר יהודה מה לשון דרור "אלא לשון חירות א לשון חירות מאי משמע דתניא אין דרור

כמדייר בי דיירא ומוביל סחורה בכל מדינה אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זו 

יוסי אבל חכמים אומרים שלשתן מעכבות בו קסברי מקרא נדרש ' יהודה ור' דברי ר

רץ ההוא לפניו ולפני פניו ולאחריו והכתיב יובל ההוא דאפילו בחוצה לארץ והכתיב בא

בזמן שנוהג דרור בארץ נוהג בחוצה לארץ בזמן שאינו נוהג בארץ אינו נוהג בחוצה 

ובשנה ( ויקרא יט)שלש שנים ערלים וכתיב ( ויקרא יט)מנלן דכתיב  : ולנטיעה : לארץ



מראשית השנה וליגמר שנה שנה ( דברים יא)הרביעית ויליף שנה שנה מתשרי דכתיב 

ון הוא לכם לחדשי השנה דנין שנה שאין עמה חדשים ראש( שמות יב)מניסן דכתיב 

תנו  : משנה שאין עמה חדשים ואין דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שיש עמה חדשים

רבנן אחד הנוטע אחד המבריך ואחד המרכיב ערב שביעית שלשים יום לפני ראש השנה 

לא עלתה לו עלתה לו שנה ומותר לקיימן בשביעית פחות משלשים יום לפני ראש השנה 

שנה ואסור לקיימן בשביעית 

ו בשבט אם לערלה ערלה ואם לרבעי "ופירות נטיעה זו אסורין עד ט   א גמרא,דף י

ויקרא )ר יוחנן ומטו בה משמיה דרבי ינאי אמר קרא "ר חייא בר אבא א"מ א"רבעי מה

ובשנה הרביעית ובשנה החמישית פעמים שברביעית ועדיין אסורה משום ערלה ( יט

מ הא אמר יום אחד "מ דאי ר"שבחמישית ועדיין אסורה משום רבעי לימא דלא כר' עמיופ

בשנה חשוב שנה דתניא פר האמור בתורה סתם בן עשרים וארבעה חדש ויום אחד דברי 

מ אומר כל מקום שנאמר "יום שהיה ר' אלעזר אומר בן עשרים וארבעה חדש ול' מ ר"ר

מ "מ כי קאמר ר"פר בן שלש אפילו תימא ר עגל בתורה סתם בן שנה בן בקר בן שתים

ו הוא ומה "יום אחד בשנה חשוב שנה בסוף שנה אבל בתחלת שנה לא אמר רבא ולאו ק

נדה שאין תחילת היום עולה לה בסופה סוף היום עולה לה בתחלתה שנה שיום אחד עולה 

לה בסופה 

ים ושלשים בעי א שלש"אינו דין שיום אחד עולה בתחלתה ואלא מאי ר   ב גמרא,דף י

ה ואם "יום לפני ר' דתנן אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מל

' י אומר כל הרכבה שאינה קולטת בג"ר> אליעזר' דברי ר>נטע והבריך והרכיב יעקור 

ש אומרים שתי שבתות ואמר רב נחמן אמר רבה בר "ימים שוב אינה קולטת רבי יוסי ור

ושלשים לדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים ' צריך ל' ומר לאבוה לדברי הא

ושלשים ' ל ג"יהודה ס' נ כר"שבתות צריך שתי שבתות ושלשים יום וא' לדברי האומר ב

עולה לכאן ' א בעי קא סבר יום ל"לקליטה אי הכי ל' מ וכי קאמר ל"בעי אלא לעולם ר

ויהי באחת ושש מאות שנה ( בראשית ח)ר יוחנן ושניהן מקרא אחד דרשו "ולכאן א

מ סבר מדאכתי יום אחד הוא דעייל בשנה וקא קרי לה שנה שמע "בראשון באחד לחדש ר

מינה יום אחד בשנה חשוב שנה ואידך אי כתיב בשש מאות ואחת שנה כדקאמרת השתא 

דכתיב באחת ושש מאות שנה שנה אשש מאות קאי ומאי אחת אתחלתא דאחת קאמר 

ן באחד לחדש מדאכתי יום אחד הוא דעייל בחדש וקא קרי ליה ט דכתיב בראשו"א מ"ור

יום בשנה ' מ יום אחד בחדש חשוב חדש ומדיום אחד בחדש חשוב חדש ל"חדש ש

מכלל דתרוייהו סבירא להו בניסן נברא >חשובין שנה וחדש למנוייו ושנה למנוייה 

בתשרי מתו תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו אבות > העולם

אבות בפסח נולד יצחק בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה יצא יוסף מבית 

האסורין 

ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בתשרי עתידין "בר   א גמרא,דף יא

יהושע אומר בניסן נברא העולם בניסן נולדו אבות בניסן מתו אבות בפסח נולד ' ליגאל ר

ה בטלה עבודה "ה יצא יוסף מבית האסורין בר"ה שרה רחל וחנה ברה נפקד"יצחק בר

א אומר מנין שבתשרי נברא "מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל תניא ר

ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי ( בראשית א)העולם שנאמר 

ומר זה תשרי ואותו הפרק זמן איזהו חדש שהארץ מוציאה דשאים ואילן מלא פירות הוי א



יהושע אומר ' ואד יעלה מן הארץ ר( בראשית ב)' רביעה היתה וירדו גשמים וצימחו שנא

ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע ועץ ( בראשית א)מנין שבניסן נברא העולם שנאמר 

עושה פרי איזהו חדש שהארץ מליאה דשאים ואילן מוציא פירות הוי אומר זה ניסן ואותו 

לבשו כרים הצאן ( תהילים סה)פרק זמן בהמה וחיה ועוף שמזדווגין זה אצל זה שנאמר ה

ואידך נמי הא כתיב עץ עושה פרי ההוא לברכה לדורות הוא דכתיב ואידך נמי הא ' וגו

ר יהושע בן לוי כל מעשה בראשית "יהושע בן לוי דא' כתיב עץ פרי ההוא כדר

ויכלו ( בראשית ב)' לצביונן נבראו שנאנבראו לדעתן נבראו [ בקומתן]> לקומתן>

א אומר מנין שבתשרי נולדו "השמים והארץ וכל צבאם אל תקרי צבאם אלא צביונם ר

ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג ירח ( א חמלכים )' אבות שנא

( דבמדבר כ)שנולדו בו איתני עולם מאי משמע דהאי איתן לישנא דתקיפי הוא כדכתיב 

שיר )והאיתנים מוסדי ארץ ואומר ' שמעו הרים את ריב ה( מיכה ו)איתן מושבך ואומר 

קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות מדלג על ההרים ( השירים ב

יהושע אומר מנין שבניסן נולדו אבות ' בזכות אבות מקפץ על הגבעות בזכות אמהות ר

שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ  ויהי בשמונים( א ומלכים )שנאמר 

> ואידך נמי הכתיב>מצרים בשנה הרביעית בחדש זיו בירח שנולדו בו זיותני עולם 

בירח האיתנים התם דתקיפי במצות ואידך נמי הכתיב בחדש זיו ההוא דאית [ והכתיב]

לבי אומר ביה זיוא לאילני דאמר רב יהודה האי מאן דנפק ביומי ניסן וחזי אילני דמלב

ברוך שלא חיסר מעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני 

( דברים לא)ד בתשרי נולדו בתשרי מתו שנאמר "ד בניסן נולדו בניסן מתו מ"אדם מ

ל היום היום מלאו "ל היום ומה ת"ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום שאין ת

ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום מחדש לחדש "ימי ושנותי ללמדך שהקב

( בראשית יח)את מספר ימיך אמלא בפסח נולד יצחק מנלן כדכתיב ( שמות כג)שנאמר 

למועד אשוב אליך אימת קאי אילימא בפסח וקאמר ליה בעצרת בחמשין יומין מי קא 

לדה אלא דקאי ילדה אלא דקאי בעצרת וקאמר ליה בתשרי אכתי בחמשה ירחי מי קא י

בחג וקאמר לה בניסן אכתי בשיתא ירחי מי קא ילדה תנא אותה שנה מעוברת היתה סוף 

ד יולדת לתשעה אינה "סוף כי מדלי מר יומי טומאה בצרי להו אמר מר זוטרא אפילו למ

ויהי לתקופות ( א אשמואל )יולדת למקוטעין יולדת לשבעה יולדת למקוטעין שנאמר 

שתים ומיעוט ימים שנים בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה מנלן הימים מיעוט תקופות 

ויזכור ( בראשית ל)ר אלעזר אתיא פקידה פקידה אתיא זכירה זכירה כתיב ברחל "א

ואתיא זכירה זכירה מראש השנה ' ויזכרה ה( א אשמואל )אלהים את רחל וכתיב בחנה 

כי פקד ( א בשמואל )נה שבתון זכרון תרועה פקידה פקידה כתיב בח( ויקרא כג)דכתיב 

פקד את שרה בראש השנה יצא יוסף מבית ' וה( בראשית כא)את חנה וכתיב בשרה ' ה

ליום חגנו כי חק [ בכסה]> בכסא>תקעו בחדש שופר ( תהילים פא)האסורין מנלן דכתיב 

' לישראל הוא וגו

' ריה בטלה עבודה מאבותינו במצ"בר' עדות ביהוסף שמו בצאתו וגו   ב גמרא,דף יא

( תהילים פא)והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וכתיב התם ( שמות ו)כתיב הכא 

הסירותי מסבל שכמו בניסן נגאלו כדאיתא בתשרי עתידין ליגאל אתיא שופר שופר כתיב 

יהושע ' ביום ההוא יתקע בשופר גדול ר( ישעיהו כז)הכא תקעו בחדש שופר וכתיב התם 

ליל שמורים ליל ( שמות יב)ליגאל מנלן אמר קרא אומר בניסן נגאלו בניסן עתידין 



המשומר ובא מששת ימי בראשית ואידך לילה המשומר ובא מן המזיקין ואזדו לטעמייהו 

בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ( בראשית ז)דתניא 

ינות מתמעטין ז באייר היה יום שמזל כימה שוקע ביום ומע"רבי יהושע אומר אותו היום י

ה עליהם מעשה בראשית והעלה מזל כימה ביום ונטל "ומתוך ששינו מעשיהן שינה הקב

ז במרחשון היה יום "אליעזר אומר אותו היום י' שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם ר

שמזל כימה עולה ביום ומעינות מתגברים 

בראשית והעלה מזל  ה עליהם מעשה"ומתוך ששינו מעשיהם שינה הקב   א גמרא,דף יב

יהושע היינו דכתיב שני ' כימה ביום ונטל שני כוכבים והביא מבול לעולם בשלמא לר

א מאי שינה "א מאי שני שני לדין בשלמא לרבי יהושע היינו דשינה אלא לר"אלא לר

כדרב חסדא דאמר רב חסדא ברותחין קלקלו וברותחין נידונו ברותחין קלקלו בעבירה 

וחמת המלך ( אסתר ז)וישכו המים וכתיב התם ( בראשית ח)כתיב הכא וברותחין נידונו 

יהושע חכמי אומות העולם ' א ולתקופה כר"ר חכמי ישראל מונין למבול כר"שככה ת

תנא לירקות ולמעשרות ולנדרים לירקות מאי  : ולירקות : יהושע' מונין אף למבול כר

ייתא וליתני דאורייתא ברישא נינהו מעשר ירק היינו מעשרות תנא דרבנן וקתני דאור

איידי דחביבא ליה אקדמה ותנא דידן תנא דרבנן וכל שכן דאורייתא וליתני מעשר אחד 

מעשר בהמה ואחד מעשר דגן וליתני ירק תרי גווני ירק דתנן ירק הנאגד משיאגד ושאינו 

ר ליקט ירק ערב ראש השנה עד שלא תבא השמש וחזר וליקט "נאגד משימלא את הכלי ת

משתבא השמש אין תורמין ומעשרין מזה על זה לפי שאין תורמין    ב גמרא,יב דף

ומעשרין לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש אם היתה שניה נכנסת לשלישית 

ל "מ אמר ריב"שניה מעשר ראשון ומעשר שני שלישית מעשר ראשון ומעשר עני מנה

שנה השלישית שנת המעשר שנה כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך ב( דברים כו)

שאין בה אלא מעשר אחד הא כיצד מעשר ראשון ומעשר עני ומעשר שני יבטל או אינו 

ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם כי ( במדבר יח)ל "אלא אף מעשר ראשון נמי יבטל ת

תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם הקישו הכתוב לנחלה 

כי [ תניא נמי הכי]> תניא אידך>ה הפסק אף מעשר ראשון אין לו הפסק מה נחלה אין ל

שנה שאין בה אלא מעשר אחד הא כיצד מעשר ראשון ומעשר עני ' תכלה לעשר וגו

ובא הלוי כל זמן שבא ( דברים יד)ל "ומעשר שני יבטל יכול אף מעשר ראשון נמי יבטל ת

נו צריך הרי הוא אומר ואל הלוים יהודה רבי אליעזר בן יעקב אומר אי' תן לו דברי ר

תדבר ואמרת אליהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם 

 : בנחלתכם הקישו הכתוב לנחלה מה נחלה אין לה הפסק אף מעשר ראשון אין לו הפסק

ר המודר הנאה מחבירו לשנה מונה שנים עשר חודש מיום ליום ואם "ת : 'ולנדרים וכו

ו אפילו לא עמד אלא בעשרים ותשעה באלול כיון שהגיע יום אחד בתשרי אמר לשנה ז

למאן דאמר יום אחד בשנה אינו חשוב שנה לצעוריה נפשיה קביל ' עלתה לו שנה אפי

עליה והא אצטער ליה ואימא ניסן בנדרים הלך אחר לשון בני אדם תנן התם התלתן 

תצמח לזרעים התבואה משתצמח התבואה והזיתים משיביאו שליש מאי משתצמח מש

ר יוחנן ומטו בה משמיה דרבי יוסי "מ אמר רב אסי א"והזיתים משיביאו שליש מנה

מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסוכות שנת ( דברים לא)הגלילי אמר קרא 

השמטה מאי עבידתיה בחג הסוכות שמינית היא אלא לומר לך כל תבואה שהביאה שליש 



זירא לרב ' אתה נוהג בו מנהג שביעית בשמינית אמר ליה רבשביעית לפני ראש השנה 

אסי 

ודלמא לא עייל כלל וקאמר רחמנא תשמט ותיזיל עד חג הסוכות לא    א גמרא,דף יג

וחג האסיף בצאת השנה מאי אסיף אילימא חג הבא בזמן ( שמות כג)סלקא דעתך דכתיב 

ל תבואה שנקצרה בחג אסיפה הכתיב באספך אלא מאי אסיף קציר וקים להו לרבנן דכ

זירא ' ירמיה לר' ל ר"בידוע שהביאה שליש לפני ראש השנה וקא קרי לה בצאת השנה א

ל לאו אמינא לך לא תפיק נפשך לבר "וקים להו לרבנן בין שליש לפחות משליש א

מהלכתא כל מדות חכמים כן הוא בארבעים סאה הוא טובל בארבעים סאה חסר קורטוב 

כביצה מטמא טומאת אוכלין כביצה חסר שומשום אינו מטמא אינו יכול לטבול בהן 

טומאת אוכלין שלשה על שלשה מטמא מדרס שלשה על שלשה חסר נימא אחת אינו 

ר ירמיה לאו מילתא היא דאמרי דבעו מיניה חברייא מרב כהנא "מטמא מדרס הדר א

רי עומר שהקריבו ישראל בכניסתן לארץ מהיכן הקריבוהו אם תאמר דעייל ביד נכ

קצירכם אמר רחמנא ולא קציר נכרי ממאי דאקריבו דלמא לא אקריבו לא ( ויקרא כג)

ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח ממחרת הפסח אכול מעיקרא ( יהושוע ה)ד דכתיב "ס

לא אכול דאקריבו עומר והדר אכלי מהיכן הקריבו אמר להן כל שלא הביא שליש ביד 

ם להו הכא נמי קים להו ודלמא לא עייל כלל אבל נכרי ודלמא עייל ולא קים להו אלא קי

היכא דעייל ריבעא בין שליש לפחות משליש לא קים להו לא סלקא דעתך דכתיב 

ד דלא עייל כלל בחמשה יומי מי קא "והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש ואי ס( יהושוע ד)

אית לך  מליא אלא מאי דעייל רבעא או דנקא אכתי בחמשה יומי מי קא מליא אלא מאי

נ ארץ צבי כתיב בה מתקיף לה רבי חנינא ומי "ארץ צבי כתיב בה ה( דנייאל יא)למימר 

באספך מגרנך ומיקבך ואמר מר ( דברים טז)מצית אמרת דהאי אסיף קציר הוא והכתיב 

ר זירא הא מילתא הואי בידן ואתא רבי חנינא שדא "בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר א

ועשת את התבואה ( ויקרא כה)יא רבי יונתן בן יוסף אומר ביה נרגא אלא מנלן כדתנ

לשלש השנים 

אל תקרי לשלש אלא לשליש והא מיבעי ליה לגופיה כתיב קרא אחרינא    ב גמרא,דף יג

וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית תנן ( ויקרא כה)

ה מתעשרין לשעבר ומותרין "לפני רהתם האורז והדוחן והפרגין והשומשמין שהשרישו 

בשביעית ואם לאו אסורין בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה אמר רבה אמור רבנן אילן 

בתר חנטה תבואה וזיתים בתר שליש ירק בתר לקיטה הני כמאן שוינהו רבנן הדר אמר 

ל אביי ויצבור גורנו לתוכו "רבה מתוך שעשויין פרכין פרכין אזלי רבנן בתר השרשה א

נמצא תורם מן החדש שבו על החדש שבו מן הישן שבו על הישן שבו מי לא תניא רבי ו

ה "ש שזורי פול המצרי שזרעו לזרע מקצתו השריש לפני ר"יוסי בן כיפר אמר משום ר

ה אין תורמין ומעשרין מזה על זה לפי שאין תורמין ומעשרין "ומקצתו השריש לאחר ר

החדש כיצד הוא עושה צובר גורנו לתוכו ונמצא לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על 

ש שזורי "ל ר"תורם ומעשר מן החדש שבו על החדש שבו ומן הישן שבו על הישן שבו א

ר יצחק בר נחמני אמר שמואל "ש שזורי סבר יש בילה ורבנן סברי אין בילה א"קאמרת ר

אמר שמואל  ש שזורי מתקיף לה רבי זירא ומי"הלכה כרבי יוסי בן כיפר שאמר משום ר

הכי והאמר שמואל לכל אין בילה חוץ מיין ושמן אשתמיטתיה הא דאמר שמואל הכל 

הולך אחר גמר פרי 



א משום דקסבר יש בילה "ש שזורי ה"וצריכא דאי אשמעינן הלכה כר   א גמרא,דף יד

ש "ל הלכה כר"ל קמ"א כרבנן ס"ל לכל אין בילה ואי אשמעינן לכל אין בילה ה"קמ

ל הכל הולך אחר גמר "א קשיא דשמואל אדשמואל קמ"שזורי ואי אשמעינן הני תרתי ה

ל "לו תבואה וזיתים נמי קמפרי ואי אשמעינן הכל הולך אחר גמר פרי הוה אמינא אפי

הלכה כרבי שמעון שזורי במאי דפליג ולשמעינן הני תרתי לכל אין בילה למה לי הא 

באספך מגרנך ( דברים טז)ל דליין ושמן יש בילה תניא רבי יוסי הגלילי אומר "קמ

ומיקבך מה גורן ויקב מיוחדין שגדילין על מי שנה שעברה ומתעשרין לשנה שעברה אף 

ן על מי שנה שעברה מתעשרין לשנה שעברה יצאו ירקות שגדילין על מי שנה כל שגדילי

ע אומר באספך מגרנך ומיקבך מה גורן ויקב מיוחדין "הבאה ומתעשרין לשנה הבאה ר

שגדילין על רוב מים ומתעשרין לשנה שעברה אף כל שגדילין על רוב מים מתעשרין 

ר "רין לשנה הבאה מאי בינייהו אלשנה שעברה יצאו ירקות שגדילין על כל מים ומתעש

אבהו בצלים הסריסין ופול המצרי איכא בינייהו דתנן בצלים הסריסין ופול המצרי שמנע 

ה מתעשרין לשעבר ומותרין בשביעית ואם לאו אסורין "מהן מים שלשים יום לפני ר

ט אמר רבי אלעזר אמר "מ : ה לאילן"באחד בשבט ר : בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה

פ "ק אע"אושעיא הואיל ויצאו רוב גשמי שנה ועדיין רוב תקופה מבחוץ מאי קאמר ה' ר

ע שליקט אתרוג באחד "ר מעשה בר"שרוב תקופה מבחוץ הואיל ויצאו רוב גשמי שנה ת

בשבט ונהג בו שני עישורין 

ש "יוסי בר יהודה אומר לא מנהג ב' ה ר"ש ואחד כדברי ב"אחד כדברי ב   ב גמרא,דף יד

' אליעזר נהג בה דתנן אתרוג שוה לאילן בג' ג בה אלא מנהג רבן גמליאל ורה נה"וב

דרכים לערלה ולרבעי ולשביעית ולירק בדרך ' דרכים ולירק בדרך אחד שוה לאילן בג

אליעזר אומר אתרוג שוה לאילן לכל דבר ומי ' ג ר"אחד שבשעת לקיטתו עישורו דברי ר

ש עושה "ה והרוצה לעשות כדברי ב"ברי בעבדינן כתרי חומרי והתניא לעולם הלכה כד

ה עליו הכתוב "ש ומחומרי ב"ה רשע מחומרי ב"ש ומקולי ב"ה עושה מקולי ב"כדברי ב

ה "ש בקוליהון ובחומריהון אי כב"והכסיל בחשך הולך אלא אי כב( קוהלת ב)אומר 

> אומר>ה באחד בשבט "ע גמריה אסתפק ליה ולא ידע אי ב"בקוליהון ובחומריהון ר

ה נהג "ש וב"יוסי בר יהודה אומר לא מנהג ב' ר[ אמרו]> אומר>ו בשבט "אי בט[ מרוא]

ר חנינא "ג ורבי אליעזר נהג בה באחד בשבט כבית שמאי נהג בה א"בה אלא מנהג ר

ו דאידך שבט עסקינן ובדין הוא "חנניא הכא באתרוג שחנטו פירותיו קודם ט' ואיתימא ר

ה רבינא אמר כרוך ותני לא אחד בשבט היה אלא אפילו קודם לכן ומעשה שהיה כך הי

אליעזר ' ו בשבט היה ולא מנהג בית שמאי ובית הלל נהג בה אלא מנהג רבן גמליאל ור"ט

נהג בה אמר רבה בר רב הונא השתא דאמר רבן גמליאל אתרוג אחר לקיטתו עישורו 

ו "רב טשמעון בן אלעזר אומר ליקט אתרוג ע' כירק ראש השנה שלו תשרי מיתיבי ר

בשבט עד שלא תבוא השמש וחזר וליקט משתבוא השמש אין תורמין ומעשרין מזה על זה 

לפי שאין תורמין ומעשרין לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש היתה שלישית 

נכנסת לרביעית שלישית מעשר ראשון ומעשר עני רביעית מעשר ראשון ומעשר שני 

ג וקתני שבט אלא אי אתמר הכי "זיל בתר לקיטה רמאן שמעת ליה דא   א גמרא,דף טו

ג דאמר רבן גמליאל אתרוג אחר לקיטה כירק ראש "אתמר אמר רבה בר רב הונא אע

השנה שלו שבט מאי שנא התם דקתני אם היתה שניה נכנסת לשלישית ומאי שנא הכא 

ה ל דאתרוג קשיא לי"דקתני אם היתה שלישית נכנסת לרביעית מילתא אגב אורחיה קמ



' ידא ואיידי דממשמשי ביה כולי עלמא בשביעית לא טעין פרי עד תלת שנין בעא מיניה ר

ל "ל שבט שבט דחדשים או שבט דתקופה א"ה שלו אימתי א"יוחנן מרבי ינאי אתרוג ר

יוחנן מרבי ינאי היתה שנה מעוברת מהו ' דחדשים בעא מיניה רבא מרב נחמן ואמרי לה ר

רבה אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית פטורה מן ל הלך אחר רוב שנים אמר "א

המעשר ופטורה מן הביעור ובת שביעית שנכנסה לשמינית פטורה במעשר וחייבת 

ל אביי בשלמא סיפא לחומרא אלא רישא פטורה מן הביעור אמאי דאמרינן זיל "בביעור א

שר ל יד הכל ממשמשין בה ואת אמרת תיחייב במע"בתר חנטה אי הכי תיחייב במעשר א

ורב המנונא אמר בת ששית שנכנסת לשביעית לעולם ששית ובת שביעית הנכנסת 

ש אתרוג בת ששית "ש בן יהודה אומר משום ר"לשמינית לעולם שביעית מיתיבי ר

שנכנסת לשביעית פטורה מן המעשר ופטורה מן הביעור שאין לך דבר שחייב במעשר 

שמינית פטורה מן המעשר ופטורה כ גדל בחיוב ונלקט בחיוב ובת שביעית שנכנסת ל"אא

כ גדל בשביעית ונלקט בשביעית רישא "מן הביעור שאין לך דבר שחייב בביעור אא

קשיא לרב המנונא סיפא קשיא בין לרבה בין לרב המנונא תנאי היא דתניא אמר רבי יוסי 

אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים אתרוג אחר לקיטתו למעשר ורבותינו נמנו באושא 

אחר לקיטתו בין למעשר בין לשביעית שביעית מאן דכר שמיה  ואמרו

חסורי מיחסרא והכי קתני אתרוג אחר לקיטתו למעשר ואחר חנטה    ב גמרא,דף טו

לשביעית ורבותינו נמנו באושא אחר לקיטתו בין למעשר בין לשביעית איתמר רבי יוחנן 

ולם ששית כי אתא רבין וריש לקיש אמרי תרוייהו אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית לע

אמר רבי יוחנן אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית אפילו כזית ונעשית ככר חייבין עליה 

ו "ו בשבט מתעשר לשנה שעברה אחר ט"ר אילן שחנטו פירותיו קודם ט"משום טבל ת

א באילן שעושה שתי בריכות בשנה שתי "בשבט מתעשר לשנה הבאה אמר רבי נחמיה בד

אימא כעין שתי בריכות אבל אילן העושה בריכה אחת כגון דקלים ד אלא "בריכות ס

ו בשבט מתעשרין לשנה הבאה אמר "וזיתים וחרובין אף על פי שחנטו פירותיהן קודם ט

רבי יוחנן נהגו העם בחרובין כרבי נחמיה איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן בנות שוח 

ל רבי אבא הכהן לרבי יוסי "שביעית שלהן שניה מפני שעושות לשלש השנים אישתיק א

ל "הכהן אמאי אישתיק לימא ליה אמינא לך אנא רבי נחמיה ואת אמרת לי רבנן משום דא

ל "שבקת רבנן ועבדת כרבי נחמיה ולימא ליה קאמינא לך נהגו ואת אמרת לי איסורא דא

ולימא ליה כי אמינא לך אנא מעשר חרובין [ להו]> ליה>במקום איסורא כי נהגו שבקינן 

רבנן ואת אמרת לי שביעית דאורייתא אלא אמר רבי אבא הכהן תמיהני אם השיבה ריש ד

: לקיש לתשובה זו אם השיבה הא אותבה אלא אימא אם קיבלה רבי יוחנן אם לא קיבלה

בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות    א משנה,דף טז

היוצר יחד לבם ( תהילים לג)ני מרון שנאמר ה כל באי עולם עוברין לפניו כב"האילן בר

: המבין אל כל מעשיהם ובחג נידונין על המים

הי תבואה אילימא הא תבואה דקיימא כל הני הרפתקי דעדו עלה אימת    א גמרא,דף טז

איתדון אלא תבואה דמזדרעא למימרא דחד דינא מתדנא והתניא תבואה שאירע בה קרי 

שעבר לאחר הפסח נידונית להבא אדם שאירע בו קרי או או אונס קודם הפסח נידונית ל

מ תרי דיני מתדנא "כ נידון להבא אמר רבא ש"כ נידון לשעבר לאחר יוה"אונס קודם יוה

אמר אביי הלכך כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא ליקדים וליזרע חרפא דעד דמטי 

נתן דתניא הכל ' ולא ריוסי ' יהודה ולא ר' מ ולא ר"לא ר' למדייניה קדים סליק מני מתני



ה "יהודה אומר הכל נידונין בר' מ ר"כ דברי ר"ה וגזר דין שלהם נחתם ביוה"נידונים בר

וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן 

יוסי אומר אדם ' כ ר"ה וגזר דין שלו נחתם ביוה"בחג נידונין על המים ואדם נידון בר

' ותפקדנו לבקרים רבי נתן אומר אדם נידון בכל שעה שנא( איוב ז)בכל יום שנאמר  נידון

יהודה היא וכי קתני מתניתין אגזר דין אי ' לרגעים תבחננו וכי תימא לעולם ר( איוב ז)

ישמעאל בארבעה ' ישמעאל היא דתנא דבי ר' הכי קשיא אדם אמר רבא האי תנא דבי ר

בואה בעצרת על פירות האילן בחג נידונין על המים פרקים העולם נידון בפסח על הת

אתחלת דין אמר רב חסדא ' כ וכי קתני מתני"ה וגזר דין שלו נחתם ביוה"ואדם נידון בר

נתן ' ט לא אמר כר"יוסי כדקאמר טעמיה ותפקדנו לבקרים אנן הכי קאמרינן מ' ט דר"מ

יוסי ' חסדא טעמיה דרר "בחינה עיוני בעלמא היא פקידה נמי עיוני בעלמא היא אלא א

ר חסדא "לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו וא( א חמלכים )מהכא 

ט "מלך וצבור מלך נכנס תחלה לדין שנאמר לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל מ

איבעית אימא לאו אורח ארעא למיתב מלכא אבראי ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון 

יוסי ואיבעית אימא לעולם ' לינן האידנא אקצירי ואמריעי כמאן כרר יוסף כמאן מצ"אף א

ר יצחק יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין תניא "יצחק דא' כרבנן וכדר

ע מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח מפני שהפסח זמן תבואה "ר יהודה משום ר"א

ברך לכם תבואה שבשדות ומפני מה ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתת"הוא אמר הקב

ה "אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא אמר הקב

הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן ומפני מה אמרה תורה 

נסכו מים בחג אמר הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה 

לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם ואמרו 

זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופר אמר רבי אבהו למה תוקעין 

בשופר של איל אמר הקדוש ברוך הוא תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם 

[ אמר]> ואמר>עצמכם לפני עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם 

ה למה תוקעין רחמנא אמר תקעו אלא למה מריעין מריעין "רבי יצחק למה תוקעין בר

רחמנא אמר זכרון תרועה אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין 

ר יצחק כל שנה "ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן וא   ב גמרא,דף טז

ר יצחק כל שנה "ט דלא איערבב שטן וא"ן לה בסופה משאין תוקעין לה בתחלתה מריעי

מראשית השנה מרשית כתיב ועד ( דברים יא)' שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה שנא

ר יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה "אחרית סופה שיש לה אחרית וא

' ג ר יצחק"כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם וא( בראשית כא)שעה שנאמר 

ר "דברים מזכירין עונותיו של אדם אלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו דא

ותאמר ( בראשית טז)כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה שנאמר [ חנן]> אבין>

ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ( בראשית כג)שרי אל אברם חמסי עליך וכתיב 

דינו של אדם אלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי  דברים מקרעין גזר' ר יצחק ד"וא

' ויצעקו אל ה( תהילים קז)וצדקה תציל ממות צעקה דכתיב ( משלי י)מעשה צדקה דכתיב 

שרי אשתך לא תקרא ( בראשית יז)בצר להם וממצוקותיהם יוציאם שינוי השם דכתיב 

שינוי מעשה את שמה שרי כי שרה שמה וכתיב וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן 

וינחם האלהים על הרעה אשר ( יונה ג)וירא האלהים את מעשיהם וכתיב ( יונה ג)דכתיב 



אל אברם ' ויאמר ה( בראשית יב)א אף שינוי מקום דכתיב "דבר לעשות להם ולא עשה וי

ר "י הוא דאהניא ליה וא"לך לך מארצך והדר ואעשך לגוי גדול ואידך ההוא זכותא דא

מדוע את הולכת אליו היום ( ב דמלכים )ביל פני רבו ברגל שנאמר יצחק חייב אדם להק

לא חדש ולא שבת מכלל דבחדש ושבת איבעי לה למיזל ואמר רבי יצחק חייב אדם לטהר 

ובנבלתם לא תגעו תניא נמי הכי ובנבלתם לא תגעו ( ויקרא יא)את עצמו ברגל שנאמר 

אמור אל הכהנים בני ( ויקרא כא)יכול יהו ישראל מוזהרין על מגע נבילה תלמוד לומר 

אהרן בני אהרן מוזהרין בני ישראל אין מוזהרין והלא דברים קל וחומר ומה טומאה 

ל "חמורה כהנים מוזהרין ישראלים אינן מוזהרין טומאה קלה לא כל שכן אלא מה ת

ה אחד של "ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין בר"ר כרוספדאי א"ובנבלתם לא תגעו ברגל א

מורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים צדיקים גמורין נכתבין רשעים ג

ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה בינוניים תלויין 

ר אבין מאי קרא "כ זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה א"ה ועד יוה"ועומדין מר

אל יכתבו ימחו מספר זה ספרן של רשעים  ימחו מספר חיים ועם צדיקים( תהילים סט)

נ בר "גמורין חיים זה ספרן של צדיקים ועם צדיקים אל יכתבו זה ספרן של בינוניים ר

ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת מחני נא זה ספרן של ( שמות לב)יצחק אמר מהכא 

אומרים ש "רשעים מספרך זה ספרן של צדיקים אשר כתבת זה ספרן של בינוניים תניא ב

כתות הן ליום הדין אחת של צדיקים גמורין ואחת של רשעים גמורין ואחת של ' ג

בינוניים צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיי עולם רשעים גמורין נכתבין 

ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי ( דנייאל יב)ונחתמין לאלתר לגיהנם שנאמר 

בינוניים יורדין לגיהנם עולם ואלה לחרפות לדראון עולם 

והבאתי את השלישית באש ( זכריה יג)ומצפצפין ועולין שנאמר    א גמרא,דף יז

וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו 

ה אומרים ורב חסד "ממית ומחיה מוריד שאול ויעל ב' ה( א בשמואל )ועליהם אמרה חנה 

את קולי ועליהם אמר ' אהבתי כי ישמע ה( תהילים קטז)ועליהם אמר דוד מטה כלפי חסד 

דוד כל הפרשה כולה דלותי ולי יהושיע פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן 

ב חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח "ב חדש לאחר י"יורדין לגיהנם ונידונין בה י

ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות ( גמלאכי )' מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים שנא

והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו { והמשומדים}רגליכם אבל המינין והמסורות 

בתחיית המתים ושפירשו מדרכי צבור ושנתנו חיתיתם בארץ חיים ושחטאו והחטיאו את 

 הרבים כגון ירבעם בן נבט וחביריו יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות שנאמר

גיהנם כלה והן אינן כלין ' ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגו( ישעיהו סו)

וכל כך למה מפני שפשטו ידיהם > מזבול לו>וצורם לבלות שאול ( תהילים מט)שנאמר 

בנה בניתי בית ( א חמלכים )בזבול שנאמר מזבול לו ואין זבול אלא בית המקדש שנאמר 

ר יצחק בר אבין ופניהם "יחתו מריביו א' ה( א באל שמו)זבול לך ועליהם אמרה חנה 

דומין לשולי קדירה ואמר רבא ואינהו משפירי שפירי בני מחוזא ומקריין בני גיהנם אמר 

ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד והכתיב והבאתי את השלישית באש התם "מר ב

לית להו תקנה  בפושעי ישראל בגופן פושעי ישראל בגופן והא אמרת לית להו תקנתא כי

ברוב עונות הכא מחצה עונות ומחצה זכיות ואית בהו נמי עון דפושעי ישראל בגופן לא 

סגיא ליה דלאו והבאתי את השלישית באש ואם לאו ורב חסד מטה כלפי חסד ועליהן 



' דרש רבא מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה' אהבתי כי ישמע ה( תהילים קטז)אמר דוד 

ע אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול "ה רבש"הקב אמרה כנסת ישראל לפני

פ שדלה אני מן המצות לי נאה להושיע פושעי ישראל בגופן "תחנוני דלותי ולי יהושיע אע

מאי ניהו אמר רב קרקפתא דלא מנח תפלין פושעי אומות העולם בגופן אמר רב בעבירה 

ל אימה יתירה על הצבור שלא ושנתנו חיתיתם בארץ חיים אמר רב חסדא זה פרנס המטי

ר יהודה אמר רב כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים "לשם שמים א

לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב ( איוב לז)אינו רואה בן תלמיד חכם שנאמר 

בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד רבי אליעזר אומר כובשו שנאמר 

( מיכה ז)יוסי בר חנינא אמר נושא שנאמר ' ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ר (מיכה ז)

נושא עון ועובר על פשע תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכן היא המדה אמר 

אמר ]> רבא אמר>רבא ועון עצמו אינו נמחק דאי איכא רובא עונות מחשיב בהדייהו 

כל פשעיו שנאמר נושא עון ועובר על פשע  כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על[ רבא

למי נושא עון למי שעובר על פשע רב הונא בריה דרב יהושע חלש על רב פפא לשיולי 

ביה חזייה דחליש ליה עלמא אמר להו צביתו ליה זוודתא לסוף איתפח הוה מיכסיף רב 

הואיל ה "אין הכי הוה ואמר להו הקב[ להו]> ליה>ל מאי חזית אמר "פפא למיחזייה א

ולא מוקים במיליה לא תקומו בהדיה שנאמר נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון 

לשארית נחלתו אמר רבי אחא בר חנינא אליה וקוץ בה לשארית ( מיכה ז)לעובר פשע 

נחלתו ולא לכל נחלתו 

' צדיק ה( תהילים קמה)למי שמשים עצמו כשירים רב הונא רמי כתיב    ב גמרא,דף יז

וכתיב וחסיד בכל מעשיו בתחלה צדיק ולבסוף חסיד רבי אלעזר רמי כתיב  בכל דרכיו

חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו בתחלה כי אתה תשלם ' ולך ה( תהילים סב)

ורב חסד ( שמות לד)חסד אילפי ואמרי לה אילפא רמי כתיב ' כמעשהו ולבסוף ולך ה

ר יוחנן אלמלא "על פניו ויקרא א' וכתיב ואמת בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסד ויעבור ה

ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר "מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקב

אני ' ה' תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם ה

הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה אל רחום וחנון 

הנה אנכי ( שמות לד)ג מדות שאינן חוזרות ריקם שנאמר "יהודה ברית כרותה ליאמר רב 

( ישעיהו ו)' יוחנן גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם שנא' כורת ברית אמר ר

השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין 

ל ורפא לו כתיב איזהו דבר "לפני גזר דין א ל רב פפא לאביי ודלמא"ושב ורפא לו א

שצריך רפואה הוי אומר זה גזר דין מיתיבי השב בינתים מוחלין לו לא שב בינתים אפילו 

הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לו לא קשיא הא ביחיד הא בצבור מיתיבי 

ד הרי שהיו אלהיך בה עתים לטובה עתים לרעה עתים לטובה כיצ' עיני ה( דברים יא)

ישראל רשעים גמורין בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים לסוף חזרו בהן להוסיף 

ה מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן הכל "עליהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקב

ה ופסקו עליהן גשמים "לפי הארץ עתים לרעה כיצד הרי שהיו ישראל צדיקים גמורין בר

לפחות מהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה אלא הקדוש ברוך הוא  מרובין לסוף חזרו בהן

מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה להן לטובה מיהא ליקרעיה לגזר דינייהו 

יורדי הים באניות עושי מלאכה ( תהילים קז)ש "ולוסיף להו שאני התם דאפשר בהכי ת



רומם גליו יחוגו וינועו ויאמר ויעמד רוח סערה ות' וגו' במים רבים המה ראו מעשי ה

עשה להן סימניות כאכין ורקין ' חסדו וגו' יודו לה' בצר להם וגו' ויצעקו אל ה' כשכור וגו

שבתורה לומר לך צעקו קודם גזר דין נענין צעקו לאחר גזר דין אינן נענין הני נמי 

שר א( דברים י)ש שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל כתיב בתורתכם "כיחידין דמו ת

פניו אליך נטפל לה רבי יוסי הכהן אמר לה ' ישא ה( במדבר ו)לא ישא פנים וכתיב 

אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שנושה בחבירו מנה וקבע לו זמן בפני המלך 

ונשבע לו בחיי המלך הגיע זמן ולא פרעו בא לפייס את המלך ואמר לו עלבוני מחול לך 

עבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לך ופייס את חבירך הכא נמי כאן ב

ע ולימד "לחבירו עד שבא ר

כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין הכא נמי ביחיד וגזר דין דיחיד    א גמרא,דף יח

תנאי היא דתניא היה רבי מאיר אומר שנים שעלו למטה וחוליין שוה וכן שנים שעלו 

ירד זה ניצל וזה לא ניצל מפני מה זה ירד וזה לא לגרדום לידון ודינן שוה זה ירד וזה לא 

ירד זה ניצל וזה לא ניצל זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה מפני מה זה נענה וזה לא 

אלעזר אמר ' נענה זה התפלל תפלה שלימה נענה וזה לא התפלל תפלה שלימה לא נענה ר

ה לאדם בין קודם גזר דין כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין רבי יצחק אמר יפה צעק

כבסי מרעה ( ירמיהו ד)בין לאחר גזר דין וגזר דין דצבור מי מיקרע והא כתוב אחד אומר 

כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכתם עונך לפני מאי לאו ( ירמיהו ב)לבך וכתיב 

זר דין כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין לא אידי ואידי לאחר גזר דין ולא קשיא כאן בג

שיש עמו שבועה כאן בגזר דין שאין עמו שבועה כדרב שמואל בר אמי דאמר רב שמואל 

בר אמי ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן מנין לגזר דין שיש עמו 

לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית [ו( ]א גשמואל )שבועה שאינו נקרע שנאמר 

ח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה אביי אמר עלי בזבח ובמנחה אמר רבא בזב

בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים רבה ואביי מדבית עלי 

קאתו רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין 

שנה באו והודיעו ח "שנין תנו רבנן משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני י

וכל ( א בשמואל )את רבן יוחנן בן זכאי אמר להם שמא ממשפחת עלי אתם דכתיב ביה 

מרבית ביתך ימותו אנשים לכו ועסקו בתורה וחיו הלכו ועסקו בתורה וחיו והיו קורין 

אותה משפחת רבן יוחנן על שמו אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב מניין לגזר דין 

ג שנחתם "נכתם עונך לפני אלא אע( ירמיהו ב)נחתם אינו נחתם והכתיב של צבור שאינו 

' דרשו ה( ישעיהו נה)אלהינו בכל קראנו אליו והכתיב ' כה( דברים ד)נקרע שנאמר 

בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין 

מאי עבידתייהו [ ימים' י]את נבל ' הויהי כעשרת הימים ויגף ( א כהשמואל )כ "ה ליוה"ר

רב נחמן אמר > אמר>אמר רב יהודה אמר רב כנגד עשר לגימות שנתן נבל לעבדי דוד 

ה כל באי העולם עוברין לפניו כבני "בר : כ"ה ליוה"ימים שבין ר' רבה בר אבוה אלו י

 מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנא ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון : מרון

ר יוחנן וכולן "ח א"רב יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד אמר רבב> אמר>

היוצר יחד לבם ( תהילים לג)נ בר יצחק אף אנן נמי תנינא "נסקרין בסקירה אחת אמר ר

ק דברנהו לכולי עלמא ומייחד לבייהו כהדדי "המבין אל כל מעשיהם מאי קאמר אילימא ה



או הכי קאמר היוצר רואה יחד לבם ומבין אל כל והא קא חזינן דלאו הכי הוא אלא ל

: מעשיהם

על ששה חדשים השלוחין יוצאין על ניסן מפני הפסח על אב מפני    א משנה,דף יח

ה על תשרי מפני תקנת המועדות על כסליו מפני חנוכה ועל "התענית על אלול מפני ר

: ח קטןק קיים יוצאין אף על אייר מפני פס"אדר מפני הפורים וכשהיה בהמ

וליפקו נמי אתמוז וטבת    א גמרא,דף יח

כה ( זכריה ח)ש חסידא מאי דכתיב "דאמר רב חנא בר ביזנא אמר ר   ב גמרא,דף יח

צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה ' אמר ה

לששון  לששון ולשמחה קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה בזמן שיש שלום יהיו

ולשמחה אין שלום צום אמר רב פפא הכי קאמר בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה 

ואין שלום רצו מתענין { שמד> }גזרת המלכות>צום אין { שמד> }גזרת המלכות>יש 

באב הואיל והוכפלו בו צרות ' ב נמי אמר רב פפא שאני ט"רצו אין מתענין אי הכי ט

נה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר תניא אמר באב חרב הבית בראשו' דאמר מר בט

בתמוז שבו ' ע דורש ואני אין דורש כמותו צום הרביעי זה ט"ש ארבעה דברים היה ר"ר

בתשעה לחדש ויחזק [ בחודש הרביעי]> ברביעי>( ירמיהו נב)הובקעה העיר שנאמר 

י לחדשים הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ ותבקע העיר ואמאי קרי ליה רביעי רביע

צום החמישי זה תשעה באב שבו נשרף בית אלהינו ואמאי קרי ליה חמישי חמישי 

בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ומי הרגו ישמעאל בן ' לחדשים צום השביעי זה ג

נתניה הרגו ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו ואמאי קרי ליה 

עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושלים שביעי שביעי לחדשים צום העשירי זה 

אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש ' ויהי דבר ה( יחזקאל כד)שנאמר 

לאמר בן אדם כתב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם ואמאי 

קרי ליה עשירי עשירי לחדשים והלא היה ראוי זה לכתוב ראשון ולמה נכתב כאן כדי 

הסדיר חדשים כתיקנן ואני איני אומר כן אלא צום העשירי זה חמשה בטבת שבו באת ל

ויהי בשתי עשרה שנה בעשירי ( יחזקאל לג)שמועה לגולה שהוכתה העיר שנאמר 

בחמשה לחדש לגלותנו בא אלי הפליט מירושלם לאמר הוכתה העיר ועשו יום שמועה 

אשון ראשון ועל אחרון אחרון והוא כיום שריפה ונראין דברי מדבריו שאני אומר על ר

אומר על ראשון אחרון ועל אחרון ראשון אלא שהוא מונה לסדר חדשים ואני מונה לסדר 

ל אמרי לא "פורעניות איתמר רב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת תענית רבי יוחנן וריב

לום בטלה מגילת תענית רב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת תענית הכי קאמר בזמן שיש ש

יהיו לששון ולשמחה אין שלום צום והנך נמי כי הני רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי 

ק אבל הנך כדקיימי קיימי "לא בטלה מגילת תענית הני הוא דתלינהו רחמנא בבנין בהמ

א ורחץ ורבי יהושע וסיפר "מתיב רב כהנא מעשה וגזרו תענית בחנוכה בלוד וירד ר

ל אביי "ר יוסף שאני חנוכה דאיכא מצוה א"מה שהתעניתם א ואמרו להם צאו והתענו על

ותיבטיל איהי ותיבטל מצותה אלא אמר רב יוסף שאני חנוכה דמיפרסם ניסא מותיב רב 

> גזרה>אחא בר הונא בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא שגזרה מלכות יון 

חום התקינו שיהו שלא להזכיר שם שמים על פיהם וכשגברה מלכות חשמונאי ונצ{ שמד}

מזכירין שם שמים אפילו בשטרות וכך היו כותבים בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל 

עליון וכששמעו חכמים בדבר אמרו למחר זה פורע את חובו ונמצא שטר מוטל באשפה 



ט ואי סלקא דעתך בטלה מגילת תענית קמייתא בטול "וביטלום ואותו היום עשאוהו יו

כא במאי עסקינן בזמן שבית המקדש קיים אחרנייתא מוסיפין ה

ותיפוק ליה דהוה ליה יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם אמר רב לא    א גמרא,דף יט

ח "ח ר"נצרכה אלא לאסור את שלפניו שלפניו נמי תיפוק ליה דהוה ליה יום שלאחר ר

רין דאורייתא ודאורייתא לא בעי חיזוק דתניא הימים האלה הכתובין במגילת תענית אסו

בין לפניהם בין לאחריהן שבתות וימים טובים הם אסורים לפניהן ולאחריהן מותרין מה 

הפרש בין זה לזה הללו דברי תורה ואין דברי תורה צריכין חיזוק הללו דברי סופרים 

ודברי סופרים צריכין חיזוק ותיפוק ליה דהוה ליה יום שלפני יום שנהרג בו גדליה בן 

ן אחיקם דברי קבלה הוא ודברי קבלה כדברי תורה דמו מתיב ר אשי גדליה ב"אחיקם א

רב טובי בר מתנה בעשרים ותמניא ביה אתת בשורתא טבתא ליהודאי דלא יעידון 

שלא יעסקו { שמד על ישראל> }גזרה{ >מלכות הרשעה> }המלכות>מאורייתא שגזרה 

יריו הלכו בתורה ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות מה עשה יהודה בן שמוע וחב

ונטלו עצה ממטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרה להם בואו והפגינו 

בלילה הלכו והפגינו בלילה אמרו אי שמים לא אחיכם אנחנו ולא בני אב אחד אנחנו ולא 

בני אם אחת אנחנו מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשות 

ד בטלה מגילת תענית קמייתא בטול "והו יום טוב ואי סוביטלום ואותו היום עשא

אחרנייתא מוסיפין וכי תימא הכא נמי בזמן שבית המקדש קיים והא יהודה בן שמוע 

מ בתר הכי הוה דתנן כלי זכוכית שניקבו והטיף לתוכן אבר "תלמידו של רבי מאיר ור

מ "ג יהודה בן שמוע מטמא משום ר"אמר רשב

מטהרין תנאי היא דתניא הימים האלו הכתובין במגילת תענית  וחכמים   ב גמרא,דף יט

מ רבי יוסי "ק קיים אסורין דברי ר"בין בזמן שבית המקדש קיים בין בזמן שאין בהמ

ק קיים אסורין מפני ששמחה היא להם אין בית המקדש קיים מותרין "אומר בזמן שבהמ

כתא אהלכתא לא קשיא מפני שאבל הוא להם והלכתא בטלו והלכתא לא בטלו קשיא הל

ה ועל תשרי מפני תקנת "על אלול מפני ר : כאן בחנוכה ופורים כאן בשאר יומי

כיון דנפקי להו אאלול אתשרי למה להו וכי תימא דלמא עברוה לאלול והאמר  : המועדות

ר מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר לא מצינו דלא "רבי חיננא בר כהנא א

ה מוטב תיקלקל ראש השנה ולא "מעברינן ליה הא מיקלקל ר איצטריך הא איצטריך

ועל  : יתקלקלו כולהו מועדות דיקא נמי דקתני על תשרי מפני תקנת המועדות שמע מינה

ואילו נתעברה השנה יוצאין אף על אדר שני  : כסליו מפני חנוכה ועל אדר מפני הפורים

ר אם נתעברה השנה יוצאין אף דתניא רבי אומ' מפני הפורים לא קתני מתניתין דלא כר

על אדר השני מפני הפורים לימא בהא קמיפלגי דמר סבר כל מצות הנוהגות בשני נוהגות 

בראשון ומר סבר כל מצות הנוהגות בשני אין נוהגות בראשון לא דכולי עלמא מצות 

' הנוהגות בשני אין נוהגות בראשון והכא בעיבור שנה קמיפלגי דתניא כמה עיבור שנה ל

ד חדש רצה "דידעי חדש נמי ידעי אמר רב פפא מ' ג אומר חדש מאי שנא ל"ום רשבי

יהושע בן לוי משום קהלא קדישא דירושלים על שני אדרים ' חדש רצה שלשים העיד ר

שמקדשין אותם ביום עיבוריהן למימרא דחסרין עבדינן מלאין לא עבדינן לאפוקי מדדרש 

חגי זכריה ומלאכי על שני אדרים שאם רצו  רב נחמן בר חסדא העיד רבי סימאי משום

לעשותן שניהן מלאין עושין שניהן חסרין עושין אחד מלא ואחד חסר עושין וכך היו 

ח "נוהגין בגולה ומשום רבינו אמרו לעולם אחד מלא ואחד חסר עד שיוודע לך שהוקבע ר



שני  בזמנו שלחו ליה למר עוקבא אדר הסמוך לניסן לעולם חסר מתיב רב נחמן על

חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי אי אמרת בשלמא זמנין מלא זמנין חסר 

משום הכי מחללינן 

אלא אי אמרת לעולם חסר אמאי מחללינן משום דמצוה לקדש על    א גמרא,דף כ

ר נחמן אף אנן נמי תנינא על שני חדשים מחללין את השבת על "הראייה איכא דאמרי א

רת בשלמא לעולם חסר משום הכי מחללינן דמצוה לקדש על ניסן ועל תשרי אי אמ

הראייה אלא אי אמרת זמנין מלא זמנין חסר אמאי מחללינן נעבריה האידנא ונקדשיה 

נ הכא במאי עסקינן דאקלע יום שלשים ואחד "למחר אי דאקלע יום שלשים בשבת ה

על כולן בשבת דמצוה לקדש על הראייה מתיב רב כהנא כשהמקדש קיים מחללין אף 

מפני תקנת הקרבן מדכולהו לאו משום דמצוה לקדש על הראייה ניסן ותשרי נמי לאו 

משום דמצוה לקדש על הראייה אי אמרת בשלמא זמנין מלא וזמנין חסר משום הכי 

מחללינן אלא אי אמרת לעולם חסר אמאי מחללינן תיובתא כי אתא עולא אמר עברוה 

אי טיבותא עבדינן בהדייהו מאי טיבותא עולא אמר לאלול אמר עולא ידעי חברין בבלאי מ

כ שחל "משום ירקיא רבי אחא בר חנינא אמר משום מתיא מאי בינייהו איכא בינייהו יוה

להיות אחר השבת מאן דאמר משום מתיא מעברינן ומאן דאמר משום ירקיא לאימת קא 

מתיא אלא ד משום ירקיא לעבריה משום "בעי להו לאורתא לאורתא טרח ומייתי ולמ

ד משום ירקיא מעברינן "ט הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה מ"איכא בינייהו יו

ד משום מתיא לעבריה משום ירקיא אפשר "ומאן דאמר משום מתיא אפשר בעממי ולמ

בחמימי אי הכי מאי שנא לדידן אפילו לדידהו נמי לדידן חביל לן עלמא לדידהו לא חביל 

בר שמואל יכול כשם שמעברין את השנה לצורך כך מעברין  להו עלמא איני והתני רבה

החדש הזה לכם ראש חדשים כזה ראה וקדש אמר רבא ( שמות יב)ל "את החדש לצורך ת

לא קשיא כאן לעברו כאן לקדשו והכי קאמר יכול כשם שמעברין את השנה ואת החדש 

וקדש וכי הא  לצורך כך מקדשין את החדש לצורך תלמוד לומר החדש הזה לכם כזה ראה

דאמר רבי יהושע בן לוי מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו ואין מאיימין 

על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו איני והא שלח ליה רבי יהודה נשיאה לרבי 

אמי הוו יודעין שכל ימיו של רבי יוחנן היה מלמדנו מאיימין על העדים על החדש שלא 

פ שלא ראוהו יאמרו ראינו אמר אביי לא קשיא הא בניסן ותשרי "קדשו אענראה בזמנו ל

הא בשאר ירחי רבא אמר הא דתני רבה בר שמואל אחרים היא דתניא אחרים אומרים אין 

ימים בלבד ואם היתה שנה ' בין עצרת לעצרת ואין בין ראש השנה לראש השנה אלא ד

ין על העדים על החדש שלא נראה מעוברת חמשה רב דימי מנהרדעא מתני איפכא מאיימ

ט "בזמנו לקדשו ואין מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו מ

האי מיחזי כשקרא האי לא מיחזי כשקרא אמר שמואל יכילנא לתקוני    ב גמרא,דף כ

לכולה גולה אמר ליה אבא אבוה דרבי שמלאי לשמואל ידע מר האי מילתא דתניא בסוד 

ל לא אמר ליה מדהא לא ידע מר איכא "חצות או נולד אחר חצות א העיבור נולד קודם

מילי אחרנייתא דלא ידע מר כי סליק רבי זירא שלח להו צריך שיהא לילה ויום מן החדש 

שמלאי מחשבין את תולדתו נולד קודם חצות בידוע שנראה ' וזו שאמר אבא אבוה דר

ה סמוך לשקיעת החמה למאי סמוך לשקיעת החמה לא נולד קודם חצות בידוע שלא נרא

ד שעי מכסי "נפקא מינה אמר רב אשי לאכחושי סהדי אמר רבי זירא אמר רב נחמן כ

סיהרא לדידן שית מעתיקא ותמני סרי מחדתא לדידהו שית מחדתא ותמני סרי מעתיקא 



למאי נפקא מינה אמר רב אשי לאכחושי סהדי אמר מר צריך שיהא לילה ויום מן החדש 

עד יום האחד ( שמות כב)מערב עד ערב ריש לקיש אמר ( ויקרא כג)אמר  יוחנן' מנלן ר

ועשרים לחדש בערב מאי בינייהו אביי אמר משמעות דורשין איכא בינייהו רבא אמר 

חצות לילה איכא בינייהו אמר רבי זירא אמר רב נחמן כל ספיקא לקמיה שדינן למימרא 

נמי ארביסר דלמא חסרוה לאב  דחמיסר ושיתסר עבדינן ארביסר לא עבדינן וליעבד

וחסרוה לאלול 

תרי ירחי חסירי קלא אית להו לוי אקלע לבבל בחדסר בתשרי אמר    א גמרא,דף כא

בסים תבשילא דבבלאי ביומא רבה דמערבא אמרי ליה אסהיד אמר להו לא שמעתי מפי 

דו תרי יוחנן כל היכא דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי ליעב' ד מקודש מכריז ר"ב

חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא ' יומי גזירה ניסן אטו תשרי רבי אייבו בר נגרי ור

דהוה מטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי ועבדי חד יומא ולא אמרו להו ולא מידי שמע 

רבי יוחנן ואיקפד אמר להו לאו אמרי לכו היכא דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי 

גזירה ניסן אטו תשרי רבא הוה רגיל דהוה יתיב בתעניתא תרי יומי  ליעבדו תרי יומי

נ יתיב בתעניתא כוליה יומי דכיפורי לאורתא אתא ההוא "זימנא חדא אשתכח כוותיה ר

ל דם תהא אחריתו "ל מדמהריא א"ל מהיכא את א"ל למחר יומא רבה במערבא א"גברא א

ונא בר אבין לרבא כד חזית דמשכה קלים היו רודפינו שלח ליה רב ה( איכה ד)קרי עליה 

שמור ( דברים טז)תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתא ולא תחוש לה דכתיב 

את חדש האביב שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן אמר להו רב נחמן להנהו נחותי 

ימא אתון דלא ידעיתו בקביעא דירחא כי חזיתו סיהרא דמשלים ליומא בעירו חמירא 

ת משלים בחמיסר והא אנן מארביסר מבערינן לדידהו דמגלו להו עלמא מארביסר אימ

: משלים

על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי שבהן שלוחין    ב משנה,דף כא

יוצאין לסוריא ובהן מתקנין את המועדות וכשהיה בית המקדש קיים מחללין אף על כולן 

: מפני תקנת הקרבן

חדשים השלוחין יוצאין אמר אביי ' חדשים ותו לא ורמינהו על ו' על ב   ב גמרא,דף כא

ד מקודש תניא "ק על כולן שלוחין יוצאין מבערב על ניסן ועל תשרי עד שישמעו מפי ב"ה

ר מנין "ד מקודש ת"נמי הכי על כולן יוצאין מבערב על ניסן ועל תשרי עד שישמעו מפי ב

אשר תקראו אותם ' אלה מועדי ה( יקרא כגו)שמחללין עליהן את השבת תלמוד לומר 

ל אשר תקראו "במועדם יכול כשם שמחללין עד שיתקדשו כך מחללין עד שיתקיימו ת

ק קיים מחללין "וכשהיה בהמ : אותם על קריאתם אתה מחלל ואי אתה מחלל על קיומן

ר בראשונה היו מחללין אף על כולן משחרב בית "ת : אף על כולן מפני תקנת הקרבן

קדש אמר להן רבן יוחנן בן זכאי וכי יש קרבן התקינו שלא יהו מחללין אלא על ניסן המ

: ועל תשרי בלבד

בין שנראה בעליל בין שלא נראה בעליל מחללין עליו את השבת רבי    ב משנה,דף כא

יוסי אומר אם נראה בעליל אין מחללין עליו את השבת מעשה שעברו יותר מארבעים זוג 

: ג אם מעכב אתה את הרבים נמצאת מכשילן לעתיד לבא"שלח לו ר ע בלוד"ועיכבם ר

תהילים )ר אבהו אמר קרא "מאי משמע דהאי עליל לישנא דמיגלי הוא א   ב גמרא,דף כא

אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים רב ושמואל חד ' אמרות ה( יב

( תהילים ח)חד שנאמר שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר א' אמר נ



בקש קהלת למצוא דברי חפץ בקש קהלת להיות ( קוהלת יב)ותחסרהו מעט מאלהים 

ולא קם ( דברים לד)וכתוב יושר דברי אמת ( קוהלת יב)כמשה יצתה בת קול ואמרה לו 

נביא עוד בישראל כמשה וחד אמר בנביאים לא קם במלכים קם אלא מה אני מקיים בקש 

ץ בקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה יצתה קהלת למצוא דברי חפ

: 'על פי שנים עדים וגו( דברים יז)ק ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת "ב

תניא אמר רבי  : 'ע כו"מעשה שעברו יותר מארבעים זוג ועיכבן ר   א גמרא,דף כב

והורידוהו  ע עיכבן אלא שזפר ראשה של גדר עיכבן ושלח רבן גמליאל"ו שר"יהודה ח

: מגדולתו

אב ובנו שראו את החדש ילכו לא שמצטרפין זה עם זה אלא שאם יפסל    א משנה,דף כב

ש אומר אב ובנו וכל הקרובין כשרין לעדות החדש "אחד מהן יצטרף השני עם אחר ר

ר יוסי מעשה בטוביה הרופא שראה את החדש בירושלים הוא ובנו ועבדו משוחרר "א

ואת בנו ופסלו את עבדו וכשבאו לפני בית דין קבלו אותו ואת עבדו וקבלו הכהנים אותו 

: ופסלו את בנו

אל משה ואל ' ויאמר ה( שמות יב)ש דכתיב "ר לוי מאי טעמא דר"א   א גמרא,דף כב

אהרן בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם עדות זו תהא כשרה בכם ורבנן עדות זו תהא 

ש "אמר רב חנן בר רבא הלכתא כר : 'ופא כור יוסי מעשה בטוביה הר"א : מסורה לכם

ש אמר לו והא "ל רב הונא לרב חנן בר רבא רבי יוסי ומעשה ואת אמרת הלכתא כר"א

ל "ל היכי תנית א"ש ולא אמר לי ולא מידי א"זמנין סגיאין אמרית קמיה דרב הלכתא כר

וקבא ל משום הכי לא אמר לך ולא מידי אמר טבי בריה דמרי טבי אמר מר ע"אפכא א

: ש"אמר שמואל הלכתא כר

אלו הן הפסולין המשחק בקוביא ומלוי ברבית ומפריחי יונים וסוחרי    א משנה,דף כב

: שביעית ועבדים זה הכלל כל עדות שאין האשה כשירה לה אף הן אינן כשירין לה

הא אשה כשירה לה אף הן כשירין לה אמר רב אשי זאת אומרת גזלן    א גמרא,דף כב

: דדבריהם כשירין לעדות אשה

' מי שראה את החדש ואינו יכול להלך מוליכים אותו על החמור אפי   א משנה,דף כב

במטה ואם צודה להם לוקחין בידן מקלות ואם היתה דרך רחוקה לוקחין בידם מזונות 

אלה ( ויקרא כג)ללין את השבת ויוצאין לעדות החדש שנאמר שעל מהלך לילה ויום מח

:  אשר תקראו אותם במועדם' מועדי ה

  

מסכת ראש השנה פרק ב 

אם אינן מכירין אותו משלחין עמו אחר להעידו בראשונה היו מקבלין    א משנה,דף כב

: עדות החדש מכל אדם משקלקלו הבייתוסים התקינו שלא יהו מקבלין אלא מן המכירין

מאי אחר חד    א גמרא,דף כב

וחד מי מהימן והתניא מעשה שבא הוא ועדיו עמו להעיד עליו אמר רב    ב גמרא,דף כב

נ מסתברא דאי לא תימא הכי אם אינן מכירין אותו מאי אותו "אחר הפפא מאי אחר זוג 

משפט כתיב ביה אלא מאי אותו אותו הזוג ( תהילים פא)אילימא אותו חד וחד מי מהימן 



נ מאי אחר זוג אחר וחד לא מהימן והתניא מעשה ברבי נהוראי שהלך אצל העד להעיד "ה

הוה בהדיה והא דלא חשיב ליה  עליו בשבת באושא אמרי רבי נהוראי סהדא אחרינא

משום כבודו של רבי נהוראי רב אשי אמר רבי נהוראי סהדא אחרינא הוה באושא ואזל 

רבי נהוראי לאצטרופי בהדיה אי הכי מאי למימרא מהו דתימא מספיקא לא מחללינן 

ל כי אתא עולא אמר קדשוה לירחא במערבא אמר רב כהנא לא מיבעיא עולא "שבתא קמ

ט כל מילתא דעבידא "איניש דעלמא נמי מהימן מ' הוא דמהימן אלא אפידגברא רבה 

ד את "לאגלויי לא משקרי בה אינשי תניא נמי הכי בא אחד בסוף העולם ואמר קדשו ב

תנו רבנן מה קלקול  : 'בראשונה היו מקבלין עדות החדש מכל אדם וכו : החדש נאמן

' ת חכמים שכרו שני בני אדם בדקלקלו הבייתוסין פעם אחת בקשו בייתוסין להטעות א

מאות זוז אחד משלנו ואחד משלהם שלהם העיד עדותו ויצא שלנו אמרו לו אמור כיצד 

סלעים ' ראית את הלבנה אמר להם עולה הייתי במעלה אדומים וראיתיו שהוא רבוץ בין ב

והצצתי ראשו דומה לעגל אזניו דומין לגדי קרניו דומות לצבי וזנבו מונחת לו בין ירכותיו 

בו ונרתעתי ונפלתי לאחורי ואם אין אתם מאמינים לי הרי מאתים זוז צרורין לי בסדיני 

אמרו לו מי הזקיקך לכך אמר להם שמעתי שבקשו בייתוסים להטעות את חכמים אמרתי 

אלך אני ואודיע להם שמא יבואו בני אדם שאינם מהוגנין ויטעו את חכמים אמרו לו 

נה והשוכרך ימתח על העמוד באותה שעה התקינו שלא יהו מאתים זוז נתונין לך במת

: מקבלין אלא מן המכירין

בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין    ב משנה,דף כב

יוצאין כיצד היו משיאין משואות מביאין כלונסאות של ארז ארוכין וקנים ועצי שמן 

לראש ההר ומצית בהן את האור ומוליך ומביא  ונעורת של פשתן וכורך במשיחה ועולה

ומעלה ומוריד עד שהוא רואה את חבירו שהוא עושה כן בראש ההר השני וכן בראש 

ההר השלישי ומאין היו משיאין משואות מהר המשחה לסרטבא ומסרטבא לגרופינא 

ומגרופינא לחוורן ומחוורן לבית בלתין ומבית בלתין לא זזו משם אלא מוליך ומביא 

: ומעלה ומוריד עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש

וישאם דוד ( ב השמואל )מאי משמע דמשיאין לישנא דיקוד הוא דכתיב    ב גמרא,דף כב

ר אין משיאין משואות אלא על החדש שנראה בזמנו "ואנשיו ומתרגמינן ואוקדינן דוד ת

ר "ט א"אמלא לא עבדינן מ לקדשו ואימתי משיאין לאור עיבורו למימרא דאחסר עבדינן

ח חסר שחל להיות בערב שבת אימת עבדי באפוקי שבתא דאי אמרת "זירא גזירה משום ר

נעביד נמי אמלא אתו 

למיטעי אמרי האי חסר הוא והאי דלא עביד מאתמול משום דלא אפשר    א גמרא,דף כג

ש לא "ח בע"או דלמא מלא הוא ובזמנו עבדו וליעביד בין אמלא בין אחסר וכי מקלע ר

ליעביד כלל וכיון דלא עבדינן מוצאי שבת ועבדינן אמלא מידע ידעי דחסר הוא אפילו הכי 

אתו למיטעי אמרי האי מלא הוא והאי דלא עבדי איתנוסי הוא דאיתנוסי וליעביד אמלא 

כיצד היו משיאין  : ולא ליעביד אחסר כלל אמר אביי משום ביטול מלאכה לעם שני ימים

מיני ארזים הן ארז קתרום עץ שמן ' אמר רב יהודה ד : 'כלונסות כו משואות מביאין

וברוש קתרום אמר רב אדרא דבי רבי שילא אמרי מבליגא ואמרי לה זו גולמיש ופליגא 

דרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא אמרי בי רב עשרה מיני ארזים הם שנאמר 

בערבה ברוש תדהר ותאשור  אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים( ישעיהו מא)

יחדיו ארז ארזא שטה תורניתא הדס אסא עץ שמן אפרסמא ברוש ברתא תדהר שאגא 



תאשור שוריבנא הני שבעה הוו כי אתא רב דימי אמר הוסיפו עליהם אלונים אלמונים 

ד ארונים ערמונים אלמוגין "אלמוגין אלונים בוטמי אלמונים בלוטי אלמוגין כסיתא א

וצי אדיר לא יעברנו אמר רב זו ( ישעיהו לג)מונים דולבי אלמוגין כסיתא ארונים ערי ער

בורני גדולה היכי עבדו מייתו שית אלפי גברי בתריסר ירחי שתא ואמרי לה תריסר אלפי 

גברי בשיתא ירחי שתא וטעני לה חלא עד דשכנא ונחית בר אמוראי וקטר אטוני דכיתנא 

שדו לבראי וכמה דמדליא עקרא ומתיא ומחליף בכסיתא וקטר להו בספינתא ונטלי חלא ו

וחדא דבי פרסאי { רומאי> }ארמאי>על חד תרין בכספא תלת פרוותא הויין תרתי בי 

מסקן כסיתא דבי פרסאי מסקן מרגנייתא ומקרייא פרוותא { רומאי> }ארמאי>דבי 

ה ה להחזירן ל"ר יוחנן כל שיטה ושיטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב"דמשמהיג א

ישעיהו )אתן במדבר ארז שטה ואין מדבר אלא ירושלים שנאמר ( ישעיהו מא)שנאמר 

ואמר רבי יוחנן כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס ' ציון מדבר היתה וגו( סד

ח דומה להדס במדבר "במדבר איכא דאמרי כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין ת

תחת ( ישעיהו ס)שאין להם תקנה שנאמר ר יוחנן אוי להם לאומות העולם "דחביב וא

נחשת ותחת האבנים ברזל תחת ' הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצי

ומאין היו  : ונקיתי דמם לא נקיתי( יואל ד)ע וחביריו מאי מביאין ועליהם הוא אומר "ר

מאי בית בלתין אמר רב  : ומבית בלתין' משיאין משואות כו

ו בירם מאי גולה אמר רב יוסף זו פומבדיתא מאי כמדורת האש תנא כל ז   ב גמרא,דף כג

ש בן אלעזר אומר אף חרים וכייר "אחד ואחד נוטל אבוקה בידו ועולה לראש גגו תניא ר

ד להך גיסא דארץ ישראל הוו קיימי "איכא דאמרי ביני וביני הוו קיימי א' וגדר וחברותי

ר יוחנן בין כל אחת ואחת שמונה פרסאות "אמר חשיב דהאי גיסא ומר חשיב דהאי גיסא 

כמה הוו להו תלתין ותרתין והא האידנא טובא הוו אמר אביי אסתתומי אסתתום להו דרכי 

לכן הנני שך את דרכך בסירים רב נחמן בר יצחק אמר מהכא דכתיב ( הושע ב)דכתיב 

: נתיבותי עוה( איכה ג)

יעזק היתה נקראת ולשם כל העדים חצר גדולה היתה בירושלים ובית    ב משנה,דף כג

מתכנסין ובית דין בודקין אותם שם וסעודות גדולות עושין להם בשביל שיהו רגילין לבא 

בראשונה לא היו זזין משם כל היום התקין רבן גמליאל הזקן שיהו מהלכין אלפים אמה 

ייס לכל רוח ולא אלו בלבד אלא אף חכמה הבאה ליילד והבא להציל מן הדליקה ומן הג

: ומן הנהר ומן המפולת הרי אלו כאנשי העיר ויש להם אלפים לכל רוח

איבעיא להו בית יעזק תנן או בית יזק תנן בית יעזק תנן לישנא מעליא    ב גמרא,דף כג

ויעזקהו ויסקלהו או דלמא בית יזק תנן לישנא דצערא הוא ( ישעיהו ה)הוא דכתיב 

ש סעודות גדולות היו עושין להם "ר אביי תוהוא אסור באזיקים אמ( ירמיהו מ)כדכתיב 

: שם כדי שיהו רגילים לבוא דלמא תרתי הוו עבדי בהו

כיצד בודקין את העדים זוג שבא ראשון בודקין אותו ראשון ומכניסין    ב משנה,דף כג

את הגדול שבהן ואומרין לו אמור כיצד ראית את הלבנה לפני החמה או לאחר החמה 

היה גבוה ולאין היה נוטה וכמה היה רחב אם אמר לפני החמה  לצפונה או לדרומה כמה

כ היו מכניסין את השני ובודקין אותו אם נמצאו דבריהם מכוונים "לא אמר כלום ואח

עדותן קיימת ושאר כל הזוגות שואלין אותן ראשי דברים לא שהיו צריכים להם אלא כדי 

: שלא יצאו בפחי נפש בשביל שיהו רגילים לבוא



היינו לפני החמה היינו לצפונה היינו לאחר החמה היינו לדרומה אמר    גמרא ב,דף כג

ר יוחנן "אביי פגימתה לפני החמה או לאחר החמה אם אמר לפני החמה לא אמר כלום דא

המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו מעולם לא ראתה חמה ( איוב כה)מאי דכתיב 

ל לבנה דחלשה דעתה פגימתה של פגימתה של לבנה ולא פגימתה של קשת פגימתה ש

קשת דלא לימרו עובדי החמה 

תנא חדא לצפונה  : 'כמה היה גבוה ולאין היה נוטה כו : גירי קא משדייא   א גמרא,דף כד

דבריו קיימין לדרומה לא אמר כלום והתניא איפכא לדרומה דבריו קיימין לצפונה לא 

ר אחד אומר גבוה שתי "ם תאמר כלום לא קשיא כאן בימות החמה כאן בימות הגשמי

עדותן בטילה אבל ' ואחד אומר ה' עדותן קיימת אחד אומר ג' מרדעות ואחד אומר ג

ר ראינוהו במים ראינוהו בעששית ראינוהו בעבים אין מעידין "מצטרפין לעדות אחרת ת

עליו חציו במים חציו בעבים חציו בעששית אין מעידין עליו השתא כולו אמרת לא חציו 

ק חציו במים חציו ברקיע חציו בעבים חציו ברקיע חציו בעששית חציו "אלא המבעיא 

ר ראינוהו ושוב לא ראינוהו אין מעידין עליו כל הכי חזו לה ואזלי "ברקיע אין מעידין ת

ק ראינוהו מאלינו ושבנו לראותו מדעתנו ולא ראינוהו אין מעידין עליו מאי "אמר אביי ה

: מא הוא דחזיטעמא אימור כוביתא דעיבא בעל

ד אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש בין "ראש ב   א משנה,דף כד

צדוק אומר אם לא נראה ' א בר"שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו מקדשין אותו ר

: בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קידשוהו שמים

ר יוסי בן שאול אמר "ר חייא בר גמדא א"מנהני מילי א : 'ד וכו"ראש ב   א גמרא,דף כד

וכל  : ד אומר מקודש"מכאן שראש ב' וידבר משה את מועדי ה( ויקרא כג)רבי אמר קרא 

אשר תקראו ( ויקרא כג)מנלן אמר רב פפא אמר קרא  : העם עונין אחריו מקודש מקודש

אלה הם מועדי הם יאמרו מועדי ( ויקרא כג)נ בר יצחק אמר "אותם קרי ביה אתם ר

צדוק אומר אם לא נראה ' א בר"ר : י זימני למה לי דכתיב מקראי קודשמקודש מקודש תר

תניא פלימו אומר בזמנו אין מקדשין אותו שלא בזמנו מקדשין  : בזמנו אין מקדשין אותו

וקדשתם ( ויקרא כה)אומר בין כך ובין כך אין מקדשין אותו שנאמר [ ש"בר]א "אותו ר

ר יהודה אמר שמואל "דש חדשים אאת שנת החמשים שנים אתה מקדש ואי אתה מק

צדוק אמר אביי אף אנן נמי תנינא ראוהו בית דין וכל ישראל נחקרו ' אלעזר בר' הלכה כר

העדים ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכה הרי זה מעובר מעובר אין מקודש לא 

ד אמינא הואיל וראוהו בית דין וכל ישראל איפרסמא ולא "מעובר איצטריכא ליה ס

: ל"וה קמליעבר

דמות צורות לבנה היו לו לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתו שבהן    א משנה,דף כד

: מראה את ההדיוטות ואומר הכזה ראית או כזה

לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיי ( שמות כ)ומי שרי והכתיב    א גמרא,דף כד

לא יעשה אדם בית אמר אביי לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותן כדתניא 

תבנית היכל אכסדרה תבנית אולם חצר כנגד עזרה שלחן כנגד שלחן מנורה כנגד מנורה 

אבל עושה 

של שאר ' של חמשה ושל ששה ושל שמונה ושל שבעה לא יעשה אפי   ב גמרא,דף כד

מיני מתכות רבי יוסי בר יהודה אומר אף של עץ לא יעשה כדרך שעשו מלכי בית 

משם ראייה שפודין של ברזל היו וחיפום בבעץ העשירו עשאום של חשמונאי אמרו לו 



כסף חזרו העשירו עשאום של זהב ושמשין שאי אפשר לעשות כמותן מי שרי והתניא 

לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיי המשמשין לפני במרום אמר אביי לא ( שמות כ)

אדם לחודיה תשתרי  אסרה תורה אלא דמות ארבעה פנים בהדי הדדי אלא מעתה פרצוף

ר הונא בריה דרב אידי מפרקיה "אלמה תניא כל הפרצופות מותרין חוץ מפרצוף אדם א

דאביי שמיעא לי לא תעשון אתי לא תעשון אותי ושאר שמשין מי שרי והא תניא לא 

תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיי המשמשין לפני במרום כגון אופנים ושרפים וחיות 

אמר אביי לא אסרה תורה אלא שמשין שבמדור העליון ושבמדור  הקודש ומלאכי השרת

אשר בשמים לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות ממעל ( שמות כ)התחתון מי שרי והתניא 

נ "לרבות מלאכי השרת כי תניא ההיא לעבדם אי לעבדם אפילו שלשול קטן נמי אין ה

אפיקים וגאיות מתחת  אשר בארץ לרבות הרים וגבעות ימים ונהרות( שמות כ)דתניא 

לרבות שלשול קטן ועשייה גרידתא מי שרי והתניא לא תעשון אתי לא תעשון כדמות 

ג דאחרים עשו לו והא "שמשיי המשמשין לפני כגון חמה ולבנה כוכבים ומזלות שאני ר

ל שמואל לרב יהודה שיננא סמי עיניה דדין התם חותמו "רב יהודה דאחרים עשו לו וא

חשדא כדתניא טבעת חותמו בולט אסור להניחה ומותר לחתום בה  בולט הוה ומשום

חותמו שוקע מותר להניחה ואסור לחתום בה ומי חיישינן לחשדא והא ההיא בי כנישתא 

דשף ויתיב בנהרדעא דהוה ביה אנדרטא והוו עיילי רב ושמואל ואבוה דשמואל ולוי 

כיון דנשיא הוא שכיחי  ג יחיד הוא"ומצלו התם ולא חיישי לחשדא רבים שאני והא ר

( דברים יח)רבים גביה איבעית אימא דפרקים הוה ואיבעית אימא להתלמד עבד וכתיב 

: לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות

מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח    ב משנה,דף כד

ליבנה קיבלן ר יוחנן בן נורי עדי שקר הם כשבאו "וערבית במערב א   א משנה,דף כה

ג "רבן גמליאל ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראה וקיבלן ר

אמר רבי דוסא בן הורכינס עדי שקר הן היאך מעידים על האשה שילדה ולמחר כריסה 

ג גוזרני עליך שתבא אצלי "בין שיניה אמר לו רבי יהושע רואה אני את דבריך שלח לו ר

ע מיצר אמר לו יש לי "כ שחל להיות בחשבונך הלך ומצאו ר"יוהבמקלך ובמעותיך ב

מקראי קדש אשר ' אלה מועדי ה( ויקרא כג)ג עשוי שנאמר "ללמוד שכל מה שעשה ר

דוסא בן ' תקראו אתם בין בזמנן בין שלא בזמנן אין לי מועדות אלא אלו בא לו אצל ר

צריכין אנו לדון אחר כל בית ג "הורכינס אמר לו אם באין אנו לדון אחר בית דינו של ר

ויעל משה ואהרן נדב ( שמות כד)דין ובית דין שעמד מימות משה ועד עכשיו שנאמר 

ואביהוא ושבעים מזקני ישראל ולמה לא נתפרשו שמותן של זקנים אלא ללמד שכל 

שלשה ושלשה שעמדו בית דין על ישראל הרי הוא כבית דינו של משה נטל מקלו 

ג ונשקו על "כ להיות בחשבונו עמד ר"ג ביום שחל יוה"ליבנה אצל רומעותיו בידו והלך 

: ראשו אמר לו בוא בשלום רבי ותלמידי רבי בחכמה ותלמידי שקבלת את דברי

ג לחכמים כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא "תניא אמר להם ר   א גמרא,דף כה

עשה ירח ( לים קדתהי)ט דבי רבי דכתיב "ר יוחנן מ"בארוכה ופעמים שבא בקצרה א

למועדים שמש ידע מבואו שמש הוא דידע מבואו ירח לא ידע מבואו רבי חייא חזייא 

לסיהרא דהוה קאי בצפרא דעשרים ותשעה שקל קלא פתק ביה אמר לאורתא בעינן 

חייא זיל לעין טב וקדשיה לירחא ' ל רבי לר"לקדושי בך ואת קיימת הכא זיל איכסי א

ר פעם אחת נתקשרו שמים בעבים ונראית "שראל חי וקים תושלח לי סימנא דוד מלך י



ד לקדשו אמר "ח ובקשו ב"דמות לבנה בעשרים ותשעה לחדש כסבורים העם לומר ר

ג כך מקובלני מבית אבי אבא אין חדושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום "להם ר

ג "פידה רג חלקים ואותו היום מתה אמו של בן זזא והס"ומחצה ושני שלישי שעה וע

הלך  : ד את החדש"הספד גדול לא מפני שראויה לכך אלא כדי שידעו העם שלא קידשו ב

ע מיצר או רבי יהושע "איבעיא להו מי מיצר ר : 'מיצר כו[ ע"ומצאו ר]> ומצאו>ע "ר

מפני מה אתה [ רבי]ע ומצאו לרבי יהושע כשהוא מיצר אמר לו "ש דתניא הלך ר"מיצר ת

ל "ב חדש ואל יגזור עליו גזירה זו א"יבא ראוי לו שיפול למטה יעק> רבי>מיצר אמר לו 

ויקרא )רבי תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני אמר לו אמור אמר לו הרי הוא אומר 

פעמים אתם אפילו שוגגין אתם אפילו ' אתם ג( ויקרא כג)אתם ( ויקרא כג)אתם ( כג

בא לו אצל רבי  : נחמתני נחמתני מזידין אתם אפילו מוטעין בלשון הזה אמר לו עקיבא

ר למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו שלא יאמר אדם "ת : 'דוסא בן הורכינס כו

ויאמר ( א יבשמואל )פלוני כמשה ואהרן פלוני כנדב ואביהוא פלוני כאלדד ומידד ואומר 

את ' וישלח ה( א יבשמואל )אשר עשה את משה ואת אהרן ואומר ' שמואל אל העם ה

ובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ירובעל זה גדעון ולמה נקרא שמו ירובעל שעשה יר

מריבה עם הבעל בדן זה שמשון ולמה נקרא שמו בדן דאתי מדן יפתח כמשמעו 

משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו שקל ( תהילים צט)ואומר    ב גמרא,דף כה

ירובעל בדורו כמשה בדורו בדן  הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם לומר לך

בדורו כאהרן בדורו יפתח בדורו כשמואל בדורו ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה 

ובאת אל הכהנים הלוים ( דברים יז)פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאבירים ואומר 

ואל השופט אשר יהיה בימים ההם וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה 

אל תאמר מה היה ( קוהלת ז)הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו ואומר בימיו 

תנו רבנן כיון שראה  : נטל מקלו ומעותיו בידו : שהימים הראשונים היו טובים מאלה

אותו עמד מכסאו ונשקו על ראשו אמר לו שלום עליך רבי ותלמידי רבי שלמדתני תורה 

מקיימה כתלמיד אשרי הדור שהגדולים  ברבים ותלמידי שאני גוזר עליך גזירה ואתה

נשמעים לקטנים קל וחומר קטנים לגדולים קל וחומר חיובא הוא אלא מתוך שהגדולים 

:  נשמעים לקטנים נושאין קטנים קל וחומר בעצמן

  

מסכת ראש השנה פרק ג 

ראוהו בית דין וכל ישראל נחקרו העדים ולא הספיקו לומר מקודש עד    ב משנה,דף כה

ד בלבד יעמדו שנים ויעידו בפניהם ויאמרו מקודש "הרי זה מעובר ראוהו ב שחשיכה

מקודש ראוהו שלשה והן בית דין יעמדו השנים ויושיבו מחביריהם אצל היחיד ויעידו 

: בפניהם ויאמרו מקודש מקודש שאין היחיד נאמן על ידי עצמו

א הואיל "למה לי למיתנא ראוהו בית דין וכל ישראל איצטריך סד   ב גמרא,דף כה

ד "ל וכיון דתנא ליה ראוהו ב"וראוהו בית דין וכל ישראל איפרסמא לה ולא ליעברוה קמ

וכל ישראל נחקרו העדים למה לי הכי קאמר אי נמי נחקרו העדים ולא הספיקו לומר 

שיכה הרי זה מעובר למה לי מקודש עד שחשיכה הרי זה מעובר וכיון דתנא עד שח



א תיהוי חקירת עדים כתחילת דין ומקודש "למיתנייה חקירת העדים כלל איצטריך סד

מקודש כגמר דין ולקדשי בליליא מידי דהוה אדיני ממונות דתנן דיני ממונות דנין ביום 

כי ( תהילים פא)ל ואימא הכי נמי אמר קרא "וגומרין בלילה הכא נמי מקדשין בליליא קמ

ק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב אימת הוי חק בגמר דין וקא קרי ליה רחמנא משפט ח

ואמאי  : ראוהו בית דין יעמדו שנים ויעידו בפניהם : מה משפט ביום אף הכא נמי ביום

ראוהו שלשה והן בית דין  : ר זירא כגון שראוהו בלילה"לא תהא שמיעה גדולה מראייה א

אמאי הכא נמי נימא לא תהא שמיעה גדולה  : אצל היחיד יעמדו שנים ויושיבו מחביריהם

נ כגון שראוהו בלילה היינו הך סיפא איצטריכא ליה דאין היחיד "מראייה וכי תימא ה

דיני ממונות בשלשה ואם [ ותניא]> ותנן>נאמן על ידי עצמו דסלקא דעתך אמינא הואיל 

ל ואימא הכי נמי אין לך "קמ היה מומחה לרבים דן אפילו ביחיד הכא נמי ניקדשיה ביחידי

ה עד דאיכא אהרן בהדך "מומחה לרבים בישראל יותר ממשה רבינו וקאמר ליה הקב

אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם ' ויאמר ה( שמות יב)דכתיב 

ע דתניא סנהדרין שראו אחד שהרג את "דלא כר' למימרא דעד נעשה דיין לימא מתני

הנפש 

מקצתן נעשו עדים ומקצתן נעשו דיינין דברי רבי טרפון רבי עקיבא    א גמרא,דף כו

אומר כולן נעשין עדים ואין עד נעשה דיין אפילו תימא רבי עקיבא עד כאן לא קאמר רבי 

ושפטו העדה והצילו העדה ( במדבר לה)עקיבא התם אלא בדיני נפשות דרחמנא אמר 

: עקיבא מודה' א אבל הכא אפילו רוכיון דחזיוהו דקטל נפשא לא מצו חזו ליה זכות

כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן אמר רבי יוסי    א משנה,דף כו

: במשוך בקרן היובל( יהושוע ו)והלא כל השופרות נקראו קרן שנאמר 

שפיר קאמר רבי יוסי ורבנן כל השופרות אקרו שופר ואקרו קרן דפרה    א גמרא,דף כו

בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו ורבי ( דברים לג)אקרי דכתיב קרן אקרי שופר לא 

משור פר אם שור ' ותיטב לה( תהילים סט)יוסי אמר לך דפרה נמי אקרי שופר דכתיב 

למה פר ואם פר למה שור אלא מאי שור פר משופר ורבנן כדרב מתנה דאמר רב מתנה 

כדרב חסדא דאמר רב חסדא  מאי שור פר שהוא גדול כפר עולא אמר היינו טעמא דרבנן

מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטיגור נעשה 

סניגור ולא והא איכא דם פר הואיל ואשתני אשתני והא איכא ארון וכפורת וכרוב חוטא 

הב בל יקריב קאמרינן והא איכא כף ומחתה חוטא בל יתנאה קא אמרינן והא איכא בגדי ז

מבחוץ מבפנים קא אמרינן שופר נמי מבחוץ הוא כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי והא תנא 

מפני שהוא קרן קאמר חדא ועוד קאמר חדא דאין קטיגור נעשה סניגור ועוד מפני שהוא 

יוסי אמר לך דקא אמרת אין קטיגור נעשה סניגור הני מילי מבפנים והאי שופר ' קרן ור

פני שהוא קרן כל השופרות נמי אקרו קרן אביי אמר היינו מבחוץ הוא ודקא אמרת מ

טעמייהו דרבנן שופר אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות והא דפרה כיון דקאי גילדי 

גילדי מיתחזי כשנים ושלשה שופרות והא תנא מפני שהוא קרן קאמר חדא ועוד קאמר 

שהוא קרן ורבי יוסי  חדא דשופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות ועוד מפני

אמר לך דקאמרת שופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות כיון דמחברי אהדדי 

חד הוא ודקאמרת מפני שהוא קרן כל השופרות נמי אקרו קרן מאי משמע דהאי יובלא 

לישנא דדכרא הוא דתניא אמר רבי עקיבא כשהלכתי לערביא היו קורין לדכרא יובלא 

לגליא היו קורין לנדה גלמודה מאי גלמודה גמולה דא מבעלה ואמר ע כשהלכתי "ואמר ר



( בראשית לג)ע כשהלכתי לאפריקי היו קורין למעה קשיטה למאי נפקא מינה לפרושי "ר

מאה קשיטה דאורייתא מאה דנקי אמר רבי כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירה 

ש בן לקיש כשהלכתי "אמר ראשר כריתי לי ( בראשית נ)למאי נפקא מינה לפרושי 

תהילים )לתחום קן נשרייא היו קורין לכלה נינפי ולתרנגול שכוי לכלה נינפי מאי קרא 

יפה נוף משוש כל הארץ ולתרנגול שכוי אמר רב יהודה אמר רב ואיבעית אימא ( מח

מי שת בטוחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה מי שת בטוחות ( איוב לח)ל מאי קרא "ריב

לו כליות או מי נתן לשכוי בינה זה תרנגול לוי איקלע לההוא אתרא אתא גברא חכמה א

לקמיה אמר ליה 

> אמר>קבען פלניא לא הוה ידע מאי קאמר ליה אתא שאיל בי מדרשא    ב גמרא,דף כו

ל רבא מברניש "א' היקבע אדם אלהים וגו( מלאכי ג)ליה גזלן אמר לך דכתיב [ אמרו]

אמינא ליה היכי קבעך במאי קבעך ואמאי קבעך וממילא הוה  לרב אשי אי הואי התם הוה

ידעינא ואיהו סבר מילתא דאיסורא קאמר ליה לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין שמעוה 

לאמתא דבי רבי דחזתנהו רבנן דהוו עיילי פסקי פסקי אמרה להו עד מתי אתם נכנסין 

ד שמעוה לאמתא דבי רבי דחזית סירוגין סירוגין לא הוו ידעי רבנן מאי חלוגלוגות יומא ח

לההוא גברא דקא מבדר פרפחיניה אמרה ליה עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך לא הוו ידעי 

סלסלה ותרוממך יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה ( משלי ד)רבנן מאי 

לההוא גברא דהוה קא מהפך בשעריה אמרה ליה עד מתי אתה מסלסל בשערך לא הוו 

וטאטאתיה במטאטא השמד יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי ( ישעיהו יד)י ידעי רבנן מא

( תהילים נה)דהוות אמרה לחבירתה שקולי טאטיתא וטאטי ביתא לא הוו ידעי רבנן מאי 

יהבך והוא יכלכלך אמר רבה בר בר חנה יומא חד הוה אזלינא בהדי ההוא ' השלך על ה

: די אגמלאיטייעא הוה דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך וש

שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן    ב משנה,דף כו

הצדדין שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר ובתעניות בשל זכרים 

כפופין ופיהן מצופה כסף ושתי חצוצרות באמצע שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות 

ה תוקעין בשל "ה לתקיעה ולברכות רבי יהודה אומר בר"רהיום בחצוצרות שוה היובל ל

: זכרים וביובלות בשל יעלים

כ בכפופין ושל כל השנה בפשוטין "ה ושל יוה"ר לוי מצוה של ר"א   ב גמרא,דף כו

ה "ה של יעל פשוט הוא דאמר כי האי תנא דתניא רבי יהודה אומר בר"והתנן שופר של ר

היו תוקעין בשל זכרים כפופין וביובלות בשל יעלים ולימא הלכתא כרבי יהודה אי אמרת 

יהודה סבירא ליה קא משמע לן ' מי כריהודה הוה אמינא אפילו של יובל נ' הלכתא כר

ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי וביום הכפורים כמה "במאי קמיפלגי מר סבר בר

דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי ומר סבר בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתיה טפי 

: מעלי ובתעניות כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי

והתניא ציפהו זהב במקום הנחת פיו פסול שלא  : ופיו מצופה זהב   א גמרא,דף כז

ושתי  : במקום הנחת פיו כשר אמר אביי כי תנן נמי מתניתין שלא במקום הנחת פה תנן

ותרי קלי מי משתמעי והתניא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה  : חצוצרות מן הצדדים

ימרא דכי שמע שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע לכך מאריך בשופר למ

ש "סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא וממילא תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא ת

תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים אין בידו אלא אחת אמאי תיסלק ליה בתרתי פסוקי 



ש התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס אם "תקיעתא מהדדי לא פסקינן ת

ברה שמע לא יצא אמאי ליפוק בתחילת תקיעה מקמי קול שופר שמע יצא ואם קול ה

דליערבב קלא אלא תרתי קלי מחד גברא לא משתמעי מתרי גברי משתמעי ומתרי גברי 

> יהו שנים קורין>מי משתמעי והא תניא בתורה אחד קורא ואחד מתרגם ובלבד שלא 

עשרה  ושנים מתרגמין הא לא דמיא אלא לסיפא בהלל ובמגילה אפילו[ יהא אחד קורא]

קורין אלמא כיון דחביב יהיב דעתיה הכא נמי כיון דחביב יהיב דעתיה ושמע אלא למה 

ובתעניות בשל זכרים כפופין ופיו מצופה  : מאריך בשופר לידע שמצות היום בשופר

ש הכא דכסף איבעית אימא כל כינופיא דכסף הוא דכתיב "מאי שנא התם דזהב ומ : כסף

ות כסף ואיבעית אימא התורה חסה על ממונן של ישראל עשה לך שתי חצוצר( במדבר י)

ט עדיף רב פפא בר שמואל סבר למיעבד עובדא "התם נמי נעביד דכסף אפילו הכי כבוד יו

כמתניתין אמר ליה רבא לא אמרו אלא במקדש תניא נמי הכי במה דברים אמורים 

חצוצרות וכן במקדש אבל בגבולין מקום שיש חצוצרות אין שופר מקום שיש שופר אין 

הנהיג רבי חלפתא בציפורי ורבי חנניא בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו 

לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן 

לפני ' בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה( תהילים צח)לוי מאי קראה דכתיב 

ה לתקיעה "שוה היובל לר : ן חצוצרות וקול שופר אבל בעלמא לאהוא דבעינ' המלך ה

אמר רב שמואל בר יצחק כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך  : 'ולברכות כו

זכרון ליום ראשון כמאן כרבי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולם מתיב רב עינא שוה 

ה "זכרון ליום ראשון דברה לתקיעה ולברכות והא איכא זה היום תחלת מעשיך "יובל לר

ר שמואל בר "איתא וביובל ליתא כי קתני אשארא רב שישא בריה דרב אידי מתני הכי א

ה לתקיעה ולברכות כמאן דלא כרבי אליעזר דאי רבי "יצחק הא דתנן שוה היובל לר

אליעזר כיון דאמר בתשרי נברא העולם הא איכא זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום 

: תא וביובל ליתא כי קתני אשאראה אי"ראשון דבר

שופר שנסדק ודבקו פסול דיבק שברי שופרות פסול    א משנה,דף כז

ניקב וסתמו אם מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר התוקע לתוך    ב משנה,דף כז

הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא 

ורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול יצא וכן מי שהיה עובר אח

פ שזה שמע וזה שמע זה כוון "שופר או קול מגילה אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצא אע

: לבו וזה לא כוון לבו

תנו רבנן ארוך וקצרו כשר גרדו והעמידו על גלדו כשר ציפהו זהב    ב גמרא,דף כז

חת פה כשר ציפהו זהב מבפנים פסול מבחוץ אם במקום הנחת פה פסול שלא במקום הנ

נשתנה קולו מכמות שהיה פסול ואם לאו כשר ניקב וסתמו אם מעכב את התקיעה פסול 

ואם לאו כשר נתן שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע יצא ואם קול חיצון שמע לא יצא 

ופר בתוך ר גרדו בין מבפנים בין מבחוץ כשר גרדו והעמידו על גלדו כשר הניח ש"ת

שופר אם קול פנימי שמע יצא ואם קול חיצון שמע לא יצא הפכו ותקע בו לא יצא אמר 

ט כדרב "רב פפא לא תימא דהפכיה ככתונא אלא שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב מ

דיבק שברי שופרות  : והעברת דרך העברתו בעינן( ויקרא כה)מתנה דאמר רב מתנה 

בין במינו בין שלא במינו פסול ניקב וסתמו בין במינו  ר הוסיף עליו כל שהוא"ת : פסול

נתן אומר במינו כשר שלא במינו פסול במינו כשר אמר רבי יוחנן ' בין שלא במינו פסול ר



פ שנשתייר רובו פסול איכא דמתני לה "והוא שנשתייר רובו מכלל דשלא במינו אע

פ שנפחת רובו "מינו אער יוחנן והוא שנפחת רובו מכלל דב"אסיפא שלא במינו פסול א

כשר ציפהו זהב מבפנים פסול מבחוץ אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול ואם לאו כשר 

נסדק לאורכו פסול לרוחבו אם נשתייר בו שיעור תקיעה כשר ואם לאו פסול וכמה 

ג כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן היה קולו דק או עבה "שיעור תקיעה פירש רשב

שלחו ליה לאבוה דשמואל קדחו ותקע בו [ בשופר]ל הקולות כשירין או צרוד כשר שכ

יצא פשיטא כולהו נמי מיקדח קדחו להו אמר רב אשי שקדחו בזכרותו מהו דתימא מין 

אמר רב הונא לא שנו אלא  : 'התוקע לתוך הבור או לתוך הדות כו : ל"במינו חוצץ קמ

יצאו תניא נמי הכי התוקע לתוך  לאותן העומדים על שפת הבור אבל אותן העומדין בבור

מ איכא דרמי "הבור או לתוך הדות יצא והתנן לא יצא אלא לאו שמע מינה כדרב הונא ש

להו מירמא תנן התוקע לתוך הבור או לתוך הדות לא יצא והתניא יצא אמר רב הונא לא 

קשיא כאן לאותן העומדין על שפת הבור כאן לאותן העומדין בבור אמר רבה 

שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור יצא מקצת    גמראא ,דף כח

תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר ומקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד השחר לא יצא אמר 

ליה אביי מאי שנא התם דבעינא כולה תקיעה בחיובא וליכא הכא נמי בעינא כולה תקיעה 

כלל הכא בור מקום חיובא הוא  בחיובא וליכא הכי השתא התם לילה לאו זמן חיובא הוא

לאותן העומדין בבור למימרא דסבר רבה שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא 

ש תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים "וממילא תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא ת

ש "אין בידו אלא אחת ואמאי תסלק לה בתרתי פסוקי תקיעתא מהדדי לא פסקינן ת

לתוך הדות או לתוך הפיטס אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה התוקע לתוך הבור או 

שמע לא יצא ואמאי ליפוק בתחילת תקיעה מקמי דליערבב קלא כי קאמר רבה בתוקע 

ועולה לנפשיה אי הכי מאי למימרא מהו דתימא זמנין דמפיק רישיה ואכתי שופר בבור 

ע ואם תקע יצא בשופר ל אמר רב יהודה בשופר של עולה לא יתק"וקא מיערבב קלא קמ

ט עולה בת מעילה היא כיון דמעל בה נפקא לה "של שלמים לא יתקע ואם תקע לא יצא מ

מתקיף [ ולא נפקי לחולין]לחולין שלמים דלאו בני מעילה נינהו איסורא הוא דרכיב בהו 

לה רבא אימת מעל לבתר דתקע כי קא תקע באיסורא תקע אלא אמר רבא אחד זה ואחד 

הדר אמר אחד זה ואחד זה יצא מצות לאו ליהנות ניתנו אמר רב יהודה בשופר זה לא יצא 

ט "ז לא יתקע ואם תקע יצא בשופר של עיר הנדחת לא יתקע ואם תקע לא יצא מ"של ע

עיר הנדחת כתותי מיכתת שיעוריה אמר רבא המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו 

תקיעה של מצוה ואמר רבא תקיעה של מצוה המודר הנאה משופר מותר לתקוע בו 

המודר הנאה מחבירו מזה עליו מי חטאת בימות הגשמים אבל לא בימות החמה המודר 

הנאה ממעין טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמים אבל לא בימות החמה שלחו ליה 

לאבוה דשמואל כפאו ואכל מצה יצא כפאו מאן אילימא כפאו שד והתניא עתים חלים 

חלים הרי הוא כפקח לכל דבריו כשהוא שוטה הרי הוא כשוטה לכל עתים שוטה כשהוא 

דבריו אמר רב אשי שכפאוהו פרסיים אמר רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצא פשיטא 

היינו הך מהו דתימא התם אכול מצה אמר רחמנא והא אכל 

זכרון תרועה כתיב והאי מתעסק בעלמא הוא ( ויקרא כג)אבל הכא    ב גמרא,דף כח

למא קסבר רבא מצות אין צריכות כוונה איתיביה היה קורא בתורה והגיע זמן ל א"קמ

המקרא אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצא מאי לאו כוון לבו לצאת לא לקרות לקרות הא 



ש היה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית "קא קרי בקורא להגיה ת

לבו יצא ואם לאו לא יצא מאי לאו אם  הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה אם כוון

כוון לבו לצאת לא לשמוע לשמוע והא שמע סבור חמור בעלמא הוא איתיביה נתכוון 

שומע ולא נתכוון משמיע משמיע ולא נתכוון שומע לא יצא עד שיתכוון שומע ומשמיע 

 בשלמא נתכוון משמיע ולא נתכוון שומע כסבור חמור בעלמא הוא אלא נתכוון שומע ולא

ל אביי אלא "נתכוון משמיע היכי משכחת לה לאו בתוקע לשיר דלמא דקא מנבח נבוחי א

מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקה אמר לו שאני אומר מצות אינו עובר עליהן אלא בזמנן 

מתיב רב שמן בר אבא מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות 

אלהי אבותיכם יוסף עליכם ' ה( דברים א)משלי כגון לברך את ישראל אוסיף ברכה אחת 

לא תוסיפו על הדבר והא הכא כיון דבריך ליה עברה ליה זמניה וקתני ( דברים ד)ל "ת

דעבר הכא במאי עסקינן בדלא סיים והתניא סיים סיים ברכה אחת והתניא סיים כל 

ליה יומא זמניה ברכותיו שאני הכא כיון דאלו מתרמי ליה צבורא אחרינא הדר מברך כו

הוא ומנא תימרא דתנן הניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין מתנה אחת ינתנו מתנה 

רבי ' א אומר ינתנו במתן ד"במתן אחת ר' מתן ד' ינתנו במתן ד' במתן ד' אחת מתן ד

יהושע ' א הרי הוא עובר על בל תגרע אמר לו ר"יהושע אומר ינתנו במתן אחת אמר לו ר

' א לא נאמר בל תוסיף אלא כשהוא בעצמו אמר לו ר"ל ר"ל בל תוסיף אהרי הוא עובר ע

יהושע לא נאמר בל תגרע אלא כשהוא בעצמו ועוד אמר רבי יהושע כשלא נתת עברת על 

בל תגרע ולא עשית מעשה בידך כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך והא 

י דעבר משום בל תוסיף לאו הכא כיון דיהיב ליה מתנה מבכור עברה ליה לזמניה וקתנ

משום דאמרינן כיון דאילו מתרמי ליה בוכרא אחרינא הדר מזה מיניה כוליה יומא זמניה 

שלא בזמנן אנן הכי קאמרינן רב ' יהושע מצות עובר עליהן אפי' דלמא קסבר ר[ ממאי]

ט לא מותיב "ומותיב מברייתא לותיב ממתניתין מתניתין מ' ט שביק מתני"שמן בר אבא מ

כיון דאילו מתרמי ליה בוכרא אחרינא בעי מזה מיניה כוליה יומא זמניה הוא ברייתא נמי 

כיון דאי מתרמי צבורא אחרינא הדר מברך כוליה יומא זמניה ורב שמן בר אבא התם לא 

סגי דלא יהיב הכא אי בעי מברך אי בעי לא מברך רבא אמר לצאת לא בעי כוונה לעבור 

רבי יהושע דלעבור ולא בעי כוונה אלא אמר רבא לצאת לא בעי כוונה והא מתן דמים ל

זירא לשמעיה ' בעי כוונה לעבור בזמנו לא בעי כוונה שלא בזמנו בעי כוונה אמר ליה ר

איכוון ותקע לי אלמא קסבר משמיע בעי כוונה מיתיבי היה עובר אחורי    א גמרא,דף כט

ופר או קול מגילה אם כוון לבו בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול ש

יצא ואם לאו לא יצא וכי כוון לבו מאי הוי היאך לא קא מיכוין אדעתא דידיה הכא בשליח 

ש נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע נתכוון "ציבור עסקינן דדעתיה אכוליה עלמא ת

משמיע ולא נתכוון שומע לא יצא עד שיתכוון שומע ומשמיע קתני משמיע דומיא דשומע 

מה שומע שומע לעצמו אף משמיע משמיע לעצמו וקתני לא יצא תנאי היא דתניא שומע 

א בשליח צבור אבל ביחיד לא "שומע לעצמו ומשמיע משמיע לפי דרכו אמר רבי יוסי בד

: יצא עד שיתכוין שומע ומשמיע

וכי ידיו של ' והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו( שמות יז)   א משנה,דף כט

עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין משה 

כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלים 

עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך ( במדבר כא)כיוצא בדבר אתה אומר 



שישראל מסתכלין כלפי מעלה  וראה אותו וחי וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן

ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין ואם לאו היו נימוקים חרש שוטה 

וקטן אין מוציאין את הרבים ידי חובתן זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את 

: הרבים ידי חובתן

גרים ועבדים ר הכל חייבין בתקיעת שופר כהנים ולוים וישראלים "ת   א גמרא,דף כט

משוחררים וטומטום ואנדרוגינוס מי שחציו עבד וחציו בן חורין טומטום אינו מוציא לא 

את מינו ולא את שאינו מינו אנדרוגינוס מוציא את מינו אבל לא את שאינו מינו מי שחציו 

עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו אמר מר הכל חייבין 

ופר כהנים לוים וישראלים פשיטא אי הני לא מיחייבי מאן מיחייבי כהנים בתקיעת ש

יום תרועה יהיה לכם מאן דליתיה ( במדבר כט)ד אמינא הואיל וכתיב "אצטריכא ליה ס

אלא בתקיעה דחד יומא הוא דמיחייב והני כהנים הואיל ואיתנהו בתקיעות דכל השנה 

ל מי דמי התם "כם אימא לא ליחייבו קמותקעתם בחצוצרות על עולותי( במדבר י)דכתיב 

ה לתקיעה ולברכות "א הואיל ותנן שוה היובל לר"חצוצרות והכא שופר אלא אצטריך סד

מאן דאיתיה במצות היובל איתיה במצוה דראש השנה והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה 

לא  דיובל דתנן כהנים ולוים מוכרין לעולם וגואלין לעולם אימא במצוה דראש השנה

מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו  : ל"ליחייבו קמ

ל רב נחמן לרב הונא מאי שנא לאחרים דלא דלא "אמר רב הונא ולעצמו מוציא א : מינו

אתי צד עבדות ומפיק צד חירות לעצמו נמי לא אתי צד עבדות דידיה ומפיק צד חירות 

אינו מוציא תניא נמי הכי מי שחציו עבד וחציו בן חורין אף  נ אף לעצמו"דידיה אלא אר

פ שיצא מוציא חוץ "זירא כל הברכות כולן אע' לעצמו אינו מוציא תני אהבה בריה דר

מברכת הלחם וברכת היין שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא בעי רבא 

ו כיון דחובה הוא ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש היום מה   ב גמרא,דף כט

ש דאמר רב אשי כי הוינן בי רב פפי הוה מקדש "מפיק או דלמא ברכה לאו חובה היא ת

ר לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין אלא "לן וכי הוה אתי אריסיה מדברא הוה מקדש להו ת

אם כן אוכל עמהם אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצות ובהלל ובמגילה אף 

:  א מוציאעל פי שיצ

  

מסכת ראש השנה פרק ד 

ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא "יום טוב של ר   ב משנה,דף כט

ד "ק התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו ב"במדינה משחרב בהמ

אמר רבי אלעזר לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד אמרו לו אחד יבנה ואחד 

מקום שיש בו בית דין ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה שכל עיר שהיא רואה  כל

: ד בלבד"ושומעת וקרובה ויכולה לבוא תוקעין וביבנה לא היו תוקעין אלא בב

מ אמר רבי לוי בר לחמא אמר רבי חמא בר חנינא כתוב אחד אומר "מנה   ב גמרא,דף כט

יום תרועה יהיה לכם לא ( במדבר כט)חד אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב א( ויקרא כג)

ט שחל להיות בשבת כאן ביום טוב שחל להיות בחול אמר רבא אי "קשיא כאן ביו



מדאורייתא היא במקדש היכי תקעינן ועוד הא לאו מלאכה היא דאצטריך קרא למעוטי 

כל מלאכת עבודה לא תעשו יצתה תקיעת שופר ורדיית ( במדבר כט)דתנא דבי שמואל 

פת שהיא חכמה ואינה מלאכה אלא אמר רבא מדאורייתא מישרא שרי ורבנן הוא דגזור ה

ביה כדרבה דאמר רבה הכל חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיעין בתקיעת שופר גזירה 

ר והיינו טעמא דלולב "אמות ברה' שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ד

תנו רבנן פעם אחת  : 'ק התקין רבן יוחנן בן זכאי כו"משחרב בהמ : והיינו טעמא דמגילה

אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני [ והיו כל הערים מתכנסין]חל ראש השנה להיות בשבת 

בתירה נתקע אמרו לו נדון אמר להם נתקע ואחר כך נדון לאחר שתקעו אמרו לו נדון 

רבי אלעזר לא התקין  אמר : אמר להם כבר נשמעה קרן ביבנה ואין משיבין לאחר מעשה

 : ד"רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום  : ק איכא בינייהו בי דינא דאקראי"אמרו לו היינו ת

אמר רב הונא  : ד"שיש בו ב

שלא בפני בית דין דלא  ד בפני בית דין לאפוקי"ועם בית דין מאי ועם ב   א גמרא,דף ל

מאי ועוד זאת אילימא כדקתני ' מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה וכו

זאת מיבעי ליה אלא דבירושלים תוקעין יחידין וביבנה אין תוקעין יחידין וביבנה אין 

תוקעין יחידין והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר כי מסיים שליחא דציבורא תקיעה 

אלא לאו דבירושלים תוקעין בין [ דיחידאי]לא שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא  ביבנה

ד "ד לא הא בזמן ב"ד אין שלא בזמן ב"ד וביבנה בזמן ב"ד ובין שלא בזמן ב"בזמן ב

ד בין שלא "ד לא דאילו בירושלים תוקעין בין בפני ב"מיהא תוקעין ואפילו שלא בפני ב

ד לא איכא דמתני להא דרב הונא אהא "ין שלא בפני בד א"בפני בית דין וביבנה בפני ב

ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם מלמד שכל יחיד ויחיד חייב ( ויקרא כה)דכתיב 

ד לאפוקי שלא בזמן בית דין דלא "ד בזמן ב"לתקוע אמר רב הונא ועם בית דין מאי ועם ב

ש וביתו מאי איש וביתו מתיב רבא תקיעת ראש השנה ויובל דוחה את השבת בגבולין אי

אילימא איש ואשתו איתתא מי מיחייבא והא מצות עשה שהזמן גרמא היא וכל מצות עשה 

ד לא לעולם בזמן "שהזמן גרמא נשים פטורות אלא לאו איש בביתו ואפילו שלא בזמן ב

ד מתיב רב ששת שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות אלא שביובל תוקעין בין "ב

ד שלא קידשו בו את החדש וכל יחיד ויחיד חייב "בו את החדש ובין בב ד שקידשו"בב

ד שקידשו בו את החדש ואין כל יחיד ויחיד חייב "ה לא היו תוקעין אלא בב"לתקוע ובר

לתקוע מאי אין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע אילימא דביובל תוקעין יחידין ובראש השנה 

ר יוסף אמר כי הוה מסיים שליחא דציבורא אין תוקעין יחידין והא כי אתא רב יצחק ב

ביובל [ דאילו]אלא לאו [ דיחידאי]תקיעתא ביבנה לא שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא 

ד לא קתני "ד אין שלא בזמן ב"ה בזמן ב"ד ובר"ד בין שלא בזמן ב"תוקעין בין בזמן ב

והכי קתני ביובל ד לא לעולם בזמן בית דין "ד בין שלא בזמן ב"מיהת ביובל בין בזמן ב

ד "ד ובפני ב"ה תוקעין בזמן ב"ד בר"ד תוקעין בין בפני בית דין בין שלא בפני ב"בזמן ב

ר יוסי בן שאול אמר רבי אין תוקעין אלא כל זמן שבית "ר חייא בר גמדא א"איתמר נמי א

 זירא ננערו לעמוד ולא עמדו מהו בית דין יושבין בעינן והא איכא או' דין יושבין בעי ר

רואה  : 'ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה וכו : ד בעינן וליכא תיקו"דלמא זמן ב

פרט ליושבת בנחל שומעת פרט ליושבת בראש ההר קרובה פרט ליושבת חוץ לתחום 

: ויכולה לבוא פרט למפסיק לה נהרא



בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית    א משנה,דף ל

המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום 

: הנף כולו אסור

כי אעלה ארוכה לך ( ירמיהו ל)ומנלן דעבדינן זכר למקדש דאמר קרא    א גמרא,דף ל

 : כי נדחה קראו לך ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה' וממכותיך ארפאך נאם ה

ט מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו "מ : נף כולו אסורושיהא יום ה

בהאיר מזרח עכשיו נמי ניכול ולא ידעי דאשתקד לא הוה עומר האיר מזרח התיר השתא 

דאיכא עומר עומר מתיר דמיבני אימת אילימא דאיבני בשיתסר הרי האיר מזרח התיר 

תנן הרחוקין מותרין מחצות היום  אלא דאיבני בחמיסר מחצות היום ולהלן לשתרי דהא

ד מתעצלים בו לא נצרכא דאיבני בחמיסר סמוך לשקיעת החמה אי "ולהלן לפי שאין ב

רבן יוחנן בן זכאי [ אמר]רב נחמן בר יצחק > אמר>נמי דאיבני בליליא 

עד עצם היום הזה עד עצמו ( ויקרא כג)בשיטת רבי יהודה אמרה דאמר    ב גמרא,דף ל

עד ועד בכלל ומי סבר לה כוותיה והא מפליג פליג עליה דתנן משחרב בית של יום וקסבר 

ר יהודה והלא מן התורה "המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור א

יהודה הוא דקא טעי איהו סבר רבן יוחנן בן ' התם ר[ דכתיב עד עצם היום הזה]הוא אסור 

: קאמר והא התקין קתני מאי התקין דרש והתקין זכאי מדרבנן קאמר ולא היא מדאורייתא

בראשונה היו מקבלין עדות החדש כל היום פעם אחת נשתהו העדים    ב משנה,דף ל

מלבוא ונתקלקלו הלוים בשיר התקינו שלא יהו מקבלין אלא עד המנחה ואם באו עדים מן 

ין רבן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש משחרב בית המקדש התק

: יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החדש כל היום

מה קלקול קלקלו הלוים בשיר הכא תרגימו שלא אמרו שירה כל עיקר    ב גמרא,דף ל

רבי זירא אמר שאמרו שירה של חול עם תמיד של בין הערבים אמר לו רבי זירא לאהבה 

שיהא שהות ביום  בריה פוק תני להו התקינו שלא יהו מקבלין עדות החדש אלא כדי

להקריב תמידין ומוספין ונסכיהם ולומר שירה שלא בשיבוש אי אמרת בשלמא אמור 

שירה דחול היינו דאיכא שיבוש אלא אי אמרת לא אמור כלל מאי שיבוש איכא כיון דלא 

אמור כלל אין לך שיבוש גדול מזה מתיב רב אחא בר הונא תמיד של ראש השנה שחרית 

הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב ( תהילים פא)ו אומר קרב כהלכתו במוסף מה

יחיל מדבר ובזמן שחל ראש השנה להיות בחמישי ' קול ה( תהילים כט)במנחה מהו אומר 

בשבת שהשירה שלו הרנינו לאלהים עוזנו לא היה אומר בשחרית הרנינו מפני שחוזר 

שכמו ואם באו עדים אחר  הסירותי מסבל( תהילים פא)וכופל את הפרק אלא מהו אומר 

פ שחוזר וכופל את הפרק אי אמרת בשלמא כל היכא "תמיד של שחר אומר הרנינו אע

דמסתפקא אמרינן שירה דחול היינו דקאמר אומרו וכופלו אלא אי אמרת לא אמור כלל 

מאי אומרו וכופלו 

ע "שאני התם דשירה דיומיה היא תניא רבי יהודה אומר משום ר   א גמרא,דף לא

הארץ ומלואה על שם שקנה והקנה ושליט ' לה( תהילים כד)ראשון מה היו אומרים ב

ומהולל מאד על שם שחילק מעשיו ' גדול ה( תהילים מח)בעולמו בשני מה היו אומרים 

אלהים נצב בעדת אל על שם שגילה ארץ ( תהילים פב)ומלך עליהן בשלישי היו אומרים 

על שם שברא ' אל נקמות ה( תהילים צד)ומרים בחכמתו והכין תבל לעדתו ברביעי היו א

הרנינו לאלהים ( תהילים פא)חמה ולבנה ועתיד ליפרע מעובדיהן בחמישי היו אומרים 



מלך ' ה( תהילים צג)עוזנו על שם שברא עופות ודגים לשבח לשמו בששי היו אומרים 

מזמור ( תהילים צב)גאות לבש על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהן בשביעי היו אומרים 

ר נחמיה מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו "שיר ליום השבת ליום שכולו שבת א

אלא בראשון שקנה והקנה ושליט בעולמו בשני שחילק מעשיו ומלך עליהם בשלישי 

שגילה ארץ בחכמתו והכין תבל לעדתו ברביעי שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע מעובדיהן 

לשמו בששי שגמר מלאכתו ומלך עליהם בשביעי על בחמישי שברא עופות ודגים לשבח 

שם ששבת וקמיפלגי בדרב קטינא דאמר רב קטינא שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב 

תרי חרוב [ אביי אמר]> אמר אביי>לבדו ביום ההוא ' ונשגב יי( ישעיהו ב)שנאמר 

בר רבא אמר  יחיינו מיומים במוספי דשבתא מה היו אומרים אמר רב ענן( הושע ו)' שנאמ

ך ואמר רב חנן בר רבא אמר רב כדרך שחלוקים כאן כך חלוקין בבית "ו ל"רב הזי

' אמר רבי יוחנן אז ישיר ומי כמוך ואז ישיר איבעי' דשבתא מה היו אומרי' הכנסת במנחת

להו הני כולהו בחד שבתא אמרי להו או דלמא כל שבתא ושבתא אמרי חד תא שמע 

נה אומרת אחת שניה חוזרת שתים שמע מינה כל שבתא ר יוסי עד שהראשו"דתניא א

ר יוחנן עשר מסעות נסעה שכינה "ושבתא אמרי חד שמע מינה אמר רב יהודה בר אידי א

מקראי וכנגדן גלתה סנהדרין מגמרא עשר מסעות נסעה שכינה מקראי מכפרת לכרוב 

ג לחומה ומכרוב לכרוב ומכרוב למפתן וממפתן לחצר ומחצר למזבח וממזבח לגג ומג

( הושע ה)ומחומה לעיר ומעיר להר ומהר למדבר וממדבר עלתה וישבה במקומה שנאמר 

( שמות כה)אלך אשובה אל מקומי מכפורת לכרוב מכרוב לכרוב ומכרוב למפתן דכתיב 

וירכב על כרוב ויעף ( ב כבשמואל )אתך מעל הכפורת וכתיב [ לך שם ודברתי]ונועדתי 

י ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית וכבוד אלה( יחזקאל ט)וכתיב 

' וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נגה כבוד ה( יחזקאל י)וממפתן לחצר דכתיב 

משלי )נצב על המזבח וממזבח לגג דכתיב ' ראיתי את ה( עמוס ט)מחצר למזבח דכתיב 

על חומת אנך מחומה  נצב' והנה ה( עמוס ז)טוב לשבת על פנת גג מגג לחומה דכתיב ( כא

' ויעל כבוד ה( יחזקאל יא)לעיר יקרא ומעיר להר דכתיב ' קול ה( מיכה ו)לעיר דכתיב 

טוב ( משלי כא)מעל תוך העיר ויעמד על ההר אשר מקדם לעיר ומהר למדבר דכתיב 

אלך אשובה אל ( הושע ה)שבת בארץ מדבר וממדבר עלתה וישבה במקומה דכתיב 

ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה ר יוחנן "א' מקומי וגו

ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ( איוב יא)כיון שלא חזרו אמר תיפח עצמן שנאמר 

ותקותם מפח נפש וכנגדן גלתה סנהדרין מגמרא מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים 

ומירושלים ליבנה 

ומיבנה לאושא ומאושא ליבנה ומיבנה לאושא ומאושא לשפרעם    ב גמרא,דף לא

ומשפרעם לבית שערים ומבית שערים לצפורי ומצפורי לטבריא וטבריא עמוקה מכולן 

ישעיהו )ושפלת מארץ תדברי רבי אלעזר אומר שש גלות שנאמר ( ישעיהו כט)שנאמר 

ר "גיענה עד עפר אכי השח יושבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ י( כו

: התנערי מעפר קומי שבי( ישעיהו נב)יוחנן ומשם עתידין ליגאל שנאמר 

יהושע בן קרחה ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן זכאי שאפילו ' אמר ר   ב משנה,דף לא

: ראש בית דין בכל מקום שלא יהו העדים הולכין אלא למקום הוועד

קמיה דאמימר בנהרדעי אזל אמימר ההיא איתתא דאזמנוה לדינא    ב גמרא,דף לא

למחוזא ולא אזלה בתריה כתב פתיחא עילווה אמר ליה רב אשי לאמימר והא אנן תנן 



מ "ל הנ"אפילו ראש בית דין בכל מקום שלא יהו העדים הולכין אלא למקום הוועד א

עבד לוה לאיש ( משלי כב)כ נמצאת מכשילן לעתיד לבא אבל הכא "לענין עדות החדש דא

ר אין כהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן וזו אחד מתשע תקנות שהתקין "תמלוה 

ז שית דהאי פירקא וחדא דפירקא קמא ואידך דתניא גר שנתגייר בזמן הזה צריך "ריב

א כבר נמנה עליה רבן יוחנן וביטלה מפני התקלה ואידך "שיפריש רובע לקינו אמר רשב

אמר כרם רבעי רב נחמן בר יצחק אמר פלוגתא דרב פפא ורב נחמן בר יצחק רב פפא 

כרם רבעי היה עולה [ דתנן]> דתניא>לשון של זהורית רב פפא אמר כרם רבעי 

ועקרבת מן [ הדרום]> הצפון>לירושלים מהלך יום לכל צד וזו היא תחומה אילת מן 

לוד מן המערב וירדן מן המזרח ואמר עולא ואיתימא רבה בר עולא [ הצפון]> הדרום>

ן מה טעם כדי לעטר שוקי ירושלים בפירות ותניא כרם רבעי היה לו לרבי ר יוחנ"א

אליעזר במזרח לוד בצד כפר טבי וביקש רבי אליעזר להפקירו לעניים אמרו לו תלמידיו 

רבי כבר נמנו חבריך עליו והתירוהו מאן חבריך רבן יוחנן בן זכאי רב נחמן בר יצחק 

קושרין לשון של זהורית על פתח אולם אמר לשון של זהורית דתניא בראשונה היו 

מבחוץ הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין התקינו שיהו קושרין אותו על פתח אולם 

מבפנים ועדיין היו מציצין ורואין הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין התקינו שיהו 

חק מאי קושרין אותו חציו בסלע וחציו בין קרניו של שעיר המשתלח רב נחמן בר יצ

טעמא לא אמר כרב פפא אמר לך אי סלקא דעתך רבן יוחנן בן זכאי חבריו דרבי אליעזר 

מי הוה רבו הוה ואידך כיון דתלמידים הוו לאו אורח ארעא למימרא ליה לרביה רבך ורב 

ד רבן יוחנן בן זכאי בימי רבן "פפא מאי טעמא לא אמר כרב נחמן בר יצחק אמר לך אי ס

הוה לשון של זהורית והתניא כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה יוחנן בן זכאי מי 

שנה קודם ' שנה לימד ותניא מ' שנה למד מ' שנה עסק בפרקמטיא מ' ועשרים שנה מ

שנחרב הבית לא היה לשון של זהורית מלבין אלא מאדים ותנן משחרב הבית התקין רבן 

ושב לפני רבו הוה ואמר מילתא יוחנן בן זכאי ואידך אותם ארבעים שנה דלמד תלמיד י

ואסתבר טעמיה 

: וקבעיה רביה בשמיה   א גמרא,דף לב

סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עמהן    א משנה,דף לב

ואינו תוקע קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה 

ע אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר "מר לו ריוחנן בן נורי א' וברכת כהנים דברי ר

אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע זכרונות 

: ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים

ע אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר למה הוא מזכיר "אמר לו ר   א גמרא,דף לב

ידכר אלא למה עשר לימא תשע דהואיל ואשתני אשתני תנו רבנן מנין רחמנא אמר א

( תהילים כט)בני אלים ומנין שאומרים גבורות שנאמר ' שאומרים אבות שנאמר הבו לה

' כבוד שמו השתחוו לה' כבוד ועוז ומנין שאומרים קדושות שנאמר הבו לה' הבו לה

( ויקרא כג)א אומר דכתיב "בהדרת קדש ומנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרות ר

שבתון זכרון תרועה מקרא קדש שבתון זה קדושת היום זכרון אלו זכרונות תרועה אלו 

שופרות מקרא קדש קדשהו בעשיית מלאכה אמר לו רבי עקיבא מפני מה לא נאמר 

שבתון שבות שבו פתח הכתוב תחילה אלא שבתון קדשהו בעשיית מלאכה זכרון אלו 

שופרות מקרא קדש זו קדושת היום מנין שאומרים מלכיות תניא רבי זכרונות תרועה אלו 



אלהיכם ובחדש השביעי זו מלכות רבי יוסי בר יהודה אומר אינו ' אני ה( ויקרא כג)אומר 

' והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם שאין תלמוד לומר אני ה( במדבר י)צריך הרי הוא אומר 

בנה אב לכל מקום שנאמר בו זכרונות יהיו  אלהיכם זה' אלהיכם ומה תלמוד לומר אני ה

מלכיות עמהן והיכן אומרה לקדושת היום תניא רבי אומר עם המלכיות אומרה מה מצינו 

ג אומר עם הזכרונות אומרה מה מצינו בכל "בכל מקום ברביעית אף כאן ברביעית רשב

ברוקא יוחנן בן ' ד את השנה באושא ירד ר"מקום באמצע אף כאן באמצע וכשקידשו ב

יוחנן בן נורי אמר לו רבן שמעון לא היו נוהגין כן ביבנה ליום ' ג ועשה כר"לפני רשב

ג כך היו נוהגין "ע אמר רשב"השני ירד רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי ועשה כר

ע מלכיות עם קדושת היום "ל והא אמר ר"ע ס"ביבנה למימרא דרבי שמעון בן גמליאל כר

ר זירא לומר שתוקעין "קדושת היום עם הזכרונות אמר להו א ג אומר"אמר להו ורשב

ט שני למימרא דעברוה לאלול "למלכיות ליום השני ירד רבי חנינא מאי שני אילימא יו

והאמר רבי חנינא בר כהנא מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר אמר רב חסדא מאי 

: שני ליום שני לשנה הבאה

יוחנן ' מעשרה מלכיות מעשרה זכרונות מעשרה שופרות ר אין פוחתין   א משנה,דף לב

: מכולן יצא' ג' בן נורי אומר אם אמר ג

כנגד עשרה הלולים [ רבי לוי]> רבי>הני עשרה מלכיות כנגד מי אמר    א גמרא,דף לב

הללוהו בתקע ( תהילים קנ)שאמר דוד בספר תהלים הלולים טובא הוו הנך דכתיב בהו 

יוחנן אמר כנגד ' גד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני רשופר רב יוסף אמר כנ

הוו בראשית ' דבראשית ט> ויאמר>עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו ויאמר 

רבי יוחנן בן נורי אומר אם  : שמים נעשו' בדבר ה( תהילים לג)נמי מאמר הוא דכתיב 

התורה שלש מן הנביאים איבעיא להו היכי קתני שלש מן  : אמר שלש שלש מכולן יצא

ושלש מן הכתובים דהוו תשע ואיכא בינייהו חדא או דלמא אחד מן התורה ואחד מן 

ש דתניא אין פוחתין "הנביאים ואחד מן הכתובים דהויין להו שלש ואיכא בינייהו טובא ת

מעשרה מלכיות מעשרה זכרונות מעשרה שופרות ואם אמר שבע מכולן יצא כנגד שבעה 

וחנן בן נורי אמר הפוחת לא יפחות משבע ואם אמר שלש מכולן יצא כנגד רקיעים רבי י

תורה נביאים וכתובים ואמרי לה כנגד כהנים לוים וישראלים אמר רב הונא אמר שמואל 

: יוחנן בן נורי' הלכה כר

של [ מלכות זכרונות ושופרות] >זכרון מלכות ושופר>אין מזכירין    א משנה,דף לב

: יוסי אומר אם השלים בתורה יצא' פורענות מתחיל בתורה ומשלים בנביא ר

אם לא ביד חזקה [ אלהים]' חי אני נאם ה( יחזקאל כ)מלכיות כגון    ב גמרא,דף לב

ר נחמן כל כי האי ריתחא לירתח "ג דא"ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם ואע

וא עלן וליפרוקינן כיון דבריתחא אמור אדכורי ריתחא בריש שתא לא קודשא בריך ה

תקעו ( הושע ה)שופר כגון ' ויזכור כי בשר המה וגו( תהילים עח)מדכרינן זכרון כגון 

עובדי >אבל אם בא לומר מלכות זכרון ושופר של פורענות של ' שופר בגבעה וגו

מלך ירגזו עמים וכגון ' ה( טתהילים צ)אומר מלכות כגון { אומות העולם> }כוכבים

לבני ' זכור ה( תהילים קלז)מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו זכרון כגון ' ה( תהילים י)

אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן וכתיב ' וה( זכריה ט)שופר כגון ' אדום וגו

הילים ת)צבאות יגן עליהם אין מזכירין זכרון של יחיד ואפילו לטובה כגון ' ה( זכריה ט)

זכרה לי אלהי לטובה פקדונות הרי הן כזכרונות ( נחמיה ה)ברצון עמך וכגון ' זכרני ה( קו



' יוסי ר' פקוד פקדתי אתכם דברי ר( שמות ג)פקד את שרה וכגון ' וה( בראשית כא)כגון 

פקד את ' יוסי נהי נמי דפקדונות הרי הן כזכרונות וה' יהודה אומר אינן כזכרונות ולר

שאו שערים ( תהילים כד)דיחיד הוא כיון דאתו רבים מינה כרבים דמיא שרה פקדון 

' עזוז וגבור ה' זה מלך הכבוד ה> הוא>ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד מי 

גבור מלחמה שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד מי הוא זה מלך 

יהודה ' יוסי ר' ים שניה שלש דברי רצבאות הוא מלך הכבוד סלה ראשונה שת' הכבוד ה

זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו כי ( תהילים מז)אומר ראשונה אחת שניה שתים 

במלך ( תהילים מז)יהודה אומר אחת ושוין ' יוסי ר' מלך כל הארץ אלהים שתים דברי ר

יקרא ו)אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו שהיא אחת זכרון שיש בו תרועה כגון 

' שבתון זכרון תרועה מקרא קדש אומרה עם הזכרונות ואומרה עם השופרות דברי ר( כג

מלכות שיש עמו תרועה כגון [ בלבד]יהודה אומר אינו אומרה אלא עם הזכרונות ' יוסי ר

אלהיו עמו ותרועת מלך בו אומרה עם המלכיות ואומרה עם השופרות ' ה( במדבר כג)

מר אינו אומרה אלא עם המלכיות בלבד תרועה שאין עמה לא יוסי רבי יהודה או' דברי ר

יום תרועה יהיה לכם אומרה עם השופרות דברי רבי יוסי רבי ( במדבר כט)כלום כגון 

מתחיל בתורה ומשלים בנביא רבי יוסי אומר אם  : יהודה אומר אינו אומרה כל עיקר

יוסי אומר המשלים ' ראם השלים דיעבד אין לכתחילה לא והתניא  : השלים בתורה יצא

ז משובח אימא משלים והא אם השלים קתני דיעבד אין לכתחילה לא הכי "בתורה ה

יוסי אומר משלים בתורה ואם השלים בנביא יצא ' קאמר מתחיל בתורה ומשלים בנביא ר

תניא נמי הכי אמר רבי אלעזר ברבי יוסי וותיקין היו משלימין אותה בתורה בשלמא 

אלהיו עמו ' ה( במדבר כג)יכא טובא אלא מלכיות תלת הוא דהויין זכרונות ושופרות א

ימלוך לעולם ועד ואנן ' ה( שמות טו)ויהי בישורון מלך ( דברים לג)ותרועת מלך בו 

אחד מלכות ' אלהינו ה' שמע ישראל ה( דברים ו)ש "בעינן עשר וליכא אמר רב הונא ת

' וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה( דברים ד)יהודה אומר אינה מלכות ' יוסי ר' דברי ר

אתה ( דברים ד)יהודה אומר אינה מלכות ' יוסי ר' הוא האלהים אין עוד מלכות דברי ר

יהודה אומר אינה ' יוסי ר' הוא האלהים אין עוד מלבדו מלכות דברי ר' הראת לדעת כי ה

: מלכות

עת ההלל הראשון ה השני מתקיע ובש"ט של ר"העובר לפני התיבה ביו   ב משנה,דף לב

: מקרא את ההלל

דברוב עם הדרת מלך אי הכי ( משלי יד)מאי שנא שני מתקיע משום    ב גמרא,דף לב

הלל נמי נימא בשני משום דברוב עם הדרת מלך אלא מאי שנא הלל דבראשון משום 

דזריזין מקדימין למצות תקיעה נמי נעביד בראשון משום דזריזין מקדימין למצות אמר 

מדקאמר בשעת הלל מכלל דבראש  : שנו{ השמד> }גזרת המלכות>ן בשעת רבי יוחנ

ע מפני מה "ה רבש"ט אמר רבי אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקב"השנה ליכא הלל מ

כ אמר להם אפשר מלך יושב על כסא דין "ה וביוה"אין ישראל אומרים שירה לפניך בר

: שירהוספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים 

ה אין מעבירין עליו את התחום ואין מפקחין עליו את הגל "שופר של ר   ב משנה,דף לב

ג בהמה ולא שטין על פני המים ואין חותכין אותו בין "לא עולין באילן ולא רוכבין ע

בדבר שהוא משום שבות ובין בדבר שהוא משום לא תעשה אבל אם רצה ליתן לתוכו 



את התנוקות מלתקוע אבל מתעסקין עמהן עד שילמדו מים או יין יתן אין מעכבין 

: והמתעסק לא יצא והשומע מן המתעסק לא יצא

ט עשה ולא תעשה ואין עשה דוחה את לא "ט שופר עשה הוא ויו"מ   ב גמרא,דף לב

השתא דרבנן אמרת לא  : 'לא עולין באילן ולא רוכבין על גבי בהמה כו : תעשה ועשה

: ריך לומר זו קתנידאורייתא מיבעיא זו ואין צ

ואין חותכין אותו בין בדבר שהוא משום שבות ובין בדבר שהוא משום    א גמרא,דף לג

משום שבות מגלא לא תעשה סכינא השתא משום שבות אמרת לא לא תעשה  : לא תעשה

מים או יין  : אבל אם רצה ליתן לתוכו מים או יין יתן : מיבעיא זו ואין צריך לומר זו קתני

מני אבא שאול היא דתניא אבא שאול אומר מים או יין מותר כדי ' רגלים לא מתניאין מי 

הא נשים  : אין מעכבין את התינוקות מלתקוע : לצחצחו מי רגלים אסור מפני הכבוד

מעכבין והתניא אין מעכבין לא את הנשים ולא את התינוקות מלתקוע ביום טוב אמר אביי 

דבר אל בני ישראל בני ( ויקרא א)י שמעון דתניא ק הא רבי יהודה הא רבי יוסי ורב"ל

ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות דברי רבי יהודה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים 

אמר רבי אלעזר אפילו בשבת  : אבל מתעסקין בהם עד שילמדו : נשים סומכות רשות

תקוע בשבת ואין ה מתעסקין בהן עד שילמדו אפילו בשבת ואין מעכבין התינוקות מל"תנ

צריך לומר ביום טוב הא גופא קשיא אמרת מתעסקין בהן עד שילמדו ואפילו בשבת 

אלמא לכתחלה אמרינן תקעו והדר תנא אין מעכבין עכובא הוא דלא מעכבין הא לכתחלה 

לא אמרינן תקעו לא קשיא כאן 

 : לא יצאוהמתעסק  : בקטן שהגיע לחינוך כאן בקטן שלא הגיע לחינוך   ב גמרא,דף לג

הא תוקע לשיר יצא לימא מסייע ליה לרבא דאמר רבא התוקע לשיר יצא דלמא תוקע 

אבל השומע מן המשמיע  : והשומע מן המתעסק לא יצא : לשיר נמי מתעסק קרי ליה

לעצמו מאי יצא לימא תיהוי תיובתיה דרבי זירא דאמר ליה רבי זירא לשמעיה איכוון 

: תעסק תנא סיפא נמי מתעסקותקע לי דלמא איידי דתנא רישא מ

סדר תקיעות שלש של שלש שלש שיעור תקיעה כשלש תרועות שיעור    ב משנה,דף לג

תרועה כשלש יבבות תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים אין בידו אלא אחת מי שבירך 

ואחר כך נתמנה לו שופר תוקע ומריע ותוקע שלש פעמים כשם ששליח צבור חייב כך כל 

: יב רבן גמליאל אומר שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתןיחיד ויחיד חי

והתניא שיעור תקיעה כתרועה אמר אביי תנא דידן קא חשיב תקיעה    ב גמרא,דף לג

' שיעור תרועה כג : דכולהו בבי ותרועות דכולהו בבי תנא ברא קא חשיב חד בבא ותו לא

במדבר )א ודאי פליגי דכתיב והתניא שיעור תרועה כשלשה שברים אמר אביי בה : יבבות

שופטים )יום תרועה יהיה לכם ומתרגמינן יום יבבא יהא לכון וכתיב באימיה דסיסרא ( כט

בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי יליל תנו רבנן ( ה

והעברת שופר תרועה אין לי אלא ביובל בראש השנה ( ויקרא כה)ל "מנין שבשופר ת

מנין תלמוד לומר בחדש השביעי שאין תלמוד לומר בחדש השביעי ומה תלמוד לומר 

ל "בחדש השביעי שיהיו כל תרועות של חדש שביעי זה כזה ומנין שפשוטה לפניה ת

ל תעבירו שופר ואין לי אלא ביובל "והעברת שופר תרועה ומנין שפשוטה לאחריה ת

ל בחדש השביעי "בראש השנה מנין ת

ל בחדש השביעי שיהו כל תרועות "ל בחדש השביעי ומה ת"שאין ת   אא גמר,דף לד

ל והעברת שופר תרועה שבתון "החדש השביעי זה כזה ומנין לשלש של שלש שלש ת



ל "זכרון תרועה יום תרועה יהיה לכם ומנין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה ת

יעה כתרועה שיעור תרועה שביעי שביעי לגזירה שוה הא כיצד שלש שהן תשע שיעור תק

ש הכי קאמר "כשלשה שברים האי תנא מעיקרא מייתי לה בהיקישא והשתא מייתי לה בג

אי לאו גזירה שוה הוה מייתינא לה בהיקישא השתא דאתיא גזירה שוה היקישא לא צריך 

ותקעתם תרועה תקיעה בפני ( במדבר י)והאי תנא מייתי לה בגזירה שוה ממדבר דתניא 

עה בפני עצמה אתה אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה או אינו אלא עצמה ותרו

ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו ( במדבר י)תקיעה ותרועה אחת היא כשהוא אומר 

( במדבר י)ל "הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה ומנין שפשוטה לפניה ת

ישמעאל בנו ' תרועה יתקעו ר( דבר יבמ)ל "ותקעתם תרועה ומנין שפשוטה לאחריה ת

ל "יוחנן בן ברוקא אומר אינו צריך הרי הוא אומר ותקעתם תרועה שנית שאין ת' של ר

ל שנית זה בנה אב שכל מקום שנאמר תרועה תהא תקיעה שניה לה אין לי "שנית ומה ת

ה "ל תרועה תרועה לגזירה שוה ושלש תרועות נאמרו בר"ה מנין ת"אלא במדבר בר

והעברת שופר ( ויקרא כה)יום תרועה ( במדבר כט)שבתון זכרון תרועה ( קרא כגוי)

תרועה ושתי תקיעות לכל אחת ואחת מצינו למדין שלש תרועות ושש תקיעות נאמרו 

ה שתים מדברי תורה ואחת מדברי סופרים שבתון זכרון תרועה והעברת שופר "בר

א בא רבי שמואל בר נחמני אמר תרועה מדברי תורה יום תרועה יהיה לכם לתלמודו הו

ת שבתון זכרון "ת ושתים מדברי סופרים והעברת שופר תרועה מד"רבי יונתן אחת מד

תרועה ויום תרועה יהיה לכם לתלמודו הוא בא מאי לתלמודו הוא בא מיבעי ביום ולא 

[ מביום]> ביום>בלילה ואידך ביום ולא בלילה מנא ליה נפקא ליה מביום הכפורים אי 

רים יליף נגמור נמי מיניה לפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה והעברת תעבירו לא הכפו

משמע להו אלא מאי דרשי בהו והעברת כדרב מתנא דאמר רב מתנא והעברת דרך 

העברתו תעבירו דקאמר רחמנא נעבריה ביד ואידך דרב מתנא מדשני בדיבוריה תעבירו 

והעברת שופר תרועה וכתיב ביד לא מצית אמרת דגמר עברה עברה ממשה כתיב הכא 

ויצו משה ויעבירו קול במחנה מה להלן בקול אף כאן בקול ולהאי תנא ( שמות לו)התם 

תקעו ( תהילים פא)ל "דמייתי לה ממדבר אי מה להלן חצוצרות אף כאן חצוצרות ת

ה וקאמר "בחדש שופר בכסה ליום חגנו אי זהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר

קין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה מה נפשך אי רחמנא שופר את

ילולי יליל לעביד תקיעה תרועה ותקיעה ואי גנוחי גנח לעביד תקיעה שלשה שברים 

ותקיעה מספקא ליה אי גנוחי גנח אי ילולי יליל מתקיף לה רב עוירא ודלמא ילולי הוה 

ד תקיעה תרועה ותקיעה מתקיף וקא מפסיק שלשה שברים בין תרועה לתקיעה דהדר עבי

ת "לה רבינא ודלמא גנוחי הוה וקא מפסקא תרועה בין שברים לתקיעה דהדר עביד תש

אלא רבי אבהו מאי אתקין אי גנוחי גנח הא עבדיה אי ילולי יליל הא עבדיה מספקא ליה 

דלמא גנח ויליל אי הכי ליעבד נמי איפכא תקיעה תרועה שלשה שברים ותקיעה דלמא 

תקע בראשונה  : וגנח סתמא דמילתא כי מתרע באיניש מילתא ברישא גנח והדר יליליליל 

אמר רבי יוחנן שמע  : ומשך בשניה כשתים

תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא תניא נמי הכי שמע תשע תקיעות    ב גמרא,דף לד

' תקיעה מזה ותרועה מזה יצא ואפי[ לא יצא]בני אדם כאחד ' בתשע שעות ביום יצא מט

שמעון בן ' יוחנן משום ר' כל היום כולו ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר ר' בסירוגין ואפי

יהוצדק בהלל ובמגילה אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש לא קשיא הא דידיה הא 



יוחנן והוה קרי קריאת שמע ' אבהו הוה שקיל ואזיל בתריה דר' דרביה ודידיה לא והא ר

ל אם שהית כדי "פות אישתיק בתר דחליף אמר ליה מהו לגמור אכי מטא למבואות מטונ

לגמור את כולה חזור לראש הכי קאמר ליה לדידי לא סבירא לי לדידך דסבירא לך אם 

ר תקיעות אין מעכבות זו את זו ברכות אין "שהית כדי לגמור את כולה חזור לראש ת

ט אמר רבה אמר "מ כ מעכבות"ה ושל יוה"מעכבות זו את זו תקיעות וברכות של ר

ה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם "ה אמרו לפני בר"הקב

כ נתמנה לו "מי שבירך ואח : זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר

טעמא דלא הוה ליה שופר מעיקרא הא הוה ליה שופר  : שופר תוקע ומריע ותוקע

כות שמע להו רב פפא בר שמואל קם לצלויי אמר ליה מעיקרא כי שמע להו אסדר בר

לשמעיה כי נהירנא לך תקע לי אמר ליה רבא לא אמרו אלא בחבר עיר תניא נמי הכי 

כשהוא שומען שומען על הסדר ועל סדר ברכות במה דברים אמורים בחבר עיר אבל 

קע לו שלא בחבר עיר שומען על הסדר ושלא על סדר ברכות ויחיד שלא תקע חבירו תו

ויחיד שלא בירך אין חבירו מברך עליו ומצוה בתוקעין יותר מן המברכין כיצד שתי 

עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין הולכין למקום שתוקעין ואין הולכין למקום 

 : שמברכין פשיטא הא דאורייתא הא דרבנן לא צריכא דאף על גב דהא ודאי והא ספק

תניא אמרו לו לרבן גמליאל לדבריך  : 'יחיד וכוכשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד ו

למה צבור מתפללין אמר להם כדי להסדיר שליח צבור תפלתו אמר להם רבן גמליאל 

לדבריכם למה שליח צבור יורד לפני התיבה אמרו לו כדי להוציא את שאינו בקי אמר 

יוחנן ' רלהם כשם שמוציא את שאינו בקי כך מוציא את הבקי אמר רבה בר בר חנה אמר 

חייא בריה דרבה [ רבי]מודים חכמים לרבן גמליאל ורב אמר עדיין היא מחלוקת שמעה 

בר נחמני אזל אמרה לשמעתא קמיה דרב דימי בר חיננא אמר ליה הכי אמר רב עדיין היא 

מחלוקת אמר ליה רבה בר בר חנה נמי הכי קאמר כי אמר רבי יוחנן להא שמעתא אפליג 

דיין היא מחלוקת ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבי חנה עליה ריש לקיש ואמר ע

ציפוראה אמר רבי יוחנן הלכתא כרבן גמליאל הלכתא מכלל דפליגי 

כי סליק רבי אבא מימי פירשה מודים חכמים לרבן גמליאל בברכות של    א גמרא,דף לה

ראה חנה ציפו' כ והלכה מכלל דפליגי בברכות דכל השנה איני והאמר ר"ה ושל יוה"ר

כ אלא אמר רב נחמן בר יצחק "ה ושל יוה"ר יוחנן הלכה כרבן גמליאל בברכות של ר"א

כ שליח "ה ושל יוה"מאן מודים רבי מאיר והלכה מכלל דפליגי רבנן דתניא ברכות של ר

א כשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד "מ וחכ"ציבור מוציא הרבים ידי חובתן דברי ר

מא משום דנפישי קראי והאמר רב חננאל אמר רב כיון ויחיד חייב מאי שנא הני אילי

שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך אלא משום דאוושי ברכות גופא אמר רב 

חננאל אמר רב כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך סבור מינה הני מילי 

ון שאמר יהושע בן לוי אחד יחיד אחד צבור כי' ביחיד אבל בצבור לא אתמר אמר ר

כ יתפלל "א לעולם יסדיר אדם תפלתו ואח"ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך אמר ר

כ ושל פרקים אבל "ה ושל יוה"אלעזר בברכות של ר' אמר רבי אבא מסתברא מילתיה דר

דכל השנה לא איני והא רב יהודה מסדר צלותיה ומצלי שאני רב יהודה כיון דמתלתין 

לי כפרקים דמי אמר רב אחא בר עוירא אמר רבי שמעון יומין לתלתין יומין הוה מצ

חסידא פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות ולא מיבעיא הני דקיימי הכא אדרבה 

הני אניסי הני לא אניסי דתני אבא בריה דרב בנימין בר חייא עם שאחורי כהנים אינן 



עון חסידא לא פטר בכלל ברכה אלא כי אתא רבין אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי שמ

: ט משום דאניסי במלאכה אבל בעיר לא"רבן גמליאל אלא עם שבשדות מ
 

 

 מסכת יומא פרק א

שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת   א משנה,דף ב

יהודה אומר אף אשה אחרת ' פרהדרין ומתקינין לו כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול ר

וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו אשתו ( ויקרא טז)תמות אשתו שנאמר  מתקינין לו שמא

: אמרו לו אם כן אין לדבר סוף

תנן התם שבעת ימים קודם שריפת הפרה היו מפרישין כהן השורף את   א גמרא,דף ב

הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה ולשכת בית האבן היתה נקראת ולמה 

ן שכל מעשיה בכלי גללים בכלי אבנים ובכלי אדמה מאי נקרא שמה לשכת בית האב

טעמא כיון דטבול יום כשר בפרה דתנן מטמאין היו הכהן השורף את הפרה ומטבילין 

אותו להוציא מלבן של צדוקין שהיו אומרים במעורבי השמש היתה נעשית תקינו לה 

א ליזלזלו בה מאי רבנן כלי גללים כלי אבנים וכלי אדמה דלא ליקבלו טומאה כי היכי דל

אל נכח ( במדבר יט)שנא צפונה מזרחה כיון דחטאת היא וחטאת טעונה צפונה וכתיב בה 

פני אהל מועד תקינו לה רבנן לשכה צפונה מזרחה כי היכי דלהוי לה היכירא מאי בירה 

ל אמר כל המקדש "ר יוחנן מקום היה בהר הבית ובירה שמו ור"אמר רבה בר בר חנה א

ר "הבירה אשר הכינותי מנא הני מילי א( א כטדברי הימים )רה שנאמר כולו קרוי בי

כאשר עשה ביום ( ויקרא ח)ר יוחנן אמר קרא "ר מחסיא בר אידי א"מניומי בר חלקיה א

לעשת לכפר עליכם לעשת אלו מעשי פרה לכפר אלו מעשי יום הכפורים ' הזה צוה ה

ו בת כפרה היא אלא אימא בשלמא כוליה קרא בפרה לא מתוקם לכפר כתיב ופרה לא

לעשת וכתיב התם ' כוליה קרא ביום הכפורים כתיב אמרי יליף צוה צוה כתיב הכא צוה ה

לאמר מה להלן פרה אף כאן פרה ומה כאן ' זאת חקת התורה אשר צוה ה( במדבר יט)

פרישה אף להלן פרישה 

' ויעש כאשר צוה ה( ויקרא טז)דיום הכפורים דכתיב [ צוה]ואימא צוה   ב גמרא,דף ב

את משה דנין צוה דלפני עשיה מצוה דלפני עשיה ואין דנין צוה דלאחר עשיה מצוה דלפני 

ביום צותו את בני ישראל דנין צוה מצוה ( ויקרא ז)עשיה ואימא צוה דקרבנות דכתיב 

ושב הכהן ובא ( ויקרא יד)התנא דבי רבי ישמעאל ואין דנין צותו מצוה ומאי נפקא מינה ו

הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל היכא דאיכא דדמי 

ליה מדדמי ליה ילפינן לכפר אלו מעשה יום הכפורים ואימא כפרה דקרבנות מי ידעינן הי 

כוליה משמרת בית אב כהן מתרמי דבעי ליה פרישה אמרי אלמה לא ניבעי ליה פרישה ל

דנין דבר שקבוע לו זמן מדבר שקבוע לו זמן לאפוקי קרבנות דכל יומא איתנהו ואימא 

רגלים דנין דבר שנוהג פעם אחת בשנה מדבר הנוהג פעם אחת בשנה לאפוקי רגלים דלאו 

פעם אחת בשנה נינהו ואימא רגל אחד וכי תימא לא ידעינן הי מינייהו אי חג המצות 

בו הכתוב תחלה אי חג הסוכות הואיל ומרובה מצותו אלא דנין פרישת שבעה  הואיל ופתח



ליום אחד מפרישת שבעה ליום אחד ואין דנין פרישת שבעה לשבעה מפרישת שבעה 

ליום אחד ואימא שמיני דפרישת שבעה ליום אחד הוא דנין דבר שאין קדושה לפניו מדבר 

ניו מדבר שאין קדושה לפניו ולאו קל שאין קדושה לפניו ואין דנין דבר שיש קדושה לפ

וחומר הוא השתא דבר שאין קדושה לפניו בעי פרישה דבר שיש קדושה לפניו לא כל 

שכן אמר רב משרשיא לא הזה כתיב כזה רב אשי אמר מי איכא מידי דעיקר רגל לא בעי 

 פרישה טפל דידיה בעי פרישה ואפילו למאן דאמר שמיני רגל בפני עצמו הוא הני מילי

לענין 

ב אבל לענין תשלומין תשלומין דראשון הוא דהא תנן מי שלא "ר קש"פז  א גמרא,דף ג

חג ביום טוב הראשון של חג חוגג והולך כל הרגל כולו ויום טוב האחרון של חג ואימא 

ר אבא דנין פר אחד ואיל אחד מפר אחד ואיל "עצרת דפרישת שבעה ליום אחד הוא א

ם נינהו הניחא למאן דאמר יום הכפורים איל אחד הוא אלא אחד לאפוקי עצרת דשני אילי

למאן דאמר שני אילים נינהו מאי איכא למימר דתניא רבי אומר איל אחד הוא האמור כאן 

שמעון אומר שני אילים הם אחד האמור כאן ' אליעזר בר' הוא האמור בחומש הפקודים ר

התם חד לחובת היום וחד שמעון ' א בר"ואחד האמור בחומש הפקודים אפילו תימא ר

למוספין לאפוקי עצרת דתרוייהו חובת היום נינהו ואימא ראש השנה דפרישת שבעה 

ר אבהו דנין פר ואיל שלו מפר ואיל שלו לאפוקי עצרת וראש השנה "ליום אחד הוא א

ד קח לך משלך "דציבור נינהו הניחא למ

ד משל צבור מאי איכא למימר דתניא קח לך "ועשה לך משלך אלא למ  ב גמרא,דף ג

יונתן אומר בין קח לך ' משלך ועשה לך משלך ויקחו אליך משל צבור דברי רבי יאשיה ר

בין ויקחו אליך משל צבור ומה תלמוד לומר קח לך כביכול משלך אני רוצה יותר משלהם 

ועשית לך ארון עץ וכתוב אחד ( ברים יד)אלעזר כתוב אחד אומר ' אבא חנן אמר משום ר

ועשו ארון עצי שטים הא כיצד כאן בזמן שישראל עושין רצונו של ( שמות כה)אומר 

מקום כאן בזמן שאין עושין רצונו של מקום עד כאן לא פליגי אלא בקיחות דעלמא 

עשה לך ( במדבר י)קח לך סמים עשיות דעלמא ( שמות ל)ועשיות דעלמא קיחות דעלמא 

ויקרא )י חצוצרות כסף אבל הנך פרושי קא מפרש דמשלך הוא במלואים מכדי כתיב שת

ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן ( ט

( ויקרא טז)בקר לחטאת למה לי שמע מינה קח לך משלך הוא ביום הכפורים מכדי כתיב 

ומאת עדת בני ישראל יקח שני ' את וגובזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחט

שעירי עזים לחטאת והקריב את פר החטאת אשר לו למה לי שמע מינה האי לו משלו הוא 

רב אשי אמר דנין פר לחטאת ואיל לעולה מפר לחטאת ואיל לעולה לאפוקי ראש השנה 

ל ועצרת דתרוייהו עולות נינהו רבינא אמר דנין עבודה בכהן גדול מעבודה בכהן גדו

לאפוקי כולהו קושייתין דלאו עבודה בכהן גדול נינהו ואיכא דאמרי אמר רבינא דנין 

עבודה תחלה מעבודה תחלה לאפוקי הני דלאו תחלה נינהו מאי תחלה אילימא תחלה בכהן 

גדול היינו קמייתא אלא עבודה תחלה במקום מעבודה תחלה במקום כי אתא רב דימי אמר 

יוחנן מתני חדא לעשות לכפר אלו ' מתני תרתי ר[ שע בן לוירבי יהו]יוחנן מתני חדא ' ר

מתני תרתי לעשות אלו מעשה פרה לכפר אלו מעשה יום [ ל"וריב]מעשה יום הכפורים 

יוחנן מתני חדא והא אנן תנן שבעת ימים קודם יום הכפורים ושבעת ימים ' הכפורים ר

ר "ר מחסיא בר אידי א"ר מניומי בר חלקיה א"קודם שריפת הפרה מעלה בעלמא והא א

לעשות לכפר עליכם לעשות אלו מעשה פרה לכפר ' יוחנן כאשר עשה ביום הזה צוה ה



אלו מעשה יום הכפורים ההוא דרביה דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל 

ל ריש לקיש "א[ הכפורים]> הכפורם>לעשות אלו מעשה פרה לכפר אלו מעשה יום 

ילפת לה ממלואים אי מה מלואים כל הכתוב בהן מעכב בהן אף לרבי יוחנן מהיכא קא 

הכא נמי כל הכתוב בהן מעכב בהן וכי תימא הכי נמי והתנן ומתקינין לו כהן אחר ולא 

קתני מפרישין וכי תימא מאי מתקינין מפרישין ליתני או אידי ואידי מתקינין או אידי 

וישכון כבוד ( שמות כד)י דכתיב ל אלא מר מהיכא יליף לה אמר מסינ"ואידי מפרישין א

על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מכדי כתיב ויקרא ' ה

אל משה ביום השביעי מאי ששת ימים זה בנה אב שכל הנכנס במחנה שכינה טעון פרישת 

ששה והא אנן שבעה תנן מתניתין רבי יהודה בן בתירא היא דחייש 

יוחנן לריש לקיש בשלמא לדידי דילפינא ' את ביתו אמר ליה רלטומ  א גמרא,דף ד

ממלואים היינו דתניא זה וזה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם דהואי נמי הזאה 

במלואים אלא לדידך דילפת מסיני הזאה בסיני מי הואי אמר ליה ולטעמיך מי ניחא 

מים תחת דם אלא לדידך הזאה במלואים דם הכא מים הא לא קשיא דתני רבי חייא נכנסו 

דרבי יוחנן תניא כוותיה דריש לקיש ' בסיני מי הואי אמר ליה מעלה בעלמא תניא כוותי

בזאת יבא אהרן אל הקדש במה שאמור בענין מאי ( ויקרא טז)תניא כוותיה דרבי יוחנן 

היא בענין דמלואים ומה אמור בענין דמלואים אהרן פירש שבעה ושמש יום אחד ומשה 

ר לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה ואף לדורות כהן גדול פורש שבעה ומשמש יום מס

אחד ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה לאפוקי צדוקין מוסרין לו כל שבעה כדי 

כ מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת "לחנכו בעבודה מכאן אמרו שבעת ימים קודם יוה

ן השורף את הפרה ללשכה שעל פני ג כך מפרישין כה"פרהדרין וכשם שמפרישין כ

הבירה צפונה מזרחה ואחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם ואם 

תאמר במלואים דם הכא מים אמרת נכנסו מים תחת דם ואומר כאשר עשה ביום הזה צוה 

כ והאי בזאת מיבעי "לעשות לכפר עליכם לעשות אלו מעשה פרה לכפר אלו מעשה יוה' ה

לגופיה בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה אמרי אי לקרבן לחודיה לימא קרא בזה או  ליה

כ קמא הוא דבעי פרישה "באלה מאי בזאת שמעת מינה תרתי מאי ואומר וכי תימא יוה

ג "ג קמא הוא דבעי פרישה אבל כ"כ דעלמא לא אי נמי כ"כדאשכחן במלואים אבל ביוה

יה דריש לקיש משה עלה בענן ונתכסה בענן תניא כוות' ש כאשר עשה וכו"בעלמא לא ת

על ' וישכון כבוד ה( שמות כד)ונתקדש בענן כדי לקבל תורה לישראל בקדושה שנאמר 

הר סיני זה היה מעשה אחר עשרת הדברות שהיו תחלה לארבעים יום דברי רבי יוסי 

מראש חודש ' ע אומר וישכון כבוד ה"הגלילי ר

וכל ישראל עומדין ולא בא [ משה]קרא אל משה ויכסהו הענן להר וי  ב גמרא,דף ד

הכתוב אלא לחלק כבוד למשה רבי נתן אומר לא בא הכתוב אלא למרק אכילה ושתיה 

מתיא בן חרש אומר לא בא הכתוב אלא לאיים עליו כדי ' שבמעיו לשומו כמלאכי השרת ר

גילו ביראה ו' עבדו את ה( תהילים ב)שתהא תורה ניתנת באימה ברתת ובזיע שנאמר 

ברעדה מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנה אמר רב במקום גילה שם תהא רעדה 

ע בפלוגתא דהני תנאי דתניא בששה בחודש ניתנה "במאי קא מיפלגי רבי יוסי הגלילי ור

תורה לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו מאן דאמר בששה בששה ניתנה ובשבעה עלה 

מאן דאמר בשבעה בשבעה ניתנה > ום השביעיויקרא אל משה בי( שמות כד)דכתיב >

רבי יוסי הגלילי סבר לה כתנא קמא [ דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי]ובשבעה עלה 



( שמות כד)דאמר בששה בחודש ניתנה תורה הלכך זה היה מעשה אחר עשרת הדברות 

ביעי על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים למשה ויקרא אל משה ביום הש' וישכון כבוד ה

ח ויכסהו הענן להר ויקרא אל "מר' לקבולי שאר תורה דאי סלקא דעתך וישכון כבוד ה

משה ביום השביעי לקבולי עשרת הדברות הא קבילו להו מששה והא אסתלק ענן מששה 

' ורבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי דאמר בשבעה בחדש ניתנה תורה לישראל בשלמא לר

בתמוז נשתברו הלוחות עשרין וארבעה דסיון עקיבא היינו דמשכחת לה בשבעה עשר 

ושיתסר דתמוז מלו להו ארבעין יומין דהוה בהר ובשבסר בתמוז נחית ואתא ותברינהו 

יוסי הגלילי דאמר ששה דפרישה וארבעין דהר עד עשרין ותלת בתמוז ' ללוחות אלא לר

מר  יוסי הגלילי ארבעין דהר בהדי ששה דפרישה אמר' לא אתבור לוחות אמר לך ר

א דאמר רבי אלעזר ויקרא אל "ויקרא אל משה משה וכל ישראל עומדין מסייע ליה לר

משה משה וכל ישראל עומדין ולא בא הכתוב אלא לחלק לו כבוד למשה מיתיבי קול לו 

קול אליו משה שמע וכל ישראל לא שמעו לא קשיא הא בסיני הא באהל מועד ואי בעית 

אלעזר ואמרי לה ' זריקא רמי קראי קמיה דר' ר אימא לא קשיא הא בקריאה הא בדבור

ולא יכול משה לבא אל אהל מועד כי שכן ( שמות מ)אלעזר רמי כתיב ' זריקא ר' אמר ר

ויבא משה בתוך הענן מלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה ( שמות מ)עליו הענן וכתיב 

ויבואו ( מות ידש)ישמעאל תנא נאמר כאן בתוך ונאמר להלן בתוך ' והביאו בענן דבי ר

( ויקרא א) : בני ישראל בתוך הים מה להלן שביל דכתיב והמים להם חומה אף כאן שביל

ויקרא אל משה וידבר למה הקדים קריאה לדיבור לימדה תורה דרך ארץ שלא יאמר אדם 

כ קורהו מסייע ליה לרבי חנינא דאמר רבי חנינא לא יאמר אדם דבר "דבר לחבירו אלא א

מסיא משמיה דרבי ' מוסיא בר בריה דר' >כן קורהו לאמר אמר ר לחבירו אלא אם

רבה מניין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור [ מנסיא]> מוסיא

אליו מאהל מועד לאמר מכלל דתרווייהו סבירא להו מלואים ' וידבר ה( ויקרא א)שנאמר 

רבי חנינא חד אמר כל הכתוב בהן יוחנן ו' כל הכתוב בהן מעכב בהן דאיתמר מלואים ר

מעכב בהן וחד אמר דבר המעכב לדורות מעכב בהן שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן 

שמעון בן לקיש ' יוחנן הוא דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מדקאמר ליה ר' תסתיים דר

יוחנן אי מה מלואים כל הכתוב בהן מעכב בהן ולא קא מהדר ליה ולא מידי תסתיים ' לר

מאי בינייהו 

ד כל הכתוב בהן מעכב בהן סמיכה "אמר רב יוסף סמיכה איכא בינייהו למ  א גמרא,דף ה

ד דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן סמיכה לא מעכבא ולדורות מנא לן "מעכבא למ

וסמך ונרצה וכי סמיכה מכפרת והלא אין כפרה אלא בדם ( ויקרא א)דלא מעכבא דתניא 

ל וסמך ונרצה שאם עשאה לסמיכה "כי הדם הוא בנפש יכפר ומה ת( ויקרא יז)שנאמר 

שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר רב נחמן בר יצחק אמר תנופה איכא 

ד דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב "ד כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא ולמ"בינייהו למ

לתנופה לכפר וכי תנופה ( רא ידויק)בהן לא מעכבא ולדורות מנא לן דלא מעכבא דתניא 

ל לתנופה לכפר "מכפרת והלא אין כפרה אלא בדם שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר ומה ת

שאם עשאה לתנופה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר רב פפא אמר 

ד דבר שאינו "ד כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא למ"פרישת שבעה איכא בינייהו למ

ות אינו מעכב בהן לא מעכבא ולדורות מנא לן דלא מעכבא מדקא תני מתקינין מעכב לדור

ד כל "ולא קתני מפרישין רבינא אמר ריבוי שבעה ומשיחה שבעה איכא בינייהו למ



ד דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן לא מעכבא "הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא למ

ר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא וכפ( שמות טז)ולדורות מנא לן דלא מעכבא דתניא 

שבעת ימים ילבשם ( שמות כט)את ידו לכהן תחת אביו מה תלמוד לומר לפי שנאמר 

הכהן תחתיו מבניו אין לי אלא נתרבה שבעה ונמשח שבעה נתרבה שבעה ונמשח יום אחד 

נתרבה יום אחד ונמשח שבעה מניין תלמוד לומר אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו 

חן ריבוי שבעה לכתחלה משיחה שבעה לכתחלה מנא לן איבעית אימא מ אשכ"מ

ובגדי הקדש אשר ( שמות כט)מדאיצטריך קרא למעוטה ואיבעית אימא דאמר קרא 

לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם איתקש משיחה לריבוי מה 

ר רבי יצחק בר ד כל הכתוב בהן מעכב אמ"ריבוי שבעה אף משיחה שבעה מאי טעמא דמ

ועשית לאהרן ולבניו ככה ככה עיכובא הוא תינח כל ( שמות כט)ביסנא אמר קרא 

מילתא דכתיבא בהאי ענינא מילתא דלא כתיבא בהאי ענינא מנא לן אמר   ב גמרא,דף ה

' ושמרתם את משמרת ה( ויקרא ח)רב נחמן בר יצחק יליף פתח פתח רב משרשיא אמר 

כאשר ( ויקרא י)ר כי כן צויתי "כי כן צויתי עכובא ת( ויקרא ח)עכובא רב אשי אמר 

כי כן צויתי באנינות יאכלוה כאשר צויתי בשעת מעשה אמר להם ' צויתי כאשר צוה ה

ר יוסי בר חנינא מכנסים אין כתובין בפרשה כשהוא "ולא מאלי אני אומר א' כאשר צוה ה

ביא המכנסים ועשירית וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לה( שמות כט)אומר 

האיפה בשלמא מכנסים כתיבי בענינא דבגדים אלא עשירית האיפה מנא לן אתיא זה זה 

ש "ר יוחנן משום ר"עשירית האפה א' מוזה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה( ויקרא ו)

ויאמר משה אל העדה זה הדבר ( ויקרא ח)ל "בן יוחאי מניין שאף מקרא פרשה מעכב ת

אפילו דיבור מעכב כיצד הלבישן כיצד הלבישן מאי דהוה הוה אלא כיצד ' אשר צוה ה

מלבישן לעתיד לבוא לעתיד לבוא נמי לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם אלא כיצד 

כ בניו וחד "חייא ורבי יוחנן חד אמר אהרן ואח' הלבישן למיסבר קראי פליגי בה בני ר

כ "פת כולי עלמא לא פליגי דאהרן ואחאמר אהרן ובניו בבת אחת אמר אביי בכתונת ומצנ

בניו דבין בצוואה ובין בעשיה אהרן קדים כי פליגי באבנט מאן דאמר אהרן ואחר כך בניו 

ויחגור אותו באבנט והדר כתיב ויחגור אותם אבנט ומאן דאמר אהרן ( ויקרא ח)דכתיב 

אחת הכתיב וחגרת אתם ולמאן דאמר אהרן ובניו בבת ( שמות כט)ובניו בבת אחת דכתיב 

ויחגור אותו באבנט והדר כתיב ויחגור אותם אבנט 

אמר לך ההוא אבנטו של כהן גדול לא זה הוא אבנטו של כהן הדיוט ולמאן   א גמרא,דף ו

ל אבנטו של כהן "כ בניו והכתיב וחגרת אותם אבנט אמר לך ההוא קמ"דאמר אהרן ואח

ור אותם למה לי שמע מינה אהרן גדול זהו אבנטו של כהן הדיוט ויחגור אותו אבנט ויחג

למה  : 'מפרישין כהן גדול וכו : כ בניו ובבת אחת מי משכחת לה לא צריכא דאקדים"ואח

יוחנן כדאית ליה אי לריש לקיש כדאית ליה הכי ' אי לר' מפרישין למה מפרישין כדקאמרי

ויבא יהודה בן בתירה אומר שמא תמצא אשתו ספק נדה ' קאמר מביתו למה פירש תניא ר

עליה אטו ברשיעי עסקינן אלא שמא יבא על אשתו ותמצא ספק נדה אמרוה רבנן קמיה 

דרב חסדא כמאן כרבי עקיבא דאמר נדה מטמאה את בועלה דאי רבנן הא אמרי אין נדה 

ע "כ לא פליגי רבנן עליה דר"מטמאה את בועלה אמר להו רב חסדא אפילו תימרו רבנן ע

זירא שמע מינה בועל נדה אינו כנדה ' ו ליה אמר ראלא באחר אחר אבל בחד אחר מוד

וטובל ביום דאי אמרת בועל נדה כנדה אימת טביל בליליא למחר היכי עביד עבודה והא 

' בעי הערב השמש אלא לאו שמע מינה בועל נדה אינו כנדה רב שימי מנהרדעא אמר אפי



תיבי כל חייבי תימא בועל נדה כנדה דמפרשינן ליה שעה אחת סמוך לשקיעת החמה מי

טבילות טבילתן ביום נדה ויולדת טבילתן בלילה נדה אין בועל נדה לא נדה וכל דאתי 

מרבוייא מיתיבי בעל קרי כמגע שרץ בועל נדה כטמא מת מאי לאו לטבילה לא לטומאתן 

טומאתן בהדיא כתיב בהו האי טומאת שבעה כתיב ביה והאי טומאת שבעה כתיב ביה 

לטבילתן לא לעולם לטומאתן סיפא אצטריכא ליה אלא שחמור  אלא לאו  ב גמרא,דף ו

ש דתני רבי "ממנו בועל נדה שמטמא משכב ומושב בטומאה קלה לטמא אוכלין ומשקין ת

חייא הזב והזבה והמצורע והמצורעת ובועל נדה וטמא מת טבילתן ביום נדה ויולדת 

מטומאת המת אמר טבילתן בלילה תיובתא ועד שאתה מפרישו מטומאת ביתו הפרישהו 

משמיה דרבא זאת אומרת טומאת המת > בר תחליפא>רב תחליפא אבוה דרב הונא 

הותרה היא בציבור רבינא אמר אפילו תימא טומאת המת דחויה היא בצבור טומאת המת 

לא שכיחא טומאת ביתו שכיחא איתמר טומאת המת רב נחמן אמר הותרה היא בציבור 

היכא דאיכא טמאין וטהורין בההוא בית אב כולי עלמא ורב ששת אמר דחויה היא בציבור 

לא פליגי דטהורין עבדי טמאין לא עבדי כי פליגי לאהדורי ולאתויי טהורין מבית אב 

אחרינא רב נחמן אמר היתר היא בציבור ולא מהדרינן ורב ששת אמר דחויה היא בציבור 

בית אב פליג רב נחמן היכא דאיכא טהורין וטמאין בההוא ' ומהדרינן איכא דאמרי אפי

ואמר עבדי נמי טמאין 

דכל טומאת מת בציבור רחמנא שרייה אמר רב ששת מנא אמינא לה   א גמרא,דף ז

דתניא היה עומד ומקריב מנחת העומר ונטמאת בידו אומר ומביאין אחרת תחתיה ואם אין 

מר רב שם אלא היא אומרין לו הוי פקח ושתוק קתני מיהת אומר ומביאין אחרת תחתיה א

נחמן מודינא היכא דאיכא שיריים לאכילה מיתיבי היה מקריב מנחת פרים ואילים 

וכבשים ונטמאת בידו אומר ומביאין אחרת תחתיה ואם אין שם אלא היא אומרין לו הוי 

ז אף על "פקח ושתוק מאי לאו פרים אילים וכבשים דחג אמר לך רב נחמן לא פרים פר ע

ג דקביע ליה "ליה זמן מהדרינן אילים באילו של אהרן דאע גב דציבור הוא כיון דלא קביע

זמן כיון דיחיד הוא מהדרינן כבשים בכבש הבא עם העומר דאיכא שיריים לאכילה 

ש על "מיתיבי דם שנטמא וזרקו בשוגג הורצה במזיד לא הורצה כי תניא ההיא דיחיד ת

במזיד בין באונס  מה הציץ מרצה על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא בין בשוגג בין

לך ' היתר היא בציבור למה לי לרצויי אמ' ד טומא"בין ברצון בין ביחיד בין בציבור ואי ס

תימא בציבור בהנך דלא קביע ' רב נחמן כי קתני הציץ מרצה אדיחיד ואיבעית אימא אפי

ונשא אהרן את עון הקדשים וכי איזה עון הוא נושא אם עון ( שמות כח)לה זמן מיתיבי 

ול הרי כבר נאמר לא ירצה ואם עון נותר הרי כבר נאמר לא יחשב פיג

הא אינו נושא אלא עון טומאה שהותרה מכללה בציבור וקשיא לרב ששת   ב גמרא,דף ז

' תנאי היא דתניא ציץ בין שישנו על מצחו בין שאינו על מצחו מרצה דברי רבי שמעון ר

ש כהן גדול "ו אינו מרצה אמר לו ריהודה אומר עודהו על מצחו מרצה אין עודהו על מצח

כ "כ יוכיח שאין עודהו על מצחו ומרצה אמר לו רבי יהודה הנח לכהן גדול ביוה"ביוה

ש סבר טומאה דחויה היא בציבור אמר אביי "שטומאה הותרה לו בציבור מכלל דר

שמות )ע לא פליגי דלא מרצה כי פליגי דתלי בסיכתא רבי יהודה סבר "בנשבר הציץ דכ

מאי תמיד אילימא ' תמיד לרצון לפני ה( שמות כח)על מצח ונשא ורבי שמעון סבר ( כח

תמיד על מצחו מי משכחת לה מי לא בעי מיעל לבית הכסא ומי לא בעי מינם אלא תמיד 



מרצה הוא ולרבי יהודה נמי הא כתיב תמיד ההוא תמיד שלא יסיח דעתו ממנו כדרבה בר 

ו מציץ "אדם למשמש בתפיליו בכל שעה ושעה קרב הונא דאמר רבה בר רב הונא חייב 

ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה על מצחו תמיד שלא יסיח   א גמרא,דף ח

ש דאמר תמיד מרצה "דעתו ממנו תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה ולר

לו מקום והא כתיב על מצחו ונשא ההוא לקבוע לו מקום הוא דאתא ורבי יהודה לקבוע 

נ אלא על מצחו "ש נמי תיפוק ליה מעל מצחו אין ה"מנא ליה נפקא ליה מעל מצחו ור

ונשא מאי עביד ליה אמר לך ראוי למצח מרצה שאינו ראוי למצח אינו מרצה לאפוקי 

ש "יהודה נשבר הציץ מנא ליה נפקא ליה ממצח מצחו ור' נשבר הציץ דלא מרצה ולר

תנאי כהני תנאי דתניא אחד זה ואחד זה מזין עליו כל  מצח מצחו לא משמע ליה נימא הני

שבעה מכל חטאות שהיו שם דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר אין מזין עליו אלא שלישי 

ג "חנינא סגן הכהנים אומר כהן השורף את הפרה מזין עליו כל שבעה כה' ושביעי בלבד ר

מ סבר טומאה "מיפלגי רכ אין מזין עליו אלא שלישי ושביעי מאי לאו בהא קא "ביוה

יוסי סבר טומאה היתר היא בציבור ותסברא אי סבר רבי יוסי ' דחויה היא בציבור ור

היתר היא בציבור הזאה כלל למה לי אלא דכולי עלמא הני תנאי סברי טומאה דחויה היא 

מ סבר אמרינן טבילה בזמנה מצוה ורבי יוסי סבר לא "בציבור והכא בהא קמיפלגי ר

לה בזמנה מצוה וסבר רבי יוסי לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה והתניא הרי אמרינן טבי

שהיה שם כתוב על בשרו הרי זה לא ירחץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטנופת נזדמנה 

לו טבילה של מצוה כורך עליו גמי וטובל רבי יוסי אומר יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא 

מיפלגי דתנא קמא סבר לא אמרינן טבילה  ישפשף וקיימא לן דבטבילה בזמנה מצוה קא

בזמנה מצוה ורבי יוסי סבר אמרינן טבילה בזמנה מצוה אלא דכולי עלמא להני תנאי 

' אמרינן טבילה בזמנה מצוה והכא בהא קמיפלגי רבי מאיר סבר מקשינן הזאה לטבילה ור

בילה יוסי סבר לא מקשינן הזאה לטבילה ורבי חנינא סגן הכהנים אי מקיש הזאה לט

כהן השורף את הפרה נמי לא ' כ נמי אי לא מקיש הזאה לטבילה אפי"אפילו כהן ביוה

לעולם לא מקיש וכהן השורף את הפרה מעלה בעלמא כמאן אזלא הא דתנו רבנן אין בין 

כהן השורף את הפרה לכהן גדול ביום הכפורים אלא 

פרישתו לטהרה ואין  שזה פרישתו לקדושה ואחיו הכהנים נוגעין בו וזה  ב גמרא,דף ח

חנינא סגן הכהנים הא איכא נמי ' מ או רבי יוסי דאי ר"אחיו הכהנים נוגעין בו כמאן או ר

הא מתקיף לה רבי יוסי ברבי חנינא בשלמא ראשון שמא שלישי שני שמא שלישי שלישי 

שמא שלישי חמישי שמא שביעי שישי שמא שביעי שביעי שמא שביעי אלא רביעי למה 

ל לא בשלישי איכא לספוקי ולא בשביעי איכא לספוקי ולטעמיך הזאה כל לי הזאה כל

שבעה מי איכא והא קיימא לן דהזאה שבות ואינה דוחה את השבת אלא מאי אית לך 

למימר שבעה לבר משבת הכא נמי שבעה לבר מרביעי אמר רבא הלכך כהן גדול ביום 

מילתא בתלתא בתשרי בעי הכפורים דלא בדידן תליא מילתא אלא בקביעא דירחא תליא 

לאפרושי וכל אימת דמתרמי תלתא בתשרי מפרשינן ליה אבל כהן השורף את הפרה 

 : דבדידן תליא מילתא מפרשינן ליה ברביעי בשבת כי היכי דניתרמי רביעי שלו בשבת

תניא רבי יהודה וכי לשכת פרהדרין היתה והלא לשכת בלווטי  : 'ללשכת פרהדרין וכו

היו קורין אותה לשכת בלווטי ומתוך שנותנין עליו ממון לכהונה היתה אלא בתחלה 

ומחליפין אותה כל שנים עשר חודש כפרהדרין הללו שמחליפין אותם כל שנים עשר 



חודש לפיכך היו קוראין אותה לשכת פרהדרין תנן התם הנחתומין לא חייבו אותן חכמים 

ניא להפריש אלא תרומת מעשר וחלה בשלמא תרומה גדולה לא דת

לפי ששלח בכל גבולי ישראל וראה שאין מפרישין אלא תרומה גדולה   א גמרא,דף ט

בלבד מעשר ראשון ומעשר עני נמי לא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא מעשר שני 

ב "נפרשו ונסקו וניכלוהו בירושלים אמר עולא מתוך שפרהדרין הללו חובטין אותן כל י

זול לא אטרחונהו רבנן מאי פרהדרין פורסי אמר חדש ואומרים להן מכרו בזול מכרו ב

תוסיף ימים ושנות רשעים ' יראת ה( משלי י)יוחנן מאי דכתיב ' רבה בר בר חנה אמר ר

תוסיף ימים זה מקדש ראשון שעמד ארבע מאות ועשר שנים ולא שמשו ' תקצרנה יראת ה

מאות ועשרים  'ח כהנים גדולים ושנות רשעים תקצרנה זה מקדש שני שעמד ד"בו אלא י

שנה ששמש שמעון הצדיק ושמונים ' שנה ושמשו בו יותר משלש מאות כהנים צא מהם מ

אלעזר בן ' א ששמש ר"ששמש יוחנן כהן גדול עשר ששמש ישמעאל בן פאבי ואמרי לה י

ר יוחנן בן תורתא מפני "חרסום מכאן ואילך צא וחשוב כל אחד ואחד לא הוציא שנתו א

יו בה שני דברים גלוי עריות ובזיון קדשים גלוי עריות דכתיב מה חרבה שילה מפני שה

ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון ( א בשמואל )

ר יוחנן כל "שמואל בר נחמני א' ג דאמר ר"את הנשים הצובאות פתח אהל מועד ואע

האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה מתוך 

ששהו את קיניהן מיהא מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום בזיון קדשים   ב גמרא,דף ט

גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה ( א בשמואל )דכתיב 

בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי ויאמר אליו האיש קטר יקטירון 

תתן ואם לא לקחתי בחזקה ותהי  כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו כי עתה

מקדש ראשון מפני  : 'כי נאצו האנשים את מנחת ה' חטאת הנערים גדולה מאד את פני ה

( ישעיהו כח)ז דכתיב "ז וגלוי עריות ושפיכות דמים ע"דברים שהיו בו ע' מה חרב מפני ג

 ר יונתן קצר מצע זה מהשתרר עליו"כי קצר המצע מהשתרע מאי קצר המצע מהשתרע א

ר שמואל בר נחמני כי מטי רבי "והמסכה צרה כהתכנס א( ישעיהו כח)שני רעים כאחד 

כונס כנד מי הים נעשית לו מסכה ( תהילים לג)יונתן להאי קרא בכי אמר מאן דכתיב ביה 

יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ' ויאמר ה( ישעיהו ג)צרה גלוי עריות דכתיב 

טפוף תלכנה וברגליהן תעכסנה יען כי גבהו בנות ציון שהיו ומשקרות עינים הלוך ו

מהלכות ארוכה בצד קצרה ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות בקומה זקופה ומשקרות 

עינים דהוו מליין כוחלא עיניהן הלוך וטפוף תלכנה שהיו מהלכות עקב בצד גודל 

במנעליהן וכשמגיעות  ר יצחק שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות"וברגליהן תעכסנה א

ר כארס בכעוס שפיכות "אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן ומכניסין בהן יצה

עד אשר מלא את [ הרבה מאד]וגם דם נקי שפך מנשה ( ב כאמלכים )דמים דכתיב 

ירושלם פה לפה אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה 

ז גלוי "נאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות עחרב מפני שהיתה בו ש

ה אתאן למקדש ראשון "עריות ושפיכות דמים רשעים היו אלא שתלו בטחונם בהקב

' ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל ה( מיכה ג)דכתיב 

גזרות ' ה ג"עליהן הקב בקרבנו לא תבוא עלינו רעה לפיכך הביא' ישענו לאמר הלא ה

לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין ( מיכה ג)עבירות שבידם שנאמר ' כנגד ג

( יחזקאל כא)תהיה והר הבית לבמות יער ובמקדש ראשון לא הוה ביה שנאת חנם והכתיב 



אלו בני אדם [ אלעזר]> אליעזר>ר "מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספוק אל ירך וא

שותין זה עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם ההיא בנשיאי ישראל שאוכלין ו

זעק והילל בן אדם כי היא היתה בעמי ותניא זעק והילל בן אדם ( יחזקאל כא)הואי דכתיב 

א דאמרי תרווייהו ראשונים "יוחנן ור' יכול לכל תלמוד לומר היא בכל נשיאי ישראל ר

נתגלה עונם לא נתגלה קצם אמר רבי יוחנן שנתגלה עונם נתגלה קצם אחרונים שלא 

ל ריש לקיש אדרבה אחרונים עדיפי "טובה צפורנן של ראשונים מכריסו של אחרונים א

אף על גב דאיכא שעבוד מלכיות קא עסקי בתורה אמר ליה בירה תוכיח שחזרה 

לראשונים ולא חזרה לאחרונים שאלו את רבי אלעזר ראשונים גדולים או אחרונים 

אמר להם תנו עיניכם בבירה איכא דאמרי אמר להם עידיכם בירה ריש לקיש הוי  גדולים

שיר )ל אלהא סנינא לכו דכתיב "סחי בירדנא אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא א

אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז אם ( השירים ח

נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא 

עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט בו מאי ארז אמר עולא ססמגור 

מאי ססמגור אמר רבי אבא בת קול כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי 

נסתלקה רוח הקודש מישראל ועדיין היו משתמשין בבת קול וריש לקיש מי משתעי בהדי 

דמרא דארעא דישראל הוה ולא הוה [ אלעזר]> אליעזר>בר חנה ומה רבי  רבה בר

ל בהדיה בשוק יהבו ליה עיסקא בלא סהדי בהדי "ל בהדיה דמאן דמשתעי ר"משתעי ר

ח משתעי אמר רב פפא שדי גברא בינייהו או ריש לקיש הוה וזעירי או רבה בר בר "רבב

נ סליקו כולהו בימי "היינו טעמא אל לאו "א כי אתא לקמיה דרבי יוחנן א"חנה הוה ור

יפת אלהים ליפת וישכן ( בראשית ט)עזרא לא הוה שריא שכינה במקדש שני דכתיב 

באהלי שם 

אף על גב דיפת אלהים ליפת אין השכינה שורה אלא באהלי שם ופרסאי   א גמרא,דף י

ומשך ותירס בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון ותובל ( בראשית י)מנא לן דמיפת קאתו דכתיב 

גומר זה גרממיא מגוג זו קנדיא מדי זו מקדוניא יון כמשמעו תובל זה בית אונייקי משך זו 

סימאי ורבנן ואמרי לה רבי סימון ורבנן חד אמר זו בית תרייקי ' מוסיא תירס פליגי בה ר

וחד אמר זו פרס תני רב יוסף תירס זו פרס סבתה ורעמה וסבתכא תני רב יוסף סקיסתן 

ותהי ( בראשית י)וסקיסתן ברייתא בין חדא לחדא מאה פרסי והיקפה אלפא פרסי  גוייתא

ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בבל כמשמעה ארך זה אוריכות ואכד זה בשכר 

מן הארץ ההיא יצא אשור תני רב יוסף אשור זה סילק ( בראשית י)כלנה זה נופר נינפי 

עיר ואת כלח נינוה כמשמעו רחובות עיר זו פרת ויבן את נינוה ואת רחובות ( בראשית י)

דמישן כלח זו פרת דבורסיף ואת רסן בין נינוה ובין כלח היא העיר הגדולה רסן זה 

אקטיספון היא העיר הגדולה איני יודע אם נינוה העיר הגדולה אם רסן העיר הגדולה 

הוי אומר נינוה  ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים מהלך שלשת ימים( יונה ג)כשהוא אומר 

ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק תנא אחימן מיומן ( במדבר יג)היא העיר הגדולה 

שבאחים ששי שמשים את הארץ כשחיתות תלמי שמשים את הארץ תלמים תלמים דבר 

אחר אחימן בנה ענת ששי בנה אלוש תלמי בנה תלבוש ילידי הענק שמעניקין החמה 

ירמיהו )אמר רבי עתידה רומי שתפול ביד פרס שנאמר  בקומתן אמר רבי יהושע בן לוי

[ אל]> על>אדום ומחשבותיו אשר חשב [ אל]> על>אשר יעץ ' לכן שמעו עצת ה( מט

יושבי תימן אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישים עליהם נוהם מתקיף לה רבה בר 



שר ראית האיל א>ו>( דנייאל ח)עולא מאי משמע דהאי צעירי הצאן פרס הוא דכתיב 

והצפיר השעיר מלך יון ( דנייאל ח)מלכי מדי ופרס ואימא יון דכתיב > הוא>בעל הקרנים 

כי סליק רב חביבא בר סורמקי אמרה קמיה דההוא מרבנן אמר ליה מאן דלא ידע פרושי 

קראי מותיב תיובתא לרבי מאי צעירי הצאן זוטרא דאחוהי דתני רב יוסף תירס זה פרס 

יהודה ברבי אלעאי עתידה רומי שתפול ' אמר רבי יוחנן משום ראמר רבה בר בר חנה 

ביד פרס קל וחומר ומה מקדש ראשון שבנאוהו בני שם והחריבוהו כשדיים נפלו כשדיים 

ביד פרסיים מקדש שני שבנאוהו פרסיים והחריבוהו רומיים אינו דין שיפלו רומיים ביד 

ה רב כהנא ורב אסי לרב בנויי ביד פרסיים אמר רב עתידה פרס שתפול ביד רומי אמרו לי

אינהו נמי הא קא [ להו]> ליה>סתורי אמר להו אין גזירת מלך היא איכא דאמרי אמר 

סתרי בי כנישתא תניא נמי הכי עתידה פרס שתפול ביד רומי חדא דסתרי בי כנישתא ועוד 

עד  גזירת מלך הוא שיפלו בונין ביד סותרין דאמר רב יהודה אמר רב אין בן דוד בא

לכן יתנם ( מיכה ג)שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו תשעה חדשים שנאמר 

ר כל הלשכות שהיו במקדש לא "ת : עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל

יהודה והלא ' היו להן מזוזה חוץ מלשכת פרהדרין שהיה בה בית דירה לכהן גדול אמר ר

להן בית דירה ולא היה להן מזוזה אלא לשכת פרהדרין  כמה לשכות היו במקדש שהיה

קסבר רבי יהודה כל בית שאינו עשוי [ רבה]> רבא>יהודה אמר ' ט דר"גזירה היתה מ

> את>והכיתי ( עמוס ג)לימות החמה ולימות הגשמים אינו בית איתיביה אביי והכתיב 

לא איקרי איתיביה  ל בית חורף ובית קיץ איקרי בית סתמא"בית החורף על בית הקיץ א

יהודה מחייב בעירוב ' יהודה מחייב וחכמים פוטרין ותני עלה ר' אביי סוכת החג בחג ר

ובמזוזה ובמעשר וכי תימא מדרבנן בשלמא עירוב ומזוזה איכא למימר מדרבנן אלא 

מעשר מי איכא למימר מדרבנן 

החיוב אלא אמר דילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על   ב גמרא,דף י

אביי בשבעה דכולי עלמא לא פליגי דמיחייבא כי פליגי בשאר ימות השנה רבנן סברי 

ל רבא והא סוכת החג "יהודה סבר לא גזרינן א' גזרינן שאר ימות השנה אטו שבעה ור

ע לא פליגי דפטורה כי פליגי בשבעה "בחג קתני אלא אמר רבא בשאר ימות השנה כ

טעמא לחוד סוכה טעמא לחוד רבי יהודה לטעמיה דאמר סוכה וסוכה טעמא לחוד ולשכה 

דירת קבע בעינן ומיחייבא במזוזה ורבנן לטעמייהו דאמרי סוכה דירת עראי בעינן ולא 

מיחייבא במזוזה ולשכה טעמא לחוד רבנן סברי דירה בעל כרחה שמה דירה ורבי יהודה 

שלא יאמרו כהן גדול חבוש סבר דירה בעל כרחה לא שמה דירה ומדרבנן הוא דתקינו לה 

בבית האסורין מאן תנא להא דתנו רבנן 

כל השערים שהיו שם לא היה להם מזוזה חוץ משער ניקנור שלפנים   א גמרא,דף יא

יהודה היא גופה גזירה ואנן ' יהודה דאי ר' ממנו לשכת פרהדרין לימא רבנן היא ולא ר

ר בשעריך אחד "ולה חדא גזירה היא תיהודה כ' ניקום ונגזור גזירה לגזירה אפילו תימא ר

שערי בתים ואחד שערי חצירות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות יש בהן חובת 

ל אביי לרב "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך א( דברים ו)' מצוה למקום משום שנא

בי ט לא עבדו להו רבנן מזוזה אמר ליה הנהו חזוק לאקרא דכו"ספרא הני אבולי דמחוזא מ

ל ואקרא דכובי גופה תבעי מזוזה דהא אית בה דירה לשומר בית האסורין "הוא דעבידי א

דהא תניא בית הכנסת שיש בו בית דירה לחזן הכנסת חייבת במזוזה אלא אמר אביי משום 

ר יהודה "סכנה דתניא מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים פעמים ביובל וא



מזוזות בשוק העליון של צפורי ומצאו קסדור אחד ונטל מעשה בארטבין אחד שהיה בודק 

אלעזר שלוחי מצוה אין ניזוקין היכא דקביע היזקא שאני דכתיב ' ממנו אלף זוז והאמר ר

עגלת בקר תקח ' ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני ויאמר ה( א טזשמואל )

התבן ובית הבקר ובית  באתי תני רב כהנא קמיה דרב יהודה בית' בידך ואמרת לזבוח לה

העצים ובית האוצרות פטורים מן המזוזה מפני שהנשים נאותות בהן ומאי נאותות רוחצות 

ל רב יהודה טעמא דרוחצות הא סתמא חייבין והתניא רפת בקר פטורה מן המזוזה אלא "א

ל רב כהנא "פ שהנשים מתקשטות בהן פטורין א"מאי נאותות מתקשטות והכי קתני אע

תקשטות בהן פטורין והתניא רפת בקר פטורה מן המזוזה ושהנשים מתקשטות ושהנשים מ

בה חייבת במזוזה אלא מאי אית לך למימר מתקשטות תנאי היא לדידי נמי סתמא תנאי 

היא דתניא ביתך ביתך המיוחד לך פרט לבית התבן ולבית הבקר ולבית העצים ולבית 

מרו בית הכסא ובית הבורסקי ובית האוצרות שפטורין מן המזוזה ויש מחייבין באמת א

המרחץ ובית הטבילה ושהנשים נאותות בהן פטורים מן המזוזה רב כהנא מתרץ לטעמיה 

ורב יהודה מתרץ לטעמיה רב כהנא מתרץ לטעמיה ביתך ביתך המיוחד לך פרט לבית 

התבן ולבית הבקר ולבית העצים ולבית האוצרות שפטורים מן המזוזה בסתם ויש 

תם באמת אמרו בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה שמחייבים בס

ושהנשים נאותות בהן ומאי נאותות רוחצות פטורין מן המזוזה אי הכי היינו מרחץ 

ד אמינא מרחץ דרבים דנפיש זוהמיה "אשמעינן מרחץ דרבים ואשמעינן מרחץ דיחיד דס

ל ורב יהודה מתרץ לטעמיה "מאבל מרחץ דיחיד דלא נפיש זוהמיה אימא ליחייב במזוזה ק

הכי קתני ביתך ביתך המיוחד לך פרט לבית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות 

מתקשטות ויש מחייבין במתקשטות אבל סתם דברי הכל פטור ' שפטורין מן המזוזה אפי

פ שהנשים "באמת אמרו בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה אע

פטורין מן המזוזה משום דנפיש זוהמיה ולרב יהודה סתמא דברי הכל מתקשטות בהן 

פטור והתניא בשעריך אחד שערי בתים ואחד שערי חצירות ואחד שערי מדינות ואחד 

שערי עיירות ורפת ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן חייבין במזוזה יכול שאני 

מרבה אף 

ל בית מה בית מיוחד לדירה יצאו אלו "בית שער אכסדרה ומרפסת ת  ב גמרא,דף יא

שאין מיוחדין לדירה יכול שאני מרבה אף בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית 

ל בית מה בית העשוי לכבוד אף כל העשוי לכבוד יצאו אלו שאין עשויין "הטבילה ת

 ל בית מה בית שהוא חול אף"לכבוד יכול שאני מרבה אף הר הבית והלשכות והעזרות ת

כל שהוא חול יצאו אלו שהן קודש תיובתא תני רב שמואל בר יהודה קמיה דרבא ששה 

שערים פטורין מן המזוזה בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות ושער המדי 

ל שער "ל פתחת בששה וסלקת בשבעה א"א' ושער שאינו מקורה ושער שאינו גבוה י

מזוזה וחכמים פוטרים ושוין שאם יש ברגלה מ מחייב ב"המדי תנאי היא דתניא כיפה ר

נ יש "ולאו כלום היא א' ואין ברגלה ג' ע גבוהה י"עשרה שחייבת במזוזה אמר אביי דכ

ואין ' ויש ברגלה ג' ולאו כלום היא לא נחלקו אלא בגבוהה י' ואינה גבוהה י' ברגלה ג

נן סברי אין מ סבר חוקקין להשלים ורב"ויש בה לחוק להשלימה לארבעה ר' ברחבה ד

ר בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבת במזוזה פשיטא מהו "חוקקין להשלים ת

דברים )דתימא ביתך ולא ביתה ביתך ולא בתיהם קמשמע לן ואימא הכי נמי אמר קרא 

למען ירבו ימיכם וימי בניכם הני בעו חיי והני לא בעו חיי אלא ביתך למה לי כדרבא ( יא



תך וכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר ברישא תניא אידך בית הכנסת דאמר רבא דרך ביא

ובא אשר לו ( ויקרא יד)ובית השותפין ובית האשה מטמאין בנגעים פשיטא מהו דתימא 

בבית ארץ אחוזתכם ( ויקרא יד)נ אמר קרא "ל ואימא ה"הבית לו ולא לה לו ולא להן קמ

ה "השאיל כליו ואומר שאין לו הקבאלא לו למה לי מי שמייחד ביתו לו שאינו רוצה ל

מפרסמו כשמפנה את ביתו פרט למשאיל כליו לאחרים ובית הכנסת מי מטמא בנגעים 

ל ובא אשר לו הבית מי "והתניא יכול יהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאין בנגעים ת

 מ הא רבנן דתניא בית הכנסת שיש"שמיוחד לו יצאו אלו שאין מיוחדין לו לא קשיא הא ר

מ מחייב וחכמים פוטרין "בה בית דירה לחזן הכנסת חייב במזוזה ושאין בה בית דירה ר

ואיבעית אימא הא והא רבנן ולא קשיא הא דאית בה בית דירה הא דלית בה בית דירה ואי 

בעית אימא הא והא דלית בה בית דירה 

אחוזתכם  והא דכרכים והא דכפרים ודכרכים אין מטמא בנגעים והתניא  א גמרא,דף יב

יהודה אני לא שמעתי ' אחוזתכם מטמאה בנגעים ואין ירושלים מטמאה בנגעים אמר ר

ג דכרכים "אלא מקום מקדש בלבד הא בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאין בנגעים ואע

נינהו אימא אמר רבי יהודה אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד במאי קא מיפלגי תנא 

לשבטים ורבי יהודה סבר ירושלים נתחלקה לשבטים  קמא סבר ירושלים לא נתחלקה

ובפלוגתא דהני תנאי דתניא מה היה בחלקו של יהודה הר הבית הלשכות והעזרות ומה 

היה בחלקו של בנימין אולם והיכל ובית קדשי הקדשים ורצועה היתה יוצאה מחלקו של 

יה מצטער עליה יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי ובנימין הצדיק ה

חופף עליו כל היום לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה ( דברים לג)לבלעה בכל יום שנאמר 

אושפיזכן לגבורה שנאמר ובין כתפיו שכן והאי תנא סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים 

בר ]> צדוק>אלעזר בר ' דתניא אין משכירין בתים בירושלים לפי שאינה שלהן ר

טות לפיכך עורות קדשים בעלי אושפזיכנין נוטלין אותן בזרוע אומר אף לא מ[ שמעון

אמר אביי שמע מינה אורח ארעא למישבק איניש גולפא ומשכא לאושפיזיה ודכפרים מי 

מטמא בנגעים והתניא לאחוזה עד שיכבשו אותה כבשו אותה ולא חלקוה לשבטים חלקו 

ל "מכיר את שלו מניין תלשבטים ולא חלקו לבית אבות חלקו לבית אבות ואין כל אחד 

ובא אשר לו הבית מי שמיוחד לו יצא אלו שאין מיוחדין לו אלא מחוורתא ( ויקרא יד)

פשיטא אירע בו פסול קודם תמיד של שחר  : ומתקינין לו כהן אחר : כדשנין מעיקרא

מחנכין אותו בתמיד של שחר אלא אירע בו פסול אחר תמיד של שחר במה מחנכין אותו 

בר אהבה באבנט הניחא למאן דאמר אבנטו של כהן גדול זה הוא אבנטו של  אמר רב אדא

כהן הדיוט אלא למאן דאמר אבנטו של כהן גדול לא זהו אבנטו של כהן הדיוט מאי איכא 

למימר אמר אביי לובש שמונה ומהפך בצינורא וכדרב הונא דאמר רב הונא זר שהפך 

בצינורא חייב מיתה ורב פפא אמר 

עבודתו מחנכתו מי לא תניא כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן   ב גמרא,דף יב

מכאן ואילך עבודתן מחנכתן הכא נמי עבודתו מחנכתו כי אתא רב דימי אמר אבנטו של 

כהן הדיוט רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון חד אמר של כלאים וחד אמר של בוץ תסתיים 

' הן הדיוט אלא אבנט דברי רבי רדרבי הוא דאמר של כלאים דתניא אין בין כהן גדול לכ

שמעון אומר אף לא אבנט אימת אי נימא בשאר ימות השנה טובא איכא כהן ' אלעזר בר

גדול משמש בשמונה והדיוט בארבעה אלא לאו ביום הכפורים אמרי לא לעולם בשאר 

ימות השנה ובהנך דשוין כי אתא רבין אמר אבנטו של כהן גדול ביום הכפורים דברי הכל 



בוץ בשאר ימות השנה דברי הכל של כלאים לא נחלקו אלא באבנטו של כהן הדיוט של 

שמעון ' בין בשאר ימות השנה בין ביום הכפורים שרבי אומר של כלאים ורבי אלעזר בר

על בשרו מה תלמוד ( ויקרא ו)אומר של בוץ אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא 

יהודה רבי דוסא אומר להביא ' הדשן דברי רלומר ילבש להביא מצנפת ואבנט להרמת 

בגדי כהן גדול ביום הכפורים שהן כשרין לכהן הדיוט רבי אומר שתי תשובות בדבר חדא 

ג ביום הכיפורים לא זה הוא אבנטו של כהן הדיוט ועוד בגדים "דאבנטו של כ

שנשתמשתה בהן קדושה חמורה תשמש בהן קדושה קלה אלא מה תלמוד לומר ילבש 

והניחם שם מלמד שטעונין ( ויקרא טז)דוסא לטעמיה דתניא ' את השחקין ואזדא ר לרבות

ר אירע בו פסול ומינו אחר תחתיו "כ אחר ת"גניזה רבי דוסא אומר שלא ישתמש בהן יוה

יוסי אומר ראשון ' מאיר ר' ראשון חוזר לעבודתו שני כל מצות כהונה גדולה עליו דברי ר

יוסי מעשה ביוסף בן אלם ' ג ולא לכהן הדיוט אמר ר"לא לכחוזר לעבודתו שני אינו ראוי 

בציפורי שאירע בו פסול בכהן גדול ומינוהו תחתיו ואמרו חכמים ראשון חוזר לעבודתו 

ג משום איבה כהן הדיוט משום מעלין "שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט כ

ר יוחנן "בקודש ולא מורידין אמר רבה בר בר חנה א

יוסי שאם עבר ועבד עבודתו כשרה אמר רב ' יוסי ומודה ר' הלכה כר  א גמרא,יגדף 

יוסי שאם מת ראשון שחוזר לעבודתו פשיטא מהו ' יוסי ומודה ר' יהודה אמר רב הלכה כר

ורבנן  : רבי יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינין לו : ל"דתימא הויא ליה צרה מחיים קמ

כ אין "אמרו לו א : ן טומאה שכיחא מיתה לא שכיחאנמי הא חיישי לשמא אמרי לך רבנ

שפיר קא אמרי ליה לרבי יהודה ורבי יהודה אמר לך למיתה דחדא חיישינן  : לדבר סוף

למיתה דתרתי לא חיישינן ורבנן אי איכא למיחש אפילו למיתה דתרין חיישינן ורבנן 

למה מתקינין כהן אחר ג זריז הוא אי זריז הוא "נימרו אינהו לנפשייהו אמרי לך רבנן כ

כיון דעבדינן ליה צרה כל שכן דמזדרז טפי ומי סגי ליה בתקנתא ביתו אמר רחמנא והך 

כ הוה ליה "לאו ביתו היא דמקדש לה והא כמה דלא כניס לה לאו ביתו היא דכניס לה א

וכפר בעדו ובעד ביתו ולא בעד שני בתים דהדר ( ויקרא טז)שני בתים ורחמנא אמר 

מגרש לה הדרא קושיין לדוכתא לא צריכא דמגרש לה על תנאי דאמר לה  מגרש לה אי

שתמותי ודילמא לא מייתא והוה ליה שני בתים אלא דאמר לה הרי ]הרי זה גיטיך על מנת 

שלא תמותי אי לא מיתה מיגרשא לה ואי מיתה הא קיימא הך ודילמא [ זה גיטיך על מנת

תא חברתה וקם ליה בלא בית אלא דאמר לה היא לא מיתה והוה ליה גיטא דהאי גיטא ומיי

מיתה הא קיימא הך מיתה הך הא קיימא הא ודילמא לא [ אחת מכם]על מנת שתמות 

מייתא ולא חדא מינייהו והוה ליה שני בתים ועוד כי האי גוונא מי הוי גיטא והאמר רבא 

מי חיי פלוני הרי זה גיטיך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חיי וחייכי אין זה כריתות כל י

הרי זה כריתות אלא דאמר לה הרי זה גיטיך על מנת שלא תמות חברתיך אי לא מיתה 

חברתה מיגרשא ואי מיתה הא הא קיימא הא ודילמא מייתא חברתה בפלגא דעבודה 

ואיגלי מלתא 

למפרע דגיטא דהא לאו גיטא הוא ועביד ליה עבודה בשני בתים אלא   ב גמרא,דף יג

יטיך על מנת שתמות חברתיך ודילמא מייתא חברתה והוה ליה גיטא דאמר לה הרי זה ג

דהא גיטא וקם ליה בלא בית אלא דמגרש להו לתרוייהו לחדא אמר לה הרי זה גיטיך על 

מנת שלא תמות חברתיך ולחדא אמר לה הרי זה גיטיך על מנת שלא תכנסי לבית הכנסת 

הוה ליה גיטא דתרוייהו גיטא ודילמא לא מייתא חברתה ולא עיילא היא לבית הכנסת ו



וקם ליה בלא בית אלא לחדא אמר לה הרי זה גיטיך על מנת שלא תמות חברתיך ולחדא 

ז גיטיך על מנת שאכנס אני לבית הכנסת דאי מייתא הא קיימא הא ואי מייתא "אמר לה ה

הא קיימא הא מאי איכא למימר דילמא מייתא חברתה בפלגא דעבודה ועבד ליה עבודה 

בשני בתים אי חזי לה דקא בעיא למימת קדים איהו ועייל לבית הכנסת ומשוי  למפרע

לגיטא דהא גיטא למפרע מתקיף לה רב אסי ואיתימא רב עוירא אלא מעתה שתי יבמות 

הבאות מבית אחד לא יתייבמו יבמתו יבמתו ריבה מתקיף לה רבינא ואיתימא רב שרביה 

הארוסה תנו רבנן כהן גדול מקריב אונן  אלא מעתה ארוסה לא תתייבם החוצה לרבות את

ואינו אוכל רבי יהודה אומר כל היום מאי כל היום אמר רבא לא נצרכה אלא להביאו 

מתוך ביתו אמר ליה אביי השתא לרבי יהודה אפוקי מפקינן ליה דתניא היה עומד ומקריב 

אומר יגמור  יוסי' יהודה ר' על גבי המזבח ושמע שמת לו מת מניח עבודתו ויוצא דברי ר

ואת אמרת מייתינן ליה מתוך ביתו אלא אמר רבא מאי כל היום 

ל רב אדא בר אהבה "לומר שאינו עובד כל היום גזירה שמא יאכל א  א גמרא,דף יד

יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינין לו ' לרבא ומי גזר רבי יהודה שמא יאכל והתנן ר

א גזר רבי יהודה שמא יאכל אמר ליה שמא תמות אשתו ואי מייתא אשתו עביד עבודה ול

הכי השתא התם כיון דיום הכפורים הוא דכולי עלמא לא קא אכלי הוא נמי לא אתי למיכל 

הכא דכולי עלמא אכלי הוא נמי אתי למיכל וכי האי גוונא מי חיילא עליה אנינות והא 

: מיגרשא נהי דאנינות לא חייל עליה אטרודי מי לא מיטריד

ל שבעת הימים הוא זורק את הדם ומקטיר את הקטורת ומיטיב את כ  א משנה,דף יד

הנרות ומקריב את הראש ואת הרגל ושאר כל הימים אם רצה להקריב מקריב שכהן גדול 

: מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש

ע הא אמר טהור "מאן תנא אמר רב חסדא דלא כרבי עקיבא דאי ר  א גמרא,דף יד

והזה הטהור על הטמא ( במדבר יט)עביד עבודה דתניא  שנפלה עליו הזאה טמאתו היכי

עקיבא וחכמים אומרים אין הדברים הללו ' על הטמא טהור ועל הטהור טמא דברי ר

אמורין אלא בדברים המקבלים טומאה מאי היא כדתנן נתכוון להזות על הבהמה והזה על 

ש באזוב לא האדם אם יש באזוב ישנה נתכוון להזות על האדם והזה על הבהמה אם י

עקיבא נכתוב רחמנא והזה הטהור עליו מאי על הטמא שמע מינה על הטמא ' ט דר"ישנה מ

טהור ועל הטהור טמא ורבנן האי לדברים המקבלין טומאה הוא דאתא אבל הכא קל 

עקיבא היינו דקאמר שלמה ' וחומר הוא אם על הטמא טהור על הטהור לא כל שכן ור

רחוקה ממני ורבנן ההוא למזה ולמזין עליו טהור ונוגע אמרתי אחכמה והיא ( קוהלת ז)

ומזה מי הנדה יכבס בגדיו מאי מזה נוגע ( במדבר יט)בהן טמא ומזה טהור והכתיב 

והכתיב מזה והא כתיב נוגע ועוד מזה בעי כיבוס בגדים נוגע לא בעי כבוס בגדים אלא 

נן שיעור הזאה הניחא ל דבעי"ט כתיב מזה הא קמ"מאי מזה נושא ונכתוב רחמנא נושא מ

ד הזאה אין צריכה שיעור מאי איכא למימר אפילו "ד הזאה צריכה שיעור אלא למ"למ

ד הזאה אין צריכא שיעור הני מילי אגבא דגברא אבל במנא צריכה שיעור דתנן כמה "למ

יהא בהן ויהא כדי הזאה כדי שיטבול 

ע דעביד עבודה כוליה יומא "ראשי גבעולין ויזה אביי אמר אפילו תימא ר  ב גמרא,דף יד

 : ומקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות : ולפניא מדו עליה וטביל ועביד הערב השמש

אלמא קטורת ברישא והדר נרות ורמינהו מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ומי שזכה 

במנורה ומי שזכה בקטורת אמר רב הונא מאן תנא תמיד רבי שמעון איש המצפה הוא והא 



נן ליה דתנן בא לו לקרן מזרחית צפונית נותן מזרחה צפונה מערבית דרומית איפכא שמעי

נותן מערבה דרומה ותני עלה רבי שמעון איש המצפה משנה בתמיד מזרחית צפונית נותן 

יוחנן מאן ' מזרחה צפונה מערבית דרומית נותן מערבה ואחר כך נותן דרומה אלא אמר ר

א ורמי סדר יומא אסדר יומא דתנן פייס השני תנא סדר יומא רבי שמעון איש המצפה הו

מי שוחט מי זורק מי מדשן מזבח הפנימי ומי מדשן את המנורה ומי מעלה אברים לכבש 

פייס השלישי חדשים לקטורת בואו והפיסו אמר אביי לא קשיא כאן בהטבת שתי נרות 

יה כאן בהטבת חמש נרות למימרא דבקטורת מפסיק להו והא אביי מסדר מערכה משמ

דגמרא בדם התמיד מפסיק להו אמרי לא קשיא ההיא לאבא שאול הא לרבנן דתניא לא 

כ יקטיר אלא יקטיר ואחר כך ייטיב אבא שאול אומר מטיב ואחר "ייטיב את הנרות ואח

בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות ( שמות ל)כך מקטיר מאי טעמא דאבא שאול דכתיב 

והדר יקטירנה ורבנן מאי קאמר רחמנא 

בעידן הטבה תהא מקטר קטורת דאי לא תימא הכי בין הערבים דכתיב   א גמרא,טו דף

ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה הכי נמי דברישא מדליק נרות ( שמות ל)

והדר מקטיר קטורת של בין הערבים וכי תימא הכי נמי והתניא מערב עד בקר תן לה 

ועד בקר דבר אחר מערב עד בקר אין לך  מדתה שתהא דולקת והולכת כל הלילה מערב

עבודה שכשרה מערב עד בקר אלא זו בלבד אלא מאי קאמר רחמנא בעידן הדלקה תהא 

מקטר קטורת הכא נמי בעידן הטבה תהא מקטר קטורת ואבא שאול אמר לך שאני התם 

דכתיב אותו רב פפא אמר לא קשיא הא רבנן הא אבא שאול במאי אוקימתא למתניתין 

רבנן פייס כאבא שאול אימא סיפא הביאו לו את התמיד קרצו ומרק אחר שחיטה דהכא כ

על ידו נכנס להקטיר את הקטורת ולהיטיב את הנרות אתאן לרבנן רישא וסיפא רבנן 

ומציעתא אבא שאול אמר לך רב פפא אין רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול בשלמא 

תא אבא שאול לא מוקים לה אלא רב אביי לא אמר כרב פפא רישא וסיפא רבנן ומציע

פפא מאי טעמא לא אמר כאביי אמר לך תנא ברישא הטבת שתי נרות והדר הטבת חמש 

נרות ואביי אמר לך אורויי בעלמא הוא דקא מורי וסדרא הא הדר תני ליה גופא בא לו 

לקרן מזרחית צפונית נותן מזרחית צפונית מערבית דרומית נותן מערבית דרומית ותני 

ש איש המצפה משנה בתמיד בא לו לקרן מזרחית צפונית נותן מזרחית צפונית "ה רעל

יוחנן ' ש איש המצפה אמר ר"ט דר"כ נותן דרומה מ"מערבית דרומית נותן מערבה ואח

על עולת ' ושעיר עזים אחד לחטאת לה( במדבר כח)ינאי אמר קרא ' משום חד דבי ר

יד בה מעשה חטאת הא כיצד נותן אחת התמיד יעשה ונסכו עולה היא ואמר רחמנא עב

שהיא שתים כמעשה עולה שתים שהן שתים כמעשה חטאת וליתן שתים שהן ארבע 

כמעשה עולה וארבע שהן ארבע כמעשה חטאת לא מצינו דמים שמכפרין וחוזרין ומכפרין 

כ הקישן הכתוב הכא נמי בעל כרחן "וכי מצינו דמים שחציין חטאת וחציין עולה אלא ע

הכתוב התם פיסוק מתנות בעלמא היא וניתיב אחת שהיא שתים למטה כמעשה הקישן 

עולה שתים שהן שתים למעלה כמעשה חטאת לא מצינו דמים שחציין למעלה וחציין 

למטה ולא והתנן הזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה כמצליף מאי כמצליף מחוי רב יהודה 

פעמים מאי לאו אפלגיה דמזבח  כמנגדנא ולא והתנן הזה ממנו על טהרו של מזבח שבע

כדאמרי אינשי טהר טיהרא הוא פלגא דיומא אמר רבה בר שילא לא 

וכעצם השמים לטהר מאי שנא דיהיב ( שמות כד)אגופיה דמזבח דכתיב   ב גמרא,דף טו

עולה ברישא והדר יהיב דחטאת ניתיב ברישא דחטאת והדר ניתיב דעולה כיון דעולה היא 



שנא דיהיב מזרחית צפונית ומערבית דרומית ניתיב דרומית היא קדמה ברישא ומאי 

מזרחית והדר צפונית מערבית אמרי עולה טעונה יסוד וקרן דרומית מזרחית לא הוה ליה 

יסוד מאי שנא דיהיב ברישא מזרחית צפונית והדר מערבית דרומית ניתיב ברישא 

תה פונה לא יהו אלא מערבית דרומית והדר מזרחית צפונית כיון דאמר מר כל פינות שא

דרך ימין למזרח ברישא בההוא פגע וממאי דבעולה הוא דקאמר רחמנא עביד בה מעשה 

במדבר )ד דכתיב "חטאת ודילמא בחטאת הוא דקאמר רחמנא עביד בה מעשה עולה לא ס

על עולת התמיד יעשה ונסכו מאי קאמר רחמנא מידי דחטאת שדי אעולה תנן התם ( כח

' והביאו טלה מלשכת בית הטלאים והלא לשכת הטלאים היתאמר להם הממונה צאו 

במקצוע צפונית מערבית וארבע לשכות היו שם אחת לשכת הטלאים ואחת לשכת 

החותמות ואחת לשכת בית המוקד ואחת לשכה שעושין בה לחם הפנים ורמינהו ארבע 

ראשי לשכות היו לבית המוקד כקטוניות הפתוחות לטרקלין שתים בקודש ושתים בחול ו

פספסין מבדילין בין קודש לחול ומה היו משמשות מערבית דרומית היא היתה לשכת טלי 

קרבן 

דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושין בה לחם הפנים מזרחית צפונית   א גמרא,דף טז

צפונית מערבית { יון> }עובדי כוכבים>בה גנזו בית חשמונאי אבני מזבח ששקצום מלכי 

א בן יעקב היא דתנן עזרת נשים "ילה אמר רב הונא מאן תנא מדות רבה יורדין לבית הטב

' היתה אורך מאה ושלשים וחמש על רוחב מאה ושלשים וחמש וארבע לשכות היו בד

מקצועותיה ומה היו משמשות דרומית מזרחית היא היתה לשכת הנזירים ששם נזירים 

צפונית היא היתה לשכת מבשלים את שלמיהן ומגלחין שערן ומשלחין תחת הדוד מזרחית 

דיר העצים ששם כהנים בעלי מומין עומדין ומתליעין בעצים שכל עץ שיש בו תולעת 

א "פסול לגבי מזבח צפונית מערבית היא היתה לשכת המצורעין מערבית דרומית אמר ר

בן יעקב שכחתי מה היתה משמשת אבא שאול אומר בה היו נותנין יין ושמן והיא היתה 

א בן יעקב היא דתנן כל הכתלים שהיו "ת שמניא הכי נמי מסתברא דרנקראת לשכת בי

שם היו גבוהין חוץ מכותל מזרחי שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה ומכוון 

ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזאת הדם ותנן כל הפתחים שהיו שם גובהן עשרים 

ממנו החיל עשר אמות ושתים  אמה ורוחבן עשר אמות ותנן לפנים ממנו סורג ותנן לפנים

ו מעלות עולות מתוכה "עשרה מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה ט

היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה ותנן בין 

ב אמה ושתים עשרה מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי "האולם ולמזבח כ

בן יעקב אומר מעלה היתה שם וגבוה אמה ודוכן נתון עליה ובו שלש א "אמה ותנן ר

א בן יעקב היא היינו דאיכסי ליה פיתחא "מעלות של חצי חצי אמה אי אמרת בשלמא ר

אלא אי אמרת רבנן הא איכא פלגא דאמתא דמתחזי ליה פיתחא בגוויה אלא לאו שמע 

מני רבי יהודה היא דתניא רבי מינה רבי אליעזר בן יעקב היא רב אדא בר אהבה אמר הא 

יהודה אומר המזבח ממוצע ועומד באמצע עזרה ושלשים ושתים אמות היו לו 

א אמה לדרום נמצא "א אמה לצפון וי"עשר אמות כנגד פתחו של היכל י  ב גמרא,דף טז

יהודה היא מזבח באמצע עזרה ' מזבח מכוון כנגד היכל וכותליו ואי סלקא דעתך מדות ר

ה והתנן כל העזרה היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים מי משכחת לי

א אמה מקום "וחמש מן המזרח למערב מאה ושמונים ושבע מקום דריסת רגלי ישראל י

א אמה מזבח שלשים ושתים בין האולם ולמזבח עשרים ושתים "דריסת רגלי הכהנים י



לצפון מאה ושלשים וחמש א אמה אחורי בית הכפורת מן הדרום "אמה וי' וההיכל ק

אמות מקום הטבעות עשרים וארבע ' הכבש והמזבח ששים ושתים מן המזבח ולטבעות ח

אמות ' מן הטבעות לשלחנות ארבע מן השלחנות לננסין ארבע מן הננסין לכותל עזרה ח

יהודה היא מזבח ' והמותר בין הכבש ולכותל ומקום הננסין ואי סלקא דעתיך מדות ר

משכחת ליה הא רובא דמזבח בדרום קאי  באמצע עזרה מי

אלא לאו שמע מינה רבי אליעזר בן יעקב היא שמע מינה רב אדא בריה   א גמרא,דף יז

דרב יצחק אמר האי לשכה אקצויי מקציא ודאתי מצפון מתחזיא ליה בדרום ודאתי מדרום 

אלחם מתחזיא ליה בצפון ומסתברא דבמערבית דרומית הואי ממאי מדרמינן לחם הפנים 

הפנים ומשנינן אמר רב הונא בריה דרב יהושע מר קא חשיב דרך ימין ומר קא חשיב דרך 

שמאל 

אי אמרת בשלמא במערבית דרומית הואי היינו דמתרץ לחם הפנים אלחם   ב גמרא,דף יז

הפנים אלא אי אמרת צפונית מערבית הואי סוף סוף מאי תירוצא דלחם הפנים אלא לאו 

ומית הואי שמע מינה והאמר מר כל פינות שאתה פונה לא יהיו שמע מינה במערבית דר

שכהן גדול  : אלא דרך ימין למזרח הני מילי בעבודה אבל הכא חושבנא בעלמא הוא

תנו רבנן כיצד מקריב חלק בראש אומר עולה זו  : מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש

ת זו אני אוכל אשם זה אני מקריב מנחה זו אני מקריב כיצד נוטל חלק בראש אומר חטא

אני אוכל ונוטל חלה משתי חלות ארבע או חמש ממעשה לחם הפנים רבי אומר לעולם 

והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו הא גופה קשיא ( ויקרא כד)חמש שנאמר 

אמרת נוטל חלה אחת משתי חלות מני רבי היא דאמר פלגא שקיל אימא מציעתא ארבע 

ם הפנים אתאן לרבנן דאמרי לא שקיל פלגא אימא סיפא רבי אומר או חמש ממעשה לח

לעולם חמש רישא וסיפא רבי ומציעתא רבנן אמר אביי רישא ומציעתא רבנן ומודו רבנן 

ג "בפרוסה דלאו אורח ארעא למיתבה לכ

ומאי ארבע או חמש לרבנן דאמרי נכנס נוטל שש ויוצא נוטל שש ושכר   א גמרא,דף יח

יהודה דאמר ' משתים עשרה בעי מיפלג בציר חדא מפלגא חמש שקיל לרהגפת דלתות לא 

נכנס נוטל שבע שתים בשכר הגפת דלתות ויוצא נוטל חמש מעשר בעי מיפלג בציר חדא 

יהודה ואלא מאי ארבע הא ' מפלגא ושקיל ארבע רבא אמר כולה רבי היא וסבר לה כר

כא משמר המתעכב אי חמש בעי למשקל לא קשיא הא דאיכא משמר המתעכב הא דלי

איכא משמר המתעכב משמנה בעי למפלג ושקיל ארבע אי ליכא משמר המתעכב מעשר 

: בעי למפלג ושקיל חמש אי הכי מאי רבי אומר לעולם חמש קשיא

מסרו לו זקנים מזקני בית דין וקורין לפניו בסדר היום ואומרים לו אישי   א משנה,דף יח

ו שמא לא למדת ערב יום כפורים שחרית כהן גדול קרא אתה בפיך שמא שכחת א

מעמידין אותו בשער מזרח ומעבירין לפניו פרים ואילים וכבשים כדי שיהא מכיר ורגיל 

כ עם חשיכה לא "בעבודה כל שבעת הימים לא היו מונעין ממנו מאכל ומשתה ערב יוה

: היו מניחין אותו לאכול הרבה מפני שהמאכל מביא את השינה

מא שמא שכח לחיי אלא שמא לא למד מי מוקמינן כי האי גוונא בשל  א גמרא,דף יח

והכהן הגדול מאחיו שיהא גדול מאחיו בכח בנוי בחכמה ובעושר ( ויקרא כא)והתניא 

ל והכהן הגדול מאחיו "אחרים אומרים מנין שאם אין לו שאחיו הכהנים מגדלין אותו ת

' כאן במקדש שני דאמר רגדלהו משל אחיו אמר רב יוסף לא קשיא כאן במקדש ראשון 

אסי תרקבא דדינרי עיילא ליה מרתא בת בייתוס לינאי מלכא על דאוקמיה ליהושע בן 



תנא אף השעירים ותנא דידן מאי  : 'ערב יום הכפורים שחרית וכו : גמלא בכהני רברבי

טעמא לא תנא שעירים כיון דעל חטא קא אתו חלשא דעתיה אי הכי פר נמי על חטא הוא 

כיון דעליו ועל אחיו הכהנים הוא דאתי באחיו הכהנים אי איכא איניש דאית ביה דאתי פר 

מילתא מידע ידע ליה ומהדר ליה בתשובה בכולהו ישראל לא ידע אמר רבינא היינו 

כל שבעת הימים לא  : דאמרי אינשי אי בר אחתיך דיילא הוי חזי בשוקא קמיה לא תחליף

נקוסא אומר מאכילין אותו סלתות וביצים כדי  תניא רבי יהודה בן : 'היו מונעין וכו

מאיר אין ' למסמסו אמרו לו כל שכן שאתה מביאו לידי חימום תניא סומכוס אמר משום ר

י לא "י ויש אומרים אף לא יין לבן לא אב"י ואמרי לה לא אבב"מאכילין אותו לא אב

ים ולא בשר שמן י לא אתרוג ולא ביצ"אתרוג ולא ביצים ולא יין ישן ואמרי לה לא אבב

ולא יין ישן ויש אומרים אף לא יין לבן מפני שהיין לבן מביא את האדם לידי טומאה תנו 

רבנן זב תולין לו במאכל וכל מיני מאכל אלעזר בן פנחס אומר משום רבי יהודה בן 

ם ולא כל דברים המביאין לידי טומאה לא "י ולא גב"בתירא אין מאכילין אותו לא חגב

ם מי גריסין של פול ובשר שמן "ב ולא גבינה ולא ביצה ולא יין ולא גבי לא חל"חגב

ר חמשה דברים "ומרייס ולא כל דברים המביאין לידי טומאה לאתויי מאי לאתויי הא דת

מביאים את האדם לידי טומאה ואלו הן השום 

ויצא אחד אל השדה ( ב דמלכים )והשחלים וחלגלוגות והביצים והגרגיר   ב גמרא,דף יח

יוחנן למה נקרא שמן אורות ' מאיר זה גרגיר אמר ר' ללקט אורות תנא משמיה דר

גרגיר אם יכול לאכלו אוכלו [ המוצא]> המוציא>שמאירות את העינים אמר רב הונא 

ואם לאו מעבירו על גבי עיניו אמר רב פפא בגרגירא מצרנאה אמר רב גידל אמר רב 

בעל הבית רב כי מקלע לדרשיש מכריז מאן  אכסנאי לא יאכל ביצים ולא יישן בטליתו של

אליעזר בן ' הויא ליומא רב נחמן כד מקלע לשכנציב מכריז מאן הויא ליומא והתניא ר

יעקב אומר לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה 

ות ועל זה וממלא כל העולם כולו ממזר> ואב נושא בתו>אצל זה ונמצא אח נושא אחותו 

ומלאה הארץ זמה אמרי רבנן קלא אית להו והאמר רבא תבעוה להנשא ( ויקרא יט)נאמר 

ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים רבנן אודועי הוו מודעו להו מקדם הוו מקדמי 

ומשדרי שלוחא ואי בעית אימא יחודי הוו מיחדי להו לפי שאינו דומה מי שיש לו פת 

: בסלו למי שאין לו פת בסלו

מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה והעלוהו בית אבטינס והשביעוהו   ב משנה,דף יח

ונפטרו והלכו להם ואמרו לו אישי כהן גדול אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית 

דין משביעין אנו עליך במי ששכן שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך 

היה חכם דורש ואם לאו תלמידי חכמים > הוא>ובוכין אם הוא פורש ובוכה והן פורשין 

דורשים לפניו ואם רגיל לקרות קורא ואם לאו קורין לפניו ובמה קורין לפניו באיוב 

: ובעזרא ובדברי הימים זכריה בן קבוטל אומר פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל

ג אחת לשכת "כתנא ללמדו חפינה אמר רב פפא שתי לשכות היו לו ל  א גמרא,דף יט

לשכות ' פרהדרין ואחת לשכת בית אבטינס אחת בצפון ואחת בדרום אחת בצפון דתנן ו

בדרום שבדרום לשכת המלח לשכת הפרוה לשכת המדיחין לשכת ' בצפון וג' היו בעזרה ג

המלח ששם היו נותנין מלח לקרבן לשכת הפרוה ששם היו מולחין עורות קדשים ועל גגה 

כ לשכת המדיחין שם היו מדיחין קרבי קדשים ומשם מסיבה "ג ביוה"היתה בית טבילה לכ

שבצפון לשכת העץ לשכת הגולה לשכת הגזית לשכת העץ אמר ' עולה לגג בית הפרוה ג



ג היתה אחורי "אליעזר בן יעקב שכחתי מה היתה משמשת אבא שאול אומר לשכת כ' ר

ל נתון עליו ומשם שתיהן וגג שלשתן שוה לשכת הגולה שם היה בור הגולה והגלג

מספיקין מים לכל העזרה לשכת הגזית שם היה סנהדרין של ישראל יושבת ודנה את 

הכהנים ומי שנמצא בו פסול היה לובש שחורים ומתעטף שחורים ויצא והלך לו ושלא 

נמצא בו פסול היה לובש לבנים ומתעטף לבנים ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים אחת 

בדרום ואחד במזרח שבדרום שער ' בצפון וג' יו בעזרה גבדרום דתנן שבעה שערים ה

הדלקה שני לו שער הקרבן שלישי לו שער המים שבמזרח שער נקנור ושתי לשכות היו 

שם אחת בימינו ואחת בשמאלו אחת לשכת פנחס המלבש ואחת לשכת עושי חביתין 

ם שומרים שבצפון שער ניצוץ בנין אכסדרה היה ועלייה בנויה לו על גביו ושם כהני

מלמעלה ולוים מלמטה ושלפנים הימנו החיל שני לו שער הקרבן שלישי לו שער בית 

על ]ג ומקדש בו ביום וכולן בקודש "המוקד ותניא חמש טבילות ועשרה קדושין טובל כ

בית הפרוה חוץ מזו שהיתה בחול על גבי שער המים ובצד לשכתו היתה ולא ידענא [ גג

כת בית אבטינס בדרום או לשכת בית אבטינס בצפון אי לשכת פרהדרין בצפון ולש

ולשכת פרהדרין בדרום ומסתברא דלשכת פרהדרין בדרום הואי מאי טעמא מקדים קאי 

ומיסך את רגליו וטביל ואזיל לצפון וגמר חפינה ואתי לבית המקדש ועביד עבודה כולי 

לשכת פרהדרין יומא לבהדי פניא מדו עליה והדר אזיל לדרום וטביל ונייח דאי אמרת 

בצפון מקדים קאי ומיסך רגליו ואזיל לדרום וטביל וגמר חפינה ואתי לבית המקדש ועביד 

עבודה כוליה יומא להדי פניא מדו עליה והדר אזיל לדרום וטביל ובעי מהדר ומיזל לצפון 

ומינח ומי טרח מטרחינן ליה כולי האי אלמה לא מטרחינן ליה טפי דאי צדוקי הוא 

מי שלא תזוח דעתו עליו דאי לא תימא הכי נעבדינהו לתרוייהו בהדי הדדי אי ליפרוש אי נ

לימא תהוי תיובתא דרב הונא בריה  : 'ואמרו לו אישי כהן גדול וכו : נמי תסגי ליה בחדא

דרב יהושע דאמר רב הונא בריה דרב יהושע הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו דאי אמרת 

שלוחי דידן נינהו 

מי איכא מידי דאנן לא מצינן למעבד ושלוחי דידן מצו עבדי הכי קאמרי   ב גמרא,דף יט

הוא פורש ובוכה והן פורשין ובוכין  : ליה משביעין אנו עליך על דעתינו ועל דעת בית דין

ר יהושע בן לוי כל "הוא פורש ובוכה שחשדוהו צדוקי והם פורשין ובוכין דא : 'וכו

שלא יתקן מבחוץ ויכניס כדרך שהצדוקין החושד בכשרים לוקה בגופו וכל כך למה 

ר מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס ביציאתו היה שמח שמחה גדולה "עושין ת

פגע בו אביו אמר לו בני אף על פי שצדוקין אנו מתיראין אנו מן הפרושים אמר לו כל ימי 

תי יבוא כי בענן אראה על הכפורת אמרתי מ( ויקרא טז)הייתי מצטער על המקרא הזה 

לידי ואקיימנו עכשיו שבא לידי לא אקיימנו אמרו לא היו ימים מועטין עד שמת והוטל 

באשפה והיו תולעין יוצאין מחוטמו ויש אומרים ביציאתו ניגף דתני רבי חייא כמין קול 

נשמע בעזרה שבא מלאך וחבטו על פניו ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו ככף רגל עגל בין 

ר זכריה בן "א : ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל( אל איחזק)כתפיו שנאמר 

ר זכריה בן קפוטל "מתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב א : 'קבוטל וכו

ר "ש הוה קרי וכי האי גוונא מי שרי והא"ומחוי ליה רב בידיה קבוטל ונימא ליה מימר ק

מוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתותיו ולא יצחק בר שמואל בר מרתא הקורא את שמע לא יר

יורה באצבעותיו ותניא רבי אלעזר חסמא אומר הקורא את שמע ומרמז בעיניו ומקרץ 

ולא אותי קראת יעקב לא ( ישעיהו מג)בשפתותיו ומראה באצבעו עליו הכתוב אומר 



ודברת בם בם ולא בתפלה ודברת ( דברים ו)ר "קשיא הא בפרק ראשון הא בפרק שני ת

ם יש לך רשות לדבר ולא בדברים אחרים רבי אחא אומר ודברת בם עשה אותן קבע בם ב

ואל תעשם עראי אמר רבא השח שיחת חולין עובר בעשה שנאמר ודברת בם בם ולא 

כל הדברים יגעים ( קוהלת א)בדברים אחרים רב אחא בר יעקב אמר עובר בלאו שנאמר 

: לא יוכל איש לדבר

פרחי כהונה מכין לפניו באצבע צרדא ואומרים לו אישי  בקש להתנמנם  ב משנה,דף יט

: ג עמוד והפג אחת על הרצפה ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן השחיטה"כ

מאי צרדא אמר רב יהודה צרתה דדא מאי היא גודל מחוי רב הונא ואזל   ב גמרא,דף יט

יצחק על  אמר רב : 'ג הפג אחת על הרצפה וכו"ואומרים לו אישי כ : קלא בכולי בי רב

תנא  : '>וכו>ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן שחיטה  : חדת מאי היא אמרי ליה אחוי קידה

' אם ה( תהילים קכז)לא היו מעסיקין אותו לא בנבל ולא בכנור אלא בפה ומה היו אומרין 

לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו מיקירי ירושלים לא היו ישנין כל הלילה כדי שישמע 

ה ולא תהא שינה חוטפתו תניא אבא שאול אמר אף בגבולין היו עושין כן ג קול הבר"כ

ל "נ בר יצחק תרגומא נהרדעא דא"זכר למקדש אלא שהיו חוטאין אמר אביי ואיתימא ר

אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא אמריתו אמאי לא אתי משיח והא האידנא יומא 

ה מאי אמר אמר ליה "יה הקבדכיפורי הוא ואבעול כמה בתולתא בנהרדעא אמר ל

ל שטן ביומא דכיפורי "לפתח חטאת רבץ ושטן מאי אמר א( בראשית ד)  א גמרא,דף כ

לית ליה רשותא לאסטוני ממאי אמר רמי בר חמא השטן בגמטריא תלת מאה ושיתין 

וארבעה הוי תלת מאה ושיתין וארבעה יומי אית ליה רשותא לאסטוני ביומא דכיפורי לית 

: לאסטוניליה רשותא 

בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין לפניו בין   א משנה,דף כ

כ מחצות וברגלים מאשמורה הראשונה ולא היתה קריאת הגבר מגעת עד "לאחריו וביוה

: שהיתה עזרה מלאה מישראל

תנן התם אברים שפקעו מעל גבי המזבח קודם חצות יחזיר ומועלין בהן   א גמרא,דף כ

כל ( ויקרא ו)מ אמר רב כתוב אחד אומר "אחר חצות לא יחזיר ואין מועלין בהן מנהל

הלילה והקטיר וכתוב אחד אומר כל הלילה והרים הא כיצד חלקהו חציו להקטרה וחציו 

להרמה מתיב רב כהנא בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין מלפניו 

ת וברגלים מאשמורה הראשונה בין מלאחריו וביום הכפורים מחצו

> והיכי מאחרינן>ואי סלקא דעתך מחצות דאורייתא היא היכי מקדמינן   ב גמרא,דף כ

ל עד הבקר "כל הלילה איני יודע שהוא עד הבקר ומה ת' יוחנן ממשמע שנא' אלא אמר ר

תן בקר לבקרו של לילה הלכך בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין 

ג עבדינן מחצות וברגלים דנפישי "כ דאיכא חולשא דכ"פניו בין מלאחריו סגיא ביוהמל

ישראל ונפישי קרבנות עבדינן מאשמורת הראשונה כדקתני טעמא לא היתה קריאת הגבר 

עזרה מלאה מישראל מאי קריאת הגבר רב אמר קרא גברא רבי שילא ' מגעת עד שהית

שילא לא הוה אמורא למיקם עליה דרבי אמר קרא תרנגולא רב איקלע לאתריה דרבי 

שילא קם רב עליה וקא מפרש מאי קריאת הגבר קרא גברא אמר ליה רבי שילא ולימא 

ל אבוב לחרי זמר לגרדאי לא מקבלוה מיניה כי הוה קאימנא עליה "מר קרא תרנגולא א

חייא ומפרישנא מאי קריאת הגבר קרא גברא ולא אמר לי ולא מידי ואת אמרת לי ' דר

ל אמרי אינשי אי תגרת ליה פוץ עמריה "ל מר ניהו רב נינח מר א"ימא קרא תרנגולא אא



ל מעלין בקדש ולא מורידין תניא כותיה דרב תניא כותיה דרבי שילא "איכא דאמרי הכי א

תניא כותיה דרב גביני כרוז מהו אומר עמדו כהנים לעבודתכם ולוים לדוכנכם וישראל 

ש פרסאות מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך ושמע למעמדכם והיה קולו נשמע בשל

ג משובח ממנו דאמר מר וכבר "כ כ"פרסאות וכשבא לביתו שיגר לו מתנות ואעפ' קולו בג

' ר יוחנן מירושלים ליריחו י"אמר אנא השם ונשמע קולו ביריחו ואמר רבה בר בר חנה א

ר לוי "ם ליליא דאג דהכא איכא חולשא והכא ליכא חולשא והכא יממא והת"פרסי ואע

מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה מפני גלגל חמה שמנסר 

ברקיע כחרש המנסר בארזים והאי חירגא דיומא לא שמיה והיינו דקאמר נבוכדנצר 

ר אלמלא גלגל חמה נשמע קול "חשיבין ת[ כלה]> כלא>וכל דיירי ארעא ( דנייאל ד)

ר שלש קולות "המונה של רומי נשמע קול גלגל חמה ת המונה של רומי ואלמלא קול

הולכין מסוף העולם ועד סופו ואלו הן קול גלגל חמה וקול המונה של רומי וקול נשמה 

א אף לידה "בשעה שיוצאה מן הגוף וי

ויש אומרים אף רידייא ובעו רבנן רחמי אנשמה בשעה שיוצאה מן הגוף   א גמרא,דף כא

שילא היוצא לדרך קודם קריאת הגבר דמו בראשו רבי יאשיה  ובטלוה תניא כוותיה דרבי

אומר עד שישנה ויש אומרים עד שישלש ובאיזה תרנגול אמרו בתרנגול בינוני אמר רב 

יהודה אמר רב בשעה שישראל עולין לרגל עומדין צפופין ומשתחוים רווחים ונמשכין 

פי שנמשכין אחת אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת מאי קאמר הכי קאמר אף על 

עשרה אמה אחורי בית הכפורת ועומדים צפופין כשהן משתחוין משתחוין רווחים וזה 

אחד מעשרה נסים שנעשו במקדש דתנן עשרה נסים נעשו בבית המקדש לא הפילה אשה 

מריח בשר הקדש ולא הסריח בשר הקדש מעולם ולא נראה זבוב בבית המטבחים ולא 

ורים ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים אירע קרי לכהן גדול ביום הכפ

עומדים צפופים ומשתחוים רווחים ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא אמר אדם 

לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים פתח במקדש וסיים בירושלים איכא תרתי 

' ערכה אפיאחרנייתא במקדש דתניא מעולם לא כבו גשמים אש של עצי המערכה ועשן המ

כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו אין מזיזות אותו ממקומו ותו ליכא והתניא רב 

שמעיה בקלנבו שברי כלי חרס נבלעין במקומן ואמר אביי מוראה ונוצה ודישון מזבח 

הפנימי ודישון המנורה נבלעין במקומן פסולי תלתא הוו חשבינהו בחד אפיק תרי ועייל 

י תרי הוו חשבינהו בחד חסרו להו איכא נמי אחריתי דאמר רבי תרי אי הכי בלועין נמ

( א כאשמואל )יהושע בן לוי נס גדול היה נעשה בלחם הפנים סלוקו כסדורו שנאמר 

לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו ' לשום לחם חום ביום הלקחו ותו ליכא והאמר ר

נס היו עומדין ניסי דבראי מקום ארון אינו מן המדה ואמר רבנאי אמר שמואל כרובים ב

קא חשיב ניסי דגואי לא קא חשיב אי הכי לחם הפנים נמי ניסי דגואי הוא לחם הפנים ניסי 

על השלחן הטהור טהור מכלל שהוא ( ויקרא כד)דבראי הוא דאמר ריש לקיש מאי דכתיב 

טמא 

ומאה העשוי לנחת אינו מקבל ט[ עץ]כלי עץ העשוי לנחת הוא וכל כלי   ב גמרא,דף כא

וחוצץ בפני טומאה אלא מלמד שמגביהין אותו לעולי רגלים ואומרים להם ראו חיבתכם 

לשום לחם חום ביום הלקחו ותו ( א כאשמואל )לפני המקום שסילוקו כסדורו שנאמר 

ליכא והאמר רב אושעיא בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב 

ירעש ( תהילים עב)' כשהרוח מנשבת בהן נושרין שנאוהיו מוציאין פירותיהן בזמנן ו



ופרח לבנון אומלל ועתיד ( נחום א)כלבנון פריו וכשנכנסו נכרים להיכל יבש שנאמר 

פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן ( ישעיהו לה)ה להחזירן שנאמר "הקב

ניסי דקביעי נינהו לה ניסי דקביעי לא קא חשיב השתא דאתית להכי ארון וכרובים נמי 

אמר מר ועשן המערכה ומי הוה עשן במערכה והתניא חמשה דברים נאמרו באש של 

מערכה רבוצה כארי וברה כחמה ויש בה ממש ואוכלת לחין כיבשין ואינה מעלה עשן כי 

פ שאש "ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח אע( ויקרא א)קא אמרינן בדהדיוט דתניא 

ר חנינא סגן הכהנים "להביא מן ההדיוט רבוצה כארי והתניא א יורדת מן השמים מצוה

אני ראיתיה ורבוצה ככלב לא קשיא כאן במקדש ראשון כאן במקדש שני ובמקדש שני מי 

וארצה בו ואכבד וקרינן ואכבדה ( חגיי א)הואי והאמר רב שמואל בר איניא מאי דכתיב 

ראשון למקדש שני ואלו הן א אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש "מאי שנא דמחוסר ה

ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים אמרי אין מיהוה הוה 

ר שש אשות הן יש אוכלת ואינה שותה ויש שותה ואינה אוכלת ויש "סיועי לא מסייעא ת

אוכלת ושותה ויש אוכלת לחין כיבשין ויש אש דוחה אש ויש אש אוכלת אש יש אש 

שותה הא דידן שותה ואינה אוכלת דחולין אוכלת ושותה דאליהו דכתיב  אוכלת ואינה

ואת המים אשר בתעלה לחכה אוכלת לחין כיבשין דמערכה יש אש דוחה ( א יחמלכים )

אש דגבריאל ויש אש אוכלת אש דשכינה דאמר מר הושיט אצבעו ביניהם ושרפן ועשן 

יצחק בר אבדימי ' קומו והאמר רהמערכה אפילו כל הרוחות שבעולם אין מזיזות אותו ממ

ט האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכה נוטה כלפי צפון עניים שמחין "במוצאי יו

ובעלי בתים עצבין מפני שגשמי שנה מרובין ופירותיהן מרקיבין נטה כלפי דרום עניים 

 עצבין ובעלי בתים שמחין מפני שגשמי שנה מועטין ופירותיהן משתמרין נטה כלפי מזרח

הכל שמחין כלפי מערב הכל עצבין דאזיל ואתי כדיקלי ואבדורי לא הוה מיבדר אמר מר 

כלפי מזרח הכל שמחין כלפי מערב הכל עצבין ורמינהו מזרחית לעולם יפה מערבית 

לעולם קשה רוח צפונית יפה לחטין בשעה שהביאו שליש וקשה לזיתים בזמן שהן חונטין 

ו שליש ויפה לזיתים בזמן שהן חונטין ואמר רב רוח דרומית קשה לחטין בשעה שהביא

יוסף ואיתימא מר זוטרא וסימניך שלחן בצפון ומנורה בדרום האי מרבה דידיה והאי 

:  מרבה דידיה לא קשיא הא לן והא להו

  

מסכת יומא פרק ב 

בראשונה כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם ובזמן שהן מרובין   א משנה,דף כב

ש כל הקודם את חבירו בארבע אמות זכה ואם היו שניהן שוין הממונה רצין ועולין בכב

אומר להן הצביעו ומה הן מוציאין אחת או שתים ואין מוציאין אגודל במקדש מעשה שהיו 

שניהם שוין ורצין ועולין בכבש ודחף אחד מהן את חבירו ונפל ונשברה רגלו וכיון שראו 

תורמין את המזבח אלא בפייס ארבע פייסות  בית דין שבאין לידי סכנה התקינו שלא יהו

: היו שם וזה הפייס הראשון

והא מעיקרא מאי טעמא לא תקינו לה רבנן פייסא מעיקרא סבור כיון   א גמרא,דף כב

דעבודת לילה היא לא חשיבא להו ולא אתו כיון דחזו דקאתו ואתו לידי סכנה תקינו לה 



ותקינו לה רבנן פייסא סוף עבודה דיממא פייסא והרי איברים ופדרים דעבודת לילה היא 

יוחנן קידש ידיו לתרומת הדשן למחר אין ' היא האי נמי תחלת עבודה דיממא היא דאמר ר

צריך לקדש שכבר קידש מתחילת עבודה אימא שכבר קידש מתחילה לעבודה איכא 

י דאמרי מעיקרא סבור כיון דאיכא אונס שינה לא אתו כיון דחזו דאתו וקאתו נמי ליד

סכנה תקינו לה רבנן פייסא והרי איברים ופדרים דאיכא אונס שינה ותקינו לה רבנן 

פייסא שאני מיגנא ממיקם ותקנתא להך גיסא הואי תקנתא להאי גיסא הואי דתניא מי 

בסידור מערכה ובשני גזירי עצים אמר רב אשי שתי [ זכה]> יזכה>שזכה בתרומת הדשן 

יון דחזו דקאתו ואתו נמי לידי סכנה תקינו לה פייסא תקנות הוו מעיקרא סבור לא אתו כ

כיון דתקינו לה פייסא לא אתו אמרי מי יימר דמתרמי לן הדר תקינו להו מי שזכה 

ובזמן שהן  : בתרומת הדשן יזכה בסידור מערכה ובשני גזירי עצים כי היכי דניתו וניפייסו

רצין ועולין בכבש תנן  אמר רב פפא פשיטא לי ארבע אמות דארעא לא : 'מרובין וכו

קמייתא נמי לא רצין ועולין בכבש תנן והדר כל הקודם את חבירו דביני ביני נמי לא דלא 

מסיימא מילתא פשיטא לי דגבי מזבח תנן בעי רב פפא ארבע אמות שאמרו בהדיה אמה 

יסוד ואמה סובב 

שוין הממונה  ואם היו שניהן : או דילמא בר מאמה יסוד ואמה סובב תיקו  ב גמרא,דף כב

תנא הוציאו אצבעותיכם למנין ונימנינהו לדידהו מסייע ליה  : 'אומר להם הצביעו וכו

א שמואל )לרבי יצחק דאמר רבי יצחק אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצוה דכתיב 

ויפקדם בבזק מתקיף לה רב אשי ממאי דהאי בזק לישנא דמיבזק הוא ודילמא שמא ( יא

וישמע שאול ( א טושמואל )וימצאו אדני בזק אלא מהכא ( שופטים א)דמתא הוא כדכתיב 

את העם ויפקדם בטלאים אמר רבי אלעזר כל המונה את ישראל עובר בלאו שנאמר 

והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד רב נחמן בר יצחק אמר עובר ( הושע ב)

יונתן רמי כתיב והיה ' י רבשני לאוין שנאמר לא ימד ולא יספר אמר רבי שמואל בר נחמנ

מספר בני ישראל כחול הים וכתיב אשר לא ימד ולא יספר לא קשיא כאן בזמן שישראל 

עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין עושין רצונו של מקום רבי אמר משום אבא יוסי בן 

דוסתאי לא קשיא כאן בידי אדם כאן בידי שמים אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל 

שנתמנה אדם פרנס על הציבור מתעשר מעיקרא כתיב ויפקדם בבזק ולבסוף כתיב  כיון

וירב בנחל אמר ( א טושמואל )כ מאי רבותא דמילתא "ויפקדם בטלאים ודילמא מדידהו א

לך והכית את עמלק ( א טושמואל )ה לשאול "מני על עסקי נחל בשעה שאמר לו הקב' ר

ופה כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה אמר ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ער

ואם אדם חטא בהמה מה חטאה ואם גדולים חטאו קטנים מה חטאו יצאה בת קול ואמרה 

סוב אתה ( א כבשמואל )אל תהי צדיק הרבה ובשעה שאמר לו שאול לדואג ( קוהלת ז)לו 

לא אל תרשע הרבה אמר רב הונא כמה ( קוהלת ז)ופגע בכהנים יצאה בת קול ואמרה לו 

חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה שאול באחת ועלתה לו דוד בשתים ולא עלתה לו 

שאול באחת מאי היא מעשה דאגג והא איכא מעשה דנוב עיר הכהנים אמעשה דאגג כתיב 

נחמתי כי המלכתי את שאול למלך דוד בשתים מאי נינהו דאוריה ודהסתה ( א טושמואל )

ואת הכבשה ( ב יבשמואל )אפרעו מיניה דכתיב והא איכא נמי מעשה דבת שבע התם 

( ב כדשמואל )ישלם ארבעתים ילד אמנון תמר ואבשלום התם נמי אפרעו מיניה דכתיב 

ועד עת מועד התם לא אפרעו מגופיה [ בישראל מהבקר]> בעם מן הבקר>דבר ' ויתן ה

דשים התם נמי לא אפרעו מגופיה לאיי אפרעו מגופיה דאמר רב יהודה אמר רב ששה ח



ישובו לי ( תהילים קיט)נצטרע דוד ופרשו הימנו סנהדרין ונסתלקה הימנו שכינה דכתיב 

השיבה לי ששון ישעך והא אמר רב קבל דוד ( תהילים נא)יראיך וידעי עדותיך וכתיב 

ר הא איפרעו מיניה "ר ולרב נמי דאמר קבל דוד לה"ר כשמואל דאמר לא קבל דוד לה"לה

אמרתי אתה ( ב יטשמואל )שעה שאמר לו דוד למפיבושת דאמר רב יהודה אמר רב ב

וציבא תחלקו את השדה יצאה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות 

בן שנה שאול במלכו אמר רב הונא כבן שנה שלא טעם טעם חטא מתקיף ( א יגשמואל )

רב נחמן לה רב נחמן בר יצחק ואימא כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצואה אחויאו ליה ל

סיוטא בחלמיה אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש הדר חזא סיוטא בחלמיה אמר 

נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה לא 

נמשכה מלכות בית שאול מפני שלא היה בו שום דופי דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון 

ל הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו בן יהוצדק אין מעמידין פרנס ע

שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך אמר רב יהודה אמר רב מפני מה נענש 

ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה ( א ישמואל )שאול מפני שמחל על כבודו שנאמר 

על נחש העמוני ויחן על וי( א יאשמואל )ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש וכתיב 

שמעון בן יהוצדק כל תלמיד חכם ' ואמר רבי יוחנן משום ר' יבש גלעד וגו

שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם והכתיב לא תקום ולא תטור   א גמרא,דף כג

ההוא בממון הוא דכתיב דתניא איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה נקימה אמר לו השאילני 

ו למחר אמר לו הוא השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא מגלך אמר לו לא

ל "ל השאילני קרדומך אמר ליה לא למחר א"השאלתני זו היא נקימה ואיזו היא נטירה א

השאילני חלוקך אמר לו הילך איני כמותך שלא השאלתני זו היא נטירה וצערא דגופא לא 

ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין  והא תניא הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו לעולם דנקיט ( שופטים ה)ביסורין עליהן הכתוב אומר 

ליה בליביה והאמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו דמפייסו ליה 

ר רב השתא שתים מוציאין אחת מבעיא אמ : 'ומה הן מוציאין אחת או שתים וכו : ומפייס

חסדא לא קשיא כאן בבריא כאן בחולה והתניא אחת מוציאין שתים אין מוציאין במה 

דברים אמורים בבריא אבל בחולה אפילו שתים מוציאין והיחידין מוציאין שתים ואין 

מונין להן אלא אחת ואין מונין לו אלא אחת והתניא אין מוציאין לא שליש ולא גודל מפני 

שלוקה מן הממונה [ אלא]מונין לו גודל אין מונין לו ולא עוד הרמאים ואם הוציא שליש 

בפקיע מאי מונין לו נמי אחת מאי פקיע אמר רב מדרא מאי מדרא אמר רב פפא מטרקא 

דטייעי דפסיק רישיה אמר אביי מריש הוה אמינא הא דתנן בן ביבאי ממונה על הפקיע 

הן היו מפקיעין ובהן היו אמינא פתילתא כדתנן מבלאי מכנסי הכהנים ומהמייניהן מ

מדליקין כיון דשמענא להא דתניא ולא עוד אלא שלוקה מן הממונה בפקיע אמינא מאי 

ר מעשה בשני כהנים שהיו "ת : מעשה שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש : פקיע נגדא

שניהן שוין ורצין ועולין בכבש קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו נטל סכין 

ו בלבו עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר אחינו בית ישראל שמעו הרי הוא ותקע ל

כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך אנו על מי להביא עגלה ( דברים כא)אומר 

ערופה על העיר או על העזרות געו כל העם בבכיה בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא 

פר ולא נטמאה סכין ללמדך שקשה עליהם מפרפר אמר הרי הוא כפרתכם ועדיין בני מפר

וגם דם נקי שפך מנשה ( ב כאמלכים )טהרת כלים יותר משפיכות דמים וכן הוא אומר 



ירושלים פה לפה הי מעשה קדים אילימא דשפיכות [ את]עד אשר מלא [ הרבה מאד]

דמים השתא אשפיכות דמים לא תקינו פייסא אנשברה רגלו תקינו אלא דנשברה רגלו 

וכיון דתקינו פייסא ארבע אמות מאי עבידתייהו אלא לעולם דשפיכות דמים קדים קדים 

ומעיקרא סבור אקראי בעלמא הוא כיון דחזי אפילו ממילא אתו לידי סכנה תקינו רבנן 

פייסא עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר אחינו בית ישראל שמעו הרי הוא אומר כי 

העיר או על העזרות וירושלים בת אתויי עגלה  ימצא חלל באדמה אנן על מי להביא על

ערופה היא והתניא עשרה דברים נאמרו בירושלים וזו אחת מהן 

לא נודע מי הכהו כתיב והא ( דברים כא)אינה מביאה עגלה ערופה ועוד   ב גמרא,דף כג

נודע מי הכהו אלא כדי להרבות בבכיה בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר אמר 

ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות [ 'כו]פרתכם ועדיין בני קיים הרי הוא כ

דמים איבעיא להו שפיכות דמים הוא דזל אבל טהרת כלים כדקיימא קיימא או דילמא 

ש מדקא נסיב לה "שפיכות דמים כדקיימא קיימא אבל טהרת כלים היא דחמירא ת

הוא דזל וטהרת כלים כדקיימא  תלמודא וגם דם נקי שפך מנשה שמע מינה שפיכות דמים

ופשט ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן שומעני כדרך יום ( ויקרא ו)ר "קיימא ת

הכפורים שפושט בגדי קודש ולובש בגדי חול תלמוד לומר ופשט את בגדיו ולבש בגדים 

אחרים מקיש בגדים שלובש לבגדים שפושט מה להלן בגדי קודש אף כאן בגדי קודש 

מוד לומר אחרים פחותין מהן רבי אליעזר אומר אחרים והוציא לימד על כ מה תל"א

הכהנים בעלי מומין שכשרין להוציא הדשן אמר מר אחרים פחותין מהן כדתנא דבי רבי 

ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל בגדים שבשל בהן קדרה לרבו לא ימזוג בהן כוס לרבו 

ורבי יוחנן אמר מחלוקת בהוצאה אמר ריש לקיש כמחלוקת בהוצאה כך מחלוקת בהרמה 

ד עבודה היא יש "אבל בהרמה דברי הכל עבודה היא מאי טעמא דריש לקיש אמר לך אי ס

יוחנן גלי רחמנא בכתונת ומכנסים והוא הדין למצנפת ' לך עבודה שכשירה בשני כלים ור

 ואבנט ומאי שנא הני מדו בד מדו כמדתו מכנסי בד לכדתניא מנין שלא יהא דבר קודם

ומכנסי בד ילבש על בשרו וריש לקיש מדו כמדתו מדאפקיה ( ויקרא ו)למכנסים שנאמר 

רחמנא בלשון מדו שלא יהא דבר קודם למכנסים מעל בשרו נפקא נימא כתנאי על בשרו 

מה תלמוד לומר ילבש להביא מצנפת ואבנט להרמה דברי רבי יהודה רבי דוסא אומר 

כשירין לכהן הדיוט אמר רבי שתי תשובות בדבר לרבות בגדי כהן גדול ביום הכפורים ש

חדא דאבנטו של כהן גדול לא זה הוא אבנטו של כהן הדיוט ועוד בגדים שנשתמשת בהן 

קדושה חמורה תשתמש בהן קדושה קלה אלא מה תלמוד לומר ילבש 

' והניחם שם מלמד שטעונין גניזה ר( ויקרא טז)לרבות את השחקים   א גמרא,דף כד

אוין הן לכהן הדיוט ומה תלמוד לומר והניחם שם שלא ישתמש בהן יום דוסא אומר ר

הכפורים אחר מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר עבודה היא ומר סבר לאו עבודה היא 

לא דכולי עלמא עבודה היא והכא בהא קא מיפלגי מר סבר צריכא קרא לרבויי ומר סבר 

מה מתרומת מעשר ילפינן לה או אבין תרומת הדשן בכ' לא צריכא קרא לרבויי בעי ר

והרים ונאמר להלן ( ויקרא ו)חייא נאמר כאן ' מתרומת מדין ילפינן לה תא שמע דתני ר

והרים מה להלן בקומצו אף כאן בקומצו אמר רב ארבע עבודות זר חייב עליהן ( ויקרא ו)

לוי  מיתה זריקה והקטרה וניסוך המים וניסוך היין ולוי אמר אף תרומת הדשן וכן תני

ואתה ובניך אתך תשמרו ( במדבר יח)במתניתיה אף תרומת הדשן מאי טעמא דרב דכתיב 

את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם 



והזר הקרב יומת עבודת מתנה ולא עבודת סילוק ועבדתם עבודה תמה ולא עבודה שיש 

בר המזבח ורב ההוא לאתויי שבע הזאות שבפנים אחריה עבודה ולוי רבי רחמנא לכל ד

ושבמצורע ולוי נפקא ליה מדבר וכל דבר ורב דבר וכל דבר לא דריש ואימא לכל דבר 

המזבח כלל עבודת מתנה פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט עבודת מתנה אין 

עבודת סילוק לא אמר קרא 

לפרוכת הוא דעבודת מתנה ולא ולמבית לפרוכת ועבדתם אל מבית   ב גמרא,דף כד

עבודת סילוק הא בחוץ אפילו עבודת סילוק אי הכי ועבדתם נמי אל מבית לפרוכת הוא 

דעבודה תמה ולא עבודה שיש אחריה עבודה הא בחוץ אפילו עבודה שיש אחריה עבודה 

ועבדתם הדר ערביה קרא בעי רבא עבודת סילוק בהיכל מהו לפנים מדמינן ליה או לחוץ 

ן ליה הדר פשטא מבית ולמבית אלא מעתה זר שסידר את השלחן ליחייב איכא מדמינ

סידור בזיכין סידר בזיכין ליחייב איכא סילוק והקטרה זר שסידר את המנורה ליחייב 

איכא נתינת פתילה נתן פתילה ליחייב איכא נתינת שמן נתן שמן ליחייב איכא הדלקה 

ונתנו בני אהרן הכהן אש ( ויקרא א)תניא הדליק ליחייב הדלקה לאו עבודה היא ולא וה

על המזבח וערכו עצים על האש לימד על הצתת אליתא שלא תהא אלא בכהן כשר ובכלי 

שרת הצתת אליתא עבודה היא הדלקה לאו עבודה היא אלא מעתה זר שסידר את 

 המערכה ליחייב איכא סידור שני גזירי עצים סידר שני גזירין ליחייב איכא סידור אברים

והא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן זר שסידר שני גזירי עצים חייב בהא פליגי מר סבר 

עבודה תמה היא ומר סבר לאו עבודה תמה היא תניא כוותיה דרב תניא כוותיה דלוי תניא 

כוותיה דרב עבודות שזר חייב עליהם מיתה זריקת דם בין לפנים בין לפני ולפנים והמזה 

יר בעולת העוף והמנסך שלשה לוגין מים ושלשה לוגין יין בחטאת העוף והממצה והמקט

תניא כוותיה דלוי עבודות שזר חייב עליהן מיתה המרים את הדשן ושבע הזאות שבפנים 

ושבמצורע והמעלה על גבי המזבח בין דבר כשר בין דבר פסול למה מפיסין למה מפיסין 

כדי להרגיש כל העזרה שנאמר כדאמרן אלא למה מפיסין וחוזרין ומפיסין אמר רבי יוחנן 

אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש במה מפיסין רב נחמן אמר ( תהילים נה)

בבגדי חול ורב ששת אמר בבגדי קדש רב נחמן אמר בבגדי חול דאי אמרת בבגדי קדש 

איכא בעלי זרועות דחמסי ועבדי רב ששת אמר בבגדי קדש דאי אמרת בבגדי חול אגב 

מיקרו ועבדי אמר רב נחמן מנא אמינא לה דתנן מסרון לחזנין והיו מפשיטין  חביבותיה

אותן את בגדיהן ולא היו מניחין עליהן אלא מכנסים בלבד 

מאי לאו באותן שזכו לפייס אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת לא   א גמרא,דף כה

א היו מניחין עליהן ד באותן שזכו לפייס ל"באותן שלא זכו לפייס הכי נמי מסתברא דאי ס

( ויקרא טז)אלא מכנסים בלבד והתניא מניין שלא יהא דבר קודם למכנסים תלמוד לומר 

ק הכי קתני עד שעודן עליהן בגדי חול מלבישין "ומכנסי בד יהיו על בשרו ואידך הא ל

אותן מכנסי קדש והיו מפשיטין אותן בגדי חול ולא היו מניחין אלא מכנסים בלבד אמר 

מנא אמינא לה דתניא לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה היתה פייס במזרחה וזקן רב ששת 

והממונה בא ונוטל [ כוכליאר]> בכוליאר>יושב במערבה והכהנים מוקפין ועומדין כמין 

מצנפת מראשו של אחד מהן ויודעין שממנו פייס מתחיל ואי סלקא דעתך בבגדי חול 

יהודה ואיתימא רב שמואל בר יהודה כהן מצנפת בבגדי חול מי איכא אין כדתני רב 

שעשתה לו אמו כתונת עובד בה עבודת יחיד אמר אביי שמע מינה לשכת הגזית חציה 

בקדש וחציה בחול ושמע מינה שני פתחים היו לה אחד פתוח בקדש ואחד פתוח בחול דאי 



ית סלקא דעתך כולה בקדש זקן יושב במערבה והאמר מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי ב

בבית אלהים ( תהילים נה)דוד בלבד ואי סלקא דעתך כולה בחול פייס במזרחה והא בעינן 

נהלך ברגש וליכא אלא שמע מינה חציה בקדש וחציה בחול ואי סלקא דעתך פתח אחד 

יש לה ופתוח לקודש זקן יושב במערבה והתנן הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקדש 

חול פייס במזרחה והתנן בנויות בקדש ופתוחות לחול תוכן קודש ואי סלקא דעתך פתוח ל

: מ שני פתחים היו לה אחד פתוח בקדש ואחד פתוח לחול"תוכן חול אלא לאו ש

הפייס השני מי שוחט מי זורק מי מדשן מזבח הפנימי ומי מדשן את   א משנה,דף כה

הגרה המנורה ומי מעלה אברים לכבש הראש והרגל ושתי הידים העוקץ והרגל והחזה ו

ושתי הדפנות והקרבים והסלת והחביתין והיין שלשה עשר כהנים זכו בו אמר בן עזאי 

: יהושע דרך הלוכו היה קרב' עקיבא משום ר' לפני ר

איבעיא להו כשהן מפייסין לעבודה אחת מפייסין או דילמא לכל עבודה   א גמרא,דף כה

דעתך לכל עבודה הן ועבודה הן מפייסין תא שמע ארבע פייסות היו שם ואי סלקא 

מפייסין טובא הוו אמר רב נחמן בר יצחק הכי קאמר ארבע פעמים נכנסין להפיס ולכל 

חדא וחדא היו בה טובא פייסות 

תא שמע רבי יהודה אומר לא היה פייס למחתה אלא כהן שזכה בקטרת   ב גמרא,דף כה

א דאמרי אומר לזה שעמו זכה עמי במחתה שאני מחתה וקטרת דחדא עבודה היא איכ

דוקא מחתה וקטרת דחדא עבודה היא אבל שאר עבודות בעי פייס מחתה אצטריכא ליה 

ש "ל ת"סלקא דעתך אמינא הואיל ולא שכיחא ומעתרא נתקין לה פייס בפני עצמה קמ

חייא לא לכל עבודה ועבודה מפייסין אלא כהן שזכה בתמיד שנים עשר אחיו ' דתני ר

איבעיא להו מי מקבל שוחט מקבל דאי  : 'ייס השני וכופ : הכהנים נמשכין עמו שמע מינה

אמרת זורק מקבל אגב חביבותיה לא מקבל ליה לכוליה דם או דילמא זורק מקבל דאי 

ב "ב דד לכיור כדי שיהיו י"ש בן קטין עשה י"אמרת שוחט מקבל זימנין דשחיט זר ת

לקא דעתך שוחט אחיו הכהנים העסוקין בתמיד מקדשין ידיהן ורגליהן בבת אחת ואי ס

מ זורק מקבל שמע מינה אמר ליה רב אחא בריה דרבא "מקבל תליסר הוי אלא לאו ש

אמר בן  : לרב אשי אף אנן נמי תנינא שחט השוחט וקבל המקבל ובא לו לזרוק שמע מינה

ר כיצד דרך הלוכו הראש והרגל החזה והגרה ושתי ידים "ת : 'עזאי לפני רבי עקיבא וכו

יוסי אומר דרך הפשטו היה קרב כיצד דרך הפשטו הראש ' והרגל ר ושתי דפנות העוקץ

ע אומר דרך ניתוחו היה "והרגל העוקץ והרגל ושתי דפנות ושתי הידים החזה והגרה ר

קרב כיצד דרך ניתוחו הראש והרגל ושתי ידים החזה והגרה ושתי דפנות והעוקץ והרגל 

ך עילויו הראש והרגל החזה והגרה רבי יוסי הגלילי אומר דרך עילויו היה קרב כיצד דר

כל נתח טוב ירך וכתף ( יחזקאל כד)ושתי הדפנות והעוקץ והרגל ושתי הידים והכתיב 

יוסי בתר עילויא דבשרא אזלינן מר אזיל ' ההיא בכחושה אמר רבא בין תנא דידן ובין ר

ט סלקא רגל בהדי רישא משום "בתר איברא דבישרא ומר אזיל בתר שמנא דבישרא מ

ישא נפישי ביה עצמות קרבא רגל בהדיה דכולי עלמא מיהת ראש קרב ברישא מנא לן דר

את ראשו ואת פדרו וערך ( ויקרא א)ל "דתניא מניין לראש ופדר שקודמין לכל האברים ת

ואידך פדר אחרינא 

למאי אתא לכדתניא כיצד היה עושה נותן את הפדר אבית השחיטה   א גמרא,דף כו

: כבוד של מעלהומעלהו וזה הוא דרך 



הפייס השלישי חדשים לקטרת באו והפיסו והרביעי חדשים עם ישנים   א משנה,דף כו

: מי מעלה אברים מן הכבש למזבח

ל רב "ר חנינא מפני שמעשרת א"ט א"תנא מעולם לא שנה אדם בה מ  א גמרא,דף כו

יה ישימו קטורה באפך וכתיב בתר( דברים לג)ט אילימא משום דכתיב "פפא לאביי מ

ל הא "וכליל על מזבחך א( דברים לג)חילו אי הכי עולה נמי הכתיב ' ברך ה( דברים לג)

שכיחא והא לא שכיחא אמר רבא לא משכחת צורבא מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי 

> ובני>יורו משפטיך ליעקב יששכר דכתב ( דברים לג)או משבט יששכר לוי דכתיב 

דעת מה יעשה ישראל ואימא יהודה נמי דכתיב יששכר יודעי בינה לעתים ל[ ומבני]

ר יוחנן אין "יהודה מחוקקי אסוקי שמעתא אליבא דהילכתא קאמינא א( תהילים ס)

מפייסין על תמיד של בין הערבים אלא כהן שזכה בו בשחרית זוכה בו ערבית מיתיבי 

 כשם שמפייסין שחרית כך מפייסין בין הערבים כי תניא ההיא בקטורת והתניא כשם

שמפייסין לו שחרית כך מפייסין לו ערבית אימא לה והתניא כשם שמפייסין לו שחרית 

כך מפייסין לו ערבית וכשם שמפייסין לה שחרית כך מפייסין לה ערבית אמר רב שמואל 

בר רב יצחק הכא בשבת עסקינן הואיל ומשמרות מתחדשות ולמאי דסליק אדעתין 

מצפרא אתו דזכי ביה שחרית זכי דזכי בערבית מעיקרא נפישי להו פייסות מייתי כולהו 

מתניתין דלא כרבי אליעזר בן יעקב דתנן רבי  : 'הרביעי חדשים עם ישנים וכו : זכי

אליעזר בן יעקב אומר המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן למזבח במאי קמיפלגי מר 

ר רבא לא ברב עם הדרת מלך ומר סבר מקום שכינה לאו אורח ארעא אמ( משלי יד)סבר 

רבי אליעזר בן יעקב אית ליה דרבי יהודה ולא רבי יהודה אית ליה דרבי אליעזר בן יעקב 

כ בצרו להו פייסות ואי משכחת תנא דתני חמש "דא

: יהודה' ההוא דלא כרבי אליעזר בן יעקב ודלא כר  ב גמרא,דף כו

א יותר תמיד קרב בתשעה בעשרה באחד עשר בשנים עשר לא פחות ול  ב משנה,דף כו

בחג ביד אחד צלוחית של מים הרי כאן עשרה בין הערבים באחד עשר ' כיצד עצמו בט

הוא עצמו בתשעה ושנים בידם שני גזירי עצים בשבת באחד עשר הוא עצמו בתשעה 

ושנים בידם שני בזיכי לבונה של לחם הפנים ובשבת שבתוך החג ביד אחד צלוחית של 

: מים

יוחנן אין מנסכין מים בחג ' יתימא רמי בר חמא ואיתימא ראבא וא' אמר ר  ב גמרא,דף כו

אלא בתמיד של שחר ממאי מדקתני ובשבת שבתוך החג ביד אחד צלוחית של מים ואי 

סלקא דעתך בתמיד של בין הערבים מנסכין בחול נמי משכחת לה אמר רב אשי אף אנן 

ו ורגמוהו כל העם נמי תנינא ולמנסך אומר לו הגבה ידיך שפעם אחד נסך על גבי רגלי

י אומר מניין לתמיד של בין הערבים שטעון שני גזירי "באתרוגיהן שמע מינה תניא רשב

וערכו עצים אם אינו ענין לתמיד של שחר דכתיב ( ויקרא א)עצים בשני כהנים שנאמר 

ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה תניהו ענין לתמיד של בין ( ויקרא ו)

כ נימא קרא "אידי ואידי בתמיד של שחר ואמר רחמנא עביד והדר עביד אהערבים ואימא 

ל דנעביד חד ונעביד תרי "ובער ובער אי כתב רחמנא ובער הוה אמינא חד אין תרי לא קמ

נ וערך וערכו מאי ובער וערכו שמע מינה כדקא אמרינן "כ נימא קרא ובער ובערו א"א

ז ההיא דלא "ז והתניא י"ו פעמים ט"ים טד פעמ"ג פעמים י"חייא פייס פעמים י' תני ר

: א בן יעקב אלא כרבי יהודה"כר



איל קרב באחד עשר הבשר בחמשה הקרביים והסולת והיין בשנים שנים   ב משנה,דף כו

פר קרב בעשרים וארבעה הראש והרגל הראש באחד והרגל בשנים העוקץ והרגל העוקץ 

בשלשה שתי ידים בשנים ושתי  בשנים והרגל בשנים החזה והגרה החזה באחד והגרה

א בקרבנות ציבור אבל בקרבן "דפנות בשנים הקרביים והסולת והיין בשלשה שלשה בד

: יחיד אם רצה להקריב מקריב הפשיטן וניתוחן של אלו ואלו שוין

תנא הפשיטן וניתוחן שוין בזר אמר חזקיה מניין להפשט וניתוח ששוה   ב גמרא,דף כו

תנו בני אהרן הכהן אש על המזבח נתינת אש בעיא כהונה הפשט ונ( ויקרא א)בזר שנאמר 

וניתוח לא בעיא כהונה 

האי מיבעי ליה לגופיה אמר רב שימי בר אשי אשכחתיה לאביי דהוה   א גמרא,דף כז

ושחט שחיטה בזר כשירה וכי מאין באת מכלל שנאמר ( ויקרא א)מסבר ליה לבריה 

ויקרא )ל "ונתכם שומע אני אפילו שחיטה תואתה ובניך אתך תשמרו את כה( במדבר יח)

והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם מקבלה ואילך מצות ' ושחט את בן הבקר לפני ה( א

וסמך ידו ושחט לימד על השחיטה שכשירה בזר מכדי מקבלה ואילך ( ויקרא א)כהונה 

דעתך  מצות כהונה ונתנו בני אהרן למה לי למעוטי הפשט וניתוח ואכתי איצטריך סלקא

ל דבעי כהונה אלא "אמינא כיון דלאו עבודה דמעכבא כפרה היא לא תיבעי כהונה קמ

וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר מכדי מקבלה ( ויקרא א)מהכא 

ואילך מצות כהונה וערכו למה לי למעוטי הפשט וניתוח ואימא למעוטי סידור שני גזירי 

ד דאמר מר "ממעט אדרבה סדור דכותיה ממעט לא ס עצים מסתברא דיבחא דכותיה

והקריב הכהן את הכל המזבחה זו הולכת אברים לכבש הולכת אברים לכבש ( ויקרא א)

הוא דבעיא כהונה הולכת עצים לא בעיא כהונה הא סידור שני גזירי עצים בעיא כהונה 

הכהן את הכל  וערכו למה לי למעוטי הפשט וניתוח ואימא הכי נמי לגופיה אלא והקטיר

למאי אתא למעוטי הפשט וניתוח והקריב הכהן את הכל המזבחה זו הולכת אברים לכבש 

הולכת אברים לכבש הוא דבעיא כהונה הולכת עצים לא בעיא כהונה הא סדור שני גזירי 

עצים בעיא כהונה ונתנו לגופיה וערכו שנים בני אהרן שנים הכהנים שנים למדנו לטלה 

א האי בבן הבקר כתיב ובן הבקר עשרים "המנונא קשיא ליה לר שטעון ששה אמר רב

על העצים אשר על האש אשר על המזבח איזהו דבר ( ויקרא א)וארבעה בעי וניחא ליה 

שנאמר בו עצים אש ומזבח 

ר אסי אמר רבי יוחנן זר שסידר את המערכה חייב "הוי אומר זה טלה א  ב גמרא,דף כז

ודרה מאי אהני ליה אלא פורקה זר וסודרה כהן מתקיף כיצד הוא עושה פורקה וחוזר וס

זירא וכי יש לך עבודה שכשירה בלילה ופסולה בזר ולא והרי אברים ופדרים סוף ' לה ר

ר יוחנן "ר אסי א"עבודה דיממא היא והרי תרומת הדשן תחלת עבודה דיממא היא דא

בודה ואלא קשיא קידש ידיו לתרומת הדשן למחר אינו צריך לקדש שכבר קידש מתחלת ע

ר יוחנן זר שסידר שני גזירי עצים חייב הואיל "ר אסי א"אלא כי איתמר הכי איתמר א

ועבודת יום היא מתקיף לה רבא אלא מעתה תיבעי פייס אשתמיטתיה הא דתניא מי שזכה 

בתרומת הדשן זכה בסדור מערכה ובסדור שני גזירי עצים למימרא דעבודת יום בעיא 

א בעיא פייס והרי אברים ופדרים סוף עבודה דיממא היא והרי תרומת פייס עבודת לילה ל

הדשן משום מעשה שהיה למימרא דעבודת יום ושזר חייב עליה מיתה בעיא פייס אין זר 

חייב עליה מיתה לא בעיא פייס והרי שחיטה שאני שחיטה דתחלת עבודה היא אמר מר 

הממונה צאו וראו אם הגיע זמן  זוטרא ואיתימא רב אשי והא אנן לא תנן הכי אמר להם



השחיטה ואילו זמן שני גזירי עצים לא קתני הך דלית לה תקנתא קתני הך דאית לה 

ד מתקיף לה רבי זירא וכי יש לך עבודה שיש אחריה עבודה ופסולה "תקנתא לא קתני וא

בזר 

והרי אברים ופדרים סוף עבודה דיממא היא והרי תרומת הדשן תחילת   א גמרא,דף כח

ר יוחנן קדש ידיו לתרומת הדשן למחר אינו צריך לקדש שכבר "עבודה דיממא היא דא

ר יוחנן זר שסידר "ר אסי א"קדש מתחלת עבודה אלא קשיא אלא אי אתמר הכי אתמר א

שני גזירי עצים חייב הואיל ועבודה תמה היא מתקיף לה רבא אלא מעתה תבעי פייס ולא 

ק יפייסו לה "דשן יזכה בסידור שני גזירי עצים הבעיא פייס והתניא מי שזכה בתרומת ה

בפני עצמה כדאמרינן למימרא דעבודה תמה וזר חייב עליה מיתה בעיא פייס אין זר חייב 

עליה מיתה לא בעיא פייס והרי שחיטה שאני שחיטה דתחילת עבודה דיממא היא למימרא 

אברים ופדרים סוף  דעבודה תמה בעי פייס עבודה שיש אחריה עבודה לא בעי פייס והרי

עבודה דיממא היא הרי תרומת הדשן משום מעשה שהיה אמר מר זוטרא ואיתימא רב 

אשי אף אנן נמי תנינא אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה ואילו זמן 

:  סידור גזירי עצים לא קתני הך דלית לה תקנתא קתני הך דאית לה תקנתא לא קתני

  

מסכת יומא פרק ג 

אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה אם הגיע הרואה   א משנה,כח דף

אומר ברקאי מתיא בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שבחברון והוא אומר הן 

ולמה הוצרכו לכך שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שהאיר מזרח ושחטו את התמיד 

ה זה הכלל היה במקדש כל המיסך את ג לבית הטביל"והוציאוהו לבית השריפה הורידו כ

: רגליו טעון טבילה וכל המטיל מים טעון קידוש ידים ורגלים

ע אומר עלה ברקאי נחומא בן "תניא רבי ישמעאל אומר ברק ברקאי ר  ב גמרא,דף כח

הממונה על הפייסות אומר > אומר>אפקשיון אומר אף ברקאי בחברון מתיא בן שמואל 

חברון רבי יהודה בן בתירא אומר האיר פני כל המזרח עד האיר פני כל המזרח עד שב

בחברון ויצאו כל העם איש איש למלאכתו אי הכי נגה ליה טובא לשכור פועלים קאמרינן 

אמר רב ספרא צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי אמר רב יוסף אנן מאברהם ניקום 

וביום ( ויקרא יב)וניגמר אמר רבא תנא גמר מאברהם ואנן לא גמרינן מיניה דתניא 

השמיני ימול בשר ערלתו מלמד שכל היום כשר למילה אלא שהזריזין מקדימין למצות 

אלא אמר רבא רב יוסף הא קא ' וישכם אברהם בבקר ויחבוש וגו( בראשית כב)שנאמר 

ש נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה "קשיא ליה דתנן חל ערבי פסחים להיות בע

מאי קושיא ודילמא כותלי דבית המקדש בשש ומחצה משחרי  ונשחטיה מכי משחרי כותלי

נ משום "נ שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה היתה בלבו א"משום דלא מכווני טובא א

חנינא מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם ' ר חמא בר"דזקן ויושב בישיבה הוה דא

שראל היו במדבר לך ואספת את זקני י( שמות ג)היו במצרים ישיבה עמהם שנאמר 

אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אברהם אבינו זקן ( במדבר יא)ישיבה עמהם שנאמר 

ואברהם זקן בא בימים יצחק אבינו זקן ויושב ( בראשית כד)ויושב בישיבה היה שנאמר 



ויהי כי זקן יצחק יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה ( בראשית כז)בישיבה היה שנאמר 

ועיני ישראל כבדו מזוקן אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה ( מח בראשית)שנאמר 

א "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו אר( בראשית כד)היה שנאמר 

ר אלעזר שדולה ומשקה מתורתו "הוא דמשק אליעזר א( בראשית טו)שמושל בתורת רבו 

עקב ( בראשית כו)ולה שנאמר של רבו לאחרים אמר רב קיים אברהם אבינו כל התורה כ

ל רב שימי בר חייא לרב ואימא שבע מצות הא איכא נמי "א' אשר שמע אברהם בקולי וגו

[ רבא]> רב>כ מצותי ותורותי למה לי אמר "ל א"מילה ואימא שבע מצות ומילה א

ואיתימא רב אשי קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין שנאמר תורותי אחת תורה 

מאן אמר הן  : והוא אומר הן' מתיא בן שמואל אומר וכו : ת תורה שבעל פהשבכתב ואח

אילימא הך דקאי אאיגרא הוא חלים והוא מפשר אלא הך דקאי אארעא מנא ידע איבעית 

אימא הך דקאי אארעא ואיבעית אימא הך דקאי אאיגרא איבעית אימא הך דקאי אאיגרא 

ל איהו הן "ארעא עד שבחברון ואל הך דקאי א"אמר איהו האיר פני כל המזרח וא

ל "ל עד שבחברון וא"ואיבעית אימא הך דקאי אארעא אמר איהו האיר פני כל המזרח וא

ומי מיחליף והתניא רבי אומר אינו דומה תימור של לבנה  : 'הן ולמה הוצרכו לכך וכו

לתימור של חמה תימור של לבנה מתמר ועולה כמקל תימור של חמה מפציע לכאן ולכאן 

נא דבי רבי ישמעאל יום המעונן היה ומפציע לכאן ולכאן אמר רב פפא שמע מינה יומא ת

דעיבא כוליה שמשא למאי נפקא מינה לשטוחי עורות אי נמי לכדדרש רבא אשה לא 

תלוש לא בחמה ולא בחמי חמה אמר רב נחמן זוהמא דשימשא קשי משימשא וסימניך דנא 

ך דילפא דחלא שברירי דשימשא קשו משימשא וסימני

הרהורי עבירה קשו מעבירה וסימניך ריחא דבישרא שילהי דקייטא   א גמרא,דף כט

קשיא מקייטא וסימניך תנורא שגירא אישתא דסיתוא קשיא מדקייטא וסימניך תנורא 

ט דרבי "ר אבהו מ"קרירא מיגמר בעתיקתא קשיא מחדתא וסימניך טינא בר טינא א

ר מה אילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאן אף למנצח על אילת השח( תהילים כב)דכתיב 

ר זירא למה נמשלה אסתר לאילה לומר לך מה אילה "שחר זה מפציע לכאן ולכאן א

רחמה צר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה אף אסתר היתה חביבה על 

ר אסי למה נמשלה אסתר לשחר לומר לך מה "אחשורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה א

וף כל הלילה אף אסתר סוף כל הנסים והא איכא חנוכה ניתנה לכתוב קא אמרינן שחר ס

הניחא למאן דאמר אסתר ניתנה לכתוב אלא למאן דאמר אסתר לא ניתנה לכתוב מאי 

אלעזר דאמר רבי בנימין בר יפת אמר ' בנימין בר יפת אמר ר' איכא למימר מוקים לה כר

אילת לומר לך מה אילה זו כל זמן שמגדלת רבי אלעזר למה נמשלו תפלתן של צדיקים כ

 : שחטו את התמיד : קרניה מפצילות אף צדיקים כל זמן שמרבין בתפלה תפלתן נשמעת

אימת אילימא בשאר ימות השנה לא סגיא דלאו כהן גדול אלא ביום הכפורים מאור 

ילה ג לבית הטב"הלבנה מי איכא הכי קאמר וביום הכפורים כי אמר ברק ברקאי הורידו כ

תני אבוה דרבי אבין לא זו בלבד אמרו אלא אף מליקת העוף וקמיצת מנחה בלילה תשרף 

בשלמא עולת העוף מאי דהוה הוה אלא קומץ 

נהדרה ונהדר ונקמצה ביממא הוא תני לה והוא אמר לה כלי שרת   ב גמרא,דף כט

ב בלילה מקדשין אפילו שלא בזמנו מיתיבי זה הכלל כל הקרב ביום קדוש ביום וכל הקר

קדוש בלילה וכל הקרב בין ביום ובין בלילה קדוש בין ביום ובין בלילה קתני מיהת כל 

הקרב ביום קדוש ביום ביום אין בלילה לא דילמא אינו קדוש ליקרב אבל קדוש ליפסל 



מתיב רבי זירא סידר את הלחם ואת הבזיכין אחר השבת והקטיר את הבזיכין בשבת 

שבת הבאה שאפילו עמדה על השלחן ימים רבים אין בכך פסולה כיצד יעשה יניחנו ל

אבין ' כלום ואמאי תקדוש ותיפסל אמר רבא מאן דקא מותיב שפיר קא מותיב ואבוה דר

נמי מתניתא קאמר וקסבר לילה אין מחוסר זמן יום מחוסר זמן כי מטי בי שמשי תקדוש 

פילו תימא בשלא ותפסול אמר רבינא שקדם וסלקו מר זוטרא ואיתימא רב אשי אמר א

 : זה הכלל היה במקדש : קדם וסלקו כיון שסדרו שלא כמצותו נעשה כמו שסדרו הקוף

בשלמא רגלים משום ניצוצות אלא ידים מאי טעמא אמר רבי אבא זאת אומרת 

מצוה לשפשף מסייע ליה לרבי אמי דאמר רבי אמי אסור לאדם שיצא   א גמרא,דף ל

אה ככרות שפכה ומוציא לעז על בניו שהן ממזרים בניצוצות שעל גבי רגליו מפני שנר

ש היכי דמי אי דנראית פשיטא אי דלא "אמר רב פפא צואה במקומה אסור לקרות ק

נראית לא ניתנה תורה למלאכי השרת לא צריכא דיושב ונראית עומד ואינה נראית ומאי 

נא אמר שנא מצואה על בשרו דאיתמר צואה על בשרו או שהיו ידיו בבית הכסא רב הו

ש במקומה נפיש זוהמא שלא במקומה "ש ורב חסדא אמר אסור לקרות ק"מותר לקרות ק

ר הלכה בסעודה אדם יוצא להשתין מים נוטל ידו אחת ונכנס דיבר עם "לא נפיש זוהמא ת

חבירו והפליג נוטל שתי ידיו ונכנס וכשהוא נוטל לא יטול מבחוץ ויכנס מפני חשד אלא 

ר חסדא לא אמרן אלא "ל שתי ידיו ומחזיר הטפיח על האורחין אנכנס ויושב במקומו ונוט

לשתות אבל לאכול נוטל מבחוץ ונכנס דמידע ידיע דאנינא דעתיה אמר רב נחמן בר יצחק 

: ואנא אפילו לשתות נמי מידע ידעי דאנינא דעתאי

אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיטבול חמש טבילות   א משנה,דף ל

ג ומקדש בו ביום וכולן בקדש על בית הפרוה חוץ מזו בלבד "דושין טובל כועשרה ק

: >קידש ידיו ורגליו>פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם 

שאלו את בן זומא טבילה זו למה אמר להם ומה המשנה מקודש לקודש   א גמרא,דף ל

שאין  וממקום שענוש כרת למקום שענוש כרת טעון טבילה המשנה מחול לקודש וממקום

ענוש כרת למקום שענוש כרת אינו דין שטעון טבילה רבי יהודה אומר סרך טבילה היא זו 

כדי שיזכור טומאה ישנה שבידו ויפרוש במאי קא מיפלגי 

י לא מחיל עבודה "באחולי עבודה קא מיפלגי לבן זומא מחיל עבודה לר  ב גמרא,דף ל

ידש בין בגד לבגד ובין עבודה ולבן זומא מי מחיל והתניא כהן גדול שלא טבל ולא ק

לעבודה עבודתו כשרה אחד כהן גדול ואחד כהן הדיוט שלא קידש ידיו ורגליו שחרית 

' ועבד עבודה עבודתו פסולה אלא למיקם בעשה קא מיפלגי לבן זומא קאי בעשה לר

יהודה האי סברא והתניא מצורע טובל ועומד ' יהודה לא קאי בעשה ומי אית ליה לר

ר רבי יהודה אומר אינו צריך טבילה שכבר טבל מבערב ההוא כדתני טעמא בשער ניקנו

שכבר טבל מבערב ודקארי לה מאי קארי לה משום דקא בעי למרמא אחריתי עליה לשכת 

י אומר לא מצורעין בלבד אמרו אלא כל אדם לא "המצורעין ששם מצורעין טובלין ר

בעי אלא אידי ואידי דטביל הא קשיא הא דטביל הא דלא טביל אי דלא טביל הערב שמש 

' דאסח דעתיה הא דלא אסח דעתיה אי אסח דעתיה הזאת שלישי ושביעי בעי דאמר ר

דוסתאי בר מתון אמר רבי יוחנן הסח הדעת צריך הזאה שלישי ושביעי אלא אידי ואידי 

דלא אסח דעתיה ולא קשיא הא דטביל על דעת ביאת מקדש הא דלא טביל על דעת ביאת 

א תני לא מצורעין אמרו אלא כל אדם רבינא אמר רבי יהודה לדבריהם דרבנן "מקדש ואב

קאמר להו לדידי מצורע אין צריך טבילה לדידכו אודו לי איזי מיהת דלא מצורעין בלבד 



ל אביי לרב "אמרו אלא כל אדם ורבנן מצורע דייש בטומאה כל אדם לא דיישי בטומאה א

ן זומא סבירא להו והאי דקתני מצורע להודיעך כחו י כב"יוסף נימא רבנן דפליגי עליה דר

ל "י או דילמא שאני מצורע דדייש בטומאה אמר ליה שאני מצורע דדייש בטומאה א"דר

זו > היא>טבילה > י דאמר סרך"לר>אביי לרב יוסף 

חוצץ או אינו חוצץ אמר ליה כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון אמר   א גמרא,דף לא

ל בהונות יוכיחו שהן ביאה במקצת "וסף ביאה במקצת שמה ביאה או לא אליה אביי לרב י

ותניא מצורע טובל ועומד בשער ניקנור איבעיא להו מהו שיעשה סכין ארוכה וישחוט 

יהודה תיבעי לבן זומא עד כאן לא מחייב ' תיבעי לבן זומא תיבעי לרבנן דפליגי עליה דר

אתי לאימשוכי תיבעי לרבנן דפליגי עליה  בן זומא אלא לגואי אבל לבראי לא או דילמא

כ לא קאמרי רבנן התם דלא קא עביד עבודה אבל הכא דקא עביד עבודה "דרבי יהודה ע

ר חמש טבילות "ת : חמש טבילות ועשרה קידושין טובל : לא או דילמא לא שנא תיקו

 ג ומקדש בו ביום וכולן בקודש בבית הפרוה חוץ מראשונה"ועשרה קידושין טובל כ

ג שער המים ובצד לשכתו היתה אמר אביי שמע מיניה עין עיטם גבוה "שהיתה בחול ע

מקרקע עזרה עשרים ושלש אמות דתנן כל הפתחים שהיו שם גובהן עשרים אמה ורחבן 

ורחץ בשרו במים במי מקוה כל בשרו מים ( ויקרא טו)עשר אמות חוץ משל אולם ותניא 

אמות ושיערו חכמים מי מקוה ' ה ברום גשכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמ

ארבעים סאה 

והא איכא אמה תקרה ואמה מעזיבה שערים דבית המקדש כיון דשישא   ב גמרא,דף לא

פרסו  : נינהו במשהו עבדי להו והא איכא האיך משהו כיון דלא הואי אמתא לא חשיב לה

בודת היום בבגדי מאי שנא של בוץ כדאמר רב כהנא כדי שיכיר שע : 'סדין של בוץ וכו

: בוץ הכא נמי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ

פשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו   ב משנה,דף לא

הביאו לו את התמיד קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו קבל את הדם וזרקו נכנס להקטיר 

ואת האברים והחביתין ואת היין  קטורת של שחר ולהיטיב את הנרות ולהקריב את הראש

קטורת של שחר היתה קריבה בין דם לאברים של בין הערבים בין איברים לנסכים אם 

: ג זקן או איסטניס מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן"היה כ

מ כיון דאמר תרי "מ דאי ר"אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא דלא כר  ב גמרא,דף לא

לבישה עביד להו הכא נמי ליעביד תרי קידושי אלבישה אמר להו רב פפא בין קידושי א

( ויקרא טז)מ חד אפשיטה דבגדי קודש וחד אלבישה והכא בהא קא מיפלגי "לרבנן בין לר

כ "מ סבר מקיש פשיטה ללבישה מה לבישה לובש ואח"ולבש ר> ורחץ>ופשט ורחץ 

ש פשיטה ללבישה מה לבישה כ מקדש ורבנן סברי מקי"מקדש אף פשיטה פושט ואח

כשהוא לבוש מקדש אף פשיטה כשהוא לבוש מקדש אמרו ליה רבנן לרב פפא ומי מצית 

אמרת הכי והתניא פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם פשט וירד וטבל עלה ונסתפג הביאו 

לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו רבי מאיר אומר פשט וקידש ידיו ורגליו וירד וטבל 

לה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו אמר להו אי תניא תניא בשלמא ע

לרבי מאיר היינו דמשכחת לה 

עשרה קידושין אלא לרבנן תשעה הוו אמרי לך רבנן קידושא בתרא כי   א גמרא,דף לב

ובא אהרן אל אהל ( ויקרא טז)ר "פשיט בגדי קדש ולביש בגדי חול עביד ליה התם ת

הפרשה [ וכל]> שכל>למה הוא בא אינו בא אלא להוציא את הכף ואת המחתה מועד 



כולה נאמרה על הסדר חוץ מפסוק זה מאי טעמא אמר רב חסדא גמירי חמש טבילות 

ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום ואי כסדרן לא משכחת להו אלא שלש 

טבילות ועשרה קידושין שטובל יהודה מנין לחמש ' טבילות וששה קידושין תניא אמר ר

ל ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד ורחץ בשרו "כהן גדול ומקדש בו ביום ת

במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה הא למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה 

טעון טבילה אמר רבי מנין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו 

כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד ( ויקרא טז)מר ביום שנא

יחגור ובמצנפת בד יצנוף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם הא למדת שכל 

המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה ואומר בגדי קדש הם הוקשו כל הבגדים כולן זה 

היום בבגדי לבן אילו ואיל העם  לזה וחמש עבודות הן תמיד של שחר בבגדי זהב עבודת

בבגדי זהב כף ומחתה בבגדי לבן תמיד של בין הערבים בבגדי זהב ומנין שכל טבילה 

ו "א ברבי שמעון אומר ק"ל ופשט ורחץ ורחץ ולבש ר"וטבילה צריכה שני קידושין ת

ומה במקום שאין טעון טבילה טעון קידוש מקום שטעון טבילה אינו דין שטעון קידוש אי 

ובא אהרן אל אהל מועד ופשט ( ויקרא טז)ל "ה להלן קידוש אחד אף כאן קידוש אחד תמ

ל אשר לבש כלום אדם פושט אלא מה שלבש אלא להקיש "את בגדי הבד אשר לבש מה ת

ר יהודה מנין לחמש "פשיטה ללבישה מה לבישה טעון קידוש אף פשיטה טעון קידוש א

מקדש בו ביום תלמוד לומר ובא אהרן אל אהל טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ו

מועד ורחץ את בשרו במים במקום קדוש הא למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון 

טבילה אשכחן מבגדי לבן לבגדי זהב מבגדי זהב לבגדי לבן מנין 

תנא דבי רבי ישמעאל קל וחומר מה בגדי זהב שאין כהן נכנס בהן לפני   ב גמרא,דף לב

טבילה בגדי לבן שנכנס בהן לפני ולפנים אינו דין שטעון טבילה איכא  ולפנים טעון

למפרך מה לבגדי זהב שכן כפרתן מרובה אלא נפקא ליה מדרבי אמר רבי מנין לחמש 

ל כתנת בד קודש ילבש הא "טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום ת

ן מבגדי זהב לבגדי לבן מבגדי למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה שטעון טבילה אשכח

ו מה בגדי לבן שאין כפרתן מרובה טעונין "לבן לבגדי זהב מנין תנא דבי רבי ישמעאל ק

טבילה בגדי זהב שכפרתן מרובה אינו דין שטעונין טבילה איכא למפרך מה לבגדי לבן 

שכן נכנס בהן לפני ולפנים היינו דקתני ואומר בגדי קודש הם ורחץ את בשרו במים 

לבשם וחמש עבודות הן תמיד של שחר בבגדי זהב עבודת היום בבגדי לבן אילו ואיל ו

העם בבגדי זהב כף ומחתה בבגדי לבן תמיד של בין הערבים בבגדי זהב ומנין שכל טבילה 

קידושין תלמוד לומר ופשט ורחץ ורחץ ולבש האי בטבילה כתיב אם ' וטבילה צריכה ב

י קדש הם תנהו ענין לקידוש וליכתביה רחמנא בלשון אינו ענין לטבילה דנפקא ליה מבגד

ל דטבילה כקידוש מה קידוש במקום קדוש אף טבילה במקום קדוש ורבי "קידוש הא קמ

שמעון אמר רב חסדא הא דרבי מפקא ' יהודה קידוש מנא ליה נפקא ליה מדרבי אלעזר בר

ש מקדש ואיהו מאיר ומפקא מדרבנן מפקא מדרבנן דאילו רבנן אמרי כשהוא לבו' מדר

מ אמר הך קידוש בתרא כשהוא "מאיר דאילו ר' אמר כשהוא פושט מקדש ומפקא מדר

לבוש מקדש ואיהו אמר כשהוא פושט מקדש אמר רב אחא בר יעקב הכל מודין בקידוש 

או בגשתם אל המזבח מי שאינו ( שמות ל)ט דאמר קרא "שני שלובש ואחר כך מקדש מ

ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי לא "לבישה וגישה אמחוסר אלא גישה יצא זה שמחוסר 

רב חסדא אית ליה דרב אחא ולא רב אחא אית ליה דרב חסדא דאם כן לרבי הוו ליה 



מאי קרצו אמר עולא לישנא דקטלא  : 'הביאו לו את התמיד קרצו וכו : חמיסר קידושין

ץ מצפון בא עגלה יפהפיה מצרים קר( ירמיהו מו)הוא אמר רב נחמן בר יצחק מאי קרא 

בא מאי משמע כדמתרגם רב יוסף מלכא יאי הוה מצרים עממין קטולין מציפונא ייתון 

עלה קרצו בכמה אמר עולא ברוב שנים וכן אמר רבי יוחנן ברוב שנים ואף ריש לקיש 

סבר ברוב שנים דאמר ריש לקיש וכי מאחר ששנינו רובו של אחד כמוהו למה שנינו רוב 

המה לפי ששנינו הביאו לו את התמיד קרצו ומירק אחר שחיטה אחד בעוף ורוב שנים בב

על ידו וקיבל את הדם וזרקו יכול לא מירק יהא פסול יכול לא מירק יהא פסול אם כן 

כל עבודות יום הכפורים אינן כשרות אלא בו הכי [ ותניא]> ותנן>הויא ליה עבודה באחר 

קאמר יכול יהא פסול מדרבנן 

נו רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה וכי מאחר דאפילו פסולא לכך שני  א גמרא,דף לג

מדרבנן ליכא למה לי למרק מצוה למרק אביי מסדר מערכה משמיה דגמרא ואליבא דאבא 

שאול מערכה גדולה קודמת למערכה שניה של קטורת מערכה שניה של קטורת קודמת 

בח הפנימי ודישון מזבח לסידור שני גזירי עצים וסידור שני גזירי עצים קודם לדישון מז

הפנימי קודם להטבת חמש נרות והטבת חמש נרות קודם לדם התמיד ודם התמיד קודם 

להטבת שתי נרות והטבת שתי נרות קודם לקטורת וקטורת קודם לאברים ואברים למנחה 

ומנחה לחביתין וחביתין לנסכין ונסכין למוספין ומוספין לבזיכין ובזיכין לתמיד של בין 

והקטיר עליה חלבי השלמים עליה השלם כל הקרבנות כולן ( ויקרא ו)שנאמר הערבים 

היא ( ויקרא ו)אמר מר מערכה גדולה קודמת למערכה שניה של קטורת מנא לן דתניא 

ואש המזבח תוקד בו זו מערכה ' העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה זו מערכה גדול

ה עדיפא שכן כפרתה מרובה אדרבה שניה של קטורת ואיפוך אנא מסתברא מערכה גדול

הכי כפרתה מרובה עדיפא ואיבעית ' מערכה שניה עדיפא שכן מכניסין ממנה לפנים אפי

אימא אי לא משכח עצים למערכה שניה מי לא מעייל ממערכה גדולה מערכה שניה של 

ובער עליה הכהן עצים ( ויקרא ו)קטורת קודמת לסידור שני גזירי עצים מנא לן דכתיב 

קר בבקר עליה ולא על חברתה מכלל דאיתא לחברתה והאי עליה מיבעי ליה לגופיה בב

ג דהכא כתיב "תרי עליה כתיבי סידור שני גזירי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי אע

הכי מכשיר עדיף מכשיר מאי ניהו שני גזירי ' בבקר בבקר והכא כתיב בבקר בבקר אפי

גדולה אזלי אמר רבי ירמיה שום עצים רבינא  עצים והא אמרת שני גזירי עצים למערכה

אמר הואיל והתחיל במערכה גומר רב אשי אמר אי לא משכח עצים למערכה שניה מי לא 

מעייל ממערכה גדולה ודישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות מאי טעמא אמר אביי 

בירין על גמרא גמירנא סברא לא ידענא ורבא אמר כריש לקיש דאמר ריש לקיש אין מע

המצות 

וכי עייל להיכל במזבח פגע ברישא דתניא שלחן בצפון משוך מן הכותל   ב גמרא,דף לג

שתי אמות ומחצה ומנורה בדרום משוכה מן הכותל שתי אמות ומחצה מזבח ממוצע ועומד 

ואת המנורה ( שמות כו)באמצע ומשוך כלפי חוץ קימעא ונוקמיה להדייהו כיון דכתיב 

מ מדריש לקיש עבורי דרעא אטוטפתא אסור "דחזו אהדדי אמר רבא ש נכח השלחן בעינן

היכי עביד מדרעא לטוטפתא והטבת חמש נרות קודם לדם התמיד ודם התמיד קודם 

להטבת שתי נרות מאי טעמא אמר אביי ההוא בבקר בבקר דשני גזירי עצים דלא צריכי 

וחד שדייה לדם התמיד שדינהו להכא חד שדייה להטבת חמש נרות דליקדמי לדם התמיד 

דנקדמיה להטבת שתי נרות חד שדייה להטבת חמש נרות דליקדמי לדם התמיד דהכא 



ג דהכא תרי "תלתא והכא תרי וחד שדייה לדם התמיד דנקדמיה להטבת שתי נרות אע

והכא תרי מכפר עדיף אמר ליה רב פפא לאביי ואימא חד שדייה לדישון מזבח הפנימי 

א תלתא והכא תרי וחד שדייה לדם התמיד דנקדום להטבת חמש דנקדמיה לדם התמיד דהכ

נרות דאף על גב דהכא תרי והכא תרי מכפר עדיף אם כן אפסוקי במאי מפסקת להו 

הניחא לריש לקיש דאמר למה מטיבין וחוזרים ומטיבין כדי להרגיש כל העזרה כולה 

א למימר אמר ליה שפיר אלא לרבי יוחנן דאמר בבקר בבקר חלקהו לשני בקרים מאי איכ

רבינא לרב אשי האי בבקר בבקר דעצים מי מייתר הא מיבעי ליה לגופיה דקאמר רחמנא 

נקדמו למערכה שניה של קטורת אמר ליה ולאו מי אוקימנא עליה ולא על חברתה מכלל 

דאיתה לחברתה מאי שנא דעביד הטבת חמש נרות ברישא נעביד הטבת שתי נרות ברישא 

בהיטיבו את הנרות ( שמות ל)ונעביד שית אמר קרא ' יד רובכיון דאתחיל בהו עב

יקטירנה ואין נרות פחותות משתים והטבת שתי נרות קודמת לקטורת דאמר קרא 

בהיטיבו את הנרות והדר יקטירנה וקטורת לאברים דתניא יוקדם דבר שנאמר בו בבקר 

ין שלא יהא בבקר לדבר שלא נאמר בו אלא בקר אחד בלבד ואברים למנחה דתניא מני

דבר קודם לתמיד של שחר 

וערך עליה העולה ואמר רבא העולה היא עולה ראשונה ( ויקרא ו)ל "ת  א גמרא,דף לד

ומנחה לחביתין עולה ומנחה וחביתין לנסכים שום מנחה ונסכים למוספין זבח ונסכים 

ן דאמר ומוספין לבזיכין והתניא בזיכין קודמין למוספין תנאי היא אמר אביי מסתברא כמא

ט "מוספין קודמין לבזיכין לאו מי אמרת בבקר בבקר להקדים הכא נמי ביום ביום לאחר מ

דמאן דאמר בזיכין קודמין למוספין גמר חוקה חוקה מחביתין אי מהתם גמר ליגמרה כולה 

קטורת של שחר היתה קריבה בין דם  : מילתא מהתם להכי אהני ביום ביום לאחר

נן בין דם לנרות מיבעי ליה אי אבא שאול בין נרות לאיברים מני אי רב : 'לאיברים וכו

ושל בין הערבים היתה קריבה בין  : מיבעי ליה לעולם רבנן היא ובסידרא לא קא מיירי

כמנחת הבקר ( במדבר כח)יוחנן דאמר קרא ' מנא הני מילי אמר ר : 'איברים לנסכים וכו

כאן קטורת קודמת לנסכים אי  וכנסכו תעשה מה מנחת הבקר קטורת קודמת לנסכים אף

מה להלן קטורת קודמת לאיברים אף כאן קטורת קודמת לאיברים מי כתיב כאיברי הבקר 

ונסכו רביעת ( במדבר כח)כמנחת הבקר כתיב כמנחת הבקר ולא כאיברי הבקר תנו רבנן 

ההין ילמד של שחרית משל ערבית 

האי בתמיד של בין  רבי אומר ערבית משל שחרית בשלמא לרבנן  ב גמרא,דף לד

לכבש האחד איזהו ( במדבר כח)ט אמר רבה בר עולא אמר קרא "מ' הערבים כתיב אלא ר

כבש שנאמר בו אחד הוי אומר זה תמיד של שחר ורבנן מאי אחד מיוחד שבעדרו ורבי 

ג זקן "אם היה כ : מומבחר נדריך נפקא ורבנן חד בחובה וחד בנדבה וצריכי( דברים יב)

כ ומטילין "ר יהודה עששיות של ברזל היו מחמין מערב יוה"תניא א : 'ואו איסטניס וכ

' לתוך צונן כדי שתפיג צינתן והלא מצרף אמר רב ביבי שלא הגיע לצירוף אביי אמר אפי

בשר ( ויקרא יב)תימא שהגיע לצירוף דבר שאין מתכוין מותר ומי אמר אביי הכי והתניא 

ל ואמר אביי "יאשיה והוינן בה קרא ל' ברי רערלתו אפילו במקום שיש שם בהרת יקוץ ד

יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור הני מילי בכל התורה כולה אבל הכא צירוף ' לר

: דרבנן הוא

הביאוהו לבית הפרוה ובקדש היתה פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם   ב משנה,דף לד

טבל עלה ונסתפג הביאו לו מ אומר פשט קדש ידיו ורגליו ירד ו"קדש ידיו ורגליו ופשט ר



בגדי לבן לבש וקדש ידיו ורגליו בשחר היה לובש פלוסין של שנים עשר מנה בין 

מאיר וחכמים אומרים בשחר היה לובש של ' הערבים הנדויין של שמונה מאות זוז דברי ר

שמונה עשר מנה ובין הערבים של שנים עשר מנה הכל שלשים מנה אלו משל ציבור ואם 

: מוסיף משלו רצה להוסיף

מאי שנא  : פרסו סדין של בוץ : מאי פרוה אמר רב יוסף פרוה אמגושא  א גמרא,דף לה

של בוץ אמר רב כהנא כדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ בשחר היה לובש פלוסין של 

ל דבציר מהני לא נעביד הא אי "ותנא מניינא אתא לאשמועינן הא קמ : 'שמונה עשר וכו

אהני לית לן בה דכולי עלמא מיהת דשחר עדיפי מנא לן אמר רב הונא בציר מהני וטפי 

בד בד בד בד מובחר בבד ( ויקרא טז)בריה דרב עילאי אמר קרא 

ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם ( יחזקאל מז)מיתיבי   ב גמרא,דף לה

דה ואמרי לה רב מאי לאו אחרים חשובין מהן לא אחרים פחותים מהן תני רב הונא בר יהו

שמואל בר יהודה אחר שכלתה עבודת ציבור כהן שעשתה לו אמו כתונת לובשה ועובד 

בה עבודת יחיד ובלבד שימסרנה לציבור פשיטא מהו דתימא ניחוש שמא לא ימסרנה יפה 

ל אמרו עליו על רבי ישמעאל בן פאבי שעשתה לו אמו כתונת של מאה מנה "יפה קמ

אלעזר בן חרסום ' חיד ומסרה לציבור אמרו עליו על רולובשה ועובד בה עבודת י

שעשתה לו אמו כתונת משתי ריבוא ולא הניחוהו אחיו הכהנים ללובשה מפני שנראה 

ר עני ועשיר "כערום ומי מתחזי והאמר מר חוטן כפול ששה אמר אביי כחמרא במזגא ת

י הייתי וטרוד ורשע באין לדין לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה אם אומר ענ

במזונותי אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום 

היה עושה ומשתכר בטרעפיק חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו 

ולפרנסת אנשי ביתו פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס 

בה כדי שישמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון אמרו עלה ונתלה וישב על פי ארו

אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה וירד עליו שלג מן השמים כשעלה עמוד 

השחר אמר לו שמעיה לאבטליון אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל שמא יום 

ליו רום שלש אמות שלג המעונן הוא הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה עלו ומצאו ע

פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת 

עשיר אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי 

אומרים לו כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום 

ביו אלף עיירות ביבשה וכנגדן אלף ספינות בים ובכל יום ויום נוטל נאד של שהניח לו א

קמח על כתיפו ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה פעם אחת מצאוהו עבדיו 

ועשו בו אנגריא אמר להן בבקשה מכם הניחוני ואלך ללמוד תורה אמרו לו חיי רבי 

לא הלך וראה אותן אלא יושב ועוסק בתורה  אלעזר בן חרסום שאין מניחין אותך ומימיו

כל היום וכל הלילה רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה אם אמר נאה הייתי וטרוד 

אומרים לו כלום נאה היית מיוסף אמרו עליו על יוסף הצדיק בכל [ הייתי]> היה>ביצרי 

לבשה לו  יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים בגדים שלבשה לו שחרית לא

ערבית בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית אמרה לו השמע לי אמר לה לאו 

מתיר אסורים הריני ' ה( תהילים קמו)אמרה לו הריני חובשתך בבית האסורין אמר לה 

' ה( תהילים קמו)זוקף כפופים הריני מסמא את עיניך ' ה( תהילים קמו)כופפת קומתך 

רי כסף לשמוע אליה לשכב אצלה להיות עמה ולא רצה פוקח עורים נתנה לו אלף ככ



ב נמצא הלל מחייב את העניים רבי "ז להיות עמה לעוה"לשמוע אליה לשכב אצלה בעוה

: אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים יוסף מחייב את הרשעים

בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו לדרום ופניו   ב משנה,דף לה

והכהן עומד במזרח ופניו למערב וסומך שתי ידיו עליו ומתודה וכך היה אומר אנא למערב 

השם עויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים 

כי ( ויקרא טז)שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך 

: ו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדוהן עונין אחרי' ביום הזה יכפר וגו

דאמר בין האולם ולמזבח צפון רבי אלעזר ברבי שמעון ' מאן שמעת לי  א גמרא,דף לו

היא דתניא איזהו צפון מקיר של מזבח צפוני ועד כותל העזרה וכנגד כל המזבח כולו צפון 

וסיף אף ש מוסיף אף בין האולם ולמזבח רבי מ"אלעזר בר' יהודה ר' יוסי בר' דברי ר

מקום דריסת רגלי הכהנים ואף מקום דריסת רגלי ישראל אבל מן החליפות ולפנים הכל 

מודים שפסול לימא רבי אלעזר ברבי שמעון היא ולא רבי אפילו תימא רבי ורבי השתא 

אדרבי יוסי ברבי יהודה מוסיף אדרבי אלעזר ברבי שמעון לא מוסיף אנן הכי קא אמרינן 

ולה עזרה אלא מאי רבי אלעזר ברבי שמעון היא ונוקמיה בין מזבח אי רבי היא נוקמיה בכ

ולכותל אלא מאי אית לך למימר משום חולשא דכהן גדול לרבי נמי משום חולשא דכהן 

היכי משכחת לה אמר רב בעוקם את ראשו ונוקמיה  : ראשו לדרום ופניו למערב : גדול

צד סומך הזבח עומד בצפון ופניו להדיא אמר אביי גזירה שמא ירביץ גללים תנו רבנן כי

למערב והסומך עומד במזרח ופניו למערב ומניח שתי ידיו בין שתי קרנות של זבח ובלבד 

שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הזבח ומתודה על חטאת עון חטאת ועל אשם עון אשם ועל 

עולה  עולה עון לקט שכחה ופאה ומעשר עני דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר אין

ירמיה ' באה אלא על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה במאי קא מיפלגי אמר ר

ע סבר לאו מעליא הוא ורבי יוסי הגלילי סבר "בלאו דנבילה קא מיפלגי ר  ב גמרא,דף לו

ע לאו דנבילה לאו מעליא הוי והכא בתעזוב קא "לאו לאו מעליא הוא אביי אמר דכ

ר "א משמע ורבי יוסי הגלילי סבר השתא משמע תמיפלגי דרבי עקיבא סבר תעזוב מעיקר

והתודה ( ויקרא טז)כיצד מתודה עויתי פשעתי וחטאתי וכן בשעיר המשתלח הוא אומר 

שמות )עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם וכן במשה הוא אומר 

וא אומר א עונות אלו הזדונות וכן ה"מאיר וחכ' נשא עון ופשע וחטאה דברי ר( לד

הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה פשעים אלו המרדים וכן הוא אומר ( במדבר טו)

אז תפשע לבנה בעת ההיא לכל ( ב חמלכים )מלך מואב פשע בי ואומר ( ב גמלכים )

נפש כי תחטא בשגגה ומאחר שהתודה על ( ויקרא ד)חטאתם אלו השגגות וכן הוא אומר 

השגגות אלא כך היה מתודה חטאתי ועויתי  הזדונות ועל המרדים חוזר ומתודה על

חטאנו עם אבותינו העוינו ( תהילים קו)וכן בדוד הוא אומר ' ופשעתי לפניך אני וביתי וכו

[ והעוינו רשענו]> והרשענו ומרדנו>חטאנו ( א חמלכים )הרשענו וכן בשלמה הוא אומר 

שענו ומרדנו אלא מהו והר[ ועוינו]> והעוינו>חטאנו ( דנייאל ט)וכן בדניאל הוא אומר 

ע בשעה שישראל "ה רבש"שאמר משה נושא עון ופשע וחטאה אמר משה לפני הקב

חוטאין לפניך ועושין תשובה עשה להם זדונות כשגגות אמר רבה בר שמואל אמר רב 

' הלכה כדברי חכמים פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים מהו דתימא מסתבר טעמיה דר

ל שבקת "מ א"ל ההוא דנחית קמיה דרבה ועבד כר"ממאיר דקמסייע ליה קרא דמשה ק

ר וכפר "ת : מ סבירא לי כדכתיב בספר אורייתא דמשה"ל כר"מ א"רבנן ועבדת כר



בכפרת דברים הכתוב מדבר אתה אומר בכפרת דברים או אינו אלא כפרת דמים הרי אני 

ה דן נאמרה כאן כפרה ונאמרה להלן כפרה מה כפרה האמורה בשעיר דברים אף כפר

והקריב אהרן את פר ( ויקרא טז)האמורה בפר דברים ואם נפשך לומר הרי הוא אומר 

החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ועדיין לא נשחט הפר מאי ואם נפשך לומר וכי 

תימא נילף משעיר הנעשה בפנים שכפרתו בדמים הרי הוא אומר וכפר ועדיין לא נשחט 

הפר 

ר כאן כפרה ונאמר להלן בחורב כפרה מה להלן באנא ומנין שבאנא נאמ  א גמרא,דף לז

אף כאן באנא ומנין שבשם נאמר כאן כפרה ונאמרה בעגלה ערופה כפרה מה להלן בשם 

אף כאן בשם אמר אביי בשלמא חורב מעגלה ערופה לא יליף מאי דהוה הוה אלא עגלה 

ר לעמך ישראל כפ( דברים כא)נ והתנן הכהנים אומרים "ערופה תיליף מחורב וכי תימא ה

' כי שם ה( דברים לב)תניא רבי אומר  : והן עונין אחריו : ואילו באנא לא קא אמר קשיא

ה "אקרא הבו גודל לאלהינו אמר להם משה לישראל בשעה שאני מזכיר שמו של הקב

זכר צדיק לברכה אמר להם נביא ( משלי י)יהושע אומר ' אתם הבו גודל חנניה בן אחי ר

: מזכיר צדיק עולמים אתם תנו ברכה שאני' לישראל בשע

בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו   א משנה,דף לז

של אשכרוע היו ועשאן בן גמלא של ' ושם שני שעירים וקלפי היתה שם ובה שני גורלו

אף ב דד לכיור שלא היה לו אלא שנים ו"זהב והיו מזכירים אותו לשבח בן קטין עשה י

הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה מונבז המלך היה עושה כל ידות 

כ של זהב הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתח היכל ואף היא "הכלים של יוה

עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה נקנור נעשו נסים לדלתותיו והיו 

: מזכירין אותן לשבח

י היא "ר לצפון המזבח מכלל דמזבח לאו בצפון קאי מני ראבמדקאמ  א גמרא,דף לז

ש "א בר"י והא רישא ר"שיהא צפון כולו פנוי דברי ראב' צפונה לפני ה( ויקרא א)דתניא 

 : הסגן בימינו וראש בית אב בשמאלו : י היא ותני בבין האולם ולמזבח"היא כולה ראב

ן בימינו וראש בית אב בשמאלו אמר רב יהודה המהלך לימין רבו הרי זה בור תנן הסג

ועוד תניא שלשה שהיו מהלכין בדרך הרב באמצע גדול בימינו וקטן משמאלו וכן מצינו 

בשלשה מלאכי השרת שבאו אצל אברהם מיכאל באמצע גבריאל בימינו ורפאל בשמאלו 

תרגומא רב שמואל בר פפא קמיה דרב אדא כדי שיתכסה בו רבו והתניא המהלך כנגד 

וקלפי היתה שם ובה שני  : ה בור אחורי רבו הרי זה מגסי הרוח דמצדד אצדודירבו הרי ז

של כל דבר יכול [ גורלות]ונתן אהרן על שני השעירים גורלות ( ויקרא טז)ר "ת : גורלות

וגורל אחד לעזאזל אין כאן לשם אלא ' ל גורל אחד לה"יתן שנים על זה ושנים על זה ת

אחד יכול יתן של שם ושל עזאזל על זה ושל שם ושל גורל אחד ואין כאן לעזאזל אלא 

כ "א[ 'אלא אחד ואין כאן לעזאזל אלא א' אין כאן לה' לה]ל גורל אחד "עזאזל על זה ת

ל גורלות שיהיו שוין שלא יעשה אחד של זהב ואחד של כסף אחד גדול ואחד קטן "מה ת

השם כתוב עליו והוא גורלות של כל דבר פשיטא לא צריכא לכדתניא לפי שמצינו בציץ ש

ל גורל גורל ריבה ריבה של זית ריבה של אגוז ריבה של "של זהב יכול אף זה כן ת

תנא כדי שיהיו שנים עשר אחיו  : 'בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור וכו : אשכרוע

הכהנים העסוקין בתמיד מקדשין ידיהן ורגליהן בבת אחת תנא שחרית במילואו מקדש 

ואף הוא עשה  : ליון ערבית בירידתו מקדש ידיו ורגליו מן התחתוןידיו ורגליו מן הע



מונבז המלך עשה כל  : מאי מוכני אמר אביי גילגלא דהוה משקעא ליה : 'מוכני לכיור וכו

נעבדינהו לדידהו דזהב  : 'ידות הכלים וכו

דות אמר אביי בידות סכינין מיתיבי אף הוא עשה כני כלים ואוגני כלים וי  ב גמרא,דף לז

הילני  : כלים וידות סכינין של יום הכפורים של זהב תרגומא אביי בקתתא דנרגי וחציני

תנא בשעה שהחמה זורחת ניצוצות יוצאין ממנה והכל  : 'אמו עשתה נברשת של זהב וכו

יודעין שהגיע זמן קריאת שמע מיתיבי הקורא את שמע שחרית עם אנשי משמר ואנשי 

ר משכימין ואנשי מעמד מאחרים אמר אביי לשאר עמא מעמד לא יצא מפני שאנשי משמ

שמעת מינה כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה אמר  : ואף היא עשתה טבלא : דבירושלים

ל משום רבי ינאי באלף בית מיתיבי כשהוא כותב רואה וכותב מה שכתוב בטבלא "ר

שכתוב  אימא רואה וכותב כמה שכתוב בטבלא מיתיבי כשהוא כותב רואה וכותב מה

אם שטית אם [ ואם לא שכב]אם שכב איש אותך ( במדבר ה)בטבלא ומה כתוב בטבלא 

לא שטית התם 

ר מה נסים נעשו לדלתותיו "ת : ניקנור נעשו נסים לדלתותיו : בסירוגין  א גמרא,דף לח

אמרו כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים בחזירתו עמד עליו נחשול 

ו אחת מהן והטילוה לים ועדיין לא נח הים מזעפו בקשו להטיל את שבים לטבעו נטל

חברתה עמד הוא וכרכה אמר להם הטילוני עמה מיד נח הים מזעפו והיה מצטער על 

חברתה כיון שהגיע לנמלה של עכו היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה ויש 

קרות ( ר השירים אשי)אומרים בריה שבים בלעתה והקיאתה ליבשה ועליה אמר שלמה 

בתינו ארזים רהיטנו ברותים אל תיקרי ברותים אלא ברית ים לפיכך כל השערים שהיו 

במקדש נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור מפני שנעשו בו נסים ויש אומרים מפני 

אליעזר בן יעקב אומר נחשת קלוניתא היתה והיתה מאירה ' שנחושתן מוצהבת היתה ר

: כשל זהב

ואלו לגנאי של בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים של בית   א משנה,דף לח

אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת הוגרס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה 

זכר צדיק ( משלי י)ללמד בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב על הראשונים נאמר 

: בושם רשעים ירק( משלי י)לברכה ועל אלו נאמר 

תנו רבנן בית גרמו היו בקיאין במעשה לחם הפנים ולא רצו ללמד שלחו   א גמרא,דף לח

חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים והיו יודעין לאפות כמותן ולא היו יודעין 

לרדות כמותן שהללו מסיקין מבחוץ ואופין מבחוץ והללו מסיקין מבפנים ואופין מבפנים 

ללו אין פיתן מתעפשת כששמעו חכמים בדבר אמרו כל מה שברא הללו פיתן מתעפשת וה

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וחזרו בית ( ישעיהו מג)ה לכבודו בראו שנאמר "הקב

גרמו למקומן שלחו להם חכמים ולא באו כפלו להם שכרן ובאו בכל יום היו נוטלין שנים 

עשרים וארבעה והיום ארבעים יהודה אומר בכל יום ' עשר מנה והיום עשרים וארבעה ר

ושמונה אמרו להם חכמים מה ראיתם שלא ללמד אמרו להם יודעין היו של בית אבא 

> עבודת כוכבים>שבית זה עתיד ליחרב שמא ילמוד אדם שאינו מהוגן וילך ויעבוד 

בכך ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח מעולם לא נמצאת פת נקיה ביד { עבודה זרה}

והייתם ( במדבר לב)ממעשה לחם הפנים זה ניזונין לקיים מה שנאמר  בניהם שלא יאמרו

ר בית "ת : של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת : ומישראל' נקיים מה

אבטינס היו בקיאין במעשה הקטורת ולא רצו ללמד שלחו חכמים והביאו אומנין 



ין להעלות עשן כמותן של מאלכסנדריא של מצרים והיו יודעין לפטם כמותם ולא היו יודע

הללו מתמר ועולה כמקל של הללו מפציע לכאן ולכאן וכששמעו חכמים בדבר אמרו כל 

למענהו וחזרו בית אבטינס ' כל פעל ה( משלי טז)ה לכבודו בראו שנאמר "מה שברא הקב

למקומן שלחו להם חכמים ולא באו כפלו להם שכרן ובאו בכל יום היו נוטלין שנים עשר 

יהודה אומר בכל יום עשרים וארבעה והיום ארבעים ' ום עשרים וארבעה רמנה והי

ושמונה אמרו להם חכמים מה ראיתם שלא ללמד אמרו יודעין היו של בית אבא שבית זה 

עבודה > }עבודת כוכבים>עתיד ליחרב אמרו שמא ילמוד אדם שאינו מהוגן וילך ויעבוד 

לם לא יצאת כלה מבושמת מבתיהן בכך ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח מעו{ זרה

וכשנושאין אשה ממקום אחר מתנין עמה שלא תתבסם שלא יאמרו ממעשה הקטורת 

ישמעאל פעם אחת ' ומישראל תניא אמר ר' והייתם נקים מה' מתבסמין לקיים מה שנא

הייתי מהלך בדרך ומצאתי אחד מבני בניהם אמרתי לו אבותיך בקשו להרבות כבודן ורצו 

> פעם אחת>עקיבא ' המקום עכשיו כבוד מקום במקומו ומיעט כבודם אמר רלמעט כבוד 

ישמעאל בן לוגא פעם אחת יצאתי אני ואחד מבני בניהם לשדה ללקט עשבים ' סח לי ר

אמרתי לו מפני מה בכית אמר לי כבוד אבותי [ שבכה ושחק]> ששחק ובכה>וראיתי 

לנו ומפני מה נזכרת אמר לי  ה להחזירה"נזכרתי ומפני מה שחקת אמר לי שעתיד הקב

מעלה עשן כנגדי הראהו לי אמר לי שבועה היא בידינו שאין מראין אותו לכל אדם אמר 

יוחנן בן נורי פעם אחת מצאתי זקן אחד ומגילת סממנין בידו אמרתי לו מאין אתה אמר ' ר

ית לי מבית אבטינס אני ומה בידך אמר לי מגילת סממנין הראהו לי אמר לי כל זמן שב

אבא היו קיימין לא היו מוסרין אותו לכל אדם ועכשיו הרי הוא לך והזהר בה וכשבאתי 

ע אמר לי מעתה אסור לספר בגנותן של אלו מכאן אמר בן עזאי "וסחתי דברי לפני ר

בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך 

תה ומשלך יתנו לך אין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת בחבר  ב גמרא,דף לח

תניא כשהוא נותן קולו בנעימה מכניס גודלו לתוך  : 'הוגרס בן לוי וכו : כמלא נימא' אפי

ר בן "פיו ומניח אצבעו בין הנימין עד שהיו אחיו הכהנים נזקרים בבת ראש לאחוריהם ת

קולמוסין בין אצבעותיו ' קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב אמרו עליו שהיה נוטל ד

אותיות היה כותבה בבת אחת אמרו לו מה ראית שלא ללמד כולן ' ואם היתה תיבה של ד

( משלי י)מצאו תשובה לדבריהם בן קמצר לא מצא תשובה לדבריו על הראשונים נאמר 

זכר צדיק לברכה ועל בן קמצר וחביריו נאמר ושם רשעים ירקב מאי ושם רשעים ירקב 

מתיב רבינא מעשה בדואג אלעזר רקביבות תעלה בשמותן דלא מסקינן בשמייהו ' אמר ר

בן קטן לאמו בכל יום היתה אמו מודדתו בטפחים ונותנת משקלו [ אביו]בן יוסף שהניחו 

אם ( איכה ב)של זהב לבית המקדש וכשגבר אויב טבחתו ואכלתו ועליה קונן ירמיה 

כהן ' תאכלנה נשים פרים עללי טפוחים משיבה רוח הקדש ואומרת אם יהרג במקדש ה

אלעזר צדיק מעצמו ורשע מחבירו צדיק מעצמו דכתיב ' י סליק ביה אמר רונביא חזי מא

זכר צדיק לברכה ורשע מחבירו דכתיב ושם רשעים ירקב אמר ליה רבינא לההוא מרבנן 

ל דהא כתיב "דהוה מסדר אגדתא קמיה מנא הא מילתא דאמור רבנן זכר צדיק לברכה א

אמר המכסה אני מאברהם ' וה( יח בראשית)זכר צדיק לברכה מדאורייתא מנא לן דכתיב 

ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום מנא הא מילתא ( בראשית יח)אשר אני עשה וכתיב 

ל דהא כתיב ושם רשעים ירקב מדאורייתא מנא לן "דאמור רבנן שם רשעים ירקב א

' מאד אמר ר' ויאהל עד סדום וכתיב ואנשי סדום רעים וחטאים לה( בראשית יג)דכתיב 



צדיק דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם רשע דר בין שני צדיקים ולא למד  אלעזר

ממעשיהם צדיק דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם עובדיה רשע דר בין שני צדיקים 

רבי אלעזר מברכתן של צדיקים אתה למד [ ואמר]> אמר>ולא למד ממעשיהם זה עשו 

לצדיקים מברכתן של צדיקים אתה  קללה לרשעים ומקללתן של רשעים אתה למד ברכה

וכתיב בתריה ' כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו( בראשית יח)למד קללה לרשעים דכתיב 

זעקת סדום ועמורה כי רבה ומקללתן של רשעים אתה למד ברכה ' ויאמר ה( בראשית יח)

אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו ' וה' לצדיקים דכתיב ואנשי סדום רעים וחטאים לה

בשביל צדיק אחד עולם נברא שנאמר וירא אלהים את ' רבי אלעזר אפי[ ואמר]> אמר>

[ ואמר]> אמר>אמרו צדיק כי טוב ( ישעיהו ג)האור כי טוב ואין טוב אלא צדיק שנאמר 

ותשכח תורת ( הושע ד)אלעזר כל המשכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו שנאמר ' ר

כי אתה ( הושע ד)מורידין אותו מגדולתו שנאמר  אבהו אמר' אלהיך אשכח בניך גם אני ר

יוחנן אין צדיק נפטר מן ' חייא בר אבא אמר ר' הדעת מאסת ואמאסך מכהן לי אמר ר

וזרח השמש ובא השמש עד שלא ( קוהלת א)העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר 

חייא בר אבא ' ר[ ואמר]> אמר>כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי 

ר יוחנן ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר "א

רבי חייא בר אבא [ ואמר]> אמר>מצוקי ארץ וישת עליהם תבל ' כי לה( א בשמואל )

וצדיק יסוד עולם רבי ( משלי י)בשביל צדיק אחד העולם מתקיים שנאמר ' ר יוחנן אפי"א

רגלי חסידיו ישמור חסידיו טובא משמע אמר רב ( א בשמואל )חייא דידיה אמר מהכא 

יוחנן כיון שיצאו ' רבי חייא בר אבא אמר ר[ ואמר]> אמר>נחמן בר יצחק חסידו כתיב 

שילא ' רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא שנאמר רגלי חסידיו ישמור דבי ר

אינו חוטא  אמרי כיון שבאה לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה ואינו חוטא שוב

אם ללצים הוא יליץ ( משלי ג)שנאמר רגלי חסידיו ישמר אמר ריש לקיש מאי דכתיב 

ולענוים יתן חן בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו תנא דבי רבי ישמעאל משל 

לאדם שהיה מוכר נפט ואפרסמון 

אומר לו בא למדוד נפט אומר לו מדוד אתה לעצמך בא למדוד אפרסמון   א גמרא,דף לט

המתן לי עד שאמדוד עמך כדי שנתבסם אני ואתה תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת 

ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ( ויקרא יא)לבו של אדם שנאמר 

תטמאו בהם ונטמתם בם אדם מטמא עצמו מעט מטמאין [ ולא]> אל>ונטמטם תנו רבנן 

מעלה בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבא תנו רבנן אותו הרבה מלמטה מטמאין אותו מל

והתקדשתם והייתם קדושים אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה ( ויקרא יא)

:  מלמטה מקדשין אותו מלמעלה בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא

  

מסכת יומא פרק ד 

כתוב עליו טרף בקלפי והעלה שני גורלות אחד כתוב עליו לשם ואחד   א משנה,דף לט

לעזאזל הסגן בימינו וראש בית אב משמאלו אם של שם עלה בימינו הסגן אומר לו אישי 

ג הגבה "כהן גדול הגבה ימינך ואם של שם עלה בשמאלו ראש בית אב אומר לו אישי כ



חטאת רבי ישמעאל אומר לא היה צריך לומר ' שמאלך נתנן על שני השעירים ואומר לה

: אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והן עונין' חטאת אלא לה

למה לי טרף בקלפי כי היכי דלא ניכוין ולישקול אמר רבא קלפי של עץ   א גמרא,דף לט

היתה ושל חול היתה ואינה מחזקת אלא שתי ידים מתקיף לה רבינא בשלמא אינה מחזקת 

לה כלי שרת  אלא שתי ידים כי היכי דלא ליכוין ולישקול אלא של חול נקדשה אם כן הוה

של עץ וכלי שרת דעץ לא עבדינן ונעבדה דכסף ונעבדה דזהב התורה חסה על ממונן של 

ישראל מתניתין דלא כי האי תנא דתניא רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר הסגן וכהן 

גדול מכניסין ידן בקלפי אם בימינו של כהן גדול עולה הסגן אומר לו אישי כהן גדול 

ימינו של סגן עולה ראש בית אב אומר לו לכהן גדול דבר מילך ונימא הגבה ימינך ואם ב

ליה סגן כיון דלא סליק בידיה חלשא דעתיה במאי קא מיפלגי מר סבר ימינא דסגן עדיף 

משמאליה דכהן גדול ומר סבר כי הדדי נינהו ומאן האי תנא דפליג עליה דרבי יהודה רבי 

גן הכהנים אומר למה סגן מימינו שאם אירע בו חנינא סגן הכהנים הוא דתניא רבי חנינא ס

פסול בכהן גדול נכנס סגן ומשמש תחתיו תנו רבנן ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק 

היה גורל עולה בימין מכאן ואילך פעמים עולה בימין פעמים עולה בשמאל והיה לשון של 

רבי דולק מכאן זהורית מלבין מכאן ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין והיה נר מע

ואילך פעמים דולק פעמים כבה והיה אש של מערכה מתגבר ולא היו כהנים צריכין 

להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים כדי לקיים מצות עצים מכאן ואילך פעמים 

מתגבר פעמים אין מתגבר ולא היו כהנים נמנעין מלהביא עצים למערכה כל היום כולו 

שתי הלחם ובלחם הפנים וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו ונשתלחה ברכה בעומר וב

ושבע ויש אוכלו ומותיר מכאן ואילך נשתלחה מאירה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים 

וכל כהן מגיעו כפול הצנועין מושכין את ידיהן והגרגרנין נוטלין ואוכלין ומעשה באחד 

שנטל חלקו וחלק חבירו והיו קורין אותו בן 

תהילים )שילא מאי קרא [ רב]> בר>חמצן עד יום מותו אמר רבה בר   ב גמרא,דף לט

למדו היטב ( ישעיהו א)אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ רבא אמר מהכא ( עא

דרשו משפט אשרו חמוץ אשרו חמוץ ואל תאשרו חומץ תנו רבנן אותה שנה שמת בה 

יודע אמר להם בכל יום שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו הוא מת אמרו לו מניין אתה 

הכפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויצא עמי והיום 

נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים נכנס עמי ולא יצא עמי אחר הרגל חלה 

ר ארבעים שנה קודם חורבן הבית "שבעה ימים ומת ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם ת

רל עולה בימין ולא היה לשון של זהורית מלבין ולא היה נר מערבי דולק והיו לא היה גו

דלתות ההיכל נפתחות מאליהן עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי אמר לו היכל היכל מפני 

מה אתה מבעית עצמך יודע אני בך שסופך עתיד ליחרב וכבר נתנבא עליך זכריה בן עדוא 

ל אש בארזיך אמר רבי יצחק בן טבלאי למה נקרא פתח לבנון דלתיך ותאכ( זכריה יא)

שמו לבנון שמלבין עונותיהן של ישראל אמר רב זוטרא בר טוביה למה נקרא שמו יער 

בית יער הלבנון לומר לך מה יער מלבלב אף בית המקדש מלבלב ( א ימלכים )דכתיב 

ב והיו דאמר רב הושעיא בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זה

תהילים )מוציאין פירות בזמניהן וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן שנאמר 

{ גוים> }עובדי כוכבים>ירעש כלבנון פריו ומהן היתה פרנסה לכהונה וכיון שנכנסו ( עב

ה להחזירה לנו שנאמר "ופרח לבנון אומלל ועתיד הקב( נחום א)להיכל יבשו שנאמר 



נתנן על שני  : רח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן להפרוח תפ( ישעיהו לה)

בוידוי ראשון ' תנו רבנן עשר פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום ג : השעירים

ושלשה בוידוי שני ושלשה בשעיר המשתלח ואחד בגורלות וכבר אמר השם ונשמע קולו 

ציר דלתות ההיכל נשמע ביריחו אמר רבה בר בר חנה מירושלים ליריחו עשרה פרסאות ו

בשמונה תחומי שבת עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת נשים שביריחו אינן 

צריכות להתבשם מריח קטורת כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת אמר 

והיו [ מכוור]> מכמר>עזים היו לאבא בהרי [ אליעזר בן דגלאי]> יוסי בן דולגאי>רבי 

הקטורת אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי זקן מתעטשות מריח 

אחד פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין כותליה אמר רבי ינאי עליית גורל 

מתוך קלפי מעכבת הנחה אינה מעכבת ורבי יוחנן אמר אף עלייה אינה מעכבת אליבא 

א מעכבא כולי עלמא לא פליגי דלא דרבי יהודה דאמר דברים הנעשין בבגדי לבן מבחוץ ל

נחמיה ומאן דאמר לא מעכבא הני ' ד מעכבא כר"נחמיה מ' מעכבא כי פליגי אליבא דר

מילי עבודה הגרלה לאו עבודה היא איכא דאמרי אליבא דרבי נחמיה דאמר מעכבא כולי 

יהודה מאן דאמר לא מעכבא כרבי יהודה ' עלמא לא פליגי דמעכבא כי פליגי אליבא דר

מאן דאמר מעכבא שאני הכא דתנא ביה קרא אשר עלה אשר עלה תרי זימני מיתיבי ו

מצוה להגריל ואם לא הגריל כשר בשלמא להך לישנא דאמרת אליבא דרבי יהודה כולי 

עלמא לא פליגי דלא מעכבא הא מני רבי יהודה היא 

' מני ראלא להך לישנא דאמרת פליגי בשלמא למאן דאמר לא מעכבא הא   א גמרא,דף מ

ש מצוה להגריל ולהתודות לא "ד מעכבא הא מני תני מצוה להניח ת"יהודה היא אלא למ

הגריל ולא התודה כשר וכי תימא הכי נמי להניח אימא סיפא רבי שמעון אומר לא הגריל 

כשר לא התודה פסול מאי לא הגריל אילימא לא הניח מכלל דרבי שמעון סבר הגרלה 

שמעון לא ' ביא חבירו שלא בהגרלה דברי רבי שמעון רמעכבא והתניא מת אחד מהן מ

ידע מאי קאמרי רבנן והכי קאמר להו אי הגרלה הגרלה ממש קא אמריתו פליגנא עלייכו 

ש פר מעכב את השעיר "בחדא אי הגרלה דקאמריתו היינו הנחה פליגנא עלייכו בתרתי ת

ר דאי אקדמיה ושעיר אין מעכב את הפר במתנות שבפנים בשלמא פר מעכב את השעי

לשעיר מקמי פר לא עבד ולא כלום אלא שעיר אין מעכב את הפר מאי ניהו אילימא דאי 

אקדים מתנות דפר בהיכל מקמי מתנות דשעיר בפנים חוקה כתיב בהו אלא לאו דאקדים 

מתנות דפר בפנים מקמי הגרלה ומדסדרא לא מעכבא עיקרא הגרלה נמי לא מעכבא לא 

מקמי מתנות דשעיר בהיכל ורבי יהודה היא דאמר דברים  דאקדים מתנות דפר במזבח

הנעשין בבגדי לבן בחוץ לא מעכבי והא במתנות שבפנים קתני אלא הא מני רבי שמעון 

היא דאמר הגרלה לא מעכבא ואיבעית אימא לעולם רבי יהודה היא ונהי דבסדרא לא 

מעכבא הגרלה מיהא מעכבא ואזדו לטעמייהו דתניא 

לכפר עליו עד מתי יהיה זקוק לעמוד חי עד ' יעמד חי לפני ה( יקרא טזו)  ב גמרא,דף מ

שעת מתן דמו של חבירו דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר עד שעת וידוי דברים במאי 

וכלה ( ויקרא טז)קא מיפלגי כדתניא לכפר בכפרת דמים הכתוב מדבר וכן הוא אומר 

שמעון ' דמים דברי רבי יהודה ר מכפר את הקדש מה להלן בכפרת דמים אף כאן בכפרת

ש שאלו תלמידיו את רבי עקיבא עלה "אומר לכפר עליו בכפרת דברים הכתוב מדבר ת

לרדות טעמא { למינין> }לצדוקים>בשמאל מהו שיחזור לימין אמר להן אל תתנו מקום 

לרדות הא לאו הכי מהדרינן ליה והא אמרת { למינין> }לצדוקים>דאל תתנו מקום 



בא וכיון דקבעתיה שמאל היכי מהדרינן ליה אמר רבא הכי קאמרי עלה הגורל הגרלה מעכ

{ למינין> }לצדוקים>בשמאל מהו שיחזירו לו ולשעירו לימין אמר להם אל תתנו מקום 

ל עלה כיון "ש אילו נאמר את השעיר אשר עליו הייתי אומר יניחנו עליו ת"לרדות ת

ל דהנחה מצוה נמי לא אלא לאו לעכב שעלה שוב אינו צריך למאי אילימא למצוה מכל

ושמע מינה הגרלה מעכבא הנחה לא מעכבא אמר רבא הכי קאמר אילו נאמר אשר עליו 

ש "ל אשר עלה כיון שעלה שוב אינו צריך ת"הייתי אומר יניחנו עליו עד שעת שחיטה ת

שיכול והלא דין ' ועשהו חטאת הגורל עושהו חטאת ואין השם עושהו חטא( ויקרא טז)

וא ומה במקום שלא קידש הגורל קידש השם מקום שקידש הגורל אינו דין שיקדש השם ה

ל ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת "ת

סתם סיפרא מני רבי יהודה וקא תני הגורל עושה חטאת ואין השם עושה   א גמרא,דף מא

בתא אמר רב חטאת אלמא הגרלה מעכבא תיובתא דמאן דאמר הגרלה לא מעכבא תיו

חסדא אין הקינין מתפרשות אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן אמר רב שימי בר 

ועשה או בלקיחה או בעשייה ( ויקרא טו)ולקחה ( ויקרא יב)ט דרב חסדא דכתיב "אשי מ

מיתיבי ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת שיכול והלא דין הוא 

קידש השם מקום שקידש הגורל אינו דין שיקדש השם  ומה במקום שלא קידש הגורל

ל ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת והא הכא דלאו שעת לקיחה "ת

ולאו שעת עשייה היא וקתני דקבע אמר רבא הכי קאמר מה במקום שלא קידש הגורל 

ה מקום ואפילו בשעת לקיחה ואפילו בשעת עשייה קידש השם בשעת לקיחה ובשעת עשיי

שקידש הגורל שלא בשעת לקיחה ושלא בשעת עשייה אינו דין שיקדש השם בשעת 

ש "ל ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת ת"לקיחה ובשעת עשייה ת

כ אמר אלו לחטאתו ואלו לעולתו "מטמא מקדש עני והפריש מעות לקינו והעשיר ואח

ף ומביא חובתו מדמי עולתו והא הכא דלאו מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו ואין מוסי

אלעזר ' שעת לקיחה ולאו שעת עשייה היא וקתני דקבע אמר רב ששת ותסברא והאמר ר

הושעיא מטמא מקדש עשיר והביא קרבן עני לא יצא וכיון דלא יצא היכי קבע ' אמר ר

חגא ' הפרשה ולר' נ שכבר אמר משע"אלא מאי אית לך למימר שכבר אמר מעניותו ה

ר יאשיה דאמר יצא "א

כ אמר אלא אימא ואחר כך לקח ואמר "מאי איכא למימר לא תימא ואח  ב גמרא,דף מא

לקח מוסיף ומביא חובתו מאי ניהו דפריק ליה והא אין פדיון לעוף אמר רב פפא כגון 

שלקח פרידה אחת אי עולה זבן מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו והאי עולה אזלא לנדבה 

ר "אין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו והאי חטאת אזלא למיתה גופא א אי חטאת זבן

ר הושעיא "ר הושעיא מטמא מקדש עשיר והביא קרבן עני לא יצא ורבי חגא א"אלעזר א

יצא מיתיבי מצורע עני שהביא קרבן עשיר יצא עשיר שהביא קרבן עני לא יצא שאני 

בי רחמנא תורת והתניא תורת לרבות זאת אי הכי רישא נמי הא ר( ויקרא יד)התם דכתיב 

ל זאת ונילף מינה "מצורע עני שהביא קרבן עשיר יכול אפילו עשיר שהביא קרבן עני ת

: מיעט רחמנא ואם דל הוא

קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית   ב משנה,דף מא

ידיו עליו ומתודה  שילוחו ולנשחט כנגד בית שחיטתו בא לו אצל פרו שניה וסומך שתי

לפניך אני [ עויתי פשעתי חטאתי]> חטאתי עויתי ופשעתי>וכך היה אומר אנא השם 

וביתי ובני אהרן עם קדושך אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי 



ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ובני אהרן עם קדושך ככתוב בתורת משה עבדך 

תטהרו והן ' כפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני הכי ביום הזה י( ויקרא טז)

: עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

ש דתני רב יוסף "איבעיא להו ולנשחט אקשירה קאי או אהעמדה קאי ת  ב גמרא,דף מא

קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו ולנשחט כנגד 

ערב זה בזה ולא יתערב באחרים אי אמרת בשלמא אקשירה קאי בית שחיטתו שלא ית

שפיר אלא אי אמרת אהעמדה קאי נהי דבחבריה לא מיערב דהאי קטיר ביה והאי לא 

ר יצחק "קטיר ביה באחריני מיהת מיערב אלא לאו שמע מינה אקשירה קאי שמע מינה א

שיעור ואחת שתי לשונות שמעתי אחת של פרה ואחת של שעיר המשתלח אחת צריכה 

אינה צריכה שיעור ולא ידענא הי מינייהו אמר רב יוסף ניחזי אנן של שעיר המשתלח 

דבעי חלוקה בעי שיעור ושל פרה דלא בעי חלוקה לא בעי שיעור מתקיף לה רמי בר חמא 

ל רבא כובד תנאי היא ודפרה לא בעי חלוקה איתיביה אביי כיצד "דפרה נמי בעי כובד א

ר חנין אמר רב עץ ארז ושני תולעת "ירי לשון אימא בזנב לשון אהוא עושה כורכן בש

ק "שקלטתן שלהבת כשרה מיתיבי נתהבהב הלשון מביא לשון אחר ומקדש אמר אביי ל

כאן בקולחת כאן בנכפפת רבא אומר כובד תנאי היא דתניא למה כורכן כדי שיהיו כולן 

הא בהן כובד ויפלו לתוך שמעון אומר כדי שי' באגודה אחת דברי רבי רבי אלעזר בר

ר יוחנן שלש לשונות שמעתי אחת של פרה ואחת של "שריפת הפרה כי אתא רב דימי א

שעיר המשתלח ואחת של מצורע אחת משקל עשרה זוז ואחת משקל שני סלעים ואחת 

משקל שקל ואין לי לפרש כי אתא רבין פירשה משמיה דרבי יונתן 

ושל שעיר המשתלח משקל שני סלעים ושל של פרה משקל עשרה זוז   א גמרא,דף מב

ש בן חלפתא ורבנן בפרה חד אמר משקל "יוחנן פליגי בה ר' מצורע משקל שקל אמר ר

ירמיה ' עשרה וחד אמר משקל שקל וסימניך אחד המרבה ואחד הממעיט אמר ליה ר

מדיפתי לרבינא לא בפרה פליגי אלא בשעיר המשתלח פליגי וההוא יומא נח נפשיה 

יצחק ' קיסי מכפר כשעיר המשתלח אמר ר[ בר]קיסי ואנחו בה סימנא רביא  דרביא בר

שתי שחיטות שמעתי אחת של פרה ואחת של פרו אחת כשרה בזר ואחת פסולה בזר ולא 

ידענא הי מינייהו איתמר שחיטת פרה ופרו רב ושמואל חד אמר פרה פסולה פרו כשרה 

זירא ' מר פרה פסולה דאמר רוחד אמר פרו פסולה פרה כשרה תסתיים דרב הוא דא

שחיטת פרה בזר פסולה ואמר רב עלה אלעזר וחוקה שנינו בה ורב מאי שנא פרה דכתיב 

אלעזר וחוקה פרו נמי הא כתיב אהרן וחוקה שחיטה לאו עבודה היא אי הכי פרה נמי 

שאני פרה דקדשי בדק הבית היא ולאו כל דכן הוא אמר רב שישא בריה דרב אידי מידי 

מראות נגעים דלאו עבודה היא ובעיא כהונה ולשמואל דאמר פרו פסולה מאי שנא דהוה א

( במדבר יט)פרו דכתיב אהרן וחוקה פרה נמי הא כתיב אלעזר וחוקה שאני התם דכתיב 

ושחט אותה לפניו שיהא זר שוחט ואלעזר רואה ורב שלא יסיח דעתו ממנה ושמואל שלא 

מושרף את הפרה לעיניו ורב חד בשחיטה וחד ( במדבר יט)יסיח דעתו מנא ליה נפקא ליה 

בשריפה וצריכא דאי כתב רחמנא בשחיטה משום דתחילת עבודה היא אבל שריפה אימא 

לא צריכא ואי כתב רחמנא בשריפה משום דהשתא הוא דמתכשרא פרה אבל שחיטה 

אימא לא צריכא למעוטי מאי אילימא למעוטי אסיפת אפרה ומילוי מים לקידוש 

למשמרת למי נדה כתיב אלא למעוטי השלכת עץ ארז ואזוב ( במדבר יט)  גמראב ,דף מב

יצחק ' אמי אמר כשרה ור' ושני תולעת דלאו גופה דפרה נינהו איתמר שחיטת פרה בזר ר



יהושע בר אבא לסיועיה ' נפחא אמר פסולה עולא אמר כשרה ואמרי לה פסולה מתיב ר

שה כבאיש ואין כשרין אלא ביום מניין לרב אין לי אלא הזאת מימיה שאין כשרין בא

לרבות שחיטתה וקבלת דמה והזאת דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב ושני תולעת 

ל זאת ומה ראית "ל תורה יכול שאני מרבה אף אסיפת אפרה ומילוי מים וקידוש ת"ת

לרבות את אלו ולהוציא את אלו אחר שריבה הכתוב ומיעט אמרת הרי אנו למדין כולן 

זאת מימיה מה הזאת מימיה אינן כשרין באשה כבאיש ואין כשרין אלא ביום אף אני מה

אביא שחיטתה וקבלת דמה והזאת דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב ושני תולעת 

הואיל ואין כשרין באשה כבאיש אין כשרין אלא ביום ומוציא אני אסיפת אפרה ומילוי 

שרין נמי ביום ובלילה והאי מאי תיובתא מים וקידוש הואיל וכשרין באשה כבאיש כ

אילימא מדפסולין באשה פסולין נמי בזר הזאת מימיה תוכיח שפסולין באשה וכשרין בזר 

אמר אביי היינו תיובתיה אשה מאי טעמא אלעזר ולא אשה זר נמי אלעזר ולא זר אמר 

אותה ונתתם ( במדבר יט)עולא כל הפרשה כולה משמע מוציא מיד משמע ומשמע ממילא 

אל אלעזר הכהן אותה לאלעזר ולא לדורות לאלעזר איכא דאמרי לדורות בכהן גדול 

ד לדורות בכהן הדיוט שפיר אלא למאן "ואיכא דאמרי לדורות בכהן הדיוט בשלמא למ

דאמר לדורות בכהן גדול מנא ליה גמר חוקה חוקה מיום הכפורים והוציא אותה שלא 

רוצה לצאת אין מוציאין עמה שחורה שלא יאמרו יוציא אחרת עמה כדתנן לא היתה פרה 

אומר לא מן השם ' שחורה שחטו ואין מוציאין עמה אדומה שלא יאמרו שתים שחטו ר

ש "ק ר"ק הא כתיב אתה מאן ת"אותה לבדה ות( במדבר יט)הוא זה אלא משום שנאמר 

היא דדריש טעמיה דקרא מאי בינייהו איכא בינייהו 

ושחט אותה שלא ישחוט אחרת עמה ( במדבר יט)בהדה  דאפיק חמור  א גמרא,דף מג

לפניו לרב שלא יסיח דעתו ממנה לשמואל שיהא זר שוחט ואלעזר רואה ולקח אלעזר 

הכהן מדמה באצבעו לשמואל לאהדוריה לאלעזר לרב הוי מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט 

ז ואזוב ושני ולקח הכהן עץ אר( במדבר יט)אחר מיעוט אלא לרבות דאפילו כהן הדיוט 

בכהן הדיוט לרב אצטריך סלקא דעתך אמינא כיון דלאו גופה ' תולעת לשמואל דאפי

וכבס בגדיו הכהן בכיהונו וטמא ( במדבר יט)דפרה נינהו לא ליבעי כהן קא משמע לן 

הכהן עד הערב כהן בכיהונו לדורות הניחא למאן דאמר לדורות בכהן הדיוט שפיר אלא 

גדול השתא כהן גדול בעינן בכיהונו מיבעיא אין מילתא דאתיא  למאן דאמר לדורות בכהן

ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח איש ( במדבר יט)בקל וחומר טרח וכתב לה קרא 

להכשיר את הזר טהור להכשיר את האשה והניח מי שיש בו דעת להניח יצאו חרש שוטה 

יהודה ' חרש שוטה וקטן רוקטן שאין בהן דעת להניח תנן התם הכל כשרין לקדש חוץ מ

ולקחו ( במדבר יט)מכשיר בקטן ופוסל באשה ובאנדרוגינוס מאי טעמא דרבנן דכתיב 

לטמא מעפר שריפת החטאת הנך דפסלי לך באסיפה פסלי לך בקידוש והנך דאכשרי לך 

באסיפה אכשרי לך בקידוש ורבי יהודה אם כן לימא קרא ולקח מאי ולקחו דאפילו קטן 

הכא כשר אשה מנא ליה ונתן ולא ונתנה ורבנן אי כתב רחמנא ולקח ונתן דפסלי לך התם 

א עד דשקיל חד ויהיב חד כתב רחמנא ולקחו ואי כתב רחמנא ולקחו ונתנו הוה אמינא "ה

עד דשקלי תרי ויהבי תרי כתב רחמנא ולקחו ונתן דאפילו שקלי תרי ויהיב חד ולקח אזוב 

יהודה איש ולא ' טהור להכשיר את הקטן ולר וטבל במים איש טהור לרבנן איש ולא אשה

קטן טהור להכשיר את האשה מיתיבי הכל כשרין להזות חוץ מטומטום ואנדרוגינוס ואשה 

בו דעת אשה מסייעתו ומזה [ שאין]> שיש>וקטן 



ולא פליג רבי יהודה אמר אביי כיון דאמר מר משמע מוציא מיד משמע   ב גמרא,דף מג

והזה הטהור על הטמא טהור מכלל שהוא טמא לימד על ( יט במדבר)ומשמע ממילא פליג 

יוחנן וריש לקיש בפרה לא מסקי מינה ' אסי כי הוו בה ר' טבול יום שכשר בפרה אמר ר

אלא כמאי דמסיק תעלא מבי כרבא אלא אמרי משמע מוציא מיד משמע ומשמע ממילא 

יוחנן פוק ' ר ליה ריוחנן כל השחיטות כשרות בזר חוץ משל פרה אמ' תני תנא קמיה דר

' יוחנן לא מיבעיא לתנא דלא ציית אלא אפי' תני לברא לא מצינו שחיטה בזר פסולה ור

ש בן יהוצדק שחיטת פרה בזר פסולה ואני אומר "יוחנן משום ר' לרביה לא ציית דאמר ר

ש בוידוי ראשון דלא "מ : בא לו אצל פרו שניה : כשירה לא מצינו שחיטה שפסולה בזר

' ש בוידוי שני דאמר ובני אהרן עם קדושך תנא דבי ר"י אהרן עם קדושך ומאמר ובנ

ישמעאל כך היא מדת הדין נותנת מוטב יבא זכאי ויכפר על החייב ואל יבא חייב ויכפר 

: על החייב

שחטו וקבל במזרק את דמו ונותנו למי שהוא ממרס בו על הרובד   ב משנה,דף מג

מחתה ועלה לראש המזבח ופנה גחלים אילך ואילך הרביעי שבהיכל כדי שלא יקרוש נטל 

וחותה מן המעוכלות הפנימיות וירד והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה בכל יום היה 

חותה בשל כסף ומערה בתוך של זהב והיום חותה בשל זהב ובה היה מכניס בכל יום 

היה חותה בשל ארבעת קבין ומערה לתוך שלשת קבין והיום חותה בשלשת קבין ובה 

יוסי אומר בכל יום חותה בשל סאה ומערה בתוך שלשת קבין והיום חותה ' מכניס ר

בשלשת קבין ובה היה מכניס בכל יום היתה כבדה והיום קלה בכל יום היתה ידה קצרה 

והיום ארוכה בכל יום היתה זהבה ירוק והיום אדום דברי רבי מנחם בכל יום מקריב פרס 

ם מוסיף מלא חפניו בכל יום היתה דקה והיום דקה מן בשחרית ופרס בין הערבים והיו

ג עולה באמצע "הדקה בכל יום כהנים עולין במזרחו של כבש ויורדין במערבו והיום כ

יהודה אומר לעולם כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע בכל יום כהן ' ויורד באמצע ר

ג "יהודה אומר לעולם כ' גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור והיום מן הקיתון של זהב ר

מקדש ידיו ורגליו מן הקיתון של זהב בכל יום היו שם ארבע מערכות והיום חמש דברי 

רבי מאיר רבי יוסי אומר בכל יום שלש והיום ארבע רבי יהודה אומר בכל יום שתים 

: והיום שלש

 וכל אדם לא יהיה באהל מועד אמר רב יהודה תני( ויקרא טז)והכתיב   ב גמרא,דף מג

של היכל תנו רבנן וכל אדם לא יהיה באהל מועד 

ל באהל מועד אין לי אלא באהל מועד שבמדבר "בעזרה ת' יכול אפי  א גמרא,דף מד

ל בקודש אין לי אלא בשעת הקטרה בשעת מתן דמים מנין "שילה ובית עולמים מנין ת

וכפר ( זויקרא ט)ל עד צאתו "ל בבואו לכפר אין לי אלא בכניסתו ביציאתו מנין ת"ת

בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל כפרתו קודמת לכפרת ביתו כפרת ביתו קודמת 

לכפרת אחיו הכהנים וכפרת אחיו הכהנים קודמת לכפרת כל קהל ישראל אמר מר אין לי 

ר אלעזר אמר "ר יצחק בר אבדימי וכן א"אלא בשעת הקטרה מאי משמע אמר רבא וכן א

כל קהל ישראל איזהו כפרה ששוה לו ולביתו ולאחיו  קרא וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד

' הכהנים ולכל קהל ישראל הוי אומר זה הקטרת הקטורת וקטורת מכפרת אין דהא תני ר

ויתן את הקטורת ויכפר על העם ותנא ( במדבר יז)חנניא למדנו לקטורת שמכפרת שנאמר 

ויכפר על מעשה  ישמעאל על מה קטורת מכפרת על לשון הרע יבא דבר שבחשאי' דבי ר

ר אלעזר לא שנו אלא "חשאי תנן התם פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה א



בשעת הקטרה דהיכל אבל בשעת הקטרה דלפני לפנים מהיכל פרשי מבין האולם ולמזבח 

יוסי אומר כשם שפורשין מבין ' לא פרשי מתיב רב אדא בר אהבה ואמרי לה כדי ר

פורשין בשעת מתן פר כהן משיח ופר העלם דבר של האולם ולמזבח בשעת הקטרה כך 

ציבור ושעירי עבודה זרה הא מה מעלה יש בין ההיכל לבין האולם ולמזבח אלא שבהיכל 

פורשין בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה ומבין האולם ולמזבח אין פורשין 

ים לא אלא בשעת הקטרה בשעת הקטרה מיהא פרשי מאי לאו בשעת הקטרה דלפני לפנ

בשעת הקטרה דהיכל אי הכי הא מה מעלה ותו לא הא איכא הא מעלה דאילו מהיכל פרשי 

דידיה בין בשעת הקטרה דלפני לפנים ואילו מבין האולם ולמזבח לא ' בין בשעת הקטר

פרשי אלא בשעת הקטרה דהיכל הא קתני אלא שבהיכל פורשין בין בשעת הקטרה ובין 

למזבח אין פורשין שלא בשעת הקטרה ומבין האולם ו

אלא בשעת הקטרה והא איכא הא מעלה דאילו מהיכל פרשי בין בקדושה   ב גמרא,דף מד

דידיה בין בקדושה דלפני ולפנים ואילו מבין האולם ולמזבח לא פרשי אלא בקדושה 

דהיכל אמר רבא שם פרישה אחת היא אמר מר כך פורשין בשעת מתן פר כהן משיח ופר 

ר פדת אתיא "מנא לן א{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>עירי העלם דבר של צבור וש

כ אמר רב אחא בר אהבה שמע מינה מעלות דאורייתא והכי גמירי להו "כפרה כפרה מיוה

ד דרבנן מאי שנא בין האולם ולמזבח דילמא מיקרו ועיילי מכולה עזרה נמי נפרשו "דאי ס

מידי לא מינכרא מילתא עזרה  דילמא מיקרו ועיילי בין האולם ולמזבח כיון דלא מפסיק

מ קדושת אולם והיכל "כיון דאיכא מזבח החיצון דמפסיק מינכרא מילתא אמר רבא ש

ד שתי קדושות נינהו אולם גופיה גזירה וניקום ונגזור גזירה "חדא מילתא היא דאי ס

בכל  : לגזירה לא אולם ובין האולם ולמזבח חדא קדושה היא היכל ואולם שתי קדושות

והיום חותה בשל  : ט התורה חסה על ממונן של ישראל"מ : 'ה חותה בשל כסף וכויום הי

תנא  : 'בכל יום בשל ארבעת קבין וכו : ג"ט משום חולשא דכ"מ : זהב ובה היה מכניס

נתפזרו לו קב גחלים מכבדן לאמה תני חדא קב ותניא אידך קביים בשלמא הך דתני קב 

ולא רבי יוסי אמר רב חסדא רבי ישמעאל בנו של  רבנן אלא הך דתני קביים מני לא רבנן

יוחנן בן ברוקה אומר בשל קביים ' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה היא דתניא ר' ר

היה מכניס רב אשי אמר אפילו תימא רבי יוסי והכי קאמר בכל יום היה חותה בשל סאה 

תנא  : והיום קלה בכל יום היתה כבידה : מדברית ומערה לתוך שלשת קבין ירושלמיות

ט כדי שתהא "בכל יום היתה גלדה עבה והיום רך בכל יום היתה קצרה והיום ארוכה מ

ג מסייעתו תנא בכל יום לא היה לה ניאשתיק והיום היה לה ניאשתיק דברי "זרועו של כ

ר חסדא שבעה זהבים הן זהב וזהב טוב וזהב "א : בכל יום היה זהבה ירוק : בן הסגן

( בראשית ב)פז וזהב שחוט וזהב סגור וזהב פרוים זהב וזהב טוב דכתיב אופיר וזהב מו

וזהב הארץ ההוא טוב זהב אופיר דאתי מאופיר זהב מופז 

שדומה לפז זהב שחוט שנטוה כחוט זהב סגור בשעה שנפתח כל   א גמרא,דף מה

החנויות נסגרות זהב פרוים שדומה לדם הפרים רב אשי אמר חמשה הן וכל חד וחד אית 

ביה זהב וזהב טוב תניא נמי הכי בכל יום היה זהבה ירוק והיום אדום והיינו זהב פרוים 

בכל יום היתה דקה והיום דקה מן ' בכל יום מקריב פרס שחרית וכו : שדומה לדם הפרים

ושחקת ממנה הדק אלא להביא ( שמות ל)ל והלא כבר נאמר "תנו רבנן דקה מה ת : הדקה

דאמר מר כל פינות שאתה פונה  : נים עולין במזרחו של כבשבכל יום כה : דקה מן הדקה

[ ויורד]> ויורדין>באמצע [ עולה]> עולין>והיום  : לא יהו אלא דרך ימין למזרח



מקדש ידיו ורגליו מן [ גדול]בכל יום כהן  : מאי טעמא משום כבודו דכהן גדול : באמצע

תנו  : יום היו שם ארבע מערכותבכל  : מאי טעמא משום כבודו של כהן גדול : 'הכיור וכו

רבנן בכל יום היו שתים מערכות והיום שלש אחת מערכה גדולה ואחת מערכה שניה של 

קטורת ואחת שמוסיפין בו ביום דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר בכל יום שלש והיום 

ארבע אחת של מערכה גדולה ואחת מערכה שניה של קטורת ואחת של קיום האש ואחת 

אומר בכל יום ארבע והיום חמש אחת של מערכה גדולה > מאיר>ן בו ביום רבי שמוסיפי

ואחת של מערכה שניה של קטורת ואחת של קיום האש ואחת לאיברים ופדרים שלא 

נתעכלו מבערב ואחת שמוסיפין בו ביום דכולי עלמא מיהת תרתי אית להו מנלן אמר קרא 

ילה זו מערכה גדולה ואש המזבח תוקד היא העלה על מוקדה על המזבח כל הל( ויקרא ו)

בו זו מערכה שניה של קטורת ורבי יוסי קיום האש מנא ליה נפקא ליה מוהאש על המזבח 

יהודה ההוא להצתת אליתא הוא דאתא דתניא היה רבי יהודה אומר מניין ' תוקד בו ור

 להצתת אליתא שלא תהא אלא בראשו של מזבח תלמוד לומר והאש על המזבח תוקד בו

והאש על המזבח ( ויקרא ו)אמר רבי יוסי מניין שעושה מערכה לקיום האש תלמוד לומר 

תוקד בו ורבי יוסי הצתת אליתא מנא ליה נפקא ליה מהיכא דנפקא ליה לרבי שמעון 

ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח לימד על הצתת אליתא שלא תהא ( ויקרא א)דתניא 

יהודה אמר לו רבי שמעון וכי תעלה על דעתך שזר ' אלא בכהן כשר ובכלי שרת דברי ר

קרב לגבי מזבח אלא לימד על הצתת אליתא שלא תהא אלא בראשו של מזבח ורבי יהודה 

ל ורבי מאיר איברים ופדרים שלא "אי מהתם הוה אמינא קאי אארעא ועביד במפוחא קמ

ים ופדרים ו לא דרשי ורבנן איבר"נתעכלו מבערב מנא ליה נפקא ליה מואש ורבנן וא

שלא נתעכלו מבערב מאי עביד להו מהדר להו למערכה גדולה דתניא מניין לאיברים 

ופדרים שלא נתעכלו מבערב 

ג סובב "שסודרן על גבי מזבח ואם אין מחזיקן שסודרן על הכבש או ע  ב גמרא,דף מה

אשר תאכל האש את העולה על המזבח ( ויקרא ו)ל "עד שיעשה מערכה גדולה וסודרן ת

חנניא בר ' מאיר עיכולי עולה אתה מחזיר ואי אתה מחזיר עיכולי קטורת דתני ר' ור

אליעזר בן יעקב אשר תאכל האש את העולה על המזבח עיכולי עולה אתה ' מניומי בדבי ר

מחזיר ואי אתה מחזיר עיכולי קטורת דכולי עלמא מיהת מוסיפין בו ביום אית להו מנא 

א דריש אש תמיד "ו ה"ו וא"ואפילו למאן דלא דריש ואמוהאש ( ויקרא ו)להו נפקא להו 

אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה לימד על ( ויקרא ו)למאי אתא מבעי ליה לכדתניא 

מערכה שניה של קטורת שלא תהא אלא על המזבח החיצון אש מחתה ומנורה מניין ודין 

חיצון אף כאן הוא נאמרה אש בקטורת ונאמרה אש במחתה ומנורה מה להלן על מזבח ה

על המזבח החיצון או כלך לדרך זו נאמרה אש בקטורת ונאמרה אש במחתה ומנורה מה 

ל אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה אש "להלן בסמוך לו אף מחתה ומנורה בסמוך לו ת

תמיד שאמרתי לך לא תהא אלא בראשו של מזבח החיצון למדנו אש למנורה אש למחתה 

במחתה ונאמרה אש במנורה מה להלן על גבי מזבח החיצון אף  מניין ודין הוא נאמרה אש

כאן על מזבח החיצון או כלך לדרך זו נאמרה אש בקטורת ונאמרה אש במחתה מה להלן 

ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל ( ויקרא טז)בסמוך לו אף כאן בסמוך לו תלמוד לומר 

הוי אומר זה מזבח ' י הואין כולו לפנ' איזהו מזבח שמקצתו לפני ה' המזבח מלפני ה

דאי כתב רחמנא מעל ' החיצון ואיצטריך למיכתב מעל המזבח ואיצטריך למיכתב מלפני ה



' ואי כתב רחמנא מלפני ה' המזבח הוה אמינא מאי מזבח מזבח פנימי כתב רחמנא מלפני ה

' הוה אמינא דוקא מלפני ה

אלעזר משום בר  ר"אבל מהאי גיסא ומהאי גיסא אימא לא צריכא א  א גמרא,דף מו

קפרא אומר היה רבי מאיר איברי עולה שנתותרו עושה להן מערכה בפני עצמה וסודרן 

ר אבין לא נצרכה אלא "ל תנינא בכל יום היו שם ארבע מערכות א"ואפילו בשבת מאי קמ

לפסולין ודוקא שמשלה בהן האור אבל לא משלה בהן האור לא איכא דאמרי אחד כשירין 

שלה בהן האור אין ואי לא לא ואפילו בשבת תנינא והיום חמש אמר רב ואחד פסולין אי מ

אחא בר יעקב איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי היכא דחל יום הכפורים להיות אחר 

ל אמר רבא מאן האי דלא "כ אבל באמצע שבת לא קמ"השבת דחלבי שבת קרבין ביוה

דאמר תחילתו דוחה סופו אינו חייש לקמחיה הא בכל יום תנן קשיא ופליגא דרב הונא 

דוחה גופא אמר רב הונא תמיד תחילתו דוחה סופו אינו דוחה מאי אינו דוחה רב חסדא 

אמר דוחה את הטומאה [ רבה]> ורבא>אמר דוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה 

לדידך קשיא ולרב חסדא קשיא [ לרבה]> לרבא>ואינו דוחה את השבת אמר ליה אביי 

' בטומאה שבת נמי במועדו ואפי' מאי שנא טומאה דכתיב במועדו ואפילדידך קשיא 

בשבת טומאה נמי במעדו ' במועדו אפי' בשבת ולרב חסדא קשיא מאי שנא שבת דכתי

בטומאה אמר ליה לא לדידי קשיא ולא לרב חסדא קשיא לדידי לא קשיא סופו ' ואפי

כתחילתו 

וא סופו נמי דחי שבת דתחילתו לאו טומאה דתחילתו בר מידחא טומאה ה  ב גמרא,דף מו

> תחילתו>בר מידחא שבת הוא סופו נמי לא דחי לרב חסדא לא קשיא סופו כתחילתו 

לית ליה שבת דהותרה היא בציבור סופו נמי דחי טומאה דדחויה היא בציבור תחלתו 

דעיקר כפרה דחי סופו דלאו עיקר כפרה לא דחי איתמר המכבה אש מחתה ומנורה אביי 

ייב רבא אמר פטור דכבייה בראשו של מזבח דכולי עלמא לא פליגי דחייב כי פליגי אמר ח

דאחתיה אארעא וכבייה אביי אמר חייב אש המזבח הוא רבא אמר פטור כיון דנתקה נתקה 

אלא הא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכיבה חייב 

אינתיק למצותה הכא אינתיקה למצותה איכא כמאן כאביי אפילו תימא כרבא התם לא 

דאמרי דאחתיה אארעא וכבייה דכולי עלמא לא פליגי דפטור כי פליגי דכבייה בראשו של 

מזבח אביי אמר חייב אש המזבח הוא רבא אמר פטור כיון דנתקה נתקה אלא הא דאמר 

כאביי רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכבה חייב כמאן לא 

:  ולא כרבא התם לא אינתיק למצותה הכא אינתיק למצותה

  

מסכת יומא פרק ה 

הוציאו לו את הכף ואת המחתה חפן מלא חפניו ונתן לתוך הכף הגדול   א משנה,דף מז

: לפי גדלו והקטן לפי קטנו וכך היתה מדתה נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו

המחתה ועלה לראש המזבח וחותה ויורד התם  מחתה תנא ליה נטל את  א גמרא,דף מז

מחתה דגחלים והכא מחתה דקטורת דתניא הוציאו לו כף ריקן מלשכת הכלים ומחתה 

חפן מלא חפניו ונותן לתוך הכף הגדול לפי גדלו  : גדושה של קטורת מלשכת בית אבטינס



חפניו  מלא( ויקרא טז)כף ביום הכפורים למה לי  : והקטן לפי קטנו וכך היתה מדתה

והביא אמר רחמנא משום דלא אפשר דהיכי נעביד נעייל והדר נעייל הבאה אחת אמר 

עלה וליעול כי מטי [ למחתה]רחמנא ולא שתי הבאות נשקליה לקטורת בחופניו ונחתיה 

התם היכי לעביד נשקליה בשיניה ונחתיה למחתה השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין 

ה על אחת כמה וכמה הלכך לא אפשר וכיון דלא אפשר "כן לפני מלך מלכי המלכים הקב

יציבא בארעא  : נטל את המחתה בימין ואת הכף בשמאל : עבדינן כדאשכחן בנשיאים

וגיורא בשמי שמיא זו מרובה וזו מועטת ואפילו בזמן ששניהן שוין וכמעשה דרבי 

שהיה חופן ישמעאל בן קמחית זו חמה וזו צוננת אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית 

ארבעת קבין במלוא חפניו ואומר כל הנשים זרדו וזרד אימא עלה לגג איכא דאמרי 

בערסן וכדרבה בר יונתן דאמר רבה בר יונתן אמר רבי יחיאל ערסן יפה לחולה ואיכא 

[ חיל]ותזרני ( ב כבשמואל )דאמרי בשכבת זרע וכדרבי אבהו דרבי אבהו רמי כתיב 

ע זריתני "ה רבש"מאזרני חיל למלחמה אמר דוד לפני הקבה( תהילים יח)למלחמה וכתיב 

וזרזתני אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד 

בשוק ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס ישבב אחיו ושמש תחתיו וראתה אמן שני כהנים 

עם אחת יצא וסיפר עם גדולים ביום אחד ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית פ

אחיו ושמש > עם>אחד בשוק ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס יוסף { הגמון> }אדון>

ר שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן "תחתיו וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד ת

שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להם מימי לא ראו 

ר בקומצו שלא יעשה מדה "לעי שערי אמרו לה הרבה עשו כן ולא הועילו תקורות ביתי ק

בקומצו אבל ( ויקרא ו)לקומץ איבעיא להו מהו שיעשה מדה לחפינה התם הוא דכתיב 

מלא חפניו קטרת סמים דקה לא או דילמא יליף ( ויקרא טז)הכא דלא כתיב בחפניו אלא 

ם רצה לעשות מדה אחרת עושה לא ש וכך היתה מדתה מאי לאו שא"מלא מלא מקומצו ת

ק וכך היה חוזר וחופנה לפנים שמעת מינה חופן וחוזר וחופן דילמא שאם רצה לעשות "ה

ל בקומצו אי "ר מלא קומצו יכול מבורץ ת"מדה עושה אי נמי שלא יחסר ושלא יותיר ת

בקומצו יכול אפילו בראשי אצבעותיו תלמוד לומר מלא קומצו כדקמצי אינשי הא כיצד 

חופה שלש אצבעותיו על פיסת ידו וקומץ 

ובמחבת ובמרחשת מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה וזו   ב גמרא,דף מז

היא עבודה קשה שבמקדש זו היא ותו לא והא איכא מליקה והא איכא חפינה אלא זו היא 

מצו ר יוחנן בעי רבי יהושע בן עוזאה בין הבינים של מלא קו"מעבודות קשות שבמקדש א

ר פפא דגואי לא תיבעי לך דודאי קומץ הוא דבראי לא תיבעי לך דודאי שירים "מהו א

עוזאה בין הבינים [ בן]ר יוחנן הדר פשטה יהושע "הוא כי תיבעי לך דביני ביני מאי א

ספק נינהו היכי עביד אמר רבי חנינא מקטיר קומץ לחודיה תחלה והדר בין הבינים דאי 

דילמא שירים נינהו והוו להו שירים שחסרו בין קמיצה אמרת בין הבינים ברישא 

ואמר מר שירים שחסרו בין קמיצה להקטרה אין מקטירין עליהן את הקומץ [ להקטרה]

ר יהודה בריה "אי הכי השתא נמי איקרי כאן כל שממנו לאשים הרי הוא בבל תקטירו א

( ויקרא ב)זר אומר ש בן פזי דמקטיר ליה לשום עצים כרבי אליעזר דתניא רבי אליע"דר

לריח ניחוח אי אתה מעלה אבל אתה מעלה לשום עצים הניחא לרבי אליעזר אלא לרבנן 

מאי איכא למימר אמר רב מרי דקמצי שמיני השתא דאתית להכי רבי אליעזר נמי 

ו "ת חביר"ב בחפינ"ר וחש"ץ ופז"ט ומח"ם פש"בין הביניי> : לכתחילה דקמצי שמיני



ן הבינים של מלא חפניו מהו מאי קא מבעיא ליה אי גמר מלא בעי רב פפא בי : >סימן

מלא מהתם היינו הך רב פפא הכי בעי ליה מלא חפניו והביא בעינן והא איכא או דילמא 

ולקח והביא בעינן והא ליכא תיקו אמר רב פפא פשיטא לי מלא קומצו כדקמצי אינשי בעי 

ן הצדדין מהו תיקו אמר רב רב פפא קמץ בראשי אצבעותיו מהו מלמטה למעלה מהו מ

פפא פשיטא לי מלא חפניו כדחפני אינשי בעי רב פפא חפן בראשי אצבעותיו מהו מלמטה 

למעלה מהו מן הצד מהו חפן בזו ובזו וקרבן זו אצל זו מהו תיקו בעי 

רב פפא דבקיה לקומץ בדופניה דמנא מאי תוך כלי בעינן והא איכא או   א גמרא,דף מח

כתקנו בעינן והא ליכא תיקו בעי מר בר רב אשי אפכיה למנא ודבקיה  דילמא הנחה בתוכו

לקומץ בארעיתיה דמנא מהו הנחה בתוכו בעינן והא איכא או דילמא הנחה כתקנו בעינן 

ל רבי אבא לרב אשי "וליכא תיקו בעי רב פפא מלא חפניו שאמרו מחוקות או גדושות א

א טפופות תנן התם נשפך הדם על ש מלא חפניו שאמרו לא מחוקות ולא גדושות אל"ת

ולקח מדם ( ויקרא ד)ר "מ דת"הרצפה ואספו פסול מן הכלי על הרצפה ואספו כשר מה

הפר מדם הנפש ולא מדם העור ולא מדם התמצית מדם הפר דם מהפר יקבלנו דאי סלקא 

דעתך מדם הפר מדם ואפילו מקצת דם והאמר רב יהודה המקבל צריך שיקבל את כל דמו 

מ מאי מדם הפר "ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח אלא ש( ויקרא ד)נאמר של פר ש

דם מהפר יקבלנו וקסבר גורעין ומוסיפין ודורשין בעי רב פפא נתפזר הקטורת ממלוא 

חפניו מהו ידו כצואר בהמה דמי ופסולה או דילמא ככלי שרת דמי ולא פסולה תיקו בעי 

נן יליף מלא מלא ממנחה מה התם מהניא בה רב פפא חישב בחפינת קטורת מהו מי אמרי

ש הוסיף "ל רב שימי בר אשי לרב פפא ת"מחשבה הכא נמי מהניא בה מחשבה או לא א

והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתן [ הסולת]> הקומץ>רבי עקיבא 

נמי פסל את כולן קא סלקא דעתך מדפסל טבול יום פסלה נמי לינה ומדלינה פסלה פסלה 

מחשבה בעי רב פפא 

חישב בחתיית גחלים מהו מכשירי מצוה כמצוה דמו או לא תיקו בעי   ב גמרא,דף מח

מיניה מרב ששת הולכה בשמאל מהו אמר להו רב ששת תניתוה נטל את המחתה בימינו 

ואת הכף בשמאלו ונפשוט להו מהא דתנן הרגל של ימין בשמאל ובית עורה לחוץ אי 

מילי הולכה דלא מעכבא כפרה אבל הולכה דמעכבא כפרה לא  מהתם הוה אמינא הני

קמשמע לן 

מיתיבי זר ואונן שיכור ובעל מום בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול וכן   א גמרא,דף מט

יושב וכן שמאל פסול תיובתא והא רב ששת הוא דאותבה דאמר ליה רב ששת לאמוריה 

דברי )יה כשירה ומקרא מסייעני דרב חסדא בעי מיניה מרב חסדא הולכה בזר מהו אמר ל

וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוים מפשיטים ומותיב רב ששת זר ( ב לההימים 

ואונן שיכור ובעל מום בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול וכן יושב וכן שמאל פסול בתר 

דשמעה הדר אותבה והא רב חסדא קרא קאמר דעבוד מעשה איצטבא בעי רב פפא חפן 

נתן לתוך חפניו מהו מלא חפניו בעינן והא איכא או דילמא ולקח והביא בעינן והא חבירו ו

ר חנינא בא וראה "ליכא תיקו בעי רבי יהושע בן לוי חפן ומת מהו שיכנס אחר בחפינתו א

שאלת הראשונים למימרא דרבי יהושע בן לוי קשיש והאמר רבי יהושע בן לוי לי התיר 

לשתות פשיטא דתנן כל האוכלין אוכל אדם לרפואה רבי חנינא לשתות שחליים בשבת 

וכל המשקין שותה אלא לשחוק ולשתות שחליים בשבת היכי דמי אי דאיכא סכנתא 

משרא שרי ואי דליכא סכנתא מיסר אסיר לעולם דאיכא סכנתא והכי קא מבעיא ליה מי 



חנינא  מסיא דניחול עלייהו שבתא או לא מסיא ולא ניחול עלייהו שבתא ומאי שנא רבי

חנינא מעולם לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה ' משום דבקי ברפואות הוא דאמר ר

וחיה והא קא חזינן דחיי אימא וחיית והא קא חזינן דמיתסי בסומקן אינהו וחיורן ריש 

כרעיהו קאמרינן מכל מקום שמע מינה דרבי חנינא קשיש אלא הכי קאמר שאלתן 

נינא הכי והאמר רבי חנינא בפר ולא בדמו של פר כשאילה של ראשונים ומי אמר רבי ח

ואמר רבי חנינא קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר לא עשה ולא כלום הכי קאמר מדקא 

מיבעיא ליה הא מכלל דקסבר בפר ואפילו בדמו של פר ולמאי דסבירא ליה שאילתו 

בחפינתו כשאילת הראשונים מאי הוי עלה אמר רב פפא אי חופן חוזר וחופן חבירו נכנס 

דהא מקיימא חפינה אי אין חופן וחוזר וחופן תבעי לך אמר ליה רב הונא בריה דרב 

יהושע לרב פפא אדרבה אי חופן וחוזר וחופן לא יכנס אחר בחפינתו אי אפשר שלא יחסר 

ושלא יותיר ואי אין חופן חוזר וחופן תיבעי לך דאיבעיא להו חופן חוזר וחופן או לא תא 

ה מאי לאו כשם שמדתה מבחוץ כך מדתה מבפנים לא דילמא שאם שמע כך היתה מידת

רצה לעשות מדה עושה אי נמי שלא יחסר ושלא יותיר תא שמע 

כיצד הוא עושה אוחז את הבזך בראש אצבעותיו ויש אומרים בשיניו   ב גמרא,דף מט

הא ומעלה בגודלו עד שמגעת לבין אצילי ידיו וחוזר ומחזירה לתוך חפניו וצוברה כדי שי

עשנה שוהה לבוא ויש אומרים מפזרה כדי שיהא עשנה ממהרת לבוא וזו היא עבודה קשה 

שבמקדש זו היא ותו לא והא איכא מליקה והא איכא קמיצה אלא זו היא עבודה קשה 

מעבודות קשות שבמקדש שמע מינה חופן וחוזר וחופן שמע מינה איבעיא להו שחט ומת 

בפר ואפילו בדמו של פר או דילמא בפר ולא בדמו מה הוא שיכנס אחר בדמו מי אמרינן 

של פר רבי חנינא אומר בפר ולא בדמו של פר וריש לקיש אמר בפר ואפילו בדמו של פר 

רבי אמי אמר בפר ולא בדמו של פר רבי יצחק אמר בפר ואפילו בדמו של פר איתיביה 

יתא עד שיזרוק רבי אמי לרבי יצחק נפחא נמנין ומושכין ידיהן ממנו עד שישחט ואם א

מהיות משה מחיותה דשה מתיב מר זוטרא אין ( שמות יב)מיבעי ליה שני התם דכתיב 

פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטריפה ולא בכלאים ולא בכוי אלא בשה 

שאני התם דיליף שה שה מפסח אי מה להלן זכר תם ובן שנה אף כאן זכר תם ובן שנה 

ה ריבה אי תפדה תפדה ריבה אפילו כולהו נמי אם כן שה מאי תפדה תפד( שמות יג)ל "ת

אהני ליה 

והוציא את כל הפר שיוציא ( ויקרא ד)אמי ' איתיביה רבי יצחק נפחא לר  א גמרא,דף נ

את כולו ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אמר רב פפא בעור ובשר ופרש דכולי עלמא 

ר סבר דם לא איקרי פר אמר רב אשי לא פליגי כי פליגי בדם מר סבר דם איקרי פר ומ

בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן ( ויקרא טז)מסתברא כמאן דאמר דם איקרי פר דכתיב 

בקר אטו בקרניה מעייל ליה אלא בדמו וקרי ליה פר ואידך במה הוכשר אהרן לבא אל 

הקדש בפר בן בקר לחטאת ותיפוק ליה דחטאת שמתו בעליה היא וחטאת שמתו בעליה 

ל רבין בר רב אדא לרבא אמרי תלמידיך אמר רב עמרם חטאת צבור היא "ה אזלא אלמית

מ והלא פר יום הכפורים וחביתי כהן גדול ופסח דקרבן "ולא למיתה אזלא דתנן אמר לו ר

יחיד הוא ודוחה את השבת ואת הטומאה לאו מכלל דאיכא למאן דאמר דצבור ולטעמיך 

> עבודת כוכבים>דבר של צבור ושעירי דקתני אמר לו רבי יעקב והלא פר העלם 

וחגיגה דקרבן צבור ואין דוחין לא את השבת ולא את הטומאה מכלל { עבודה זרה}

דאיכא למאן דאמר דיחיד אלא לתנא קמא קא מהדר ליה דשמעיה דקאמר קרבן צבור 



דוחה את השבת ואת הטומאה וקרבן יחיד אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה אמר 

מאיר קרבן יחיד כללא הוא והלא פר יום הכפורים וחביתי כהן גדול ופסח דקרבן לו רבי 

יחיד הוא ודוחין את השבת ואת הטומאה ואמר לו רבי יעקב קרבן צבור כללא הוא והלא 

פר העלם דבר של צבור ושעירי עבודה זרה וחגיגה דקרבן צבור הוא ואין דוחין לא את 

ללא בידך כל שזמנו קבוע דוחה את השבת ואת השבת ולא את הטומאה אלא נקוט האי כ

הטומאה אפילו ביחיד וכל שאין זמנו קבוע אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה 

ואפילו בצבור איתיביה אביי פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהן 

תחתיהן שאבדו והפריש אחרים { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>כולם ימותו וכן שעירי 

ורבי שמעון אומרים ירעו עד [ אלעזר]> אליעזר>כולם ימותו דברי רבי יהודה רבי 

שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהן לנדבה שאין חטאת צבור מתה אמר ליה מאי פר פר העלם 

כ ושעיר של יום "כ קתני כי קתני אדשעיר והתניא פר של יוה"דבר של צבור והא של יוה

> אליעזר>ים תחתיהן כולם ימותו דברי רבי יהודה רבי הכפורים שאבדו והפריש אחר

ורבי שמעון אומרים ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהן לנדבה שאין חטאת [ אלעזר]

צבור מתה לא תימא שאין חטאת צבור מתה אלא אימא שאין חטאת השותפין מתה ומאי 

[ אלעזר]> אליעזר' >ש דבעי ר"נפקא מינה דלא מייתו כהנים פר בהוראה ת

לדברי האומר פר יום הכפורים קרבן יחיד עושה תמורה או אינו עושה   ב גמרא,דף נ

תמורה לאו מכלל דאיכא למאן דאמר דצבור לא מכלל דאיכא למאן דאמר דשותפין גופא 

כ קרבן יחיד עושה תמורה או אינו "לדברי האומר פר יוה[ אלעזר]> אליעזר>בעי רבי 

ליה אי בתר מקדיש אזלינן אי בתר מתכפר אזלינן פשיטא עושה תמורה מאי קא מיבעיא 

ר יוחנן המקדיש מוסיף חומש והמתכפר עושה בה "ר אבהו א"דבתר מתכפר אזלינן דא

תמורה והתורם משלו על של חבירו טובת הנאה שלו לעולם פשיטא ליה דבתר מתכפר 

בקופיא מתכפרי אזלינן והכי קא מיבעיא ליה אחיו הכהנים בקביעותא מתכפרי או דילמא 

ש חומר בזבח מבתמורה וחומר בתמורה מבזבח חומר בזבח שהזבח נוהג ביחיד "ת

כבצבור ודוחה את השבת ואת הטומאה ועושה תמורה מה שאין כן בתמורה חומר 

בתמורה מבזבח שהתמורה חלה על בעל מום קבוע ואינה יוצאה לחולין ליגזז וליעבד 

דיחיד מי דחי שבת וטומאה אלא דצבור מי עושה  כ בזבח האי זבח היכי דמי אילימא"משא

תמורה אלא לאו דפר ודוחה את השבת ואת הטומאה דקביע ליה זמן ועושה תמורה דקרבן 

יחיד הוא אמר רב ששת לא באילו של אהרן הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך דפרו 

היא תמורה דפר שבת וטומאה הוא דלא דחיא הא בחול מקריב קרבה הא תמורת חטאת 

ותמורת חטאת למיתה אזלא לא לעולם פרו ומאי תמורה שם תמורה אי הכי זבח נמי שם 

זבח שם זבח לא קתני ממאי מדקתני חומר בתמורה שהתמורה חלה על בעל מום קבוע 

ואינה יוצאה לחולין ליגזז וליעבד ואי סלקא דעתך מאי זבח שם זבח והא איכא 

מום קבוע ואין יוצאין לחולין ליגזז וליעבד  בכור ומעשר דחלין על בעל  א גמרא,דף נא

אלא שם זבח לא קתני ומאי שנא תמורה שם תמורה אחת היא זבח איכא בכור ואיכא 

מעשר ולרב ששת אדמוקים לה באילו של אהרן לוקמה בפסח דדוחה את השבת ואת 

הטומאה ועושה תמורה דקרבן יחיד הוא קסבר אין שוחטין הפסח על היחיד ונוקמיה 

ש פסח דקרי "ח שני מי דחי טומאה אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ותנא מבפס

ש חגיגה דקרי לה קרבן ציבור אי משום דאתי בכנופיא פסח נמי אתי "ליה קרבן יחיד ומ

בכנופיא איכא פסח שני דלא אתי בכנופיא אמר ליה אם כן יהא דוחה את השבת ואת 



תניא פסח שני דוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה אמר ליה אין כמאן דאמר דחי ד

ט דתנא קמא אמר לך מפני טומאה "יהודה אומר אף דוחה את הטומאה מ' הטומאה ר

ככל חקת הפסח יעשו ( במדבר ט)דחיתו ויעשה בטומאה ורבי יהודה אמר לך אמר קרא 

אותו ואפילו בטומאה התורה החזירה עליו לעשותו בטהרה לא זכה יעשנו בטומאה 

דאשר לו אמר רחמנא משלו הוא מביא דתניא ( ויקרא טז)ותיפוק לי   ב גמרא,נאדף 

אשר לו משלו הוא מביא ולא משל ציבור יכול לא יביא משל ציבור שאין הציבור 

ל אשר לו "מתכפרין בו אבל יביא משל אחיו הכהנים שהרי אחיו הכהנים מתכפרים בו ת

אשר לו שנה הכתוב עליו לעכב ( טזויקרא )ל שוב "יכול לא יביא ואם הביא כשר ת

וליטעמיך אחיו הכהנים אי לאו דקנו בגויה היכי מכפר להו אלא שאני בי גזא דאהרן 

נמי שאני בי גזא דאהרן דאפקריה [ גבי תמורה]דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים הכא 

: רחמנא גבי אחיו הכהנים

כת המבדילות בין הקדש היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרו  ב משנה,דף נא

יוסי אומר לא היתה שם אלא פרוכת אחת בלבד ' ובין קדש הקדשים וביניהן אמה ר

: והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים( שמות כו)שנאמר 

שפיר קאמר להו רבי יוסי לרבנן ורבנן אמרי לך הני מילי במשכן אבל   ב גמרא,דף נא

טרקסין ובמקדש ראשון הוא דהואי ואיסתפקא להו  במקדש שני כיון דלא הואי אמה

לרבנן בקדושתיה אי כלפנים אי כלחוץ ועבוד שתי פרוכות תנו רבנן בין המזבח למנורה 

מ אומר בין שלחן למזבח ויש אומרים בין שלחן לכותל מאן יש "י ר"היה מהלך דברי ר

ודה אמר לך פיתחא אומרים אמר רב חסדא רבי יוסי היא דאמר פיתחא בצפון קאי ורבי יה

יהודה אי ' בדרום קאי ורבי מאיר כמאן סבירא ליה אי כרבי יהודה סבירא ליה ניעול כר

כרבי יוסי סבירא ליה ניעול כרבי יוסי לעולם כרבי יוסי סבירא ליה ואמר לך שולחנות 

צפון ודרום מונחין ומפסקא ליה שלחן ולא מתעייל ליה ואיבעית אימא לעולם מזרח 

ין ומשום שכינה לאו אורח ארעא ומערב מונח

למיעל להדיא ורבי יוסי אמר לך חביבין ישראל שלא הצריכן הכתוב   א גמרא,דף נב

ר נתן אמה טרקסין לא "יהודה נמי ניעול בין מנורה לכותל משחרי מאניה א' לשליח ור

ט אילימא משום דכתיב "הכריעו בו חכמים אי כלפנים אי כלחוץ מתקיף לה רבינא מ

ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים ' והבית אשר בנה המלך שלמה לה( א ומלכים )

וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני וכתיב ( א ומלכים )אמה קומתו וכתיב 

ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ולא ( א ומלכים )

עים ודילמא לא מהני עשרין ולא מהני ידעינן אמה טרקסין אי מהני עשרים ואי מהני ארב

ארבעין וחללא קא חשיב כותלים לא קא חשיב תדע דכל היכא דקא חשיב כותלים חשיב 

ליה לדידיה דתנן ההיכל מאה על מאה ברום מאה כותל אולם חמש והאולם אחת עשרה 

אמה בית קדשי הקדשים כותל ' כותל ההיכל שש וארכו ארבעים אמה ואמה טרקסין וכ

שש והתא שש וכותל התא חמש אלא קדושתיה אי כלפנים אי כלחוץ והיינו דאמר  ההיכל

ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם את ( א ומלכים )רבי יוחנן בעי יוסף איש הוצל 

איבעיא להו היכי קאמר קרא ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם או ' ארון ברית ה

מפנימה ומי מספקא ליה והתניא איסי בן יהודה אומר דילמא הכי קאמר ודביר בתוך הבית 

חמש מקראות בתורה אין להן הכרע 



שאת משוקדים מחר ארור וקם והתניא הוא יוסף איש הוצל הוא יוסף   ב גמרא,דף נב

הבבלי הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גור אריה הוא איסי בן גמליאל הוא איסי בן 

מו בדאורייתא ליכא בדנביאי איכא ובדאורייתא ליכא מהללאל ומה שמו איסי בן עקיבא ש

וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות כבשים ( שמות כד)והא איכא דבעי רב חסדא 

ויזבחו זבחים שלמים פרים או דילמא אידי ואידי פרים לרב חסדא מספקא ליה לאיסי בן 

: יהודה פשיטא ליה

ופנימית מן הצפון מהלך ביניהן עד  החיצונה היתה פרופה מן הדרום  ב משנה,דף נב

שמגיע לצפון הגיע לצפון הופך פניו לדרום מהלך לשמאלו עם הפרוכת עד שהוא מגיע 

לארון הגיע לארון נותן את המחתה בין שני הבדים צבר את הקטרת על גבי גחלים 

ונתמלא כל הבית כולו עשן יצא ובא לו בדרך בית כניסתו ומתפלל תפלה קצרה בבית 

: ן ולא היה מאריך בתפלתו שלא להבעית את ישראלהחיצו

במאי עסקינן אילימא במקדש ראשון מי הוו פרוכת אלא במקדש שני מי   ב גמרא,דף נב

הוה ארון והתניא משנגנז ארון נגנזה עמו צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה ומקלו של 

( א ושמואל )אהרן ושקדיה ופרחיה וארגז ששגרו פלשתים דורון לאלהי ישראל שנאמר 

וכלי הזהב אשר השיבותם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך ומי גנזו 

אותך ואת מלכך אשר תקים ' יולך ה( דברים כח)יאשיהו גנזו מה ראה שגנזו ראה שכתוב 

ויאמר ללוים המבינים לכל ישראל הקדושים ( ב להדברי הימים )עליך עמד וגנזו שנאמר 

ש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל אין לכם משא בכתף תנו את ארון הקד' לה

אלעזר אתיא שמה שמה ואתיא דורות ' אלהיכם ואת עמו ישראל ואמר ר' עתה עבדו את ה

דורות ואתיא משמרת משמרת לעולם במקדש שני ומאי הגיע לארון מקום ארון והא קתני 

 : ר את הקטרת על גבי גחליםצב : נתן את המחתה לבין שני הבדים אימא כבין שני הבדים

תנן כמאן דאמר צוברה תני חדא צוברה פנימה שהיא חוצה לו ותניא אידך צוברה חוצה 

שהיא פנימה לו אמר אביי תנאי היא ואמר אביי מסתברא כמאן דאמר פנימה שהיא חוצה 

לו דתנן מלמדין אותו הזהר 

נתן את הקטרת על האש ו( ויקרא טז)ר "שלא תתחיל מפניך שמא תכוה ת  א גמרא,דף נג

שלא יתקן מבחוץ ויכניס להוציא מלבן של צדוקין שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס ' לפני ה

כי בענן אראה על הכפרת מלמד שיתקן מבחוץ ויכניס אמרו להם ( ויקרא טז)מאי דרוש 

ל כי בענן אראה "אם כן מה ת' חכמים והלא כבר נאמר ונתן את הקטרת על האש לפני ה

( ויקרא טז)מלמד שנותן בה מעלה עשן ומניין שנותן בה מעלה עשן שנאמר  על הכפרת

וכסה ענן הקטרת את הכפרת הא לא נתן בה מעלה עשן או שחיסר אחת מכל סמניה חייב 

מיתה ותיפוק ליה דקא מעייל ביאה ריקנית אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון ששגג 

הזיד בזו ובזו כגון דעייל שתי הקטרות בביאה והזיד בהקטרה רב אשי אמר אפילו תימא 

אחת שלימה ואחת חסירה אביאה לא מיחייב דהא עייל ליה שלימה אהקטרה מיחייב דקא 

ל וכסה קרא לקרא אמר רב "מקטר קטורת חסירה אמר מר ומניין שנותן בה מעלה עשן ת

ביי ל א"ל וכסה א"יוסף הכי קאמר אין לי אלא עלה מעלה עשן עיקר מעלה עשן מניין ת

והא איפכא תניא דתניא נתן בה עיקר מעלה עשן היה מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי 

קורה כיון שהגיע לשמי קורה ממשמש ויורד בכותלים עד שנתמלא הבית עשן שנאמר 

והבית ימלא עשן אלא אמר אביי הכי קאמר אין לי אלא עיקר מעלה עשן עלה ( ישעיהו ו)

שת אמר אין לי אלא אהל מועד שבמדבר שילה ובית ל וכסה רב ש"מעלה עשן מניין ת



מוכן יעשה לאהל מועד השכן אתם נפקא אלא ( ויקרא טז)ל וכסה האי "עולמים מניין ת

ל וכסה רב אשי אמר חד "הכי קאמר אין לי אלא ביום הכפורים בשאר ימות השנה מניין ת

ימות עונש כי  א אומר ולא"למצוה וחד לעכב רבא אמר חד לעונש וחד לאזהרה תניא ר

אחרי ( ויקרא טז)ל "בענן אראה אזהרה יכול יהיו שניהם אמורין קודם מיתת בני אהרן ת

ל כי בענן אראה "מות שני בני אהרן יכול יהיו שניהם אמורים אחר מיתת שני בני אהרן ת

על הכפרת הא כיצד אזהרה קודם מיתה ועונש אחר מיתה מאי תלמודא אמר רבא אמר 

א אומר לא מתו בני "ט איענוש כדתניא ר"אה ועדיין לא נראה ואלא מקרא כי בענן אר

ונתנו בני אהרן הכהן ( ויקרא א)אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן מאי דרוש 

יצא ובא לו דרך  : פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט"אש על המזבח אע

( ב אדברי הימים )יונתן אמר קרא ר "ר שמואל בר נחמני א"מנא הני מילי א : כניסתו

ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים וכי מה ענין גבעון אצל ירושלים אלא מקיש 

יציאתו מגבעון לירושלים לביאתו מירושלים לגבעון מה ביאתו מירושלים לגבעון פניו 

כלפי במה כדרך ביאתו אף יציאתו מגבעון לירושלים פניו כלפי במה כדרך ביאתו וכן 

הנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן כשהן נפטרין לא היו מחזירין פניהן כ

והולכין אלא מצדדין פניהן והולכין וכן תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך אלא 

יוחנן ' יוחנן כד הוה בעי ר' אלעזר כד הוה מיפטר מיניה דר' מצדד פניו והולך כי הא דר

' יוחנן מיניה וכד הוה בעי ר' עזר אדוכתיה עד דהוה מיכסי ראל' לסגויי הוה גחין קאי ר

אלעזר לסגויי הוה קא אזיל לאחוריה עד דמכסי מיניה דרבי יוחנן רבא כד הוה מיפטר 

מיניה דרב יוסף הוה אזיל לאחוריה עד דמנגפן כרעיה ומתווסן אסקופתא דבי רב יוסף 

דמא 

אמר ליה יהא רעוא דתרום רישך  אמרו ליה לרב יוסף הכי עביד רבא  ב גמרא,דף נג

אכולה כרכא אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך שיפסיע שלש 

פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום אמר ליה רב מרדכי כיון שפסע שלש פסיעות 

לאחוריו התם איבעיא ליה למיקם משל לתלמיד הנפטר מרבו אם חוזר לאלתר דומה 

ו תניא נמי הכי המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר לכלב ששב על קיא

כך יתן שלום ואם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל ומשום שמעיה אמרו שנותן שלום 

יפול ( תהילים צא)מימינו אש דת למו ואומר ( דברים לג)לימין ואחר כך לשמאל שנאמר 

ש "ילתא היא למיתב בימין תמצדך אלף ורבבה מימינך מאי ואומר וכי תימא אורחא דמ

ל מי "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך רבא חזייה לאביי דיהיב שלמא לימינא ברישא א

ה אמר רב חייא בריה דרב "סברת לימין דידך לשמאל דידך קא אמינא דהוי ימינו של הקב

ומתפלל תפלה  : הונא חזינא להו לאביי ורבא דפסעי להו שלש פסיעות בכריעה אחת

מאי מצלי רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא תרוייהו משמיה דרב  : ת החיצוןקצרה בבי

אלהינו שתהא שנה זו גשומה ושחונה שחונה מעליותא היא אלא ' אמרי יהי רצון מלפניך ה

אימא אם שחונה תהא גשומה רב אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה לא יעדי 

ישראל צריכין לפרנס זה מזה ולא תכנס לפניך עביד שולטן מדבית יהודה ולא יהיו עמך 

תפלת עוברי דרכים רבי חנינא בן דוסא הוה קא אזיל באורחא שדא מטרא עליה אמר 

ע כל "ע כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער פסק מיטרא כי אתא לביתיה אמר רבש"רבש

כהן גדול ר יוסף מאי אהניא ליה צלותיה ד"העולם כולו בצער וחנינא בנחת אתא מיטרא א

חנינא בן דוסא תנו רבנן מעשה בכהן גדול אחד שהאריך בתפלתו ונמנו אחיו ' לגבי ר



הכהנים ליכנס אחריו התחילו הם נכנסין והוא יוצא אמרו לו מפני מה הארכת בתפלתך 

אמר להם קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם ועל בית המקדש שלא יחרב אמרו לו אל תהי 

: לא היה מאריך בתפלתו כדי שלא להבעית את ישראל רגיל לעשות כן שהרי שנינו

משניטל ארון אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ושתייה היתה   ב משנה,דף נג

נקראת גבוה מן הארץ שלש אצבעות ועליה היה נותן נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו 

היה  נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד והזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה ולא

מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף וכך היה מונה אחת אחת ואחת אחת 

ושתים אחת ושלש אחת וארבע אחת וחמש אחת ושש אחת ושבע יצא והניחו על כן הזהב 

שבהיכל הביאו לו את השעיר שחטו וקבל במזרק את דמו נכנס למקום שנכנס ועמד 

למטה וכך היה מונה אחת אחת ואחת אחת במקום שעמד והזה ממנו אחת למעלה ושבע 

יצא והניחו על כן הזהב השני שבהיכל רבי יהודה אומר לא היה שם אלא כן ' ושתים וכו

אחד בלבד נטל דם הפר והניח דם השעיר והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ 

והניח נטל דם השעיר ' וכך היה מונה וכו' אחת למעלה ושבע למטה ולא היה מתכוון וכו

עירה ' דם הפר והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ אחת למעלה ושבע למטה וכו

: דם הפר לתוך דם השעיר ונתן את המלא בריקן

משנגנז לא קתני אלא משניטל תנן כמאן דאמר ארון גלה לבבל דתניא   ב גמרא,דף נג

ת השנה שלח ולתשוב( ב לודברי הימים )רבי אליעזר אומר ארון גלה לבבל שנאמר 

רבי שמעון בן יוחאי אומר ארון ' המלך נבוכדנאצר ויביאהו בבלה עם כלי חמדת בית ה

אלו עשרת הדברות שבו רבי יהודה ' לא יותר דבר אמר ה( ישעיהו לו)גלה לבבל שנאמר 

ויראו ראשי הבדים מן הקדש ( א חמלכים )אומר ארון במקומו נגנז שנאמר > בן לקיש>

ראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה ופליגא דעולא דאמר עולא שאל על פני הדביר ולא י

רבי מתיא בן חרש את רבי שמעון בן יוחאי ברומי וכי מאחר שרבי אליעזר מלמדנו פעם 

ויביאהו בבלה עם ( ב לודברי הימים )ראשונה ושניה ארון גלה לבבל ראשונה הא דאמרן 

יצא מבת ציון ו( איכה א)שניה מאי היא דכתיב ' כלי חמדת בית ה

כל הדרה מאי כל הדרה חדרה אתה מאי אתה אומר אמר לו שאני אומר   א גמרא,דף נד

אמר ליה רבה לעולא מאי ' ויאריכו הבדים וגו( א חמלכים )ארון במקומו נגנז שנאמר 

ויהיו שם עד היום הזה וכל היכא דכתיב עד היום הזה לעולם ( א חמלכים )משמע דכתיב 

ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין וישב היבוסי ( ם אשופטי)הוא והכתיב 

את בני בנימין בירושלים עד היום הזה הכי נמי דלא גלו והתניא רבי יהודה אומר חמשים 

על ההרים אשא בכי ונהי ועל נאות ( ירמיהו ט)ושתים שנה לא עבר איש ביהודה שנאמר 

ו קול מקנה מעוף השמים ועד בהמה נדדו מדבר קינה כי נצתו מבלי איש עובר ולא שמע

יוסי אומר שבע שנים נתקיימה גפרית ' הלכו בהמה בגימטריא חמשין ושתים הוו ותניא ר

ומלח בארץ ישראל ואמר רבי יוחנן מאי טעמא דרבי יוסי אתיא ברית ברית כתיב הכא 

שר עזבו ואמרו על א( דברים כט)והגביר ברית לרבים שבוע אחד וכתיב התם ( דנייאל ט)

אלהי אבותם אמר ליה הכא כתיב שם התם לא כתיב שם וכל היכא דכתיב ' את ברית ה

ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים ( א דדברי הימים )שם לעולם הוא מיתיבי 

חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם ויכו את שארית הפלטה 

ר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל כל הארצות שנאמר לעמלק וישבו שם עד היום הזה וכב

ואסיר גבולות עמים ועתודותיהם שושתי תיובתא אמר רב נחמן תנא וחכמים ( ישעיהו י)



אומרים ארון בלשכת דיר העצים היה גנוז אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא 

ת חבירו ולא מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה רצפה משונה מחברותיה ובא והודיע א

הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו ביחוד ששם ארון גנוז מאי הוה עביד 

אמר רבי חלבו מתעסק בקרדומו היה תנא דבי רבי ישמעאל שני כהנים בעלי מומין היו 

מתליעין בעצים ונשמטה קרדומו של אחד מהם ונפלה שם ויצתה אש ואכלתו רב יהודה 

ולא יראו החוצה הא ( א חמלכים )יראו ראשי הבדים וכתיב ו( א חמלכים )רמי כתיב 

ל "כיצד נראין ואין נראין תניא נמי הכי ויראו ראשי הבדים יכול לא יהו זזין ממקומן ת

ל ולא יראו החוצה הא כיצד דוחקין "ויאירכו הבדים יכול יהו מקרעין בפרוכת ויוצאין ת

צרור המור דודי ( שיר השירים א)' אובולטין ויוצאין בפרוכת ונראין כשני דדי אשה שנ

לי בין שדי ילין אמר רב קטינא בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת 

ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להן ראו חבתכם לפני המקום 

רב ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ואמר ( במדבר ד)כחבת זכר ונקבה מתיב רב חסדא 

יהודה אמר רב בשעת הכנסת כלים לנרתק שלהם אמר רב נחמן משל לכלה כל זמן שהיא 

בבית אביה צנועה מבעלה כיון שבאתה לבית חמיה אינה צנועה מבעלה מתיב רב חנא בר 

אמר ליה נתגרשה קא אמרת נתגרשה חזרו ' רב קטינא מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וכו

ימא במקדש ראשון מי הואי פרוכת אלא במקדש שני לחיבתה הראשונה במאי עסקינן אי נ

מי הוו כרובים לעולם במקדש ראשון ומאי פרוכת פרוכת דבבי דאמר רבי זירא אמר רב 

שלשה עשר פרוכות היו במקדש שבעה כנגד שבעה שערים שתים אחת לפתחו של היכל 

לעולם ואחת לפתחו של אולם שתים בדביר ושתים כנגדן בעליה רב אחא בר יעקב אמר 

ואת כל קירות הבית מסב ( א ומלכים )במקדש שני וכרובים דצורתא הוו קיימי דכתיב 

( א זמלכים )קלע כרובים ותמרות ופטורי ציצים וצפה זהב מישר על המחוקה וכתיב 

כמער איש ולויות מאי כמער איש ולויות אמר רבה בר רב שילא 

יש בשעה שנכנסו נכרים להיכל כאיש המעורה בלוייה שלו אמר ריש לק  ב גמרא,דף נד

ראו כרובים המעורין זה בזה הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן 

כל מכבדיה הזילוה כי ראו ( איכה א)קללה יעסקו בדברים הללו מיד הזילום שנאמר 

תנא שממנה הושתת העולם תנן כמאן דאמר מציון נברא  : ושתיה היתה נקראת : ערותה

בצקת עפר ( איוב לח)תניא רבי אליעזר אומר עולם מאמצעיתו נברא שנאמר העולם ד

כי ( איוב לז)למוצק ורגבים ידובקו רבי יהושע אומר עולם מן הצדדין נברא שנאמר 

אמר אבן ירה > נפחא>לשלג יאמר הוי ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו רבי יצחק 

אדניה הטבעו או מי ירה אבן  על מה( איוב לח)ה בים ממנו נשתת העולם שנאמר "הקב

ואומר ' מזמור לאסף אל אלהים ה( תהילים נ)פנתה וחכמים אומרים מציון נברא שנאמר 

( בראשית ב)אליעזר הגדול אומר ' מציון מכלל יפי ממנו מוכלל יפיו של עולם תניא ר

אלהים ארץ ושמים תולדות שמים ' אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה

נבראו תולדות הארץ מארץ נבראו וחכמים אומרים אלו ואלו מציון נבראו משמים 

דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו ואומר מציון ' שנאמר מזמור לאסף אל אלהים ה

 : 'נטל את הדם ממי שממרס בו וכו : מכלל יפי אלהים הופיע ממנו מוכלל יופיו של עולם

מאי כמצליף מחוי רב יהודה 

כמנגדנא תנא כשהוא מזה אינו מזה על הכפורת אלא כנגד עוביה של   א גמרא,דף נה

כפורת כשהוא מזה למעלה מצדד ידו למטה וכשהוא מזה למטה מצדד ידו למעלה מנא הני 



והזה אתו על הכפורת ( ויקרא טז)מילי אמר רב אחא בר יעקב אמר רבי זירא אמר קרא 

מטה דפר למה נאמר לאקושי על ולפני הכפורת לא יאמר למטה בשעיר דלא צריך דגמר מ

ללפני מה לפני דלאו על אף על דלאו על אדרבה לא יאמר למעלה בפר דלא צריך דגמר 

ממעלה דשעיר למה נאמר לאקושי לפני לעל מה על על ממש אף לפני על ממש האי מאי 

אי אמרת בשלמא למטה דשעיר לאקושי למעלה דפר מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי אליעזר 

על פני הכפורת קדמה זה בנה אב כל ( ויקרא טז)דתנא דבי רבי אליעזר בן יעקב בן יעקב 

מקום שנאמר פני אינו אלא קדים אלא אי אמרת למעלה דפר לאקושי למטה דשעיר למאי 

אתא תנו רבנן והזה אתו על הכפורת ולפני הכפורת למדנו כמה למעלה בשעיר אחת 

דמים למטה בפר ונאמרו דמים למטה למטה בשעיר איני יודע כמה הריני דן נאמרו 

בשעיר מה למטה בפר שבע אף למטה בשעיר שבע או כלך לדרך זו נאמרו דמים למעלה 

בשעיר ונאמרו דמים למטה בשעיר מה למעלה בשעיר אחת אף למטה בשעיר אחת נראה 

למי דומה דנין מטה ממטה ואין דנין מטה מלמעלה אדרבה דנין גופו מגופו ואין דנין גופו 

ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר שאין תלמוד לומר ( ויקרא טז)עלמא תלמוד לומר מ

כאשר עשה ומה תלמוד לומר כאשר עשה שיהיו כל עשיותיו שוות כשם שלמטה בפר 

שבע כך למטה בשעיר שבע למדנו כמה למטה בפר ובשעיר שבע למעלה בפר איני יודע 

דמים למעלה בפר מה למעלה בשעיר  כמה והריני דן נאמרו דמים למעלה בשעיר ונאמרו

אחת אף למעלה בפר אחת או כלך לדרך זו נאמרו דמים למטה בפר ונאמרו דמים למעלה 

בפר מה למטה בפר שבע אף למעלה בפר שבע נראה למי דומה דנין מעלה ממעלה ואין 

דנין מעלה ממטה אדרבה דנין גופו מגופו ואין דנין גופו מעלמא תלמוד לומר ועשה את 

ל כאשר עשה שיהיו כל עשיותיו "ו כאשר עשה שאין תלמוד לומר כאשר עשה ומה תדמ

שוות כשם שלמטה בפר שבע כך למטה בשעיר שבע וכשם שלמעלה בשעיר אחת כך 

ר אחת אחת ואחת אחת ושתים אחת "ת : אחת אחת ואחת אחת ושתים : למעלה בפר אחת

יהודה אומר אחת ' י מאיר רושלש אחת וארבע אחת וחמש אחת ושש אחת ושבע דברי רב

אחת ואחת שתים ואחת שלש ואחת ארבע ואחת חמש ואחת שש ואחת שבע ואחת ולא 

פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה דכולי עלמא מיהת הזאה ראשונה צריכה מנין עם כל 

אחת ואחת מאי טעמא רבי אלעזר אמר שלא יטעה בהזאות רבי יוחנן אמר אמר קרא 

ל יזה לימד על הזאה "הכפורת יזה שאין תלמוד לומר יזה ומה תולפני ( ויקרא טז)

 : ראשונה שצריכה מנין עם כל אחת ואחת מאי בינייהו איכא בינייהו דלא מנה ולא טעה

תנן התם רבי יהודה אומר לא היו שופרות לקיני חובה  : יצא והניחו על כן הזהב שבהיכל

מפני תערובת חובה בנדבה אמר ליה מפני התערובות מאי מפני התערובות אמר רב יוסף 

אביי ונעביד תרי ונכתוב עלייהו הי דחובה והי דנדבה רבי יהודה 

לית ליה כתיבה דתנן רבי יהודה אומר לא היה שם אלא כן אחד בלבד   ב גמרא,דף נה

תרי מאי טעמא לא משום דמחלפי ונעביד תרי וליכתוב עלייהו הי דפר והי דשעיר אלא 

ה כתיבה מיתיבי שלש עשרה שופרות היו במקדש והיה כתוב עליהן לרבי יהודה לית לי

תקלין חדתין ותקלין עתיקין וקינין וגוזלי עולה ועצים ולבונה וזהב לכפורת וששה לנדבה 

תקלין חדתין אלו שקלים של כל שנה ושנה תקלין עתיקין מי שלא שקל אשתקד ישקול 

יהודה כי אתא ' נה וכולן עולות דברי רלשנה הבאה קינין הן תורין גוזלי עולה הן בני יו

רב דימי אמר אמרי במערבא גזירה משום חטאת שמתו בעליה ומי חיישינן והתנן השולח 

חטאתו ממדינת הים מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים אלא משום חטאת שמתו בעליה 



לן ודאי ונברור ארבעה זוזי ונשדי במיא והנך נישתרו רבי יהודה לית ליה ברירה מנא 

אילימא מהא דתנן הלוקח יין מבין הכותיים ערב שבת עם חשכה עומד ואומר שני לוגין 

שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה 

עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר   א גמרא,דף נו

ילמא רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין אלמא אין ברירה ממאי ד  ב גמרא,דף נו

מאיר אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא שותה ' שאני התם כדקתני טעמא אמרו לו לר

יהודה אומר אין אדם ' טבלים למפרע ואמר להם לכשיבקע אלא מדתני איו דתני איו ר

מתנה על שני דברים כאחד אלא אם בא חכם למזרח עירובו למזרח למערב עירובו 

מאי שנא לכאן ולכאן דלא דאין ברירה למזרח  למערב אבל לכאן ולכאן לא והוינן בה

יוחנן כשכבר בא חכם והשתא דאמרינן לרבי יהודה אין ' ומערב נמי אין ברירה ואמר ר

ברירה הא כתיבה אית ליה יום הכפורים נמי נעביד תרי ונכתוב עלייהו משום חולשא 

זוטר וכי תימא דכהן גדול לאו אדעתיה דאי לא תימא הכי בלא כתיבה נמי האי נפיש והאי 

לא מקביל ליה כוליה והאמר רב יהודה השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר שנאמר 

ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד המזבח וכי תימא דילמא משתפיך מיניה האי ( ויקרא ד)

ג לאו אדעתיה הכא נמי משום חולשא דכהן גדול "חיור והאי סומק אלא משום חולשא דכ

חית קמיה דרבא אמר יצא והניחו על כן שני שבהיכל נטל דם הפר לאו אדעתיה ההוא דנ

והניח דם השעיר אמר ליה חדא כרבנן וחדא כרבי יהודה אימא הניח דם השעיר ונטל דם 

וכן יעשה לאהל ( ויקרא טז)תנו רבנן  : והזה ממנו על הפרוכת כנגד ארון מבחוץ : הפר

בהיכל מה לפני לפנים אחת למעלה  מועד מה תלמוד לומר כשם שמזה לפני לפנים כך מזה

ושבע למטה מדם הפר כך מזה בהיכל וכשם שלפני לפנים אחת למעלה ושבע למטה מדם 

השוכן אתם בתוך טומאתם אפילו בשעת שהן טמאים ( ויקרא טז)השעיר כך מזה בהיכל 

חנינא ' לר{ מינא> }צדוקי>שכינה עמהם אמר ליה ההוא 

טומאתה בשוליה אמר ליה תא ( איכה א)ון דכתיב השתא ברי טמאים את  א גמרא,דף נז

השוכן אתם בתוך טומאתם אפילו בזמן שהן טמאין שכינה ( ויקרא טז)חזי מה כתיב בהו 

שרויה ביניהן וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש האי הימנו ודבר אחר הוא ולא 

אי איכא למימר הוי היקש הניחא למאן דאמר לא הוי היקש אלא למאן דאמר הוי היקש מ

מקומות הוא דגמרי מהדדי אי בעית אימא חוץ מבפנים בחדא זימנא גמר תנא כשהוא מזה 

יוסי אני ראיתיה ברומי והיו ' אלעזר בר' אינו מזה על הפרוכת אלא כנגד הפרוכת אמר ר

עליה כמה טיפי דמים של פר ושעיר של יום הכפורים ודילמא דפר העלם דבר של צבור 

ו דחזא דעבידי כסדרן ותנן נמי גבי פר העלם דבר של צבור כי האי גוונא ז הו"ושעירי ע

כשהוא מזה לא היו נוגעין בפרוכת ואם נגעו נגעו אמר רבי אלעזר ברבי יוסי אני ראיתיה 

ז ודילמא דפר "ברומי והיו עליה כמה טיפי דמים של פר העלם דבר של צבור ושעירי ע

עבידי שלא כסדרן נתערבו לו דמים בדמים אמר ושעיר של יום הכפורים נינהו דחזנהו ד

רבא נותן אחת למעלה ושבע למטה ועולה לו לכאן ולכאן אמרוה קמיה דרבי ירמיה אמר 

בבלאי טפשאי משום דדיירי בארעא דחשוכא אמרי שמעתא דמחשכן הא קא יהיב למעלה 

פר וכלה מכפר את הקדש כלה דם ה( ויקרא טז)דשעיר מקמי מטה דפר והתורה אמרה 

ואחר כך כלה דם השעיר אלא אמר רבי ירמיה נותן אחת למעלה ושבע למטה לשם הפר 

וחוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה לשם השעיר נתערבו לו דמים בדמים במתנות 

האחרונות סבר רב פפא קמיה דרבא למימר נותן שבע למטה לשם פר ולשם שעיר וחוזר 



ד השתא קרו לן טפשאי והשתא טפשאי ונותן אחת למעלה לשם שעיר אמר ליה רבא ע

דטפשאי דקא מגמרינן להו ולא גמירי והא קא יהיב מטה דשעיר מקמי מעלה דשעיר 

והתורה אמרה תן למעלה ואחר כך למטה 

אלא אמר רבא נותן שבע למטה לשם פר וחוזר ונותן אחת למעלה ושבע   ב גמרא,דף נז

זר ונותן וחוזר ונותן שלשה פעמים למטה לשם שעיר נתערבו לו כוסות בכוסות נותן וחו

פשיטא כי יהיב מודאין יהיב מיהו [ לו]מקצת דמים נתערבו לו ומקצת דמים לא נתערבו 

הנך שירים הוו וליסוד אזלי או דילמא דחויין הוו ואזלי לאמה אמר רב פפא אפילו למאן 

בל האי דאמר כוס אחד עושה חבירו שירים הני מילי היכא דאי בעי למיתב מצי יהיב א

דאי בעי למיתב לא מצי יהיב לא אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אדרבה 

אפילו למאן דאמר כוס אחד עושה חבירו דחוי הני מילי דדחייה בידים אבל היכא דלא 

ואת דמו ישפוך ולמטה הוא אומר ( ויקרא ד)דחייה בידים לא דתניא למעלה הוא אומר 

ך מניין לחטאת שקבל דמה בארבע כוסות ונתן מזה אחת ואת כל דמה ישפו( ויקרא ד)

ואת כל דמה ישפוך יכול אפילו נתן ארבע ( ויקרא ד)ל "ומזה אחת שכולן נשפכין ליסוד ת

ל ואת דמו ישפוך הוא נשפך ליסוד והן נשפכין לאמה רבי אליעזר "מתנות מאחת מהן ת

תנות מאחד מהן שכולן ש אומר מניין לחטאת שקבל דמה בארבע כוסות ונתן ארבע מ"בר

ש הא כתיב ואת דמו ישפוך "ל ואת כל דמה ישפוך ולרבי אליעזר בר"נשפכין ליסוד ת

תנן כמאן  : עירה דם הפר לתוך דם השעיר : אמר רב אשי למעוטי שירים שבצואר בהמה

דאמר מערבין לקרנות דאיתמר רבי יאשיה ורבי יונתן חד אמר מערבין וחד אמר אין 

ג דלא כתיב יחדיו כמאן דכתיב "יאשיה הוא דאמר מערבין דאמר אע' דרמערבין תסתיים 

ויקרא )יחדיו דמי אפילו תימא רבי יונתן הוא שאני הכא דכתיב אחת תניא דלא כשנויין 

ולקח מדם הפר ומדם השעיר שיהיו מעורבין דברי רבי יאשיה ( טז

מר לו רבי יאשיה רבי יונתן אומר מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו א  א גמרא,דף נח

והלא כבר נאמר אחת אמר לו רבי יונתן והלא כבר נאמר מדם הפר ומדם השעיר אם כן 

למה נאמר אחת לומר לך אחת ולא שתים מדם הפר אחת ולא שתים מדם השעיר תניא 

אידך ולקח מדם הפר ומדם השעיר שיהיו מעורבין זה בזה אתה אומר שיהיו מעורבין זה 

 : בפני עצמו ומזה בפני עצמו תלמוד לומר אחת וסתמא כרבי יאשיהבזה או אינו אלא מזה 

בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הניח מזרק בתוך מזרק  : 'נתן את המלא בריקן וכו

וקבל בו את הדם מהו מין במינו חוצץ או אינו חוצץ אמר ליה תניתוה נתן את המלא 

ירה מזרק מלא לתוך מזרק ריקן בריקן מאי לאו הושיב מזרק מלא לתוך מזרק ריקן לא ע

הא תנא ליה רישא עירה דם הפר לתוך דם השעיר כדי לערבן יפה יפה תא שמע היה 

עומד על גבי כלי או על גבי רגל חבירו פסול שאני רגל דלא מצי מבטיל ליה איכא דאמרי 

הכי בעי מיניה דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך תא שמע דתנא דבי רבי ישמעאל 

את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש שני כלים ושירות אחת בעא מיניה ( מדבר דב)

רמי בר חמא מרב חסדא הניח סיב בתוך המזרק וקבל בו את הדם מהו מין בשאינו מינו 

חוצץ או אינו חוצץ כיון דמחלחל לא חייץ או דילמא לא שנא אמר ליה תנינא זולף והולך 

: איכא דאמרי הכי פשט ליה בדם כשר בקומץ פסול עד שמגיע לספוג שאני מיא דקלישי

זה מזבח הזהב התחיל מחטא ' ויצא אל המזבח אשר לפני ה( ויקרא טז)  ב משנה,דף נח

ויורד מהיכן הוא מתחיל מקרן מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית דרומית 

זבח הפנימי מזרחית מקום שהוא מתחיל בחטאת על מזבח החיצון משם היה גומר על מ



רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא ועל כולן היה נותן מלמטה למעלה חוץ מזו 

שהיתה לפניו שהיה נותן מלמעלה למטה הזה על טהרו של מזבח שבע פעמים ושירי הדם 

היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון ושל מזבח החיצון היה שופך אל יסוד דרומי 

: אמה ויוצאין לנחל קדרון ונמכרין לגננין לזבל ומועלין בהןאלו ואלו מתערבין ב

תנו רבנן ויצא אל המזבח מה תלמוד לומר אמר רבי נחמיה לפי שמצינו   ב גמרא,דף נח

בפר הבא על כל המצות שכהן עומד חוץ למזבח ומזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה יכול 

מה ' ן המזבח תניא אידך לפני האף זה כן תלמוד לומר ויצא אל המזבח היכן היה לפנים מ

תלמוד לומר אמר רבי נחמיה לפי שמצינו בפר ושעיר של יום הכפורים שכהן עומד לפנים 

( ויקרא ד)מן המזבח ומזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה יכול אף זה כן תלמוד לומר 

הא כיצד ' ואין כהן לפני ה' אשר באהל מועד מזבח לפני ה' מזבח קטרת הסמים לפני ה

תנו רבנן התחיל מחטא ויורד מהיכן  : 'התחיל מחטא ויורד וכו : ומד חוץ למזבח ומזהע

היה מתחיל מקרן מזרחית דרומית דרומית מערבית מערבית צפונית צפונית מזרחית דברי 

רבי עקיבא רבי יוסי הגלילי אומר מקרן מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית 

וסי הגלילי מתחיל שם רבי עקיבא פוסק מקום שרבי עקיבא דרומית מזרחית מקום שרבי י

מתחיל שם רבי יוסי הגלילי פוסק דכולי עלמא מיהא בההוא קרן דפגע ברישא לא עביד 

מאי טעמא אמר שמואל דאמר קרא ויצא אל המזבח עד דנפיק מכוליה מזבח ולרבי עקיבא 

ר יחזקאל ים שעשה נקיף דרך ימין לימא בדרמי בר יחזקאל קא מיפלגי דאמר רמי ב

עומד על שנים עשר בקר שלשה פונים צפונה ( מלכים א ז; ב דדברי הימים )שלמה 

ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה ושלשה פונים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל 

אחוריהם ביתה הא למדת שכל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח מר אית 

ר לית ליה דרמי בר יחזקאל לא דכולי עלמא אית להו דרמי בר ליה דרמי בר יחזקאל ומ

יחזקאל והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ילפינן פנים מחוץ ומר סבר לא ילפינן פנים מחוץ 

ורבי עקיבא נהי דלא יליף פנים מחוץ אי בעי הכי נעביד אי בעי הכי נעביד אמר לך רבי 

ברישא דאמר ריש לקיש אין עקיבא מדינא בההוא קרן דפגע ברישא בההוא עביד 

מעבירין על המצות ואמאי לא עביד משום דכתיב ויצא אל המזבח עד דנפיק מכוליה מזבח 

וכיון דיהיב בההוא קרן הדר אתי לההוא קרן דאיחייב למיתב ברישא 

ואי בעית אימא אי סבירא לן הקפה ברגל דכולי עלמא לא פליגי דילפינן   א גמרא,דף נט

א קא מיפלגי מר סבר הקפה ביד ומר סבר הקפה ברגל ואי בעית פנים מחוץ והכא בה

ע הקפה ביד והכא בהא קא מיפלגי מר סבר ילפינן יד מרגל ומר סבר לא ילפינן "אימא דכ

אליעזר אומר במקומו היה עומד ' יוסי הגלילי הקפה ביד והא מדקתני סיפא ר' וסבר ר

שנינן מעיקרא מר סבר הקפה ומחטא מכלל דתנא קמא לא סבירא ליה אלא מחוורתא כד

ביד ומר סבר הקפה ברגל ואי בעית אימא בהא קא מיפלגי מר סבר סביב דמזבח פנימי 

כסביב דמזבח החיצון ומר סבר כוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן דמזבח חיצון קאי 

ישמעאל שני כהנים גדולים נשתיירו במקדש ראשון זה אומר בידי הקפתי ' תניא אמר ר

ברגלי הקפתי זה נותן טעם לדבריו וזה נותן טעם לדבריו זה נותן טעם לדבריו  וזה אומר

סביב דמזבח פנימי כסביב דמזבח החיצון וזה נותן טעם לדבריו כוליה מזבח פנימי במקום 

' מתניתין מני ר : רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא : חדא קרן דחיצון קאי

בי אליעזר אומר במקומו עומד ומחטא ועל כולן היה מאיר אומר ר' יהודה היא דתניא ר

' נותן ממעלה למטה חוץ מאותה שבאלכסון שנותן ממטה למעלה רבי יהודה אומר ר



אליעזר אומר במקומו עומד ומחטא ועל כולן הוא נותן מלמטה למעלה חוץ מזו שהיתה 

טהרו של  הזה ממנו על : לפניו ממש שנותן ממעלה למטה כי היכי דלא ניתווסן מאניה

מאי טהרו אמר רבה בר רב שילא פלגיה דמזבח כדאמרי אינשי טהר טיהרא והוי  : מזבח

ג הגחלים אלא חותה "ג האפר ולא ע"פלגיה דיומא מיתיבי כשהוא מזה אינו מזה לא ע

שמות )גחלים אילך ואילך ומזה אלא אמר רבה בר רב שילא על גלויה דמזבח כדכתיב 

א חנניא אומר בצד צפוני הוא נותן רבי יוסי אומר בצד וכעצם השמים לטוהר תני( כד

דרומי הוא נותן במאי קמיפלגי מר סבר פיתחא בדרום קאי ומר סבר פיתחא בצפון קאי 

ויקרא )ע מיהא היכא דגמרן מתנות דקרנות התם יהיב על גגו מאי טעמא אמר קרא "דכ

ל יסוד מערבי של שירי הדם היה שופך ע : וטהרו וקדשו מקום שקדשו שם טיהרו( טז

ואת כל דם הפר ישפוך וכי נפיק בההוא פגע ( ויקרא ד)דאמר קרא  : מזבח החיצון

יסוד המזבח זה ( ויקרא ד)ר "ת : ושל מזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומית : ברישא

יסוד דרומית אתה אומר יסוד דרומית או אינו אלא יסוד מערבית אמרת ילמד ירידתו מן 

מן ההיכל מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו ואי זה זה יסוד מערבי אף הכבש ליציאתו 

ישמעאל אומר זה וזה יסוד ' ירידתו מן הכבש בסמוך לו ואי זה זה יסוד דרומי תניא ר

ישמעאל קסבר ילמד סתום ' שמעון בן יוחאי אומר זה וזה יסוד דרומי בשלמא ר' מערבי ר

ר רב אשי קסבר פתחא בדרום קאי תנא שמעון בן יוחאי מאי טעמא אמ' ממפורש אלא ר

דבי רבי ישמעאל בדבי רבי שמעון בן יוחאי זה וזה יסוד דרומית וסימניך משכוה גברי 

מאיר ' תנו רבנן מועלין בדמים דברי ר : 'אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאין וכו : לגברא

א אין מועלין בהן "שמעון וחכ' ור

דרבנן אבל מדאורייתא אין מועלין בהן מנא הני עד כאן לא פליגי אלא מ  ב גמרא,דף נט

( ויקרא יז)לכם שלכם יהא דבי רבי שמעון תנא ( ויקרא יז)מילי אמר עולא אמר קרא 

הוא לפני כפרה כלאחר ( ויקרא יז)ק "יוחנן אמר א' לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה ור

א לאחר כפרה כפרה מה לאחר כפרה אין בו מעילה אף לפני כפרה אין בו מעילה ואימ

כלפני כפרה מה לפני כפרה יש בו מעילה אף לאחר כפרה יש בו מעילה אין לך דבר 

שנעשית מצותו ומועלין בו ולא והרי תרומת הדשן 

משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד וכל שני   א גמרא,דף ס

ם שם מלמד שטעונין גניזה כתובין הבאין כאחד אין מלמדין הניחא לרבנן דאמרי והניח

אלא לרבי דוסא דאמר בגדי כהונה ראוין הן לכהן הדיוט מאי איכא למימר משום דהוי 

תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין 

ד מלמדין מאי איכא למימר תרי מיעוטי כתיבי "ד אין מלמדין אלא למ"מלמדין הניחא למ

ל חד למעוטי מנותר וחד למעוטי ממעילה וחד "הערופה והני תלתי קראי בדם לושמו 

למעוטי מטומאה אבל מפיגול לא צריך למעוטי קרא דתנן כל שיש לו מתירין בין לאדם 

: בין למזבח חייבין עליו משום פיגול ודם עצמו מתיר הוא

לא עשה  כ האמור על הסדר אם הקדים מעשה לחבירו"כל מעשה יוה  א משנה,דף ס

כלום הקדים דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר ואם עד שלא 

גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם יביא דם אחר ויחזור בתחילה מבפנים וכן בהיכל וכן 

ש אומרים ממקום שפסק משם הוא "במזבח הזהב שכולן כפרה בפני עצמן רבי אלעזר ור

: מתחיל



כ האמור על הסדר אם הקדים מעשה לחבירו לא "רבנן כל מעשה יוהתנו   א גמרא,דף ס

ר יהודה אימתי בדברים הנעשין בבגדי לבן מבפנים אבל דברים הנעשין "עשה כלום א

א "בבגדי לבן מבחוץ אם הקדים מעשה לחבירו מה שעשה עשוי רבי נחמיה אומר בד

הנעשים בבגדי זהב בדברים הנעשים בבגדי לבן בין מבפנים בין מבחוץ אבל בדברים 

והיתה זאת ( ויקרא טז)יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ' מבחוץ מה שעשה עשוי אמר ר

לכם לחוקת עולם אחת בשנה 

נחמיה סבר ' רבי יהודה סבר מקום שמתכפרין בו פעם אחת בשנה ור  ב גמרא,דף ס

ה דרבי יהודה מקום כתיב אלא היינו טעמי' דברים המתכפרין בהן פעם אחת בשנה אטו לר

' יהודה כתיב זאת וכתיב אחת חד למעוטי בגדי לבן מבחוץ וחד למעוטי בגדי זהב ור

יהודה אי מעכבי מעכבי ' נחמיה חד למעוטי בגדי זהב וחד למעוטי שירים דלא מעכבי ור

וכלה מכפר את הקודש אם כפר כלה ואם ( ויקרא טז)ואי לא מעכבי לא מעכבי כדתניא 

יהודה מפני מה לא נאמר אם כלה כפר ואם ' יבא אמר לו רעק' לא כפר לא כלה דברי ר

לא כלה לא כפר שאם חיסר אחת מן המתנות לא עשה ולא כלום ואמרינן מאי בינייהו רבי 

יהושע בן לוי חד אמר משמעות דורשין איכא בינייהו וחד אמר שירים מעכבי ' יוחנן ור

נחמיה כדברי האומר שירים ' נא ריוחנן הכי והאמר רבי יוחנן ת' איכא בינייהו ומי אמר ר

מעכבי קשיא אמר רבי חנינא קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר לא עשה ולא כלום 

יהודה האמר כי כתיבא חוקה בדברים הנעשים בבגדי לבן ' יהודה דאי ר' כמאן דלא כר

יהודה צורך פנים כפנים דמי תנן אם עד שלא גמר ' מבפנים הוא דכתיבא אפילו תימא ר

ת שבפנים נשפך הדם יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחילה מבפנים ואם איתא יחזור מתנו

ויחפון מבעי ליה 

בקטורת לא קא מיירי אמר עולא שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר   א גמרא,דף סא

לא עשה ולא כלום תנן הקדים דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר אחר דם הפר 

אפס ' מבעי ליה תרגמא עולא במתנות שבהיכל וכן אמר רואם איתא יחזור וישחוט 

ר וכפר את מקדש הקודש זה לפני "ת : 'וכן בהיכל וכן במזבח וכו : במתנות שבהיכל

ולפנים אהל מועד זה היכל מזבח כמשמעו יכפר אלו עזרות הכהנים כמשמען עם הקהל 

בשעיר המשתלח אלו ישראל יכפר אלו הלוים הושוו כולן לכפרה אחת שכולן מתכפרין 

ש אומר כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על "יהודה ר' בשאר עבירות דברי ר

ישראל בטומאת מקדש וקדשיו כך דם הפר מכפר על הכהנים בטומאת מקדש וקדשיו 

וכשם שוידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות כך וידוי של פר מכפר 

וכלה מכפר את הקודש זה לפני ולפנים אהל ( טז ויקרא)ר "על הכהנים בשאר עבירות ת

מועד זה היכל מזבח כמשמעו מלמד שכולן כפרה כפרה בפני עצמן מכאן אמרו נתן מקצת 

מתנות שבפנים ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחלה במתנות שבפנים רבי אלעזר 

נשפך ורבי שמעון אומרים אינו מתחיל אלא ממקום שפסק גמר את המתנות שבפנים ו

הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל נתן מקצת מתנות שבהיכל ונשפך 

שמעון אומרים אינו מתחיל ' הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה בהיכל רבי אלעזר ור

אלא ממקום שפסק גמר מתנות שבהיכל ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה 

שפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח נתן מקצת מתנות שבמזבח ונ

במתנות המזבח רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל גמר מתנות 

שמות )יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ' שבמזבח ונשפך הדם דברי הכל לא מעכבי אמר ר



מדם חטאת הכפורים אחת בשנה רבי מאיר סבר חטאת אחת אמרתי לך ולא שתי ( ל

בי אלעזר ורבי שמעון סברי חטוי אחד אמרתי לך ולא שני חטויין תניא אמר רבי חטאות ר

יעקב בלוגין ולא והתניא נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הלוג יביא לוג אחר ' לי חלק ר

ש אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל "ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל רבי אלעזר ור

ג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות נתן גמר מתנות שבהיכל ונשפך הלוג יביא לו

ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות [ אחר]מקצת מתנות בבהונות ונשפך הלוג יביא לוג 

רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל גמר מתנות שבבהונות ונשפך 

ר מתנות יעקב בלוגין אמר מ' הלוג דברי הכל מתנות הראש לא מעכבות אימא לי שנה ר

והנותר מן השמן אלא ( ויקרא יד)הראש אין מעכבות מאי טעמא אילימא משום דכתיב 

( ויקרא יד)והנותרת מן המנחה הכי נמי דלא מעכבי שאני התם דכתיב ( ויקרא ב)מעתה 

ומיתר והנותר אמר רבי יוחנן 

' אלעזר ור' מאיר ור' אשם מצורע ששחטו שלא לשמו באנו למחלוקת ר  ב גמרא,דף סא

אלעזר ' מאיר דאמר יביא אחר ויתחיל בתחילה הכא נמי יביא אחר וישחוט ולר' שמעון ר

שמעון שאומרים ממקום שפסק משם הוא מתחיל הכא אין לו תקנה מתקיף ליה רב ' ור

אותו כתיב קשיא תניא כוותיה דרבי יוחנן אשם מצורע ששחטו ( ויקרא יד)חסדא והא 

הונות הרי זה עולה לגבי מזבח וטעון נסכים וצריך שלא לשמו או שלא נתן מדמו לגבי ב

אשם אחר להכשירו ורב חסדא אמר לך מאי צריך צריך ואין לו תקנה ותני תנא צריך ואין 

ה אומרים אין צריך "ש אומרים צריך העברת תער וב"לו תקנה אין והתניא נזיר ממורט ב

פדת ' ו תקנה ופליגא דרר אבינא כשאומרים בית שמאי צריך צריך ואין ל"העברת תער וא

דאמר רבי פדת בית שמאי ורבי אלעזר אמרו דבר אחד בית שמאי הא דאמרן רבי אלעזר 

אין לו בוהן יד ובוהן רגל אין לו טהרה עולמית רבי אלעזר אומר נותן [ דתנן]> דתניא>

ולקח ( ויקרא יד)על מקומו ויוצא רבי שמעון אומר אם נתן על של שמאל יצא תנו רבנן 

ל ונתן מה נתינה בעצמו של כהן אף לקיחה בעצמו של כהן יכול "האשם יכול בכלי תמדם 

כי כחטאת האשם הוא מה חטאת טעונה כלי אף ( ויקרא יד)אף למזבח כן תלמוד לומר 

אשם טעון כלי נמצאת אתה אומר אשם מצורע שני כהנים מקבלים את דמו אחד ביד ואחד 

ה שקיבל ביד בא לו אצל מצורע תנן התם וכולן בכלי זה שקבל בכלי בא לו אצל מזבח וז

שמעון וחכמים אומרים אין מטמאין ' א ור"מטמאים בגדים ונשרפין אבית הדשן דברי ר

בגדים ואין נשרפין אבית הדשן אלא האחרון הואיל וגמר בו כפרה בעא מיניה רבא מרב 

ל וכי עדרו משלח אמר לו "נחמן כמה שעירים משלח א

עדרו שורף מי דמי התם לא כתיב אתו הכא כתיב אתו איתמר רב  וכי  א גמרא,דף סב

פפי משמיה דרבא אמר ראשון משלח ורב שימי משמיה דרבא אמר אחרון משלח בשלמא 

משמיה דרבא דאמר אחרון משלח קסבר הואיל וגמר בו כפרה אלא > בר אשי>רב שימי 

שון הי רבי יוסי רב פפי משמיה דרבא מאי קסבר סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה ברא

שלש קופות של שלש שלש סאין שבהם > רבי יוסי אומר>יוסי דקופות דתנן ' אילימא ר

ג לידע "ר יוסי למה כתוב עליהן אב"ג ותניא א"תורמין את הלשכה והיה כתוב עליהם אב

איזה מהן נתרמה ראשון להביא הימנה ראשון שמצוה בראשון דילמא בעידנא דאיתחזאי 

המפריש פסחו ואבד [ דתניא]> דתנן>אי בתרייתא אלא רבי יוסי דפסח קמייתא לא איתחז

והפריש אחר תחתיו ואחר כך נמצא הראשון והרי שניהן עומדין אי זה מהן שירצה יקריב 



:  דברי חכמים רבי יוסי אומר מצוה בראשון ואם היה שני מובחר ממנו יביאנו

  

מסכת יומא פרק ו 

ורים מצותן שיהיו שניהן שוין במראה ובקומה שני שעירי יום הכפ  א משנה,דף סב

ובדמים ובלקיחתן כאחד ואף על פי שאין שוין כשרין לקח אחד היום ואחד למחר כשרין 

מת אחד מהם אם עד שלא הגריל מת יקח זוג לשני ואם משהגריל מת יביא זוג אחר 

תחתיו ויגריל עליהם בתחילה ויאמר אם של שם מת זה שעלה עליו הגורל לשם יתקיים 

ואם של עזאזל מת זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו והשני ירעה עד שיסתאב 

וימכר ויפלו דמיו לנדבה שאין חטאת צבור מתה רבי יהודה אומר תמות ועוד אמר רבי 

: יהודה נשפך הדם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם

ט שעירי שנים מה תלמוד יקח שני שעירי עזים מיעו( ויקרא טז)ר "ת  ב גמרא,דף סב

פ שאין שניהן שוין כשירין תלמוד לומר שעיר "לומר שני שיהיו שניהן שוים מניין אע

שעיר ריבה טעמא דרבי רחמנא הא לא רבי רחמנא הוה אמינא פסולין עיכובא מנא לן 

סלקא דעתך אמינא שני שני שני כתיב והשתא דרבי רחמנא שעיר שעיר שני שני שני 

יקח ( ויקרא יד)אה וחד לקומה וחד לדמים תניא נמי הכי גבי כבשי מצורע למה לי חד למר

שני כבשים מיעוט כבשים שנים מה תלמוד לומר שני שיהיו שניהן שוין ומנין שאף על פי 

שאין שניהן שוין כשירין תלמוד לומר כבש כבש ריבה טעמא דרבי רחמנא הא לא רבי 

קא דעתך אמינא תהיה כתיב והשתא דרבי רחמנא הוה אמינא פסולין עיכובא מנא לן סל

נמי גבי מצורע [ ותניא]> ותנן>רחמנא כבש כבש תהיה למה לי לשאר הויתו של מצורע 

מה תלמוד לומר שתי [ שתים]> שנים>צפרים מיעוט צפרים ( ויקרא יד)כי האי גוונא 

פ שאינן שוות כשרות תלמוד לומר צפור צפור ריבה "שיהיו שתיהן שוות ומנין שאע

טעמא דרבי רחמנא הא לא רבי רחמנא פסולות עכובא מנא לן סלקא דעתך אמינא תהיה 

כתיב והשתא דרבי רחמנא צפור תהיה למה לי לשאר הויתו של מצורע אי הכי גבי תמידין 

שנים ( במדבר כח)כבשים מיעוט כבשים שנים מה תלמוד לומר ( שמות כט)נמי נימא 

שניהן שוין כשירין תלמוד לומר כבש כבש ריבה פ שאין "שיהיו שניהן שוין ומנין שאע

ולמצוה הכי נמי דבעינן ההוא מיבעי ליה לכדתניא שנים ליום כנגד היום אתה אומר כנגד 

את הכבש אחד תעשה בבקר ( במדבר כח)היום או אינו אלא חובת היום כשהוא אומר 

נים ליום ואת הכבש השני תעשה בין הערבים הרי חובת היום אמור ומה אני מקיים ש

כנגד היום כיצד תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה ושל 

בין הערבים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית על טבעת שניה מוספין של שבת ודאי 

צריכין שיהיו שניהן שוין תנו רבנן שני שעירי יום הכיפורים ששחטן בחוץ עד שלא 

משהגריל עליהן חייב על של שם ופטור על של עזאזל עד הגריל עליהן חייב על שניהם 

שלא הגריל עליהם חייב על שניהם למאי חזו אמר רב חסדא הואיל וראוי לשעיר הנעשה 

בחוץ ומאי שנא לשעיר הנעשה בפנים דלא דמחוסר הגרלה לשעיר הנעשה בחוץ נמי לא 

מר רבינא השתא חזי דמחסרי עבודת היום קסבר רב חסדא אין מחוסר זמן לבו ביום א

דאמר רב חסדא מחוסר הגרלה כמחוסר מעשה דמי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל 



ושחטו פתח אהל ( ויקרא ג)שלמים ששחטן קודם שנפתחו דלתות ההיכל פסולין שנאמר 

מועד בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעול 

פתיחה  ט מחוסר"שחטן בחוץ קודם שנפתחו דלתות ההיכל פטור מ  א גמרא,דף סג

כמחוסר מעשה דמי ומי אית ליה לרב חסדא הואיל והאמר רב חסדא פסח ששחטו בחוץ 

בשאר ימות השנה לשמו פטור שלא לשמו חייב טעמא דשלא לשמו הא סתמא לשמו הוא 

ופטור ואמאי לימא הואיל וראוי שלא לשמו בפנים הכי השתא התם בעי עקירה האי לא 

דרבה וקשיא ליה דרבה אדרבה ומשני כדשנינן כי בעי עקירה רבה בר שימי מתני להו ב

יוחנן פסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה בין ' ירמיה אמר ר' אתא רב דימי אמר ר

ירמיה בשלמא ' לשמו בין שלא לשמו פטור אמר רב דימי אמריתה לשמעתא קמיה דר

רת לשמו דהא לא חזי ליה אלא שלא לשמו אמאי הא חזי שלא לשמו בפנים ואמר לי עקי

חוץ לאו שמה עקירה כי אתא רבין אמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן פסח ששחטו בחוץ 

לשמו והתנן מחוסר זמן בין בגופו ' בשאר ימות השנה בין לשמו בין שלא לשמו חייב ואפי

בין בבעלים ואיזהו מחוסר זמן בבעלים הזב והזבה והיולדת והמצורע שהקריבו חטאתם 

ושלמיהן בחוץ חייבין ואמר רב חלקיה בר טובי לא שנו  ואשמם בחוץ פטורין עולותיהן

אלא לשמו אבל שלא לשמו חייב לשמו מיהא פטור אמאי נימא הואיל וראוין שלא לשמו 

בפנים הכי השתא התם בעי עקירה הכא פסח בשאר ימות השנה שלמים נינהו רב אשי 

ת השנה בעי מתני חייב כדאמרינן רב ירמיה מדפתי מתני פטור קסבר פסח בשאר ימו

עקירה ועקירת חוץ לאו שמה עקירה ופליגא דרב חלקיה בר טובי אמר מר משהגריל 

איש איש מבית ישראל ( ויקרא יז)עליהן חייב על של שם ופטור על של עזאזל תנו רבנן 

אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אהל מועד 

' לא הביאו להקריב קרבן לה

' אי קרבן שומע אני אפילו קדשי בדק הבית שנקראו קרבן כענין שנא  ב גמרא,דף סג

ואל פתח אהל מועד לא הביאו כל הראוי ( ויקרא יז)ל "ת' ונקרב את קרבן ה( במדבר לא)

לפתח אהל מועד חייב עליו בחוץ כל שאינו ראוי לפתח אהל מועד אין חייבין עליו בחוץ 

אהל מועד ולא אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח שהוא אוציא אלו שאין ראוין לפתח 

יצאו אלו שאין מיוחדין לשם ' מי שמיוחדין לה' ל לה"ראוי לבוא אל פתח אהל מועד ת

אלו אישים מנין שלא ' ירצה לקרבן אשה לה( ויקרא כב)להוציא הוא ורמינהו ' ולה

מענינא דקרא לרבות שעיר המשתלח אמר רבא התם ' ל קרבן לה"יקדישנו מחוסר זמן ת

לרבות ' להוציא הכא דאשה להוציא לה' והכא מענינא דקרא התם דאל פתח לרבות לה

טעמא דרבי רחמנא הא לא רבי הוה אמינא שעיר המשתלח קדוש במחוסר זמן והא אין 

הגורל קובע אלא בראוי לשם אמר רב יוסף הא מני חנן המצרי היא דתניא חנן המצרי 

ירו ומזווג לו אימר דשמעת ליה לחנן המצרי דלית ליה אומר אפילו דם בכוס מביא חב

דחויין דלית ליה הגרלה מי שמעת ליה דילמא מייתי ומגריל אלא אמר רב יוסף הא מני 

רבי שמעון היא דתניא מת אחד מהן מביא חבירו שלא בהגרלה דברי רבי שמעון רבינא 

ואשה ( ויקרא כב)ניא אמר כגון שהומם וחיללו על אחר ומנא תימרא דפסיל ביה מומא דת

ל מהם מזבח זו זריקת דמים "לא תתנו מהם אלו החלבים אין לי אלא כולן מקצתן מנין ת

לרבות שעיר המשתלח ואיצטריך למיכתב בעל מום ואיצטריך למיכתב מחוסר זמן ' לה

דאי כתב רחמנא מחוסר זמן משום דלא מטי זמניה אבל בעל מום דמטי זמניה אימא לא 

בעל מום משום דמאיס אבל מחוסר זמן דלא מאיס אימא לא צריכא  ואי כתב רחמנא



רבא אמר כגון שהיה לו חולה בתוך ביתו ושחט אמו ביום הכפורים וכי   א גמרא,דף סד

לא תשחטו אמר רחמנא והא לאו שחיטה היא הא אמרי ( ויקרא כב)האי גוונא מי אסיר 

אמר רב שני  : 'שעלה עליו וכו אם של שם מת זה : במערבא דחייתו לצוק זו היא שחיטתו

שבזוג ראשון יקרב שני שבזוג שני ירעה רבי יוחנן אמר שני שבזוג ראשון ירעה שני 

שבזוג שני יקרב במאי קא מיפלגי רב סבר בעלי חיים אינן נידחין ורבי יוחנן סבר בעלי 

כי  ג דהשתא לא חזי"חיים נידחין מאי טעמא דרב דיליף ממחוסר זמן מחוסר זמן לאו אע

הדר מיחזי שפיר דמי הכא נמי לא שנא מי דמי התם לא איתחזי כלל הכא נראה ונדחה 

ג דלא חזי השתא כי "אלא היינו טעמא דרב דיליף מבעל מום עובר בעל מום עובר לאו אע

כי משחתם בהם ( ויקרא כב)הדר מיחזי שפיר דמי הכא נמי לא שנא והתם מנא לן דכתיב 

יוחנן מיעט רחמנא בהם הם הוא ' ו הא עבר מומן ירצו ורמום בם מום בם הוא דלא ירצ

דכי עבר מומן ירצו הא כל דחויין הואיל ונדחו נדחו ורב ההוא בהם בעינייהו הוא דלא 

א אומר "י תערובות מירצו כדתנן איברים תמימים באיברים בעלי מומין ר"מירצו הא ע

ל אחד מהן יקריבו כל אם קרב הראש של אחד מהן יקריבו כל הראשין כולן כרעיו ש

א אפילו קרבו כולן חוץ מאחד מהן יצא לבית השריפה ואידך נפקא "הכרעיים כולן וחכ

ליה מבם בהם ואידך בם בהם לא דריש ולרב נהי נמי דבעלי חיים אינן נדחין אי בעי האי 

נקריב אי בעי האי נקריב אמר רבא רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון הי רבי 

נימא רבי יוסי דקופות דתנן שלש קופות של שלש שלש סאין שבהן תורמין את  יוסי אי

הלשכה וכתוב עליהן אלף בית גימל ותניא אמר רבי יוסי למה כתוב עליהן אלף בית גימל 

לידע איזה מהן נתרמה ראשון להביא הימנה ראשון שמצוה בראשון דילמא שאני התם 

[ דתניא]> דתנן>אלא רבי יוסי דפסח  דבעידנא דאתחזי קמייתא לא אתחזי בתרייתא

המפריש פסחו ואבד והפריש אחר תחתיו ואחר כך נמצא הראשון והרי שניהן עומדין 

איזה מהן שירצה יקרב דברי חכמים רבי יוסי אומר מצוה בראשון 

ואם היה השני מובחר ממנו יביאנו אמר רבא דיקא מתניתין כוותיה דרב   ב גמרא,דף סד

יוחנן מתניתין כוותיה דרב דקתני אם של שם מת זה שעלה עליו ' רוברייתא כוותיה ד

יוחנן דקתני שני איני ' הגורל לשם יתקיים תחתיו ואידך כדקאי קאי ברייתא כוותיה דר

יודע אם שני שבזוג ראשון אם שני שבזוג שני כשהוא אומר יעמד חי ולא שחבירו מת 

י יהודה נשפך הדם ימות המשתלח מאי משמע יעמד חי ולא שכבר עמד תנן ועוד אמר רב

מת המשתלח ישפך הדם בשלמא לרבי יוחנן דאמר בעלי חיים נדחין משום הכי ימות 

המשתלח אלא לרב דאמר בעלי חיים אינן נדחין אמאי ימות המשתלח אמר לך רב אליבא 

דרבי יהודה לא קא אמינא כי אמינא אליבא דרבנן בשלמא לרב בהא פליגי רבי יהודה 

כוותיה דרב תנן שאין ' יוחנן במאי פליגי אמר רבא הא אמרינן דייקא מתני' א לרורבנן אל

חטאת צבור מתה הא דיחיד כי האי גוונא מתה בשלמא לרבי יוחנן כדרבי אבא אמר רב 

דאמר רבי אבא אמר רב 

הכל מודים שאם נתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה אלא לרב הוה ליה   א גמרא,דף סה

הפריש שתי חטאות לאחריות מתכפר באחת ' ר אושעי"כמפריש שתי חטאות לאחריות וא

מהם והשניה תרעה כיון דאמר רבא רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון מעיקרא 

רבי יוחנן דאמר שני שבזוג כמפריש לאיבוד דמי תנן רבי יהודה אומר תמות בשלמא ל

ראשון ירעה לרבי יהודה ימות מתכפר בשני שבזוג שני אלא לרב דאמר שני שבזוג שני 

ירעה לרבי יהודה ימות לרבי יהודה במאי מיכפר מי סברת רבי יהודה אשני שבזוג שני 



יהודה נשפך ' קאי רבי יהודה אשני שבזוג ראשון קאי ואיכא דקא מותיב הכי ועוד אמר ר

ם ימות המשתלח מת המשתלח ישפך הדם בשלמא לרב רישא פליגי בחטאת צבור הד

ועוד אמר רבי יהודה נשפך  : וסיפא פליגי בבעלי חיים אלא לרבי יוחנן מאי ועוד קשיא

בשלמא נשפך הדם ימות המשתלח דאכתי לא איתעביד מצותיה  : הדם ימות המשתלח

ינאי אמר קרא ' צותיה אמרי דבי ראלא מת המשתלח אמאי ישפך הדם הא איתעביד ליה מ

לכפר עד מתי יהא זקוק להיות חי עד שעת מתן דמים של חבירו תנן התם ' יעמד חי לפני ה

בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו אם נתרמה תרומה נשבעין לגזברין ואם 

נבים לאו נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלין אחרים תחתיהן נמצאו או שהחזירום הג

יהודה אומר עולין להן לשנה הבאה ' אלו ואלו שקלים הם ואין עולין להן לשנה הבאה ר

יהודה אמר רבא קסבר רבי יהודה חובות של שנה זו קריבות לשנה הבאה ' ט דר"מ

ז "איתיביה אביי פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהן וכן שעירי ע

ולן ימותו דברי רבי יהודה רבי אליעזר ורבי שמעון שאבדו והפריש אחרים תחתיהן כ

ל "אומרים ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה שאין חטאת צבור מתה א

קרבנות צבור קא אמרת שאני קרבנות צבור כדרבי טבי אמר רבי יאשיה   ב גמרא,דף סה

ו אמרה זאת עולת חדש בחדש( במדבר כח)דאמר רבי טבי אמר רבי יאשיה אמר קרא 

תורה חדש והבא לי קרבן מתרומה חדשה הא תינח שעיר פר מאי איכא למימר גזירה פר 

אטו שעיר ומשום גזירה ימותו ועוד הא דרבי טבי אמר רבי יאשיה גופה מצוה היא דאמר 

רב יהודה אמר שמואל קרבנות צבור הבאין באחד בניסן מצוה להביא מן החדש ואם הביא 

צוה אלא אמר רבי זירא לפי שאין הגורל קובע משנה לחברתה מן הישן יצא אלא שחסר מ

ונייתי ונגריל גזירה שמא יאמרו הגורל קובע משנה לחברתה הא תינח שעיר פר מאי 

איכא למימר גזירה פר אטו שעיר ומשום גזירה ימותו אמרוה רבנן קמיה דאביי גזירה 

רה שעיר אטו פר הא תינח פר שעיר מאי איכא למימר גזי' משום חטאת שמתו בעלי

ומשום גזירה ימותו אלא גזירה משום חטאת שעברה שנתה גזירה היא גופה חטאת 

שנה תמימה מונה שלש מאות ( ויקרא כה)שעברה שנתה היא הא לא קשיא כרבי דתניא 

א מונה שנים עשר חדש מיום ליום "וחכ' וששים וחמשה יום כמנין ימות החמה דברי ר

תעברה למוכר התינח שעיר פר מאי איכא למימר גזירה ואם נתעברה נ  א גמרא,דף סו

פר אטו שעיר ומשום גזירה ימות ועוד חטאת שעברה שנתה לרעיה אזלא דאמר ריש 

לקיש חטאת שעברה שנתה רואין אותה כאילו היא עומדת בבית הקברות ורועה אלא אמר 

מחרימין בזמן אין מקדישין ואין מעריכין ואין [ דתניא]> דתנן>רבא גזירה משום תקלה 

הזה ואם הקדיש והעריך והחרים בהמה תיעקר פירות כסות וכלים ירקבו מעות וכלי 

מתכות יוליך הנאה לים המלח ואי זה הוא עיקור נועל דלת לפניה והיא מתה מאליה תקלה 

דמאי אי תקלה דהקרבה אפילו כל רעיות נמי אי תקלה דגיזה ועבודה אפילו כל רעיות נמי 

רבה והנך דלאו בני הקרבה נינהו לא טריד בהו הך דבת הקרבה היא לעולם תקלה דהק

טריד בה ותקלה עצמה תנאי היא דתניא חדא פסח שלא קרב בראשון יקרב בשני בשני 

חיישינן [ לא]ע "יקרב לשנה הבאה ותניא אידך לא יקרב מאי לאו בתקלה פליגי לא דכ

א רבי הא רבנן והתניא וכן לתקלה והכא בפלוגתא דרבי ורבנן קא מיפלגי ולא קשיא ה

: המעות אלא לאו שמע מינה בתקלה פליגי שמע מינה

בא לו אצל שעיר המשתלח וסומך שתי ידיו עליו ומתודה וכך היה אומר   א משנה,דף סו

אנא השם חטאו עוו פשעו לפניך עמך בית ישראל אנא השם כפר נא לחטאים ולעונות 



ית ישראל ככתוב בתורת משה עבדך לאמר ולפשעים שחטאו ושעוו ושפשעו לפניך עמך ב

תטהרו ' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה( ויקרא טז)

והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול 

היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 

ו למי שהיה מוליכו הכל כשרין להוליכו אלא שעשו הכהנים גדולים קבע ולא היו מסר

מניחין את ישראל להוליכו אמר רבי יוסי מעשה והוליכו ערסלא וישראל היה וכבש עשו 

: לו מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו טול וצא טול וצא

ירמיה דלא כרבי ' אן תנא אמר רואילו בני אהרן עם קדושך לא קאמר מ  א גמרא,דף סו

יהודה דאי כרבי יהודה הא אמר יש להם כפרה בשעיר המשתלח אביי אמר אפילו תימא 

ר איש "ת : מסרו למי שמוליכו : רבי יהודה אטו כהנים לאו בכלל עמך ישראל נינהו

להכשיר את הזר עתי 

להכשיר את הזר בטומאה איש ' שיהא מזומן עתי ואפילו בשבת עתי ואפי  ב גמרא,דף סו

ל עתי ואפילו בשבת למאי הלכתא אמר רב "פשיטא מהו דתימא כפרה כתיבא ביה קמ

ששת לומר שאם היה חולה מרכיבו על כתפו כמאן דלא כרבי נתן דאי רבי נתן האמר חי 

נושא את עצמו אפילו תימא רבי נתן חלה שאני אמר רפרם זאת אומרת עירוב והוצאה 

בטומאה למאי הלכתא אמר רב ששת ' יום הכפורים עתי ואפילשבת ואין עירוב והוצאה ל

לומר שאם נטמא משלחו נכנס טמא לעזרה ומשלחו שאלו את רבי אליעזר חלה מהו 

שירכיבהו על כתפו אמר להם יכול הוא להרכיב אני ואתם חלה משלחו מהו שישלחנו ביד 

מיתנו אמר להם אחר אמר להם אהא בשלום אני ואתם דחפו ולא מת מהו שירד אחריו וי

וחכמים אומרים חלה מרכיבו על כתפו חלה משלחו ' כן יאבדו כל אויביך ה( שופטים ה)

אליעזר פלוני מהו לעולם ' ישלחנו ביד אחר דחפו ולא מת ירד אחריו וימיתנו שאלו את ר

ל לא שאלתוני אלא על פלוני מהו להציל רועה כבשה מן הארי אמר להם לא "הבא א

כבשה מהו להציל הרועה מן הארי אמר להם לא שאלתוני אלא על שאלתוני אלא על ה

הרועה ממזר מה הוא לירש מהו ליבם מהו לסוד את ביתו מהו לסוד את קברו לא מפני 

שהפליגן בדברים אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם שאלה אשה חכמה 

אמר לה אין חכמה  אליעזר מאחר שמעשה העגל שוין מפני מה אין מיתתן שוה' את ר

וכל אשה חכמת לב בידיה טוו איתמר רב ( שמות לה)לאשה אלא בפלך וכן הוא אומר 

ולוי חד אמר זיבח וקיטר בסייף גפף ונישק במיתה שמח בלבבו בהדרוקן וחד אמר עדים 

והתראה בסייף עדים בלא התראה במיתה לא עדים ולא התראה בהדרוקן אמר רב יהודה 

( שמות לב[ )'שנא]> שנאמ{ >עבודה זרה> }עבודת כוכבים> שבטו של לוי לא עבד

פפא בר ' יתיב רבינא וקאמר להא שמעתא איתיביה בני ר' ויעמוד משה בשער המחנה וגו

האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו אביו אבי אמו מישראל אחיו ( דברים לג)אבא לרבינא 

אמר רבה בר בר חנה לא  : 'וכבש עשו לו כו : אחיו מאמו מישראל בניו בני בתו מישראל

בבליים היו אלא אלכסנדריים היו ומתוך ששונאים את הבבליים היו קורין אותן על שמן 

תניא רבי יהודה אומר לא בבליים היו אלא אלכסנדריים היו אמר לו רבי יוסי תנוח דעתך 

: תנא מה שהי צפירא דין וחובי דרא סגיאין : טול וצא : שהנחת את דעתי

מיקירי ירושלים היו מלוין אותו עד סוכה הראשונה עשר סוכות   הב משנ,דף סו

מירושלים ועד צוק 



תשעים ריס שבעה ומחצה לכל מיל על כל סוכה וסוכה אומרין לו הרי   א משנה,דף סז

מזון והרי מים ומלוין אותו מסוכה לסוכה חוץ מאחרון שבהן שאינו מגיע עמו לצוק אלא 

היה עושה חולק לשון של זהורית חציו קשור בסלע  עומד מרחוק ורואה את מעשיו מה

וחציו קשור בין שני קרניו ודחפו לאחוריו והוא מתגלגל ויורד ולא היה מגיע לחצי ההר 

עד שנעשה אברים אברים בא וישב לו תחת סוכה אחרונה עד שתחשך ומאימתי מטמא 

: שמעון אומר משעת דחייתו לצוק' בגדים משיצא חוץ לחומת ירושלים ר

יהודה אומר ' מאיר ר' תנו רבנן עשר סוכות ושנים עשר מילין היו דברי ר  א גמרא,דף סז

יוסי אומר חמש סוכות ועשרה מילין היו וכולן על ידי עירוב ' תשע סוכות ועשרה מילין ר

אמר רבי יוסי סח לי אלעזר בני אם על ידי עירוב יכולני לעשות אפילו שתי סוכות 

הא דתניא חוץ מאחרון שבהן שלא הגיע עמו לצוק אלא עומד ועשרה מילין כמאן אזלא 

על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי  : מאיר' מרחוק ורואה את מעשיו כמאן כר

תנא מעולם לא הוצרך אדם לכך אלא שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין  : מים

ריה כוליה בסלע כיון דמצוה ונקט : מה היה עושה חולק לשון של זהורית : לו פת בסלו

בשעיר דילמא קדים ומלבין ומיתבא דעתיה ונקטריה כוליה בין קרניו זמנין דגמיש ליה 

ר בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח האולם מבחוץ "לרישיה ולאו אדעתיה ת

הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין ומתביישין התקינו שיהיו קושרין על פתח אולם 

מבפנים ועדיין היו מציצין ורואין הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין התקינו שיהיו 

נחום בר פפא משום רבי אלעזר הקפר ' קושרין אותו חציו בסלע וחציו בין קרניו אמר ר

בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח אולם מבפנים וכיון שהגיע שעיר למדבר 

אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ( ישעיהו א)מצותו שנאמר היה מלבין וידעו שנעשית 

איבעיא להו אותן אברים מה הן בהנאה רב ושמואל  : לא היה מגיע למחצית ההר : ילבינו

חד אמר מותרין וחד אמר אסורין מאן דאמר מותרין 

גזירה ( ויקרא טז)במדבר ומאן דאמר אסורין דכתיב ( ויקרא טז)דכתיב   ב גמרא,דף סז

המדברה ( ויקרא טז)מר אסורין האי מדבר מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא ומאן דא

במדבר לרבות נוב וגבעון שילה ובית עולמים ואידך האי ( ויקרא טז)המדברה ( ויקרא טז)

גזירה מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא גזירה אין גזירה אלא חתוכה דבר אחר אין 

' ל אני ה"גזירה שמא תאמר מעשה תהו הוא ת גזירה אלא דבר המתגזר ויורד דבר אחר

גזרתיו ואין לך רשות להרהר בהן אמר רבא מסתברא כמאן דאמר מותרין לא ' אני ה

ל במדבר ומנין "אמרה תורה שלח לתקלה תנו רבנן עזאזל שיהא עז וקשה יכול בישוב ת

את אילי ו( יחזקאל יז)ל גזירה תניא אידך עזאזל קשה שבהרים וכן הוא אומר "שבצוק ת

( ויקרא יח)ר "ישמעאל עזאזל שמכפר על מעשה עוזא ועזאל ת' הארץ לקח תנא דבי ר

עבודת >נכתבו דין הוא שיכתבו ואלו הן > לא>את משפטי תעשו דברים שאלמלא 

וגלוי עריות ושפיכות דמים וגזל וברכת השם ואת חוקותי תשמרו { עבודה זרה> }כוכבים

עליהן { ואומות העולם משיבים> }שהשטן משיב{ >שיצר הרע מקטרג עליהן}דברים 

ואלו הן אכילת חזיר ולבישת שעטנז וחליצת יבמה וטהרת מצורע ושעיר המשתלח ושמא 

 : חקקתיו ואין לך רשות להרהר בהן' אני ה' אני ה( ויקרא יח)ל "תאמר מעשה תוהו הם ת

א בגדים ר המשלח מטמא בגדים ואין השולח את המשלח מטמ"ת : אימתי מטמא בגדים

ל המשלח אי המשלח יכול עד שיגיע לצוק תלמוד לומר "יכול משיצא חוץ לחומת עזרה ת

יהודה רבי יוסי אומר עזאזל ' והמשלח הא כיצד משיצא חוץ לחומת ירושלים דברי ר



והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס ( ויקרא טז)שמעון אומר ' וכבס עד שהגיע לצוק ר

: דיםבגדיו זורקו בבת ראש ומטמא בג

בא לו אצל פר ושעיר הנשרפין קרען והוציא את אימוריהן נתנן במגיס   ב משנה,דף סז

והקטירן על גבי המזבח קלען במקלעות והוציאן לבית השריפה ומאימתי מטמאין בגדים 

: שמעון אומר משיצית האור ברובן' משיצאו חוץ לחומת העזרה ר

קלען  : טירן על גבי מזבחוהקטירן סלקא דעתך אלא אימא להק  ב גמרא,דף סז

אמר רבי יוחנן כמין קליעה תנא לא היה מנתחן ניתוח בשר עולה אלא עור על  : במקלעות

ויקרא )גבי בשר מנא הני מילי דתניא רבי אומר נאמר כאן עור ובשר ופרש ונאמר להלן 

עור ובשר ופרש ( ז

ידי ניתוח ולא על  מה להלן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט אף כאן על  א גמרא,דף סח

וקרבו ופרשו והוציא מלמד שמוציאו שלם יכול ( ויקרא ד)ידי הפשט והתם מנא לן דתניא 

ראשו ]> ראש וכרעים>( ויקרא א)ישרפנו שלם נאמר כאן ראשו וכרעיו ונאמר להלן 

מה להלן על ידי ניתוח אף כאן על ידי ניתוח אי מה להלן על ידי הפשט אף כאן [ וכרעיו

שט תלמוד לומר וקרבו ופרשו מאי תלמודא אמר רב פפא כשם שפרשו בקרבו על ידי הפ

יוציא אל מחוץ למחנה ( ויקרא טז)תנו רבנן  : מאימתי מטמאין בגדים : כך בשרו בעורו

ושרפו להלן אתה נותן להם שלש מחנות וכאן אתה נותן להם מחנה אחת אם כן למה 

אחת מטמאים בגדים והתם מנא לן  נאמר מחוץ למחנה לומר לך כיון שיצא חוץ למחנה

והוציא את כל הפר חוץ לשלש מחנות אתה אומר חוץ לשלש מחנות או ( ויקרא ד)דתניא 

ל שהרי "אינו אלא חוץ למחנה אחת כשהוא אומר בפר העדה אל מחוץ למחנה שאין ת

ל אל מחוץ למחנה "ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון ומה ת( ויקרא ד)כבר נאמר 

ויקרא )ל שהרי כבר נאמר "מחנה שניה וכשהוא אומר מחוץ למחנה בדשן שאין ת ליתן לו

ש האי מחוץ למחנה מאי עביד ליה מיבעי ליה "אל שפך הדשן תן לו מחנה שלישית ור( ד

מחוץ למחנה מה ( במדבר יט)א אומר נאמר כאן מחוץ למחנה ונאמר להלן "לכדתניא ר

ות ומה להלן במזרחה של ירושלים אף כאן מחנ' כאן חוץ לשלש מחנות אף להלן חוץ לג

במזרחה של ירושלים ורבנן היכא שריף להו כדתניא היכן נשרפין 

יוסי אומר אבית הדשן ' לצפונה של ירושלים וחוץ לשלש מחנות ר  ב גמרא,דף סח

ויקרא )אליעזר בן יעקב הוא דתניא ' יוסי ר' נשרפין אמר רבא מאן תנא דפליג עליה דר

ן ישרף שיהא לשם דשן רבי אליעזר בן יעקב אומר שיהא מקומו משופך אל שפך הדש( ד

ר והשורף השורף מטמא בגדים ולא "אמר ליה אביי ודילמא במקומו משופך הוא דפליגי ת

המצית את האור ולא המסדר את המערכה ואי זהו השורף זה המסייע בשעת שריפה יכול 

ין בגדים ולא משנעשו אפר ל אותם אותם מטמא"אף משנעשו אפר מטמאין בגדים ת

א ברבי שמעון אומר הפר מטמא ניתך הבשר אינו מטמא בגדים מאי "מטמאין בגדים ר

: בינייהו איכא בינייהו דשויה חרוכא

אמרו לו לכהן גדול הגיע שעיר למדבר ומניין היו יודעין שהגיע שעיר   ב משנה,דף סח

יהודה ' הגיע שעיר למדבר אמר רלמדבר דירכאות היו עושין ומניפין בסודרין ויודעין ש

והלא סימן גדול היה להם מירושלים ועד בית חדודו שלשה מילין הולכין מיל וחוזרין מיל 

ישמעאל אומר והלא סימן אחר היה להם ' ושוהין כדי מיל ויודעין שהגיע שעיר למדבר ר

לבין לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשון מ

: אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו( ישעיהו א)שנאמר 



ל דקסבר רבי יהודה "מ בית חדודו במדבר קיימא והא קמ"אמר אביי ש  ב גמרא,דף סח

:  כיון שהגיע שעיר למדבר נעשית מצותו

  

מסכת יומא פרק ז 

קורא בא לו כהן גדול לקרות אם רצה לקרות בבגדי בוץ קורא ואם לאו   ב משנה,דף סח

באצטלית לבן משלו חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו 

לסגן והסגן נותנו לכהן גדול וכהן גדול עומד ומקבל וקורא אחרי מות ואך בעשור וגולל 

( במדבר כט)ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן 

א על פה ומברך עליה שמונה ברכות על התורה ועל ובעשור שבחומש הפקודים קור

העבודה ועל ההודאה ועל מחילת העון ועל המקדש בפני עצמו ועל ישראל בפני עצמן ועל 

ירושלים בפני עצמה ועל הכהנים בפני עצמן ועל שאר התפלה הרואה כהן גדול כשהוא 

ג כשהוא "רואה כקורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפין והרואה פר ושעיר הנשרפין אינו 

: קורא ולא מפני שאינו רשאי אלא שהיתה דרך רחוקה ומלאכת שניהן שוה כאחת

מדקתני באצטלית לבן משלו מכלל דקריאה לאו עבודה היא וקתני אם   ב גמרא,דף סח

רצה לקרות בבגדי בוץ קורא שמעת מינה בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן דילמא שאני 

עיא לן בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן או לא ניתנו ליהנות קריאה דצורך עבודה היא דאיב

ש לא היו ישנים בבגדי קודש שינה הוא דלא הא מיכל אכלי דילמא שאני אכילה "בהן ת

ואכלו אותם אשר כופר בהם מלמד שהכהנים ( שמות כט)דצורך עבודה היא כדתניא 

א דהלוכי נמי לא אוכלים ובעלים מתכפרין שינה הוא דלא הא הלוכי מהלכי בדין הו

פושטין  : וסיפא איצטריכא ליה פושטין ומקפלין ומניחין תחת ראשיהם  א גמרא,דף סט

שמעת מינה בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן אמר רב  : ומקפלין ומניחין אותן תחת ראשיהן

פפא לא תימא תחת ראשיהן אלא אימא כנגד ראשיהן אמר רב משרשיא שמעת מינה 

ר דמי הכי נמי מסתברא דכנגד ראשיהן דאי סלקא דעתך תחת ראשיהן תפילין מן הצד שפי

ותיפוק לי משום כלאים דהא איכא אבנט ונהי נמי דניתנו ליהנות בהן הא מתהני מכלאים 

זה הוא אבנטו של כהן הדיוט אלא > בשאר ימות השנה>ד אבנטו של כהן גדול "הניחא למ

הן הדיוט מאי איכא למימר וכי תימא ג לא זה הוא אבנטו של כ"למאן דאמר אבנטו של כ

לא יעלה עליך אבל ( ויקרא יט)כלאים בלבישה והעלאה הוא דאסור בהצעה שרי והתניא 

אתה מותר להציעו תחתיך אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תיכרך נימא אחת על 

ר יהושע בן לוי אמ' ש בן פזי אמר ר"ת דמפסיק ליה מידי ביני ביני והאמר ר"בשרו וכ

רבי משום קהלא קדישא שבירושלים אפילו עשר מצעות זו על גב זו וכלאים תחתיהן 

אסור לישן עליהן אלא לאו שמע מינה כנגד ראשיהן שמע מינה רב אשי אמר לעולם תחת 

' ראשיהן והא קא מתהני מכלאים בגדי כהונה קשין הן כי הא דאמר רב הונא בריה דר

בגדי כהונה היוצא בהן למדינה אסור ובמקדש  ש"יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא ת

מ "בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה מותר מפני שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן ש

דלא למספד יום [ הוא]יום הר גרזים [ בטבת]ובמדינה לא והתניא בעשרים וחמשה 

והודיעו את שבקשו כותיים את בית אלהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו להם באו 



שמעון הצדיק מה עשה לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה ומיקירי ישראל עמו 

ואבוקות של אור בידיהן וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד 

שעלה עמוד השחר כיון שעלה עמוד השחר אמר להם מי הללו אמרו לו יהודים שמרדו 

חמה ופגעו זה בזה כיון שראה לשמעון הצדיק ירד  בך כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה

ממרכבתו והשתחוה לפניו אמרו לו מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה אמר להם דמות 

דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי אמר להם למה באתם אמרו אפשר בית 

ללו שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך גויים להחריבו אמר להם מי ה

אמרו לו כותיים הללו שעומדים לפניך אמר להם הרי הם מסורין בידיכם מיד נקבום 

בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם והיו מגררין אותן על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו 

להר גרזים כיון שהגיעו להר גריזים חרשוהו וזרעוהו כרשינין כדרך שבקשו לעשות 

ט אי בעית אימא ראויין לבגדי כהונה ואי בעית אימא "יו לבית אלהינו ואותו היום עשאוהו

מ חולקין "ש : חזן הכנסת נוטל ספר תורה : הפרו תורתך' עת לעשות לה( תהילים קיט)

 : וכהן גדול עומד : ג היא"כבוד לתלמיד במקום הרב אמר אביי כולה משום כבודו דכ

מכלל שהוא יושב והא אנן תנן 

( א יזדברי הימים )זרה אלא למלכי בית דוד בלבד שנאמר אין ישיבה בע  ב גמרא,דף סט

כדאמר רב חסדא בעזרת נשים הכא נמי בעזרת נשים והיכא ' ויבא המלך דוד וישב לפני ה

י אומר בהר הבית "איתמר דרב חסדא אהא מיתיבי דתניא היכן קורין בו בעזרה ראב

מר רב חסדא בעזרת ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים וא( נחמיה ח)שנאמר 

האלהים הגדול מאי גדול אמר רב יוסף אמר רב ' ויברך עזרא את ה( נחמיה ח)נשים 

אלהי ישראל מן העולם ' ברוך ה( א טזדברי הימים )שגדלו בשם המפורש רב גידל אמר 

ל אין אומרים שם "ועד העולם אמר ליה אביי לרב דימי ודילמא שגידלו בשם המפורש א

ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו ( נחמיה ח)לא והכתיב המפורש בגבולים ו

' ויצעקו אל ה( נחמיה ט)לדבר ואמר רב גידל שגדלו בשם המפורש הוראת שעה היתה 

יוחנן בייא בייא היינו האי דאחרביה ' אלהים בקול גדול מאי אמור אמר רב ואיתימא ר

הו לישראל מארעהון ועדיין למקדשא וקליה להיכליה וקטלינהו לכולהו צדיקי ואגלינ

מרקד בינן כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן נפל 

ה אמת "להו פיתקא מרקיעא דהוה כתב בה אמת אמר רב חנינא שמע מינה חותמו של הקב

אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא מסרוהו ניהליהו נפק אתא כי גוריא דנורא 

דעבודה > }דעבודת כוכבים>מבית קדשי הקדשים אמר להו נביא לישראל היינו יצרא 

ויאמר זאת הרשעה בהדי דתפסוה ליה אשתמיט ביניתא ממזייא ( זכריה ה)שנאמר { זרה

ורמא קלא ואזל קליה ארבע מאה פרסי אמרו היכי נעביד דילמא חס ושלום מרחמי עליה 

אברא וחפיוהו לפומיה באברא דאברא משאב מן שמיא אמר להו נביא שדיוהו בדודא ד

ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה אל תוך האיפה וישלך את ( זכריה ה)שאיב קלא שנאמר 

אבן העופרת אל פיה אמרו הואיל ועת רצון הוא נבעי רחמי איצרא דעבירה בעו רחמי 

מי ואמסר בידייהו אמר להו חזו דאי קטליתו ליה לההוא כליא עלמא חבשוהו תלתא יו

ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ ישראל ולא אשתכח אמרי היכי נעביד נקטליה כליא עלמא 

ניבעי רחמי אפלגא פלגא ברקיעא לא יהבי כחלינהו לעיניה ושבקוהו ואהני דלא מיגרי 

ביה לאיניש בקריבתה במערבא מתנו הכי רב גידל אמר גדול שגדלו בשם המפורש ורב 

הגבור והנורא והא דרב מתנא מטייא לדרבי יהושע בן  האל הגדול( נחמיה ט)מתנא אמר 



לוי דאמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה 

האל הגדול הגבור והנורא אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין ( דברים י)אתא משה אמר 

ים בבניו איה בהיכלו איה נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל אמר נכרים משתעבד

גבורותיו לא אמר גבור אתו אינהו ואמרו אדרבה זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו 

ה היאך אומה אחת "שנותן ארך אפים לרשעים ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב

יכולה להתקיים בין האומות ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה אמר רבי 

וקורא אחרי מות ואך  : ה שאמתי הוא לפיכך לא כיזבו בו"ין בהקבאלעזר מתוך שיודע

ורמינהי מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה לא קשיא כאן בכדי שיפסיק התורגמן  : בעשור

כאן בכדי שלא יפסיק התורגמן והא עלה קתני מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה ועד כמה 

ל כלל לא אמר אביי לא קשיא כאן בענין מדלג בכדי שלא יפסיק התורגמן הא בתורה כל

אחד כאן בשני ענינין והתניא מדלגין בתורה בענין אחד ובנביא בשני ענינין כאן וכאן 

בכדי שלא יפסיק התורגמן ואין מדלגין מנביא לנביא ובנביא של שנים עשר מדלגין 

וכל כך  : 'וגולל ספר תורה וכו : ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו  א גמרא,דף ע

 : ובעשור של חומש הפקודים קורא על פה : למה כדי שלא להוציא לעז על ספר תורה

אמאי נגלול וניקרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע אמר רב ששת לפי שאין גוללין ספר 

תורה בציבור מפני כבוד ציבור ונייתי אחרינא ונקרי רב הונא בר יהודה אמר משום פגמו 

' מר משום ברכה שאינה צריכה ומי חיישינן לפגמא והאמר רשל ראשון וריש לקיש א

יצחק נפחא ראש חודש טבת שחל להיות בשבת מביאין שלש תורות וקורין אחת בענינו 

ואחת של חנוכה תלתא גברי בתלתא ספרי ליכא > טבת>של יום ואחת של ראש חודש 

ר על התורה "ת : ומברך עליה שמונה ברכות : פגמא חד גברא בתרי ספרי איכא פגמא

כדרך שמברכים בבית הכנסת על העבודה ועל ההודאה ועל מחילת העון כתיקנה ועל 

ר "המקדש בפני עצמו ועל הכהנים בפני עצמן ועל ישראל בפני עצמן ועל שאר תפלה ת

ושאר התפלה רנה תחינה בקשה מלפניך על עמך ישראל שצריכין להושע וחותם בשומע 

 : ספר תורה מביתו וקורא בו כדי להראות חזותו לרבים כ כל אחד ואחד מביא"תפלה ואח

פשיטא מהו דתימא כדריש לקיש דאמר ריש  : לא מפני שאינו רשאי' הרואה כהן גדול כו

: ל"ברב עם הדרת מלך קמ( משלי יד)לקיש אין מעבירין על המצות ומאי מצוה 

ה ונסתפג והביאו אם בבגדי בוץ קורא קדש ידיו ורגליו פשט ירד וטבל על  א משנה,דף ע

לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו ויצא ועשה את אילו ואת איל העם ואת שבעת 

אליעזר רבי עקיבא אומר עם תמיד של שחר היו קרבין ' כבשים תמימים בני שנה דברי ר

ופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ היו קרבין עם תמיד של בין הערבים קדש ידיו ורגליו 

עלה ונסתפג הביאו לו בגדי לבן ולבש וקדש ידיו ורגליו נכנס להוציא ופשט וירד וטבל ו

את הכף ואת המחתה קדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב 

ולבש וקדש ידיו ורגליו ונכנס להקטיר קטורת של בין הערבים ולהטיב את הנרות וקדש 

הביאו לו בגדי עצמו ולבש ומלוין אותו עד > וירד וטבל עלה ונסתפג>ידיו ורגליו ופשט 

: ביתו ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש

איבעיא להו היכי קאמר עם תמיד של שחר היו קרבין ופר העולה ושעיר   א גמרא,דף ע

הנעשה בחוץ עם תמיד של בין הערבים או דילמא הכי קאמר עם תמיד של שחר היו 

בהדייהו ושעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בין הערבים ותו פר העולה  קרבין ופר העולה

לרבי אליעזר דשייריה אימת עביד ליה ותו בין לרבי אליעזר בין לרבי עקיבא אימורי 



חטאת אימת עביד להו אמר רבא לא משכחת לה מתקנתא אלא או לרבי אליעזר דתנא 

רבי אליעזר אומר יצא ועשה בדבי שמואל או לרבי עקיבא כדתוספתא דתנא דבי שמואל 

אילו ואיל העם ואימורי חטאת אבל פר העולה ושבעת כבשים ושעיר הנעשה בחוץ עם 

תמיד של בין הערבים רבי עקיבא דתוספתא מאי היא דתניא רבי עקיבא אומר פר העולה 

מלבד עולת הבקר ( במדבר כח)ושבעת כבשים עם תמיד של שחר היו קרבין שנאמר 

ואחר כך עבודת היום  אשר לעולת התמיד

שעיר עזים אחד חטאת ( במדבר כט)כ שעיר הנעשה בחוץ שנאמר "ואח  ב גמרא,דף ע

כ תמיד של בין "כ אימורי חטאת ואח"כ אילו ואיל העם ואח"מלבד חטאת הכפורים ואח

הערבים מאי טעמא דרבי אליעזר עביד כדכתיב עביד ברישא דתורת כהנים והדר עביד 

מלבד עולת הבקר אשר לעולת ( במדבר כח)עקיבא כדקתני טעמא  דחומש הפקודים ורבי

התמיד אלמא מוספין עם תמיד של שחר עביד להו ורבי אליעזר האי מלבד חטאת הכפרים 

מאי עביד ליה ההוא מיבעי ליה על מה שזה מכפר זה מכפר רבי יהודה אומר משמו אחד 

שמעון אומר ' לעזר ברקרב עם תמיד של שחר וששה עם תמיד של בין הערבים רבי א

משמו ששה קרבין עם תמיד של שחר ואחד עם תמיד של בין הערבים מאי טעמייהו 

ויצא ועשה את עולתו ( ויקרא טז)דרבנן תרי קראי כתיבי כתיב מלבד עולת הבקר וכתיב 

יהודה סבר עביד חד כדכתיב ' הלכך עביד מנייהו הכא ומנייהו הכא במאי קא מיפלגי ר

' אלעזר בר' והדר עביד עבודת היום דילמא חולשא חליש כהן גדול ור מלבד עולת הבקר

שמעון סבר כיון דאתחיל עביד ששה דילמא פשע דלגבי עבודת היום זריז הוא דכולי 

אומר איל אחד האמור כאן הוא האמור ' דתניא ר' עלמא מיהת חד איל הוא כמאן כר

ן אחד האמור כאן ואחד האמור שמעון אומר שני אילים ה' אלעזר בר' בחומש הפקודים ר

שמעון מאי אחד מיוחד ' בחומש הפקודים מאי טעמא דרבי דכתיב אחד ורבי אלעזר בר

שבעדרו ורבי נפקא ליה ממבחר נדריך ורבי אלעזר ברבי שמעון חד בחובה וחד בנדבה 

ובא אהרן אל אהל מועד למה הוא בא ( ויקרא טז)ר "ת : קידש ידיו ורגליו : וצריכי

את הכף ואת המחתה להוציא 

שכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר חוץ מפסוק זה מאי טעמא אמר רב   א גמרא,דף עא

חסדא גמירי חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום ואי אמרת 

כסדרן כתיבי לא משכחת לה אלא שלש טבילות וששה קידושין מתקיף לה רבי זירא 

נעשה בחוץ אמר אביי אמר קרא ויצא ועשה את עולתו ודילמא מפסיק ליה בשעיר ה

ל "מיציאה ראשונה עביד אילו ואיל העם רבא אמר אמר קרא ופשט את בגדי הבד שאין ת

אשר לבש כלום אדם פושט אלא מה שלובש אלא מה תלמוד לומר אשר לבש שלבש כבר 

יצא ועשה מתקיף לה רבה בר רב שילא ואימא דמפסיק ליה בשעיר הנעשה בחוץ הכתיב ו

ואת חלב החטאת יקטיר ( ויקרא טז)וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר והא קראי כתיבי 

המזבחה והדר ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת ואילו אנן תנן הרואה את כהן גדול 

כשהוא קורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפין ואילו אמורי חטאת בתר הכי מקטיר להו 

י חזית דמשבשת קראי שביש מתניתא אמר אביי אמר אימא חוץ מפסוק זה ואילך ומא

קרא והמשלח והשורף מה משלח דמעיקרא אף שורף דמעיקרא אדרבה מה שורף דהשתא 

יעמד חי עד ( ויקרא טז)אף משלח דהשתא והמשלח דמעיקרא משמע רבא אמר אמר קרא 

אתי  מתי יהא זקוק לעמוד חי עד שעת כפרה ואימתי שעת כפרה בשעת מתן דמים ותו לא

ג עשינו שליחותך מצאו בביתו אומר לו "משלח מצאו בשוק לכהן גדול אומר לו אישי כ



מחיה חיים עשינו שליחותו אמר רבה כי מיפטרי רבנן מהדדי בפומבדיתא אמרי הכי מחיה 

בארצות החיים ' אתהלך לפני ה( תהילים קטז)חיים יתן לך חיים ארוכים וטובים ומתוקנין 

כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך וכי ( משלי ג)ם שווקים אמר רב יהודה זה מקו

יש שנים של חיים ויש שנים שאינן של חיים אמר רבי אלעזר אלו שנותיו של אדם 

אליכם אישים אקרא אמר רבי ברכיה אלו ( משלי ח)המתהפכות עליו מרעה לטובה 

ברכיה הרוצה לנסך יין תלמידי חכמים שדומין לנשים ועושין גבורה כאנשים ואמר רבי 

על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין שנאמר אליכם אישים אקרא ואמר רבי 

אם ( איוב יד)ברכיה אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו ישא בת תלמיד חכם שנאמר 

יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו 

 : וב היה עושה לאוהביוויום ט : מריח מים יפריח ועשה קציר כמו נטע  ב גמרא,דף עא

ר מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והוו אזלי כולי עלמא בתריה כיון "ת

דחזיונהו לשמעיה ואבטליון שבקוהו לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון לסוף אתו 

שמעיה ואבטליון לאיפטורי מיניה דכהן גדול אמר להן ייתון בני עממין לשלם אמרו ליה 

ין לשלם דעבדין עובדא דאהרן ולא ייתי בר אהרן לשלם דלא עביד עובדא ייתון בני עממ

: דאהרן

כהן גדול משמש בשמונה כלים וההדיוט בארבעה בכתונת ומכנסים   ב משנה,דף עא

ג חשן ואפוד ומעיל וציץ באלו נשאלין באורים ותומים ואין "ומצנפת ואבנט מוסיף עליו כ

: ור צריך בוד ולמי שהציב"נשאלין אלא למלך ולאב ב

ר דברים שנאמר בהן שש חוטן כפול ששה משזר שמונה מעיל שנים "ת  ב גמרא,דף עא

עשר פרוכת עשרים וארבעה חושן ואפוד עשרים ושמונה חוטן כפול ששה מנא לן דאמר 

ויעשו את הכתנת שש ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעות שש ואת ( שמות לט)קרא 

תיבי חד לגופיה דכיתנא ניהוו וחד שיהא חוטן כפול מכנסי הבד שש משזר חמשה קראי כ

ששה וחד שיהיו שזורין וחד לשאר בגדים שלא נאמר בהן שש וחד לעכב מאי משמע 

דהאי שש כיתנא הוא אמר רבי יוסי ברבי חנינא דאמר קרא בד דבר העולה מן הקרקע בד 

אגב לקותיה  בד ואימא עמרא עמרא איפצולי מיפצלא כיתנא נמי איפצולי מפציל כיתנא

פארי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו ( יחזקאל מד)מפציל רבינא אמר מהכא 

על מתניהם אמר ליה רב אשי הא מקמי דאתי יחזקאל מאן אמרה ולטעמיך הא דאמר רב 

( יחזקאל מד)חסדא דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו 

הא מקמי דאתי יחזקאל מאן > לשרתני>ל בשר לא יבא אל מקדשי כל בן נכר ערל לב וער

אמרה אלא גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא הכא נמי גמרא גמירי לה ואתא 

ויעשו על שולי המעיל ( שמות לט)יחזקאל ואסמכה אקרא משזר שמונה מנא לן דכתיב 

כת מה להלן עשרים רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר ויליף משזר משזר מפרו

וארבעה אף כאן עשרים וארבעה דהוה כל חד וחד תמני ונילף מחשן ואפוד מה להלן 

עשרים ושמונה אף כאן עשרים ושמונה דנין דבר שלא נאמר בו זהב מדבר שלא נאמר בו 

זהב לאפוקי חשן ואפוד שנאמר בהן זהב אדרבה דנין בגד מבגד לאפוקי פרוכת דאהל הוא 

ודנין בגד ודבר שלא נאמר בו זהב מבגד ודבר שלא נאמר בו זהב ואין אלא דנין מאבנט 

דנין דבר שאין בו זהב מדבר שיש בו זהב רב מרי אמר תעשנו כתיב תעשנו לזה ולא 

לאחר רב אשי אמר ועשית כתיב שיהיו כל עשיות שוות והיכי נעביד נעביד תלתא דעשרה 



עשרה אמר קרא ועשית שיהיו כל עשרה הוו להו תלתין נעביד תרי דתשעה תשעה וחד ד

ועשית את מעיל האפוד ( שמות כח)עשיותיו שוות מעיל שנים עשר מנא לן דכתיב 

כליל תכלת ויליף תכלת תכלת מפרוכת מה להלן ששה אף כאן ששה   א גמרא,דף עב

ונילף משוליו ורמוניו מה להלן שמונה אף כאן שמונה דנין כלי מכלי ואין דנין כלי 

אדרבה דנין גופו מגופו ואין דנין גופו מעלמא היינו דאמרינן לשאר בגדים מתכשיט כלי 

דשיתא שיתא לא דינא ולא דיינא חושן ' שלא נאמר בהן שש פרכת עשרים וארבעה ד

ועשית חשן משפט מעשה חושב כמעשה ( שמות כח)ואפוד עשרים ושמונה מנא לן דכתיב 

זר ארבעה דשיתא שיתא עשרין אפוד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מש

וארבעה זהב ארבעה הא עשרין ותמניא ואימא זהב נמי ששה אמר רב אחא בר יעקב אמר 

רב אשי אמר אמר קרא לעשות ' וקצץ פתילים פתיל פתילים הרי כאן ד( שמות לט)קרא 

בתוך התכלת ובתוך הארגמן היכי נעביד נעביד ארבעה דתרי תרי הוו להו תמניא נעביד 

רי תרי ותרי דחד חד ועשית שיהיו כל עשיותיו שוות אמר רחבא אמר רב יהודה תרי דת

לא יקרע מתקיף לה רב אחא בר יעקב ( שמות כח)המקרע בגדי כהונה לוקה שנאמר 

ודילמא הכי קאמר רחמנא נעביד ליה שפה כי היכי דלא ניקרע מי כתיב שלא יקרע 

מסיר בדי ארון לוקה שנאמר רבי אלעזר המזיח חושן מעל האפוד וה[ אמר]> ואמר>

ולא יסורו מתקיף לה רב אחא בר יעקב ודילמא כי קאמר ( שמות כה)לא יזח ( שמות כח)

רחמנא חדקינהו ועבדינהו שפיר כדי שלא יזח ולא יסורו מי כתיב שלא יזח ושלא יסורו 

בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו ( שמות כה)חנינא רמי כתיב ' רבי יוסי בר

והובא את בדיו בטבעות הא כיצד מתפרקין ואין נשמטין תניא נמי הכי ( שמות כז)תיב וכ

ל והובא את בדיו בטבעות אי "בטבעות הארון יהיו הבדים יכול לא יהיו זזין ממקומן ת

ל בטבעות הארון יהיו הבדים הא כיצד "והובא את בדיו יכול יהיו נכנסין ויוצאין ת

עצי שטים ( שמות כו)חמא ברבי חנינא מאי דכתיב מתפרקין ואין נשמטין אמר רבי 

א עומדים שמא "עומדים שעומדים דרך גדילתן דבר אחר עומדים שמעמידין את צפויין ד

[ ואמר]> אמר>ל עומדים שעומדין לעולם ולעולמים "תאמר אבד סברן ובטל סכויין ת

את בגדי השרד לשרת בקודש ( שמות לה)רבי חמא בר חנינא מאי דכתיב 

אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט רבי   ב גמרא,עבדף 

ש תנא בגדים שגורדין אותן כברייתן מכליהן ומשרדין מהן "שמואל בר נחמני אמר דבי ר

כלום מאי היא ריש לקיש אמר אלו מעשה מחט מיתיבי בגדי כהונה אין עושין אותן מעשה 

מעשה אורג אמר אביי לא נצרכה אלא לבית ( חשמות כ)מחט אלא מעשה אורג שנאמר 

יד שלהם כדתניא בית יד של בגדי כהונה נארגת בפני עצמה ונדבקת עם הבגד ומגעת עד 

פיסת היד אמר רחבה אמר רב יהודה שלש ארונות עשה בצלאל אמצעי של עץ תשעה 

ד "פנימי של זהב שמונה חיצון עשרה ומשהו והתניא אחד עשר ומשהו לא קשיא הא כמ

ר יוחנן שלשה זירים הן של "ד אין בעביו טפח ומאי משהו זיר א"יש בעביו טפח הא כמ

מזבח ושל ארון ושל שלחן של מזבח זכה אהרן ונטלו של שלחן זכה דוד ונטלו של ארון 

בי ( משלי ח)ל "עדיין מונח הוא כל הרוצה ליקח יבא ויקח שמא תאמר פחות הוא ת

' ב זר וקרינן זיר זכה נעשית לו זיר לא זכה זרה הימנו רמלכים ימלוכו רבי יוחנן רמי כתי

ועשו ארון עצי שטים ( שמות כה)ועשית לך ארון עץ וכתיב ( דברים י)יוחנן רמי כתיב 

מבית ומחוץ תצפנו ( שמות כה)מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו 

אביי ואיתימא רבה > אמר> אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם



אף כי נתעב ונאלח איש שותה כמים עולה ( איוב טו)נקרא נתעב שנאמר [ אמר]בר עולא 

למה זה מחיר ביד כסיל ( משלי יז)יונתן מאי דכתיב ' אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר

לקנות חכמה ולב אין אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהן 

ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתיה עביד אמר להו רבא ' שמים מכריז ר יראת

לרבנן במטותא מינייכו לא תירתון תרתי גיהנם אמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב 

וזאת התורה אשר שם משה זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם ( דברים ד)

דלא אומן לה סמא דמותא אמר רבי שמואל מיתה והיינו דאמר רבא דאומן לה סמא דחייא 

תהילים )ישרים משמחי לב וכתיב ' פקודי ה( תהילים יט)בר נחמני רבי יונתן רמי כתיב 

צרופה זכה משמחתו לא זכה צורפתו ריש לקיש אמר מגופיה דקרא נפקא ' אמרת ה( יח

לעד אמר טהורה עומדת ' יראת ה( תהילים יט)זכה צורפתו לחיים לא זכה צורפתו למיתה 

' רבי חנינא זה הלומד תורה בטהרה מאי היא נושא אשה ואחר כך לומד תורה עדות ה

מעשה רוקם ( שמות כו)נאמנה אמר רבי חייא בר אבא נאמנה היא להעיד בלומדיה 

מעשה חושב אמר רבי אלעזר שרוקמין במקום שחושבין תנא משמיה דרבי ( שמות כו)

 : ד חושב מעשה אורג לפיכך שני פרצופותנחמיה רוקם מעשה מחט לפיכך פרצוף אח

כי אתא רב דימי אמר בגדים שכהן גדול משמש בהן  : באלו נשאלין באורים ותומים

ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו ( שמות כט)משוח מלחמה משמש בהן שנאמר 

ח למי שבא בגדולה אחריו מתיב רב אדא בר אהבה ואמרי לה כדי יכול יהא בנו של משו

מלחמה משמש תחתיו כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו 

שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר ( שמות כט)תלמוד לומר   א גמרא,דף עג

יבא אל אהל מועד מי שראוי לבא אל אהל מועד ואם איתא מיחזא חזי אמר רב נחמן בר 

תו למלחמה מיתיבי יצחק הכי קאמר כל שעיקר משיחתו לאהל מועד יצא זה שעיקר משיח

משוח מלחמה אינו משמש לא בארבעה ככהן הדיוט לא בשמונה ככהן גדול אמר ליה אביי 

אלא זר משוית ליה אלא ככהן גדול משום איבה ככהן הדיוט משום מעלין בקדש ולא 

מורידין אמר ליה רב אדא בר אבא לרבא והאי תנא דלית ליה איבה ולא קא משמש דתניא 

דול לכהן הדיוט פר כהן משיח ופר הבא על כל המצות ופר יום דברים שבין כהן ג

הכפורים ועשירית האיפה לא פורע ולא פורם אבל פורם הוא מלמטה וההדיוט מלמעלה 

ואין מטמא לקרוביו ומצווה על הבתולה ומוזהר על האלמנה ומחזיר את הרוצח ומקריב 

בראש ומשמש בשמנה כלים אונן ואינו אוכל ואינו חולק ונוטל חלק בראש ומקריב חלק 

ופטור על טומאת מקדש וקדשיו וכל עבודות יום הכפורים אינן כשירות אלא בו וכולן 

נוהגות במרובה בגדים חוץ מפר הבא על כל המצות וכולן נוהגות במשוח שעבר חוץ מפר 

יום הכפורים ועשירית האיפה וכולן אין נוהגות במשוח מלחמה חוץ מחמשה דברים 

ה לא פורע ולא פורם ולא מטמא לקרוביו ומצווה על הבתולה ומוזהר על האמורין בפרש

האלמנה ומחזיר את הרוצח כדברי רבי יהודה וחכמים אומרים אינו מחזיר כי לית ליה 

איבה בדכוותיה בדזוטר מיניה אית ליה יתיב רבי אבהו וקאמר לה להא שמעתא משמיה 

איכא דאמרי רבי חייא בר אבא אמרה  דרבי יוחנן אהדרינהו רבי אמי ורבי אסי לאפייהו

ואהדרינהו רבי אמי ורבי אסי לאפייהו מתקיף לה רב פפא בשלמא רבי אבהו משום יקרא 

דבי קיסר אלא לרבי חייא בר אבא נימרו ליה מימר לא אמר רבי יוחנן הכי כי אתא רבין 

נו ג משמש בהן משוח מלחמה נשאל בהן ת"אמר נשאל איתמר תניא נמי הכי בגדים שכ

רבנן כיצד שואלין השואל פניו כלפי נשאל והנשאל פניו כלפי שכינה השואל אומר 



עלה והצלח רבי יהודה ' ארדוף אחרי הגדוד הזה והנשאל אומר כה אמר ה( א לשמואל )

( במדבר כז)אלא עלה והצלח אין שואלין בקול שנאמר ' אומר אין צריך לומר כה אמר ה

אלא כדרך שאמרה חנה בתפלתה ' שאל לו לפני הושאל לו ולא מהרהר בלבו שנאמר ו

וחנה היא מדברת על לבה אין שואלין שני דברים כאחד ואם שאל ( א אשמואל )שנאמר 

היסגירוני בעלי ( א כגשמואל )אין מחזירין אלא אחד ואין מחזירין לו אלא ראשון שנאמר 

לא ראשון דוד שאל ירד והא אמרת אין מחזירין א' ויאמר ה' קעילה בידו הירד שאול וגו

שלא כסדר והחזירו לו כסדר וכיון שידע ששאל שלא כסדר חזר ושאל   ב גמרא,דף עג

' היסגירו בעלי קעילה אתי ואת אנשי ביד שאול ויאמר ה( א כגשמואל )כסדר שנאמר 

' וישאל דוד בה( א לשמואל )יסגירו ואם הוצרך הדבר לשנים מחזירין לו שנים שנאמר 

לו רדוף כי השג תשיג והצל תציל '> ה>הגדוד הזה האשיגנו ויאמר  לאמר הארדוף אחרי

( במדבר כז)ואף על פי שגזירת נביא חוזרת גזירת אורים ותומים אינה חוזרת שנאמר 

במשפט האורים למה נקרא שמן אורים ותומים אורים שמאירין את דבריהן תומים 

מו הם שלא ביחנו אם לנצח ת בגבעת בנימין מפני מה לא השלי"שמשלימין את דבריהן וא

ופנחס בן אלעזר בן אהרן ( שופטים כ)אם להנצח ובאחרונה שביחנו הסכימו שנאמר 

עומד לפניו בימים ההם לאמר האוסף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימן אחי אם אחדל 

עלו כי מחר אתננו בידך כיצד נעשית רבי יוחנן אומר בולטות ריש לקיש אומר ' ויאמר ה

י אמר רב שמואל בר יצחק אברהם יצחק ויעקב כתיב "הא לא כתיב בהו צדמצטרפות ו

ת אמר רב אחא בר יעקב שבטי ישורון כתיב שם מיתיבי כל כהן "שם והא לא כתיב טי

שאינו מדבר ברוח הקודש ושכינה שורה עליו אין שואלין בו שהרי שאל צדוק ועלתה לו 

סיועי הוה ' יתר עד תום כל העם וגוויעל אב( ב טושמואל )אביתר ולא עלתה לו שנאמר 

מנא הני מילי אמר רבי אבהו דאמר קרא  : ואין שואלין אלא למלך : מסייע בהדייהו

הוא זה מלך וכל ' ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים וגו( במדבר כז)

:  ישראל אתו זה משוח מלחמה וכל העדה זו סנהדרין[ בני]

  

מסכת יומא פרק ח 

יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל   ב משנה,דף עג

ובתשמיש המטה והמלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל דברי רבי 

אליעזר וחכמים אוסרין האוכל ככותבת הגסה כמוה וכגרעינתה והשותה מלא לוגמיו חייב 

טרפין למלא לוגמיו האוכל ושותה אין כל האוכלים מצטרפין לככותבת וכל המשקין מצ

: מצטרפין

אסור ענוש כרת הוא אמר רבי אילא ואיתימא רבי ירמיה לא נצרכה אלא   ב גמרא,דף עג

לחצי שיעור הניחא למאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה אלא למאן דאמר חצי שיעור 

ור מן התורה מותר מן התורה מאי איכא למימר דאיתמר חצי שיעור רבי יוחנן אמר אס

ריש לקיש אמר מותר מן התורה הניחא לרבי יוחנן אלא לריש לקיש מאי איכא למימר 

מודה ריש לקיש שאסור מדרבנן אי הכי לא ניחייב עליה קרבן שבועה אלמא תנן שבועה 

שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים חייב ורבי שמעון פוטר והוינן בה אמאי 



הר סיני הוא רב ושמואל ורבי יוחנן דאמרי בכולל דברים המותרים חייב מושבע ועומד מ

עם דברים האסורין וריש לקיש אמר אי אתה מוצא אלא במפרש חצי שיעור ואליבא 

דרבנן או בסתם 

ואליבא דרבי עקיבא דאמר אדם אוסר עצמו בכל שהוא וכי תימא כיון   א גמרא,דף עד

עה והתנן שבועת העדות אינה נוהגת אלא דאית ליה היתר מן התורה קא חייל קרבן שבו

בראויין להעיד והוינן בה למעוטי מאי רב פפא אמר למעוטי מלך רב אחא בר יעקב אמר 

למעוטי משחק בקוביא והא משחק בקוביא מדאורייתא מיחזי חזי ורבנן הוא דפסלוהו ולא 

בר הגדה  אם לא יגיד והאי לאו( ויקרא ה)קא חיילא עליה שבועה שאני התם דאמר קרא 

פ שאמרו אסור בכולן לא "הוא כלל וכל היכא דתני ענוש כרת לא תני אסור והתניא אע

אמרו ענוש כרת אלא על האוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד הכי קאמר כשאמרו אסור 

לא אמרו אלא בכחצי שיעור אבל כשיעור ענוש כרת ואף על פי שענוש כרת אין ענוש 

א כי קתני אסור אשארא דתנו רבה ורב "כה בלבד ואבכרת אלא אוכל ושותה ועושה מלא

כ שאסור ברחיצה בסיכה ובנעילת הסנדל "יוסף בשאר סיפרי דבי רב מניין ליוה

גופא חצי שיעור רבי יוחנן אמר אסור  : שבתון שבות( ויקרא טז)ל "ובתשמיש המטה ת

ון דחזי מן התורה ריש לקיש אמר מותר מן התורה רבי יוחנן אמר אסור מן התורה כי

לאיצטרופי איסורא קא אכיל ריש לקיש אמר מותר מן התורה אכילה אמר רחמנא וליכא 

יוחנן לריש לקיש אין לי אלא כל שישנו בעונש ישנו באזהרה כוי וחצי שיעור ' איתיביה ר

כל חלב מדרבנן וקרא אסמכתא ( ויקרא ז)ל "הואיל ואינו בעונש יכול אינו באזהרה ת

א דאי סלקא דעתך דאורייתא כוי ספיקא הוא איצטריך קרא בעלמא הכי נמי מסתבר

לאתויי ספיקא אי משום הא לא איריא קסברי 

כוי בריה בפני עצמה היא דאי לא תימא הכי הא דאמר רב אידי בר אבין   ב גמרא,דף עד

אף כל לאתויי כוי כוי ספיקא הוא איצטריך קרא לרבויי ספיקא אלא בריה שאני הכא נמי 

תענו את נפשותיכם יכול ישב בחמה או בצנה כדי שיצטער ( ויקרא טז)ר "בריה שאני ת

וכל מלאכה לא תעשו מה מלאכה שב ואל תעשה אף ענוי נפש ( ויקרא טז)תלמוד לומר 

שב ואל תעשה ואימא היכא דיתיב בשימשא וחיים ליה לא נימא ליה קום תוב בטולא יתיב 

דומיא דמלאכה מה מלאכה לא חלקת  בטולא וקריר ליה לא נימא ליה קום תוב בשימשא

בה אף ענוי לא תחלוק בו תניא אידך תענו את נפשותיכם יכול ישב בחמה ובצנה ויצטער 

ל וכל מלאכה לא תעשו מה מלאכה דבר שחייבין עליו במקום אחר אף ענוי נפש "ת

שחייבין עליו במקום אחר ואי זה זה זה פגול ונותר אביא פגול ונותר שהן בכרת ולא 

ל תענו ועניתם את נפשותיכם ריבה אביא הטבל שהוא "יא את הטבל שאינו בכרת תאב

ל תענו ועניתם את נפשותיכם ריבה אביא "במיתה ולא אביא את הנבילה שאינה במיתה ת

ל תענו ועניתם את "את הנבילה שהוא בלאו ולא אביא את החולין שאינן בלאו ת

ולא אביא את התרומה שהיא בקום אכול נפשותיכם ריבה אביא החולין שאינן בקום אכול 

ל תענו ועניתם את נפשותיכם ריבה אביא את התרומה שאינה בבל תותירו ולא אביא "ת

את הקדשים שהן בבל תותירו תלמוד לומר תענו ועניתם את נפשותיכם ריבה ואם נפשך 

זה והאבדתי את הנפש ההיא ענוי שהוא אבידת הנפש ואי( ויקרא כג)לומר הרי הוא אומר 

זה זה אכילה ושתיה מאי ואם נפשך לומר וכי תימא בעריות קא מישתעי קרא הרי הוא 

אומר והאבדתי הנפש ענוי שיש בו אבידת נפש ואי זה זה זה אכילה ושתיה דבי רבי 

ישמעאל תנא נאמר כאן ענוי ונאמר להלן ענוי מה להלן ענוי רעבון אף כאן ענוי רעבון 



ת בנותי דנין ענוי דרבים מענוי דרבים ואין דנין ענוי מאם תענה א( בראשית לא)ונילף 

וירא את ענינו ואמרינן זו ( דברים כו)דרבים מענוי דיחיד ונילף מענוי דמצרים דכתיב 

פרישות דרך ארץ אלא דנין ענוי בידי שמים מענוי בידי שמים ואין דנין ענוי בידי שמים 

ענותך רבי אמי ורבי אסי חד אמר  המאכילך מן במדבר למען( דברים ח)מענוי בידי אדם 

אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו וחד אמר אינו דומה מי שרואה 

ואוכל למי שאינו רואה ואוכל אמר רב יוסף מכאן רמז לסומין שאוכלין ואין שבעין אמר 

( ו קוהלת)ר זירא מאי קרא "אביי הלכך מאן דאית ליה סעודתא לא ליכלה אלא ביממא א

ל טוב מראה עינים באשה יותר מגופו של מעשה "טוב מראה עינים מהלך נפש אמר ר

אמי ' כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים ר( משלי כג)שנאמר טוב מראה עינים מהלך נפש 

אסי חד אמר כל הנותן ' ור

עינו בכוסו עריות כולן דומות עליו כמישור וחד אמר כל הנותן עינו   א גמרא,דף עה

דאגה בלב איש ישחנה רבי אמי ( משלי יב)סו כל העולם כולו דומה עליו כמישור בכו

ונחש עפר לחמו ( ישעיהו סה)ורבי אסי חד אמר ישחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחרים 

אמי ורבי אסי חד אמר אפילו אוכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם עפר וחד אמר ' ר

ושבת עליו עד שיאכל עפר תניא אמר רבי יוסי אפילו אוכל כל מעדני עולם אין דעתו מי

ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם מקניט את חבירו יורד עמו "בוא וראה שלא כמדת הקב

ה אינו כן קלל את הנחש עולה לגג מזונותיו עמו יורד למטה מזונותיו עמו "לחייו אבל הקב

כל רצין קלל את כנען אוכל מה שרבו אוכל ושותה מה שרבו שותה קלל את האשה ה

זכרנו את הדגה אשר נאכל ( במדבר יא)אחריה קלל את האדמה הכל ניזונין הימנה 

במצרים חנם רב ושמואל חד אמר דגים וחד אמר עריות מאן דאמר דגים דכתיב נאכל 

ומאן דאמר עריות דכתיב חנם ולמאן דאמר עריות הא כתיב נאכל לישנא מעליא נקט 

רה לא פעלתי און ולמאן דאמר דגים מאי חנם אכלה ומחתה פיה ואמ( משלי ל)דכתיב 

ה מזמין להם בתוך "דהוו מייתין להו מהפקירא דאמר מר כשהיו ישראל שואבין מים הקב

המים דגים קטנים בכדיהן בשלמא למאן דאמר דגים אבל עריות לא פריצי בהו היינו 

חתום מהנך  ד עריות מאי מעין"אלא למ[ 'גו]גן נעול אחותי כלה ( שיר השירים ד)דכתב 

וישמע משה ( במדבר יא)דאסירין לא פריצי בהו בשלמא למאן דאמר עריות היינו דכתיב 

את העם בכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו שנאסרו להם לשכב אצלם אלא למאן 

את הקשואים ואת ( במדבר יא)דאמר דגים מאי בוכה למשפחותיו הא והא הואי 

עם כל המינין טעמו במן טעם חמשת המינין הללו האבטיחים רבי אמי ורבי אסי חד אמר ט

שמות )לא טעמו בו וחד אמר טעם כל המינין טעמו טעמן וממשן והללו טעמן ולא ממשן 

אסי עגול כגידא ולבן כמרגלית ' אמר ר> וטעמו>כזרע גד לבן [ והוא]> והמן>( טז

ם גד שדומה גד שדומה לזרע פשתן בגבעולין אחרים אומרי[ תנו רבנן]> תניא נמי הכי>

להגדה שמושכת לבו של אדם כמים תניא אידך גד שמגיד להם לישראל אי בן תשעה 

יוסי אומר כשם ' לראשון ואי בן שבעה לאחרון לבן שמלבין עונותיהן של ישראל תניא ר

שהנביא היה מגיד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקין כך המן מגיד להם לישראל 

צד שנים שבאו לפני משה לדין זה אומר עבדי גנבת וזה מה שבחורין ומה שבסדקין כי

אומר אתה מכרתו לי אמר להם משה לבוקר משפט למחר אם נמצא עומרו בבית רבו 

ראשון בידוע שזה גנבו אם נמצא עומרו בבית רבו שני בידוע שזה מכרו לו וכן איש 

עלי אמר להם ואשה שבאו לפני משה לדין זה אומר היא סרחה עלי והיא אומרת הוא סרח 



משה לבקר משפט למחר אם נמצא עומרה בבית בעלה בידוע שהיא סרחה עליו נמצא 

וברדת הטל על המחנה ( במדבר יא)עומרה בבית אביה בידוע שהוא סרח עליה כתיב 

שטו העם ( במדבר יא)ויצא העם ולקטו וכתיב ( שמות טז)וכתיב [ ירד המן עליו]לילה 

פתח בתיהם בינונים יצאו ולקטו רשעים שטו ולקטו כתיב ולקטו הא כיצד צדיקים ירד על 

לחם וכתיב עוגות וכתיב וטחנו הא כיצד צדיקים לחם בינונים עוגות רשעים טחנו בריחים 

חנינא מלמד שירד ' חמא בר' ר יהודה אמר רב ואיתימא ר"או דכו במדכה א( במדבר יא)

ר "ובשלו בפרור א( דבר יאבמ)להם לישראל עם המן תכשיטי נשים דבר שנידוך במדוכה 

והם הביאו אליו עוד ( שמות לו)חמא מלמד שירד להם לישראל עם המן ציקי קדירה 

ר יונתן מדבר שירד להם "ר שמואל בר נחמני א"נדבה בבקר בבקר מאי בבקר בבקר א

( שמות לה)בבקר בבקר מלמד שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן 

נשיאים ( משלי כה)אבני השהם תנא נשיאים ממש וכן הוא אומר והנשיאים הביאו את 

ר אבהו מה שד זה תינוק "והיה טעמו כטעם לשד השמן א( במדבר יא)ורוח וגשם אין 

ד "טועם בה כמה טעמים אף המן כל זמן שישראל אוכלין אותו מוצאין בו כמה טעמים א

( שמות טז)טעמים לשד ממש מה שד זה מתהפך לכמה גוונין אף המן מתהפך לכמה 

יהושע ' לכם בערב בשר לאכול ולחם בבקר לשבוע תנא משמיה דר' ויאמר משה בתת ה

בן קרחה בשר ששאלו שלא כהוגן ניתן להם שלא כהוגן 

לחם ששאלו כהוגן ניתן להם כהוגן מכאן למדה תורה דרך ארץ שלא   ב גמרא,דף עה

אלא ' ה סעודתא לא לאכלייאכל אדם בשר אלא בלילה והאמר אביי האי מאן דאית לי

ביממא כעין יממא קא אמרינן אמר רב אחא בר יעקב בתחלה היו ישראל דומין 

הבשר ( במדבר יא)כתרנגולים שמנקרין באשפה עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה 

עד חדש ימים הא כיצד בינונים לאלתר מתו רשעים ( במדבר יא)עודנו בין שיניהם וכתיב 

חדש ימים וישטחו אמר ריש לקיש אל תקרי וישטחו אלא וישחטו  מצטערין והולכין עד

מלמד שנתחייבו שונאיהן של ישראל שחיטה שטוח תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה אל 

תיקרי שטוח אלא שחוט מלמד שירד להם לישראל עם המן דבר שטעון שחיטה אמר רבי 

כעפר שאר וכחול  וימטר עליהם( תהילים עח)וכי מכאן אתה למד והלא כבר נאמר 

וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטוה ( דברים יב)עוף כנף ותניא רבי אומר [ ימים]> הים>

משה על הושט ועל הקנה על רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה אלא מה תלמוד לומר 

לחם וכתיב שמן וכתיב ( שמות טז)שטוח מלמד שירד להם משטיחין משטיחין כתיב 

בי יוסי ברבי חנינא לנערים לחם לזקנים שמן לתינוקות דבש דבש אמר ר( שמות טז)

כתיב שליו וקרינן סליו אמר רבי חנינא צדיקים אוכלין אותו בשלוה רשעים אוכלין אותו 

מיני סליו הן ואלו הן שיכלי וקיבלי ופסיוני ושליו ' ר חנן בר רבא ד"ודומה להן כסילוין א

וי כציפורתא ומותבינן לה בתנורא ותפח מעליא דכולהו שיכלי גריעא דכולהו שליו וה

י תערובת רב "והוה מלי תנורא ומסקינן ליה אתליסר ריפי ואחרונה אינה נאכלת אלא ע

יהודה משתכח ליה בי דני רב חסדא משתכח ליה בי ציבי רבא מייתי ליה אריסיה כל יומא 

שמעתי ( ג חבקוק)יומא חד לא אייתי אמר מאי האי סליק לאיגרא שמעיה לינוקא דקאמר 

שמות )ותרגז בטני אמר שמע מניה נח נפשיה דרב חסדא ובדיל רבה אכיל תלמידא כתיב 

וברדת הטל אמר רבי יוסי ברבי חנינא טל ( במדבר יא)ותעל שכבת הטל וכתיב ( טז

ל דבר שנימוח על "מלמעלה וטל מלמטה ודומה כמו שמונח בקופסא דק מחוספס אמר ר

שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים מחוספס טובא פיסת היד רבי יוחנן אמר דבר 



לחם אבירים אכל איש ( תהילים עח)הוי אמר רב נחמן בר יצחק מחספס כתיב תנו רבנן 

ע וכשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל אמר "לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו דברי ר

לא כבר נאמר להם צאו ואמרו לו לעקיבא עקיבא טעית וכי מלאכי השרת אוכלין לחם וה

לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי אלא מה אני מקיים אבירים לחם שנבלע ( דברים ט)

ויתד תהיה לך על ( דברים כג)במאתים וארבעים ושמונה אברים אלא מה אני מקיים 

א בן פרטא "דברים שתגרי אומות העולם מוכרין אותן להם ר> ויצאת שמה חוץ>אזניך 

עולם מוכרין להן מן מפיגן אלא מה אני מקיים ויתד אומר אף דברים שתגרי אומות ה

ה אני אמרתי יהיו כמלאכי השרת עכשיו אני "תהיה לך על אזנך לאחר שסרחו אמר הקב

ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל ( במדבר לג)מטריח אותם שלש פרסאות דכתיב 

סי ותנא כשנפנין השטים ואמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי ההוא אתרא והויא תלתא פר

ועתה נפשנו יבשה אין כל ( במדבר יא)אין נפנין לא לפניהן ולא לצדדיהן אלא לאחוריהן 

אמרו עתיד מן זה שתיפח במעיהם כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא וכשנאמרו 

דברים לפני רבי ישמעאל אמר להם אל תקרי אבירים אלא איברים דבר שנבלע במאתים 

איברים אלא מה אני מקיים ויתד תהיה לך על אזניך בדברים שבאין  וארבעים ושמונה

להם ממדינת הים דבר אחר לחם אבירים אכל איש 

זה יהושע שירד לו מן כנגד כל ישראל כתיב הכא איש וכתיב התם   א גמרא,דף עו

( במדבר יב)קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו ואימא משה דכתיב ( במדבר כז)

ה ענו מאד דנין איש מאיש ואין דנין איש מוהאיש שאלו תלמידיו את רבי והאיש מש

שמעון בן יוחי מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה אמר להם אמשול לכם 

משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שיש לו בן אחד פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה 

ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל  ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה עמד

פני אביו כל יום אף ישראל מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא לא 

ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים 

דבר אחר שהיו אוכלין אותו כשהוא חם דבר אחר מפני משאוי הדרך וכבר היה רבי 

ון ורבי ישמעאל וזקנים יושבין ועוסקין בפרשת המן והיה רבי אלעזר המודעי יושב טרפ

ביניהן נענה רבי אלעזר המודעי ואמר מן שירד להן לישראל היה גבוה ששים אמה אמר 

לו רבי טרפון מודעי עד מתי אתה מגבב דברים ומביא עלינו אמר לו רבי מקרא אני דורש 

ה גברו המים ויכסו ההרים וכי חמש עשרה אמה חמש עשרה אמה מלמעל( בראשית ז)

חמש עשרה בהרים וכי מיא שורי שורי קיימי ועוד תיבה > חמש עשרה בשפלה>בעמק 

היכי סגיא אלא נבקעו כל מעינות תהום רבה עד דאשוו מיא בהדי טורי והדר חמש עשרה 

אומר  אמה מלמעלה גברו המים וכי אי זה מדה מרובה מדה טובה או מדת פורענות הוי

וארובות השמים נפתחו ( בראשית ז)מדה טובה ממדת פורענות במדת פורענות הוא אומר 

ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם ( תהילים עח)במדה טובה הוא אומר 

מן לאכל ודגן שמים נתן למו כמה ארובות יש בדלת ארבע ארבע הרי כאן שמונה ונמצא 

ים אמה תניא איסי בן יהודה אומר מן שירד להם מן שירד להם לישראל גבוה שש

( תהילים כג)לישראל היה מתגבר ועולה עד שרואין אותו כל מלכי מזרח ומערב שנאמר 

מ כסא דדוד לעלמא דאתי "אמר אביי ש[ כוסי רויה' וגו]תערוך לפני שלחן נגד צוררי 

י הא לא דמיא התם כוסי רויה רויה בגימטריא הכי הו' מאתן ועשרין וחד לוגא מחזיק שנא

' ע הכא לישראל לחודיה ונפיש להו טפי ר"בארבעין יומין הכא חדא שעתא התם לכ



הני חמשה ענויין כנגד מי אמר רב  : אסור באכילה : אלעזר המודעי פתיחה פתיחה גמר

ויקרא )ואך בעשור ( ויקרא כג)ובעשור ( במדבר כט)חסדא כנגד חמשה ענויין שבתורה 

והיתה לכם הני חמשה הוו ואנן ( ויקרא טז)ושבת שבתון ( קרא טזוי)שבת שבתון ( כג

שיתא תנן שתיה בכלל אכילה היא דאמר ריש לקיש מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה 

אלהיך מעשר דגנך תירשך ויצהרך תירוש חמרא הוא ' ואכלת לפני ה( דברים יד)שנאמר 

רבה בר שמואל אניגרון מיא  וקרי ליה ואכלת ממאי ודילמא דאכליה על ידי אניגרון דאמר

( דברים יד)דסילקא אכסיגרון מיא דכולהו שלקי אלא אמר רב אחא בר יעקב מהכא 

ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן ביין ובשכר שכר שתיה הוא וקרייה 

רחמנא ואכלת ממאי ודילמא הכא נמי דאכליה על ידי אניגרון שכר כתב מידי דמשכר 

ילית דתניא אכל דבילה קעילית ושתה דבש וחלב ונכנס למקדש ודילמא דבילה קע

אלא יליף שכר שכר מנזיר מה להלן יין אף כאן יין [ לוקה]> חייב>  ב גמרא,דף עו

ותירוש חמרא הוא והתניא הנודר מן התירוש אסור בכל מיני מתיקה ומותר ביין ולאו 

מן התירוש ינובב בתולות  ותירוש ינובב בתולות דבר הבא( זכריה ט)חמרא הוא והכתיב 

ותירוש יקביך יפרוצו דבר הבא מן התירוש יקביך יפרוצו והא כתיב ( משלי ג)והכתיב 

זנות ויין ותירוש יקח לב אלא דכולי עלמא תירוש חמרא הוא ובנדרים הלך ( הושע ד)

אחר לשון בני אדם ואמאי קרי ליה יין ואמאי קרי ליה תירוש יין שמביא יללה לעולם 

שכל המתגרה בו נעשה רש רב כהנא רמי כתיב תירש וקרינן תירוש זכה נעשה  תירוש

רמי כתיב ישמח וקרינן ישמח זכה [ רבא]> והיינו דרבא דרבא>ראש לא זכה נעשה רש 

משמחו לא זכה משממו והיינו דאמר רבא חמרא וריחני פקחין רחיצה וסיכה מנא לן 

אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא  לחם חמודות לא( דנייאל י)דאיקרי עינוי דכתיב 

סכתי מאי לחם חמודות לא אכלתי אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת אפילו 

ויאמר אלי אל ( דנייאל י)נהמא דחיטי דכייתא לא אכל ומנא לן דחשיב כעינוי דכתיב 

מעו תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלהיך נש

אשכחן סיכה רחיצה מנא לן אמר רב זוטרא > כי חמודות אתה>דבריך ואני באתי בדבריך 

ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו ואימא כשתיה ( תהילים קט)ברבי טוביה אמר קרא 

דומיא דשמן מה שמן מאבראי אף מים מאבראי והא תנא איפכא קא נסיב לה דתנן מנין 

ם אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ותבא לסיכה שהיא כשתיה ביום הכפורי

כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו אלא אמר רב אשי רחיצה מגופיה דקרא שמיע ליה דכתיב 

[ בית]ושבעים איש מזקני ( יחזקאל ח)וסוך לא סכתי מאי ואני באתי בדבריך היינו דכתיב 

תו בידו ועתר ענן ישראל ויאזניהו בן שפן עומד בתוכם עומדים לפניהם ואיש מקטר

וישלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ותשא אותי רוח בין ( יחזקאל ח)הקטורת עולה 

הארץ ובין השמים ותבא אותי ירושלימה במראות אלהים אל פתח שער הפנימית הפונה 

צפונה אשר 

' ויבא אותי אל חצר בית ה( יחזקאל ח)שם מושב סמל הקנאה המקנה   א גמרא,דף עז

בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחוריהם אל ' הפנימית והנה פתח היכל ה

ופניהם קדמה והמה משתחוים קדמה לשמש ממשמע שנאמר ופניהם קדמה איני ' היכל ה

מלמד שהיו פורעין עצמן ' כל הל אחוריהם אל הי"אלא מה ת' יודע שאחוריהם אל היכל ה

ה למיכאל מיכאל סרחה אומתך אמר לפניו רבונו "והיו מתריזין כלפי מטה אמר לו הקב

( יחזקאל י)של עולם דיו לטובים שבהם אמר לו אני שורף אותם ולטובים שבהם מיד 



לבוש הבדים ויאמר בא אל בינות לגלגל אל תחת לכרוב [ אל האיש]> לאיש>ויאמר 

וישלח ( יחזקאל י)ך גחלי אש מבינות לכרובים וזרוק על העיר ויבא לעיני מיד ומלא חפני

הכרוב את ידו מבינות לכרובים אל האש אשר בינות הכרובים וישא ויתן אל חפני לבוש 

שמעון חסידא אילמלא לא נצטננו גחלים ' הבדים ויקח ויצא אמר רב חנא בר ביזנא אמר ר

נשתיירו משונאיהן של ישראל שריד ופליט וכתיב מידו של כרוב לידו של גבריאל לא 

והנה האיש לבוש הבדים אשר הקסת במתניו משיב דבר לאמר עשיתי כאשר ( יחזקאל ט)

ר יוחנן באותה שעה הוציאו לגבריאל מאחורי הפרגוד ומחיוהו שיתין פולסי "א]צויתני 

ועוד דעבדת דנורא אמרו ליה אי לא עבדת לא עבדת אי עבדת אמאי לא עבדת כדפקדוך 

לית לך אין משיבין על הקלקלה אייתוה לדוביאל שרא דפרסאי ואוקמיה בחריקיה ושמש 

ושר מלכות פרס עומד לנגדי עשרים ואחד יום ( דנייאל י)עשרים ואחד יום היינו דכתיב 

והנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעזרני ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס יהבו ליה 

ופרוותא דמשהיג אמר כתיבו לי לישראל באכרגא כתבו ליה כתיבו לי עשרין וחד מלכי 

רבנן באכרגא כתבו ליה בעידנא דבעו למיחתם עמד גבריאל מאחורי הפרגוד ואמר 

שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו ( תהילים קכז)

ידי חכמים שמנדדות שינה ר יצחק אלו נשותיהן של תלמ"שנא מאי כן יתן לידידו שנא א

ע אם יהיו כל חכמי "בעולם הזה וזוכות לעולם הבא ולא השגיחו עליו אמר לפניו רבש

ה "ה בכף מאזנים ודניאל איש חמודות בכף שניה לא נמצא מכריע את כולם אמר הקב"או

ע גבריאל אמר להם יבא שנאמר "מי הוא זה שמלמד זכות על בני אמרו לפניו רבש

ני באתי בדבריך אמר להו ליעול אעיילוהו אתא אשכחיה לדוביאל דנקט ליה וא( דנייאל י)

לאיגרתיה בידיה בעא למרמא מיניה בלעה איכא דאמרי מיכתב הוה כתיבא מיחתם לא הוי 

חתמא איכא דאמרי אף מיחתם נמי הוה חתמא כדבלעיה מחיק לה מיניה היינו דבמלכותא 

ואני יוצא והנה שר יון בא עוי ( דנייאל י)א דפרס איכא דיהיב כרגא ואיכא דלא יהיב כרג

ואי בעית אימא רחיצה דאיקרי ענוי מנא לן מהכא דכתיב  [: עוי וליכא דאשגח ביה

ולאביתר הכהן אמר המלך ענתות לך על שדך כי איש מות אתה וביום הזה ( א במלכים )

ה אבי וכתיב לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר התענ' ארון ה[ את]לא אמיתך כי נשאת 

כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר רעב מלחם וצמא ממים ( ב יזשמואל )ביה בדוד 

מים ( משלי כה)יצחק מהכא ' עיף ממאי לאו מרחיצה ודילמא מנעילת הסנדל אלא אמר ר

קרים על נפש עיפה ודילמא משתיה מי כתיב בנפש עיפה על נפש עיפה כתיב ונעילת 

ודוד עולה במעלה הזיתים עולה ובוכה וראש לו ( ב טול שמוא)הסנדל מנא לן דכתיב 

יחף יחף ממאי לאו מנעילת הסנדל ודילמא מסוסיא ומרטקא [ והוא הולך]> והלך>חפוי 

לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלוץ ( ישעיהו כ)אלא אמר רב נחמן בר יצחק מהכא 

י לאו מנעילת הסנדל ויעש כן הלוך ערום ויחף יחף ממא( ישעיהו כ)מעל רגלך וכתיב 

ואימא במנעלים המטולאים דאי לא תימא הכי ערום ערום ממש אלא בבגדים בלויים הכא 

מנעי רגלך מיחף ( ירמיהו ב)נמי במנעלים המטולאים אלא אמר רב נחמן בר יצחק מהכא 

וגרונך מצמאה מנעי עצמך מן החטא כדי שלא יבא רגלך לידי יחוף מנעי לשונך מדברים 

שלא יבא גרונך לידי צמאה תשמיש המטה דאיקרי ענוי מנא לן דכתיב בטלים כדי 

אם תענה את בנותי ואם תקח נשים ( בראשית לא)

אם תענה מתשמיש ואם תקח מצרות ואימא אידי ואידי מצרות מי כתיב   ב גמרא,דף עז

אם תקח ואם תקח כתיב ואימא אידי ואידי מצרות חד לצרות דידיה וחד לצרות דאתיין 



ל "עלמא דומיא דאם תקח מי כתיב אם תקח ואם תענה אם תענה ואם תקח כתיב אליה מ

ל "וישכב אתה ויענה א( בראשית לד)רב פפא לאביי הא תשמיש גופה איקרי ענוי דכתיב 

ר אסור לרחוץ מקצת גופו ככל גופו ואם היה מלוכלך "התם שעינה מביאות אחרות ת

סוך מקצת גופו ככל גופו ואם היה חולה בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש אסור ל

ג אומר מדיחה "או שהיו לו חטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש תנא דבי מנשה רשב

אשה ידה אחת במים ונותנת פת לתינוק ואינה חוששת אמרו עליו על שמאי הזקן שלא 

ר "ט אמר אביי משום שיבתא ת"רצה להאכיל בידו אחת וגזרו עליו להאכיל בשתי ידים מ

ההולך להקביל פני אביו או פני רבו או פני מי שגדול ממנו עובר עד צוארו במים ואינו 

ש דאמר רב יצחק בר בר חנה אנא חזיתיה "חושש איבעיא להו הרב אצל תלמיד מאי ת

לזעירי דאזל לגבי רב חייא בר אשי תלמידיה רב אשי אמר ההוא רב חייא בר אשי הוא 

ל אביי "רא לבני עבר ימינא למעבר במיא לנטורי פירי אדאזל לגביה דזעירי רביה רבא ש

לרבא תניא דמסייע לך שומרי פירות עוברין עד צוארן במים ואין חוששין רב יוסף שרא 

כ אתה "ל אביי א"להו לבני בי תרבו למיעבר במיא למיתי לפירקא למיזל לא שרא להו א

ל אביי בשלמא "יזל אמכשילן לעתיד לבא איכא דאמרי שרא להו למיתי ושרא להו למ

למיתי לחיי אלא למיזל מאי טעמא כדי שלא תהא מכשילן לעתיד לבא רב יהודה ורב 

אמברא דחצדד והוה קאי רמי [ פרת]> פפא>שמואל בר רב יהודה הוו קיימי אגודא דנהר 

ל רב "בר פפא מהך גיסא רמא להו קלא מהו למיעבר למיתי לגבייכו למשאל שמעתא א

אמרי תרוייהו עובר ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו איכא יהודה רב ושמואל ד

ל רב שמואל בר רב יהודה תנינא עובר ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת "דאמרי א

וימד אלף ( יחזקאל מז)חלוקו מתקיף לה רב יוסף ובחול כי האי גונא מי שרי והכתיב 

יים וימד אלף ויעבירני באמה ויעבירני במים מי אפסים מכאן שמותר לעבור עד אפס

במים מים ברכים מכאן שמותר לעבור עד ברכים וימד אלף ויעבירני מי מתנים מכאן 

שמותר לעבור עד מתנים מכאן ואילך וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור אמר אביי 

כי גאו המים מי שחו מאי ( יחזקאל מז)ל "שאני נחל דרדיפי מיא יכול יעבירנו בסיחוי ת

בל ( ישעיהו לג)ל "טא שכן קורין לשייטא סייחא יכול יעבירנו בבורני קטנה תמי שחו שיו

וצי אדיר לא יעברנו מאי ( ישעיהו לג)ל "תלך בו אני שיט יכול יעבירנו בבורני גדולה ת

' משמע כדמתרגם רב יוסף לא תזיל ביה בספינת ציידין ובורני רבתי לא תגוזינה אמר ר

לו רשות לעבור בתוכו כתיב הכא בל תלך בו אני שיט  יהודה בן פזי אף מלאך המות אין

פנחס משום רב הונא צפוראה מעין היוצא מבית קדשי ' וכתיב התם משוט בארץ אמר ר

הקדשים בתחילה דומה לקרני חגבים כיון שהגיע לפתח היכל נעשה כחוט של שתי כיון 

פך קטן והיינו שהגיע לאולם נעשה כחוט של ערב כיון שהגיע אל פתח עזרה נעשה כפי 

י אומר מים "דתנן ראב

מפכין עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית מכאן ואילך היה מתגבר   א גמרא,דף עח

ועולה עד שמגיע לפתח בית דוד כיון שמגיע לפתח בית דוד נעשה כנחל שוטף שבו 

ית דוד ביום ההוא יהיה מקור נפתח לב( זכריה יג)רוחצין זבין וזבות נדות ויולדות שנאמר 

וליושבי ירושלים לחטאת ולנדה אמר רב יוסף מכאן רמז לנדה שצריכה לישב עד צוארה 

שבת דאיכא מנעל מאי > תינח יום הכפורים דליכא מנעל>במים ולית הילכתא כוותיה 

אמר נחמיה חתניה דבי נשיאה אנא חזיתיה לרבי אמי ורבי אסי דמטו עורקומא דמיא 

נדל מאי איכא למימר אמר רב ריחומי אנא חזיתיה ועברוה דרך מלבוש תינח מנעל ס



לרבינא דעבר דרך מלבוש רב אשי אמר סנדל לכתחלה לא ריש גלותא איקלע להגרוניא 

לבי רב נתן רפרם וכולהו רבנן אתו לפירקא רבינא לא אתא למחר בעי רפרם לאפוקי 

הוה  לרבינא מדעתיה דריש גלותא אמר ליה מאי טעמא לא אתא מר לפירקא אמר ליה

כאיב לי כרעאי איבעי לך למיסם מסאני גבא דכרעא הוה איבעי לך למרמא סנדלא אמר 

ליה עורקמא דמיא הוה באורחא איבעי לך למעבריה דרך מלבוש אמר ליה לא סבר לה 

מר להא דאמר רב אשי סנדל לכתחלה לא תני יהודה בר גרוגרות אסור לישב על גבי 

ן לוי ובטינא מטפחת אמר אביי ובטופח על מנת טינא ביום הכפורים אמר רבי יהושע ב

להטפיח אמר רב יהודה מותר להצטנן בפירות רב יהודה מצטנן בקרא רבה מצטנן בינוקא 

רבא מצטנן בכסא דכספא אמר רב פפא כסא דכספא מלא אסור חסר שרי דפחרא אידי 

אסור אמר כסא דכספא חסר נמי [ רב אשי]> פפא>ואידי אסור משום דמישחל שחיל רב 

משום דמזדריב זעירא בר חמא אושפיזכנין דרבי אמי ורבי אסי ורבי יהושע בן לוי 

ודכולהו רבנן דקיסרי הוה אמר ליה לרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי בר אריא תא 

אימא לך מילתא מעליתא דהוה עביד אבוך מטפחת היה לו בערב יום הכפורים ושורה 

נגובין ולמחר מקנח בה פניו ידיו ורגליו ערב תשעה אותה במים ועושה אותה כמין כלים 

באב שורה אותה במים ולמחר מעבירה על גבי עיניו וכן כי אתא רבה בר מרי אמר בערב 

תשעה באב מביאין לו מטפחת ושורה אותה במים ומניחה תחת מראשותיו ולמחר מקנח 

במים ועושה אותה פניו ידיו ורגליו בערב יום הכפורים מביאין לו מטפחת ושורה אותה 

יעקב לרבי ירמיה בר תחליפא ' כמין כלים נגובין ולמחר מעבירה על גבי עיניו אמר ליה ר

איפכא אמרת לן ואותיבנך סחיטה אמר רב מנשיא בר תחליפא אמר רב עמרם אמר רבה 

בר בר חנה שאלו את רבי אלעזר זקן ויושב בישיבה צריך ליטול רשות להתיר בכורות או 

אי קא מיבעי להו הכי קא מיבעי להו כי הא דאמר רב אידי בר אבין דבר זה אינו צריך מ

הניחו להם לבי נשיאה כדי להתגדר בו צריך ליטול רשות או דילמא כיון דזקן ויושב 

צדוק בן חלוקה על רגליו ואמר אני ראיתי את רבי יוסי בן ' בישיבה אין צריך עמד ר

מזקנו של זה ונטל רשות להתיר בכורות  זימרא שזקן ויושב בישיבה היה ועמד במעלה

אבא לא כך היה מעשה אלא כך היה מעשה רבי יוסי בן זימרא כהן היה והכי ' אמר ליה ר

מ דאמר החשוד בדבר לא דנו ולא מעידו או דילמא הלכה כרבן "קא מיבעיא ליה הלכה כר

ט ליה שמעון בן גמליאל דאמר נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ופש

ג ותו קא מבעיא להו מהו לצאת בסנדל של "הלכה כרשב

שעם ביום הכפורים עמד רבי יצחק בר נחמני על רגליו ואמר אני ראיתי   ב גמרא,דף עח

ל "כ ואמינא ליה בתענית צבור מאי א"את רבי יהושע בן לוי שיצא בסנדל של שעם ביוה

ן ננוה שיצא בסנדל של שעם לא שנא אמר רבה בר בר חנה אני ראיתי את רבי אלעזר דמ

ל לא שנא רב יהודה נפיק בדהיטני אביי "בתענית צבור ואמינא ליה ביום הכפורים מאי א

רבה בר רב הונא כריך סודרא אכרעיה [ בדיקולי]> בדיבלי>נפיק בדהוצי רבא נפיק 

יוסי אוסר ותני עלה ' ונפיק מתיב רמי בר חמא הקיטע יוצא בקב שלו דברי רבי מאיר ור

וין שאסור לצאת בו ביום הכפורים אמר אביי התם דאית ביה כתיתין ומשום תענוג וש

אמר ליה רבא ואי לאו מנא הוא כתיתין משוי ליה מנא ועוד כל תענוג דלאו מנעל הוא 

כ מי אסור והא רבה בר רב הונא הוה כריך סודרא אכרעיה ונפיק ועוד מדקתני "ביוה

מכלל דרישא לאו בדאית ליה כתיתין עסקינן אלא סיפא אם יש לו בית קבול כתיתין טמא 

ע מנעל הוא ובשבת בהא פליגי מר סבר גזרינן דילמא משתמיט "אמר רבא לעולם דכ



אמות ומר סבר לא גזרינן תנו רבנן תינוקות מותרין בכולן חוץ מנעילת ' ואתי לאתויי ד

שי עבדו ליה הסנדל מאי שנא נעילת הסנדל דאמרי אינשי עבדו ליה הנך נמי אמרי אינ

רחיצה וסיכה אימר מאתמול עבדי ליה סנדל נמי אימר מאתמול עבדי ליה סנדל לא אפשר 

דמאתמול עבדי ליה דאמר שמואל האי מאן דבעי למיטעם טעמא דמיתותא ליסיים מסאני 

וליגני והא מותרין לכתחלה קתני אלא הנך דלאו רביתייהו גזרו בהו רבנן הנך דרביתייהו 

ו רבנן דאמר אביי אמרה לי אם רביתיה דינוקא מיא חמימי ומשחא גדל הוא לא גזרו בה

פורתא ביעתא בכותחא גדל פורתא תבורי מאני כי הא דרבה זבין להו מאני גזיזי דפחרא 

חנניא בן תרדיון היא ' מני ר' מתני : המלך והכלה ירחצו את פניהם : לבניה ומתברי להו

י חנניא בן תרדיון אומר משום רבי אליעזר דתניא המלך והכלה לא ירחצו את פניהם רב

המלך והכלה ירחצו את פניהם החיה לא תנעול את הסנדל רבי חנניא בן תרדיון אומר 

מלך ביפיו ( ישעיהו לג)ט מלך משום דכתיב "אליעזר החיה תנעול את הסנדל מ' משום ר

כלה עד  חייא' תחזינה עיניך כלה מאי טעמא כדי שלא תתגנה על בעלה אמר ליה רב לר

כמה אמר ליה כדתניא אין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום החיה תנעול את 

 : האוכל ככותבת הגסה : הסנדל משום צינה אמר שמואל אם מחמת סכנת עקרב מותר

בעי רב פפא 

ככותבת שאמרו בגרעינתה או בלא גרעינתה בעי רב אשי עצם כשעורה   א גמרא,דף עט

ה בלחה או ביבשה רב אשי לא מבעיא ליה הא דרב פפא גסה בקליפתה או בלא קליפת

איתמר כל כמה דגסה רב פפא לא מבעיא ליה הא דרב אשי לחה שבולת מיקרי שלא 

אמר רב יהודה כותבת הגסה שאמרו יתירה [ רבה]> רבא>בקליפתה אושלא מיקרי אמר 

מיתיבי  מכביצה וקים להו לרבנן דבהכי מיתבא דעתיה בציר מהכי לא מיתבא דעתיה

מעשה והביאו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שתי כותבות ודלי 

של מים ואמרו העלום לסוכה ותני עלה לא מפני שהלכה כך אלא שרצו להחמיר על עצמן 

צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו ' וכשנתנו לו לר

יצה בעי סוכה ואי סלקא דעתך כותבת הגסה שאמרו יתירה הא כב  ב גמרא,דף עט

מכביצה השתא שתי כותבות בלא גרעינן לא הוו כביצה כותבת הגסה וגרעינתה מי הוי 

ירמיה אין שתי כותבות בלא גרעינתן לא הוו כביצה כותבת הגסה ' יתירה מכביצה אמר ר

תרי קבי דתמרי חד קבא וגרעינתה הוי יתירה מכביצה אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי 

דקשייתא וסריח רבא אמר התם היינו טעמא משום דהוו ליה פירי ופירי לא בעו סוכה 

מיתיבי אמר רבי כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע הביאו לפנינו תאנים 

וענבים ואכלנום אכילת עראי חוץ לסוכה אכילת עראי אין אכילת קבע לא אימא אכלנום 

א אכלנום אכילת קבע ואכלנו פת אכילת עראי בהדייהו "אי חוץ לסוכה איבעכאכילת ער

חוץ לסוכה לימא מסייע ליה לפיכך אם השלים במיני תרגימא יצא ואי סלקא דעתך פירי 

בעו סוכה ליתני פירות מאי מיני תרגימא פירות ואיבעית אימא באתרא דלא שכיחי פירי 

יצה דתנן בית שמאי אומרים שאור בכזית רב זביד אמר כותבת הגסה שאמרו חסרה מכב

ש נכתוב רחמנא חמץ ולא בעי שאור ואנא אמינא ומה "ט דב"חמץ בככותבת והוינן בה מ

חמץ שאין חמוצו קשה אסור בכזית שאור שחמוצו קשה לא כל שכן מדפלגינהו רחמנא 

ד "לימדה לך שיעורו של זה לא כשיעורו של זה שאור בכזית וחמץ בככותבת ואי ס

ש אשיעורא דנפיש מכזית קא מהדרי ליתני "תבת הגסה שאמרו יתירה מכביצה מכדי בכו

כביצה ואי נמי כי הדדי נינהו ניתני כביצה אלא לאו שמע מינה כותבת פחותה מכביצה 



ממאי דילמא לעולם אימא לך כותבת הגסה שאמרו יתירה מכביצה הא סתמא כביצה ואי 

מאיר ' אלא מהכא עד כמה מזמנין עד כזית דברי רנמי כי הדדי נינהו וחדא מינייהו נקט 

מאיר סבר ואכלת זו אכילה ושבעת זו ' רבי יהודה אומר עד כביצה במאי קא מיפלגי ר

ואכלת ושבעת אכילה שיש בה שביעה ( דברים ח)יהודה סבר ' שתיה ואכילה בכזית ור

שבועי  ד כותבת הגסה שאמרו יתירה מכביצה השתא כביצה"ואי זה זה כביצה ואי ס

משבעא דעתא לא מיתבא אלא לאו שמע מינה כותבת הגסה שאמרו פחות מכביצה כביצה 

משבעא ככותבת מיתבא דעתיה תניא רבי אומר 

כל השיעורין כולן בכזית חוץ מטומאת אוכלין ששינה הכתוב במשמען   א גמרא,דף פ

מלא ( כג ויקרא)כ מאי שינה הכתוב במשמעו "ושינו חכמים בשיעורן וראיה לדבר יוה

כ דאי מהתם הוה "תעונה ומאי שינו חכמים בשיעוריה ככותבת ומאי ראיה לדבר יוה

ר אלעזר דאמר קרא "ר אבהו א"אמינא אורחא דקרא הוא טומאת אוכלין כביצה מנלן א

מכל האוכל אשר יאכל אוכל הבא מחמת אוכל ואיזה זה ביצת תרנגולת ואימא ( ויקרא יא)

פקועה טעון קריעה ואימא ביצת בר יוכני תפסת מרובה לא גדי מחוסר שחיטה ואימא בן 

תפסת תפסת מועט תפסת ואימא ביעתא דציפורתא דזוטר טובא רבי אבהו דידיה אמר 

מכל האוכל אשר יאכל אוכל שאתה אוכלו בבת אחת ושיערו חכמים אין בית הבליעה 

וב לו שיעור ר אלעזר האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכת"מחזיק יותר מביצת תרנגולת א

שמא יבא בית דין אחר וירבה בשיעורין מאי ירבה בשיעורין אי נימא דמחייבי קרבן 

אשר לא תעשינה בשגגה ואשם השב מידיעתו מביא קרבן ( ויקרא ד)אכזית קטן והתניא 

על שגגתו לא שב מידיעתו אין מביא קרבן על שגגתו אלא דלא מחייבי קרבן עד דאיכא 

אדעתיה מעיקרא דמחייבי קרבן אכזית קטן מאי ירבה בשיעורין  כזית גדול ולמאי דסליק

ר יוחנן שיעורין ועונשין הלכה למשה מסיני "שמא ירבה בקרבנות מחמת שיעורין א

שיעורים של עונשין הלכה למשה מסיני > אמר רבי יוחנן>ק "עונשין מכתב כתיבי אלא ה

אומרים בית דינו של יעבץ  תניא נמי הכי שיעורין של עונשין הלכה למשה מסיני אחרים

אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא שכחום ( ויקרא כז)תיקנום והכתיב 

אמר רב יהודה אמר שמואל לא מלא לוגמיו ממש  : השותה מלא לוגמיו : וחזרו ויסדום

אלא כל שאילו יסלקנו לצד אחד ויראה כמלא לוגמיו והא אנן תנן מלא לוגמיו אימא 

א מלא לוגמיו רבי יהודה "א רביעית ובה"מיו מיתיבי כמה ישתה ויהא חייב בשכמלא לוג

א כמלא לוגמיו רבי יהודה בן בתירא אומר כדי גמיעה מי עדיפא ממתניתין "אומר משום ר

א איכא בינייהו מלא לוגמיו "דאוקימנא כדי שיראה הכי נמי כדי שיראה אי הכי היינו ר

ה אמר ליה "ש ומחומרי ב"וה ליה מקולי בדחוק מתקיף לה רב הושעיא אם כן ה

כי אתשיל בעוג מלך הבשן אתשיל דהוו ליה בית שמאי לחומרא מתקיף   ב גמרא,דף פ

ל אביי "ש שתיה דכל חד וחד בדידיה א"ש אכילה דכל חד וחד בככותבת ומ"זירא מ' לה ר

יה קים להו לרבנן בככותבת דבהכי מיתבא דעתיה בציר מהכי לא מיתבא בשתיה בדיד

מיתבא דעתיה בדחבריה לא מיתבא דעתיה מתקיף לה רבי זירא וכל העולם כולו 

ל אביי קים להו לרבנן דבהכי מיתבא דעתיה בציר "בככותבת ועוג מלך הבשן בככותבת א

מהכי לא מיתבא דעתיה מיהו כולי עלמא טובא ועוג מלך הבשן פורתא מתקיף לה רבי 

ל אביי קים להו לרבנן דבהכי מיתבא "כותבת אזירא בשר שמן בככותבת ולולבי גפנים בכ

דעתיה בציר מהכי לא מיתבא דעתיה מיהו בשר שמן טובא לולבי גפנים פורתא מתקיף לה 

ל אביי קים להו לרבנן דבהכי "רבא כזית בכדי אכילת פרס וכותבת בכדי אכילת פרס א



בכדי [ כזית]> בכותבת>מיתבא דעתיה בטפי מהכי לא מיתבא דעתיה מתקיף לה רבא 

ל רב פפא הנח לטומאת גוויה דלאו דאורייתא "אכילת פרס חצי פרס בכדי אכילת פרס א

ר פפא "ולא תטמאו בהם ונטמתם בם וא( ויקרא יא)היא ומי אמר רב פפא הכי והכתיב 

אמר רב  : כל האוכלין : מכאן שטומאת גוויה דאורייתא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא

ג דלאו אכילה היא כיון דאכלי אינשי מצטרפין "ואע פפא אכל אומצא ומילחא מצטרף

כ פשיטא מהו דתימא משקה "אמר ריש לקיש ציר שעל גבי ירק מצטרף לככותבת ביוה

כ "ל כל אכשורי אוכלא אוכלא הוא אמר ריש לקיש האוכל אכילה גסה ביוה"הוא קמ

ר שאכל ל ז"ר ירמיה אמר ר"אשר לא תעונה כתיב פרט למזיק א( ויקרא כג)ט "פטור מ

כי יאכל פרט ( ויקרא כב)תרומה אכילה גסה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש 

למזיק אמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן זר 

שכוסס שעורים של תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש   א גמרא,דף פא

ומה ר יוחנן זר שבלע שזפין של תר"כי יאכל פרט למזיק אמר רב שיזבי א( ויקרא כב)

קרן וחומש שני אין משלם אלא דמי עצים > את>והקיאן ואכלן אחר ראשון משלם 

מאן תנא אמר רב חסדא במחלוקת שנויה  : האוכל והשותה אין מצטרפין : לראשון בלבד

ר יהושע כל שטומאתו ושיעורו שוה מצטרף טומאתו ולא "יהושע היא דתנן כלל א' ור

ולא שיעורו אין מצטרפין רב נחמן אמר אפילו שיעורו שיעורו ולא טומאתו לא טומאתו 

תימא רבנן עד כאן לא קא אמרי רבנן התם אלא לענין טומאה דשם טומאה חד היא אבל 

ל במחלוקת שנויה ורבי "הכא משום יתובי דעתא הוא והאי לא מיתבא דעתיה וכן אמר ר

כאן לא קאמרי  ורבי יוחנן אמר אפילו תימא רבנן עד' ר יהושע כו"יהושע היא דתנן כלל א

רבנן התם אלא לענין טומאה אבל הכא משום יתובי דעתיה הוא והאי לא קא מיתבא 

: דעתיה

אכל ושתה בהעלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת אכל ועשה מלאכה   א משנה,דף פא

חטאות אכל אוכלין שאינן ראוין לאכילה ושתה משקין שאינן ראוין [ שתי]> שני>חייב 

: מורייס פטור לשתיה ושתה ציר או

ל מפני מה לא נאמרה אזהרה בעינוי משום דלא אפשר היכי "אמר ר  א גמרא,דף פא

נכתוב נכתוב רחמנא לא יאכל אכילה בכזית נכתוב רחמנא לא תעונה קום אכול משמע 

כ נפישי להו לאוי מתקיף לה "מתקיף לה רב הושעיא נכתוב רחמנא השמר פן לא תעונה א

רחמנא השמר במצות עינוי אם כן השמר דלאו לאו השמר דעשה רב ביבי בר אביי נכתוב 

במדבר )עשה מתקיף לה רב אשי נכתוב אל תסור מן העינוי קשיא ותנא מייתי לה מהכא 

ל "ועניתם את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו יכול יהא ענוש על תוספת מלאכה ת( כט

עיצומו של יום ענוש  וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה על( ויקרא כג)

כרת ואינו ענוש כרת על תוספת מלאכה יכול לא יהא ענוש כרת על תוספת מלאכה אבל 

כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום ( ויקרא כג)ל "יהא ענוש כרת על תוספת עינוי ת

הזה ונכרתה על עיצומו של יום ענוש כרת ואינו ענוש כרת על תוספת עינוי יכול לא יהא 

וכל מלאכה לא תעשו ( ויקרא כג)ל "ונש אבל יהא מוזהר על תוספת מלאכה תבכלל ע

בעצם היום הזה על עיצומו של יום הוא מוזהר ואינו מוזהר על תוספת מלאכה יכול לא 

יהא מוזהר על תוספת מלאכה אבל יהא מוזהר על תוספת עינוי ודין הוא ומה מלאכה 

ט אינו דין "עינוי שאינו נוהג בשבתות וי שנוהגת בשבתות וימים טובים אינו מוזהר עליה

שלא יהא מוזהר עליו אבל אזהרה לעינוי של יום עצמו לא למדנו מניין לא יאמר עונש 



ט ענוש כרת מלאכה שנוהגת "במלאכה דגמר מעינוי ומה עינוי שאינו נוהג בשבתות וי

וה נאמר בשבתות וימים טובים לא כל שכן למה נאמר מופנה להקיש ולדון ממנו גזרה ש

עונש בעינוי ונאמר עונש במלאכה מה מלאכה לא ענש אלא אם כן הזהיר אף עינוי לא 

ענש אלא אם כן הזהיר איכא למיפרך מה לעינוי שלא הותר מכללו תאמר במלאכה 

שהותרה מכללה אלא לא יאמר עונש בעינוי דגמר ממלאכה מה מלאכה שהותרה מכללה 

ל שכן למה נאמר מופנה להקיש ולדון ממנה ענוש כרת עינוי שלא הותר מכללו לא כ

גזירה שוה נאמר עונש בעינוי ונאמר עונש במלאכה מה מלאכה ענש והזהיר אף עינוי 

ענש והזהיר איכא למיפרך מה למלאכה שכן נוהגת בשבתות וימים טובים תאמר בעינוי 

לא שאינו נוהג בשבתות וימים טובים אמר רבינא האי תנא עצם עצם גמר מופנה דאי 

מופנה איכא למיפרך כדפרכינן לאיי אפנויי מופנה חמשה קראי כתיבי במלאכה חד 

לאזהרה דיממא וחד לאזהרה דליליא וחד לעונש דיממא וחד לעונש דליליא וחד לאפנויי 

ישמעאל תנא נאמר כאן עינוי ונאמר ' למגמר עינוי ממלאכה בין דיממא בין דליליא דבי ר

כ הזהיר רב אחא בר "לא אם כן הזהיר אף כאן לא ענש אאלהלן עינוי מה להלן לא ענש א

יעקב אמר יליף שבת שבתון משבת בראשית מה להלן לא ענש אלא אם כן הזהיר אף כאן 

לא ענש אלא אם כן הזהיר רב פפא אמר 

הוא גופיה שבת איקרי דכתיב תשבתו שבתכם בשלמא רב פפא לא אמר   ב גמרא,דף פא

בגופיה עדיף אלא רב אחא בר יעקב מאי טעמא לא אמר  כרב אחא בר יעקב דקרא דכתיב

ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש יכול ( ויקרא כג)כרב פפא מיבעי ליה לכדתניא 

ל בתשעה הא כיצד מתחיל "ל בערב אי בערב יכול משתחשך ת"יתחיל ויתענה בתשעה ת

ו ביציאתו מנין ומתענה מבעוד יום מכאן שמוסיפין מחול על הקודש ואין לי אלא בכניסת

ל "מניין ת[ שבתות]> ימים טובים>כ "מערב עד ערב ואין לי אלא יוה( ויקרא כג)ל "ת

( ויקרא כג)ל "מנין ת[ שבתות ימים טובים]> ימים טובים שבתות>תשבתו אין לי אלא 

מחול על הקודש [ מוסיפין]> מכאן שמוסיפין>שבתכם הא כיצד כל מקום שנאמר שבות 

בתשעה לחודש מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתני חייא בר רב  ותנא דעצם עצם האי

מדיפתי דתני חייא בר רב מדיפתי ועניתם את נפשותיכם בתשעה וכי בתשעה מתענין 

והלא בעשור מתענין אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו 

רבא כס פלפלי ביומא אמר  : אכל אוכלין שאין ראוין לאכילה : התענה תשיעי ועשירי

דכפורי פטור כס זנגבילא ביומא דכפורי פטור מיתיבי היה רבי מאיר אומר ממשמע 

וערלתם ערלתו את פריו איני יודע שעץ מאכל הוא אלא מה תלמוד ( ויקרא יט)שנאמר 

לומר עץ מאכל עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה פלפלין ללמדך שהפלפלין חייבין 

ק הא "לא תחסר כל בה ל( דברים ח)' ישראל חסרה כלום שנאבערלה ואין ארץ 

ל רבינא למרימר והאמר רב נחמן האי הימלתא דאתי מבי "ברטיבתא והא ביבישתא א

הנדואי שריא ומברכינן עליה בורא פרי האדמה לא קשיא הא ברטיבתא והא ביבישתא 

רבי יצחק מגדלאה  ר אכל עלי קנים פטור לולבי גפנים חייב אלו הן לולבי גפנים אמר"ת

יצחק ' כ ורב כהנא אמר כל שלשים יום תניא כוותיה דר"ה ועד יוה"כל שלבלבו מר

ה "מגדלאה אכל עלי קנים פטור ולולבי גפנים חייב אלו הן לולבי גפנים כל שלבלבו מר

אומר ' מני רבי היא דתניא ר' הא חומץ חייב מתני : שתה ציר או מורייס פטור : כ"ועד יוה

ב את הנפש דרש רב גידל בר מנשה מבירי דנרש אין הלכה כרבי לשנה נפקי חומץ משי



כולי עלמא מזגו ושתו חלא שמע רב גידל ואיקפד אמר אימר דאמרי אנא דיעבד לכתחלה 

: מי אמרי אימר דאמרי אנא פורתא טובא מי אמרי אימר דאמרי אנא חי מזוג מי אמרי

כ אבל מחנכין אותן לפני שנה ולפני "התינוקות אין מענין אותן ביוה  א משנה,דף פב

: שנתיים בשביל שיהיו רגילין במצות

השתא בפני שתים מחנכין להו בפני שנה מבעיא אמר רב חסדא לא   א גמרא,דף פב

א "ובן י' מחנכין אותו לשעות בן י' ובן ט' ר הונא בן ח"קשיא הא בחולה הא בבריא א

ינוקת ורב נחמן אמר בן תשע בן עשר ב משלימין מדאורייתא בת"משלימין מדרבנן בן י

ג משלימין "מחנכין אותן לשעות בן אחת עשרה בן שתים עשרה משלימין מדרבנן בן י

א מחנכין אותו לשעות "בן י' יוחנן אמר השלמה דרבנן ליכא בן י' מדאורייתא בתינוק ור

אותן לפני כ אבל מחנכין "ב משלימין מדאורייתא תנן התינוקות אין מענין אותן ביוה"בן י

שנה ולפני שתים בשלמא לרב הונא ורב נחמן לפני שנה ולפני שתים לפני שנה לדבריהן 

ולפני שתים לדבריהן אלא לרבי יוחנן קשיא אמר לך רבי יוחנן מאי שנה או שתים סמוך 

כ אבל מחנכין אותן "ש דתני רבה בר שמואל תינוקות אין מענין אותן ביוה"לפירקן ת

יוחנן ניחא אלא לרב הונא ולרב נחמן קשיא ' פירקן בשלמא לרשנה או שתים סמוך ל

אמרי לך רבנן מאי חינוך נמי דקתני השלמה ומי קרי לחינוך השלמה והא תניא אי זה 

חינוך היה רגיל לאכול בשתי שעות מאכילין אותו לשלש בשלש מאכילין אותו בארבע 

: אמר רבא בר עולא תרי חנוכי הוו

ריחה מאכילין אותה עד שתשיב נפשה חולה מאכילין אותו עוברה שה  א משנה,דף פב

: פ בקיאין ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו עד שיאמר די"ע

ר עוברה שהריחה בשר קודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב "ת  א גמרא,דף פב

ה ואם ומניחין לה על פיה אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה רוטב עצמ

נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו שאין לך דבר שעומד בפני 

א אומר אם נאמר "ז מנלן דתניא ר"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים ע"פקוח נפש חוץ מע

בכל מאדך למה נאמר ( דברים ו)בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נאמר ( דברים ו)

חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך בכל נפשך אם יש לך אדם שגופו 

אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר ובכל מאדך גילוי עריות ושפיכת דמים מנא לן 

כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה וכי ( דברים כב)דתניא רבי אומר 

מד מה נערה ז בא ללמד ונמצא ל"מה ענין למדנו מרוצח לנערה המאורסה אלא ה

מה רוצח יהרג ואל [ ניתן להצילו בנפשו]'> כו>המאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח 

יעבור אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבור 

[ דרבה]> דרבא>ורוצח גופיה מנא לן סברא היא דההוא דאתא לקמיה   ב גמרא,דף פב

נקטלך ולא תקטול  ל"אמר ליה אמר לי מרי דוראי קטליה לפלניא ואי לא קטילנא לך א

מאי חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי ההיא עוברה דארחא 

אתו לקמיה דרבי אמר להו זילו לחושו לה דיומא דכיפורי הוא לחושו לה ואילחישא קרי 

נפק מינה רבי יוחנן ההיא עוברה דארחא ' בטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו( ירמיהו א)עליה 

ה דרבי חנינא אמר להו לחושו לה ולא אילחישא קרי עליה אתו לקמי

חולה  : זורו רשעים מרחם נפק מינה שבתאי אצר פירי( תהילים נח)  א גמרא,דף פג

ינאי חולה אומר צריך ורופא אומר אינו צריך ' אמר ר : מאכילין אותו על פי בקיאין

ימא רופא קים ליה טפי לב יודע מרת נפשו פשיטא מהו דת( משלי יד)ט "שומעין לחולה מ



ט תונבא הוא דנקיט ליה "ל רופא אומר צריך וחולה אומר אינו צריך שומעין לרופא מ"קמ

פ בקיאין אין על פי "פ עצמו לא ע"פ בקיאין אין ע"פ בקיאין ע"תנן חולה מאכילין אותו ע

פ בקי לא צריכא דאיכא "בקי אחד לא הכא במאי עסקינן דאמר לא צריכנא וליספו ליה ע

פ בקיאין פשיטא ספק נפשות הוא וספק "אחרינא בהדיה דאמר לא צריך מאכילין אותו ע

ג דאמר רב "נפשות להקל לא צריכא דאיכא תרי אחריני בהדיה דאמרי לא צריך ואע

מ "מ לענין עדות אבל לענין אומדנא בתר דעות אזלינן וה"ספרא תרי כמאה ומאה כתרי ה

פשות הוא והא מדקתני סיפא ואם אין שם בקיאין לענין אומדנא דממונא אבל הכא ספק נ

א "מאכילין אותו על פי עצמו מכלל דרישא דאמר צריך חסורי מיחסרא והכי קתני בד

דאמר לא צריך אני אבל אמר צריך אני אין שם בקיאין תרי אלא חד דאמר לא צריך 

איכא מאה ' מאכילין אותו על פי עצמו מר בר רב אשי אמר כל היכא דאמר צריך אני אפי

דאמרי לא צריך לדידיה שמעינן שנאמר לב יודע מרת נפשו תנן אם אין שם בקיאין 

א דאמר לא "ק בד"פ עצמו טעמא דליכא בקיאין הא איכא בקיאין לא ה"מאכילין אותו ע

פ עצמו שנאמר לב "צריך אני אבל אמר צריך אני אין שם בקיאין כלל מאכילין אותו ע

: יודע מרת נפשו

דברים טמאים עד שיאורו עיניו מי ' מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפי  נהא מש,דף פג

מתיא בן חרש מתיר ועוד אמר ' שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו ור

מתיא בן חרש החושש בגרונו מטילין לו סם בתוך פיו בשבת מפני שהוא ספק נפשות ' ר

ליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק וכל ספק נפשות דוחה את השבת מי שנפלה ע

ספק ישראל מפקחין עליו את הגל מצאוהו חי מפקחין { נכרי> }כותי>חי ספק מת ספק 

: ואם מת יניחוהו

ר מניין היו יודעין שהאירו עיניו משיבחין בין טוב לרע אמר אביי "ת  א גמרא,דף פג

ונבילה מאכילין אותו נבילה ר מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו הקל הקל טבל "ובטעמא ת

טבל ושביעית שביעית טבל ותרומה תנאי היא דתניא מאכילין אותו טבל ואין מאכילין 

אותו תרומה בן תימא אומר תרומה ולא טבל אמר רבה היכא דאפשר בחולין דכולי עלמא 

לא פליגי דמתקנינן ליה ומספינן ליה כי פליגי בדלא אפשר בחולין מר סבר טבל חמור 

סבר תרומה חמורה מר סבר טבל חמור אבל תרומה חזיא לכהן ומר סבר תרומה ומר 

חמורה אבל טבל אפשר לתקוניה 

אפשר בחולין פשיטא לא צריכא בשבת בשבת נמי פשיטא טלטול מדרבנן   ב גמרא,דף פג

הוא הכא במאי עסקינן בעציץ שאינו נקוב דרבנן מר סבר טבל חמור ומר סבר תרומה 

היא דתניא מי שנשכו נחש קורין לו רופא ממקום למקום ומקרעין לו חמורה לימא תנאי 

אלעזר ' את התרנגולת וגוזזין לו את הכרישין ומאכילין אותו ואין צריך לעשר דברי רבי ר

' שמעון היא ולא רבי אפי' אלעזר בר' ברבי שמעון אומר לא יאכל עד שיעשר נימא ר

מעשר ירק דרבנן אבל במעשר דגן  תימא רבי עד כאן לא קאמר רבי התם אלא לענין

רבי מודה דאי שרית ליה בעציץ שאינו נקוב אתי למיכל בעציץ ' דטבל דאורייתא הוא אפי

ר מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו דבש וכל מיני מתיקה שהדבש וכל מיני "שהוא נקוב ת

( דא ישמואל )פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר "מתיקה מאירין מאור עיניו של אדם ואע

פ שאין ראיה לדבר דהתם לאו "ראו נא כי ארו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה ומאי אע

ש אלא לאחר אכילה אבל קודם אכילה מגרר גריר דכתיב "בולמוס אחזיה אמר אביי ל

וימצאו איש מצרי בשדה ויקחו אתו אל דוד ויתנו לו לחם ויאכל וישקוהו ( א לשמואל )



וקים ויאכל ותשב רוחו אליו כי לא אכל לחם ולא שתה מים ויתנו לו פלח דבילה ושני צמ

נ אמר שמואל מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו "מים שלשה ימים ושלשה לילות אמר ר

' אליה בדבש רב הונא בריה דרב יהושע אמר אף סולת נקיה בדבש רב פפא אמר אפי

של תאנה  יוחנן פעם אחת אחזני בולמוס ורצתי למזרחה' קמחי דשערי בדיבשא אמר ר

החכמה תחיה בעליה דתני רב יוסף הרוצה לטעום טעם תאנה ( קוהלת ז)וקיימתי בעצמי 

יוסי הוו קא אזלי ' יהודה ור' וממגד תבואת שמש ר( דברים לג)יפנה למזרחה שנאמר 

יוסי קפחת את ' ל ר"יהודה קפחיה לרועה אכליה לריפתא א' באורחא אחזיה בולמוס לר

יהודה אני ' ל ר"יוסי אהדרוהו בלגי וצעי א' ה בולמוס לרהרועה כי מטו למתא אחזי

יוסי הוו קא אזלי ' יהודה ור' מ ור"קפחתי את הרועה ואתה קפחת את העיר כולה ותו ר

יוסי לא הוו דייקו בשמא כי מטו לההוא ' יהודה ור' מאיר הוה דייק בשמא ר' באורחא ר

מ אדם רשע "ו כידור אמר שדוכתא בעו אושפיזא יהבו להו אמרו לו מה שמך אמר לה

יוסי אשלימו ליה כיסייהו ' יהודה ור' כי דור תהפוכות המה ר( דברים לב)הוא שנאמר 

מ לא אשלים ליה כיסיה אזל אותביה בי קיבריה דאבוה אתחזי ליה בחלמיה תא שקיל "ר

כיסא דמנח ארישא דההוא גברא למחר אמר להו הכי אתחזי לי בחלמאי אמרי ליה חלמא 

מ ונטריה כולי יומא ואייתיה למחר אמרו לו הב לן כיסן "שי לית בהו ממשא אזל רדבי שמ

מ אמאי לא דייקיתו בשמא אמרו ליה אמאי "אמר להו לא היו דברים מעולם אמר להו ר

לא אמרת לן מר אמר להו אימר דאמרי אנא חששא אחזוקי מי אמרי משכוהו ועיילוהו 

ימנא לדביתהו ושקלוהו לכיסייהו ואייתו אזל לחנותא חזו טלפחי אשפמיה אזלו ויהבו ס

מים ראשונים האכילו בשר חזיר מים [ דתניא]> דתנן>איהו וקטליה לאיתתיה היינו 

אחרונים הרגו את הנפש ולבסוף הוו דייקי בשמא כי מטו לההוא ביתא דשמיה בלה לא 

כמו >ואמר לבלה נאפים ( יחזקאל כג)עיילו לגביה אמרי שמע מינה רשע הוא דכתיב 

מי שנשכו כלב שוטה  : >אחרי בלותי היתה לי עדנה כלומר זקנה בנאופים( בראשית יח)

ר חמשה דברים נאמרו בכלב שוטה פיו פתוח ורירו נוטף ואזניו סרוחות וזנבו "ת : 'וכו

א אף נובח ואין קולו נשמע ממאי הוי רב אמר "מונח על ירכותיו ומהלך בצידי דרכים וי

בו ושמואל אמר רוח רעה שורה עליו מאי בינייהו איכא בינייהו  נשים כשפניות משחקות

למקטליה בדבר הנזרק תניא כוותיה דשמואל כשהורגין אותו אין הורגין   א גמרא,דף פד

אותו אלא בדבר הנזרק דחייף ביה מסתכן דנכית ליה מיית דחייף ביה מסתכן מאי תקנתיה 

חף ביה חד מינייהו בשוקא שלחינהו נישלח מאניה ונירהיט רב הונא בריה דרב יהושע 

החכמה תחיה בעליה דנכית ליה מיית מאי ( קוהלת ז)למאניה ורהיט אמר קיימתי בעצמי 

תקנתיה אמר אביי ניתי משכא דאפא דדיכרא וניכתוב עליה אנא פלניא בר פלניתא 

אמשכא דאפא דיכרא כתיבנא עלך כנתי כנתי קלירוס ואמרי לה קנדי קנדי קלורוס יה יה 

צבאות אמן אמן סלה ונשלחינהו למאניה ולקברינהו בי קברי עד תריסר ירחי שתא ' ה

ונפקינהו ונקלינהו בתנורא ונבדרינהו לקטמיה אפרשת דרכים והנך תריסר ירחי שתא כי 

שתי מיא לא לישתי אלא בגובתא דנחשא דילמא חזי בבואה דשידא וליסתכן כי הא דאבא 

' ר : מתיא' ועוד אמר ר : ליה אימיה גובתא דדהבא בר מרתא הוא אבא בר מניומי עבדא

יוחנן חש בצפידנא אזל גבה דההיא מטרוניתא עבדא ליה מלתא חמשא ומעלי שבתא אמר 

לה בשבת מאי אמרה ליה לא צריכת אי מצטריכנא מאי אמרה ליה אישתבע לי דלא 

לאלהא מגלית אישתבע לאלהא דישראל לא מגלינא נפק דרשה בפירקא והא אישתבע לה 

דישראל לא מגלינא הא לעמו ישראל מגלינא והא איכא חלול השם דמגלי לה מעיקרא 



מאי עבדא ליה אמר רב אחא בריה דרב אמי מי שאור שמן זית ומלח רב יימר אמר שאור 

גופיה שמן זית ומלח רב אשי אמר משחא דגדפא דאווזא אמר אביי אנא עבדי לכולהו ולא 

עא אייתי קשייתא דזיתא דלא מלו תילתא וקלינהו בנורא איתסאי עד דאמר לי ההוא טיי

אמרא חדתא ואדביק בככי דריה עבדי הכי ואיתסאי ממאי הוה מחמימי חמימי דחיטי 

ומשיורי כסא דהרסנא ומאי סימניה כד רמי מידי בככיה ואתא דמא מבי דרי רבי יוחנן כי 

נ בר יצחק שאני "י אמר רחש בצפידנא עבד הכי בשבתא ואיתסי ורבי יוחנן היכי עביד הכ

יוחנן כמאן ' צפידנא הואיל ומתחיל בפה וגומר בבני מעיים אמר ליה רב חייא בר אבא לר

ל שאני אומר בזו ולא "מתיא בן חרש דאמר החושש בפיו מטילין לו סם בשבת א' כר

באחרת לימא מסייע ליה מי שאחזו ירקון מאכילין אותו בשר חמור מי שנשכו כלב שוטה 

מתיא בן חרש ' ן אותו מחצר כבד שלו והחושש בפיו מטילין לו סם בשבת דברי רמאכילי

א באילו אין בהם משום רפואה באלו למעוטי מאי מאי לאו למעוטי סם לא למעוטי "וחכ

יוסי ששמע ' ר ישמעאל בר"נ מסתברא דתניא שלשה דברים א"מקיזין דם לסרונכי ה

שבת ומי שנשכו כלב שוטה מאכילין אותו משום רבי מתיא בן חרש מקיזין דם לסרונכי ב

א באילו אין בהן משום רפואה "מחצר כבד שלו והחושש בפיו מטילין לו סם בשבת וחכ

באילו למעוטי מאי מאי לאו אתרתי בתרייתא ולמעוטי דרישא לא אתרתי דרישא קמייתא 

ולמעוטי דסיפא 

ין אותה עד תא שמע דתני רבה בר שמואל עוברה שהריחה מאכיל  ב גמרא,דף פד

שתשוב נפשה ומי שנשכו כלב שוטה מאכילין אותו מחצר כבד שלו והחושש בפיו מטילין 

מתיא בן חרש וחכמים אומרים בזו ולא ' יוסי שאמר משום ר' א בר"לו סם בשבת דברי ר

באחרת בזו אהייא אילימא אעוברה פשיטא עוברה מי איכא למאן דאמר דלא אלא לאו 

נמי דיקא ועוד אמר רבי מתיא בן חרש החושש בפיו ' ר מתניאסם שמע מינה רב אשי אמ

מטילין לו סם בשבת ולא פליגי רבנן עליה ואם איתא דפליגי רבנן עליה ליערבינהו 

למה לי תו למימר  : 'מפני שספק נפשות הוא וכו : מ"וליתנינהו וליפלגו רבנן בסיפא ש

פק שבת זו בלבד אמרו וכל ספק נפשות דוחה את השבת אמר רב יהודה אמר רב לא ס

אלא אפילו ספק שבת אחרת היכי דמי כגון דאמדוה לתמניא יומי ויומא קמא שבתא מהו 

ל תניא נמי הכי מחמין "דתימא ליעכב עד לאורתא כי היכי דלא ניחול עליה תרי שבתא קמ

חמין לחולה בשבת בין להשקותו בין להברותו ולא שבת זו בלבד אמרו אלא לשבת אחרת 

רים נמתין לו שמא יבריא אלא מחמין לו מיד מפני שספק נפשות דוחה את השבת ואין אומ

> נכרים>י "ולא ספק שבת זו אלא אפילו ספק שבת אחרת ואין עושין דברים הללו לא ע

י גדולי ישראל ואין אומרין יעשו דברים "אלא ע{ קטנים> }כותיים>י "ולא ע{ גוים}

ר מפקחין פקוח נפש "צטרפין לדעת אחרת תפ כותיים אבל מ"פ נשים ולא ע"הללו לא ע

ד הא כיצד ראה תינוק שנפל לים "ז משובח ואין צריך ליטול רשות מב"בשבת והזריז ה

ג דקא צייד "ד ואע"ז משובח ואין צריך ליטול רשות מב"פורש מצודה ומעלהו והזריז ה

יך ליטול ז משובח ואין צר"כוורי ראה תינוק שנפל לבור עוקר חוליא ומעלהו והזריז ה

ז "ג דמתקן דרגא ראה שננעלה דלת בפני תינוק שוברה ומוציאו והזריז ה"ד אע"רשות מב

ג דקא מיכוין למיתבר בשיפי מכבין ומפסיקין "ד ואע"משובח ואין צריך ליטול רשות מב

ג דקא ממכיך "ד ואע"ז משובח ואין צריך ליטול רשות מב"מפני הדליקה בשבת והזריז ה

אשמועינן ים משום דאדהכי והכי אזל ליה אבל בור דקא יתיב אימא מכוכי וצריכא דאי 

לא צריכא ואי אשמועינן בור משום דקא מיבעית אבל ננעלה דלת אפשר דיתיב בהאי 



לחצר אחרת אמר ' למה לי דאפי : מכבין ומפסיקין : גיסא ומשביש ליה באמגוזי צריכא

אחר הרוב היכי דמי אי נימא רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל לא הלכו בפקוח נפש 

[ אי נמי]> אלא>אחד בינייהו רובא ישראל נינהו { ונכרי> }וכותי>דאיכא תשעה ישראל 

וישראל אחד הא { נכרים> }כותיים>פלגא ופלגא ספק נפשות להקל אלא דאיכא תשעה 

נמי פשיטא דהוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי לא צריכא דפרוש לחצר 

ל דלא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב איני "תימא כל דפריש מרובא פריש קמאחרת מהו ד

וישראל אחד באותה חצר מפקחין { נכרים> }כותיים>ר יוחנן תשעה "אסי א' והאמר ר

בחצר אחרת אין מפקחין לא קשיא הא דפרוש כולהו הא דפרוש מקצתייהו ומי אמר 

ואם רוב { גוי}כותי { גוים} >כותיים>שמואל הכי והתנן מצא בה תינוק מושלך אם רוב 

ישראל ישראל מחצה על מחצה ישראל ואמר רב לא שנו אלא להחיותו אבל לייחסו לא 

ושמואל אמר לפקח עליו את הגל כי איתמר דשמואל ארישא איתמר אם   א גמרא,דף פה

אמר שמואל ולענין פקוח נפש אינו כן אם רוב { גוי> }כותי{ >גוים> }כותיים>רוב 

למאי הילכתא אמר רב פפא להאכילו נבלות אם רוב { גוי> }כותי{ >גוים> }כותיים>

ישראל ישראל למאי הילכתא להחזיר לו אבידתו מחצה על מחצה ישראל למאי הילכתא 

אמר ריש לקיש לנזקין היכי דמי אי נימא דנגחיה תורא דידן לתורא דידיה נייתי ראיה 

פלגא יהיב ליה אידך פלגא נימא ליה  ונשקול לא צריכא דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן

מאי קאמר לא מיבעיא  : 'מי שנפל עליו מפולת וכו : אייתי ראיה דלאו ישראל אנא ושקול

קאמר לא מיבעיא ספק הוא שם ספק אינו שם דאי איתיה חי הוא דמפקחין אלא אפילו 

> תיכו>ספק חי ספק מת מפקחין ולא מיבעיא ספק חי ספק מת דישראל אלא אפילו ספק 

מצאוהו חי פשיטא לא צריכא דאפילו  : מצאוהו חי מפקחין : ספק ישראל מפקחין{ נכרי}

יהודה בן לקיש דתניא אין ' הא נמי פשיטא לא צריכא לר : ואם מת יניחוהו : לחיי שעה

מצילין את המת מפני הדליקה אמר רבי יהודה בן לקיש שמעתי שמצילין את המת מפני 

בן לקיש לא קאמר אלא מתוך שאדם בהול על מתו אי לא  הדליקה ואפילו רבי יהודה

שרית ליה אתי לכבויי אבל הכא אי לא שרית ליה מאי אית ליה למעבד תנו רבנן עד היכן 

הוא בודק עד חוטמו ויש אומרים עד לבו בדק ומצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו 

הני תנאי כי הני תנאי  התחתונים מעשה היה ומצאו עליונים מתים ותחתונים חיים נימא

ירמיהו )ממעי אמי אתה גוזי ואומר ( תהילים עא)דתניא מהיכן הולד נוצר מראשו שנאמר 

גזי נזרך והשליכי אבא שאול אומר מטיבורו ומשלח שרשיו אילך ואילך אפילו תימא ( ז

אבא שאול עד כאן לא קא אמר אבא שאול התם אלא לענין יצירה דכל מידי ממציעתיה 

אבא שאול מודי דעיקר חיותא באפיה הוא דכתיב ' בל לענין פקוח נפש אפימיתצר א

כל אשר נשמת רוח חיים באפיו אמר רב פפא מחלוקת ממטה למעלה אבל ( בראשית ז)

ממעלה למטה כיון דבדק ליה עד חוטמו שוב אינו צריך דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים 

ר בן עזריה מהלכין בדרך ולוי הסדר ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעז' באפיו וכבר היה ר

ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן נשאלה שאלה זו בפניהם 

אם במחתרת ( שמות כב)ישמעאל ואמר ' מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת נענה ר

ימצא הגנב ומה זה שספק על ממון בא ספק על נפשות בא ושפיכות דמים מטמא את 

ו לפקוח נפש שדוחה את "לשכינה שתסתלק מישראל ניתן להצילו בנפשו ק הארץ וגורם

מעם מזבחי תקחנו למות ' וכי יזד איש על רעהו וגו( שמות כא)ע ואמר "השבת נענה ר

מעם מזבחי ולא מעל מזבחי ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא להמית 



זה שספק יש ממש בדבריו ספק אין  אבל להחיות אפילו מעל מזבחי ומה  ב גמרא,דף פה

ממש בדבריו ועבודה דוחה שבת קל וחומר לפקוח נפש שדוחה את השבת נענה רבי 

אלעזר ואמר ומה מילה שהיא אחד ממאתים וארבעים ושמונה איברים שבאדם דוחה את 

את ( שמות לא)יהודה אומר ' השבת קל וחומר לכל גופו שדוחה את השבת רבי יוסי בר

כי קודש ( שמות לא)ל אך חלק רבי יונתן בן יוסף אומר "ורו יכול לכל תשבתותי תשמ

שמות )שמעון בן מנסיא אומר ' היא לכם היא מסורה בידכם ולא אתם מסורים בידה ר

ושמרו בני ישראל את השבת אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות ( לא

( ויקרא יח)דידי עדיפא מדידהו  ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא"הרבה א

וחי בהם ולא שימות בהם אמר רבא לכולהו אית להו פירכא בר מדשמואל דלית ליה 

ישמעאל דילמא כדרבא דאמר רבא מאי טעמא דמחתרת חזקה אין אדם מעמיד ' פירכא דר

עצמו על ממונו והאי מידע ידע דקאי לאפיה ואמר אי קאי לאפאי קטילנא ליה והתורה 

עקיבא נמי דילמא כדאביי ' להרגך השכם להרגו ואשכחן ודאי ספק מנלן דר אמרה בא

דאמר אביי מסרינן ליה זוגא דרבנן לידע אם ממש בדבריו ואשכחן ודאי ספק מנא לן 

וכולהו אשכחן ודאי ספק מנא לן ודשמואל ודאי לית ליה פירכא אמר רבינא ואיתימא רב 

: צנא דקרינחמן בר יצחק טבא חדא פלפלתא חריפא ממלא 

כ מכפרין עם התשובה תשובה "חטאת ואשם ודאי מכפרין מיתה ויוה  ב משנה,דף פה

כ "מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל החמורות הוא תולה עד שיבא יוה

כ "ויכפר האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה אחטא ויוה

כ מכפר עבירות שבין אדם לחבירו "ת שבין אדם למקום יוהכ מכפר עבירו"מכפר אין יוה

מכל ( ויקרא טז)אלעזר בן עזריה ' כ מכפר עד שירצה את חבירו דרש ר"אין יוה

כ מכפר עבירות שבין אדם "תטהרו עבירות שבין אדם למקום יוה' חטאתיכם לפני ה

אל לפני מי כ מכפר עד שירצה את חבירו אמר רבי עקיבא אשריכם ישר"לחבירו אין יוה

וזרקתי עליכם מים ( יחזקאל לו)אתם מטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר 

מה מקוה מטהר את הטמאים אף '> ה>מקוה ישראל ( ירמיהו יז)טהורים וטהרתם ואומר 

: ה מטהר את ישראל"הקב

אשם ודאי אין אשם תלוי לא והא כפרה כתיבא ביה הנך מכפרי כפרה   ב גמרא,דף פה

אשם תלוי אינו מכפר כפרה גמורה אי נמי הנך אין אחר מכפר כפרתן אשם תלוי  גמורה

כ חייבין אשמות "אחר מכפר כפרתן דתנן חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יוה

עם התשובה אין בפני עצמן לא נימא  : כ מכפרין עם התשובה"מיתה ויוה : תלוין פטורין

רות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה דלא כרבי דתניא רבי אומר על כל עבי

ומגלה פנים בתורה ומיפר [ מהלועג על חבירו]> מפורק עול>יום הכפורים מכפר חוץ 

כ מכפר אפילו "כ מכפר ואם לא עשה תשובה אין יוה"ברית בשר שאם עשה תשובה יוה

ת קלות תשובה מכפרת על עבירו : כ לא בעיא תשובה"כ יוה"תימא רבי תשובה בעיא יוה

השתא על לא תעשה מכפרת על עשה מיבעיא אמר רב יהודה  : על עשה ועל לא תעשה

הכי קאמר על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה ועל לא תעשה גמור לא ורמינהו אלו הן 

קלות עשה ולא תעשה 

יהודה אומר כל ' ש ר"מלא תשא לא תשא וכל דדמי ליה ת( שמות כ)חוץ   א גמרא,דף פו

כ מכפר "א ולמטה תשובה מכפרת מלא תשא ולמעלה תשובה תולה ויוהשהוא מלא תש

ש לפי שנאמר בחורב תשובה ונקה יכול אף לא תשא עמהן "לא תשא וכל דדמי ליה ת



ל את שמו שמו הוא דאינו "לא ינקה יכול אף שאר חייבי לאוין כן ת( שמות לד)ל "ת

ובה מכפרת על עשה ועל מנקה אבל מנקה שאר חייבי לאוין תנאי היא דתניא על מה תש

כ מכפר על כריתות ועל מיתות בית "לא תעשה שניתק לעשה ועל מה תשובה תולה ויוה

דין ועל לא תעשה גמור אמר מר לפי שנאמר בחורב ונקה מנא לן דתניא רבי אלעזר אומר 

אי אפשר לומר נקה שכבר נאמר לא ינקה ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר נקה הא 

אלעזר בן ' מתיא בן חרש את ר' וא לשבין ואינו מנקה לשאינן שבין שאל רכיצד מנקה ה

חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש אמר שלשה הן ותשובה עם ' עזריה ברומי שמעת ד

שובו ( ירמיהו ג)כל אחד ואחד עבר על עשה ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו שנאמר 

כ מכפר שנאמר "בה תולה ויוהבנים שובבים עבר על לא תעשה ועשה תשובה תשו

כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם עבר על כריתות ומיתות בית דין ( ויקרא טז)

ופקדתי בשבט ( תהילים פט)כ תולין ויסורין ממרקין שנאמר "ועשה תשובה תשובה ויוה

פשעם ובנגעים עונם אבל מי שיש חילול השם בידו אין לו כח בתשובה לתלות ולא 

( ישעיהו כב)פר ולא ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת שנאמר כ לכ"ביוה

צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון היכי דמי חילול השם אמר רב ' ונגלה באזני ה

כגון אנא אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר אמר אביי לא שנו אלא 

אמר רבינא ומתא מחסיא אתרא דתבעי  באתרא דלא תבעי אבל באתרא דתבעי לית לן בה

הוא אביי כדשקיל בישרא מתרי שותפי יהיב זוזא להאי וזוזא להאי והדר מקרב להו גבי 

הדדי ועביד חושבנא רבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא 

> השםהיינו חילול >ינאי אמר כל שחביריו מתביישין מחמת שמועתו ' תפילין יצחק דבי ר

אמר רב נחמן בר יצחק כגון דקא אמרי אינשי שרא ליה מריה לפלניא אביי [ היכי דמי]

אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא ' ואהבת את ה( דברים ו)אמר כדתניא 

ח ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו "קורא ושונה ומשמש ת

למדו תורה אוי להם לבריות שלא למדו תורה פלוני אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו ש

( ישעיהו מט)שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר 

ח ואין "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר אבל מי שקורא ושונה ומשמש ת

ו אוי לו לפלוני משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עלי

שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו שלמדו תורה פלוני שלמד תורה ראו 

באמור להם ( יחזקאל לו)כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו ועליו הכתוב אומר 

חנינא גדולה תשובה שמביאה רפאות [ ברבי]> בר>ר חמא "אלה ומארצו יצאו א' עם ה

חנינא רמי [ ברבי]> בר>חמא ' ארפא משובתם אוהבם נדבה ר( ושע ידה)' לעולם שנא

כתיב שובו בנים שובבים דמעיקרא שובבים אתם וכתיב ארפא משובתיכם לא קשיא כאן 

שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם ( ירמיהו ג)מאהבה כאן מיראה רב יהודה רמי כתיב 

תי אתכם אחד מעיר ושנים אנכי בעלתי בכם ולקח[ כי]> הנה>( ירמיהו ג)וכתיב 

י יסורין אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת "ק כאן מאהבה או מיראה כאן ע"ממשפחה ל

אלהיך ' שובה ישראל עד ה( הושע יד)' עד כסא הכבוד שנא

יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה שנאמר ' אמר ר  ב גמרא,דף פו

לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה ( ירמיהו ג)

ר יונתן גדולה "א' עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה

ובא לציון גואל ולשבי ( נט ישעיהו)את הגאולה שנאמר [ שמביאה]> שמקרבת>תשובה 



פשע ביעקב מה טעם ובא לציון גואל משום דשבי פשע ביעקב אמר ריש לקיש גדולה 

אלהיך כי ' שובה ישראל עד ה( הושע יד)תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות שנאמר 

כשלת בעונך הא עון מזיד הוא וקא קרי ליה מכשול איני והאמר ריש לקיש גדולה תשובה 

ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט ( יחזקאל לג)שות לו כזכיות שנאמר שזדונות נע

שמואל בר ' יחיה לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה אמר ר[ הוא]> חיה>וצדקה עליהם 

ובשוב ( יחזקאל יח)יונתן גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם שנאמר ' נחמני אמר ר

רבא משמיה דרבה בר מרי בא יצחק אמרי במע' יחיה אמר ר[ הוא]> חיו>רשע מרשעתו 

וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם מקניט את חבירו 

ת מתפייס הימנו ספק מתפייס "בדברים ספק מתפייס הימנו ספק אין מתפייס הימנו וא

ה אדם עובר עבירה בסתר מתפייס ממנו "בדברים ספק אין מתפייס בדברים אבל הקב

ולא עוד אלא שמחזיק לו ' קחו עמכם דברים ושובו אל ה( יד הושע)בדברים שנאמר 

טובה שנאמר וקח טוב ולא עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים שנאמר 

ארפא משובתם ( הושע יד)ל "ונשלמה פרים שפתינו שמא תאמר פרי חובה ת( הושע יד)

תשובה מוחלין מ אומר גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה "אוהבם נדבה תניא היה ר

ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו מהם לא ( הושע יד)' לכל העולם כולו שנא

נאמר אלא ממנו היכי דמי בעל תשובה אמר רב יהודה כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם 

ר "ראשונה ושניה וניצל הימנה מחוי רב יהודה באותה אשה באותו פרק באותו מקום א

מכסה ( משלי כח)אשרי נשוי פשע כסוי חטאה וכתיב ( הילים לבת)יהודה רב רמי כתיב 

פשעיו לא יצליח לא קשיא הא בחטא מפורסם הא בחטא שאינו מפורסם רב זוטרא בר 

טוביה אמר רב נחמן כאן בעבירות שבין אדם לחבירו כאן בעבירות שבין אדם למקום 

ין לו שניה מוחלין לו יוסי בר יהודה אומר אדם עובר עבירה פעם ראשונה מוחל' תניא ר

על שלשה פשעי ' כה אמר ה( עמוס ב)שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו שנאמר 

הן כל אלה יפעל אל פעמים ( איוב לג[ )ואומר]> ונאמר>ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו 

ש הן כל אלה יפעל "שלש עם גבר מאי ואומר וכי תימא הני מילי בציבור אבל ביחיד לא ת

מכאן ואילך אין מוחלין לו שנאמר על שלשה פשעי ישראל >מים שלש עם גבר אל פע

כ זה לא יתודה עליהן יום "ר עבירות שהתודה עליהן יוה"ת> ועל ארבעה לא אשיבנו

כ אחר ואם לא שנה בהן וחזר והתודה "הכפורים אחר ואם שנה בהן צריך להתודות יוה

קיאו כסיל שונה באולתו רבי אליעזר ככלב שב על ( משלי כו)עליהן עליו הכתוב אומר 

כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי ( תהילים נא)ש שהוא משובח שנאמר "בן יעקב אומר כ

כדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר ' תמיד אלא מה אני מקיים ככלב שב על קיאו וגו

אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו סלקא דעתך אלא אימא נעשית לו כהיתר 

אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם ( שמות לב)יך לפרוט את החטא שנאמר וצר

יהודה בן בבא רבי עקיבא אומר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה אלא מהו ' אלהי זהב דברי ר

ינאי אמר משה לפני הקדוש ברוך ' ינאי דאמר ר' שאמר משה ויעשו להם אלהי זהב כדר

ל עד שאמרו די גרם להם שיעשו אלהי זהב ע כסף וזהב שהרבית להם לישרא"הוא רבש

שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל משה ודוד משה אמר יכתב סורחני שנאמר 

יען לא האמנתם בי להקדישני דוד אמר אל יכתב סורחני שנאמר אשרי נשוי ( במדבר כ)

פשע כסוי חטאה משל דמשה ודוד למה הדבר דומה לשתי נשים שלקו בבית דין אחת 

ואחת אכלה פגי שביעית אמרה להן אותה שאכלה פגי שביעית בבקשה מכם קלקלה 



הודיעו על מה היא לוקה שלא יאמרו על מה שזו לוקה זו לוקה הביאו פגי שביעית ותלו 

בצוארה והיו מכריזין לפניה ואומרין על עסקי שביעית היא לוקה מפרסמין את החנפין 

ק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו ובשוב צדי( יחזקאל ג)מפני חילול השם שנאמר 

פ שנחתם עליו גזר דין של פורענות שלות "תשובת המוחלטין מעכבת הפורענות ואע

רשעים סופה תקלה והרשות מקברת את בעליה ערום נכנס לה וערום יצא ממנה ולואי 

שתהא יציאה כביאה רב כי הוה נפיק למידן דינא אמר הכי בצבו נפשיה לקטלא נפיק וצבו 

ביתיה לית הוא עביד וריקן לביתיה אזיל ולואי שתהא ביאה כיציאה רבא כי הוה נפיק 

לדינא אמר הכי 

בצבו נפשיה לקטלא נפיק וצבו ביתיה לית הוא עביד וריקן לביתיה אזיל   א גמרא,דף פז

אם יעלה לשמים ( איוב כ)ולואי שתהא ביאה כיציאה וכי הוי חזי אמבוהא אבתריה אמר 

עב יגיע כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו רב זוטרא כי הוו מכתפי ליה שיאו וראשו ל

( משלי יח)כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור ודור ( משלי כז)בשבתא דריגלא הוה אמר 

שאת פני רשע לא טוב לא טוב להם לרשעים שנושאין להם פנים בעולם הזה לא טוב לו 

> אחאב מלפני>יען כי נכנע ( כאא מלכים )ז שנאמר "לאחאב שנשאו לו פנים בעוה

להטות צדיק במשפט טוב להם לצדיקים שאין ( משלי יח)לא אביא הרעה בימיו [ מפני]

( במדבר כ)ז שנאמר "ז טוב לו למשה שלא נשאו לו פנים בעוה"נושאין להם פנים בעוה

יען לא האמנתם בי להקדישני הא אילו האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנם ליפטר מן העולם 

אשריהם לצדיקים לא דיין שהן זוכין אלא שמזכין לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל 

( ויקרא י)הדורות שכמה בנים היו לו לאהרן שראויין לישרף כנדב ואביהוא שנאמר 

הנותרים אלא שעמד להם זכות אביהם אוי להם לרשעים לא דיין שמחייבין עצמן אלא 

הדורות הרבה בנים היו לו לכנען שראויין  שמחייבין לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל

ליסמך כטבי עבדו של רבן גמליאל אלא שחובת אביהם גרמה להן כל המזכה את הרבים 

אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים כמעט אין מספיקין בידו לעשות תשובה כל 

בגן עדן ט כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו "המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו מ

כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת וכל המחטיא ( תהילים טז)שנאמר 

את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם 

האומר אחטא ואשוב  : אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו( משלי כח)שנאמר 

מר אחטא ואשוב אחטא ואשוב תרי זימני כדרב הונא אמר רב למה לי למי : אחטא ואשוב

דאמר רב הונא אמר רב כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו סלקא 

לימא  : אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר : דעתך אלא נעשית לו כהיתר

ה תשובה בין לא עשה דלא כרבי דתניא רבי אומר על כל עבירות שבתורה בין עש' מתני

רמי  : 'עבירות שבין אדם למקום וכו : כ מכפר אפילו תימא רבי אגב שאני"תשובה יוה

כ מכפר והא כתיב "ליה רב יוסף בר חבו לרבי אבהו עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה

אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים מאן אלהים דיינא אי הכי אימא סיפא ( א בשמואל )

א איש מי יתפלל לו הכי קאמר אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ימחול לו יחט' ואם לה

יצחק כל המקניט את ' יחטא איש מי יתפלל בעדו תשובה ומעשים טובים אמר ר' ואם לה

בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך ( משלי ו)חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו שנאמר 

כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך נוקשת באמרי פיך עשה זאת אפוא בני והנצל 

רב חסדא [ אמר]> ואמר>אם ממון יש בידך התר לו פסת יד ואם לאו הרבה עליו ריעים 



ישור על אנשים ( איוב לג)וצריך לפייסו בשלש שורות של שלשה בני אדם שנאמר 

יוסי בר חנינא כל המבקש ' ר[ אמר]> ואמר>ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי 

אנא שא נא ועתה ( בראשית נ)מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים שנאמר  מטו

אלהי ישראל ' שא נא ואם מת מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו ואומר חטאתי לה

אבא ' אבא בהדיה אזל איתיב אדשא דר' ירמיה הוה ליה מילתא לר' ולפלוני שחבלתי בו ר

א ארישא אמר עשאוני כאשפה קרא אנפשיה בהדי דשדיא אמתיה מיא מטא זרזיפי דמי

אבא ונפיק לאפיה אמר ליה השתא צריכנא ' מאשפות ירים אביון שמע ר( תהילים קיג)

זירא כי הוה ליה מילתא בהדי איניש הוה ' למיפק אדעתך דכתיב לך התרפס ורהב רעיך ר

מילתא  חליף ותני לקמיה וממציא ליה כי היכי דניתי וניפוק ליה מדעתיה רב הוה ליה

בהדי ההוא טבחא לא אתא לקמיה במעלי יומא דכפורי אמר איהו איזיל אנא לפיוסי ליה 

פגע ביה רב הונא אמר ליה להיכא קא אזיל מר אמר ליה לפיוסי לפלניא אמר אזיל אבא 

למיקטל נפשא אזל וקם עילויה הוה יתיב וקא פלי רישא דלי עיניה וחזייה אמר ליה אבא 

בהדך בהדי דקא פלי רישא אישתמיט גרמא ומחייה בקועיה וקטליה  את זיל לית לי מילתא

רב הוה פסיק סידרא קמיה דרבי עייל 

ש ברבי "חייא הדר לרישא עייל בר קפרא הדר לרישא אתא ר' אתא ר  ב גמרא,דף פז

חמא אמר כולי האי נהדר וניזיל לא הדר איקפיד [ 'בר]> בר>חנינא ' הדר לרישא אתא ר

' לגביה תליסר מעלי יומי דכפורי ולא איפייס והיכי עביד הכי והאמר רחנינא אזל רב ' ר

יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים רב שאני ורבי 

חנינא היכי עביד הכי והאמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו אלא 

א וגמירי דכל דזקפוהו בדיקלא רישא הוי חנינא חלמא חזי ליה לרב דזקפוהו בדיקל' ר

אמר שמע מינה בעי למעבד רשותא ולא איפייס כי היכי דליזיל ולגמר אורייתא בבבל 

כ עם חשכה אבל אמרו חכמים יתודה קודם שיאכל וישתה שמא "ר מצות וידוי ערב יוה"ת

פ שהתודה קודם שאכל ושתה מתודה לאחר שיאכל וישתה "תטרף דעתו בסעודה ואע

א אירע דבר קלקלה בסעודה ואף על פי שהתודה ערבית יתודה שחרית שחרית יתודה שמ

במוסף במוסף יתודה במנחה במנחה יתודה בנעילה והיכן אומרו יחיד אחר תפלתו ושליח 

צבור אומרו באמצע מאי אמר אמר רב אתה יודע רזי עולם ושמואל אמר ממעמקי הלב 

יהודה אמר כי עונותינו ' מר רבון העולמים ריוחנן א' ולוי אמר ובתורתך כתוב לאמר ר

רבו מלמנות וחטאתינו עצמו מספר רב המנונא אמר אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי 

ו במיתתי הרי אני לפניך ככלי מלא "עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי עפר אני בחיי ק

י "א עבושה וכלימה יהי רצון מלפניך שלא אחטא ומה שחטאתי מרוק ברחמיך אבל ל

יסורין והיינו וידויא דרבא כולה שתא ודרב המנונא זוטא ביומא דכפורי אמר מר זוטרא 

לא אמרן אלא דלא אמר אבל אנחנו חטאנו אבל אמר אבל אנחנו חטאנו תו לא צריך 

דאמר בר המדודי הוה קאימנא קמיה דשמואל והוה יתיב וכי מטא שליחא דצבורא ואמר 

שמע מינה עיקר וידוי האי הוא תנן התם בשלשה פרקים  אבל אנחנו חטאנו קם מיקם אמר

בשנה כהנים נושאין את כפיהן ארבעה פעמים ביום בשחרית במוסף במנחה ובנעילת 

שערים ואלו הן שלשה פרקים בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים מאי נעילת שערים רב 

מתפלל שבע כ "אמר צלותא יתירתא ושמואל אמר מה אנו מה חיינו מיתיבי אור יוה

ומתודה בשחרית מתפלל שבע ומתודה במוסף מתפלל שבע ומתודה במנחה מתפלל שבע 

ומתודה בנעילה מתפלל שבע ומתודה תנאי היא דתניא יום הכפורים עם חשיכה מתפלל 



מ וחכמים אומרים מתפלל שבע ואם רצה לחתום "שבע ומתודה וחותם בוידוי דברי ר

עולא בר רב נחית קמיה דרבא פתח באתה בחרתנו  בוידוי חותם תיובתא דשמואל תיובתא

וסיים במה אנו מה חיינו ושבחיה רב הונא בריה דרב נתן אמר ויחיד אומרה אחר תפלתו 

אמר רב תפלת נעילה פוטרת את של ערבית רב לטעמיה דאמר צלותא יתירא היא וכיון 

לת ערבית דצלי ליה תו לא צריך ומי אמר רב הכי והאמר רב הלכה כדברי האומר תפ

רשות לדברי האומר חובה קאמר מיתיבי אור יום הכפורים מתפלל שבע ומתודה שחרית 

שבע ומתודה מוסף שבע ומתודה בנעילה מתפלל שבע ומתודה ערבית מתפלל שבע מעין 

שמונה עשרה רבי חנינא בן גמליאל משום אבותיו מתפלל שמונה עשרה שלימות 

בחונן הדעת תנאי היא דתניא כל חייבי  מפני שצריך לומר הבדלה  א גמרא,דף פח

כ בעל קרי "טבילות טובלין כדרכן ביום הכפורים נדה ויולדת טובלות כדרכן בלילי יוה

טובל והולך עד המנחה רבי יוסי אומר כל היום כולו ורמינהו הזב והזבה המצורע 

בלילי כ נדה ויולדת טובלות כדרכן "והמצורעת ובועל נדה וטמא מת טובלין כדרכן ביוה

יוסי אומר מן המנחה ולמעלה אין יכול ' כ בעל קרי טובל והולך כל היום כולו ר"יוה

לטבול לא קשיא הא דצלי תפלת נעילה הא דלא צלי אי דצלי מאי טעמייהו דרבנן קא 

יוסי סבר לאו מצוה והתניא הרי שהיה שם ' סברי רבנן טבילה בזמנה מצוה מכלל דר

יסוך ולא יעמוד במקום הטנופת נזדמנה לו טבילת מצוה  ז לא ירחץ ולא"כתוב על בשרו ה

ל "כורך עליו גמי ויורד וטובל רבי יוסי אומר יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף וקי

יוסי בר יהודה אומר ' דבטבילה בזמנה מצוה פליגי ההיא רבי יוסי בר יהודה היא דתניא ר

רים יורד וטובל ולערב ישפשף ר הרואה קרי ביום הכפו"דיה לטבילה שתהא באחרונה ת

תני תנא קמיה > קא סבר מצוה לשפשף>לערב מאי דהוה הוה אלא אימא מבערב ישפשף 

כ עונותיו מחולין לו והתניא עונותיו סדורין מאי סדורין "דרב נחמן הרואה קרי ביוה

כ ידאג כל השנה כולה ואם עלתה "סדורין לימחל תנא דבי רבי ישמעאל הרואה קרי ביוה

נה מובטח לו שהוא בן העולם הבא אמר רב נחמן בר יצחק תדע שכל העולם כולו לו ש

: רעב והוא שבע כי אתא רב דימי אמר מפיש חיי סגי ומסגי
 

 

 מסכת סוכה פרק א

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר   א משנה,דף ב

נות ושחמתה מרובה מצלתה דפ[ שלש]> שלשה>ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה 

: פסולה

תנן התם מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט רבי יהודה אומר אינו צריך   א גמרא,דף ב

מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה ומאי שנא גבי מבוי דתני תקנתא סוכה דאורייתא תני 

פסולה מבוי דרבנן תני תקנתא ואיבעית אימא בדאורייתא נמי תני תקנתא מיהו סוכה 

פסיק ותני פסולה מבוי דלא נפיש מיליה תני תקנתא [ דנפישין מיליה]> דנפישי מילתה>

למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ( ויקרא כג)מ אמר רבה דאמר קרא "מנה

ישראל עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע 



וסוכה תהיה ( ישעיהו ד)א רבי זירא אמר מהכא שדר בסוכה משום דלא שלטא בה עינ

לצל יומם מחורב עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם 

ל אביי אלא מעתה העושה סוכתו בעשתרות קרנים "יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות א

ליכא ל התם דל עשתרות קרנים איכא צל סוכה הכא דל דפנות "הכי נמי דלא הוי סוכה א

בסוכות תשבו שבעת ימים אמרה תורה כל שבעת ( ויקרא כג)צל סוכה ורבא אמר מהכא 

הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי עד עשרים אמה אדם עושה דירתו דירת עראי 

ל אביי אלא "למעלה מעשרים אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע א

ל הכי קאמינא לך "בן הכי נמי דלא הוי סוכה אמעתה עשה מחיצות של ברזל וסיכך על ג

' אמה דאדם עושה דירתו דירת עראי כי עביד ליה דירת קבע נמי נפיק למעלה מכ' עד כ

אמה דאדם עושה דירתו דירת קבע כי עביד ליה דירת עראי נמי לא נפיק 

 כולהו כרבה לא אמרי ההוא ידיעה לדורות היא כרבי זירא נמי לא אמרי  ב גמרא,דף ב

כ לימא קרא וחופה תהיה לצל יומם ומאי "ההוא לימות המשיח הוא דכתיב ורבי זירא א

וסוכה תהיה לצל יומם שמעת מינה תרתי כרבא נמי לא אמרי משום קושיא דאביי כמאן 

יאשיה אמר רב מחלוקת בשאין דפנות מגיעות לסכך אבל דפנות ' אזלא הא דאמר ר

שרה כמאן כרבה דאמר משום דלא שלטא מגיעות לסכך אפילו למעלה מעשרים אמה כ

בה עינא וכיון דדפנות מגיעות לסכך משלט שלטא בה עינא כמאן אזלא הא דאמר רב 

הונא אמר רב מחלוקת בשאין בה אלא ארבע אמות על ארבע אמות אבל יש בה יותר 

למעלה מעשרים אמה כשרה כמאן כרבי זירא דאמר ' מארבע אמות על ארבע אמות אפי

א וכיון דרויחא איכא צל סוכה כמאן אזלא הא דאמר רב חנן בר רבה אמר רב משום צל הו

מחלוקת בשאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו אבל מחזקת יותר מכדי ראשו 

ורובו ושולחנו אפילו למעלה מעשרים אמה כשרה כמאן דלא כחד בשלמא דרבי יאשיה 

שעורא במשכא ואיהו לא קא יהיב  פליגא אדרב הונא ורב חנן בר רבה דאינהו קא יהבי

שעורא במשכא אלא רב הונא ורב חנן בר רבה נימא בהכשר סוכה קמיפלגי דמר סבר 

הכשר סוכה בארבע אמות ומר סבר הכשר סוכה במחזקת ראשו ורובו ושולחנו לא דכולי 

עלמא הכשר סוכה ראשו ורובו ושולחנו והכא בהא קמיפלגי דמר סבר במחזקת ראשו 

ה כשרה ומר סבר מראשו ורובו "חנו פליגי אבל יותר מראשו ורובו ושולחנו דורובו ושול

אמות דברי הכל כשרה מיתיבי סוכה שהיא ' אמות פליגי אבל יותר מד' ושולחנו עד ד

גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר עד ארבעים וחמשים אמה אמר 

ה גבוהה מעשרים אמה והיו זקנים רבי יהודה מעשה בהילני המלכה בלוד שהיתה סוכת

נכנסין ויוצאין לשם ולא אמרו לה דבר אמרו לו משם ראייה אשה היתה ופטורה מן 

הסוכה אמר להן והלא שבעה בנים הוו לה ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים 

למה לי למיתני ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים הכי קאמר להו כי תאמרו 

טנים היו וקטנים פטורין מן הסוכה כיון דשבעה הוו אי אפשר דלא הוי בהו חד בנים ק

שאינו צריך לאמו וכי תימרו קטן שאינו צריך לאמו מדרבנן הוא דמיחייב ואיהי בדרבנן 

ד בשאין דפנות "פ חכמים בשלמא למ"ש ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא ע"לא משגחה ת

בסוכה שאין דפנות מגיעות לסכך  מגיעות לסכך מחלוקת דרכה של מלכה לישב

משום אוירא אלא למאן דאמר בסוכה קטנה מחלוקת וכי דרכה של מלכה   א גמרא,דף ג

לישב בסוכה קטנה אמר רבה בר רב אדא לא נצרכה אלא לסוכה העשויה קיטוניות 

קיטוניות וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה העשויה קיטוניות קיטוניות אמר רב אשי לא 



א לקיטוניות שבה רבנן סברי בניה בסוכה מעליא הוו יתבי ואיהי יתבה נצרכה אל

יהודה סבר בניה גבה הוו ' בקיטוניות משום צניעותא ומשום הכי לא אמרי לה דבר ור

ה לא אמרי לה דבר אמר רב שמואל בר יצחק הלכה צריכה שתהא מחזקת "יתבי ואפ

כמאן איכא דאמרי אמר רבי ל אלא "ש א"ל רבי אבא כמאן כב"ראשו ורובו ושולחנו א

ש היא ולא תזוז מינה מתקיף לה רב נחמן בר יצחק ממאי "ל ב"אבא דאמר לך מני א

ש ובית הלל בסוכה קטנה פליגי דלמא בסוכה גדולה פליגי וכגון דיתיב אפומא "דב

דמטולתא ושולחנו בתוך הבית דבית שמאי סברי גזרינן שמא ימשך אחר שולחנו ובית 

ינן ודיקא נמי דקתני מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית הלל סברי לא גזר

ש פוסלין ובית הלל מכשירין ואם איתא מחזקת ואינה מחזקת מיבעי ליה ובסוכה קטנה "ב

לא פליגי והתניא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו כשרה רבי אומר עד שיהא בה ארבע אמות 

שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות  על ארבע אמות ותניא אידך רבי אומר כל סוכה

א אפילו אינה מחזקת אלא ראשו ורובו כשרה ואילו שולחנו לא קתני קשיין "פסולה וחכ

ש "ה אמר מר זוטרא מתניתין נמי דיקא מדקתני ב"ש הא ב"מ הא ב"אהדדי אלא לאו ש

א ה אומרים יצא מיבעי ליה ואלא קשי"א לא יצא וב"ה מכשירין ואם איתא בש"פוסלין וב

מי שהיה לעולם בתרתי פליגי פליגי בסוכה קטנה ופליגי בסוכה גדולה וחסורי מיחסרא 

ה "ש אומרים לא יצא וב"והכי קתני מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב

ש פוסלין ובית הלל מכשירין "אומרים יצא ושאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו בלבד ב

שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה ומן מאן תנא להא דתנו רבנן בית 

המעקה ואינו מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי 

המלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב 

ין בו ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואין האחין והשותפין חולק  ב גמרא,דף ג

לימא רבי היא ולא רבנן אפילו תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא לענין סוכה 

אמות על ' רבנן מודו דאי אית ביה ד' דדירת עראי היא אבל לגבי בית דדירת קבע הוא אפי

אמר מר פטור מן המזוזה ומן  : אמות דיירי ביה אינשי ואי לא לא דיירי ביה אינשי' ד

א בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה המעקה ואין מטמ

ט "ט דבית כתיב בהו בכולהו ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב מ"מ

ט דלא גרע מחצר "דלא חזי לדירה עירובי חצירות אין מניחין בו אבל שיתוף מניחין בו מ

שיתופי מבוי במבוי והוינן בה עירובי חצירות בחצר שבמבוי דתנן עירובי חצירות בחצר 

והתנן הנותן עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב והדר שם אינו אוסר אלא 

אימא עירובי חצירות בבית שבחצר ושיתופי מבואות בחצר שבמבוי והאי לא גרע מחצר 

ט "לא משוינן ליה משבמבוי ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות דאפילו כבורגנין 

בורגנין חזו למילתייהו והאי לא חזי למילתיה ואין האחין והשותפין חולקין בו טעמא דלית 

אמות חולקין והתנן אין חולקין את החצר עד שיהא בה ארבע ' אמות הא אית ביה ד' ביה ד

אמות לזה וארבע אמות לזה אלא אימא אין בו דין חלוקה כחצר דאמר רב הונא חצר לפי 

תחיה מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח ארבע אמות והשאר חולקין אותו פ

בשוה דהני מילי בית דלמהוי קאי יהבינא ליה חצר האי דלמיסתר קאי לא יהבינן ליה 

היתה גבוהה מעשרים אמה ובא למעטה בכרים וכסתות לא הוי מיעוט  : חצר

ה דעתו אצל כל אדם תבן ובטלו משום דבטל[ לכולהו]ג דבטלינהו "ואע  א גמרא,דף ד

יוסי ורבנן ' הוי מיעוט וכל שכן עפר ובטלו תבן ואין עתיד לפנותו ועפר סתם מחלוקת ר



דתנן בית שמילאהו תבן או צרורות וביטלו מבוטל ביטלו אין לא ביטלו לא ותני עלה רבי 

הרי הוא יוסי אומר תבן ואין עתיד לפנותו הרי הוא כעפר סתם ובטל עפר ועתיד לפנותו 

אמה אם צלתם ' כסתם תבן ולא בטיל היתה גבוהה מעשרים אמה והוצין יורדין בתוך כ

סבר ' טפחים והוצין יורדין לתוך י' מרובה מחמתם כשרה ואם לאו פסולה היתה גבוהה י

ל רבא הא דירה סרוחה היא ואין אדם "אביי למימר אם חמתם מרובה מצלתם כשירה א

מעשרים אמה ובנה בה איצטבא כנגד דופן האמצעי על פני  דר בדירה סרוחה היתה גבוהה

אמות פסולה ' כולה ויש בה הכשר סוכה כשרה ומן הצד אם יש משפת איצטבא לכותל ד

פחות מארבע אמות כשרה מאי קא משמע לן דאמרינן דופן עקומה תנינא בית שנפחת 

כאן כשרה מהו וסיכך על גביו אם יש מן הכותל לסיכוך ארבע אמות פסולה הא פחות מ

ל היתה גבוהה "דתימא התם הוא דחזיא לדופן אבל הכא דלא חזיא לדופן אימא לא קמ

מעשרים אמה ובנה איצטבא באמצעיתה אם יש משפת איצטבא ולדופן ארבע אמות לכל 

רוח ורוח פסולה פחות מארבע אמות כשרה מאי קא משמע לן דאמרינן דופן עקומה היינו 

מרוח אחת אמרינן אבל כל רוח ורוח לא קא משמע לן היתה  הך מהו דתימא דופן עקומה

טפחים ' טפחים וחקק בה כדי להשלימה לעשרה אם יש משפת חקק ולכותל ג' פחותה מי

פסולה 

פחות משלשה טפחים כשרה מאי שנא התם דאמרת פחות מארבע אמות   ב גמרא,דף ד

ת מארבע אמות ומאי שנא הכא דאמרת פחות משלשה טפחים התם דאיתיה לדופן פחו

סגיא הכא לשוויי לדופן פחות משלשה טפחים אין אי לא לא היתה גבוהה מעשרים אמה 

ובנה בה עמוד שהוא גבוה עשרה טפחים ויש בו הכשר סוכה סבר אביי למימר גוד אסיק 

ר נעץ ארבעה קונדיסין וסיכך על גבן "ל רבא בעינן מחיצות הניכרות וליכא ת"מחיצתא א

כמים פוסלין אמר רב הונא מחלוקת על שפת הגג דרבי יעקב סבר יעקב מכשיר וח' ר

אמרינן גוד אסיק מחיצתא ורבנן סברי לא אמרינן גוד אסיק מחיצתא אבל באמצע הגג 

דברי הכל פסולה ורב נחמן אמר באמצע הגג מחלוקת איבעיא להו באמצע הגג מחלוקת 

מחלוקת תיקו מיתיבי נעץ  אבל על שפת הגג דברי הכל כשרה או דלמא בין בזו ובין בזו

יעקב מכשיר וחכמים פוסלין והא ארץ דכאמצע הגג ' קונדיסין בארץ וסיכך על גבן ר' ד

דמי וקא מכשיר רבי יעקב תיובתא דרב הונא תיובתא ועוד באמצע הוא דפליגי אבל על 

שפת הגג דברי הכל כשרה לימא תיהוי תיובתיה דרב הונא בתרתי אמר לך רב הונא פליגי 

צע הגג והוא הדין על שפת הגג והאי דקמיפלגי באמצע הגג להודיעך כחו דרבי יעקב באמ

יעקב ' ר נעץ ארבעה קונדיסין בארץ וסיכך על גבן ר"דאפילו באמצע הגג נמי מכשיר ת

אומר רואין כל שאילו יחקקו ויחלקו ויש בהן טפח לכאן וטפח לכאן נידונין משום דיומד 

ומד שהיה רבי יעקב אומר דיומדי סוכה טפח וחכמים ואם לאו אין נידונין משום די

 : ושאינה גבוהה עשרה טפחים : אומרים עד שיהו שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח

מנלן אתמר רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו בכולה סדר מועד כל כי האי זוגא 

י כאן עשרה וכתיב חלופי רבי יוחנן ומעיילי רבי יונתן ארון תשעה וכפורת טפח הר

ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת ( שמות כה)

יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו ' ותניא ר  א גמרא,דף ה

והארץ נתן לבני אדם ולא ירדה שכינה ' השמים שמים לה( תהילים קטו)למרום שנאמר 

( זכריה יד)עלה מעשרה טפחים והכתיב על הר סיני למ' וירד ה( שמות יט)למטה והכתיב 

ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים למעלה מעשרה טפחים ולא עלו משה ואליהו 



( ב במלכים )ומשה עלה אל האלהים למטה מעשרה והכתיב ( שמות יט)למרום והכתיב 

מאחז פני כסא פרשז עליו ( איוב כו)ויעל אליהו בסערה השמים למטה מעשרה והכתיב 

תנחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו למטה מעשרה מכל מקום ' ואמר ר עננו

מאחז פני כסא כתיב אישתרבובי אישתרבב ליה כסא עד עשרה ונקט ביה בשלמא ארון 

ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה ( שמות כה)תשעה דכתיב 

רבי חנינא כל הכלים שעשה משה נתנה בהן וחצי קומתו אלא כפורת טפח מנלן דתני 

תורה מדת ארכן ומדת רחבן ומדת קומתן כפורת מדת ארכה ומדת רחבה נתנה מדת 

ועשית לו מסגרת טפח ( שמות כה)קומתה לא נתנה צא ולמד מפחות שבכלים שנאמר 

סביב מה להלן טפח אף כאן טפח ונילף מכלים גופייהו תפשת מרובה לא תפשת תפשת 

אצבעות ומוקף מאזן ' ת ונילף מציץ דתניא ציץ דומה כמין טס של זהב ורחב במועט תפש

יוסי ' ר אליעזר בר"ד מלמטה וא"א מלמעלה וקדש למ"ד ה"שיטין יו' לאזן וכתוב עליו ב

בשיטה אחת דנין כלי מכלי ואין דנין כלי מתכשיט ' אני ראיתיו ברומי וכתוב עליו קדש לה

ין כלי מכלי ואין דנין כלי מהכשר כלי אי הכי מסגרת נמי ונילף מזר דאמר מר זר משהו דנ

הכשר כלי הוא מסגרתו למטה היתה הניחא למאן דאמר מסגרתו למטה היתה אלא למאן 

דאמר מסגרתו למעלה היתה מאי איכא למימר האי הכשר כלי הוא אלא דנין דבר שנתנה 

נתנה בהן תורה מדה  בו תורה מדה מדבר שנתנה בו תורה מדה ואל יוכיחו ציץ וזר שלא

על פני הכפורת קדמה ואין פנים פחות מטפח ואימא ( ויקרא טז)כלל רב הונא אמר מהכא 

כאפי 

דבר יוכני תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת ואימא כאפי   ב גמרא,דף ה

דציפרתא דזוטר טובא אמר רב אחא בר יעקב רב הונא פני פני גמר כתיב הכא אל פני 

מאת פני יצחק אביו ונילף מפנים של מעלה דכתיב ( בראשית כז)הכפורת וכתיב התם 

ת תפשת מועט תפשת כראות פני אלהים ותרצני תפשת מרובה לא תפש( בראשית לג)

אל הכפורת יהיו פני הכרובים אמר רב אחא בר יעקב ( שמות כה)ונילף מכרוב דכתיב 

ר אבהו "גמירי אין פני כרובים פחותין מטפח ורב הונא נמי מהכא גמיר ומאי כרוב א

פני האחד ( יחזקאל י)ל אביי אלא מעתה דכתיב "כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא א

י השני פני אדם היינו כרוב היינו אדם אפי רברבי ואפי זוטרא וממאי פני הכרוב ופנ

( א ומלכים )דחללה עשרה בר מסככה אימא בהדי סככה אלא מבית עולמים גמר דכתיב 

ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו ' והבית אשר בנה המלך שלמה לה

רוב השני ותניא מה מצינו קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכ( א ומלכים )וכתיב 

בבית עולמים כרובים בשליש הבית הן עומדין משכן נמי כרובים בשליש הבית הן עומדין 

עשר אמות אורך הקרש כמה הוי להו שיתין ( שמות כו)משכן כמה הוי עשר אמות דכתיב 

פושכי תלתיה כמה הוי עשרים פושכי דל עשרה דארון וכפורת פשו להו עשרה וכתיב 

והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת קרייה ( שמות כה)

רחמנא סככה למעלה מעשרה ממאי דגדפינהו עילוי רישייהו קיימי דלמא להדי רישייהו 

קיימי אמר רב אחא בר יעקב למעלה כתיב ואימא דמידלי טובא מי כתיב למעלה למעלה 

יהודה דאמר אמה של בנין ששה ' לא לרמאיר דאמר כל האמות היו בינוניות א' הניחא לר

טפחים ושל כלים חמשה מאי איכא למימר ארון וכפורת כמה הוי להו תמניא ופלגא פשו 

להו חד סרי ופלגא אימא סוכה עד דהויא חד סרי ופלגא אלא לרבי יהודה הלכתא גמירי 

עורין חייא בר אשי אמר רב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני שי' לה דאמר ר



ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ( דברים ח)דאורייתא נינהו דכתיב 

ודבש ואמר רב חנין כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר חטה לבית המנוגע דתנן הנכנס לבית 

המנוגע וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידו הוא והן טמאין מיד 

רגליו וטבעותיו באצבעותיו הוא טמא מיד והן היה לבוש כליו וסנדליו ב  א גמרא,דף ו

טהורים עד שישהה בכדי אכילת פרס פת חטין ולא פת שעורין מיסב ואוכל בליפתן 

שעורה דתנן עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל גפן כדי רביעית יין 

 לנזיר תאנה כגרוגרת להוצאת שבת רמון דתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרמונים

ארץ שכל שיעוריה כזיתים כל שיעוריה סלקא דעתך > ודבש>ארץ זית שמן ( דברים ח)

הא איכא הני דאמרינן אלא אימא שרוב שיעוריה כזיתים דבש ככותבת הגסה ביום 

הכפורים אלמא דאורייתא נינהו ותסברא שיעורין מי כתיבי אלא הלכתא נינהו וקרא 

במים > את בשרו>ורחץ ( ויקרא יד)דכתיב אסמכתא בעלמא הוא חציצין דאורייתא נינהו 

שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין המים כי אתאי הלכתא לשערו כדרבה בר בר חנה דאמר 

רבה בר בר חנא נימא אחת קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות שתים איני יודע שערו נמי 

אתאי דאורייתא נינהו דכתיב ורחץ את בשרו במים את הטפל לבשרו ומאי ניהו שערו כי 

הלכתא לכדרבי יצחק דאמר רבי יצחק 

דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו על   ב גמרא,דף ו

רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד וליגזר 

שאינו מקפיד היא נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד אי נמי משום רובו 

גופא גזירה ואנן ניקום ונגזר גזירה לגזירה מחיצין הא דאמרן הניחא לרבי יהודה אלא 

ושאין לה שלש  : מ מאי איכא למימר כי אתאי הלכתא לגוד ולבוד ודופן עקומה"לר

ש אומר שלש כהלכתן ורביעית "תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח ר : דפנות

שמעון סבר יש אם למקרא ' קמיפלגי רבנן סברי יש אם למסורת וראפילו טפח במאי 

בסכת בסכת בסכות הרי כאן ארבע דל חד לגופיה ( ויקרא כג)רבנן סברי יש אם למסורת 

שמעון ' פשו להו תלתא שתים כהלכתן ואתאי הלכתא וגרעתה לשלישית ואוקמה אטפח ר

קרא לגופיה פשו להו  סבר יש אם למקרא בסכות בסכות בסכות הרי כאן שש דל חד

ארבע שלש כהלכתן אתאי הלכתא וגרעתה לרביעית ואוקמתה אטפח ואי בעית אימא 

דכולי עלמא יש אם למקרא והכא בהא קמיפלגי מר סבר סככה בעיא קרא ומר סבר סככה 

ס כי "לא בעיא קרא ואיבעית אימא דכולי עלמא יש אם למסורת והכא בהא קמיפלגי מ

כי אתאי הלכתא להוסיף ואיבעית אימא דכולי עלמא כי אתאי  ס"אתאי הלכתא לגרע ומ

ס "ס דורשין תחילות ומ"הלכתא לגרע ויש אם למסורת והכא בדורשין תחילות קמיפלגי מ

וסוכה תהיה לצל ( ישעיהו ד)ש מהכא "אין דורשין תחילות רב מתנה אמר טעמיה דר

מידו אמר רב מעמידו יומם מחורב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר ואותו טפח היכן מע

כנגד היוצא אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב 

ויעמידנו כנגד ראש תור שתיק רב איתמר נמי אמר שמואל משמיה דלוי   א גמרא,דף ז

מעמידו כנגד היוצא וכן מורין בי מדרשא מעמידו כנגד היוצא רבי סימון ואיתימא רבי 

ת משלשה טפחים סמוך לדופן וכל יהושע בן לוי אמר עושה לו טפח שוחק ומעמידו בפחו

פחות משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי אמר רב יהודה סוכה העשויה כמבוי כשרה ואותו 

יהושע בן לוי אמר עושה לו פס ' טפח מעמידו לכל רוח שירצה רבי סימון ואיתימא ר

ארבעה ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן וכל פחות משלשה סמוך לדופן 



ומאי שנא התם דקאמרת סגיא טפח שוחק ומאי שנא הכא דקאמרת בעיא פס כלבוד דמי 

ארבעה התם דאיכא שתי דפנות כהלכתן סגי ליה בטפח שוחק הכא דליכא שתי דפנות אי 

איכא פס ארבעה אין אי לא לא אמר רבא ואינה נתרת אלא בצורת הפתח איכא דאמרי 

וצריכא נמי צורת הפתח רב  אמר רבא וניתרת נמי בצורת הפתח איכא דאמרי אמר רבא

ל לא סבר מר "אשי אשכחיה לרב כהנא דקא עביד טפח שוחק וקא עביד צורת הפתח א

ל אנא כאידך לישנא דרבא סבירא לי "להא דרבא דאמר רבא ונתרת נמי בצורת הפתח א

אמר רבא וכן לשבת מגו דהויא  : 'שתים כהלכתן כו : דאמר רבא וצריכא נמי צורת הפתח

סוכה הויא דופן לענין שבת איתיביה אביי ומי אמרינן מגו והתניא דופן סוכה  דופן לענין

כדופן שבת ובלבד שלא יהא בין קנה לחברו שלשה טפחים ויתירה שבת על סוכה 

שהשבת אינה נתרת אלא בעומד מרובה על הפרוץ מה שאין כן בסוכה מאי לאו יתירה 

עלמא על שבת דסוכה אי הכי ליתני שבת דסוכה אסוכה ולא אמרינן מגו לא יתירה שבת ד

נמי יתירה סוכה דעלמא אסוכה דשבת דאילו סוכה דעלמא בעיא טפח שוחק ואילו סוכה 

דשבת לא בעיא טפח שוחק וסגי בלחי דהא את הוא דאמרת סיכך על גבי מבוי שיש לו 

לחי כשר ההוא לא אצטריכא ליה השתא מקילתא לחמירתא אמרינן מחמירתא לקילתא 

ן גופא אמר רבא לא כל שכ

סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשרה ואמר רבא סיכך על גבי פסי ביראות   ב גמרא,דף ז

כשרה וצריכא דאי אשמעינן מבוי משום דאיכא שתי דפנות מעלייתא אבל גבי פסי 

ביראות דליכא שתי דפנות מעלייתא אימא לא ואי אשמעינן פסי ביראות משום דאיכא שם 

כך על גבי מבוי דליכא שם ארבע דפנות אימא לא ואי אשמעינן הני ארבע דפנות אבל סי

ושחמתה מרובה  : תרתי מחמירתא לקילתא אבל מקילתא לחמירתא אימא לא צריכא

ר חמתה מחמת סיכוך ולא מחמת דפנות רבי יאשיה אומר אף מחמת "ת : מצלתה פסולה

וסכות ( שמות מ)יב ט דרבי יאשיה דכת"דפנות אמר רב יימר בר שלמיה משמיה דאביי מ

על הארון את הפרוכת פרוכת מחיצה וקא קרייה רחמנא סככה אלמא מחיצה כסכך בעינן 

יאשיה ורבי יהודה ורבי ' ורבנן ההוא דניכוף ביה פורתא דמחזי כסכך אמר אביי רבי ור

שמעון ורבן גמליאל ובית שמאי ורבי אליעזר ואחרים כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע 

אמות פסולה רבי יאשיה ' דתניא רבי אומר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ד בעינן רבי

אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ' הא דאמרן רבי יהודה דתנן סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ

אפילו טפח ' כהלכתן וד' אפילו טפח רבי שמעון אומר ג' כהלכתן וג' שמעון דתניא ב' ור

ש העגלה או בראש הספינה רבן גמליאל פוסל רבן גמליאל דתניא העושה סוכתו ברא

ע מכשיר בית שמאי דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית בית "ור

שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין רבי אליעזר דתנן העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה 

אומרים  לכותל רבי אליעזר פוסל לפי שאין לה גג וחכמים מכשירין אחרים דתניא אחרים

יוחנן סוכה העשויה ככבשן אם ' סוכה העשויה כשובך פסולה לפי שאין לה זויות אמר ר

ד בני אדם כשרה ואם לאו פסולה כמאן כרבי דאמר כל סוכה "יש בהקיפה כדי לישב בה כ

שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה מכדי גברא באמתא יתיב כל שיש בהקיפו 

ח בתריסר סגי שלשה טפחים יש בו רוחב טפ

הני מילי בעיגולא אבל בריבועא בעיא טפי מכדי כמה מרובע יותר על   א גמרא,דף ח

העיגול רביע בשיתסר סגי הני מילי בעיגול דנפיק מגו ריבועא אבל ריבועא דנפיק מגו 

עגולא בעיא טפי משום מורשא דקרנתא מכדי כל אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשא 



משי סגיא לא דק אימור דאמרינן לא דק פורתא טובא מי באלכסונא בשיבסר נכי חו

ל מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי מי סברת גברא באמתא יתיב "אמרינן לא דק א

תלתא גברי בתרתי אמתא יתבי כמה הוו להו שיתסר אנן שיבסר נכי חומשא בעינן לא דק 

אסי לרב אשי  אימור דאמרינן לא דק לחומרא לקולא מי אמרינן לא דק אמר ליה רב

לעולם גברא באמתא יתיב ורבי יוחנן מקום גברי לא קחשיב כמה הוו להו תמני סרי 

בשיבסר נכי חומשא סגיא היינו דלא דק ולחומרא לא דק רבנן דקיסרי ואמרי לה דייני 

דקיסרי אמרי עיגולא דנפיק מגו ריבועא רבעא 

 : קחזינן דלא הוי כולי האי ריבועא דנפיק מגו עיגולא פלגא ולא היא דהא  ב גמרא,דף ח

מ שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית אינה סוכה וחייבת "ר לוי משום ר"א

במזוזה והחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה ואמאי תהוי חיצונה כבית שער הפנימית 

ך סוכת גוים סוכת נשים סוכת בהמה "ותתחייב במזוזה משום דלא קביע תנו רבנן גנב

תים סוכה מכל מקום כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה מאי כהלכתה אמר סוכת כו

ש דתנו "רב חסדא והוא שעשאה לצל סוכה מכל מקום לאתויי מאי לאתויי סוכת רקב

ש סוכת רועים סוכת קייצים סוכת בורגנין סוכת שומרי פירות סוכה "רבנן סוכת רקב

ה אמר רב חסדא והוא מכל מקום כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה מאי כהלכת

ך אלימא "ך האי תנא דגנב"שעשאה לצל סוכה מכל מקום לאתויי מאי לאתויי סוכת גנב

ש דלא קביעי והא תנא "ך משום דקביעי וקא תנא מכל מקום לאתויי רקב"ליה גנב

ך דלאו בני חיובא "מ לאתויי גנב"ש דבני חיובא נינהו ותנא מ"ש אלימא ליה רקב"דרקב

: נינהו

סוכה ישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין ואיזו היא סוכה ישנה   נהא מש,דף ט

: כל שעשאה קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה

סוכה ' חג הסוכות שבעת ימים לה( ויקרא כג)ט דבית שמאי אמר קרא "מ  א גמרא,דף ט

לכדרב ששת דאמר רב ששת משום  העשויה לשם חג בעינן ובית הלל ההוא מיבעי ליה

ותניא רבי ' ל חג הסוכות שבעת ימים לה"ע מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה ת"ר

יהודה בן בתירה אומר כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה 

ובית שמאי נמי מיבעי ליה ' אף סוכה לה' מה חג לה' שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לה

חג ( דברים טז)כי נמי אלא מאי טעמייהו דבית שמאי כתיב קרא אחרינא להכי אין ה

הסוכות תעשה לך שבעת ימים סוכה העשויה לשם חג בעינן ובית הלל ההוא מיבעי ליה 

לעושין סוכה בחולו של מועד ובית שמאי סבירא להו כרבי אליעזר דאמר אין עושין סוכה 

אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב עשאה בחולו של מועד ובית הלל לית להו דרב יהודה 

מן הקוצין ומן הנימין ומן הגרדין פסולה מן הסיסין כשרה כי אמריתה קמיה דשמואל אמר 

נ נבעיא סוכה עשויה לשמה "דבעינן טויה לשמה ה> אלמא>לי אף מן הסיסין נמי פסולה 

סוכות גדילים תעשה לך לך לשם חובך הכא נמי חג ה( דברים כב)שאני התם דאמר קרא 

תעשה לך לך לשם חובך ההוא מיבעי ליה למעוטי גזולה התם נמי מיבעי ליה למעוטי 

: ועשו להם משלהם( במדבר טו)גזולה התם כתיב קרא אחרינא 

העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית סוכה על גבי סוכה   ב משנה,דף ט

: ורין בעליונה התחתונה כשרהיהודה אומר אם אין די' העליונה כשרה והתחתונה פסולה ר

אמר רבא לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו אבל חמתו מרובה   ב גמרא,דף ט

מצלתו כשרה ממאי מדקתני כאילו עשאה בתוך הבית למה לי למיתני כאילו עשאה בתוך 



ל דאילן דומיא דבית מה בית צלתו מרובה מחמתו אף "הבית ליתני פסולה אלא הא קמ

רובה מחמתו וכי חמתו מרובה מצלתו מאי הוי הא קא מצטרף סכך פסול אילן צלתו מ

בהדי סכך כשר אמר רב פפא בשחבטן אי בשחבטן מאי למימרא מהו דתימא ניגזור היכא 

ל דלא גזרינן הא נמי תנינא הדלה עליה את הגפן ואת "דחבטן אטו היכא דלא חבטן קמ

כוך הרבה מהן או שקצצן כשרה הדלעת ואת הקיסוס וסיכך על גבן פסולה ואם היה סי

היכי דמי אילימא בשלא חבטן הא קא מצטרף סכך פסול עם סכך כשר אלא לאו כשחבטן 

ג "סוכה ע : ל"ושמע מינה דלא גזרינן מהו דתימא הני מילי בדיעבד אבל לכתחילה לא קמ

תשבו ולא בסוכה שתחת הסוכה ולא [ בסכת]> בסוכות>( ויקרא כג)ר "ת : 'סוכה וכו

שתחת האילן ולא בסוכה שבתוך הבית אדרבה בסוכות תרתי משמע אמר רב נחמן  בסוכה

בר יצחק בסכת כתיב אמר רבי ירמיה פעמים ששתיהן כשירות פעמים ששתיהן פסולות 

פעמים שתחתונה כשרה והעליונה פסולה פעמים שתחתונה פסולה והעליונה כשרה 

רובה מצלתה והעליונה צלתה פעמים ששתיהן כשירות היכי דמי כגון שתחתונה חמתה מ

מרובה מחמתה וקיימא עליונה בתוך עשרים פעמים ששתיהן פסולות היכי דמי כגון 

דתרוייהו צלתן מרובה מחמתן וקיימא עליונה למעלה מעשרים אמה פעמים שתחתונה 

כשרה והעליונה פסולה 

בה היכי דמי כגון שהתחתונה צלתה מרובה מחמתה ועליונה חמתה מרו  א גמרא,דף י

ד כגון "מצלתה וקיימי תרוייהו בתוך עשרים ופעמים שהעליונה כשרה ותחתונה פסולה ה

דתרוייהו צלתן מרובה מחמתן וקיימא עליונה בתוך עשרים פשיטא תחתונה כשרה 

ל "ד ניגזר דילמא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר קמ"ועליונה פסולה איצטריכא ליה מ

נה פסולה אמר רב הונא טפח שכן מצינו באהלי כמה יהא בין סוכה לסוכה ותהא תחתו

טפח על טפח ברום טפח מביא את הטומאה וחוצץ בפני [ דתנן]> דתניא>טומאה טפח 

הטומאה אבל פחות מרום טפח לא מביא ולא חוצץ ורב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי 

פחות מארבעה ושמואל אמר עשרה מאי טעמא [ חשוב]ארבעה שלא מצינו מקום 

כהכשרה כך פסולה מה הכשרה בעשרה אף פסולה בעשרה תנן רבי יהודה אומר דשמואל 

אם אין דיורין בעליונה התחתונה כשרה מאי אין דיורין אילימא דיורין ממש אטו דיורין 

קא גרמי אלא לאו מאי אין דיורין כל שאינה ראויה לדירה והיכי דמי דלא גבוה עשרה 

דירה פסולה כי אתא רב דימי אמר אמרי פ שאינה ראויה ל"מכלל דתנא קמא סבר אע

במערבא אם אין התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה התחתונה כשרה מכלל 

פ שאינה ראויה לקבל פסולה איכא בינייהו דיכולה לקבל על ידי "דתנא קמא סבר אע

: הדחק

הקינוף  ג"פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפירס ע  א משנה,דף י

: פסולה אבל פורס הוא על גבי נקליטי המטה

אמר רב חסדא לא שנו אלא מפני הנשר אבל לנאותה כשרה פשיטא מפני   א גמרא,דף י

ד הוא הדין דאפילו לנאותה והאי דקתני מפני הנשר אורחא דמילתא קתני "הנשר תנן מ

רין ותלה בה ל לימא מסייע ליה סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמין ובסדינין המצוי"קמ

אגוזין שקדים אפרסקין ורמונים פרכילי ענבים ועטרות של שבולין יינות שמנים וסלתות 

אסור להסתפק מהן 

עד מוצאי יום טוב האחרון של חג ואם התנה עליהם הכל לפי תנאו דלמא   ב גמרא,דף י

דיה מן הצד אתמר נויי סוכה אין ממעטין בסוכה אמר רב אשי ומן הצד ממעטין מנימין עב



דרב אשי איטמישא ליה כתונתא במיא ואשתטחא אמטללתא אמר ליה רב אשי דלייה דלא 

לימרו קא מסככי בדבר המקבל טומאה והא קא חזו ליה דרטיבא לכי יבשה קאמינא לך 

אתמר נויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה רב נחמן אמר כשרה רב חסדא ורבה בר רב 

הונא איקלעו לבי ריש גלותא אגנינהו רב נחמן הונא אמרי פסולה רב חסדא ורבה בר רב 

בסוכה שנוייה מופלגין ממנה ארבעה טפחים אשתיקו ולא אמרו ליה ולא מידי אמר להו 

הדור בהו רבנן משמעתייהו אמרו ליה אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין מן הסוכה אמר רב 

גבוהה עשרה  פ שיש לה גג והוא שאינה"יהודה אמר שמואל מותר לישן בכילה בסוכה אע

תא שמע הישן בכילה בסוכה לא יצא ידי חובתו הכא במאי עסקינן כשגבוהה עשרה 

מיתיבי הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו הא תרגמה שמואל במטה גבוהה 

ש או שפירס על גבי קינופות פסולה התם נמי דגביהי עשרה והא לא קתני הכי "עשרה ת

רבעה פירס על גבי קינופות פסולה על גבי נקליטין כשרה דתניא נקליטין שנים וקינופות א

ובלבד שלא יהיו נקליטין גבוהין מן המטה עשרה מכלל דקינופות אף על פי שאין גבוהין 

עשרה שאני קינופות דקביעי והרי סוכה על גבי סוכה דקביעא ואמר שמואל כהכשרה כך 

יר מעשרה נמי הוי פסולה אמרי התם דלמפסל סוכה בעשרה הכא דלשויי אוהלא בצ

אוהלא אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל הישן בכילה ערום מוציא ראשו חוץ 

לכילה וקורא קריאת שמע מיתיבי הישן בכילה ערום לא יוציא ראשו חוץ לכילה ויקרא 

נ מסתברא מדקתני סיפא הא למה זה "קריאת שמע הכא במאי עסקינן כשגבוהה עשרה ה

לא יוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא קריאת שמע שמע מינה דומה לעומד בבית ערום ש

פ שאין גבוה עשרה כיון דקביע אוהלא הוא דלא גרע "ובית נמי אע  א גמרא,דף יא

א אמרי לה אמר רב יהודה אמר שמואל מותר לישן בכילת חתנים בסוכה לפי "מקינופות ל

ידי חובתו הכא פ שגבוהה עשרה מיתיבי הישן בכילה בסוכה לא יצא "שאין לה גג אע

ש נקליטין שנים וקינופות ארבעה פירס על גבי קינופות "במאי עסקינן בשיש לה גג ת

פסולה על גבי נקליטין כשרה ובלבד שלא יהו נקליטין גבוהין מן המטה עשרה טפחים הא 

פ שאין לה גג שאני נקליטין דקביעי אי קביעי ליהוי "גבוהין מן המטה עשרה פסולה אע

קינופות לא קביעי לגבי כילה קביעי דרש רבה בר רב הונא מותר לישן  כקינופות לגבי

יהודה דאמר לא אתי אהל עראי ' פ שגבוהה עשרה כמאן כר"פ שיש לה גג אע"בכילה אע

ר יהודה נוהגין היינו לישן תחת המטה בפני הזקנים ולימא הלכה "ומבטל אהל קבע דתנן א

ינא הני מילי מטה דלגבה עשויה אבל כילה כרבי יהודה אי אמר הלכה כרבי יהודה הוה אמ

ל טעמא דרבי יהודה דלא אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע "דלתוכה עשויה אימא לא קמ

: לא שנא מטה ולא שנא כילה

הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס וסיכך על גבה פסולה ואם   א משנה,דף יא

שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן כשרה זה הכלל כל 

: הארץ אין מסככין בו וכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו

יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר או שקצצן כשרה ואמר רב   א גמרא,דף יא

צריך לנענע אמר ליה רב הונא הא שמואל אמרה אהדרינהו רב יוסף לאפיה ואמר ליה 

קאמינא לך דלא אמרה שמואל אמרה רב ואמרה שמואל אמר ליה רב הונא הכי  אטו מי

קאמינא לך דשמואל אמרה ולא רב דרב אכשורי מכשר כי הא דרב עמרם חסידא רמא 

תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה תלאן ולא פסק ראשי חוטין שלהן אתא לקמיה דרב חייא 

א פסיקתן זו היא עשייתן הכא נמי בר אשי אמר ליה הכי אמר רב מפסקן והן כשרין אלמ



קציצתן זו היא עשייתן וסבר שמואל לא אמרינן פסיקתן זו היא עשייתן והא תני שמואל 

חייא הטיל לשני קרנות בבת אחת ואחר כך פסק ראשי חוטין שלהן כשרין מאי ' משום ר

 כ קושר פוסק ואחר כך קושר מאי למימרא מהו"כ פוסק לא שפוסק ואח"לאו שקושר ואח

דתימא 

ל מיתיבי תלאן ולא פסק ראשי חוטין "בעינן כנף בשעת פתיל וליכא קמ  ב גמרא,דף יא

שלהן פסולין מאי לאו פסולין לעולם ותיובתא דרב אמר לך רב מאי פסולין פסולין עד 

שיפסקו ושמואל אמר פסולין לעולם וכן אמר לוי פסולין לעולם וכן אמר רב מתנה אמר 

כא דאמרי אמר רב מתנה בדידי הוה עובדא ואתאי לקמיה דמר שמואל פסולין לעולם אי

שמואל ואמר לי פסולין לעולם מיתיבי תלאן ואחר כך פסק ראשי חוטין שלהן פסולין 

תעשה ולא מן העשוי מכאן אמרו הדלה עליה את הגפן ( דברים טז)ועוד תניא גבי סוכה 

מא בשלא קצצן מאי איריא ואת הדלעת ואת הקיסוס וסיכך על גבן פסולה היכי דמי אילי

מ "משום תעשה ולא מן העשוי תיפוק ליה דמחוברין נינהו אלא בשקצצן וקתני פסולה וש

דלא אמרינן קציצתן זו היא עשייתן ותיובתא דרב אמר לך רב הכא במאי עסקינן 

כ פסק קשיא לרב קשיא "דשלפינהו שלופי דלא מינכרא עשיה דידהו מכל מקום תלאן ואח

בר וליקטן פסול דברי רבי שמעון בר יהוצדק וחכמים מכשירין סברוה לימא כתנאי ע

ע לולב צריך אגד וילפינן לולב מסוכה דכתיב גבי סוכה תעשה ולא מן העשוי מאי לאו "דכ

בהא קא מיפלגי דמאן דמכשיר סבר אמרינן גבי סוכה קציצתן זו היא עשייתן וגבי לולב 

סיל סבר לא אמרינן גבי סוכה קציצתן זו היא נמי אמרינן לקיטתן זו היא עשייתן ומאן דפ

ע לא אמרינן גבי סוכה "עשייתן וגבי לולב נמי לא אמרינן לקיטתן זו היא עשייתן לא דכ

קציצתן זו היא עשייתן והכא במילף לולב מסוכה קמיפלגי מאן דמכשר סבר לא ילפינן 

דלולב צריך אגד  א אי סבירא לן"לולב מסוכה ומאן דפסיל סבר ילפינן לולב מסוכה ואב

כולי עלמא לא פליגי דילפינן לולב מסוכה והכא בהא קמיפלגי מר סבר צריך אגד ומר 

' סבר אין צריך אגד ובפלוגתא דהני תנאי דתניא לולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשר ר

ט דרבי יהודה יליף לקיחה לקיחה מאגודת "יהודה אומר אגוד כשר שאינו אגוד פסול מ

ולקחתם לכם ( ויקרא כג)ולקחתם אגודת אזוב וכתיב הכא ( שמות יב)ם אזוב כתיב הת

ביום הראשון מה להלן באגודה אף כאן נמי באגודה ורבנן לקיחה מלקיחה לא ילפינן 

יהודה כי לא אגדו ' כמאן אזלא הא דתניא לולב מצוה לאוגדו ואם לא אגדו כשר אי ר

זה אלי ( שמות טו)ום שנאמר אמאי כשר אי רבנן אמאי מצוה לעולם רבנן היא ומש

מ אמר ריש "מה : 'זה הכלל כל דבר שמקבל טומאה כו : ואנוהו התנאה לפניו במצות

ואד יעלה מן הארץ מה אד דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו ( בראשית ב)לקיש אמר קרא 

ד ענני כבוד היו "מן הארץ אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ הניחא למ

כי בסוכות הושבתי ( ויקרא כג)ד סוכות ממש עשו להם מאי איכא למימר דתניא "למאלא 

ע אומר סוכות ממש עשו להם הניחא "אליעזר ר' את בני ישראל ענני כבוד היו דברי ר

חג ( דברים טז)ר יוחנן אמר קרא "ע מאי איכא למימר כי אתא רב דימי א"א אלא לר"לר

ה חגיגה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הסוכות תעשה לך מקיש סוכה לחגיגה מ

הארץ אף סוכה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ 

' אי מה חגיגה בעלי חיים אף סוכה נמי בעלי חיים כי אתא רבין אמר ר  א גמרא,דף יב

באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר ( דברים טז)יוחנן אמר קרא 

ר זירא יקב כתיב כאן ואי אפשר לסכך בו מתקיף לה רבי "יקב עצמו אואימא גורן עצמו ו



ירמיה ואימא יין קרוש הבא משניר שהוא דומה לעיגולי דבילה אמר רבי זירא הא מלתא 

ירמיה ושדא ביה נרגא רב אשי אמר מגרנך ולא גורן עצמו מיקבך ולא ' הוה בידן ואתא ר

הר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי צאו ה( נחמיה ח)יקב עצמו רב חסדא אמר מהכא 

הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות היינו הדס היינו עץ עבות אמר רב חסדא הדס שוטה 

: לסוכה ועץ עבות ללולב

חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסככין בהן וכולן שהתירן   א משנה,דף יב

: כשרות וכולן כשרות לדפנות

מעית מיניה דרבי יוחנן תרתי חדא הא ואידך החוטט בגדיש ר יעקב ש"א  א גמרא,דף יב

לעשות לו סוכה אינה סוכה חדא משום גזרת אוצר וחדא משום תעשה ולא מן העשוי ולא 

ר ירמיה ניחזי "ידענא הי מינייהו משום אוצר והי מינייהו משום תעשה ולא מן העשוי א

חבילי קש וחבילי עצים וחבילי יוחנן מפני מה אמרו ' אנן דאמר רבי חייא בר אבא אמר ר

זרדין אין מסככין בהן פעמים שאדם בא מן השדה בערב וחבילתו על כתפו ומעלה ומניחה 

על גבי סוכתו כדי ליבשה ונמלך עליה לסיכוך והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי מדהא 

משום גזרת אוצר הא משום תעשה ולא מן העשוי ורבי יעקב הך דרבי חייא בר אבא לא 

מיע ליה אמר רב אשי אטו חבילי קש וחבילי עצים משום גזרת אוצר איכא משום ש

תעשה ולא מן העשוי ליכא והחוטט בגדיש משום תעשה ולא מן העשוי איכא משום גזרת 

יוחנן אמר לך הכא דקתני אין מסככין בהן לכתחלה הוא ' אוצר ליכא ור

תא שפיר דמי התם דקתני אינה דאין מסככין משום גזרת אוצר הא דאוריי  ב גמרא,דף יב

סוכה אפילו דיעבד מדאורייתא נמי אינה סוכה אמר רב יהודה אמר רב סככה בחיצין 

זכרים כשרה בנקבות פסולה זכרים כשרה פשיטא מהו דתימא ניגזור זכרים אטו נקבות 

בנקבות פסולה פשיטא מהו דתימא בית קבול העשוי למלאות לא שמיה > אמר מר>ל "קמ

ר יוחנן סככה באניצי פשתן פסולה בהוצני "מע לן אמר רבה בר בר חנה אקיבול קמש

פשתן כשרה והושני פשתן איני יודע מהו והושני עצמן איני יודע מה נפשך אי דייק ולא 

נפיץ הושני קרי ליה אבל תרי ולא דייק הוצני קרי ליה או דלמא תרי ולא דייק נמי הושני 

וצרי מסככין בהו אביי אמר בשושי מסככין קרי ליה אמר רב יהודה הני שושי ושו

ט כיון "בשווצרי לא מסככין מ

דסרי ריחייהו שביק להו ונפיק אמר רב חנן בר רבא הני היזמי והיגי   א גמרא,דף יג

מסככין בהו אביי אמר בהיזמי מסככינן בהיגי לא מסככינן מאי טעמא כיון דנתרי טרפייהו 

ג דאגידי "י אפקותא דדיקלא מסככין בהו אעשביק לה ונפיק אמר רב גידל אמר רב הא

ג דהדר אגיד להו איגד בחד לא שמיה אגד אמר רב "אגד בידי שמים לא שמיה אגד אע

ג דאגידי נינהו אגד בידי "חסדא אמר רבינא בר שילא הני דוקרי דקני מסככין בהו אע

י קנים ג דהדר אגיד להו איגד בחד לא שמיה אגד תניא נמי הכ"שמים לא שמיה אגד אע

ודוקרנין מסככין בהן קנים פשיטא אימא קנים של דוקרנין מסככין בהן ואמר רב חסדא 

אמר רבינא בר שילא הני מרריתא דאגמא אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח מיתיביה אזוב 

ולא אזוב יון ולא אזוב כוחלי ולא אזוב מדברי ולא אזוב רומי ולא אזוב שיש לו שם לווי 

תורה והקפידה עליה בידוע שיש לו ' נה שמו קודם מתן תורה ובאתאמר אביי כל שנשת

שם לווי והני לא נשתנה שמייהו קודם מתן תורה כלל רבא אמר הני מרריתא סתמא 

שמייהו והאי דקרי להו מרריתא דאגמא משום דמשתכח באגמא אמר רב חסדא איגד בחד 

ן מצות אזוב שלשה יוסי ורבנן דתנ' לא שמיה אגד שלש שמיה אגד שנים מחלוקת ר



קלחים ובהן שלשה גבעולין רבי יוסי אומר מצות אזוב שלשה גבעולין ושיריו שנים 

וגרדומיו כל שהוא קא סלקא דעתין מדשיריו שנים תחילתו נמי שנים והאי דקתני שלשה 

יוסי אומר אזוב תחילתו ' למצוה ומדרבי יוסי שלשה למצוה לרבנן שלשה לעכב והתניא ר

יוסי ' חד פסול ואינו כשר עד שיהא תחילתו שלשה ושיריו שנים איפוך לרשנים ושיריו א

שלשה לעכב לרבנן שלשה למצוה והתניא אזוב תחילתו שנים ושיריו אחד כשר ואינו 

פסול עד שיהא תחילתו ושיריו אחד שיריו אחד פסול הא אמרת שיריו אחד כשר 

מרימר הני איסורייתא  אלא אימא עד שתהא תחלתו כשיריו אחד דרש  ב גמרא,דף יג

ר אבא הני צריפי דאורבני "ג דאגדן למנינא בעלמא הוא דאגדן א"דסורא מסככין בהו אע

כיון שהותרה ראשי מעדנים שלהן כשרין והא אגידי מתתאי אמר רב פפא דשרי להו 

רב הונא בריה דרב יהושע אפילו תימא דלא שרי להו כל אגד שאינו עשוי > ואמר>

ר אבא אמר שמואל ירקות שאמרו חכמים אדם יוצא בהן ידי "גד אלטלטלו לא שמיה א

חובתו בפסח מביאין את הטומאה ואין חוצצין בפני הטומאה ופוסלין בסוכה משום אויר 

ט כיון דלכי יבשי פרכי ונפלי כמאן דליתנהו דמי ואמר רבי אבא אמר רב הונא הבוצר "מ

קוצר לסכך אין לו ידות מאן דאמר לגת אין לו ידות ורב מנשיא בר גדא אמר רב הונא ה

קוצר כל שכן בוצר דלא ניחא ליה דלא נימצייה לחמריה מאן דאמר בוצר שאין לו ידות 

אבל קוצר יש לו ידות דניחא ליה דליסכך בהו כי היכי דלא ליבדרן נימא דרב מנשיא בר 

בלים גדא תנאי היא דתניא סוכי תאנים ובהן תאנים פרכילין ובהן ענבים קשין ובהן ש

מכבדות ובהן תמרים כולן אם פסולת מרובה על האוכלין כשרה ואם לאו פסולה אחרים 

אומרים עד שיהו קשין מרובין על הידות ועל האוכלין מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר 

יש להן ידות ומר סבר אין להן ידות לרבי אבא ודאי תנאי היא לרב מנשיא בר גדא מי 

מנשיא דכולי עלמא סברי הקוצר לסכך אין לו ידות והכא  לימא תנאי היא אמר לך רב

במאי עסקינן כגון שקוצצן לאכילה ונמלך עליהן לסיכוך אי קוצצן לאכילה מאי טעמייהו 

דרבנן וכי תימא קסברי רבנן כיון דנמלך עליהן לסיכוך בטלה ליה מחשבתו ומי בטלה ליה 

מחשבה בהכי והתנן כל הכלים 

ידי טומאה במחשבה ואין עולין מטומאתן אלא בשינוי מעשה יורדין ל  א גמרא,דף יד

מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה מחשבה אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד 

מחשבה וכי תימא הני מילי כלים דחשיבי אבל ידות דלצורך אכילה נינהו במחשבה נעשה 

> יוסי מטמא ורבי>ובמחשבה סלקא והתנן כל ידות האוכלין שבססן בגורן טהורות 

בשלמא למאן דאמר בססן התיר אגודן שפיר אלא למאן דאמר מאי בססן בססן ממש מאי 

איכא למימר הכא נמי שבססן ממש אי הכי מאי טעמייהו דאחרים דאמור כרבי יוסי דתנן 

רבי יוסי מטמא האי מאי בשלמא התם טעמא דרבי יוסי חזיא לכדרבי שמעון בן לקיש 

הואיל וראויות להופכן בעתר אלא הכא למאי חזיא חזיא לכי  דאמר רבי שמעון בן לקיש

סתר למנקט להו בגילייהו גופא כל ידות האוכלין שבססן בגורן טהורות ורבי יוסי מטמא 

אומר התיר אגדן בשלמא [ אלעזר]> אליעזר' >מאי בססן רבי יוחנן אמר בססן ממש ר

מא רבי יוסי אלא לרבי יוחנן דאמר בססן התיר אגדן היינו דמט[ אלעזר]> אליעזר>לרבי 

ר שמעון בן לקיש הואיל וראויות להופכן "דאמר בססן ממש אמאי מטמא רבי יוסי א

למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר לומר לך מה עתר [ אלעזר]> אליעזר>ר "בעתר א

זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של 

: ות למדת רחמנותה ממדת אכזרי"הקב



מסככין בנסרים דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר נתן עליה נסר שהוא   א משנה,דף יד

: רחב ארבעה טפחים כשרה ובלבד שלא יישן תחתיו

אמר רב מחלוקת בנסרין שיש בהן ארבעה דרבי מאיר אית ליה גזרת   א גמרא,דף יד

בהן ארבעה דברי הכל כשרה  תקרה ורבי יהודה לית ליה גזרת תקרה אבל בנסרין שאין

ושמואל אמר בשאין בהן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה אין בהן 

ר פפא הכי קאמר יש בהן ארבעה "פחות משלשה הא קנים בעלמא נינהו א' ארבעה ואפי

ט קנים בעלמא נינהו כי פליגי "דברי הכל פסולה פחות משלשה דברי הכל כשרה מ

מר סבר כיון דליתנהו שיעור מקום לא גזרינן ומר סבר כיון דנפקי  משלשה עד ארבעה

להו מתורת לבוד גזרינן תנן נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה ובלבד שלא 

יישן תחתיו בשלמא לשמואל דאמר בשאין בהן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן ארבעה 

בשיש בהן ארבעה מחלוקת דברי הכל פסולה משום הכי לא יישן תחתיו אלא לרב דאמר 

יהודה אמאי לא יישן תחתיו מי סברת דברי ' אבל אין בהן ארבעה דברי הכל כשרה לר

הכל היא סיפא אתאן לרבי מאיר תא שמע שני סדינין מצטרפין 

מאיר אומר אף נסרין כסדינין בשלמא ' שני נסרין אין מצטרפין ר  ב גמרא,דף יד

אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה מאי  לשמואל דאמר בשאין בהן ארבעה מחלוקת

מצטרפין מצטרפין לארבעה אלא לרב דאמר בשיש בהן ארבעה מחלוקת אבל אין בהן 

ד אי דאית בהו ארבעה למה להו לאיצטרופי אי דלית בהו "ארבעה דברי הכל כשרה ה

ארבעה אמאי והא קנים בעלמא נינהו לעולם דאית בהו ארבעה ומאי מצטרפין מצטרפין 

בע אמות מן הצד לישנא אחרינא בשלמא לשמואל דאמר בשאין בהן ארבעה מחלוקת לאר

אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה מאי מצטרפין מצטרפין לארבע אמות מן הצד אלא 

יהודה ' מאיר מאי מצטרפין מצטרפין לארבע אמות מן הצד אלא לר' לרב בשלמא לר

' ין קנים בעלמא נינהו איידי דקאמר רדאמר אפילו יש בהן ארבעה כשרה מאי אין מצטרפ

מאיר מצטרפין אמר רבי יהודה אין מצטרפין תניא כוותיה דרב תניא כוותיה דשמואל 

תניא כוותיה דרב סככה בנסרים של ארז שאין בהן ארבעה דברי הכל כשרה יש בהן 

ר יהודה מעשה בשעת הסכנה שהביאנו "ארבעה רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר א

שהיו בהן ארבעה וסיככנו על גבי מרפסת וישבנו תחתיהן אמרו לו משם ראיה אין  נסרים

שעת הסכנה ראיה תניא כוותיה דשמואל סככה בנסרים של ארז שיש בהן ארבעה דברי 

מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר ומודה רבי מאיר שאם יש ' הכל פסולה אין בהן ארבעה ר

הם וכשרה ומודה רבי יהודה שאם נתן עליה בין נסר לנסר כמלא נסר שמניח פסל ביני

נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה ואין ישנים תחתיו והישן תחתיו לא יצא ידי חובתו 

אתמר הפכן על צידיהן רב הונא אמר פסולה ורב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי כשרה 

ל צידיהן איקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ליה הפכן ע

מהו אמר להו פסולה נעשו כשפודין של מתכת אמר להו רב הונא לא אמרי לכו אמרי 

כוותי אמרו ליה ומי אמר לן מר טעמא ולא קבלינן מיניה אמר להו ומי בעיתו מינאי טעמא 

ולא אמרי לכו לימא מסייע ליה אינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו או שנפרצה בה 

פ "די בבת ראש או שנתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים אעפרצה כדי שיזדקר בה ג

לאו כגון שהפכן על > מאי>שלא הכניס לתוכה אלא שלשה טפחים פסולה היכי דמי 

צידיהם לא הכא במאי עסקינן כגון דאנחה אפומא דמטללתא דעייל תלתא לגיו ואפיק חד 

: ידון כסוכהלבר דהוה ליה פסל היוצא מן הסוכה וכל פסל היוצא מן הסוכה נ



יהודה אומר בית שמאי אומרים מפקפק ' תקרה שאין עליה מעזיבה ר  א משנה,דף טו

ונוטל אחת מבינתים ובית הלל אומרים מפקפק או נוטל אחת מבינתים רבי מאיר אומר 

: נוטל אחת מבינתים ואינו מפקפק

ליה  ה טעמייהו משום תעשה ולא מן העשוי אי מפקפק עביד"בשלמא ב  א גמרא,דף טו

מעשה אי נוטל אחת מבינתים עבד בה מעשה אלא בית שמאי מאי טעמייהו אי משום 

תעשה ולא מן העשוי בחדא סגי אי משום גזרת תקרה בנוטל אחת מבינתים סגי לעולם 

משום גזרת תקרה והכי קאמרי אף על פי שמפקפק אי נוטל אחת מבינתים אין אי לא לא 

ל אחת מבינתים אבל לא יפקפק רבי מאיר היינו בית מאיר אומר נוט' אי הכי אימא סיפא ר

מ אית ליה גזרת תקרה "ל דר"ה בדבר זה מאי קמ"ש וב"שמאי הכי קאמר לא נחלקו ב

יהודה ' י לית ליה גזרת תקרה והא אפליגו בה חדא זימנא דתנן מסככין בנסרים דברי ר"ור

ן עסקינן ומשום גזרת ר יוחנן רישא בנסרים משופי"ר חייא בר אבא א"ורבי מאיר אוסר א

י אמר רב דאמר סככה בחיצין זכרים כשרה בנקבות פסולה ולא גזר "כלים נגעו בה ולר

זכרים אטו נקבות הכא נמי לא נגזר נסרים משופין אטו כלים אלא על כרחך רישא פליגי 

> היא>יהודה ' ל סיפא ר"בגזרת תקרה וסיפא פליגי בגזרת תקרה ואפליגי בתרתי זימני ל

ר ליה לרבי מאיר אמאי קא אסרת בנסרים משום גזרת תקרה האי סברא לבית דקא אמ

ה בדבר זה "ש וב"שמאי הוא דאית להו ובית הלל לא גזרי ואמר רבי מאיר לא נחלקו ב

מאיר אית ליה גזרת תקרה ורבי יהודה ' הניחא לרב דאמר מחלוקת בשיש בהן ארבעה דר

הן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן לית ליה גזרת תקרה אלא לשמואל דאמר בשאין ב

ארבעה דברי הכל פסולה סיפא במאי פליגי בביטולי תקרה קא מיפלגי מר סבר בטלה 

: בהכי ומר סבר בהכי לא בטלה

המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן ' המקרה סוכתו בשפודין או בארוכו  א משנה,דף טו

: כשרה החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה

דרב הונא בריה דרב יהושע דאתמר פרוץ כעומד רב ' לימא תיהוי תיובת  א גמרא,דף טו

פפא אמר מותר ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור אמר לך רב הונא בריה דרב 

יהושע מאי כמותן בנכנס ויוצא 

ר אמי במעדיף רבא אמר אפילו תימא בשאין "והא אפשר לצמצם א  ב גמרא,דף טו

לימא מסייע  : או בארוכות המטה : נן ערב ערב נותנן שתימעדיף אם היו נתונים שתי נות

' אמי בר טביומי דאמר רבי אמי בר טביומי סככה בבלאי כלים פסולה כדאמר ר' ליה לר

נ בארוכה ושתי כרעים "חנן אמר רבי בארוכה ושתי כרעים בקצרה ושתי כרעים ה

חנן אמר רבי אהא דתנן ' היכא איתמר דר' בקצרה ושתי כרעי

אליעזר וחכמים אומרים ' מטה מטמאת חבילה ומטהרת חבילה דברי ר  א גמרא,דף טז

ר חנן אמר רבי ארוכה ושתי כרעים קצרה "מטמאת אברים ומטהרת אברים מאי ניהו א

' ושתי כרעים למאי חזיא למסמכינהו אגודא ולמיתב עלייהו ומשדא אשלי גופא אמר ר

כלים אמר אביי מטלניות שאין בהם  אמי בר טביומי סככה בבלאי כלים פסולה מאי בלאי

שלש על שלש דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים תניא כוותיה דרבי אמי בר טביומי 

פ שנפחתו מכשיעורה אין מסככין בהן מחצלת "מחצלת של שיפא ושל גמי שיריה אע

אליעזר אומר אף היא מקבלת טומאה ' הקנים גדולה מסככין בה קטנה אין מסככין בה ר

אמר רב הונא לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך  : החוטט בגדיש : מסככין בהואין 

שבעה אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה הרי זה סוכה תניא נמי הכי החוטט בגדיש 



לעשות לו סוכה הרי זה סוכה והאנן תנן אינה סוכה אלא לאו שמע מינה כדרב הונא שמע 

ש לעשות לו סוכה אינה סוכה והא תניא הרי מינה איכא דרמי ליה מירמא תנן החוטט בגדי

זו סוכה אמר רב הונא לא קשיא כאן בשיש שם חלל טפח במשך שבעה כאן בשאין שם 

: חלל טפח במשך שבעה

המשלשל דפנות מלמעלה למטה אם גבוה מן הארץ שלשה טפחים   א משנה,דף טז

מלמטה פסולה מלמטה למעלה אם גבוה עשרה טפחים כשרה רבי יוסי אומר כשם ש

: למעלה עשרה טפחים כך מלמעלה למטה עשרה טפחים

במאי קמיפלגי מר סבר מחיצה תלויה מתרת ומר סבר מחיצה תלויה   א גמרא,דף טז

אינה מתרת תנן התם בור שבין שתי חצירות אין ממלאין ממנה בשבת אלא אם כן עשה 

עון בן גמליאל לה מחיצה עשרה טפחים בין מלמעלה בין מלמטה בין בתוך אוגנו רבן שמ

אומר 

יהודה לא ' בית שמאי אומרים מלמעלה ובית הלל אומרים מלמטה אמר ר  ב גמרא,דף טז

יהודה ' תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ר

יוסי ' יהודה סבר לה כר' בשיטת רבי יוסי אמרה דאמר מחיצה תלויה מתרת ולא היא לא ר

יהודה ' יוסי עד כאן לא קאמר ר' יהודה סבר לה כר' יהודה לא ר' י סבר לה כריוס' ולא ר

' התם אלא בעירובי חצירות דרבנן אבל הכא סוכה דאורייתא לא ולא רבי יוסי סבר לה כר

יוסי הכא אלא בסוכה דמצות עשה אבל שבת דאיסור סקילה ' יהודה עד כאן לא קאמר ר

פי מי נעשה לא על פי רבי יוסי אלא על פי רבי  לא ואם תאמר מעשה שנעשה בציפורי על

ת "ישמעאל ברבי יוסי ומאי מעשה דכי אתא רב דימי אמר פעם אחת שכחו ולא הביאו ס

מערב שבת למחר פירסו סדינין על גבי העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו פירסו 

והביאו ספר  סלקא דעתך מהיכן הביאום בשבת אלא מצאו סדינין פרוסין על גבי העמודים

תורה וקראו בו אמר רב חסדא אמר אבימי מחצלת ארבעה ומשהו מתרת בסוכה משום 

דופן היכי עביד תלי ליה באמצע פחות משלשה למטה ופחות משלשה למעלה וכל פחות 

ל "משלשה כלבוד דמי פשיטא מהו דתימא חד לבוד אמרינן תרי לבוד לא אמרינן קמ

וכה משום דופן כי תניא ההיא בסוכה גדולה ומאי מיתיבי מחצלת שבעה ומשהו מתרת בס

קא משמע לן דמשלשלין דפנות מלמעלה למטה כרבי יוסי אמר רבי אמי פס ארבעה 

ומשהו מתיר בסוכה משום דופן ומוקים ליה בפחות משלשה טפחים סמוך לדופן וכל 

ל שיעור משך סוכה קטנה "ל הא קמ"פחות משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי מאי קמ

: השבע

הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה בית שנפחת וסיכך   א משנה,דף יז

על גביו אם יש מן הכותל לסיכוך ארבע אמות פסולה וכן חצר שהיא מוקפת אכסדרה 

: סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככין בו אם יש תחתיו ארבע אמות פסולה

מעינן בית שנפחת משום דהני מחיצות כל הני למה לי צריכא דאי אש  א גמרא,דף יז

לבית עבידן אבל חצר המוקפת אכסדרה דמחיצות לאו לאכסדרה עבידי אימא לא צריכא 

ואי אשמעינן הני תרתי משום דסככן סכך כשר הוא אבל סוכה גדולה שהקיפוה בדבר 

שאין מסככין בו דסככה סכך פסול הוא אימא לא צריכא אמר רבה אשכחתינהו לרבנן דבי 

דיתבי וקאמרי אויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבעה ואמינא להו אנא אויר  רב

דפוסל בשלשה מנא לכו דתנן הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה סכך 

פסול נמי לא ליפסיל אלא בארבע אמות דתנן בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש בין 



ינה דההיא דרב ושמואל אמרי תרוייהו אמות פסולה ואמרו לי בר מ' הסיכוך לכותל ד

משום דופן עקומה נגעו בה ואמינא להו אנא מה אילו איכא סכך פסול פחות מארבעה 

ואויר פחות משלשה מאי כשרה מלייה בשפודין מאי פסולה ולא יהא אויר הפוסל בשלשה 

 כסכך פסול הפוסל בארבעה ואמרו לי אי הכי לדידך נמי דאמרת סכך פסול פוסל בארבע

אמות ואויר פחות משלשה מאי כשרה מלייה ' אמות מה אילו איכא סכך פסול פחות מד

בשפודין מאי פסולה לא יהא אויר הפוסל בשלשה כסכך פסול הפוסל בארבע אמות 

ואמינא להו אנא האי מאי בשלמא לדידי דאמינא ארבע אמות 

כיון דלא שוו משום שיעורא ולאו שיעורא הוא האי לאו שיעורא הוא   ב גמרא,דף יז

שיעורייהו להדדי לא מצטרפי אלא לדידכו דאמריתו שיעור משום הפלגה מה לי איתפלג 

בסכך פסול מה לי אתפלג בסכך פסול ואויר אמר ליה אביי ולמר נמי נהי דלא שוו 

ל התם לאו משום דשוו "שיעורייהו בסוכה גדולה בסוכה קטנה מי לא שוו שיעורייהו א

לא משום דליתיה לשיעורא דסוכה הוא וכל היכא דלא שוו שיעורייהו להדדי הוא א

שיעורייהו להדדי לא מצטרפי והתנן הבגד שלשה על שלשה השק ארבעה על ארבעה 

העור חמשה על חמשה מפץ ששה על ששה ותני עלה הבגד והשק השק והעור העור 

י והמפץ מצטרפין זה עם זה התם כדקתני טעמא אמר רבי שמעון מה טעם הואיל וראו

לטמא מושב כדתנן המקצע מכולן טפח על טפח טמא טפח על טפח למאי חזי ואמר רבי 

על גבי החמור בסורא [ לטלאי]> ליטלו>שמעון בן לקיש משום רבי ינאי הואיל וראוי 

אמרי להא שמעתא בהאי לישנא בנהרדעא מתנו אמר רב יהודה אמר שמואל סכך פסול 

אמות ורב אמר בין מן הצד בין באמצע באמצע פוסל בארבעה מן הצד פוסל בארבע 

בארבע אמות תנן נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה בשלמא לרב דאמר בין 

באמצע בין מן הצד בארבע אמות משום הכי כשרה אלא לשמואל דאמר באמצע בארבעה 

אמאי כשרה הכא במאי עסקינן מן הצד תא שמע שני סדינין מצטרפין שני נסרים אין 

ין רבי מאיר אומר נסרים כסדינין בשלמא להך לישנא דאמר רב בין באמצע בין מן מצטרפ

אמות אלא להך לישנא דאמר רב באמצע ' הצד בארבע אמות מאי מצטרפין מצטרפין לד

קניא בעלמא נינהו ' למה להו אצטרופי אי דלית בהו ד' בארבעה היכי דמי אי דאית בהו ד

ש סככה "מצטרפין לארבע אמות מן הצד ת לעולם דאית בהו ארבעה ומאי מצטרפין

רבי מאיר פוסל ורבי יהודה ' דברי הכל פסולה אין בהן ד' בנסרין של ארז שיש בהן ד

מכשיר 

ומודה רבי מאיר שאם יש בין נסר לנסר כמלא נסר שמניח פסל ביניהם   א גמרא,דף יח

א למאן אמות משום הכי כשרה אל' ד בין באמצע בין מן הצד בד"וכשרה בשלמא למ

דאמר באמצע בארבעה אמאי כשרה אמר רב הונא בריה דרב יהושע הכא בסוכה דלא 

הויא אלא שמנה מצומצמות עסקינן ויהיב נסר ופסל ונסר ופסל ונסר ופסל מהאי גיסא 

ונסר ופסל ונסר ופסל ונסר ופסל מהאי גיסא דהוו להו שני פסלין באמצע ואיכא הכשר 

בסוכה גדולה ומיעטו בין בקנים בין בשפודין הוי  סוכה באמצע אמר אביי אויר שלשה

מיעוט בסוכה קטנה בקנים הוי מיעוט בשפודין לא הוי מיעוט והני מילי מן הצד אבל 

באמצע פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר יש לבוד באמצע וחד אמר אין לבוד באמצע 

בכותל אחר וכן ד יש לבוד באמצע דתניא קורה היוצאה מכותל זה ואינה נוגעת "ט דמ"מ

שתי קורות אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל אחר ואינן נוגעות זו בזו פחות 

משלשה אינו צריך להביא קורה אחרת שלשה צריך להביא קורה אחרת ואידך שאני 



קורות דרבנן מאי טעמא דמאן דאמר אין לבוד באמצע דתנן ארובה שבבית ובה פותח 

שכנגד ארובה טהור טומאה כנגד ארובה כל הבית כולו  טפח טומאה בבית כולו טמא מה

טהור אין בארובה פותח טפח טומאה בבית כנגד ארובה טהור טומאה כנגד ארובה כל 

הבית כולו טהור ואידך שאני הלכות טומאה דהכי גמירי להו דרש רבי יהודה בר אלעאי 

בי פריש כך פירש ישמעאל ברבי יוסי ר' בית שנפחת וסיכך על גביו כשרה אמר לפניו ר

אבא ארבע אמות פסולה פחות מארבע אמות כשרה דרש רבי יהודה בר אלעאי אברומא 

שריא אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי רבי פריש כך אמר אבא של מקום פלוני אסורה 

של מקום פלוני מותרת כי הא דאמר אביי האי צחנתא דבב נהרא שריא מאי טעמא 

האי דג טמא כיון דלית ליה חוט השדרה לא מצי קאים והא אילימא משום דרדיפי מיא ו

קא חזינן דקאי אלא משום דמליחי מיא והאי דג טמא כיון דלית ליה קילפי לא מצי קאי 

והא קא חזינן דקאי אלא משום דלא מרבה טינייהו דג טמא אמר רבינא והאידנא דשפכי 

שיש לה פצימין כשרה  נהר איתן ונהר גמדא להתם אסירא אתמר סיכך על גבי אכסדרה

שאין לה פצימין אביי אמר כשרה ורבא אמר פסולה אביי אמר כשרה 

אמרינן פי תקרה יורד וסותם רבא אמר פסולה לא אמרינן פי תקרה יורד   ב גמרא,דף יח

וסותם אמר ליה רבא לאביי לדידך דאמרת פי תקרה יורד וסותם אפילו הפחית דופן 

דהוה ליה כמבוי המפולש לימא אביי ורבא בפלוגתא  אמצעי אמר ליה מודינא לך בההיא

דרב ושמואל קמיפלגי דאתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולו דאמרינן פי 

אמות דלא אמרינן פי תקרה ' תקרה יורד וסותם ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בד

ע לא פליגי "יורד וסותם אליבא דשמואל כ

בא דרב אביי כרב ורבא אמר לך עד כאן לא אמר רב התם כי פליגי אלי  א גמרא,דף יט

אלא דמחיצות לאכסדרה הוא דעבידי אבל הכא דלאו להכי עבידי לא תנן וכן חצר 

המוקפת אכסדרה ואמאי נימא פי תקרה יורד וסותם תרגמה רבא אליבא דאביי כשהשוה 

גבי  את קירויו בסורא מתני להא שמעתא בהאי לישנא בפומבדיתא מתני סיכך על

אכסדרה שאין לה פצימין דברי הכל פסולה יש לה פצימין אביי אמר כשרה רבא אמר 

פסולה אביי אמר כשרה אמרינן לבוד רבא אמר פסולה לא אמרינן לבוד והלכתא כלישנא 

קמא רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין אמר ליה 

מין כשרה אין לה פצימין פסולה אחוי ליה נראה לא סבר מר הא דאמר רבא יש לה פצי

מבפנים ושוה מבחוץ אי נמי נראה מבחוץ ושוה מבפנים דאתמר נראה מבחוץ ושוה 

מבפנים נידון משום לחי ולחי היינו פצימין תנא פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה מאי 

לש דפנות פסל היוצא מן הסוכה אמר עולא קנים היוצאים לאחורי סוכה והא בעינן ש

בדאיכא והא בעינן הכשר סוכה בדאיכא והא בעינן צלתה מרובה מחמתה בדאיכא אי הכי 

ל רבה ורב "מאי למימרא מהו דתימא הואיל ולגוואי עבידי ולבראי לא עבידי אימא לא קמ

יוסף אמרי תרווייהו הכא בקנים היוצאים לפנים מן הסוכה ומשכא ואזלא חדא דופן 

ל רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא "לית בה הכשר סוכה קמבהדייהו מהו דתימא הא 

נצרכה אלא לסוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומעוטה חמתה מרובה מצלתה מהו 

דתימא תפסל בהך פורתא קא משמע לן ומאי יוצא יוצא מהכשר סוכה רבי אושעיא אמר 

רת סוכה לא נצרכה אלא לסכך פסול פחות משלשה בסוכה קטנה ומאי יוצא יוצא מתו

מתקיף לה רב הושעיא לא יהא אלא אויר ואויר פחות משלשה טפחים בסוכה קטנה מי 



פסיל אמר ליה רבי אבא זה מצטרף וישנים תחתיו וזה מצטרף ואין ישנים תחתיו ומי 

איכא מידי דאצטרופי מצטרף והוא עצמו אינו כשר אמר רבי יצחק בן אלישב אין 

צטרף לארבעים סאה והטובל בו לא עלתה לו טיט הנרוק יוכיח שמ  ב גמרא,דף יט

: טבילה

אליעזר פוסל מפני שאין ' העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר  ב משנה,דף יט

: לה גג וחכמים מכשירין

אליעזר שאם הגביהה מן הקרקע טפח או שהפליגה מן ' תנא מודה ר  ב גמרא,דף יט

עי אהלים כאהלים דמו אביי אשכחיה הכותל טפח שהיא כשרה מאי טעמייהו דרבנן שיפו

אליעזר שבקת רבנן ועבדת ' לרב יוסף דקא גני בכילת חתנים בסוכה אמר ליה כמאן כר

אליעזר מכשיר וחכמים פוסלין שבקת ' אליעזר אמר ליה ברייתא איפכא תני ר' כר

מתניתין ועבדת כברייתא אמר ליה מתניתין יחידאה היא דתניא העושה סוכתו כמין צריף 

: ו שסמכה לכותל רבי נתן אומר רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשיריןא

מחצלת קנים גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה   ב משנה,דף יט

לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה רבי אליעזר אומר אחת קטנה ואחת גדולה 

: סיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאהעשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה ל

הא גופה קשיא אמרת עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה   ב גמרא,דף יט

טעמא דעשאה לשכיבה הא סתמא לסיכוך והדר תני לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת 

טומאה טעמא דעשאה לסיכוך הא סתמא לשכיבה הא לא קשיא כאן בגדולה כאן בקטנה 

רבי אליעזר [ אימא סיפא]> רבנן לא קשיא אלא לרבי אליעזר קשיא דתנןבשלמא ל>

אומר אחת קטנה ואחת גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה טעמא 

דעשאה לשכיבה הא סתמא לסיכוך אימא סיפא עשאה לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת 

ע לא פליגי "גדולה כטומאה טעמא דעשאה לסיכוך הא סתמא לשכיבה אלא אמר רבא ב

דסתמא לסיכוך כי פליגי בקטנה תנא קמא סבר סתם קטנה לשכיבה ורבי אליעזר סבר 

סתם קטנה נמי לסיכוך 

והכי קאמר מחצלת הקנים גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין   א גמרא,דף כ

מסככין בה טעמא דעשאה לשכיבה הא סתמא נעשה כמי שעשאה לסיכוך מסככין בה 

שאה לסיכוך מסככין בה טעמא דעשאה לסיכוך הא סתמא נעשה כמי שעשאה קטנה ע>

אליעזר למימר אחת קטנה ואחת גדולה סתמא כשרה ' ואתא ר> לשכיבה ואין מסככין בה

אליעזר אומר אחת קטנה ואחת גדולה אחת גדולה ואחת ' לסיכוך אמר ליה אביי אי הכי ר

יגי ורבי אליעזר לחומרא דתניא מחצלת קטנה מיבעי ליה ועוד כי פליגי בגדולה הוא דפל

אליעזר אומר אם אינה מקבלת טומאה מסככין בה אלא אמר ' הקנים בגדולה מסככין בה ר

ק סבר סתם "רב פפא בקטנה כולי עלמא לא פליגי דסתמא לשכיבה כי פליגי בגדולה ת

 גדולה לסיכוך ורבי אליעזר סבר סתם גדולה נמי לשכיבה ומאי עשאה לשכיבה דקאמר

ר מחצלת של שיפה ושל גמי "הכי קאמר סתם עשייתה נמי לשכיבה עד דעביד לסיכוך ת

גדולה מסככין בה קטנה אין מסככין בה של קנים ושל חילת גדולה מסככין בה ארוגה אין 

יוסי אומר משום אביו אחת זו ואחת זו מסככין בה וכן היה ' מסככין בה רבי ישמעאל בר

דוסא וחכמים ' תם כל החוצלות מטמאין טמא מת דברי ררבי דוסא אומר כדבריו תנן ה

אומרים מדרס מדרס אין טמא מת לא והא אנן תנן כל המטמא מדרס מטמא טמא מת אימא 

אבא ' אף מדרס מאי חוצלות אמר רב אבדימי בר המדורי מרזובלי מאי מרזובלי אמר ר



דאמר ריש  שמעון בן לקיש אומר מחצלות ממש ואזדא ריש לקיש לטעמיה' מזבלי ר

לקיש הריני כפרת רבי חייא ובניו שבתחלה כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל 

ויסדה חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה 

וכן אמר רבי חייא ובניו לא נחלקו רבי דוסא וחכמים על מחצלות של אושא 

ריא שהן טהורות על מה נחלקו על שאר מקומות מר שהן טמאות ושל טב  ב גמרא,דף כ

סבר כיון דליכא דיתיב עלייהו כדטבריא דמיין ומר סבר כיון דמקרי ויתבי עלייהו 

דוסא והתניא וכן היה רבי ' כדאושא דמיין אמר מר כל החוצלות מטמאין טמא מת דברי ר

מיתיבי חוצלות דוסא אומר כדבריו לא קשיא הא דאית ליה גדנפא הא דלית ליה גדנפא 

א אף מדרס "דוסא וחכ' של שעם ושל גמי ושל שק ושל ספירא מטמא טמא מת דברי ר

בשלמא למאן דאמר מרזובלי של שעם ושל גמי חזו לכינתא דפירי של שק ושל ספירא 

ד מחצלות ממש בשלמא של שק ושל ספירא חזו לפרסי ונפוותא "חזו לגולקי וצני אלא למ

ד מחצלות ממש "חזו חזו לנזיאתא איכא דאמרי בשלמא למ אלא של שעם ושל גמי למאי

ד "של שעם ושל גמי חזו לנזיאתא של שק ושל ספירא חזו לפרסי ונפוותא אלא למ

מרזובלי בשלמא של שק ושל ספירא חזו לגולקי וצני אלא של שעם ושל גמי למאי חזו 

מר לי מסככין ר חנניה כשירדתי לגולה מצאתי זקן אחד וא"חזו לכינתא דפירי תניא א

יהושע אחי אבא הודה לדבריו אמר רב חסדא והוא דלית ליה ' בבודיא וכשבאתי אצל ר

גדנפא אמר עולא הני בודיתא דבני מחוזא אלמלא קיר שלהן מסככין בהו תניא נמי הכי 

:  מסככין בבודיא ואם יש להן קיר אין מסככין בהן

  

מסכת סוכה פרק ב 

יהודה נוהגין היינו ' וכה לא יצא ידי חובתו אמר רהישן תחת המטה בס  ב משנה,דף כ

שהיינו ישנים תחת המטה בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר אמר רבי שמעון מעשה בטבי 

עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המטה ואמר להן רבן גמליאל לזקנים ראיתם טבי 

וא תחת המטה ולפי עבדי שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורין מן הסוכה לפיכך ישן ה

: דרכינו למדנו שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו

והא ליכא עשרה תרגמא שמואל במטה עשרה תנן התם אחד חור   ב גמרא,דף כ

שחררוהו מים או שרצים או שאכלתו מלחת וכן מדבך אבנים וכן סואר של קורות מאהיל 

ינו אהל מאי טעמא דרבי על הטומאה רבי יהודה אומר כל אהל שאינו עשוי בידי אדם א

יהודה 

זאת התורה אדם כי ימות ( במדבר יט)יליף אהל אהל ממשכן כתיב הכא   א גמרא,דף כא

ויפרש את האהל על המשכן מה להלן בידי אדם אף כאן ( שמות מ)באהל וכתיב התם 

יהודה כל אהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אהל ' בידי אדם ורבנן אהל אהל ריבה וסבר ר

ג הסלע ותחתיהם חלל מפני קבר התהום "נהו חצירות היו בנויות בירושלים עורמי

ומביאין נשים עוברות ויולדות שם ומגדלות בניהם שם לפרה ומביאין שוורים ועל גביהן 

דלתות ותינוקות יושבין על גביהן וכוסות של אבן בידיהם הגיעו לשילוח ירדו לתוך המים 

אומר ממקומו היה משלשל וממלא מפני קבר התהום  ומילאום ועלו וישבו להם רבי יוסי



יהודה אומר לא היו מביאין דלתות אלא שוורים והא שוורים דאהל שאינו עשוי ' ותניא ר

יהודה אומר לא היו מביאין דלתות אלא שוורים כי אתא רב דימי ' בידי אדם הוא וקתני ר

בשקיפין ובנקיקי הסלעים יהודה ' ה ומודה ר"יהודה כמלא אגרוף תנ' ר אלעזר מודה ר"א

והרי דלת דיש בה כמה אגרופין וקתני רבי יהודה אומר לא היו מביאין דלתות אלא 

שוורים אמר אביי לא הוצרכו להביא דלתות רבא אמר לא היו מביאין דלתות כל עיקר 

שמפני שדעתו של תינוק גסה עליו שמא יוציא ראשו או אחד מאבריו ויטמא 

יהודה אומר לא היו מביאין דלתות ' הום תניא כוותיה דרבא רבקבר הת  ב גמרא,דף כא

כל עיקר מפני שדעתו של תינוק גסה עליו שמא יוציא ראשו או אחד מאבריו ויטמא בקבר 

התהום אלא מביאין שוורים המצרים שכריסותיהן רחבות והתינוקות יושבין על גביהן 

וישבו להן על גביהן והרי מטה  וכוסות של אבן בידיהן הגיעו לשילוח ירדו ומלאום ועלו

יהודה אומר נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המטה בפני ' דיש בה כמה אגרופים ותנן ר

ר אלעזר "הזקנים שאני מטה הואיל ולגבה עשויה שוורים נמי לגבן עשוים כי אתא רבין א

אי שאני שוורים הואיל ומגינים על הרועים בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים 

הכי מטה נמי הואיל ומגינה על מנעלים וסנדלים שתחתיה אלא אמר רבא שאני שוורים 

עור ובשר תלבישני ובעצמות ( איוב י)הואיל ועשוים להגין על בני מעים שלהן שנאמר 

יהודה לטעמיה דאמר סוכה דירת קבע בעינן והוה ליה ' וגידים תסוככני ואי בעית אימא ר

ש דאמר "קבע ולא אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע והא רמטה דירת עראי וסוכה אהל 

בהא פליגי מר > אין>ואתי אהל עראי ומבטל אהל קבע > הא>נמי סוכה דירת קבע בעינן 

ר "א : סבר אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע ומר סבר לא אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע

ל למדנו שני דברים ר שמעון משיחתו של רבן גמליא"תניא א : שמעון מעשה בטבי עבדו

למדנו שעבדים פטורים מן הסוכה ולמדנו שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו ולימא 

ל כי הא דאמר רב אחא בר אדא ואמרי "מדבריו של רבן גמליאל מילתא אגב אורחיה קמ

שיחת תלמידי חכמים ' לה אמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב מנין שאפי

: ועלהו לא יבול( תהילים א)צריכה לימוד שנאמר 

יהודה אומר אם אינה יכולה ' הסומך סוכתו בכרעי המטה כשרה ר  ב משנה,דף כא

: לעמוד בפני עצמה פסולה

ט דרבי יהודה פליגי בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל חד אמר מפני "מ  ב גמרא,דף כא

גון שנעץ שאין לה קבע וחד אמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה מאי בינייהו כ

שפודין של ברזל וסיכך עליהם למאן דאמר לפי שאין לה קבע הרי יש לה קבע ומאן 

דאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה הרי מעמידה בדבר המקבל טומאה אמר אביי 

לא שנו אלא סמך אבל סיכך על גב המטה כשרה מאי טעמא למאן דאמר לפי שאין לה 

שמעמידה בדבר המקבל טומאה הרי אין מעמידה  קבע הרי יש לה קבע למאן דאמר מפני

: בדבר המקבל טומאה

סוכה המדובללת ושצילתה מרובה מחמתה כשרה המעובה כמין בית   א משנה,דף כב

: פ שאין הכוכבים נראין מתוכה כשרה"אע

מאי מדובללת אמר רב סוכה ענייה ושמואל אמר קנה עולה וקנה יורד   א גמרא,דף כב

רב תני חדא ושמואל תני תרתי רב תני חדא סוכה מדובללת מאי מדובללת מדולדלת 

שצילתה מרובה מחמתה כשרה ושמואל תני תרתי מאי מדובללת מבולבלת ותרתי קתני 

א שנו אלא שאין בין זה סוכה מבולבלת כשרה וצילתה מרובה מחמתה כשרה אמר אביי ל



טפחים פסולה אמר רבא אפילו יש בין זה לזה ' לזה שלשה טפחים אבל יש בין זה לזה ג

שלשה טפחים נמי לא אמרן אלא שאין בגגו טפח אבל יש בגגו טפח כשרה דאמרינן חבוט 

רמי אמר רבא מנא אמינא לה דכי אית ביה טפח אמרינן חבוט רמי וכי לית ביה לא אמרינן 

רמי דתנן קורות הבית והעלייה שאין עליהם מעזיבה והן מכוונות טומאה תחת אחת  חבוט

מהן תחתיה טמא בין התחתונה לעליונה ביניהן טמא על גבי העליונה כנגדה עד לרקיע 

טמא היו העליונות כבין התחתונות טומאה תחתיהן תחת כולן טמא על גביהן כנגדן עד 

בהן טפח וביניהן פותח טפח אבל אין ביניהן פותח א בזמן שיש "לרקיע טמא ותני עלה בד

טפח טומאה תחת אחת מהן תחתיה טמא ביניהן ועל גביהן טהור אלמא כי אית ביה טפח 

אמרינן חבוט רמי וכי לית ביה טפח לא אמרינן חבוט רמי שמע מינה יתיב רב כהנא 

אמרינן  וקאמר להא שמעתא אמר ליה רב אשי לרב כהנא וכל היכא דלית ביה טפח לא

חבוט רמי והא תניא קורה היוצאה מכותל זה ואינה נוגעת בכותל זה וכן שתי קורות אחת 

יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל זה ואינן נוגעות זו בזו פחות משלשה אינו צריך 

להביא קורה אחרת שלשה צריך להביא קורה אחרת רבן שמעון בן גמליאל אומר 

ין צריך להביא קורה אחרת ארבעה צריך להביא קורה פחות מארבעה א  ב גמרא,דף כב

אחרת וכן שתי קורות המתאימות לא בזו כדי לקבל אריח ולא בזו כדי לקבל אריח אם 

מקבלות אריח לרחבו טפח אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה 

רה ג אומר אם מקבלות אריח לארכו שלשה טפחים אין צריך להביא קו"אחרת רשב

' אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת היו אחת למעלה ואחת למטה רבי יוסי בר

יהודה אומר רואין העליונה כאילו היא למטה ואת התחתונה כאילו היא למעלה ובלבד 

שלא תהא עליונה למעלה מעשרים אמה והתחתונה למטה מעשרה הא זה וזה בתוך 

ל תריץ ואימא הכי ובלבד שלא תהא "ג דלית ביה טפח א"עשרים אמרינן חבוט רמי אע

עליונה למעלה מעשרים אלא בתוך עשרים והתחתונה סמוכה לה בפחות משלשה אי נמי 

בלבד שלא תהא תחתונה למטה מעשרה אלא למעלה מעשרה ועליונה סמוכה לה בפחות 

ושצילתה מרובה מחמתה  : משלשה אבל שלשה כיון דלית ביה טפח לא אמרינן חבוט רמי

א כי הדדי פסולה והא תנן באידך פירקין ושחמתה מרובה מצילתה פסולה הא ה : כשרה

כי הדדי כשרה לא קשיא כאן מלמעלה כאן מלמטה אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי 

פ שאין "ר המעובה כמין בית אע"ת : מעובה כמין בית : כזוזא מלעיל כאיסתרא מלתחת

מתוכה בית שמאי פוסלין ובית הלל  הכוכבים נראין מתוכה כשרה אין כוכבי חמה נראין

: מכשירין

העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביום   ב משנה,דף כב

ט שתים באילן ואחת בידי אדם "טוב בראש האילן או על גבי גמל כשרה ואין עולין לה בי

אדם ואחת או שתים בידי אדם ואחת באילן כשרה ואין עולין לה ביום טוב שלש בידי 

ט "באילן כשרה ועולין לה בי

זה הכלל כל שינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה   א משנה,דף כג

: ביום טוב

מני מתניתין רבי עקיבא היא דתניא העושה סוכתו בראש הספינה רבן   א גמרא,דף כג

ע ועשה "עמד רע שהיו באין בספינה "ע מכשיר מעשה ברבן גמליאל ור"גמליאל פוסל ור

סוכה בראש הספינה למחר נשבה רוח ועקרתה אמר לו רבן גמליאל עקיבא היכן סוכתך 

אמר אביי דכולי עלמא היכא דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה לא כלום היא יכולה 



ע לא פליגי דכשרה כי פליגי בדיכולה לעמוד ברוח "לעמוד בשאינה מצויה דיבשה כ

רבן [ ברוח מצויה דים]> ברוח שאינה מצויה דיבשה>ולה לעמוד מצויה דיבשה ואינה יכ

גמליאל סבר סוכה דירת קבע בעינן וכיון דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים לא כלום 

או  : ע סבר סוכה דירת עראי בעינן וכיון דיכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה כשרה"היא ר

מ מכשיר "יא העושה סוכתו על גבי בהמה רמני רבי מאיר היא דתנ' מתני : 'על גבי גמל כו

ט דרבי יהודה אמר קרא חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים סוכה "ורבי יהודה פוסל מ

הראויה לשבעה שמה סוכה סוכה שאינה ראויה לשבעה לא שמה סוכה ורבי מאיר הא נמי 

 'מ פוסל ור"מדאורייתא מחזא חזיא ורבנן הוא דגזרו בה עשאה לבהמה דופן לסוכה ר

יהודה מכשיר שהיה רבי מאיר אומר כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין אותו לא דופן 

לסוכה ולא לחי למבוי ולא פסין לביראות ולא גולל לקבר משום רבי יוסי הגלילי אמרו 

מאיר אביי אמר שמא תמות רבי זירא אמר שמא ' ט דר"אף אין כותבין עליו גיטי נשים מ

כי פליגי בפיל שאינו ' לא פליגי דאי נמי מיית יש בנבלתו י תברח בפיל קשור כולי עלמא

קשור למאן דאמר שמא תמות לא חיישינן למאן דאמר גזרה שמא תברח חיישינן למאן 

דאמר גזרה שמא תמות ניחוש שמא תברח אלא בפיל שאינו קשור כולי עלמא לא פליגי 

רה שמא תברח לא ד גז"ד גזרה שמא תמות חיישינן למ"כי פליגי בבהמה קשורה למ

חיישינן ולמאן דאמר גזרה שמא תברח ניחוש שמא תמות מיתה לא שכיחא והאיכא רווחא 

דביני ביני דעביד ליה בהוצא ודפנא ודלמא רבעה דמתיחה באשלי מלעיל ולמאן דאמר 

גזרה שמא תמות נמי הא מתיחה באשלי מלעיל זמנין דמוקים בפחות משלשה סמוך לסכך 

' מ חייש למיתה ור"ן דמייתא כווצא ולאו אדעתיה ומי אמר אביי רוכיו  ב גמרא,דף כג

יהודה לא חייש והתנן בת ישראל שנשאת לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה 

בחזקת שהוא קיים ורמינן עלה הרי זה גיטיך שעה אחת קודם מיתתי אסורה לאכול 

א רבי יהודה דחייש למיתה מ דלא חייש למיתה ה"בתרומה מיד ואמר אביי לא קשיא הא ר

דתניא הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה 

מעשר ראשון תשעה מעשר שני ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר 

' מ חייש למיתה ור"שמעון אוסרין איפוך ר' רבי יהודה ורבי יוסי ור  א גמרא,דף כד

מ פוסל ורבי יהודה מכשיר "יא עשאה לבהמה דופן לסוכה ריהודה לא חייש למיתה דתנ

מאיר מיתה שכיחא בקיעת הנוד לא שכיחא ' קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר אמר לך ר

יהודה לאו משום ' אפשר דמסר ליה לשומר קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה טעמא דר

קיעת נוד והא יהודה לב' דחייש לבקיעת נוד אלא משום דלית ליה ברירה ולא חייש ר

מאיר אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא זה שותה טבלים ' מדקתני סיפא אמרו לו לר

יהודה הוא ' למפרע ואמר להו לכשיבקע מכלל דחייש רבי יהודה לבקיעת הנוד התם ר

דקאמר לרבי מאיר לדידי לית לי ברירה אלא לדידך דיש ברירה אי אתה מודה דשמא 

יהודה אומר אף ' קע ולא חייש רבי יהודה למיתה והא תנן ריבקע הנוד אמר ליה לכשיב

אשה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו הא איתמר עלה אמר רב הונא בריה דרב יהושע 

מעלה עשו בכפרה בין למאן דאמר שמא תמות בין למאן דאמר שמא תברח מדאורייתא 

משום גולל אלמה  מחיצה מעליא היא ורבנן הוא דגזרו בה אלא מעתה לרבי מאיר תטמא

תנן רבי יהודה מטמא משום גולל ורבי מאיר מטהר אלא אמר רב אחא בר יעקב קסבר 

מ כל מחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה איכא דאמרי אמר רב אחא בר יעקב קסבר "ר

רבי מאיר כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם אינה מחיצה מאי בינייהו איכא בינייהו 



ד אינה "מחיצה עומדת ברוח אינה מחיצה הרי עומדת ברוח למד "דאוקמה בנוד תפוח למ

עשויה בידי אדם 

אמר מר משום רבי יוסי הגלילי אמרו אף אין  : הרי עשויה בידי אדם  ב גמרא,דף כד

ספר אין לי אלא ספר ( דברים כד)יוסי הגלילי דתניא ' ט דר"כותבין עליו גיטי נשים מ

ל ספר לומר לך מה "ה מכל מקום אם כן מה תמנין לרבות כל דבר תלמוד לומר וכתב ל

ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל ורבנן 

אי כתב בספר כדקאמרת השתא דכתיב ספר לספירת דברים בעלמא הוא דאתא ורבנן האי 

ד "ס וכתב מאי דרשי ביה ההוא מיבעי להו בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף

ל ורבי יוסי "אמינא הואיל ואיתקש יציאה להויה מה הויה בכסף אף יציאה בכסף קמ

הגלילי האי סברא מנא ליה מספר כריתות נפקא ליה ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה 

ואידך ההוא מיבעי ליה לדבר הכורת בינו לבינה כדתניא הרי זה גיטיך על מנת שלא 

אביך לעולם אין זה כריתות כל שלשים יום הרי זה  תשתי יין ועל מנת שלא תלכי לבית

: כריתות ואידך מכרת כריתות נפקא ואידך כרת כריתות לא דרשי

: העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה  ב משנה,דף כד

אמר רב אחא בר יעקב כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה   ב גמרא,דף כד

סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה והא קאזיל ואתי הכא מחיצה תנן העושה 

במאי עסקינן בקשין והאיכא נופו דעביד ליה בהוצא ודפנא אי הכי מאי למימרא מהו 

ש היה שם אילן או גדר או מחיצת "ל ת"דתימא ניגזר דלמא אתי לאשתמושי באילן קמ

ש אילן המיסך על "צא ודפנא תהקנים נידון משום דיומד התם נמי משום דעביד ליה בהו

הארץ אם אין נופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים מטלטלין תחתיו אמאי הא קא אזיל ואתי 

התם נמי דעביד ליה בהוצא ודפנא אי הכי ניטלטל בכוליה אלמה אמר רב הונא בריה דרב 

יהושע אין מטלטלין בו 

יר וכל דירה אלא בית סאתים משום דהוי דירה שתשמישיה לאו  א גמרא,דף כה

ש שבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא "שתשמישיה לאויר אין מטלטלין בו אלא סאתים ת

מארבע אמות עד בית סאתים וכן בנקע שהוא עמוק עשרה והוא מארבע אמות עד בית 

סאתים וכן קמה קצורה ושבולות מקיפות אותה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה 

: ד ליה בהוצא ודפנאג דקאזיל ואתי התם נמי דעבי"אע

שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה   א משנה,דף כה

: אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה

בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ( דברים יא; דברים ו)ר "מ דת"מה  א גמרא,דף כה

חייב מאי ובלכתך בדרך פרט לחתן מכאן אמרו הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה 

משמע אמר רב הונא כדרך מה דרך רשות אף כל רשות לאפוקי האי דבמצוה עסוק מי לא 

עסקינן דקאזיל לדבר מצוה וקא אמר רחמנא ליקרי אם כן לימא קרא בשבת ובלכת מאי 

בשבתך ובלכתך בלכת דידך הוא דמיחייבת הא בלכת דמצוה פטירת אי הכי אפילו כונס 

נ "ולה טריד כונס אלמנה לא טריד וכל היכא דטריד האת האלמנה נמי כונס את הבת

אבא ' נ והאמר ר"דפטור אלא מעתה טבעה ספינתו בים דטריד הכי נמי דפטור וכי תימא ה

בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר 

צוה פטור מן בהן פאר הכא טריד טירדא דמצוה התם טריד טירדא דרשות והעוסק במ



ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש ( במדבר ט)המצוה מהכא נפקא מהתם נפקא דתניא 

יוסי הגלילי ' אותם אנשים מי היו נושאי ארונו של יוסף היו דברי ר' אדם וגו

יצחק אומר ' ע אומר מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא ר"ר  ב גמרא,דף כה

היו כבר היו יכולין ליטהר אם מישאל ואלצפן היו יכולין היו אם נושאי ארונו של יוסף 

במדבר )ליטהר אלא עוסקין במת מצוה היו שחל שביעי שלהן להיות בערב פסח שנאמר 

ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ביום ההוא אין יכולין לעשות הא למחר יכולין ( ט

פסח אבל הכא דמטא זמן לעשות צריכא דאי אשמעינן התם משום דלא מטא זמן חיובא ד

הכא משום דליכא כרת אבל התם דאיכא כרת אימא לא ' ש אימא לא צריכא ואי אשמעי"ק

ר אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה חוץ "צריכא גופא א

פארך חבוש ( יחזקאל כד)מתפילין שהרי נאמר בהן פאר מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל 

ואחריתה ( עמוס ח)מ ביום ראשון דכתיב "ע פטירי וה"יחייבת אבל כאת הוא דמ' עליך וגו

כיום מר ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בסוכה פשיטא מהו דתימא הואיל 

ר אבא בר זבדא אמר רב מצטער פטור מן הסוכה האי נמי מצטער הוא קמשמע לן "וא

עי ליה ליתובי דעתיה מ צערא דממילא אבל הכא איהו הוא דקא מצטער נפשיה איב"ה

ר אבא בר זבדא אמר רב חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה "וא

ט משום דבעו למיחדי וליכלו בסוכה וליחדו בסוכה אין שמחה אלא בחופה וליכלו "מ

בסוכה וליחדו בחופה אין שמחה אלא במקום סעודה וליעבדו חופה בסוכה אביי אמר 

א אמר משום צער חתן מאי בינייהו איכא בינייהו דשכיחי אינשי דנפקי משום ייחוד ורב

ר זירא "ועיילי להתם למאן דאמר משום ייחוד ליכא למאן דאמר משום צער חתן איכא א

ר חתן והשושבינין "ש דחדי ליבאי דקא עבידנא תרתי ת"אנא אכלי בסוכה וחדי בחופה וכ

ש "וחייבין בקוכל בני חופה פטורין מן התפלה ומן התפילין 

משום רבי שילא אמרו חתן פטור והשושבינין וכל בני החופה חייבין   א גמרא,דף כו

ר חנניא בן עקביא כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל "תניא א

ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל "העוסקין במלאכת שמים לאתויי מוכרי תכלת פטורין מק

יוסי הגלילי שהיה רבי יוסי הגלילי אומר העוסק ' בתורה לקיים דברי רמצות האמורות 

ר הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה "במצוה פטור מן המצוה ת

הולכי דרכים בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום הולכי דרכים ביום ובלילה 

כין לדבר מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה כי פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה הול

הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דרגלא לבי ריש גלותא הוו גנו 

ר שומרי העיר ביום פטורין מן "ארקתא דסורא אמרי אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין ת

וחייבין ביום  הסוכה ביום וחייבין בלילה שומרי העיר בלילה פטורין מן הסוכה בלילה

שומרי העיר בין ביום ובין בלילה פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה שומרי גנות 

ופרדסים פטורין בין ביום ובין בלילה וליעבדי סוכה התם וליתבו אביי אמר תשבו כעין 

 : תדורו רבא אמר פרצה קוראה לגנב מאי בינייהו איכא בינייהו דקא מנטר כריא דפירי

תנו רבנן חולה שאמרו לא חולה שיש בו סכנה אלא אפילו חולה  : משיהםחולים ומש

ג פעם אחת חשתי בעיני בקיסרי "חש בעיניו ואפילו חש בראשו ארשב' שאין בו סכנה אפי

יוסי בריבי לישן אני ומשמשי חוץ לסוכה רב שרא לרב אחא ברדלא למגנא ' והתיר ר

בר אדא למגנא בר ממטללתא משום בכילתא בסוכה משום בקי רבא שרא ליה לרבי אחא 

סירחא דגרגישתא רבא לטעמיה דאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה והא אנן תנן חולין 



ומשמשיהם פטורים מן הסוכה חולה אין מצטער לא אמרי חולה הוא ומשמשיו פטורים 

וכמה אכילת עראי  : אוכלים אכילת עראי חוץ לסוכה : מצטער הוא פטור משמשיו לא

ל אביי והא זימנין סגיאין סגי ליה לאיניש בהכי והוה "סף תרתי או תלת ביעי אאמר רב יו

ר אוכלין אכילת עראי "ליה סעודת קבע אלא אמר אביי כדטעים בר בי רב ועייל לכלה ת

ל "ט אמר רב אשי גזרה שמא ירדם א"חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה מ

י בתפילין אבל לא שינת קבע ליחוש שמא ירדם אביי אלא הא דתניא ישן אדם שינת ערא

אמר רב יוסף בריה דרב עילאי במוסר שינתו לאחרים מתקיף ליה רב משרשיא ערביך 

ר יוחנן במניח ראשו בין ברכיו עסקינן רבא "ערבא צריך אלא אמר רבה בר בר חנה א

תניא אמר אין קבע לשינה תני חדא ישן אדם בתפילין שינת עראי אבל לא שינת קבע ו

אידך בין קבע בין עראי ותניא אידך לא קבע ולא עראי לא קשיא הא דנקיט להו בידיה הא 

דמנחי ברישיה הא דפריס סודרא עלויה וכמה שינת עראי תני רמי בר יחזקאל כדי הילוך 

מאה אמה תניא נמי הכי הישן בתפילין ורואה קרי אוחז ברצועה 

י יעקב וחכמים אומרים ישן אדם בתפילין ואינו אוחז בקציצה דברי רב  ב גמרא,דף כו

שינת עראי אבל לא שינת קבע וכמה שינת עראי כדי הילוך מאה אמה אמר רב אסור 

לאדם לישן ביום יותר משינת הסוס וכמה שינת הסוס שיתין נשמי אמר אביי שנתיה דמר 

ים כדרב ודרב כדרבי ודרבי כדדוד ודדוד כדסוסיא ודסוסיא שיתין נשמי אביי הוה ני

עד מתי עצל תשכב מתי ( משלי ו)כדמעייל מפומבדיתא לבי כובי קרי עליה רב יוסף 

ר הנכנס לישן ביום רצה חולץ רצה מניח בלילה חולץ ואינו מניח דברי "תקום משנתך ת

רבי נתן רבי יוסי אומר הילדים לעולם חולצין ואינן מניחין מפני שרגילין בטומאה לימא 

ור להניח תפילין אמר אביי בילדים ונשותיהן עמהן עסקינן קסבר רבי יוסי בעל קרי אס

ר שכח ושמש מטתו בתפילין אינו אוחז לא ברצועה ולא "שמא יבואו לידי הרגל דבר ת

: בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם מפני שהידים עסקניות הן

ג שני "מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולר  ב משנה,דף כו

צדוק אוכל פחות מכביצה ' ות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו לו לרכותב

: נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו

מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני אם בא להחמיר על עצמו מחמיר   ב גמרא,דף כו

בשיל ולית ביה משום יוהרא ומעשה נמי והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את הת

ג שני כותבות ודלי של מים "ולר

ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו   א גמרא,דף כז

במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו הא כביצה בעי סוכה לימא תיהוי תיובתיה דרב 

: כהיוסף ואביי דילמא פחות מכביצה נטילה וברכה לא בעי הא כביצה בעי נטילה ובר

רבי אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת   א משנה,דף כז

ט ראשון של חג בלבד ועוד אמר "א אין לדבר קצבה חוץ מלילי יו"ביום ואחת בלילה וחכ

ט האחרון של חג וחכמים "יום טוב הראשון ישלים לילי יו[ לילי]אליעזר מי שלא אכל ' ר

מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא ( קוהלת א)ועל זה נאמר אומרים אין לדבר תשלומין 

: יוכל להמנות

אליעזר תשבו כעין תדורו מה דירה אחת ביום ואחת בלילה אף ' ט דר"מ  א גמרא,דף כז

סוכה אחת ביום ואחת בלילה ורבנן כדירה מה דירה אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל אף 

ר יוחנן "לילי יום טוב ראשון נמי א' י אפיסוכה נמי אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל אי הכ



חמשה עשר בחג המצות מה ' שמעון בן יהוצדק נאמר כאן חמשה עשר ונאמ' משום ר

להלן לילה הראשון חובה מכאן ואילך רשות אף כאן לילה הראשון חובה מכאן ואילך 

ר "ועוד א : בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה( שמות יב)רשות והתם מנלן אמר קרא 

ר אליעזר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת "והא א : אליעזר

אליעזר משלים במאי אילימא בריפתא סעודה ' ר אמי חזר בו ר"בלילה אמר בירא א

דיומיה קא אכיל אלא מאי ישלים ישלים במיני תרגימא תניא נמי הכי אם השלים במיני 

ריפס המלך את רבי אליעזר כגון אני שאיני רגיל תרגימא יצא שאל אפוטרופוס של אג

לאכול אלא סעודה אחת ביום מהו שאוכל סעודה אחת ואפטר אמר לו בכל יום ויום אתה 

ממשיך כמה פרפראות לכבוד עצמך ועכשיו אי אתה ממשיך פרפרת אחת לכבוד קונך 

תי סוכות ועוד שאלו כגון אני שיש לי שתי נשים אחת בטבריא ואחת בציפורי ויש לי ש

אחת בטבריא ואחת בציפורי מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר אמר לו לא שאני אומר כל 

אליעזר אומר ' היוצא מסוכה לסוכה בטל מצותה של ראשונה תניא ר

אין יוצאין מסוכה לסוכה ואין עושין סוכה בחולו של מועד וחכמים   ב גמרא,דף כז

לו של מועד ושוין שאם נפלה שחוזר אומרים יוצאין מסוכה לסוכה ועושין סוכה בחו

חג הסוכות תעשה לך ( דברים טז)אליעזר אמר קרא ' ט דר"ובונה בחולו של מועד מ

שבעת ימים עשה סוכה הראויה לשבעה ורבנן הכי קאמר רחמנא עשה סוכה בחג ושוין 

שאם נפלה שחוזר ובונה אותה בחולו של מועד פשיטא מהו דתימא האי אחריתי היא 

אליעזר אומר כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב ' ל תניא ר"עה קמואינה לשב

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ ( ויקרא כג)הראשון של חג בלולבו של חבירו דכתיב 

הדר כפות תמרים משלכם כך אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו דכתיב חג 

פ שאמרו אין אדם יוצא ידי "אע הסוכות תעשה לך שבעת ימים משלך וחכמים אומרים

חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חבירו אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו 

כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מלמד שכל ישראל ראוים לישב ( ויקרא כג)דכתיב 

בסוכה אחת ורבנן האי לך מאי דרשי ביה מיבעי ליה למעוטי גזולה אבל שאולה כתיב כל 

אליעזר האי כל האזרח מאי עביד ליה מיבעי ליה לגר שנתגייר בינתים וקטן ' ורהאזרח 

ר "שנתגדל בינתים ורבנן כיון שאמרו עושין סוכה בחולו של מועד לא אצטריך קרא ת

אליעזר רבו בלוד ברגל אמר לו אלעאי אינך ' אלעאי שהלך להקביל פני ר' מעשה בר

ני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל אליעזר אומר משבח א' משובתי הרגל שהיה ר

יצחק מניין שחייב אדם להקביל ' ושמחת אתה וביתך איני והאמר ר( דברים יד)דכתיב 

מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת מכלל ( ב דמלכים )' פני רבו ברגל שנא

הא  דבחדש ושבת מיחייב איניש לאקבולי אפי רביה לא קשיא הא דאזיל ואתי ביומיה

אליעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו של יוחנן ' ר מעשה בר"דאזיל ולא אתי ביומיה ת

ברבי אלעאי בקיסרי ואמרי לה בקיסריון והגיע חמה לסוכה אמר לו מהו שאפרוש עליה 

סדין אמר לו אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט הגיע חמה לחצי 

דין אמר לו אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא הסוכה אמר לו מהו שאפרוש עליה ס

יצאו ממנו נביאים שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים הגיע חמה למרגלותיו 

אליעזר טליתו לאחוריו ויצא לא ' אליעזר נטל יוחנן סדין ופירש עליה הפשיל ר' של ר

עולם היכי עביד מפני שהפליגו בדברים אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו ל

אליעזר משבח ' אליעזר אין יוצאין מסוכה לסוכה רגל אחר הואי והאמר ר' הכי והאמר ר



אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל שבת הואי ותיפשוט ליה מדידיה דתנן פקק 

אליעזר אומר בזמן שקשור ותלוי פוקקין בו ואם לאו אין פוקקין בו וחכמים ' החלון ר

כך ובין כך פוקקין אומרים בין 

ר מעשה ברבי אליעזר "התם הוא דמבטל אבל הכא דלא מבטל לא ת  א גמרא,דף כח

ששבת בגליל העליון ושאלוהו שלשים הלכות בהלכות סוכה שתים עשרה אמר להם 

יהודה אומר חילוף הדברים שמונה ' יוסי בר' שמעתי שמונה עשר אמר להם לא שמעתי ר

ה אמר להם לא שמעתי אמרו לו כל דבריך אינן אלא עשר אמר להם שמעתי שתים עשר

מפי השמועה אמר להם הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותי מימי לא קדמני אדם 

בבית המדרש ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא הנחתי אדם 

י רבי בבית המדרש ויצאתי ולא שחתי שיחת חולין ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפ

אמות בלא ' מעולם אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי מימיו לא שח שיחת חולין ולא הלך ד

תורה ובלא תפילין ולא קדמו אדם בבית המדרש ולא ישן בבית המדרש לא שינת קבע 

ולא שינת עראי ולא הרהר במבואות המטונפות ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא ולא 

ושב ושונה ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו מצאו אדם יושב ודומם אלא י

ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם ולא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש חוץ 

אליעזר תלמידו נוהג אחריו תנו רבנן ' מערבי פסחים וערבי יום הכפורים וכן היה ר

כינה כמשה שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן ש

רבינו ושלשים מהן ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים גדול 

שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי 

שלא הניח מקרא ומשנה תלמוד הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים 

קופות וגימטריאות שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת וחמורים וגזרות שוות ת

דקלים משלות כובסין משלות שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר 

להנחיל אהבי יש ואוצרותיהם אמלא ( משלי ח)קטן הויות דאביי ורבא לקיים מה שנאמר 

עליו על יונתן בן  וכי מאחר שקטן שבכולן כך גדול שבכולן על אחת כמה וכמה אמרו

: עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף

ה "ש פוסלין וב"מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב  א משנה,דף כח

ה לבקר את "ש וזקני ב"ש לא כך היה מעשה שהלכו זקני ב"ה לב"מכשירין אמרו להם ב

יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ולא  רבי יוחנן בן החורנית ומצאוהו שהיה

ש משם ראיה אף הם אמרו לו אם כן היית נוהג לא קיימת "אמרו לו דבר אמרו להם ב

מצות סוכה מימיך נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הסוכה קטן שאינו צריך לאמו חייב 

בי המטה בסוכה מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על ג

: בשביל קטן

האזרח להוציא את הנשים כל ( ויקרא כג)ר אזרח זה אזרח "מ דת"מה  א גמרא,דף כח

לרבות את הקטנים אמר מר האזרח להוציא את הנשים למימרא דאזרח בין נשים בין גברי 

משמע והתניא האזרח לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי אלמא אזרח גברי 

תא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי הי קרא והי הלכתא ותו קרא למה משמע אמר רבה הלכ

לי הלכתא למה לי הא סוכה מצות עשה שהזמן גרמא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים 

פטורות יום הכפורים מדרב יהודה אמר רב נפקא דאמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי 

איש או אשה ( במדבר ה)רבי ישמעאל אמר קרא 



השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה אמר אביי לעולם סוכה   מראב ג,דף כח

ד אמינא תשבו כעין תדורו מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש "הלכתא ואיצטריך ס

ד אמינא יליף חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות "ל רבא אמר איצטריך ס"ואשתו קמ

מרת סוכה הלכתא קרא ל והשתא דא"מה להלן נשים חייבות אף כאן נשים חייבות קמ

האזרח בישראל אמר רחמנא ולא את הגרים ( ויקרא כג)א "למה לי לרבות את הגרים סד

א "ל יום הכפורים מדרב יהודה אמר רב נפקא לא נצרכא אלא לתוספת עינוי סד"קמ

אמר  : ל"הואיל ומיעט רחמנא לתוספת עינוי מעונש ומאזהרה לא נתחייבו נשים כלל קמ

ק כאן בקטן "קטנים והתנן נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הסוכה למר כל לרבות את ה

שהגיע לחינוך כאן בקטן שלא הגיע לחינוך קטן שהגיע לחינוך מדרבנן הוא מדרבנן וקרא 

היכי דמי קטן שאינו צריך לאמו אמרי  : 'קטן שאינו צריך לאמו כו : אסמכתא בעלמא הוא

אומר כל [ שמעון בן לקיש]> שמעון>י ינאי כל שנפנה ואין אמו מקנחתו רב' דבי ר

כל שנעור ואינו > אימא>גדולים נמי קרו אלא [ אמא]שנעור משנתו ואינו קורא אמא 

והכי קתני ושמאי ' מעשה לסתור חסורי מחסר : 'מעשה וילדה כלתו כו : קורא אמא אמא

מחמיר ומעשה נמי וילדה כלתו של שמאי הזקן ופחת את המעזיבה וסיכך על המטה 

: ביל הקטןבש

כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי ירדו גשמים   ב משנה,דף כח

מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג 

: כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו

ר כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי כיצד היו לו "ת  ב גמרא,דף כח

מ "כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל בסוכה מה

תשבו כעין תדורו מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע ( ויקרא כג)ר "דת

' וביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושות

אמר רבא מקרא ומתנא במטללתא ותנוי בר ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה איני וה

ק הא במגרס הא בעיוני "ממטללתא ל

בר חמא כי הוו קיימי מקמיה דרב חסדא [ דרבא ורמי]> דרבה>כי הא   א גמרא,דף כט

מרהטי בגמרא בהדי הדדי והדר מעייני בסברא אמר רבא מאני משתיא במטללתא מאני 

א במטללתא ואמרי לה בר מיכלא בר ממטללתא חצבא ושחיל בר ממטללתא ושרג

תנא משתסרח  : ירדו גשמים : ממטללתא ולא פליגי הא בסוכה גדולה הא בסוכה קטנה

המקפה של גריסין אביי הוה קא יתיב קמיה דרב יוסף במטללתא נשב זיקא וקא מייתי 

ציבותא אמר להו רב יוסף פנו לי מאני מהכא אמר ליה אביי והא תנן משתסרח המקפה 

ר היה אוכל בסוכה "כיון דאנינא דעתאי כמי שתסרח המקפה דמי לי ת אמר ליה לדידי

וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור סעודתו היה ישן תחת הסוכה 

וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיאור איבעיא להו עד שיעור או עד 

ימא עד שיעור ויעלה עמוד ש עד שיאור ויעלה עמוד השחר תרתי אלא א"שיאור ת

ש דתניא שפך לו רבו קיתון "איבעיא להו מי שפך למי ת : משל למה הדבר דומה : השחר

ר בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם כולו "על פניו ואמר לו אי אפשי בשמושך ת

משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו והניח פנס לפניהם כעס 

עבדו טול פנס מפניהם והושיבם בחושך תניא רבי מאיר אומר כל זמן עליהם ואמר ל

שמאורות לוקין סימן רע לשונאיהם של ישראל מפני שמלומדין במכותיהן משל לסופר 



שבא לבית הספר ורצועה בידו מי דואג מי שרגיל ללקות בכל יום ויום הוא דואג תנו רבנן 

לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם { ויםלג> }לעובדי כוכבים>בזמן שהחמה לוקה סימן רע 

לחמה לוקה במזרח { וגוים> }ועובדי כוכבים>של ישראל מפני שישראל מונין ללבנה 

סימן רע ליושבי מזרח במערב סימן רע ליושבי מערב באמצע הרקיע סימן רע לכל העולם 

רעב  כולו פניו דומין לדם חרב בא לעולם לשק חיצי רעב באין לעולם לזו ולזו חרב וחיצי

א חילוף הדברים "באין לעולם לקה בכניסתו פורענות שוהה לבא ביציאתו ממהרת לבא וי

ובכל אלהי ( שמות יב)ואין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה שנאמר 

מצרים אעשה שפטים ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל אלו 

רך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי אל ד' כה אמר ה( ירמיהו י)שנאמר 

ר בשביל ארבעה "יחתו ואין ישראל יחתו ת{ גוים> }עובדי כוכבים>יחתו הגוים מהמה 

דברים חמה לוקה על אב בית דין שמת ואינו נספד כהלכה ועל נערה המאורסה שצעקה 

יל ארבעה בעיר ואין מושיע לה ועל משכב זכור ועל שני אחין שנשפך דמן כאחד ובשב

ועל מעידי עדות שקר ועל מגדלי [ פלסטר]> פלסתר>דברים מאורות לוקין על כותבי 

דברים נכסי בעלי בתים נמסרין ' י ועל קוצצי אילנות טובות ובשביל ד"בהמה דקה בא

למלכות על משהי שטרות פרועים ועל מלוי ברבית 

ים צדקה ברבים ואינן ועל שהיה ספק בידם למחות ולא מיחו ועל שפוסק  ב גמרא,דף כט

נותנין אמר רב בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יוצאין לטמיון על כובשי שכר 

שכיר ועל עושקי שכר שכיר ועל שפורקין עול מעל צואריהן ונותנין על חבריהן ועל 

וענוים יירשו ארץ ( תהילים לז)גסות הרוח וגסות הרוח כנגד כולן אבל בענוים כתיב 

:  וב שלוםוהתענגו על ר

  

מסכת סוכה פרק ג 

לולב הגזול והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו   ב משנה,דף כט

נפרצו עליו פסול נפרדו עליו כשר רבי יהודה אומר יאגדנו מלמעלה ציני הר הברזל 

: כשירות לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר

ט ראשון ולא שנא ביום טוב שני בשלמא "א ביוקא פסיק ותני לא שנ  ב גמרא,דף כט

לכם משלכם ( ויקרא כג)יבש הדר בעינן וליכא אלא גזול בשלמא יום טוב ראשון דכתיב 

ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי "אלא ביום טוב שני אמאי לא א

והבאתם גזול ( מלאכי א)משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה שנאמר   א גמרא,דף ל

ואת החולה גזול דומיא דפסח מה פסח לית ליה תקנתא אף גזול לית ליה ואת הפסח 

אדם כי ( ויקרא א)תקנתא לא שנא לפני יאוש ולא שנא לאחר יאוש בשלמא לפני יאוש 

יקריב מכם אמר רחמנא ולאו דידיה הוא אלא לאחר יאוש הא קנייה ביאוש אלא לאו 

שמעון בן יוחי מאי דכתיב ' רר יוחנן משום "משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה וא

אוהב משפט שונא גזל בעולה משל למלך בשר ודם שהיה עובר ' כי אני ה( ישעיהו סא)

על בית המכס אמר לעבדיו תנו מכס למוכסים אמרו לו והלא כל המכס כולו שלך הוא 

' ה אמר אני ה"אמר להם ממני ילמדו כל עוברי דרכים ולא יבריחו עצמן מן המכס אף הקב



גזל בעולה ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן הגזל אתמר נמי אמר רבי אמי יבש  שונא

יצחק ' פסול מפני שאין הדר גזול פסול משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה ופליגא דר

ר יצחק בר נחמני אמר שמואל לא שנו אלא ביום טוב ראשון אבל ביום טוב שני "דא

רב נחמן בר יצחק לולב הגזול והיבש פסול הא  מתוך שיוצא בשאול יוצא נמי בגזול מתיב

ט ראשון הא כתיב לכם משלכם והאי לאו דידיה הוא אלא "שאול כשר אימת אילימא בי

לעולם ביום טוב ראשון ולא [ אמר רבא]> רבא אמר>לאו ביום טוב שני וקתני גזול פסול 

לה יאוש בעלים מיבעיא קאמר לא מיבעיא שאול דלאו דידיה הוא אבל גזול אימא סתם גזי

הוא וכדידיה דמי קא משמע לן אמר להו רב הונא להנהו אוונכרי כי זבניתו אסא 

עובדי >לא תגזזו אתון אלא לגזזוה אינהו ויהבו לכו מאי טעמא סתם { מגוי> }ם"מעכו>

גזלני ארעתא נינהו { גוים> }כוכבים

ו יאוש בעלים וקרקע אינה נגזלת הלכך לגזזוה אינהו כי היכי דליהו  ב גמרא,דף ל

בידייהו דידהו ושינוי הרשות בידייכו סוף סוף כי גזזו אוונכרי ליהוי יאוש בעלים בידייהו 

ושינוי הרשות בידן לא צריכא בהושענא דאוונכרי גופייהו וליקניוה בשינוי מעשה קא 

סבר לולב אין צריך אגד ואם תמצי לומר לולב צריך אגד שינוי החוזר לברייתו הוא 

וזר לברייתו לא שמיה שינוי וליקניוה בשינוי השם דמעיקרא הוה ליה אסא ושינוי הח

והשתא 

ר סוכה גזולה והמסכך "הושענא מעיקרא נמי לאסא הושענא קרו ליה ת  א גמרא,דף לא

אליעזר פוסל וחכמים מכשירין אמר רב נחמן מחלוקת בשתוקף את ' ברשות הרבים ר

חבירו והוציאו מסוכתו ורבי אליעזר לטעמיה דאמר אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של 

קע אינה נגזלת סוכה שאולה היא ורבנן חבירו אי קרקע נגזלת סוכה גזולה היא ואי נמי קר

לטעמייהו דאמרי אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו וקרקע אינה נגזלת וסוכה 

שאולה היא אבל גזל עצים וסיכך בהן דברי הכל אין לו אלא דמי עצים ממאי מדקתני 

 דומיא דרשות הרבים מה רשות הרבים קרקע לאו דידיה הוא סוכה נמי לאו קרקע דידיה

הוא ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן אמרה ליה ריש גלותא וכולהו רבנן דבי ריש 

גלותא בסוכה גזולה הוו יתבי צווחה ולא אשגח בה רב נחמן אמרה ליה איתתא דהוה ליה 

לאבוהא תלת מאה ותמני סרי עבדי צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה אמר להו רב נחמן 

צים בלבד אמר רבינא האי כשורא דמטללתא דגזולה פעיתא היא דא ואין לה אלא דמי ע

עבדי ליה רבנן תקנתא משום תקנת מריש פשיטא מאי שנא מעצים מהו דתימא עצים 

ל הני מילי בגו שבעה אבל לבתר שבעה הדר "שכיחי אבל האי לא שכיחא אימא לא קמ

בי יהודה בעיניה ואי חברו בטינא ואפילו לאחר שבעה נמי יהיב ליה דמי תנא יבש פסול ר

מכשיר אמר רבא מחלוקת בלולב דרבנן סברי מקשינן לולב לאתרוג מה אתרוג בעי הדר 

יהודה סבר לא מקשינן לולב לאתרוג אבל באתרוג דברי הכל הדר ' אף לולב בעי הדר ור

ט לאו "יהודה הדר והתנן רבי יהודה אומר יאגדנו מלמעלה מ' בעינן ובלולב לא בעי ר

טרפון כפות תמרים כפות ' ני טעמא רבי יהודה אומר משום רמשום דבעי הדר לא כדקת

ואם היה פרוד יכפתנו ולא בעי הדר והתנן אין אוגדין את הלולב אלא במינו דברי רבי 

יהודה מאי טעמא לאו משום דבעי הדר לא דהא אמר רבא אפילו בסיב ואפילו בעיקרא 

יך אגד ואי מייתי מינא מאי טעמא דרבי יהודה התם דקא סבר לולב צר[ ואלא]דדיקלא 

אחרינא הוה להו חמשה מינין ובאתרוג מי בעי רבי יהודה הדר והתניא ארבעת מינין 

שבלולב כשם שאין פוחתין מהן כך אין מוסיפין עליהן לא מצא אתרוג לא יביא לא פריש 



ר "יהודה אומר אף יבשין וא' ולא רמון ולא דבר אחר כמושין כשרין יבשין פסולין ר

שה יהודה מע

[ לו]> להם>בבני כרכין שהיו מורישין את לולביהן לבני בניהן אמרו   ב גמרא,דף לא

משם ראיה אין שעת הדחק ראיה קתני מיהת רבי יהודה אומר אף יבשין כשרין מאי לאו 

אאתרוג לא אלולב אמר מר כשם שאין פוחתין מהן כך אין מוסיפין עליהן פשיטא מהו 

ולב צריך אגד ואי מייתי מינא אחרינא האי לחודיה קאי דתימא הואיל ואמר רבי יהודה ל

ל אמר מר לא מצא אתרוג לא יביא לא רמון ולא פריש ולא דבר "והאי לחודיה קאי קמ

ל זימנין דנפיק "אחר פשיטא מהו דתימא לייתי כי היכי שלא תשכח תורת אתרוג קמ

תיובתא דרבא ש אתרוג הישן פסול ורבי יהודה מכשיר "חורבא מיניה דאתי למסרך ת

תיובתא ולא בעי הדר והא אנן תנן הירוק ככרתי רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל לאו 

משום דבעי הדר לא משום דלא גמר פירא תא שמע שיעור אתרוג קטן רבי מאיר אומר 

ש ובגדול "יהודה אומר כביצה לאו משום דבעי הדר לא משום דלא גמר פירא ת' כאגוז ר

יהודה רבי יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו מאי ' דו אחת דברי רכדי שיאחוז שנים בי

טעמא לאו משום דבעי הדר לא כיון דאמר רבה לולב בימין ואתרוג בשמאל זימנין 

דמחלפי ליה ואתי לאפוכינהו ואתי לאיפסולי ואלא לרבי יהודה הא כתיב הדר ההוא הדר 

רה פסול והאמר רבא לולב ושל אש : של אשרה ושל עיר הנדחת : באילנו משנה לשנה

ז לא יטול ואם נטל כשר הכא באשרה דמשה עסקינן דכתותי מיכתת שיעוריה דיקא "של ע

אמר רב הונא לא שנו אלא  : נקטם ראשו : נמי דקתני דומיא דעיר הנדחת שמע מינה

נקטם אבל נסדק כשר ונסדק כשר והתניא לולב כפוף 

סול חרות פסול דומה לחרות כשר אמר קווץ סדוק עקום דומה למגל פ  א גמרא,דף לב

רב פפא דעביד כהימנק עקום דומה למגל אמר רבא לא אמרן אלא לפניו אבל לאחריו 

ברייתיה הוא אמר רב נחמן לצדדין כלפניו דמי ואמרי לה כלאחריו דמי ואמר רבא האי 

אמר רב פפא נפרצו  : 'נפרצו עליו כו : לולבא דסליק בחד הוצא בעל מום הוא ופסול

דעביד כי חופיא נפרדו דאיפרוד אפרודי בעי רב פפא נחלקה התיומת מהו תא שמע דאמר 

יהושע בן לוי ניטלה התיומת פסול מאי לאו הוא הדין ' אמר ר[ מתון' ר]> יוחנן' ר>

אמר [ מתון' ר]> יוחנן' ר>נחלקה לא ניטלה שאני דהא חסר ליה איכא דאמרי אמר 

' תניא ר : יהודה אומר' ר : לה התיומת ופסולל נחלקה התיומת נעשה כמי שניט"ריב

כפות תמרים כפות אם היה פרוד יכפתנו אמר ( ויקרא כג)טרפון ' יהודה אומר משום ר

ליה רבינא לרב אשי ממאי דהאי כפות תמרים דלולבא הוא אימא חרותא בעינא כפות 

כופרא אמר וליכא ואימא אופתא כפות מכלל דאיכא פרוד והאי כפות ועומד לעולם ואימא 

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום כתיב אמר ליה רבא תוספאה ( משלי ג)אביי 

ציני הר  : לרבינא ואימא תרתי כפי דתמרי כפת כתיב ואימא חדא לההוא כף קרי ליה

אמר אביי לא שנו אלא שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה אבל אין  : הברזל כשרה

של זה פסול תניא נמי הכי ציני הר הברזל פסולה והא אנן ראשו של זה מגיע לצד עיקרו 

מ כאביי שמע מינה "תנן כשרה אלא ש

ואיכא דרמי ליה מירמא תנן ציני הר הברזל כשר והתניא פסולה אמר   ב גמרא,דף לב

אביי לא קשיא כאן שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה כאן שאין ראשו של זה מגיע 

יהושע בן לוי ואמרי לה תני רבה בר מרי משום ' מריון אמר ר לצד עיקרו של זה אמר רבי

רבן יוחנן בן זכאי שתי תמרות יש בגיא בן הנם ועולה עשן מביניהם וזהו ששנינו ציני הר 



אמר רב יהודה  : לולב שיש בו שלשה טפחים : הברזל כשרות וזו היא פתחה של גיהנם

י שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה כד

' ורבי פרנך אמר רבי יוחנן שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח תנן לולב שיש בו ג

טפחים כדי לנענע בו כשר אימא וכדי לנענע בו כשר מר כדאית ליה ומר כדאית ליה תא 

שמע שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה מאי לאו בהדי עלין לא לבד מעלין גופא 

טרפון אומר באמה בת חמשה טפחים אמר ' שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה ר

טרפון השתא עבות שלשה לא משכחינן בת חמשה מבעיא כי ' רבא שרא ליה מריה לר

אתא רב דימי אמר אמה בת ששה טפחים עשה אותה בת חמשה צא מהן שלשה להדס 

ואל אדשמואל הכא אמר רב והשאר ללולב כמה הוו להו תלתא ותלתא חומשי קשיא דשמ

יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה והתם אמר רב הונא אמר שמואל הלכה 

כרבי טרפון לא דק אימר דאמרינן לא דק לחומרא לקולא מי אמרינן לא דק כי אתא רבין 

אמר אמה בת חמשה טפחים עשה אותה ששה צא מהן שלשה להדס והשאר ללולב כמה 

וף סוף קשיא דשמואל אדשמואל לא דק והיינו לחומרא לא דק הוי להו תרי ופלגא ס

: דאמר רב הונא אמר שמואל הלכה כרבי טרפון

הדס הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו   ב משנה,דף לב

: ט"נפרצו עליו או שהיו ענביו מרובות מעליו פסול ואם מיעטן כשר ואין ממעטין בי

ענף עץ עבות שענפיו חופין את עצו ואי זה הוא הוי ( ויקרא כג)ו רבנן תנ  ב גמרא,דף לב

אומר זה הדס ואימא זיתא בעינן עבות וליכא ואימא דולבא בעינן ענפיו חופין את עצו 

דרכיה דרכי נועם וליכא רבא אמר מהכא ( משלי ג)וליכא ואימא הירדוף אמר אביי 

מין קליעה ודומה לשלשלת זהו הדס רבי האמת והשלום אהבו תנו רבנן קלוע כ( זכריה ח)

אליעזר בן יעקב אומר ענף עץ עבת עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה הדס תנא עץ 

עבות כשר ושאינו עבות פסול היכי דמי עבות אמר רב יהודה והוא דקיימי תלתא תלתא 

איל טרפי בקינא רב כהנא אמר אפילו תרי וחד רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד הו

ונפיק מפומיה דרב כהנא אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי אבא לההוא הדס שוטה קרי 

ר נשרו רוב עליו ונשתיירו בו מיעוט כשר ובלבד שתהא עבותו קיימת הא גופא "ליה ת

קשיא אמרת נשרו רוב עליו כשר והדר תני ובלבד שתהא עבותו קיימת כיון דנתרי להו 

יי משכחת לה תרי עבות היכי משכחת לה אמר אב

באסא מצראה דקיימי שבעה שבעה בחד קינא דכי נתרי ארבעה פשו להו   א גמרא,דף לג

מ האי אסא מצראה כשר להושענא פשיטא מהו דתימא הואיל ואית "תלתא אמר אביי ש

ליה שם לווי לא מתכשר קא משמע לן ואימא הכי נמי עץ עבות אמר רחמנא מכל מקום 

ו שלשה בדי עלין לחין כשר ואמר רב חסדא ובראש כל ר יבשו רוב עליו ונשארו ב"ת

תני עולא בר חיננא נקטם ראשו ועלתה בו תמרה כשר בעי רבי  : נקטם ראשו : אחד ואחד

ט מהו יש דחוי אצל מצות או לא "ירמיה נקטם ראשו מערב יום טוב ועלתה בו תמרה ביו

יב לכסות ואמר רבה ותפשוט ליה מהא דתנן כסהו ונתגלה פטור מלכסות כסהו הרוח חי

ר יוחנן לא שנו אלא שחזר ונתגלה אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות "בר בר חנה א

והוינן בה כי חזר ונתגלה אמאי חייב לכסות הואיל ואידחי אידחי ואמר רב פפא זאת 

אומרת אין דחוי אצל מצות דרב פפא גופא מיבעיא ליה מיפשיט פשיט ליה דאין דחוי אצל 

לקולא ולא שנא לחומרא או דלמא ספוקי מספקא ליה לחומרא אמרינן מצות לא שנא 

[ ברבי]> בן>לקולא לא אמרינן תיקו לימא כתנאי עבר ולקטן פסול דברי רבי אלעזר 



ע לולב אין צריך אגד ואם תמצי לומר צריך אגד לא "צדוק וחכמים מכשירין סברוה דכ

לאו בהא קמיפלגי דמאן דפסיל  ילפינן לולב מסוכה דכתיב בה תעשה ולא מן העשוי מאי

סבר אמרינן יש דחוי אצל מצות ומאן דמכשיר סבר לא אמרינן יש דחוי אצל מצות לא 

ע לא אמרינן יש דחוי אצל מצות והכא במילף לולב מסוכה קא מיפלגי מר סבר ילפינן "דכ

לולב מסוכה ומר סבר לא ילפינן לולב מסוכה ואיבעית אימא אי סבירא לן לולב צריך 

ע ילפינן לולב מסוכה והכא בלולב צריך אגד קא מיפלגי ובפלוגתא דהני תנאי "גד דכא

יהודה אומר אגוד כשר שאינו אגוד פסול ' דתניא לולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשר ר

ולקחתם ( ויקרא כג)מאי טעמא דרבי יהודה יליף לקיחה לקיחה מאגודת אזוב כתיב הכא 

ולקחתם אגודת אזוב מה להלן אגודה אף כאן ( שמות יב)לכם ביום הראשון וכתיב התם 

ר לולב מצוה לאוגדו ואם לא אגדו "אגודה ורבנן לית להו לקיחה לקיחה מאן תנא להא דת

כשר מני אי רבי יהודה כי לא אגדו אמאי כשר אי רבנן מאי מצוה קא עביד לעולם רבנן 

אמר רב חסדא דבר זה  : וביןאו שהיו ענביו מר : זה אלי ואנוהו( שמות טו)ומצוה משום 

רבינו הגדול אמרו והמקום יהיה בעזרו לא שנו אלא במקום אחד אבל בשנים או שלשה 

ל רבא "מקומות כשר א

שנים ושלשה מקומות הוי מנומר ופסול אלא אי אתמר הכי אתמר או   ב גמרא,דף לג

והמקום יהיה שהיו ענביו מרובין מעליו פסול אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו 

ש אלא ענביו שחורות אבל ענביו ירוקות מיני דהדס הוא וכשר אמר רב פפא "בעזרו ל

אם מיעטן  : ר חנינא האי דם שחור אדום הוא אלא שלקה"אדומות כשחורות דמיין דא

דמעטינהו אימת אילימא מקמיה דלאגדיה פשיטא אלא לבתר דלאגדיה דחוי  : כשר

עיקרא לא הוי דחוי לעולם בתר דאגדיה וקסבר אגד מעיקרא הוא תפשוט מינה דחוי מ

הא עבר ולקטן  : ט"ואין ממעטין ביו : הזמנה בעלמא הוא והזמנה בעלמא לאו כלום הוא

מאי כשר דאשחור אימת אילימא דאשחור מאתמול דחוי מעיקרא הוא תפשוט מינה דחוי 

עת מינה נראה מעיקרא דלא הוי דחוי אלא לאו דאשחור ביום טוב נראה ונדחה הוא שמ

ונדחה חוזר ונראה לא לעולם דאשחור מעיקרא דחוי מעיקרא דלא הוי דחוי תפשוט מינה 

' אליעזר בר' ר אין ממעטין ביום טוב משום ר"אבל נראה ונדחה חוזר ונראה לא תפשוט ת

' ט אמר רב אשי כגון שלקטן לאכילה ור"שמעון אמרו ממעטין והא קא מתקן מנא ביו

סבר לה כאבוה דאמר דבר שאין מתכוין מותר והא אביי ורבא דאמרי  שמעון' אליעזר בר

ר הותר "ע דאית ליה הושענא אחריתי ת"ש בפסיק רישיה ולא ימות הב"תרוייהו מודה ר

יהודה היא דאמר ' ט אוגדו כאגודה של ירק ואמאי ליענביה מיענב הא מני ר"אגדו ביו

תא בעי האי תנא סבר לה כוותיה יהודה אגד מעליי' עניבה קשירה מעלייתא היא אי ר

: בחדא ופליג עליה בחדא

ערבה גזולה ויבשה פסולה של אשרה ושל עיר הנדחת פסולה נקטם   ב משנה,דף לג

: ראשה נפרצו עליה והצפצפה פסולה כמושה ושנשרו מקצת עליה ושל בעל כשרה

חל שעלה ערבי נחל הגדילין על הנחל דבר אחר ערבי נ( ויקרא כג)ר "ת  ב גמרא,דף לג

שלה משוך כנחל תניא אידך ערבי נחל אין לי אלא ערבי נחל של בעל ושל הרים מניין 

ל ערבי נחל מכל מקום "ת

אבא שאול אומר ערבי שתים אחת ללולב ואחת למקדש ורבנן למקדש   א גמרא,דף לד

ר יוחנן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה "ר אסי א"מנא להו הלכתא גמירי להו דא

ר "ר ערבי נחל הגדילות על הנחל פרט לצפצפה הגדילה בין ההרים א"מסיני ת למשה



ל אביי ודילמא פרושי קא "קח על מים רבים צפצפה שמו א( יחזקאל יז)זירא מאי קראה 

ה אני "ר אבהו אמר הקב"כ מאי שמו א"מפרש קח על מים רבים ומאי ניהו צפצפה א

י ניהו ערבה והן שמו עצמן כצפצפה אמרתי שיהו ישראל לפני כקח על מים רבים ומא

שבהרים איכא דמתני לה להאי קרא אמתניתא קח על מים רבים צפצפה שמו מתקיף לה 

ר "זירא ודילמא פרושי קא מפרש קח על מים רבים מאי ניהו צפצפה אם כן מאי שמו א' ר

 ה אני אמרתי שיהו ישראל לפני כקח על מים רבים ומאי ניהו ערבה והן"אבהו אמר הקב

ר אי זהו ערבה ואיזהו צפצפה ערבה קנה שלה אדום "שמו עצמן כצפצפה שבהרים ת

ועלה שלה משוך ופיה חלק צפצפה קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופיה דומה למגל והא 

תניא דומה למגל כשר דומה למסר פסול אמר אביי כי תניא ההיא בחילפא גילא אמר אביי 

א פשיטא מהו דתימא הואיל ואית ליה שם לווי שמע מינה האי חילפא גילא כשר להושענ

ל ואימא הכי נמי ערבי נחל אמר רחמנא מכל מקום אמר רב חסדא הני "לא נתכשר קמ

מ "ערבתא ערבתא חלפתא מאי נ' תלת מילי אשתני שמייהו מכי חרב בית המקדש חלפת

ללולב שיפורא חצוצרתא חצוצרתא שיפורא מאי נפקא מינה לשופר של ראש השנה 

רתא פתורא פתורא פתורתא למאי נפקא מינה למקח וממכר אמר אביי אף אני אומר פתו

בי כסי הובלילא הובלילא בי כסי למאי נפקא מינה למחט הנמצא בעובי בית הכוסות אמר 

רבא בר יוסף אף אני אומר בבל בורסיף בורסיף בבל למאי 

: נפקא מינה לגיטי נשים  ב גמרא,דף לד

ל אומר שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד ואתרוג אחד ישמעא' ר  ב משנה,דף לד

ע אומר "שלשתן קטומים ר' טרפון אומר אפי' אפילו שנים קטומים ואחד אינו קטום ר

: כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת

פרי עץ הדר אחד כפת תמרים אחד ( ויקרא כג)תניא רבי ישמעאל אומר   ב גמרא,דף לד

טרפון ' שלשה ערבי נחל שתים ואפילו שנים קטומים ואחד שאינו קטום ר ענף עץ עבות

ע אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס "שלשתן קטומים ר' אומר שלשה ואפי

אליעזר יכול יהא אתרוג עמהן באגודה אחת אמרת וכי נאמר ' אחד וערבה אחת אמר לו ר

ל "ין שמעכבין זה את זה תפרי עץ הדר וכפת תמרים והלא לא נאמר אלא כפת ומנ

ולקחתם שתהא לקיחה תמה ורבי ישמעאל מה נפשך אי שלימין בעי ליבעי נמי כולהו אי 

ר אמי חזר בו רבי ישמעאל אמר רב יהודה "חד נמי לא אמר ביראה א' לא בעי שלימין אפי

אמר שמואל הלכה כרבי טרפון ואזדא שמואל לטעמיה דאמר להו שמואל להנהו דמזבני 

ט אילימא משום דמיקל ולידרוש "וו וזבינו ואי לא דרישנא לכו כרבי טרפון מאסא אש

: להו כרבי עקיבא דמיקל טפי תלתא קטומי שכיחי חד ולא קטום לא שכיח

אתרוג הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה   ב משנה,דף לד

ש "טל כשר של דמאי בפסול של תרומה טמאה פסול של תרומה טהורה לא יטול ואם נ

ה מכשירין של מעשר שני בירושלים לא יטול ואם נטל כשר עלתה חזזית על "פוסלין וב

רובו נטלה פטמתו נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו נטל 

מאיר מכשיר ' עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכושי פסול והירוק ככרתי ר

מ אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה ובגדול כדי "ל שיעור אתרוג הקטן ריהודה פוס' ור

: אחד בשתי ידיו' יהודה ורבי יוסי אומר אפי' שיאחז שנים בידו דברי ר

פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה ( ויקרא כג)ר "ת  א גמרא,דף לה

ונטעתם ( ויקרא יט)נאמר אתרוג ואימא פלפלין כדתניא היה רבי מאיר אומר ממשמע ש



ל עץ מאכל עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר "כל עץ איני יודע שהוא עץ מאכל מה ת

לא ( דברים ח)י חסרה כלום שנאמר "זה פלפלין ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה ואין א

תחסר כל בה התם משום דלא אפשר היכי נעביד ננקוט חדא לא מינכרא לקיחתה ננקוט 

אמר רחמנא ולא שנים ושלשה פירות הלכך לא אפשר [ פרי אחד]> אחד>תא תרי או תל

רבי אומר אל תקרי הדר אלא הדיר מה דיר זה יש בו גדולים וקטנים תמימים ובעלי מומין 

נ יש בו גדולים וקטנים תמימים ובעלי מומין אטו שאר פירות לית בהו גדולים וקטנים "ה

אבהו אמר ' שבאין קטנים עדיין גדולים קיימים רתמימין ובעלי מומין אלא הכי קאמר עד 

דבר שדר באילנו משנה לשנה בן עזאי אומר אל תקרי הדר > הדר>אל תקרי הדר אלא 

ואיזו היא שגדל על [ הדור]> אידור>שכן בלשון יווני קורין למים [ הדור]> אידור>אלא 

יון דלשרפה קאי ט כ"מ : של אשרה ושל עיר הנדחת פסול : כל מים הוי אומר זה אתרוג

' חייא בר אבין ור' ט פליגי בה ר"מ : ערלה פסול[ של]> ושל> : כתותי מיכתת שיעוריה

אסי חד אמר לפי שאין בה היתר אכילה וחד אמר לפי שאין בה דין ממון קא סלקא דעתיה 

מאן דבעי היתר אכילה לא בעי דין ממון ומאן דבעי דין ממון לא בעי היתר אכילה תנן של 

ד לפי שאין בה היתר אכילה שפיר אלא "בשלמא למ[ פסול]> פסולה>טמאה תרומה 

ע לא "ד לפי שאין בה דין ממון אמאי הרי מסיקה תחת תבשילו אלא בהיתר אכילה כ"למ

פליגי דבעינן כי פליגי בדין ממון מר סבר היתר אכילה בעינן דין ממון לא בעינן ומר סבר 

בינייהו מעשר שני שבירושלים אליבא דרבי מאיר דין ממון נמי בעינן מאי בינייהו איכא 

ד לפי שאין בה דין ממון "ד לפי שאין בה היתר אכילה הרי יש בה היתר אכילה למ"למ

ר אסי "אסי דאמר לפי שאין בה דין ממון דא' מעשר שני ממון גבוה הוא תסתיים דר

דברי חכמים ט ל"מאיר אין אדם יוצא בו ידי חובתו ביו' אתרוג של מעשר שני לדברי ר

ט תסתיים גופא אמר רבי אסי אתרוג של מעשר שני לדברי "אדם יוצא בו ידי חובתו ביו

מאיר אין אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב לדברי חכמים אדם יוצא בו ידי חובתו ביום ' ר

טוב מצה של מעשר שני לדברי רבי מאיר אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח לדברי 

מאיר פטורה מן ' בה ידי חובתו בפסח עיסה של מעשר שני לדברי רחכמים אדם יוצא 

( במדבר טו)החלה לדברי חכמים חייבת בחלה מתקיף לה רב פפא בשלמא עיסה כתיב 

ראשית עריסותיכם אתרוג נמי כתיב לכם משלכם אלא מצה מי כתיב מצתכם אמר רבה 

לחם עוני ( דברים טז)בר שמואל ואיתימא רב יימר בר שלמיא אתיא לחם לחם כתיב הכא 

וכתיב התם 

והיה באכלכם מלחם הארץ מה להלן משלכם ולא משל ( במדבר טו)  ב גמרא,דף לה

מעשר אף כאן משלכם ולא משל מעשר לימא מסייע ליה עיסה של מעשר שני פטורה מן 

מ וחכמים אומרים חייבת בחלה לימא מסייע ליה היא היא אלא מדבהא "החלה דברי ר

עריסותיכם ( במדבר טו)פליגי או דלמא שאני עיסה דאמר קרא  פליגי בהא נמי

ושל תרומה  : דלית בה היתר אכילה : של תרומה טמאה פסולה : עריסותיכם תרי זימני

אסי חד אמר מפני שמכשירה וחד אמר מפני ' אמי ור' פליגי בה ר : טהורה לא יטול

ד מפני שמכשירה "ונה למשמפסידה מאי בינייהו כגון שקרא עליה שם חוץ מקליפתה חיצ

ד מפני שאין בה היתר אכילה "למ : ואם נטל כשרה : ד מפני שמפסידה ליכא"איכא למ

 : ושל דמאי : ד לפי שאין בה דין ממון הרי יש בה דין ממון"הרי יש בה היתר אכילה למ

ט דבית הלל כיון דאי בעי מפקר להו לנכסיה והוי עני וחזי ליה השתא נמי לכם קרינא "מ

ש עני לא אכיל דמאי דתנן "ה דתנן מאכילין את העניים דמאי ואת אכסניא דמאי ובבי



ש אומרים אין "דמאי ואמר רב הונא תנא ב' מאכילין העניים דמאי ואת האכסנאי> אין>

ה אומרים מאכילין את העניים דמאי ואת "מאכילין את העניים ואת האכסנאים דמאי וב

ד מפני שמכשירה הרי מכשירה "למ : ושליםשל מעשר שני שביר : האכסנאים דמאי

ד מפני שאין בה היתר אכילה "למ : ואם נטל כשרה : ד מפני שמפסידה הרי מפסידה"למ

אמר רב חסדא  : עלתה חזזית : ד לפי שאין בה דין ממון הא מני רבנן היא"דברי הכל למ

בשנים דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו לא שנו אלא במקום אחד אבל 

ושלשה מקומות כשר אמר ליה רבא אדרבה בשנים ושלשה מקומות הוה ליה כמנומר 

ופסול אלא אי אתמר אסיפא אתמר על מיעוטו כשר אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול 

ש אלא במקום אחד אבל בשנים ושלשה מקומות הוה ליה "אמרו והמקום יהיה בעזרו ל

' תנא ר : נטלה פטמתו : לו במשהו נמי פסולכמנומר ופסול אמר רבא ועל חוטמו ואפי

אמר רבא האי אתרוגא דאגליד כאהינא סומקא  : נקלף : יצחק בן אלעזר נטלה בוכנתו

כשרה והא אנן תנן נקלף פסול לא קשיא 

תני עולא בר חנינא ניקב נקב  : נסדק ניקב : הא בכולה הא במקצתה  א גמרא,דף לו

עי רבא נולדו באתרוג סימני טרפה מהו מאי מפולש במשהו ושאינו מפולש בכאיסר ב

קמיבעיא ליה אי נקלף תנינא אי נסדק תנינא אי ניקב תנינא כי קא מיבעיא ליה כדעולא 

אמר רבי יוחנן ריאה שנשפכה כקיתון כשרה ואמר רבא והוא דקיימא סימפונהא הא לא 

יא אבל קיימי סימפונהא טרפה הכא מאי דלמא התם הוא דלא שליט בה אוירא הדר בר

ש אתרוג תפוח סרוח כבוש "הכא דשליט בה אוירא סרוחי מסרחת או דלמא לא שנא ת

שלוק כושי לבן ומנומר פסול אתרוג ככדור פסול ויש אומרים אף התיום אתרוג הבוסר 

ע פוסל וחכמים מכשירין גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול קתני מיהת תפוח "ר

וח מבפנים לא אידי ואידי מבחוץ ולא קשיא הא דתפח סרוח מאי לאו תפוח מבחוץ וסר

ג דלא תפח אמר מר אתרוג כושי פסול והתניא כושי כשר "ג דלא סרח הא דסרח אע"אע

דומה לכושי תנן רבא אמר לא קשיא הא לן ' דומה לכושי פסול אמר אביי כי תנן נמי מתני

ש אמרו דבר "יבא ורעק' ע פוסל וחכמים מכשירין אמר רבה ר"והא להו אתרוג הבוסר ר

ש פוטר את האתרוגים בקוטנן "ר[ דתנן]> דתניא>ש מאי היא "ע הא דאמרן ר"אחד ר

ע הכא דבעינן הדר וליכא אבל התם כרבנן "ל אביי דלמא לא היא עד כאן לא קאמר ר"א

עשר תעשר את ( דברים יד)ש התם אלא דכתיב "סבירא ליה אי נמי עד כאן לא קאמר ר

שבני אדם מוציאין לזריעה אבל הכא כרבנן סבירא ליה  כל תבואת זרעך כדרך

ותו לא מידי גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול אמר רבא לא שנו   ב גמרא,דף לו

לא [ תניא]> תנן>אלא כמין בריה אחרת אבל כברייתו כשר פשיטא כמין בריה אחרת 

' ן זה הדר איני והא רצריכא דעבידא דפי דפי איתמר אתרוג שנקבוהו עכברים אמר רב אי

ק כאן ביום "חנינא ל' לר' בשלמא מתני' חנינא קשיא מתני' חנינא מטביל בה ונפיק בה ולר

ד אמר "ט שני אלא לרב קשיא אמר לך רב שאני עכברים דמאיסי א"טוב ראשון כאן ביו

ט "ק כאן ביו"חנינא מטביל בה ונפיק בה ולרבי חנינא קשיא מתניתין ל' רב זה הדר דהא ר

אמר רפרם בר פפא כמחלוקת כאן כך מחלוקת  : 'אתרוג קטן וכו : ט שני"ראשון כאן ביו

אבנים מקורזלות מותר להכניס לבית הכסא וכמה ' באבנים מקורזלות דתניא בשבת ג

תניא  : 'ובגדול כדי שיאחז כו : שיעורן רבי מאיר אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה

לבית הכנסת ואתרוגו על כתפו אמר לו רבי יהודה ר יוסי מעשה ברבי עקיבא שבא "א

: משם ראיה אף הם אמרו לו אין זה הדר



' אין אוגדין את הלולב אלא במינו דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר אפי  ב משנה,דף לו

בחוט במשיחה אמר רבי מאיר מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדין את לולביהן בגימוניות 

: יו אוגדין אותו מלמטהשל זהב אמרו לו במינו ה

ט דרבי יהודה "בעיקרא דדיקלא ואמר רבא מ' בסיב אפי' אמר רבא אפי  ב גמרא,דף לו

קסבר לולב צריך אגד ואי מייתי מינא אחרינא הוה חמשה מיני ואמר רבא מנא אמינא לה 

בסוכות תשבו סוכה של כל ( ויקרא כג)דסיב ועיקרא דדיקלא מינא דלולבא הוא דתניא 

מינים שבלולב והדין נותן ומה ' יהודה אומר אין סוכה נוהגת אלא בד' מ ר"י רדבר דבר

לולב שאין נוהג בלילות כבימים אינו נוהג אלא בארבעת מינין סוכה שנוהגת בלילות 

כבימים אינו דין שלא תהא אלא בארבעת מינין אמרו לו כל דין שאתה דן תחלתו להחמיר 

וסופו להקל אינו דין 

לא מצא ארבעת מינין יהא יושב ובטל והתורה אמרה בסוכות תשבו   א גמרא,דף לז

צאו ההר והביאו עלי זית ועלי ( נחמיה ח)שבעת ימים סוכה של כל דבר וכן בעזרא אומר 

סוכות ככתוב ורבי [ לעשות]> ועשו>עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות 

עבות לסכך ותנן מסככין בנסרין יהודה סבר הני לדפנות עלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ 

יהודה ארבעת ' מ ומי אמר ר"ר יהודה אלמא סיב ועיקרא דדיקלא מינא דלולבא הוא ש"ד

ה פסולה "טפחים ד' מינין אין מידי אחרינא לא והתניא סיככה בנסרים של ארז שיש בהן ד

ן נסר טפחים רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר ומודה רבי מאיר שאם יש בי' אין בהן ד

לנסר כמלא נסר שמניח פסל ביניהן וכשירה מאי ארז הדס כדרבה בר רב הונא דאמר 

אתן במדבר ארז ( ישעיהו מא)' רבה בר רב הונא אמרי בי רב עשרה מיני ארזים הן שנא

ר מאיר מעשה ביקירי "תניא א : 'רבי מאיר אומר אפילו במשיחה כו : 'שטה והדס וגו

יהן בגימוניות של זהב אמרו לו משם ראיה במינו היו ירושלים שהיו אוגדין את לולב

אוגדין אותו מלמטה אמר להו רבה להנהו מגדלי הושענא דבי ריש גלותא כי גדליתו 

הושענא דבי ריש גלותא שיירי ביה בית יד כי היכי דלא תיהוי חציצה רבא אמר כל 

לקיחה תמה  לנאותו אינו חוצץ ואמר רבה לא לינקיט איניש הושענא בסודרא דבעינא

וליכא ורבא אמר לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה אמר רבא מנא אמינא לה דלקיחה 

על ידי דבר אחר שמה לקיחה דתנן אזוב קצר מספקו בחוט ובכוש וטובל ומעלה ואוחז 

מ לקיחה על ידי דבר "ולקח וטבל אמר רחמנא אלא לאו ש( במדבר יט)באזוב ומזה אמאי 

מא שאני התם כיון דחבריה כגופיה דמי אלא מהכא נפל אחר שמה לקיחה ממאי דל

משפופרת לשוקת פסול 

ולקחו ונתן אמר רחמנא אלא לאו ( במדבר יט)הא הפילו הוא כשר אמאי   ב גמרא,דף לז

י דבר אחר שמה לקיחה ואמר רבה לא לדוץ איניש לולבא בהושענא "שמע מינה לקיחה ע

במינו אינו חוצץ ואמר רבה לא ליגוז איניש  דדלמא נתרי טרפי והוי חציצה ורבא אמר מין

לולבא בהושענא דמשתיירי הוצא והוי חציצה ורבא אמר מין במינו אינו חוצץ ואמר רבה 

ט הדס דלריחא קאי "הדס של מצוה אסור להריח בו אתרוג של מצוה מותר להריח בו מ

ואמר רבה כי אקצייה מריחא אקצייה אתרוג דלאכילה קאי כי אקצייה מאכילה אקצייה 

ט הדס דלהריח קאי אי "הדס במחובר מותר להריח בו אתרוג במחובר אסור להריח בו מ

שרית ליה לא אתי למגזייה אתרוג דלאכילה קאי אי שרית ליה אתי למגזייה ואמר רבה 

' ירמיה לר' ל ר"ט הני תלתא מצות והאי חדא מצוה א"לולב בימין ואתרוג בשמאל מ



אלא על נטילת לולב הואיל וגבוה מכולן ולגבהיה לאתרוג זריקא מאי טעם לא מברכינן 

: ל הואיל ובמינו גבוה מכולן"ולבריך א

הושיעה נא דברי ' תחילה וסוף ובאנא ה' והיכן היו מנענעין בהודו לה  ב משנה,דף לז

' ר עקיבא צופה הייתי ברבן גמליאל ור"הצליחה נא א' ש אומרין אף באנא ה"ה וב"ב

: הושיעה נא' מנענעין את לולביהן והם לא נענעו אלא באנא היהושע שכל העם היו 

נענוע מאן דכר שמיה התם קאי כל לולב שיש בו שלשה טפחים כדי   ב גמרא,דף לז

לנענע בו כשר וקאמר היכן מנענעין תנן התם שתי הלחם ושני כבשי עצרת כיצד הוא 

יף ומוליך ומביא מעלה עושה מניח שתי הלחם על גבי שני הכבשין ומניח ידו תחתיהן ומנ

ר יוחנן מוליך ומביא למי שהארבע "אשר הונף ואשר הורם א( שמות כט)ומוריד שנאמר 

ר חמא בר "רוחות שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו במערבא מתנו הכי א

עוקבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי 

יוסי בר זבילא זאת אומרת ' ר יוסי בר אבין ואיתימא ר"רעים א לעצור טללים

שירי מצוה מעכבין את הפורענות שהרי תנופה שירי מצוה היא ועוצרת   א גמרא,דף לח

רוחות וטללים רעים ואמר רבא וכן בלולב רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומייתי ליה אמר 

: איגרויי ביהדין גירא בעיניה דסטנא ולאו מלתא היא משום דאתי ל

מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול לכשיכנס לביתו יטול על   א משנה,דף לח

: שלחנו לא נטל שחרית יטול בין הערבים שכל היום כשר ללולב

אמרת נוטלו על שלחנו למימרא דמפסיק ורמינהי אם התחילו אין   א גמרא,דף לח

דליכא שהות ביום אמר רבא מאי ק הא דאיכא שהות ביום הא "מפסיקין אמר רב ספרא ל

קושיא דילמא הא דאורייתא הא דרבנן אלא אמר רבא אי קשיא הא קשיא לכשיכנס לביתו 

נוטלו על שלחנו אלמא דמפסיק והדר תני לא נטל שחרית יטול בין הערבים אלמא לא 

ר זירא מאי "ק הא דאיכא שהות ביום הא דליכא שהות ביום א"מפסיק אמר רב ספרא ל

למא מצוה לאפסוקי ואי לא פסיק יטול בין הערבים שכל היום כשר ללולב אלא קושיא ד

זירא לעולם כדאמרינן מעיקרא ודקשיא לך הא דאורייתא הא דרבנן הכא ביום ' אמר ר

ט "ד ביו"טוב שני דרבנן עסקינן דיקא נמי מדקתני מי שבא בדרך ואין בידו לולב דאי ס

: ראשון מי שרי

עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהן מה שהן אומרין מי שהיה   א משנה,דף לח

ותבא לו מאירה אם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה מקום שנהגו לכפול יכפול 

: לפשוט יפשוט לברך יברך הכל כמנהג המדינה

ר באמת אמרו בן מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה מברכת "ת  א גמרא,דף לח

כמים תבא מאירה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו אמר רבא לבעלה אבל אמרו ח

הלכתא גיברתא איכא למשמע ממנהגא דהלילא הוא אומר הללויה והן   ב גמרא,דף לח

והן ' הללו עבדי ה( תהילים קיג)אומרים הללויה מכאן שמצוה לענות הללויה הוא אומר 

' יה הוא אומר הודו להאומרין הללויה מכאן שאם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללו

מכאן שמצוה לענות ראשי פרקים אתמר נמי אמר רב חנן בר רבא ' והן אומרים הודו לה

הושיעה נא ' הושיעה נא והן אומרים אנא ה' מצוה לענות ראשי פרקים הוא אומר אנא ה

הצליחה ' מכאן שאם היה קטן מקרא אותו עונין אחריו מה שהוא אומר הוא אומר אנא ה

הצליחה נא מכאן שאם בא לכפול כופל הוא אומר ברוך הבא והן ' מרים אנא הנא והן או

מכאן לשומע כעונה בעו מיניה מרבי חייא בר אבא שמע ולא ענה מהו ' אומרים בשם ה



ש "אמר להו חכימיא וספריא ורישי עמא ודרשיא אמרו שמע ולא ענה יצא אתמר נמי אר

( ב כבמלכים )מנין לשומע כעונה דכתיב בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא 

וכי יאשיהו קראן [ מלך יהודה]> יאשיהו>אשר קרא [ כל דברי הספר]> הדברים>את 

לפני המלך אלא מכאן > את כל הדברים האלה>והלא שפן קראן דכתיב ויקראהו שפן 

לשומע כעונה ודילמא בתר דקראנהו שפן קרא יאשיהו אמר רב אחא בר יעקב לא סלקא 

> את הדברים האלה>בשמעך ' יען רך לבבך ותכנע לפני ה( ב כבמלכים )דכתיב  דעתך

אלא ברוך הבא ' בשמעך ולא בקראך אמר רבא לא לימא איניש ברוך הבא והדר בשם ה

ל רב ספרא "א>בהדדי ' בשם ה

> משה שפיר קאמרת אלא התם והכא אסוקי מילתא היא ולית לן בה  א גמרא,דף לט

יש יהא שמיה רבא והדר מברך אלא יהא שמיה רבא מברך בהדדי אמר רבא לא לימא אינ

מקום  : ל רב ספרא משה שפיר קאמרת אלא התם והכא אסוקי מילתא הוא ולית לן בה"א

תנא רבי כופל בה דברים רבי אלעזר בן פרטא מוסיף בה דברים מאי  : שנהגו לכפול

ש אלא לאחריו "ר אביי לאמ : לברך יברך : מוסיף אמר אביי מוסיף לכפול מאודך ולמטה

אבל לפניו מצוה לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר 

לעשייתן ומאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא דאמר רב נחמן בר יצחק דכתיב 

( בראשית לג)וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבור את הכושי אביי אמר מהכא ( ב יחשמואל )

: בראשם' ויעבור מלכם לפניהם וה( מיכה ב)ניהם ואיבעית אימא מהכא והוא עבר לפ

הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה לפי שאין רשאי   א משנה,דף לט

: ללוקחו בשביעית

לא רצה ליתן לו במתנה מהו אמר רב הונא מבליע ליה דמי אתרוג בלולב   א גמרא,דף לט

וסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ דתניא אין מוסרין וליתיב ליה בהדיא לפי שאין מ

דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלש סעודות ואם מסר יאמר הרי מעות הללו 

יהו מחוללין על פירות שיש לי בתוך ביתי 

א בלוקח מן המופקר אבל בלוקח מן "ובא ואוכלן בקדושת שביעית בד  ב גמרא,דף לט

סעודות ותו לא ורמינהי ' סר אסור מתיב רב ששת ומן המופקר גהמשומר אפילו בכחצי אי

הפיגם והירבוזין והשיטים וחלגלוגות והכוסבר שבהרים והכרפס שבנהרות והגרגיר של 

אפר פטורין מן המעשר וניקחין מכל אדם בשביעית לפי שאין כיוצא בהן נשמר הוא 

ר יוחנן בכדי מן שנו "נה אמותיב לה והוא מפרק לה בכדי מן שנו וכן אמר רבה בר בר ח

אי הכי ' וימן להם המלך וגו( דנייאל א)מאי משמע דהאי מן לישנא דמזוני הוא דכתיב 

לולב נמי לולב בר ששית הנכנס לשביעית הוא אי הכי אתרוג נמי בת ששית הנכנסת 

אליעזר לענין שביעית ' ג ובין ר"לשביעית היא אתרוג בתר לקיטה אזלינן והא בין ר

דרכים ולירק בדרך אחד שוה לאילן ' תר חנטה אזלינן דתנן אתרוג שוה לאילן בגאתרוג ב

דרכים לערלה ולרבעי ולשביעית ולירק בדרך אחד ' בג

אליעזר אומר אתרוג שוה ' שבשעת לקיטתו עישורו דברי רבן גמליאל ר  א גמרא,דף מ

שום חמשה ר יוסי אבטולמוס העיד מ"לאילן לכל דבר הוא דאמר כי האי תנא דתניא א

זקנים אתרוג אחר לקיטה למעשר ורבותינו נמנו באושא ואמרו בין למעשר בין לשביעית 

שביעית מאן דכר שמיה חסורי מיחסרא והכי קתני אתרוג אחר לקיטה למעשר ואחר 

חנטה לשביעית ורבותינו נמנו באושא ואמרו אתרוג בתר לקיטה בין למעשר בין 

לשביעית הוא הא דשביעית קדוש אמאי עצים  לשביעית טעמא דלולב בר ששית הנכנס



עלי קנים ועלי גפנים [ דתניא]> דתנן>בעלמא הוא ועצים אין בהן משום קדושת שביעית 

שביעית לקטן לעצים אין ' שגבבן לחובה על פני השדה לקטן לאכילה יש בהן משום קדוש

דומיא  לכם לאכלה לכם( ויקרא כה)בהן משום קדושת שביעית שאני התם דאמר קרא 

דלאכלה מי שהנאתו וביעורו שוה יצאו עצים שהנאתן אחר ביעורן והאיכא עצים דמשחן 

דהנאתן וביעורן שוה אמר רבא סתם עצים ולהסקה הן עומדין ועצים להסקה תנאי היא 

ט "יוסי אומר מוסרין מ' דתניא אין מוסרין פירות שביעית לא למשרה ולא לכבוסה ר

ט דרבי יוסי אמר קרא לכם לכם "שרה ולא לכבוסה מק דאמר קרא לאכלה ולא למ"דת

ק הא כתיב לכם ההוא לכם דומיא דלאכלה מי "לכל צרכיכם ואפילו למשרה ולכבוסה ות

שהנאתו וביעורו שוה יצאו משרה וכבוסה שהנאתן אחר ביעורן ורבי יוסי הא כתיב 

תה אומר לאכלה ההוא מיבעי ליה לאכלה ולא למלוגמא כדתניא לאכלה ולא למלוגמא א

או אינו אלא ולא לכבוסה כשהוא אומר לכם הרי לכבוסה אמור הא ' לאכלה ולא למלוגמ

מה אני מקיים לאכלה לאכלה ולא למלוגמא מה ראית לרבות את הכבוסה ולהוציא את 

המלוגמא 

מרבה אני את הכבוסה ששוה בכל אדם ומוציא את המלוגמא שאינה שוה   ב גמרא,דף מ

ר לאכלה ולא למלוגמא לאכלה ולא לזילוף לאכלה ולא "דתלכל אדם מאן תנא להא 

' יוסי דאי רבנן הא איכא נמי משרה וכבוסה אמר ר' לעשות ממנה אפיקטויזין כמאן כר

אלעזר אין שביעית מתחללת אלא דרך מקח ורבי יוחנן אמר בין דרך מקח בין דרך חילול 

וסמיך ליה וכי תמכרו ממכר ' בשנת היובל הזאת וגו( ויקרא כה)ט דרבי אלעזר דכתיב "מ

ט דכתיב כי יובל היא קדש מה קדש בין דרך מקח "דרך מקח ולא דרך חילול ורבי יוחנן מ

בין דרך חילול אף שביעית בין דרך מקח בין דרך חילול ורבי יוחנן האי כי תמכרו ממכר 

ה כמה ר יוסי בר חנינא בוא ורא"יוסי בר חנינא דתניא א' מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדר

אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליו ' קשה אבקה של שביעית וכו

ואת כליו שנאמר בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו וסמיך ליה וכי תמכרו ממכר 

ויקרא )יוחנן מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא ' אלעזר האי קרא דר' ור' לעמיתך וגו

קדש תופס את דמיו אף שביעית תופסת את דמיה תניא כוותיה  כי יובל היא קדש מה( כה

אלעזר ותניא כוותיה דרבי יוחנן תניא כוותיה דרבי אלעזר שביעית תופסת את דמיה ' דר

שנאמר כי יובל היא קדש תהיה לכם מה קדש תופס את דמיו ואסור אף שביעית תופסת 

שביעית תופסת את דמיה את דמיה ואסורה אי מה קדש תופס דמיו ויוצא לחולין אף 

ויוצאת לחולין תלמוד לומר תהיה בהוייתה תהא הא כיצד לקח בפירות שביעית בשר אלו 

ואלו מתבערין בשביעית לקח בבשר דגים יצא בשר ונכנסו דגים לקח בדגים יין יצאו 

דגים ונכנס יין לקח ביין שמן יצא יין ונכנס שמן הא כיצד אחרון אחרון נכנס בשביעית 

' צמו אסור מדקתני לקח לקח אלמא דרך מקח אין דרך חילול לא תניא כוותיה דרופרי ע

יוחנן אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללין על בהמה חיה ועוף בין חיין בין שחוטין 

מאיר וחכמים אומרים על שחוטין מתחללין על חיין אין מתחללין גזירה שמא ' דברי ר

יגדל מהן עדרים אמר רבא מחלוקת 

בזכרים אבל בנקבות דברי הכל על שחוטין מתחללין על חיין אין   א גמרא,דף מא

מתחללין גזרה שמא יגדל מהן עדרים אמר רב אשי מחלוקת בפרי ראשון אבל בפרי שני 

דברי הכל בין דרך מקח בין דרך חילול והא דקתני לקח לקח איידי דתנא רישא לקח תנא 

יש לו סלע של שביעית וביקש ליקח בו נמי סיפא לקח איתיביה רבינא לרב אשי מי ש



חלוק כיצד יעשה ילך אצל חנווני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי בסלע פירות ונותן לו וחוזר 

ואומר לו הרי פירות הללו נתונים לך במתנה והוא אומר לו הא לך סלע זו במתנה והלה 

לול לא אלא לוקח בהן מה שירצה והא הכא דפרי שני הוא וקתני דרך מקח אין דרך חי

ה דרך מקח אין דרך חילול לא והא "ר אשי מחלוקת בפרי שני אבל בפרי ראשון ד"א

דקתני אחד שביעית ואחד מעשר שני מאי שביעית דמי שביעית דאי לא תימא הכי מעשר 

וצרת הכסף בידך אלא דמי מעשר הכא נמי דמי ( דברים יד)מעשר ממש והא כתיב 

: שביעית

היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית בראשונה   א משנה,דף מא

המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום 

: הנף כולו אסור

כי אעלה ( ירמיהו ל)ר יוחנן דאמר קרא "מנא לן דעבדינן זכר למקדש א  א גמרא,דף מא

חה קראו לך ציון היא דורש אין לה דורש אין כי נד' ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה

ט מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד "מ : ושיהא יום הנף : לה מכלל דבעיא דרישה

מי לא אכלנו בהאיר מזרח השתא נמי ניכול ואינהו לא ידעי דאשתקד דלא הוה בית 

מא המקדש האיר מזרח התיר השתא דאיכא בית המקדש עומר מתיר דאיבני אימת אילי

דאיבני בשיתסר הרי התיר האיר מזרח אלא דאיבני בחמיסר מחצות היום ולהלן תשתרי 

ד מתעצלים בו לא צריכא "דהא תנן הרחוקים מותרין מחצות היום ולהלן לפי שאין ב

רב נחמן בר יצחק אמר רבן יוחנן בן > אמר>דאיבני בליליא אי נמי סמוך לשקיעת החמה 

מן התורה הוא אסור דכתיב  יהודה אמרה דאמר' זכאי בשיטת ר

עד עצם היום הזה עד עיצומו של יום וקסבר עד ועד בכלל ( ויקרא כג)  ב גמרא,דף מא

משחרב בית המקדש התקין [ דתנן]> דתניא>ומי סבר ליה כוותיה והא מפליג פליג עליה 

רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור אמר לו רבי יהודה והלא מן התורה הוא 

ר דכתיב עד עצם היום הזה עד עיצומו של יום רבי יהודה הוא דקא טעי הוא סבר אסו

: מדרבנן קאמר ולא היא מדאורייתא קאמר והא התקין קאמר מאי התקין דרש והתקין

ט הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין את לולביהן "י  ב משנה,דף מא

ד מכיר את שלו ונוטלו מפני שאמרו לבית הכנסת למחרת משכימין ובאין כל אחד ואח

חכמים אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חבירו ושאר ימות החג 

אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו רבי יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל 

: להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים פטור מפני שהוציאו ברשות

ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד לכם ( ויקרא כג)ר "מ דת"מנה  ב גמרא,דף מא

ט "משלכם להוציא את השאול ואת הגזול מכאן אמרו חכמים אין אדם יוצא ידי חובתו בי

הראשון של חג בלולבו של חבירו אלא אם כן נתנו לו במתנה ומעשה ברבן גמליאל ורבי 

שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן  יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא

גמליאל בלבד שלקחו באלף זוז נטלו רבן גמליאל ויצא בו ונתנו לרבי יהושע במתנה נטלו 

רבי יהושע ויצא בו ונתנו לרבי אלעזר בן עזריה במתנה נטלו רבי אלעזר בן עזריה ויצא 

ליאל למה לי למימר ע ויצא בו והחזירו לרבן גמ"בו ונתנו במתנה לרבי עקיבא נטלו ר

החזירו מלתא אגב אורחיה קא משמע לן מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה כי הא דאמר 

רבא הא לך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי נטלו ויצא בו החזירו יצא לא החזירו לא יצא 

ל מר בר אמימר "למה לי למימר שלקחו באלף זוז להודיעך כמה מצות חביבות עליהן א



צלויי קא מצלי ביה מיתיבי לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בחיקו לרב אשי אבא 

ויתפלל ולא ישתין בהן מים ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי ואמר שמואל 

סכין וקערה ככר ומעות הרי אלו כיוצא בהן התם לאו מצוה נינהו וטריד בהו הכא מצוה 

וק אומר כך היה מנהגן של אנשי ירושלים נינהו ולא טריד בהו תניא רבי אלעזר בר צד

אדם יוצא מביתו ולולבו בידו הולך לבית הכנסת לולבו בידו קורא קריאת שמע ומתפלל 

ולולבו בידו קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע הולך לבקר חולים ולנחם 

שלוחו מאי  אבלים לולבו בידו נכנס לבית המדרש משגר לולבו ביד בנו וביד עבדו וביד

אמר אביי  : ט"רבי יוסי אומר י : ל להודיעך כמה היו זריזין במצות"קמ

לא שנו אלא שלא יצא בו אבל יצא בו חייב הא מדאגבהיה נפק ביה אמר   א גמרא,דף מב

ע כגון שהוציאו בכלי והא רבא הוא "אביי כשהפכו רבא אמר אפילו תימא שלא הפכו הב

לקיחה הני מילי דרך כבוד אבל דרך בזיון לא אמר  דאמר לקיחה על ידי דבר אחר שמה

רב הונא אומר היה רבי יוסי עולת העוף שנמצאת בין אגפיים וכסבור חטאת העוף היא 

ואכלה פטור מאי קא משמע לן דטעה בדבר מצוה פטור היינו הך מהו דתימא התם הוא 

עבד מצוה  דטעה בדבר מצוה פטור היינו דעבד מצוה אבל הכא דטעה בדבר מצוה ולא

אימא לא קא משמע לן מיתיבי רבי יוסי אומר השוחט את התמיד שאינו מבוקר כהלכתו 

בשבת חייב חטאת וצריך תמיד אחר אמר ליה בר מינה דההיא דהא אתמר עלה אמר רב 

שמואל בר חתאי אמר רב המנונא סבא אמר רב יצחק בר אשיאן אמר רב הונא אמר רב 

: ריןכגון שהביאו מלשכה שאינן מבוק

מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה ומחזירתו למים בשבת רבי יהודה   א משנה,דף מב

: אומר בשבת מחזירין ביום טוב מוסיפין ובמועד מחליפין קטן היודע לנענע חייב בלולב

פשיטא מהו דתימא הואיל ואשה לאו בת חיובא היא אימא לא תקבל קא   א גמרא,דף מב

ר קטן היודע לנענע חייב בלולב להתעטף חייב בציצית "ת : קטן היודע לנענע : משמע לן

ש תורה מאי היא "לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין יודע לדבר אביו לומדו תורה וק

ש מאי היא פסוק "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב ק( דברים לג)ר המנונא "א

אוכלין על ידיו טהרות  ראשון היודע לשמור גופו אוכלין על גופו טהרות לשמור את ידיו

היודע לישאל ברשות היחיד ספיקו טמא ברשות הרבים ספיקו טהור היודע לפרוס כפיו 

חולקין לו תרומה בבית הגרנות 

היודע לשחוט אוכלין משחיטתו אמר רב הונא והוא שגדול עומד על גביו   ב גמרא,דף מב

ות אמר רב חסדא והוא יכול לאכול כזית דגן מרחיקין מצואתו וממימי רגליו ארבע אמ

פ שאינו יכול "שיכול לאוכלו בכדי אכילת פרס אמר רב חייא בריה דרב ייבא ובגדול אע

ויוסיף דעת יוסיף מכאוב יכול לאכול כזית ( קוהלת א)לאכול בכדי אכילת פרס דכתיב 

איש לפי אכלו רבי יהודה אומר עד שיכול ( שמות יב)צלי שוחטין עליו את הפסח שנאמר 

:  כילה כיצד נותנין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלולברר א

  

מסכת סוכה פרק ד 



לולב וערבה ששה ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסוך המים   ב משנה,דף מב

ט הראשון של חג שחל להיות בשבת "שבעה החליל חמשה וששה לולב שבעה כיצד יו

של ערבה שחל להיות  לולב שבעה ושאר כל הימים ששה ערבה שבעה כיצד יום השביעי

יום טוב הראשון > בשבת>בשבת ערבה שבעה ושאר כל הימים ששה מצות לולב כיצד 

של חג שחל להיות בשבת מוליכין את לולביהן להר הבית והחזנין מקבלין מהן וסודרין 

אותן על גבי איצטבא והזקנים מניחין את שלהן בלשכה ומלמדין אותם לומר כל מי 

י הוא לו במתנה למחר משכימין ובאין והחזנין זורקין אותם לפניהם שמגיע לולבי לידו הר

ד שבאו לידי סכנה התקינו שיהא כל אחד "והן מחטפין ומכין איש את חבירו וכשראו ב

: ואחד נוטל בביתו

אמאי טלטול בעלמא הוא ולידחי שבת אמר רבה גזרה שמא יטלנו בידו   ב גמרא,דף מב

וילך אצל בקי ללמוד 

ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא   ראא גמ,דף מג

דמגילה אי הכי יום ראשון נמי ראשון הא תקינו ליה רבנן בביתו התינח אחר תקנה קודם 

תקנה מאי איכא למימר אלא ראשון דאיתיה מן התורה בגבולין לא גזרו בהו רבנן הנך 

אי הכי האידנא נמי אנן לא ידעינן בקיבועא  דליתנהו מן התורה בגבולין גזרו בהו רבנן

חדא ביום טוב [ דתנן]> דתני>דירחא אינהו דידעי בקיבועא דירחא לידחו אין הכי נמי 

> ותניא>הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין את לולביהן להר הבית 

אין בית אידך לבית הכנסת שמע מינה כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן ש[ ותנן]

ולקחתם ( ויקרא כג)המקדש קיים שמע מינה דאיתיה מן התורה בגבולין מנא לן דתניא 

שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול ביום ואפילו 

בגבולין הראשון מלמד שאינו דוחה אלא יום טוב הראשון בלבד אמר ' בשבת ראשון אפי

י טלטול בעלמא הוא איצטריך קרא למישרי טלטול אמר רבא מר ביום ואפילו בשבת מכד

לא נצרכא אלא למכשירי לולב ואליבא דהאי תנא דתניא לולב וכל מכשיריו דוחין את 

בשבת ורבנן האי ביום מאי ' אליעזר אמר קרא ביום ואפי' ט דר"אליעזר מ' השבת דברי ר

בלילה מנא ליה נפקא ליה  אליעזר ביום ולא' עבדי ליה מיבעי ליה ביום ולא בלילה ור

אלהיכם שבעת ימים ימים ולא לילות ורבנן אי ' ושמחתם לפני ה( ויקרא כג)מסיפא דקרא 

לילות אף כאן נמי ימים ' מהתם הוה אמינא לילף ימים ימים מסוכה מה להלן ימים ואפי

' בסוכות תשבו שבעת ימים ימים ואפי( ויקרא כג)ר "לילות וסוכה גופה מנלן דת' ואפי

לילות או אינו אלא ימים ולא לילות ודין הוא נאמר כאן ימים ' לילות אתה אומר ימים ואפי

ונאמר בלולב ימים מה להלן ימים ולא לילות אף כאן ימים ולא לילות או כלך לדרך זו 

' נאמר כאן ימים ונאמר במלואים ימים מה להלן ימים ואפילו לילות אף כאן ימים ואפי

דנין דבר שמצותו כל היום מדבר שמצותו כל היום ואל יוכיח דבר לילות נראה למי דומה 

שמצותו שעה אחת או כלך לדרך זו דנין דבר שמצותו לדורות מדבר שמצותו לדורות ואל 

ל "יוכיחו מלואים שאין נוהגין לדורות ת

( ויקרא ח)תשבו תשבו לגזרה שוה נאמר כאן תשבו ונאמר במלואים   ב גמרא,דף מג

ערבה  : ערבה שבעה כיצד : לילות אף כאן ימים ואפילו לילות' ימים ואפיתשבו מה להלן 

ר יוחנן כדי לפרסמה שהיא מן התורה אי הכי לולב נמי לידחי "ט דחיא שבת א"בשביעי מ

כדי לפרסמו שהוא מן התורה לולב גזרה משום דרבה אי הכי ערבה נמי נגזור ערבה 

כי כל יומא נמי לידחי אתי לפקפוקי בלולב שלוחי בית דין מייתי לה לולב לכל מסור אי ה



ולידחי ביום טוב ראשון לא מוכחא מלתא אמרי לולב הוא דקא דחי ולידחי בחד מהנך כיון 

דקא מפקת לה מראשון אוקמה אשביעי אי הכי האידנא נמי לידחי אנן לא ידעינן בקיבועא 

איקלע כי אתא רבין דירחא אינהו דידעי בקיבועא דירחא לידחי כי אתא בר הדיא אמר לא 

וכל נחותי אמרי איקלע ולא דחי ואלא קשיא אמר רב יוסף מאן לימא לן דערבה בנטילה 

דלמא בזקיפה איתיביה אביי לולב וערבה ששה ושבעה מאי לאו כלולב מה לולב בנטילה 

אף ערבה בנטילה מידי איריא הא כדאיתיה והא כדאיתיה איתיביה אביי בכל יום מקיפין 

עם אחת ואותו היום שבע פעמים מאי לאו בערבה לא בלולב והא אמר רב את המזבח פ

' ל הוא אמר לך בערבה ואנא אמינא בלולב אתמר ר"נחמן אמר רבה בר אבוה בערבה א

חנינא בערבה וכן אמר רב נחמן אמר ' אמר ר[ בר נתן]אלעזר אומר בלולב רב שמואל 

בר חנה בר אוריא תא ואימא  ל רבא לרב יצחק בריה דרבה בר"רבה בר אבוה בערבה א

לך מלתא מעליתא דהוה אמר אבוך הא דתנן כל היום מקיפין את המזבח פעם אחת ואותו 

אלעזר בלולב איתיביה ' היום מקיפין את המזבח שבע פעמים הכי אמר אבוך משמיה דר

לולב דוחה את השבת בתחלתו וערבה בסופו פעם אחת חל שביעי של ערבה להיות בשבת 

רביות של ערבה מערב שבת והניחום בעזרה והכירו בהן בייתוסין ונטלום והביאו מ

וכבשום תחת אבנים למחר הכירו בהן עמי הארץ ושמטום מתחת האבנים והביאום 

הכהנים וזקפום בצידי המזבח לפי שאין בייתוסין מודים שחיבוט ערבה דוחה את השבת 

נן אינהו נמי לא דחו והא יום טוב אלמא בנטילה היא תיובתא ואלא נדחו כיון דאנן לא דחי

הראשון דלדידן לא דחי ולדידהו דחי 

אמרי לדידהו נמי לא דחי ואלא קשיא הני תרתי דתנא חדא כל העם   א גמרא,דף מד

אידך לבית הכנסת ומתרצינן כאן בזמן שבית ' מוליכין את לולביהן להר הבית ותני

י ואידי בזמן שבית המקדש קיים המקדש קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים לא איד

ל אביי לרבא מאי שנא לולב דעבדינן ליה שבעה "ולא קשיא כאן במקדש כאן בגבולין א

ל הואיל ואדם יוצא "זכר למקדש ומאי שנא ערבה דלא עבדינן לה שבעה זכר למקדש א

ל ההוא משום לולב הוא דקא עביד ליה וכי תימא דקא "ידי חובתו בערבה שבלולב א

ה והדר מגבה ליה והא מעשים בכל יום דלא קא עבדינן הכי אמר רב זביד משמיה מגבה לי

דרבא לולב דאורייתא עבדינן שבעה זכר למקדש ערבה דרבנן לא עבדינן לה שבעה זכר 

ערבי נחל כתיב שתים אחת ללולב ( ויקרא כג)למקדש למאן אילימא לאבא שאול האמר 

נחוניא איש ' ר יוחנן משום ר"אסי א ר"ואחת למקדש אי לרבנן הלכתא גמירי לה דא

בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני אלא אמר רב זביד 

ת בגבולין עבדינן ליה שבעה זכר למקדש ערבה "משמיה דרבא לולב דאית ליה עיקר מה

 ל כהנים בעלי"דלית לה עיקר מן התורה בגבולין לא עבדינן שבעה זכר למקדש אמר ר

יוחנן מי אמרה מי אמרה הא ' ל ר"מומין נכנסין בין האולם ולמזבח כדי לצאת בערבה א

נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ' ר יוחנן משום ר"ר אסי א"איהו אמר דא

ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני אלא מי אמרה בנטילה דלמא בזקיפה מי אמרה 

יהושע בן לוי חד אמר ערבה יסוד נביאים ' יוחנן ור' בבעלי מומין דלמא בתמימים אתמר ר

ר "ר אבהו א"יוחנן הוא דאמר יסוד נביאים דא' וחד אמר ערבה מנהג נביאים תסתיים דר

ר "ר יוחנן הכי והא"אבהו מי א' זירא לר' ל ר"יוחנן ערבה יסוד נביאים הוא תסתיים א

ה וניסוך המים הלכה נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערב' יוחנן משום ר



ר יוחנן "אשתומם כשעה חדא ואמר שכחום וחזרו ויסדום ומי א( דנייאל ד)למשה מסיני 

ק "ר יוחנן דלכון אמרי דלהון היא ל"הכי והא

ר אמי ערבה צריכה שיעור ואינה ניטלת "כאן במקדש כאן בגבולין א  ב גמרא,דף מד

ולב כיון דאמר מר אינה ניטלת אלא בפני עצמה ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבל

אלא בפני עצמה פשיטא דאין אדם יוצא בערבה שבלולב מהו דתימא הני מילי היכא דלא 

ר יצחק "ל ורב חסדא א"אגבהיה והדר אגבהיה אבל אגבהיה והדר אגבהיה אימא לא קמ

וכמה שיעורה אמר רב > ט הראשון של חג"בי>אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב 

ד "די עלין לחין ורב ששת אמר אפילו עלה אחד ובד אחד עלה אחד ובד אחד סב' נחמן ג

א בר צדוק ואייתי "אלא אימא אפילו עלה אחד בבד אחד אמר אייבו הוה קאימנא קמיה דר

ההוא גברא ערבה קמיה שקיל חביט חביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים הוא אייבו 

חביט חביט ולא בריך קא סבר מנהג  וחזקיה בני ברתיה דרב אייתו ערבה לקמיה דרב

נביאים הוא אמר אייבו הוה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק אתא לקמיה ההוא גברא 

ל קרייתא אית לי כרמיא אית לי זיתיא אית לי ואתו בני קרייתא ומקשקשין בכרמיא "א

הויתי  ל לא אריך הוה קא שביק ליה ואזיל אמר כדו"ואוכלין בזיתיא אריך או לא אריך א

ל "שנין ולא חמיתי בר אינש מהלך בארחן דתקנן כדין הדר ואתי וא' דיירי בארעא הדא מ

ל אפקר זיתיא לחשוכיא ותן פריטיא לקשקושי כרמים וקשקושי מי שרי "מאי מיעבד א

והשביעית תשמטנה ונטשתה תשמטנה מלקשקש ונטשתה מלסקל ( שמות כג)והא תניא 

י הוו חד סתומי פילי וחד אברויי אילני אברויי אילני אמר רב עוקבא בר חמא תרי קשקוש

אסור סתומי פילי שרי אמר אייבו משום רבי אלעזר בר צדוק אל יהלך אדם בערבי 

פרסאות אמר רב כהנא לא אמרן אלא לביתיה אבל לאושפיזיה אמאי ' שבתות יותר מג

רב כהנא  לביתיה אמר' דנקיט סמיך ואיכא דאמרי אמר רב כהנא לא נצרכא אלא אפי

תני תנא קמיה  : מצות לולב כיצד : בדידי הוה עובדא ואפילו כסא דהרסנא לא אשכחי

ל "דרב נחמן סודרין על גג האיצטבא א

וכי לייבשן הוא צריך אלא אימא על גב האיצטבא אמר רחבא אמר   א גמרא,דף מה

: יהודה הר הבית סטיו כפול היה סטיו לפנים מסטיו[ רבי]> רב>

מצות ערבה כיצד מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא יורדין לשם   משנהא ,דף מה

ומלקטין משם מורביות של ערבה ובאין וזוקפין אותן בצדי המזבח וראשיהן כפופין על 

' גבי המזבח תקעו והריעו ותקעו בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ואומרים אנא ה

ר אני והו הושיעה נא ואותו היום מקיפין את יהודה אומ' הצליחה נא ר' הושיעה נא אנא ה

א אומר "המזבח שבע פעמים בשעת פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח יופי לך מזבח ר

ליה ולך מזבח ליה ולך מזבח כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת אלא שהיו מלקטין אותן 

אומר חריות של יוחנן בן ברוקה ' מערב ומניחין אותן בגיגיות של זהב כדי שלא יכמושו ר

דקל היו מביאין וחובטין אותן בקרקע בצדי המזבח ואותו היום נקרא חבוט חריות מיד 

: תינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן

ט קרי ליה מוצא איידי דמיפק "תנא מקום קלניא הוה ותנא דידן מ  א גמרא,דף מה

תנא רבות וארוכות וגבוהות  : 'כו ובאין וזוקפין אותן בצדי : מכרגא דמלכא קרי ליה מוצא

אחד עשר אמה כדי שיהו גוחות על המזבח אמה אמר מרימר משום מר זוטרא שמע מינה 

על היסוד מנח להו דאי סלקא דעתך אארעא מנח להו מכדי עלה אמה וכנס אמה זהו יסוד 

עלה חמש וכנס אמה זהו סובב עלה שלש זהו מקום הקרנות גוחות על גבי המזבח היכי 



מ איסוד מנח להו שמע מינה אמר רבי אבהו מאי קראה שנאמר "שכחת לה אלא לאו שמ

א כל הנוטל לולב "ר אבהו אמר ר"אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח א( תהילים קיח)

באגודו והדס בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן שנאמר 

ר ירמיה משום "בותים עד קרנות המזבח אאסרו חג בע( תהילים קיח)  ב גמרא,דף מה

יוחנן המכותי כל העושה איסור לחג ' ש המחוזי משום ר"יוחנן משום ר' ש בן יוחי ור"ר

באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן שנאמר אסרו חג 

אין אדם  י כל המצות כולן"ר ירמיה משום רשב"בעבותים עד קרנות המזבח אמר חזקיה א

ה עצי שטים "עצי שטים עומדים תנ( שמות כו)יוצא בהן אלא דרך גדילתן שנאמר 

עומדים שעומדים דרך גדילתן דבר אחר עומדים שמעמידין את ציפוין דבר אחר עומדים 

ל עצי שטים עומדים שעומדים לעולם ולעולמי "שמא תאמר אבד סיברם ובטל סיכויין ת

י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן "משום רשבר ירמיה "עולמים ואמר חזקיה א

הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו 

ר ירמיה משום "ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר חזקיה א

אם מאה הם אני ובני מהן י ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן "רשב

אם שנים הן אני ובני הן ומי זוטרי כולי האי והא אמר רבא תמני סרי אלפי דרא הוה 

ק הא דמסתכלי "סביב שמנה עשר אלף ל( יחזקאל מח)דקמיה קודשא בריך הוא שנאמר 

באספקלריא המאירה הא דלא מסתכלי באספקלריא המאירה ודמסתכלי באספקלריא 

לי האי והא אמר אביי לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי המאירה מי זוטרי כו

ו בגימטריא תלתין ושיתא "אשרי כל חוכי לו ל( ישעיהו ל)אפי שכינה בכל יום שנאמר 

והא קא  : 'בשעת פטירתן מה הן אומרים וכו : ק הא דעיילי בבר הא דעיילי בלא בר"הוו ל

שמים ודבר אחר נעקר מן העולם משתתף שם שמים ודבר אחר ותניא כל המשתף שם 

לבדו הכי קאמר ליה אנחנו מודים ולך אנו משבחין ליה ' בלתי לה( שמות כב)שנאמר 

יוחנן בן ברוקה ' ט דר"אמר רב הונא מ : כמעשהו בחול : אנחנו מודים ולך אנו מקלסין

לוי ' כפות שנים אחת ללולב ואחת למזבח ורבנן אמרי כפת כתיב ר( ויקרא כג)דכתיב 

ומר כתמר מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם א

ט לולב דמפסקי "שבשמים אמר רב יהודה אמר שמואל לולב שבעה וסוכה יום אחד מ

לילות מימים כל יומא מצוה באפיה נפשיה הוא סוכה דלא מפסקי לילות מימים כולהו 

מר רבי יוחנן סוכה שבעה ולולב יום אחד שבעה כחד יומא אריכא דמו ורבה בר בר חנה א

מאי טעמא סוכה דאורייתא שבעה לולב דרבנן סגי ליה בחד יומא כי אתא רבין אמר רבי 

יוחנן אחד זה ואחד זה שבעה אמר רב יוסף נקוט דרבה בר בר חנה בידך דכולהו אמוראי 

קיימי כוותיה בסוכה מיתיבי 

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה נטלו  העושה לולב לעצמו אומר ברוך  א גמרא,דף מו

לצאת בו אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב ואף על פי שבירך עליו 

' יום ראשון חוזר ומברך כל שבעה העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו כו

יום ראשון  נכנס לישב בה אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה וכיון שבירך

שוב אינו מברך קשיא לולב אלולב קשיא סוכה אסוכה בשלמא לולב אלולב לא קשיא 

כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים אלא סוכה אסוכה קשיא 

תנאי היא דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי וחכמים אומרים אינו 

אביי אמר הלכתא כרבי ורבא אמר הלכתא כרבנן אמר מברך אלא שחרית בלבד אתמר 



רב מרי ברה דבת שמואל חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה אלא מקדים וקאי ועייל 

לבית הכסא ונפיק ומשי ידיה ומנח תפילין ומברך וכי אצטריך זימנא אחרינא עייל לבית 

ומברכין כל שבעה אמר  הכסא ונפיק ומשי ידיה ומנח תפילין ומברך ואנן נמי כרבי עבדינן

מר זוטרא חזינא ליה לרב פפי דכל אימת דמנח תפילין מברך רבנן דבי רב אשי כל אימת 

יהושע בן לוי ' דמשמשי בהו מברכי אמר רב יהודה אמר שמואל מצות לולב כל שבעה ור

אמר יום ראשון מצות לולב מכאן ואילך מצות זקנים ורבי יצחק אמר כל יומא מצות 

לו יום ראשון והא קיימא לן דיום ראשון דאורייתא אימא בר מיום ראשון אי זקנים ואפי

הכי היינו דרבי יהושע בן לוי אימא וכן אמר רבי יצחק ואף רב סבר כל שבעה מצות לולב 

דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב המדליק נר של חנוכה צריך לברך רבי ירמיה אמר 

מר רב יהודה יום ראשון המדליק מברך הרואה נר של חנוכה צריך לברך מאי מברך א

שלש הרואה מברך שתים מכאן ואילך מדליק מברך שתים ורואה מברך אחת ומאי מברך 

חנוכה והיכן צונו מלא תסור ורב > של>ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר 

מאי ממעט זמן אימא ממעט נס נס כל >שאל אביך ויגדך ( דברים לב)נחמן בר יצחק אמר 

ר "רב נחמן בר יצחק מתני לה בהדיא אמר רב כל שבעה מצות לולב ת> יומא איתיה

' נכנס לישב בה אומר ברוך אשר קדשנו כו' העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו כו

היתה עשויה ועומדת אם יכול לחדש בה דבר מברך אם לאו לכשיכנס לישב בה מברך 

ר היו "מר להו לכולהו אכסא דקדושא תשתים אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דקא

לפניו מצות הרבה אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המצות רבי יהודה אומר 

ר זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא הלכתא כרבי "מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה א

( סח תהילים)ט דרבי יהודה דכתיב "יהודה ואמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא מ

יום יום וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו אלא בא לומר לך בכל ' ברוך ה

זירא ' יום ויום תן לו מעין ברכותיו הכא נמי בכל דבר ודבר תן לו מעין ברכותיו ואמר ר

ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם כלי "חנינא בר פפא בא וראה שלא כמדת הקב' ואיתימא ר

ריקן 

ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק "מחזיק מלא אינו מחזיק אבל מדת הקב  אב גמר,דף מו

א "אם שמוע תשמע ואם לאו לא תשמע ד' והיה אם שמוע תשמע וגו( דברים כח)' שנא

מיד תינוקות  : ואם יפנה לבבך שוב לא תשמע( דברים ל)אם שמוע בישן תשמע בחדש 

בשמיני אסורה וריש ' סוכה אפיר יוחנן אתרוג בשביעי אסור בשמיני מותר "א : 'וכו

לקיש אמר אתרוג אפילו בשביעי נמי מותר במאי קא מיפלגי מר סבר למצותה אתקצאי 

יוחנן מיד תינוקות שומטין את לולביהן ' ס לכולי יומא אתקצאי איתיביה ריש לקיש לר"ומ

ה ואוכלין אתרוגיהן מאי לאו הוא הדין לגדולים לא תינוקות דוקא איכא דאמרי איתיבי

רבי יוחנן לריש לקיש מיד התינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן תינוקות אין 

ל רב "גדולים לא הוא הדין דאפילו גדולים והאי דקתני תינוקות אורחא דמלתא קתני א

ל סוכה דחזיא לבין השמשות "פפא לאביי לרבי יוחנן מאי שנא סוכה מאי שנא אתרוג א

בגווה אתקצאי לבין השמשות > בה>עי מיתב בגווה ומיכל דאי איתרמי ליה סעודתא ב

ומיגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא דשמיני אתרוג דלא חזי לבין 

השמשות לא אתקצאי לבין השמשות ולא אתקצאי לכולי יומא דשמיני ולוי אמר אתרוג 

ר קם אבוה אפילו בשמיני אסור ואבוה דשמואל אמר אתרוג בשביעי אסור בשמיני מות

ר זירא אתרוג שנפסלה "זירא בשיטתיה דאבוה דשמואל דא' דשמואל בשיטתיה דלוי קם ר



ט "ר זירא לא ליקני איניש הושענא לינוקא ביומא טבא קמא מ"אסור לאוכלה כל שבעה א

ר זירא לא "דינוקא מקנא קני אקנויי לא מקני ואשתכח דקא נפיק בלולב שאינו שלו וא

' יהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה משום דאתי לאגמוריה שיקרא שנאלימא איניש לינוקא ד

ש בן לקיש דאיתמר הפריש "יוחנן ור' למדו לשונם דבר שקר ובפלוגתא דר( ירמיהו ט)

שבעה אתרוגין לשבעה ימים אמר רב כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה לאלתר ורב אסי 

מר סבר למצותה אתקצאי אמר כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה למחר במאי קא מיפלגי 

ס לכולי יומא אתקצאי ואנן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן אמר אביי שמיני ספק "ומ

שמיני ספק שביעי מותר בסורא ' שביעי אסור תשיעי ספק שמיני מותר מרימר אמר אפי

עבדי כמרימר רב שישא בריה דרב אידי עביד כאביי והלכתא כאביי אמר רב יהודה בריה 

' בר שילת משמיה דרב שמיני ספק שביעי שביעי לסוכה ושמיני לברכה ור דרב שמואל

ע לא פליגי דיתבינן כי פליגי "יוחנן אמר שמיני לזה ולזה מיתב כ

ד שמיני לזה ולזה "ד שביעי לסוכה ברוכי נמי מברכינן למ"לברוכי למ  א גמרא,דף מז

א בר ביזנא וכל גדולי יוחנן בידך דרב הונ' ברוכי לא מברכינן אמר רב יוסף נקוט דר

הדור איקלעו בסוכה בשמיני ספק שביעי מיתב הוו יתבי ברוכי לא בריכי ודלמא סבירא 

ט ראשון שוב אינו מברך גמירי דמאפר אתו איכא דאמרי ברוכי "ד כיון שבירך יו"להו כמ

ד שבעה לסוכה מיתב יתבינן "כולי עלמא לא פליגי דלא מברכינן כי פליגי למיתב למ

יוחנן בידך דמרא ' מיני לזה ולזה מיתב נמי לא יתבינן אמר רב יוסף נקוט דרד ש"ולמ

מני רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת ובשמיני ספק שביעי לבר מסוכה יתיב ' דשמעת

יוחנן אומרים זמן בשמיני של חג ואין ' והלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן אמר ר

חמא בר חנינא תדע שהרי ' י בר חמא ואיתימא רר לו"אומרים זמן בשביעי של פסח וא

דברים בסוכה ולולב וניסוך המים ולרבי יהודה דאמר בלוג היה מנסך כל שמונה ' חלוק בג

דברים אי הכי שביעי של פסח נמי הרי חלוק באכילת מצה דאמר מר לילה ' הרי חלוק בב

נו חלוק הכא ראשונה חובה מכאן ואילך רשות הכי השתא התם מלילה חלוק מיום אי

אמר רב >אפילו מיום נמי חלוק רבינא אמר זה חלוק משלפניו וזה חלוק משלפני פניו 

הכא כתיב פר התם כתיב פרים רב נחמן בר יצחק אמר הכא כתיב [ רב פפא אמר]> פפא

כמשפט התם כתיב כמשפטם ( במדבר כט)ביום התם כתיב וביום רב אשי אמר הכא כתיב 

ילים והכבשים מעכבין זה את זה ורבי יהודה אומר פרים אין לימא מסייע ליה הפרים הא

מעכבין זה את זה שהרי מתמעטין והולכין אמרו לו והלא כולן מתמעטין והולכין בשמיני 

אמר להן שמיני רגל בפני עצמו הוא שכשם ששבעת ימי החג טעונין קרבן ושיר וברכה 

ולינה אף שמיני טעון קרבן ושיר וברכה ולינה 

ד זמן זמן "מאי לאו זמן לא ברכת המזון ותפלה הכי נמי מסתברא דאי ס  גמראב ,דף מז

כל שבעה מי איכא הא לא קשיא דאי לא בריך האידנא מברך למחר או ליומא אחרינא 

נ דאמר רב נחמן זמן אומרו אפילו בשוק דאי אמרת "מ כוס בעינן לימא מסייע ליה לר"מ

יהודה שמיני טעון לינה ' קלע ליה כוס וסבר רבעינן כוס כוס כל יומא מי איכא דלמא דאי

ופנית ( דברים טז)' והא תניא רבי יהודה אומר מנין לפסח שני שאינו טעון לינה שנא

ששת ימים תאכל מצות את שטעון ששה טעון ( דברים טז)בבקר והלכת לאהליך וכתיב 

יני של חג לא לינה את שאינו טעון ששה אינו טעון לינה למעוטי מאי לאו למעוטי נמי שמ

למעוטי פסח שני דכוותיה הכי נמי מסתברא דתנן הביכורים טעונין קרבן ושיר ותנופה 

יהודה אומר ' ולינה מאן שמעת ליה דאמר תנופה רבי יהודה וקאמר טעון לינה דתניא ר



והנחתו זו תנופה אתה אומר זו תנופה או אינו אלא הנחה ממש כשהוא אומר ( דברים כו)

א בן יעקב היא "ה אמור הא מה אני מקיים והנחתו זו תנופה ודלמא רוהניחו הרי הנח

א "ולקח הכהן הטנא מידך לימד על הביכורים שטעונין תנופה דברי ר( דברים כו)דתניא 

א בן יעקב אתיא יד יד משלמים כתיב הכא ולקח הכהן הטנא מידך "ט דר"בן יעקב מ

כאן כהן אף להלן כהן ומה להלן מה ' ידיו תביאינה את אשי ה( ויקרא ז)וכתיב התם 

בעלים אף כאן בעלים הא כיצד כהן מניח ידו תחת יד בעלים ומניף מאי הוי עלה רב נחמן 

אמר אומרים זמן בשמיני של חג ורב ששת אמר אין אומרים זמן בשמיני של חג והלכתא 

דרב נחמן שמיני ' אומרים זמן בשמיני של חג תניא כוותי

ב פייס בפני עצמו זמן בפני עצמו רגל "ר קש"עצמו לענין פז רגל בפני  א גמרא,דף מח

: בפני עצמו קרבן בפני עצמו שירה בפני עצמו ברכה בפני עצמו

ההלל והשמחה שמונה כיצד מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד   א משנה,דף מח

: יום טוב האחרון של חג כשאר כל ימות החג

והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון  (דברים טז)ר "מ דת"מנה  א גמרא,דף מח

ט האחרון "ט הראשון כשהוא אומר אך חלק ומה ראית לרבות לילי יו"או אינו אלא יו

ט הראשון מרבה אני לילי יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו ומוציא אני "ולהוציא לילי יו

: לילי יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו

יצד גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו אבל מוריד את סוכה שבעה כ  א משנה,דף מח

: ט האחרון של חג"הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יו

אין לו כלים להוריד מהו אין לו כלים אלא כי אשתמש במאי אשתמש   א גמרא,דף מח

אמר פוחת בה ארבעה ורבי [ אשי]> רב>חייא בר ' אלא אין לו מקום להוריד כליו מהו ר

וי אמר מדליק בה את הנר ולא פליגי הא לן והא להו הא תינח סוכה קטנה יהושע בן ל

סוכה גדולה מאי איכא למימר דמעייל בה מאני מיכלא דאמר רבא מאני מיכלא בר 

: ממטללתא מאני משתיא במטללתא

ניסוך המים כיצד צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגים היה ממלא מן   א משנה,דף מח

ים תקעו והריעו ותקעו עלה בכבש ופנה לשמאלו שני ספלים של השילוח הגיעו לשער המ

יהודה אומר של סיד היו אלא שהיו מושחרין פניהם מפני היין ומנוקבין ' כסף היו שם ר

מעובה ואחד דק כדי שיהו [ אחד]> ואחד>כמין שני חוטמין דקין   ב משנה,דף מח

מים לתוך של יין ושל יין  שניהם כלין בבת אחת מערבו של מים מזרחו של יין עירה של

יהודה אומר בלוג היה מנסך כל שמונה ולמנסך אומר לו הגבה ידך ' לתוך של מים יצא ר

שפעם אחד נסך אחד על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן כמעשהו בחול כך מעשהו 

בשבת אלא שהיה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת מן השילוח ומניחה 

: פכה נתגלתה היה ממלא מן הכיור שהיין והמים מגולין פסולין לגבי מזבחבלשכה נש

ושאבתם מים בששון ( ישעיהו יב)מ אמר רב עינא דאמר קרא "מנא הנ  ב גמרא,דף מח

ל ששון לשמחה אנא עדיפנא מינך "הנהו תרי מיני חד שמיה ששון וחד שמיה שמחה א' וגו

אמר ליה שמחה לששון אנא עדיפנא מינך ' ששון ושמחה ישיגו וגו( ישעיהו לה)דכתיב 

ל ששון לשמחה חד יומא שבקוך ושויוך "שמחה וששון ליהודים א( אסתר ח)דכתיב 

ל שמחה לששון חד יומא שבקוך ומלו "כי בשמחה תצאו א( ישעיהו נה)פרוונקא דכתיב 

אבהו עתידיתו ' ל ההוא מינא דשמיה ששון לר"בך מיא דכתיב ושאבתם מים בששון א

ל אי הוה כתיב לששון "לי מים לעלמא דאתי דכתיב ושאבתם מים בששון א דתמלו



 : כדקאמרת השתא דכתיב בששון משכיה דההוא גברא משוינן ליה גודא ומלינן ביה מיא

ר כל העולים למזבח עולין דרך ימין ומקיפין ויורדין "ת : 'עלה בכבש ופנה לשמאלו כו

שעולין דרך שמאל וחוזרין על העקב דרך שמאל חוץ מן העולה לשלשה דברים הללו 

 : אלא שהיו משחירין : ואלו הן ניסוך המים וניסוך היין ועולת העוף כשרבתה במזרח

בשלמא דיין משחיר דמיא אמאי משחיר כיון דאמר מר עירה של מים לתוך של יין ושל 

מא לי : 'חוטמין וכו' ומנוקבים כמין ב : יין לתוך של מים יצא של מים אתי לאשחורי

מתניתין רבי יהודה היא ולא רבנן דתנן רבי יהודה אומר בלוג היה מנסך כל שמונה דאי 

תימא רבנן חמרא סמיך מיא קליש הכי נמי מסתברא דאי רבי ' רבנן כי הדדי נינהו אפי

יהודה רחב וקצר אית ליה דתניא רבי יהודה אומר שני קשוואות היו שם אחד של מים 

 : מ"ב של מים פיה קצר כדי שיהו שניהם כלין בבת אחת שואחד של יין של יין פיה רח

ר מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליו ורגמוהו כל העם "ת : מערבו של מים

באתרוגיהן ואותו היום נפגמה קרן המזבח והביאו בול של מלח וסתמוהו לא מפני 

שהוכשר לעבודה אלא מפני שלא יראה מזבח פגום 

שאין לו לא כבש ולא קרן ולא יסוד ולא ריבוע פסול לעבודה שכל מזבח   א גמרא,דף מט

ר יוחנן שיתין מששת ימי "רבי יוסי בר יהודה אומר אף הסובב אמר רבה בר בר חנה א

חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן חמוקי ( שיר השירים ז)בראשית נבראו שנאמר 

מעשה ידי אמן זו מעשה ידי  ירכיך אלו השיתין כמו חלאים שמחוללין ויורדין עד התהום

בראשית אל תיקרי בראשית אלא ( בראשית א)ישמעאל ' ה תנא דבי ר"אומנותו של הקב

אשירה ( ישעיהו ה)יוסי אומר שיתין מחוללין ויורדין עד תהום שנאמר ' ברא שית תניא ר

נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן שמן ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו 

רק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו ויטעהו שורק זה בית המקדש ויבן מגדל בתוכו שו

ר אלעזר בר צדוק לול קטן היה בין כבש "זה מזבח וגם יקב חצב בו אלו השיתין תניא א

למזבח במערבו של כבש ואחת לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין לשם ומלקטין משם יין 

בקדש הסך ( במדבר כח)' ושורפין אותו בקדושה שנא קרוש שדומה לעיגולי דבילה ובאין

' נסך שכר לה

כשם שניסוכו בקדושה כך שריפתו בקדושה מאי משמע אמר רבינא   ב גמרא,דף מט

ושרפת ( שמות כט)בקדש הסך נסך וכתיב התם ( במדבר כח)אתיא קדש קדש כתיב הכא 

נסכים בתחילה [ ןדתנ]> דתניא>את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא כמאן אזלא הא 

מועלין בהן ירדו לשיתין אין מועלין בהן לימא רבי אלעזר בר צדוק היא דאי רבנן הא 

אלעזר ' נחתו להו לתהום אפילו תימא רבנן בדאיקלט ואיכא דאמרי לימא רבנן היא ולא ר

בר צדוק דאי רבי אלעזר אכתי בקדושתייהו קיימי אפילו תימא רבי אלעזר אין לך דבר 

תו ומועלין בו אמר ריש לקיש בזמן שמנסכין יין על גבי מזבח פוקקין את שנעשה מצו

מאי משמע אמר רב פפא שכר לשון ' השיתין לקיים מה שנאמר בקדש הסך נסך שכר לה

שתיה לשון שביעה לשון שכרות אמר רב פפא שמע מינה כי שבע איניש חמרא מגרוניה 

גמע גמועי רבא אכסא דברכתא שבע אמר רבא צורבא מרבנן דלא נפישא ליה חמרא לי

מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב מה ( שיר השירים ז)אגמע גמועי דרש רבא מאי דכתיב 

יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא 

נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם אלהי אברהם ולא אלהי ( תהילים מז)' נדיב שנא

שיר )אלא אלהי אברהם שהיה תחילה לגרים תנא דבי רב ענן מאי דכתיב  יצחק ויעקב



חמוקי ירכיך למה נמשלו דברי תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף דברי ( השירים ז

דורש ' הגיד לך אדם מה טוב ומה ה( מיכה ו)ר אלעזר מאי דכתיב "תורה בסתר והיינו דא

עם אלהיך עשות משפט זה הדין ואהבת ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת 

חסד זו גמילות חסדים והצנע לכת עם אלהיך זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה והלא 

ו ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת דברים שדרכן "דברים ק

ר אלעזר גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות "לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה א

ר אלעזר גדולה גמילות "מזבח וא' עשה צדקה ומשפט נבחר לה( משלי כא) שנאמר

זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד אם אדם זורע ( הושע י)חסדים יותר מן הצדקה שנאמר 

ר אלעזר אין צדקה משתלמת אלא "ספק אוכל ספק אינו אוכל אדם קוצר ודאי אוכל וא

ר בשלשה דברים גדולה "חסד תלפי חסד שבה שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי 

גמילות חסדים יותר מן הצדקה צדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו צדקה 

לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים צדקה לחיים גמילות חסדים בין לחיים 

ר אלעזר כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד "בין למתים וא

מלאה הארץ שמא תאמר כל הבא לקפוץ ' אוהב צדקה ומשפט חסד ה( תהילים לג) שנאמר

יכול אף ירא ' וגו> מלאה הארץ' חסד ה>מה יקר חסדך אלהים ( תהילים לו)ל "קופץ ת

ר חמא בר פפא כל "מעולם ועד עולם על יראיו א' וחסד ה( תהילים קג)ל "שמים כן ת

ר "מעולם ועד עולם על יראיו וא' חסד ה' אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים שנא

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי יש תורה של ( משלי לא)אלעזר מאי דכתיב 

חסד ויש תורה שאינה של חסד אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו 

 היא תורה שאינה של חסד איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של חסד שלא ללמדה

ואמאי נייתי במקודשת אמר זעירי  : 'כמעשהו בחול כו : זו היא תורה שאינה של חסד

קסבר אין שיעור למים וכלי שרת מקדשין שלא מדעת 

ואי מייתי במקודשת איפסילו להו בלינה חזקיה אמר כלי שרת אין מקדשין   א גמרא,דף נ

פילו תימא יש שיעור ר זירא א"ר ינאי א"אלא מדעת וגזירה שמא יאמרו לדעת נתקדשו א

 : למים וכלי שרת אין מקדשין אלא מדעת וגזירה שמא יאמרו לקידוש ידים ורגלים מלאן

נחמיה דתניא מסננת ' דלא כר' ואמאי ליעביר במסננת לימא מתני : 'נשפכה או נתגלתה כו

יש בו משום גילוי אמר רבי נחמיה אימתי בזמן שהתחתונה מגולה אבל בזמן שהתחתונה 

אף על פי שהעליונה מגולה אין בה משום גילוי מפני שארס נחש דומה לספוג צף מכוסה 

נחמיה להדיוט אבל לגבוה מי אמר ' ועומד במקומו אפילו תימא רבי נחמיה אימר דאמר ר

' הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך אמר ה( מלאכי א)ולית ליה לרבי נחמיה 

:  צבאות

  

מסכת סוכה פרק ה 

החליל חמשה וששה זהו החליל של בית השואבה שאינו דוחה לא את   הא משנ,דף נ

: השבת ולא את יום טוב



איתמר רב יהודה ורב עינא חד תני שואבה וחד תני חשובה אמר מר זוטרא   ב גמרא,דף נ

מאן דתני שואבה לא משתבש ומאן דתני חשובה לא משתבש מאן דתני שואבה לא 

מים בששון ומאן דתני חשובה לא משתבש דאמר ושאבתם ( ישעיהו יב)משתבש דכתיב 

ר החליל דוחה את השבת דברי "רב נחמן מצוה חשובה היא ובאה מששת ימי בראשית ת

' ט אינו דוחה אמר רב יוסף מחלוקת בשיר של קרבן דר"א אף י"יוסי בר יהודה וחכ' ר

ה בפה יוסי סבר עיקר שירה בכלי ועבודה היא ודוחה את השבת ורבנן סברי עיקר שיר

ולאו עבודה היא ואינה דוחה את השבת אבל שיר של שואבה דברי הכל שמחה היא ואינה 

דוחה את השבת אמר רב יוסף מנא אמינא דבהא פליגי דתניא כלי שרת שעשאן של עץ 

רבי פוסל ורבי יוסי בר יהודה מכשיר מאי לאו בהא קמיפלגי מאן דמכשיר סבר עיקר 

ומאן דפסיל סבר עיקר שירה בפה ולא ילפינן מאבובא  שירה בכלי וילפינן מאבובא דמשה

ע עיקר שירה בכלי והכא בדנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי מאן דמכשיר "דמשה לא דכ

סבר דנין אפשר משאי אפשר ומאן דפסיל סבר לא דנין אפשר משאי אפשר ואיבעית 

ה בכללי ע דעיקר שירה בפה ואין דנין אפשר משאי אפשר והכא במילף מנור"אימא דכ

יוסי בר יהודה דריש ' ופרטי או ברבויי ומיעוטי קא מיפלגי רבי דריש כללי ופרטי ר

ועשית מנורת כלל זהב טהור פרט ( שמות כה)ריבויי ומיעוטי רבי דריש כללי ופרטי 

מקשה תעשה המנורה חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט 

יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטי ועשית מנורת ' ת רמפורש של מתכת אף כל של מתכ

ריבה זהב טהור מיעט מקשה תעשה המנורה חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל 

מאי רבי רבי כל מילי מאי מיעט מיעט של חרס אמר רב פפא 

עבדי כהנים היו דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר [ דתנן]> דתניא>כתנאי   א גמרא,דף נא

חנינא ' חת בית הפגרים ומשפחת בית ציפריא ומאמאום היו שהיו משיאין לכהונה רמשפ

בן אנטיגנוס אומר לוים היו מאי לאו בהא קא מיפלגי דמאן דאמר עבדים היו קסבר עיקר 

שירה בפה ומאן דאמר לוים היו קסבר עיקר שירה בכלי ותסברא רבי יוסי מאי קסבר אי 

נמי אי קסבר עיקר שירה בכלי לוים אין ישראלים  קסבר עיקר שירה בפה אפילו עבדים

לא אלא דכולי עלמא עיקר שירה בפה ובהא קא מיפלגי דמר סבר הכי הוה מעשה ומר 

סבר הכי הוה מעשה למאי נפקא מינה למעלין מדוכן ליוחסין ולמעשר קא מיפלגי מאן 

שראל היו דאמר עבדים היו קסבר אין מעלין מדוכן ליוחסין ולא למעשר ומאן דאמר י

קסבר מעלין מדוכן ליוחסין אבל לא למעשר ומאן דאמר לוים היו קסבר מעלין מדוכן בין 

ליוחסין בין למעשר ורבי ירמיה בר אבא אמר מחלוקת בשיר של שואבה דרבי יוסי בר 

יהודה סבר שמחה יתירה נמי דוחה את השבת ורבנן סברי שמחה יתירה אינה דוחה את 

דברי הכל עבודה היא ודוחה את השבת מיתיבי שיר של השבת אבל בשיר של קרבן 

שואבה דוחה את השבת דברי רבי יוסי בר יהודה וחכמים אומרים אף יום טוב אינו דוחה 

תיובתא דרב יוסף תיובתא לימא בשיר של שואבה הוא דפליגי אבל בשיר של קרבן דברי 

רב יוסף פליגי בשיר הכל דוחה את השבת לימא תיהוי תיובתא דרב יוסף בתרתי אמר לך 

של שואבה והוא הדין לקרבן והאי דקמיפלגי בשיר של שואבה להודיעך כחו דרבי יוסי 

בר יהודה דאפילו דשואבה נמי דחי והא קתני זהו חליל של בית השואבה שאינו דוחה לא 

את השבת ולא את יום טוב זהו דאינו דוחה אבל דקרבן דוחה מני אי נימא רבי יוסי בר 

מר שיר של שואבה נמי דוחה אלא לאו רבנן ותיובתא דרב יוסף בתרתי תיובתא יהודה הא

ויאמר חזקיהו ( ב כטדברי הימים )מאי טעמא דמאן דאמר עיקר שירה בכלי דכתיב 



והחצוצרות ועל ידי כלי דויד מלך ' להעלות העולה להמזבח ובעת החל העולה החל שיר ה

ויהי כאחד ( ב הדברי הימים )ט דמאן דאמר עיקר שירה בפה דכתיב "ישראל מ

למחצצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד ואידך נמי הא כתיב ויאמר חזקיהו הכי קאמר 

בפה על ידי כלי דויד מלך ישראל לבסומי קלא ואידך נמי הא כתיב ויהי ' החל שיר ה

כאחד למחצצרים ולמשוררים הכי קאמר משוררים דומיא דמחצצרים מה מחצצרים בכלי 

: ים בכליאף משורר

מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו במוצאי יום   א משנה,דף נא

טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול מנורות של זהב היו שם 

וארבעה ספלים של זהב בראשיהם וארבעה סולמות לכל אחד ואחד וארבעה ילדים 

ועשרים לוג שהן מטילין לכל ספל וספל מבלאי מפירחי כהונה ובידיהם כדים של מאה 

מכנסי כהנים ומהמייניהן מהן היו מפקיעין ובהן היו מדליקין ולא היה חצר בירושלים 

שאינה מאירה מאור בית השואבה חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם 

באבוקות של אור שבידיהן ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות   ב משנה,דף נא

לוים בכנורות ובנבלים ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר על חמש עשרה וה

[ שיר המעלות]> מעלות>מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים כנגד חמש עשרה 

שבתהלים שעליהן לוים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה ועמדו שני כהנים בשער העליון 

וצרות בידיהן קרא הגבר תקעו והריעו ותקעו שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים ושני חצ

הגיעו >הגיעו למעלה עשירית תקעו והריעו ותקעו הגיעו לעזרה תקעו והריעו ותקעו 

היו תוקעין והולכין עד שמגיעין לשער היוצא ממזרח הגיעו > לקרקע תקעו והריעו ותקעו

הזה  לשער היוצא ממזרח הפכו פניהן ממזרח למערב ואמרו אבותינו שהיו במקום

יהודה ' אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה ומשתחוים קדמה לשמש ואנו ליה עינינו ר

: אומר היו שונין ואומרין אנו ליה וליה עינינו

ר מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו מי שלא "ת  ב גמרא,דף נא

ק בבנינו לא ראה "ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם מי שלא ראה בהמ

בנין מפואר מעולם מאי היא אמר אביי ואיתימא רב חסדא זה בנין הורדוס במאי בניה 

שישא כוחלא ומרמרא  באבני שישא ומרמרא איכא דאמרי באבני[ רבה]> רבא>אמר 

אפיק שפה ועייל שפה כי היכי דלקבל סידא סבר למשעיין בדהבא אמרו ליה רבנן שבקיה 

דהכי שפיר טפי דמיתחזי כאדותא דימא תניא רבי יהודה אומר מי שלא ראה דיופלוסטון 

של אלכסנדריא של מצרים לא ראה בכבודן של ישראל אמרו כמין בסילקי גדולה היתה 

כפלים כיוצאי מצרים > ששים רבוא על ששים רבוא>סטיו פעמים שהיו בה סטיו לפנים מ

והיו בה [ פעמים שהיו שם ששים רבוא כיוצאי מצרים ואמרי לה כפלים כיוצאי מצרים]

א של סנהדרי גדולה כל אחת ואחת אינה פחותה מעשרים "א קתדראות של זהב כנגד ע"ע

הכנסת עומד עליה והסודרין בידו  ואחד רבוא ככרי זהב ובימה של עץ באמצעיתה וחזן

וכיון שהגיע לענות אמן הלה מניף בסודר וכל העם עונין אמן ולא היו יושבין מעורבין 

אלא זהבין בפני עצמן וכספין בפני עצמן ונפחין בפני עצמן וטרסיים בפני עצמן וגרדיים 

ופרנסת  בפני עצמן וכשעני נכנס שם היה מכיר בעלי אומנתו ונפנה לשם ומשם פרנסתו

ט איענשו משום דעברי אהאי "אנשי ביתו אמר אביי וכולהו קטלינהו אלכסנדרוס מוקדן מ

לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד ואינהו הדור אתו כי אתא אשכחינהו ( דברים יז)קרא 

עליך גוי מרחוק אמר מכדי ההוא גברא בעי למיתי ' ישא ה( דברים כח)דהוו קרו בסיפרא 



 : דליה זיקא ואתי ספינתא בחמשא יומי נפל עלייהו וקטלינהו ספינתא בעשרה יומי

מאי תיקון גדול אמר רבי אלעזר כאותה ששנינו חלקה היתה  : 'במוצאי יום טוב כו

בראשונה והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה תנו 

די קלות ראש התקינו שיהו רבנן בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לי

נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים ועדיין היו באין לידי קלות ראש התקינו שיהו נשים 

הכל בכתב ( א כחדברי הימים )יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה היכי עביד הכי והכתיב 

עלי השכיל אמר רב קרא אשכחו ודרוש ' מיד ה

פחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד וספדה הארץ מש( זכריה יב)  א גמרא,דף נב

ו ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע "ונשיהם לבד אמרו והלא דברים ק

ר שולט "שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד עכשיו שעסוקין בשמחה ויצה

בהם על אחת כמה וכמה הא הספידא מאי עבידתיה פליגי בה רבי דוסא ורבנן חד אמר על 

ר שנהרג בשלמא למאן דאמר על משיח בן יוסף "ח בן יוסף שנהרג וחד אמר על יצהמשי

והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד ( זכריה יב)שנהרג היינו דכתיב 

אלא למאן דאמר על יצר הרע שנהרג האי הספידא בעי למעבד שמחה בעי למעבד אמאי 

ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני "הקב בכו כדדרש רבי יהודה לעתיד לבא מביאו

הרשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה הללו בוכין 

והללו בוכין צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים בוכין 

מר ה תמה עמהם שנא"ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה ואף הקב

צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא ' כה אמר ה( זכריה ח)

ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה שנאמר "ר אסי יצה"א

הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה תנו רבנן משיח בן דוד ( ישעיהו ה)

תהילים )ה שאל ממני דבר ואתן לך שנאמר "ומר לו הקבשעתיד להגלות במהרה בימינו א

אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה גוים נחלתך וכיון שראה משיח ' אספרה אל חוק וגו( ב

ע איני מבקש ממך אלא חיים אומר לו חיים עד שלא "בן יוסף שנהרג אומר לפניו רבש

' ממך נתתה לו וגו חיים שאל( תהילים כא)אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר 

ה קראו רע "ר הקב"יהושע בן לוי שבעה שמות יש לו ליצה' עוירא ואיתימא ר' דרש ר

( דברים י)כי יצר לב האדם רע מנעוריו משה קראו ערל שנאמר ( בראשית ח)שנאמר 

לב טהור ברא לי אלהים ( תהילים נא)ומלתם את ערלת לבבכם דוד קראו טמא שנאמר 

אם רעב שנאך האכילהו לחם ( משלי כה)קראו שונא שנאמר מכלל דאיכא טמא שלמה 

ישלם לך אל תקרי ישלם לך ' ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חותה על ראשו וה

סולו סולו פנו דרך הרימו ( ישעיהו נז)אלא ישלימנו לך ישעיה קראו מכשול שנאמר 

ב האבן מבשרכם והסרתי את ל( יחזקאל לו)מכשול מדרך עמי יחזקאל קראו אבן שנאמר 

ר "ואת הצפוני ארחיק מעליכם ת( יואל ב)ונתתי לכם לב בשר יואל קראו צפוני שנאמר 

ר שצפון ועומד בלבו של אדם והדחתיו אל ארץ ציה "ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצה

ושממה למקום שאין בני אדם מצויין להתגרות בהן את פניו אל הים הקדמוני שנתן עיניו 

והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו וסופו אל הים האחרון שנתן עיניו במקדש ראשון 

במקדש שני והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו ועלה באשו ותעל צחנתו שמניח אומות 

העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל כי הגדיל לעשות אמר אביי ובתלמידי חכמים יותר 

אתתא נקדים וניזיל באורחא מכולם כי הא דאביי שמעיה לההוא גברא דקאמר לההיא 



אמר איזיל אפרשינהו מאיסורא אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא כי הוו פרשי מהדדי 

שמעינהו דקא אמרי אורחין רחיקא וצוותין בסימא אמר אביי אי מאן דסני לי הוה לא הוה 

מצי לאוקומיה נפשיה אזל תלא נפשיה בעיבורא דדשא ומצטער אתא ההוא סבא תנא ליה 

דול מחבירו יצרו גדול הימנו אמר רבי יצחק יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום כל הג

רק ( בראשית ו)שנאמר 

רע כל היום אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל   ב גמרא,דף נב

צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא ( תהילים לז)יום ומבקש להמיתו שנאמר 

לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו ' ה( תהילים לז)' כול לו שנאמה שעוזר לו אינו י"הקב

בהשפטו תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא 

הוי כל צמא לכו ( ישעיהו נה)נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ אם אבן הוא נימוח דכתיב 

הלא ( ירמיהו כג)ץ דכתיב אבנים שחקו מים אם ברזל הוא מתפוצ( איוב יד)למים וכתיב 

ר יונתן יצר הרע "ר שמואל בר נחמני א"וכפטיש יפוצץ סלע א' כה דברי כאש נאם ה

מפנק מנוער עבדו ( משלי כט)ז ומעיד עליו לעולם הבא שנאמר "מסיתו לאדם בעוה

חייא קורין לסהדה מנון רב הונא רמי כתיב ' ח של ר"ואחריתו יהיה מנון שכן באטב

בקרבם בתחלה התעם ולבסוף בקרבם ( הושע ה)ח זנונים התעה וכתיב כי רו( הושע ד)

ב שמואל )אמר רבא בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש שנאמר 

ויבא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לאורח וכתיב ויקח את ( יב

קטן יש לו לאדם מרעיבו  כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו אמר רבי יוחנן אבר

אמר רב חנא בר אחא אמרי ' כמרעיתם וישבעו וגו( הושע יג)שבע משביעו רעב שנאמר 

ה שבראם ואלו הן גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע "בי רב ארבעה מתחרט עליהן הקב

כשדים דכתיב ' כי לקח עמי חנם וגו' ועתה מה לי פה נאם ה( ישעיהו נב)גלות דכתיב 

ישליו אהלים ( איוב יב)הן ארץ כשדים זה העם לא היה ישמעאלים דכתיב ( גישעיהו כ)

ואשר ( מיכה ד)לשודדים ובטוחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו יצר הרע דכתיב 

הרעתי אמר רבי יוחנן אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאיהן של 

הנה כחומר ביד היוצר ( ירמיהו יח)ב ואשר הרעתי וחד דכתי( מיכה ד)ישראל חד דכתיב 

והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר רב ( יחזקאל לו)ואידך ' כן אתם וגו

' ויראני ה( זכריה ב)' ואת רוחי אתן בקרבכם וגו( יחזקאל לו)פפא אמר אף מהאי נמי 

ידא ארבעה חרשים מאן נינהו ארבעה חרשים אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חס

זכריה )משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואליהו וכהן צדק מתיב רב ששת אי הכי היינו דכתיב 

ויאמר אלי אלה הקרנות אשר זרו את יהודה הני לשובה אתו אמר ליה שפיל לסיפיה ( ב

דקרא ויבואו אלה להחריד אותם לידות את קרנות הגוים הנושאים קרן אל ארץ יהודה 

והיה זה שלום אשור כי יבא ( מיכה ה)א באגדתא למה לי ל בהדי חנ"א' לזרותה וגו

בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו והקמנו עליו שבעה רועים ושמנה נסיכי אדם מאן נינהו 

שבעה רועים דוד באמצע אדם שת ומתושלח מימינו אברהם יעקב ומשה בשמאלו ומאן 

ארבעה  : שיח ואליהונינהו שמנה נסיכי אדם ישי ושאול ושמואל עמוס וצפניה צדקיה ומ

וארבעה ילדים של פרחי כהונה  : '>כו>תנא גובהה של מנורה חמשים אמה  : 'סולמות כו

איבעיא להו מאה ועשרים לוג כולהו או דלמא  : ובידיהם כדי שמן של מאה ועשרים לוג

לכל חד וחד תא שמע ובידיהם כדי שמן של שלשים שלשים לוג שהם כולם מאה ועשרים 

משובחין היו יותר מבנה של מרתא בת בייתוס אמרו על בנה של מרתא בת  לוג תנא והן



בייתוס שהיה נוטל שתי יריכות של שור הגדול שלקוח באלף זוז ומהלך עקב בצד גודל 

ברב עם הדרת מלך מאי משובחים ( משלי יד)ולא הניחוהו אחיו הכהנים לעשות כן משום 

בש ומרובע ולא זקיף הכא סולמות וזקיף אילימא משום יוקרא הני יקירי טפי אלא התם כ

תנא  : ולא היה חצר בירושלים : טובא

חסידים ואנשי מעשה  : אשה היתה בוררת חטים לאור של בית השואבה  א גמרא,דף נג

ר יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו אלו חסידים ואנשי "ת : 'כו

את ילדותנו אלו בעלי תשובה אלו ואלו  מעשה ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה

אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו תניא אמרו עליו על הלל הזקן 

כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן 

בא הוא היה אומר כן למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי אם תבא אל ביתי אני א

בכל המקום ( שמות כ)אל ביתך אם אתה לא תבא אל ביתי אני לא אבא אל ביתך שנאמר 

אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים 

אמר לה על דאטפת אטפוך ומטיפיך יטופון אמר רבי יוחנן רגלוהי דבר איניש אינון ערבין 

ין יתיה הנהו תרתי כושאי דהוו קיימי קמי שלמה ביה לאתר דמיתבעי תמן מוביל

אליחרף ואחיה בני שישא סופרים דשלמה הוו יומא חד חזייה למלאך המות ( א דמלכים )

ל דקא בעו מינאי הני תרתי כושאי דיתבי הכא "ל אמאי עציבת א"דהוה קא עציב א

חזיא מלאך  מסרינהו לשעירים שדרינהו למחוזא דלוז כי מטו למחוזא דלוז שכיבו למחר

ל באתר דבעו מינאי תמן שדרתינהו מיד פתח "ל אמאי בדיחת א"המות דהוה קבדח א

שלמה ואמר רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה לאתר דמיתבעי תמן מובילין יתיה תניא 

אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמנה 

ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו וכשהוא משתחוה נועץ שני  אבוקות של אור וזורק אחת

גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה וזוקף ואין כל בריה יכולה לעשות כן וזו היא קידה 

לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע והא גרמא ליה והאמר רבי אלעזר לעולם אל יטיח אדם 

מעלה ואיטלע ומנו לוי הא והא  דברים כלפי מעלה שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי

גרמא ליה לוי הוה מטייל קמיה דרבי בתמני סכיני שמואל קמיה שבור מלכא בתמניא מזגי 

' בתמניא ביעי ואמרי לה בארבעה ביעי תניא אמר ר[ דרבה]> דרבא>חמרא אביי קמיה 

 יהושע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו כיצד שעה

ראשונה תמיד של שחר משם לתפלה משם לקרבן מוסף משם לתפלת המוספין משם 

לבית המדרש משם לאכילה ושתיה משם לתפלת המנחה משם לתמיד של בין הערבים 

מכאן ואילך לשמחת בית השואבה איני והאמר רבי יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים 

שינה דהוו מנמנמי אכתפא  מלקין אותו וישן לאלתר אלא הכי קאמר לא טעמנו טעם

אמר ליה רב חסדא לההוא מדרבנן דהוי קמסדר אגדתא  : חמש עשרה מעלות : דהדדי

ל הכי אמר רבי יוחנן "ל שמיע לך הני חמש עשרה מעלות כנגד מי אמרם דוד א"קמיה א

בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא אמר דוד חמש עשרה מעלות 

> מלתא>מש עשרה מעלות יורדות מיבעי ליה אמר ליה הואיל ואדכרתן והורידן אי הכי ח

הכי אתמר בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא אמר דוד מי איכא 

דידע אי שרי למכתב שם 

אחספא ונשדיה בתהומא ומנח ליכא דקאמר ליה מידי אמר דוד כל דידע   ב גמרא,דף נג

ו בעצמו ומה לעשות שלום בין איש "נשא אחיתופל ק למימר ואינו אומר יחנק בגרונו



לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים לעשות שלום לכל העולם כולו 

על אחת כמה וכמה אמר ליה שרי כתב שם אחספא ושדי לתהומא ונחית תהומא שיתסר 

עשרה  אלפי גרמידי כי חזי דנחית טובא אמר כמה דמידלי טפי מירטב עלמא אמר חמש

מ סומכא "מעלות ואסקיה חמיסר אלפי גרמידי ואוקמיה באלפי גרמידי אמר עולא ש

דארעא אלפי גרמידי והא חזינן דכרינן פורתא ונפקי מיא אמר רב משרשיא ההוא מסולמא 

ירמיה למעלה עשירית דנחית ' בעי ר : 'ועמדו כהנים בשער העליון שיורד כו : דפרת

ית עשרה וקאי אחמשה תיקו תנו רבנן ממשמע שנאמר חמשה וקאי אעשרה או דלמא דנח

אלא מה תלמוד לומר ' ופניהם קדמה איני יודע שאחוריהם אל היכל ה( יחזקאל ח)

אנו ליה וליה עינינו  : מלמד שהיו פורעין עצמן ומתריזין כלפי מטה' אחוריהם אל היכל ה

מודים אלא הכי אמרי איני והאמר רבי זירא כל האומר שמע שמע כאילו אמר מודים  : 'כו

: ועינינו ליה מיחלות> אנחנו מודים>המה משתחוים קדמה ואנו ליה 

אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש ואין מוסיפין על ארבעים   ב משנה,דף נג

ושמנה בכל יום היו שם עשרים ואחת תקיעות במקדש שלש לפתיחת שערים ותשע 

ובמוספין היו מוסיפין עוד תשע ובערב  לתמיד של שחר ותשע לתמיד של בין הערבים

שבת היו מוסיפין שש שלש להבטיל את העם ממלאכה ושלש להבדיל בין קדש לחול ערב 

שבת שבתוך החג היו שם ארבעים ושמנה שלש לפתיחת שערים שלש לשער העליון 

ושלש לשער התחתון ושלש למילוי המים ושלש על גבי מזבח תשע לתמיד של שחר 

ל בין הערבים ותשע למוספין שלש להבטיל את העם מן המלאכה ושלש ותשע לתמיד ש

: להבדיל בין קודש לחול

י אומר הפוחת לא יפחות משבע "מתניתין דלא כרבי יהודה דתניא ר  ב גמרא,דף נג

י סבר תקיעה תרועה תקיעה אחת "והמוסיף לא יוסיף על שש עשרה במאי קא מיפלגי ר

( במדבר י)ט דרבי יהודה אמר קרא "עה לחוד מהיא ורבנן סברי תקיעה לחוד ותרו

אלמא ]> וכתיב תרועה יתקעו הא כיצד תקיעה ותרועה אחת היא>ותקעתם תרועה 

יהודה ' ור>ורבנן ההוא לפשוטה לפניה ולאחריה הוא דאתא [ תרועה ותקיעה אחת היא

קהיל ובה( במדבר י)ורבנן מאי טעמייהו דכתיב > לפניה ולאחריה מנליה נפקא ליה משנית

ד תקיעה תרועה אחת היא אמר רחמנא פלגא דמצוה "את הקהל תתקעו ולא תריעו ואי ס

יהודה ההוא לסימנא בעלמא הוא דאתא ורבנן סימנא הוא ' עביד ופלגא לא עביד ור

ורחמנא שויה מצוה כמאן אזלא הא דאמר רב כהנא אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום 

יטא פש> אי רבי יהודה>כמאן כרבי יהודה 

מהו דתימא אפילו כרבנן ולאפוקי מדרבי יוחנן דאמר שמע תשע תקיעות   א גמרא,דף נד

ש שבתוך החג "ע : ל ואימא הכי נמי אם כן מאי ולא כלום"בתשע שעות ביום יצא קמ

ואילו למעלה עשירית לא קתני מתניתין מני רבי אליעזר בן יעקב היא דתניא שלש  : 'כו

יעקב אומר שלש על גבי המזבח האומר למעלה עשירית  אליעזר בן' למעלה עשירית ר

אליעזר בן ' ט דר"ג המזבח אינו אומר למעלה עשירית מ"ג המזבח והאומר ע"אינו אומר ע

יעקב כיון דתקע לפתיחת שערים למעלה עשירית למה לי דתקע האי לאו שער הוא הלכך 

למה לי הלכך למעלה  ג המזבח"ג המזבח עדיף ורבנן סברי כיון דתקע למילוי המים ע"ע

ובני ( במדבר י)אחא בר חנינא מדרומא אייתי מתניתא בידיה ' העשירית עדיף כי אתא ר

ותקעתם ( במדבר י)ל יתקעו שכבר נאמר "אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות שאין ת

ל יתקעו הכל לפי המוספין תוקעין "בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם ומה ת



ש שבתוך החג היו "מר לה לומר שתוקעין על כל מוסף ומוסף תנן עהוא תני לה והוא א

ר זירא לפי שאין "ח ואם איתא ליתני שבת שבתוך החג משכחת לה חמשין וחד א"שם מ

תוקעין לפתיחת שערים בשבת אמר רבא מאן הא דלא חש לקימחא חדא דבכל יום תנן 

עים ושמנה דשמעת מינה ועוד אי נמי כהדדי נינהו ליתני שבת שבתוך החג היו שם ארב

אחא בר חנינא אלא אמר רבא ' תרתי שמעת מינה דרבי אליעזר בן יעקב ושמעת מינה דר

ה שחל להיות בשבת דהא "לפי שאין תוקעין למילוי מים בשבת דבצרי טובא וליתני נמי ר

ש שבתוך החג איצטריך ליה "ח מוסף דשבת ע"ה מוסף דר"איכא תלתא מוספין מוסף דר

דרבי אליעזר בן יעקב אטו מי קאמר ליתני הא ולא ליתני הא ליתני הא וליתני לאשמעינן כ

הא תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר שייר ערב הפסח 

אי משום ערב הפסח לאו שיורא הוא דהא מני רבי יהודה היא דאמר   ב גמרא,דף נד

שהיו  מפני' אהבתי כי ישמע ה( תהילים קטז)מימיהם של כת שלישית לא הגיעה לומר 

יהודה ודלמא האי תנא סבר לה ' דלא כר[ והא אמרת רישא]> הא אוקימנא>עמה מועטין 

כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא אלא מאי שייר דהאי שייר שייר ערב הפסח שחל להיות 

ולא והא איכא ערב הפסח שחל  : ח"ואין מוסיפין על מ : בערב שבת אפיק שית ועייל שית

ודה חמשין וחדא אי לרבנן חמשין ושבע כי קתני מידי דאיתיה להיות בשבת דאי לרבי יה

ש "בכל שנה ערב הפסח שחל להיות בשבת דליתיה בכל שנה ושנה לא קתני אטו ע

שבתוך החג מי איתיה בכל שנה זימנין דלא משכחת ליה והיכי דמי כגון שחל יום טוב 

ן ליה מאי טעמא ראשון בערב שבת כי מקלעינן יום טוב ראשון בערב שבת מדחי דחינ

כ אימת הוי בחד בשבת הלכך דחינן "ש יוה"ט הראשון של חג להיות בע"כיון דאיקלע יו

כ ואמר רבי זירא כי הוינן בי רב "ליה ומי דחינן ליה והא תנן חלבי שבת קריבין ביוה

בבבל הוה אמרי הא דתניא יום הכפורים שחל להיות ערב שבת לא היו תוקעין ובמוצאי 

' בדילין דברי הכל היא כי סליקית להתם אשכחתיה לרבי יהודה בריה דרשבת לא היו מ

ע היא לא קשיא הא רבנן הא אחרים היא דתניא אחרים "שמעון בן פזי דיתיב וקאמר ר

אומרים אין בין עצרת לעצרת ואין בין ראש השנה לראש השנה אלא ארבעה ימים בלבד 

היות בשבת שיר של ראש חדש ואם היתה שנה מעוברת חמשה מיתיבי ראש חדש שחל ל

דוחה שיר של שבת ואי איתא לימא דשבת ולימא דראש חדש אמר רב ספרא מאי דוחה 

יוחנן לידע שהוקבע ראש חדש ' דוחה לקדם ואמאי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם אמר ר

חלבי תמיד של [ דתנן]> דתניא>בזמנו והאי היכירא עבדינן הא היכירא אחריתא עבדינן 

נין מחצי כבש ולמטה במזרח ושל מוספין ניתנין מחצי כבש ולמטה במערב ושל שחר נית

ראש חדש ניתנין תחת כרכוב המזבח ולמטה 

ח בזמנו תרי היכירא עבדינן דחזי האי "יוחנן לידע שהוקבע ר' ואמר ר  א גמרא,דף נה

מו חזי וחזי בהאי חזי מיתיבי דתני רבא בר שמואל יכול כשם שתוקעין על שבת בפני עצ

ובראשי ( במדבר י)ל "ועל ראש חדש בפני עצמו כך יהיו תוקעין על כל מוסף ומוסף ת

חדשיכם תיובתא דרבי אחא תיובתא מאי תלמודא אמר אביי אמר קרא ובראשי חדשיכם 

הוקשו כל חדשים כולם זה לזה רב אשי אמר כתיב חדשכם וכתיב ובראשי ואיזה חדש 

אמר רחמנא חדשכם חד היא ועוד תניא בחולו של ה ו"שיש לו שני ראשים הוי אומר זה ר

בני אלים בשני מה היו אומרים ' הבו לה( תהילים כט)מועד בראשון מה היו אומרים 

מי יקום לי עם ( תהילים צד)ולרשע אמר אלהים בשלישי מה היו אומרים ( תהילים נ)

יו אומרים בינו בוערים בעם בחמישי מה ה( תהילים צד)מרעים ברביעי מה היו אומרים 



ימוטו כל מוסדי ( תהילים פב)הסירותי מסבל שכמו בששי מה היו אומרים ( תהילים פא)

י רב פפא "ארץ ואם חל שבת באחד מהם ימוטו ידחה רב ספרא מנח בהו סימנא הומבה

אחא בר חנינא תיובתא והא ' י וסימנך אמבוהא דספרי תיובתא דר"מנח בהו סמנא הומהב

תניתא קאמר אמר רבינא לומר שמאריכין בתקיעות רבנן אחא בר חנינא קרא ומ' ר

אחא אמרי לומר שמרבה בתוקעין ואנן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן ' דקיסרי משמיה דר

אביי אמר שני ידחה רבא אמר שביעי ידחה תניא כותיה דרבא אם חל שבת להיות באחד 

: מהן ימוטו ידחה אתקין אמימר בנהרדעא דמדלגי דלוגי

ג פרים אילים שנים ושעיר אחד "יום טוב הראשון של חג היו שם י  ב משנה,דף נה

ד כבשים לשמונה משמרות ביום ראשון ששה מקריבין שנים שנים "נשתיירו שם י

מקריבין ' והשאר אחד אחד בשני חמשה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בשלישי ד

שנים והשאר אחד אחד  שנים שנים והשאר אחד אחד ברביעי שלשה מקריבין שנים

בחמישי שנים מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בששי אחד מקריב שנים והשאר 

אחד אחד בשביעי כולן שוין בשמיני חזרו לפייס כברגלים אמרו מי שהקריב פרים היום 

: לא יקריב למחר אלא חוזרין חלילה

יני בתחילה מפיסין רבי היא ולא רבנן דתניא פר הבא בשמ' נימא מתני  ב גמרא,דף נה

עליו דברי רבי וחכמים אומרים אחת משתי משמרות דלא שלשו בפרים עושה אותו אפילו 

תימא רבנן אטו שתי משמרות לא אפוסי בעי כמאן אזלא הא דתניא כל המשמרות שונות 

תימא רבנן ' ומשלשות חוץ משני משמרות ששונות ואין משלשות נימא רבי ולא רבנן אפי

ל מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר "ל הא קמ"פרי החג ומאי קממאי לא שלשו ב

הני שבעים פרים כנגד מי כנגד שבעים [ אלעזר]> אליעזר>ר "אלא חוזרין חלילה א

אומות פר יחידי למה כנגד אומה יחידה משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי 

ר יוחנן "די שאהנה ממך אסעודה גדולה ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כ

שאבדו ואין יודעין מה שאבדו בזמן { לאומות העולם> }לעובדי כוכבים>אוי להם 

: ק קיים מזבח מכפר עליהן ועכשיו מי מכפר עליהן"שבהמ

בשלשה פרקים בשנה היו כל משמרות שוות באימורי הרגלים ובחילוק   ב משנה,דף נה

מץ משמר שזמנו קבוע הוא מקריב תמידין לחם הפנים בעצרת אומר לו הילך מצה הילך ח

: נדרים ונדבות ושאר קרבנות צבור ומקריב את הכל

ר "אימורי הרגלים של גבוה נינהו אמר רב חסדא מה שאמור ברגלים ת  ב גמרא,דף נה

ובא בכל אות נפשו ושרת ( דברים יח)ל "מנין שכל המשמרות שוות באימורי הרגלים ת

למוד לומר מאחד שעריך לא אמרתי אלא בשעה שכל יכול אף בשאר ימות השנה כן ת

תנו רבנן מנין שכל המשמרות  : 'ובחילוק לחם הפנים כו : ישראל נכנסין בשער אחד

שוות בחילוק לחם הפנים 

חלק כחלק יאכלו כחלק עבודה כך חלק אכילה ( דברים יח)תלמוד לומר   א גמרא,דף נו

לכהן המקריב אותה לו תהיה אלא ( זויקרא )ומאי אכילה אילימא קרבנות מהתם נפקא 

לבד ( דברים יח)ל "לחם הפנים יכול אף בחובות הבאות שלא מחמת הרגל ברגל ת

בעצרת אומר לו  : ממכריו על האבות מה מכרו האבות זה לזה אני בשבתי ואתה בשבתך

כ זמן רבה בר בר חנה אמר זמן ואחר כך סוכה רב "איתמר רב אמר סוכה ואח : 'הילך וכו

סוכה ואחר כך זמן חיובא דיומא עדיף רבה בר בר חנה אמר זמן ואחר כך סוכה  אמר

תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם לימא רב ורבה בר בר חנה בפלוגתא דבית שמאי ובית הלל 



ר דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה בית שמאי אומרים מברך על "קמיפלגי דת

ומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום היום ואחר כך מברך על היין ובית הלל א

כ מברך על היין שהיום גורם ליין שיבא וכבר "בית שמאי אומרים מברך על היום ואח

קידש היום ועדיין יין לא בא ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום 

ה תדיר א ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדיר"שהיין גורם לקידושא שתאמר ד

ושאינו תדיר תדיר קודם לימא רב דאמר כבית שמאי ורבה בר בר חנה דאמר כבית הלל 

אמר לך רב אנא דאמרי אפילו לבית הלל עד כאן לא קאמרי בית הלל התם אלא שהיין 

גורם לקידושא שתאמר אבל הכא אי לאו זמן מי לא אמרינן סוכה ורבה בר בר חנה אמר 

י עד כאן לא אמרי בית שמאי התם אלא שהיום גורם לך אנא דאמרי אפילו לבית שמא

ליין שיבא אבל הכא אי לאו סוכה מי לא אמרינן זמן תנן בעצרת אומר לו הילך מצה הילך 

חמץ והא הכא דחמץ עיקר ומצה טפל וקתני הילך מצה והילך חמץ תיובתא דרב אמר לך 

הילך מצה דרש רב  רב תנאי היא דתניא הילך מצה הילך חמץ אבא שאול אומר הילך חמץ

נחמן בר רב חסדא לא כדברי רב דאמר סוכה ואחר כך זמן אלא זמן ואחר כך סוכה ורב 

משמר שזמנו  : ששת בריה דרב אידי אמר סוכה ואחר כך זמן והלכתא סוכה ואחר כך זמן

לאתויי מאי לאתויי פר העלם דבר של צבור ושעירי  : ושאר קרבנות צבור[ 'וכו]קבוע 

לאתויי מאי לאתויי קייץ  : והוא מקריב את הכל : {עבודה זרה> }םעבודת כוכבי>

: המזבח

יום טוב הסמוך לשבת בין מלפניה בין לאחריה היו כל המשמרות שוות   א משנה,דף נו

בינתים משמר שזמנו קבוע היה נוטל [ להפסיק]בחילוק לחם הפנים חל להיות יום אחד 

שנה הנכנס נוטל שש והיוצא נוטל שש עשר חלות והמתעכב נוטל שתים ובשאר ימות ה

רבי יהודה אומר הנכנס נוטל שבע והיוצא נוטל חמש הנכנסין חולקין בצפון והיוצאין 

: בדרום בילגה לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה וחלונה סתומה

מאי מלפניה ומאי מלאחריה אילימא לפניה יום טוב ראשון לאחריה יום   א גמרא,דף נו

ו שבת שבתוך החג אלא לפניה יום טוב אחרון לאחריה יום טוב ראשון טוב אחרון היינ

חל יום  : ט כיון דהני מקדמי והני מאחרי תיקנו רבנן מילתא כי היכי דניכלו בהדי הדדי"מ

: אחד

יצחק בשכר הגפת דלתות ונימא ליה ' והני תרתי מאי עבידתייהו אמר ר  ב גמרא,דף נו

אמר רב יהודה ובמוספין חולקין מיתיבי משמרה דל בדל אמר אביי בוצינא טבא מקרא 

היוצאת עושה תמיד של שחר ומוספין משמרה הנכנסת עושה תמיד של בין הערבים 

ובזיכין ואילו מוספין חולקין לא קתני האי תנא בחלוקה לא קא מיירי אמר רבא והא תנא 

רה היוצאת דבי שמואל דמיירי בחלוקה ובמוספין חולקין לא קתני דתנא דבי שמואל משמ

עושה תמיד של שחר ומוספין משמרה הנכנסת עושה תמיד של בין הערבים ובזיכין 

ארבעה כהנים היו נכנסין שם שנים ממשמר זו ושנים ממשמר זו וחולקין לחם הפנים 

 : הנכנסין חולקין בצפון : ואילו במוספין חולקין לא קתני תיובתא דרב יהודה תיובתא

כדי שיראו שהן נכנסין והיוצאין חולקין בדרום כדי שיראו ר הנכנסין חולקין בצפון "ת

ר מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה "ת : בילגה לעולם חולקת בדרום : שהן יוצאין

והלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו יוונים להיכל היתה מבעטת בסנדלה 

של ישראל ואי אתה עומד על גבי המזבח ואמרה לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונן 

עליהם בשעת הדחק וכששמעו חכמים בדבר קבעו את טבעתה וסתמו את חלונה ויש 



פ ששכיני הרשעים "אומרים משמרתו שוהה לבא ונכנס ישבב אחיו עמו ושימש תחתיו אע

לא נשתכרו שכיני בילגה נשתכרו שבילגה לעולם חולקת בדרום וישבב אחיו בצפון 

ד מרים בת "ה לבא היינו דקנסינן לכולה משמר אלא למד משמרתו שוה"בשלמא למ

בילגה שהמירה דתה משום ברתיה קנסינן ליה לדידיה אמר אביי אין כדאמרי אינשי 

שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה ומשום אבוה ואימיה קנסינן לכולה משמרה 

אמרו צדיק ( הו גישעי)שנאמר ]אמר אביי אוי לרשע אוי לשכינו טוב לצדיק טוב לשכינו 

[: כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו
 

 

 מסכת ביצה פרק א

ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא   א משנה,דף ב

תאכל בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת ובית הלל אומרים זה וזה בכזית 

ר בדקר ויכסה ובית הלל אומרים לא השוחט חיה ועוף ביום טוב בית שמאי אומרים יחפו

ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה 

: שאפר כירה מוכן הוא

במאי עסקינן אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה מאי טעמייהו דבית הלל   א גמרא,דף ב

טעמייהו דבית שמאי מוקצה אוכלא דאפרת הוא אלא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים מאי 

היא ומאי קושיא דלמא בית שמאי לית להו מוקצה קא סלקא דעתין אפילו מאן דשרי 

במוקצה בנולד אסר מאי טעמייהו דבית שמאי אמר רב נחמן לעולם בתרנגולת העומדת 

לגדל ביצים ודאית ליה מוקצה אית ליה נולד ודלית ליה מוקצה לית ליה נולד בית שמאי 

יהודה ומי אמר רב נחמן הכי והתנן בית שמאי אומרים מגביהין ' ובית הלל כר שמעון' כר

מעל השלחן עצמות וקליפין ובית הלל אומרים מסלק את הטבלא כולה ומנערה ואמר רב 

ש אמר לך רב נחמן גבי שבת "נחמן אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כר

את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני  דסתם לן תנא כרבי שמעון דתנן מחתכין

הכלבים מוקים לה לבית הלל כרבי שמעון אבל 

גבי יום טוב דסתם לן תנא כרבי יהודה דתנן אין מבקעין עצים מן הקורות   ב גמרא,דף ב

' ה כרבי יהודה מכדי מאן סתמיה למתני"ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב מוקים לה לב

יהודה אמרי ' ט דסתם לן כר"שמעון ומאי שנא ביו' ן כררבי מאי שנא בשבת דסתם ל

שבת דחמירא ולא אתי לזלזולי בה סתם לן כרבי שמעון דמיקל יום טוב דקיל ואתי 

לזלזולי ביה סתם לן כרבי יהודה דמחמיר במאי אוקימתא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים 

ש דבנולד שרי "חן דבומשום מוקצה אי הכי אדמפלגי בביצה לפלגו בתרנגולת להודיעך כ

ת כח דהתירא עדיף ונפלוג "ולפלוגי בתרנגולת להודיעך כחן דבית הלל דבמוקצה אסרי וכ

ה אומרים "ש אומרים תאכל וב"בתרוייהו תרנגולת העומדת לגדל ביצים היא וביצתה ב

לא תאכל אלא אמר רבה לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה וביום טוב שחל להיות אחר 

ומשום הכנה וקסבר רבה כל ביצה דמתילדא האידנא מאתמול גמרה לה השבת עסקינן 

והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו ( שמות טז)ורבה לטעמיה דאמר רבה מאי דכתיב 



ט מכין לשבת ואין שבת מכינה ליום טוב "חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב ואין יו

ט אחר השבת שבת דעלמא "יו ט בעלמא תשתרי גזרה משום"ל אביי אלא מעתה יו"א

תשתרי גזרה משום שבת אחר יום טוב ומי גזרינן והא תניא השוחט את התרנגולת ומצא 

בה ביצים גמורות מותרות לאכלן ביום טוב ואם איתא ליגזר משום הנך דמתילדן ביומיהן 

ל ביצים גמורות במעי אמן מילתא דלא שכיחא היא ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה "א

ל אביי פירות הנושרין טעמא מאי "רב יוסף אמר גזרה משום פירות הנושרין א רבנן

גזרה שמא יעלה ויתלוש היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה   א גמרא,דף ג

יצחק אמר גזרה משום משקין שזבו אמר ליה אביי משקין שזבו ' כולה חדא גזרה היא ר

רה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה כולה חדא טעמא מאי גזרה שמא יסחוט היא גופה גז

גזרה היא כולהו כרב נחמן לא אמרי כי קושיין כרבה נמי לא אמרי הכנה לית להו אלא רב 

יצחק אמר לך ביצה אוכלא ופירות אוכלא לאפוקי משקין ' יוסף מאי טעמא לא אמר כר

ה ומשקין דלאו אוכלא ורבי יצחק מאי טעמא לא אמר כרב יוסף אמר לך ביצה בלוע

בלועין לאפוקי פירות דמגלו וקיימו ואף רבי יוחנן סבר גזרה משום משקין שזבו דרבי 

יהודה ומשני תנן אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין ' יוחנן רמי דרבי יהודה אדר

ואם יצאו מעצמן אסורין רבי יהודה אומר אם לאוכלין היוצא מהן מותר ואם למשקין 

למא כל אוכלין לרבי יהודה אוכלא דאפרת הוא ורמינהו ועוד אמר רבי היוצא מהן אסור א

יהודה מתנה אדם על כלכלה של פירות ביום טוב ראשון ואוכלה בשני וכן ביצה שנולדה 

בראשון תאכל בשני בשני אין בראשון לא ומשני רבי יוחנן מוחלפת השיטה ומדקא מרמי 

להו אהדדי שמע מינה חד טעמא הוא 

רבינא אמר לעולם לא תיפוך ורבי יהודה לדבריהם דרבנן קאמר להו   ב גמרא,דף ג

לדידי אפילו בראשון נמי שריא דאוכלא דאפרת הוא אלא לדידכו אודו לי מיהת דבשני 

שריא דשתי קדושות הן ואמרי ליה רבנן לא קדושה אחת היא רבינא בריה דרב עולא 

מיה דאית ליה מוקצה מיתיבי יהודה לטע' אמר הכא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ור

ט אין מטלטלין אותה לא לכסות בה "אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביו

את הכלי ולא לסמוך בה כרעי המטה אבל כופה עליה את הכלי בשביל שלא תשבר 

וספיקא אסורה ואם נתערבה באלף כולן אסורות בשלמא לרבה דאמר משום הכנה הוי 

יצחק דאמרי משום ' ספיקא דאורייתא לחומרא אלא לרב יוסף ולר ספיקא דאורייתא וכל

סיפא אתאן לספק טרפה אי הכי > ל"א>גזרה ספיקא דרבנן היא וכל ספיקא דרבנן לקולא 

ט ספק חול הוי דבר "אימא סיפא נתערבה באלף כולן אסורות אי אמרת בשלמא ספק יו

בטיל אלא אי אמרת ספק טרפה שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא 

ד "דבר שאין לו מתירין היא ותבטל ברובא וכי תימא ביצה חשובה ולא בטלה הניחא למ

ד את שדרכו לימנות שנינו מאי איכא למימר דתנן מי "כל שדרכו לימנות שנינו אלא למ

שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ידלקו נתערבו באחרות ואחרות באחרות כולן ידלקו 

מאיר אומר את שדרכו ' מאיר וחכמים אומרים יעלו באחת ומאתים שהיה ר' רי רדב

עקיבא אומר שבעה ' למנות מקדש וחכמים אומרים אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד ר

' ואלו הן אגוזי פרך ורמוני באדן וחביות סתומות וחלפי תרדין וקלחי כרוב ודלעת יונית ר

הראוי לערלה ערלה הראוי לכלאי הכרם כלאי  עקיבא מוסיף אף ככרות של בעל הבית

שמעון בן לקיש אמר כל ' הכרם ואתמר עלה רבי יוחנן אמר את שדרכו למנות שנינו ור

שמעון בן לקיש אלא לרבי יוחנן מאי איכא למימר אמר ' שדרכו למנות שנינו הניחא לר



נן לא בטיל בדרב' רב פפא האי תנא תנא דליטרא קציעות הוא דאמר כל דבר שבמנין אפי

וכל שכן בדאורייתא דתנן ליטרא קציעות שדרסה על פי עגול ואינו יודע באיזה עגול 

דרסה על פי חבית ואינו יודע באיזו חבית דרסה על פי כורת ואינו יודע באיזו כורת דרסה 

אליעזר ' מאיר אומר ר' ר

ת את אומר רואין את העליונות כאילו הן פרודות והתחתונות מעלו  א גמרא,דף ד

יהושע אומר אם יש שם מאה פומין יעלו ואם לאו הפומין אסורין והשולים ' העליונות ר

אליעזר אומר אם יש שם מאה פומין יעלו ואם לאו הפומין ' יהודה אומר ר' מותרין ר

יהושע אומר אפילו יש שם שלש מאות פומין לא יעלו דרסה ' אסורין והשולים מותרין ר

עגול דרסה דברי הכל יעלו דברי הכל היינו פלוגתייהו אמר רב בעגול ואינו יודע באיזה 

פפא הכי קאמר דרסה בעגול ואינו יודע באיזה מקום עגול דרסה אי לצפונה אי לדרומה 

דברי הכל יעלו רב אשי אמר לעולם ספק יום טוב ספק חול הוי דבר שיש לו מתירין וכל 

ים אומרים משום רבי אליעזר דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל תניא אחר

ביצה תאכל היא ואמה במאי עסקינן אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה פשיטא דהיא 

ר זירא תאכל אגב "ואמה שריא אלא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים היא ואמה אסורה א

אמה היכי דמי אמר אביי כגון שלקחה סתם נשחטה הובררה דלאכילה עומדת לא נשחטה 

ל ביצים עומדת רב מרי אמר גוזמא קתני דתניא אחרים אומרים משום רבי הובררה דלגד

אליעזר ביצה תאכל היא ואמה ואפרוח וקליפתו מאי קליפתו אילימא קליפה ממש קליפה 

בת אכילה היא אלא אפרוח בקליפתו עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב 

צא לאויר העולם לא פליגי אלא אפרוח אלא היכא דיצא לאויר העולם אבל היכא דלא י

וקליפתו גוזמא הכא נמי תאכל היא ואמה גוזמא אתמר שבת ויום טוב רב אמר נולדה בזה 

יוחנן אמר נולדה בזה מותרת בזה נימא קסבר רב קדושה אחת היא והאמר ' אסורה בזה ור

הכנה רב הלכה כארבעה זקנים ואליבא דרבי אליעזר דאמר שתי קדושות הן אלא הכא ב

דרבה קמיפלגי רב אית ליה הכנה דרבה ורבי יוחנן לית ליה הכנה דרבה כתנאי נולדה 

אליעזר עדיין היא ' יהודה אומר משום ר' ט ביום טוב תאכל בשבת ר"בשבת תאכל ביו

ה אומרים לא תאכל אושפיזכניה דרב אדא בר אהבה "ש אומרים תאכל וב"מחלוקת שב

א לקמיה אמר ליה מאי לאטווינהו האידנא וניכלינהו ט לשבת את"הוו ליה הנך ביצים מיו

יוחנן לא קא שרי אלא ' יוחנן אפילו ר' יוחנן הלכה כר' ל מאי דעתיך רב ור"למחר א

לגומעה למחר אבל ביומיה לא והתניא אחת ביצה שנולדה בשבת ואחת ביצה שנולדה 

מטה אושפיזכניה ט אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי ולא לסמוך בה כרעי ה"ביו

דרב פפא ואמרי לה ההוא גברא דאתא לקמיה דרב פפא הוו ליה הנך ביצים משבת ליום 

ל מהו למכלינהו למחר אמר ליה זיל האידנא ותא למחר דרב לא מוקי "טוב אתא לקמיה א

אמורא עלויה מיומא טבא לחבריה משום שכרות כי אתא למחר אמר ליה 

יוחנן הא אמר ' אמרי לך רב ורבי יוחנן הלכה כראיכו השתא אשתלאי ו  ב גמרא,דף ד

יוחנן עצים שנשרו מן ' רבא הלכתא כותיה דרב בהני תלת בין לקולא בין לחומרא אמר ר

ט ביצה משום דביומא נמי "הדקל בשבת אסור להסיקן ביום טוב ואל תשיבני ביצה מ

דלא חזו  חזיא לגומעה ולא קא שרי לה עד למחר מידע ידיע דבת יומא אסורה עצים

ליומייהו אי שרי להו למחר אתי למימר ביומייהו נמי שרו ואתמול משום שבת הוא דלא 

ט מרבה עליהם עצים "חזו להסקה אמר רב מתנה עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביו

מוכנים ומסיקן והא קא מהפך באיסורא כיון דרובא דהיתרא נינהו כי קא מהפך בהיתרא 



יסורא לכתחלה ותנן אין מבטלין איסור לכתחלה הני מילי קא מהפך והא קא מבטל א

בדאורייתא אבל בדרבנן מבטלין ולרב אשי דאמר כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן 

לא בטיל מאי איכא למימר הני מילי היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה הכא מקלא קלי 

ת בזה ורב אסי אמר איסורא אתמר שני ימים טובים של גליות רב אמר נולדה בזה מותר

נולדה בזה אסורה בזה לימא קא סבר רב אסי קדושה אחת היא והא רב אסי מבדיל מיומא 

זירא ' טבא לחבריה רב אסי ספוקי מספקא ליה ועביד הכא לחומרא והכא לחומרא אמר ר

כותיה דרב אסי מסתברא דהאידנא ידעינן בקביעא דירחא וקא עבדינן תרי יומי אמר אביי 

מסתברא דתנן בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו  כותיה דרב

שלוחין יוצאין ואילו בטלו כותים עבדינן חד יומא והיכא דמטו שלוחין עבדינן חד יומא 

והשתא דידעינן בקביעא דירחא מאי טעמא עבדינן תרי יומי משום דשלחו מתם הזהרו 

ואתי לאקלקולי אתמר { שמדא> }ות גזרההמלכ>במנהג אבותיכם בידיכם זמנין דגזרו 

ה רב ושמואל דאמרי תרוייהו נולדה בזה אסורה בזה דתנן "שני ימים טובים של ר

פעם אחת נשתהו העדים לבא > כולו>בראשונה היו מקבלין עדות החדש כל היום 

ונתקלקלו הלוים בשיר התקינו שלא יהו מקבלים את העדים אלא עד   א גמרא,דף ה

או עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש אמר רבה המנחה ואם ב

מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה מותרת דתנן משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן 

ל אביי והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו "בן זכאי שיהו מקבלין עדות החדש כל היום א

זכאי ואת אמרת לי רב ושמואל ולרב  ל אמינא לך אנא רבן יוחנן בן"ביצה אסורה א

ושמואל קשיא מתניתין לא קשיא הא לן והא להו ורב יוסף אמר אף מתקנת רבן יוחנן בן 

ט הוי דבר שבמנין וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו "זכאי ואילך ביצה אסורה מ

ואומר  לך אמור להם שובו לכם לאהליכם( דברים ה)אמר רב יוסף מנא אמינא לה דכתיב 

כרם רבעי היה עולה לירושלים [ ותנן]> ותניא>במשוך היובל המה יעלו בהר ( שמות יט)

ועקרבת מן [ הדרום]> הצפון>מן [ אילת]> עלת>מהלך יום אחד לכל צד וזו היא תחומה 

לוד מן המערב וירדן מן המזרח ואמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה [ הצפון]> הדרום>

אליעזר ' לעטר שוקי ירושלים בפירות ותניא כרם רבעי היה לו לר ר יוחנן מה טעם כדי"א

במזרח לוד בצד כפר טבי 

ובקש להפקירו לעניים אמרו לו תלמידיו רבי כבר נמנו עליך חבריך   ב גמרא,דף ה

ק "והתירוהו מאן חבריך רבן יוחנן בן זכאי טעמא דנמנו הא לא נמנו לא מאי ואומר ה

לך אמור ( דברים ה)היו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה ( שמות יט)מכדי כתיב 

שבמנין צריך מנין אחר להתירו וכי  להם שובו לכם לאהליכם למה לי שמע מינה כל דבר

במשוך היובל המה יעלו בהר מכדי כתיב ( שמות יט)ש "תימא למצות עונה הוא דאתא ת

גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא במשוך היובל למה לי שמע מינה ( שמות לד)

ש "ת דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו וכי תימא הני מילי בדאורייתא אבל בדרבנן לא

כרם רבעי והא כרם רבעי דרבנן וקאמרי ליה כבר נמנו עליך חבריך והתירוהו וכי תימא 

ל אביי "ביצה נמי אמנו עלה רבן יוחנן בן זכאי ושריוה כי אמנו אעדות אביצה לא אמנו א

אטו ביצה במנין מי הואי ביצה בעדות תליא מלתא אתסר עדות אתסר ביצה אשתרי עדות 

רב שלמן תרוייהו מבי כלוחית אמרי אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי אשתרי ביצה רב אדא ו

ט מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו ביצה ביום "ואילך ביצה אסורה מ

טוב שני השתא נמי ניכול ולא ידעי דאשתקד שתי קדושות הן והשתא קדושה אחת היא אי 



ויאמרו אשתקד מי לא קבלנו עדות ט מהרה יבנה בית המקדש "הכי עדות נמי לא נקבל מ

ד ביצה לכל "החדש כל היום כולו השתא נמי נקבל הכי השתא התם עדות מסורה לב

מסורה רבא אמר אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה מי לא מודה רבן יוחנן 

בן זכאי שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש ואמר 

הלכתא כותיה דרב בהני תלת בין לקולא בין לחומרא  רבא

ט שני יתעסקו "אמר רבא מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממים מת ביו  א גמרא,דף ו

ה מה שאין כן בביצה נהרדעי אמרי אף בביצה "בו ישראל ואפילו בשני ימים טובים של ר

ר רב מימות עזרא דמה דעתיך דלמא מעברי ליה לאלול הא אמר רב חיננא בר כהנא אמ

ואילך לא מצינו אלול מעובר אמר מר זוטרא לא אמרן אלא דאשתהי אבל לא אשתהי 

ט יום טוב שני לגבי "ג דלא אשתהי נמי לא משהינן ליה מ"משהינן ליה רב אשי אמר אע

מת כחול שויוה רבנן אפילו למיגז ליה גלימא ולמיגז ליה אסא אמר רבינא והאידנא 

בשני ימים טובים של [ אשי]> אסי>רבינא הוה יתיב קמיה דרב דאיכא חברי חיישינן 

ל דלא אותיבי עירובי תבשילין "ראש השנה חזייה דהוה עציב אמר ליה אמאי עציב מר א

ט לחבירו "אמר ליה ולותיב מר האידנא מי לא אמר רבא מניח אדם עירובי תבשילין מיו

יות בשני ימים טובים של ראש ומתנה אמר ליה אימר דאמר רבא בשני ימים טובים של גל

השנה מי אמר והא אמרי נהרדעי אף ביצה מותרת אמר ליה רב מרדכי בפירוש אמר לי 

מר דלא סבר להא דנהרדעי אתמר אפרוח שנולד ביום טוב רב אמר אסור ושמואל 

יוחנן אמר ' יוחנן אמר מותר רב אמר אסור מוקצה הוא ושמואל ואיתימא ר' ואיתימא ר

מתיר עצמו בשחיטה אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב וכי מה בין זה לעגל מותר הואיל ו

שנולד ביום טוב אמר להו הואיל ומוכן אגב אמו בשחיטה ומה בין זה לעגל שנולד מן 

ט שתיק רב לימא להו הואיל ומוכן אגב "הטרפה שתיק רב אמר רבה ואיתימא רב יוסף מ

אמו לכלבים אמר ליה אביי 

מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים דתנן מחתכין את הדלועין לפני  השתא  ב גמרא,דף ו

הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים רבי יהודה אומר אם לא היתה נבלה מערב שבת אסורה 

לפי שאינה מן המוכן מוכן לכלבים הוי מוכן לאדם אמר ליה אין מוכן לאדם לא הוי מוכן 

מוכן לכלבים הוי מוכן לאדם  לכלבים דמאי דחזי ליה לאיניש לא שדי ליה לכלבים

' דדעתיה דאיניש אכל מידי דחזי ליה תניא כותיה דרב תניא כותיה דשמואל ואיתימא ר

ט מותר אפרוח שנולד ביום טוב אסור ומה הפרש "יוחנן תניא כותיה דרב עגל שנולד ביו

בין זה לזה זה מוכן אגב אמו בשחיטה וזה אינו מוכן אגב אמו תניא כותיה דשמואל 

ט מותר מאי טעמא זה "יתימא רבי יוחנן עגל שנולד ביום טוב מותר ואפרוח שנולד ביווא

מוכן אגב אמו וזה מתיר עצמו בשחיטה תנו רבנן אפרוח שנולד ביום טוב אסור רבי 

אליעזר בן יעקב אומר אף בחול אסור לפי שלא נתפתחו עיניו כמאן אזלא הא דתניא 

' לרבות אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם כמאן כרלכל השרץ השורץ על הארץ ( ויקרא יא)

אליעזר בן יעקב אמר רב הונא אמר רב ביצה עם יציאתה נגמרה מאי עם יציאתה נגמרה 

אילימא עם יציאתה נגמרה ומותרת לאכלה בחלב הא במעי אמה אסורה לאכלה בחלב 

 והתניא השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב אלא עם

יציאתה נגמרה ומותרת לאכלה ביום טוב הא במעי אמה אסורה לאכלה ביום טוב והא 

תניא השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן ביום טוב וכי תימא 

ש "ט ב"ל בברייתא מאי דלא אשמעינן במתניתין הא נמי תנינא ביצה שנולדה ביו"קמ



ה אלא בנולדה אבל "ש וב"כאן לא פליגי ב ה אומרים לא תאכל ועד"אומרים תאכל וב

במעי אמן דברי הכל שריין וכי תימא בית הלל אפילו במעי אמן נמי אסרי והאי דקתני 

ש דאפילו נולדה נמי שרו אלא הא דתניא השוחט את התרנגולת "נולדה להודיעך כחן דב

ם יציאתה ה אלא ע"ש ולא ב"ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן ביום טוב מני לא ב

נגמרה ומגדלת אפרוחים במעי אמה אינה מגדלת אפרוחים למאי נפקא מינה למקח וממכר 

כי ההוא דאמר להו ביעי 

דפחיא למאן יהבו ליה ביעי דשחוטה אתא לקמיה דרבי אמי אמר להו מקח   א גמרא,דף ז

טעות הוא והדר פשיטא מהו דתימא האי לאכילה קא בעי להו והאי דקאמר דפחיא משום 

ל ההוא דאמר להו ביעי דדכרא למאן "דצריבן למאי נפקא מינה למיתבה ליה ביני ביני קמ

ביעי דדכרא למאן יהבו ליה ביעי דספנא מארעא אתא לקמיה דרבי אמי אמר להו מקח 

טעות הוא והדר פשיטא מהו דתימא האי לאכילה קא בעי להו והאי דקאמר דדכרא משום 

ל ואי בעית אימא מאי עם "א ליה ביני ביני קמדשמינן טפי למאי נפקא מינה למיתב

ר יוחנן ביצה שיצאה רובה מערב "יציאתה נגמרה עם יציאת רובה נגמרה וכדרבי יוחנן דא

יום טוב וחזרה מותרת לאכלה ביום טוב ואיכא דאמר מאי עם יציאתה נגמרה עם יציאת 

ופא השוחט את יוחנן ג' כולה נגמרה עם יציאת כולה אין אבל רובה לא ולאפוקי מדר

יעקב אומר אם היו מעורות ' התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב ר

ר האוכל מנבלת עוף טהור מן השלל של ביצים מן "בגידין אסורות מאן תנא להא דת

העצמות ומן הגידין ומן הבשר שנתלש מן החי טהור מן האשכול של ביצים מן הקורקבן 

ת החלב וגמעו טמא מאן תנא מן השלל של ביצים טהור אמר רב ובני מעיין או שהמחה א

יעקב האמר אם היו מעורות בגידין אסורות אמר ליה אביי ' יוסף דלא כרבי יעקב דאי כר

ממאי דלמא עד כאן לא קאמר רבי יעקב התם אלא לענין אסורא אבל לענין טומאה לא וכי 

שי טומאה מדרבנן לא מפשינן תימא לענין טומאה נמי נגזור אפושי טומאה הוא ואפו

יעקב היא דאמר אם ' ואיכא דאמרי מאן תנא מן האשכול של ביצים טמא אמר רב יוסף ר

ל אביי ממאי דאשכול מהנך דתליא באשכול דלמא אשכול "היו מעורות בגידין אסורות א

ג דבשר "גופיה וכי תימא אשכול גופיה מאי למימרא מידי דהוה אקורקבן ובני מעיין דאע

נהו כיון דאיכא אינשי דלא אכלי איצטריך לאשמועינן הכא נמי כיון דאיכא אינשי דלא ני

ר כל שתשמישו ביום נולד ביום כל שתשמישו בלילה נולד "אכלי איצטריך לאשמועינן ת

בלילה כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה נולד בין ביום ובין בלילה כל שתשמישו ביום 

שמישו בלילה נולד בלילה זו עטלף כל שתשמישו בין ביום נולד ביום זו תרנגולת כל שת

ובין בלילה אדם וכל דדמי ליה אמר מר כל שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת למאי 

נפקא מינה לכדרב מרי בריה דרב כהנא דאמר רב מרי בריה דרב כהנא בדק בקנה של 

ה ביצה מותרת והלא תרנגולין מערב יום טוב ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא ב

יוחנן ' בדק אימר לא בדק יפה יפה ואפילו בדק יפה אימר יצתה רובה וחזרה הואי וכדר

ט ולא מצא בה "יוסי בן שאול אמר רב בדק בקנה של תרנגולת מערב יו' איני והא אמר ר

ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה אסורה התם בדספנא מארעא אי הכי דרב מרי נמי 

פנא בדאיכא זכר בהדה בדאיכא זכר נמי אימא מארעא ספנא אמר רבינא אימא מארעא ס

גמירי כל היכא דאיכא זכר לא ספנא מארעא ועד כמה אמר רב גמדא משמיה דרב כל 

היכא 



דשמעה קליה ביממא עבד רב מרי עובדא עד שתין בתי ואי איכא נהרא לא   ב גמרא,דף ז

ברא הוה עובדא ועברא אמיצרא במאי עברא ואי איכא מברא עברא ואי איכא מיצרא לא ע

אוקימתא בדספנא מארעא מאי איריא בדק כי לא בדק נמי כי לא בדק אימא מאתמול הואי 

יוחנן דרבי יוחנן לא שכיח ואמר ' אי הכי כי בדק נמי אימא יצתה רובה וחזרה היא וכדר

שאור  בית שמאי אומרים : רבי יוסי בן שאול אמר רב האי תומא שחיקא סכנתא לגלויא

כ לכתוב רחמנא חמץ ולא בעי שאור ואנא אמינא ומה "ש א"מאי טעמייהו דב : בכזית

חמץ שאין חמוצו קשה בכזית שאור שחמוצו קשה לא כל שכן שאור דכתב רחמנא למה 

לי לומר לך שיעורו של זה לא כשיעורו של זה ובית הלל צריכי דאי כתב רחמנא שאור 

מץ דאין חמוצו קשה אימא לא צריכא ואי כתב הוה אמינא משום דחמוצו קשה אבל ח

רחמנא חמץ משום דראוי לאכילה אבל שאור שאין ראוי לאכילה אימא לא צריכא ובית 

שמאי לית להו דרבי זירא דאמר רבי זירא פתח הכתוב בשאור וסיים בחמץ לומר לך זהו 

ת שמאי סברי שאור זהו חמץ לענין אכילה כולי עלמא לא פליגי כי פליגי לענין ביעור בי

ר יוסי בר "לא ילפינן ביעור מאכילה ובית הלל סברי ילפינן ביעור מאכילה אתמר נמי א

חנינא מחלוקת לענין ביעור אבל לענין אכילה דברי הכל זה וזה בכזית תניא נמי הכי 

זהו מחלוקת [ שאור]> חמץ>ולא יראה לך [ חמץ]> שאור>ולא יראה לך ( שמות יג)

ה אומרים זה וזה "ש אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת וב"שבה "שבין בית שמאי וב

ה "השוחט דיעבד אין לכתחלה לא אימא סיפא וב : 'ט וכו"השוחט חיה ועוף ביו : בכזית

ק סבר ישחוט הא לא קשיא לא ישחוט ויכסה קאמר אימא "אומרים לא ישחוט מכלל דת

דיעבד הוא אמר רבה  סיפא ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה מכלל דרישא לאו

ש אומרים אומר לו שחוט חפור וכסה "הכי קאמר השוחט שבא לימלך כיצד אומר לו ב

ק "כ היה לו עפר מוכן מבעוד יום רב יוסף אמר ה"ובית הלל אומרים לא ישחוט אא

ה "ש אומרים אומר לו לך חפור שחוט וכסה וב"השוחט שבא להמלך כיצד אומר לו ב

ל אביי לרב יוסף לימא מר ורבה "יה לו עפר מוכן מבעוד יום אכ ה"אומרים לא ישחוט אא

ר זירא אמר רב השוחט צריך שיתן עפר למטה "בדרבי זירא אמר רב קא מפלגיתו דא

ושפך את דמו וכסהו בעפר עפר לא נאמר אלא בעפר ( ויקרא יז)ועפר למעלה שנאמר 

י זירא ורבה לית מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה דמר אית ליה דרב

ל בין לדידי בין לרבה אית לן דרבי זירא והכא בהא קא מפלגינן רבה "ליה דרבי זירא א

סבר אי איכא עפר למטה אין אי לא לא חיישינן דלמא ממליך ולא שחיט ולדידי 

ומודים שאם  : הא עדיפא דאי לא שרית ליה אתי לאמנועי משמחת יום טוב> אדרבה>

אמר רבי זריקא אמר רב יהודה והוא שיש לו דקר נעוץ  : שחט שיחפור בדקר ויכסה

מבעוד יום והא קא עביד כתישה אמר רב חייא בר אשי אמר רב 

אבא החופר גומא ' אבא דאמר ר' בעפר תיחוח והא קא עביד גומא כדר  א גמרא,דף ח

אפר כירה מאן דכר  : שאפר כירה מוכן הוא : בשבת ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה

יה אמר רבה הכי קאמר ואפר כירה מוכן הוא אמר רב יהודה אמר רב לא שנו אלא שמ

ט אבל הוסק ביום טוב אסור ואם ראוי לצלות בו ביצה מותר תניא נמי "שהוסק מערב יו

ט אבל הוסק ביום טוב "הכי כשאמרו אפר כירה מוכן הוא לא אמרו אלא שהוסק מערב יו

ניס עפר לגנתו ולחורבתו מותר לכסות בו ואמר אסור ואם ראוי לצלות בו ביצה מותר הכ

רב יהודה מכניס אדם מלא קופתו עפר ועושה בה כל צרכו דרש מר זוטרא משמיה דמר 

ט ואם שחטו אין "זוטרא רבה והוא שייחד לו קרן זוית מיתיבי כוי אין שוחטין אותו ביו



רה או בדקר נעוץ מכסין את דמו ואי איתא לכסייה כדרב יהודה ולטעמיך לכסייה באפר כי

אלא דלית ליה הכא נמי דלית ליה אי הכי מאי איריא ספק אפילו ודאי נמי לא לא מבעיא 

ט לשחוט ולא לכסייה "קאמר לא מבעיא ודאי דלא לשחוט אבל ספק אימא משום שמחת יו

ל "קמ

בדאית > דרישא>והא מדקתני סיפא ואם שחטו אין מכסין את דמו מכלל   ב גמרא,דף ח

ן אלא אמר רבה אפר כירה מוכן לודאי ואין מוכן לספק לספק מאי טעמא לא ליה עסקינ

אבא אלא ספק מאי ' אבא הכא נמי כדר' דקא עביד גומא ודאי נמי קא עביד גומא אלא כדר

טעמא דלמא עביד כתישה ודאי נמי נגזור משום כתישה ודאי כי קא עביד כתישה אתי 

ה ודחי את לא תעשה כגון מילה בצרעת עשה ודחי את לא תעשה אימר דאמרינן אתי עש

נ סדין בציצית דבעידנא דקא מעקר לאו קא מוקים לעשה הכא בעידנא דקא מעקר לאו "א

לא מוקים עשה הא לא קשיא דבהדי דכתיש קא מכסי סוף סוף יום טוב עשה ולא תעשה 

ו הוא ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה אלא אמר רבא אפר כירה דעתו לודאי ואין דעת

לספק ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא הכניס עפר לכסות בו צואה מותר לכסות בו דם 

צפור דם צפור אסור לכסות בו צואה נהרבלאי אמרי אפילו הכניס עפר לכסות בו דם 

זירא ואמרי לה ' יוסי בר חמא ור' צפור מותר לכסות בו צואה אמרי במערבא פליגי בה ר

רא חד אמר כוי הרי הוא כצואה וחד אמר כוי אינו זי' רבא בריה דרב יוסף בר חמא ור

כצואה תסתיים דרבא הוא דאמר כוי הרי הוא כצואה דאמר רבא הכניס עפר לכסות בו 

צואה מותר לכסות בו דם צפור דם צפור אסור לכסות בו צואה תסתיים רמי בריה דרב 

פילו בחול נמי ייבא אמר כוי היינו טעמא דלא מכסינן גזירה משום התרת חלבו אי הכי א

בחול אמרי לנקר חצרו הוא צריך שחט באשפה מאי איכא למימר בא לימלך מאי איכא 

מספקא אמרי ליה רבנן זיל טרח וכסי ביום טוב אי מספקא מי [ אי נמי]למימר אלא בחול 

אמרי ליה רבנן זיל טרח וכסי תני רבי זירא לא כוי בלבד אמרו אלא אפילו שחט בהמה 

דמן זה בזה אסור לכסותו ביום טוב אמר רבי יוסי בר יאסיניאה לא  חיה ועוף ונתערבו

שנו אלא שאין יכול לכסותו בדקירה אחת אבל יכול לכסותו בדקירה אחת מותר פשיטא 

ט "ל אמר רבה שחט צפור מערב יו"מהו דתימא נגזר דקירה אחת אטו שתי דקירות קמ

ט "אין מכסין אותו ביו

ט מפריש ממנה חלתה ביום טוב אבוה דשמואל אמר "יוגלגל עיסה מערב   א גמרא,דף ט

ט לימא פליגא דשמואל "אפילו גלגל עיסה מערב יום טוב אין מפריש ממנה חלתה ביו

כ מפריש אמר "דאמר שמואל חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואח> דשמואל>אדאבוה 

: רבא מי לא מודה שמואל שאם קרא עליה שם שאסורה לזרים

ומרים אין מוליכין את הסולם משובך לשובך אבל מטהו מחלון ש א"ב  א משנה,דף ט

: ה מתירין"לחלון וב

ש סברי הרואה אומר "אמר רב חנן בר אמי מחלוקת ברשות הרבים דב  א גמרא,דף ט

ה סברי שובכו מוכיח עליו אבל ברשות היחיד דברי הכל מותר "להטיח גגו הוא צריך וב

שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי  איני והא אמר רב יהודה אמר רב כל מקום

' ור[ אלעזר]> אליעזר' >חדרים אסור תנאי היא דתניא שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם ר

ש אית להו "שמעון אוסרין איכא דאמרי אמר רב חנן בר אמי מחלוקת ברשות היחיד דב

ברי הכל ה לית להו דרב יהודה אמר רב אבל ברשות הרבים ד"דרב יהודה אמר רב וב



ש תנאי היא דתניא שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם רבי "אסור לימא רב דאמר כב

ש אוסרין "ור[ אלעזר]> אליעזר>

ש "מתניתין דלא כי האי תנא דתניא אמר רבי שמעון בן אלעזר מודים ב  ב גמרא,דף ט

ש אומרים אין "ה שמוליכין את הסולם משובך לשובך לא נחלקו אלא להחזיר שב"וב

ה אומרים אף מחזירין אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בסולם של שובך "רין ובמחזי

אבל בסולם של עליה דברי הכל אסור רבי דוסא אומר מטהו מחלון לחלון אחרים אומרים 

משום רבי דוסא אף מדדין בו בני רבי חייא נפוק לקרייתא כי אתו אמר להו אבוהון כלום 

לידינו והתרנוהו אמר להם צאו ואסרו מה שהתרתם  מעשה בא לידכם אמרו לו סולם בא

אינהו סבור מדקא אמר רבי יהודה בסולם של עליה לא פליגי מכלל דתנא קמא סבר פליגי 

ולא היא רבי יהודה טעמיה דתנא קמא קא מפרש ממאי מדקתני מוליכין את הסולם 

לם משובך משובך לשובך ואי סלקא דעתך בסולם של עליה פליגי האי מוליכין את הסו

לשובך מוליכין את הסולם לשובך מבעי ליה אלא לאו הכי קאמר של שובך אין של עליה 

לכמה שובכין איכא דאמרי ' לא ואידך מי קתני סולם של שובך משובך לשובך קתני ואפי

אמרו לו הטוי סולם של עליה בא לידינו והתרנוהו אמר להם צאו ואסרו מה שהתרתם 

תנא קמא קא שרי רבי דוסא ולא היא מאי דקא שרי תנא קמא אינהו סבור מאי דקא אסר 

ש לחומרא "ט ב"אלמא גבי שמחת יו : 'אבל מטהו מחלון לחלון וכו : קא אסר רבי דוסא

ה "ש אומרים יחפור בדקר ויכסה וב"ה לקולא ורמינהי השוחט חיה ועוף ביום טוב ב"וב

אמר רבי יוחנן מוחלפת אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום 

ש התם אלא היכא דאיכא דקר נעוץ אבל היכא "השיטה ממאי דלמא עד כאן לא קאמרי ב

דליכא דקר נעוץ לא ואי נמי עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא אלא דשובכו מוכיח עליו 

אבל התם לא אלא אי קשיא הא קשיא בית שמאי אומרים לא יטול אלא אם כן נענע 

ש "ט ב"ומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל אלמא גבי שמחת יוה א"מבעוד יום וב

ט אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה "ה לקולא ורמינהי השוחט חיה ועוף ביו"לחומרא וב

ש אלא היכא דאיכא דקר נעוץ "ודלמא לא היא עד כאן לא אמרי ב

אלא  ה הכא"אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא אי נמי עד כאן לא קאמרי ב  א גמרא,דף י

כיון דמוקצה הוא בעומד ואומר זה וזה אני נוטל סגי אבל התם לא אלא אי קשיא הא 

ה מתירין אלמא גבי שמחת "ש אומרים אין נוטלין את העלי לקצב עליו בשר וב"קשיא ב

אמר רבי יוחנן ' ש וכו"ה לקולא ורמינהי השוחט חיה ועוף ב"ש לחומרא וב"ט ב"יו

ש התם אלא היכא דאיכא דקר "עד כאן לא קאמרי ב מוחלפת השיטה ממאי דלמא לא היא

ה הכא אלא דאיכא "נעוץ אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא אי נמי עד כאן לא קאמרי ב

ש אומרים אין נותנין את העור "תורת כלי עליו אבל התם לא אלא אי קשיא הא קשיא ב

למא גבי שמחת ה מתירין א"לפני הדורסן ולא יגביהנו אלא אם כן יש עליו כזית בשר וב

אמר רבי ' ה לקולא ורמינהי השוחט חיה ועוף ביום טוב וכו"ש לחומרא וב"יום טוב ב

ש התם אלא היכא דאיכא "יוחנן מוחלפת השיטה ממאי דלמא לא היא עד כאן לא קאמרי ב

ה הכא אלא דחזי "דקר נעוץ אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא אי נמי עד כאן לא קאמרי ב

ש אומרים אין מסלקין את "תם לא אלא אי קשיא הא קשיא בלמזגא עלויה אבל ה

ה "ש לחומרא וב"ט ב"ה מתירין אף להחזיר אלמא גבי שמחת יו"התריסין ביום טוב וב

ש אבית שמאי לא קשיא התם "בשלמא ב' ט וכו"לקולא ורמינהי השוחט חיה ועוף ביו

רבי יוחנן מוחלפת ה אבית הלל קשיא אמר "דאיכא דקר נעוץ הכא ליכא דקר נעוץ אלא ב



עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא אלא משום דאין בנין [ דילמא לא היא]> אי נמי>השיטה 

: בכלים ואין סתירה בכלים אבל התם לא

ה אומרים עומד ואומר "כ נענע מבעוד יום וב"ש אומרים לא יטול אא"ב  א משנה,דף י

: זה וזה אני נוטל

ש סברי גזרינן דלמא "קת בבריכה ראשונה דבאמר רב חנן בר אמי מחלו  א גמרא,דף י

ה סברי לא גזרינן אבל בבריכה שניה דברי הכל בעומד ואומר זה וזה "אתי לאמלוכי וב

ה למה ליה למימר זה וזה אני נוטל לימא מכאן אני נוטל למחר וכי "אני נוטל סגיא וב

נפתח אחד ה לית להו ברירה והתנן המת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאים "תימא ב

מהן הוא טמא וכולן טהורין חשב להוציאו באחד מהן או בחלון שיש בו ארבעה על 

ש אומרים והוא שחשב להוציאו עד שלא ימות המת "ארבעה מצלת על כל הפתחים כולן ב

ובית הלל אומרים אף משימות המת הא אתמר עלה אמר רבה לטהר את הפתחים מכאן 

הפתחים מכאן ולהבא מכאן ולהבא אין למפרע לא  ולהבא וכן אמר רבי אושעיא לטהר את

רבא אמר לעולם למפרע והכא היינו טעמא דלמא מטלטל ושביק מטלטל ושביק וקא 

מטלטל מידי דלא חזי ליה והא אמרת בעומד ואומר זה וזה אני נוטל סגיא הני מילי מערב 

ט "יו

וכחושים שמנים אבל ביום טוב אסור דזימנין דמשתכחי שמנים כחושים   ב גמרא,דף י

וקמטלטל מידי דלא חזי ליה אי נמי זימנין דמשתכחי כלהו כחושים ושביק להו ואתי 

: לאמנועי משמחת יום טוב

זמן שחורים ומצא לבנים לבנים ומצא שחורים שנים ומצא שלשה אסורים   ב משנה,דף י

הרי שלשה ומצא שנים מותרים בתוך הקן ומצא לפני הקן אסורין ואם אין שם אלא הם 

: אלו מותרים

פשיטא אמר רבה הכא במאי עסקינן כגון שזמן שחורים ולבנים והשכים   ב גמרא,דף י

ומצא שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים מהו דתימא הני אינהו נינהו 

חנינא ' ל הנך אזדו לעלמא והני אחריני נינהו לימא מסייע ליה לר"ואתהפוכי אתהפוך קמ

שנים ומצא  : וקרוב הלך אחר הרוב כדאמר אביי בדף הכא נמי בדף חנינא רוב' דאמר ר

מה נפשך אי אחריני נינהו הא אחריני נינהו ואי לא אחריני נינהו הא  : שלשה אסורין

ט הני אינהו נינהו וחד מנייהו אזל "מ : שלשה ומצא שנים מותרין : איכא חד דמערב בהו

ניח מנה ומצא מאתים חולין ומעשר שני רבי היא ולא רבנן דתניא ה' לעלמא לימא מתני

א הכל חולין הניח מאתים ומצא מנה מנה מונח ומנה מוטל "מעורבין זה בזה דברי רבי וחכ

א דאמרי "יוחנן ור' א הכל חולין אפילו תימא רבנן הא אתמר עלה ר"דברי רבי וחכ

ת הואיל תרוייהו שאני גוזלות הואיל ועשויין לדדות ולמה לי לשנויי עלה שאני גוזלו

אלעזר חד אמר בשני כיסין מחלוקת ' ועשויין לדדות והא אתמר עלה דההיא דרבי יוחנן ור

אבל בכיס אחד דברי הכל חולין וחד אמר בכיס אחד מחלוקת אבל בשני כיסין דברי הכל 

ד בשני כיסין מחלוקת היינו דאיצטריך לשנויי הכא "מנה מונח ומנה מוטל בשלמא למ

ד בכיס אחד מחלוקת אבל בשני כיסין דברי "עשויין לדדות אלא למשאני גוזלות הואיל ו

הכל מנה מונח ומנה מוטל השתא למה לי לשנויי עלה הא אמרת בשני כיסין לא פליגי 

אמר רב אשי הכא בגוזלות מקושרים וכיסים מקושרים עסקינן גוזלות מנתחי אהדדי 

כיסין לא מנתחי אהדדי ורבי אמר לך כיסין נמי זמנין 



לימא מסייע ליה  : בתוך הקן ומצא לפני הקן אסורין : דמתעכל קטרייהו  א גמרא,יאדף 

חנינא רוב וקרוב הלך אחר הרוב אמר אביי בדף רבא אמר בשני קנין ' חנינא דאמר ר' לר

זו למעלה מזו עסקינן ולא מבעיא זמן בתחתונה ולא זמן בעליונה ומצא בתחתונה ולא מצא 

נך אזלו לעלמא והנך אשתרבובי אשתרבוב ונחות אלא אפילו בעליונה דאסירן דאמרינן ה

זמן בעליונה ולא זמן בתחתונה ובא ומצא בעליונה ולא מצא בתחתונה הנך נמי אסירי 

ואם אין שם אלא הן הרי אלו  : דאמרינן הנך אזלו לעלמא והנך סרוכי סריך וסליקו

עלמא והני אחריני נינהו היכי דמי אילימא במפורחין איכא למימר הנך אזלו ל : מותרין

אלא במדדין אי דאיכא קן בתוך חמשים אמה אדדויי אדדו ואי דליכא קן בתוך חמשים 

אמה פשיטא דמותרין דאמר מר עוקבא בר חמא כל המדדה אין מדדה יותר מחמשים אמה 

לעולם דאיכא קן בתוך חמשים אמה וכגון דקיימא בקרן זוית מהו דתימא אדדויי אדדו 

: א דמדדה והדר חזי לקניה מדדה ואי לא לא מדדהל כל היכ"קמ

ה מתירין בית "ש אומרים אין נוטלים את העלי לקצב עליו בשר וב"ב  א משנה,דף יא

שמאי אומרים אין נותנין את העור לפני הדורסן ולא יגביהנו אלא אם כן יש עמו כזית 

: בשר ובית הלל מתירין

שאסור לטלטלו אמר אביי מחלוקת בעלי  תנא ושוין שאם קצב עליו בשר  א גמרא,דף יא

תברא ' אבל בתברא גרמי דברי הכל מותר פשיטא עלי תנן מהו דתימא הוא הדין דאפי

דבר שמלאכתו לאיסור נמי שרו ' ה דאפי"גרמי נמי והאי דקתני עלי להודיעך כחן דב

ל איכא דאמרי אמר אביי לא נצרכא אלא אפילו תברא גרמי חדתי מהו דתימא ממלך "קמ

ש לא חיישי לאמלוכי והתניא בית שמאי אומרים אין מוליכין "ל וב"ולא תבר עלה קמ

טבח וסכין אצל בהמה ולא בהמה אצל טבח וסכין ובית הלל אומרים מוליכין זה אצל זה 

בית שמאי אומרים אין מוליכין תבלין ומדוך אצל מדוכה ולא מדוכה אצל תבלין ומדוך 

הכי השתא בשלמא בהמה אתי לאמלוכי דאמר נשבק ה אומרים מוליכין זה אצל זה "וב

האי בהמה כחושה ומייתינא בהמה אחריתי דשמינה מינה קדרה נמי אתי לאימלוכי דאמר 

נשבק האי קדרה דבעיא תבלין ומייתינא אחריתי דלא בעיא תבלין הכא מאי איכא למימר 

 : ין את העורבית שמאי אומרים אין נותנ : ממלך ולא תבר כיון דשחטה לתבירא קיימא

תנא ושוין שמולחין עליו בשר לצלי אמר אביי לא שנו אלא לצלי אבל לקדרה לא פשיטא 

ר אין מולחין את החלבים ואין "לצלי כעין קדרה אסור ת' ל דאפי"לצלי תנן הא קמ

' ג יתדות אמר רב מתנה הלכה כר"יהושע אמרו שוטחן ברוח ע' מהפכין בהן משום ר

יהושע ' ד הלכה כר"יהושע בשלמא למ' ב מתנה אין הלכה כריהושע איכא דאמרי אמר ר

ד אין הלכה פשיטא "ל הלכה כיחיד אלא למ"א יחיד ורבים הלכה כרבים קמ"אצטריך סד

יחיד ורבים הלכה כרבים מהו דתימא מסתבר טעמיה דרבי יהושע דאי לא שרית ליה 

ש מעור לפני הדורסן "ממנע ולא שחיט קא משמע לן ומ

ט "התם לא מוכחא מלתא משום דחזי למזגא עליה הכא אתי למימר מ  ב גמרא,דף יא

שרו לי רבנן כי היכי דלא לסרח מה לי למשטחינהו מה לי לממלחינהו אמר רב יהודה 

פ שאינו צריך אלא לחתיכה "אמר שמואל מולח אדם כמה חתיכות בשר בבת אחת אע

: אחת רב אדא בר אהבה מערים ומלח גרמא גרמא

ה מתירין אף "ש אומרים אין מסלקין את התריסין ביום טוב וב"ב  ב משנה,דף יא

: להחזיר



מאי תריסין אמר עולא תריסי חנויות ואמר עולא שלשה דברים התירו   ב גמרא,דף יא

סופן משום תחלתן ואלו הן עור לפני הדורסן ותריסי חנויות וחזרת רטיה במקדש ורחבא 

בעיסתו על גב הרגל ואליבא דרבי יהודה דאמר אמר רבי יהודה אף הפותח חביתו ומתחיל 

ה משום דחזי למזגא עלייהו "יגמור עור לפני הדורסן תנינא מהו דתימא טעמייהו דב

ט לא "ל התירו סופן משום תחלתן דיום טוב אין דערב י"ואפילו מערב יום טוב נמי קמ

ה משום "דבמהו דתימא טעמייהו [ ה מתירין אף להחזיר"וב]תריסי חנויות נמי תנינא 

ל התירו סופן משום תחלתן "דאין בנין בכלים ואין סתירה בכלים ואפילו דבתים נמי קמ

דחנויות אין דבתים לא חזרת רטיה במקדש נמי תנינא מחזירין רטיה במקדש אבל לא 

במדינה מהו דתימא טעמא מאי משום דאין שבות במקדש אפילו כהן דלאו בר עבודה הוא 

תחלתן דבר עבודה אין דלאו בר עבודה לא פותח את חביתו נמי ל התירו סופן משום "קמ

יהודה אומר יגמור וחכמים ' תנינא הפותח את חביתו ומתחיל בעיסתו על גב הרגל ר

ג דלא "אומרים לא יגמור מהו דתימא טומאת עם הארץ ברגל כטהרה שויוה רבנן ואע

לא ועולא מאי טעמא ל התירו סופן משום תחלתן התחיל אין לא התחיל "התחיל נמי קמ

לא אמר הא בפלוגתא לא קא מיירי הנך נמי פלוגתא נינהו בית שמאי במקום בית הלל 

אינה משנה מתניתין דלא כי האי תנא דתניא אמר רבי שמעון בן אלעזר מודים בית שמאי 

ובית הלל שמסלקין את התריסין ביום טוב לא נחלקו אלא להחזיר שבית שמאי אומרים 

בית הלל אומרים אף מחזירין במה דברים אמורים בשיש להן ציר אבל אין אין מחזירין ו

א בשאין להן ציר אבל יש להן ציר דברי הכל אסור "להן ציר דברי הכל מותר והתניא בד

אמר אביי בשיש להן ציר מן הצד דברי הכל אסור אין להן ציר כל עיקר דברי הכל מותר 

כי פליגי בשיש להן ציר באמצע 

: מר סבר גזרינן ציר באמצע אטו ציר מן הצד ומר סבר לא גזרינן  ראא גמ,דף יב

בית שמאי אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את   א משנה,דף יב

: ספר תורה לרשות הרבים ובית הלל מתירין

ט לוקה "תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבדימי השוחט עולת נדבה ביו  א גמרא,דף יב

לך מני בית שמאי היא דאמרי לא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה ל דאמר "א

נמי שלא לצורך דאי בית הלל הא אמרי מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא 

לצורך הכא נמי מתוך שהותרה שחיטה לצורך הותרה נמי שלא לצורך מתקיף לה רבה 

ט "לשבת ואין ערוב והוצאה ליוש ובית הלל בהא פליגי דלמא בערוב והוצאה "ממאי דב

ט ומר סבר ערוב הוצאה לשבת "ס ערוב הוצאה לשבת וערוב הוצאה ליו"קא מיפלגי מ

ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת ( ירמיהו יז)ט כדכתיב "ואין ערוב הוצאה ליו

ט לא מתקיף לה רב יוסף אלא מעתה ליפלגו באבנים אלא מדלא מפלגי "בשבת אין ביו

יוחנן סבר במתוך שהותרה הוצאה ' בהוצאה שלא לצורך פליגי ואף ר מ"באבנים ש

יוחנן המבשל גיד הנשה בחלב ' לצורך הותרה נמי שלא לצורך פליגי דתני תנא קמיה דר

ט ואכלו לוקה חמש לוקה משום מבשל גיד ולוקה משום אוכל גיד ולוקה משום "ביו

מבשל בשר בחלב ולוקה משום אוכל בשר בחלב ולוקה 

ל פוק תני לברא הבערה ובשול אינה משנה ואם תמצא "משום הבערה א  ב גמרא,בדף י

ש היא דאמרי לא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא "לומר משנה ב

ה "נ לא אמרינן מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך דאי ב"לצורך ה



י שלא לצורך הכא נמי מתוך שהותרה כיון דאמרי מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמ

: הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך

א אין מוליכין חלה ומתנות לכהן ביום טוב בין שהורמו מאמש בין "בש  ב משנה,דף יב

ש גזרה שוה חלה ומתנות מתנה לכהן ותרומה "ה מתירין אמרו להם ב"שהורמו מהיום וב

ה "אין מוליכין את המתנות אמרו להם במתנה לכהן כשם שאין מוליכין את התרומה כך 

: לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה תאמרו במתנות שזכאי בהרמתן

קא סלקא דעתך שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום ושהורמו מאמש   ב גמרא,דף יב

יהודה אלא אחרים דתניא אמר רבי יהודה ' לא רבי יוסי ולא ר' ושנשחטו מאמש מני מתני

ט שמוליכין עם המתנות "שמאי ובית הלל על המתנות שהורמו מערב יו לא נחלקו בית

ש אומרים אין "שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום לא נחלקו אלא להוליכן בפני עצמן שב

מוליכין ובית הלל אומרים מוליכין וכך היו בית שמאי דנין חלה ומתנות מתנה לכהן 

אין מוליכין את המתנות אמרו  ותרומה מתנה לכהן כשם שאין מוליכין את התרומה כך

ה לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה תאמרו במתנות שזכאי בהרמתן "להם ב

ה על המתנות שמוליכין לא נחלקו אלא על התרומה "ש וב"אמר רבי יוסי לא נחלקו ב

ה דנין חלה ומתנות מתנה "ה אומרים מוליכין וכך היו ב"ש אומרים אין מוליכין וב"שב

רומה מתנה לכהן כשם שמוליכין את המתנות כך מוליכין את התרומה אמרו להם לכהן ות

ש לא אם אמרתם במתנות שזכאי בהרמתן תאמרו בתרומה שאין זכאי בהרמתה אחרים "ב

ה על התרומה שאין מוליכין לא נחלקו אלא על המתנות "ש וב"אומרים לא נחלקו ב

ין לימא אחרים היא ולא רבי יהודה ש אומרים אין מוליכין ובית הלל אומרים מוליכ"שב

אמר רבא מי קתני שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום שהורמו קתני ולעולם שחיטתן מאמש 

לימא רבי יהודה היא ולא אחרים אפילו תימא אחרים ובהנך דנשחטו מאמש אי הכי היינו 

י אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי רב טוב : יהודה איכא בינייהו טפלה' ר

בריה דרב נחמיה הוה ליה גרבא דחמרא דתרומה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה מהו 

ל הכי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אושפזיכניה "לאמטויי לכהן האידנא א

ט לא "ל מהו לפרוכי ומיכל מנייהו ביו"דרבא בר רב חנן הוה ליה אסורייתא דחרדלא א

ט איתיביה אביי "מוללין מלילות ומפרכין קטניות ביול "הוה בידיה אתא לקמיה דרבא א

ש למחר מנפח מיד ליד ואוכל אבל לא בקנון ולא בתמחוי המולל "המולל מלילות מע

בתמחוי אבל לא ' ט למחר מנפח על יד על יד ואוכל אפילו בקנון ואפי"מלילות מערב יו

ט ואיידי דתנא "ביוט לא אפילו תימא "ט אין ביו"בטבלא ולא בנפה ולא בכברה מערב יו

כ מצינו תרומה שזכאי בהרמתה ותנן לא אם "ט א"ש תנא סיפא נמי מערב יו"רישא מע

לא קשיא ' אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה וכו

הא רבי הא רבי יוסי ברבי יהודה דתניא הכניס שבלין לעשות מהן עיסה   א גמרא,דף יג

ורבי יוסי ברבי יהודה פוטר ולרבי  אוכל מהן עראי ופטור למוללן במלילות רבי מחייב

יוסי ברבי יהודה נמי משכחת לה כגון שהכניס שבלין לעשות מהן עיסה ונמלך עליהן 

למוללן ביום טוב דטבלא ביומיה אלא מאי תרומה רוב תרומה אמר אביי מחלוקת בשבלין 

ל אבל בקטניות דברי הכל אסורייתא טבלא לימא מסייע ליה מי שהיו לו חבילי תלתן ש

טבל הרי זה כותש ומחשב כמה זרע יש בהם ומפריש על הזרע ואינו מפריש על העץ מאי 

יהודה היא דאמר התם לא טבלא הכא טבלא לא רבי היא אי רבי היא ' לאו רבי יוסי בר

יהודה לשמעינן שאר מיני ' שבלין נמי אלא מאי רבי יוסי בר' מאי איריא תלתן אפי



א הואיל וטעם עצו ופריו שוה לפרוש "יכא ליה סדש תלתן אלא תלתן אצטר"קטניות וכ

ל איכא דאמרי אמר אביי מחלוקת בשבלין אבל בקטניות דברי הכל "נמי אעצו קמ

אסורייתא לא טבלא מיתיבי מי שהיו לו חבילי תלתן של טבל הרי זה כותש ומחשב כמה 

מה לא זרע יש בהן ומפריש על הזרע ואינו מפריש על העץ מאי לאו טבל טבול של תרו

ר שמעון בן לקיש דאמר רבי אבהו אמר רבי "אבהו א' טבל טבול של תרומת מעשר וכדר

שמעון בן לקיש מעשר ראשון שהקדימו בשבלין שמו טובלו לתרומת מעשר כותש למה 

לי לימא ליה כי היכי דיהבו לי הכי יהיבנא לך אמר רבא קנסא תניא נמי הכי בן לוי שנתנו 

אותן גורן ענבים עושה אותן יין זיתים עושה אותן שמן  לו שבלין במעשרותיו עושה

ומפריש עליהם תרומת מעשר ונותנן לכהן שכשם שתרומה גדולה אינה ניטלת 

אלא מן הגורן ומן היקב כך תרומת מעשר אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן   ב גמרא,דף יג

אלעזר בן גימל היקב מחשב הא מדידה בעי הא מני אבא אלעזר בן גימל היא דתניא אבא 

ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה גדולה ( במדבר יח)אומר 

ואחת תרומת מעשר כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה כך תרומת מעשר 

ר שמעון בן לקיש מעשר ראשון שהקדימו "ר אבהו א"ניטלת באומד ובמחשבה גופא א

 : י טעמא אמר רבא הואיל ויצא עליו שם מעשרבשבלין שמו טובלו לתרומת מעשר מא

במדבר )' ש בן לקיש מעשר ראשון שהקדימו בשבלין פטור מתרומה גדולה שנא"אמר ר

מעשר מן המעשר מעשר מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה ' והרמותם ממנו תרומת ה( יח

מי ל רב פפא לאביי אי הכי אפילו הקדימו בכרי נ"גדולה ותרומת מעשר מן המעשר א

תרימו את כל [ מתנותיכם]> מעשרותיכם>מכל ( במדבר יח)אמר ליה עליך אמר קרא 

תנן התם המקלף שעורין מקלף אחת אחת  : ומה ראית האי אדגן והאי לא אדגן' תרומת ה

ואוכל ואם קלף ונתן לתוך ידו חייב אמר רבי אלעזר וכן לשבת איני והא רב מקלפא ליה 

א ליה דביתהו כסי כסי אלא אי אתמר אסיפא אתמר חייא מקלפ' דביתהו כסי כסי ור

המולל מלילות של חטים מנפח על יד על יד ואוכל ואם נפח ונתן לתוך חיקו חייב אמר 

רבי אלעזר וכן לשבת מתקיף לה רבי אבא בר ממל ורישא למעשר אין לשבת לא ומי 

לה רב ששת איכא מידי דלענין שבת לא הוי גמר מלאכה ולמעשר הוי גמר מלאכה מתקיף 

בריה דרב אידי ולא והא גרנן למעשר דתנן איזהו גרנן למעשר הקשואין והדלועין 

משיפקסו ושלא פקסו משיעמיד ערמה ותנן נמי גבי בצלים משיעמיד ערמה ואילו גבי 

שבת העמדת ערמה פטור אלא מאי אית לך למימר מלאכת מחשבת אסרה תורה הכא נמי 

ולל אביי משמיה דרב יוסף אמר חדא אחדא ורב כיצד מ : מלאכת מחשבת אסרה תורה

אויא משמיה דרב יוסף אמר חדא אתרתי רבא אמר כיון דמשני אפילו חדא אכולהו נמי 

כיצד מנפח אמר רב אדא בר אהבה אמר רב מנפח 

בכולה ' מקשרי אצבעותיו ולמעלה מחכו עלה במערבא כיון דמשני אפי  א גמרא,דף יד

: בידו אחת ובכל כחו ר אלעזר מנפח"ידא נמי אלא א

בית שמאי אומרים תבלין נדוכין במדוך של עץ והמלח בפך ובעץ הפרור   א משנה,דף יד

: ה אומרים תבלין נדוכין כדרכן במדוך של אבן והמלח במדוך של עץ"וב

ט רב הונא ורב חסדא חד אמר כל "דכולי עלמא מיהת מלח בעיא שנוי מ  א גמרא,דף יד

ואין כל הקדרות צריכות תבלין וחד אמר כל התבלין מפיגין  הקדרות כולן צריכות מלח

טעמן ומלח אינה מפיגה טעמה מאי בינייהו איכא בינייהו דידע מאי קדרה בעי לבשולי אי 

נמי במוריקא אמר רב יהודה אמר שמואל כל הנדוכין נדוכין כדרכן ואפילו מלח והא 



רבי מאיר לא נחלקו בית שמאי אמרת מלח בעיא שנוי הוא דאמר כי האי תנא דתניא אמר 

ה על הנדוכין שנדוכין כדרכן ומלח עמהן לא נחלקו אלא לדוכה בפני עצמה שבית "וב

ה אומרים בכל דבר בכל "שמאי אומרים מלח בפך ובעץ הפרור לצלי אבל לא לקדרה וב

ל רב אחא ברדלא לבריה כי דייכת אצלי אצלויי "דבר סלקא דעתך אלא אימא לכל דבר א

ששת שמע קל בוכנא אמר האי לאו מגוויה דביתאי הוא ודלמא אצלויי אצלי  ודוך רב

דשמעיה דהוה צליל קליה ודלמא תבלין הוו תבלין נבוחי מנבח קלייהו תנו רבנן אין 

עושין טיסני ואין כותשין במכתשת תרתי הכי קאמר מה טעם אין עושין טיסני לפי שאין 

אי תני אין כותשין במכתשת הוה אמינא כותשין במכתשת ולימא אין כותשין במכתשת 

ל והתניא אין כותשין "מ במכתשת גדולה אבל במכתשת קטנה אימא שפיר דמי קמ"ה

במכתשת גדולה אבל כותשין במכתשת קטנה אמר אביי כי תניא נמי מתניתא מכתשת 

גדולה תניא 

ייתי רבא אמר לא קשיא הא לן והא להו רב פפי אקלע לבי מר שמואל א  ב גמרא,דף יד

ליה דייסא ולא אכל ודלמא במכתשת קטנה עבדוה דחזייה דהוה דייק טפי ודלמא מאתמול 

עבדוה דחזייה דהוה קליף צהריה ואי בעית אימא שאני בי מר שמואל דאיכא פריצותא 

: דעבדי

הבורר קטניות ביום טוב בית שמאי אומרים בורר אוכל ואוכל ובית הלל   ב משנה,דף יד

בחיקו בקנון ובתמחוי אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה רבן  אומרים בורר כדרכו

: גמליאל אומר אף מדיח ושולה

א כשהאוכל מרובה על הפסולת אבל פסולת "תניא אמר רבן גמליאל בד  ב גמרא,דף יד

מרובה על האוכל דברי הכל נוטל את האוכל ומניח את הפסולת פסולת מרובה על האוכל 

רבן גמליאל אומר אף  : א דנפיש בטרחא וזוטר בשיעוראמי איכא מאן דשרי לא צריכ

ג שהיו מביאין "צדוק כך היה מנהגן של בית ר' תניא אמר רבי אלעזר בר : מדיח ושולה

דלי מלא עדשים ומציפין עליו מים ונמצא אוכל למטה ופסולת למעלה והתניא איפכא לא 

: קשיא הא בעפרא הא בגילי

ה אומרים "אין משלחין ביום טוב אלא מנות ובבית שמאי אומרים   ב משנה,דף יד

משלחין בהמה חיה ועוף בין חיין בין שחוטין משלחין יינות שמנים וסלתות וקטניות אבל 

: לא תבואה ורבי שמעון מתיר בתבואה

תני רב יחיאל ובלבד שלא יעשנו בשורה תנא אין שורה פחותה משלשה   ב גמרא,דף יד

 : רבי שמעון מתיר בתבואה : ותלתא מיני מאי תיקובני אדם בעי רב אשי תלתא גברי 

תניא רבי שמעון מתיר בתבואה כגון חטין לעשות מהן לודיות שעורים ליתן לפני בהמתו 

: עדשים לעשות מהן רסיסין

משלחין כלים בין תפורין בין שאינן תפורין ואף על פי שיש בהן כלאים   ב משנה,דף יד

יהודה אומר אף לא ' ומר ולא מנעל שאינו תפור רוהן לצורך המועד אבל לא סנדל המס

: ט משלחין אותו"מנעל לבן מפני שצריך אומן זה הכלל כל שנאותין בו ביו

בשלמא תפורין חזו למלבוש שאין תפורין נמי חזו לכסויי אלא כלאים   ב גמרא,דף יד

ה יכול לא יעלה עליך אבל את( ויקרא יט)למאי חזו וכי תימא חזו למימך תותיה והתניא 

ת "להציעו תחתיך אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תכרך לו נימא על בשרו וכ

יוסי בן שאול ' ר יהושע בן לוי אמר ר"שמעון בן פזי א' דמפסיק מידי ביני ביני והאמר ר

עשר מצעות זו על גבי זו וכלאים תחתיהן ' אמר רבי משום קהלא קדישא דבירושלים אפי



אלא בוילון והאמר עולא מפני מה > ם שנאמר לא יעלה עליךמשו>אסור לישן עליהם 

אמרו וילון טמא מפני שהשמש מתחמם כנגדו 

אלא בקשין וכי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא   א גמרא,דף טו

דנרש שריא אמר רב פפא ערדלין אין בהן משום כלאים אמר רבא הני צררי דפשיטי אין 

רני יש בהם משום כלאים רב אשי אמר אחד זה ואחד זה אין בהן בהם משום כלאים דבז

ט לא "סנדל המסומר מ : אבל לא סנדל המסומר : משום כלאים לפי שאין דרך חמום בכך

משום מעשה שהיה אמר אביי סנדל המסומר אסור לנעלו ומותר לטלטלו אסור לנעלו 

אסור לטלטלו השתא ד "משום מעשה שהיה ומותר לטלטלו מדקתני אין משלחין דאי ס

ג דנקיט "פשיטא לא נצרכא דאע : ולא מנעל שאינו תפור : לטלטולי אסור משלחין מבעיא

יהודה מתיר בשחור ואוסר בלבן מפני ' תניא ר : יהודה אומר אף לא מנעל לבן' ר : בסיכי

יוסי אוסר בשחור מפני שצריך לצחצחו ולא פליגי מר כי אתריה ' שצריך ביצת הגיר ר

זה הכלל כל  : אתריה באתריה דמר בשרא לתחת באתריה דמר בשרא לעילומר כי 

רב ששת שרא להו לרבנן לשדורי תפלין ביומא טבא אמר ליה  : שנאותין בו ביום טוב

אביי והא אנן תנן כל שנאותין בו ביום טוב משלחין אותו הכי קאמר כל שנאותין בו בחול 

ואתו לידן נימא בהו מילתא היה בא בדרך  משלחין אותו ביום טוב אמר אביי תפלין הואיל

ותפלין בראשו ושקעה עליו חמה מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו היה יושב בבית 

המדרש ותפלין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו מתיב רב הונא 

עד שמגיע בריה דרב איקא היה בא בדרך ותפלין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן 

לבית הסמוך לחומה היה יושב בבית המדרש וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע 

לבית הסמוך לבית המדרש לא קשיא הא דמנטרא הא דלא מנטרא אי דלא מנטרא מאי 

איריא בראשו אפילו מחתן בארעא נמי דהא תנן המוצא תפלין מכניסן זוג זוג לא קשיא 

כלבי הא דמנטרא מחמת כלבי ולא מנטרא מחמת גנבי  הא דמנטרא מחמת גנבי ומחמת

:  ל"מהו דתימא רוב לסטים ישראל נינהו ולא מזלזלי בהו קמ

  

מסכת ביצה פרק ב 

יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מיום טוב לשבת אבל   ב משנה,דף טו

עליו  ט וסומך"מבשל הוא ליום טוב ואם הותיר הותיר לשבת ועושה תבשיל מערב יו

לשבת בית שמאי אומרים שני תבשילין ובית הלל אומרים תבשיל אחד ושוין בדג וביצה 

שעליו שהן שני תבשילין אכלו או שאבד לא יבשל עליו בתחלה ואם שייר ממנו כל שהוא 

: סומך עליו לשבת

זכור את יום השבת לקדשו ( שמות כ)מ אמר שמואל דאמר קרא "מנה  ב גמרא,דף טו

בא להשכיחו מאי טעמא אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה זכרהו מאחר ש

ליום טוב רב אשי אמר כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבת קל וחומר מיום טוב לחול 

תנן עושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת בשלמא לרב אשי דאמר כדי שיאמרו 

אין ביום טוב לא אלא לרבא מאי איריא  אין אופין מיום טוב לשבת היינו דמערב יום טוב

מערב יום טוב אפילו ביום טוב נמי אין הכי נמי אלא גזרה שמא יפשע ותנא מייתי לה 



אלעזר אין ' את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו מכאן אמר ר( שמות טז)מהכא 

לין אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל מכאן סמכו חכמים לערובי תבשי

ר מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב "מן התורה ת

יצתה כת ראשונה אמר הללו בעלי פטסין כת שניה אמר הללו בעלי חביות כת שלישית 

אמר הללו בעלי כדין כת רביעית אמר הללו בעלי לגינין כת חמישית אמר הללו בעלי 

ללו בעלי מארה נתן עיניו בתלמידים התחילו כוסות התחילו כת ששית לצאת אמר ה

פניהם משתנין אמר להם בני לא לכם אני אומר אלא להללו שיצאו שמניחים חיי עולם 

לכו אכלו משמנים ושתו ( נחמיה ח)ועוסקים בחיי שעה בשעת פטירתן אמר להם 

היא ' ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה

מעוזכם אמר מר שמניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה והא שמחת יום טוב מצוה היא רבי 

אליעזר לטעמיה דאמר שמחת יום טוב רשות דתניא רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום 

וחציו לכם אמר ' יהושע אומר חלקהו חציו לה' טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ר

אלהיך וכתוב ' עצרת לה( דברים טז)רא אחד דרשו כתוב אחד אומר רבי יוחנן ושניהם מק

או כולו ' עצרת תהיה לכם הא כיצד רבי אליעזר סבר או כולו לה( במדבר כט)אחד אומר 

וחציו לכם מאי לאין נכון לו אמר רב חסדא למי ' לכם ורבי יהושע סבר חלקהו חציו לה

ה לו להניח עירובי תבשילין אבל מי שלא הניח עירובי תבשילין איכא דאמרי מי שלא הי

' היא מעוזכם אמר ר' שהיה לו להניח עירובי תבשילין ולא הניח פושע הוא מאי כי חדות ה

ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת "שמעון אמר להם הקב' אליעזר בר' יוחנן משום ר

וצה שיתקיימו שמעון הר' אליעזר בר' יוחנן משום ר' היום והאמינו בי ואני פורע ואמר ר

אי נמי אדרא כשמיה כדאמרי ' אדיר במרום ה( תהילים צג)נכסיו יטע בהן אדר שנאמר 

אינשי מאי אדרא דקיימא לדרי דרי תניא נמי הכי שדה שיש בה אדר אינה נגזלת ואינה 

נחמסת ופירותיה משתמרין תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה 

ים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ כל מזונותיו של אדם קצוב  א גמרא,דף טז

ט והוצאת בניו לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף "מהוצאת שבתות והוצאת י

ליום [ בכסה]> בכסא>תקעו בחדש שופר ( תהילים פא)ר אבהו מאי קראה "מוסיפין לו א

י חק כ( תהילים פא)חגנו איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנה וכתיב 

לישראל הוא משפט לאלהי יעקב מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא דכתיב 

( משלי ל)ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה מר זוטרא אמר מהכא ( בראשית מז)

הטריפני לחם חקי תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא 

מניח את השניה ואוכל את הראשונה  בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה

ברוך ( תהילים סח)אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר 

יום יום תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיך ובית הלל אומרים ברוך ' ה

 שמות)ר חמא ברבי חנינא הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו שנאמר "יום יום א' ה

מקדשכם אמר לו ' לדעת כי אני ה( שמות לא)ומשה לא ידע כי קרן עור פניו מיתיבי ( לד

ה למשה משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל "הקב

לך והודיע אותם מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו 

לויי הא במתנה דלא עבידא לאגלויי שבת נמי מתנה לא קשיא הא במתנה דעבידא לאג

ג הנותן פת "אמר מר מכאן אמר רשב : דעבידא לאגלויי מתן שכרה לא עבידא לאגלויי

לתינוק צריך להודיע לאמו מאי עביד ליה שייף ליה משחא ומלי ליה כוחלא והאידנא 



שמעון בן ' ום רר יוחנן מש"דחיישינן לכשפים מאי אמר רב פפא שייף ליה מאותו המין א

ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם "יוחי כל מצות שנתן להם הקב

ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם אי הכי לא לענשו נכרים ( שמות לא)בצנעא שנאמר 

עלה שבת אודועי אודעינהו מתן שכרה לא אודעינהו ואי בעית אימא מתן שכרה נמי 

ה "אודעינהו דאמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב אודעינהו נשמה יתירה לא

שבת וינפש כיון ( שמות לא)באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר 

אמר אביי לא שנו אלא  : עושה אדם תבשיל מערב יום טוב : ששבת ווי אבדה נפש

ת לא מלפתא והא תבשיל אבל פת לא מאי שנא פת דלא אילימא מידי דמלפת בעינן ופ

דייסא נמי דלא מלפתא דאמר רבי זירא הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא ואמר רב 

נחומי בר זכריה משמיה דאביי מערבין בדייסא אלא מידי דלא שכיח בעינן ופת שכיחא 

ודייסא לא שכיחא איכא דאמרי אמר אביי לא שנו אלא תבשיל אבל פת לא מאי טעמא 

יח בעינן ופת שכיחא והא דייסא לא שכיחא ואמר רב נחומי בר אילימא דמידי דלא שכ

זכריה משמיה דאביי אין מערבין בדייסא אלא מידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתא ודייסא 

חייא עדשים ' זירא הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא תני ר' נמי לא מלפתא דאמר ר

דאית בהו כזית אמר רב יצחק מ "שבשולי קדרה סומך עליהן משום ערובי תבשילין וה

בריה דרב יהודה שמנונית שעל גבי הסכין גוררו וסומך עליו משום ערובי תבשילין והני 

מילי דאית בהו כזית אמר רב אסי אמר רב דגים קטנים מלוחים אין בהם משום בשולי 

נכרים אמר רב יוסף ואם צלאן נכרי סומך עליהם משום ערובי תבשילין ואי עבדינהו 

כסא דהרסנא אסור פשיטא מהו דתימא  נכרי

אבא ערובי תבשילין צריכין ' ל קמחא עיקר אמר ר"הרסנא עיקר קמ  ב גמרא,דף טז

ש דאמר רבי אבא "כזית איבעיא להו כזית אחד לכלן או דלמא כזית לכל אחד ואחד ת

תנן אכלו או שאבד לא יבשל  : אמר רב ערובי תבשילין צריכין כזית בין לאחד בין למאה

ג דליכא כזית "עליו בתחלה שייר ממנו כל שהוא סומך עליו לשבת מאי כל שהוא לאו אע

ש תבשיל זה צלי ואפילו כבוש שלוק ומבושל וקולייס האספנין "ת : לא דאית ביה כזית

ט תחלתו וסופו אין לו שיעור מאי לאו אין לו שיעור כלל לא "שנתן עליו חמין מערב יו

לו שיעור למטה אמר רב הונא אמר רב ערובי תבשילין אין לו שיעור למעלה אבל יש 

צריכין דעת פשיטא דעת מניח בעינן דעת מי שהניחו לו בעינן או לא בעינן תא שמע 

מכריז  : דאבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעא רבי אמי ורבי אסי מערבו אכולהו טבריא

ועד כמה אמר רב  רבי יעקב בר אידי מי שלא הניח ערובי תבשילין יבא ויסמוך על שלי

ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא קמיה  : נחומי בר זכריה משמיה דאביי עד תחום שבת

דמר שמואל חזייה דהוה עציב אמר ליה אמאי עציבת אמר ליה דלא אותיבי ערובי 

תבשילין אמר ליה סמוך אדידי לשנה חזייה דהוה עציב אמר ליה אמאי עציבת אמר ליה 

ר יום "ין אמר ליה פושע את לכולי עלמא שרי לדידך אסור תדלא אותיבי ערובי תבשיל

טוב שחל להיות בערב שבת אין מערבין לא ערובי תחומין ולא ערובי חצרות רבי אומר 

מערבין ערובי חצרות אבל לא ערובי תחומין מפני שאתה אוסרו בדבר האסור לו ואי אתה 

 : ל אמר הלכה כרביאוסרו בדבר המותר לו אתמר רב אמר הלכה כתנא קמא ושמוא

איבעיא להו הלכה כרבי לקולא או לחומרא פשיטא דלקולא קאמר משום דשלח רבי 

אלעזר לגולה לא כשאתם שונין בבבל רבי מתיר וחכמים אוסרין אלא רבי אוסר וחכמים 

מתירין מאי תא שמע דרב תחליפא בר אבדימי עבד עובדא כותיה דשמואל ואמר רב 



בנן לקלקולא אי אמרת בשלמא לקולא קאמר היינו קלקולא תחלת הוראה דהאי צורבא מר

אלא אי אמרת לחומרא מאי קלקולא איכא כיון דמקלקלי בה רבים 

היינו קלקולא אמר רבא אמר רב חסדא אמר רב הונא הלכה כרבי ולאסור   א גמרא,דף יז

של שבת [ ואומר]תנו רבנן יום טוב שחל להיות בשבת בית שמאי אומרים מתפלל שמנה 

ה אומרים מתפלל שבע מתחיל בשל שבת ומסיים "ט בפני עצמה וב"בפני עצמה ושל יו

בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע רבי אומר אף חותם בה מקדש השבת ישראל 

והזמנים תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והשבת והזמנים אמר ליה אטו שבת ישראל 

דש השבת ישראל והזמנים אמר רב מקדשי ליה והא שבת מקדשא וקיימא אלא אימא מק

ח או בחולו של מועד "ר שבת שחל להיות בר"ת : יוסף הלכה כרבי וכדתריץ רבינא

ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שבע ואומר מעין המאורע בעבודה ואם לא אמר מחזירין 

אותו רבי אליעזר אומר בהודאה ובמוספין מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר 

ג ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומרים כל מקום "באמצע רשבקדושת היום 

שהוזקק לשבע מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע אמר רב 

הונא אין הלכה כאותו הזוג אמר רב חייא בר אשי אמר רב מניח אדם עירובי תחומין מיום 

בשילין מיום טוב לחבירו ומתנה מאן טוב לחברו ומתנה אמר רבא מניח אדם עירובי ת

דאמר עירובי תחומין כל שכן עירובי תבשילין ומאן דאמר עירובי תבשילין אבל עירובי 

תחומין לא מאי טעמא דלמקני שביתה בשבתא לא תנו רבנן אין אופין מיום טוב לחבירו 

פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת ממלא "באמת אמרו ממלאה אשה כל הקדרה בשר אע

פ שאינו צריך אלא לקיתון אחד אבל לאפות אינו אופה אלא מה "נחתום חבית של מים אע

שמעון בן אלעזר אומר ממלאה אשה כל התנור פת מפני שהפת נאפת יפה ' שצריך לו ר

בזמן שהתנור מלא אמר רבא הלכה כרבי שמעון בן אלעזר איבעיא להו מי שלא הניח 

או דלמא הוא נאסר ואין קמחו נאסר למאי נפקא עירובי תבשילין הוא נאסר וקמחו נאסר 

מינה לאקנויי קמחו לאחרים אי אמרת הוא נאסר וקמחו נאסר צריך לאקנויי קמחו 

לאחרים ואי אמרת הוא נאסר ואין קמחו נאסר לא צריך לאקנויי קמחו לאחרים מאי תא 

לו ולא שמע מי שלא הניח עירובי תבשילין הרי זה לא יאפה ולא יבשל ולא יטמין לא 

לאחרים ולא אחרים אופין ומבשלין לו כיצד הוא עושה מקנה קמחו לאחרים ואופין לו 

ש מי שלא "מ איבעיא להו עבר ואפה מאי ת"מ הוא נאסר וקמחו נאסר ש"ומבשלין לו ש

הניח עירובי תבשילין כיצד הוא עושה מקנה קמחו לאחרים ואחרים אופין לו ומבשלין לו 

ליתני עבר ואפה מותר אמר רב אדא בר מתנה תנא תקנתא  ואי איתא  ב גמרא,דף יז

ש מי שהניח עירובי תבשילין הרי זה אופה "דהיתרא קתני תקנתא דאסורא לא קתני ת

ומבשל ומטמין ואם רצה לאכול את עירובו הרשות בידו אכלו עד שלא אפה עד שלא 

חרים אופין הטמין הרי זה לא יאפה ולא יבשל ולא יטמין לא לו ולא לאחרים ולא א

ט ואם הותיר הותיר לשבת ובלבד שלא יערים ואם "ומבשלין לו אבל מבשל הוא ליו

הערים אסור אמר רב אשי הערמה קא אמרת שאני הערמה דאחמירו בה רבנן טפי ממזיד 

רב נחמן בר יצחק אמר הא מני חנניה היא ואליבא דבית שמאי דתניא חנניה אומר בית 

כ ערב בתבשיל ואין "אם כן ערב בפת ואין מבשלין אאשמאי אומרים אין אופין אלא 

טומנין אלא אם כן היו חמין טמונין מערב יום טוב ובית הלל אומרים מערב בתבשיל אחד 

המעשר פירותיו בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל לא [ ש"ת]> תנן>ועושה בו כל צרכו 

שתמש בהן במזיד לא ש המטביל כליו בשבת בשוגג י"צריכא דאית ליה פירי אחריני ת



ש המבשל בשבת "נ אפשר בשאלה ת"ישתמש בהן לא צריכא דאית ליה מאני אחריני א

 : בית שמאי אומרים שני תבשילין : בשוגג יאכל במזיד לא יאכל אסורא דשבת שאני

מתניתין דלא כי האי תנא דתניא אמר רבי שמעון בן אלעזר מודים בית שמאי ובית הלל 

ש אומרים שני תבשילין "ך על מה נחלקו על דג וביצה שעליו שבעל שני תבשילין שצרי

ובית הלל אומרים תבשיל אחד ושוין שאם פרפר ביצה ונתן לתוך הדג או שרסק קפלוטות 

אכלו או  : ה"ונתן לתוך הדג שהן שני תבשילין אמר רבא הלכתא כתנא דידן ואליבא דב

: התחיל בעיסתו ונאכל עירובו גומראמר אביי נקטינן  : 'שאבד הרי זה לא יבשל עליו וכו

חל להיות אחר השבת בית שמאי אומרים מטבילין את הכל מלפני השבת   ב משנה,דף יז

ה אומרים כלים מלפני השבת ואדם בשבת ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרן "וב

: אבל לא מטבילין ומטבילין מגב לגב ומחבורה לחבורה

הת כלי בשבת לא מאי טעמא אמר רבה גזרה דכולי עלמא מי  ב גמרא,דף יז

ל אביי יש לו "שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים א  א גמרא,דף יח

ל גזירה בור בחצרו אטו בור ברשות הרבים התינח שבת "בור בחצירו מאי איכא למימר א

שמשיקין את המים ט אטו שבת ומי גזרינן והא תנן ושוין "ט מאי איכא למימר גזרו יו"ביו

בכלי אבן לטהרן אבל לא מטבילין ואי איתא נגזור השקה אטו הטבלה ותסברא אי אית 

ליה מים יפים הני למה לי למעבד להו השקה אלא דלית ליה וכיון דלית ליה מזהר זהיר 

בהו איתיביה מדלין בדלי טמא והוא טהור ואי איתא נגזור דלמא אתי לאטבוליה בעיניה 

ט "י דליו זכור הוא איתיביה כלי שנטמא מעיו"ך שלא הותרה לו אלא עשאני התם מתו

ט מטבילין אותו ביום טוב ואם איתא נגזור דיום טוב אטו "ט ביו"אין מטבילין אותו ביו

דערב יום טוב טומאה ביום טוב מלתא דלא שכיחא היא ומלתא דלא שכיחא לא גזרו בה 

ילין אותו ביום טוב בולד הטומאה רבנן איתיביה כלי שנטמא באב הטומאה אין מטב

מטבילין אותו ביום טוב ואם איתא נגזור הא אטו הא ולד הטומאה היכי משכחת לה גבי 

ש דאמר רב חייא בר אשי אמר רב נדה שאין לה בגדים "כהנים כהנים זריזין הם ת

מערמת וטובלת בבגדיה ואם איתא נגזור דלמא אתי לאטבולי בעינייהו שאני התם מתוך 

הותרה לה אלא על ידי מלבוש זכורה היא רב יוסף אמר גזרה משום סחיטה אמר  שלא

ל "ליה אביי תינח כלים דבני סחיטה נינהו כלים דלאו בני סחיטה נינהו מאי איכא למימר א

גזרה הני אטו הני איתיביה כל הני תיובתא ושני ליה כדשנינן רב ביבי אמר גזרה שמא 

שנטמא מערב יום טוב אין מטבילין אותו ביום טוב  ישהא תניא כוותיה דרב ביבי כלי

גזרה שמא ישהא רבא אמר מפני שנראה כמתקן כלי אי הכי אדם נמי אדם נראה כמיקר 

הא תינח מים יפים מים רעים מאי איכא למימר אמר רב נחמן בר יצחק פעמים שאדם בא 

הגשמים מאי בשרב ורוחץ אפילו במי משרה תינח בימות החמה בימות   ב גמרא,דף יח

איכא למימר אמר רב נחמן בר יצחק פעמים שאדם בא מן השדה מלוכלך בטיט ובצואה 

כ מאי איכא למימר אמר רבא מי איכא "ורוחץ אפילו בימות הגשמים תינח בשבת ביוה

כ נמי שרי ומי אית ליה "כ אסור אלא הואיל ובשבת שרי ביוה"מידי דבשבת שרי וביוה

יניו לא יגמע בהן את החומץ אבל מטבל הוא כדרכו ואם לרבא הואיל והתנן החושש בש

' נתרפא נתרפא ורמינן עלה לא יגמע ופולט אבל מגמע ובולע ואמר אביי כי תנן נמי מתני

מגמע ופולט תנן ורבא אמר אפילו תימא מגמע ובולע ולא קשיא כאן קודם טבול כאן 

נמי שרי הדר ביה רבא לאחר טבול ואם איתא נימא הואיל וקודם טבול שרי לאחר טבול 

מההיא וממאי דמההיא הדר ביה דלמא מהא הדר ביה לא סלקא דעתך דתניא כל חייבי 



ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן  : כ"טבילות טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביוה

מאי אבל לא מטבילין אמר שמואל אין מטבילין את הכלי על גב מימיו לטהרו ביום  : 'וכו

מתניתין לא רבי ולא רבנן דתניא אין מטבילין את הכלי על גב מימיו לטהרו ואין  טוב מני

משיקין את המים בכלי אבן לטהרן דברי רבי וחכמים אומרים מטבילין כלי על גב מימיו 

לטהרו ומשיקין את המים בכלי אבן לטהרן מני אי רבי קשיא השקה אי רבנן קשיא 

רבנן אי בעית אימא רבי רישא דברייתא ביום הטבלה איבעית אימא רבי איבעית אימא 

ט "טוב וסיפא בשבת וכולה מתניתין ביו

תנו רבנן כלי שנטמא מערב  : ואיבעית אימא רבנן וכולה מתניתין בשבת  א גמרא,דף יט

יום טוב אין מטבילין אותו בין השמשות רבי שמעון שזורי אומר אף בחול אין מטבילין 

נא קמא לא בעי הערב שמש אמר רבא אשכחתינהו אותו מפני שצריך הערב שמש ות

לרבנן דבי רב דיתבי וקא אמרי במחשבתו נכרת מתוך מעשיו קמפלגי והיכי דמי כגון 

דנקיט מנא בידיה ורהיט ואזיל בין השמשות לאטבוליה מר סבר האי דקא רהיט ואזיל 

א מידע ידע דבעי הערב שמש ומר סבר מחמת מלאכתו הוא דקרהיט ואמינא להו אנ

במחשבתו נכרת מתוך מעשיו דכולי עלמא לא פליגי כי פליגי כגון דאיטמי בפחות 

מכעדשה ואתא לקמיה דרבנן לשיולי בפחות מכעדשה איטמי אי לא מר סבר מדהא לא 

 : גמיר הערב שמש נמי לא גמיר ומר סבר הא הוא דלא גמיר הא הערב שמש גמיר

וצה לעשות גתו על גב כדו וכדו על גב תנו רבנן כיצד מגב לגב הר : ומטבילין מגב לגב

גתו עושה כיצד מחבורה לחבורה היה אוכל בחבורה זו ורוצה לאכול בחבורה אחרת 

: הרשות בידו

ש אומרים מביאין שלמים ואין סומכין עליהן אבל לא עולות ובית "ב  א משנה,דף יט

: הלל אומרים מביאין שלמים ועולות וסומכין עליהן

עולא מחלוקת בשלמי חגיגה לסמוך ועולת ראייה ליקרב דבית אמר   א גמרא,דף יט

' ה סברי לה"חגיגה אין עולת ראייה לא וב' וחגותם אותו חג לה( ויקרא כג)שמאי סברי 

ט וכן אמר רב אדא בר אהבה "אבל נדרים ונדבות דברי הכל אין קריבין ביו' כל דלה

ן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ט מתיבי אמר רבי שמעון ב"נדרים ונדבות אין קריבין ביו

ט שאינה קרבה ביום טוב ועל שלמים שהן של יום טוב "ובית הלל על עולה שאינה של יו

ט "ט על מה נחלקו על עולה שהיא של יום טוב ועל שלמים שאינן של יו"שקריבין ביו

שמעון בן ' שבית שמאי אומרים לא יביא ובית הלל אומרים יביא תריץ ואימא הכי אמר ר

ט שאין קריבין "זר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולה ושלמים שאינן של יואלע

ט על מה נחלקו על עולה שהיא של "ביום טוב ועל שלמים שהן של יום טוב שקריבין ביו

ט שבית שמאי אומרים לא יביא ובית הלל אומרים יביא רב יוסף אמר תנאי שקלת "יו

ט ביום טוב בית שמאי אומרים סומך "ת יושלמים הבאים מחמ' מעלמא תנאי היא דתני

ט ובית הלל אומרים סומך עליהן ביום טוב ושוחטן ביום "ט ושוחטן ביו"עליהן מערב יו

טוב 

אבל נדרים ונדבות דברי הכל אין קריבין ביום טוב והני תנאי כי הני   ב גמרא,דף יט

ט "פני שהוא יותנאי דתניא אין מביאין תודה בחג המצות מפני חמץ שבה ולא בעצרת מ

בחג ( דברים טז)שמעון אומר הרי הוא אומר ' אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות ר

המצות ובחג השבועות ובחג הסכות כל שבא בחג המצות בא בחג השבועות ובחג הסוכות 

ש אומר מביא "א בר"וכל שלא בא בחג המצות אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות ר



צא בה ידי חובתו משום שמחה ואין יוצא בה משום חגיגה אדם תודתו בחג הסוכות ויו

אמר מר אין מביאין תודה בחג המצות מפני חמץ שבה פשיטא אמר רב אדא בריה דרב 

יצחק ואמרי לה רב שמואל בר אבא הכא בארבעה עשר עסקינן וקסבר אין מביאין 

ריבין ביום ט קסבר נדרים ונדבות אין ק"קדשים לבית הפסול ולא בעצרת מפני שהוא יו

טוב אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות אימת אילימא ביום טוב עצמו והא אמרת ולא 

ש אומר הרי הוא אומר בחג המצות "בעצרת מפני שהוא יום טוב אלא בחולו של מועד ר

ובחג השבועות ובחג הסוכות כל שבא בחג המצות בא בחג השבועות ובחג הסוכות וכל 

זירא השתא ' בחג השבועות ובחג הסוכות מתקיף לה רשלא בא בחג המצות אינו בא 

סלותי מסלתינן נדרים ונדבות מבעיא אמר אביי בהקרבה כולי עלמא לא פליגי דשרי כי 

' ק סבר שלש רגלים אמר רחמנא אפילו שלא כסדרן ור"פליגי למיקם עליה בבל תאחר ת

יא אדם תודתו שמעון אומר מב' שמעון סבר כסדרן אין שלא כסדרן לא רבי אלעזר בר

ט וקסבר נדרים ונדבות "ק אלא ביו"בחג הסוכות אימת אילימא בחולו של מועד היינו ת

שמעון לטעמיה דתניא רבי ' ט ומאי שנא חג הסוכות דנקט רבי אלעזר בר"קריבין ביו

שמעון אומר לא יאמר חג הסוכות שבו הכתוב מדבר למה נאמר לומר שזה אחרון רבי 

ויוצא בה משום שמחה ואינו יוצא בה משום  : לומר שזה גורם אלעזר ברבי שמעון אומר

פשיטא דבר שבחובה הוא וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין לא צריכא  : חגיגה

יוחנן האומר הרי עלי תודה ' דאף על גב דפריש כדבעא מניה רבי שמעון בן לקיש מר

ואצא בה ידי חגיגה הריני נזיר 

 : ל נדור ואינו יוצא נזיר ואינו מגלח"ת מעשר שני מהו אואגלח ממעו  א גמרא,דף כ

ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי לפלוני ולנסיב ברתי אמר רב פפא ארבע 

מאה שקיל וברתיה אי בעי נסיב אי בעי לא נסיב טעמא דאמר הבו ליה ולנסיב אבל אי 

יתיב מרימר וקאמר להא  : אמר לנסיב והבו ליה אי נסיב שקיל ואי לא נסיב לא שקיל

ל רבינא למרימר אתון הכי מתניתו לה אנן כדבעא מיניה ריש "שמעתא משמיה דנפשיה א

ויקרב את ( ויקרא ט)יצחק בר אבא ' תני תנא קמיה דר : יוחנן מתנינן לה' לקיש מר

ל דאמר "העולה ויעשה כמשפט כמשפט עולת נדבה למד על עולת חובה שטעונה סמיכה א

שמאי היא דלא גמרי שלמי חובה משלמי נדבה דאי בית הלל כיון דגמרי  לך מני בית

שלמי חובה משלמי נדבה עולת חובה נמי לא תבעי קרא דגמרי מעולת נדבה וממאי דבית 

הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי דלמא מעולת חובה גמרי ועולת חובה גופא בעיא 

לת חובה נמי לא גמרי שכן כליל קרא מאי שנא משלמי נדבה דלא גמרי שכן מצויין מעו

אתיא מבינייא וסברי בית שמאי שלמי חובה לא בעו סמיכה והתניא אמר רבי יוסי > אלא>

לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה שצריך על מה נחלקו על תכף לסמיכה 

שחיטה שבית שמאי אומרים אינו צריך ובית הלל אומרים צריך הוא דאמר כי האי תנא 

יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תכף לסמיכה שחיטה ' ניא אמר רבי יוסי ברדת

שצריך על מה נחלקו על הסמיכה עצמה שבית שמאי אומרים אינו צריך ובית הלל 

ט חברו "ר מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביו"ת : אומרים צריך

בהמה זו אמר להם נקבה היא ולזבחי  עליו תלמידי שמאי הזקן אמרו לו מה טיבה של

שלמים הבאתיה כשכש להם בזנבה והלכו להם ואותו היום גברה ידם של בית שמאי על 

בית הלל ובקשו לקבוע הלכה כמותן והיה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן 

בוטא שמו שהיה יודע שהלכה כבית הלל ושלח 



ם והעמידן בעזרה ואמר כל מי שרוצה והביא כל צאן קדר שבירושלי  ב גמרא,דף כ

לסמוך יבא ויסמוך ואותו היום גברה ידן של בית הלל וקבעו הלכה כמותן ולא היה שם 

ה שהביא עולתו לעזרה "שוב מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ב : אדם שערער בדבר כלום

 ש אמר לו מה זו סמיכה אמר לו מה זו שתיקה"לסמוך עליה מצאו תלמיד אחד מתלמידי ב

שתקו בנזיפה והלך לו אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן דאמר ליה חבריה מלתא לא 

להדר ליה מלתא טפי ממאי דאמר ליה חבריה דאיהו אמר ליה מה זו סמיכה וקא מהדר 

תניא אמרו להם בית הלל לבית שמאי ומה במקום שאסור להדיוט  : ליה מה זו שתיקה

ן שמותר לגבוה אמרו להם בית שמאי נדרים מותר לגבוה מקום שמותר להדיוט אינו די

ונדבות יוכיחו שמותר להדיוט ואסור לגבוה אמרו להם בית הלל מה לנדרים ונדבות שאין 

קבוע להם זמן תאמר בעולת ראייה שקבוע לה זמן אמרו להם בית שמאי אף זו אין קבוע 

לו ויום טוב לה זמן דתנן מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג חוגג והולך כל הרגל כו

האחרון של חג אמרו להם בית הלל אף זו קבוע לה זמן דתנן עבר הרגל ולא חג אינו חייב 

באחריותו אמרו להם בית שמאי והלא כבר נאמר לכם ולא לגבוה אמרו להם בית הלל 

> לכותים>אם כן מה תלמוד לומר לכם לכם ולא ' כל דלה' והלא כבר נאמר לה

אבא שאול אומרה בלשון אחרת ומה במקום שכירתך  : לכם ולא לכלבים{ לנכרים}

סתומה כירת רבך פתוחה במקום שכירתך פתוחה אינו דין שכירת רבך פתוחה וכן בדין 

שלא יהא שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן במאי קא מפלגי מר סבר נדרים ונדבות קרבין 

ם ונדבות אין ביום טוב ומר סבר אין קרבין ביום טוב אמר רב הונא לדברי האומר נדרי

קרבין ביום טוב לא תימא מדאורייתא מחזא חזו ורבנן הוא דגזרי בהו גזירה שמא ישהה 

אלא אפילו מדאורייתא נמי לא חזו דהא שתי הלחם דחובת היום נינהו וליכא למגזר שמא 

איבעיא להו לדברי האומר נדרים ונדבות  : ט"ישהה ואינו דוחה לא את השבת ולא את יו

ט עבר ושחט מאי רבא אמר זורק את הדם על מנת להתיר בשר באכילה "אין קרבין בי

רבה בר רב הונא אמר זורק את הדם על מנת להקטיר אימורין לערב מאי בינייהו איכא 

בינייהו נטמא בשר או שאבד לרבא לא זריק לרבה בר רב הונא זריק מיתיבי כבשי עצרת 

ר זמנן הדם יזרק והבשר יאכל ואם ששחטן שלא לשמן או ששחטן בין לפני זמנן בין לאח

היתה שבת לא יזרוק ואם זרק 

הורצה על מנת להקטיר אימורין לערב אם זרק דיעבד אין לכתחלה לא   א גמרא,דף כא

בשלמא לרבא ניחא אלא לרבה בר רב הונא קשיא קשיא ואיבעית אימא שאני שבות שבת 

של נכרי וחציה של ישראל בעא מניה רב אויא סבא מרב הונא בהמה חציה  : ט"משבות י

ט אמר ליה מותר אמר ליה וכי מה בין זה לנדרים ונדבות אמר ליה "מהו לשחטה בי

עורבא פרח כי נפק אמר ליה רבה בריה לאו היינו רב אויא סבא דמשתבח ליה מר בגויה 

סמכוני באשישות ( שיר השירים ב)דגברא רבה הוא אמר ליה ומה אעביד ליה אני היום 

וחים ובעא מינאי מלתא דבעיא טעמא וטעמא מאי בהמה חציה של נכרי וחציה רפדוני בתפ

ט דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה אבל נדרים ונדבות "של ישראל מותר לשחטה בי

אמר רב חסדא בהמה חציה  : ט דכהנים כי קא זכו משלחן גבוה קא זכו"אסור לשחטן בי

אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה של נכרי וחציה של ישראל מותר לשחטה ביום טוב ד

ט דהא אפשר ליה למפלגה "עיסה חציה של נכרי וחציה של ישראל אסור לאפותה בי

בלישה מתיב רב חנא בר חנילאי עיסת כלבים בזמן שהרועין אוכלין ממנה חייבת בחלה 

ט ואדם יוצא בה ידי "ומערבין בה ומשתתפין בה ומברכין עליה ומזמנין עליה ונאפת בי



בפסח ואמאי והא אפשר ליה למפלגה בלישה שאני עיסת כלבים הואיל ואפשר חובתו 

ט לחול רב חסדא "לפייסן בנבלה ומי אית ליה לרב חסדא הואיל והא אתמר האופה מי

הואיל ומקלעי ליה ' אמר לוקה רבה אמר אינו לוקה רב חסדא אמר לוקה לא אמרי

ה אמרינן הואיל אלא לא תימא אורחים חזי ליה השתא נמי חזי ליה רבה אמר אינו לוק

בעו מניה מרב  : הואיל ואפשר אלא כגון דאית ליה נבלה דודאי אפשר לפייסן בנבלה

[ להו]> ליה>ט אמר "הונא הני בני באגא דרמו עלייהו קמחא דבני חילא מהו לאפותה בי

חזינא אי יהבי ליה רפתא לינוקא ולא קפדי כל חדא וחדא חזיא לינוקא ושרי ואי לאו 

[ 'ר]ור והתניא מעשה בשמעון התימני שלא בא אמש לבית המדרש בשחרית מצאו אס

יהודה בן בבא אמר לו מפני מה לא באת אמש לבית המדרש אמר לו בלשת באה לעירנו 

ובקשה לחטוף את כל העיר ושחטנו להם עגל והאכלנום ופטרנום לשלום אמר לו תמה 

> לעובדי כוכבים>לכם ולא אני אם לא יצא שכרכם בהפסדכם שהרי אמרה תורה 

ואמאי הא חזי למיכל מיניה אמר רב יוסף עגל טרפה הואי והא חזי לכלבים תנאי { לגוים}

אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ממשמע שנאמר לכל ( שמות יב)היא דתניא 

ומכה נפש בהמה ( ויקרא כד)נפש שומע אני אפילו נפש בהמה במשמע כענין שנאמר 

למוד לומר לכם ישלמנה ת

ע אומר אפילו נפש בהמה "לכם ולא לכלבים דברי רבי יוסי הגלילי ר  ב גמרא,דף כא

ומה ראית { לגוים> }לעובדי כוכבים>במשמע אם כן מה תלמוד לומר לכם לכם ולא 

מרבה אני את הכלבים { הגוים> }העובדי כוכבים>לרבות את הכלבים ולהוציא את 

אמר  : שאין מזונותן עליך{ הגוים> }העובדי כוכבים> שמזונותן עליך ומוציא אני את

ליה אביי לרב יוסף ולרבי יוסי הגלילי דאמר לכם ולא לכלבים הני סופלי לחיותא היכי 

שדינן להו ביום טוב אמר ליה הואיל וחזו להסקה תינח ביבישתא ברטיבתא מאי איכא 

ימר מטלטלינן להו אגב ט בשבת מאי איכא למ"למימר אמר ליה חזו להיסק גדול תינח בי

ריפתא כדשמואל דאמר שמואל עושה אדם כל צרכו בפת ופליגא דרבי יהושע בן לוי 

דאמר רבי יהושע בן לוי מזמנין את הנכרי בשבת ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב גזרה 

שמא ירבה בשבילו רב אחא בר יעקב אמר אפילו בשבת נמי לא משום שיורי כוסות אי 

דידן חזו לתרנגולין דידהו נמי חזו לתרנגולין דידהו איסורי הנאה נינהו הכי דידן נמי 

ג דאיכא עליה "ולטלטלינהו אגב כסא מי לא אמר רבא מטלטלין כנונא אגב קטמיה אע

אמר ליה רב אחא  : שברי עצים התם לאו איסורי הנאה נינהו הכא איסורי הנאה נינהו

אדבריה  : י עושין גרף של רעי לכתחלהמדפתי לרבינא ולהוי כגרף של רעי אמר ליה וכ

ט גזרה שמא "רבא למר שמואל ודרש מזמנין את הנכרי בשבת ואין מזמנין את הנכרי בי

ט אמרו ליה אי ניחא לך "מרימר ומר זוטרא כי הוה מקלע להו נכרי בי : ירבה בשבילו

: במאי דטריחא לן מוטב ואי לא טרחא יתירא אדעתא דידך לא טרחינן

ה "ש אומרים לא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן ראויין לשתיה וב"ב  נהב מש,דף כא

: מתירין עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה

איבעיא להו האי מדורה מאן קתני לה דברי הכל היא ושני להו לבית   ב גמרא,דף כא

ש לא שני להו "ה קתני לה אבל ב"שמאי בין הנאת כל גופו להנאת אבר אחד או דלמא ב

: ה מתירין"ש אומרים לא יעשה אדם מדורה ויתחמם כנגדה וב"ש ב"ת

ש אין טומנין את החמין "שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי ב  ב משנה,דף כא

לכתחלה ביום טוב ואין זוקפין את המנורה ביום טוב ואין אופין פתין גריצין אלא רקיקין 



ן גריצין אלא רקיקין אמרו לו מה אמר רבן גמליאל מימיהן של בית אבא לא היו אופין פתי

נעשה לבית אביך שהיו מחמירין על עצמן ומקילין לכל ישראל להיות אופין פתין גריצין 

: וחררין

ש ואי דלא אנח "היכי דמי אי דאנח עירובי תבשילין מאי טעמא דב  ב גמרא,דף כא

ובי ה אמר רב הונא לעולם אימא לך שלא הניח עיר"עירובי תבשילין מאי טעמא דב

תבשילין וכדי חייו שרו ליה רבנן ורב הונא לטעמיה דאמר רב הונא מי שלא הניח עירובי 

תבשילין אופין לו פת אחת ומבשלין לו קדרה אחת 

ומדליקין לו את הנר משום רבי יצחק אמרו אף צולין לו דג קטן תניא   א גמרא,דף כב

ומנין לו קדרה אחת ומדליקין נמי הכי מי שלא הניח עירובי תבשילין אופין לו פת אחת וט

לו את הנר ומחמין לו קיתון אחד ויש אומרים אף צולין לו דג קטן רבא אמר לעולם 

שהניח ושאני הטמנה דמוכחא מלתא דאדעתא דשבתא קעביד איתיביה אביי חנניה אומר 

כ ערב בתבשיל "בית שמאי אומרים אין אופין אלא אם כן ערב בפת ואין מבשלין אלא א

ט הא היו לו חמין טמונין מיהא עביד "מנין אלא אם כן היו לו חמין טמונין מערב יוואין טו

ג דמוכחא מלתא דאדעתא דשבת קעביד אלא אמר אביי כגון שערב לזה ולא ערב "ואע

מאי קא עביד אמר רב חיננא  : ואין זוקפין את המנורה : ש"לזה וחנניה היא ואליבא דב

ה "ש סברי יש בנין בכלים וב"קינן דמחזי כבונה דבבר ביסנא הכא במנורה של חליות עס

סברי אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים עולא איקלע לבי רב יהודה קם שמעיה זקף לה 

לשרגא איתיביה רב יהודה לעולא הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר והמסתפק ממנו 

בא בר מרתא בעא מיניה א : אמר רב קנבא שרי : ל לאו אדעתאי"חייב משום מכבה א

מאביי מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר אמר לו אפשר בבית אחר אין לו בית אחר מאי 

אפשר לעשות לו מחיצה אין לו לעשות מחיצה מאי אפשר לכפות עליו את הכלי אין לו 

כלי מאי אמר ליה אסור איתיביה אין מכבין את הבקעת כדי לחוס עליה ואם בשביל שלא 

מותר אמר ליה ההיא רבי יהודה היא כי קאמינא אנא לרבנן בעא  יתעשן הבית או הקדרה

ט היכא דאיכא סכנת נפשות לא קא מבעיא "מיניה אביי מרבה מהו לכבות את הדלקה ביו

ל אסור איתיביה אין מכבין "לי דאפילו בשבת שרי כי קמבעיא לי משום אבוד ממון מאי א

ת או הקדרה מותר ההיא רבי את הבקעת כדי לחוס עליה ואם בשביל שלא יתעשן הבי

ט "יהודה היא כי קאמינא אנא לרבנן בעא מיניה רב אשי מאמימר מהו לכחול את העין ביו

היכא דאיכא סכנה כגון רירא דיצא דמא דמעתא וקדחתא ותחלת אוכלא לא מבעיא לי 

ל אסור איתיביה אין "בשבת שרי כי קמבעיא לי סוף אוכלא ופצוחי עינא מאי א' דאפי

את הבקעת ושני ליה כדשנין אמימר שרי למכחל עינא מנכרי בשבתא איכא דאמרי מכבין 

אמימר גופיה כחל עינא מנכרי בשבתא אמר ליה רב אשי לאמימר מאי דעתיך דאמר עולא 

י נכרי בשבת ואמר רב המנונא כל דבר שאין בו "בריה דרב עילאי כל צרכי חולה עושין ע

א דלא מסייע בהדיה אבל מר קא מסייע בהדיה סכנה אומר לנכרי ועושה הני מילי היכ

דקא עמיץ ופתח אמר ליה איכא רב זביד דקאי כותך ושניי ליה מסייע אין בו ממש אמימר 

ט שני של ראש השנה אמר ליה רב אשי לאמימר והאמר רבא מת "שרא למכחל עינא ביו

בשני ימים  ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממין ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל ואפילו

טובים של ראש השנה 

מה שאין כן בביצה אמר ליה אנא כנהרדעי סבירא לי דאמרי אף בביצה   ב גמרא,דף כב

ומאי דעתיך דלמא מעברי ליה לאלול האמר רב חיננא בר כהנא מימות עזרא ואילך לא 



 ש אומרים אין"תנו רבנן ב : ואין אופין פתין גריצין אלא רקיקין : מצינו אלול מעובר

ה מתירין וכמה פת עבה אמר רב הונא טפח שכן מצינו בלחם "אופין פת עבה בפסח וב

הפנים טפח מתקיף לה רב יוסף אם אמרו בזריזין יאמרו בשאינן זריזין אם אמרו בפת 

עמלה יאמרו בפת שאינה עמלה אם אמרו בעצים יבשים יאמרו בעצים לחים אם אמרו 

נור של מתכת יאמרו בתנור של חרס אמר רב בתנור חם יאמרו בתנור צונן אם אמרו בת

ירמיה בר אבא שאלית את רבי ביחוד ומנו רב מאי פת עבה פת מרובה איכא דאמרי אמר 

רב ירמיה בר אבא אמר רב שאלית את רבי ביחוד ומנו רבינו הקדוש מאי פת עבה פת 

 מרובה ואמאי קרו ליה פת עבה משום דנפישא בלישה אי נמי באתריה דהאי תנא פת

' מרובה פת עבה קרו ליה מכדי משום דקטרח טרחא דלא צריך הוא מאי אריא פסח אפי

ש אומרים אין "ט דפסח קאי תניא נמי הכי ב"בשאר ימים טובים נמי אין הכי נמי ותנא ביו

: ה מתירין"אופין פת מרובה ביום טוב וב

את  אף הוא אמר שלשה דברים להקל מכבדין בית המטות ומניחין  ב משנה,דף כב

: ט ועושין גדי מקולס בלילי פסחים וחכמים אוסרין"המוגמר ביו

אמר רב אסי מחלוקת לגמר אבל להריח דברי הכל מותר מיתיבי אין   ב גמרא,דף כב

מכבדין בית המטות ביום טוב ושל בית רבן גמליאל מכבדין אמר רבי אליעזר בר צדוק 

ו מכבדין בית המטות ביום טוב פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל ולא הי

אלא מכבדין אותן מערב יום טוב ופורסין עליהם סדינין למחר כשאורחים נכנסין מסלקין 

את הסדינין ונמצא הבית מתכבד מאליו אמרו לו אם כן אף בשבת מותר לעשות כן ואין 

ים ט ושל בית רבן גמליאל מניחין אמר רבי אליעזר בר צדוק פעמ"מניחין את המוגמר ביו

הרבה נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל ולא היו מניחין את המוגמר ביום טוב אלא 

מביאין ערדסקאות של ברזל ומעשנין אותן מערב יום טוב ופוקקין נקביהן מערב יום טוב 

כ אף "למחר כשאורחים נכנסין פותחין את נקביהן ונמצא הבית מתגמר מאליו אמרו לו א

אתמר הכי אתמר אמר רב אסי מחלוקת להריח אבל לגמר  בשבת מותר לעשות כן אלא אי

אסור איבעיא להו מהו לעשן רב ירמיה בר אבא אמר רב אסור ושמואל אמר מותר רב 

ל תחלתו "הונא אמר אסור מפני שמכבה אמר ליה רב נחמן ונימא מר מפני שמבעיר א

ר יהודה על גבי גחלת אסור "מכבה וסופו מבעיר א

חרס מותר ורבה אמר על גבי חרס נמי אסור משום דקא מוליד  על גבי  א גמרא,דף כג

ט משום "ריחא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו סחופי כסא אשיראי ביומא טבא אסור מ

ש ממוללו ומריח בו וקוטמו ומריח בו התם ריחא מיהא איתא ואוסופי "דקמוליד ריחא ומ

מר על גבי גחלת נמי מותר הוא דקא מוסיף ריחא הכא אולודי הוא דקמוליד ריחא רבא א

מידי דהוה אבשרא אגומרי דרש רב גביהא מבי כתיל אפתחא דבי ריש גלותא קטורא שרי 

ל אמימר מאי קטורא אי קטורא בידי מעשה אומן הוא ואי לעשן אסור דהא קא מכבה "א

ל אמימר מאי "אמר ליה רב אשי לעולם לעשן מידי דהוה אבשרא אגומרי איכא דאמרי א

קטורא בידי מעשה אומן הוא אי לעשן אסור דקא מוליד ריחא אמר רב אשי קטורא אי 

אנא אמריתה נהליה ומשמיה דגברא רבה אמריתה נהליה לעולם לעשן ומידי דהוה 

תניא רבי יוסי אומר תודוס איש רומי הנהיג את בני  : ועושין גדי מקולס : אבשרא אגומרי

אלמלא תודוס אתה גוזרנו עליך נדוי רומי לאכול גדי מקולס בלילי פסחים שלחו ליה 

: שאתה מאכיל את בני ישראל קדשים בחוץ קדשים סלקא דעתך אלא אימא כעין קדשים



שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים פרתו יוצאה   א משנה,דף כג

ט ושוחקין את הפלפלין ברחים שלהן רבי "ברצועה שבין קרניה ומקרדין את הבהמה ביו

ודה אומר אין מקרדין את הבהמה ביום טוב מפני שעושה חבורה אבל מקרצפין וחכמים יה

: אומרים אין מקרדין אף לא מקרצפין

אלעזר בן עזריה חדא פרה הויא ליה והאמר רב ואמרי לה ' למימרא דר  א גמרא,דף כג

אמר רב יהודה אמר רב תליסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל 

שתא ושתא תנא לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה ומתוך שלא מיחה בה נקראת על 

תנו רבנן איזהו קרוד ואיזהו קרצוף קרוד קטנים  : ט"ומקרדין את הבהמה ביו : שמו

מחלוקות בדבר רבי יהודה סבר דבר ' ועושין חבורה קרצוף גדולים ואין עושין חבורה וג

ועושין חבורה קרצוף גדולים ואין עושין חבורה  שאינו מתכוין אסור מיהו קרוד קטנים

יהודה דבר שאינו מתכוין אסור וגזרינן ' ולא גזרינן קרצוף אטו קרוד ורבנן סברי נמי כר

שמעון דאמר דבר שאינו מתכוין מותר ' אלעזר בן עזריה סבר לה כר' קרצוף אטו קרוד ור

ל ואמרי לה אמר רב נחמן ובין קרוד ובין קרצוף שרי אמר רבא אמר רב נחמן אמר שמוא

שמעון שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו אמר ליה רבא לרב נחמן ' לחודיה הלכה כר

ל ועוד שהרי "שמעון ס' ל אנא כר"יהודה שהרי חכמים מודים לו א' ולימא מר הלכה כר

: רבי אלעזר בן עזריה מודה לו

כלי קבול ומשום  הרחים של פלפלין טמאה משום שלשה כלים משום  ב משנה,דף כג

: כלי מתכת ומשום כלי כברה

תנא תחתונה משום כלי קבול אמצעית משום כלי כברה עליונה משום   ב גמרא,דף כג

: כלי מתכת

עגלה של קטן טמאה מדרס ונטלת בשבת ואינה נגררת אלא על גבי כלים   ב משנה,דף כג

: ובשתיהודה אומר כל הכלים אין נגררין חוץ מן העגלה מפני שהיא כ' ר

עגלה של קטן טמאה מדרס דהא סמיך עלויה ונטלת בשבת משום דאיכא   ב גמרא,דף כג

תורת כלי עלה ואינה נגררת אלא על גבי כלים על גבי כלים אין על גבי קרקע לא מאי 

שמעון ' יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין אסור דאי ר' טעמא דקא עביד חריץ מני ר

רבי שמעון אומר גורר אדם מטה כסא [ דתניא]> דתנן>האמר דבר שאין מתכוין מותר 

יהודה אומר אין הכל נגררין ' וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ אימא סיפא ר

בשבת חוץ מן העגלה מפני שהיא כובשת מפני שכובשת אין אבל חריץ לא עבדא תרי 

:  תנאי ואליבא דרבי יהודה

  

מסכת ביצה פרק ג 

ט ואין נותנין לפניהם מזונות אבל צדין "דגים מן הביברים ביו אין צדין  ב משנה,דף כג

ג אומר לא כל הביברין שוין זה הכלל "חיה ועוף מן הביברין ונותנין לפניהם מזונות רשב

כל 

: המחוסר צידה אסור ושאינו מחוסר צידה מותר  א משנה,דף כד



יום טוב ואין נותנין ורמינהו ביברין של חיה ושל עופות אין צדין מהם ב  א גמרא,דף כד

' לפניהם מזונות קשיא חיה אחיה קשיא עופות אעופות בשלמא חיה אחיה לא קשיא הא ר

יהודה אומר הצד צפור למגדל וצבי לבית חייב לבית הוא דמחייב ' יהודה הא רבנן דתנן ר

אבל לביברין לא וחכמים אומרים צפור למגדל וצבי לגנה ולחצר ולביברין אלא עופות 

קשיא וכי תימא הא נמי לא קשיא הא בביבר מקורה הא בביבר שאינו מקורה והא אעופות 

בית דכביבר מקורה דמי ובין לרבי יהודה ובין לרבנן צפור למגדל אין לבית לא אמר רבה 

ישמעאל למה ' בר רב הונא הכא בצפור דרור עסקינן שאינה מקבלת מרות דתנא דבי ר

השתא דאתית להכי חיה אחיה נמי לא קשיא נקרא שמה צפור דרור שדרה בבית כבשדה 

הא בביבר קטן הא בביבר גדול היכי דמי ביבר קטן היכי דמי ביבר גדול אמר רב אשי כל 

היכא דרהיט אבתרה ומטי לה בחד שחיא ביבר קטן ואידך ביבר גדול אי נמי כל היכא 

א דכתלי דאיכא עוקצי עוקצי ביבר גדול ואידך ביבר קטן אי נמי כל היכא דנפלי טול

אמר רב  : 'ג אומר לא כל הביברין שוין וכו"רשב : אהדדי ביבר קטן ואידך ביבר גדול

יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי שמעון בן גמליאל אמר ליה אביי הלכה 

זה הכלל  : מכלל דפליגי אמר ליה ומאי נפקא לך מינה אמר ליה גמרא גמור זמורתא תהא

היכי דמי מחוסר צידה אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל  : 'כל המחוסר צידה וכו

כל שאומר הבא מצודה ונצודנו אמר ליה אביי והא אווזין ותרנגולין שאומרים הבא מצודה 

ונצודנו ותניא הצד אווזין ותרנגולין ויוני הרדיסאות פטור אמר רבה בר רב הונא אמר 

כלובן לערב והרי יוני שובך ויוני עלייה שמואל הללו באין לכלובן לערב והללו אין באין ל

דבאין לכלובן לערב ותניא הצד יוני שובך ויוני עלייה וצפרים שקננו בטפיחין בבירות 

חייב אלא אמר רבה בר רב הונא אמר שמואל הללו באין לכלובן לערב ומזונותן עליך 

יי והני לא והללו באין לכלובן לערב ואין מזונותן עליך רב מרי אמר הני עבידי לרבו

: עבידי לרבויי כולהו נמי עבידי לרבויי לכלובן קאמרינן דעבידי לרבויי

מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מערב יום טוב לא יטול מהן ביום טוב   א משנה,דף כד

אלא אם כן יודע שנצודו מערב יום טוב ומעשה בנכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל 

: לקבל הימנו ואמר מותרין הן אלא שאין רצוני

מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ספק מוכן אסור ורבן גמליאל   א גמרא,דף כד

מתיר ומעשה נמי בנכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל ואמר מותרין הן אלא שאין 

ג ואיכא דמתני לה אהא "רצוני לקבל הימנו אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כר

' רבי יהושע אוסר אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרג מתיר ו"דתניא ספק מוכן ר

יהושע ואיכא דמתני לה אהא דתניא 

שוחטין מן הנגרין ביום טוב אבל לא מן הרשתות ומן המכמורות רבי   ב גמרא,דף כד

שמעון בן אלעזר אומר בא ומצאן מקולקלין מערב יום טוב בידוע שמערב יום טוב נצודו 

ומותרין בא ומצאן מקולקלין ביום טוב בידוע שביום טוב נצודו ואסורין הא גופה קשיא 

וע שמערב יום טוב נצודו טעמא דבא ומצאן אמרת בא ומצאן מקולקלין מערב יום טוב ביד

מקולקלין הא ספיקא אסורין אימא סיפא בא ומצאן מקולקלין ביום טוב בידוע שביום טוב 

נצודו טעמא דבא ומצאן מקולקלין הא ספיקא מערב יום טוב נצודו ומותרין הכי קאמר בא 

הא ספיקא נעשה ומצאן מקולקלין מערב יום טוב בידוע שמערב יום טוב נצודו ומותרין 

 : כמי שנצודו ביום טוב ואסורין אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי שמעון בן אלעזר

מותרין למאי רב אמר מותרין לקבל ולוי אמר מותרין באכילה אמר רב  : ואמר מותרין הם



לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת דאנא ולוי הוינן קמיה דרבי כי 

שמעתא באורתא אמר מותרין באכילה בצפרא אמר מותרין לקבל אנא דהואי אמרה להא 

בי מדרשא הדרי בי לוי דלא הוה בי מדרשא לא הדר ביה מיתיבי נכרי שהביא דורון 

ד מותרין לקבל שפיר "לישראל אפילו דגים המפולמין ופירות בני יומן מותרין בשלמא למ

מי שרו באכילה ולטעמיך פירות בני  אלא למאן דאמר מותרין באכילה פירות בני יומן

יומן מי שרו בטלטול אלא בכוורי דאדימי ופירי דכבישי בירקא עסקינן ואמאי קרי להו 

בני יומן שהן כעין בני יומן אמר רב פפא הלכתא נכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב 

ו המין אם יש מאותו המין במחובר אסור ולערב נמי אסורין בכדי שיעשו ואם אין מאות

במחובר תוך התחום מותר 

חוץ לתחום אסור והבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר אמר רבה   א גמרא,דף כה

בר רב הונא אמר רב הסוכר אמת המים מערב יום טוב ולמחר השכים ומצא בה דגים 

מותרין אמר רב חסדא מדברי רבינו נלמוד חיה שקננה בפרדס אינה צריכה זמון אמר רב 

ל חברין ברברבתא איכא דאמרי אמר רבה בר רב הונא מדברי רבינו נלמוד חיה נחמן נפ

שקננה בפרדס אינה צריכה זמון אמר רב נחמן נפל בר חברין ברברבתא התם לא קא 

עביד מעשה הכא קא עביד מעשה ולא בעיא זמון והתניא חיה שקננה בפרדס צריכה לזמן 

באמה וזו עדות שהעידו מפי שמעיה  וצפור דרור צריך לקשור בכנפיה כדי שלא תתחלף

ש בן אלעזר מודים בית שמאי ובית הלל "ואבטליון תיובתא ומי בעיא זמון והתניא אמר ר

על שהזמינן בתוך הקן ומצא לפני הקן שאסורין במה דברים אמורים ביוני שובך ויוני 

חיה שקננה עליה וצפרים שקננו בטפיחין ובבירה אבל אווזים ותרנגולים ויוני הרדסיאות ו

בפרדס מותרין ואין צריכין זמון וצפור דרור צריכה לקשר בכנפיה כדי שלא תתחלף 

באמה והמקושרים והמנוענעין בבורות ובבתים ובשיחין ובמערות מותרין ובאילנות 

נ "אסורין שמא יעלה ויתלוש והמקושרין והמנוענעין בכל מקום אסורין משום גזל אמר ר

ה בזמון סגי לה צידה מעליותא בעיא אלא אמר רב נחמן לא קשיא הא בה הא באמה אמ

: בר יצחק אידי ואידי בדידה הא בגנה הסמוכה לעיר הא בגנה שאינה סמוכה

בהמה מסוכנת לא ישחוט אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזית   א משנה,דף כה

וטה אבל ע אומר אפילו כזית חי מבית טביחתה שחטה בשדה לא יביאנה במוט ובמ"צלי ר

: מביא בידו אברים אברים

אמר רמי בר אבא הפשט ונתוח בעולה והוא הדין לקצבים מכאן למדה   א גמרא,דף כה

ל אילימא "מאי קמ> לאפוקי>תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר קודם הפשט ונתוח 

לאפוקי מדרב הונא דאמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה 

נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה והאנן תנן מתניתין כדרב נשחטה 

הונא דתנן רבי עקיבא אומר אפילו כזית חי מבית טביחתה מאי לאו מבית טביחתה ממש 

לא ממקום שטובחת אכילתה והא תני רבי חייא מקום טביחתה ממש אלא רמי בר אבא 

ל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו ל כדתניא לא יאכ"אורח ארעא קמ  ב גמרא,דף כה

ז גרגרן תנו "ז רעבתן כיוצא בו לא ישתה אדם כוסו בבת אחת ואם שתה ה"ואם אכל ה

רבנן השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן שנים דרך ארץ שלשה מגסי הרוח ואמר רמי 

בר אבא חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא נטיעה מקטע רגליהון דקצביא ודבועלי נדות 

ויוסיפו בני ישראל ( שופטים י)וסא מקטע רגליהון דשנאיהון של ישראל שנאמר תורמ

ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות ואת אלהי ארם ואת אלהי צידון ' לעשות הרע בעיני ה



ולא עבדוהו ממשמע ' ואת אלהי מואב ואת אלהי בני עמון ואת אלהי פלשתים ויעזבו את ה

ר אלעזר אמר "ל ולא עבדוהו א"עבדוהו ומה ת איני יודע שלא' שנאמר ויעזבו את ה

ה אפילו כתורמוס הזה ששולקין אותו שבע פעמים ואוכלין אותו בקנוח סעודה לא "הקב

' מ מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין תנא דבי ר"עשאוני בני תנא משמיה דר

הם דת אש ה ראויין הללו שתנתן ל"מימינו אש דת למו אמר הקב( דברים לג)ישמעאל 

נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון > לא>איכא דאמרי דתיהם של אלו אש שאלמלא 

עזין הן ישראל באומות כלב בחיות ' ש בן לקיש ג"יכולין לעמוד בפניהם והיינו דאמר ר

שחטה בשדה לא יביאנה  : א אף צלף באילנות"א אף עז בבהמה דקה וי"תרנגול בעופות וי

מא יוצא במקלו ולא הרועה בתרמילו ואין יוצאין בכסא אחד האיש ר אין הסו"ת : במוט

יעקב בר אידי זקן אחד היה בשכונתינו והיה יוצא בגלודקי ' ואחד האשה איני והא שלח ר

יהושע בן לוי ואמר אם רבים צריכין לו מותר וסמכו רבותינו על ' שלו ובאו ושאלו את ר

נ בר "מהיני לשילי ומשילי להיני ואמר רדברי אחי שקיא דאמר אנא אפיקתיה לרב הונא 

יצחק אנא אפיקתיה למר שמואל משמשא לטולא ומטולא לשמשא התם כדאמר טעמא אם 

ל רב נחמן לחמא בר אדא שליח ציון כי סלקת להתם אקיף "היו רבים צריכין לו מותר א

אזל יעקב בר אידי ובעי מיניה כסא מה אתון ביה אד' וזיל אסולמא דצור וזיל לגבי דר

ל כסא מה אתון ביה "יעקב בר אידי כי סליק אשכחיה לרבי זריקא א' להתם נח נפשיה דר

אמי ובלבד שלא יכתף מאי ובלבד שלא יכתף אמר רב יוסף בריה דרבא ' ל הכי אמר ר"א

באלונקי איני והא רב נחמן שרא לה לילתא למיפק אאלונקי שאני ילתא דבעיתא אמימר 

: דרגלא משום ביעתותא ואמרי לה משום דוחקא דצבורא ומר זוטרא מכתפי להו בשבתא

בכור שנפל לבור רבי יהודה אומר ירד מומחה ויראה   ב משנה,דף כה

אם יש בו מום יעלה וישחוט ואם לאו לא ישחוט רבי שמעון אומר כל   א משנה,דף כו

: שאין מומו ניכר מבעוד יום אין זה מן המוכן

יהודה סבר רואין ' ימא ברואין מומין קמפלגי דרבמאי קא מפלגי אי נ  א גמרא,דף כו

ט ולפלגו ברואין מומין דעלמא בכור "שמעון סבר אין רואין מומין בי' ט ור"מומין בי

ל "יהושע קמ' א משום צער בעלי חיים לערים ולסקיה כר"שנפל לבור אצטריכא ליה סד

א לשחטיה קא "סדאי הכי לא ישחוט לא יעלה וישחוט מבעי ליה לא צריכא דעבר ואסקיה 

משמע לן לשחטיה הא תם הוא לא צריכא דנפל ביה מומא והא מוקצה הוא אלא דנפל ביה 

מום עובר מערב יום טוב והשתא הוה ליה מום קבוע מהו דתימא דדעתיה עלויה ונשחטיה 

יהודה הנשיא אומר ירד מומחה ויראה אם יש בו ' ר בכור תם שנפל לבור ר"ת : ל"קמ

שמעון בן מנסיא הרי אמרו אין רואין ' ואם לאו לא ישחוט אמר לו רמום יעלה וישחוט 

ט נולד בו מום "ט אין מבקרין אותו בי"מומין ביום טוב כיצד נולד בו מום מערב י

שמעון אומר אין זה מן המוכן ושוין שאם נולד הוא ומומו עמו ' ט ר"בי  ב גמרא,דף כו

ט לכתחלה "ומו עמו מבקרין אותו בישזה מן המוכן דרש רבה בר רב הונא נולד הוא ומ

ל רב נחמן אבא תני אם עבר ובקרו מבוקר ואת אמרת מבקרין אותו לכתחלה אמר "א

אביי כותיה דרבה בר רב הונא מסתברא מדקתני תלתא בבי נולד בו מום מערב יום טוב 

 אין מבקרין אותו ביום טוב לכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי נולד בו מום ביום טוב

שמעון אומר אין זה מן המוכן דאפילו דיעבד נמי לא והדר תני ושוין שאם נולד ומומו ' ר

עמו שזה מן המוכן דאפילו לכתחלה נמי והא כי אתא רב אושעיא אתא ואייתי מתניתא 

ט חכמים אומרים אין זה מן "ט ובין שנולד בו מום בי"בידיה בין שנולד בו מום מערב י



אדא בר אוכמי היא דמשבש ותני אמר רב נחמן בר יצחק  המוכן ואלא קשיא הך ההיא

ט אין זה מן המוכן "שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מערב י' נמי דייקא דקתני ר' מתני

מאי אין מומו ניכר אילימא שאין מומו ניכר כלל פשיטא צריכא למימר אלא דלא אתחזי 

זה מן המוכן שמע מינה בעי ט אם מום קבוע אם מום עובר קתני מיהת אין "לחכם מערב י

מיניה הלל מרבא יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת היכי דמי אי דאחזי בין 

ל "השמשות אחזי אי דלא אחזי לא אחזי לא צריכא דאחזי והדר אדחי והדר אחזי מאי א

יש מוקצה איתיביה ושוין שאם נולד ומומו עמו שזה מן המוכן ואמאי נימא האי בכור 

רא הוה חזי אגב אמיה אתיליד ליה אדחי ליה אחזייה לחכם אשתרי ליה אמר אביי מעיק

ואיתימא רב ספרא כגון דיתבי דייני התם איכא דאמרי אמר ליה אין מוקצה לחצי שבת 

לימא מסייע ליה ושוין שאם נולד ומומו עמו שזה מן המוכן והא בכור מעיקרא הוה חזי 

יה לחכם אשתרי ליה אמר אביי ואיתימא רב ספרא אגב אמיה אתיליד ליה אדחי ליה אחזי

ש היה אוכל בענבים והותיר והעלן לגג לעשות מהן צמוקין "כגון דיתבי דייני התם ת

בתאנים והותיר והעלן לגג לעשות מהן גרוגרות לא יאכל מהן עד שיזמין מבעוד יום וכן 

חזו למה ליה הזמנה אתה מוצא באפרסקין ובחבושין ובשאר כל מיני פירות היכי דמי אי ד

אי דלא חזו כי אזמין להו מאי הוי וכי תימא דלא ידע אי חזו אי לא חזו והאמר רב כהנא 

מוקצה שיבש ואין הבעלים מכירין בו מותר אלא לאו דחזו ואדחו והדר אחזו ואי אמרת 

אין מוקצה למה להו הזמנה אלא מאי יש מוקצה כי אזמין להו מאי הוי לא צריכא דאחזו 

חזו דאיכא אינשי דאכלי ואיכא אינשי דלא אכלי אזמין גלי דעתיה לא אזמין לא גלי ולא א

ש מפולין ועדשים דהא פולין ועדשים מעיקרא חזו לכוס שדינהו "דעתיה אמר רבי זירא ת

בקדרה אדחו להו 

גמר בשולייהו חזו להו אמר ליה אביי ולטעמיך תקשי לך קדרות דעלמא   א גמרא,דף כז

דעלמא בין השמשות רותחות הן ולאורתא אכלינן מינייהו אלא גמרו  דהא סתם קדרות

יהודה נשיאה הוה ליה ' בידי אדם לא קא מבעיא לן כי קא מבעיא לן גמרו בידי שמים ר

ל רבי זריקא ואיתימא רבי "אמי סבר דלא למחזייה א' ההוא בוכרא שדריה לקמיה דר

שדריה לקמיה דרבי יצחק נפחא סבר יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה הדר ' ירמיה ר

ל "יהודה א' שמעון הלכה כר' יהודה ור' זריקא ר' ירמיה ואיתימא ר' ל ר"דלא למחזייה א

ל ואת מה בידך "שמעון א' רבי אבא מאי טעמא לא שבקתינהו לרבנן למעבד עובדא כר

שמעון אמר מאן דהוא אזכי ואסק להתם ואגמרה ' זירא הלכה כר' ל הכי אמר ר"א

ל אמר מר הלכה כרבי "זירא א' מעתא מפומיה דמרה כי סליק להתם אשכחיה לרלש

שמעון אומר כל שאין מומו ניכר ' ל לא אנא מסתברא אמרי מדקתני במתניתין ר"שמעון א

מ מסתברא כוותיה מאי "מבעוד יום אין זה מן המוכן וקתני לה בברייתא בלשון חכמים ש

ר יהושע בן "רברבי דאמר רבי שמעון בן פזי א ש דתליא באשלי"הוי עלה אמר רב יוסף ת

שמעון וחבריו אמרו ' ר יוסי בן שאול אמר רבי משום קהלא קדישא דבירושלים ר"לוי א

מאיר אמרוה דתנן ' הלכה כרבי מאיר אמרו והא אינהו קשישי מניה טובא אלא בשיטת ר

ר הואיל יהודה מתיר ורבי מאיר אומ' השוחט את הבכור ואחר כך הראה את מומו ר

מאיר ראיית בכור לאו כראיית טרפה ' ונשחט שלא על פי מומחה אסור אלמא קסבר ר

ט ראיית "ראיית בכור מחיים ראיית טרפה לאחר שחיטה ומינה ראיית טרפה אפילו בי

ל אביי אטו התם ברואין מומין פליגי בקנסא פליגי דאמר רבה בר בר "ט א"בכור מערב י

עין כולי עלמא לא פליגי דאסור משום דמשתנין כי פליגי יוחנן בדוקין שב' חנה אמר ר



במומין שבגוף רבי מאיר סבר גזרינן מומין שבגוף אטו מומין שבעין ורבי יהודה סבר לא 

גזרינן אמר רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דיקא דקתני רבי מאיר אומר הואיל ונשחט 

ע מינה אמי ורדינאה חזי שלא על פי מומחה אסור שמע מינה קנסא הוא דקא קניס שמ

בוכרא דבי נשיאה הוה ביומא טבא לא הוה חזי אתו ואמרו ליה לרבי אמי אמר להו שפיר 

קא עביד דלא חזי איני והא רבי אמי גופיה חזי רבי אמי כי חזי מאתמול הוה חזי 

ט שיולי קא משייל היכי הוה עובדא כי הא דההוא גברא דאייתי "ובי  ב גמרא,דף כז

יה דרבא אפניא דמעלי יומא טבא הוה יתיב רבא וקא חייף רישיה דלי עיניה בוכרא לקמ

ל הוה "ל זיל האידנא ותא למחר כי אתא למחר אמר היכי הוה עובדא א"וחזייה למומיה א

שדיין שערי בהך גיסא דהוצא והוה איהו באידך גיסא בהדי דבעי למיכל עייל רישיה 

ל לא ומנא תימרא דגרמא אסור "יה אל דלמא את גרמת ל"ופרטיה הוצא לשפותיה א

מום לא יהיה בו אין לי אלא שלא יהיה בו מום מניין שלא יגרום לו על ( ויקרא כב)דתניא 

ל "ידי דבר אחר שלא יביא בצק או דבלה ויניח לו על גבי האזן כדי שיבא הכלב ויטלנו ת

: כל מום אמר מום ואמר כל מום( ויקרא כב)

א יזיזנה ממקומה ומעשה ושאלו את רבי טרפון עליה ועל בהמה שמתה ל  ב משנה,דף כז

: החלה שנטמאת ונכנס לבית המדרש ושאל ואמרו לו לא יזיזם ממקומם

רבי שמעון אומר [ דתניא]> דתנן>שמעון ' לימא תנן סתמא דלא כר  ב גמרא,דף כז

ה יהודה אומר אם לא הית' מחתכין את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים ר

שמעון בבעלי חיים שמתו ' שמעון מודה ר' נבלה מערב שבת אסורה אפילו תימא ר

שאסורין הניחא למר בר אמימר משמיה דרבא דאמר מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים 

שמתו שאסורין שפיר אלא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר חלוק היה רבי 

כא למימר תרגומה זעירי בבהמת שמעון אפילו בבעלי חיים שמתו שמותרים מאי אי

קדשים דיקא נמי דקתני עליה ועל החלה שנטמאת מה חלה דקדישא אף בהמה דקדישא 

אלא טעמא דקדישא הא דחולין שריא הניחא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר 

שמעון אף בבעלי חיים שמתו שמותרין שפיר אלא למר בר אמימר משמיה ' חלוק היה ר

ה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין מאי איכא למימר הכא דרבא דאמר מוד

: במאי עסקינן במסוכנת ודברי הכל

ט אבל נמנין עליה מערב יום טוב "אין נמנין על הבהמה לכתחלה ביו  ב משנה,דף כז

: ושוחטין ומחלקין ביניהם

כתחלה על מאי אין נמנין אמר רב יהודה אמר שמואל אין פוסקין דמים ל  ב גמרא,דף כז

ט היכי עביד אמר רב מביא שתי בהמות ומעמידן זו אצל זו ואומר זו כזו תניא "הבהמה ביו

נמי הכי לא יאמר אדם לחברו הריני עמך בסלע הריני עמך בשתים אבל אומר לו הריני 

: עמך למחצה ולשליש ולרביע

א אין "חכיהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ ו' ר  א משנה,דף כח

: משגיחין בכף מאזנים כל עיקר

לשמרו מן העכברים אמר ' מאי כל עיקר אמר רב יהודה אמר שמואל אפי  א גמרא,דף כח

רב אידי בר אבין והוא דתליא בתריטא ואמר רב יהודה אמר שמואל טבח אומן אסור 

לשקול בשר ביד ואמר רב יהודה אמר שמואל טבח אומן אסור לשקול בשר במים ואמר 

רב חייא בר אשי אסור לעשות בית יד בבשר אמר רבינא ובידא שרי אמר רב הונא מותר 

ש ברבי "חייא ור' לעשות סימן בבשר כי הא דרבה בר רב הונא מחתך לה אתלת קרנתא ר



יהודה האמר ' שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב כמאן לא כרבי יהודה ולא כרבנן אי כר

הקופיץ כנגד הכלי אין כנגד מידי אחרינא לא אי  שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד

' יהושע דתניא ר' כרבנן הא אמרי אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר אינהו דעבוד כר

יהושע הואיל ותנן ' יהושע אומר שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב אמר רב יוסף הלכה כר

ל "כנגד מנה בבכור א בבכורות כותיה דתנן פסולי המוקדשין הנאתן להקדש ושוקלין מנה

יהושע הכא אלא דליכא בזיון קדשים אבל התם ' אביי ודלמא לא היא עד כאן לא קאמר ר

דאיכא בזיון קדשים לא אי נמי עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא משום דלא מחזי 

כעובדין דחול אבל הכא דמחזי כעובדין דחול לא למימרא דקפדי אהדדי והא הנהו שב 

ש ברבי אמר רב פפא "חייא ולא קפיד ר' רבי ואשתכח חמש מנייהו בי רבניתא דאתו לבי 

: ש ברבי ובר קפרא"שדי גברא בינייהו אי רבי חייא ורבי ישמעאל ברבי יוסי אי ר

: אין משחיזין את הסכין ביום טוב אבל משיאה על גבי חברתה  א משנה,דף כח

ל במשחזת של עץ מותר אמר רב הונא לא שנו אלא במשחזת של אבן אב  א גמרא,דף כח

אמר רב יהודה אמר שמואל הא דאמרת של אבן אסור לא אמרן אלא לחדדה אבל להעביר 

שמנוניתה מותר מכלל דבשל עץ אפילו לחדדה נמי מותר איכא דמתני לה אסיפא בשל עץ 

מותר אמר רב יהודה אמר שמואל הא דאמרת בשל עץ מותר לא אמרן אלא להעביר 

סור מכלל דבשל אבן אפילו להעביר שמנוניתה אסור איכא שמנוניתה אבל לחדדה א

ט אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו "דמתני לה אמתניתין אין משחיזין את הסכין ביו

ג חברתה אפילו לחדדה נמי מותר "אלא לחדדה אבל להעביר שמנוניתה מותר מכלל דע

ר שמואל לא שנו ואיכא דמתני לה אסיפא אבל משיאה על גבי חברתה אמר רב יהודה אמ

אלא להעביר שמנוניתה אבל לחדדה אסור מכלל דבמשחזת אפילו להעביר שמנוניתה 

ט לשבת "יהודה דתניא אין בין יו' אסור מאן תנא דבמשחזת אסור אמר רב חסדא דלא כר

ל רבא לרב חסדא דרשינן "יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש א' אלא אוכל נפש בלבד ר

אמר ליה יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמאי  משמך הלכה כרבי יהודה

אמר רב נחמיה בריה דרב יוסף הוה קאימנא קמיה דרבא והוה קא 

מעבר לסכינא אפומא דדקולא ואמרי ליה לחדדה קא עביד מר או   ב גמרא,דף כח

להעביר שמנוניתה ואמר לי להעביר שמנוניתה וחזיתי לדעתיה דלחדדה קא עביד וקסבר 

לכה ואין מורין כן ואמר אביי הוה קאימנא קמיה דמר והוה קא מעבר סכינא אשפתא ה

דרחיא ואמרי ליה לחדדה קא בעי מר או להעביר שמנוניתה ואמר לי להעביר שמנוניתה 

וחזיתי לדעתיה דלחדדה קא עביד וקסבר הלכה ואין מורין כן איבעיא להו מהו להראות 

רב ביזנא שרי ורבנן אסרי ורב יוסף אמר תלמיד סכין לחכם ביום טוב רב מרי בריה ד

חכם רואה לעצמו ומשאילה לאחרים ואמר רב יוסף סכין שעמדה מותר לחדדה ביום טוב 

והני מילי הוא דפסקא אגב דוחקא דרש רב חסדא ואיתימא רב יוסף אחד סכין שנפגמה 

הודה ורבנן י' ואחד שפוד שנרצם ואחד גריפת תנור וכירים ביום טוב באנו למחלוקת ר

יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש ' ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד ר"דתניא אין בין יו

יהודה אמר ' הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשיריו ור( שמות יב)ק אמר קרא "ט דת"מ

ק הא כתיב לכם אמר לך ההוא לכם ולא לנכרים ואידך "קרא לכם לכם לכל צרכיכם ות

כתיב הוא וכתיב לכם ולא קשיא כאן במכשירין שאפשר  נמי הא כתיב הוא אמר לך

ט אמר רב יהודה אמר "ט כאן במכשירין שאי אפשר לעשותן מערב יו"לעשותן מערב יו

ג דמפשיט בידיה ואמר "ט פשיטא לא צריכא דאע"שמואל שפוד שנרצף אסור לתקנו ביו



ר אהבה אמר ט רב אדא ב"רב יהודה אמר שמואל שפוד שצלו בו בשר אסור לטלטלו ביו

רב מלכיו שומטו ומניחו בקרן זוית אמר רב חייא בר אשי אמר רב הונא והוא שיש עליו 

כזית בשר רבינא אמר אף על פי שאין עליו בשר מותר לטלטלו מידי דהוה אקוץ ברשות 

הרבים אמר רב חיננא בריה דרב איקא שפוד שפחות וגומות רב מלכיו בלורית אפר 

ב פפא אמר מתניתין ומתניתא רב מלכיא שמעתתא רב מלכיו מקלה וגבינה רב מלכיא ר

: וסימניך מתניתין מלכתא מאי בינייהו איכא בינייהו שפחות

: לא יאמר אדם לטבח שקול לי בדינר בשר אבל שוחט ומחלק ביניהם  ב משנה,דף כח

היכי עביד כי הא   ב גמרא,דף כח

רי חלקא ופלגו חלקא דבסורא אמרי תרטא ופלגו תרטא בנרש אמ  א גמרא,דף כט

: בפומבדיתא אמרי אוזיא ופלגו אוזיא בנהר פקוד ובמתא מחסיא אמרי רבעא ופלגו רבעא

יהודה אומר אם היה ' אומר אדם לחברו מלא לי כלי זה אבל לא במדה ר  א משנה,דף כט

ט "כלי של מדה לא ימלאנו מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו מערב יו

ט אבא שאול אומר אף במועד עושה כן מפני ברורי המדות וחכמים "ות ביוונותנן ללקוח

: אומרים אף בחול עושה כן מפני מצוי המדות

מאי אבל לא במדה אמר רב יהודה אמר שמואל אבל לא בכלי המיוחד   א גמרא,דף כט

יהודה למימר אפילו כלי העומד למדה לא ' למדה אבל כלי העומד למדה ימלאנו ואתא ר

יהודה לחומרא ורבנן לקולא והא אפכא שמעינן להו ' ו אלמא גבי שמחת יום טוב רימלאנ

דתנן רבי יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי וכנגד הקופיץ וחכמים אומרים אין 

יהודה ' יהודה לקולא ורבנן לחומרא קשיא דר' משגיחין בכף מאזנים כל עיקר אלמא ר

יהודה לא קשיא התם בשאינו עומד ' ודה אדריה' יהודה קשיא דרבנן אדרבנן דר' אדר

למדה הכא בעומד למדה דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא התם קא עביד כדעבדין בחול הכא 

לא קא עביד כדעבדין בחול רבא אמר מאי אבל לא במדה שלא יזכור לו שם מדה אבל כלי 

מא גבי יהודה למימר כלי המיוחד למדה לא ימלאנו אל' המיוחד למדה ימלאנו ואתא ר

שמחת יום טוב רבי יהודה לחומרא ורבנן לקולא והא אפכא שמעינן להו דתנן רבי יהודה 

אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי וכנגד הקופיץ וחכמים אומרים אין משגיחין בכף 

יהודה ' יהודה אדר' יהודה לקולא ורבנן לחומרא קשיא דר' מאזנים כל עיקר אלמא ר

ק התם בשאינו מיוחד למדה הכא מיוחד "יהודה ל' אדר יהודה' קשיא דרבנן אדרבנן דר

למדה דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא התם קא עביד כדעבדין בחול הכא לא קעביד כדעבדין 

 : מעשה באבא שאול בן בטנית : בחול דעבדי אינשי דמקרבי חמרא במנא דכילא ושתו

לש מאות גרבי יין תנא אף במועד עושה כן מפני בטול בית המדרש תנו רבנן הוא כנס ש

מברורי המדות וחבריו כנסו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המדות והביאום לפני הגזברים 

לירושלים אמרו להם אי אתם זקוקים לכך אמרו להם אף אנו אין רצוננו בכך אמרו להם 

הואיל והחמרתם על עצמכם עשו מהם צרכי רבים דתניא גזל ואינו יודע למי גזל יעשה 

ם מאי נינהו אמר רב חסדא בורות שיחין ומערות אדבריה רב חסדא לרבנא בהם צרכי רבי

ט אבל קודר הוא קב או קבים "עוקבא ודרש לא ימדוד אדם שעורים ויתן לפני בהמתו ביו

ונותן לפני בהמתו ואינו חושש והנחתום מודד תבלין ונותן לתוך קדרתו כדי שלא יקדיח 

ט ונותנת לתוך עיסתה "דת אשה קמח ביותבשילו אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב מוד

כדי שתטול חלה בעין יפה ושמואל אמר אסור והא תנא דבי שמואל מותר אמר אביי 

השתא דאמר שמואל אסור ותנא דבי שמואל מותר 



שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן תנו רבנן אין שונין קמח ביום   ב גמרא,דף כט

א אמרו שונין ושוין שאם נפל לתוכן צרור או יהודה בן בתיר' טוב משום רבי פפייס ור

קיסם ששונין תני תנא קמיה דרבינא אין שונין קמח ביום טוב אבל נפל צרור או קיסם 

בורר בידו אמר ליה כל שכן דאסור דהוה ליה כבורר דרש רבא בר רב הונא זוטי אפתחא 

שקילא טיבותך דנהרדעא שונין קמח ביום טוב אמר להו רב נחמן פוקו ואמרו ליה לאבא 

ושדי אחזרי פוק חזי כמה מהולתא הדרן בנהרדעא דביתהו דרב יוסף נהלא קמחא אגבא 

דמהולתא אמר לה חזי דאנא רפתא מעליתא בעינא דביתהו דרב אשי נהלא קמחא אגבא 

דפתורא אמר רב אשי הא דידן ברתיה דרמי בר חמא ורמי בר חמא מרא דעובדא הוה ואי 

: וה עבדאלאו דחזיא מבי נשא לא ה

הולך אדם אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי ביצים ואגוזים במנין   ב משנה,דף כט

: שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו

ר הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו ואומר לו תן לי גדי אחד או טלה "ת  ב גמרא,דף כט

אחד אצל טבח הרגיל אצלו ואומר לו תן לי כף אחת או ירך אחת אצל פטם הרגיל אצלו 

ואומר לו תן לי תור אחד או גוזל אחד אצל נחתום הרגיל אצלו ואומר לו תן לי ככר אחד 

אומר לו תן לי עשרים ביצים או חמשים אגוזים או גלוסקא אחת ואצל חנוני הרגיל אצלו ו

שמעון ' עשרה אפרסקין וחמשה רמונים ואתרוג אחד ובלבד שלא יזכיר לו סכום מדה ר

:  בן אלעזר אומר ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח

  

מסכת ביצה פרק ד 

המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה אבל מביא הוא על   ב משנה,דף כט

כתפו או לפניו וכן המוליך את התבן לא יפשיל את הקופה לאחוריו אבל מביאה הוא בידו 

ומתחילין 

: בערמת התבן אבל לא בעצים שבמוקצה  א משנה,דף ל

תנא אם אי אפשר לשנות מותר אתקין רבא במחוזא דדרו בדוחקא לדרו   א גמרא,דף ל

דדרו באכפא נפרוס סודרא ברגלא דדרו ברגלא לדרו באגרא דדרו באגרא לדרו באכפא 

א לשנות מותר אמר ליה רב חנן בר רבא לרב "עלויה ואם לא אפשר שרי דאמר מר אם א

אשי אמור רבנן כמה דאפשר לשנויי משנינן ביומא טבא והא הני נשי דקא מליין חצבייהו 

מיא ביומא טבא ולא קא משניין ולא אמרינן להו ולא מידי אמר ליה משום דלא אפשר 

עבד דמליא בחצבא רבה תמלי בחצבא זוטא קא מפשא בהלוכא דמליא בחצבא היכא לי

זוטא תמלי בחצבא רבה קא מפשי במשוי תכסייה בנכתמא זמנין דנפיל ואתי לאתויי 

תקטריה זמנין דמפסיק ואתי למקטריה תפרוס סודרא עלויה זמנין דמטמיש במיא ואתי 

י תנן אין מטפחין ואין מספקין ל רבא בר רב חנין לאבי"לידי סחיטה הלכך לא אפשר א

ואין מרקדין והאידנא דקא חזינן דעבדן הכי ולא אמרינן להו ולא מידי אמר ליה ולטעמך 

לא ליתיב איניש אפומא דלחיא דלמא מגנדר ליה חפץ ואתי [ רבה]> רבא>הא דאמר 

 והא הני נשי דשקלן חצבייהו ואזלן ויתבן אפומא דמבואה ולא> ר"אמות ברה' ד>לאתויי 

אמרינן להו ולא מידי אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין הכא נמי 



הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין והני מילי בדרבנן אבל בדאורייתא 

לא ולא היא לא שנא בדאורייתא ולא שנא בדרבנן לא אמרינן להו ולא מידי דהא תוספת 

 : תא הוא ואכלי ושתו עד שחשכה ולא אמרינן להו ולא מידייום הכפורים דאוריי

שמעון ' אמר רב כהנא זאת אומרת מתחילין באוצר תחלה מני ר : ומתחילין בערמת התבן

יהודה דאית ליה ' היא דלית ליה מוקצה אימא סיפא אבל לא בעצים שבמוקצה אתאן לר

אפילו רבי שמעון מודה מוקצה הכא בארזי ואשוחי עסקינן דמוקצה מחמת חסרון כיס ו

איכא דמתני לה אסיפא אבל לא בעצים שבמוקצה אמר רב כהנא זאת אומרת אין מתחילין 

באוצר תחלה מני רבי יהודה היא דאית ליה מוקצה אימא רישא מתחילין בערמת התבן 

ש דלית ליה מוקצה התם בתבנא סריא תבנא סריא הא חזי לטינא דאית ביה "אתאן לר

: קוצים

: אין נוטלין עצים מן הסוכה אלא מן הסמוך לה  שנהב מ,דף ל

מאי שנא מן הסוכה דלא דקא סתר אהלא מן הסמוך לה נמי קא סתר אהלא   ב גמרא,דף ל

אמר רב יהודה אמר שמואל מאי סמוך סמוך לדפנות רב מנשיא אמר אפילו תימא בשאין 

יוחנן אין נוטלין ' דר חייא בר יוסף קמיה' סמוך לדפנות כי תניא ההיא באסורייתא תניא ר

שמעון מתיר ושוין בסוכת החג בחג שאסורה ואם ' עצים מן הסוכה אלא מן הסמוך לה ור

התנה עליה הכל לפי תנאו ורבי שמעון מתיר והא קא סתר אהלא אמר רב נחמן בר יצחק 

הכא בסוכה נופלת עסקינן ורבי שמעון לטעמיה דלית ליה מוקצה דתניא מותר השמן 

ה אסור ורבי שמעון מתיר מי דמי התם אדם יושב ומצפה אימתי תכבה נרו שבנר ושבקער

הכא אדם יושב ומצפה אימתי תפול סוכתו אמר רב נחמן בר יצחק הכא בסוכה רעועה 

ושוין בסוכת החג בחג שהיא אסורה ואם התנה עליה  : עסקינן דמאתמול דעתיה עלויה

עקיבא מנין לעצי סוכה ' שום רומי מהני בה תנאי והאמר רב ששת מ : הכל לפי תנאו

יהודה בן ' ותניא ר' חג הסוכות שבעת ימים לה( ויקרא כג)שאסורין כל שבעה שנאמר 

ל חג "בתירא אומר מנין שכשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה ת

אמר רב מנשיא בריה דרבא סיפא אתאן ' אף סוכה לה' מה חג לה' הסוכות שבעת ימים לה

ה דעלמא אבל סוכה דמצוה לא מהני בה תנאה וסוכה דמצוה לא והתניא סככה לסוכ

כהלכתה ועטרה בקרמים ובסדינין המצויירין ותלה בה אגוזים שקדים אפרסקים ורמונים 

ופרכילי ענבים יינות שמנים וסלתות ועטרות שבלים אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום 

תנאו אביי ורבא דאמרי תרוייהו באומר  טוב האחרון של חג ואם התנה עליהם הכל לפי

איני בודל מהם כל בין השמשות דלא חלה קדושה עלייהו אבל עצי סוכה דחלה קדושה 

עלייהו אתקצאי לשבעה ומאי שנא מהא דאתמר הפריש שבעה אתרוגים לשבעת הימים 

אמר רב כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה לאלתר ורב אסי אמר כל אחת יוצא בה ואוכלה 

ר התם דמפסקו לילות מימים כל חד וחד יומא מצוה באפי נפשיה הוא הכא דלא למח

: מפסקו לילות מימים כולהו יומי כחדא יומא אריכתא דמי

מן המפוזר איזהו ' מביאין עצים מן השדה מן המכונס ומן הקרפף אפי  א משנה,דף לא

ותחת ואפילו בתוך יוסי אומר כל שנכנסין לו בפ' יהודה ר' קרפף כל שסמוך לעיר דברי ר

: תחום שבת

אמר רב יהודה אמר שמואל אין מביאין עצים אלא מן המכונסין   א גמרא,דף לא

ר "שבקרפף והא אנן תנן מן הקרפף ואפילו מן המפוזרים מתניתין יחידאה היא דתניא א

שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המפוזרים שבשדות שאין מביאין ועל 



ן שבקרפף שמביאין על מה נחלקו על המפוזרים שבקרפף ועל המכונסין המכונסי

שבשדות שבית שמאי אומרים לא יביא ובית הלל אומרים יביא אמר רבא עלי קנים ועלי 

גפנים אף על גב דמכנפי להו ומותבי כיון דאי מדלי זיקא מבדר להו כמפוזרים דמו 

אבעיא להו היכי  : 'איזהו קרפף וכו : ואסורין ואי אתנח מנא מאתמול עלייהו שפיר דמי

יוסי למימר כיון דאית ליה פותחת ' קאמר כל שסמוך לעיר והוא דאית ליה פותחת ואתא ר

אפילו בתוך תחום שבת נמי או דלמא הכי קאמר כל שסמוך לעיר בין דאית ליה פותחת 

פותחת  בתוך תחום שבת ודוקא דאית ליה' יוסי למימר אפי' בין דלית ליה פותחת ואתא ר

יוסי אומר כל שנכנסין לו ' ש מדקתני ר"אבל לית ליה פותחת אפילו סמוך לעיר נמי לא ת

מ אמר רב סלא "מ רבי יוסי תרתי לקולא קאמר ש"בפותחת ואפילו בתוך תחום שבת ש

: אמר רבי ירמיה הלכה כרבי יוסי להקל

ט ואין "ביואין מבקעין עצים לא מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה   א משנה,דף לא

: מבקעין לא בקרדום ולא במגרה ולא במגל אלא בקופיץ

והאמרת רישא אין מבקעין כלל אמר רב יהודה אמר שמואל חסורי   ב גמרא,דף לא

ט אבל "מחסרא והכי קתני אין מבקעין מן הסואר של קורות ולא מן הקורה שנשברה ביו

קעין לא בקרדום ולא במגל ט וכשהן מבקעין אין מב"מבקעין מן הקורה שנשברה מערב יו

ולא במגרה אלא בקופיץ תניא נמי הכי אין מבקעין עצים לא מן הסואר של קורות ולא מן 

אמר רב חיננא בר שלמיא  : ולא בקרדום : ט לפי שאינו מן המוכן"הקורה שנשברה ביו

משמיה דרב לא שנו אלא בנקבות שלו אבל בזכרות שלו מותר פשיטא בקופיץ תנן מהו 

מ קופיץ לחודיה אבל קרדום וקופיץ אימא מגו דהאי גיסא אסור האי גיסא נמי "הדתימא 

ל ואיכא דמתני לה אסיפא אלא בקופיץ אמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב "אסור קמ

לא שנו אלא בזכרות שלו אבל בנקבות שלו אסור פשיטא ולא בקרדום תנן מהו דתימא 

: ל"אי גיסא שרי האי גיסא נמי שרי קממ קרדום אבל קופיץ וקרדום אימא מגו דה"ה

מאיר אומר אף ' בית שהוא מלא פירות ונפחת נוטל ממקום הפחת ר  ב משנה,דף לא

: פוחת לכתחלה ונוטל

אמאי והא קא סתר אהלא אמר רב נחומי בר אדא אמר שמואל באוירא   ב גמרא,דף לא

ולינהו בשבתא הואיל דליבני איני והאמר רב נחמן הני ליבני דאייתור מבנינא שרי לטלט

ט אמרו אבל לא בשבת "וחזי למזגא עלייהו שרגינהו ודאי אקצינהו אמר רבי זירא ביו

ט אמרו אבל לא בשבת אמר "תניא נמי הכי רבי מאיר אומר אף פוחת לכתחלה ונוטל ביו

שמואל חותמות שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך שבכלים מתיר ומפקיע וחותך 

ט מיתיבי חותמות שבקרקע בשבת מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך "אחד שבת ואחד יו

מאיר היא דאמר אף פוחת לכתחלה ונוטל ופליגי ' ביום טוב מתיר ומפקיע וחותך הא מני ר

רבנן עליה ואנא דאמרי כרבנן ומי פליגי רבנן עליה בחותמות שבקרקע והתניא מודים 

לא מפקיע ולא חותך ביום טוב חכמים לרבי מאיר בחותמות שבקרקע שבשבת מתיר אבל 

מתיר ומפקיע וחותך 

הוא דאמר כי האי תנא דתניא חותמות שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע   א גמרא,דף לב

ט ושבכלי בשבת מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך ביום טוב "ולא חותך אחד שבת ואחד יו

דאמר כל  נחמיה היא' מתיר ומפקיע וחותך תרצת לך רישא אלא סיפא קשיא הא מני ר

הכלים אין ניטלין אלא דרך תשמישן אי רבי נחמיה מאי איריא שבת אפילו יום טוב נמי 

נחמיה בין שבות שבת לשבות יום טוב ומי שניא ליה והתני חדא ' וכי תימא שניא ליה לר



מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים ותניא אידך מסיקין בין בכלים בין בשברי כלים 

יהודה הא ' ן מסיקין לא בכלים ולא בשברי כלים ומשני לא קשיא הא רותניא אידך אי

: נחמיה' נחמיה תרי תנאי ואליבא דר' ש הא ר"ר

אין פוחתין את הנר מפני שהוא עושה כלי ואין עושין פחמין ביום טוב   א משנה,דף לב

: יהודה אומר חותכה באור' ואין חותכין את הפתילה ר

מאיר היא דתניא כלי ' תת נר מנא הוא אמר רב יוסף רמאן תנא דפחי  א גמרא,דף לב

יהושע אומר משיצרפו ' מאיר ר' חרס מאימתי מקבל טומאה משנגמרה מלאכתו דברי ר

מאיר התם אלא דחזי לקבולי ביה מידי ' ל אביי ממאי דלמא עד כאן לא קאמר ר"בכבשן א

צדוק ' אליעזר בר 'אבל הכא למאי חזי לקבולי ביה פשיטי איכא דאמרי אמר רב יוסף ר

צדוק ' אליעזר בר' היא דתנן אלפסין חרניות טהורות באהל המת וטמאות במשא הזב ר

ל אביי דלמא עד כאן לא קאמר "אומר אף טהורות במשא הזב לפי שלא נגמרה מלאכתן א

רבי אליעזר ברבי צדוק התם אלא דחזי לקבולי ביה מידי אבל הכא למאי חזי לקבולי ביה 

ן אין פוחתין את הנר ואין עושין אלפסין חרניות ביום טוב רבן שמעון בן פשיטי תנו רבנ

גמליאל מתיר באלפסין חרניות מאי חרניות אמר רב יהודה ערניות מאי ערניות אמר אביי 

צעי חקלייתא ואין עושין פחמין פשיטא למאי חזי תני רבי חייא לא נצרכה אלא למוסרן 

כדאמר רבא להזיע וקודם גזרה הכא נמי להזיע  לאוליירין לבו ביום ובו ביום מי שרי

ש בסכין דלא "ואין חותכין את הפתילה לשנים מ : וקודם גזרה

חייא חותכה באור בפי שתי ' דקמתקן מנא באור נמי קא מתקן מנא תני ר  ב גמרא,דף לב

נרות אמר רב נתן בר אבא אמר רב מוחטין את הפתילה ביום טוב מאי מוחטין אמר רב 

דברים נאמרו בפתילה ' לעדויי חושכא תני בר קפרא ו> משמיה דרב>שלמיא  חנינא בר

ט ואין מהבהבין אותה באור "להקל להחמיר אין גודלין אותה לכתחלה ביו' להחמיר וג' ג

ואין חותכין אותה לשנים להקל ממעכה ביד ושורה בשמן וחותכה באור בפי שתי נרות 

רדי גיהנם הם כי הא דשבתאי בר מרינוס ואמר רב נתן בר אבא אמר רב עתירי בבל יו

אקלע לבבל בעא מנייהו עסקא ולא יהבו ליה מזוני מיזן נמי לא זינוהו אמר הני מערב רב 

ונתן לך רחמים ורחמך כל המרחם על הבריות בידוע שהוא ( דברים יג)קא אתו דכתיב 

של אברהם  מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו

אבינו ואמר רב נתן בר אבא אמר רב כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדו 

נודד הוא ללחם איה ידע כי נכון בידו יום חשך רב חסדא אמר אף חייו ( איוב טו)שנאמר 

חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו ומי שאשתו מושלת ' ר ג"אינן חיים ת

ק אפשר "בגופו ויש אומרים אף מי שאין לו אלא חלוק אחד ות עליו ומי שיסורין מושלין

: דמעיין במניה

אין שוברין את החרס ואין חותכין הנייר לצלות בו מליח ואין גורפין   ב משנה,דף לב

תנור וכירים אבל מכבשין ואין מקיפין שתי חביות לשפות עליהן את הקדרה ואין סומכין 

' יגין את הבהמה במקל ביום טוב ורבי אלעזר בראת הקדרה בבקעת וכן בדלת ואין מנה

: שמעון מתיר

ט משם דקא מתקן מנא ואין גורפין תנור וכירים תני רב חייא בר יוסף "מ  ב גמרא,דף לב

חייא נפל לה ' קמיה דרב נחמן ואם אי אפשר לאפות אלא אם כן גורפו מותר דביתהו דר

ל רבא "רפתא מעלייתא בעינא א חייא חזי דאנא' אריחא בתנורא ביומא טבא אמר לה ר

ל רבינא לרב אשי אמר לן רב אחא מהוצל "לשמעיה טוי לי בר אווזא ואזדהר מחרוכא א



מ הוא "דמר שרקין ליה תנורא ביומא טבא אמר ליה אנן ארקתא דפרת סמכינן והנ

אמר רב נחמן  : ואין מקיפין שתי חביות : דצייריה מאתמול אמר רבינא וקטמא שרי

ית הכסא מותר לצדדן ביום טוב איתיביה רבה לרב נחמן אין מקיפין שתי אבנים של ב

ל רבה "חביות לשפות עליהן את הקדרה אמר ליה שאני התם משום דקא עביד אהלא א

ל התם "ט דלא עביד אהלא הכי נמי דשרי א"זוטא לרב אשי אלא מעתה בנה אצטבא ביו

רבנן על בנין עראי משום בנין בנין קבע אסרה תורה בנין עראי לא אסרה תורה וגזרו 

קבע והכא משום כבודו לא גזרו ביה רבנן אמר רב יהודה האי מדורתא מלמעלה למטה 

שרי מלמטה למעלה אסור 

וכן ביעתא וכן קדרה וכן פוריא וכן חביתא ואין סומכין את הקדרה   א גמרא,דף לג

כין את הקדרה תנו רבנן אין סומ : ד אלא אימא וכן הדלת"בבקעת וכן בדלת בדלת ס

בבקעת וכן הדלת לפי שלא נתנו עצים אלא להסקה ורבי שמעון מתיר ואין מנהיגין את 

שמעון כאבוה ' אלעזר בר' שמעון מתיר לימא ר' אלעזר בר' ט ור"הבהמה במקל ביו

שמעון מודה משום דמחזי כמאן דאזיל ' סבירא ליה דלית ליה מוקצה לא בהא אפילו ר

סר ורב ששת שרי ברטיבא כולי עלמא לא פליגי דאסור כי חזרא רב נחמן א : לחנגא

פליגי ביבשתא מאן דאסר אמר לך לא נתנו עצים אלא להסקה ומאן דשרי אמר לך מה לי 

לצלות בו מה לי לצלות בגחלתו איכא דאמרי ביבשתא כולי עלמא לא פליגי דשרי כי 

זי להיסק גדול פליגי ברטיבתא מאן דאסר דלא חזי להסקה ומאן דשרי אמר לך הא ח

והלכתא יבשתא שרי רטיבתא אסור דרש רבא אשה לא תכנס לדיר העצים ליטול מהן 

ט לפי שמסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים "אוד ואוד שנשבר אסור להסיקו ביו

יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה והא אמר ליה רבא לשמעיה טוי לי ' למימרא דרבא כר

: ונרא התם כיון דמסרחי מאתמול דעתיה עלויהבר אווזא ושדי מעיה לש

אליעזר אומר נוטל אדם קיסם משלפניו לחצוץ בו שיניו ומגבב מן ' ר  א משנה,דף לג

החצר ומדליק שכל מה שבחצר מוכן הוא וחכמים אומרים מגבב משלפניו ומדליק אין 

ולא מן מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מן הרעפים 

: המים ואין מלבנין את הרעפים לצלות בהן

אמר רב יהודה   א גמרא,דף לג

אוכלי בהמה אין בהן משום תקון כלי איתיביה רב כהנא לרב יהודה   ב גמרא,דף לג

מטלטלין עצי בשמים להריח בהן ולהניף בהן לחולה ומוללו ומריח בו ולא יקטמנו להריח 

ל "ו שיניו לא יקטמנו ואם קטמו חייב חטאת אבו ואם קטמו פטור אבל אסור לחצוץ ב

השתא פטור אבל אסור קא קשיא לי חייב חטאת מבעיא אלא כי תניא ההיא בקשין קשין 

א ברכין "בני מלילה נינהו חסורי מחסרא והכי קתני מוללו ומריח בו קוטמו ומריח בו בד

קטמנו ואם קטמו אבל בקשין לא יקטמנו ואם קטמו פטור אבל אסור לחצוץ בו שיניו לא י

חייב חטאת תני חדא קוטמו ומריח בו ותניא אידך לא יקטמנו להריח בו אמר רבי זירא 

אמר רב חסדא לא קשיא הא ברכין הא בקשין מתקיף לה רב אחא בר יעקב בקשין אמאי 

לא מאי שנא מהא דתנן שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות ובלבד שלא יתכוין 

רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא דאמרי תרוייהו כי הוינן בי רב לעשות כלי ועוד הא 

ג דחזיא לקתתא דנרגי וחציני לא קשיא הא "יהודה הוה מפשח ויהיב לן אלותא אלותא אע

א לא יטול "א אומר נוטל אדם קיסם משלפניו לחצוץ בו שיניו וחכ"א הא רבנן דתניא ר"ר

ו לחצוץ בו שיניו ולפתוח בו הדלת אלא מאבוס של בהמה ושוין שלא יקטמנו ואם קטמ



א אחד זה ואחד "א וחכ"ט סופג את הארבעים דברי ר"בשוגג בשבת חייב חטאת במזיד ביו

א דקאמר התם חייב חטאת הכא פטור אבל אסור רבנן דקא "זה אינו אלא משום שבות ר

אמרי התם פטור אבל אסור הכא מותר לכתחלה ולית ליה לרבי אליעזר הא דתנן שובר 

ם את החבית לאכול ממנה גרוגרות ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי אמר רב אשי כי אד

ר מגבב מן החצר ומדליק שכל מה שבחצר "ת : ומגבב מן החצר : תניא ההיא במוסתקי

מוכן הוא ובלבד שלא יעשה צבורין צבורין ורבי שמעון מתיר במאי קא מפלגי מר סבר 

אין מוציאין את האור  : ס קדרתו מוכחת עליו"מחזי דקא מכניף למחר וליומא אחרינא ומ

מאי קא עביד אמר  : ואין מלבנין את הרעפים : ט משום דקא מוליד ביום טוב"מ : 'וכו

ר יוחנן הכא ברעפים חדשים עסקינן מפני "רבה בר בר חנה א

שצריך לבדקן ואמרי לה מפני שצריך לחסמן תנן התם דרסה או שטרפה   א גמרא,דף לד

ר אלעזר בר ינאי "צצתה בהמה ומפרכסת ושהתה מעת לעת ושחטה כשרה אבכותל או שר

ירמיה מרבי זירא מהו לשחטה ' אלעזר בן אנטיגנוס צריכה בדיקה בעא מיניה ר' משום ר

ביום טוב מי מחזקינן רעותא ביום טוב או לא אמר ליה תנינא אין מלבנין את הרעפים 

ר יוחנן הכא ברעפים "ר בר חנה אלצלות בהן והוינן בה מאי קא עביד ואמר רבה ב

תניא  : חדשים עסקינן מפני שצריך לבדקן אמר ליה אנן מפני שצריך לחסמן מתנינן לה

אחד מביא את האור ואחד מביא את העצים ואחד שופת את הקדרה ואחד מביא את המים 

 ואחד נותן בתוכו תבלין ואחד מגיס כולן חייבין והתניא אחרון חייב וכולן פטורין לא

קשיא הא דאייתי אור מעיקרא הא דאייתי אור לבסוף בשלמא כולהו קא עבדי מעשה אלא 

שופת את הקדרה מאי קא עביד אמר רבי שמעון בן לקיש הכא בקדרה חדשה עסקינן 

ר תנור וכירים חדשים הרי הן ככל הכלים הנטלין בחצר "ת : ומשום לבון רעפים נגעו בה

אותן במטלית ואין מפיגין אותן בצונן כדי לחסמן ואם אבל אין סכין אותם שמן ואין טשין 

תנו רבנן מולגין את הראש ואת הרגלים ומהבהבין אותן  : בשביל לאפות הרי זה מותר

באור אבל אין טופלין אותם בחרסית ולא באדמה ולא בסיד ואין גוזזין אותן במספרים 

העכביות ומסיקין ואופין  ואין גוזזין את הירק בתספורת שלו אבל מתקנין את הקונדס ואת

ר אין נופחין "ת : בפורני ומחמין חמין באנטיכי ואין אופין בפורני חדשה שמא תפחת

ר אין מפצעין "במפוח אבל נופחין בשפופרת ואין מתקנין את השפוד ואין מחדדין אותו ת

: את הקנה לצלות בו מליח אבל מפצעין את האגוז במטלית ואין חוששין שמא תקרע

ועוד אמר רבי אליעזר עומד אדם על המוקצה   משנה א,דף לד

ערב שבת בשביעית ואומר מכאן אני אוכל למחר וחכמים אומרים עד   ב משנה,דף לד

: שירשום ויאמר מכאן ועד כאן

תנן התם תינוקות שטמנו תאנים מערב שבת ושכחו ולא עשרו למוצאי   ב גמרא,דף לד

מעביר תאנים בחצרו לקצות בניו ובני ביתו שבת לא יאכלו אלא אם כן עשרו ותנן נמי ה

אוכלין מהן עראי ופטורים בעא מניה רבא מרב נחמן שבת מהו שתקבע מוקצה למעשר 

וקראת לשבת עונג קבעה ( ישעיהו נח)בדבר שלא נגמרה מלאכתו מי אמרינן כיון דכתיב 

 ואפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו או דלמא בדבר שנגמרה מלאכתו קבעה בדבר שלא

ל שבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו בין בדבר שלא "נגמרה מלאכתו לא קבעה א

ל ואימא שבת דומיא דחצר מה חצר אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה "נגמרה מלאכתו א

ל לימוד ערוך הוא בידינו "מלאכתו אף שבת לא תקבע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו א

בר שלא נגמרה מלאכתו אמר מר שהשבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו בין בד



זוטרא בריה דרב נחמן אף אנן נמי תנינא ועוד אמר רבי אליעזר עומד אדם על המוקצה 

טעמא דשביעית דלאו בר עשורי הוא הא בשאר שני שבוע הכי ' ערב שבת בשביעית וכו

ט לאו משום דשבת קבעה לא שאני התם כיון דאמר מכאן אני אוכל למחר "נמי דאסור מ

ל דטבל מוכן הוא אצל "ה עלויה אי הכי מאי אריא שבת אפילו בחול נמי הא קמקבע לי

שבת שאם עבר ותקנו מתוקן 

והלא מותרו חוזר ושמעינן ליה לרבי אליעזר דאמר כל היכא דמותרו   א גמרא,דף לה

חוזר לא קבע דתנן הנוטל זיתים מן המעטן טובל אחת אחת במלח ואוכל ואם טבל ונתן 

א אומר מן המעטן טהור חייב מן המעטן טמא פטור מפני שהוא "ב רלפניו עשרה חיי

ר אבהו רישא במעטן "מחזיר את המותר והוינן בה מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא וא

טהור וגברא טמא דלא מצי מהדר ליה סיפא במעטן טמא וגברא טמא דמצי מהדר ליה 

א מוחזרין ועומדין הן מתניתין נמי במוקצה טהור וגברא טמא דלא מצי מהדר ליה והל

א קא אמרת רבי אליעזר לטעמיה דאמר תרומה קבעה "אלא אמר רב שימי בר אשי ר

א אוסר לאכול מהן עראי "ש שבת דתנן פירות שתרמן עד שלא נגמרה מלאכתן ר"וכ

ש "א עד שירשום ויאמר מכאן ועד כאן טעמא דע"ש מסיפא וחכ"וחכמים מתירין ת

ט לאו "א בשאר שני שבוע דבני עשורי נינהו אסורים מבשביעית דלאו בר עשורי הוא ה

משום דשבת קבעה לא שאני התם כיון דאמר מכאן ועד כאן אני אוכל למחר קבע ליה אי 

ל דטבל מוכן הוא אצל שבת שאם עבר "הכי מאי אריא שבת אפילו בחול נמי הא קמ

מור רבי יהושע א אומר יג"ותקנו מתוקן ורמינהי היה אוכל באשכול ונכנס מגנה לחצר ר

יהושע אומר לא יגמור התם ' א אומר יגמור ר"אומר לא יגמור חשכה בלילי שבת ר

א יגמור בחצר יגמור אלא יוצא חוץ לחצר "נתן אומר לא כשאמר ר' כדקתני טעמא ר

א יגמור בשבת יגמור אלא ממתין למוצאי שבת ויגמור כי אתא "ויגמור ולא כשאמר ר

ד תרומה ואחד חצר ואחד מקח כולן אין קובעין אלא בדבר ר יוחנן אחד שבת ואח"רבין א

שנגמרה מלאכתן שבת לאפוקי מדהלל דתניא המעמר פירות ממקום למקום לקצור וקדש 

ר יהודה הלל לעצמו אוסר "עליהן היום א

חצר לאפוקי מדרבי יעקב דתנן המעביר תאנים בחצרו לקצות בניו ובני   ב גמרא,דף לה

יהודה ' יוסי בר' ביתו אוכלין מהן עראי ופטורים מן המעשר ותני עלה רבי יעקב מחייב ור

א "פוטר תרומה לאפוקי מדרבי אליעזר דתנן פירות שתרמן עד שלא נגמרה מלאכתן ר

הלוקח תאנים מעם [ כדתניא]> כדתנן>אוסר לאכול מהן עראי וחכמים מתירין מקח 

מ "הארץ במקום שרוב בני אדם דורסין אוכל מהן עראי ומעשרן דמאי שמע מינה תלת ש

מ "מ רוב עמי הארץ מעשרין הן וש"מקח אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו וש

בדבר שלא נגמרה מלאכתו ולאפוקי מהא דתנן המחליף ' מעשרין דמאי מעמי הארץ אפי

עם חבירו זה לאכול וזה לאכול זה לקצות וזה לקצות זה לאכול וזה לקצות חייב פירות 

:  רבי יהודה אומר לאכול חייב לקצות פטור

  

מסכת ביצה פרק ה 



ט אבל לא בשבת ומכסים פירות בכלים "משילין פירות דרך ארובה ביו  ב משנה,דף לה

: בתמפני הדלף וכן כדי יין וכדי שמן ונותנין כלי תחת הדלף בש

אתמר רב יהודה ורב נתן חד תני משילין וחד תני משחילין אמר מר   ב גמרא,דף לה

זוטרא מאן דתני משילין לא משתבש ומאן דתני משחילין לא משתבש מאן דתני משילין 

כי ישל זיתך ומאן דתני משחילין לא משתבש דתנן ( דברים כח)לא משתבש דכתיב 

שאחד מירכותיו גבוהה מחברתה אמר רב נחמן השחול והכסול שחול שנשמטה ירכו כסול 

בר יצחק מאן דתני משירין לא משתבש ומאן דתני משחירין לא משתבש ומאן דתני 

מנשירין לא משתבש מאן דתני משירין לא משתבש דתנן רבי ישמעאל אומר נזיר לא 

יחוף ראשו באדמה מפני שמשיר את השער ומאן דתני משחירין לא משתבש דתנן השחור 

פ שנחלקו טמאין ומאן דתני מנשירין לא משתבש דתנן מי שנשרו "וג של ספרים אעוהז

 : כליו במים מהלך בהם ואינו חושש אי נמי מהא דתנן איזהו לקט הנושר בשעת קצירה

ר אסי ואמרי לה אמר רבי אסי "ר זירא א"ט עד כמה א"תנן משילין פירות דרך ארובה ביו

ע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ר יוחנן כאותה ששנינו מפנין ארב"א

ומפני בטול בית המדרש ודלמא שאני התם דאיכא בטול בית המדרש אבל הכא דליכא 

נ התם היינו טעמא דארבע וחמש קופות שרי משום שבת "בטול בית המדרש לא א

 ט דקיל ואתי לזלזולי ביה כלל כלל לא אי נמי"דחמירא ולא אתי לזלזולי ביה אבל יו

לאידך גיסא התם היינו טעמא דליכא הפסד ממון אבל הכא דאיכא הפסד ממון אפילו טובא 

נמי 

התם תנן אבל לא את האוצר ואמר שמואל מאי אבל לא את האוצר אבל   א גמרא,דף לו

לא יגמור את האוצר כולו דלמא אתי לאשויי גומות הכא מאי התם הוא בשבת דאסור 

פיר דמי או דלמא התם דאיכא בטול בית המדרש משום דחמיר אבל יום טוב דקיל ש

אמרת לא הכא דליכא בטול בית המדרש לא כל שכן והכא תנן משילין פירות דרך ארובה 

ט ואמר רב נחמן לא שנו אלא באותו הגג אבל מגג לגג לא ותניא נמי הכי אין "ביו

הכא > למאכל שכן שבת דחמירא או ד>כשגגותיהן שוין התם מאי ' מטלטלין מגג לגג אפי

הוא דאסור משום יום טוב דקיל ואתי לזלזולי ביה אבל שבת דחמירא ולא אתי לזלזולי 

בה שפיר דמי או דלמא מה הכא דאיכא הפסד פירות אמרת לא התם דליכא הפסד פירות 

לא ישלשלם בחבל בחלונות ולא יורידם דרך סולמות [ תניא]> תנן>לא כל שכן הכא 

אסור דליכא בטול בית המדרש אבל שבת דאיכא בטול בית התם מאי הכא ביום טוב הוא ד

המדרש שפיר דמי או דלמא הכא דאיכא הפסד פירות אמרת לא התם דליכא הפסד פירות 

יצחק אמר ' אמר עולא ואפילו אוירא דלבני ר : ומכסין את הפירות : לא כל שכן תיקו

ל אלא לדבר הניטל יצחק אין כלי ניט' יצחק לטעמיה דאמר ר' פירות הראוין ואזדא ר

אוירא ' בשבת תנן מכסין את הפירות בכלים פירות אין אוירא דלבני לא הוא הדין דאפי

דלבני ואיידי דתנא רישא משילין פירות תנא סיפא נמי מכסין את הפירות תנן וכן כדי יין 

וכן כדי שמן הכא במאי עסקינן בטיבלא הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך כדי יין וכדי 

דהתירא הא תנא ליה רישא פירות כדי יין וכדי שמן אצטריכא ליה סלקא דעתך שמן 

ל תנן נותנין כלי תחת הדלף "אמינא להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו קמ

בשבת בדלף הראוי תא שמע פורסין מחצלת על גבי לבנים בשבת דאייתור מבנינא דחזי 

ים בשבת באבנים מקורזלות דחזיין למזגא עלייהו תא שמע פורסין מחצלת על גבי אבנ

לבית הכסא תא שמע פורסין מחצלת על גבי כורת דבורים בשבת בחמה מפני החמה 



ובגשמים מפני הגשמים ובלבד שלא יתכוין לצוד התם נמי דאיכא דבש אמר ליה רב 

עוקבא ממישן לרב אשי התינח בימות החמה דאיכא דבש בימות הגשמים מאי איכא 

לא לאותן שתי חלות אותן שתי חלות מוקצות הן הכא במאי עסקינן למימר לא נצרכא א

שחשב עליהם אבל לא חשב עליהם מאי אסור אדתני ובלבד שלא יתכוין לצוד לפלוג 

ולתני בדידה במה דברים אמורים שחשב עליהן אבל לא חשב עליהם אסור הכי קאמר 

יהודה דאית ליה פ שחשב עליהן ובלבד שלא יתכוין לצוד במאי אוקימתא כרבי "אע

מוקצה אימא סיפא ובלבד שלא יתכוין לצוד אתאן לרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוין 

מותר ותסברא דרבי שמעון והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רבי שמעון בפסיק 

רישיה ולא ימות לעולם כולה רבי יהודה היא והכא במאי עסקינן דאית ביה כוי ולא תימא 

ד שלא יתכוין לצוד לרבי יהודה ובלב

אלא אימא ובלבד שלא יעשנה מצודה פשיטא מהו דתימא במינו נצוד   ב גמרא,דף לו

ל רב אשי אמר מי קתני בימות החמה ובימות הגשמים "אסור שלא במינו נצוד מותר קמ

בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים קתני ביומי ניסן וביומי תשרי דאיכא חמה 

תנא אם נתמלא הכלי שופך  : ונותנין כלי תחת הדלף בשבת : בשואיכא גשמים ואיכא ד

ושונה ואינו נמנע בי רחיא דאביי דלוף אתא לקמיה דרבה אמר ליה זיל עייליה לפוריך 

להתם דלהוי כגרף של רעי ואפקיה יתיב אביי וקא קשיא ליה וכי עושין גרף של רעי 

אדמר אמר שמואל גרף של רעי לכתחלה אדהכי נפל בי רחיא דאביי אמר תיתי לי דעברי 

ועביט של מימי רגלים מותר להוציאן לאשפה וכשהוא מחזירו נותן בו מים ומחזירו סבור 

ש דההוא עכברתא דאשתכח בי "מינה גרף של רעי אגב מנא אין בפני עצמו לא ת

: אספרמקי דרב אשי אמר להו רב אשי נקטה בצוציתה ואפקוה

ום שבות משום רשות משום מצוה בשבת חייבין כל שחייבין עליו מש  ב משנה,דף לו

ט ואלו הן משום שבות לא עולין באילן ולא רוכבין על גבי בהמה ולא שטין על "עליו ביו

פני המים ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין ואלו הן משום רשות לא דנין ולא מקדשין 

יכין ולא מחרימין ולא ולא חולצין ולא מיבמין ואלו הן משום מצוה לא מקדישין ולא מער

ט לשבת אלא "ט אמרו קל וחומר בשבת אין בין יו"מגביהין תרומה ומעשר כל אלו ביו

: אוכל נפש בלבד

לא עולין באילן גזרה שמא יתלוש ולא רוכבין על גבי בהמה גזרה שמא   ב גמרא,דף לו

ין על יצא חוץ לתחום שמע מינה תחומין דאורייתא אלא גזרה שמא יחתוך זמורה ולא שט

 : ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין : פני המים גזרה שמא יעשה חבית של שייטין

והא מצוה קעביד לא צריכא  : ואלו הן משום רשות לא דנין : גזרה שמא יתקן כלי שיר

והא מצוה קעביד לא צריכא  : ולא מקדשין : דאיכא דעדיף מיניה

והא מצוה קא עביד לא  : ין ולא מיבמיןלא חולצ : דאית ליה אשה ובנים  א גמרא,דף לז

ואלו הן  : צריכא דאיכא גדול ומצוה בגדול ליבם וכלהו טעמא מאי גזרה שמא יכתוב

ולא  : גזרה משום מקח וממכר : משום מצוה לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין

ם פשיטא תני רב יוסף לא נצרכא אלא ליתנה לכהן בו ביו : מגביהין תרומות ומעשרות

מ פירי דטבילי מאתמול אבל פירי דטבילי האידנא כגון עיסה לאפרושי מינה חלה "וה

מפרשינן ויהבינן לכהן והני משום רשות איכא משום שבות ליכא והני משום מצוה איכא 

' ר יצחק לא מבעיא קאמר לא מבעיא שבות גרידתא דאסור אלא אפי"משום שבות ליכא א

שבות דמצוה נמי ' שבות דרשות דאסור אלא אפישבות דרשות נמי אסור ולא מבעיא 



ט אבל לא בשבת אמר רב "ורמינהו משילין דרך ארובה ביו : ט אמרו"כל אלו ביו : אסור

א אומר מעלה "יהושע דתניא אותו ואת בנו שנפלו לבור ר' א הא ר"יוסף לא קשיא הא ר

שלא ימות רבי את הראשון על מנת לשוחטו ושוחטו והשני עושה לו פרנסה במקומו כדי 

מ לשוחטו ואינו שוחטו וחוזר ומערים ומעלה השני "יהושע אומר מעלה את הראשון ע

א התם אלא "ל אביי ממאי דילמא עד כאן לא קאמר ר"רצה זה שוחט רצה זה שוחט א

יהושע התם ' נ עד כאן לא קאמר ר"דאפשר בפרנסה אבל הכא דלא אפשר בפרנסה לא א

לא אפשר לאערומי לא אלא אמר רב פפא לא קשיא הא אלא דאפשר לאערומי אבל הכא ד

ש אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא "בית שמאי הא בית הלל דתנן ב

ה מתירין דלמא לא היא עד כאן לא קא אמרי בית שמאי התם "ר וב"את ספר תורה לרה

: אלא אהוצאה אבל אטלטול לא אטו טלטול לאו צורך הוצאה הוא

הבהמה והכלים כרגלי הבעלים המוסר בהמתו לבנו או לרועה הרי אלו   משנה א,דף לז

כרגלי הבעלים כלים המיוחדין לאחד מן האחין שבבית הרי אלו כרגליו ושאין מיוחדין 

ט כרגלי "ט כרגלי השואל ביו"הרי אלו כמקום שהולכין השואל כלי מחבירו מעיו

ח לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהן המשאיל וכן האשה ששאלה מחברתה תבלין ומים ומל

: יהודה פוטר במים מפני שאין בהן ממש' ר

מתניתין   א גמרא,דף לז

דוסא אומר ואמרי לה אבא שאול אומר הלוקח ' דוסא דתניא ר' דלא כר  ב גמרא,דף לז

ט הרי היא כרגלי הלוקח והמוסר "פ שלא מסרה לו אלא ביו"ט אע"בהמה מחברו מערב יו

דוסא ' תימא ר' ט הרי היא כרגלי הרועה אפי"לא מסרה לו אלא ביופ ש"בהמה לרועה אע

ולא קשיא כאן ברועה אחד כאן בשני רועים דיקא נמי דקתני לבנו או לרועה שמע מינה 

יוחנן ' יוחנן הכי והאמר ר' דוסא ומי אמר ר' ר יוחנן הלכה כר"אמר רבה בר בר חנה א

ים ולאו אוקימנא כאן ברועה אחד הלכה כסתם משנה ותנן הבהמה והכלים כרגלי הבעל

ר שנים ששאלו חלוק אחד בשותפות זה לילך בו שחרית לבית "כאן בשני רועים ת

המדרש וזה ליכנס בו ערבית לבית המשתה זה ערב עליו לצפון וזה ערב עליו לדרום זה 

שערב עליו לצפון מהלך לצפון כרגלי מי שערב עליו לדרום וזה שערב עליו לדרום מהלך 

ם כרגלי מי שערב עליו לצפון ואם מצעו את התחום הרי זה לא יזיזנה ממקומה לדרו

אתמר שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות רב אמר חבית מותרת ובהמה אסורה ושמואל 

בהמה תשתרי ואי קסבר ' אמר חבית נמי אסורה מאי קסבר רב אי קא סבר יש ברירה אפי

ר יש ברירה ושניא בהמה דקא ינקי אין ברירה אפילו חבית נמי אסורה לעולם קסב

תחומין מהדדי אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב לאיסור מוקצה לא חששו לאיסור 

יוחנן אמר אין ' הושעיא אמר יש ברירה ור' תחומין חששו שתיק רב מאי הוי עלה ר

הושעיא יש ברירה והתנן המת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאים נפתח ' ברירה וסבר ר

ן הוא טמא וכולן טהורים חשב להוציאו באחד מהן או בחלון שיש בו ארבעה על אחד מה

ה "ש אומרים והוא שחשב עליו עד שלא ימות המת וב"ארבעה מצלת על הפתחים כולן ב

הושעיא לטהר את הפתחים מכאן ולהבא ' אומרים אף משימות המת ואתמר עלה אמר ר

יוחנן אמר יש ברירה ' אין ברירה ורהושעיא אמר ' מכאן ולהבא אין למפרע לא אפוך ר

ר יוחנן האחין שחלקו לקוחות הן "יוחנן ברירה והאמר רב אסי א' ומי אית ליה לר

ומחזירין זה לזה ביובל וכי תימא כי לית ליה לרבי יוחנן ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן 

דברים  יהודה אומר אין אדם מתנה על שני' אית ליה ובדרבנן מי אית ליה והתני איו ר



כאחד אלא אם בא חכם למזרח עירובו למזרח למערב עירובו למערב ואילו לכאן ולכאן 

לא 

ש לכאן ולכאן דלא דאין ברירה מזרח ומערב נמי אין "והוינן בה מ  א גמרא,דף לח

יוחנן ברירה אלא לעולם לא תיפוך ' ר יוחנן וכבר בא חכם אלמא לית ליה לר"ברירה וא

א ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן אית ליה דרש מר זוטרא הלכה וכי לית ליה לרבי אושעי

כרבי אושעיא אמר שמואל שור של פטם הרי הוא כרגלי כל אדם שור של רועה הרי הוא 

פשיטא לא צריכא שלא מסרו לו  : ט"השואל כלי מחבירו מערב יו : כרגלי אותה העיר

ר יוחנן "יוחנן דא' לר ל מסייע ליה"ט מהו דתימא לאו ברשותיה אוקמיה קמ"אלא ביו

ט הרי הוא כרגלי "השואל כלי מחבירו מערב יום טוב אף על פי שלא נתנו לו אלא ביו

פשיטא לא צריכא דרגיל ושאיל מיניה מהו דתימא  : ט כרגלי המשאיל"ביו : השואל

ל מימר אמר דלמא משכח איניש אחרינא ואזיל ושאיל "ברשותיה קא מוקים ליה קמ

כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מלתא  : ששאלה מחברתהוכן האשה  : מיניה

' אבהו ור' זירא ואמרי לה ר' יוחנן ורבי חנינא בר פפי ור' דתתקבל כי סליק אשכחיה לר

יצחק נפחא ויתבי וקאמרי אמאי ולבטיל מים ומלח לגבי עיסה אמר להו ' שמעון בן פזי ור

אבא ' ר

בעשרה קבין חטין של חבירו יאכל הלה וחדי  הרי שנתערב לו קב חטין  ב גמרא,דף לח

אחיכו עליה אמר להו גולתיכו שקלי הדור אחיכו עליה אמר רב אושעיא שפיר עבוד 

דאחיכו עליה מאי שנא חטין בשעורים דלא קאמר להו דהוה ליה מין בשאינו מינו ומין 

טיל אמר ליה בשאינו מינו בטיל חטין בחטין נמי נהי דלרבי יהודה לא בטיל לרבנן מבטל ב

רב ספרא משה שפיר קאמרת ולא שמיע להו הא דאמר רבי חייא קטוספאה משמיה דרב 

הבורר צרורות מגרנו של חברו חייב לשלם לו דמי חטים אלמא כילא חסריה הכא נמי 

ל אביי ולא שני ליה למר בין ממון שיש לו תובעין לממון שאין לו תובעין "כילא חסריה א

רב חסדא נבלה בטלה בשחוטה לפי שאי אפשר לשחוטה  ל וליטעמיך הא דאמר"א

הכי נמי דכי ' בנבלה לפי שאפשר לנבלה שתעשה שחוט' שתעשה נבלה שחוטה אינה בטל

ר יוחנן בן נורי חפצי הפקר קונין "אית לה בעלים לא בטלה וכי תימא הכי נמי והא תניא א

קא מדמית איסורא  ל מי"פ שאין להם בעלים דומין כמי שיש להם בעלים א"שביתה אע

לממונא איסורא בטיל ממונא לא בטיל וטעמא מאי אביי אמר גזרה שמא תעשה עיסה 

לא בטיל ' עבידי וטעמ' בשותפות רבא אמר תבלין לטעמ

ורב אשי אמר משום דהוי ליה דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו   א גמרא,דף לט

' מים אין מלח לא והא תניא ר : רבי יהודה פוטר במים : מתירין אפילו באלף לא בטיל

יהודה אומר מים ומלח בטלין בין בעיסה בין בקדרה לא קשיא הא במלח סדומית הא 

יהודה אומר מים ומלח בטלין בעיסה ואין בטלין בקדרה ' במלח אסתרוקנית והתניא ר

: מפני רוטבה לא קשיא הא בעבה הא ברכה

מקום גחלת של הקדש מועלין בה הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל   א משנה,דף לט

: ר חייב ושלהבת פטור"ושלהבת לא נהנין ולא מועלין המוציא גחלת לרה

ר חמשה דברים נאמרו בגחלת הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל "ת  א גמרא,דף לט

ז אסורה "מקום גחלת של הקדש מועלין בה ושלהבת לא נהנין ולא מועלין גחלת של ע

חלת לרשות הרבים חייב ושלהבת פטור המודר הנאה מחבירו ושלהבת מותרת המוציא ג

ז דשריא ומאי שנא דהקדש דאסירא "אסור בגחלתו ומותר בשלהבתו מאי שנא שלהבת ע



ז דמאיסה ובדילי אינשי מינה לא גזרו בה רבנן הקדש דלא מאיס ולא בדילי אינשי "ע

והא תניא  : פטורהמוציא גחלת לרשות הרבים חייב ושלהבת  : מיניה גזרו ביה רבנן

המוציא שלהבת כל שהוא חייב אמר רב ששת כגון שהוציאו בקיסם ותיפוק ליה משום 

קיסם בדלית ליה שעורא דתנן המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה אביי אמר כגון 

דשייפיה מנא משחא ואתלי ביה נורא ותיפוק ליה משום מנא בחספא ותיפוק ליה משום 

יהודה אלא הא ' ן חרס כדי ליתן בין פצים לחבירו דברי רחספא בדלית ליה שעורא דתנ

: ר"דתנן המוציא שלהבת פטור היכי משכחת לה כגון דאדייה אדויי לרה

בור של יחיד כרגלי היחיד ושל אנשי אותה העיר כרגלי אנשי אותה   א משנה,דף לט

: העיר ושל עולי בבל כרגלי הממלא

בור של יחיד כרגלי היחיד ורמינהו נהרות  רמי ליה רבא לרב נחמן תנן  א גמרא,דף לט

הכא במאי עסקינן [ רבה]> רבא>המושכין ומעינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם אמר 

ושל עולי בבל כרגלי  : ר חייא בר אבין אמר שמואל במכונסין"במכונסין ואתמר נמי א

ששת אמר אתמר מילא ונתן לחבירו רב נחמן אמר כרגלי מי שנתמלאו לו רב  : הממלא

כרגלי הממלא במאי קא מיפלגי מר סבר בירא דהפקרא הוא ומר סבר בירא דשותפי הוא 

איתיביה רבא לרב נחמן הריני עליך חרם המודר אסור 

הרי אתה עלי חרם הנודר אסור הריני עליך ואתה עלי שניהם אסורים זה   ב גמרא,דף לט

ו הן דברים של עולי בבל הר בזה ומותרין בשל עולי בבל ואסורין בשל אותה העיר ואל

הבית הלשכות והעזרות ובור של אמצע הדרך ואלו הן של אותה העיר הרחוב ובית 

הכנסת ובית המרחץ ואי אמרת בירא דשותפי הוא אמאי מותר והתנן השותפין שנדרו 

נ והכא במאי עסקינן למלאות "הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר לרחוץ בבור לרחוץ ה

ממלא ומר מדידיה קא ממלא וסבר רב נחמן יש ברירה והתנן האחין מר מדידיה קא 

השותפין כשחייבין בקלבון פטורין ממעשר בהמה וכשחייבין במעשר בהמה פטורין מן 

הקלבון ואמר רב ענן לא שנו אלא שחלקו גדים כנגד טלאים וטלאים כנגד גדים אבל 

המגיעו משעה ראשונה לכך חלקו גדים כנגד גדים וטלאים כנגד טלאים אומר זהו חלקו 

ורב נחמן אמר אפילו חלקו גדים כנגד גדים וטלאים כנגד טלאים אין אומר זה חלקו 

המגיעו משעה ראשונה לכך אלא דכולי עלמא בירא דהפקרא היא אלא הכא במגביה 

: מציאה לחבירו קא מיפלגי מר סבר קנה ומר סבר לא קנה

וערבו בני אותה העיר להביא אצלו מי שהיו פירותיו בעיר אחרת   ב משנה,דף לט

מפירותיו לא יביאו לו ואם ערב הוא פירותיו כמוהו 

מי שזמן אצלו אורחים לא יוליכו בידם מנות אלא אם כן זכה להם   א משנה,דף מ

: ט"מנותיהם מערב יו

אתמר המפקיד פירות אצל חבירו רב אמר כרגלי מי שהפקידו לו ושמואל   א גמרא,דף מ

קיד לימא רב ושמואל דאזדו לטעמייהו דתנן אם הכניס ברשות בעל אמר כרגלי המפ

החצר חייב רבי אומר לעולם אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור ואמר רב הונא 

אמר רב הלכה כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כרבי לימא רב דאמר כרבנן ושמואל 

קאמר רבי התם אלא דבסתמא לרבי עד כאן לא ' דאמר כרבי אמר לך רב אנא דאמרי אפי

' לא קביל עליה נטירותא אבל הכא הא קביל עליה נטירותא ושמואל אמר אנא דאמרי אפי

לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא דניחא ליה לאיניש דניקום תוריה ברשותיה 

דבעל חצר דאי מזיק ליה לא מיחייב אבל הכא מי ניחא ליה לאיניש דליקום פיריה 



ריה תנן ואם ערב הוא פירותיו כמוהו ואי אמרת כרגלי מי שהפקידו אצלו ברשותיה דחב

ש מי שזמן "כי ערב הוא מאי הוי אמר רב הונא אמרי בי רב כגון שיחד לו קרן זוית ת

ט ואי אמרת כרגלי "כ זכה להם מנותיהם מערב יו"אצלו אורחים לא יוליכו בידם מנות אא

י אחר כמי שיחד "נ כיון שזכה להם ע"י הוי הי אחר מא"מי שהפקידו אצלו כי זכה להם ע

לו קרן זוית דמי ואיבעית אימא זכה שאני רב חנא בר חנילאי תלא בשרא בעברא דדשא 

ל אי את תלית זיל שקיל ואי אינהו תלו לך לא תשקול ואי איהו "אתא לקמיה דרב הונא א

אצלו שאני  תלא מי שקיל והא רב הונא תלמיד דרב הוה ואמר רב כרגלי מי שהפקידו

ל רב הלל לרב אשי ואי אינהו תלו ליה לא "עברא דדשא דכמי שיחד לו קרן זוית דמי א

ל רבינא לרב אשי ואי "שקיל והאמר שמואל שור של פטם הרי הוא כרגלי כל אדם א

ל רב אשי "דוסא א' ר יוחנן הלכה כר"אינהו תלו ליה לא שקיל והאמר רבה בר בר חנה א

ו ליה לא שקיל והתנן הבהמה והכלים כרגלי הבעלים אלא שאני לרב כהנא ואי אינהו תל

ק ליה אי את תלית אית לך "רב חנא בר חנילאי דגברא רבה הוא וטריד בשמעתיה וה

סימנא בגוויה ולא מסחת דעתך מניה זיל שקיל ואי אינהו תלו לך מסחת דעתך ולא 

: תשקול

ין ושוחטין את הבייתות אלו אין משקין ושוחטין את המדבריות אבל משק  א משנה,דף מ

: הן בייתות הלנות בעיר מדבריות הלנות באפר

ל דלשקי אינש "למה לי למימר משקין ושוחטין מילתא אגב אורחיה קמ  א גמרא,דף מ

ר אלו הן מדבריות ואלו הן בייתות מדבריות "בהמתו והדר לשחוט משום סרכא דמשכא ת

ה ראשונה ואלו הן בייתות כל שיוצאות כל שיוצאות בפסח ורועות באפר ונכנסות ברביע

ורועות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום רבי אומר אלו ואלו בייתות הן אלא אלו הן 

מדבריות כל שיוצאות ורועות באפר ואין נכנסות לישוב לא בימות החמה ולא בימות 

לי תמרה שמעון בר רבי מרבי פצעי' הגשמים ומי אית ליה לרבי מוקצה והא בעא מיניה ר

ש "ל אין מוקצה לר"ש מהו א"לר

אלא גרוגרות וצמוקין בלבד איבעית אימא הני נמי כגרוגרות וצמוקין דמי   ב גמרא,דף מ

ל ואיבעית אימא לדבריהם דרבנן קאמר "ש קאמר וליה לא ס"ואיבעית אימא לדבריו דר

ח ונכנסות להו לדידי אין מוקצה אלא לדידכו אודו לי מיהת היכא דיוצאות ורועות בפס

: ברביעה ראשונה דבייתות הן ואמרו ליה רבנן לא מדבריות הן
 

 

 מסכת תענית פרק א

מאימתי מזכירין גבורות גשמים רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של   א משנה,דף ב

יהושע הואיל ואין הגשמים אלא ' יהושע אומר מיום טוב האחרון של חג אמר לו ר' חג ר

אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא ' סימן קללה בחג למה הוא מזכיר אמר לו ר

כ לעולם יהא מזכיר אין שואלין את "אלהזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו אמר לו 

ט האחרון של חג "יהודה אומר העובר לפני התיבה ביו' הגשמים אלא סמוך לגשמים ר



ט הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו "האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר ביו

: מזכיר

בורות תנא היכא קאי דקתני מאימתי תנא התם קאי דקתני מזכירין ג  א גמרא,דף ב

גשמים בתחיית המתים ושואלין בברכת השנים והבדלה בחונן הדעת וקתני מאימתי 

ש דשבקיה עד הכא אלא תנא מראש השנה סליק "מזכירין גבורות גשמים וליתני התם מ

דתנן ובחג נידונין על המים ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים תנא מאימתי מזכירין 

ר יוחנן מפני "כירין על הגשמים מאי גבורות גשמים אגבורות גשמים וליתני מאימתי מז

עשה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר וכתיב ( איוב ט)שיורדין בגבורה שנאמר 

הנותן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות מאי משמע אמר רבה בר שילא ( איוב ה)

אין חקר וכתיב התם אתיא חקר חקר מברייתו של עולם כתיב הכא עושה גדולות עד 

בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע ' הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה( ישעיהו מ)

מכין הרים בכחו נאזר בגבורה ומנא לן דבתפלה ( תהילים סה)אין חקר לתבונתו וכתיב 

אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם איזו היא עבודה שהיא ' לאהבה את ה( דברים יא)דתניא 

ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ( דברים יא)זו תפלה וכתיב בתריה בלב הוי אומר 

ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן מפתח של "מפתחות בידו של הקב' יוחנן ג' אמר ר

( דברים כח)גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים מפתח של גשמים דכתיב 

תו מפתח של חיה מנין דכתיב לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בע' יפתח ה

ויזכור אלהים את רחל וישמע ( בראשית ל)

אליה אלהים ויפתח את רחמה מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב   ב גמרא,דף ב

בפתחי את קברותיכם במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה ' וידעתם כי אני ה( יחזקאל לז)

י טעמא לא קא חשיב להא אמר לך יוחנן מא' ור' פותח את ידך וגו( תהילים קמה)דכתיב 

' איבעיא להו ר : 'אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו' ר : גשמים היינו פרנסה

אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה או מניסוך המים גמר לה מלולב גמר לה מה לולב 

ר ביום אף הזכרה ביום או דלמא מניסוך המים גמר לה מה ניסוך המים מאורתא דאמר מ

ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה אף הזכרה מאורתא תא שמע דאמר רבי ( במדבר כט)

אבהו גמרא גמיר לה ואיכא דאמרי ' אליעזר אלא מלולב איכא דאמרי ר' אבהו לא למדה ר

מתניתא שמיע ליה מאי היא דתניא מאימתי מזכירין על הגשמים רבי אליעזר אומר משעת 

ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן "נחתו איהושע אומר משעת ה' נטילת לולב ר

באין אלא לרצות על המים וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי 

יהושע והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה אמר לו ' אפשר לעולם בלא מים אמר לו ר

יר כל השנה אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר וכשם שתחיית המתים מזכ' ר

כולה ואינה אלא בזמנה כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן לפיכך אם 

בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר רבי אומר אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק 

עקיבא אומר בששי בחג הוא ' יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר ר' להזכרה ר

יהושע אומר העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג ' ום ריהודה מש' מזכיר ר

האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו 

א לרבי יהושע אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים "מזכיר שפיר קאמר ליה ר

זמנייהו היא והתנן יצא ניסן מזכיר דכולי יומא זמניה הוא אלא גשמים כל אימת דאתיין 

רבי יהודה ' הלא קציר חטים היום וגו( א יבשמואל )וירדו גשמים סימן קללה הם שנאמר 



ט דרבי יהודה בן בתירה דתניא רבי יהודה בן "בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר מ

ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי ( במדבר כט)בתירה אומר נאמר בשני 

ם הרי כאן מים מכאן רמז לניסוך המים מן התורה ומאי שנא "ד מ"ם יו"טם הרי מכמשפ

בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי הלכך בשני מדכרינן רבי עקיבא אומר 

בששי בחג הוא מזכיר שנאמר בששי ונסכיה בשני ניסוכין הכתוב מדבר אחד ניסוך המים 

יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא ' חמרא סבר לה כרואחד ניסוך היין ואימא תרוייהו ד

אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה נימא כוותיה קסבר רבי עקיבא כי כתיב   א גמרא,דף ג

' בקדש הסך נסך שכר לה( במדבר כח)נתן אומר ' ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב תניא ר

ימא תרוייהו דחמרא אם בשני ניסוכין הכתוב מדבר אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין א

כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך מאי הסך נסך שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא 

' ע תרי יומי אי ר"יהושע נימא חד יומא אי ר' מני אי ר' אלא הא דתנן ניסוך המים כל ז

' יהודה דמתני' ב שיתא יומי לעולם רבי יהודה בן בתירה היא וסבירא ליה כר"יהודה ב

נן רבי יהודה אומר בלוג היה מנסך כל שמונה ומפיק ראשון ומעייל שמיני ומאי שנא דת

ראשון דלא דכי רמיזי מים בשני הוא דרמיזי שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי 

ר יוחנן "אמי א' אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה דאמר ר

ית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה נחוניא איש בקעת ב' משום ר

רבי יהודה אומר משום רבי יהושע העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג  : מסיני

האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר ביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון 

ביום טוב האחרון של  הי רבי יהושע אילימא רבי יהושע דמתניתין הא אמר : אינו מזכיר

יהודה אומר ' יהושע דברייתא האמר משעת הנחתו ותו הא דתניא ר' חג הוא מזכיר אלא ר

משום בן בתירה העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הי בן 

בתירה אילימא רבי יהודה בן בתירה הא אמר בשני בחג הוא מזכיר אמר רב נחמן בר 

יהושע בן בתירה זמנין דקרי ליה בשמיה וזימנין דקרי ליה בשמיה דאבא יצחק תהא ברבי 

והא מקמי דליסמכוהו והא לבתר דליסמכוהו תנא בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר 

ר חנינא לפי שאין נעצרין וטל מנלן דלא מיעצר דכתיב "ט א"ואם בא להזכיר מזכיר מ

אלהי ישראל אשר ' ד אל אחאב חי הויאמר אליהו התשבי מתושבי גלע( א יזמלכים )

לך ( א יחמלכים )עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי וכתיב 

הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה ואילו טל לא קאמר ליה מאי טעמא משום 

ל "דלא מיעצר וכי מאחר דלא מיעצר אליהו אשתבועי למה ליה הכי קא  ב גמרא,דף ג

> אלא>טל דברכה נמי לא אתי וליהדריה לטל דברכה משום דלא מינכרא מילתא  אפילו

כי כארבע רוחות ( זכריה ב)ר יהושע בן לוי דאמר קרא "רוחות מנא לן דלא מיעצרי א

ה לישראל "מאי קאמר להו אילימא הכי קאמר להו הקב' השמים פרשתי אתכם נאם ה

בע מיבעי ליה אלא הכי קאמר כשם דבדרתינכו בארבע רוחי דעלמא אי הכי כארבע באר

ר חנינא הלכך בימות החמה "א לעולם בלא ישראל א"שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך א

אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו אמר מוריד הגשם מחזירין אותו בימות הגשמים לא 

אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו לא אמר מוריד הגשם מחזירין אותו ולא עוד אלא 

לו אמר מעביר הרוח ומפריח הטל אין מחזירין אותו תנא בעבים וברוחות לא חייבו אפי

ט משום דלא מיעצרי ולא מיעצרי והתני רב "חכמים להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר מ

ועצר את השמים מן העבים ומן הרוחות אתה אומר מן העבים ומן ( דברים יא)יוסף 



ולא יהיה מטר הרי מטר אמור הא מה אני הרוחות או אינו אלא מן המטר כשהוא אומר 

מקיים ועצר את השמים מן העבים ומן הרוחות קשיא רוחות ארוחות קשיא עבים אעבים 

עבים אעבים לא קשיא הא בחרפי הא באפלי רוחות ארוחות לא קשיא הא ברוח מצויה הא 

רוחות ברוח שאינה מצויה רוח שאינה מצויה חזיא לבי דרי אפשר בנפוותא תנא העבים וה

שניות למטר היכי דמי אמר עולא ואיתימא רב יהודה דבתר מיטרא למימרא דמעליותא 

את מטר ארצך אבק ועפר ואמר עולא ואיתימא רב יהודה ' יתן ה( דברים כח)היא והכתיב 

הא דמעלה > ואי בעית אימא>זיקא דבתר מטרא לא קשיא הא דאתא ניחא הא דאתא רזיא 

ב יהודה זיקא דבתר מיטרא כמיטרא עיבא דבתר מיטרא אבק הא דלא מעלה אבק ואמר ר

כמיטרא שימשא דבתר מיטרא כתרי מטרי למעוטי מאי למעוטי גילהי דליליא ושמשא 

כי ( איוב לז)דביני קרחי אמר רבא מעלי תלגא לטורי כחמשה מטרי לארעא שנאמר 

רזיא לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו ואמר רבא תלגא לטורי מטרא 

לאילני מטרא ניחא לפירי 

עורפילא אפילו לפרצידא דתותי קלא מהניא ליה מאי עורפילא עורו פילי   א גמרא,דף ד

ואמר רבא האי צורבא מרבנן דמי לפרצידא דתותי קלא דכיון דנבט נבט ואמר רבא האי 

הלא כה דברי ( ירמיהו כג)צורבא מרבנן דרתח אורייתא הוא דקא מרתחא ליה שנאמר 

( ירמיהו כג)' ח שנא"ח שאינו קשה כברזל אינו ת"ואמר רב אשי כל ת' נאם ה כאש

ל רבי אבא לרב אשי אתון מהתם מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה "וכפטיש יפוצץ סלע א

ה "ארץ אשר אבניה ברזל אל תקרי אבניה אלא בוניה אמר רבינא אפ( דברים ח)דכתיב 

ר "א' והסר כעס מלבך וגו( קוהלת יא)שנאמר מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותא 

שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן שלשה שאלו שלא כהוגן לשנים השיבוהו כהוגן לאחד 

השיבוהו שלא כהוגן ואלו הן אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי אליעזר 

יכול ' והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך וגו( בראשית כד)עבד אברהם דכתיב 

( א יזשמואל )סומא השיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה שאול בן קיש דכתיב ' חיגרת אפי' אפי

עבד אפילו ' והיה האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת בתו יתן לו יכול אפי

והיה היוצא אשר ( שופטים יא)ממזר השיבו כהוגן ונזדמן לו דוד יפתח הגלעדי דכתיב 

יכול אפילו דבר טמא השיבו שלא כהוגן נזדמנה לו בתו והיינו ' יצא מדלתי ביתי וגו

ירמיהו )הצרי אין בגלעד אם רופא אין שם וכתיב ( ירמיהו ח)דקאמר להו נביא לישראל 

אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי אשר לא צויתי זה בנו של מישע מלך ( יט

מלך תחתיו ויעלהו עלה ולא דברתי ויקח את בנו הבכור אשר י( ב גמלכים )מואב שנאמר 

זה יפתח ולא עלתה על לבי זה יצחק בן אברהם אמר רבי ברכיה אף כנסת ישראל שאלה 

כשחר נכון ' ונדעה נרדפה לדעת את ה( הושע ו)' ה השיבה כהוגן שנא"שלא כהוגן והקב

ה בתי את שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים "מצאו ויבוא כגשם לנו אמר לה הקב

אהיה כטל ( הושע יד)מתבקש אבל אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם שנאמר אינו 

שימני כחותם על ( שיר השירים ח)ע "לישראל ועוד שאלה שלא כהוגן אמרה לפניו רבש

ה בתי את שואלת דבר שפעמים נראה ופעמים אינו "ל הקב"לבך כחותם על זרועך א

 : הן על כפים חקותיך( הו מטישעי)נראה אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם שנאמר 

סברוה שאלה והזכרה חדא מילתא היא מאן תנא אמר רבא  : 'אין שואלין את הגשמים כו

ל אביי אפילו תימא רבי אליעזר שאלה לחוד "יהושע היא דאמר משעת הנחתו א' ר

והזכרה לחוד ואיכא דאמרי לימא 



ו תימא רבי אליעזר רבי יהושע היא דאמר משעת הנחתו אמר רבא אפיל  ב גמרא,דף ד

ורמינהו עד מתי  : 'רבי יהודה אומר העובר לפני התיבה כו : שאלה לחוד והזכרה לחוד

מאיר אומר עד שיעבור ניסן ' יהודה אומר עד שיעבור הפסח ר' שואלין את הגשמים ר

ט "אמר רב חסדא לא קשיא כאן לשאול כאן להזכיר מישאל שאיל ואזיל להזכיר ביו

כחומץ לשינים וכעשן לעינים ( משלי י)עולא הא דרב חסדא קשיא הראשון פסיק אמר 

ומה במקום שאינו שואל מזכיר במקום ששואל אינו דין שיהא מזכיר אלא אמר עולא תרי 

יהודה רב יוסף אמר מאי עד שיעבור הפסח עד שיעבור שליח צבור ' תנאי אליבא דר

ל אין שואל "מי איכא אט "ל אביי שאלה ביו"ט ראשון של פסח א"ראשון היורד ביו

מתורגמן וכי מתורגמן שואל דבר שאינו צריך לצבור אלא מחוורתא כדעולא רבה אמר 

מאי עד שיעבור הפסח עד שיעבור זמן שחיטת הפסח וכתחילתו כן סופו מה תחילתו 

ל אביי בשלמא תחילתו "פ שאינו שואל א"פ שאינו שואל אף סופו מזכיר אע"מזכיר אע

יצוי שאלה היא אלא סופו מאי ריצוי שאלה איכא אלא מחוורתא מזכיר הזכרה נמי ר

אסי ומי אמר רבי יוחנן ' זירא לר' ל ר"יהודה א' ר יוחנן הלכה כר"ר אסי א"כדעולא א

ר "הכי והתנן בשלשה במרחשוון שואלין את הגשמים רבן גמליאל אומר בשבעה בו וא

ת אימא לא קשיא כאן ל גברא אגברא קא רמית איבעי"אלעזר הלכה כרבן גמליאל א

יוחנן במקום ששואל מזכיר ההוא להפסקה איתמר והאמר ' לשאול כאן להזכיר והאמר ר

יוחנן התחיל להזכיר מתחיל לשאול פסק מלשאול פוסק מלהזכיר אלא לא קשיא הא לן ' ר

ר "הא להו מאי שנא לדידן דאית לן פירי בדברא לדידהו נמי אית להו עולי רגלים כי קא

ן שאין בית המקדש קיים השתא דאתית להכי הא והא לדידהו ולא קשיא כאן יוחנן בזמ

בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים ואנן דאית לן תרי יומי היכי 

עבדינן אמר רב מתחיל במוספין ופוסק במנחה ערבית ושחרית וחוזר במוספין אמר להו 

דש תעשהו חול אלא אמר שמואל מתחיל שמואל פוקו ואמרו ליה לאבא אחר שעשיתו קו

במוספין ובמנחה ופוסק ערבית ושחרית וחוזר ומתחיל במוספין 

רבא אמר כיון שהתחיל שוב אינו פוסק וכן אמר רב ששת כיון שהתחיל   א גמרא,דף ה

שוב אינו פוסק ואף רב הדר ביה דאמר רב חננאל אמר רב מונה עשרים ואחד יום כדרך 

כ ומתחיל וכיון שהתחיל שוב אינו פוסק והלכתא כיון "ה עד יוה"שמונה עשרה ימים מר

: שהתחיל שוב אינו פוסק

מאיר ' יהודה אומר עד שיעבור הפסח ר' עד מתי שואלין את הגשמים ר  א משנה,דף ה

: ויורד לכם גשם יורה ומלקוש בראשון( יואל ב)אומר עד שיצא ניסן שנאמר 

[ דתניא]> דתנן>רה בניסן יורה במרחשון הוא יצחק יו' ל רב נחמן לר"א  א גמרא,דף ה

ל הכי אמר רבי יוחנן בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא "יורה במרחשון ומלקוש בניסן א

אותה שנה יצא אדר ולא ירדו גשמים ' יתר הגזם אכל הארבה וגו( יואל א)זה דכתיב ביה 

זרעו אמרו לו מי ירדה להם רביעה ראשונה באחד בניסן אמר להם נביא לישראל צאו ו

כ צאו "שיש לו קב חטים או קבים שעורין יאכלנו ויחיה או יזרענו וימות אמר להם אעפ

וזרעו נעשה להם נס ונתגלה להם מה שבכתלין ומה שבחורי נמלים יצאו וזרעו שני 

ושלישי ורביעי וירדה להם רביעה שניה בחמשה בניסן הקריבו עומר בששה עשר בניסן 

ה בששה חדשים גדילה באחד עשר יום נמצא עומר הקרב מתבואה נמצאת תבואה הגדיל

תהילים )של ששה חדשים קרב מתבואה של אחד עשר יום ועל אותו הדור הוא אומר 

מאי הלוך ילך ' הזורעים בדמעה ברנה יקצרו הלך ילך ובכה נושא משך הזרע וגו( קכו



חזירתו אוכל חזיז מן ר יהודה שור כשהוא חורש הולך ובוכה וב"א' ובכה נושא משך וגו

ר חסדא ואמרי לה במתניתא תנא קנה "התלם וזהו בא יבא ברנה מאי נשא אלומותיו א

לרעב ' כי קרא ה( ב חמלכים )יצחק מאי דכתיב ' ל רב נחמן לר"זרת שיבולת זרתים א

ל הכי אמר רבי יוחנן שנה "וגם בא אל הארץ שבע שנים בהנך שבע שנים מאי אכול א

שבבתים שניה אכלו מה שבשדות שלישית בשר בהמה טהורה רביעית ראשונה אכלו מה 

בשר בהמה טמאה חמישית בשר שקצים ורמשים ששית בשר בניהם ובנותיהם שביעית 

' ל רב נחמן לר"איש בשר זרועו יאכלו וא( ישעיהו ט)בשר זרועותיהם לקיים מה שנאמר 

דבקרבך קדוש לא  בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר משום( הושע יא)יצחק מאי דכתיב 

ה לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא "ר יוחנן אמר הקב"ל הכי א"אבוא בעיר א

ירושלים הבנויה ( תהילים קכב)לירושלים של מטה ומי איכא ירושלים למעלה אין דכתיב 

ובאחת יבערו ( ירמיהו י)יצחק מאי דכתיב ' ל רב נחמן לר"כעיר שחברה לה יחדיו וא

יוחנן אחת היא שמבערת רשעים בגיהנם ' ל הכי אמר ר"ם עץ הוא אויכסלו מוסר הבלי

הבל המה מעשה ( ירמיהו י)ז כתיב הכא מוסר הבלים עץ הוא וכתיב התם "מאי היא ע

כי שתים רעות עשה עמי תרתין הוא ( ירמיהו ב)ד "יצחק מ' ל רב נחמן לר"תעתועים וא

שהיא ר יוחנן אחת "ל הכי א"דהוו עשרין וארבע שביקא להו א

כי שתים רעות עשה עמי ( ירמיהו ב)ז דכתיב "שקולה כשתים ומאי ניהו ע  ב גמרא,דף ה

כי ( ירמיהו ב)אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים וכתיב בהו 

ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים ' עברו איי כתיים וראו וקדר שלחו והתבוננו מאד וגו

פ "א יועיל תנא כותיים עובדים לאש וקדריים עובדין למים ואעועמי המיר כבודו בל

ל "שיודעים שהמים מכבין את האש לא המירו אלהיהם ועמי המיר כבודו בלא יועיל וא

ויהי כאשר זקן שמואל ומי סיב שמואל כולי האי ( א חשמואל )ד "יצחק מ' רב נחמן לר

ר "ל הכי א"ואל הרמתי אב שנה זהו מיתתו של שמ"ב הוה דאמר מר מת בנ"והא בר נ

נחמתי כי המלכתי את שאול אמר לפניו ( א טושמואל )יוחנן זקנה קפצה עליו דכתיב 

משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי ( תהילים צט)ע שקלתני כמשה ואהרן דכתיב "רבש

שמו מה משה ואהרן לא בטלו מעשה ידיהם בחייהם אף אני לא יתבטל מעשה ידי בחיי 

אעביד לימות שאול לא קא שביק שמואל לימות שמואל אדזוטר מרנני  ה היכי"אמר הקב

אבתריה לא לימות שאול ולא לימות שמואל כבר הגיעה מלכות דוד ואין מלכות נוגעת 

( א כבשמואל )ה אקפיץ עליו זקנה היינו דכתיב "בחברתה אפילו כמלא נימא אמר הקב

אצל רמה אלא לומר לך מי גרם ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וכי מה ענין גבעה 

לשאול שישב בגבעה שתי שנים ומחצה תפלתו של שמואל הרמתי ומי מידחי גברא מקמי 

על כן חצבתי ( הושע ו)ד "מ[ יונתן]> יוחנן>ר "ר שמואל בר נחמני א"גברא אין דא

בנביאים הרגתים באמרי פי במעשיהם לא נאמר אלא באמרי פי אלמא מידחי גברא מקמי 

ל "יצחק לימא מר מילתא א' ל רב נחמן לר"יצחק הוו יתבי בסעודתא א' נחמן ורגברא רב 

ר יוחנן אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה בתר דסעוד "הכי א

ל וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו "ר יוחנן יעקב אבינו לא מת א"ל הכי א"א

ואל ' ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה( ירמיהו ל) ל מקרא אני דורש שנאמר"קברייא א

תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים מקיש הוא לזרעו מה זרעו 

ל רב נחמן אנא אמינא "ר יצחק כל האומר רחב רחב מיד נקרי א"בחיים אף הוא בחיים א

הוו מיפטרי  כי> ובמזכיר את שמה>ל כי קאמינא ביודעה ובמכירה "ולא איכפת לי א



ד לאדם שהיה הולך במדבר והיה "ל ליברכן מר אמר ליה אמשול לך משל למה"מהדדי א

רעב ועיף וצמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו אכל 

מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו וכשביקש לילך אמר אילן אילן במה אברכך אם 

וקין הרי פירותיך מתוקין שיהא צילך נאה הרי צילך נאה אומר לך שיהו פירותיך מת

שתהא אמת המים עוברת תחתיך הרי אמת המים עוברת תחתיך אלא יהי רצון שכל 

נטיעות שנוטעין ממך 

יהיו כמותך אף אתה במה אברכך אם בתורה הרי תורה אם בעושר הרי   א גמרא,דף ו

ר יורה שמורה "ת : מעיך כמותך עושר אם בבנים הרי בנים אלא יהי רצון שיהו צאצאי

את הבריות להטיח גגותיהן ולהכניס את פירותיהן ולעשות כל צרכיהן דבר אחר שמרוה 

תלמיה רוה נחת גדודה ברביבים ( תהילים סה)את הארץ ומשקה עד תהום שנאמר 

תמגגנה צמחה תברך דבר אחר יורה שיורד בנחת ואינו יורד בזעף או אינו יורה אלא 

ל מלקוש מה מלקוש "פירות ומשטיף את הזרעים ומשטיף את האילנות תשמשיר את ה

לברכה אף יורה לברכה או אינו מלקוש אלא שמפיל את הבתים ומשבר את האילנות 

ל יורה מה יורה לברכה אף מלקוש לברכה ויורה גופיה מנלן דכתיב "ומעלה את הסקאין ת

כם את המורה לצדקה ויורד לכם אלהיכם כי נתן ל' ובני ציון גילו ושמחו בה( יואל ב)

ר יורה במרחשון ומלקוש בניסן אתה אומר יורה "ת : גשם מורה ומלקוש בראשון

ל בעתו מלקוש אמר "במרחשון ומלקוש בניסן או אינו אלא יורה בתשרי ומלקוש באייר ת

ישמעאל תנא ' רב נהילאי בר אידי אמר שמואל דבר שמל קשיותיהן של ישראל דבי ר

ר יורה "בואה בקשיה במתניתא תנא דבר שיורד על המלילות ועל הקשין תדבר שממלא ת

ל "במרחשון ומלקוש בניסן אתה אומר יורה במרחשון או אינו אלא בחדש כסליו ת

כיון שיצא ניסן וירדו >בעתו יורה ומלקוש מה מלקוש בעתו אף יורה בעתו ( דברים יא)

מ וחכמים "מלקוש בניסן דברי רתניא אידך יורה במרחשון ו> גשמים אינו סימן ברכה

יוסי היא דתניא איזו היא רביעה ' אומרים יורה בכסליו מאן חכמים אמר רב חסדא ר

מ "ראשונה הבכירה בשלשה במרחשון בינונית בשבעה בו אפילה בשבעה עשר בו דברי ר

ז ובעשרים ושלשה "יוסי אומר בי' ז ובעשרים ושלשה ר"יהודה אומר בשבעה ובי' ר

יוסי אומר אין היחידים מתענין עד שיגיע ראש חדש כסליו ' כסליו וכן היה ר ובראש חדש

יוסי אמימר מתני להא דרב חסדא בהא לישנא בשלשה ' אמר רב חסדא הלכה כר

במרחשון שואלין את הגשמים רבן גמליאל אומר בשבעה בו אמר רב חסדא הלכה כרבן 

ים שירדו שבעה ימים זה אחר ש בן גמליאל אומר גשמ"גמליאל כמאן אזלא הא דתניא ר

יוסי אמר רב חסדא הלכה ' זה אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושניה ושלישית כמאן כר

זירא ' יוסי בשלמא רביעה ראשונה לשאול שלישית להתענות שניה למאי אמר ר' כר

לנדרים דתנן 

הנודר עד הגשמים משירדו גשמים עד שתרד רביעה שניה רב זביד אמר   ב גמרא,דף ו

לזיתים דתנן מאימתי כל אדם מותרין בלקט בשכחה ובפאה משילכו הנמושות בפרט 

' ובעוללות משילכו עניים בכרם ויבואו בזיתים משתרד רביעה שניה מאי נמושות אמר ר

ל אמר לקוטי בתר לקוטי רב פפא אמר כדי להלך בשבילי "יוחנן סבי דאזלי אתיגרא ר

רשות עד שתרד רביעה שניה רב נחמן בר הרשות דאמר מר מהלכין כל אדם בשבילי ה

יצחק אמר לבער פירות שביעית דתנן עד מתי נהנין ושורפין בתבן ובקש של שביעית עד 

ולבהמתך ולחיה אשר בארצך כל זמן ( ויקרא כה)שתרד רביעה שניה מאי טעמא דכתיב 



שחיה אוכלת בשדה האכל לבהמתך בבית כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית 

רבי אבהו מאי לשון רביעה דבר שרובע את הקרקע כדרב יהודה דאמר רב יהודה  אמר

כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ( ישעיהו נה)מיטרא בעלה דארעא הוא שנאמר 

ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ואמר רבי אבהו רביעה ראשונה 

ית אמר רב חסדא גשמים שירדו כדי כדי שתרד בקרקע טפח שניה כדי לגוף בה פי חב

לגוף בהן פי חבית אין בהן משום ועצר ואמר רב חסדא גשמים שירדו קודם ועצר אין בהן 

משום ועצר אמר אביי לא אמרן אלא קודם ועצר דאורתא אבל קודם ועצר דצפרא יש 

הושע )בהן משום ועצר דאמר רב יהודה בר יצחק הני ענני דצפרא לית בהו מששא דכתיב 

ל רב פפא לאביי "א' מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וגו( ו

והא אמרי אינשי במפתח בבי מיטרא בר חמרא מוך שקך וגני לא קשיא הא דקטיר בעיבא 

הא דקטיר בענני אמר רב יהודה טבא לשתא דטבת ארמלתא איכא דאמרי דלא ביירי 

יני והאמר רב חסדא טבא לשתא דטבת תרביצי ואיכא דאמרי דלא שקיל שודפנא א

מנוולתא לא קשיא הא דאתא מיטרא מעיקרא הא דלא אתא מיטרא מעיקרא ואמר רב 

חסדא גשמים שירדו על מקצת מדינה ועל מקצת מדינה לא ירדו אין בהן משום ועצר איני 

וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי ( עמוס ד)והכתיב 

ואמר רב יהודה אמר רב ' ר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וגועל עי

שתיהן לקללה לא קשיא הא דאתא טובא הא דאתא כדמבעי ליה אמר רב אשי דיקא נמי 

ר אבהו מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן "מ א"דכתיב תמטר תהא מקום מטר ש

אלהינו על כל טפה ' נחנו לך הלקראת כלה מאי מברך אמר רב יהודה אמר רב מודים א

יוחנן מסיים בה הכי אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון ' וטפה שהורדת לנו ור

אלהינו ולא עזבונו ברוך רוב ההודאות רוב ההודאות ' עד אל יעזבונו רחמיך ה' גליו כו

ולא כל ההודאות אמר רבא אימא אל ההודאות אמר רב פפא הלכך 

אבהו גדול יום ' ימרינהו לתרוייהו אל ההודאות ורוב ההודאות אמר רנ  א גמרא,דף ז

הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין 

לרשעים ופליגא דרב יוסף דאמר רב יוסף מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים קבעוה 

דברים )' יתנה בו תורה שנאבתחיית המתים אמר רב יהודה גדול יום הגשמים כיום שנ

כי לקח טוב נתתי לכם תורתי ( משלי ד)' יערף כמטר לקחי ואין לקח אלא תורה שנא( לב

אל תעזובו רבא אמר יותר מיום שניתנה בו תורה שנאמר יערף כמטר לקחי מי נתלה במי 

הוי אומר קטן נתלה בגדול רבא רמי כתיב יערף כמטר לקחי וכתיב תזל כטל אמרתי אם 

בנאה אומר כל העוסק ' יד חכם הגון הוא כטל ואם לאו עורפהו כמטר תניא היה רתלמ

עץ חיים היא למחזיקים בה ( משלי ג)בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים שנאמר 

כי מוצאי מצא חיים וכל העוסק ( משלי ח)רפאות תהי לשרך ואומר ( משלי ג)ואומר 

ערף כמטר לקחי ואין עריפה אלא הריגה בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות שנאמר י

זירא ליתי מר ליתני ' ירמיה לר' ל ר"וערפו שם את העגלה בנחל א( דברים כא)שנאמר 

יוחנן מאי דכתיב ' ל הכי אמר ר"ל חלש לבאי ולא יכילנא לימא מר מילתא דאגדתא א"א

כי  (דברים כ)כי האדם עץ השדה וכי אדם עץ שדה הוא אלא משום דכתיב ( דברים כ)

ח הגון הוא ממנו "ממנו תאכל ואותו לא תכרת וכתיב אותו תשחית וכרת הא כיצד אם ת

[ ברבי]> אמר רבי>תאכל ואותו לא תכרת ואם לאו אתו תשחית וכרת אמר רבי חמא 

ברזל בברזל יחד לומר לך מה ברזל זה אחד מחדד את חבירו ( משלי כז)חנינא מאי דכתיב 



ה את זה בהלכה אמר רבה בר בר חנה למה נמשלו דברי אף שני תלמידי חכמים מחדדין ז

לומר לך מה אש אינו דולק ' הלא כה דברי כאש נאם ה( ירמיהו כג)תורה כאש שנאמר 

יחידי אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב 

כמים שעוסקין בד בבד חרב אל הבדים ונאלו חרב על שונאיהן של תלמידי ח( ירמיהו כ)

בתורה ולא עוד אלא שמטפשין שנאמר ונאלו ולא עוד אלא שחוטאין כתיב הכא ונואלו 

( ישעיהו יט)אשר נואלנו ואשר חטאנו ואיבעית אימא מהכא ( במדבר יב)וכתיב התם 

והתעו את מצרים אמר רב נחמן בר יצחק למה נמשלו דברי תורה [ 'וגו]נואלו שרי צען 

עץ חיים היא למחזיקים בה לומר לך מה עץ קטן מדליק את הגדול ( לי גמש)כעץ שנאמר 

חנינא הרבה למדתי ' אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים והיינו דאמר ר

מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן רבי חנינא בר פפא רמי כתיב 

הוי כל צמא לכו למים אם תלמיד  (ישעיהו נה)לקראת צמא התיו מים וכתיב ( ישעיהו כא)

הגון הוא לקראת צמא התיו מים ואי לא הוי כל צמא לכו למים רבי חנינא בר חמא רמי 

יהיו לך לבדך אם תלמיד הגון הוא ( משלי ה)יפוצו מעינותיך חוצה וכתיב ( משלי ה)כתיב 

למה  רבי חנינא בר אידי[ אמר]> ואמר>יפוצו מעינתיך חוצה ואם לאו יהיו לך לבדך 

נמשלו דברי תורה למים דכתיב הוי כל צמא לכו למים לומר לך מה מים מניחין מקום 

גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה ואמר רבי 

אושעיא למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו במים וביין ובחלב דכתיב הוי כל 

לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין ( ו נהישעיה)צמא לכו למים וכתיב 

וחלב לומר לך מה שלשה משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים אף דברי תורה 

יהושע בן חנניה אי ' אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר

חרא אמרה ליה אלא במאי חכמה מפוארה בכלי מכוער אמר לה אביך רמי חמרא במני דפ

נירמי אמר לה אתון דחשביתו רמו במאני דהבא וכספא אזלה ואמרה ליה לאבוה רמייא 

לחמרא במני דהבא וכספא ותקיף אתו ואמרו ליה אמר לה לברתיה מאן אמר לך הכי 

אמרה ליה רבי יהושע בן חנניה קריוהו אמר ליה אמאי אמרת לה הכי אמר ליה כי היכי 

לה והא איכא שפירי דגמירי  דאמרה לי אמרי

אי הוו סנו טפי הוו גמירי דבר אחר מה שלשה משקין הללו אין נפסלין   ב גמרא,דף ז

' אלא בהיסח הדעת אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח הדעת אמר רבי חמא בר

הרעיפו שמים ( ישעיהו מה)חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ שנאמר 

בראתיו ' ים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד אני הממעל ושחק

ישועה פרה ' בראתים לא נאמר אלא בראתיו אמר רב אושעיא גדול יום הגשמים שאפי

ורבה בו שנאמר תפתח ארץ ויפרו ישע אמר רבי תנחום בר חנילאי אין הגשמים יורדים 

ארצך שבת שבות ' רצית ה( תהילים פה)כ נמחלו עונותיהן של ישראל שנאמר "אלא א

ל זעירי מדיהבת לרבינא אתון מהכא "יעקב נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה א

' ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת וגו( א חמלכים )מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה 

כ נתחייבו "תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו אין הגשמים נעצרין אא' אמר ר

ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו ( איוב כד)כליה שנאמר שונאיהן של ישראל 

( דברים יא)ל זעירי מדיהבת לרבינא אתון מהכא מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה "א

ועצר את השמים ואבדתם מהרה אמר רב חסדא אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול 

מע תנא דבי רבי ישמעאל תרומות ומעשרות שנאמר ציה גם חום יגזלו מימי שלג מאי מש



בשביל דברים שצויתי אתכם בימות החמה ולא עשיתם יגזלו מכם מימי שלג בימות 

הגשמים אמר רבי שמעון בן פזי אין הגשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע 

רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר אמר רב סלא אמר רב ( משלי כה)שנאמר 

וימנעו רבבים ( ירמיהו ג)נעצרין אלא בשביל עזי פנים שנאמר המנונא אין הגשמים 

ואמר רב סלא אמר רב המנונא כל אדם שיש ' ומלקוש לא היה ומצח אשה זונה היה לך וגו

לו עזות פנים סוף נכשל בעבירה שנאמר ומצח אשה זונה היה לך רב נחמן אמר בידוע 

ה בר רב הונא כל אדם שיש שנכשל בעבירה שנאמר היה לך ולא נאמר יהיה לך אמר רב

העז איש רשע בפניו רב נחמן בר ( משלי כא)לו עזות פנים מותר לקרותו רשע שנאמר 

ועז פניו ישונא אל תקרי ישונא אלא ישנא ( קוהלת ח)יצחק אמר מותר לשנאותו שנאמר 

( קוהלת י)אמר רב קטינא אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תורה שנאמר 

קרה בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של בעצלתים ימך המ

ואם מך הוא מערכך ואין מקרה אלא ( ויקרא כז)ה מך ואין מך אלא עני שנאמר "הקב

ועתה ( איוב לז)המקרה במים עליותיו רב יוסף אמר מהכא ( תהילים קד)ה שנאמר "הקב

משלי )ר אלא תורה שנאמר לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם ואין או

ישמעאל אפילו בשעה שרקיע ' כי נר מצוה ותורה אור בהיר הוא בשחקים תנא דבי ר( ו

אמי אין הגשמים ' נעשה בהורין בהורין להוריד טל ומטר רוח עברה ותטהרם אמר ר

על כפים כסה אור בעון כפים כסה אור ואין כפים ( איוב לו)נעצרין אלא בעון גזל שנאמר 

( איוב לז)ומן החמס אשר בכפיהם ואין אור אלא מטר שנאמר ( יונה ג)ס שנאמר אלא חמ

ויצו עליה במפגיע ואין פגיעה ( איוב לו)יפיץ ענן אורו מאי תקנתיה ירבה בתפלה שנאמר 

ר "ואל תפגע בי וא[ 'וגו]ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ( ירמיהו ז)אלא תפלה שנאמר 

הברזל והוא לא פנים קלקל אם ראית רקיע שקיהה  אם קהה( קוהלת י)אמי מאי דכתיב 

והוא לא פנים קלקל ' כברזל מלהוריד טל ומטר בשביל מעשה הדור שהן מקולקלין שנא

וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה כל שכן ( קוהלת י)' מה תקנתן יתגברו ברחמים שנא

אם הוכשרו מעשיהן מעיקרא ריש לקיש אמר אם ראית תלמיד 

שלמודו קשה עליו כברזל בשביל משנתו שאינה סדורה עליו שנאמר   א גמרא,דף ח

וחילים ( קוהלת י)והוא לא פנים קלקל מאי תקנתיה ירבה בישיבה שנאמר ( קוהלת י)

ש אם משנתו סדורה לו מעיקרא כי הא דריש לקיש הוה "יגבר ויתרון הכשיר חכמה כ

יוחנן רב אדא בר ' ל לקמיה דריום שניתנה תורה ועיי' ארבעין זמנין כנגד מ' מסדר מתני

עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים ועייל לקמיה דרבא ' אהבה מסדר מתני

רבא אמר אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים 

שנאמר והוא לא פנים קלקל מאי תקנתיה ירבה עליו רעים שנאמר וחילים יגבר ויתרון 

אמי מאי דכתיב ' ש אם הוכשרו מעשיו בפני רבו מעיקרא ואמר ר"יר חכמה כהכש

אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון אם ראית דור שהשמים ( קוהלת י)

משתכין כנחשת מלהוריד טל ומטר בשביל לוחשי לחישות שאין בדור מאי תקנתן ילכו 

רעו ואין יתרון לבעל הלשון ומי יגיד עליו ( איוב לו)אצל מי שיודע ללחוש דכתיב 

שאפשר לו ללחוש ואינו לוחש מה הנאה יש לו ואם לחש ולא נענה מאי תקנתיה ילך אצל 

ויצו עליה במפגיע ואין פגיעה אלא ( איוב לו)חסיד שבדור וירבה עליו בתפלה שנאמר 

ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ( ירמיהו ז)תפלה שנאמר 

תפגע בי ואם לחש ועלתה בידו ומגיס דעתו עליו מביא אף לעולם שנאמר מקנה אף  ואל



ח שיושבין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה מתקנאין באף "על עולה רבא אמר שני ת

ל מאי דכתיב אם ישוך הנחש "מקנה אף על עולה אמר ר( איוב לו)ומעלין אותו שנאמר 

תיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון לע

ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך אמר להם ואין יתרון 

לבעל הלשון אמר רבי אמי אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו 

ודרש  אוקים שמואל אמורא עליה[ איני והא]נשא לבבנו אל כפים ( איכה ג)שנאמר 

ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו ( תהילים עח)

לא קשיא כאן ביחיד כאן בצבור ' והוא רחום יכפר עון וגו( תהילים עח)ואף על פי כן 

אמת מארץ ( תהילים פה)אמי אין גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה שנאמר ' אמר ר

אמי בא וראה כמה גדולים בעלי אמנה מניין מחולדה ' ר ר"ואתצמח וצדק משמים נשקף 

ו אמר רבי יוחנן כל המצדיק "ה עאכ"ובור ומה המאמין בחולדה ובור כך המאמין בהקב

את עצמו מלמטה מצדיקין עליו הדין מלמעלה שנאמר אמת מארץ תצמח וצדק משמים 

עברתך ריש לקיש  וכיראתך( תהילים צ)נשקף רבי חייא בר אבין אמר רב הונא מהכא 

פגעת את שש ועושה צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא ( ישעיהו סד)אמר מהכא 

ל כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם שנאמר "בהם עולם ונושע אמר ריב

ועצר את השמים בשעה ( דברים יא)בהם עולם ונושע אמר ריש לקיש מאי דכתיב 

דומה לאשה שמחבלת ואינה יולדת והיינו [ מטר]> טל ומטר>שהשמים נעצרין מלהוריד 

דאמר ריש לקיש משום בר קפרא נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באשה 

בעד כל רחם ' כי עצר עצר ה( בראשית כ)נאמרה עצירה באשה שנאמר   ב גמרא,דף ח

מר ועצר את השמים נאמר לידה באשה ונא( דברים יא)ונאמרה עצירה בגשמים דכתיב 

ותהר ותלד בן ונאמר לידה בגשמים ( בראשית ל)לידה בגשמים נאמר לידה באשה דכתיב 

והולידה והצמיחה נאמר פקידה באשה ונאמר פקידה בגשמים נאמר ( ישעיהו נה)דכתיב 

פקד את שרה ונאמר פקידה בגשמים דכתיב ' וה( בראשית כא)פקידה באשה דכתיב 

שרנה פלג אלהים מלא מים מאי פלג אלהים פקדת הארץ ותשקקה רבת תע( תהילים סה)

מלא מים תנא כמין קובה יש ברקיע שממנה גשמים יוצאין אמר רבי שמואל בר נחמני 

אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימציאהו אם לשבט בהרים ובגבעות ( איוב לז)מאי דכתיב 

אם לחסד ימציאהו לארצו בשדות ובכרמים אם לשבט לאילנות אם לארצו לזרעים אם 

לחסד ימצאהו בורות שיחין ומערות בימי רבי שמואל בר נחמני הוה כפנא ומותנא אמרי 

היכי נעביד ניבעי רחמי אתרתי לא אפשר אלא ליבעי רחמי אמותנא וכפנא ניסבול אמר 

שמואל בר נחמני ניבעי רחמי אכפנא דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי הוא דיהיב ' להו ר

ומשביע לכל חי רצון ומנלן דלא מצלינן אתרתי  פותח את ידך( תהילים קמה)דכתיב 

ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת מכלל דאיכא אחריתי במערבא אמרי ( עזרא ח)דכתיב 

ורחמין למבעא מן קדם אלה שמיא על רזא דנא מכלל ( דנייאל ב)חגי מהכא ' משמיה דר

זירא ' להו רזירא גזור שמדא וגזור דלא למיתב בתעניתא אמר ' דאיכא אחריתי בימי ר

דנייאל )נקבליה עילוון ולכי בטיל שמדא ליתביה אמרי ליה מנא לך הא אמר להו דכתיב 

ויאמר אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות ( י

לפני אלהיך נשמעו דבריך אמר רבי יצחק אפילו שנים כשני אליהו וירדו גשמים בערבי 

ימן קללה היינו דאמר רבה בר שילא קשה יומא דמיטרא כיומא דדינא שבתות אינן אלא ס

אמר אמימר אי לא דצריך לברייתא בעינן רחמי ומבטלינן ליה ואמר רבי יצחק שמש 



וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא ואמר ( מלאכי ג)בשבת צדקה לעניים שנאמר 

( דברים כח)ו שנאמר רבי יצחק גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת ב

לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך ואמר רבי יצחק אין הברכה מצויה אלא 

' אתך את הברכה באסמיך תנא דבי ר' יצו ה( דברים כח)בדבר הסמוי מן העין שנאמר 

אתך את ' ישמעאל אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו שנאמר יצו ה

אלהינו שתשלח ברכה במעשה ' מ ה"כנס למוד את גרנו אומר ירר הנ"הברכה באסמיך ת

כ בירך הרי זו תפלת "ידינו התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה מדד ואח

שוא לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא 

אמר רבי  : נס סימןפר[ מעשר]> מעשה>קיבוץ גייסות צדקה  : בדבר הסמוי מן העין

את שביתנו ' שובה ה( תהילים קכו)יוחנן גדול יום הגשמים כיום קבוץ גליות שנאמר 

ויראו אפיקי ים ואמר רבי ( ב כבשמואל )כאפיקים בנגב ואין אפיקים אלא מטר שנאמר 

תלמיה רוה נחת ( תהילים סה)יוחנן גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות בו שנאמר 

מר רבי יוחנן אין הגשמים נעצרין אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין גדודיה וא

ר יוחנן מאי "נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר וא( משלי כה)שנאמר 

דכתיב 

יוחנן לינוקא ' עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר אשכחיה ר( דברים יד)  א גמרא,דף ט

ל עשר "ל ומאי עשר תעשר א"עשר תעשר א ל"דריש לקיש אמר ליה אימא לי פסוקיך א

ה "ל זיל נסי אמר ליה ומי שרי לנסוייה להקב"בשביל שתתעשר אמר ליה מנא לך א

( מלאכי ג)ל הכי אמר רבי הושעיא חוץ מזו שנאמר "א' לא תנסו את ה( דברים ו)והכתיב 

אות צב' הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה

אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די מאי עד בלי די 

ל אי הות מטי התם להאי "אמר רמי בר חמא אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די א

יוחנן לינוקיה דריש לקיש ' פסוקא לא הוית צריכנא לך ולהושעיא רבך ותו אשכחיה ר

יזעף לבו יתיב רבי יוחנן וקא ' סלף דרכו ועל האולת אדם ת( משלי יט)דיתיב ואמר 

ל אטו הא מי לא רמיזי "מתמה אמר מי איכא מידי דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא א

ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה אלהים לנו דל ( בראשית מב)והכתיב 

עבד לך כדעבד עיניה וחזא ביה אתיא אימיה אפיקתיה אמרה ליה תא מקמיה דלא לי

יוחנן מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל רבים מטר בשביל [ ואמר רבי]> ר"א>לאבוך 

לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך פרנסה בשביל ' יפתח ה( דברים כח)יחיד דכתיב 

יהודה אומר שלשה ' יוסי בר' הנני ממטיר לכם לחם מיתיבי ר( שמות טז)רבים דכתיב 

מתנות טובות ניתנו על ידם ' אלו הן משה ואהרן ומרים וגפרנסים טובים עמדו לישראל 

ואלו הן באר וענן ומן באר בזכות מרים עמוד ענן בזכות אהרן מן בזכות משה מתה מרים 

ותמת שם מרים וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה ( במדבר כ)נסתלק הבאר שנאמר 

וישמע הכנעני מלך ( אבמדבר כ)וחזרה בזכות שניהן מת אהרן נסתלקו ענני כבוד שנאמר 

ערד מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות 

אבהו אל ' ויראו כל העדה כי גוע אהרן אמר ר( במדבר כ)להלחם בישראל והיינו דכתיב 

ל כי משמש בארבע לשונות אי דלמא אלא "ל דאר"תקרי ויראו אלא וייראו כדדריש ר

ואכחיד את ( זכריה יא)ות משה מת משה נסתלקו כולן שנאמר דהא חזרו שניהם בזכ

שלשת הרועים בירח אחד וכי בירח אחד מתו והלא מרים מתה בניסן ואהרן באב ומשה 



מתנות טובות שנתנו על ידן ונסתלקו כולן בירח אחד אלמא ' באדר אלא מלמד שנתבטלו ג

רבים דמי רב הונא בר אשכחן פרנסה בשביל יחיד שאני משה כיון דלרבים הוא בעי כ

מנוח ורב שמואל בר אידי ורב חייא מווסתניא הוו שכיחי קמיה דרבא כי נח נפשיה דרבא 

אתו לקמיה דרב פפא כל אימת דהוה אמר להו שמעתא ולא הוה מסתברא להו הוו מרמזי 

אהדדי חלש דעתיה 

הוו ואכחיד את שלשת הרועים למחר כי ( זכריה יא)אקרויה בחלמיה   ב גמרא,דף ט

רב שימי בר אשי הוה שכיח קמיה דרב פפא  : מיפטרי מיניה אמר להו ליזלו רבנן בשלמא

הוה מקשי ליה טובא יומא חד חזייה דנפל על אפיה שמעיה דאמר רחמנא ליצלן מכיסופא 

ל סבר מטר בשביל יחיד דאמר "דשימי קביל עליה שתיקותא ותו לא אקשי ליה ואף ר

עושה ' מטר בעת מלקוש ה' שאלו מה( זכריה י)תיב ל מנין למטר בשביל יחיד דכ"ר

חזיזים ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה יכול לכל תלמוד לומר לאיש ותניא אי 

ל עשב כי הא דרב דניאל "ל שדה אי שדה יכול לכל השדה ת"לאיש יכול לכל שדותיו ת

א בעיא מיא בר קטינא הוה ליה ההיא גינתא כל יומא הוה אזיל וסייר לה אמר הא מישר

עשה ' והא מישרא לא בעיא מיא ואתא מיטרא וקמשקי כל היכא דמיבעי ליה מיא מאי ה

ה עושה לו חזיז בפני "חנינא מלמד שכל צדיק וצדיק הקב[ 'בר]> בר>ר יוסי "חזיזים א

עצמו מאי חזיזים אמר רב יהודה פורחות אמר רבי יוחנן סימן למטר פורחות מאי פורחות 

קלישא תותי עיבא סמיכתא אמר רב יהודה נהילא מקמי מיטרא אתי אמר רב פפא עיבא 

מיטרא בתר מיטרא פסיק מיטרא מקמי מיטרא אתי מיטרא וסימניך מהולתא דבתר מיטרא 

עולא איקלע לבבל חזא פורחות אמר להו פנו מאני  : פסיק מיטרא וסימניך חריא דעיזי

קרי בבלאי הכי משקרי דהשתא אתי מיטרא לסוף לא אתי מיטרא אמר כי היכי דמש

מיטרייהו עולא איקלע לבבל חזי מלא צנא דתמרי בזוזא אמר מלא צנא דדובשא בזוזא 

ובבלאי לא עסקי באורייתא בליליא צערוהו אמר מלא צנא דסכינא בזוזא ובבלאי עסקי 

אליעזר אומר כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה שנאמר ' באורייתא תניא ר

יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה אמר לו רבי יהושע והלא  ואד( בראשית ב)

יהושע אומר כל העולם כולו ממים ' מימי אוקיינוס מלוחין הן אמר לו ממתקין בעבים ר

למטר השמים תשתה מים אלא מה אני מקיים ( דברים יא)העליונים הוא שותה שנאמר 

ע ופותחין פיהן כנוד ומקבלין ואד יעלה מן הארץ מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקי

יזקו מטר לאדו ומנוקבות הן ככברה ובאות ומחשרות מים על ( איוב לו)מי מטר שנאמר 

חשרת מים עבי שחקים ואין בין טיפה לטיפה אלא ( ב כבשמואל )גבי קרקע שנאמר 

( איוב ט)כמלא נימא ללמדך שגדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ שנאמר 

ישעיהו )הנותן מטר על פני ארץ וכתיב להלן ( איוב ה)לות עד אין חקר וכתיב עושה גדו

מכין ( תהילים סה)וכתיב >אין חקר לתבונתו ' הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה( מ

ר יוחנן "משקה הרים מעליותיו וא( תהילים קד)כמאן אזלא הא דכתיב '> הרים בכחו וגו

אליעזר כיון דסלקי להתם משקה מעליותיו ' ור ה כמאן כרבי יהושע"מעליותיו של הקב

אבק ועפר מן השמים היכי משכחת לה אלא כיון ( דברים כח)קרי להו דאי לא תימא הכי 

דמדלי להתם מן השמים קרי ליה הכא נמי כיון דסלקי להתם מעליותיו קרי ליה כמאן 

מות מי גרם כנס כנד מי הים נותן באוצרות תהו( תהילים לג)ר חנינא "דא[ הא]אזלא 

יהושע ההוא ' לאוצרות שיתמלאו בר תהומות כרבי אליעזר ור



י נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף "ר א"בברייתו של עולם ת  א גמרא,דף י

ה בעצמו וכל העולם "י משקה אותה הקב"עד לא עשה ארץ וחוצות א( משלי ח)שנאמר 

י "ארץ ושלח מים על פני חוצות א הנותן מטר על פני( איוב ה)י שליח שנאמר "כולו ע

י שותה "א' שותה מי גשמים וכל העולם כולו מתמצית שנאמר הנותן מטר על פני ארץ וגו

משל לאדם שמגבל ' תחילה וכל העולם כולו לבסוף שנאמר הנותן מטר על פני ארץ וגו

ר "את הגבינה נוטל את האוכל ומניח את הפסולת אמר מר ממתקין הן בעבים מנליה דא

ב שמואל )חשכת מים עבי שחקים וכתיב ( תהילים יח)ר יוחנן כתיב "יצחק בר יוסף א

יהושע בהני ' חשרת מים עבי שחקים שקול כף ושדי אריש וקרי ביה חכשרת ור( כב

קראי מאי דריש בהו סבר לה כי הא דכי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא נהור ענני 

אזלא הא דתניא מים העליונים במאמר הם תלוים זעירין מוהי חשוך ענני סגיין מוהי כמאן 

יהושע ' מפרי מעשיך תשבע הארץ כמאן כר( תהילים קד)ופירותיהן מי גשמים שנאמר 

ל כל העולם כולו "ה הוא דכתיב אמר ריב"אליעזר ההוא במעשה ידיו של הקב' ור

בית תנא מתמצית ' ונהר יוצא מעדן וגו( בראשית ב)מתמצית גן עדן הוא שותה שנאמר 

מאות פרסה והוא אחד ' מאות פרסה על ד' ר ארץ מצרים הויא ד"ת : כור שותה תרקב

מששים בגן וגן אחד מששים לעדן ' מששים בכוש וכוש אחד מששים בעולם ועולם א

א גיהנם אין לה "לגיהנם נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם וי' ועדן אחד מס

שוכנת על מים ( ירמיהו נא)ושעיא מאי דכתיב ר א"א עדן אין לה שיעור א"שיעור וי

רבים רבת אוצרות מי גרם לבבל שיהו אוצרותיה מליאות בר הוי אומר מפני ששוכנת על 

מים רבים אמר רב עתירה בבל דחצדא בלא מיטרא אמר אביי נקיטינן טובעני ולא 

: יובשני

ו יום "עה בו טבמרחשון שואלין את הגשמים רבן גמליאל אומר בשב' בג  א משנה,דף י

: אחר החג כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת

ר אלעזר הלכה כרבן גמליאל תניא חנניה אומר ובגולה עד ששים "א  א גמרא,דף י

בתקופה אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניה איני והא בעו מיניה משמואל 

טבות רישבא דילמא אידי מאימת מדכרינן ותן טל ומטר אמר להו מכי מעיילי ציבי לבי 

ש רב "ואידי חד שיעורא הוא איבעיא להו יום ששים כלפני ששים או כלאחר ששים ת

ר נחמן בר יצחק "אמר יום ששים כלאחר ששים ושמואל אמר יום ששים כלפני ששים א

: וסימנך עילאי בעו מיא תתאי לא בעו מיא אמר רב פפא הלכתא יום ששים כלאחר ששים

תעניות ' ז במרחשון ולא ירדו גשמים התחילו היחידים מתענין ג"יע יהג  א משנה,דף י

אוכלין ושותין משחשיכה ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש 

ד גוזרין שלש תעניות על הצבור אוכלין "ח כסליו ולא ירדו גשמים ב"המטה הגיע ר

: נעילת הסנדל ובתשמיש המטהושותין משחשיכה ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה וב

מאן יחידים אמר רב הונא רבנן ואמר רב הונא יחידים מתענין שלש   א גמרא,דף י

תעניות שני וחמישי ושני מאי קמשמע לן תנינא אין גוזרין תענית על הצבור בתחילה 

בחמישי שלא להפקיע את השערים אלא שלש תעניות הראשונות שני וחמישי ושני מהו 

ילי צבור אבל יחיד לא קמשמע לן תניא נמי הכי כשהתחילו היחידים דתימא הני מ

להתענות מתענין שני וחמישי ושני ומפסיקין בראשי חדשים 

ובימים טובים הכתובין במגילת תענית תנו רבנן אל יאמר אדם תלמיד אני   ב גמרא,דף י

תלמיד יחיד כל  איני ראוי להיות יחיד אלא כל תלמידי חכמים יחידים אי זהו יחיד ואיזהו



שראוי למנותו פרנס על הצבור תלמיד כל ששואלין אותו דבר הלכה בלמודו ואומר 

ואפילו במסכת דכלה תנו רבנן לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה תלמיד עושה דברי 

מאיר רבי יוסי אומר עושה וזכור לטוב לפי שאין שבח הוא לו אלא צער הוא לו תניא ' ר

לעשות עצמו יחיד עושה תלמיד עושה דברי רבי שמעון בן אלעזר  אידך לא כל הרוצה

רבן שמעון בן גמליאל אומר במה דברים אמורים בדבר של שבח אבל בדבר של צער 

ר מי שהיה מתענה על הצרה "עושה וזכור לטוב שאין שבח הוא לו אלא צער הוא לו ת

ין מתענין למקום ועברה על החולה ונתרפא הרי זה מתענה ומשלים ההולך ממקום שא

שמתענין הרי זה מתענה עמהן ממקום שמתענין למקום שאין מתענין הרי זה מתענה 

ומשלים שכח ואכל ושתה אל יתראה בפני הצבור ואל ינהיג עידונין בעצמו שנאמר 

ויאמר יעקב לבניו למה תתראו אמר להם יעקב לבניו אל תראו עצמכם ( בראשית מב)

אל ( בראשית מה)א בפני ישמעאל כדי שלא יתקנאו בכם כשאתם שבעין לא בפני עשו ול

תרגזו בדרך אמר רבי אלעזר אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגזו 

אלעאי בר ברכיה שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ' עליכם הדרך איני והאמר ר

[ הלוך]> הולך>לכים ויהי המה הו( ב במלכים )ביניהן דברי תורה ראויין לישרף שנאמר 

ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם טעמא דאיכא דיבור הא ליכא דיבור 

ראויין לישרף לא קשיא הא למיגרס הא לעיוני במתניתא תנא אל תפסיעו פסיעה גסה 

והכניסו חמה לעיר אל תפסיעו פסיעה גסה דאמר מר פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות 

אדם והכניסו חמה לעיר כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב ממאור עיניו של 

הבקר אור והאנשים שלחו ( בראשית מד)לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב שנאמר 

אמר רב יהודה אמר רבי חייא המהלך בדרך אל יאכל יותר משני רעבון מאי טעמא הכא 

בינייהו איכא בינייהו תרגימו משום מעיינא במערבא אמרי משום מזוני מאי 

דיתיב בארבא אי נמי דקאזיל מאוונא לאוונא רב פפא כל פרסה ופרסה   א גמרא,דף יא

אכיל חדא ריפתא קסבר משום מעיינא אמר רב יהודה אמר רב כל המרעיב עצמו בשני 

ברעב פדך ממות מרעב מיבעי ליה אלא הכי ( איוב ה)רעבון ניצל ממיתה משונה שנאמר 

שונה אמר ריש לקיש אסור קאמר בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון ניצול ממיתה מ

וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא ( בראשית מא)לאדם לשמש מטתו בשני רעבון שנאמר 

שנת הרעב תנא חסוכי בנים משמשין מטותיהן בשני רעבון תנו רבנן בזמן שישראל 

שרויין בצער ופירש אחד מהן באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן 

ומרים פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור תניא אידך בזמן על ראשו וא

שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עליך נפשי ואם 

והנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחט צאן אכל ( ישעיהו כב)עושה כן עליו הכתוב אומר 

צבאות אם ' יה ונגלה באזני הבשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות מה כתיב בתר

יכפר העון הזה לכם עד תמותון עד כאן מדת בינונים אבל במדת רשעים מה כתיב 

אתיו אקחה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר מה כתיב בתריה הצדיק אבד ( ישעיהו נו)

ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף הצדיק אלא יצער אדם עם הצבור שכן מצינו 

וידי משה כבדים ויקחו אבן ( שמות יז)ינו שציער עצמו עם הצבור שנאמר במשה רב

וישימו תחתיו וישב עליה וכי לא היה לו למשה כר אחת או כסת אחת לישב עליה אלא כך 

אמר משה הואיל וישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמהם בצער וכל המצער עצמו עם 

מי מעיד בי אבני ביתו של אדם וקורות  הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור ושמא יאמר אדם



כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה דבי ( חבקוק ב)ביתו של אדם מעידים בו שנאמר 

( תהילים צא)רבי שילא אמרי שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם הן מעידין עליו שנאמר 

( מיכה ז)כי מלאכיו יצוה לך רבי חידקא אומר נשמתו של אדם היא מעידה עליו שנאמר 

ישעיהו )משוכבת חיקך שמור פתחי פיך ויש אומרים אבריו של אדם מעידים בו שנאמר 

אל אמונה ואין עול אל אמונה כשם שנפרעין מן ( דברים לב)' אתם עדי נאם ה( מג

הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה 

כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על  על עבירה קלה שעושין ואין עול

מצוה קלה שעושין כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין 

פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו [ מלמד שבשעת]> אמרו בשעת>צדיק וישר הוא 

ני והוא אומר לפניו ואומרים לו כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלו[ נפרטין]> נפטרין>

ביד כל אדם יחתום ולא עוד אלא ( איוב לז)ואומרים לו חתום וחותם שנאמר [ הן]> הין>

למען ( תהילים נא)שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני לקיים מה שנאמר 

' תצדק בדברך אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא סבר כי האי תנא דתניא ר

וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ( במדבר ו)מה תלמוד לומר אלעזר הקפר ברבי אומר 

וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין והלא דברים קל וחומר ומה זה שלא 

' ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה ר

שער ראשו ומה זה קדוש יהיה גדל פרע ( במדבר ו)אלעזר אומר נקרא קדוש שנאמר 

שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה 

אלעזר הא נקרא חוטא ההוא ' ולשמואל הא איקרי קדוש ההוא אגידול פרע קאי ולר

אלעזר לעולם ימוד אדם עצמו ' דסאיב נפשיה ומי אמר רבי אלעזר הכי והאמר ר

בקרבך קדוש ולא אבוא ( הושע יא)י בתוך מעיו שנאמר כאילו קדוש שרו  ב גמרא,דף יא

ל אמר נקרא "בעיר לא קשיא הא דמצי לצעורי נפשיה הא דלא מצי לצעורי נפשיה ר

אמר רב ששת ' ועוכר שארו וגו[ חסד]> חסיד>גומל נפשו איש ( משלי יא)חסיד שנאמר 

ר אבא אין האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה אמר רבי ירמיה ב

ירמיה בר אבא אמר ריש ' ר[ ואמר]> אמר>תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד 

אוכלין ושותין  : לקיש אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים

אמר רבי זעירא אמר רב הונא יחיד שקיבל עליו תענית אפילו אכל ושתה  : 'משחשיכה כו

ל תפילת תענית לן בתעניתו אינו מתפלל של תענית אמר רב כל הלילה למחר הוא מתפל

יוסף מאי קסבר רב הונא סבירא ליה אין מתענין לשעות או דלמא מתענין לשעות 

והמתענה לשעות אינו מתפלל תפלת תענית אמר ליה אביי לעולם קסבר רב הונא מתענין 

ליליא דלא קביל לשעות והמתענה לשעות מתפלל תפלת תענית ושאני הכא דאיכא שעות ד

עליה מעיקרא מר עוקבא איקלע לגינזק בעו מיניה מתענין לשעות או אין מתענין לשעות 

לא הוה בידיה קנקנין של נכרים אסורין או מותרין לא הוה בידיה במה שימש משה כל 

שבעת ימי המלואים לא הוה בידיה אזל ושאיל בי מדרשא אמרו ליה הלכתא מתענין 

ת תענית והלכתא קנקנין של נכרים לאחר שנים עשר חדש מותרין לשעות ומתפללין תפל

ימי המלואים בחלוק לבן רב כהנא מתני בחלוק לבן שאין לו ' במה שימש משה כל ז

אימרא אמר רב חסדא 

ל אביי הא "הא דאמרת מתענין לשעות והוא שלא טעם כלום עד הערב א  א גמרא,דף יב

מלוכי ואמר רב חסדא כל תענית שלא שקעה תענית מעלייתא היא לא צריכא דאימלך אי



עליו חמה לאו שמיה תענית מיתיבי אנשי משמר מתענין ולא משלימין התם לצעורי 

צדוק אני מבני בניו של סנאב [ ברבי]> בן>ר אליעזר "נפשיה בעלמא הוא תא שמע דא

 באב להיות בשבת ודחינוהו לאחר השבת והתענינו בו ולא' בן בנימין ופעם אחת חל ט

ט שלנו הוא התם נמי לצעורי נפשיה בעלמא הוא תא שמע דאמר "השלמנוהו מפני שיו

רבי יוחנן אהא בתענית עד שאבוא לביתי התם לשמוטיה נפשיה מבי נשיאה הוא דעבד 

אמר שמואל כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום לאו שמיה תענית ואי יתיב מאי אמר 

ימת מקביל ליה רב אמר במנחה ושמואל אמר רבה בר שילא דמי למפוחא דמליא זיקא א

בתפלת המנחה אמר רב יוסף כוותיה דשמואל מסתברא דכתיב במגילת תענית להן כל 

איניש דייתי עלוהי מקדמת דנא ייסר מאי לאו ייסר עצמו בצלו לא יאסר עצמו פליגי בה 

מאן דאמר ד ייסר כדאמרינן ל"רבי חייא ורבי שמעון ברבי חד אמר ייסר וחד אמר יאסר מ

יאסר מאי היא דתניא במגילת תענית כל איניש דייתי עלוהי מקדמת דנא יאסר כיצד יחיד 

של כל השנה כולה ואירעו בם ימים טובים הכתובין > ושני>שקיבל עליו שני וחמישי 

במגילת תענית אם נדרו קודם לגזרתנו יבטיל נדרו את גזרתנו ואם גזרתנו קודמת לנדרו 

רו תנו רבנן עד מתי אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר דברי רבי תבטל גזרתנו את נד

רבי אליעזר בר שמעון אומר עד קרות הגבר אמר אביי לא שנו אלא שלא גמר סעודתו 

אבל גמר סעודתו אינו אוכל איתיביה רבא גמר ועמד הרי זה אוכל התם כשלא סילק איכא 

וכל איתיביה אביי ישן ועמד הרי דאמרי אמר רבא לא שנו אלא כשלא ישן אבל ישן אינו א

זה אוכל התם במתנמנם היכי דמי מתנמנם אמר רב אשי 

נים ולא נים תיר ולא תיר דקרו ליה ועני ולא ידע אהדורי סברא וכי   ב גמרא,דף יב

מדכרי ליה מדכר אמר רב כהנא אמר רב יחיד שקיבל עליו תענית אסור בנעילת הסנדל 

ליו היכי ליעבד אמר רבה בר רב שילא לימא הכי למחר חיישינן שמא תענית צבור קיבל ע

אהא לפניך בתענית יחיד אמרו ליה רבנן לרב ששת הא קא חזינן רבנן דמסיימי מסנייהו 

ואתו לבי תעניתא איקפד ואמר להו דלמא מיכל נמי אכול אביי ורבא מעיילי כי מסיימי 

נא רבנן דבי רב אשי אפנתא מרימר ומר זוטרא מחלפי דימינא לשמאלא ודשמאלא לימי

נפקי כי אורחייהו סברי כי הא דאמר שמואל אין תענית צבור בבבל אלא תשעה באב 

בלבד אמר רב יהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי 

וכי נדר קבל עליה דלא סגי דלא משלם לצעורי נפשיה קביל עליה אי מצי מצער נפשיה 

ער נפשיה איכא דאמרי אמר רב יהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע אי לא מצי לא מצ

כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי פשיטא לא יהא אלא נדר נדר מי לא מצי בעי לשלומי 

ומיזל למחר וליומא אחרינא רב יהושע בריה דרב אידי איקלע לבי רב אסי עבדו ליה 

יתיבנא אמרו ליה ולוזיף מר  ל בתעניתא"עגלא תילתא אמרו ליה ליטעום מר מידי א

וליפרע לא סבר מר להא דאמר רב יהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע אמר להו 

תענית חלום הוא ואמר רבה בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תענית 

רב חסדא ובו ביום ואמר רב יוסף ואפילו בשבת [ ואמר]> אמר>לחלום כאש לנעורת 

: תעניתא לתעניתא מאי תקנתיה ליתיב

תעניות אחרות על הצבור אוכלין ' עברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין ג  ב משנה,דף יב

ושותין מבעוד יום ואסורין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה 

ג תעניות "ד גוזרין עליהן עוד שבע שהן י"ונועלין את המרחצאות עברו אלו ולא נענו ב

הרי אלו יתרות על הראשונות שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות בשני מטין  על הצבור



עם חשיכה ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן 

בבנין ובנטיעה באירוסין ובנישואין ובשאילת שלום בין אדם לחבירו כבני אדם הנזופין 

' צא ניסן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה שנאלמקום היחידים חוזרין ומתענין עד שי

: 'הלא קציר חטים היום וגו( א יבשמואל )

בשלמא כולהו אית בהו תענוג רחיצה וסיכה ותשמיש המטה אבל מלאכה   ב גמרא,דף יב

קדשו צום קראו ( יואל א)צער הוא אמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא אמר קרא 

אסור בעשיית מלאכה אף תענית אסור בעשיית  עצרה אספו זקנים כעצרת מה עצרת

מלאכה אי מה עצרת מאורתא אף תענית נמי מאורתא אמר רבי זירא לדידי מיפרשא לי 

ירמיה בר אבא אמר קרא אספו זקנים דומיא דאסיפת זקנים מה אסיפת זקנים ' מיניה דר

יה לרב ביום אף צום נמי ביום ואימא מטיהרא אמר רב שישא בריה דרב אידי מסייע ל

הונא דאמר מצפרא כינופיא היכי עבדי אמר אביי מצפרא עד פלגא דיומא מעיינינן במילי 

' דמתא מכאן ואילך ריבעא דיומא קרינן בספרא ואפטרתא מכאן ואילך בעינן רחמי שנא

אלהיהם רביעית היום ורביעית ' ויקומו על עמדם ויקראו בספר תורת ה( נחמיה ט)

הם אלהי' מתודים ומשתחוים לה

ואלי יאספו כל חרד בדברי ( עזרא ט)איפוך אנא לא סלקא דעתך דכתיב   א גמרא,דף יג

ובמנחת הערב קמתי מתעניתי ואפרשה ( עזרא ט)וכתיב ' אלהי ישראל על מעל הגולה וגו

אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא כל שהוא משום אבל כגון תשעה באב ואבל ' כפי אל ה

שהוא משום תענוג כגון תענית צבור בחמין אסור בצונן  אסור בין בחמין בין בצונן כל

ל אביי ואי "מותר אמר רב אידי בר אבין אף אנן נמי תנינא ונועלין את המרחצאות א

בצונן אסור סוכרין את הנהרות מבעי ליה למיתני אמר רב שישא בריה דרב אידי אבא 

מ "לי אלא לאו שהכי קשיא ליה מכדי תנן אסור ברחיצה נועלין את המרחצאות למה 

באב ' בחמין אסור בצונן מותר לימא מסייע ליה כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בט

כ במאי אילימא בחמין טבילה בחמין מי איכא שאובין נינהו אלא לאו בצונן "בין ביוה

וחייבי טבילות אין איניש אחרינא לא אמר רב חנא בר קטינא לא נצרכה אלא לחמי 

ר חנינא סגן הכהנים כדי הוא בית אלהינו לאבד עליו טבילה "מא סיפא אטבריא אי הכי אי

פעם אחת בשנה ואי אמרת בצונן מותר ירחץ בצונן אמר רב פפא באתרא דלא שכיח צונן 

תא שמע כשאמרו אסור במלאכה לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר וכשאמרו אסור 

כיצד יוצא לדרך נועל נכנס לעיר  בנעילת הסנדל לא אמרו אלא בעיר אבל בדרך מותר הא

חולץ וכשאמרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו מותר וכן אתה 

מוצא במנודה ובאבל מאי לאו אכולהו ובמאי עסקינן אילימא בחמין פניו ידיו ורגליו מי 

בחמין  שרו והאמר רב ששת אבל אסור להושיט אצבעו בחמין אלא לאו בצונן לא לעולם

אבא הכהן ' ודקא קשיא לך וכן אתה מוצא במנודה ובאבל אשארא קאי תא שמע דאמר ר

יוסי בן רבי חנינא ורחץ בצונן כל שבעה התם ' יוסי הכהן מעשה ומתו בניו של ר' משום ר

כשתכפוהו אבליו הוה דתניא תכפוהו אבליו זה אחר זה הכביד שערו מיקל בתער ומכבס 

א בתער אבל לא במספרים במים ולא בנתר ולא בחול אמר רבא כסותו במים אמר רב חסד

אבל מותר לרחוץ בצונן כל שבעה מידי דהוה אבשרא וחמרא מיתיבי 

אין הבוגרת רשאה לנוול את עצמה בימי אבל אביה הא נערה רשאה מאי   ב גמרא,דף יג

לאו ברחיצה ובמאי אילימא בחמין אין הבוגרת רשאה והאמר רב חסדא אבל אסור 

ר אבא "הושיט אצבעו בחמין אלא לאו בצונן לא אכיחול ופירכוס לימא מסייע ליה דאל



יוסי בר חנינא ורחץ בצונן כל שבעה ' הכהן משום רבי יוסי הכהן מעשה ומתו בניו של ר

אמרי התם בשתכפוהו אבליו זה אחר זה דתניא תכפוהו אבליו זה אחר זה הכביד שערו 

רב חסדא בתער אבל לא במספרים במים ולא בנתר  מיקל בתער ומכבס כסותו במים אמר

ולא בחול ולא באהל איכא דאמרי אמר רבא אבל אסור בצונן כל שבעה מאי שנא מבשר 

ויין התם לפכוחי פחדיה הוא דעביד לימא מסייע ליה אין הבוגרת רשאה לנוול עצמה הא 

סור להושיט נערה רשאה במאי אילימא בחמין אין הבוגרת רשאה והאמר רב חסדא אבל א

אצבעו בחמין אלא לאו בצונן לא אכיחול ופירכוס אמר רב חסדא זאת אומרת אבל אסור 

בתכבוסת כל שבעה והלכתא אבל אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין בין בצונן כל שבעה 

אבל פניו ידיו ורגליו בחמין אסור בצונן מותר אבל לסוך אפילו כל שהוא אסור ואם 

לותא דתעניתא היכי מדכרינן אדבריה רב יהודה לרב יצחק לעבר את הזוהמא מותר צ

בריה ודרש יחיד שקיבל עליו תענית מתפלל של תענית והיכן אומרה בין גואל לרופא 

מתקיף לה רב יצחק וכי יחיד קובע ברכה לעצמו אלא אמר רב יצחק בשומע תפלה וכן 

פלל שמונה עשרה אמר רב ששת בשומע תפלה מיתיבי אין בין יחיד לצבור אלא שזה מת

צ הני תשע "וזה מתפלל תשע עשרה מאי יחיד ומאי צבור אילימא יחיד ממש וצבור ש

ק אין בין יחיד דקבל עליו תענית יחיד ליחיד שקבל "עשרה עשרין וארבע הוו אלא לאו ה

מ יחיד "עליו תענית צבור אלא שזה מתפלל שמונה עשרה וזה מתפלל תשע עשרה ש

לם אימא לך שליח צבור ודקא קשיא לך שליח צבור עשרין קובע ברכה לעצמו לא לעו

' תעניות ראשונות דליכא עשרים וארבע ולא והא אין בין קתני אין בין ג' וארבע מצלי בג

אמצעיות אלא שבאלו מותרין בעשיית מלאכה ובאלו אסורין בעשיית ' ראשונות לג

תו והא אין בין קתני אלא ד זה וזה שוין תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר ו"מלאכה הא לכ

ד "תנא באיסורי קא מיירי בתפלות לא מיירי ואי בעית אימא באמצעייתא נמי לא מצלי כ

שניות לשבע אחרונות אלא שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות ' ולא והתניא אין בין ג

אין הא לכל דבריהן זה וזה שוין וכי תימא הכא נמי תנא ושייר והא אין בין קתני ותסברא 

בין דוקא 

והא שייר תיבה אי משום תיבה לאו שיורא הוא מילי דצינעא קתני מילי   א גמרא,דף יד

נמי דיקא דקתני מה אלו יתירות על הראשונות ' דבפרהסיא לא קתני אמר רב אשי מתני

ת הכא נמי "אלא שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות אבל בכל דבריהן זה וזה שוין וכ

מה אלו קתני ותסברא מה אלו דווקא הוא והא שייר לה תיבה אי משום תנא ושייר והא 

תיבה לאו שיורא הוא משום דקא חשיב לה באידך פרקא השתא דאתית להכי עשרים 

וארבעה נמי לאו שיורא הוא דקתני לה באידך פירקא מאי הוי עלה אמר רב שמואל בר 

ורב אשי אמר משמיה דרבי ססרטאי וכן אמר רב חייא בר אשי אמר רב בין גואל לרופא 

תני חדא עוברות  : ינאי בריה דרבי ישמעאל בשומע תפילה והלכתא בשומע תפלה

ומיניקות מתענות בראשונות ואין מתענות באחרונות ותניא אידך מתענות באחרונות ואין 

מתענות בראשונות ותניא אידך אין מתענות לא בראשונות ולא באחרונות אמר רב אשי 

מה אלו יתירות על הראשונות אלא שבאלו  : א בידך דמיתרצון כולהונקוט אמצעיית

במאי מתריעין רב יהודה אמר בשופרות ורב יהודה בריה  : מתריעין ונועלין את החנויות

ד מאן דאמר בעננו לא אמר בשופרות "דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר בעננו קס

תין משבע תעניות על הצבור שבהן ומאן דאמר בשופרות לא אמר בעננו והתניא אין פוח

ח התרעות וסימן לדבר יריחו ויריחו שופרות הוה ותיובתא למאן דאמר בעננו אלא "י



בשופרות דכולי עלמא לא פליגי דקרי לה התרעה כי פליגי בעננו מר סבר קרי לה התרעה 

ד בשופרות אבל בעננו "ד בעננו כל שכן בשופרות ולמ"ומר סבר לא קרי לה התרעה למ

א והתניא ושאר כל מיני פורענויות המתרגשות כגון חיכוך חגב זבוב וצירעה ויתושין ל

ושילוח נחשים ועקרבים לא היו מתריעין אלא צועקין מדצעקה בפה התרעה בשופרות 

תנאי היא דתניא על אלו מתריעין בשבת על עיר שהקיפוה גייס או נהר ועל ספינה 

לצעקה במאי אילימא בשופרות שופרות  יוסי אמר לעזרה אבל לא' המטורפת בים ר

יהודה נשיאה הוה צערא ' בשני דר : מ"בשבת מי שרי אלא לאו בעננו וקרי לה התרעה ש

אמי הרי ' גזר תלת עשרה תעניות ולא איעני סבר למיגזר טפי אמר ליה ר  ב גמרא,דף יד

רבי אמי  אבא בריה דרבי חייא בר אבא' אמרו אין מטריחין את הצבור יותר מדאי אמר ר

יוחנן לא שנו אלא ' חייא בר אבא אמר ר' דעבד לגרמיה הוא דעבד אלא הכי אמר ר

לגשמים אבל לשאר מיני פורענויות מתענין והולכין עד שיענו מן השמים תניא נמי הכי 

כשאמרו שלש וכשאמרו שבע לא אמרו אלא לגשמים אבל לשאר מיני פורענויות מתענין 

אמי אמר לך רבי אמי תנאי היא דתניא אין ' וי תיובתיה דרוהולכין עד שיענו לימא תיה

גוזרין יותר משלש עשרה תעניות על הצבור לפי שאין מטריחין את הצבור יותר מדאי 

ג אומר לא מן השם הוא זה אלא מפני שיצא זמנה של רביעה שלחו ליה "דברי רבי רשב

היכי נעביד כיחידים דמינן או בני נינוה לרבי כגון אנן דאפילו בתקופת תמוז בעינן מיטרא 

כרבים דמינן כיחידים דמינן ובשומע תפלה או כרבים דמינן ובברכת השנים שלח להו 

כיחידים דמיתו ובשומע תפלה מיתיבי אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהשנים כתיקנן 

וישראל שרוין על אדמתן אבל בזמן הזה הכל לפי השנים הכל לפי המקומות הכל לפי 

ליה מתניתא רמית עליה דרבי רבי תנא הוא ופליג מאי הוי עלה רב נחמן אמר הזמן אמר 

בשני מטין עם  : בברכת השנים רב ששת אמר בשומע תפלה והלכתא בשומע תפלה

מטין עם חשיכה ' איבעיא להו היכי קתני בב : חשיכה ובחמישי כל היום מפני כבוד השבת

טין ובחמישי פותחין כל היום כולו תא כל היום מפני כבוד השבת או דילמא בשני מ' ובה

שמע דתניא בשני מטין עד הערב ובחמישי פותחין כל היום כולו מפני כבוד השבת היו לו 

 : שני פתחים פותח אחד ונועל אחד היה לו אצטבא כנגד פתחו פותח כדרכו ואינו חושש

של שמחה תנא בבנין בנין  : עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן ובבנין ובנטיעה

נטיעה נטיעה של שמחה אי זהו בנין של שמחה זה הבונה בית חתנות לבנו אי זו היא 

תנו רבנן חברים אין  : ובשאילת שלום : נטיעה של שמחה זה הנוטע אבוורנקי של מלכים

שאילת שלום ביניהן עמי הארץ ששואלין מחזירין להם בשפה רפה ובכובד ראש והן 

נודין כבני אדם הנזופין למקום עד שירחמו עליהם מן מתעטפין ויושבין כאבלים וכמ

אלעזר אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן ' השמים אמר ר

' אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך ואמר ר' ויאמר ה( יהושוע ז)נון שנאמר 

בן אחאב שנאמר  אלעזר אין אדם חשוב רשאי לחגור שק אלא אם כן נענה כיהורם

ויהי כשמוע המלך את דברי האשה ויקרע את בגדיו והוא עובר על החומה ( ב ומלכים )

אלעזר לא הכל בקריעה ולא הכל בנפילה ' ואמר ר' וירא העם והנה השק על בשרו וגו

ויפול ( במדבר יד)משה ואהרון בנפילה יהושע וכלב בקריעה משה ואהרן בנפילה דכתיב 

ויהושע בן נון וכלב בן ( במדבר יד)הם יהושע וכלב בקריעה דכתיב משה ואהרן על פני

שמואל בר נחמני אי הוה כתיב יהושע ' זירא ואיתימא ר' יפנה קרעו בגדיהם מתקיף לה ר

אלעזר לא הכל בקימה ולא הכל ' כדקאמרת השתא דכתיב ויהושע הא והא עביד ואמר ר



כה אמר ( ישעיהו מט)מה דכתיב בהשתחויה מלכים בקימה ושרים בהשתחויה מלכים בקי

גואל ישראל קדושו ' ה

לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלכים יראו וקמו ושרים   א גמרא,דף טו

בהשתחויה דכתיב שרים וישתחוו מתקיף לה רבי זירא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני אי 

אמר רב  הוה כתיב ושרים ישתחוו כדקאמרת השתא דכתיב שרים וישתחוו הא והא עבוד

נחמן בר יצחק אף אני אומר לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה צדיקים לאורה וישרים 

אור זרוע לצדיק ולישרים שמחה דכתיב ( תהילים צז)לשמחה צדיקים לאורה דכתיב 

:  ולישרי לב שמחה

  

מסכת תענית פרק ב 

אפר סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין   א משנה,דף טו

מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין וכל אחד ואחד נותן בראשו הזקן 

שבהן אומר לפניהן דברי כבושין אחינו לא נאמר באנשי נינוה וירא אלהים את שקם ואת 

וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ובקבלה הוא ( יונה ב)תעניתם אלא 

ל בגדיכם עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל וקרעו לבבכם וא( יואל ב)אומר 

ויש לו בנים וביתו ריקם כדי שיהא לבו שלם בתפלה ואומר לפניהן עשרים וארבע ברכות 

' אל ה( תהילים קכ)ח שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש ואלו הן זכרונות ושופרות "י

ממעמקים ( תהילים קל)' ואשא עיני אל ההרים וג( תהילים קכא)בצרתה לי קראתי ויענני 

יהודה אומר לא היה צריך לומר ' תפלה לעני כי יעטוף ר( תהילים קב)' קראתיך ה

רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה ( א חמלכים )זכרונות ושופרות אלא אומר תחתיהן 

אל ירמיהו על דברי הבצרות ואומר חותמיהן על הראשונה ' אשר היה דבר ה( ירמיהו יד)

שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום  הוא אומר מי

גואל ישראל על השניה הוא אומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא ' הזה ברוך אתה ה

זוכר הנשכחות על השלישית ' יענה אתכם וישמע קול צעקתכם היום הזה ברוך אתה ה

כם וישמע בקול צעקתכם היום הזה הוא אומר מי שענה את יהושע בגלגל הוא יענה את

שומע תרועה על הרביעית הוא אומר מי שענה את שמואל במצפה הוא יענה ' ברוך אתה ה

שומע צעקה על החמישית הוא אומר ' אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך אתה ה

מי שענה את אליהו בהר הכרמל הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך 

שומע תפלה על הששית הוא אומר מי שענה את יונה ממעי הדגה הוא יענה אתכם ' האתה 

העונה בעת צרה על השביעית הוא אומר מי ' וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך אתה ה

שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה 

מעשה  : המרחם על הארץ' ברוך אתה ה

חנניא בן תרדיון שעבר אחד לפני התיבה וגמר את ' בימי רבי חלפתא ור  ב משנה,ף טוד

הברכה כולה ולא ענו אחריו אמן תקעו הכהנים ותקעו מי שענה את אברהם אבינו בהר 

המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה הריעו בני אהרן הריעו מי שענה 

אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה וכשבא דבר אצל  את אבותינו על ים סוף הוא יענה



חכמים אמרו לא היינו נוהגין כן אלא בשער מזרח ובהר הבית שלש תעניות הראשונות 

אנשי משמר מתענין ולא משלימין ואנשי בית אב לא היו מתענין כלל שלש שניות אנשי 

ונות אלו ואלו משמר מתענין ומשלימין ואנשי בית אב מתענין ולא משלימין שבע אחר

מתענין ומשלימין דברי רבי יהושע וחכמים אומרים שלש תעניות הראשונות אלו ואלו לא 

היו מתענין כלל שלש שניות אנשי משמר מתענין ולא משלימין ואנשי בית אב לא היו 

מתענין כלל שבע אחרונות אנשי משמר מתענין ומשלימין ואנשי בית אב מתענין ולא 

מותרין לשתות יין בלילות אבל לא בימים ואנשי בית אב לא ביום משלימין אנשי משמר 

ולא בלילה אנשי משמר ואנשי מעמד אסורין מלספר ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד 

השבת כל הכתוב במגילת תענית דלא למספד לפניו אסור לאחריו מותר רבי יוסי אומר 

יוסי אומר לפניו אסור ' ר רלפניו ולאחריו אסור דלא להתענאה לפניו ולאחריו מות

לאחריו מותר אין גוזרין תענית על הצבור בתחילה בחמישי שלא להפקיע השערים אלא 

יוסי אומר ' שלש תעניות הראשונות שני וחמישי ושני ושלש שניות חמישי שני וחמישי ר

כשם שאין הראשונות בחמישי כך לא שניות ולא אחרונות אין גוזרין תענית על הצבור 

י חדשים בחנוכה ובפורים ואם התחילו אין מפסיקין דברי רבן גמליאל אמר רבי בראש

מאיר אף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקין מודה היה שאין משלימין וכן תשעה באב 

: שחל להיות בערב שבת

ואפילו בקמייתא ורמינהו שלש ' סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה כו  ב גמרא,דף טו

נות ושניות נכנסים לבית הכנסת ומתפללין כדרך שמתפללין כל השנה כולה תעניות ראשו

ובשבע אחרונות מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר על גבי התיבה ובראש 

הנשיא ובראש אב בית דין וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו רבי נתן אומר אפר מקלה הן 

והדר תני  : ובראש הנשיא : אשבע אחרונות תנןמביאין אמר רב פפא כי תנן נמי מתניתין 

רבי אומר בגדולה [ והתניא]> והתנן>בראשו איני [ נותן]> נוטל ונותן>כל אחד ואחד 

ויקרא )מתחילין מן הגדול ובקללה מתחילין מן הקטן בגדולה מתחילין מן הגדול שנאמר 

> דאמר מר>ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר ובקללה מתחילין מן הקטן ( י

כ נתקלל אדם הא חשיבותא לדידהו "בתחלה נתקלל נחש ואחר כך נתקללה חוה ואח

[ נותן]> נוטל ונותן>כל אחד ואחד > : ע"דאמרי להו אתון חשיביתו למיבעי עלן רחמי אכ

בראשו נשיא ואב בית דין [ נותן]> נוטל ונותן>וכל אחד ואחד > אמר רב אדא : בראשו

בראשייהו מאי שנא דשקיל איניש אחרינא ומנח להו אמר רבי נמי נשקלו אינהו ונינחו 

אבא דמן קסרי אינו דומה מתבייש מעצמו 

למתבייש מאחרים והיכא מנח להו אמר רבי יצחק במקום תפילין שנאמר   א גמרא,דף טז

רחוב תיבה ושקים אפר אפר  : לשום לאבילי ציון לתת להם פאר תחת אפר( ישעיהו סא)

חייא בר אבא אמר לומר זעקנו בצנעא ולא ' למה יוצאין לרחוב ר : קבורה ומוריה סימן

נענינו נבזה עצמנו בפרהסיא ריש לקיש אמר גלינו גלותינו מכפרת עלינו מאי בינייהו 

איכא בינייהו דגלי מבי כנישתא לבי כנישתא ולמה מוציאין את התיבה לרחובה של עיר 

נתבזה בעוונינו ולמה מתכסין בשקים אמר יהושע בן לוי לומר כלי צנוע היה לנו ו' אמר ר

חייא בר אבא לומר הרי אנו חשובין כבהמה ולמה נותנין אפר מקלה על גבי תיבה אמר ' ר

בכל ( ישעיהו סג)עמו אנכי בצרה ריש לקיש אמר ( תהילים צא)רבי יהודה בן פזי כלומר 

לה על גבי תיבה זירא מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דיהבי אפר מק' צרתם לו צר אמר ר

לוי בר חמא ' מזדעזע לי כוליה גופאי ולמה נותנין אפר בראש כל אחד ואחד פליגי בה ר



חנינא חד אמר הרי אנו חשובין לפניך כאפר וחד אמר כדי שיזכור לנו אפרו של יצחק ' ור

לוי בר חמא ' מאי בינייהו איכא בינייהו עפר סתם למה יוצאין לבית הקברות פליגי בה ר

נינא חד אמר הרי אנו חשובין לפניך כמתים וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים ח' ור

' מאי הר המוריה פליגי בה ר{ גוים> }ם"עכו>רחמים מאי בינייהו איכא בינייהו קברי 

חנינא חד אמר הר שיצא ממנו הוראה לישראל וחד אמר הר שיצא ממנו ' לוי בר חמא ור

ר אם יש זקן אומר זקן "ת : לפניהן דברי כבושיןהזקן שבהן אומר  : מורא לאומות העולם

ואם לאו אומר חכם ואם לאו אומר אדם של צורה אטו זקן דקאמרי אף על גב דלאו חכם 

הוא אמר אביי הכי קאמר אם יש זקן והוא חכם אומר זקן והוא חכם ואם לאו אומר חכם 

ומעשים טובים ואם לאו אומר אדם של צורה אחינו לא שק ותענית גורמים אלא תשובה 

גורמים שכן מצינו באנשי נינוה שלא נאמר בהם וירא האלהים את שקם ואת תעניתם 

ויתכסו שקים ( יונה ג)וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ( יונה ג)אלא 

האדם והבהמה מאי הוו עבדי אסרא הבהמות לחוד ואת הוולדות לחוד אמרו לפניו רבונו 

ויקראו אל אלהים ( יונה ג)חם עלינו אין אנו מרחמים על אלו של עולם אם אין אתה מר

בחזקה מאי אמור אמרו לפניו רבונו של עולם עלוב ושאינו עלוב צדיק ורשע מי נדחה 

וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם מאי ומן החמס אשר ( יונה ג)מפני מי 

כל הבירה כולה ומחזיר  בכפיהם אמר שמואל אפילו גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע

מריש לבעליו אמר רב אדא בר אהבה אדם שיש בידו עבירה ומתודה ואינו חוזר בה למה 

טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה ' הוא דומה לאדם שתופס שרץ בידו שאפי

ומודה ( משלי כח)זרקו מידו כיון שטבל בארבעים סאה מיד עלתה לו טבילה שנאמר 

עמדו בתפלה מורידין  : נשא לבבינו אל כפים אל אל בשמים( איכה ג)אומר ועוזב ירוחם ו

פ שיש שם זקן וחכם אין מורידין לפני "תנו רבנן עמדו בתפלה אע : 'לפני התיבה זקן כו

יהודה אומר מטופל ואין לו ויש לו יגיעה בשדה ' ר> איזהו רגיל>התיבה אלא אדם הרגיל 

רוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ובקי לקרות וביתו ריקם ופרקו נאה ושפל ברך ומ

בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות ובקי בכל הברכות כולן 

יצחק בר אמי ' ויהבו ביה רבנן עינייהו בר

היינו מטופל ואין לו היינו ביתו ריקם אמר רב חסדא זהו שביתו ריקם מן   ב גמרא,דף טז

( ירמיהו יב)שם רע בילדותו [ עליו]> לו>אמר אביי זה שלא יצא  : ופרקו נאה : העבירה

היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה מאי נתנה עלי בקולה אמר 

מר זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רבי חמא אמר רבי אלעזר זה שליח צבור 

ואומר לפניהם  [: פני התיבהשאינו הגון היורד ל]> היורד לפני התיבה שאינו הגון>

הני שש שבע  : עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש

הוויין כדתנן על השביעית הוא אומר ברוך מרחם על הארץ אמר רב נחמן בר יצחק מאי 

שביעית שביעית לארוכה כדתניא בגואל ישראל מאריך ובחותמה הוא אומר מי שענה את 

המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך גואל ישראל אברהם בהר 

והן עונין אחריו אמן וחזן הכנסת אומר להם תקעו בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה 

את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך זוכר 

מר להם הריעו בני אהרן הריעו וכן בכל הנשכחות והן עונין אחריו אמן וחזן הכנסת או

במה דברים אמורים בגבולין אבל  : ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו

נחמיה )במקדש אינו כן לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר 



על כל אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם ' קומו ברכו את ה( ט

ל ומרומם על כל ברכה "ברכה ותהלה יכול על כל ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אחת ת

אלהים אלהי ישראל ' ותהלה על כל ברכה תן לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה

מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

קעו הכהנים בני אהרון תקעו וחוזר ואומר מי שענה את ועד וחזן הכנסת אומר להם ת

אלהי ' אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה

ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים "ישראל זוכר הנשכחות והם עונים אחריו בשכמל

אומר הריעו עד וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת ' בני אהרן הריעו וכו

חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר ' חלפתא בצפורי ור' שגומר את כולן וכך הנהיג ר

לפני חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי כדתניא 

אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש ואותן 

בין גואל לרופא חולי ומאריך בגאולה והן עונין אחריו אמן על כל ברכה  שש היכן אומרן

אלהי ישראל מן העולם ' וברכה וכך היו נוהגין בגבולין אבל במקדש היו אומרים ברוך ה

ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן 

אלהיכם מן העולם ועד ' שנאמר קומו ברכו את ה במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש

שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו > את>העולם ויברכו 

אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ' תנו רבנן על הראשונות הוא אומר ברוך ה : תהלה

זן הכנסת אומר ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וח

תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע 

' ועל השניה הוא אומר ברוך ה> והן תוקעין ומריעין ותוקעין>בקול צעקתכם היום הזה 

אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ברוך שם כבוד 

ועד וחזן הכנסת אומר הריעו בני אהרן הריעו ואומר מי שענה את אבותינו  מלכותו לעולם

על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין 

וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור את הברכות 

ה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים חנני' חלפתא בציפורי ור' כולן וכך הנהיג ר

יהודה אומר לא היה צריך ' ר : אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית

יהודה לפי שאין אומרים זכרונות ' ר אדא דמן יפו מאי טעמא דר"א : 'לומר זכרונות כו

ושופרות 

אשונה הוא אומר מי על הר : אלא בראש השנה וביובלות ובשעת מלחמה  א גמרא,דף יז

תנא יש מחליפין צעקה לאליהו ותפלה לשמואל בשלמא גבי  : 'שענה את אברהם כו

שמואל כתיב ביה תפלה וכתיב ביה צעקה אלא גבי אליהו תפלה כתיב צעקה לא כתיב 

' על הששית הוא אומר מי שענה את יונה כו : ענני לשון צעקה היא' ענני ה( א יחמלכים )

מכדי יונה בתר דוד ושלמה הוה מאי טעמא  : 'ומר מי שענה את דוד כועל השביעית הוא א

מקדים ליה ברישא משום דבעי למיחתם מרחם על הארץ תנא משום סומכוס אמרו ברוך 

תנו  : 'שלש תעניות הראשונות אנשי משמר מתענין ולא משלימין כו : משפיל הרמים

ות אבל לא בימים שמא תכבד רבנן מפני מה אמרו אנשי משמר מותרין לשתות יין בליל

העבודה על אנשי בית אב ויבואו ויסייעו להם מפני מה אמרו אנשי בית אב לא ביום ולא 

בלילה מפני שהן עסוקין תמיד בעבודה מכאן אמרו כל כהן שמכיר משמרתו ומשמרת בית 

אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועין שם אסור לשתות יין כל אותו היום במכיר משמרתו 



ין מכיר משמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועין שם אסור לשתות יין כל וא

אותה שבת אינו מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועין שם 

אסור לשתות יין כל השנה רבי אומר אומר אני אסור לשתות יין לעולם אבל מה אעשה 

אנשי משמר ואנשי  : כהני חמרא כרבישתקנתו קלקלתו אמר אביי כמאן שתו האידנא 

מאי טעמא אמר רבה בר  : מעמד אסורים לספר ולכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת

ר מלך מסתפר בכל יום "יוחנן כדי שלא יכנסו למשמרתם כשהן מנוולין ת' בר חנה אמר ר

ט "כהן גדול מערב שבת לערב שבת כהן הדיוט אחת לשלשים יום מלך מסתפר בכל יום מ

ש "מלך ביפיו תחזינה עיניך כהן גדול מע( ישעיהו לג)אמר רבי אבא בר זבדא אמר קרא 

ט אמר רב שמואל בר יצחק הואיל ומשמרות מתחדשות כהן הדיוט אחת "לערב שבת מ

וראשם לא יגלחו ופרע ( יחזקאל מד)לשלשים יום מנלן אתיא פרע פרע מנזיר כתיב הכא 

דוש יהיה גדל פרע שער ראשו מה להלן שלשים אף ק( במדבר ו)לא ישלחו וכתיב התם 

כאן שלשים ונזיר גופיה מנלן אמר רב מתנה סתם נזירות שלשים יום מנלן אמר קרא 

ק רחמנא לא לירבו כלל אמר "ל רב פפא לאביי ודילמא ה"יהיה בגימטריא תלתין הוי א

ליהוי ליה אי הוה כתב לא ישלחו פרע כדקאמרת השתא דכתיב ופרע לא ישלחו פרע 

שלוחי הוא דלא לישלחו אי הכי אפילו האידנא נמי דומיא דשתויי יין מה שתויי יין בזמן 

ביאה הוא דאסור שלא בזמן ביאה שרי אף הכא נמי והתניא רבי אומר אומר אני כהנים 

אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא 

כהני חמרא 

ט מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי "כרבי מכלל דרבנן אסרי מ  ראב גמ,דף יז

לעבודה וליכא הכא אפשר דמספר ועייל אי הכי שתוי יין נמי אפשר דגני פורתא ועייל 

כדרמי בר אבא דאמר רמי בר אבא דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין לאו מי 

שנו אלא כששתה שיעור רביעית אבל איתמר עלה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא 

שתה יותר מרביעית כל שכן שדרך מטרידתו ושינה משכרתו רב אשי אמר שתויי יין 

דמחלי עבודה גזרו בהו רבנן פרועי ראש דלא מחלי עבודה לא גזרו בהו רבנן מיתיבי ואלו 

ן יי( ויקרא י)שהן במיתה שתויי יין ופרועי ראש בשלמא שתויי יין בהדיא כתיב בהו 

וראשם לא יגלחו ופרע לא ( יחזקאל מד)ושכר אל תשת אלא פרועי ראש מנלן דכתיב 

ישלחו וכתיב בתריה ויין לא ישתו כל כהן בבאם אל החצר הפנימית ואיתקוש פרועי ראש 

לשתויי יין מה שתויי יין במיתה אף פרועי ראש במיתה ומינה אי מה שתויי יין דמחלי 

לא כי איתקוש למיתה הוא דאיתקוש אבל לאחולי >דה עבודה אף פרועי ראש דמחלי עבו

ל "ל רבינא לרב אשי הא מקמי דאתא יחזקאל מאן אמרה א"א> עבודה לא איתקוש

וליטעמיך הא דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה לא למדנו ומדברי קבלה למדנו 

הא מקמי > לשרתני>כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי ( יחזקאל מד)

אתא יחזקאל מאן אמרה אלא גמרא גמיר לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא הכא נמי ד

כי גמירי הלכה למיתה לאחולי עבודה לא >גמרא גמיר לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא 

תנו רבנן  : כל הכתוב במגילת תענית דלא למיספד לפניו אסור לאחריו מותר : >גמירי

דלא למיספד בהון מריש ירחא דניסן ועד אלין יומיא דלא להתענאה בהון ומקצתהון 

תמניא ביה איתוקם תמידא דלא למיספד בהון מתמניא ביה עד סוף מועדא איתותב חגא 

דשבועיא דלא למיספד בהון אמר מר מריש ירחא דניסן עד תמניא ביה איתוקם תמידא 

רב  ט הוא ואסור אמר"ח גופיה יו"דלא למיספד למה לי מריש ירחא לימא מתרי בניסן ור



לא נצרכה אלא לאסור יום שלפניו ושלפניו נמי תיפוק ליה דהוה ליה יום שלפני ראש 

לא בעי חיזוק דתניא הימים האלה הכתובין במגילת ' ח דאורייתא הוא ודאוריית"חדש ר

תענית לפניהם ולאחריהם אסורין שבתות וימים טובים הן אסורין לפניהן ולאחריהן 

ללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכין חיזוק הללו דברי מותרין ומה הפרש בין זה לזה ה

סופרים ודברי סופרים צריכין חיזוק אמר מר מתמניא ביה עד סוף מועדא איתותב חגא 

דשבועיא דלא למיספד למה לי עד סוף מועד לימא עד המועד ומועד גופיה יום טוב הוא 

ואסור אמר רב פפא כדאמר רב לא נצרכא 

לאסור יום שלפניו הכי נמי לא נצרכה אלא לאסור יום שלאחריו אלא   א גמרא,דף יח

כמאן כרבי יוסי דאמר בין לפניו בין לאחריו אסור אי הכי בעשרים ותשעה נמי מאי 

ל יומא דבתר עשרין "איריא דהוי יומא דמקמי יומא דמיתוקם תמידא תיפוק ליה דה

ודאי דלא יעידון מן ביה אתת בשורתא טבתא ליה' ותמניא ביה דתניא בעשרים ותמני

על ישראל שלא { גזרה מלכות הרשעה שמד> }נגזרה גזירה>אורייתא שפעם אחת 

יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות מה עשה יהודה בן שמוע וחביריו 

הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרה להם עמדו והפגינו 

ו בלילה אמרו אי שמים לא אחים אנחנו לא בני אב אחד אנחנו לא בני בלילה הלכו והפגינ

אם אחת אנחנו מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות רעות ובטלום 

ט אמר אביי לא נצרכה אלא לחדש מעובר רב אשי אמר אפילו "ואותו היום עשאוהו יו

תר וזה הואיל ומוטל בין שני תימא לחדש חסר כל שלאחריו בתענית אסור בהספד מו

ט עצמו ואפילו בהספד נמי אסור אמר מר מתמניא ביה ועד סוף "ימים טובים עשאוהו כיו

מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למיספד למה לי למימר מתמניא ביה לימא מתשעה 

מילתא > ליה>ל יומא דאיתוקם ביה תמידא כיון דאילו מקלע "ביה ותמניא גופיה אסור דה

ל יומא קמא דאיתותב ביה חגא דשבועיא השתא "ליניה לשבעה תמניא גופיה אסור דהובט

דאתית להכי עשרים ותשעה נמי כיון דאילו מיקלע מילתא ובטליניה לעשרים ותמניא 

חייא בר ' ל יומא דמקמי יומא דאיתוקם תמידא איתמר ר"עשרין ותשעה גופיה אסור דה

מאיר ומי אמר שמואל הכי והתניא ' הלכה כריוסי ושמואל אמר ' אסי אמר רב הלכה כר

ג אומר ומה תלמוד לומר בהון בהון שתי פעמים לומר לך שהן אסורין לפניהן "רשב

ולאחריהן מותרין ואמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל מעיקרא סבר כיון דליכא 

י אמר תנא דמיקל כרבי מאיר אמר הלכה כרבי מאיר כיון דשמעיה לרבן שמעון דמיקל טפ

ר יוחנן הלכה "הלכה כרבן שמעון בן גמליאל וכן אמר באלי אמר רבי חייא בר אבא א

יוחנן הלכה כרבי יוסי אדלא ' ל רבי חייא לבאלי אסברא לך כי אמר ר"כרבי יוסי א

פ שאמרו "יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן אע' להתענאה ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר ר

מקדימין ולא מאחרין 

מותרין בהספד ותענית אימת אילימא בני חמיסר וקא קרו ליה בארביסר   גמרא ב,דף יח

ומי שרי והכתיב במגילת תענית יום ארבעה עשר בו ויום חמשה עשר בו יומי פוריא אינון 

דלא למיספד בהון ואמר רבא לא נצרכא אלא לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה ואלא 

ם ניקנור הוא ואלא בני ארביסר וקא קרי ליה בני ארביסר וקא קרי ליה בתליסר יו

בתריסר יום טוריינוס הוא אלא לאו דקא קרו ליה בחדיסר וקתני מותר בהספד ובתענית 

לא בני ארבעה עשר וקא קרו ליה בתריסר ודקאמרת יום טריינוס הוא יום טריינוס גופיה 

גזר תעניתא בתריסר בטולי בטלוהו הואיל ונהרגו בו שמעיה ואחיה אחיו כי הא דרב נחמן 



אמרו ליה רבנן יום טוריינוס הוא אמר להו יום טוריינוס גופיה בטולי בטלוהו הואיל 

ונהרגו בו שמעיה ואחיה אחיו ותיפוק ליה דהוה ליה יום שלפני ניקנור אמר רב אשי 

השתא איהו גופיה בטלוהו משום יום ניקנור ניקום ונגזר מאי ניקנור ומאי טוריינוס דתניא 

ור אחד מאפרכי יוונים היה ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים ואומר ניקנ

אימתי תפול בידי וארמסנה וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום קצצו בהונות ידיו 

ורגליו ותלאום בשערי ירושלים ואמרו פה שהיה מדבר בגאוה וידים שהיו מניפות על 

וס אמרו כשבקש טוריינוס להרוג את לולינוס ירושלים תעשה בהם נקמה מאי טוריינ

ופפוס אחיו בלודקיא אמר להם אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם יבא אלהיכם 

ויציל אתכם מידי כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר אמרו לו חנניה 

לך הגון היה מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו וראויין היו ליעשות להם נס ונבוכדנצר מ

וראוי ליעשות נס על ידו ואותו רשע הדיוט הוא ואינו ראוי ליעשות נס על ידו ואנו 

נתחייבנו כליה למקום ואם אין אתה הורגנו הרבה הורגים יש לו למקום והרבה דובין 

ואריות יש לו למקום בעולמו שפוגעין בנו והורגין אותנו אלא לא מסרנו הקדוש ברוך 

כ הרגן מיד אמרו לא זזו משם עד שבאו "ד ליפרע דמינו מידך אעפהוא בידך אלא שעתי

' אין גוזרין תענית על הצבור בתחלה בחמישי כו : דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין

וכמה הויא התחלה רב אחא אמר שלש רבי אסי  : 'אין גוזרין תענית בראשי חדשים כו

> שמעון בן>שאמר משום רבן  אמר אחת אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי מאיר

גמליאל אבל חכמים אומרים מתענה ומשלים דרש מר זוטרא משמיה דרב הונא הלכה 

:  מתענה ומשלים

  

מסכת תענית פרק ג 

סדר תעניות אלו האמור ברביעה ראשונה אבל צמחים ששנו מתריעין   ב משנה,דף יח

עין עליהן מפני שהיא עליהן מיד וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם ארבעים יום מתרי

מכת בצורת ירדו לצמחין אבל לא ירדו לאילן לאילן ולא לצמחין לזה ולזה אבל לא 

לבורות לשיחין ולמערות מתריעין עליהן מיד וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים דכתיב 

' והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וגו( עמוס ד)

יר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות רבי אותה הע  א משנה,דף יט

עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות וכן עיר שיש בה דבר או מפולת אותה העיר מתענה 

ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות רבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות 

ימים זה אחר זה הרי ' מתים בג' איזהו דבר עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה ג

זה דבר פחות מכאן אין זה דבר על אלו מתריעין בכל מקום על השדפון ועל הירקון ועל 

הארבה ועל החסיל ועל החיה רעה ועל החרב מתריעין עליה מפני שהיא מכה מהלכת 

מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם וגזרו תענית על שנראה כמלא פי תנור שדפון 

זרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן רבי יוסי אומר לא באשקלון ועוד ג

על אלו מתריעין בשבת על עיר שהקיפוה נכרים או נהר ועל  : על שאכלו אלא על שנראו

יוסי אומר לעזרה ולא לצעקה שמעון התימני אומר אף על ' הספינה המיטרפת בים ר



על הצבור מתריעין עליהן חוץ מרוב על כל צרה שלא תבא  : הדבר ולא הודו לו חכמים

גשמים מעשה שאמרו לו לחוני המעגל התפלל שירדו גשמים אמר להם צאו והכניסו 

תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו התפלל ולא ירדו גשמים מה עשה עג עוגה ועמד בתוכה 

ע בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול "ואמר לפניו רבש

י זז מכאן עד שתרחם על בניך התחילו גשמים מנטפין אמר לא כך שאלתי אלא גשמי שאינ

בורות שיחין ומערות התחילו לירד בזעף אמר לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה 

ונדבה ירדו כתיקנן עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים באו ואמרו לו 

ו להן אמר להם צאו וראו אם נמחית אבן כשם שהתפללת עליהם שירדו כך התפלל שילכ

הטועין שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי אבל מה אעשה לך 

שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו 

ענין היו מת'> מתני> : ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך( משלי כג)ועליך הכתוב אומר 

א אומר קודם "וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה לא ישלימו לאחר הנץ החמה ישלימו ר

חצות לא ישלימו לאחר חצות ישלימו מעשה שגזרו תענית בלוד וירדו להם גשמים קודם 

ט ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב "טרפון צאו ואכלו ושתו ועשו יו' חצות אמר להם ר

: ל הגדולובאו בין הערבים וקראו הל

סדר תעניות האלו האמור ברביעה ראשונה ורמינהי רביעה ראשונה   א גמרא,דף יט

ק סדר תעניות האמור אימתי בזמן "ושניה לשאול שלישית להתענות אמר רב יהודה ה

שיצאה רביעה ראשונה ושניה ושלישית ולא ירדו גשמים אבל ירדו גשמים ברביעה 

וחזרו ונשתנו מתריעין עליהן מיד אמר רב נחמן ראשונה וזרעו ולא צמחו אי נמי צמחו 

דוקא נשתנו אבל יבשו לא פשיטא נשתנו תנן לא צריכא דאקון מהו דתימא אקנתא מילתא 

מאי מכת בצורת אמר רב יהודה  : 'וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם כו : היא קמשמע לן

אמר רב מכה המביאה לידי בצורת אמר רב נחמן נהרא אנהרא 

ר חנינא סאה בסלע ושכיחא "בצורתא מדינתא אמדינתא כפנא וא  גמראב ,דף יט

ר יוחנן לא שנו אלא בזמן שהמעות בזול ופירות "בצורתא ארבעה ולא שכיחא כפנא א

ר יוחנן נהירנא כד הוו קיימי "ביוקר אבל מעות ביוקר ופירות בזול מתריעין עליה מיד דא

 : ירדו לצמחין אבל לא לאילן : דלית איסרסאין בסלע והוו נפישי נפיחי כפן בטבריא מ' ד

בשלמא לצמחים ולא לאילן משכחת לה דאתא ניחא ולא אתיא רזיא לאילן ולא לצמחין 

דאתיא רזיא ולא אתיא ניחא לזה ולזה אבל לא לבורות ולא לשיחין ומערות משכחת לה 

מערות דאתיא רזיא וניחא מיהו טובא לא אתיא אלא הא דתניא ירדו לבורות לשיחין ול

ר מתריעין על האילנות בפרוס "אבל לא לזה ולזה היכי משכחת לה דאתיא בשפיכותא ת

הפסח על הבורות ושיחין ומערות אפילו בפרוס החג ועל כולן אם אין להן מים לשתות 

מתריעין עליהן מיד ואיזהו מיד שלהן שני וחמישי ושני ועל כולן אין מתריעין עליהן אלא 

בזמן שיש בה מיתה מתריעין עליה בזמן שאין בה מיתה אין באפרכיא שלהן ואסכרא 

מתריעין עליה ומתריעין על הגובאי בכל שהוא רבי שמעון בן אלעזר אומר אף על החגב 

ר מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע על הבורות ועל השיחין ועל המערות אפילו "ת

פרנסה לעניים תניא  ג אומר אף על האילנות בשביעית מפני שיש בהן"בשביעית רשב

אידך מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע על הבורות על השיחין ועל המערות אפילו 

בשביעית רבן שמעון בן גמליאל אומר אף על האילנות מתריעין על הספיחין בשביעית 

ר אלעזר בן פרטא מיום שחרב בית המקדש נעשו "מפני שיש בהן פרנסה לעניים תניא א



לעולם יש שנה שגשמיה מרובין ויש שנה שגשמיה מועטין יש שנה גשמים צימוקין 

שגשמיה יורדין בזמנן ויש שנה שאין גשמיה יורדין בזמנן שנה שגשמיה יורדין בזמנן 

בשבת נמצאת עיסה נאפית כתיקנה ' למה הוא דומה לעבד שנתן לו רבו פרנסתו בא

לעבד שנתן לו רבו  ונאכלת כתיקנה שנה שאין גשמיה יורדין בזמנן למה הוא דומה

ש נמצאת עיסה נאפית שלא כתיקנה ונאכלת שלא כתיקנה שנה שגשמיה "פרנסתו בע

מרובין למה הוא דומה לעבד שנתן לו רבו פרנסתו בבת אחת נמצאו ריחים טוחנות מן 

הכור מה שטוחנות מן הקב ונמצאת עיסה אוכלת מן הכור כמו אוכלת מן הקב שנה 

ה לעבד שנתן לו רבו פרנסתו מעט מעט נמצאו ריחיים מה שגשמיה מועטין למה הוא דומ

שטוחנות מן הכור טוחנות מן הקב נמצאת עיסה כמה שנאכלת מן הכור אוכלת מן הקב 

א בזמן שגשמיה מרובין למה הוא דומה לאדם שמגבל את הטיט אם יש לו מים רבים "ד

הטיט אינו מתגבל יפה מים אינן כלין והטיט מגובל יפה אם יש לו מים מועטין מים כלים ו

ר פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות הלך נקדימון בן "ת

גוריון אצל הגמון אחד אמר לו הלויני שתים עשרה מעיינות מים לעולי רגלים ואני אתן 

לך שתים עשרה עינות מים ואם איני נותן לך הריני נותן לך שתים עשרה ככר כסף וקבע 

ן כיון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים בשחרית שלח לו שגר לי או מים או מעות שיש לו זמ

לי בידך שלח לו עדיין יש לי זמן כל היום כולו שלי הוא בצהרים שלח לו שגר לי או מים 

או מעות שיש לי בידך שלח לו עדיין יש לי שהות ביום במנחה שלח לו שגר לי או מים או 

עדיין יש לי שהות ביום לגלג עליו אותו הגמון אמר כל השנה מעות שיש לי בידך שלח לו 

כולה לא ירדו גשמים 

ועכשיו ירדו גשמים נכנס לבית המרחץ בשמחה עד שהאדון נכנס   א גמרא,דף כ

בשמחתו לבית המרחץ נקדימון נכנס לבית המקדש כשהוא עצב נתעטף ועמד בתפלה אמר 

לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי לפניו רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא 

אלא לכבודך עשיתי שיהו מים מצויין לעולי רגלים מיד נתקשרו שמים בעבים וירדו 

גשמים עד שנתמלאו שתים עשרה מעינות מים והותירו עד שיצא אדון מבית המרחץ 

לי  נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש כשפגעו זה בזה אמר לו תן לי דמי מים יותר שיש

ה את עולמו אלא בשבילך אלא עדיין יש לי "בידך אמר לו יודע אני שלא הרעיש הקב

פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותיי שכבר שקעה חמה וגשמים ברשותי ירדו חזר 

ונכנס לבית המקדש נתעטף ועמד בתפלה ואמר לפניו רבונו של עולם הודע שיש לך 

החמה באותה שעה אמר לו האדון אילו לא  אהובים בעולמך מיד נתפזרו העבים וזרחה

נקדרה החמה היה לי פתחון פה עליך שאוציא ממך מעותיי תנא לא נקדימון שמו אלא בוני 

שמו ולמה נקרא שמו נקדימון שנקדרה חמה בעבורו תנו רבנן שלשה נקדמה להם חמה 

שע נמי קרא בעבורן משה ויהושע ונקדימון בן גוריון בשלמא נקדימון בן גוריון גמרא יהו

אלא משה מנלן אמר רבי אלעזר אתיא אחל ' וידם השמש וירח עמד וגו( יהושוע י)דכתיב 

אחל גדלך רבי שמואל ( יהושוע ג)אחל תת פחדך וכתיב התם ( דברים ב)אחל כתיב הכא 

ביום תת ( יהושוע י)בר נחמני אמר אתיא תת תת כתיב הכא אחל תת פחדך וכתיב התם 

אשר ישמעון שמעך ורגזו ( דברים ב)נן אמר אתיא מגופיה דקרא את האמרי רבי יוח' ה

וכן עיר שלא ירדו  : וחלו מפניך אימתי רגזו וחלו מפניך בשעה שנקדמה לו חמה למשה

היתה ירושלים לנדה ( איכה א)אמר רב יהודה אמר רב ושתיהן לקללה  : 'עליה גשמים כו

לה היתר אף ירושלים יש לה  ביניהם אמר רב יהודה אמר רב לברכה כנדה מה נדה יש



היתה כאלמנה אמר רב יהודה לברכה כאלמנה ולא אלמנה ממש אלא ( איכה א)תקנה 

וגם אני נתתי אתכם נבזים ( מלאכי ב)כאשה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור עליה 

א מלכים )ושפלים אמר רב יהודה לברכה דלא מוקמי מינן לא רישי נהרי ולא גזיריפטי 

את ישראל כאשר ינוד הקנה במים אמר רב יהודה אמר רב לברכה דאמר רבי ' ה הוהכ( יד

נאמנים פצעי אוהב ונעתרות ( משלי כז)שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב 

נשיקות שונא טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם 

את ישראל כאשר ינוד הקנה ' אל והכה ההרשע אחיה השילוני קללן בקנה אמר להם לישר

מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל הרוחות שבעולם 

באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהן דממו הרוחות עמד הקנה 

ארז  מה> עלי מים>כארזים ( במדבר כד)במקומו אבל בלעם הרשע בירכן בארז שנאמר 

זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ואין שרשיו מרובין אפילו כל הרוחות שבעולם 

נושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו כיון שנשבה בו רוח דרומית עוקרתו והופכתו על פניו 

ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול הימנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה נביאים וכתובים תנו 

'> בן ר>א אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז מעשה שבא רבי אלעזר רבנן לעולם יה

שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח [ ברבי]

שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה 

נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו שלום עליך רבי ולא   ב גמרא,דף כ

החזיר לו אמר לו ריקה כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני עירך מכוערין כמותך אמר 

לו איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית כיון שידע בעצמו 

יתי לך מחול לי אמר לו איני מוחל לך שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו נענ

עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית היה מטייל אחריו עד 

שהגיע לעירו יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי אמר 

אל ירבו להם למי אתם קורין רבי רבי אמרו לו לזה שמטייל אחריך אמר להם אם זה רבי 

כ מחול לו "כמותו בישראל אמרו לו מפני מה אמר להם כך וכך עשה לי אמרו לו אעפ

שאדם גדול בתורה הוא אמר להם בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות 

כן מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה 

וכן  : הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזותכארז ולפיכך זכה קנה ליטול 

תנו רבנן מפולת שאמרו בריאות ולא רעועות שאינן  : 'עיר שיש בה דבר או מפולת כו

ראויות ליפול ולא הראויות ליפול הי ניהו בריאות הי ניהו שאינן ראויות ליפול הי נינהו 

גובהייהו אי נמי דקיימן אגודא  רעועות הי ניהו ראויות ליפול לא צריכא דנפלו מחמת

ג "דנהרא כי ההיא אשיתא רעועה דהואי בנהרדעא דלא הוה חליף רב ושמואל תותה אע

דקיימא באתרה תליסר שנין יומא חד איקלע רב אדא בר אהבה להתם אמר ליה שמואל 

לרב ניתי מר נקיף אמר ליה לא צריכנא האידנא דאיכא רב אדא בר אהבה בהדן דנפיש 

ולא מסתפינא רב הונא הוה ליה ההוא חמרא בההוא ביתא רעיעא ובעי לפנוייה זכותיה 

בשמעתא עד דפנייה בתר דנפק נפל ביתא ארגיש ' עייליה לרב אדא בר אהבה להתם משכי

רב אדא בר אהבה איקפד סבר לה כי הא דאמר רבי ינאי לעולם אל יעמוד אדם במקום 

נס ואם תימצי לומר עושין לו נס מנכין לו סכנה ויאמר עושין לי נס שמא אין עושין לו 

קטנתי מכל החסדים ומכל האמת ( בראשית לב)מזכיותיו אמר רב חנן מאי קרא דכתיב 

את רבי זירא ואמרי >מאי הוה עובדיה דרב אדא בר אהבה כי הא דאתמר שאלו תלמידיו 



לא לרב אדא בר אהבה במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי ו> לה

אמות בלא ' צעדתי בפני מי שגדול ממני ולא הרהרתי במבואות המטונפות ולא הלכתי ד

תורה ובלא תפילין ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא ששתי 

בתקלת חברי ולא קראתי לחבירי בהכינתו ואמרי לה בחניכתו אמר ליה רבא לרפרם בר 

א דהוה עביד רב הונא אמר ליה בינקותיה לא דכירנא פפא לימא לן מר מהני מילי מעליית

בסיבותיה דכירנא דכל יומא דעיבא הוו מפקין ליה בגוהרקא דדהבא וסייר לה לכולה מתא 

וכל אשיתא דהוות רעיעתא הוה סתר לה אי אפשר למרה בני לה ואי לא אפשר בני לה 

רקא דהוה פייש להו איהו מדידיה וכל פניא דמעלי שבתא הוה משדר שלוחא לשוקא וכל י

לגינאי זבין ליה ושדי ליה לנהרא וליתביה לעניים זמנין דסמכא דעתייהו ולא אתו למיזבן 

ולשדייה לבהמה קסבר מאכל אדם אין מאכילין לבהמה ולא ליזבניה כלל נמצאת מכשילן 

לעתיד לבא כי הוה ליה מילתא דאסותא הוי מלי כוזא דמיא ותלי ליה בסיפא דביתא ואמר 

בעי ליתי ולישקול ואיכא דאמרי מילתא דשיבתא הוה גמיר והוה מנח כוזא דמיא ודלי כל ד

ליה ואמר כל דצריך ליתי וליעול דלא לסתכן כי הוה כרך ריפתא הוה פתח לבביה ואמר 

כל מאן דצריך ליתי וליכול אמר רבא כולהו מצינא מקיימנא לבר מהא דלא מצינא 

למיעבד 

יוחנן הוו גרסי באורייתא ' ני חילא דמחוזא אילפא ורמשום דנפישי ב  א גמרא,דף כא

( דברים טו)דחיקא להו מילתא טובא אמרי ניקום וניזיל וניעבד עיסקא ונקיים בנפשין 

אפס כי לא יהיה בך אביון אזלו אותבי תותי גודא רעיעא הוו קא כרכי ריפתא אתו תרי 

ו האי גודא ונקטלינהו מלאכי השרת שמעיה רבי יוחנן דאמר חד לחבריה נישדי עלייה

שמניחין חיי עולם הבא ועוסקין בחיי שעה אמר ליה אידך שבקינהו דאיכא בהו חד 

יוחנן לאילפא שמע מר ' דקיימא ליה שעתא רבי יוחנן שמע אילפא לא שמע אמר ליה ר

מ לדידי קיימא לי שעתא אמר "מידי אמר ליה לא אמר מדשמעי אנא ואילפא לא שמע ש

יוחנן ' כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ר( דברים טו)הדר ואוקי בנפשאי ליה רבי יוחנן אי

הדר אילפא לא הדר עד דאתא אילפא מליך רבי יוחנן אמרו לו אי אתיב מר וגריס לא הוה 

חייא ' מליך מר אזל תלא נפשיה באסקריא דספינתא אמר אי איכא דשאיל לי במתניתא דר

נא מאסקריא דספינתא וטבענא אתא ההוא נפיל' ורבי אושעיא ולא פשטינא ליה ממתני

סבא תנא ליה האומר תנו שקל לבניי בשבת והן ראויין לתת להם סלע נותנין להם סלע 

ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל אין נותנין להם אלא שקל אם אמר מתו ירשו אחרים 

מ "ל הא מני ר"תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להם אלא שקל א

היא דאמר מצוה לקיים דברי המת אמרו עליו על נחום איש גם זו שהיה סומא משתי עיניו 

גידם משתי ידיו קיטע משתי רגליו וכל גופו מלא שחין והיה מוטל בבית רעוע ורגלי מטתו 

היתה מטתו מונחת בבית ]מונחין בספלין של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים פעם אחת 

כ לפנות את הכלים אמר להם בניי פנו את הכלים "נות מטתו ואחבקשו תלמידיו לפ[ רעוע

כ פנו את מטתי שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית אין הבית נופל פינו את הכלים "ואח

ואחר כך פינו את מטתו ונפל הבית אמרו לו תלמידיו רבי וכי מאחר שצדיק גמור אתה 

חת הייתי מהלך בדרך לבית למה עלתה לך כך אמר להם בניי אני גרמתי לעצמי שפעם א

חמורים אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים בא ' חמי והיה עמי משוי ג

עני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי רבי פרנסני אמרתי לו המתן עד שאפרוק מן החמור לא 

הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי עיני שלא 



עיניך יסומו ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו ולא חסו על 

נתקררה דעתי עד שאמרתי כל גופי יהא מלא שחין אמרו לו אוי לנו שראינוך בכך אמר 

להם אוי לי אם לא ראיתוני בכך ואמאי קרו ליה נחום איש גם זו דכל מילתא דהוה סלקא 

בעו לשדורי ישראל דורון לבי קיסר אמרו מאן ייזיל  ליה אמר גם זו לטובה זימנא חדא

ייזיל נחום איש גם זו דמלומד בניסין הוא שדרו בידיה מלא סיפטא דאבנים טובות 

ומרגליות אזל בת בההוא דירה בליליא קמו הנך דיוראי ושקלינהו לסיפטיה ומלונהו 

א חזנהו דמלו שרינהו לסיפט]כי מטא התם > למחר כי חזנהו אמר גם זו לטובה>עפרא 

[ אמר גם זו לטובה]בעא מלכא למקטלינהו לכולהו אמר קא מחייכו בי יהודאי [ עפרא

ל דלמא הא עפרא מעפרא דאברהם אבוהון הוא דכי "אתא אליהו אדמי ליה כחד מינייהו א

יתן כעפר חרבו כקש נדף ( ישעיהו מא)הוה שדי עפרא הוו סייפיה גילי הוו גירי דכתיב 

דינתא דלא מצו למיכבשה בדקו מיניה וכבשוה עיילו לבי גנזיה ומלוהו קשתו הויא חדא מ

לסיפטיה אבנים טובות ומרגליות ושדרוהו ביקרא רבה כי אתו ביתו בההוא דיורא אמרו 

ליה מאי אייתית בהדך דעבדי לך יקרא כולי האי אמר להו מאי דשקלי מהכא אמטי להתם 

האי עפרא דאייתי הכא מדידן הוא בדקוה סתרו לדירייהו ואמטינהו לבי מלכא אמרו ליה 

 : 'אי זו היא דבר עיר המוציאה חמש מאות רגלי כו : ולא אשכחוה וקטלינהו להנך דיוראי

ר עיר המוציאה חמש מאות ואלף רגלי כגון כפר עכו ויצאו הימנה תשעה מתים "ת

מוציאה ימים אין זה דבר ועיר ה' בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר ביום אחד או בד

ימים זה אחר זה הרי זה ' חמש מאות רגלי כגון כפר עמיקו ויצאו ממנה שלשה מתים בג

דבר 

ביום אחד או בארבעה ימים אין זה דבר דרוקרת עיר המוציאה חמש   ב גמרא,דף כא

מאות רגלי הוה ויצאו ממנה שלשה מתים ביום אחד גזר רב נחמן בר רב חסדא תעניתא 

ש "מ דאמר ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כ"ן כראמר רב נחמן בר יצחק כמא

ל תנינא רבי יוסי "ל רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק ליקום מר ליתי לגבן א"א

אומר לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו שכן מצינו בהר סיני שכל זמן 

קר אל ירעו אל מול ההר גם הצאן והב( שמות לד)שהשכינה שרויה עליו אמרה תורה 

במשוך היובל המה יעלו בהר וכן ( שמות יט)ההוא נסתלקה שכינה ממנו אמרה תורה 

וישלחו מן ( במדבר ה)מצינו באהל מועד שבמדבר שכל זמן שהוא נטוי אמרה תורה 

המחנה כל צרוע הוגללו הפרוכת הותרו זבין והמצורעים ליכנס שם אמר ליה אי הכי 

אמר ליה מוטב יבא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה ואל יבא מנה בן ניקום אנא לגבי מר 

מנה אצל מנה בן פרס בסורא הוות דברתא בשיבבותיה דרב לא הוות דברתא סברו מיניה 

משום זכותיה דרב דנפיש איתחזי להו בחילמא רב דנפישא זכותיה טובא הא מילתא 

בורה בדרוקרת הוות זוטרא ליה לרב אלא משום ההוא גברא דשייל מרא וזבילא לק

דליקתא ובשיבבותיה דרב הונא לא הוות דליקתא סבור מינה בזכותא דרב הונא דנפיש 

איתחזי להו בחילמא האי זוטרא ליה לרב הונא אלא משום ההיא איתתא דמחממת תנורא 

ומשיילי לשיבבותיה אמרו ליה לרב יהודה אתו קמצי גזר תעניתא אמרו ליה לא קא 

א אייתו בהדייהו אמרו ליה לרב יהודה איכא מותנא בחזירי גזר מפסדן אמר להו זווד

תעניתא נימא קסבר רב יהודה מכה משולחת ממין אחד משולחת מכל המינין לא שאני 

חזירי דדמיין מעייהו לבני אינשי אמרו ליה לשמואל איכא מותנא בי חוזאי גזר תעניתא 

ה לרב נחמן איכא מותנא ל והא מרחק אמר ליכא מעברא הכא דפסיק ליה אמרו לי"א



בארעא דישראל גזר תעניתא אמר אם גבירה לוקה שפחה לא כל שכן טעמא דגבירה 

ושפחה הא שפחה ושפחה לא והא אמרו ליה לשמואל איכא מותנא בי חוזאי גזר תעניתא 

שאני התם כיון דאיכא שיירתא דלווי ואתיא בהדיה אבא אומנא הוה אתי ליה שלמא 

ומא ולאביי כל מעלי יומא דשבתא לרבא כל מעלי יומא דכיפורי ממתיבתא דרקיעא כל י

הוה קא חלשא דעתיה דאביי משום דאבא אומנא אמרו ליה לא מצית למיעבד כעובדיה 

ומאי הוו עובדיה דאבא אומנא דכי הוה עביד מילתא הוה מחית גברי לחוד ונשי לחוד 

י הוות אתיא ליה איתתא ואית ליה לבושא דאית ביה קרנא דהוות בזיעא כי כוסילתא כ

הוה מלביש לה כי היכי דלא ניסתכל בה ואית ליה דוכתא דצניעא דשדי ביה פשיטי 

דשקיל דאית ליה שדי ביה דלית ליה לא מיכסיף כי הוה אתרמי ליה צורבא מרבנן אגרא 

מיניה לא שקיל ובתר דקאי יהיב ליה פשיטי ואמר ליה זיל בריא נפשך יומא חד שדר 

בנן למיבדקיה אותבינהו ואכלינהו ואשקינהו ומך להו ביסתרקי בליליא אביי זוגא דר

ל "לצפרא כרכינהו ושקלינהו וקמו ונפקו להו לשוקא ואשכחינהו א  א גמרא,דף כב

ל בהכי שקלינהו אמרו ליה "ל ודלמא שוו טפי א"ל הכי והכי א"לשיימיה מר היכי שוו א

ל אמינא פדיון "דידך ניהו ושקלינהו מינך אמרו ליה במטותא מינך במאי חשדתינן א

ליה השתא נשקלינהו מר אמר להו שבויים איקלע להו לרבנן ואכסיפו למימר לי אמרו 

מההוא שעתא אסחתינהו מדעתאי לצדקה הוה קא חלשא דעתיה דרבא משום דאביי אמרו 

ליה מסתייך דקא מגנית אכולה כרכא רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט הוה 

ל לא אדהכי והכי חזא לההוא "ל איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי א"שכיח אליהו גביה א

ל האי בר עלמא דאתי "דהוה סיים מסאני אוכמי ולא רמי חוטא דתכלתא בגלימיה א גברא

ל "ל מאי עובדך א"ל זיל האידנא ותא למחר למחר א"ל מאי עובדך א"הוא רהט בתריה א

זנדוקנא אנא ואסרנא גברי לחוד ונשי לחוד ורמינא פורייאי בין הני להני כי היכי דלא 

שראל דיהבי נכרים עלה עינייהו מסרנא נפשאי ומצילנא ליתו לידי איסורא כי חזינא בת י

לה יומא חד הוות נערה מאורסה גבן דיהבו בה נכרים עינייהו שקלי דורדייא דחמרא 

ל מאי טעמא לית לך חוטי ורמית מסאני אוכמי "ושדאי לה בשיפולה ואמרי דיסתנא היא א

אנא כי הוו גזרי גזירתא ל עיילנא ונפיקנא ביני נכרים כי היכי דלא לידעו דיהודאה "א

מודענא להו לרבנן ובעו רחמי ומבטלי לגזירתייהו ומאי טעמא כי אמינא לך אנא מאי 

ל בההיא שעתא גזרי גזירתא ואמינא ברישא "עובדך ואמרת לי זיל האידנא ותא למחר א

ל "איזיל ואשמע להו לרבנן דלבעי רחמי עלה דמילתא אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי א

בני עלמא דאתי נינהו אזל לגבייהו אמר להו מאי עובדייכו אמרו ליה אינשי הנך נמי 

בדוחי אנן מבדחינן עציבי אי נמי כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן 

ר על אלו מתריעין בכל מקום "ת : 'על אלו מתריעין בכל מקום כו : ועבדינן להו שלמא

עקיבא אומר על השדפון ועל ' ל ועל חיה רעה רעל השדפון ועל הירקון ועל ארבה וחסי

ועל  : י אלא כנף אחד מתריעין עליהן"הירקון בכל שהוא ארבה וחסיל אפילו לא נראה בא

ר חיה רעה שאמרו בזמן שהיא משולחת מתריעין עליה אינה משולחת אין "ת : 'חיה וכו

עיר משולחת מתריעין עליה אי זו היא משולחת ואי זו היא שאינה משולחת נראית ב

בשדה אינה משולחת ביום משולחת בלילה אינה משולחת ראתה שני בני אדם ורצתה 

אחריהן משולחת נחבאת מפניהן אינה משולחת טרפה שני בני אדם ואכלה אחד מהן 

משולחת אכלה שניהן אינה משולחת עלתה לגג ונטלה תינוק מעריסה משולחת הא גופה 

נא ביום ולא שנא בלילה והדר אמרת ביום קשיא אמרת נראתה בעיר משולחת לא ש



משולחת בלילה אינה משולחת לא קשיא הכי קאמר נראתה בעיר ביום משולחת בעיר 

בשדה בלילה אינה >משולחת [ אינה]ביום [ אפילו]בלילה אינה משולחת אי נמי בשדה 

ראתה שני בני אדם ורצתה אחריהן משולחת הא עומדת אינה משולחת והדר > משולחת

נחבאת מפניהן אינה משולחת הא עומדת משולחת לא קשיא כאן בשדה הסמוכה  אמרת

לאגם כאן בשדה שאינה סמוכה לאגם טרפה שני בני אדם כאחד ואכלה אחד מהן משולחת 

גופא  : שניהם אינה משולחת והא אמרת אפילו רצתה אמר רב פפא כי תני ההיא באגמא

על החרב  : מר רב פפא ככוכי דציידיעלתה לגג ונטלה תינוק מעריסה משולחת פשיטא א

ר חרב שאמרו אינו צריך לומר חרב שאינו של שלום אלא אפילו חרב של שלום "ת : 'וכו

כ נכשל בה המלך יאשיהו שנאמר "שאין לך חרב של שלום יותר מפרעה נכה ואעפ

וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי ולך מלך יהודה ( ב להדברי הימים )  ב גמרא,דף כב

ליך אתה היום כי אל בית מלחמתי ואלהים אמר לבהלני חדל לך מאלהים אשר עמי לא ע

ז אמר הואיל וקא בטח "ואל ישחיתך מאי אלהים אשר עמי אמר רב יהודה אמר רב זו ע

ויורו היורים למלך יאשיהו ויאמר המלך לעבדיו ( ב להדברי הימים )ז יכילנא ליה "בע

י מאד אמר רב יהודה אמר רב מלמד שעשו כל העבירוני כי החליתי מאד מאי כי החלית

מפני מה נענש יאשיהו [ יונתן]> יוחנן>שמואל בר נחמני אמר רבי ' גופו ככברה אמר ר

וחרב לא תעבור בארצכם ( ויקרא כו)מפני שהיה לו לימלך בירמיהו ולא נמלך מאי דרש 

ו של שלום מאי חרב אילימא חרב שאינה של שלום והכתיב ונתתי שלום בארץ אלא אפיל

והוא אינו יודע שאין דורו דומה יפה כי הוה ניחא נפשיה חזא ירמיהו שפוותיה דקא 

ו מילתא דלא מהגנא אמר אגב צעריה גחין ושמעיה דקא מצדיק "מרחשן אמר שמא ח

כי פיהו מריתי פתח עליה ההיא שעתא ' צדיק הוא ה( איכה א)עליה דינא אנפשיה אמר 

איבעיא להו  : 'מעשה וירדו זקנים מירושלים לעריהם כו : 'רוח אפינו משיח ה( איכה ד)

כמלא תנור תבואה או דלמא כמלא תנור פת תא שמע כמלא פי תנור ועדיין תיבעי להו 

ועוד גזרו  : ככיסויא דתנורא או דלמא כי דרא דריפתא דהדר ליה לפומא דתנורא תיקו

יהוצדק מעשה ובלעו זאבים שמעון בן ' אמר עולא משום ר : 'תענית על שאכלו זאבים כו

שני תינוקות והקיאום דרך בית הרעי ובא מעשה לפני חכמים וטיהרו את הבשר וטמאו 

תנו רבנן עיר שהקיפוה נכרים או נהר ואחד  : 'על אלו מתריעין בשבת כו : את העצמות

ספינה המיטרפת בים ואחד יחיד שנרדף מפני נכרים או מפני לסטין ומפני רוח רעה על 

יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית רבי יוסי אומר אין היחיד רשאי לסגף את עצמו כולן 

ט "בתענית שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמות עליו אמר רב יהודה אמר רב מ

שמעון  : ויהי האדם לנפש חיה נשמה שנתתי בך החייה( בראשית ב)דרבי יוסי דכתיב 

ו לא הודו לו חכמים בשבת אבל בחול הודו לו איבעיא לה : 'התימני אומר אף על הדבר כו

חנן בן ' ל בחול ר"ש דתניא מתריעין על הדבר בשבת ואצ"או דלמא לא הודו לו כלל ת

על  : עקיבא משום רבי עקיבא אומר אין מתריעין על הדבר כל עיקר' פיטום תלמידו של ר

תריעין עליה ר על כל צרה שלא תבא על הצבור מ"ת : 'כל צרה שלא תבא על הצבור כו

יוחנן לפי שאין מתפללין על רוב הטובה ואמר רבי יוחנן ' ט אמר ר"חוץ מרוב גשמים מ

הביאו את כל המעשר אל בית ( מלאכי ג)מניין שאין מתפללין על רוב הטובה שנאמר 

עד שיבלו שפתותיכם מלומר די אמר > יוד>מאי עד בלי די אמר רמי בר רב ' האוצר וגו

לה מתריעין עליה תניא נמי הכי שנה שגשמיה מרובין אנשי משמר רמי בר רב יוד ובגו

' שולחין לאנשי מעמד תנו עיניכם באחיכם שבגולה שלא יהא בתיהם קבריהם שאלו את ר



אליעזר עד היכן גשמים יורדין ויתפללו שלא ירדו אמר להם כדי שיעמוד אדם בקרן אפל 

א אמר רבה בר בר חנה לדידי חזיא וישכשך רגליו במים והתניא ידיו רגליו כידיו קאמינ

ר "לי קרן אפל דקם ההוא טייעא כי רכיב גמלא ונקיט רומחא בידיה מתחזי איניבא ת

ונתתי גשמיכם בעתם לא שכורה ולא צמאה אלא בינונית שכל זמן שהגשמים ( ויקרא כו)

מרובין מטשטשין את הארץ ואינה מוציאה פירות דבר אחר 

ביעיות ובלילי שבתות שכן מצינו בימי שמעון בן שטח בעתם בלילי ר  א גמרא,דף כג

שירדו להם גשמים בלילי רביעיות ובלילי שבתות עד שנעשו חטים ככליות ושעורים 

כגרעיני זיתים ועדשים כדינרי זהב וצררו מהם דוגמא לדורות להודיע כמה החטא גורם 

מצינו בימי  עונותיכם הטו אלה וחטאתיכם מנעו הטוב מכם וכן( ירמיהו ה)שנאמר 

ק והיו יורדין גשמים בלילה למחר נשבה הרוח ונתפזרו "הורדוס שהיו עוסקין בבנין בהמ

מעשה ששלחו  : העבים וזרחה החמה ויצאו העם למלאכתן וידעו שמלאכת שמים בידיהם

ר פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים שלחו לחוני המעגל "ת : 'לחוני המעגל וכו

התפלל ולא ירדו גשמים עג עוגה ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק התפלל וירדו גשמים 

אמר לפניו רבונו ' על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור וגו( חבקוק ב)הנביא שנאמר 

של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז 

תלמידיו רבי ראינוך ולא נמות מכאן עד שתרחם על בניך התחילו גשמים מנטפין אמרו לו 

כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא להתיר שבועתך אמר לא כך שאלתי אלא גשמי 

בורות שיחין ומערות ירדו בזעף עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית ושיערו חכמים שאין 

טפה פחותה מלוג אמרו לו תלמידיו רבי ראינוך ולא נמות כמדומין אנו שאין גשמים 

אלא לאבד העולם אמר לפניו לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו  יורדין

כתיקנן עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים אמרו לו רבי כשם שהתפללת שירדו 

כ הביאו "כך התפלל וילכו להם אמר להם כך מקובלני שאין מתפללין על רוב הטובה אעפ

ע עמך ישראל "דיו עליו ואמר לפניו רבשלי פר הודאה הביאו לו פר הודאה סמך שתי י

שהוצאת ממצרים אינן יכולין לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות כעסת עליהם אינן יכולין 

לעמוד השפעת עליהם טובה אינן יכולין לעמוד יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא 

והביאו להם ריוח בעולם מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם לשדה 

כמהין ופטריות שלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי שאילו שנים 

כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו לא נמצא שם שמים מתחלל על ידך אבל 

מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא על אביו ועושה 

הוליכני לרחצני בחמין שטפני בצונן תן לי אגוזים שקדים לו רצונו ואומר לו אבא 

ישמח אביך ואמך ותגל ( משלי כג)אפרסקים ורמונים ונותן לו ועליך הכתוב אומר 

ותגזר אומר ויקם ( איוב כב)יולדתיך תנו רבנן מה שלחו בני לשכת הגזית לחוני המעגל 

ברוך הוא מקיים מאמרך לך ועל דרכיך נגה אור ותגזר אומר אתה גזרת מלמטה והקדוש 

מלמעלה ועל דרכיך נגה אור דור שהיה אפל הארת בתפלתך כי השפילו ותאמר גוה דור 

שהיה שפל הגבהתו בתפלתך ושח עינים יושיע דור ששח בעונו הושעתו בתפלתך ימלט 

אי נקי דור שלא היה נקי מלטתו בתפלתך ונמלט בבור כפיך מלטתו במעשה ידיך הברורין 

שיר ( תהילים קכו)כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה  יוחנן' אמר ר

את שיבת ציון היינו כחולמים אמר מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא ' המעלות בשוב ה

יומא חד הוה אזל באורחא חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא אמר ליה האי עד כמה 



לך דחיית שבעין שנין אמר ליה האי  שנין טעין אמר ליה עד שבעין שנין אמר ליה פשיטא

עלמא בחרובא אשכחתיה כי היכי דשתלי לי אבהתי שתלי נמי לבראי יתיב קא [ גברא]

כריך ריפתא אתא ליה שינתא נים אהדרא ליה משוניתא איכסי מעינא ונים שבעין שנין כי 

ריה ל בר ב"קם חזייה לההוא גברא דהוה קא מלקט מינייהו אמר ליה את הוא דשתלתיה א

אנא אמר ליה שמע מינה דניימי שבעין שנין חזא לחמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי אזל 

לביתיה אמר להו בריה דחוני המעגל מי קיים אמרו ליה בריה ליתא בר בריה איתא אמר 

להו אנא חוני המעגל לא הימנוהו אזל לבית המדרש שמעינהו לרבנן דקאמרי נהירן 

כי הוי עייל לבית מדרשא כל קושיא דהוו להו לרבנן הוה שמעתתין כבשני חוני המעגל ד

מפרק להו אמר להו אנא ניהו לא הימנוהו ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה חלש דעתיה 

בעי רחמי ומית אמר רבא היינו דאמרי אינשי או חברותא או מיתותא אבא חלקיה בר 

נן לגביה ובעי רחמי בריה דחוני המעגל הוה וכי מצטריך עלמא למיטרא הוו משדרי רב

ואתי מיטרא זימנא חדא איצטריך עלמא למיטרא שדור רבנן זוגא דרבנן לגביה למבעי 

רחמי דניתי מיטרא אזול לביתיה ולא אשכחוהו אזול בדברא ואשכחוהו דהוה קא רפיק 

יהבו ליה שלמא 

ולא אסבר להו אפיה בפניא כי הוה מנקט ציבי דרא ציבי ומרא בחד   ב גמרא,דף כג

פא וגלימא בחד כתפא כולה אורחא לא סיים מסאני כי מטי למיא סיים מסאניה כי מטא כת

להיזמי והיגי דלינהו למניה כי מטא למתא נפקא דביתהו לאפיה כי מיקשטא כי מטא 

לביתיה עלת דביתהו ברישא והדר עייל איהו והדר עיילי רבנן יתיב וכריך ריפתא ולא 

לינוקי לקשישא חדא ולזוטרא תרי אמר לה  אמר להו לרבנן תו כרוכו פלג ריפתא

לדביתהו ידענא דרבנן משום מיטרא קא אתו ניסק לאיגרא וניבעי רחמי אפשר דמרצי 

הקדוש ברוך הוא וייתי מיטרא ולא נחזיק טיבותא לנפשין סקו לאיגרא קם איהו בחדא 

ו אמאי זויתא ואיהי בחדא זויתא קדים סלוק ענני מהך זויתא דדביתהו כי נחית אמר לה

אתו רבנן אמרו ליה שדרי לן רבנן לגבי דמר למיבעי רחמי אמיטרא אמר להו ברוך 

המקום שלא הצריך אתכם לאבא חלקיה אמרו ליה ידעינן דמיטרא מחמת מר הוא דאתא 

אלא לימא לן מר הני מילי דתמיהא לן מאי טעמא כי יהיבנא למר שלמא לא אסבר לן מר 

מינא לא איפגר ומאי טעמא דרא מר ציבי אחד כתפיה אפיה אמר להו שכיר יום הואי וא

וגלימא אחד כתפיה אמר להו טלית שאולה היתה להכי שאלי ולהכי לא שאלי מאי טעמא 

כולה אורחא לא סיים מר מסאניה וכי מטי למיא סיים מסאניה אמר להו כולה אורחא 

אמר להו זה מעלה ט כי מטא מר להיזמי והיגי דלינהו למניה "חזינא במיא לא קא חזינא מ

ארוכה וזה אינה מעלה ארוכה מאי טעמא כי מטא מר למתא נפקא דביתהו דמר כי 

מיקשטא אמר להו כדי שלא אתן עיני באשה אחרת מאי טעמא עיילא היא ברישא והדר 

עייל מר אבתרה והדר עיילינן אנן אמר להו משום דלא בדקיתו לי מאי טעמא כי כריך מר 

כרוכו משום דלא נפישא ריפתא ואמינא לא אחזיק בהו ברבנן ריפתא לא אמר לן איתו 

טיבותא בחנם מאי טעמא יהיב מר לינוקא קשישא חדא ריפתא ולזוטרא תרי אמר להו האי 

קאי בביתא והאי יתיב בבי כנישתא ומאי טעמא קדים סלוק ענני מהך זויתא דהוות קיימא 

הבא ריפתא לעניי ומקרבא דביתהו דמר לעננא דידיה משום דאיתתא שכיחא בביתא וי

זוזא ולא מקרבא הנייתיה אי נמי הנהו ביריוני דהוו בשיבבותן [ ואנא יהיבנא]הנייתה 

חנן הנחבא בר [ ואהדרו]בעי רחמי דלימותו והיא בעיא רחמי דליהדרו בתיובתא [ אנא]

ברתיה דחוני המעגל הוה כי מצטריך עלמא למיטרא הוו משדרי רבנן ינוקי דבי רב לגביה 



ע "ה רבש"נקטי ליה בשיפולי גלימיה ואמרו ליה אבא אבא הב לן מיטרא אמר לפני הקבו

עשה בשביל אלו שאין מכירין בין אבא דיהיב מיטרא לאבא דלא יהיב מיטרא ואמאי קרי 

ליה חנן הנחבא מפני שהיה מחביא עצמו בבית הכסא אמר ליה רבי זריקא לרב ספרא תא 

ל לחסידי דבבל חסידי דבבל רב הונא ורב חסדא כי בין תקיפי דארעא דישרא[ מה]חזי 

הוה מצטריך עלמא למיטרא אמרי ניכניף הדדי וניבעי רחמי אפשר דמירצי הקדוש ברוך 

יונה אבוה דרבי מני כי הוה מצטריך ' הוא דייתי מיטרא תקיפי דארעא דישראל כגון ר

ייתי לי בזוזא עיבורא עלמא למיטרא הוה עייל לביתיה ואמר להו הבו לי גואלקי ואיזיל וא

' ממעמקים קראתיך ה( תהילים קל)כי הוה נפיק לברא אזיל וקאי בדוכתא עמיקתא דכתיב 

וקאי בדוכתא צניעא ומכסי בשקא ובעי רחמי ואתי מיטרא כי הוה אתי לביתיה אמרי ליה 

אייתי מר עיבורא אמר להו אמינא הואיל ואתא מיטרא השתא רווח עלמא ותו רבי מני 

ו קא מצערי ליה דבי נשיאה אישתטח על קברא דאבוה אמר ליה אבא אבא הני בריה הו

מצערו לי יומא חד הוו קא חלפי התם אינקוט כרעא דסוסוותייהו עד דקבילו עלייהו דלא 

קא מצערו ליה ותו רבי מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב אמר ליה עתירי דבי 

ר קא דחקו לי אמר ליעתרו ואיעתרו אמר לא חמי קא מצערו לי אמר ליענו ואיענו אמ

ל מה שמה חנה תתייפי חנה ונתייפת אמר ליה קא מגנדרא עלי "מיקבלי עלי אינשי ביתי א

ל אי הכי תחזור חנה לשחרוריתה וחזרה חנה לשחרוריתה הנהו תרי תלמידי דהוו קמיה "א

ר להו עמי היתה דרבי יצחק בן אלישיב אמרו ליה ניבעי מר רחמי עלן דניחכים טובא אמ

יוסי דמן יוקרת שבקיה ואתא לקמיה ' ושלחתיה רבי יוסי בר אבין הוה שכיח קמיה דר

דרב אשי 

יומא חד שמעיה דקא גריס אמר שמואל השולה דג מן הים בשבת כיון   א גמרא,דף כד

ל ולימא מר ובין סנפיריו אמר ליה ולא סבר לה מר דההיא רבי "שיבש בו כסלע חייב א

יוסי דמן יוקרת הוה שכיח ' ל ולאו קמיה דר"בי אבין אמרה אמר ליה אנא ניהו איוסי בן ר

ט שבקיה מר ואתא הכא אמר ליה גברא דעל בריה ועל "ל ומ"א[ הן]> הין>ל "מר א

ברתיה לא חס עלי דידי היכי חייס בריה מאי היא יומא חד הוו אגרי ליה אגירי בדברא נגה 

לבריה כפינן הוו יתבי תותי תאינתא אמר תאנה  להו ולא אייתי להו ריפתא אמרו ליה

תאנה הוציאי פירותיך ויאכלו פועלי אבא אפיקו ואכלו אדהכי והכי אתא אבוה אמר להו 

לא תינקטו בדעתייכו דהאי דנגהנא אמצוה טרחנא ועד השתא הוא דסגאי אמרו ליה 

עשה אמר רחמנא לישבעך כי היכי דאשבען ברך אמר להו מהיכא אמרו הכי והכי הוה מ

לו בני אתה הטרחת את קונך להוציא תאנה פירותיה שלא בזמנה יאסף שלא בזמנו ברתיה 

מאי היא הויא ליה ברתא בעלת יופי יומא חד חזיא לההוא גברא דהוה כריא בהוצא וקא 

חזי לה אמר לו מאי האי אמר ליה רבי אם ללוקחה לא זכיתי לראותה לא אזכה אמר לה 

יתא שובי לעפריך ואל יכשלו ביך בני אדם הויא ליה ההוא בתי קא מצערת להו לברי

חמרא כדהוו אגרי לה כל יומא לאורתא הוו משדרי לה אגרה אגבה ואתיא לבי מרה ואי 

טפו לה או בצרי לה לא אתיא יומא חד אינשו זוגא דסנדלי עלה ולא אזלה עד דשקלונהו 

דקה הוו טשו מיניה דכל מאי מינה והדר אזלה אלעזר איש בירתא כד הוו חזו ליה גבאי צ

דהוה גביה יהיב להו יומא חד הוה סליק לשוקא למיזבן נדוניא לברתיה חזיוהו גבאי צדקה 

טשו מיניה אזל ורהט בתרייהו אמר להו אשבעתיכו במאי עסקיתו אמרו ליה ביתום 

ויתומה אמר להן העבודה שהן קודמין לבתי שקל כל דהוה בהדיה ויהב להו פש ליה חד 

זבן ליה חיטי ואסיק שדייה באכלבא אתאי דביתהו אמרה לה לברתיה מאי אייתי  זוזא



אבוך אמרה לה כל מה דאייתי באכלבא שדיתיה אתיא למיפתח בבא דאכלבא חזת אכלבא 

דמליא חיטי וקא נפקא בצינורא דדשא ולא מיפתח בבא מחיטי אזלא ברתיה לבי מדרשא 

העבודה הרי הן הקדש עליך ואין לך  אמרה ליה בא וראה מה עשה לך אוהבך אמר לה

יהודה נשיאה גזר תעניתא בעי רחמי ולא אתא מיטרא ' בהן אלא כאחד מעניי ישראל ר

אמר כמה איכא משמואל הרמתי ליהודה בן גמליאל אוי לו לדור שכן נתקע אוי לו למי 

 שעלתה בימיו כך חלש דעתיה ואתא מיטרא דבי נשיאה גזר תעניתא ולא אודעינהו לרבי

יוחנן ולריש לקיש לצפרא אודעינהו אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן הא לא קבילנא עלן 

מאורתא אמר ליה אנן בתרייהו גררינן דבי נשיאה גזר תעניתא ולא אתא מיטרא תנא להו 

והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה משל לכלה ( במדבר טו)אושעיא זעירא דמן חברייא 

יה יפות אין כל גופה צריכה בדיקה עיניה טרוטות כל גופה שהיא בבית אביה כל זמן שעינ

[ להו]> ליה>צריכה בדיקה אתו עבדיה ורמו ליה סודרא בצואריה וקא מצערו ליה אמרו 

בני מאתיה שבקיה דהא נמי מצער לן כיון דחזינן דכל מיליה לשום שמים לא אמרי ליה 

אתא מיטרא נחית קמיה אילפא  מידי ושבקינן ליה אתון נמי שבקוהו רבי גזר תעניתא ולא

ואמרי לה רבי אילפי אמר משיב הרוח ונשא זיקא מוריד הגשם ואתא מיטרא אמר ליה 

מאי עובדך אמר ליה דיירנא בקוסטא דחיקא דלית ביה חמרא לקידושא ואבדלתא טרחנא 

ואתינא חמרא לקידושא ואבדלתא ומפיקנא להו ידי חובתייהו רב איקלע לההוא אתרא 

א ולא אתא מיטרא נחית קמיה שליחא דצבורא אמר משיב הרוח ונשב זיקא גזר תענית

אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא אמר ליה מאי עובדך אמר ליה מיקרי דרדקי אנא 

ומקרינא לבני עניי כבני עתירי וכל דלא אפשר ליה לא שקלינא מיניה מידי ואית לי פירא 

ינן ליה ומפייסינן ליה עד דאתי וקרי דכוורי וכל מאן דפשע משחדינא ליה מינייהו ומסדר

רב נחמן גזר תעניתא בעא רחמי ולא אתא מיטרא אמר שקלוה לנחמן חבוטו מן גודא 

לארעא חלש דעתיה ואתא מיטרא רבה גזר תעניתא בעי רחמי ולא אתא מיטרא אמרו ליה 

ן והא רב יהודה כי הוה גזר תעניתא אתא מיטרא אמר להו מאי אעביד אי משום תנויי אנ

עדיפינן מינייהו דבשני דרב יהודה כל תנויי 

בנזיקין הוה ואנן קא מתנינן בשיתא סדרין וכי הוה מטי רב יהודה   ב גמרא,דף כד

בעוקצין האשה שכובשת ירק בקדירה ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורין אמר 

ילו רב דרב ושמואל קא חזינא הכא ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא וא' הויי

יהודה כי הוה שליף חד מסאנא אתי מיטרא ואנן קא צווחינן כולי יומא וליכא דאשגח בן 

אי משום עובדא אי איכא דחזא מידי לימא אבל מה יעשו גדולי הדור שאין דורן דומה יפה 

רב יהודה חזא הנהו בי תרי דהוו קא פרצי בריפתא אמר שמע מינה איכא שבעא בעלמא 

א אמרו ליה רבנן לרב כהנא בריה דרב נחוניא שמעיה מר דשכיח יהיב עיניה הוה כפנ

קמיה ניעשייה דליפוק בפתחא דסמוך לשוקא עשייה ונפק לשוקא חזא כנופיא אמר להו 

מאי האי אמרו ליה אכוספא דתמרי קיימי דקא מזדבן אמר שמע מינה כפנא בעלמא אמר 

א כי מטא למישלף אחרינא ליה לשמעיה שלוף לי מסאניי שלף ליה חד מסאנא ואתא מיטר

אתא אליהו ואמר ליה אמר הקדוש ברוך הוא אי שלפת אחרינא מחריבנא לעלמא אמר רב 

מרי ברה דבת שמואל אנא הוה קאימנא אגודא דנהר פפא חזאי למלאכי דאידמו למלחי 

דקא מייתי חלא ומלונהו לארבי והוה קמחא דסמידא אתו כולי עלמא למיזבן אמר להו 

ון דמעשה נסים הוא למחר אתיין ארבי דחיטי דפרזינא רבא איקלע מהא לא תיזבנ

להגרוניא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא אמר להו ביתו כולי עלמא בתעניתייכו למחר אמר 



אלעזר מהגרוניא לדידי אקריון בחלמי שלם ' להו מי איכא דחזא חילמא לימא אמר להו ר

מע מינה עת רצון היא מבעי רחמי טב לרב טב מריבון טב דמטוביה מטיב לעמיה אמר ש

בעי רחמי ואתי מיטרא ההוא גברא דאיחייב נגדא בבי דינא דרבא משום דבעל נכרית 

נגדיה רבא ומית אשתמע מילתא בי שבור מלכא בעא לצעורי לרבא אמרה ליה איפרא 

הורמיז אימיה דשבור מלכא לברה לא ליהוי לך עסק דברים בהדי יהודאי דכל מאן דבעיין 

יהו יהיב להו אמר לה מאי היא בעין רחמי ואתי מיטרא אמר לה ההוא משום דזימנא ממרי

דמיטרא הוא אלא לבעו רחמי האידנא בתקופת תמוז וליתי מיטרא שלחה ליה לרבא כוין 

דעתך ובעי רחמי דליתי מיטרא בעי רחמי ולא אתי מיטרא אמר לפניו רבונו של עולם 

ותינו ספרו לנו פועל פעלת בימיהם בימי קדם ואנו אלהים באזנינו שמענו אב( תהילים מז)

בעינינו לא ראינו אתא מיטרא עד דשפוך מרזבי דצפורי לדיגלת אתא אבוה איתחזי ליה 

בחלמיה ואמר ליה מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי אמר ליה שני דוכתיך שני 

תא מיטרא דוכתיה למחר אשכחיה דמרשם פורייה בסכיני רב פפא גזר תעניתא ולא א

חלש ליביה שרף פינכא דדייסא ובעי רחמי ולא אתא מיטרא אמר ליה רב נחמן בר 

אושפזתי אי שריף מר פינכא אחריתי דדייסא אתי מיטרא איכסיף וחלש דעתיה ואתא 

חנינא בן דוסא הוה קא אזיל באורחא אתא מיטרא אמר לפניו רבונו של עולם ' מיטרא ר

ר פסק מיטרא כי מטא לביתיה אמר לפניו רבונו של כל העולם כולו בנחת וחנינא בצע

עולם כל העולם כולו בצער וחנינא בנחת אתא מיטרא אמר רב יוסף מאי אהניא ליה 

צלותא דכהן גדול לגבי רבי חנינא בן דוסא דתנן היה מתפלל תפלה קצרה בבית החיצון 

יהי רצון מאי מצלי רבין בר אדא ורבא בר אדא דאמרי תרוייהו משמיה דרב יהודה 

אלהינו שתהא השנה הזו גשומה ושחונה שחונה מעלייתא היא אדרבה גריעותא ' מלפניך ה

היא אלא אם שחונה תהא גשומה וטלולה ואל יכנס לפניך תפלת עוברי דרכים רב אחא 

בריה דרבא מסיים משמיה דרב יהודה לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה ואל יהו עמך 

מזה ולא לעם אחר אמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת  ישראל צריכין להתפרנס זה

קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני דיו בקב חרובים 

ש הוה רגילא דביתהו למיחמא תנורא כל מעלי דשבתא ושדייא אקטרתא "ש לע"מע

די ידענא דלית להו משום כיסופא הוה לה הך שיבבתא בישתא אמרה מכ  א גמרא,דף כה

ולא מידי מאי כולי האי אזלא וטרפא אבבא איכספא ועיילא לאינדרונא איתעביד לה ניסא 

דחזיא לתנורא מלא לחמא ואגנא מלא לישא אמרה לה פלניתא פלניתא אייתי מסא דקא 

חריך לחמיך אמרה לה אף אנא להכי עיילי תנא אף היא להביא מרדה נכנסה מפני 

ה ליה דביתהו עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי אמר לה מאי נעביד שמלומדת בנסים אמר

בעי רחמי דניתבו לך מידי בעא רחמי יצתה כמין פיסת יד ויהבו ליה חד כרעא דפתורא 

בחלמא עתידי צדיקי דאכלי אפתורא דדהבא דאית ליה תלת כרעי [ חזיא]> חזאי>דדהבא 

ניחא לך דמיכל [ אמר לה]> האמרה לי>אפתורא דתרי כרעי [ ואיהו]> ואת אוכלת>

אכלי כולי עלמא אפתורא דמשלם ואנן אפתורא דמחסר אמרה ליה ומאי נעביד בעי רחמי 

דנשקלינהו מינך בעי רחמי ושקלוהו תנא גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון דגמירי 

דמיהב יהבי מישקל לא שקלי חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבא אמר לה בתי 

עציבת אמרה ליה כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלקתי ממנו [ במאי]> למאי>

אור לשבת אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק 

חנינא בן דוסא הוו ' תנא היה דולק והולך כל היום כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלה ר



אי קא מפסדן ניכלינהו דובי ואי לא כל חדא וחדא  ליה הנך עיזי אמרו ליה קא מפסדן אמר

תיתי לאורתא דובא בקרנייהו לאורתא אייתי כל חדא וחדא דובא בקרנייהו הוה ליה ההיא 

שיבבתא דקא בניא ביתא ולא מטו כשורי אתיא לקמיה אמרה ליה בניתי ביתי ולא קמטו 

תנא הגיעו עד שיצאו כשוראי אמר לה מה שמך אמרה ליה איכו אמר איכו נימטו כשוריך 

אמה לכאן ואמה לכאן ויש אומרין סניפין עשאום תניא פלימו אומר אני ראיתי אותו הבית 

חנינא בן דוסא ' והיו קורותיו יוצאות אמה לכאן ואמה לכאן ואמרו לי בית זה שקירה ר

ין חנינא בן דוסא מהיכן הוו ליה עזים והא עני הוי ועוד אמרו חכמים אין מגדל' בתפלתו ור

י אמר רב פנחס מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו והניח שם תרנגולין "בהמה דקה בא

חנינא בן דוסא ואמר לה אל תאכלי מביציהן והרבו ביצים ותרנגולין ' ומצאתן אשתו של ר

והיו מצערין אותם ומכרן וקנה בדמיהן עזים פעם אחת עבר אותו אדם שאבדו ממנו 

חנינא אמר לו יש לך בהן ' נחתי התרנגולין שלי שמע רהתרנגולין ואמר לחבירו בכאן ה

סימן אמר לו הן נתן לו סימן ונטל את העזין והן הן עיזי דאייתו דובי בקרנייהו רבי אלעזר 

בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא עבד מלתא ולא הוה ליה מידי למטעם שקל ברא דתומא 

חזיוהו דקא בכי וחייך ונפק ושדייה בפומיה חלש לביה ונים אזול רבנן לשיולי ביה 

ט קבכית וחייכת אמר להו דהוה יתיב עמי "צוציתא דנורא מאפותיה כי אתער אמרו ליה מ

ה ואמרי ליה עד מתי אצטער בהאי עלמא ואמר לי אלעזר בני ניחא לך דאפכיה "הקב

לעלמא מרישא אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני אמרי לקמיה כולי האי ואפשר אמרי ליה 

כ לא בעינא אמר לי בהאי אגרא דאמרת "ל דחיית אמרי לקמיה א"או דחיינא א דחיי טפי

לא בעינא יהיבנא לך לעלמא דאתי תליסרי נהרוותא דמשחא אפרסמון דכיין כפרת 

ודיגלת דמענגת בהו אמרי לקמיה האי ותו לא אמר לי ולחברך מאי יהיבנא אמרי ליה 

תאי ואמר לי אלעזר ברי גירי בך גירי ואנא מגברא דלית ליה בעינא מחיין באסקוטלא אפו

חמא בר חנינא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא אמרו ליה והא רבי יהושע בן לוי גזר ' ר

תעניתא ואתי מיטרא אמר להו הא אנא הא בר ליואי אמרו ליה דניתי וניכוין דעתין 

א איפשר דתברי ציבורא לבייהו דאתי מיטרא בעון רחמי ולא אתי מיטרא אמר להו ניח

לכו שיבא מטר בשבילנו אמרו ליה הן אמר רקיע רקיע כסי פניך לא איכסי אמר כמה עזין 

פני רקיע איכסי ואתא מיטרא לוי גזר תעניתא ולא אתא מיטרא אמר לפניו רבונו של 

עולם עלית וישבת במרום ואין אתה מרחם על בניך אתא מיטרא ואיטלע אמר רבי אלעזר 

י מעלה שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה לעולם אל יטיח אדם דברים כלפ

ואיטלע ומנו לוי והא גרמא ליה והא לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע הא והא גרמא ליה 

רבי חייא בר לולייני שמעינהו להנך ענני דקאמרי ניתו וניתבי מיא בעמון ומואב אמר 

ת העולם ולא קיבלוה לפניו רבונו של עולם כשנתת תורה לעמך ישראל חזרת על כל אומו

ועכשיו אתה נותן להם מטר שדו הכא שדיוה אדוכתיהו דרש רבי חייא בר לולייני מאי 

צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה אם נאמר תמר למה נאמר ארז ( תהילים צב)דכתיב 

ואם נאמר ארז למה נאמר תמר אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז הייתי אומר מה תמר 

ו אין גזעו מחליף לכך נאמר ארז אילו נאמר "ן גזעו מחליף אף צדיק חאי  ב גמרא,דף כה

ו אין עושה פירות "ארז ולא נאמר תמר הייתי אומר מה ארז אין עושה פירות אף צדיק ח

לכך נאמר תמר ונאמר ארז וארז גזעו מחליף והתניא הלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביהו 

בבתולת השקמה שלשה טפחים בקנים מן הקרקע טפח וקוצץ בסדן השקמה שני טפחים 

ובגפנים מן הפקק ולמעלה בדקלים ובארזים חופר למטה ומשריש לפי שאין גזעו מחליף 



הכא במאי עסקינן בשאר מיני ארזים כדרבה בר הונא דאמר רבה בר הונא עשרה מיני 

ר מעשה ברבי "ת' אתן במדבר ארז שיטה והדס וגו( ישעיהו מא)ארזים הן שנאמר 

גזר שלש עשרה תעניות על הצבור ולא ירדו גשמים באחרונה התחילו הצבור אליעזר ש

לצאת אמר להם תקנתם קברים לעצמכם געו כל העם בבכיה וירדו גשמים שוב מעשה 

אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה ירד רבי עקיבא ' בר

מלכנו למענך רחם עלינו וירדו  אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה אבינו

גשמים הוו מרנני רבנן יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על 

ר עד מתי יהו הגשמים יורדין והצבור פוסקין "מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו ת

מתעניתם כמלא ברך המחרישה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בחרבה טפח בבינונית 

יים בעבודה שלשה טפחים תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין לך טפח מלמעלה טפח

שאין תהום יוצא לקראתו שלשה טפחים והא תניא טפחיים לא קשיא כאן בעבודה כאן 

ר אלעזר כשמנסכין את המים בחג תהום אומר לחבירו אבע מימיך קול "בשאינה עבודה א

אמר ' ם אל תהום קורא לקול צנוריך וגותהו( תהילים מב)שני ריעים אני שומע שנאמר 

ופירסא שפוותיה וקיימא בין תהומא > תלתא>רבה לדידי חזי לי האי רידיא דמי לעיגלא 

ל אבע מימיך "ל חשור מימיך לתהומא תתאה א"תתאה לתהומא עילאה לתהומא עילאה א

הנץ  היו מתענין וירדו גשמים קודם : 'הנצנים נראו בארץ וגו( שיר השירים ב)' שנא

ר היו מתענין וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה לא ישלימו לאחר הנץ "ת : 'החמה כו

יהודה אומר קודם חצות לא ישלימו לאחר חצות ישלימו ' מאיר ר' החמה ישלימו דברי ר

שעות ישלימו שכן מצינו באחאב מלך ' שעות לא ישלימו לאחר ט' רבי יוסי אומר קודם ט

' הראית כי נכנע אחאב וגו( א כאמלכים )ולמעלה שנאמר ישראל שהתענה מתשע שעות 

ל "יהודה נשיאה גזר תעניתא וירדו להם גשמים לאחר הנץ החמה סבר לאשלומינהו א' ר

רבי אמי קודם חצות ואחר חצות שנינו שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים קודם 

למה [ משל]ול לכם הנץ החמה כסבורין העם לומר שבחו של צבור הוא אמר להם אמש

הדבר דומה לעבד שמבקש פרס מרבו אמר להם תנו לו ואל אשמע קולו שוב שמואל 

הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים לאחר שקיעת החמה כסבורים העם לומר שבחו של 

צבור הוא אמר להם שמואל לא שבח של צבור הוא אלא אמשול לכם משל למה הדבר 

ר להם המתינו לו עד שיתמקמק ויצטער ואחר כך תנו דומה לעבד שמבקש פרס מרבו ואמ

לו ולשמואל הקטן שבחו של צבור היכי דמי אמר משיב הרוח ונשב זיקא אמר מוריד 

ונימא הלל מעיקרא אביי ורבא  : 'מעשה וגזרו תענית בלוד כו : הגשם ואתא מיטרא

דאמרי תרווייהו לפי שאין אומרים הלל 

וכרס מלאה איני והא רב פפא איקלע לבי כנישתא אלא על נפש שבעה   א גמרא,דף כו

דאבי גובר וגזר תענית וירדו להם גשמים עד חצות ואמר הלל ואחר כך אכלו ושתו שאני 

:  בני מחוזא דשכיחי בהו שכרות

  

מסכת תענית פרק ד 



בשלשה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהן ארבע פעמים ביום   א משנה,דף כו

ובנעילת שערים בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים אלו הן בשחרית במוסף במנחה 

צו את בני ישראל את קרבני לחמי וכי היאך קרבנו של ( במדבר כח)מעמדות לפי שנאמר 

אדם קרב והוא אינו עומד על גביו התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות 

ל ישראלים הגיע זמן על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים של לוים וש

המשמר לעלות כהנים ולוים עולים לירושלים וישראל שבאותו משמר מתכנסין לעריהן 

ועד ' ואנשי המעמד היו מתענין ארבעה ימים בשבוע מיום ב>וקוראין במעשה בראשית 

יום חמישי ולא היו מתענין ערב שבת מפני כבוד השבת ולא באחד בשבת כדי שלא יצאו 

ביום הראשון בראשית ויהי רקיע בשני יהי רקיע > גיעה ותענית וימותוממנוחה ועונג לי

ויקוו המים בשלישי יקוו המים ויהי מאורות ברביעי יהי מאורות וישרצו המים בחמישי 

ישרצו המים ותוצא הארץ בששי ותוצא הארץ ויכלו השמים פרשה גדולה קורין אותה 

ן וקורין על פיהן כקורין את שמע בשנים והקטנה ביחיד בשחרית במוסף ובמנחה נכנסי

ערב שבת במנחה לא היו נכנסין מפני כבוד השבת כל יום שיש בו הלל אין מעמד 

עקיבא אמר לו בן עזאי ' בשחרית קרבן מוסף אין בנעילה קרבן עצים אין במנחה דברי ר

כך היה רבי יהושע שונה קרבן מוסף אין במנחה קרבן עצים אין בנעילה חזר רבי עקיבא 

היות שונה כבן עזאי זמן עצי כהנים והעם תשעה באחד בניסן בני ארח בן יהודה ל

בעשרים בתמוז בני דוד בן יהודה בחמשה באב בני פרעוש בן יהודה בשבעה בו בני יונדב 

בן רכב בעשרה בו בני סנאה בן בנימן בחמשה עשר בו בני זתוא בן יהודה ועמהם כהנים 

ונבי עלי ובני קוצעי קציעות בעשרים בו בני פחת מואב ולוים וכל מי שטעה בשבטו ובני ג

בן יהודה בעשרים באלול בני עדין בן יהודה באחד בטבת שבו בני פרעוש שניה באחד 

בטבת לא היה בו מעמד שהיה בו הלל וקרבן מוסף וקרבן עצים חמשה דברים אירעו את 

אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב בשבעה עשר בתמוז 

נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את   ב משנה,כו דף

התורה והעמיד צלם בהיכל בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ וחרב הבית 

בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר משנכנס אב ממעטין בשמחה שבת שחל 

י מותרין מפני כבוד השבת ערב תשעה באב להיות בתוכה אסור מלספר ומלכבס ובחמיש

תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין רבן שמעון בן 

גמליאל אומר ישנה רבי יהודה מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו חכמים אמר רבן שמעון 

כ שבהן בנות ירושלים "בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה

ת בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו כל הכלים טעונין טבילה ובנות יוצאו

ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה 

שקר החן והבל היופי אשה ( משלי לא)בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה 

לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה וכן תנו ( משלי לא)היא תתהלל ואומר ' יראת ה

צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ( שיר השירים ג)הוא אומר 

ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית 

: המקדש שיבנה במהרה בימינו

תעניות ומעמדות מי  : 'ושאין את כפיהם כובשלשה פרקים בשנה כהנים נ  ב גמרא,דף כו

איכא מוסף חסורי מיחסרא והכי קתני בשלשה פרקים כהנים נושאין את כפיהן כל זמן 

שמתפללין ויש מהן ארבעה פעמים ביום שחרית ומוסף מנחה ונעילת שערים ואלו הן 



רבי  ר נחמן אמר רבה בר אבוה זו דברי"שלשה פרקים תעניות ומעמדות ויום הכפורים א

מאיר אבל חכמים אומרים שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפים מנחה ונעילה אין בהן 

יהודה היא דתניא שחרית ומוסף מנחה ונעילה כולן יש בהן ' נשיאת כפים מאן חכמים ר

י אומר שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפים מנחה ונעילה אין "מ ר"נשיאת כפים דברי ר

נעילה יש בה נשיאת כפים מנחה אין בה נשיאת כפים  בהן נשיאת כפים רבי יוסי אומר

במאי קמיפלגי רבי מאיר סבר כל יומא טעמא מאי לא פרשי כהני ידייהו במנחתא משום 

שכרות האידנא ליכא שכרות רבי יהודה סבר שחרית ומוסף דכל יומא לא שכיח שכרות 

נן רבי יוסי סבר לא גזרו בהו רבנן מנחה ונעילה דכל יומא שכיחא שכרות גזרו בהו רב

מנחה דאיתה בכל יומא גזרו בה רבנן נעילה דליתה בכל יומא לא גזרו בה רבנן אמר רב 

יהודה אמר רב הלכה כרבי מאיר ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי מאיר ורבא אמר מנהג 

כרבי מאיר מאן דאמר הלכה כרבי מאיר דרשינן לה בפירקא מאן דאמר מנהג מידרש לא 

מורינן ומאן דאמר נהגו אורויי לא מורינן ואי עביד עביד ולא מהדרינן ליה  דרשינן אורויי

ט פרשי כהני ידייהו "ורב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי והלכה כרבי יוסי והאידנא מ

במנחתא דתעניתא כיון דבסמוך לשקיעת החמה קא פרשי כתפלת נעילה דמיא דכולי 

אמר רבי יהושע בן לוי משום בר עלמא מיהת שכור אסור בנשיאת כפים מנהני מילי 

קפרא למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר לומר מה נזיר אסור ביין אף כהן מברך 

אסור ביין מתקיף לה אבוה דרבי זירא ואמרי לה אושעיא בר זבדא אי מה נזיר אסור 

ר יצחק אמר קרא לשרתו ולברך בשמו מה משרת "בחרצן אף כהן מברך אסור בחרצן א

רצן אף כהן מברך מותר בחרצן מותר בח

אי מה משרת בעל מום לא אף כהן מברך בעל מום לא הא איתקש לנזיר   א גמרא,דף כז

אלו הן  : ומאי חזית דמקשת לקולא אקיש לחומרא אסמכתא נינהו מדרבנן ולקולא

ק אלו הן מעמדות ומה טעם "מאי קאמר ה : 'מעמדות לפי שנאמר צו את בני ישראל כו

צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני ( במדבר כח)ת לפי שנאמר תיקנו מעמדו

לחמי לאשי והיאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו התקינו נביאים 

הראשונים עשרים וארבעה משמרות על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של 

ר "עולין לירושלים תושל לוים ושל ישראלים הגיע זמן משמר לעלות כהנים ולוים ' כהני

עשרים וארבעה משמרות בארץ ישראל ושתים עשרה ביריחו שתים עשרה ביריחו נפישן 

להו טובא אלא שתים עשרה מהן ביריחו הגיע זמן המשמר לעלות חצי המשמר היה עולה 

מארץ ישראל לירושלים וחצי המשמר היה עולה מיריחו כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם 

יהודה אמר שמואל כהנים ולוים וישראלים מעכבין את הקרבן  שבירושלים אמר רב

ש בן אלעזר כהנים ולוים וכלי שיר מעכבין את הקרבן במאי קמיפלגי "במתניתא תנא ר

מר סבר עיקר שירה בפה ומר סבר עיקר שירה בכלי אמר רב חמא בר גוריא אמר רב 

בא שמואל  מאיתמר' משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות ארבעה מאלעזר וד

( א כודברי הימים )והעמידן על שש עשרה בא דוד והעמידן על עשרים וארבעה שנאמר 

בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו וימצא בהם גבורי החיל ביעזר גלעד מיתיבי משה 

תיקן להם לישראל שמונה משמרות ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר בא דוד ושמואל 

המה יסד דוד ושמואל הרואה ( א טדברי הימים )והעמידן על עשרים וארבע שנאמר 

באמונתם הכי קאמר מיסודו של דוד ושמואל הרמתי העמידום על עשרים וארבע תניא 

אידך משה תיקן להם לישראל שש עשרה משמרות שמונה מאלעזר ושמונה מאיתמר 



דברי )וכשרבו בני אלעזר על בני איתמר חלקום והעמידום על עשרים וארבע שנאמר 

וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני ( א כדים הימ

דברי )אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה ואומר 

בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר מאי ואומר וכי תימא כי ( א כדהימים 

ש "איתמר שמונה מעיקרא ארבעה הוו ת היכי דנפישי בני אלעזר הכא נמי דנפישי בני

בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר תיובתא דרב חמא בר גוריא אמר לך רב 

ר ארבעה משמרות "חמא בר גוריא תנאי היא ואנא דאמרי כי האי תנא דאמר שמונה ת

פשחור ואימר עמדו נביאים שביניהם [ חרים]עלו מן הגולה ואלו הן ידעיה 

וחלקום והעמידום על עשרים וארבעה בללום ונתנום בקלפי בא ידעיה   מראב ג,דף כז

ונטל חלקו וחלק חבריו שש וכן פשחור וכן אימר [ חרים]ונטל חלקו וחלק חבריו שש בא 

ראש משמרת עולה לא ידחה [ יהויריב]> יהוידיב>וכן התנו נביאים שביניהם שאפילו 

וישראל שבאותו משמר  : טפל לו[ ויהויריב]> ויהוידיב>ידעיה ממקומו אלא ידעיה עיקר 

ר יעקב בר אחא אמר רב אסי "מנהני מילי א : מתכנסין בעריהן וקורין במעשה בראשית

אלהים במה ' ויאמר ה( בראשית טו)אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר 

ע שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור "אדע כי אירשנה אמר אברהם רבש

בראשית )ל "ע הודיעני במה אירשנה א"ל לאו אמר לפניו רבש"מבול וכדור הפלגה אה

ע תינח בזמן שבית המקדש "אמר לפניו רבש' קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת וגו( טו

קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנות 

יהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל להם על כל בזמן שקוראין בהן לפני מעלה אני על

ר אנשי משמר היו מתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון ואנשי מעמד "עונותיהם ת

תעניות בשני בשבת בשלישי ברביעי ובחמישי בשני על ' מתכנסין לבית הכנסת ויושבין ד

תינוקות יורדי הים בשלישי על הולכי מדברות ברביעי על אסכרא שלא תיפול על ה

בחמישי על עוברות ומיניקות עוברות שלא יפילו מיניקות שיניקו את בניהם ובערב שבת 

יוחנן ' ט לא אמר ר"ו בשבת עצמה באחד בשבת מ"לא היו מתענין מפני כבוד השבת ק

שמואל בר נחמני אמר מפני שהוא שלישי ליצירה ריש לקיש אמר מפני ' מפני הנוצרים ר

ש במוצאי שבת נוטלין "יש נשמה יתירה ניתנה בו באדם בענשמה יתירה דאמר ריש לק

ביום הראשון  : שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפש( שמות לד)אותה ממנו שנאמר 

תנא בראשית בשנים יהי רקיע באחד בשלמא יהי רקיע באחד תלתא  : בראשית ויהי רקיע

הקורא בתורה [ ניאות]> ותנן>פסוקי הויין ' ה> ט"מ>פסוקי הוו אלא בראשית בשנים 

ט לא אמר "פסוקים רב אמר דולג ושמואל אמר פוסק ורב דאמר דולג מ' אל יפחות מג

פוסק קסבר כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליה ושמואל אמר פוסק ומי 

חנינא הגדול ולא התיר לי לפסוק ' פסקינן והאמר רבי חנינא קרא צער גדול היה לי אצל ר

בית רבן הואיל ולהתלמד עשוין ושמואל התם טעמא מאי משום דלא  אלא לתינוקות של

ט לא אמר דולג גזירה משום הנכנסין "אפשר הכא נמי לא אפשר ושמואל אמר פוסק מ

וגזירה משום היוצאין מיתיבי פרשה של ששה פסוקים קורין אותה בשנים ושל חמשה 

' א ג"ד מפרשה אחרת ויהשני קורא שנים מפרשה זו ואח' הראשון קורא ג[ ביחיד ואם]

ד דולג לידלוג ולמאן דאמר פוסק "לפי שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקין למ

ליפסוק שאני התם 



פרשה גדולה קורין אותה בשנים בשחרית ובמוסף  : דאית ליה רווחא  א גמרא,דף כח

בספר  איבעיא להו היכי קאמר בשחרית ובמוסף קורין אותה : 'ובמנחה קורין על פיהן כו

ובמנחה קורין אותה על פה כקורין את שמע או דלמא הכי קתני בשחרית קורין אותה 

בספר ובמוסף ובמנחה קורין אותה על פה כקורין את שמע תא שמע דתניא בשחרית 

ובמוסף נכנסין לבית הכנסת וקורין כדרך שקורין כל השנה ובמנחה יחיד קורא אותה על 

קרות דברי תורה על פה בצבור אלא כולן נכנסין וקורין יוסי וכי יחיד יכול ל' פה אמר ר

מה הפרש בין זה  : 'כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד כו : אותה על פה כקורין את שמע

ר למה הוצרכו "ת : 'זמן עצי כהנים והעם כו : לזה הללו דברי תורה והללו דברי סופרים

צאו עצים בלשכה ועמדו אלו לומר זמן עצי כהנים והעם אמרו כשעלו בני הגולה לא מ

לשכה מלאה עצים יהיו אלו מתנדבין ' והתנדבו משלהם וכך התנו נביאים שביניהן שאפי

והגורלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא ( נחמיה י)משלהן שנאמר 

אלהינו ככתוב ' לבית אלהינו לבית אבותינו לעתים מזומנים שנה בשנה לבער על מזבח ה

תנו רבנן מה היו בני גונבי עלי ובני קוצעי  : 'ועמהם כהנים ולוים וכל מי כו : רהבתו

על ישראל שלא { מלכות הרשעה שמד> }המלכות גזירה>קציעות אמרו פעם אחת גזרה 

יביאו עצים למערכה ושלא יביאו בכורים לירושלים והושיבו פרוזדאות על הדרכים כדרך 

שבאותו הדור ויראי >ראל לרגל מה עשו כשרין שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו יש

הביאו סלי בכורים וחיפום בקציעות ונטלום ועלי על [ ויראי חטא שבאותו הדור]> חטא

כתפיהן וכיון שהגיעו אצל פרוזדאות אמרו להם להיכן אתם הולכין אומרין להם לעשות 

עיטרום בסלים  שני עיגולי דבילה במכתשת שלפנינו ובעלי שעל כתפינו כיון שעברו מהן

ר מה הן בני סלמאי הנתופתי אמרו "והביאום לירושלים תנא הן הן בני סלמאי הנתופתי ת

על ישראל שלא יביאו עצים { מלכות הרשעה שמד> }המלכות גזירה>פעם אחת גזרה 

למערכה והושיבו פרוזדאות על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא 

ו יראי חטא שבאותו הדור הביאו גזיריהן ועשו סולמות והניחו יעלו ישראל לרגל מה עש

על כתפיהם והלכו להם כיון שהגיעו אצלן אמרו להם להיכן אתם הולכין אמרו להם 

להביא גוזלות משובך שלפנינו ובסולמות שעל כתפינו כיון שעברו מהן פירקום והביאום 

זכר צדיק לברכה ועל ( י משלי)והעלום לירושלים ועליהם ועל כיוצא בהם הוא אומר 

 : בעשרים בו בני פחת מואב בן יהודה : ירבעם בן נבט וחבריו נאמר ושם רשעים ירקב

מאיר רבי יוסי אומר הן הן ' תנא בני פחת מואב בן יהודה הן הן בני דוד בן יהודה דברי ר

בן יהודה  תנו רבנן בני עדין : 'בעשרים באלול בני עדין בן יהודה וכו : בני יואב בן צרויה

באחד  : הן הן בני דוד בן יהודה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר הן הן בני יואב בן צרויה

מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי יוסי אי ' לא ר' מני מתני : 'בטבת שבו בני פרעוש שניה כו

מ ליתני שבו בני דוד בן יהודה שניה אי רבי יהודה ליתני שבו בני דוד בן יהודה שניה "ר

' יוסי ותרי תנאי אליבא דר' י רבי יוסי ליתני שבו בני יואב בן צרויה שניה לעולם רא

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי  : 'באחד בטבת לא היה בו מעמד כו : יוסי

ל רב אשי "מאי שנא הלל דדחי דידיה ומאי שנא מוסף דלא דחי דידיה א  ב גמרא,דף כח

לא כל שכן אמר ליה הכי קאמינא לך לא לידחי אלא דידיה  השתא דלאו דידיה דחי דידיה

יוסי אומר כל יום שיש בו מוסף יש בו מעמד ' יוסי דקאי כוותך דתניא ר' אמר ליה איכא ר

מעמד דמאי אילימא מעמד דשחרית הא תנא קמא נמי הכי קאמר אלא מעמד דמוסף דידיה 

שמע מינה דידיה דחי דלאו  נמי לא דחי אלא דמנחה קרבן עצים דחי אלא לאו דנעילה



דידיה לא דחי שמע מינה וליתני נמי באחד בניסן לא היה בו מעמד מפני שיש בו הלל 

וקרבן מוסף וקרבן עצים אמר רבא זאת אומרת הלילא דבריש ירחא לאו דאורייתא דאמר 

רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק שמונה עשר יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל 

> ראשון>ן שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב ואלו ה

של עצרת ובגולה עשרים ואחד יום ואלו הן תשעת ימי החג ושמונת ימי חנוכה ושני ימים 

ימים טובים של עצרת רב איקלע לבבל חזינהו דקא קרו הלילא ' הראשונים של פסח וב

חזא דקא מדלגי דלוגי אמר שמע מינה מנהג אבותיהם בריש ירחא סבר לאפסוקינהו כיון ד

דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר ' ה : בידיהם תנא יחיד לא יתחיל ואם התחיל גומר

נשתברו הלוחות מנלן דתניא בששה לחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי  : 'בתמוז כו

ד "עלה משה מ יוסי אומר בשבעה בו מאן דאמר בששה ניתנו בששה ניתנו ובשבעה

ויקרא אל משה ביום ( שמות כד)בשבעה בשבעה ניתנו ובשבעה עלה משה דכתיב 

ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים ( שמות כד)השביעי וכתיב 

יום וארבעים לילה עשרים וארבעה דסיון ושיתסר דתמוז מלו להו ארבעין בשיבסר 

ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא ( שמות לב)וכתיב בתמוז נחית אתא ותברינהו ללוחות 

הובקעה  : בטל התמיד גמרא : את העגל וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר

בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ( ירמיהו נב)ז הוה והכתיב "העיר בי

נה כאן אמר רבא לא קשיא כאן בראשו' ותבקע העיר וגו( ירמיהו נב)וכתיב בתריה 

שרף  : בשניה דתניא בראשונה הובקעה העיר בתשעה בתמוז בשניה בשבעה עשר בו

ומעת הוסר ( דנייאל יב)העמיד צלם בהיכל מנלן דכתיב  : אפוסטמוס את התורה גמרא

ועל כנף שקוצים משומם אמר ( דנייאל ט)התמיד ולתת שקוץ שומם וחד הוה והכתיב 

ה ליה לידיה ואשתכח דהוה כתיב רבא תרי הוו ונפל חד על חבריה ותברי

אנת צבית לחרובי ביתא ידך אשלימת ליה בתשעה באב נגזר על אבותינו   א גמרא,דף כט

ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש ( שמות מ)שלא יכנסו לארץ מנלן דכתיב 

הוקם המשכן ואמר מר שנה ראשונה עשה משה את המשכן שניה הקים משה את המשכן 

ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה ( במדבר י)לים וכתיב ושלח מרג

דרך שלשת ימים אמר רבי חמא ' ויסעו מהר ה( במדבר י)הענן מעל משכן העדות וכתיב 

והאספסוף אשר בקרבו התאוו ( במדבר יא)וכתיב ' בר חנינא אותו היום סרו מאחרי ה

דהוו להו ' עד חדש ימים וגו( מדבר יאב)וכתיב ' תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל וגו

ותסגר מרים שבעת ימים דהוו להו עשרין ( במדבר יב)עשרין ותרתין בסיון וכתיב 

שלח לך אנשים ותניא בעשרים ותשעה בסיון שלח משה ( במדבר יג)ותשעה בסיון וכתיב 

חד  וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום הני ארבעים יום נכי( במדבר יג)מרגלים וכתיב 

קרא עלי מועד לשבור ( איכה א)הוו אמר אביי תמוז דההיא שתא מלויי מליוה דכתיב 

ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא אמר ( במדבר יד)בחורי וכתיב 

תשעה באב היה אמר להם [ אותה לילה ליל]> אותו היום ערב>יוחנן ' רבה אמר ר

קובע לכם בכיה לדורות חרב הבית בראשונה ה אתם בכיתם בכיה של חנם ואני "הקב

למלך [ שנה]ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע עשרה ( ב כהמלכים )דכתיב 

' נבוכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלם וישרוף את בית ה

לך למ[ שנה]ובחדש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע עשרה ( ירמיהו נב)וכתיב ' וגו

ותניא אי ' נבוכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלם וגו



אפשר לומר בשבעה שהרי כבר נאמר בעשור ואי אפשר לומר בעשור שהרי כבר נאמר 

בשבעה הא כיצד בשבעה נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני ותשיעי 

אוי ( ירמיהו ו)דולק והולך כל היום כולו שנאמר  סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה

לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב והיינו דאמר רבי יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא 

קבעתיו אלא בעשירי מפני שרובו של היכל בו נשרף ורבנן אתחלתא דפורענותא עדיפא 

ב אמרו כשחרב בית המקדש ובשניה מנלן דתניא מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חיי

בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה ומוצאי שביעית היתה 

שירה ועומדין על דוכנם ומה שירה היו ' ומשמרתה של יהויריב היתה והלוים היו אומרי

וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם ולא הספיקו לומר יצמיתם ( תהילים צד)אומרים 

שבאו נכרים וכבשום וכן בשניה נלכדה ביתר גמרא נחרשה העיר תניא  אלהינו עד' ה

אדון >כשחרב טורנוסרופוס הרשע את ההיכל נגזרה גזרה על רבן גמליאל להריגה בא 

ועמד בבית המדרש ואמר בעל החוטם מתבקש בעל החוטם מתבקש { אותו הגמון> }אחד

אי מצילנא לך מייתית לי ל "שמע רבן גמליאל אזל טשא מינייהו אזל לגביה בצנעא א

ל אשתבע לי אשתבע ליה סליק לאיגרא נפיל ומית וגמירי דכי "ל הן א"לעלמא דאתי א

אותו > }אדון זה>גזרי גזירתא ומית חד מינייהו מבטלי לגזרתייהו יצתה בת קול ואמרה 

מזומן לחיי העולם הבא תנו רבנן משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות { הגמון

י כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו רבונו של עולם של פרח

הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו מפתחות מסורות לך וזרקום כלפי מעלה 

ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם והם קפצו ונפלו לתוך האור ועליהן קונן ישעיהו 

איפוא כי עלית כולך לגגות תשואות מלאה עיר משא גיא חזיון מה לך ( ישעיהו כב)הנביא 

( ישעיהו כב)ה נאמר "הומיה קריה עליזה חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה אף בהקב

אמר רב יהודה בריה דרב  : 'משנכנס אב ממעטין בשמחה כו : מקרקר קיר ושוע אל ההר

ר שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אד

מרבין בשמחה 

אמר רב פפא הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט   ב גמרא,דף כט

לתת לכם אחרית ( ירמיהו כט)מיניה באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה 

ותקוה אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אלו דקלים וכלי פשתן 

אמר רב יהודה בריה דרב ' ריח בני כריח שדה אשר ברכו הויאמר ראה ( בראשית כז)

שבת שחל תשעה באב להיות  : שמואל בר שילת משמיה דרב כריח שדה של תפוחים

אמר רב נחמן לא שנו אלא לכבס וללבוש אבל לכבס  : בתוכה אסורין לספר ולכבס

קצרי  ולהניח מותר ורב ששת אמר אפילו לכבס ולהניח אסור אמר רב ששת תדע דבטלי

דבי רב מתיב רב המנונא בחמישי מותרים מפני כבוד השבת למאי אילימא לכבס וללבוש 

מאי כבוד שבת איכא אלא להניח ובחמישי הוא דשרי אבל השבת כולה אסור לעולם 

ר יוחנן מי שאין לו אלא חלוק "לכבס וללבוש וכשאין לו אלא חלוק אחד דאמר רב אסי א

איתמר נמי אמר רבי בנימין אמר רבי אלעזר לא שנו  אחד מותר לכבסו בחולו של מועד

אלא לכבס וללבוש אבל להניח מותר מיתיבי אסור לכבס לפני תשעה באב אפילו להניח 

לאחר תשעה באב וגיהוץ שלנו ככיבוס שלהן וכלי פשתן אין בהם משום גיהוץ תיובתא 

בהן משום גיהוץ  פ שאמרו כלי פשתן אין"שלח רב יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן אע

אבל אסור ללובשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אמר רב לא שנו אלא לפניו 



אבל לאחריו מותר ושמואל אמר אפילו לאחריו נמי אסור מיתיבי שבת שחל תשעה באב 

להיות בתוכה אסור לספר ולכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת כיצד חל להיות 

בת כולה בשני בשלישי ברביעי ובחמישי לפניו אסור באחד בשבת מותר לכבס כל הש

לאחריו מותר חל להיות בערב שבת מותר לכבס בחמישי מפני כבוד השבת ואם לא כבס 

בחמישי בשבת מותר לכבס בערב שבת מן המנחה ולמעלה לייט עלה אביי ואיתימא רב 

י וברביעי אחא בר יעקב אהא חל להיות בשני ובחמישי קורין שלשה ומפטיר אחד בשליש

קורא אחד ומפטיר אחד רבי יוסי אומר לעולם קורין שלשה ומפטיר אחד תיובתא 

דשמואל אמר לך שמואל תנאי היא דתניא תשעה באב שחל להיות בשבת וכן ערב תשעה 

באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה 

תענית דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר כל ח ועד ה"בשעתו ואסור לספר ולכבס מר

ג אומר אינו אסור אלא אותה שבת בלבד ותניא אידך ונוהג אבל "החדש כולו אסור רשב

ג "מאיר רבי יהודה אומר כל החדש כולו אסור רשב' מראש חדש ועד התענית דברי ר

ב יוחנן ושלשתן מקרא אחד דרשו דכתי' אומר אינו אסור אלא אותה שבת בלבד אמר ר

ח ועד התענית "והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה מאן דאמר מר( הושע ב)

ד כל השבת כולה אסור "ד כל החדש כולו אסור מחדשה ומ"מחגה ומ  א גמרא,דף ל

ג ואמר רבא הלכה כרבי מאיר ותרוייהו לקולא וצריכא "משבתה אמר רבא הלכה כרשב

ג ואי "ל הלכה כרשב"קמ ח"מאיר הוה אמינא אפילו מר' דאי אשמועינן הלכה כר

ערב תשעה  : ל הלכה כרבי מאיר"ג הוה אמינא אפילו לאחריו קמ"אשמועינן הלכה כרשב

אמר רב יהודה לא שנו אלא משש שעות ולמעלה  : 'תבשילין כו' באב לא יאכל אדם ב

אבל משש שעות ולמטה מותר ואמר רב יהודה לא שנו אלא בסעודה המפסיק בה אבל 

יק בה מותר ותרוייהו לקולא וצריכא דאי אשמעינן בסעודה המפסיק בסעודה שאינו מפס

ל משש שעות ולמעלה ואי אשמעינן משש "משש שעות ולמטה קמ' בה הוה אמינא אפי

ל בסעודה המפסיק בה "בסעודה שאינו מפסיק בה קמ' שעות ולמעלה הוה אמינא אפי

ערב תשעה באב אם תניא כלישנא קמא תניא כלישנא בתרא תניא כלישנא בתרא הסועד 

עתיד לסעוד סעודה אחרת מותר לאכול בשר ולשתות יין ואם לאו אסור לאכול בשר 

ולשתות יין תניא כלישנא קמא ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל 

בשר ולא ישתה יין רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה אמר רבי יהודה כיצד משנה אם 

לין יאכל מין אחד ואם היה רגיל לסעוד בעשרה בני אדם סועד היה רגיל לאכול שני תבשי

בחמשה היה רגיל לשתות עשרה כוסות שותה חמשה כוסות במה דברים אמורים משש 

שעות ולמעלה אבל משש שעות ולמטה מותר תניא אידך ערב תשעה באב לא יאכל אדם 

ט בבשר וביין א ישנה וממע"מ וחכ"שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין דברי ר

כיצד ממעט אם היה רגיל לאכול ליטרא בשר יאכל חצי ליטרא היה רגיל לשתות לוג יין 

ג אומר אם היה רגיל לאכול צנון "ישתה חצי לוג יין ואם אינו רגיל כל עיקר אסור רשב

או מליח אחר סעודתו הרשות בידו תניא אידך כל שהוא משום תשעה באב אסור לאכול 

ב מותר לאכול בשר ולשתות יין "יין ואסור לרחוץ כל שאינו משום טבשר ואסור לשתות 

ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו כל שעה שמותר לאכול בשר מותר ' ואסור לרחוץ ר

ר כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב אסור באכילה ובשתיה ובסיכה "לרחוץ ת

ביאים ובכתובים ולשנות ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ואסור לקרות בתורה בנ

במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות 



ושונה במקום שאינו רגיל לשנות וקורא בקינות באיוב ובדברים הרעים שבירמיה 

' ישרים משמחי לב ר' פקודי ה( תהילים יט)ותינוקות של בית רבן בטלין משום שנאמר 

נו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל יהודה אומר אף אי

לשנות אבל קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו ותינוקות של בית רבן 

תנא  : לא יאכל בשר ולא ישתה יין : ישרים משמחי לב' בטלים בו משום שנאמר פקודי ה

ח עד כמה אמר רב חיננא בר כהנא אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגתו בשר מלי

כשלמים ויין מגתו עד כמה כל זמן שהוא תוסס [ שהוא]> שאינו>משמיה דשמואל כל זמן 

ימים אמר רב יהודה אמר רב כך היה ' תנא יין תוסס אין בו משום גילוי וכמה תסיסתו ג

ב מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי ערב תשעה באב מביאין לו פת חריבה במלח ויוש

בין תנור לכיריים ואוכל ושותה עליה קיתון של מים ודומה כמי שמתו   ב גמרא,דף ל

באב עושין מקום שנהגו שלא ' מוטל לפניו תנן התם מקום שנהגו לעשות מלאכה בט

ג אומר לעולם יעשה כל אדם עצמו "ח בטלים רשב"לעשות אין עושין ובכל מקום ת

לם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם כדי ג אומר לעו"כתלמיד חכם תניא נמי הכי רשב

כ "באב כאילו אוכל ושותה ביוה' ג אומר כל האוכל ושותה בט"שיתענה תניא אידך רשב

א כל "ע אומר כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם וחכ"ר

ישעיהו )' באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה שנא' העושה מלאכה בט

ו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה מכאן שמח( סו

אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו 

באב עליו הכתוב אומר ' רואה בשמחתה תניא נמי הכי כל האוכל בשר ושותה יין בט

ה מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו רבי יהוד : ותהי עונותם על עצמותם( יחזקאל לב)

תניא אמרו לו לרבי יהודה לדבריך עוברות ומניקות מה תהא עליהן אמר להם  : חכמים

יהודה לחכמים בשאינו יכול ומודים ' אף אני לא אמרתי אלא ביכול תניא נמי הכי מודה ר

לכפות  חכמים לרבי יהודה ביכול מאי בינייהו איכא בינייהו שאר מטות כדתניא כשאמרו

המטה לא מטתו בלבד הוא כופה אלא כל המטות כולן הוא כופה אמר רבא הלכתא כתנא 

ג לא היו ימים טובים לישראל כחמשה "ר שמעון ב"א : דידן ולא הודו לו חכמים כל עיקר

בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו  : כ"עשר באב וכיוה

ו באב מאי היא אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו שבטים "לוחות האחרונות אלא ט

דבר זה לא ' לבנות צלפחד וגו' זה הדבר אשר צוה ה( במדבר לו)לבוא זה בזה מאי דרוש 

יהא נוהג אלא בדור זה אמר רב יוסף אמר רב נחמן יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל 

ממנו לא יתן בתו לבנימן  ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש( שופטים כא)שנאמר 

ר יוחנן יום שכלו "רבה בר בר חנה א> אמר>לאשה מאי דרוש אמר רב ממנו ולא מבנינו 

דברים )בו מתי מדבר דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה שנאמר 

אלי אלי היה הדבור עולא אמר יום ' ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה( ב

ושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל שביטל ה

לרגל ואמר 

לאיזה שירצו יעלו רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה ואמר   א גמרא,דף לא

רב מתנה אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב הטוב שלא 

רב יוסף דאמרי תרוייהו יום שפסקו מלכרות עצים הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה רבה ו

רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה [ דתניא]> תניא>למערכה 



של חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין אמר רב מנשיא וקרו ליה יום 

מאי > יוסף תני רב>[ יסיף]> יאסף>תבר מגל מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף 

ר בת מלך שואלת מבת "ת : 'שבהן בנות ירושלים כו : יאסף אמר רב יוסף תקבריה אימיה

כהן גדול בת כהן גדול מבת סגן ובת סגן מבת משוח מלחמה ובת משוח מלחמה מבת כהן 

כל הכלים טעונין  : הדיוט וכל ישראל שואלין זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאין לו

בנות ישראל יוצאות וחולות  : אלעזר אפילו מקופלין ומונחין בקופסאאמר רבי  : טבילה

תנו  : 'מיוחסות שבהן היו אומרות בחור וכו : תנא מי שאין לו אשה נפנה לשם : בכרמים

רבנן יפיפיות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא ליופי מיוחסות 

פי שאין האשה אלא לבנים מכוערות שבהם שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם למשפחה ל

מה היו אומרות קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים אמר עולא ביראה 

אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן 

ה ואמר ביום ההוא הנה אלהינו ז( ישעיהו כה)' עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמ

: קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו' קוינו לו ויושיענו זה ה
 

 

 

 

 מסכת מגילה פרק א

ו לא פחות ולא יותר כרכין "ד בט"ג בי"ב בי"א בי"מגילה נקראת בי  א משנה,דף ב

ד אלא "ו כפרים ועיירות גדולות קורין בי"המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט

ד בשני כפרים ועיירות גדולות קורין "הכניסה כיצד חל להיות ישהכפרים מקדימין ליום 

בו ביום ומוקפות חומה למחר חל להיות בשלישי או ברביעי כפרים מקדימין ליום הכניסה 

ועיירות גדולות קורין בו ביום ומוקפות חומה למחר חל להיות בחמישי כפרים ועיירות 

ש כפרים מקדימין ליום הכניסה "יות עגדולות קורין בו ביום ומוקפות חומה למחר חל לה

ועיירות גדולות ומוקפות חומה קורין בו ביום חל להיות בשבת כפרים ועיירות גדולות 

מקדימין וקורין ליום הכניסה ומוקפות חומה למחר חל להיות אחר השבת כפרים מקדימין 

: ליום הכניסה ועיירות גדולות קורין בו ביום ומוקפות חומה למחר

א מנלן מנלן כדבעינן למימר לקמן חכמים הקילו על "מגילה נקראת בי  מראא ג,דף ב

הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים אנן הכי 

ו תקון אתו רבנן "ד וט"ג י"ד אנשי כנה"ג תקנינהו דאי ס"קאמרינן מכדי כולהו אנשי כנה

כ גדול "ד חבירו אא"ד יכול לבטל דברי ב"נן אין בג והת"ועקרי תקנתא דתקינו אנשי כנה

ג תקינו היכא רמיזא אמר רב שמן בר "ממנו בחכמה ובמנין אלא פשיטא כולהו אנשי כנה

לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם זמנים הרבה ( אסתר ט)ר יוחנן אמר קרא "אבא א

זמנים טובא ואכתי כ לימא קרא זמן מאי זמניהם "תקנו להם האי מיבעיא ליה לגופיה א

כ לימא קרא זמנם מאי זמניהם שמעת מינה "מיבעי ליה זמנו של זה לא כזמנו של זה א



כולהו אימא זמנים טובא זמניהם דומיא דזמנם מה זמנם תרי אף זמניהם תרי ואימא 

ג זמן קהילה לכל היא ולא צריך לרבויי "תריסר ותליסר כדאמר רב שמואל בר יצחק י

ולא ( אסתר ט)הילה לכל היא ולא צריך לרבויי ואימא שיתסר ושיבסר ג זמן ק"הכא נמי י

כימים אשר נחו בהם ( אסתר ט)שמואל בר נחמני אמר אמר קרא ' יעבור כתיב ור

ג זמן "ש בר יצחק י"ב ואימא תריסר ותליסר אר"א וי"היהודים ימים כימים לרבות י

ש בר נחמני "יעבור כתיב ר קהילה לכל היא ולא צריך לרבויי ואימא שיתסר ושיבסר ולא

ט לא אמר "ט לא אמר מבזמניהם זמן זמנם זמניהם לא משמע ליה ורב שמן בר אבא מ"מ

ע "ר יוחנן זו דברי ר"מכימים אמר לך ההוא לדורות הוא דכתיב אמר רבה בר בר חנה א

ר "א אין קורין אותה אלא בזמנה מיתיבי א"סתימתאה דדריש זמן זמנם זמניהם אבל חכ

אימתי בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרויין על אדמתן אבל בזמן הזה הואיל יהודה 

ע "ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא בזמנה רבי יהודה אליבא דמאן אילימא אליבא דר

אפילו בזמן הזה איתא להאי תקנתא אלא לאו אליבא דרבנן ובזמן שהשנים כתיקנן 

ד אמר רבה בר בר "רבי יוחנן תיובתא אוישראל שרויין על אדמתן מיהא קרינן תיובתא ד

ע סתימתאה אבל חכמים אמרו בזמן הזה הואיל ומסתכלין "יוחנן זו דברי ר' חנה אמר ר

בה אין קורין אותה אלא בזמנה תניא נמי הכי אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהשנים 

ותה כתיקנן וישראל שרויין על אדמתן אבל בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה אין קורין א

יהודה ' יהודה אדר' אלא בזמנה רב אשי קשיא ליה דר

י בזמן הזה הואיל "יוסי בר יהודה ומי אמר ר' ומוקים לה לברייתא כר  ב גמרא,דף ב

ר יהודה אימתי מקום שנכנסין בשני "ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא בזמנה ורמינהי א

ן אותה אלא בזמנה מקום ובחמישי אבל מקום שאין נכנסין בשני ובחמישי אין קורי

שנכנסין בשני ובחמישי מיהא קרינן ואפילו בזמן הזה ומוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר 

יהודה מוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר ' יהודה ומשום דקשיא ליה דרבי יהודה אדר

יהודה רב אשי שמיע ליה דאיכא דתני לה כרבי יהודה ואיכא דתני לה כרבי יוסי בר 

מדקשיא ליה דרבי יהודה אדרבי יהודה אמר מאן דתני לה כרבי יהודה לאו דווקא יהודה ו

כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון  : מאן דתני לה כרבי יוסי בר יהודה דווקא

על כן היהודים ( אסתר ט)מנהני מילי אמר רבא דאמר קרא  : 'קורין בחמשה עשר וכו

פרזים בארבעה עשר מוקפין בחמשה עשר ואימא מד' הפרזים היושבים בערי הפרזות וגו

פרזים בארבעה עשר מוקפין כלל כלל לא ולאו ישראל נינהו ועוד מהודו ועד כוש כתיב 

להיות עושים את ( אסתר ט)ואימא פרזים בארביסר מוקפין בארביסר ובחמיסר כדכתיב 

יום  בכל שנה אי הוה כתב את[ בו]יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר 

ארבעה עשר וחמשה עשר כדקאמרת השתא דכתיב את יום ארבעה עשר ואת יום חמשה 

עשר אתא את ופסיק הני בארבעה עשר והני בחמשה עשר ואימא פרזים בארביסר מוקפין 

אי בעו בארביסר אי בעו בחמיסר אמר קרא בזמניהם זמנו של זה לא זמנו של זה ואימא 

והימים האלה נזכרים ( אסתר ט)נלן אמר קרא בתליסר כשושן אשכחן עשייה זכירה מ

דלא כי האי תנא דתניא רבי יהושע בן קרחה אומר ' ונעשים איתקש זכירה לעשייה מתני

ט דרבי יהושע בן קרחה כי "כרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר מ

פת שושן מה שושן מוקפת חומה מימות אחשורוש וקורין בחמשה עשר אף כל שמוק

ט יליף פרזי פרזי כתיב הכא "חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר ותנא דידן מ

לבד מערי הפרזי הרבה מאד מה ( דברים ג)על כן היהודים הפרזים וכתיב התם ( אסתר ט)



להלן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון אף כאן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון בשלמא 

ט לא אמר "כתנא דידן דלית ליה פרזי פרזי אלא תנא דידן מרבי יהושע בן קרחה לא אמר 

ט דהא אית ליה פרזי פרזי הכי קאמר אלא שושן דעבדא כמאן לא "יהושע בן קרחה מ' כר

כפרזים ולא כמוקפין אמר רבא ואמרי לה כדי שאני שושן הואיל ונעשה בה נס בשלמא 

מדינה ומדינה לחלק בין  מדינה ומדינה ועיר ועיר( אסתר ט)לתנא דידן היינו דכתיב 

מוקפין חומה מימות יהושע בן נון למוקפת חומה מימות אחשורוש עיר ועיר נמי לחלק בין 

שושן לשאר עיירות אלא לרבי יהושע בן קרחה בשלמא מדינה ומדינה לחלק בין שושן 

לשאר עיירות אלא עיר ועיר למאי אתא אמר לך רבי יהושע בן קרחה ולתנא דידן מי 

ן דאית ליה פרזי פרזי מדינה ומדינה למה לי אלא קרא לדרשה הוא דאתא וכדרבי ניחא כיו

יהושע בן לוי הוא דאתא דאמר רבי יהושע בן לוי כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו 

נידון ככרך עד כמה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא כמחמתן לטבריא מיל 

כמה הוי כמחמתן לטבריא ואמר רבי ירמיה  ולימא מיל הא קא משמע לן דשיעורא דמיל

אלה ( ויקרא כז)ך צופים אמרום ותסברא והכתיב "ואיתימא רבי חייא בר אבא מנצפ

ך שבלוחות "ם וסמ"המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ועוד האמר רב חסדא מ

ף בנס היו עומדין אין מהוה הוו ולא הוו ידעי הי באמצע תיבה והי בסו  א גמרא,דף ג

תיבה ואתו צופים ותקינו פתוחין באמצע תיבה וסתומין בסוף תיבה סוף סוף אלה המצות 

ר ירמיה ואיתימא רבי "שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה אלא שכחום וחזרו ויסדום וא

יהושע תרגום של ' אליעזר ור' חייא בר אבא תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי ר

ו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות נביאים יונתן בן עוזיאל אמר

פרסה על ארבע מאות פרסה יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם 

עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם גלוי וידוע לפניך 

שלא ירבו מחלוקת  שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי

ט משום "בישראל ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים יצתה בת קול ואמרה לו דייך מ

דאית ביה קץ משיח ותרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו והא אמר רב איקא בר אבין 

ויקראו בספר תורת האלהים מפורש ושום ( נחמיה ח)אמר רב חננאל אמר רב מאי דכתיב 

ויקראו בספר תורת האלהים זה מקרא מפורש זה תרגום ושום שכל שכל ויבינו במקרא 

אלו הפסוקין ויבינו במקרא אלו פיסקי טעמים ואמרי לה אלו המסורת שכחום וחזרו 

ויסדום מאי שנא דאורייתא דלא אזדעזעה ואדנביאי אזדעזעה דאורייתא מיפרשא מלתא 

ביום ההוא יגדל ( יה יבזכר)דנביאי איכא מילי דמיפרשן ואיכא מילי דמסתמן דכתיב 

המספד בירושלם כמספד הדדרימון בבקעת מגידון ואמר רב יוסף אלמלא תרגומא דהאי 

קרא לא ידענא מאי קאמר ביומא ההוא יסגי מספדא בירושלים כמספדא דאחאב בר עמרי 

דקטל יתיה הדדרימון בן טברימון ברמות גלעד וכמספדא דיאשיה בר אמון דקטל יתיה 

וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר ( דנייאל י)קעת מגידו פרעה חגירא בב

היו עמי לא ראו את המראה אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא מאן נינהו 

ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא זה חגי זכריה ומלאכי אינהו עדיפי ' אנשים אמר ר

אינהו נביאי ואיהו לאו נביא איהו עדיף מיניה ואיהו עדיף מינייהו אינהו עדיפי מיניה ד

ג דאינהו לא חזו "ט איבעיתו אע"מינייהו דאיהו חזא ואינהו לא חזו וכי מאחר דלא חזו מ

ג דאיהו לא חזי מזליה חזי מאי "מזלייהו חזו אמר רבינא שמע מינה האי מאן דמיבעית אע

רמידי ואי לא ש ואי קאים במקום הטנופת לינשוף מדוכתיה ארבע ג"תקנתיה ליקרי ק



והשתא דאמרת מדינה ומדינה ועיר ועיר לדרשה  : לימא הכי עיזא דבי טבחי שמינא מינאי

משפחה ומשפחה למאי אתא אמר רבי יוסי בר חנינא להביא משפחות כהונה ולויה 

שמבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה דאמר רב יהודה אמר רב כהנים בעבודתן 

מדן כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה תניא נמי ולוים בדוכנן וישראל במע

הכי כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע 

מקרא מגילה מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה 

תורה לא כל שכן ועבודה קל וחומר מעבודה ומה עבודה שהיא חמורה מבטלינן תלמוד 

ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא ( יהושוע ה)חמורה מתלמוד תורה והכתיב 

והיכי עביד הכי והאמר רבי יהושע בן לוי > לאפיו>וישתחו [ 'וגו]והנה איש עומד לנגדו 

אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הוא שאני התם דאמר ליה כי 

ודלמא משקרי גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלה אמר לו אמש בטלתם ' ר צבא האני ש

תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה אמר לו על איזה מהן באת אמר לו 

וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק אמר רבי יוחנן ( יהושוע ח)עתה באתי מיד 

מואל בר אוניא גדול תלמוד מלמד שלן בעומקה של הלכה ואמר רב ש  ב גמרא,דף ג

תורה יותר מהקרבת תמידין שנאמר עתה באתי לא קשיא הא דרבים והא דיחיד ודיחיד קל 

ישמעאל אומר אם היו סמוכות למטה ' והתנן נשים במועד מענות אבל לא מטפחות ר

מטפחות בראשי חדשים בחנוכה ובפורים מענות ומטפחות בזה ובזה אבל לא מקוננות 

הונא אין מועד בפני תלמיד חכם כל שכן חנוכה ופורים כבוד תורה קאמרת ואמר רבה בר 

כבוד תורה דיחיד חמור תלמוד תורה דיחיד קל אמר רבא פשיטא לי עבודה ומקרא מגילה 

יוסי בר חנינא תלמוד תורה ומקרא מגילה מקרא מגילה עדיף ' מקרא מגילה עדיף מדר

מצוה עדיף מדתניא מבטלין תלמוד מדסמכו של בית רבי תלמוד תורה ומת מצוה מת 

מולאחותו ( במדבר ו)תורה להוצאת מת ולהכנסת כלה עבודה ומת מצוה מת מצוה עדיף 

ל הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו "דתניא ולאחותו מה ת

מת יכול יטמא אמרת לא יטמא יכול כשם שאינו מיטמא לאחותו כך אינו מיטמא למת 

ל ולאחותו לאחותו הוא דאינו מיטמא אבל מיטמא למת מצוה בעי רבא מקרא "מצוה ת

מגילה ומת מצוה הי מינייהו עדיף מקרא מגילה עדיף משום פרסומי ניסא או דלמא מת 

מצוה עדיף משום כבוד הבריות בתר דבעיא הדר פשטה מת מצוה עדיף דאמר מר גדול 

ר יהושע בן לוי כרך וכל הסמוך לו "כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה גופא א

פ שאינו סמוך בשלמא "פ שאינו נראה נראה אע"וכל הנראה עמו נדון ככרך תנא סמוך אע

פ שאינו "פ שאינו סמוך משכחת לה כגון דיתבה בראש ההר אלא סמוך אע"נראה אע

ר יהושע בן לוי כרך שישב ולבסוף "ר ירמיה שיושבת בנחל וא"נראה היכי משכחת לה א

ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה שהוקף ( ויקרא כה)ט דכתיב "ף נדון ככפר מהוק

ל כרך שאין בו עשרה בטלנין נדון ככפר "ולבסוף ישב ולא שישב ולבסוף הוקף ואמר ריב

ל תנינא איזו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין פחות מכאן הרי זה כפר "מאי קמ

ל כרך שחרב ולבסוף ישב נדון "ה מעלמא ואמר ריבג דמיקלעי לי"כרך איצטריך ליה אע

ככרך מאי חרב אילימא חרבו חומותיו ישב אין לא ישב לא והא תניא רבי אליעזר בר יוסי 

אשר לוא חומה אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן אלא מאי ( ויקרא כה)אומר 

ל "חרב שחרב מעשרה בטלנין ואמר ריב



וגיא החרשים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון הוו והני לוד ואונו   א גמרא,דף ד

בני אלפעל עבר ומשעם [ו( ]א חדברי הימים )יהושע בננהי והא אלפעל בננהי דכתיב 

( ב ידדברי הימים )ושמר הוא בנה את אונו ואת לוד ובנותיה ולטעמיך אסא בננהי דכתיב 

אלעזר הני ' אמר ר[ ודהערי מצורה ביה]> אסא את ערי הבצורות אשר ליהודה>ויבן 

מוקפות חומה מימות יהושע בן נון הוו חרוב בימי פילגש בגבעה ואתא אלפעל בננהי הדור 

ויאמר ליהודה נבנה את ( ב ידדברי הימים )אינפול אתא אסא שפצינהו דיקא נמי דכתיב 

ל נשים חייבות במקרא מגילה שאף "מ ואריב"הערים האלה מכלל דערים הוו מעיקרא ש

ו באותו הנס ואמר רבי יהושע בן לוי פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין הן הי

ט נמי דתניא משה תיקן להם לישראל שיהו "בענינו של יום מאי אריא פורים אפילו יו

שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג 

ל חייב אדם לקרות את "ל ואריב"שום דרבה קמפורים איצטריכא ליה מהו דתימא נגזור מ

אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ( תהילים כב)המגילה בלילה ולשנותה ביום שנאמר 

ולא דומיה לי סבור מינה למקרייה בליליא ולמיתנא מתניתין דידה ביממא אמר להו רבי 

ור פרשתא דא ירמיה לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי חייא בר אבא כגון דאמרי אינשי אעב

ואתנייה איתמר נמי אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה חייב אדם לקרות את המגילה 

אלהי לעולם ' למען יזמרך כבוד ולא ידום ה( תהילים ל)בלילה ולשנותה ביום שנאמר 

ר חנינא חכמים הקילו על הכפרים "א : אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה : אודך

כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכין  להיות מקדימין ליום הכניסה

למימרא דתקנתא דכרכין הוי והתנן חל להיות בשני כפרים ועיירות   ב גמרא,דף ד

גדולות קורין בו ביום ואם איתא ליקדמו ליום הכניסה הוו להו עשרה ועשרה לא תקינו 

יקדמו ש חל להיות בחמישי כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום ואם איתא ל"רבנן ת

ר יהודה "ליום הכניסה דאחד עשר הוא מיום הכניסה ליום הכניסה לא דחינן תא שמע א

אימתי במקום שנכנסים בשני ובחמישי אבל מקום שאין נכנסים בשני ובחמישי אין קורין 

אותה אלא בזמנה ואי סלקא דעתך תקנתא דכרכין היא משום דאין נכנסים בשני ובחמישי 

מא כדי שיספקו מים ומזון אלא אימא מפני שמספקים מים ומזון מפסדי להו לכרכין לא תי

כיצד חל להיות בשני בשבת כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום  : לאחיהם שבכרכין

מאי שנא רישא דנקט סידורא דירחא ומאי שנא סיפא דנקט סידורא דיומי איידי  : 'וכו

מני אי רבי אי רבי יוסי ' מתני : 'וש וכ"חל להיות בע : דמיתהפכי ליה נקט סידורא דיומי

ש כפרים ועיירות גדולות מקדימין ליום הכניסה ומוקפין "מאי רבי דתניא חל להיות בע

אומר אומר אני לא ידחו עיירות ממקומן אלא אלו ואלו קורין בו ' חומה קורין בו ביום ר

ת למוקפין ק דכתיב בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה עיירות קודמו"ביום מאי טעמא דת

אף כאן עיירות קודמות למוקפין ואימא בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אין נדחין 

ט בכל "עיירות ממקומן אף כאן לא ידחו עיירות ממקומן שאני הכא דלא אפשר ורבי מ

שנה ושנה מה כל שנה ושנה אין עיירות נדחין ממקומן אף כאן לא ידחו עיירות ממקומן 

כל שנה ושנה עיירות קודמות למוקפין אף כאן נמי עיירות ואימא בכל שנה ושנה מה 

יוסי דתניא חל להיות בערב שבת מוקפין ' קודמות למוקפין שאני הכא דלא אפשר מאי ר

וכפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות גדולות קורין בו ביום רבי יוסי אומר אין מוקפין 

תנא קמא דכתיב בכל שנה ושנה מה ט ד"קודמין לעיירות אלא אלו ואלו קורין בו ביום מ

כל שנה ושנה עיירות בארבעה עשר וזמנו של זה לא זמנו של זה אף כאן עיירות בארבעה 



עשר וזמנו של זה לא זמנו של זה ואימא בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אין מוקפין 

יוסי ' ט דר"קודמין לעיירות אף כאן אין מוקפין קודמין לעיירות שאני הכא דלא אפשר מ

בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אין מוקפין קודמין לעיירות אף כאן אין מוקפין קודמין 

לעיירות ואימא בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה זמנו של זה לא זמנו של זה אף כאן זמנו 

של זה לא זמנו של זה שאני הכא דלא אפשר וסבר רבי עיירות לא דחינן ליום הכניסה 

ש "בת כפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות גדולות קורין בעוהתניא חל להיות בש

אומר אומר אני הואיל ונדחו עיירות ממקומן ידחו ליום הכניסה ' ומוקפות חומה למחר ר

הכי השתא התם זמנם שבת היא והואיל דנדחו ידחו והכא זמנם ערב שבת כמאן אזלא הא 

נדחין ליום הכניסה הכל נדחין ר הונא פורים שחל להיות בשבת הכל "דאמר רבי חלבו א

סלקא דעתך והא איכא מוקפין דעבדי למחר אלא כל הנדחה ידחה ליום הכניסה כמאן 

כרבי דכולי עלמא מיהא מגילה בשבת לא קרינן מאי טעמא אמר רבה הכל חייבין בקריאת 

ואין הכל בקיאין במקרא מגילה גזירה שמא יטלנה בידו וילך > ובתקיעת שופר>מגילה 

קי ללמוד ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא אצל ב

פ "דלולב רב יוסף אמר מפני שעיניהן של עניים נשואות במקרא מגילה תניא נמי הכי אע

פ שאמרו "שאמרו כפרים מקדימין ליום הכניסה גובין בו ביום ומחלקין בו ביום אע

שכפרים מקדימין ליום הכניסה גובין בו  אדרבה משום דאמרו הוא אלא הואיל ואמרו

ביום ומחלקין בו ביום מפני שעיניהם של עניים נשואות במקרא מגילה אבל 

' שמחה אינה נוהגת אלא בזמנה אמר רב מגילה בזמנה קורין אותה אפי  א גמרא,דף ה

ביחיד שלא בזמנה בעשרה רב אסי אמר בין בזמנה בין שלא בזמנה בעשרה הוה עובדא 

ה רב להא דרב אסי ומי אמר רב הכי והאמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר וחש לי

שילת משמיה דרב פורים שחל להיות בשבת ערב שבת זמנם ערב שבת זמנם והא שבת 

ביחיד אף שלא בזמנם ' זמנם הוא אלא לאו הכי קאמר שלא בזמנם כזמנם מה זמנם אפי

רב שבת זמנם לאפוקי מדרבי אפילו ביחיד לא לענין מקרא מגילה בעשרה אלא מאי ע

: ל דערב שבת זמנם הוא"דאמר הואיל ונדחו עיירות ממקומן ידחו ליום הכניסה הא קמ

אי זו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין פחות מכאן הרי זה כפר   א משנה,דף ה

באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין אבל זמן עצי כהנים ותשעה באב חגיגה והקהל מאחרין 

פ שאמרו מקדימין ולא מאחרין מותרין בהספד ובתענית ומתנות "מקדימין אעולא 

ר יהודה אימתי מקום שנכנסין בשני ובחמישי אבל מקום שאין נכנסין לא "לאביונים א

: בשני ולא בחמישי אין קורין אותה אלא בזמנה

 : באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין : תנא עשרה בטלנין שבבית הכנסת  א גמרא,דף ה

מאי טעמא אמר רבי אבא אמר שמואל אמר קרא ולא יעבור ואמר רבי אבא אמר שמואל 

לחדשי השנה חדשים אתה מונה לשנים ואי ( שמות יב)' מנין שאין מונין ימים לשנים שנא

אבא אמרו מנין שאין מחשבין שעות ' אתה מונה ימים לשנים ורבנן דקיסרי משום ר

ם ימים אתה מחשב לחדשים ואי אתה מחשב עד חדש ימי( במדבר יא)' לחדשים שנא

 : אבל זמן עצי כהנים ותשעה באב וחגיגה והקהל מאחרין ולא מקדימין : שעות לחדשים

תשעה באב אקדומי פורענות לא מקדמי חגיגה והקהל משום דאכתי לא מטא זמן חיובייהו 

ה לבתר תנא חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין בשלמא חגיגה דאי מיקלע בשבתא מאחרינן ל

שבתא אלא זמן חגיגה מאי היא אמר רב אושעיא הכי קאמר חגיגה בשבת ועולת ראייה 

ט "מביאין שלמים ביו[ ש אומרים"ב]ש היא דתנן "ט דזמן חגיגה מאחרין מני ב"אפילו ביו



ה אומרים מביאין שלמים ועולות וסומכין עליהן "ואין סומכין עליהן אבל לא עולות וב

חגיגה מאחרין טפי לא דתנן מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג  רבא אמר חגיגה כל זמן

חוגג והולך את כל הרגל כולו ויום טוב האחרון של חג עבר הרגל ולא חג אינו חייב 

עצרת דחד יומא מאחרין דתנן ' באחריותו רב אשי אמר חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין ואפי

שבת אמר רבי אלעזר אמר רבי מודים שאם חל עצרת להיות בשבת שיום טבוח אחר ה

חנינא רבי נטע נטיעה בפורים 

ורחץ בקרונה של צפורי בשבעה עשר בתמוז ובקש לעקור תשעה באב   ב גמרא,דף ה

ולא הודו לו אמר לפניו רבי אבא בר זבדא רבי לא כך היה מעשה אלא תשעה באב שחל 

ולא הודו חכמים  להיות בשבת הוה ודחינוהו לאחר השבת ואמר רבי הואיל ונדחה ידחה

טובים השנים מן האחד ורבי היכי נטע נטיעה בפורים והתני רב ( קוהלת ד)קרי עליה 

ט שמחה מלמד שאסורים בהספד משתה מלמד שאסור בתענית "יוסף שמחה ומשתה וי

ויום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה אלא רבי בר ארביסר הוה וכי נטע בחמיסר נטע 

וטבריא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון הואי אלא רבי בר  איני והא רבי בטבריא הוה

חמיסר הוה וכי נטע בארביסר הוה ומי פשיטא ליה דטבריא מוקפת חומה מימות יהושע בן 

נון והא חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות 

וכי פשיטא ליה מי שרי  יהושע בן נון היא אי לא לחזקיה מספקא ליה לרבי פשיטא ליה

והכתיב במגילת תענית את יום ארבעה עשר ואת יום חמשה עשר יומי פוריא אינון דלא 

למספד בהון ואמר רבא לא נצרכא אלא לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה הני מילי 

בהספד ובתענית אבל מלאכה יום אחד ותו לא איני והא רב חזייה לההוא גברא דהוה קא 

א בפוריא ולטייה ולא צמח כיתניה התם בר יומא הוה רבה בריה דרבא אמר שדי כיתנ

תימא ביומיה הספד ותענית קבילו עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהו דמעיקרא כתיב ' אפי

שמחה ומשתה ויום טוב ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ואילו יום טוב לא 

המותרין ואחרים נהגו בהן איסור הוה  ט לטייה לההוא גברא דברים"כתיב ואלא רב מ

ובאתריה דרבי לא נהוג ואיבעית אימא לעולם נהוג ורבי נטיעה של שמחה נטע כדתנן 

עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן בבנין ובנטיעה באירוסין ובנישואין ותנא עלה 

חתנות בנין בנין של שמחה נטיעה נטיעה של שמחה איזהו בנין של שמחה זה הבונה בית 

לבנו איזו היא נטיעה של שמחה זה הנוטע אבורנקי של מלכים גופא חזקיה קרי בטבריא 

בארביסר ובחמיסר מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא ומי 

וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת ( יהושוע יט)מספקא ליה מלתא דטבריא והכתיב 

נו טעמא דמספקא ליה משום דחד גיסא שורא דימא הות אי וקיימא לן רקת זו טבריא היי

אשר לו חומה ולא שור ( ויקרא כה)הכי אמאי מספקא ליה ודאי לאו חומה היא דתניא 

איגר סביב פרט לטבריא שימה חומתה לענין בתי ערי חומה לא מספקא ליה כי קא 

רא מגילה משום מספקא ליה לענין מקרא מגילה מאי פרזים ומאי מוקפין דכתיבי גבי מק

דהני מיגלו והני לא מיגלו והא נמי מיגליא או דלמא משום דהני מיגנו והני לא מיגנו והא 

נמי מיגניא משום הכי מספקא ליה רב אסי קרי מגילה בהוצל בארביסר ובחמיסר מספקא 

ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא איכא דאמר אמר רב אסי האי הוצל 

מין מוקפת חומה מימות יהושע היא אמר רבי יוחנן כי הוינא טליא אמינא מלתא דבית בני

דשאילנא לסבייא 



ואישתכח כוותי חמת זו טבריא ולמה נקרא שמה חמת על שום חמי טבריא   א גמרא,דף ו

רקת זו ציפורי ולמה נקרא שמה רקת משום דמידלייא כרקתא דנהרא כינרת זו גינוסר 

תיקי פירא כקלא דכינרי אמר רבא מי איכא למאן דאמר רקת ולמה נקרא שמה כינרת דמ

לאו טבריא היא והא כי שכיב איניש הכא התם ספדי ליה הכי גדול הוא בששך ושם לו 

ברקת וכי מסקי ארונא להתם ספדי ליה הכי אוהבי שרידים יושבי רקת צאו וקבלו הרוגי 

ער הרה וילדה ארץ צבי עומק כי נח נפשיה דרבי זירא פתח עליה ההוא ספדנא ארץ שנ

[ רבא]> רבה>גידלה שעשועיה אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתה אלא אמר 

חמת זו חמי גרר רקת זו טבריא כינרת זו גינוסר ולמה נקרא שמה רקת שאפילו ריקנין 

שבה מלאין מצות כרמון רבי ירמיה אמר רקת שמה ולמה נקרא שמה טבריא שיושבת 

אמר רקת שמה ולמה נקרא שמה טבריא שטובה [ רבה]> רבא>ל בטבורה של ארץ ישרא

ראייתה אמר זעירא קטרון זו ציפורי ולמה נקרא שמה ציפורי שיושבת בראש ההר כצפור 

זבולון לא ( שופטים א)וקטרון ציפורי היא והא קטרון בחלקו של זבולון הואי דכתיב 

ל מדותיו הוה שנאמר הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נהלול וזבולון מתרעם ע

זבולון עם חרף נפשו למות מה טעם משום דנפתלי על מרומי שדה אמר ( שופטים ה)

ה רבונו של עולם לאחיי נתת להם שדות וכרמים ולי נתת הרים וגבעות "זבולון לפני הקב

י חלזון שנאמר "לאחיי נתת להם ארצות ולי נתת ימים ונהרות אמר לו כולן צריכין לך ע

ושפוני טמוני חול תני רב יוסף שפוני זה חלזון טמוני זו [ עמים הר יקראו] (דברים לג)

שם ( דברים לג)טרית חול זו זכוכית לבנה אמר לפניו רבונו של עולם מי מודיעני אמר לו 

יזבחו זבחי צדק סימן זה יהא לך כל הנוטל ממך בלא דמים אינו מועיל בפרקמטיא שלו 

פורי אמאי מתרעם על מדותיו והא הויא ציפורי מילתא כלום ואי סלקא דעתך קטרון זו צי

דעדיפא טובא וכי תימא דלית בה זבת חלב ודבש והאמר ריש לקיש לדידי חזי לי זבת 

ת דלא נפישא דידיה "חלב ודבש דציפורי והויא ששה עשר מיל על ששה עשר מיל וכ

דבש דכל ארעא כדאחוה והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לדידי חזי לי זבת חלב ו

דישראל והויא כמבי כובי עד אקרא דתולבקני עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא 

ונפתלי על מרומי ( שופטים ה)ה שדות וכרמים עדיפא ליה דיקא נמי דכתיב "פרסי אפ

ועקרון תעקר זו קסרי בת אדום שהיא יושבת בין ( צפניה ב)מ אמר רבי אבהו "שדה ש

ד תקועה לישראל בימי יוונים וכשגברה מלכות בית חשמונאי החולות והיא היתה ית

( זכריה ט)ונצחום היו קורין אותה אחידת מגדל שיר אמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב 

והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלהינו והסירותי דמיו מפיו זה 

א שלהן ונשאר גם הוא לאלהינו אלו בתי בית במיא שלהן ושקוציו מבין שיניו זה בית גלי

והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי אלו ( זכריה ט)כנסיות ובתי מדרשות שבאדום 

תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים אמר רבי 

יצחק לשם זו פמייס עקרון תעקר זו קסרי בת אדום שהיא היתה מטרופולין של מלכים 

א דאמרי דמרבי בה מלכי ואיכא דאמרי דמוקמי מינה מלכי קסרי וירושלים אם יאמר איכ

לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן אל תאמן חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה 

אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו ( יחזקאל כו)ירושלים וישבה קסרי תאמן שנאמר 

ולאום מלאום יאמץ ( בראשית כה)אמר מהכא  אם מליאה זו חרבה זו רב נחמן בר יצחק

ה "יוחן רשע בל למד צדק אמר יצחק לפני הקב( ישעיהו כו)ואמר רבי יצחק מאי דכתיב 

בארץ ( ישעיהו כו)ע יוחן עשו אמר לו רשע הוא אמר לו בל למד צדק אמר לו "רבש



( לים קמתהי)ואמר רבי יצחק מאי דכתיב ' נכוחות יעול אמר לו אם כן בל יראה גאות ה

ה רבונו של עולם "מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה אמר יעקב לפני הקב' אל תתן ה

אל תתן לעשו הרשע תאות לבו זממו אל תפק זו 

גרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם כולו ואמר רבי   ב גמרא,דף ו

ת מאה ושיתין וחמשה חמא בר חנינא תלת מאה קטירי תגא איכא בגרממיא של אדום ותל

מרזבני איכא ברומי ובכל יומא נפקי הני לאפי הני ומקטיל חד מינייהו ומיטרדי לאוקמי 

יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל ' מלכא ואמר ר

תאמן יגעתי ומצאתי תאמן הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא 

תורה לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא ואמר רבי  ולדברי

אל תתחר ( תהילים לז)' יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו שנא

יחילו דרכיו בכל עת ולא עוד ( תהילים י)' במרעים ולא עוד אלא שדרכיו מצליחין שנא

לא עוד אלא שרואה בשונאיו שנאמר כל אלא שזוכה בדין שנאמר מרום משפטיך מנגדו ו

ש בן יוחי מותר להתגרות ברשעים "יוחנן משום ר' צורריו יפיח בהם איני והאמר ר

' עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם ותניא ר( משלי כח)' בעולם הזה שנא

דוסתאי בר מתון אמר מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה ואם לחשך אדם לומר אל 

ר במרעים ואל תקנא בעושי עולה מי שלבו נוקפו אומר כן אלא אל תתחר במרעים תתח

אל יקנא ( משלי כג)להיות כמרעים ואל תקנא בעושי עולה להיות כעושי עולה ואומר 

לא קשיא הא במילי דידיה הא במילי דשמיא ואיבעית אימא הא והא ' לבך בחטאים וגו

בצדיק שאינו גמור דאמר רב הונא מאי במילי דידיה ולא קשיא הא בצדיק גמור הא 

למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו צדיק ממנו בולע ( חבקוק א)דכתיב 

אמר עולא איטליא של יון  : צדיק גמור אינו בולע ואי בעית אימא שעה משחקת לו שאני

 ה שווקים"זה כרך גדול של רומי והויא תלת מאה פרסה על תלת מאה פרסה ויש בה שס

כמנין ימות החמה וקטן שבכולם של מוכרי עופות והויא ששה עשר מיל על ששה עשר 

פ שאינו נולד בה נוטל פרס מבית המלך "מיל ומלך סועד בכל יום באחד מהן והדר בה אע

פ שאינו דר בה נוטל פרס מבית המלך ושלשת אלפים בי בני יש בו וחמש "והנולד בה אע

ה צדו אחד ים וצדו אחד הרים וגבעות צדו אחד מחיצה מאות חלונות מעלין עשן חוץ לחומ

: של ברזל וצדו אחד חולסית ומצולה

קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר שני   ב משנה,דף ו

: אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים

אליעזר ' לא תנא קמא ולא ר' שוין מני מתניהא לענין סדר פרשיות זה וזה   ב גמרא,דף ו

ג דתניא קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין "ברבי יוסי ולא רשב

א "אותה באדר השני שכל מצות שנוהגות בשני נוהגות בראשון חוץ ממקרא מגילה ר

ון ברבי יוסי אומר אין קורין אותה באדר השני שכל מצות שנוהגות בשני נוהגות בראש

ג אומר משום רבי יוסי אף קורין אותה באדר השני שכל מצות שנוהגות בשני אין "רשב

ש בן גמליאל היינו תנא "נוהגות בראשון ושוין בהספד ובתענית שאסורין בזה ובזה ר

קמא אמר רב פפא סדר פרשיות איכא בינייהו דתנא קמא סבר לכתחילה בשני ואי עבוד 

ף על גב דקרו בראשון קרו בשני ורבי אליעזר ברבי בראשון עבוד בר ממקרא מגילה דא

יוסי סבר אפילו מקרא מגילה לכתחילה בראשון ורבן שמעון בן גמליאל סבר אפילו סדר 

פרשיות אי קרו בראשון קרו בשני מני אי תנא קמא קשיא מתנות אי רבי אליעזר ברבי 



ותנא מקרא  ק"ג קשיא סדר פרשיות לעולם ת"יוסי קשיא נמי מקרא מגילה אי רשב

' ג היא ומתני"א לעולם רשב"מגילה והוא הדין מתנות לאביונים דהא בהא תליא ואב

ד שבאדר השני אלא "חסורי מיחסרא והכי קתני אין בין ארבעה עשר שבאדר הראשון לי

מקרא מגילה ומתנות הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין ואילו סדר פרשיות לא מיירי 

אמר רבי יוחנן הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל שאמר משום רבי אמר רבי חייא בר אבין 

יוסי אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו בכל שנה ושנה רבי אליעזר ברבי יוסי סבר 

ג "בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט אף כאן אדר הסמוך לשבט ורשב

כאן אדר הסמוך לניסן סבר בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן אף 

ט "ג מ"בשלמא רבי אליעזר ברבי יוסי מסתבר טעמא דאין מעבירין על המצות אלא רשב

אמר רבי טבי טעמא דרבי שמעון בן גמליאל מסמך גאולה לגאולה עדיף רבי אלעזר אמר 

ג מהכא דכתיב לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית ואיצטריך "שמעון ב' טעמא דר

למיכתב 

השנית ואיצטריך למיכתב בכל שנה ושנה דאי מבכל שנה ושנה הוה אמינא   ראא גמ,דף ז

כי קושין קא משמע לן השנית ואי אשמועינן השנית הוה אמינא בתחילה בראשון ובשני 

יוסי האי השנית מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדרב ' ל בכל שנה ושנה ורבי אליעזר בר"קמ

ה בתחילה קבעוה בשושן ולבסוף בכל העולם שמואל בר יהודה דאמר רב שמואל בר יהוד

כולו אמר רב שמואל בר יהודה שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות שלחו לה 

קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי 

י זוגא מדי ופרס רב ורב חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו בכוליה סדר מועד כל כי הא

חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות שלחו לה 

הלא כתבתי לך שלישים שלישים ולא רבעים עד שמצאו לו מקרא כתוב ( משלי כב)

כתב זאת זכרון בספר כתב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה זכרון ( שמות יז)בתורה 

במגילה כתנאי כתב זאת מה שכתוב כאן זכרון מה  מה שכתוב בנביאים בספר מה שכתוב

אלעזר המודעי אומר ' שכתוב במשנה תורה בספר מה שכתוב בנביאים דברי רבי יהושע ר

כתב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה זכרון מה שכתוב בנביאים בספר מה שכתוב 

שמואל במגילה אמר רב יהודה אמר שמואל אסתר אינה מטמאה את הידים למימרא דסבר 

אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה והאמר שמואל אסתר ברוח הקודש נאמרה נאמרה לקרות 

ולא נאמרה ליכתוב מיתיבי רבי מאיר אומר קהלת אינו מטמא את הידים ומחלוקת בשיר 

שמעון אומר ' יוסי אומר שיר השירים מטמא את הידים ומחלוקת בקהלת ר' השירים ר

רות ושיר השירים ואסתר מטמאין את הידים הוא  ה אבל"ש ומחומרי ב"קהלת מקולי ב

שמעון בן מנסיא אומר קהלת אינו מטמא את הידים מפני ' יהושע תניא ר' דאמר כר

וידבר ( א דמלכים )שחכמתו של שלמה היא אמרו לו וכי זו בלבד אמר והלא כבר נאמר 

מימר טובא אל תוסף על דבריו מאי ואומר וכי תימא ( משלי ל)שלשת אלפים משל ואומר 

אליעזר ' אמר דאי בעי איכתיב ודאי בעי לא איכתיב תא שמע אל תוסף על דבריו תניא ר

עקיבא אומר ' ויאמר המן בלבו ר( אסתר ו)אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר 

מ "ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל רואיה ר( אסתר ב)אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר 

ויודע הדבר למרדכי רבי יוסי בן ( אסתר ב)רה שנאמר אומר אסתר ברוח הקודש נאמ

ובבזה לא שלחו את ידם ( אסתר ט)דורמסקית אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר 

אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו שנאמר קימו וקבלו קימו 



לית ליה למעלה מה שקיבלו למטה אמר רבא לכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל ד

פירכא דרבי אליעזר סברא הוא דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה והאי כי קא מפיש 

אלעזר דאמר מלמד שכל אחד ואחד ' ע דלמא כר"טובא ואמר אדעתיה דנפשיה קאמר דר

נדמתה לו כאומתו והא דרבי מאיר דלמא כרבי חייא בר אבא דאמר בגתן ותרש שני 

ורמסקית דלמא פריסתקי שדור דשמואל ודאי לית ליה טרשיים היו והא דרבי יוסי בן ד

פירכא אמר רבינא היינו דאמרי אינשי טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צני קרי רב יוסף 

וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים רב נחמן בר יצחק ( אסתר ט)אמר מהכא 

ף ומשלוח מנות איש תני רב יוס : ומתנות לאביונים : אומר מהכא וזכרם לא יסוף מזרעם

לרעהו שתי מנות לאיש אחד ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני בני אדם רבי יהודה 

נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא שלח ליה 

קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים רבה שדר   ב גמרא,דף ז

טסקא דקשבא ומלי כסא קמחא דאבשונא אמר ליה אביי  ליה למרי בר מר ביד אביי מלא

השתא אמר מרי אי חקלאה מלכא ליהוי דיקולא מצואריה לא נחית הדר שדר ליה איהו 

מלא טסקא דזנגבילא ומלא כסא דפלפלתא אריכא אמר אביי השתא אמר מר אנא שדרי 

מטאי להתם  ליה חוליא ואיהו שדר לי חורפא אמר אביי כי נפקי מבי מר הוה שבענא כי

קריבו לי שיתין צעי דשיתין מיני קדירה ואכלי בהו שיתין פלוגי ובישולא בתרייתא הוו 

קרו ליה צלי קדר ובעאי למיכס צעא אבתרה אמר אביי היינו דאמרי אינשי כפין עניא ולא 

חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו ' ידע אי נמי רווחא לבסימא שכיח אביי בר אבין ור

בא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי להדדי אמר ר

רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר 

בעי רחמי ואחייה לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי אמר ליה לא 

ודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא אמר רבא סע

> דרב כהנא>חובתו מאי טעמא ימי משתה ושמחה כתיב רב אשי הוה יתיב קמיה 

נגה ולא אתו רבנן אמר ליה מאי טעמא לא אתו רבנן דלמא טרידי בסעודת [ דאמימר]

פורים אמר ליה ולא הוה אפשר למיכלה באורתא אמר ליה לא שמיע ליה למר הא דאמר 

אמר ]> אמר רבא הכי>פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו אמר ליה רבא סעודת 

: תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה[ ליה אין

: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד  ב משנה,דף ז

הא לענין מכשירי אוכל נפש זה וזה שוין מתניתין דלא כרבי יהודה דתניא   ב גמרא,דף ז

ק "ט דת"ן בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש מאי

לכם לכם לכל [ אמר קרא]> אמר>יהודה ' הוא ולא מכשיריו ור( שמות יב)אמר קרא 

לכם ולא לכלבים { לנכרים> }לעובדי כוכבים>צורכיכם ואידך נמי הכתיב לכם לכם ולא 

תיב לכם כאן במכשירין שאפשר לעשותן מערב יום ואידך נמי הא כתיב הוא כתיב הוא וכ

: טוב כאן במכשירין שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב

: אין בין שבת ליום הכפורים אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת  ב משנה,דף ז

הא לענין תשלומין זה וזה שוין מני מתניתין רבי נחוניא בן הקנה היא   ב גמרא,דף ז

ניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים כשבת לתשלומין מה שבת מתחייב נחו' דתניא ר

בנפשו ופטור מן התשלומין אף יום הכפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין תנן 

ונקלה אחיך ( דברים כה)התם כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן שנאמר 



יוחנן חלוקין עליו ' ן גמליאל אמר רלעיניך כיון שלקה הרי הוא כאחיך דברי רבי חנניה ב

כ לשבת אלא "חנניה בן גמליאל אמר רבא אמרי בי רב תנינא אין בין יוה' חביריו על ר

שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בהיכרת ואם איתא אידי ואידי בידי אדם היא אמר רב נחמן 

אומר חייבי  הא מני רבי יצחק היא דאמר מלקות בחייבי כריתות ליכא דתניא רבי יצחק

' כריתות בכלל היו ולמה יצאת כרת באחותו לדונה בכרת ולא במלקות רב אשי אמר אפי

: תימא רבנן זה עיקר זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בהיכרת

אין בין המודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל אלא דריסת הרגל וכלים   א משנה,דף ח

: שאין עושין בהן אוכל נפש

הא  : דריסת הרגל : הא לענין כלים שעושין בהן אוכל נפש זה וזה שוין  א גמרא,דף ח

: לא קפדי אינשי אמר רבא הא מני רבי אליעזר דאמר ויתור אסור במודר הנאה

אין בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים חייב באחריותן ונדבות אינו חייב   א משנה,דף ח

: באחריותן

שוין תנן התם אי זהו נדר האומר הרי עלי  הא לענין בל תאחר זה וזה  א גמרא,דף ח

עולה איזו היא נדבה האומר הרי זו עולה ומה בין נדרים לנדבות נדרים מתו או נגנבו או 

אבדו חייב באחריותן נדבות מתו או נגנבו או אבדו אינו חייב באחריותן מנהני מילי דתנו 

חייב באחריותו ואת  שמעון אומר את שעליו' ונרצה לו לכפר עליו ר( ויקרא א)רבנן 

ר יצחק בר אבדימי כיון דאמר עלי כמאן "שאינו עליו אינו חייב באחריותו מאי משמע א

: דטעין אכתפיה דמי

: אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש אלא קרבן  א משנה,דף ח

הא לענין משכב ומושב וספירת שבעה זה וזה שוין מנהני מילי דתנו רבנן   א גמרא,דף ח

סימאי אומר מנה הכתוב שתים וקראו טמא שלש וקראו טמא הא כיצד שתים לטומאה רבי 

ושלש לקרבן ואימר שתים לטומאה ולא לקרבן שלש לקרבן ולא לטומאה אמרת עד שלא 

ד דתניא "ראה שלש ראה שתים ואימר שתים לקרבן ולא לטומאה שלש אף לטומאה לא ס

צת זבין מביאין קרבן ומקצת זבין אין מזובו מק' וכפר עליו הכהן לפני ה( ויקרא טו)

מביא ראה ' מביאין קרבן הא כיצד ראה שלש מביא שתים אינו מביא או אינו אלא ראה ב

שלש אינו מביא אמרת עד שלא ראה שלש ראה שתים ואיצטריך דרבי סימאי ואיצטריך 

נא כמה מזובו דאי מדרבי סימאי הוה אמינא כי קושיין קמשמע לן מזובו ואי מזובו לא ידע

וכי יטהר הזב ( ויקרא טו)ראיות קמשמע לן דרבי סימאי והשתא דאמרת מזובו לדרשא 

[ מזובו]מזובו מאי דרשת ביה ההוא מיבעי ליה לכדתניא וכי יטהר הזב לכשיפסוק מזובו 

ולא מזובו ונגעו מזובו וספר לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה והלא דין 

ושב לא יהא טעון ספירת שבעה הוא אם מטמא משכב ומ

שומרת יום כנגד יום תוכיח שמטמאה משכב ומושב ואינה טעונה ספירת   ב גמרא,דף ח

פ שמטמא משכב ומושב לא יהא טעון ספירת "שבעה ואף אתה אל תתמה על זה שאע

שבעה תלמוד לומר מזובו וספר מקצת זובו וספר לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון 

ליה רב פפא לאביי מאי שנא האי מזובו דמרבי ביה זב בעל שתי  ספירת שבעה אמר

ראיות ומאי שנא האי מזובו דממעט ביה זב בעל שתי ראיות אמר ליה אי סלקא דעתך האי 

למעוטי הוא דאתא לישתוק קרא מיניה וכי תימא אתיא מדינא שומרת יום כנגד יום תוכיח 

יכתוב קרא וכי יטהר הזב ולישתוק מזובו כ ל"וכי תימא האי מיבעי ליה מזובו ולא מנגעו א

: למה לי לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה



אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה אין בין טהור   ב משנה,דף ח

: מתוך הסגר לטהור מתוך החלט אלא תגלחת וצפרים

מנהני מילי דתני רב שמואל בר זה וזה שוין [ וטומאה]הא לענין שילוח   ב גמרא,דף ח

וטהרו הכהן מספחת היא וכבס בגדיו וטהר טהור ( ויקרא יג)יצחק קמיה דרב הונא 

וכבס בגדיו ( ויקרא טו)ל רבא אלא מעתה גבי זב דכתיב "מפריעה ופרימה דמעיקרא א

ג "וטהר התם מאי וטהר מעיקרא איכא אלא טהור השתא מלטמא כלי חרס בהיסט אע

אלא אמר רבא [ השתא מלטמא בביאה למפרע]נ טהור "טמא למפרע הדהדר חזי לא מ

והצרוע אשר בו הנגע מי שצרעתו תלויה בגופו יצא זה שאין צרעתו ( ויקרא יג)מהכא 

כל ימי אשר הנגע בו יטמא ( ויקרא יג)תלויה בגופו אלא בימים אמר ליה אביי אלא מעתה 

עתו תלויה בגופו אין טעון שילוח מי שצרעתו תלויה בגופו הוא דטעון שילוח ושאין צר

וכי תימא הכי נמי והא קתני אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה 

ל ימי כל ימי לרבות מצורע מוסגר "הא לענין שילוח ולטמויי בביאה זה וזה שוין א

ט לא דקתני אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך "לשילוח אי הכי תגלחת וצפרים מ

ויצא הכהן אל מחוץ למחנה ( ויקרא יד)חלט אלא תגלחת וצפרים אמר אביי אמר קרא ה

והנה נרפא נגע הצרעת מי שצרעתו תלויה ברפואות יצא זה שאין צרעתו תלויה ברפואות 

: אלא בימים

אין בין ספרים לתפלין ומזוזות אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ותפלין   ב משנה,דף ח

ג אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא "אלא אשורית רשב ומזוזות אינן נכתבות

: יוונית

וספרים נכתבין בכל  : הא לתופרן בגידין ולטמא את הידים זה וזה שוין  ב גמרא,דף ח

ורמינהו מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא וכתב עברי אינו מטמא  : 'לשון וכו

יו אמר רבא לא קשיא את הידים עד שיכתבנו בכתב אשורית על הספר ובד

כאן בגופן שלנו כאן בגופן שלהן אמר ליה אביי במאי אוקימתא לההיא   א גמרא,דף ט

בגופן שלהן מאי איריא מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא אפילו מקרא שכתבו 

מקרא ותרגום שכתבו תרגום נמי דהא קתני עד שיכתבנו אשורית על הספר בדיו אלא לא 

ג הא איכא יונית אלא לא קשיא כאן בספרים כאן "ג אי רשב"א רשבקשיא הא רבנן ה

והיו בהוייתן יהו מאי ( דברים ו)ט משום דכתיב בהו "בתפלין ומזוזות תפלין ומזוזות מ

יגר שהדותא אלא הכא ( בראשית לא)תרגום שכתבו מקרא איכא בשלמא תורה איכא 

ט דכתיב בה ככתבם "גילה ממאי תרגום איכא אלא לא קשיא כאן במגילה כאן בספרים מ

ונשמע פתגם המלך רב ( אסתר א)וכלשונם מאי תרגום שכתבו מקרא איכא אמר רב פפא 

וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן רב אשי אמר כי תניא ההיא ( אסתר א)נחמן בר יצחק אמר 

בשאר ספרים ורבי יהודה היא דתניא תפלין ומזוזות אין נכתבין אלא אשורית ורבותינו 

יונית והכתיב והיו אלא אימא ספרים נכתבים בכל לשון ורבותינו התירו יונית  התירו

ר "התירו מכלל דתנא קמא אסר אלא אימא רבותינו לא התירו שיכתבו אלא יונית ותניא א

יהודה אף כשהתירו רבותינו יונית לא התירו אלא בספר תורה ומשום מעשה דתלמי 

ם ושנים זקנים והכניסן בשבעים ושנים המלך דתניא מעשה בתלמי המלך שכינס שבעי

בתים ולא גילה להם על מה כינסן ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת 

ה בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת וכתבו לו "משה רבכם נתן הקב

( בראשית ב)אעשה אדם בצלם ובדמות ( בראשית א)אלהים ברא בראשית ( בראשית א)



זכר ונקבה בראו ולא כתבו בראם ( בראשית ה)יום הששי וישבות ביום השביעי ויכל ב

ותצחק שרה בקרוביה ( בראשית יח)הבה ארדה ואבלה שם שפתם ( בראשית יא)

ויקח משה את אשתו ( שמות ד)כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס ( בראשית מט)

ני ישראל אשר ישבו במצרים ומושב ב( שמות יב)ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם 

( שמות כד)וישלח את זאטוטי בני ישראל ( שמות כד)ובשאר ארצות ארבע מאות שנה 

ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו 

אלהיך ' אשר חלק ה( דברים ד)לא חמד אחד מהם נשאתי ( במדבר טז)  ב גמרא,דף ט

אשר לא צויתי לעובדם וילך ויעבוד אלהים אחרים ( דברים יז)אתם להאיר לכל העמים 

את הארנבת מפני שאשתו של ( ויקרא יא)וכתבו לו את צעירת הרגלים ולא כתבו לו 

ג אומר "רשב : תלמי ארנבת שמה שלא יאמר שחקו בי היהודים והטילו שם אשתי בתורה

ר "ג וא"ר יוחנן הלכה כרשב"ר אבהו א"א : אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית

יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם דבריו של ( בראשית ט)אמר קרא  ג"ט דרשב"יוחנן מ

ר חייא בר אבא היינו טעמא דכתיב יפת אלהים "יפת יהיו באהלי שם ואימא גומר ומגוג א

: ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי שם

אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים אלא פר הבא על כל   ב משנה,דף ט

: הן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפההמצות אין בין כ

מ "הא לענין פר יום כפורים ועשירית האיפה זה וזה שוין מתניתין דלא כר  ב גמרא,דף ט

א אינו "מ וחכ"מרובה בגדים מביא פר הבא על כל המצות דברי ר[ הא תניא]מ "דאי ר

בשמן המשחה מרובה בגדים משיח אין לי אלא משוח ( ויקרא ד)מ דתניא "ט דר"מביא מ

מ אימא סיפא אין בין כהן משמש לכהן שעבר "ל המשיח במאי אוקימנא דלא כר"מנין ת

מ דתניא אירע בו "כ ועשירית האיפה הא לכל דבריהן זה וזה שוין אתאן לר"אלא פר יוה

פסול ומינו כהן אחר תחתיו ראשון חוזר לעבודתו שני כל מצות כהונה גדולה עליו דברי 

רבי יוסי אומר ראשון חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט מ "ר

ר יוסי מעשה ברבי יוסף בן אולם מציפורי שאירע בו פסול בכהן גדול ומינוהו תחתיו "וא

ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ראשון חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא 

יבה כהן הדיוט משום מעלין בקודש ולא מורידין רישא לכהן הדיוט כהן גדול משום א

מ רב יוסף אמר רבי היא ונסיב "מ אמר רב חסדא אין רישא רבנן וסיפא ר"רבנן וסיפא ר

: לה אליבא דתנאי

אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פסחים זה הכלל כל שהוא נידר   ב משנה,דף ט

: ינו קרב בבמהונידב קרב בבמה וכל שאינו לא נידר ולא נידב א

ש אומר אף "ש היא דתניא ר"פסחים ותו לא אימא כעין פסחים מני ר  ב גמרא,דף ט

צבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן אבל חובות שאין קבוע להם זמן 

: הכא והכא לא קרב

אין בין שילה לירושלים אלא שבשילה אוכלין קדשים קלים ומעשר שני   ב משנה,דף ט

רואה ובירושלים לפנים מן החומה וכאן וכאן קדשי קדשים נאכלין לפנים מן בכל ה

הקלעים קדושת שילה 

: יש אחריה היתר וקדושת ירושלים אין אחריה היתר  א משנה,דף י

ר יצחק שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה קסבר בית חוניו לאו "א  א גמרא,דף י

ה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא דכתיב ז היא וקא סבר קדושה ראשונה קידש"בית ע



כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה מנוחה זו שילה נחלה זו ( דברים יב)

ירושלים מקיש נחלה למנוחה מה מנוחה יש אחריה היתר אף נחלה יש אחריה היתר אמרו 

ט קא הדר ביה "ליה אמרת אמר להו לא אמר רבא האלהים אמרה וגמירנא לה מיניה ומ

ום קשיא דרב מרי דמותיב רב מרי קדושת שילה יש אחריה היתר קדושת ירושלים מש

אין אחריה היתר ועוד תנן משבאו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם עוד היתר והיא 

ר אליעזר שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין "א[ דתנן]> דתניא>היתה לנחלה תנאי היא 

ל בונין מבחוץ ובעזרה בונין מבפנים ואמר רבי קלעים להיכל וקלעים לעזרה אלא שבהיכ

פ שאין קלעים "פ שאין בית אוכלין קדשי קדשים אע"יהושע שמעתי שמקריבין אע

פ שאין חומה מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה "קדשים קלים ומעשר שני אע

ל רבינא לרב אשי "א סבר לא קידשה לעתיד לבוא א"וקידשה לעתיד לבוא מכלל דר

מא דכולי עלמא קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא ומר מאי ממאי דל

א למה לי לצניעותא "דשמיע ליה קאמר ומר מאי דשמיע ליה קאמר וכי תימא קלעים לר

בעלמא אלא כי הני תנאי דתניא אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי למה מנו חכמים את אלו 

אשונות בטלו משבטלה הארץ אלמא שכשעלו בני הגולה מצאו את אלו וקידשום אבל הר

קסבר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא ורמינהו אמר רבי 

ששים עיר כל חבל ( דברים ג)ישמעאל ברבי יוסי וכי אלו בלבד היו והלא כבר נאמר 

כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה אלא למה מנו חכמים את אלו ( דברים ג)ארגוב וכתיב 

י הגולה מצאו אלו וקידשום קידשום שכשעלו בנ

אמרי לא צריכא לקדושי אלא מצאו את אלו ומנאום ולא אלו [ הא]השתא   ב גמרא,דף י

בלבד אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון כל 

המצות הללו נוהגין בה מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא קשיא 

' יוסי ואיבעית אימא הא ר' ישמעאל בר' ישמעאל אדרבי ישמעאל תרי תנאי אליבא דר' רד

פ "אשר לוא חומה אע( ויקרא כה)יוסי אמר ' אלעזר בר' אלעזר בר יוסי אמרה דתניא ר

ויהי בימי אחשורוש אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן  : שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן

נשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער דבר זה מסורת בידינו מא

ויהי בימי שפוט השופטים הוה רעב ( רות א)ויהי בימי אחשורוש הוה המן ( אסתר א)

ויהי ( בראשית יא)כי רבה רעת האדם ' ויהי כי החל האדם לרוב וירא ה( בראשית ו)

( יהושוע ה)עשו מלחמה  ויהי בימי אמרפל( בראשית יד)בנסעם מקדם הבה נבנה לנו עיר 

את יהושע וימעלו בני ' ויהי ה( יהושוע ו)ויהי בהיות יהושע ביריחו וחרבו שלופה בידו 

סגר רחמה ' ויהי איש אחד מן הרמתים כי את חנה אהב וה( א אשמואל )ישראל 

ויהי ( א יחשמואל )זקן שמואל ולא הלכו בניו בדרכיו [ כאשר]> כי>ויהי ( א חשמואל )

ויהי כי ישב המלך ( ב זשמואל )ויהי שאול עוין את דוד [ עמו' וה]דרכיו משכיל דוד לכל 

ויהי ביום השמיני ותניא אותו היום ( ויקרא ט)בביתו רק אתה לא תבנה הבית והכתיב 

היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץ כתיב הכא ויהי ביום 

יום אחד הא שכיב נדב [ ערב ויהי בקר]> בקר>ויהי ( בראשית א)השמיני וכתיב התם 

בראשית )ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה והכתיב ( א ומלכים )ואביהוא והכתיב 

ויהי כאשר ראה יעקב את רחל והכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד והאיכא שני ( כט

בימי אינו  והאיכא שלישי והאיכא טובא אמר רב אשי כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ויהי

אלא לשון צער חמשה ויהי בימי הוו ויהי בימי אחשורוש ויהי בימי שפוט השופטים ויהי 



לוי [ ר"וא]> ר"א>ויהי בימי יהויקים ( ירמיהו א)ויהי בימי אחז ( ישעיהו ז)בימי אמרפל 

ר שמואל "ל כי הא דא"דבר זה מסורת בידינו מאבותינו אמוץ ואמציה אחים הוו מאי קמ

אמר רבי יונתן כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים בר נחמני 

ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה ( בראשית לח)ונביאים מנלן מתמר דכתיב 

משום דכסתה פניה ויחשבה לזונה אלא משום דכסתה פניה בבית חמיה ולא הוה ידע לה 

ר לוי מסורת בידינו מאבותינו "ביאים דאזכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים מלכים מדוד נ

ר לוי דבר זה מסורת "חזון ישעיהו בן אמוץ וא( ישעיהו א)אמוץ ואמציה אחים היו וכתיב 

בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה תניא נמי הכי ארון שעשה משה יש לו עשר 

כנף הכרוב  ולפני הדביר עשרים אמה אורך וכתיב( א ומלכים )אמות לכל רוח וכתיב 

האחד עשר אמות וכנף הכרוב האחד עשר אמות ארון גופיה היכא הוה קאי אלא לאו שמע 

וקמתי ( ישעיהו יד)יונתן פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא ' מינה בנס היה עומד ר

שם זה הכתב שאר זה לשון נין זה ' והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה' עליהם וגו

ישעיהו )רבי שמואל בר נחמני פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא  מלכות ונכד זו ושתי

תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס תחת הנעצוץ תחת המן הרשע ( נה

ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים יעלה ברוש זה ( ישעיהו ז)ז דכתיב "שעשה עצמו ע

ראש מר דרור  ואתה קח לך בשמים( שמות ל)מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים שנאמר 

ומתרגמינן מרי דכי תחת הסרפד תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשע ששרף 

רפידתו זהב יעלה הדס זו אסתר הצדקת שנקראת ( שיר השירים ג)דכתיב ' רפידת בית ה

לשם זו מקרא מגילה לאות עולם ' ויהי אומן את הדסה והיה לה( אסתר ב)הדסה שנאמר 

דברים )יהושע בן לוי פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא ' ר לא יכרת אלו ימי פורים

ה "עליכם להיטיב אתכם כן ישיש להרע אתכם ומי חדי הקב' והיה כאשר שש ה( כח

כי ' בצאת לפני החלוץ ואומרים הודו לה( ב כדברי הימים )במפלתן של רשעים והא כתיב 

ה שמח "לפי שאין הקבר יוחנן מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו "לעולם חסדו וא

ולא קרב זה אל זה כל הלילה ( שמות יד)במפלתן של רשעים ואמר רבי יוחנן מאי דכתיב 

ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה "בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב

אמר רבי אלעזר הוא אינו שש אבל אחרים משיש ודיקא נמי דכתיב כן ישיש ולא כתיב 

( קוהלת ב)רבי אבא בר כהנא פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא  ישוש שמע מינה

לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה זה מרדכי הצדיק ולחוטא נתן ענין לאסוף 

ולכנוס זה המן לתת לטוב לפני האלהים זה מרדכי ואסתר דכתיב ותשם אסתר את מרדכי 

ושמתי ( ירמיהו מט) על בית המן רבה בר עופרן פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא

כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים מלך זו ושתי ושרים זה המן ועשרת בניו רב דימי 

בר יצחק פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא 

כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלהינו ויט עלינו חסד ( עזרא ט)  א גמרא,דף יא

פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא  לפני מלכי פרס אימתי בזמן המן רבי חנינא בר פפא

הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים באש בימי נבוכדנצר הרשע ובמים ( תהילים סו)

בימי פרעה ותוציאנו לרויה בימי המן רבי יוחנן פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא 

זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו ( תהילים צח)

ל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתר ריש לקיש פתח לה אימתי ראו כ

ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע על עם דל ארי ( משלי כח)פתחא להא פרשתא מהכא 



עלה אריה מסובכו דוב שוקק זה ( ירמיהו ד)נוהם זה נבוכדנצר הרשע דכתיב ביה 

ה לדוב ותני רב יוסף אלו וארו חיוה אחרי תניינה דמי( דנייאל ז)אחשורוש דכתיב ביה 

פרסיים שאוכלין ושותין כדוב ומסורבלין בשר כדוב ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוחה 

אלעזר פתח לה ' כדוב מושל רשע זה המן על עם דל אלו ישראל שהם דלים מן המצות ר

בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלוף הבית ( קוהלת י)פתחא להא פרשתא מהכא 

ה מך ואין "לות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקבבשביל עצ

ה שנאמר "ואם מך הוא מערכך ואין מקרה אלא הקב( ויקרא כז)מך אלא עני שנאמר 

המקרה במים עליותיו רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא ( תהילים קד)

שהיה לנו בקום ' ישראל לולי ה שהיה לנו יאמר נא' שיר המעלות לולי ה( תהילים קכד)

ברבות ( משלי כט)עלינו אדם אדם ולא מלך רבא פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא 

צדיקים ישמח העם ובמשול רשע יאנח עם ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר 

דכתיב והעיר שושן צהלה ושמחה ובמשול רשע יאנח עם זה המן דכתיב והעיר שושן 

כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו רב ( דברים ד)מר מהכא נבוכה רב מתנה א

ויהי בימי אחשורוש אמר רב ויי והי הדא ' או הנסה אלהים וגו( דברים ד)אשי אמר מהכא 

ויקרא )ושמואל אמר ' והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות וגו( דברים כח)דכתיב 

בימי יוונים ולא געלתים בימי  לא מאסתים ולא געלתים לכלותם לא מאסתים( כו

' כי אני ה{ רומיים> }פרסיים>אספסיינוס לכלותם בימי המן להפר בריתי אתם בימי 

אלהיהם בימי גוג ומגוג במתניתא תנא לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל 

חנניה מישאל ועזריה ולא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי 

ג לכלותם בימי המן שהעמדתי להם מרדכי ואסתר להפר בריתי אתם "ומתתיה כה ובניו

אלהיהם ' שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות כי אני ה{ רומיים> }פרסיים>בימי 

( במדבר לג)לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם רבי לוי אמר מהכא 

והיה כאשר דמיתי ( במדבר לג)ר מהכא ואם לא תורישו את יושבי הארץ רבי חייא אמ

לעשות להם אעשה לכם אחשורוש אמר רב אחיו של ראש ובן גילו של ראש אחיו של 

אנת הוא רישא די דהבא ( דנייאל ב)ראש אחיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא ראש שנאמר 

בן גילו של ראש הוא הרג הוא ביקש להרוג הוא החריב הוא ביקש להחריב שנאמר 

ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם  (עזרא ד)

ושמואל אמר שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרה ורבי יוחנן אמר כל שזוכרו 

וישם המלך ( אסתר י)אמר אח לראשו ורבי חנינא אמר שהכל נעשו רשין בימיו שנאמר 

הוא עשו הוא ( במדבר לו)ד סופו אחשורוש מס הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחילתו וע

הוא דתן ואבירם הן ברשען מתחילתן ועד סופן ( במדבר כו)ברשעו מתחילתו ועד סופו 

( א אדברי הימים )הוא המלך אחז הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו ( ב כחדברי הימים )

הוא אהרן ומשה הן בצדקן ( שמות ו)אברם הוא אברהם הוא בצדקו מתחילתו ועד סופו 

ודוד הוא הקטן הוא בקטנותו מתחילתו עד סופו כשם ( א יזשמואל )חילתן ועד סופן מת

שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי 

שגדול ממנו בחכמה המולך אמר רב שמלך מעצמו אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאי אמרי 

וותיה ואמרי לה לגנאי דלא הוה חזי למלכותא לה לשבח דלא הוה איניש דחשיב למלכא כ

וממונא יתירא הוא דיהב וקם מהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם וכוש 

בסוף העולם וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך 



ודה בכל עבר הנהר כי הוא ר( א דמלכים )מסוף העולם ועד סופו כיוצא בדבר אתה אומר 

מתפסח ועד עזה רב ושמואל חד אמר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם וחד אמר 

תפסח ועזה בהדי הדדי הוו קיימי כשם שמלך על תפסח ועל עזה כך מלך על כל העולם 

כולו שבע ועשרים ומאה מדינה אמר רב חסדא בתחילה מלך על שבע ולבסוף מלך על 

ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת ( שמות ו)אלא מעתה  עשרים ולבסוף מלך על מאה

שנה מאי דרשת ביה שאני הכא דקרא יתירא הוא מכדי כתיב מהודו ועד כוש שבע 

תנו רבנן שלשה מלכו בכיפה ואלו הן  : ועשרים ומאה מדינה למה לי שמע מינה לדרשה

יש גוי וממלכה אלהיך אם ' חי ה( א יחמלכים )אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר אחאב דכתיב 

ואי לא דהוה מליך עלייהו היכי מצי משבע להו ' אשר לא שלח אדוני שם לבקשך וגו

והיה הגוי והממלכה אשר לא יתן את צוארו בעול מלך בבל ( ירמיהו כז)נבוכדנצר דכתיב 

אחשורוש הא דאמרן 

ותו ליכא והא איכא שלמה לא סליק מלכותיה הניחא > ך"סימן שסד>  ב גמרא,דף יא

ד מלך והדיוט ומלך מאי איכא למימר שלמה מילתא אחריתי "ד מלך והדיוט אלא למ"למ

וישב שלמה על ( א כטדברי הימים )הוה ביה שמלך על העליונים ועל התחתונים שנאמר 

מי בכל אלהי הארצות האלה אשר הצילו את ( ישעיהו לו)והא הוה סנחריב דכתיב ' כסא ה

דריוש ( דנייאל ו)שה והא איכא דריוש דכתיב ארצם מידי הא איכא ירושלים דלא כב

מלכא כתב לכל עממיא אומיא ולישניא די דיירין בכל ארעא שלמכון יסגא הא איכא שבע 

שפר קדם דריוש והקים על מלכותא לאחשדרפניא ( דנייאל ו)דלא מלך עלייהו דכתיב 

כות כה אמר כורש מלך פרס כל ממל( עזרא א)מאה ועשרין והא איכא כורש דכתיב 

בימים ההם כשבת ( אסתר א) : התם אשתבוחי הוא דקא משתבח בנפשיה' הארץ נתן לי ה

המלך וכתיב בתריה בשנת שלש למלכו אמר רבא מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו 

כי לפי ( ירמיהו כט)אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא מאי היא דכתיב 

למלאות לחרבות ירושלם ( דנייאל ט)מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם וכתיב 

שבעים שנה חשוב ארבעין וחמש דנבוכדנצר ועשרים ותלת דאויל מרודך ותרתי דידיה 

הא שבעים אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו ונבוכדנצר מנלן דארבעין וחמש שנין 

מלך דאמר מר גלו בשבע גלו בשמונה גלו בשמונה עשרה גלו בתשע עשרה גלו בשבע 

יהויקים גלות יהויכין שהיא שמונה לנבוכדנצר גלו בשמונה עשרה לכיבוש לכיבוש 

יהויקים גלות צדקיהו שהיא תשע עשרה לנבוכדנצר דאמר מר שנה ראשונה כיבש נינוה 

ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך ( ירמיהו נב)שניה כיבש יהויקים וכתיב 

בשנת ]אויל מרודך מלך בבל יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא 

את ראש יהויכין מלך יהודה ויוצא אותו מבית הכלא תמני ותלתין ושבע הרי [ מלכותו

ארבעין וחמש דנבוכדנצר ועשרין ותלת דאויל מרודך גמרא ותרתי דידיה הא שבעין אמר 

השתא ודאי תו לא מיפרקי אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו היינו דקאמר ליה דניאל 

( דנייאל ה)ועל מרי שמיא התרוממת ולמאניא די בייתיה היתיו קדמך וכתיב ( יאל הדני)

ודריוש מדאה קבל מלכותא ( דנייאל ו)וכתיב [ כשדאי]ביה בליליא קטיל בלשאצר מלכא 

כבר שנין שתין ותרתין אמר איהו מיטעא טעי אנא חשיבנא ולא טעינא מי כתיב למלכות 

בל כמה בצירן תמני חשיב ועייל חילופייהו חדא בבל לבבל כתיב מאי לבבל לגלות ב

דבלשצר וחמש דדריוש וכורש ותרתי דידיה הא שבעין כיון דחזי דמלו שבעין ולא 

איפרוק אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו בא שטן 



למימני וריקד ביניהן והרג את ושתי והא שפיר חשיב איהו נמי מיטעא טעי דאיבעי ליה 

איהו כמה מלך ארביסר [ חד סרי]> חדיסר>מחרבות ירושלים סוף סוף כמה בצירן 

באדין בטילת ( עזרא ד)בארביסר דידיה איבעי ליה למיבני בית המקדש אלמה כתיב 

עבידת בית אלהא די בירושלם אמר רבא שנים מקוטעות הוו 

והשלימה אמר רבא אף  תניא נמי הכי ועוד שנה אחרת לבבל ועמד דריוש  א גמרא,דף יב

בשנת אחת למלכו אני דניאל בינותי ( דנייאל ט)דניאל טעה בהאי חושבנא דכתיב 

מלאות ( ירמיהו כט)מ קשו קראי אהדדי כתיב "בספרים מדקאמר בינותי מכלל דטעה מ

עזרא )לחרבות ירושלם אמר רבא לפקידה בעלמא והיינו דכתיב ( דנייאל ט)לבבל וכתיב 

אלהי השמים והוא פקד עלי ' לך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי הכה אמר כורש מ( א

' כה אמר ה( ישעיהו מה)לבנות לו בית בירושלם דרש רב נחמן בר רב חסדא מאי דכתיב 

ה למשיח קובל "ל הקב"למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו וכי כורש משיח היה אלא א

מי בכם ( עזרא א)י והוא אמר אני לך על כורש אני אמרתי הוא יבנה ביתי ויקבץ גליות

חיל פרס ומדי הפרתמים וכתיב למלכי מדי ופרס אמר רבא אתנויי אתנו  : מכל עמו ויעל

בהדדי אי מינן מלכי מינייכו איפרכי ואי מינייכו מלכי מינן איפרכי בהראותו את עושר 

יקר ( אסתר א)ר יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונה כתיב הכא "כבוד מלכותו א

רב ' לכבוד ולתפארת ובמלאות הימים האלה וגו( שמות כח)תפארת גדולתו וכתיב התם 

ושמואל חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך טיפש היה מאן דאמר מלך פיקח היה שפיר 

עבד דקריב רחיקא ברישא דבני מאתיה כל אימת דבעי מפייס להו ומאן דאמר טיפש היה 

א דאי מרדו ביה הנך הני הוו קיימי בהדיה שאלו דאיבעי ליה לקרובי בני מאתיה בריש

י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם "תלמידיו את רשב

אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אם כן שבשושן יהרגו שבכל 

רו לו וכי העולם כולו אל יהרגו אמרו לו אמור אתה אמר להם מפני שהשתחוו לצלם אמ

משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקדוש ברוך הוא לא עשה 

בחצר גנת ביתן המלך רב  : כי לא ענה מלבו( איכה ג)עמהן אלא לפנים והיינו דכתיב 

ושמואל חד אמר הראוי לחצר לחצר הראוי לגינה לגינה הראוי לביתן לביתן וחד אמר 

גינה ולא החזיקתן עד שהכניסן לביתן והחזיקתן במתניתא הושיבן בחצר ולא החזיקתן ב

תנא הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחים אחד לגינה ואחד לביתן חור כרפס ותכלת מאי 

יוסי בר חנינא ' חור רב אמר חרי חרי ושמואל אמר מילת לבנה הציע להם כרפס אמר ר

יהודה אומר הראוי ' רכרים של פסים על גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף תניא 

כ אתה מטיל קנאה בסעודה אלא הם "נחמיה א' לכסף לכסף הראוי לזהב לזהב אמר לו ר

ר אסי אבנים שמתחוטטות על בעליהן וכן הוא "של כסף ורגליהן של זהב בהט ושש א

אבני נזר מתנוססות על אדמתו ודר וסוחרת רב אמר דרי דרי ושמואל ( זכריה ט)אומר 

בכרכי הים ודרה שמה הושיבה באמצע סעודה ומאירה להם כצהרים  אמר אבן טובה יש

דבי רבי ישמעאל תנא שקרא דרור לכל בעלי סחורה והשקות בכלי זהב וכלים מכלים 

שונים משונים מיבעי ליה אמר רבא יצתה בת קול ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים 

ד השקהו יין שגדול הימנו ואתם שונים בהם ויין מלכות רב אמר רב מלמד שכל אחד ואח

מ כדת של תורה מה "מאי כדת אמר רבי חנן משום ר> אין אונס>בשנים והשתיה כדת 

דת של תורה אכילה מרובה משתיה אף סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיה אין 

אונס אמר רבי אלעזר מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתו לעשות כרצון איש ואיש 



ות כרצון מרדכי והמן מרדכי דכתיב איש יהודי המן איש צר ואויב גם אמר רבא לעש

ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות בית הנשים מיבעי ליה אמר רבא שניהן 

לדבר עבירה נתכוונו היינו דאמרי אינשי איהו בקרי ואתתיה 

לביה  בבוציני ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אטו עד השתא לא טב  ב גמרא,דף יב

ת ובדברי "בחמרא אמר רבא יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד

תשבחות אבל אומות העולם שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלות וכן 

בסעודתו של אותו רשע הללו אומרים מדיות נאות והללו אומרים פרסיות נאות אמר להם 

ו לא מדיי ולא פרסי אלא כשדיי רצונכם לראותה אחשורוש כלי שאני משתמש בו אינ

אמרו לו אין ובלבד שתהא ערומה שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו מלמד שהיתה ושתי 

הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת היינו דכתיב 

שר אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת א

נגזר עליה כשם שעשתה כך נגזר עליה ותמאן המלכה ושתי מכדי פריצתא הואי דאמר מר 

ר יוסי בר חנינא מלמד שפרחה בה צרעת "ט לא אתאי א"שניהן לדבר עבירה נתכוונו מ

ויקצף המלך מאד אמאי דלקה ביה כולי האי [ בא גבריאל ועשה לה זנב]במתניתא תנא 

דאבא אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי וההוא אמר רבא שלחה ליה בר אהורייריה 

גברא אשתטי בחמריה מיד וחמתו בערה בו ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי 

העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים אמר להו דיינוה לי אמרו היכי נעביד נימא 

לה במלכותא ליה קטלה למחר פסיק ליה חמריה ובעי לה מינן נימא ליה שבקה קא מזלז

אמרו לו מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון 

דיני נפשות זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייה וטעמא 

שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי ( ירמיהו מח)אמרו ליה דכתיב 

לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר מיד והקרוב אליו כרשנא שתר  אל כלי ובגולה

ר לוי כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר כרשנא אמרו מלאכי השרת "אדמתא תרשיש א

ע כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניך "ה רבש"לפני הקב

לפניך מזבח אדמה תרשיש כלום  שתר כלום הקריבו לפניך שתי תורין אדמתא כלום בנו

תרשיש ושהם וישפה מרס כלום ( שמות כח)שימשו לפניך בבגדי כהונה דכתיב בהו 

מירסו בדם לפניך מרסנא כלום מירסו במנחות לפניך ממוכן כלום הכינו שלחן לפניך 

ויאמר ממוכן תנא ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות אמר רב כהנא 

דיוט קופץ בראש להיות כל איש שורר בביתו אמר רבא אלמלא אגרות מכאן שהה

הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט אמרי מאי האי דשדיר לן להיות 

כל איש שורר בביתו פשיטא אפילו קרחה בביתיה פרדשכא ליהוי ויפקד המלך פקידים 

יפרוש אולת כל ערום יעשה כל ערום יעשה בדעת וכסיל ( משלי יג)ר מאי דכתיב "א

ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה כל ( א אמלכים )בדעת זה דוד דכתיב 

מאן דהוה ליה ברתא אייתה ניהליה וכסיל יפרוש אולת זה אחשורוש דכתיב ויפקד המלך 

איש ' פקידים כל מאן דהוה ליה ברתא איטמרה מיניה איש יהודי היה בשושן הבירה וגו

ני מאי קאמר אי ליחוסא קאתי ליחסיה ואזיל עד בנימין אלא מאי שנא הני תנא כולן ימי

על שמו נקראו בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי בן ששמע אל 

תפלתו בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי 

ר רב נחמן מרדכי מוכתר בנימוסו היה אמר רבה וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתי אמ



יהושע בן לוי אביו מבנימין ואמו מיהודה ורבנן אמרי משפחות ' בר בר חנה אמר ר

מתגרות זו בזו משפחת יהודה אומרת אנא גרים דמתיליד מרדכי דלא קטליה דוד לשמעי 

גיסא  בן גרא ומשפחת בנימין אמרה מינאי קאתי רבא אמר כנסת ישראל אמרה לאידך

ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני מה עשה לי יהודי 

דלא קטליה דוד לשמעי דאתיליד מיניה מרדכי דמיקני ביה המן ומה שילם   א גמרא,דף יג

לי ימיני דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד מיניה המן דמצער לישראל רבי יוחנן אמר 

ז "שכפר בעבודה זרה שכל הכופר בע לעולם מבנימן קאתי ואמאי קרי ליה יהודי על שום

רבי שמעון בן פזי כי הוה פתח ' איתי גוברין יהודאין וגו( דנייאל ג)נקרא יהודי כדכתיב 

ואשתו ( א אדברי הימים )בדברי הימים אמר הכי כל דבריך אחד הם ואנו יודעין לדורשן 

וח ואלה בני היהודיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנ

שמות )ז דכתיב "בתיה בת פרעה אשר לקח מרד אמאי קרי לה יהודיה על שום שכפרה בע

ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה ( ב

ילדה והא רבויי רביתיה לומר לך שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב 

משה ולמה נקרא שמו ירד שירד להם לישראל מן בימיו גדור שגדר  כאילו ילדו ירד זה

פרצותיהן של ישראל חבר שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים סוכו שנעשה להם 

לישראל כסוכה יקותיאל שקוו ישראל לאל בימיו זנוח שהזניח עונותיהן של ישראל אבי 

קח מרד וכי מרד שמו אבי אבי אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות ואלה בני בתיה אשר ל

והלא כלב שמו אמר הקדוש ברוך הוא יבא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא את בת פרעה 

שמרדה בגלולי בית אביה אשר הגלה מירושלם אמר רבא שגלה מעצמו ויהי אומן את 

מ אומר אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה "הדסה קרי לה הדסה וקרי לה אסתר תניא ר

והוא עומד בין ההדסים רבי ( זכריה א)הדסים וכן הוא אומר על שם הצדיקים שנקראו 

יהודה אומר הדסה שמה ולמה נקראת שמה אסתר על שם שהיתה מסתרת דבריה שנאמר 

נחמיה אומר הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אומות ' ר' אין אסתר מגדת את עמה וגו

ולא קצרה היתה אלא  העולם קורין אותה על שום אסתהר בן עזאי אומר אסתר לא ארוכה

יהושע בן קרחה אמר אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה ' בינונית כהדסה ר

כי אין לה אב ואם ובמות אביה ואמה למה לי אמר רב אחא עיברתה מת אביה ילדתה מתה 

מ אל תקרי לבת אלא לבית "אמה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת תנא משום ר

ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ( ב יבשמואל )וכן הוא אומר 

ותגדל עמו ועם בניו יחדו מפתו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת משום 

הכי נמי לבית ואת שבע [ כבית]> לבית>אלא [ כבת]> לבת>דבחיקו תשכב הוות ליה 

אמר רב ' ת נערותיה וגואמר רבא שהיתה מונה בהן ימי שבת וישנה וא' הנערות וגו

יוחנן אמר זרעונים וכן ' שהאכילה מאכל יהודי ושמואל אמר שהאכילה קדלי דחזירי ור

ויהי המלצר נושא את פת בגם ונותן להם זרעונים ששה חדשים ( דנייאל א)הוא אומר 

חייא בר אבא אמר סטכת רב הונא אמר שמן זית שלא ' בשמן המור מאי שמן המור ר

א רבי יהודה אומר אנפקינון שמן זית שלא הביא שליש ולמה סכין אותו הביא שליש תני

שמשיר את השיער ומעדן את הבשר בערב היא באה ובבקר היא שבה אמר רבי יוחנן 

מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו שלא היה משמש מטתו ביום ותהי אסתר נשאת חן 

ל המלך אחשורוש אל א מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו ותלקח אסתר א"אר

בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת ירח שנהנה גוף מן הגוף ויאהב המלך את 



אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות אמר רב ביקש לטעום טעם בתולה 

טעם טעם בעולה טעם ויעש המלך משתה גדול עבד משתיא ולא גליא ליה דלי כרגא ולא 

אזיל שקל עצה ממרדכי ' י ולא גליא ליה ובהקבץ בתולות שנית וגוגליא ליה שדר פרדישנ

הכי לא גליא ליה דכתיב אין אסתר ' אמר אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה ואפי

אמר רבי אלעזר מאי דכתיב ' מגדת מולדתה וגו

בה ברחל זכתה ' לא יגרע מצדיק עיניו בשכר צניעות שהית( איוב לו)  ב גמרא,דף יג

שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר ומאי צניעות  ויצא ממנה

ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי אחי אביה ( בראשית כט)היתה בה ברחל דכתיב 

הוא והלא בן אחות אביה הוא אלא אמר לה מינסבא לי אמרה ליה אין מיהו אבא רמאה 

רה ליה ומי שרי לצדיקי לסגויי הוא ולא יכלת ליה אמר לה אחיו אנא ברמאות אמ

עם נבר תתבר ועם עקש תתפל אמר לה ומאי ( ב כבשמואל )ברמיותא אמר לה אין 

רמיותא אמרה ליה אית לי אחתא דקשישא מינאי ולא מנסיב לי מקמה מסר לה סימנים כי 

( בראשית כט)מטא ליליא אמרה השתא מיכספא אחתאי מסרתינהו ניהלה והיינו דכתיב 

והנה היא לאה מכלל דעד השתא לאו לאה היא אלא מתוך סימנין שמסרה רחל  ויהי בבקר

ללאה לא הוה ידע עד השתא לפיכך זכתה ויצא ממנה שאול ומה צניעות היתה בשאול 

ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל זכה ויצאת ממנו ( א ישמואל )דכתיב 

וסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל ה פוסק גדולה לאדם פ"אסתר ואמר רבי אלעזר כשהקב

ה משפילו "ואם הגיס דעתו הקב'> וגו>ויושיבם לנצח ויגבהו ( איוב לו)הדורות שנאמר 

ואת מאמר מרדכי אסתר עושה אמר רבי ירמיה ' ואם אסורים בזקים וגו( איוב לו)שנאמר 

משמיה >שהיתה מראה דם נדה לחכמים כאשר היתה באמנה אתו אמר רבה בר לימא 

שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי בימים ההם > דרב

חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הקציף ' ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש אמר ר

ושם אתנו נער ( בראשית מא)ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוסף שנאמר "הקב

ס לצדיק ומנו מרדכי דכתיב ויודע הדבר למרדכי עבדים על אדוניהן לעשות נ' עברי וגו

אמר רבי יוחנן בגתן ותרש שני טרסיים הוו והיו מספרין בלשון טורסי ואומרים מיום ' וגו

שבאת זו לא ראינו שינה בעינינו בא ונטיל ארס בספל כדי שימות והן לא היו יודעין כי 

לו והלא אין משמרתי  מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה והיה יודע בשבעים לשון אמר

ומשמרתך שוה אמר לו אני אשמור משמרתי ומשמרתך והיינו דכתיב ויבקש הדבר וימצא 

אמר רבא אחר [ מאי אחר]> אחר מאי>שלא נמצאו במשמרתן אחר הדברים האלה 

כ בורא להם "ה מכה את ישראל אא"ל אין הקב"ה רפואה למכה דאמר ר"שברא הקב

רפאי לישראל ונגלה עון אפרים אבל אומות העולם כ( הושע ז)רפואה תחילה שנאמר 

את מצרים נגוף ' ונגף ה( ישעיהו יט)כ בורא להם רפואה שנאמר "אינו כן מכה אותן ואח

ורפוא ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו אמר רבא בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם 

כיון שנפל פור בחודש  מרדכי ומנו רבנן ולבסוף בכל היהודים הפיל פור הוא הגורל תנא

אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה 

באדר מת ובשבעה באדר נולד ישנו עם אחד אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן 

אמר ליה תא ניכלינהו אמר ליה מסתפינא מאלהיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאי אמר ליה 

ליה אית בהו רבנן אמר ליה עם אחד הן שמא תאמר קרחה אני עושה  ישנו מן המצות אמר

במלכותך מפוזרין הם בין העמים שמא תאמר אית הנאה מינייהו מפורד כפרידה זו שאינה 



עושה פירות ושמא תאמר איכא מדינתא מינייהו תלמוד לומר בכל מדינות מלכותך 

א מנסבי לן ואת דתי המלך אינם ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן ול

י ולמלך אין שוה להניחם דאכלו ושתו ומבזו ליה "י פה"עושים דמפקי לכולא שתא בשה

למלכות ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהן זורקו ושותהו ואם אדוני המלך נוגע בכוסו 

 של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהו אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים

אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול ' ככר כסף וגו

שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על 

השקלים ועל הכלאים ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך 

אמר רבי אבא 

אחשורוש והמן למה הדבר דומה לשני בני אדם לאחד היה לו תל משל ד  א גמרא,דף יד

בתוך שדהו ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו בעל חריץ אמר מי יתן לי תל זה בדמים בעל 

התל אמר מי יתן לי חריץ זה בדמים לימים נזדווגו זה אצל זה אמר לו בעל חריץ לבעל 

סר המלך את טבעתו אמר רבי אבא התל מכור לי תילך אמר לו טול אותה בחנם והלואי וי

בר כהנא גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן 

ר ארבעים "לישראל שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב ת

ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב 

חוץ ממקרא מגילה מאי דרוש אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה  בתורה

שירה ממיתה לחיים לא כל שכן אי הכי הלל נמי נימא לפי ' ומה מעבדות לחירות אמרי

שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ היכי אמרינן 

כשרו כל ארצות לומר שירה משנכנסו שירה כדתניא עד שלא נכנסו ישראל לארץ הו

ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה רב נחמן אמר קרייתא זו הלילא רבא 

' ולא עבדי פרעה אלא הכא הללו עבדי ה' הללו עבדי ה( תהילים קיג)אמר בשלמא התם 

נ קשיא והא תניא "ולא עבדי אחשורוש אכתי עבדי אחשורוש אנן בין לרבא בין לר

סו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה כיון שגלו חזרו להכשירן הראשון משנכנ

ויהי איש אחד מן הרמתים צופים אחד ממאתים צופים ( א אשמואל )ותו ליכא והכתיב 

שנתנבאו להם לישראל מיהוה טובא הוו כדתניא הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים 

כתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה רבי כיוצאי מצרים אלא נבואה שהוצרכה לדורות נ

שמואל בר נחמני אמר אדם הבא משתי רמות שצופות זו את זו רבי חנין אמר אדם הבא 

ובני קרח לא ( במדבר כו)מבני אדם שעומדין ברומו של עולם ומאן נינהו בני קרח דכתיב 

שרה מתו תנא משום רבינו מקום נתבצר להם בגיהנם ועמדו עליו שבע נביאות מאן נינהו 

אבי מלכה ואבי יסכה ( בראשית יא)מרים דבורה חנה אביגיל חולדה ואסתר שרה דכתיב 

יצחק יסכה זו שרה ולמה נקרא שמה יסכה שסכתה ברוח הקדש שנאמר ' ואמר ר

א יסכה שהכל סוכין ביופיה "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה ד( בראשית כא)

נ אמר "ת אהרן ולא אחות משה אמר רותקח מרים הנביאה אחו( שמות טו)מרים דכתיב 

רב שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן ואומרת עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל 

ובשעה שנולד נתמלא כל הבית כולו אורה עמד אביה ונשקה על ראשה אמר לה בתי 

נתקיימה נבואתיך וכיון שהשליכוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה ואמר לה בתי 

ותתצב אחותו מרחוק לדעה לדעת מה יהא בסוף ( שמות ב)אתיך היינו דכתיב היכן נבו

ודבורה אשה נביאה אשת לפידות מאי אשת לפידות ( שופטים ד)נבואתה דבורה דכתיב 



והיא יושבת תחת תומר מאי שנא תחת תומר ( שופטים ד)שהיתה עושה פתילות למקדש 

מר זה אין לו אלא לב אחד אף שמעון בן אבשלום משום יחוד דבר אחר מה ת' אמר ר

א שמואל )ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד לאביהן שבשמים חנה דכתיב 

רמה קרני ולא רמה פכי דוד ושלמה ' רמה קרני בה' ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בה( ב

א שמואל )שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן 

כי אין בלתך אמר רב יהודה בר מנשיא אל תקרי בלתך אלא לבלותך ' דוש כהאין ק( ב

ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו אבל הקדוש "שלא כמדת הקב

ואין צור כאלהינו אין צייר כאלהינו אדם צר ( א בשמואל )ברוך הוא מבלה מעשה ידיו 

ה צר "נשמה קרבים ובני מעים אבל הקבצורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ו

( א כהשמואל )צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים אביגיל דכתיב 

והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר בסתר ההר מן ההר מיבעי ליה אמר רבה 

בר שמואל על עסקי דם הבא מן הסתרים נטלה דם והראתה לו אמר לה וכי מראין דם 

בלילה אמרה לו וכי דנין דיני נפשות בלילה אמר לה 

מורד במלכות הוא ולא צריך למידייניה אמרה לו עדיין שאול קיים ולא   ב גמרא,דף יד

היום ]ברוך טעמך וברוכה את אשר כליתני ( א כהשמואל )יצא טבעך בעולם אמר לה 

' אורה גמבא בדמים דמים תרתי משמע אלא מלמד שגילתה את שוקה והלך ל[ הזה

לא תהיה זאת לך לפוקה זאת מכלל ( א כהשמואל )פרסאות אמר לה השמיעי לי אמרה לו 

והיתה נפש ( א כהשמואל )דאיכא אחריתי ומאי ניהו מעשה דבת שבע ומסקנא הכי הואי 

' והטיב ה( א כהשמואל )אדוני צרורה בצרור החיים כי הוות מיפטרא מיניה אמרה ליה 

מר רב נחמן היינו דאמרי אינשי איתתא בהדי שותא פילכא לאדוני וזכרת את אמתך א

וילך ( ב כבמלכים )איכא דאמרי שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מיטייפי חולדה דכתיב 

ובמקום דקאי ירמיה היכי מתנביא איהי אמרי בי רב ' חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור וגו

ויאשיה גופיה היכי שביק  משמיה דרב חולדה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפיד עליה

יוחנן אמר ירמיה ' ירמיה ומשדר לגבה אמרי דבי רבי שילא מפני שהנשים רחמניות הן ר

כי המוכר ( יחזקאל ז)לא הוה התם שהלך להחזיר עשרת השבטים ומנלן דאהדור דכתיב 

אל הממכר לא ישוב אפשר יובל בטל ונביא מתנבא עליו שיבטל אלא מלמד שירמיה 

ויאמר מה הציון הלז אשר אני ( ב כגמלכים )יהו בן אמון מלך עליהן דכתיב החזירן ויאש

רואה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש האלהים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים 

האלה אשר עשית על המזבח בבית אל וכי מה טיבו של יאשיהו על המזבח בבית אל אלא 

גם יהודה שת קציר לך בשובי ( הושע ו)מלמד שיאשיהו מלך עליהן רב נחמן אמר מהכא 

ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות בגדי מלכות ( אסתר ה)שבות עמי אסתר דכתיב 

( א יבדברי הימים )מיבעי ליה אלא שלבשתה רוח הקדש כתיב הכא ותלבש וכתיב התם 

 אמר רב נחמן לא יאה יהירותא לנשי תרתי נשי יהירן הויין' ורוח לבשה את עמשי וגו

( שופטים י)וסניין שמייהו חדא שמה זיבורתא וחדא שמה כרכושתא זיבורתא כתיב בה 

אמרו ( ב כבמלכים )ותשלח ותקרא לברק ואילו איהי לא אזלה לגביה כרכושתא כתיב בה 

לאיש ולא אמרה אמרו למלך אמר רב נחמן חולדה מבני בניו של יהושע היתה כתיב הכא 

בתמנת חרס איתיביה רב עינא סבא ( יהושוע כד) בן חרחס וכתיב התם( ב כבמלכים )

לרב נחמן שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה ואלו הן נריה ברוך ושריה מחסיה 

ירמיה חלקיה חנמאל ושלום רבי יהודה אומר אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב 



ני אמר ליה את תקות חוט הש( יהושוע ב)הזונה היתה כתיב הכא בן תקוה וכתיב התם 

עינא סבא ואמרי לה פתיא אוכמא מיני ומינך תסתיים שמעתא דאיגיירא ונסבה יהושע ומי 

נון בנו יהושע בנו בני לא הוו ליה בנתן ( א זדברי הימים )הוו ליה זרעא ליהושע והכתיב 

הוו ליה 

בשלמא אינהו מיפרשי אלא אבהתייהו מנלן כדעולא דאמר עולא כל   א גמרא,דף טו

שמו ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא בן נביא שמו ולא שם אביו בידוע מקום ש

שהוא נביא ולא בן נביא שמו ושם עירו מפורש בידוע שהוא מאותה העיר שמו ולא שם 

עירו בידוע שהוא מירושלים במתניתא תנא כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומין ופרט לך 

אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה ' דבר ה( צפניה א)הכתוב באחד מהן לשבח כגון 

ויהי ( ירמיהו מא)בידוע שהוא צדיק בן צדיק וכל שפרט לך הכתוב באחד מהן לגנאי כגון 

בחדש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע בידוע שהוא רשע בן רשע אמר רב 

ריה נחמן מלאכי זה מרדכי ולמה נקרא שמו מלאכי שהיה משנה למלך מיתיבי ברוך בן נ

ושריה בן מעשיה ודניאל ומרדכי בלשן וחגי זכריה ומלאכי כולן נתנבאו בשנת שתים 

א מלאכי שמו אמר "לדריוש תיובתא תניא אמר רבי יהושע בן קרחה מלאכי זה עזרא וחכ

בגדה ( מלאכי ב)רב נחמן מסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא דכתיב בנביאות מלאכי 

אשר אהב ובעל בת אל ' רושלם כי חלל יהודה קדש היהודה ותועבה נעשתה בישראל ובי

ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ( עזרא י)נכר ומאן אפריש נשים נכריות עזרא דכתיב 

ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונושב נשים נכריות תנו רבנן ארבע נשים יפיפיות 

ר אסתר ירקרוקת ואסתר ולמאן דאמ[ רחב ואביגיל]> ואביגיל רחב>היו בעולם שרה 

היתה מפיק אסתר ומעייל ושתי תנו רבנן רחב בשמה זינתה יעל בקולה אביגיל בזכירתה 

ל רב נחמן "מיכל בת שאול בראייתה אמר רבי יצחק כל האומר רחב רחב מיד ניקרי א

אנא אמינא רחב רחב ולא איכפת לי אמר ליה כי קאמינא ביודעה ובמכירה ומרדכי ידע 

י אמר רב אמר גבה המן מאחשורוש ושמואל אמר גבר מלכא את כל אשר נעשה מא

ירמיה ' עילאה ממלכא תתאה ותתחלחל המלכה מאי ותתחלחל אמר רב שפירסה נדה ור

אמר שהוצרכה לנקביה ותקרא אסתר להתך אמר רב התך זה דניאל ולמה נקרא שמו התך 

ה זה ועל מה שחתכוהו מגדולתו ושמואל אמר שכל דברי מלכות נחתכין על פיו לדעת מ

זה אמר רבי יצחק שלחה לו שמא עברו ישראל על חמשה חומשי תורה דכתיב בהן 

מזה ומזה הם כתובים ויגידו למרדכי את דברי אסתר ואילו איהו לא אזל ( שמות לב)

עד אשר לא כדת ' לגביה מכאן שאין משיבין על הקלקלה לך כנוס את כל היהודים וגו

יום ויום עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון וכאשר  אמר רבי אבא שלא כדת היה שבכל

אבדתי אבדתי כשם שאבדתי מבית אבא כך אובד ממך ויעבור מרדכי אמר רב שהעביר 

יום ראשון של פסח בתענית ושמואל אמר דעבר ערקומא דמיא ויהי ביום השלישי ותלבש 

לבשתה אסתר מלכות בגדי מלכות מיבעי ליה אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא מלמד ש

ורוח לבשה את עמשי ואמר ( א יבדברי הימים )רוח הקדש כתיב הכא ותלבש וכתיב התם 

רבי אלעזר אמר רבי חנינא לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך שהרי שני גדולי 

הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה בהן ואלו הן דוד ודניאל דוד דברכיה ארונה דכתיב 

אלהך ( דנייאל ו)דניאל דברכיה דריוש דכתיב ' ה אל המלך וגוויאמר ארונ( ב כדשמואל )

די אנת פלח ליה בתדירא הוא ישיזבינך ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא אל תהי קללת 

הנה הוא לך כסות עינים ( בראשית כ)הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה 



' יניו ואמר רבי אלעזר אמר רויהי כי זקן יצחק ותכהין ע( בראשית כז)ונתקיים בזרעה 

ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם שופת קדרה "חנינא בא וראה שלא כמדת הקב

ה נותן מים ואחר כך שופת הקדרה לקיים מה שנאמר "כ נותן לתוכה מים אבל הקב"ואח

א אמר רבי חנינא כל האומר דבר בשם "לקול תתו המון מים בשמים ואמר ר( ירמיהו י)

א אמר רבי "ולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ואמר ראומרו מביא גא

חנינא צדיק אבד לדורו אבד משל לאדם שאבדה לו מרגלית כל מקום שהיא מרגלית שמה 

לא אבדה אלא לבעלה וכל זה איננו שוה לי אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא בשעה שראה 

לי כדרב חסדא דאמר רב חסדא המן את מרדכי יושב בשער המלך אמר כל זה אינו שוה 

זה בא בפרוזבולי וזה בא 

בפרוזבוטי אמר רב פפא וקרו ליה עבדא דמזדבן בטלמי וכל זה איננו   ב גמרא,דף טו

שוה לי מלמד שכל גנזיו של אותו רשע חקוקין על לבו ובשעה שרואה את מרדכי יושב 

ה "נא עתיד הקבאלעזר אמר רבי חני' בשער המלך אמר כל זה איננו שוה לי ואמר ר

צבאות ' ביום ההוא יהיה ה( ישעיהו כח)להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק שנאמר 

מאי לעטרת צבי ולצפירת תפארה לעושין צביונו ולמצפין תפארתו [ 'וגו]לעטרת צבי 

ל לשאר עמו למי שמשים עצמו כשירים ולרוח משפט זה הדן את יצרו "יכול לכל ת

אמת לאמתו ולגבורה זה המתגבר על יצרו משיבי מלחמה  וליושב על המשפט זה הדן דין

שמשכימין ומעריבין בבתי [ ח"אלו ת]שנושאין ונותנין במלחמתה של תורה שערה 

ה רבונו של עולם מה נשתנו אלו "כנסיות ובבתי מדרשות אמרה מדת הדין לפני הקב

תורה אמר מאלו אמר לה הקדוש ברוך הוא ישראל עסקו בתורה אומות העולם לא עסקו ב

( א כהשמואל )ליה גם אלה ביין שגו ובשכר תעו פקו פליליה אין פקו אלא גיהנם שנאמר 

ונתן בפלילים ( שמות כא)ולא תהיה זאת לך לפוקה ואין פליליה אלא דיינין שנאמר 

ר לוי כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה הימנה "ותעמד בחצר בית המלך הפנימית א

אלי אלי למה עזבתני שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס  (תהילים כב)שכינה אמרה 

הצילה מחרב נפשי מיד כלב ( תהילים כב)כרצון או שמא על שקראתיו כלב שנאמר 

הושיעני מפי אריה ויהי כראות המלך ( תהילים כב)יחידתי חזרה וקראתו אריה שנאמר 

שעה אחד שהגביה  מלאכי השרת נזדמנו לה באותה' את אסתר המלכה אמר רבי יוחנן ג

את צוארה ואחד שמשך חוט של חסד עליה ואחד שמתח את השרביט וכמה אמר רבי 

ירמיה שתי אמות היה והעמידו על שתים עשרה ואמרי לה על שש עשרה ואמרי לה על 

עשרים וארבע במתניתא תנא על ששים וכן אתה מוצא באמתה של בת פרעה וכן אתה 

שיני רשעים שברת ואמר ריש לקיש אל תקרי ( ג תהילים)מוצא בשיני רשעים דכתיב 

א ששמע מרבו ורבו מרבו מאתים "שברת אלא שריבבת רבה בר עופרן אמר משום ר

ויאמר לה המלך לאסתר המלכה מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש חצי המלכות ולא כל 

המלכות ולא דבר שחוצץ למלכות ומאי ניהו בנין בית המקדש יבא המלך והמן אל 

תהילים )א אומר פחים טמנה לו שנאמר "ר מה ראתה אסתר שזימנה את המן ר"ה תהמשת

אם ( משלי כה)יהושע אומר מבית אביה למדה שנאמר ' יהי שלחנם לפניהם לפח ר( סט

יהודה אומר כדי ' מ אומר כדי שלא יטול עצה וימרוד ר"ר' רעב שונאך האכילהו לחם וגו

מר כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית נחמיה או' שלא יכירו בה שהיא יהודית ר

ש בן מנסיא "יוסי אומר כדי שיהא מצוי לה בכל עת ר' המלך ויסיחו דעתן מן הרחמים ר

אומר אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס רבי יהושע בן קרחה אומר אסביר לו פנים כדי 



יין צריכין אנו שיהרג הוא והיא רבן גמליאל אומר מלך הפכפכן היה אמר רבן גמליאל עד

משלי )למודעי דתניא רבי אליעזר המודעי אומר קנאתו במלך קנאתו בשרים רבה אמר 

בחומם אשית את משתיהם ( ירמיהו נא)לפני שבר גאון אביי ורבא דאמרי תרוייהו ( טז

ל ככולהו תנאי "ל כמאן חזיא אסתר ועבדא הכי א"אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו א' וגו

' ספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו וכמה רוב בניו אמר רב לוככולהו אמוראי וי

עשרה מתו ועשרה נתלו ועשרה מחזרין על הפתחים ורבנן אמרי אותן שמחזרין על 

שבעים בלחם נשכרו אל תקרי שבעים אלא ( א בשמואל )הפתחים שבעים הויא דכתיב 

ניו ורוב בגימטריא שבעים ורמי בר אבא אמר כולן מאתים ושמונה הוו שנאמר ורוב ב

מאתן וארביסר הוו אמר רב נחמן בר יצחק ורב כתיב בלילה ההוא נדדה שנת המלך אמר 

רבי תנחום נדדה שנת מלכו של עולם ורבנן אמרי נדדו עליונים נדדו תחתונים רבא אמר 

שנת המלך אחשורוש ממש נפלה ליה מילתא בדעתיה אמר מאי דקמן דזמינתיה אסתר 

שקלי עילויה דההוא גברא למקטליה הדר אמר אי הכי לא הוה גברא  להמן דלמא עצה קא

דרחים לי דהוה מודע לי הדר אמר דלמא איכא איניש דעבד בי טיבותא ולא פרעתיה 

משום הכי מימנעי אינשי ולא מגלו לי מיד ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים 

מבעי ליה מלמד  ויהיו נקראים מלמד שנקראים מאיליהן וימצא כתוב כתב

שילא איש כפר ' ששמשי מוחק וגבריאל כותב אמר רבי אסי דרש ר  א גמרא,דף טז

תמרתא ומה כתב שלמטה שלזכותן של ישראל אינו נמחק כתב שלמעלה לא כל שכן 

לא נעשה עמו דבר אמר רבא לא מפני שאוהבין את מרדכי אלא מפני ששונאים ( אסתר ו)

ליה מנו מרדכי אמר ליה הכין לו תנא לו הכין ועשה כן למרדכי אמר ( אסתר ו)את המן 

היושב בשער ( אסתר ו)היהודי אמר ליה טובא מרדכי איכא ביהודאי אמר ליה ( אסתר ו)

המלך אמר ליה סגי ליה בחד דיסקרתא אי נמי בחד נהרא אמר ליה הא נמי הב ליה אל 

תפל דבר מכל אשר דברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס אזל אשכחיה דיתבי רבנן קמיה 

הלכות קמיצה לרבנן כיון דחזייה מרדכי דאפיק לקבליה וסוסיה מיחד בידיה  ומחוי להו

מירתת אמר להו לרבנן האי רשיעא למיקטל נפשי קא אתי זילו מקמיה די לא תכוו 

בגחלתו בההיא שעתא נתעטף מרדכי וקם ליה לצלותא אתא המן ויתיב ליה קמייהו 

תו אמרו ליה בזמן שבית המקדש ואוריך עד דסליק מרדכי לצלותיה אמר להו במאי עסקי

קיים מאן דמנדב מנחה מייתי מלי קומציה דסולתא ומתכפר ליה אמר להו אתא מלי קומצי 

קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי אמר ליה רשע עבד שקנה נכסים עבד למי 

א ונכסים למי אמר ליה קום לבוש הני מאני ורכוב האי סוסיא דבעי לך מלכא אמר ליה ל

יכילנא עד דעיילנא לבי בני ואשקול למזייא דלאו אורח ארעא לאשתמושי במאני דמלכא 

הכי שדרה אסתר ואסרתינהו לכולהו בי בני ולכולהו אומני עייליה איהו לבי בני ואסחיה 

ואזיל ואייתי זוזא מביתיה וקא שקיל ביה מזייה בהדי דקא שקיל ליה אינגד ואיתנח אמר 

מר ליה גברא דהוה חשיב ליה למלכא מכולהו רברבנוהי השתא ליה אמאי קא מיתנחת א

לישוייה בלאני וספר אמר ליה רשע ולאו ספר של כפר קרצום היית תנא המן ספר של 

כפר קרצום היה עשרים ושתים שנה בתר דשקלינהו למזייה לבשינהו למאניה אמר ליה 

סליק כי סליק בעט ביה סק ורכב אמר ליה לא יכילנא דכחישא חילאי מימי תעניתא גחין ו

בנפל אויבך אל תשמח אמר ליה הני מילי בישראל ( משלי כד)אמר ליה לא כתיב לכו 

ויקרא לפניו ככה ( אסתר ו)ואתה על במותימו תדרוך ( דברים לג)אבל בדידכו כתיב 

יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו כי הוה נקיט ואזיל בשבילא דבי המן חזיתיה ברתיה 



סברה האי דרכיב אבוה והאי דמסגי קמיה מרדכי שקלה עציצא דבית  דקיימא אאיגרא

הכסא ושדיתיה ארישא דאבוה דלי עיניה וחזת דאבוה הוא נפלה מאיגרא לארעא ומתה 

והיינו דכתיב וישב מרדכי אל שער המלך אמר רב ששת ששב לשקו ולתעניתו והמן נדחף 

רע לו ויספר המן לזרש אשתו אל ביתו אבל וחפוי ראש אבל על בתו וחפוי ראש על שאי

קרי להו אוהביו וקרי להו חכמיו אמר רבי יוחנן כל האומר דבר חכמה ' ולכל אוהביו וגו

אמרו ליה אי משאר ' אפילו באומות העולם נקרא חכם אם מזרע היהודים מרדכי וגו

שבטים קאתי יכלת ליה ואי משבט יהודה ובנימין ואפרים ומנשה לא יכלת ליה יהודה 

לפני אפרים ובנימין ( תהילים פ)ידך בערף אויביך אינך דכתיב בהו ( בראשית מט) דכתיב

יהודה בר אלעאי שתי ' כי נפל תפול לפניו דרש ר( אסתר ו)ומנשה עוררה את גבורתך 

נפילות הללו למה אמרו לו אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים כשהן יורדין יורדין 

וסריסי המלך הגיעו ויבהילו מלמד ( אסתר ו)וכבים עד עפר וכשהן עולין עולין עד לכ

כי אין הצר שוה בנזק המלך אמרה לו צר זה ' שהביאוהו בבהלה כי נמכרנו אני ועמי וגו

אינו שוה בנזק של מלך איקני בה בושתי וקטלה השתא איקני בדידי ומבעי למקטלי 

רבי אבהו ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה ויאמר ויאמר למה לי אמר 

בתחלה על ידי תורגמן כיון דאמרה ליה מדבית שאול קאתינא מיד ויאמר לאסתר 

אלעזר מלמד שהיתה מחווה ' ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה אמר ר : המלכה

והמלך שב מגנת ' והמלך קם בחמתו וגו : כלפי אחשורוש ובא מלאך וסטר ידה כלפי המן

ה בחימה אף שיבה בחימה דאזל ואשכח למלאכי השרת הביתן מקיש שיבה לקימה מה קימ

דאידמו ליה כגברי וקא עקרי לאילני דבוסתני ואמר להו מאי עובדייכו אמרו ליה דפקדינן 

המן אתא לביתיה והמן נופל על המטה נופל נפל מיבעי ליה אמר רבי אלעזר מלמד שבא 

כבוש את המלכה עמי מלאך והפילו עליה אמר ויי מביתא ויי מברא ויאמר המלך הגם ל

אמר רבי אלעזר אף חרבונה רשע באותה עצה היה כיון שראה ' בבית ויאמר חרבונה וגו

וישלך עליו ולא יחמול מידו ברוח ( איוב כו)שלא נתקיימה עצתו מיד ברח והיינו דכתיב 

יברח וחמת המלך שככה שתי שכיכות הללו למה אחת של מלכו של עולם ואחת של 

לכלם נתן לאיש ( בראשית מה)אחת של אסתר ואחת של ושתי  אחשורוש ואמרי לה

חליפות שמלות ולבנימן נתן חמש חליפות אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק 

יכשל בו דאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב בשביל   ב גמרא,דף טז

אבותינו משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו נתגלגל הדבר וירדו 

למצרים אמר רבי בנימן בר יפת רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך 

ויפול ( בראשית מה)' בחמשה לבושי מלכות שנאמר ומרדכי יצא בלבוש מלכות תכלת וגו

על צוארי בנימן אחיו כמה צוארין הוו ליה לבנימין אמר רבי אלעזר בכה על שני מקדשים 

של בנימין ועתידין ליחרב ובנימין בכה על צואריו בכה על משכן שעתידין להיות בחלקו 

והנה עיניכם רואות ( בראשית מה)שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב 

ועיני אחי בנימין אמר רבי אלעזר אמר להם כשם שאין בלבי על בנימין אחי שלא היה 

ולאביו שלח ( בראשית מה)לבי  במכירתי כך אין בלבי עליכם כי פי המדבר אליכם כפי כן

בנימין בר יפת אמר ' כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים מאי מטוב מצרים אמר ר

וילכו גם אחיו ויפלו ( בראשית נ)שדעת זקנים נוחה הימנו [ ישן]רבי אלעזר שלח לו יין 

סגיד לפניו אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר היינו דאמרי אינשי תעלא בעידניה 

וישתחו ( בראשית מז)ליה תעלא מאי בצירותיה מאחווה אלא אי איתמר הכי איתמר 



ישראל על ראש המטה אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר תעלא בעידניה סגיד ליה 

וינחם אותם וידבר על לבם אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר מלמד ( בראשית נ)

לב ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד נר אחד שאמר להם דברים שמתקבלין על ה

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר אמר ( אסתר ח)היאך יכול לכבות עשרה נרות 

כי נר מצוה ותורה אור שמחה זה יום ( משלי ו)רב יהודה אורה זו תורה וכן הוא אומר 

( תהילים קיט)אומר ושמחת בחגך ששון זו מילה וכן הוא ( דברים טז)טוב וכן הוא אומר 

וראו כל עמי הארץ כי ( דברים כח)שש אנכי על אמרתך ויקר אלו תפלין וכן הוא אומר 

נקרא עליך ויראו ממך ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפלין שבראש ואת ' שם ה

עשרת בני המן אמר רב אדא דמן יפו עשרת בני המן ועשרת צריך ' פרשנדתא וגו

ו "מאי טעמא כולהו בהדי הדדי נפקו נשמתייהו אמר רבי יוחנן וי לממרינהו בנשימה אחת

דויזתא צריך למימתחה בזקיפא כמורדיא דלברות מאי טעמא כולהו בחד זקיפא אזדקיפו 

שילא איש כפר תמרתא כל השירות כולן נכתבות אריח ' אמר רבי חנינא בר פפא דרש ר

כי כנען שאריח על גבי אריח על גבי לבינה ולבינה על גבי אריח חוץ משירה זו ומל

ולבינה על גבי לבינה מאי טעמא שלא תהא תקומה למפלתן ויאמר המלך לאסתר המלכה 

בשושן הבירה הרגו היהודים אמר רבי אבהו מלמד שבא מלאך וסטרו על פיו ובבאה לפני 

המלך אמר עם הספר אמר אמרה מיבעי ליה אמר רבי יוחנן אמרה לו יאמר בפה מה 

דברי שלום ואמת אמר רבי תנחום ואמרי לה אמר רבי אסי מלמד שצריכה שכתוב בספר 

שרטוט כאמיתה של תורה ומאמר אסתר קיים מאמר אסתר אין דברי הצומות לא אמר 

הפורים האלה כי מרדכי [ דברי]> את ימי>רבי יוחנן דברי הצומות ומאמר אסתר קיים 

אחיו לרוב אחיו ולא לכל אחיו  היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב

ת יותר מהצלת נפשות "מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין אמר רב יוסף גדול ת

אשר ( עזרא ב)ולבסוף בתר חמשה מעיקרא כתיב ' דמעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר ד

הבאים ( נחמיה ו)באו עם זרובבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן ולבסוף כתיב 

וע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן אמר רב ואיתימא רב שמואל עם זרובבל יש

בר מרתא גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא 

הניחו עזרא ועלה אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא גדול תלמוד תורה יותר 

ית עבר לא נענש דאמר מר מכבוד אב ואם שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בב

למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי ליחס בהן שנותיו של יעקב דכתיב   א גמרא,דף יז

ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים כמה קשיש ( בראשית כה)

ואברם בן שמונים שנה ושש שנים ( בראשית טז)ישמעאל מיצחק ארביסר שנין דכתיב 

ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את ( בראשית כא)ל לאברם וכתיב בלדת הגר את ישמעא

ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם בר כמה הוה ישמעאל ( בראשית כה)יצחק בנו וכתיב 

כדאתיליד יעקב בר שבעים וארבעה כמה פיישן משניה שתין ותלת ותניא היה יעקב אבינו 

( בראשית כח)עאל דכתיב בשעה שנתברך מאביו בן ששים ושלש שנה ובו בפרק מת ישמ

וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נביות ' וירא עשו כי ברך וגו

ממשמע שנאמר בת ישמעאל איני יודע שהיא אחות נביות מלמד שקידשה ישמעאל ומת 

והשיאה נביות אחיה שתין ותלת וארביסר עד דמתיליד יוסף הא שבעין ושבעה וכתיב 

ף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה הא מאה ושבע שב דשבעא ויוס( בראשית מא)

ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני ( בראשית מז)ותרתי דכפנא הא מאה ושיתסר וכתיב 



חייך ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מאה ושיתסר הויין אלא 

יעקב בבית עבר מוטמן מ ארבע עשרה שנין דהוה בבית עבר לא חשיב להו דתניא היה "ש

ארבע עשרה שנה עבר מת לאחר שירד יעקב אבינו לארם נהרים שתי שנים יצא משם 

ובא לו לארם נהרים נמצא כשעמד על הבאר בן שבעים ושבע שנה ומנלן דלא מיענש 

דתניא נמצא יוסף שפירש מאביו עשרים ושתים שנה כשם שפירש יעקב אבינו מאביו 

אלא ארביסר דהוה בבית עבר לא חשיב להו סוף סוף דבית דיעקב תלתין ושיתא הויין 

לבן עשרין שנין הויין אלא משום דאשתהי באורחא תרתין שנין דתניא יצא מארם נהרים 

ויעקב נסע סכותה ויבן ( בראשית לג)ובא לו לסכות ועשה שם שמונה עשר חודש שנאמר 

:  בחיםלו בית ולמקנהו עשה סכות ובבית אל עשה ששה חדשים והקריב ז

  

מסכת מגילה פרק ב 

הקורא את המגילה למפרע לא יצא קראה על פה קראה תרגום בכל לשון   א משנה,דף יז

לא יצא אבל קורין אותה ללועזות בלעז והלועז ששמע אשורית יצא קראה סירוגין 

ומתנמנם יצא היה כותבה דורשה ומגיהה אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצא היתה כתובה 

קרא ובקומוס ובקנקנתום על הנייר ועל הדפתרא לא יצא עד שתהא כתובה בסם ובסי

: אשורית על הספר ובדיו

מ אמר רבא דאמר קרא ככתבם וכזמנם מה זמנם למפרע לא אף "מה  א גמרא,דף יז

כתבם למפרע לא מידי קריאה כתיבה הכא עשייה כתיבה דכתיב להיות עושים את שני 

האלה נזכרים ונעשים איתקש זכירה לעשייה מה עשייה הימים אלא מהכא דכתיב והימים 

למפרע לא אף זכירה למפרע לא תנא וכן בהלל וכן בקריאת שמע ובתפלה הלל מנלן רבה 

זה היום ( תהילים קיח)ממזרח שמש עד מבואו רב יוסף אמר ( תהילים קיג)אמר דכתיב 

' יצחק ואיתימא ר מבורך ורב נחמן בר' יהי שם ה( תהילים קיג)רב אויא אמר ' עשה ה

ש ככתבה דברי "ש דתניא ק"מעתה ועד עולם ק( תהילים קיג)אחא בר יעקב אמר מהכא 

ט דרבי אמר קרא "א בכל לשון מ"רבי וחכ

שמע בכל ( דברים ו)ט אמר קרא "והיו בהויתן יהו ורבנן מ( דברים ו)  ב גמרא,דף יז

ע לאזניך מה שאתה לשון שאתה שומע ורבי נמי הא כתיב שמע ההוא מיבעי ליה השמ

מוציא מפיך ורבנן סברי כמאן דאמר הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ורבנן נמי 

הכתיב והיו ההוא מיבעי ליה שלא יקרא למפרע ורבי שלא יקרא למפרע מנא ליה מדברים 

הדברים ורבנן דברים הדברים לא משמע להו לימא קסבר רבי כל התורה כולה בכל לשון 

א דעתך בלשון הקודש נאמרה למה לי למכתב והיו אצטריך סלקא דעתך נאמרה דאי סלק

שמע כרבנן כתב רחמנא והיו לימא קסברי רבנן כל התורה בלשון הקודש נאמרה דאי 

סלקא דעתך בכל לשון נאמרה למה לי למכתב שמע איצטריך סלקא דעתך אמינא והיו 

יר שמונה עשרה ברכות כרבי כתב רחמנא שמע תפלה מנא לן דתניא שמעון הפקולי הסד

לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה אמר רבי יוחנן ואמרי לה במתניתא תנא מאה ועשרים 

ר מנין שאומרים אבות "זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר ת

הבו ( תהילים כט)בני אלים ומנין שאומרים גבורות שנאמר ' הבו לה( תהילים כט)שנאמר 



כבוד שמו השתחוו ' הבו לה( תהילים כט)ד ועוז ומנין שאומרים קדושות שנאמר כבו' לה

והקדישו את ( ישעיהו כט)בהדרת קדש ומה ראו לומר בינה אחר קדושה שנאמר ' לה

קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו וסמיך ליה וידעו תועי רוח בינה ומה ראו לומר 

ין ושב ורפא לו אי הכי לימא רפואה בתרה ולבבו יב( ישעיהו ו)תשובה אחר בינה דכתיב 

וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח ' וישוב אל ה( ישעיהו נה)ד דכתיב "דתשובה לא ס

הסולח לכל עוניכי ( תהילים קג)ומאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא כתב קרא אחרינא 

יא הרופא לכל תחלואיכי הגואל משחת חייכי למימרא דגאולה ורפואה בתר סליחה ה

והכתיב ושב ורפא לו ההוא לאו רפואה דתחלואים היא אלא רפואה דסליחה היא ומה ראו 

לומר גאולה בשביעית אמר רבא מתוך שעתידין ליגאל בשביעית לפיכך קבעוה בשביעית 

והאמר מר בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא מלחמה נמי 

ואה בשמינית אמר רבי אחא מתוך שנתנה מילה אתחלתא דגאולה היא ומה ראו לומר רפ

בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית 

שבור זרוע רשע ודוד כי ( תהילים י)אמר רבי אלכסנדרי כנגד מפקיעי שערים דכתיב 

קאל יחז)אמרה בתשיעית אמרה ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים דכתיב 

ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא וכיון ( לו

ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור ( ישעיהו א)שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים שנאמר 

ואשיבה שופטיך כבראשונה וכיון שנעשה דין מן הרשעים כלו ( ישעיהו א)סיגיך וכתיב 

וכיון > יכלו>ושבר פושעים וחטאים יחדיו ( ישעיהו א)המינים וכולל זדים עמהם שנאמר 

וכל קרני ( תהילים עה)מתרוממת קרן צדיקים דכתיב { המינים> }הפושעים>שכלו 

( ויקרא יט)רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק וכולל גירי הצדק עם הצדיקים שנאמר 

תרוממת קרנם מפני שיבה תקום והדרת פני זקן וסמיך ליה וכי יגור אתכם גר והיכן מ

שאלו שלום ירושלם ישליו אוהביך וכיון שנבנית ( תהילים קכב)בירושלים שנאמר 

ירושלים בא דוד שנאמר 

אלהיהם ואת דוד מלכם ' אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה( הושע ג)  א גמרא,דף יח

והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית ( ישעיהו נו)וכיון שבא דוד באתה תפלה שנאמר 

פלתי וכיון שבאת תפלה באת עבודה שנאמר עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי וכיון ת

זובח תודה יכבדנני ומה ראו לומר ברכת ( תהילים נ)שבאת עבודה באתה תודה שנאמר 

וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות ( ויקרא ט)כהנים אחר הודאה דכתיב 

מי ' ד דכתיב וירד מעשות החטאת וגו"בודה לא סהחטאת והעולה והשלמים אימא קודם ע

ד דכתיב זובח תודה מאי חזית "כתיב לעשות מעשות כתיב ולימרה אחר העבודה לא ס

דסמכת אהאי סמוך אהאי מסתברא עבודה והודאה חדא מילתא היא ומה ראו לומר שים 

כם ושמו את שמי על בני ישראל ואני אבר( במדבר ו)שלום אחר ברכת כהנים דכתיב 

יברך את עמו בשלום וכי מאחר דמאה ' ה( תהילים כט)ה שלום שנאמר "ברכה דהקב

ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו תפלה על הסדר שמעון הפקולי מאי הסדיר 

ר אלעזר מאי "ה דא"שכחום וחזר וסדרום מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב

למי ' תהלתו למי נאה למלל גבורות ה ישמיע כל' מי ימלל גבורות ה( תהילים קו)דכתיב 

ה "ר יוחנן המספר בשבחו של הקב"שיכול להשמיע כל תהלתו אמר רבה בר בר חנה א

היסופר לו כי אדבר אם אמר איש כי יבלע ( איוב לז)יותר מדאי נעקר מן העולם שנאמר 

( תהילים סה)יהודה איש כפר גבוריא ואמרי לה איש כפר גבור חיל מאי דכתיב ' דרש ר



לך דומיה תהלה סמא דכולה משתוקא כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא מלה בסלע 

מנלן אמר רבא אתיא זכירה זכירה כתיב  : 'קראה על פה לא יצא וכו : משתוקא בתרין

כתב זאת זכרון בספר מה להלן בספר ( שמות יז)הכא והימים האלה נזכרים וכתיב התם 

ה היא דלמא עיון בעלמא לא סלקא דעתך אף כאן בספר וממאי דהאי זכירה קריא

זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב ( דברים כה[ )דתניא]> דכתיב>

היכי דמי אילימא דכתיבה  : 'קראה תרגום לא יצא וכו : אמור הא מה אני מקיים זכור בפה

אבל  : מקרא וקרי לה תרגום היינו על פה לא צריכא דכתיבה תרגום וקרי לה תרגום

והא אמרת קראה בכל לשון לא יצא רב ושמואל דאמרי  : 'קורין אותה ללועזות בלעז וכו

ר "תרוייהו בלעז יווני היכי דמי אילימא דכתיבה אשורית וקרי לה יוונית היינו על פה א

ה ליעקב "ר אלעזר מנין שקראו הקב"ר אחא א"ר אלעזר שכתובה בלעז יוונית וא"אחא א

ויקרא לו אל אלהי ישראל דאי סלקא דעתך למזבח קרא ליה ( בראשית לג)אל שנאמר 

יעקב אל ויקרא לו יעקב מיבעי ליה אלא ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו אל אלהי ישראל 

מיתיבי קראה גיפטית עברית עילמית מדית יוונית לא יצא הא לא דמיא אלא להא גיפטית 

ם יצא אי הכי רב ושמואל אמאי לגיפטים עברית לעברים עילמית לעילמים יוונית ליווני

וכי איתמר דרב [ אלא מתניתין כברייתא]בלעז יוונית לוקמה בכל לעז ' מוקמי לה למתני

ושמואל בעלמא איתמר רב ושמואל דאמרי תרוייהו לעז יווני לכל כשר והא קתני יוונית 

ג אומר אף ספרים לא "ג דתנן רשב"ליוונים אין לכולי עלמא לא אינהו דאמור כרשב

ג הוה אמינא הני "ג אי אמרי הלכה כרשב"התירו שיכתבו אלא יוונית ולימרו הלכה כרשב

והלועז ששמע אשורית  : ל"מילי שאר ספרים אבל מגילה דכתיב בה ככתבם אימא לא קמ

והא לא ידע מאי קאמרי מידי דהוה אנשים ועמי הארץ מתקיף לה רבינא אטו  : 'יצא וכו

ידעינן אלא מצות קריאה ופרסומי ניסא הכא נמי מצות אנן האחשתרנים בני הרמכים מי 

לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין שמעוה  : 'קראה סירוגין יצא וכו : קריאה ופרסומי ניסא

לאמתא דבי רבי דקאמרה להו לרבנן דהוי עיילי פסקי פסקי לבי רבי עד מתי אתם נכנסין 

וה לאמתא דבי רבי דאמרה ליה סירוגין סירוגין לא הוו ידעי רבנן מאי חלוגלוגות שמע

לההוא גברא דהוה קא מבדר פרפחיני עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך לא הוו ידעי רבנן מאי 

סלסלה ותרוממך שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לההוא גברא דהוה ( משלי ד)

( תהילים נה)מהפך במזייה אמרה ליה עד מתי אתה מסלסל בשערך לא הוו ידעי רבנן מאי 

יהבך אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזילנא בהדי ההוא טייעא וקא ' על ה השלך

( ישעיהו יד)דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאי לא הוו ידעי רבנן מאי 

וטאטאתיה במטאטא השמד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחברתה שקולי 

ר קראה סירוגין יצא "טאטיתא וטאטי ביתא ת

מונא אומר משום רבי יהודה אף בסירוגין אם שהה ' סירוסין לא יצא ר  ב גמרא,דף יח

יהודה ' מונא שאמר משום ר' כדי לגמור את כולה חוזר לראש אמר רב יוסף הלכה כר

ל אביי לרב יוסף כדי לגמור את כולה מהיכא דקאי לסיפא או דלמא מרישא לסיפא "א

ר ירמיה בר אבא אמר רב "אבא א' אמר רכ נתת דבריך לשיעורין "ל מרישא לסיפא דא"א

הלכה כרבי מונא ושמואל אמר אין הלכה כרבי מונא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו 

מונא רב ביבי ' הכי אמר רב כהנא אמר רב הלכה כרבי מונא ושמואל אמר אין הלכה כר

ף מונא אמר רב יוס' מונא ושמואל אמר הלכה כר' מתני איפכא רב אמר אין הלכה כר

נקוט דרב ביבי בידך דשמואל הוא דחייש ליחידאה דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את 



יהודה בן בתירה אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה ' אחותה משום ר

ר השמיט בה סופר אותיות או פסוקין וקראן "יהודה בן בתירה ת' אמר שמואל הלכה כר

היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות אם  הקורא כמתורגמן המתרגם יצא מיתיבי

ר השמיט בה "רשומן ניכר כשרה ואם לאו פסולה לא קשיא הא בכולה הא במקצתה ת

כ אקרא אותו פסוק אלא קורא מאותו "הקורא פסוק אחד לא יאמר אקרא את כולה ואח

פסוק ואילך נכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקראו חציה לא יאמר אקרא חציה עם הצבור 

היכי דמי  : 'מתנמנם יצא וכו : כ אקרא חציה אלא קורא אותה מתחילתה ועד סופה"אחו

מתנמנם אמר רב אשי נים ולא נים תיר ולא תיר דקרו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא 

היכי דמי אי  : 'היה כותבה דורשה ומגיהה אם כוון לבו יצא וכו : וכי מדכרו ליה מידכר

ב לה כי כוון לבו מאי הוי על פה הוא אלא דכתב פסוקא דקא מסדר פסוקא פסוקא וכת

פסוקא וקרי ליה ומי יצא והאמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כדברי 

ד מאיש יהודי צריכה שתהא כתובה כולה אלא דמנחה מגילה קמיה "למ' האומר כולה ואפי

ר בר חנה דאמר רבה בר וקרי לה מינה פסוקא פסוקא וכתב לה לימא מסייע ליה לרבה ב

ר יוחנן אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב דלמא דאתרמי ליה אתרמויי "בר חנה א

ר יוחנן אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב מיתיבי אמר "גופא אמר רבה בר בר חנה א

מאיר שהלך לעבר שנה בעסיא ולא היה שם מגילה וכתבה מלבו ' א מעשה בר"רשב

ועפעפיך יישירו נגדך אמר ליה ( משלי ד)רבי מאיר דמיקיים ביה ר אבהו שאני "וקראה א

רמי בר חמא לרבי ירמיה מדפתי מאי ועפעפיך יישירו נגדך אמר לו אלו דברי תורה 

מאיר רב ' התעיף עיניך בו ואיננו ואפילו הכי מיושרין הן אצל ר( משלי כג)דכתיב בהו 

תב אמר ליה ראויה כל התורה חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכ

כולה ליכתב על פיך אלא כך אמרו חכמים אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב מדקאמר 

כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך מכלל דמיושרין הן אצלו והא רבי מאיר כתב 

שעת הדחק שאני אביי שרא לדבי בר חבו למיכתב תפלין ומזוזות שלא מן הכתב כמאן כי 

ירמיה אומר משום רבינו תפלין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ואין ' דתניא ר האי תנא

צריכות שרטוט והלכתא תפלין אין צריכין שרטוט מזוזות צריכין שרטוט אידי ואידי 

סם סמא סקרא אמר  : 'היתה כתובה בסם כו : ט מיגרס גריסין"נכתבות שלא מן הכתב מ

רבה בר בר חנה סקרתא שמה קומוס קומא 

 : קנקנתום חרתא דאושכפי דיפתרא דמליח וקמיח ולא עפיץ נייר מחקא  א גמרא,יט דף

מנלן אתיא  : 'על הספר ובדיו וכו : דכתיב ככתבם וכזמנם : עד שתהא כתובה אשורית

ויאמר ( ירמיהו לו)ותכתב אסתר המלכה וכתיב התם ( אסתר ט)כתיבה כתיבה כתיב הכא 

: ים האלה ואני כותב על הספר בדיולהם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדבר

בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר אם עתיד לחזור למקומו קורא   א משנה,דף יט

מ אומר "ח ר"כמקומו ואם לאו קורא עמהן ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה י

: יהודה אומר מאיש יהודי רבי יוסי אומר מאחר הדברים האלה' כולה ר

ד אבל אין עתיד לחזור "אמר רבא לא שנו אלא שעתיד לחזור בלילי י  א גמרא,דף יט

על כן ( אסתר ט)בלילי ארבעה עשר קורא עמהן אמר רבא מנא אמינא לה דכתיב 

היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות מכדי כתיב היהודים הפרזים למה לי למיכתב 

כחן פרוז מוקף מנא לן ל דפרוז בן יומו נקרא פרוז אש"היושבים בערי הפרזות הא קמ

סברא הוא מדפרוז בן יומו קרוי פרוז מוקף בן יומו קרוי מוקף ואמר רבא בן כפר שהלך 



לעיר בין כך ובין כך קורא עמהן מאי טעמא האי כבני העיר בעי למקרי ורבנן הוא דאקילו 

י על הכפרים כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכין הני מילי כי איתיה בדוכתיה אבל כ

איתיה בעיר כבני עיר בעי למקרי איתיביה אביי בן כרך שהלך לעיר בין כך ובין כך קורא 

ד באם עתיד לחזור תליא מילתא אלא לאו בן כפר ולאו תרוצי מתרצת "כמקומו בן כרך ס

י אומר מבלילה ההוא "תניא רשב : 'מהיכן קורא אדם את המגילה וכו : תני קורא עמהן

חד דרשו ותכתב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף מאן ר יוחנן וכולן מקרא א"א

ד מאחר "דאמר כולה תוקפו של אחשורוש ומאן דאמר מאיש יהודי תוקפו של מרדכי ומ

ד מבלילה ההוא תוקפו של נס רב הונא אמר מהכא ומה "הדברים האלה תוקפו של המן ומ

מש בכלים של בית ד כולה מה ראה אחשורוש שנשת"ראו על ככה ומה הגיע אליהם מ

המקדש על ככה משום דחשיב שבעים שנין ולא איפרוק ומה הגיע אליהם דקטל ושתי 

ז ומה הגיע אליהם "ד מאיש יהודי מה ראה מרדכי דאיקני בהמן על ככה דשוי נפשיה ע"ומ

ד מאחר הדברים האלה מה ראה המן שנתקנא בכל היהודים על ככה "דאתרחיש ניסא ומ

ד "ולא ישתחוה ומה הגיע אליהם ותלו אותו ואת בניו על העץ ומ משום דמרדכי לא יכרע

מבלילה ההוא מה ראה אחשורוש להביא את ספר הזכרונות על ככה דזמינתיה אסתר 

ר חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב "להמן בהדיה ומה הגיע אליהם דאתרחיש ניסא א

ר "ה שתהא כתובה כולה ואלמאן דאמר מאיש יהודי צריכ' הלכה כדברי האומר כולה ואפי

חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת נקראת ספר 

שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה ונקראת אגרת שאם הטיל בה שלשה חוטי גידין כשרה 

אמר רב נחמן ובלבד שיהו משולשין אמר רב יהודה אמר שמואל הקורא במגילה הכתובה 

אמר רבא לא אמרן אלא דלא מחסרא ומייתרא פורתא אבל מחסרא  בין הכתובים לא יצא

ומייתרא פורתא לית לן בה לוי בר שמואל הוה קא קרי קמיה דרב יהודה במגילה 

הכתובה בין הכתובים אמר ליה הרי אמרו הקורא במגילה הכתובה בין   ב גמרא,דף יט

ובה בין הכתובים לא ר יוחנן הקורא במגילה הכת"ר חייא בר אבא א"הכתובים לא יצא א

ר יוחנן שיור התפר הלכה "יצא ומחו לה אמוחא בצבור שנו ואמר רבי חייא בר אבא א

ר "למשה מסיני ומחו לה אמוחא ולא אמרו אלא כדי שלא יקרע ואמר רבי חייא בר אבא א

יוחנן אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב מחט סדקית לא היו יכולין 

כי לא יראני האדם וחי ואמר רבי חייא בר אבא ( שמות לג)האורה שנאמר  לעמוד מפני

עמכם בהר מלמד ' ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה( דברים ט)ר יוחנן מאי דכתיב "א

ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדש "שהראהו הקב

: ומאי ניהו מקרא מגילה

יהודה מכשיר ' רות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן רהכל כשרין לק  ב משנה,דף יט

: בקטן

יוסי היא דתנן הקורא את ' מאן תנא חרש דיעבד נמי לא אמר רב מתנה ר  ב גמרא,דף יט

שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא וממאי דרבי יוסי היא ודיעבד נמי לא 

יר דמי לא סלקא דעתך דקתני דלמא רבי יהודה היא ולכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפ

חרש דומיא דשוטה וקטן מה שוטה וקטן דיעבד נמי לא אף חרש דיעבד נמי לא ודלמא הא 

יהודה ' כדאיתא והא כדאיתא מדקתני סיפא רבי יהודה מכשיר בקטן מכלל דרישא לאו ר

' יהודה היא מי דמי רישא לפסולה וסיפא לכשירה ודלמא כולה ר' היא ודלמא כולה ר

היא ותרי גווני קטן קתני לה וחסורי מיחסרא והכי קתני הכל כשרין לקרות את  יהודה



א בקטן שלא הגיע לחינוך אבל בקטן שהגיע לחינוך "המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן בד

יהודה ודיעבד אלא הא דתני ' יהודה מכשיר בקטן במאי אוקימתא כר' אפילו לכתחלה שר

רש המדבר ואינו שומע תורם לכתחלה מני אי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי ח'> ר>

' רבי יהודה דיעבד אין לכתחלה לא אי רבי יוסי דיעבד נמי לא ואלא מאי רבי יהודה ואפי

לכתחלה אלא הא דתניא לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא מני לא רבי 

נמי לא דיעבד ' יוסי אפי' לכתחלה אי ר' יהודה אפי' יהודה ולא רבי יוסי אי ר

' לכתחילה ולא קשיא הא דידיה הא דרביה דתניא ר' יהודה ואפי' לעולם ר  א גמרא,דף כ

דברים )א בן עזריה הקורא את שמע צריך שישמיע לאזנו שנאמר "יהודה אומר משום ר

מ אומר "אחד השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך ר' אלהינו ה' שמע ישראל ה( ו

על לבבך אחר כוונת הלב הן הן הדברים השתא דאתית  אשר אנכי מצוך היום( דברים ו)

שמעון בן פזי ' להכי אפילו תימא רבי יהודה כרביה סבירא ליה והא דתני יהודה בריה דר

ר יהודה קטן הייתי וקריתיה "א[ תניא]> דתניא> : יהודה מכשיר בקטן' ר : מ היא"ר

הקטן תניא אמר רבי קטן  למעלה מרבי טרפון וזקנים בלוד אמרו לו אין מביאין ראיה מן

הייתי וקריתיה למעלה מרבי יהודה אמרו לו אין מביאין ראיה מן המתיר ולימרו ליה אין 

מביאין ראיה מן הקטן חדא ועוד קאמרו ליה חדא דקטן היית ועוד אפילו גדול היית אין 

: מביאין ראיה מן המתיר

לא מזין וכן שומרת יום כנגד אין קורין את המגילה ולא מלין ולא טובלין ו  א משנה,דף כ

: יום לא תטבול עד שתנץ החמה וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר

והימים האלה נזכרים ונעשים ביום אין בלילה ( אסתר ט)מנלן דאמר קרא   א גמרא,דף כ

ל חייב אדם לקרות את המגילה "יהושע בן לוי דאמר ריב' לא לימא תיהוי תיובתא דר

וביום השמיני ( ויקרא יב)דכתיב  : 'ולא מלין וכו : י קתני אדיוםבלילה ולשנותה ביום כ

ביום [ 'וגו]והזה הטהור על הטמא ( במדבר יט)דכתיב  : 'ולא טובלין ולא מזין וכו : ימול

וכן שומרת יום כנגד יום לא תטבול עד שתנץ החמה  : השביעי ואיתקש טבילה להזיה

מכל חייבי טבילות איצטריך סלקא דעתך פשיטא מאי שנא שומרת יום כנגד יום  : 'וכו

אמינא תיהוי כראיה ראשונה של זב וראיה ראשונה של זב איתקש לבעל קרי דכתיב 

זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע מה בעל קרי טובל ביום האי נמי ( ויקרא טו)

ה כל ימי זובה כמשכב נדת( ויקרא טו)ליטבול ביומיה והא ביממא לא מצי טבלה דכתיב 

ל כיון דבעיא ספירה "יהיה לה בליליא מיהת ליעביד מקצת שימור ותיטבול קמ

מנהני מילי  : וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר : ספירה ביממא היא  ב גמרא,דף כ

ויקרא אלהים לאור יום למאיר ובא קראו יום אלא ( בראשית א)אמר רבא דאמר קרא 

ל דעד צאת הכוכבים לאו "הא קיי[ הלמחשיך ובא קרא ליל]מעתה ולחשך קרא לילה 

ואנחנו עושים במלאכה וחצים מחזיקים ( נחמיה ד)לילה הוא אלא אמר רבי זירא מהכא 

לנו הלילה [ והיו]> והיה>( נחמיה ד)ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים ואומר 

מאי ואומר וכי תימא משעלה עמוד השחר לאו יממא [ משמר והיום מלאכה]> למשמר>

לנו הלילה [ והיו]> והיה>ערבא שמשא ליליא ואינהו מקדמי ומחשכי תא שמע ומכי 

: משמר והיום מלאכה

כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל ולתקיעת שופר ולנטילת   ב משנה,דף כ

פ לסמיכה "לולב ולתפלת המוספין ולמוספין ולוידוי הפרים ולוידוי מעשר ולוידוי יוהכ

לקמיצה ולהקטרה למליקה ולקבלה ולהזיה ולהשקיית סוטה לשחיטה לתנופה להגשה 



ולעריפת העגלה ולטהרת המצורע כל הלילה כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים 

: ואברים זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה

דכתיב מנלן דאמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים לקריאת ההלל   ב גמרא,דף כ

זה ( תהילים קיח)אומר [ רב יוסף]> רבי יוסי>ממזרח שמש עד מבואו ( תהילים קיג)

ולקחתם לכם ביום הראשון ולתקיעת ( ויקרא כג)ולנטילת לולב דכתיב ' היום עשה ה

דבר יום ( ויקרא כג)יום תרועה יהיה לכם ולמוספין דכתיב ( במדבר כט)שופר דכתיב 

שויוה רבנן ולוידוי פרים דיליף כפרה כפרה מיום  ביומו ולתפלת המוספין כמוספין

וכפר בעדו ובעד ביתו בכפרת דברים הכתוב מדבר ( ויקרא טז)כ "הכפורים דתניא גבי יוה

דכתיב  : 'ולוידוי מעשר וכו : ביום הזה יכפר עליכם( ויקרא טז)וכפרה ביממא הוא דכתיב 

אלהיך ' סמיך ליה היום הזה האלהיך בערתי הקדש מן הבית ו' ואמרת לפני ה( דברים כו)

( דברים יט)וסמך ושחט וכתיב בה בשחיטה ( ויקרא ג)דכתיב  : לסמיכה ולשחיטה : מצוך

ביום הניפכם את העומר ולהגשה דאיתקש ( דברים כג)ביום זבחכם ולתנופה דכתיב 

ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאות והניף והקריב ( במדבר ה)לתנופה דכתיב 

ביום צוותו את בני ישראל ( ויקרא ז)מיצה ולהקטרה ולהזיה דכתיב ולמליקה ולק

ועשה לה הכהן את כל התורה ( במדבר ה)ולהשקיית סוטה אתיא תורה תורה כתיב הכא 

על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט ( דברים יז)הזאת וכתיב התם 

רבי ינאי  אמרי דבי : ולעריפת העגלה : מה משפט ביום אף כאן ביום  א גמרא,דף כא

זאת תהיה תורת המצורע ( ויקרא יד)דכתיב  : ולטהרת מצורע : כפרה כתיב בה כקדשים

דאמר מר קצירה וספירה בלילה  : 'כל הלילה כשר לקצירת העומר וכו : ביום טהרתו

זה הכלל  : כל הלילה עד הבוקר( ויקרא ו)דכתיב  : ולהקטר חלבים ואברים : והבאה ביום

זה הכלל לאתויי מאי לאתויי סידור בזיכין וסלוק  : כל היום דבר שמצותו ביום כשר

יוסי דתניא רבי יוסי אומר סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית ' בזיכין וכר

שלא [ לפני תמיד( שמות כה])> תמיד' לפני ה( ויקרא כד)>אין בכך כלום ומה אני מקיים 

לאתויי מאי לאתויי אכילת  : הלילה דבר שמצותו בלילה כשר כל : יהא שולחן בלא לחם

ר אלעזר בן "אלעזר בן עזריה דתניא ואכלו את הבשר בלילה הזה א' פסחים ודלא כר

ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה ( שמות יב)עזריה נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן 

:  מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות

  

מסכת מגילה פרק ג 

מגילה עומד ויושב קראה אחד קראוה שנים יצאו מקום הקורא את ה  א משנה,דף כא

שנהגו לברך יברך ושלא לברך לא יברך בשני וחמישי בשבת במנחה קורין שלשה אין 

פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן ואין מפטירין בנביא הפותח והחותם בתורה מברך לפניה 

מהן ואין מוסיפין ולאחריה בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה אין פוחתין 

עליהן ואין מפטירין בנביא הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה זה הכלל כל 

כ ששה בשבת שבעה "שיש בו מוסף ואינו יום טוב קורין ארבעה ביום טוב חמשה ביוה



אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן ומפטירין בנביא הפותח והחותם בתורה מברך לפניה 

: ולאחריה

דברים )תנא מה שאין כן בתורה מנהני מילי אמר רבי אבהו דאמר קרא   א גמרא,דף כא

ואתה פה עמד עמדי ואמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול אף ( ה

ר אבהו מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי "ה בעמידה וא"הקב

שה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה ר מימות מ"קרקע שנאמר ואתה פה עמד עמדי ת

אלא מעומד משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושב והיינו דתנן 

ואשב בהר וכתוב אחד ( דברים ט)משמת רבן גמליאל בטל כבוד תורה כתוב אחד אומר 

לא  חנינא אמר' ואנכי עמדתי בהר אמר רב עומד ולומד יושב ושונה ר( דברים י)אומר 

( דברים א)עומד ולא יושב אלא שוחה רבי יוחנן אמר אין ישיבה אלא לשון עכבה שנאמר 

קראה אחד קראוה שנים  : ותשבו בקדש ימים רבים רבא אמר רכות מעומד וקשות מיושב

: 'יצאו וכו

תנא מה שאין כן בתורה תנו רבנן בתורה אחד קורא ואחד מתרגם ובלבד   ב גמרא,דף כא

רא ושנים מתרגמין ובנביא אחד קורא ושנים מתרגמין ובלבד שלא יהו שלא יהא אחד קו

שנים קורין ושנים מתרגמין ובהלל ובמגילה אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין מאי 

אמר אביי לא שנו  : מקום שנהגו לברך יברך : טעמא כיון דחביבה יהבי דעתייהו ושמעי

אמר שמואל כל המצות כולן מברך  אלא לאחריה אבל לפניה מצוה לברך דאמר רב יהודה

עליהן עובר לעשייתן מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא אמר רב נחמן בר יצחק 

וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושי אביי אמר מהכא ( ב יחשמואל )אמר קרא 

' ויעבר מלכם לפניהם וה( מיכה ב)והוא עבר לפניהם ואיבעית אימא מהכא ( בראשית לג)

ח "אשם לפניה מאי מברך רב ששת מקטרזיא איקלע לקמיה דרב אשי ובריך מנבר

הרב את ריבנו והדן את > האל>אלהינו מלך העולם ' לאחריה מאי מברך ברוך אתה ה

דיננו והנוקם את נקמתנו והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו ברוך אתה 

שיע אמר רב פפא הלכך נימרינהו הנפרע לישראל מכל צריהם רבא אמר האל המו' ה

בשני ובחמישי בשבת  : הנפרע לישראל מכל צריהם האל המושיע' לתרוייהו ברוך אתה ה

הני שלשה כנגד מי אמר רב אסי כנגד תורה נביאים וכתובים  : 'במנחה קורין שלשה וכו

פסוקין ' רבא אמר כנגד כהנים לוים וישראלים אלא הא דתני רב שימי אין פוחתין מי

ר יהושע בן לוי כנגד עשרה "בבית הכנסת וידבר עולה מן המנין הני עשרה כנגד מי א

רבי לוי >בטלנין שבבית הכנסת רב יוסף אמר כנגד עשרת הדברות שנאמרו למשה בסיני 

ורבי יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות > אמר כנגד עשרה הילולין שאמר דוד בספר תהלים

דבראשית הני תשעה הוו בראשית נמי מאמר הוא שבהן נברא העולם הי נינהו ויאמר 

' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם אמר רבא ראשון שקרא ד' בדבר ה( תהילים לג)דכתיב 

משובח דתנן ' משובח ראשון שקרא ד' משובח שלישי שקרא ד' משובח שני שקרא ד

איזו ג לידע "בשלש קופות של שלש סאין שבהן תורמין את הלשכה והיה כתוב עליהן אב

מהן נתרמה ראשון להקריב ממנה ראשון שמצוה בראשון אמצעי שקרא ארבעה משובח 

אל מול פני המנורה יאירו מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי ונר ( במדבר ח)דתניא 

מערבי כלפי שכינה ואמר רבי יוחנן מכאן שאמצעי משובח ואחרון שקרא ארבעה משובח 

פא איקלע לבי כנישתא דאבי גובר וקרא ראשון משום מעלין בקדש ולא מורידין רב פ

תנא הפותח מברך לפניה  : אין פוחתין מהן ואין מוסיפין : ארבעה ושבחיה רב פפא



והחותם מברך לאחריה והאידנא דכולהו מברכי לפניה ולאחריה היינו טעמא דתקינו רבנן 

ין ארבעה בראשי חדשים ובחולו של מועד קור : גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין

צו ( במדבר כח)בעא מיניה עולא בר רב מרבא פרשת ראש חודש כיצד קורין אותה  : 'וכו

את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי דהויין תמניא פסוקי היכי נעביד ניקרי תרי 

תלתא תלתא פסוקין פשו להו תרי ואין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקין ניקרי 

שבעה וביום השבת הויין תרי ובראשי חדשיכם הויין חמשה  ארבעה ארבעה פשו להו

היכי נעביד ניקרי תרי מהא וחד מהנך 

אין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים ליקרי תרי מהא ותלתא מהך   א גמרא,דף כב

פשו להו תרי אמר לו זו לא שמעתי כיוצא בה שמעתי דתנן ביום הראשון בראשית ויהי 

בשנים יהי רקיע באחד והוינן בה בשלמא יהי רקיע באחד רקיע ותני עלה בראשית 

דתלתא פסוקי הוו אלא בראשית בשנים חמשה פסוקי הוו ותניא הקורא בתורה לא יפחות 

משלשה פסוקים ואיתמר עלה רב אמר דולג ושמואל אמר פוסק רב אמר דולג מאי טעמא 

ושמואל אמר לא אמר פוסק קסבר כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליה 

פסקינן ליה והא אמר רבי חנניא קרא צער גדול היה לי אצל רבי חנינא הגדול ולא התיר 

לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן הואיל ולהתלמד עשויין התם טעמא מאי משום דלא 

אפשר הכא נמי לא אפשר ושמואל אמר פוסק מאי טעמא לא אמר דולג גזירה משום 

מיתיבי פרשה של ששה פסוקים קורין אותה בשנים ושל חמשה הנכנסין ומשום היוצאין 

פסוקים ביחיד קרא ראשון שלשה השני קורא שנים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת ויש 

אומרים שלשה לפי שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים ואם איתא למאן דאמר 

תנחום אמר  דולג נדלוג ולמאן דאמר פוסק נפסוק שאני התם דאפשר בהכי אמר רבי

ל כשם שאין מתחילין בפרשה "ל הלכה כיש אומרים ואמר רבי תנחום אמר ריב"ריב

פסוקים כך אין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקים פשיטא השתא ומה ' פחות מג

ק לא כל שכן "אתחלתא דקא מקיל תנא קמא מחמירי יש אומרים שיור דמחמיר ת

חי יוצאין לא שכיחי דמנחי ספר תורה ונפקי דמחמירי יש אומרים מהו דתימא נכנסין שכי

ק מאי שנא שיורי דלא משום יוצאין אתחולי נמי גזירה משום הנכנסין אמרי "ל ות"קמ

מאן דעייל שיולי שייל שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף הלכתא מאי שלח ליה הלכתא 

ת צבור בכמה איבעיא להו תעני : 'זה הכלל כל שיש בו מוסף וכו : דולג ואמצעי דולגן

ראש חדש ומועד דאיכא קרבן מוסף ארבעה אבל הכא דליכא קרבן מוסף לא או דלמא 

ש בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה הא "הכא נמי איכא מוסף תפלה ת

הא תענית צבור ' אימא רישא בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין ג' בתענית צבור ג

ש דרב איקלע לבבל בתענית צבור קם קרא "תארבעה אלא מהא ליכא למישמע מינה 

בסיפרא פתח בריך חתים ולא בריך נפול כולי עלמא אאנפייהו ורב לא נפל על אפיה מכדי 

רב בישראל קרא מאי טעמא חתם ולא בריך לאו משום דבעי למיקרי אחרינא בתריה לא 

ו רב אמי רב בכהני קרא דהא רב הונא קרי בכהני בשלמא רב הונא קרי בכהני דהא אפיל

ורב אסי דכהני חשיבי דארעא ישראל מיכף כייפו ליה לרב הונא אלא רב הא איכא 

שמואל דכהנא הוה ודבר עליה שמואל נמי מיכף הוה כייף ליה לרב ורב הוא דעבד ליה 

כבוד וכי עביד ליה בפניו שלא בפניו לא עביד ליה הכי נמי מסתברא דרב בכהני קרא דאי 

פניה מאי טעמא בריך לאחר תקנה אי הכי לאחריה נמי סלקא דעתך בישראל קרא ל

לבריך שאני היכא דיתיב רב דמיעל עיילי 



ש זה הכלל כל שיש בו ביטול מלאכה לעם כגון תענית "מיפק לא נפקי ת  ב גמרא,דף כב

ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון ראשי חדשים וחולו של ' צבור ותשעה באב קורין ג

אמר רב אשי והא אנן לא תנן הכי זה הכלל כל יום שיש בו  שמע מינה' מועד קורין ד

מוסף ואינו יום טוב קורין ארבעה לאתויי מאי לאו לאתויי תענית ציבור ותשעה באב 

ולרב אשי מתניתין מני לא תנא קמא ולא רבי יוסי דתניא חל להיות בשני ובחמישי קורין 

' רבי יוסי אומר לעולם קורין גומפטיר אחד בשלישי וברביעי קורא אחד ומפטיר אחד ' ג

ומפטיר אחד ואלא קשיא זה הכלל לא לאתויי ראש חודש ומועד הא בהדיא קתני לה 

בראשי חדשים ומועד קורין ארבעה סימנא בעלמא יהיב דלא תימא יום טוב וחולו של 

מועד כי הדדי נינהו אלא נקוט האי כללא בידך כל דטפי ליה מילתא מחבריה טפי ליה 

ט דאסור בעשיית "ח ומועד דאיכא קרבן מוסף קורין ארבעה ביו"רא הלכך ברגברא יתי

מלאכה חמשה ביום הכפורים דענוש כרת ששה שבת דאיכא איסור סקילה שבעה גופא 

רב איקלע לבבל בתענית צבור קם קרא בספרא פתח בריך חתם ולא בריך נפול כולי 

על אפיה רצפה של אבנים היתה ט רב לא נפיל "עלמא אאנפייהו ורב לא נפל על אנפיה מ

ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה עליה אי אתה משתחוה ( ויקרא כו)ותניא 

בארצכם אבל אתה משתחוה על אבנים של בית המקדש כדעולא דאמר עולא לא אסרה 

תורה אלא רצפה של אבנים בלבד אי הכי מאי איריא רב אפילו כולהו נמי קמיה דרב הואי 

לגבי ציבורא ולינפול על אפיה לא בעי למיטרח ציבורא ואיבעית אימא רב פישוט וליזיל 

ידים ורגלים הוה עביד וכדעולא דאמר עולא לא אסרה תורה אלא פישוט ידים ורגלים 

בלבד וליפול על אפיה ולא ליעביד פישוט ידים ורגלים לא משני ממנהגיה ואיבעית אימא 

י אלעזר אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אדם חשוב שאני כדרבי אלעזר דאמר רב

תנו [ 'וגו]אל יהושע קום לך ' ויאמר ה( יהושוע ז)אלא אם כן נענה כיהושע בן נון דכתיב 

ותקד בת שבע אפים ארץ כריעה על ברכים וכן ( א אמלכים )רבנן קידה על אפים שנאמר 

ורגלים שנאמר מכרוע על ברכיו השתחואה זו פישוט ידים ( א חמלכים )הוא אומר 

הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה לוי אחוי קידה קמיה דרבי ( בראשית לז)

ואיטלע והא קא גרמא ליה והאמר רבי אלעזר לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה 

שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע ומנו לוי הא והא גרמא ליה אמר רב 

להו לאביי חייא בר אבין חזינא 

' מני לא ר' מתני : 'כ ששה וכו"ט חמשה ביוה"ביו : ורבא דמצלי אצלויי  א גמרא,דף כג

ט חמשה וביום הכפורים ששה ובשבת שבעה אין "ישמעאל ולא רבי עקיבא דתניא ביו

ט חמשה וביום הכפורים "ע אומר ביו"ישמעאל ר' פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן דברי ר

ישמעאל קשיא תוספת ' ן פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן מני אי רשבעה ובשבת ששה אי

ישמעאל ' ע קשיא ששה ושבעה אמר רבא תנא דבי רבי ישמעאל היא דתנא דבי ר"אי ר

' כ ששה בשבת שבעה אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן דברי ר"ביום טוב חמשה ביוה

דרבי ישמעאל מאן תנא להא  ישמעאל תרי תנאי אליבא' ישמעאל אדר' ישמעאל קשיא דר

ט מאחרין לבוא וממהרין לצאת ביום הכפורים ממהרין לבוא ומאחרין לצאת "דתניא ביו

ע דאית ליה גברא יתירא אפילו תימא רבי "ובשבת ממהרין לבוא וממהרין לצאת לימא ר

ישמעאל דנפיש סידורא דיומא הני שלשה חמשה ושבעה כנגד מי פליגי בה רבי יצחק בר 

שמעון בן פזי וחד דעמיה ומנו רבי ' וחד דעמיה ומנו רבי שמעון בן פזי ואמרי לה רנחמני 

שמואל בר נחמני חד אמר כנגד ברכת כהנים וחד אמר כנגד ' יצחק בר נחמני ואמרי לה ר



חמשה ' שלשה שומרי הסף חמשה מרואי פני המלך שבעה רואי פני המלך תני רב יוסף ג

אי פני המלך שבעה רואי פני המלך אמר ליה אביי ושבעה שלשה שומרי הסף חמשה מרו

עד האידנא מאי טעמא לא פריש לן מר אמר ליה לא הוה ידענא דצריכתו ליה ומי בעיתו 

כ כנגד מי "מינאי מילתא ולא אמרי לכו אמר ליה יעקב מינאה לרב יהודה הני ששה דיוה

ויעמוד ( מיה חנח)אמר ליה כנגד ששה שעמדו מימינו של עזרא וששה משמאלו שנאמר 

עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר ויעמוד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה 

וחלקיה ומעשיה על ימינו ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משלם 

ר הכל "הני שבעה הוו היינו זכריה היינו משלם ואמאי קראו משלם דמישלם בעובדיה ת

לו קטן ואפילו אשה אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה עולין למנין שבעה ואפי

ירמיה בר אבא ' מפני כבוד צבור איבעיא להו מפטיר מהו שיעלה למנין שבעה רב הונא ור

ד אינו עולה כדעולא דאמר "ד עולה דהא קרי ומ"חד אמר עולה וחד אמר אינו עולה מ

כבוד תורה וכיון דמשום עולא מפני מה המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחלה מפני 

כבוד תורה הוא למנינא לא סליק מיתיבי המפטיר בנביא לא יפחות מעשרים ואחד פסוקין 

כנגד שבעה שקראו בתורה ואם איתא עשרים וארבעה הויין כיון דמשום כבוד תורה הוא 

עולותיכם ספו דלא ( ירמיהו ז)כנגדו נמי לא בעי מתקיף לה רבא והרי   ב גמרא,דף כג

עשרין וחד וקרינן שאני התם דסליק עניינא והיכא דלא סליק עניינא לא והאמר רב  הויין

יוחנן וכי הוה קרינן עשרה פסוקי ' שמואל בר אבא זמנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דר

אמר לן אפסיקו מקום שיש תורגמן שאני דתני רב תחליפא בר שמואל לא שנו אלא 

: מן פוסקבמקום שאין תורגמן אבל מקום שיש תורג

אין פורסין על שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין נושאין את כפיהם ואין   ב משנה,דף כג

קורין בתורה ואין מפטירין בנביא ואין עושין מעמד ומושב ואין אומרים ברכת אבלים 

ותנחומי אבלים וברכת חתנים ואין מזמנין בשם פחות מעשרה ובקרקעות תשעה וכהן 

: ואדם כיוצא בהן

ונקדשתי ( ויקרא כב)ר יוחנן דאמר קרא "חייא בר אבא א' מ אמר ר"מה  ב גמרא,כג דף

חייא אתיא ' בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה מאי משמע דתני ר

הבדלו מתוך ( במדבר טז)תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם 

עד מתי לעדה הרעה הזאת מה להלן ( יד במדבר)העדה ואתיא עדה עדה דכתיב התם 

כיון דבעי למימר עמדו  : ואין עושין מעמד ומושב פחות מעשרה : עשרה אף כאן עשרה

ואין אומרים ברכת אבלים  : יקרים עמודו שבו יקרים שבו בציר מעשרה לאו אורח ארעא

 ר יוחנן ברכת"ר יצחק א"מאי ברכת אבלים ברכת רחבה דא : '>וכו>וברכת חתנים 

ואין מזמנין  : אבלים בעשרה ואין אבלים מן המנין ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין

כיון דבעי למימר נברך לאלהינו בציר מעשרה לאו  : '>וכו>על המזון בשם פחות מעשרה 

מ אמר שמואל עשרה "מה : '>וכו>והקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהן  : אורח ארעא

ואידך הוי מיעוט אחר מיעוט ואין > וחד למעוטי>ופיה כהנים כתובים בפרשה חד לג

מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות תשעה ישראלים וחד כהן ואימא חמשה כהנים וחמשה 

אדם מי קדוש אמר רבי אבהו באומר דמי עלי דתניא  : ואדם כיוצא בהן : ישראלים קשיא

והתנחלתם ( כה ויקרא)האומר דמי עלי שמין אותו כעבד ועבד איתקש לקרקעות דכתיב 

: אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה



הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים ולא יקרא למתורגמן יותר   ב משנה,דף כג

מפסוק אחד 

ובנביא שלשה היו שלשתן שלש פרשיות קורין אחד אחד מדלגין בנביא   א משנה,דף כד

: רגמןואין מדלגין בתורה ועד כמה הוא מדלג עד כדי שלא יפסוק המתו

פסוקין כנגד מי אמר רב אסי כנגד תורה נביאים וכתובים ולא ' הני ג  א גמרא,דף כד

פסוקים ואם היו שלשתן שלש פרשיות קורא ' יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד ובנביא ג

' כי כה אמר ה( ישעיהו נב)חנם נמכרתם ' כי כה אמר ה( ישעיהו נב)אחד אחד כגון 

מדלגין בנביא  : 'ועתה מה לי פה נאם ה( ישעיהו נב)בראשונה אלהים מצרים ירד עמי 

ואך בעשור והא ( ויקרא כג)אחרי מות ( ויקרא טז)ורמינהי קורא  : ואין מדלגין בתורה

קא מדלג אמר אביי לא קשיא כאן בכדי שיפסוק התורגמן וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן 

עד כמה הוא מדלג עד כדי שלא יפסוק והא עלה קתני מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה ו

התורגמן מכלל דבתורה כלל כלל לא אלא אמר אביי לא קשיא כאן בענין אחד כאן בשתי 

עניינות והתניא מדלגין בתורה בענין אחד ובנביא בשני עניינין כאן וכאן בכדי שלא יפסוק 

בלבד שלא התורגמן תניא אידך אין מדלגין מנביא לנביא ובנביא של שנים עשר מדלג ו

: ידלג מסוף הספר לתחילתו

המפטיר בנביא הוא פורס על שמע והוא עובר לפני התיבה והוא נושא   א משנה,דף כד

את כפיו ואם היה קטן אביו או רבו עוברין על ידו קטן קורא בתורה ומתרגם אבל אינו 

תרגם פורס על שמע ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו פוחח פורס את שמע ומ

אבל אינו קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו סומא פורס את שמע 

: ומתרגם רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמע

ט רב פפא אמר משום כבוד רבה בר שימי אמר משום דאתי לאינצויי "מ  א גמרא,דף כד

תנן ואם היה קטן אביו או רבו עוברין על ידו אי  מאי בינייהו איכא בינייהו דעביד בחנם

אמרת משום נצויי קטן בר נצויי הוא אלא מאי משום כבוד קטן בר כבוד הוא אלא איכא 

כבוד אביו וכבוד רבו 

בעא  : 'פוחח פורס על שמע וכו : הכא נמי איכא נצויי אביו ונצויי רבו  ב גמרא,דף כד

שיקרא בתורה אמר ליה ותיבעי לך ערום ערום  מיניה עולא בר רב מאביי קטן פוחח מהו

 : 'סומא פורס על שמע וכו : מאי טעמא לא משום כבוד צבור הכא נמי משום כבוד צבור

יהודה ' תניא אמרו לו לרבי יהודה הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם ור

א והא לית התם באבנתא דליבא תליא מילתא והא קא מיכוין וידע הכא משום הנאה הו

ר יוסי כל ימי הייתי מצטער על מקרא "ליה הנאה ורבנן אית ליה הנאה כרבי יוסי דתניא א

והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה וכי מה אכפת ליה לעור ( דברים כח)זה 

בין אפילה לאורה עד שבא מעשה לידי פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה 

בדרך ואבוקה בידו אמרתי לו בני אבוקה זו למה לך אמר לי כל וראיתי סומא שהיה מהלך 

: זמן שאבוקה בידי בני אדם רואין אותי ומצילין אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומן הברקנין

יהודה אומר אף מי שהיו ידיו ' כהן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו ר  ב משנה,דף כד

: תכלין בוצבועות סטיס לא ישא את כפיו מפני שהעם מס

יהושע בן לוי ידיו בוהקניות ' תנא מומין שאמרו בפניו ידיו ורגליו אמר ר  ב גמרא,דף כד

לא ישא את כפיו תניא נמי הכי ידיו בוהקניות לא ישא את כפיו עקומות עקושות לא ישא 

לא ישא את כפיו תניא נמי הכי אין [ ובישני]> ובשיני>את כפיו אמר רב אסי חיפני 



י התיבה לא אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי טבעונין מפני מורידין לפנ

שמעון בר רבי אלמלי אתה ' שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין אמר ליה רבי חייא לר

לוי פסול אתה מן הדוכן משום דעבי קלך אתא אמר ליה לאבוה אמר ליה זיל אימא ליה 

לא נמצאת מחרף ומגדף אמר רב הונא זבלגן ' וחכיתי לה( ישעיהו ח)כשאתה מגיע אצל 

לא ישא את כפיו והא ההוא דהוה בשיבבותיה דרב הונא והוה פריס ידיה ההוא דש בעירו 

ר יוחנן סומא "הוה תניא נמי הכי זבלגן לא ישא את כפיו ואם היה דש בעירו מותר א

פריס ידיה  באחת מעיניו לא ישא את כפיו והא ההוא דהוה בשיבבותיה דרבי יוחנן דהוה

ההוא דש בעירו הוה תניא נמי הכי סומא באחת מעיניו לא ישא את כפיו ואם היה דש 

תנא אם רוב אנשי העיר  : י אומר מי שהיו ידיו צבועות לא ישא את כפיו"ר : בעירו מותר

: מלאכתן בכך מותר

האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין אף בלבנים לא יעבור בסנדל   ב משנה,דף כד

איני עובר אף יחף לא יעבור העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה נתנה על מצחו או 

: ז דרך החיצונים"על פס ידו הרי זו דרך המינות ציפן זהב ונתנה על בית אונקלי שלו ה

העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה  : ט חיישינן שמא מינות נזרקה בו"מ  ב גמרא,דף כד

דתנו רבנן תפלין מרובעות הלכה למשה מסיני ואמר רבא בתפרן  לימא תנינא להא : מצוה

: ובאלכסונן אמר רב פפא מתניתין דעבידא כי אמגוזא

האומר   ב משנה,דף כד

יברכוך טובים הרי זו דרך המינות על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב   א משנה,דף כה

( ויקרא יח)האומר  יזכר שמך מודים מודים משתקין אותו המכנה בעריות משתקין אותו

: ומזרעך לא תתן להעביר למולך לא תתן לאעברא בארמיותא משתקין אותו בנזיפה

בשלמא מודים מודים דמיחזי כשתי רשויות ועל טוב יזכר שמך נמי   א גמרא,דף כה

דמשמע על טוב אין ועל רע לא ותנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על 

יוסי בר ' ט פליגי בה תרי אמוראי במערבא ר"ו רחמיך מהטובה אלא על קן צפור יגיע

יוסי בר זבידא חד אמר מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית וחד אמר מפני ' אבין ור

ה רחמים ואינן אלא גזירות ההוא דנחית קמיה דרבה אמר אתה "שעושה מדותיו של הקב

תה חוס ורחם אתה חסת על אותו ואת בנו א>חסת על קן צפור אתה חוס ורחם עלינו 

ל אביי והא משתקין אותו תנן "אמר רבה כמה ידע האי מרבנן לרצויי למריה א> עלינו

ורבה לחדודי לאביי הוא דבעא ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא אמר האל הגדול הגבור 

והנורא האדיר והחזק והאמיץ אמר ליה סיימתינהו לשבחיה דמרך השתא הני תלתא אי 

יתא ואתו כנסת הגדולה ותקנינהו אנן לא אמרינן להו ואת לאו דכתבינהו משה באורי

אמרת כולי האי משל לאדם שהיו לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו 

דינרי כסף לא גנאי הוא לו אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים > באלף>

יראה מכלל דיראה אלהיך שואל מעמך כי אם ל' ועתה ישראל מה ה( דברים י)שנאמר 

מילתא זוטרתי היא אין לגבי משה רבינו מילתא זוטרתי היא משל לאדם שמבקשין הימנו 

כלי גדול ויש לו דומה עליו ככלי קטן קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול אמר רבי זירא 

האומר שמע שמע כאומר מודים מודים דמי מיתיבי הקורא את שמע וכופלה הרי זה מגונה 

א דהוי שתוקי לא משתקינן ליה לא קשיא הא דאמר מילתא מילתא ותני לה הא מגונה הו

ל רב פפא לרבא ודלמא מעיקרא לא כיון דעתיה והשתא "דאמר פסוקא פסוקא ותני לה א

כיון דעתיה אמר ליה חברותא כלפי שמיא אי לא מכוין דעתיה מחינא ליה בארזפתא 



תנא רב יוסף קלון אביו וקלון  : אותו המכנה בעריות משתקין : דנפחא עד דמכוין דעתיה

תנא דבי רבי ישמעאל בישראל הבא על  : 'האומר ומזרעך לא תתן להעביר וכו : אמו

: ז הכתוב מדבר"הכותית והוליד ממנה בן לע

מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם מעשה תמר נקרא ומתרגם מעשה עגל   א משנה,דף כה

ם ברכת כהנים מעשה דוד ואמנון נקראין הראשון נקרא ומתרגם והשני נקרא ולא מתרג

אליעזר אומר אין מפטירין ' ולא מתרגמין אין מפטירין במרכבה ורבי יהודה מתיר ר

: בהודע את ירושלם( יחזקאל טז)

תנו רבנן יש נקרין ומתרגמין ויש נקרין ולא מתרגמין ויש לא נקרין ולא   א גמרא,דף כה

מעשה בראשית נקרא ומתרגם  : ה סימן"ן נשפ"ת עק"בל : מתרגמין אלו נקרין ומתרגמין

פשיטא מהו דתימא אתו לשיולי מה למעלה מה למטה 

ל מעשה לוט ושתי בנותיו נקרא ומתרגם "ומה לפנים ומה לאחור קמ  ב גמרא,דף כה

ל מעשה תמר ויהודה נקרא ומתרגם "פשיטא מהו דתימא ניחוש לכבודו דאברהם קמ

ל שבחיה הוא דאודי מעשה עגל הראשון "ודה קמפשיטא מהו דתימא ליחוש לכבודו דיה

ל כל שכן דניחא להו "נקרא ומתרגם פשיטא מהו דתימא ליחוש לכבודן של ישראל קמ

דהויא להו כפרה קללות וברכות נקרין ומתרגמין פשיטא מהו דתימא ניחוש דלמא פייגא 

יחוש דלמא ל אזהרות ועונשין נקרין ומתרגמין פשיטא מהו דתימא נ"דעתייהו דצבורא קמ

מעשה אבשלום נקרא ]ל מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם "אתו למעבד מיראה קמ

ל מעשה פילגש בגבעה נקרא "פשיטא מהו דתימא ליחוש ליקריה דדוד קמ[ ומתרגם

הודע את ירושלם ( יחזקאל טז)ל "ומתרגם פשיטא מהו דתימא ליחוש לכבודו דבנימין קמ

קי מדרבי אליעזר דתניא מעשה באדם אחד את תועבותיה נקרא ומתרגם פשיטא לאפו

שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר הודע את ירושלם את תועבותיה אמר לו עד שאתה 

 : בודק בתועבות ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול

מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם ומעשה ברבי > ן סימן"רעבד>ואלו נקרין ולא מתרגמין 

ויהי בשכון ישראל ( בראשית לה)נא בן גמליאל שהלך לכבול והיה קורא חזן הכנסת חני

אל תתרגם אלא אחרון ושיבחוהו חכמים מעשה עגל השני > הפסק>ואמר לו למתורגמן 

ויאמר משה עד וירא משה תניא ( שמות לב)נקרא ולא מתרגם איזה מעשה עגל השני מן 

בתשובותיו שמתוך תשובה שהשיבו אהרן ש בן אלעזר אומר לעולם יהא אדם זהיר "ר

ואשליכהו באש ויצא העגל ( שמות לב)שנאמר { המינים> }המערערים>למשה פקרו 

מעשה דוד  : ישא( במדבר ו)ט משום דכתיב "ברכת כהנים נקרין ולא מתרגמין מ : הזה

ואמנון לא נקרין ולא מתרגמין והא אמרת מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם לא קשיא הא 

ר כל המקראות הכתובין בתורה לגנאי "תיב אמנון בן דוד הא דכתיב אמנון סתמא תדכ

בעפולים בטחורים ( דברים כח)ישגלנה ישכבנה ( דברים כח)קורין אותן לשבח כגון 

לאכול את חוריהם ולשתות את מימי שיניהם ( ב יחמלכים )חריונים דביונים ( ב ומלכים )

יהושע ' למחראות למוצאות ר( ב ימלכים )ליהם לאכול את צואתם ולשתות את מימי רג

אמר { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>בן קרחה אומר למחראות כשמן מפני שהוא גנאי 

כרע ( ישעיהו מו)רב נחמן כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה דשריא דכתיב 

ינאי אמר ' ר' קרסו כרעו יחדיו לא יכלו מלט משא וגו( ישעיהו מו)בל קרס נבו וכתיב 

לעגלות בית און יגורו שכן שומרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו ( הושע י)מהכא 

על כבודו כי גלה ממנו אל תקרי כבודו אלא כבידו אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב 



שקליה { לגוי> }לעובד כוכבים>אחא בריה דרב איקא שרי ליה לבר ישראל למימר ליה 

ואנחיה בשין תיו שלו אמר רב אשי האי מאן דסנאי { לעבודה זרה> }םלעבודת כוכבי>

ן האי מאן דשפיר שומעניה שרי לשבוחיה ומאן "ל ושי"שומעניה שרי ליה לבזוייה בגימ

:  דשבחיה ינוחו לו ברכות על ראשו

  

מסכת מגילה פרק ד 

הכנסת  בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו בית הכנסת בית  ב משנה,דף כה

לוקחין תיבה תיבה לוקחין מטפחות מטפחות 

יקחו ספרים ספרים לוקחין תורה אבל אם מכרו תורה לא יקחו ספרים   א משנה,דף כו

ספרים לא יקחו מטפחות מטפחות לא יקחו תיבה תיבה לא יקחו בית הכנסת בית הכנסת 

: לא יקחו את הרחוב וכן במותריהן

בה של עיר אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן זו בני העיר שמכרו רחו  א גמרא,דף כו

מנחם בר ' א הרחוב אין בו משום קדושה ור"מנחם בר יוסי סתומתאה אבל חכ' דברי ר

יוסי מאי טעמיה הואיל והעם מתפללין בו בתעניות ובמעמדות ורבנן ההוא אקראי 

א שנו אלא ר יונתן ל"אמר רבי שמואל בר נחמני א : בית הכנסת לוקחין תיבה : בעלמא

בית הכנסת של כפרים אבל בית הכנסת של כרכין כיון דמעלמא אתו ליה לא מצו מזבני 

ליה דהוה ליה דרבים אמר רב אשי האי בי כנישתא דמתא מחסיא אף על גב דמעלמא אתו 

ר יהודה מעשה בבית הכנסת "לה כיון דאדעתא דידי קאתו אי בעינא מזבנינא לה מיתיבי א

רושלים שמכרוה לרבי אליעזר ועשה בה כל צרכיו והא התם של טורסיים שהיה בי

בבית ארץ ( ויקרא יד)דכרכים הוה ההיא בי כנישתא זוטי הוה ואינהו עבדוה מיתיבי 

אחוזתכם אחוזתכם מיטמא בנגעים ואין ירושלים מיטמא בנגעים אמר רבי יהודה אני לא 

מאין אמאי הא דכרכין שמעתי אלא מקום מקדש בלבד הא בתי כנסיות ובתי מדרשות מיט

ק סבר "ר יהודה אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד במאי קמיפלגי ת"הוו אימא א

לא נתחלקה ירושלים לשבטים ורבי יהודה סבר נתחלקה ירושלים לשבטים ובפלוגתא 

דהני תנאי דתניא מה היה בחלקו של יהודה הר הבית הלשכות והעזרות ומה היה בחלקו 

יכל ובית קדשי הקדשים ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה של בנימין אולם וה

ונכנסת בחלקו של בנימין ובה מזבח בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום 

חופף עליו כל היום לפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזכן ( דברים לג)לבולעה שנאמר 

משכירים בתים  לשכינה והאי תנא סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים דתניא אין

אומר אף לא מטות לפיכך [ שמעון' בר]> בר צדוק>א "בירושלים מפני שאינן שלהן ר

מ אורח ארעא למישבק "עורות קדשים בעלי אושפיזין נוטלין אותן בזרוע אמר אביי ש

אינש גולפא ומשכא באושפיזיה אמר רבא לא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר 

שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אפילו במעמד אנשי העיר אבל מכרו 

למישתא ביה שיכרא שפיר דמי רבינא הוה ליה ההוא תילא דבי כנישתא   ב גמרא,דף כו

אתא לקמיה דרב אשי אמר ליה מהו למיזרעה אמר ליה זיל זבניה משבעה טובי העיר 

יקא במעמד אנשי העיר וזרעה רמי בר אבא הוה קא בני בי כנישתא הוה ההיא כנישתא עת



הוה בעי למיסתריה ולאתויי ליבני וכשורי מינה ועיולי להתם יתיב וקא מיבעיא ליה הא 

דרב חסדא דאמר רב חסדא לא ליסתור בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי התם 

משום פשיעותא כי האי גוונא מאי אתא לקמיה דרב פפא ואסר ליה לקמיה דרב הונא 

חלופה וזבונה שרי אוגורה ומשכונה אסור מאי ואסר ליה אמר רבא האי בי כנישתא 

טעמא בקדושתה קאי ליבני נמי חלופינהו וזבונינהו שרי אוזופינהו אסור הני מילי 

מ כגון האורג "בעתיקתא אבל בחדתא לית לן בה ואפילו למאן דאמר הזמנה מילתא היא ה

אחא ורבינא בגד למת אבל הכא כטווי לאריג דמי וליכא למאן דאמר מתנה פליגי בה רב 

חד אסר וחד שרי מאן דאסר בהאי תפקע קדושתה ומאן דשרי אי לאו דהוה ליה הנאה 

ר תשמישי מצוה נזרקין תשמישי "מיניה לא הוה יהיב ליה הדר הוה ליה מתנה כזביני ת

קדושה נגנזין ואלו הן תשמישי מצוה סוכה לולב שופר ציצית ואלו הן תשמישי קדושה 

ת ונרתיק של תפילין ורצועותיהן אמר רבא "מזוזות ותיק של סדלוסקמי ספרים תפילין ו

מריש הוה אמינא האי כורסיא תשמיש דתשמיש הוא ושרי כיון דחזינא דמותבי עלויה 

ת אמינא תשמיש קדושה הוא ואסור ואמר רבא מריש הוה אמינא האי פריסא תשמיש "ס

א תשמיש קדושה הוא דתשמיש הוא כיון דחזינא דעייפי ליה ומנחי סיפרא עלויה אמינ

ואסור ואמר רבא האי תיבותא דאירפט מיעבדה תיבה זוטרתי שרי כורסייא אסיר ואמר 

רבא האי פריסא דבלה למיעבדיה פריסא לספרי שרי לחומשין אסיר ואמר רבא הני זבילי 

דחומשי וקמטרי דספרי תשמיש קדושה נינהו ונגנזין פשיטא מהו דתימא הני לאו לכבוד 

ברומאי דהוה פתיח > דיהודאי>ל ההוא בי כנישתא "בעלמא עבידי קמ עבידן לנטורי

לההוא אידרונא דהוה מחית ביה מת והוו בעו כהני למיעל לצלויי התם אתו אמרו ליה 

לרבא אמר להו דלו תיבותא אותבוה דהוה ליה כלי עץ העשוי לנחת וכלי עץ העשוי לנחת 

בנן לרבא והא זמנין דמטלטלי ליה כי אינו מקבל טומאה וחוצץ בפני הטומאה אמרו ליה ר

מנח ספר תורה עלויה והוה ליה מיטלטלא מלא וריקם אי הכי לא אפשר אמר מר זוטרא 

מטפחות ספרים שבלו עושין אותן תכריכין למת מצוה וזו היא גניזתן ואמר רבא ספר 

תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכם ואפילו שונה הלכות אמר רב אחא בר יעקב 

> ואמר>ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים ( ירמיהו לב)בכלי חרס שנאמר ו

מבי כנישתא לבי רבנן שרי מבי רבנן לבי כנישתא [ דרבא]'> דר>רב פפי משמיה [ אמר]

אסיר ורב פפא משמיה דרבא מתני איפכא אמר רב אחא 

לעשותו בית  נ מותר"ר יהושע בן לוי בהכ"כוותיה דרב פפי מסתברא דא  א גמרא,דף כז

ואת בית המלך ' וישרף את בית ה( ב כהמלכים )מ דרש בר קפרא מאי דכתיב "המדרש ש

ק בית המלך אלו "זה בהמ' ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית גדול שרף באש בית ה

' יוחנן ור' פלטרין של מלך ואת כל בתי ירושלם כמשמען ואת כל בית גדול שרף באש ר

ד "ם שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפלה מיהושע בן לוי חד אמר מקו

ד תפלה דכתיב "חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר ומ' ה( ישעיהו מב)תורה דכתיב 

ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד ( ב חמלכים )

יהושע בן לוי בית ' יהושע בן לוי הוא דאמר מקום שמגדלין בו תורה דאמר ר' תסתיים דר

איבעיא  : 'אבל מכרו תורה לא יקחו ספרים וכו : מ"הכנסת מותר לעשותו בית המדרש ש

ת ישן ליקח בו חדש כיון דלא מעלי ליה אסור או דלמא כיון דליכא "להו מהו למכור ס

לעלויי עילוייא אחרינא שפיר דמי תא שמע אבל מכרו תורה לא יקחו ספרים ספרים הוא 

ת "ש גוללין ס"דיעבד כי קא מיבעיא לן לכתחלה ת' בתורה שפיר דמי מתני דלא הא תורה



במטפחות חומשין וחומשין במטפחות נביאים וכתובים אבל לא נביאים וכתובים במטפחות 

ת במטפחות חומשין מטפחות "ת קתני מיהת גוללים ס"חומשין ולא חומשין במטפחות ס

ת הא תורה בתורה "משין במטפחות סת לא אימא סיפא ולא חו"חומשין אין מטפחות ס

ג חומשין "ת על גבי תורה ותורה ע"ד אלא מהא ליכא למישמע מינה תא שמע מניחין ס"ש

ג חומשין ולא חומשין על גבי "ג נביאים וכתובים אבל לא נביאים וכתובים ע"וחומשין ע

א קא תורה הנחה קאמרת שאני הנחה דלא אפשר דאי לא תימא הכי מיכרך היכי כרכינן וה

ש דאמר "יתיב דפא אחבריה אלא כיון דלא אפשר שרי הכא נמי כיון דלא אפשר שרי ת

ת ישן ליקח בו חדש התם "ג לא ימכור אדם ס"ר יוחנן משום רשב"רבה בר בר חנה א

מ "ר יוחנן משום ר"ש דא"משום פשיעותא כי קאמרינן כגון דכתיב ומנח לאיפרוקי מאי ת

מ תורה בתורה שפיר דמי דלמא "תורה ולישא אשה ש אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד

לא תהו בראה לשבת יצרה ( ישעיהו מה)שאני למוד שהלמוד מביא לידי מעשה אשה נמי 

פ שאינו צריך לו יתר על כן "ת אע"אבל תורה בתורה לא תנו רבנן לא ימכור אדם ס

וכן  : עולםת או בתו אינו רואה סימן ברכה ל"אין לו מה יאכל ומכר ס' ג אפי"ארשב

ש אלא שמכרו והותירו אבל גבו והותירו מותר איתיביה אביי "אמר רבא ל : במותריהן

ד אילימא שמכרו והותירו כי התנו "א שלא התנו אבל התנו אפילו לדוכסוסיא מותר ה"בד

ק "מאי הוי אלא שגבו והותירו טעמא דהתנו הא לא התנו לא לעולם שמכרו והותירו וה

טובי העיר במעמד אנשי העיר אבל התנו שבעה טובי העיר  א שלא התנו שבעה"בד

ל אביי לההוא מרבנן דהוה מסדר "במעמד אנשי העיר אפילו לדוכסוסיא נמי מותר א

מתניתא קמיה דרב ששת מי שמיע לך מרב ששת מאי דוכסוסיא אמר ליה הכי אמר רב 

ידע  ששת פרשא דמתא אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן דשמע ליה מילתא ולא

פירושא לישיילה קמיה דשכיח קמיה רבנן דלא אפשר דלא שמיע ליה מן גברא רבה אמר 

מ בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקה נותנין וכשהן באין "רבי יוחנן משום ר

מביאין אותה עמהן ומפרנסין בה עניי עירן תניא נמי הכי בני העיר שהלכו לעיר אחרת 

ין וכשהן באין מביאין אותה עמהן ויחיד שהלך לעיר אחרת ופסקו ופסקו עליהן צדקה נותנ

ה גזר תעניתא על לגביה רב חנה בר חנילאי וכל "עליו צדקה תנתן לעניי אותה העיר ר

בני מתיה רמו עלייהו צדקה ויהבו כי בעו למיתי אמרו ליה נותבה לן מר וניזול ונפרנס בה 

א בשאין שם "עניי מאתין אמר להו תנינא בד

ש דעניי דידי ודידכו "חבר עיר אבל יש שם חבר עיר תינתן לחבר עיר וכ  ב גמרא,דף כז

: עלי סמיכי

אין מוכרין את של רבים ליחיד מפני שמורידין אותו מקדושתו דברי רבי   ב משנה,דף כז

: כ אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה"מאיר אמרו לו א

מעיר גדולה לעיר קטנה מעיקרא מ "מ ור"שפיר קאמרי ליה רבנן לר  ב גמרא,דף כז

קדישא השתא נמי קדישא מרבים ליחיד ליכא קדושה ורבנן אי איכא למיחש כי האי גוונא 

: ברוב עם הדרת מלך( משלי יד)נמי איכא למיחש משום 

מ "אין מוכרין בית הכנסת אלא על תנאי שאם ירצו יחזירוהו דברי ר  ב משנה,דף כז

וץ מארבעה דברים למרחץ ולבורסקי לטבילה ולבית א מוכרין אותו ממכר עולם ח"וחכ

: יהודה אומר מוכרין אותה לשם חצר והלוקח מה שירצה יעשה' המים ר

י "מ בשיטת ר"מ היכי דיירי בה הא הויא לה רבית אמר רבי יוחנן ר"ולר  ב גמרא,דף כז

אמרה דאמר צד אחד ברבית מותר דתניא הרי שהיה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו 



יהודה אומר אפילו לוקח ' כר בזמן שמוכר אוכל פירות מותר לוקח אוכל פירות אסור רמ

ע "ר יהודה מעשה בביתוס בן זונן שעשה שדהו מכר על פי ראב"אוכל פירות מותר וא

ולוקח אוכל פירות היה אמרו לו משם ראיה מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח מאי בינייהו 

סבר צד אחד ברבית מותר ומר סבר צד אחד ברבית  צד אחד ברבית איכא בינייהו מר

מ להחזיר איכא בינייהו מר "ע צד אחד ברבית אסור והכא רבית ע"אסור רבא אמר דכ

 : 'א מוכרין אותו ממכר עולם וכו"וחכ : מ להחזיר מותר ומר סבר אסור"סבר רבית ע

יוסף מאי אמות של תפלה אמר רב ' י אמר שמואל מותר לאדם להשתין מים בתוך ד"אר

יהודה אומר מוכרין אותה לשום חצר ולוקח מה שירצה יעשה ואפילו ' ל תנינא ר"קמ

א דלא קביע קדושתייהו לא תני "רבנן לא קאמרי אלא בית הכנסת דקביע קדושתיה אבל ד

ל "א ומתפלל א"א ומשתין והמשתין מרחיק ד"תנא קמיה דרב נחמן המתפלל מרחיק ד

א אלא "לל תנינא כמה ירחיק מהן ומן הצואה דא ומתפ"בשלמא המשתין מרחיק ד

א ומשתין למה לי אי הכי קדשתינהו לכולהו שבילי דנהרדעא תני "המתפלל מרחיק ד

א משום ניצוצות אלא מתפלל ישהה כדי הילוך "ישהה בשלמא משתין ישהה כדי הילוך ד

ן "פזל : א תפלתו סדורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותיה"ל אמר רב אשי שכל ד"א ל"ד

שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא השתנתי מים  : סימן

א של תפלה ולא כניתי שם לחבירי ולא ביטלתי קידוש היום אמא זקינה היתה לי "בתוך ד

מאות ' פעם אחת מכרה כפה שבראשה והביאה לי קידוש היום תנא כשמתה הניחה לו ג

שלשת אלפים גרבי יין רב הונא הוה אסר ריתא וקאי גרבי יין כשמת הוא הניח לבניו 

ל לא הוה לי קידושא ומשכנתיה להמיינאי ואתאי ביה "קמיה דרב אמר ליה מאי האי א

ל יהא רעוא דתיטום בשיראי כי איכלל רבה בריה רב הונא איניש גוצא הוה "קידושא א

ום בשיראי שמע רב גנא אפוריא אתיין בנתיה וכלתיה שלחן ושדיין מנייהו עליה עד דאיט

א בן "ואיקפד אמר מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למר שאלו תלמידיו את ר

שמוע במה הארכת ימים אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת ולא פסעתי על 

פרידא במה הארכת ' ראשי עם קדוש ולא נשאתי כפי בלא ברכה שאלו תלמידיו את ר

דמני אדם לבית המדרש ימים אמר להם מימי לא ק

ר "ולא ברכתי לפני כהן ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה דא  א גמרא,דף כח

יצחק כל האוכל ' ר יוחנן אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה ואמר ר"יצחק א

מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים ולית הלכתא כוותיה ולא ברכתי לפני 

ג עם "ר יוחנן כל תלמיד חכם שמברך לפניו אפילו כ"א היא והא אכהן למימרא דמעליות

כל משנאי אהבו מות אל תקרי משנאי אלא ( משלי ח)ח חייב מיתה שנאמר "הארץ אותו ת

משניאי כי קאמר איהו בשוין שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת ימים 

מטתי קללת חברי וותרן בממוני אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון חברי ולא עלתה על 

הייתי לא נתכבדתי בקלון חברי כי הא דרב הונא דרי מרא אכתפיה אתא רב חנא בר 

ל אי רגילת דדרית במאתיך דרי ואי לא אתייקורי אנא בזילותא "חנילאי וקא דרי מיניה א

דידך לא ניחא לי ולא עלתה על מטתי קללת חברי כי הא דמר זוטרא כי הוה סליק 

ה אמר שרי ליה לכל מאן דצערן וותרן בממוני הייתי דאמר מר איוב וותרן לפוריי

אמר >ע את רבי נחוניא הגדול "בממוניה הוה שהיה מניח פרוטה לחנוני מממוניה שאל ר

ל רבי אם "במה הארכת ימים אתו גווזי וקא מחו ליה סליק יתיב ארישא דדיקלא א> לו

ו צורבא מדרבנן הוא שבקוהו אמר ליה כבש למה נאמר אחד אמר לה( במדבר כח)נאמר 



ל מימי לא קבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי וותרן בממוני "אחד מיוחד שבעדרו א

אלעזר כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הוה ' הייתי לא קבלתי מתנות כי הא דר

( טומשלי )שקיל כי הוה מזמני ליה לא הוה אזיל אמר להו לא ניחא לכו דאחיה דכתיב 

זירא כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה לא הוה שקיל כי הוה מזמני ליה ' שונא מתנות יחיה ר

אזיל אמר אתייקורי דמתייקרי בי ולא עמדתי על מדותי דאמר רבא כל המעביר על 

נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון ( מיכה ז)מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיו שנאמר 

ל קצת בחיי "יהושע בן קרחה במה הארכת ימים א' בי את רלמי שעובר על פשע שאל ר

ל מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע דאמר "אמר לו רבי תורה היא וללמוד אני צריך א

לולא פני ( ב גמלכים )יוחנן אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע שנאמר ' ר

יו כהות שנאמר א אמר עינ"יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך ר

ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות משום דאסתכל בעשו הרשע והא ( בראשית כז)

יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל ' גרמא ליה והאמר ר

הנה הוא לך כסות עינים אל תקרי כסות ( בראשית כ)את שרה ונתקיים בזרעה שנאמר 

שאת פני רשע לא טוב ( משלי יח)א גרמא ליה רבא אמר מהכא אלא כסיית עינים הא וה

ל יהי רצון שתגיע לחצי ימי ולכולהו לא אמר לו "ברכני א[ רבי]ל "בשעת פטירתו א

הבאים אחריך בהמה ירעו אבוה בר איהי ומנימן בר איהי חד אמר תיתי לי דלא אסתכלי 

שאלו { גוי> }כותי>וחד אמר תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי { בגוי> }בכותי>

זירא במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי ' תלמידיו את ר

א בלא תורה ובלא "בפני מי שגדול ממני ולא הרהרתי במבואות המטונפות ולא הלכתי ד

תפילין ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא ששתי בתקלת חבירי 

[: בחניכתו]> בחכינתו>ואמרי לה [ בחכינתו]> בחניכתו>בירי ולא קראתי לח

ר יהודה בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו ואין מפשילין "ועוד א  א משנה,דף כח

בתוכו חבלים ואין פורשין לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין עושין אותו 

תן אף כשהן שוממין עלו בו והשמותי את מקדשיכם קדוש( ויקרא כו)קפנדריא שנאמר 

: עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש

ר בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש אין אוכלין בהן ואין שותין "ת  א גמרא,דף כח

בהן 

ואין ניאותין בהם ואין מטיילין בהם ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה   ב גמרא,דף כח

פד של יחיד אבל קורין בהן ושונין בהן ובגשמים מפני הגשמים ואין מספידין בהן הס

ר יהודה אימתי בישובן אבל בחורבנן מניחין אותן ועולין "ומספידין בהן הספד של רבים א

בהן עשבים ולא יתלוש מפני עגמת נפש עשבים מאן דכר שמייהו חסורי מיחסרא והכי 

מתי בישובן ר יהודה אי"קתני ומכבדין אותן ומרביצין אותן כדי שלא יעלו בהן עשבים א

ר אסי "אבל בחורבנן מניחין אותן לעלות עלו בהן עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש א

כ אין נוהגין בהן קלות ראש ומאי ניהו "בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין ואעפ

נ שמחשבין בו חשבונות מלינין בו את המת מלינין סלקא "חשבונות אמר רב אסי בהכ

אמר רבא  : ואין ניאותין בהן : אלא לסוף שילינו בו מת מצוהדעתך לא סגי דלאו הכי 

ואין נכנסין בהן  : ל מאי בי רבנן ביתא דרבנן"חכמים ותלמידיהם מותרין דאמר ריב

כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנה הוו קיימי  : בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים

תא אמרי האי דעיילינן לבי ושאלי שאילתא מרבא אתא זילחא דמיטרא עיילי לבי כניש



ל רב "כנישתא לאו משום מיטרא אלא משום דשמעתא בעא צילותא כיומא דאסתנא א

ל "אחא בריה דרבא לרב אשי אי אצטריך ליה לאיניש למיקרי גברא מבי כנישתא מאי א

ואי קרא הוא לימא פסוקא ' אי צורבא מרבנן הוא לימא הלכתא ואי תנא הוא לימא מתני

ומספידין בהן הספד  : נ נישהי פורתא וניקום"ליה לינוקא אימא לי פסוקיך אואי לא לימא 

ד הספידא דרבים מחוי רב חסדא כגון הספידא דקאי ביה רב ששת מחוי רב "ה : של רבים

ששת כגון הספידא דקאי ביה רב חסדא רפרם אספדה לכלתיה בבי כנישתא אמר משום 

ספדיה לההוא מרבנן בבי כנישתא אמר אי זירא ' יקרא דידי ודמיתא אתו כוליה עלמא ר

משום יקרא דידי אי משום יקרא דידיה דמיתא אתו כולי עלמא ריש לקיש ספדיה לההוא 

ד שורתא אמר ווי חסרא "צורבא מרבנן דשכיח בארעא דישראל דהוי תני הלכתא בכ

ארעא דישראל גברא רבה ההוא דהוי תני הלכתא סיפרא וסיפרי ותוספתא ושכיב אתו 

רו ליה לרב נחמן ליספדיה מר אמר היכי נספדיה הי צנא דמלי סיפרי דחסר תא חזי ואמ

מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבל תנן התם ודאשתמש בתגא חלף תני ריש 

לקיש זה המשתמש במי ששונה הלכות כתרה של תורה ואמר עולא לשתמש איניש במאן 

הא דריש לקיש הוה אזיל באורחא מטא דתני ארבעה ולא לשתמש במאן דמתני ארבעה כי 

ל קרית אמר ליה "עורקמא דמיא אתא ההוא גברא ארכביה אכתפיה וקא מעבר ליה א

ל פסלת לך ארבעה טורי וטענת בר לקיש "קרינא תנית תנינא ארבעה סידרי משנה א

אכתפך שדי בר לקישא במיא אמר ליה ניחא לי דאשמעינן למר אי הכי גמור מיני הא 

זירא בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל ' ר מלתא דאמר

יושבות עליו שבעה נקיים תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם 

ר "הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות ת( חבקוק ג)הבא שנאמר 

' יהודה בר' ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה אמרו עליו על ר"מבטלין ת  א גמרא,דף כט

א בשאין שם כל צורכו אבל "ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה בד"אילעאי שהיה מבטל ת

יש שם כל צורכו אין מבטלין וכמה כל צורכו אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב 

אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תריסר 

שיפורי עולא אמר כגון דחייצי גברי מאבולא עד סיכרא רב ששת אמר כנתינתה כך 

מ למאן דקרי ותני אבל למאן "ריבוא ה' נטילתה מה נתינתה בששים ריבוא אף נטילתה בס

ש בן יוחי אומר בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני "דמתני לית ליה שיעורא תניא ר

( א בשמואל )שבכל מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהן שנאמר  ה"הקב

ישעיהו )גלו לבבל שכינה עמהן שנאמר ' הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים וגו

ושב ( דברים ל)למענכם שלחתי בבלה ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן שנאמר ( מג

ה שב עמהן מבין הגליות "ב מלמד שהקבאלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא וש' ה

בבבל היכא אמר אביי בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ולא תימא 

הכא והכא אלא זמנין הכא וזמנין הכא אמר אביי תיתי לי דכי מרחיקנא פרסה עיילנא 

כינה הוו יתבי בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא אתיא ש[ ולוי]ומצלינא התם אבוה דשמואל 

קמו ונפקו רב ששת הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא אתיא ]שמעו קול ריגשא 

ע עלוב ושאינו "ולא נפק אתו מלאכי השרת וקא מבעתו ליה אמר לפניו רבש[ שכינה

ואהי להם למקדש מעט אמר רבי ( יחזקאל יא)עלוב מי נדחה מפני מי אמר להו שבקוהו 

א אמר זה בית רבינו שבבבל דרש רבא "שות שבבבל וריצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדר

מעון אתה היית לנו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות אמר אביי ' ה( תהילים צ)מאי דכתיב 



תהילים )מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנשתא כיון דשמעית להא דקאמר דוד 

פר אומר עתידין בתי א הק"אהבתי מעון ביתך הואי גריסנא בבי כנישתא תניא ר' ה( כז

כי כתבור בהרים ( ירמיהו מו)י שנאמר "כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא

ו ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד "וככרמל בים יבא והלא דברים ק

תורה נקבעים בארץ ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה 

למה תרצדון הרים גבנונים יצתה בת קול ( תהילים סח)יב ו דרש בר קפרא מאי דכת"עאכ

ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני כתיב הכא גבנונים 

 : מ האי מאן דיהיר בעל מום הוא"או גבן או דק אמר רב אשי ש( ויקרא כא)וכתיב התם 

יא כשמה מאי כשמה כמאן מאי קפנדריא אמר רבא קפנדר : אין עושין אותו קפנדריא

נ בר "ר אבהו אם היה שביל מעיקרא מותר אר"דאמר אדמקיפנא אדרי איעול בהא א

ה "ר חלבו אמר ר"מ שלא לעשות קפנדריא מותר לעשותו קפנדריא וא"יצחק הנכנס ע

ובבא עם הארץ לפני ( יחזקאל מו)' נ להתפלל מותר לעשותו קפנדריא שנא"הנכנס לבהכ

עלו בו עשבים לא  : שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב במועדים הבא דרך' ה

' והתניא אינו תולש ומאכיל אבל תולש ומניח כי תנן נמי מתני : יתלוש מפני עגמת נפש

ר בית הקברות אין נוהגין בהן קלות ראש אין מרעין בהן בהמה ואין "תולש ומאכיל תנן ת

ליקט שורפן במקומן מפני כבוד  מוליכין בהן אמת המים ואין מלקטין בהן עשבים ואם

: מתים אהייא אילימא אסיפא כיון ששורפן במקומן מאי כבוד מתים איכא אלא ארישא

ח אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים חל להיות בתוך "ר  א משנה,דף כט

השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת בשניה זכור בשלישית פרה אדומה 

לכם בחמישית חוזרין לכסדרן לכל מפסיקין בראשי חדשים בחנוכה ברביעית החודש הזה 

: כ"ובפורים בתעניות ובמעמדות וביוה

תנן התם באחד באדר משמיעין על השקלים   א גמרא,דף כט

ועל הכלאים בשלמא על הכלאים דזמן זריעה היא אלא על השקלים מנלן   ב גמרא,דף כט

זאת עולת חודש בחדשו אמרה ( כח במדבר)טבי אמר רבי יאשיה דאמר קרא ' אמר ר

תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה וכיון דבניסן בעי אקרובי מתרומה חדשה קדמינן 

וקרינן באחד באדר כי היכי דליתו שקלים למקדש כמאן דלא כרבן שמעון בן גמליאל דאי 

רבן שמעון בן גמליאל האמר שתי שבתות דתניא שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח 

יום רבן שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות אפילו תימא רבן שמעון בן גמליאל  שלשים

ה יושבין במקדש משום "כיון דאמר מר בחמשה עשר בו שולחנות יושבין במדינה ובכ

צו את בני ישראל ( במדבר כח)שולחנות קדמינן וקרינן מאי פרשת שקלים רב אמר 

כי תשא בשלמא למאן דאמר כי ( ל שמות)ואמרת אליהם את קרבני לחמי ושמואל אמר 

תשא היינו דקרי לה פרשת שקלים דכתיב בה שקלים אלא למאן דאמר את קרבני לחמי 

ד צו את בני ישראל "טבי בשלמא למ' הכא מידי שקלים כתיבי התם אין טעמא מאי כדר

ד כי תשא קרבנות מי כתיבי שקלים "טבי אלא למ' משום דכתיבי קרבנות התם כדר

בי כדתני רב יוסף שלש תרומות הן של מזבח למזבח ושל אדנים לאדנים ושל לאדנים כתי

בדק הבית לבדק הבית בשלמא למאן דאמר כי תשא היינו דשני האי ראש חדש משאר 

ד צו את קרבני מאי שני שני דאילו ראשי חדשים קרו שיתא "ראשי חדשים אלא למ

ראש חודש הניחא למאן דאמר בעניינא דיומא וחד בדראש חודש ואילו האידנא כולהו בד

לסדר פרשיות הוא חוזר אלא למאן דאמר לסדר הפטרות הוא חוזר ופרשתא דיומא קרינן 



מאי שני שני דאילו ראשי חדשים קרו שיתא בעניינא דיומא וחד קרי בדראש חודש ואילו 

ח אדר שחל "האידנא קרו תלתא בעניינא דיומא וארבעה קרו בדראש חודש מיתיבי ר

ד כי תשא היינו "בת קורין בפרשת שקלים ומפטירין ביהוידע הכהן בשלמא למלהיות בש

ד את "כסף נפשות ערכו אלא למ( ב יבמלכים )דמפטירין ביהוידע הכהן דדמי ליה דכתיב 

טבי מיתיבי חל להיות בפרשה הסמוכה לה בין מלפניה ובין ' קרבני לחמי מי דמי דמי כדר

ד כי תשא היינו דמתרמי בההוא זימנא "שלמא לממלאחריה קורין אותה וכופלין אותה ב

ד צו את קרבני מי מתרמי בההוא זימנא אין לבני מערבא דמסקי לדאורייתא "אלא למ

ח אדר שחל להיות בשבת קורין כי תשא ומפטירין "בתלת שנין תניא כוותיה דשמואל ר

וקורין  ח אדר שחל להיות בשבת מוציאין שלש תורות"ר יצחק נפחא ר"ביהוידע הכהן א

ח טבת שחל "ר יצחק נפחא ר"ח ואחד בכי תשא וא"בהן אחד בעניינו של יום ואחד בשל ר

להיות בשבת מביאין שלש תורות וקורין בהן אחד בעניינו של יום ואחד בדראש חודש 

ל דאמר "יצחק אבל בהך כרב ס' ואחד בחנוכה וצריכא דאי איתמר בהא בהא קאמר ר

ל ולימא הא ולא בעיא הך חדא "שתי תורות סגי קמפרשת שקלים את קרבני לחמי וב

ח "ר יצחק קרו תלתא בר"ח טבת שחל להיות בחול א"מכלל חבירתה איתמר איתמר ר

מני כוותיה ' ח אמר ר"וחד בחנוכה ורב דימי דמן חיפא אמר קרו תלתא בחנוכה וחד בר

דרב דימי ר אבין כוותיה "דרבי יצחק נפחא מסתברא דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם א

ח בעי מיקרי מאי הוי עלה רב יוסף "ח הלכך רביעי בר"מסתברא מי גרם לרביעי שיבא ר

אמר אין משגיחין בראש חודש ורבה אמר אין משגיחין בחנוכה והלכתא אין משגיחין 

ח עיקר איתמר חל להיות בואתה תצוה אמר רבי יצחק נפחא קרו שיתא "בחנוכה ור

תשא עד ועשית אמר אביי  מואתה תצוה עד כי תשא וחד מכי

אמרי אוקומי הוא דקא מוקמי התם אלא אמר אביי קרו שיתא מואתה   א גמרא,דף ל

תצוה עד ועשית וחד תני וקרי מכי תשא עד ועשית מיתיבי חל להיות בפרשה הסמוכה לה 

יצחק ' בין מלפניה בין מלאחריה קורין אותה וכופלין אותה בשלמא לאביי ניחא אלא לר

יצחק נפחא ולאביי מי ניחא תינח לפניה לאחריה היכי משכחת לה ' אמר לך ר נפחא קשיא

אלא מאי אית לך למימר כופלה בשבתות הכא נמי כופלה בשבתות חל להיות בכי תשא 

ר יצחק נפחא קרו שיתא מן ועשית עד ויקהל וחד קרי מכי תשא עד ועשית "עצמה א

ר אביי קרו שיתא עד ויקהל וחד מתקיף לה אביי השתא אמרי למפרע הוא דקרי אלא אמ

תני וקרי מכי תשא עד ועשית תניא כוותיה דאביי חל להיות בכי תשא עצמה קורין אותה 

ח אדר שחל "איתמר ר : חל להיות בתוך השבת מקדימין לשבת שעברה : וכופלין אותה

להיות בערב שבת רב אמר מקדימין ושמואל אמר מאחרין רב אמר מקדימין דאם כן בצרי 

ו יומי שולחנות ושמואל אמר מאחרין אמר לך סוף סוף חמיסר במעלי שבתא מיקלע לה

ושולחנות לא נפקי עד חד בשבא הלכך מאחרין תנן חל להיות בתוך השבת מקדימין 

ש איזו "ש לא בתוך השבת דוקא ת"לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת מאי לאו אפילו בע

אפילו בערב שבת מאי לאו אפילו ח אדר להיות בתוכה ו"היא שבת ראשונה כל שחל ר

ש מקדימין אמר שמואל בה וכן תנא דבי "ש דומיא דתוכה מה תוכה מקדימין אף ע"בע

ש בן אלעזר אומר אין "יהודה הנשיא ר' שמואל בה כתנאי מסרגין לשבתות דברי ר

ש אבל "ש בן אלעזר אימתי אני אומר אין מסרגין בזמן שחל להיות בע"מסרגין אמר ר

בשנייה  : פ שהוא שבט"להיות בתוך השבת מקדים וקורא משבת שעברה אעבזמן שחל 

ש רב אמר מקדימין פרשת זכור ושמואל אמר "איתמר פורים שחל להיות בע : 'זכור וכו



מאחרין רב אמר מקדימין כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירה ושמואל אמר מאחרין אמר 

ה בהדי הדדי קא אתיין תנן בשניה זכור לך כיון דאיכא מוקפין דעבדי בחמיסר עשיה וזכיר

והא כי מיקלע ריש ירחא בשבת מיקלע פורים בערב שבת וקתני בשניה זכור אמר רב 

פפא מאי שניה שניה להפסקה תא שמע איזו שבת שניה כל שחל פורים להיות בתוכה 

ואפילו בערב שבת מאי לאו ערב שבת דומיא דתוכה מה תוכה מקדימין אף ערב שבת 

ה "ן אמר שמואל בה וכן תנא דבי שמואל בה חל להיות בשבת עצמה אמר רמקדימי

ר חייא בר אבא "לדברי הכל אין מקדימין ורב נחמן אמר עדיין היא מחלוקת איתמר נמי א

 : אמר רבי אבא אמר רב פורים שחל להיות בשבת מקדים וקורא בשבת שעברה זכור

ת שלישית כל שסמוכה לפורים תנו רבנן איזו היא שב : 'בשלישית פרה אדומה וכו

ח ניסן ולא פליגי הא דאיקלע "חנינא אמר שבת הסמוכה לר' חמא בר' מאחריה איתמר ר

תנו  : החדש הזה לכם( שמות יב)ברביעית  : ח ניסן בשבת הא דאיקלע באמצע שבת"ר

ח אדר שחל להיות בשבת קורין כי תשא ומפטירין ביהוידע ואי זו היא שבת "רבנן ר

ח אדר להיות בתוכה ואפילו בערב שבת בשניה זכור ומפטירין "שחל ר ראשונה כל

פקדתי ואי זו היא שבת שניה כל שחל פורים להיות בתוכה ואפילו בערב ( א טושמואל )

וזרקתי עליכם ואי זו היא שבת ( יחזקאל לו)שבת בשלישית פרה אדומה ומפטירין 

כה ( יחזקאל מה)ומפטירין שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריה ברביעית החדש הזה 

בראשון באחד לחדש [ אלהים]' אמר ה

 : ש"ח ניסן להיות בתוכה ואפילו בע"ואיזו היא שבת רביעית כל שחל ר  ב גמרא,דף ל

ירמיה ' אמי אמר לסדר פרשיות הוא חוזר ר' לסדר מאי ר : 'בחמישית חוזרין לכסדרן וכו

אמי מסתברא דתנן לכל מפסיקין ' דר' אמר לסדר הפטרות הוא חוזר אמר אביי כוותי

ד לסדר "כ בשלמא למ"לראשי חדשים לחנוכה ולפורים לתעניות ולמעמדות וליוה

ד לסדר הפטרות הוא חוזר הפטרה "פרשיות הוא חוזר היינו דאיכא פרשה בחול אלא למ

בחול מי איכא ואידך הא כדאיתא והא כדאיתא ובתעניות למה לי הפסקה ליקרי מצפרא 

ה מצפרא כינופיא היכי עבדינן "ה דאמר ר"ובמנחה בתעניתא מסייע ליה לר בענינא דיומא

אמר אביי מצפרא לפלגיה דיומא מעיינינן במילי דמתא מפלגיה דיומא לפניא ריבעא 

' ויקראו בספר תורת ה( נחמיה ט)דיומא קרא ומפטרי וריבעא דיומא בעו רחמי שנאמר 

ד דכתיב "ומשתחוים ואיפוך אנא לא סמתוודים > היום>אלהיהם רביעית היום ורביעית 

ואלי יאספו כל חרד בדברי אלהי ישראל על מעל הגולה ואני יושב משומם עד ( עזרא ט)

: למנחת הערב וכתיב ובמנחת הערב קמתי מתעניתי

שבעה ( דברים טז)בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים בעצרת   ב משנה,דף ל

אחרי ( ויקרא טז)כ "ש השביעי באחד לחדש ביוהבחד( ויקרא כג)שבועות בראש השנה 

ט הראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים ובשאר כל ימות החג "מות ביו

ויבא עמלק בראשי חדשים ( שמות יז)בנשיאים בפורים ( במדבר ז)בקרבנות החג בחנוכה 

ובראשי חדשיכם במעמדות במעשה בראשית בתעניות ( במדבר כח)

ברכות וקללות אין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כולן בשני   הא משנ,דף לא

( ויקרא כג)ובחמישי בשבת במנחה קורין כסדרן ואין עולים להם מן החשבון שנאמר 

: אל בני ישראל מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו' וידבר משה את מועדי ה

גלגל ( יהושוע ה)בפסח ר בפסח קורין בפרשת מועדות ומפטירין "ת  א גמרא,דף לא

יאשיהו ( ב כגמלכים )והאידנא דאיכא תרי יומי יומא קמא בפסח גלגל ולמחר בפסח 



ו סימן יום "ושאר ימות הפסח מלקט וקורא מענינו של פסח מאי היא אמר רב פפא מאפ

וידבר דוד ( ב כבשמואל )ויהי בשלח ומפטירין ( שמות יג)טוב האחרון של פסח קורין 

עוד היום אמר אביי והאידנא נהוג ( ישעיהו י)כל הבכור ומפטירין ( טו דברים)ולמחר 

( דברים טז)עלמא למיקרי משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא בעצרת 

בחדש השלישי ( שמות יט)בחבקוק אחרים אומרים ( חבקוק ג)שבעה שבועות ומפטירין 

עבדינן כתרוייהו ואיפכא בראש  במרכבה והאידנא דאיכא תרי יומי( יחזקאל א)ומפטירין 

הבן יקיר לי אפרים ויש ( ירמיהו לא)בחדש השביעי ומפטירין ( במדבר כט)השנה 

בחנה והאידנא דאיכא ( א בשמואל )פקד את שרה ומפטירין ' וה( בראשית כא)אומרים 

והאלהים נסה את אברהם ומפטירין ( בראשית כב)תרי יומי יומא קמא כיש אומרים למחר 

כי כה אמר רם ונשא ( ישעיהו נז)אחרי מות ומפטירין ( ויקרא טז)כ קורין "יר ביוההבן יק

יוחנן כל מקום שאתה מוצא גבורתו של ' ובמנחה קורין בעריות ומפטירין ביונה אמר ר

ה אתה מוצא ענוותנותו דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים "הקב

הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים וכתיב בתריה  אלהיכם' כי ה( דברים י)כתוב בתורה 

כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש ( ישעיהו נז)עושה משפט יתום ואלמנה שנוי בנביאים 

סולו לרוכב ( תהילים סח)וכתיב בתריה ואת דכא ושפל רוח משולש בכתובים דכתיב ' וגו

שון של חג קורין ט הרא"בערבות ביה שמו וכתיב בתריה אבי יתומים ודיין אלמנות יו

והאידנא דאיכא ' הנה יום בא לה( זכריה יד)בפרשת מועדות שבתורת כהנים ומפטירין 

ויקהלו אל המלך ( א חמלכים )נ קרינן אפטורי מאי מפטירין "תרי יומי למחר מיקרא ה

ט האחרון קורין כל הבכור מצות "שלמה ושאר כל ימות החג קורין בקרבנות החג יו

ויהי ככלות שלמה למחר קורין וזאת הברכה ( א טמלכים )ירין וחוקים ובכור ומפט

ויעמד שלמה אמר רב הונא אמר רב שבת שחל להיות בחולו של ( א חמלכים )ומפטירין 

יחזקאל )ראה אתה אפטורי בפסח ( שמות לג)מועד בין בפסח בין בסוכות מקרא קרינן 

וכה בנשיאים ומפטירין ביום בא גוג בחנ( יחזקאל לח)העצמות היבשות ובסוכות ( לז

בנרות דזכריה ואי מיקלעי שתי שבתות קמייתא בנרות דזכריה בתרייתא ( זכריה ג)

( במדבר כח)ויבא עמלק בראשי חדשים ( שמות יז)בנרות שלמה בפורים ( א זמלכים )

והיה מדי חדש ( ישעיהו סו)ובראשי חדשיכם ראש חדש שחל להיות בשבת מפטירין 

ויאמר לו יהונתן מחר ( א כשמואל )בשבת מאתמול מפטירין בחדשו חל להיות באחד 

חדש אמר רב הונא 

חדשיכם ( ישעיהו א)ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין   ב גמרא,דף לא

ה לא דיין להם "ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטורח מאי היו עלי לטורח אמר הקב

זירה קשה אביא עליהם בתשעה לישראל שחוטאין לפני אלא שמטריחין אותי לידע איזו ג

איכה היתה לזונה מקרא מאי תניא אחרים ( ישעיהו א)באב גופיה מאי מפטרינן אמר רב 

עד אנה ינאצני ( במדבר יד)נתן בר יוסף אומר ' ואם לא תשמעו לי ר( ויקרא כו)אומרים 

עד מתי לעדה הרעה הזאת אמר אביי האידנא נהוג ( במדבר יד)העם הזה ויש אומרים 

[ במעמדות] : אסוף אסיפם( ירמיהו ח)כי תוליד בנים ומפטירין ( דברים ד)מא למיקרי על

ר אמי אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ "מנהני מילי א : 'במעשה בראשית וכו

אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי וכתיב ( ירמיהו לג)שנאמר 

ע "ה רבש"כי אירשנה אמר אברהם לפני הקבאלהים במה אדע ' ויאמר ה( בראשית טו)

ו ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה אמר לו לאו "שמא ח



ע תינח "אמר לפניו רבש' ע במה אדע אמר לו קחה לי עגלה משולשת וגו"אמר לפניו רבש

ר בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כב

תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני 

 : בתעניות ברכות וקללות ואין מפסיקין בקללות : קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם

בני אל תמאס ' מוסר ה( משלי ג)חייא בר גמדא אמר רבי אסי דאמר קרא ' מ אמר ר"מה

רכה על הפורענות אלא היכי עביד תנא כשהוא ריש לקיש אמר לפי שאין אומרים ב

מתחיל מתחיל בפסוק שלפניהם וכשהוא מסיים מסיים בפסוק שלאחריהן אמר אביי לא 

שנו אלא בקללות שבתורת כהנים אבל קללות שבמשנה תורה פוסק מאי טעמא הללו 

בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי 

ו אמרן לוי בר בוטי הוה קרי וקא מגמגם קמיה דרב הונא בארורי אמר לו אכנפשך עצמ

שמעון בן אלעזר ' לא שנו אלא קללות שבתורת כהנים אבל שבמשנה תורה פוסק תניא ר

אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה 

ימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה ה מאי טעמא אמר אביי ואית"תורה קודם ר

בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה אלא שבתורת כהנים אטו עצרת 

ראש השנה היא אין עצרת נמי ראש השנה היא דתנן ובעצרת על פירות האילן תניא רבי 

 שמעון בן אלעזר אומר אם יאמרו לך זקנים סתור וילדים בנה סתור ואל תבנה מפני

רחבעם בן שלמה ( א יבמלכים )שסתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירה וסימן לדבר 

ר מקום שמפסיקין בשבת שחרית שם קורין במנחה במנחה שם קורין בשני בשני שם "ת

יהודה אומר מקום ' מאיר ר' קורין בחמישי בחמישי שם קורין לשבת הבאה דברי ר

ני ובחמישי ולשבת הבאה אמר רבי זירא שמפסיקין בשבת שחרית שם קורין במנחה ובש

הלכה מקום שמפסיקין בשבת שחרית שם קורין במנחה ובשני ובחמישי ולשבת הבאה 

ולימא הלכה כרבי יהודה 

ר פותח ורואה גולל ומברך וחוזר ופותח וקורא "משום דאפכי להו ת  א גמרא,דף לב

טעמא דרבי מאיר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר פותח ורואה ומברך וקורא מאי 

כדעולא דאמר עולא מפני מה אמרו הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן כדי שלא יאמרו 

תרגום כתוב בתורה הכא נמי כדי שלא יאמרו ברכות כתובין בתורה ורבי יהודה תרגום 

איכא למיטעי ברכות ליכא למיטעי אמר רבי זירא אמר רב מתנה הלכה פותח ורואה 

זירא אמר רב מתנה ' יהודה משום דאפכי להו אמר ר' ה כרומברך וקורא ולימא הלכ

יוחנן הגולל ספר תורה ' שפטיה אמר ר' הלוחות והבימות אין בהן משום קדושה אמר ר

ר יוחנן הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ ואין "שפטיה א' צריך שיעמידנו על התפר ואמר ר

ר "שפטיה א' בחוץ ואמר רגוללו מבפנים וכשהוא מהדקו מהדקו מבפנים ואינו מהדקו מ

יוחנן עשרה שקראו בתורה הגדול שבהם גולל ספר תורה הגוללו נוטל שכר כולן דאמר 

יהושע בן לוי עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר כולן שכר כולן סלקא ' ר

יוחנן מנין שמשתמשין ' שפטיה אמר ר' דעתך אלא אימא קיבל שכר כנגד כולן ואמר ר

ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר והני מילי דשמע קל ( ישעיהו ל)נאמר בבת קול ש

שפטיה ' גברא במתא וקל איתתא בדברא והוא דאמר הין הין והוא דאמר לאו לאו ואמר ר

וגם ( יחזקאל כ)יוחנן כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר ' אמר ר

יחזקאל )לה אביי משום דלא ידע לבסומי קלא  מתקיף' אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו

משפטים לא יחיו בהם קרית ביה אלא כדרב משרשיא דאמר שני תלמידי חכמים ( כ



היושבים בעיר אחת ואין נוחין זה את זה בהלכה עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם 

ז ספר חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל האוח

תורה ערום נקבר ערום ערום סלקא דעתך אלא אימא נקבר ערום בלא מצות בלא מצות 

סלקא דעתך אלא אמר אביי נקבר ערום בלא אותה מצוה אמר רבי ינאי בריה דרבי ינאי 

( ויקרא כג) : סבא משמיה דרבי ינאי רבה מוטב תיגלל המטפחת ואל יגלל ספר תורה

 : שראל מצותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנואל בני י' וידבר משה את מועדי ה

ר משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח "ת

: הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג
 

 

 מסכת מועד קטן פרק א

משקין בית השלחין במועד ובשביעית בין ממעיין שיצא בתחילה בין   א משנה,דף ב

יצא בתחילה אבל אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילון ואין עושין  ממעיין שלא

אלעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה בתחילה במועד ובשביעית ' עוגיות לגפנים ר

וחכמים אומרים עושין את האמה בתחילה בשביעית ומתקנין את המקולקלות במועד 

אותן ומתקנין את הדרכים ואת  ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים וחוטטין

הרחובות ואת מקוות המים ועושין כל צורכי הרבים ומציינין את הקברות ויוצאין אף על 

: הכלאים

השתא יש לומר ממעיין שיצא בתחילה דאתי לאינפולי משקין ממעיין   א גמרא,דף ב

תחילה שלא יצא בתחילה דלא אתי לאינפולי מיבעיא אמרי אצטריך אי תנא מעיין שיצא ב

הוה אמינא הכא הוא דבית השלחין אין בית הבעל לא משום דאתי לאינפולי אבל מעיין 

שלא יצא בתחילה דלא אתי לאינפולי אימא אפילו בית הבעל נמי קא משמע לן לא שנא 

מעיין שיצא בתחילה ולא שנא מעיין שלא יצא בתחילה בית השלחין אין בית הבעל לא 

ואתה עיף ויגע ( דברים כה)ישנא דצחותא היא דכתיב ומאי משמע דהאי בית השלחין ל

ומתרגמינן ואת משלהי ולאי ומאי משמע דהאי בית הבעל לישנא דמייתבותא היא דכתיב 

כי יבעל בחור בתולה ומתרגמינן ארי כמה דמיתותב עולם עם בתולתא ( ישעיהו סב)

פסידא מיטרח נמי  יתייתבון בגויך בנייך מאן תנא דפסידא אין הרווחה לא ואפילו במקום

אליעזר בן יעקב היא דתנן רבי אליעזר בן יעקב אומר מושכין ' לא טרחינן אמר רב הונא ר

את המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את השדה כולה אימור דשמעת ליה לרבי 

אליעזר הרווחה דלא טירחא במקום פסידא מי שמעת ליה אלא אמר רב פפא הא מני רבי 

מעיין היוצא בתחילה משקין ממנו אפילו שדה בית הבעל דברי רבי יהודה היא דתניא 

מאיר רבי יהודה אומר אין משקין אלא שדה בית השלחין שחרבה רבי אלעזר בן עזריה 

אומר לא כך ולא כך יתר על כן אמר רבי יהודה לא יפנה אדם אמת המים וישקה לגינתו 

למה לי דמשקי לה אמר אביי ולחורבתו בחולו של מועד מאי חרבה אילימא חרבה ממש 

שחרבה ממעיין זה ויצא לה מעיין אחר רבי אלעזר בן עזריה אומר לא כך ולא כך לא שנא 



חרב מעיינה ולא שנא לא חרב מעיינה מעיין שיצא בתחילה לא וממאי דלמא עד כאן לא 

קאמר רבי יהודה בית השלחין אין בית הבעל לא אלא מעיין שיצא בתחילה 

למא אתי לאינפולי אבל מעיין שלא יצא בתחילה דלא אתי לאינפולי ד  ב גמרא,דף ב

אפילו בית הבעל נמי אם כן מתניתין אמאן תרמייה אלא לרבי יהודה לא שנא מעיין שיצא 

בתחילה ולא שנא מעיין שלא יצא בתחילה בית השלחין אין בית הבעל לא והאי דקתני 

מעיין היוצא בתחילה משקין ממנו  מאיר דאפילו' מעיין שיצא בתחילה להודיעך כחו דר

אפילו שדה הבעל אתמר המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת משום מאי מתרינן ביה רבה 

אמר משום חורש רב יוסף אמר משום זורע אמר רבה כוותי דידי מסתברא מה דרכו של 

חורש לרפויי ארעא האי נמי מרפויי ארעא אמר רב יוסף כוותי דידי מסתברא מה דרכו 

ורע לצמוחי פירא הכא נמי מצמח פירא אמר ליה אביי לרבה לדידך קשיא ולרב יוסף של ז

קשיא לדידך קשיא משום חורש אין משום זורע לא לרב יוסף קשיא משום זורע אין 

משום חורש לא וכי תימא כל היכא דאיכא תרתי לא מיחייב אלא חדא והאמר רב כהנא 

ע ואחת משום קוצר קשיא איתיביה רב זומר וצריך לעצים חייב שתים אחת משום נוט

יוסף לרבה המנכש והמחפה לכלאים לוקה רבי עקיבא אומר אף המקיים בשלמא לדידי 

דאמינא משום זורע היינו דאסירא זריעה בכלאים אלא לדידך דאמרת משום חורש 

ע אומר אף "חרישה בכלאים מי אסירא אמר ליה משום מקיים והא מדקתני סיפא ר

עקיבא היא ומאי טעם קאמר מאי ' תנא קמא לאו משום מקיים הוא כולה רהמקיים מכלל ד

' ע אומר אף המקיים מאי טעמא דר"טעם המנכש והמחפה בכלאים לוקה משום מקיים שר

שדך לא תזרע כלאים אין לי אלא זורע מקיים מניין תלמוד ( ויקרא יט)עקיבא דתניא 

ובשביעית בשלמא מועד משום לומר כלאים שדך לא תנן משקין בית השלחין במועד 

טירחא הוא ובמקום פסידא שרו רבנן אלא שביעית בין למאן דאמר משום זורע ובין למאן 

דאמר משום חורש זריעה וחרישה בשביעית מי שרי אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי 

וזה דבר השמטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר ( דברים טו)היא דתניא רבי אומר 

ת קרקע ואחת שמיטת כספים בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים אחת שמיט

ובזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים רבא אמר אפילו תימא רבנן אבות 

אסר רחמנא 

ובשנה השביעית שבת שבתון ( ויקרא כה)תולדות לא אסר רחמנא דכתיב   א גמרא,דף ג

זריעה ובצירה בכלל קצירה למאי  מכדי זמירה בכלל' יהיה לארץ שדך לא תזרע וגו

הלכתא כתבינהו רחמנא למימרא דאהני תולדות מיחייב אאחרנייתא לא מיחייב ולא 

והתניא שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור אין לי אלא זירוע וזימור מנין לניכוש ולעידור 

ל שדך לא כרמך לא לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך מנין "ולכיסוח ת

ל שדך לא כרמך לא לא כל מלאכה "רסמין ואין מזרדין ואין מפסגין באילן תשאין מק

שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך מנין שאין מזבלין ואין מפרקין ואין מאבקין ואין 

ל שדך לא כרמך לא כל מלאכה שבשדך לא וכל מלאכה שבכרמך לא "מעשנין באילן ת

א ימלא נקעים מים ולא יעשה יכול לא יקשקש תחת הזיתים ולא יעדר תחת הגפנים ול

ל שדך לא תזרע זריעה בכלל היתה ולמה יצתה להקיש אליה לומר לך "עוגיות לגפנים ת

מה זריעה מיוחדת עבודה שבשדה ושבכרם אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבכרם מדרבנן 

והשביעית ( שמות כג)וקרא אסמכתא בעלמא וקשקוש בשביעית מי שרי והא כתיב 

שמטנה מלקשקש ונטשתה מלסקל אמר רב עוקבא בר חמא תרי תשמטנה ונטשתה ת



קשקושי הוו חד אברויי אילני וחד סתומי פילי אברויי אילן אסור סתומי פילי שרי איתמר 

אבין ' אלעזר חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה לימא בדר' יוחנן ור' החורש בשביעית ר

כל מקום שנאמר כלל בעשה  אילעא' אמר רבי אילעא קמיפלגי דאמר רבי אבין אמר ר

ופרט בלא תעשה אין דנין אותו בכלל ופרט וכלל מאן דאמר לוקה לית ליה דרבי אבין 

אבין לא דכולי עלמא לית ליה דרבי ' אמר רבי אילעא ומאן דאמר אינו לוקה אית ליה דר

אילעא מאן דאמר לוקה שפיר ומאן דאמר אינו לוקה אמר לך מכדי זמירה ' אבין אמר ר

זריעה ובצירה בכלל קצירה למאי הלכתא כתבינהו רחמנא למימר דאהני תולדות  בכלל

הוא דמיחייב אתולדה אחרינא לא מיחייב ולא והתניא שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור אין 

ל שדך לא כרמך לא לא כל "לי אלא זירוע וזימור מנין לעידור ולקישקוש ולכיסוח ת

ין שאין מקרסמין ואין מזרדין ואין מפסגין מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך ומנ

ל שדך לא כרמך לא כל מלאכה שבשדך לא כל מלאכה שבכרמך לא מנין שאין "באילן ת

ל שדך לא כרמך לא כל מלאכה שבשדך לא "מזבלין ואין מפרקין ואין מעשנין באילן ת

מלא וכל מלאכה שבכרמך לא יכול לא יקשקש תחת הזיתים ולא יעדר תחת הגפנים ולא י

נקעים מים ולא יעשה עוגיות לגפנים תלמוד לומר שדך לא תזרע זריעה בכלל היתה ולמה 

יצתה להקיש אליה לומר לך מה זריעה מיוחדת עבודה שבשדה ושבכרם אף כל שהיא 

עבודה שבשדה ושבכרם מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא 

תלמודא לפטורא כי אתא רב דימי אמר יכול ילקה על התוספת ונסיב לה   ב גמרא,דף ג

אלעזר אמר חרישה והכי קאמר יכול ילקה על ' ולא ידענא מאי תלמודא ומאי תוספת ר

חרישה דאתיא מכלל ופרט וכלל ונסיב ליה תלמודא לפטורא דאם כן כל הני פרטי למה לי 

יוחנן אמר ימים שהוסיפו חכמים לפני ראש השנה והכי קאמר יכול ילקה על תוספת ' ור

מבחריש ובקציר תשבות ונסיב לה תלמודא לפטורא ( שמות לד)ראש השנה דאתיא 

כדבעינן למימר לקמן מאי ימים שלפני ראש השנה כדתנן עד מתי חורשין בשדה אילן 

ה אומרים עד העצרת וקרובין "ערב שביעית בית שמאי אומרים כל זמן שיפה לפרי וב

ית משתכלה הלחה דברי אלו להיות כדברי אלו ועד מתי חורשין שדה הלבן ערב שביע

כ נתנה תורה "שמעון אומר א' וכל זמן שבני אדם חורשים ליטע מקשאות ומדלעות ר

ה "וב>שיעור לכל אחד ואחד בידו אלא בשדה הלבן עד הפסח ובשדה האילן עד העצרת 

שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא רבן ' ואמר ר> אומרים עד הפסח

אבהו ואמרי ' על שני פרקים הללו ובטלום אמר ליה רבי זירא לר גמליאל ובית דינו נמנו

ה והא "ש וב"יוחנן רבן גמליאל ובית דינו היכי מצו מבטלי תקנתא דב' לה ריש לקיש לר

ד יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין "תנן אין ב

נו ביניהן כל הרוצה לבטל יבוא אשתומם כשעה חדא אמר ליה אימור כך הת( דנייאל ד)

נחוניא איש ' יוחנן משום ר' אסי אמר ר' ויבטל דידהו היא הלכה למשה מסיני היא דאמר ר

בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני אמר רבי יצחק כי 

הו גמירי הלכתא שלשים יום לפני ראש השנה ואתו הני תקון מפסח ומעצרת ואתנו בדיד

( שמות לד[ )דתניא]> דתנן>כל הרוצה לבטל יבוא ויבטל והני הלכתא נינהו קראי נינהו 

עקיבא אומר אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית שהרי ' בחריש ובקציר תשבות ר

שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור אלא חריש של ערב שביעית ( ויקרא כה)כבר נאמר 

ישמעאל ' של שביעית שיצא למוצאי שביעית ר שנכנס לשביעית וקציר  א גמרא,דף ד

אומר מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהיא מצוה אלא אמר רב נחמן 



בר יצחק כי גמירי הלכתא למישרי ילדה קראי למיסר זקינה וכיון דהלכתא למשרי ילדה 

אמר רבן  יוחנן' עקיבא ור' לאו ממילא זקינה אסירה אלא הלכתא לרבי ישמעאל קראי לר

גמליאל ובית דינו מדאורייתא בטיל להו מאי טעמא גמר שבת שבת משבת בראשית מה 

להלן היא אסורה לפניה ולאחריה מותרין אף כאן היא אסורה לפניה ולאחריה מותרין 

מתקיף לה רב אשי מאן דאמר הלכתא אתיא גזרה שוה עקרה הלכתא ומאן דאמר קרא 

רב אשי רבן גמליאל ובית דינו סברי לה כרבי אתיא גזרה שוה עקרה קרא אלא אמר 

ישמעאל דאמר הלכתא גמירי לה וכי גמירי הלכתא בזמן שבית המקדש קיים דומיא 

 : אבל לא ממי הגשמים וממי הקילון : דניסוך המים אבל בזמן שאין בית המקדש קיים לא

אילעא ' בשלמא מי קילון איכא טירחא יתירא אלא מי גשמים מאי טירחא איכא אמר ר

ר יוחנן גזירה מי גשמים אטו מי קילון רב אשי אמר מי גשמים גופייהו לידי מי קילון "א

זירא אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל נהרות המושכין ' זירא דאמר ר' אתו וקמיפלגי בדר

מים מן האגמים מותר להשקות מהן בחולו של מועד מר אית ליה דרבי זירא ומר לית ליה 

זירא אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל נהרות המושכין מים מן ' מר רדרבי זירא גופא א

האגמים מותר להשקות מהן בחולו של מועד איתיביה רבי ירמיה לרבי זירא אבל לא ממי 

גשמים ולא ממי קילון אמר ליה ירמיה ברי הני אגמים דבבל כמיא דלא פסקי דמו תנו 

להשקות מהן בחולו של מועד ואם ט אסור "רבנן הפסיקות והבריכות שנתמלאו מים מעיו

היתה אמת המים עוברת ביניהן מותר אמר רב פפא והוא שרובה של אותה שדה שותה 

פ שאין רובה של אותה שדה שותה כיון דקא משכא "מאותה אמת המים רב אשי אמר אע

ר בריכה שנוטפת "ואתיא מימר אמר אי לא שתיא לחד יומא תשתי לתרי ותלתא יומי ת

ת השלחין זו מותר להשקות ממנה שדה בית השלחין אחרת והא עבידא מים משדה בי

ירמיה ועדיין היא מטפטפת אמר אביי והוא שלא פסק מעיין ראשון תניא ' דפסקא אמר ר

שמעון בן מנסיא אומר שתי ערוגות זו למעלה מזו לא ידלה מן התחתונה וישקה את ' ר

ו ערוגה אחת חציה נמוך וחציה העליונה יותר על כן אמר רבי אלעזר בר שמעון אפיל

גבוה לא ידלה ממקום נמוך וישקה למקום גבוה תנו רבנן מדלין לירקות כדי לאוכלן ואם 

בשביל לייפותן אסור רבינא ורבה תוספאה הוו קא אזלי באורחא חזו לההוא גברא דהוה 

 ל והתניא"דלי דוולא בחולא דמועדא אמר ליה רבה תוספאה לרבינא ליתי מר לשמתיה א

ל מי סברת מאי מדלין מדלין מיא מאי "מדלין לירקות כדי לאוכלן א

מדלין שלופי כדתנן המידל בגפנים כשם שהוא מידל בשלו כך הוא מידל   ב גמרא,דף ד

יהודה רבי מאיר אומר בשלו רשאי ואינו רשאי בשל עניים אמר ליה ' בשל עניים דברי ר

ואין עושין עוגיות  : אי תניא תניאוהתניא מדלין מים לירקות כדי לאוכלן אמר ליה 

מאי עוגיות אמר רב יהודה בנכי תניא נמי הכי אלו הן עוגיות בדידין שבעיקרי  : לגפנים

זיתים ושבעיקרי גפנים איני והא רב יהודה שרא לבני בר ציתאי למעבד בנכי לכרמיהון 

 : אמהאלעזר בן עזריה אומר אין עושין את ה' ר : לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי

בשלמא מועד משום דקא טרח אלא שביעית מאי טעמא פליגו בה רבי זירא ורבי אבא בר 

ממל חד אמר מפני שנראה כעודר וחד אמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה מאי בינייהו 

ד "איכא בינייהו דקא אתו מיא בתריה מאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה איכא ומ

דאמר מפני שנראה כעודר ליחוש מפני שמכשיר אגפיה מפני שנראה כעודר ליכא ולמאן 

לזריעה אלא איכא בינייהו דקא שקיל מיניה ושדי לבראי למאן דאמר מפני שמכשיר 

ד מפני שמכשיר אגפיה לזריעה "ד מפני שנראה כעודר איכא ולמ"אגפיה לזריעה ליכא למ



מר מתני לה מפני ליחוש מפני שנראה כעודר עודר נמי כי קא שקיל בדוכתיה מנח ליה אמי

' אלעזר בן עזריה ומי אמר ר' שנראה כעודר וקשיא ליה דרבי אלעזר בן עזריה אדר

מאיר ' אלעזר בן עזריה כל שנראה כעודר אסור ורמינהי עושה אדם את זבלו אוצר ר

טפחים היה לו דבר מועט מוסיף עליו ' אוסר עד שיעמיק שלשה טפחים או עד שיגביה ג

עזריה אוסר עד שיעמיק שלשה או עד שיגביה שלשה או עד שיתן והולך רבי אלעזר בן 

 : אבא בר ממל חד אמר כגון שהעמיק וחד אמר זיבלו מוכיח עליו' זירא ור' על הסלע ר

מאי מקולקלת אמר רבי אבא שאם היתה עמוקה טפח  : ומתקנין את המקולקלת במועד

דלא עבר מיא לא כלום מעמידה על ששה טפחים פשיטא חצי טפח על שלשה טפחים כיון 

הוא טפחיים על שנים עשר דקא טרח טירחא יתירא לא טפחיים על שבעה מהו הכא 

חמשה קא מעמיק והכא חמשה קא מעמיק או דלמא כיון דאיכא טפח יתירא איכא טירחא 

טפי תיקו אביי שרא לבני בר המדך לשחופי נהרא רבי ירמיה שרא להו לבני סכותא 

שי שרא להו לבני מתא מחסיא לאקדוחי נהר בורניץ אמר כיון למיכרא נהרא טמימא רב א

ומתקנין את  : דשתו מיניה רבים כרבים דמי ותנן עושין כל צורכי רבים

' יעקב אמר ר' חטיטה אין חפירה לא אמר ר : 'ר וכו"קילקולי המים שברה  א גמרא,דף ה

ילו חפירה מותר וכי יוחנן לא שנו אלא שאין רבים צריכין להם אבל רבים צריכין להם אפ

רבים צריכין להם מי שרי והתניא חוטטין בורות שיחין ומערות של יחיד ואין צריך לומר 

של רבים ואין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים ואין צריך לומר של יחיד מאי לאו 

בשרבים צריכין להם לא בשאין רבים צריכין להם דכוותה גבי יחיד שאין יחיד צריך להם 

יטה מי שרי והתניא בורות שיחין ומערות של יחיד כונסין מים לתוכן אבל לא חוטטין חט

ולא שפין את סדקיהן ושל רבים חוטטין אותן ושפין את סדקיהן ואלא מאי בשיחיד צריך 

להם דכוותה גבי רבים בשרבים צריכין להם חפירה מי אסיר והתניא בורות שיחין 

וחוטטין אותן אבל לא שפין את סדקיהן ולא חוטטין ומערות של יחיד כונסין מים לתוכן 

לתוכן ולא סדין אותן בסיד ושל רבים חופרין אותן וסדין אותן בסיד אלא קשיא הך 

קמייתא תריץ הכי חוטטין בורות של יחיד בשיחיד צריך להם ואין צריך לומר בשל רבים 

ומערות של רבים  כשרבים צריכין להם דאפילו חפירה מותר ואין חופרין בורות שיחין

בשאין רבים צריכין להם ואין צריך לומר של יחיד דכי אין יחיד צריך להם אפילו חטיטה 

נמי אסור אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני עושין כל צורכי רבים כל לאתויי מאי 

לאו לאתויי חפירה לא לאתויי הא דתניא יוצאין לקווץ את הדרכים ולתקן את הרחובות 

רטאות ולמוד את המקואות וכל מקוה שאין בו ארבעים סאה מרגילין לתוכו ואת האסט

ארבעים סאה ומנין שאם לא יצאו ועשו כל אלו שכל דמים שנשפכו שם מעלה עליהם 

והיה עליך דמים הא בהדיא קתני לה ומתקנין ( דברים יט)ל "הכתוב כאילו הם שפכום ת

צורכי רבים לאתויי מאי לאו לאתויי את הדרכים ואת הרחובות ואת המקואות ועושין כל 

ש בן פזי רמז לציון קברות מן התורה "אמר ר : מציינין את הקברות : חפירה שמע מינה

ל רבינא לרב אשי הא "וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון א( יחזקאל לט)מנין תלמוד לומר 

בינו מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר וליטעמיך הא דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה ר

כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא ( יחזקאל מד)לא למדנו מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו 

מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר אלא גמרא גמירי לה ואתא > לשרתני>יבוא אל מקדשי 

יחזקאל ואסמכה אקרא הכא נמי גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא רבי אבהו 

יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש וכן אמר רבי  וטמא טמא( ויקרא יג)אמר מהכא 



עוזיאל בר בריה דרבי עוזיאל רבה טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש והאי להכי הוא 

דאתא ההוא מיבעי ליה לכדתניא וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים 

תרתי אביי כ ליכתוב וטמא יקרא מאי וטמא טמא שמעת מינה "מבקשין עליו רחמים א

ואמר סלו ( ישעיהו נז)ולפני עור לא תתן מכשול רב פפא אמר ( ויקרא יט)אמר מהכא 

יהושע בריה דרב אידי אמר ' סלו פנו דרך רב חיננא אמר הרימו מכשול מדרך עמי ר

והזרתם ( ויקרא טו)ילכו בה מר זוטרא אמר > אשר>והודעת להם את הדרך ( שמות יח)

ושמרתם את משמרתי עשו משמרת ( ויקרא יח)אשי אמר את בני ישראל מטומאתם רב 

ל כל השם "ושם דרך אראנו בישע אלהים אריב( תהילים נ)למשמרתי רבינא אמר 

אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ושם דרך אל תקרי ושם 

מקשי  אלא ושם דרך אראנו בישע אלהים רבי ינאי הוה ליה ההוא תלמידא דכל יומא הוה

ליה בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה 

ושם דרך אראנו בישע אלהים תנו רבנן אין מציינין ( תהילים נ)קרי עליה   ב גמרא,דף ה

לא על כזית מן המת ולא על עצם כשעורה ולא על דבר שאינו מטמא באהל אבל מציינין 

על הוודאות אבל  על השדרה ועל הגולגולת על רוב בנין ועל רוב מנין המת ואין מציינין

מציינין על הספיקות ואלו הן הספיקות סככות ופרעות ובית הפרס ואין מעמידין ציון 

במקום טומאה שלא להפסיד את הטהרות ואין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד 

אלו שמטמאין באהל [ תנן]> תניא>את ארץ ישראל וכזית מן המת אינו מטמא באהל והא 

רב פפא הכא בכזית מצומצם עסקינן דסוף סוף מיחסר חסר מוטב  כזית מן המת אמר

ישרפו עליו תרומה וקדשים לפי שעה ואל ישרפו עליו לעולם ואלו הן הספיקות סככות 

ופרעות סככות אילן המיסך על הארץ פרעות אבנים פרועות היוצאות מן הגדר בית הפרס 

א עושה מלא מענה מאה אמה כדתנן החורש את הקבר הרי הוא עושה בית הפרס וכמה הו

ובית הפרס מי מטמא באהל והאמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך 

ורב יהודה בר אמי משמיה דעולא אמר בית הפרס שנידש טהור אמר רב פפא לא קשיא 

כאן בשדה שאבד בה קבר כאן בשדה שנחרש בה קבר ושדה שנחרש בה קבר בית הפרס 

שלשה בית הפרס הן שדה שנאבד בה קבר ושדה שנחרש בה קבר קרי ליה אין והתנן 

ושדה בוכין מאי שדה בוכין רב יהושע בר אבא משמיה דעולא אמר שדה שמפטירין בה 

מתים וטעמא מאי אמר אבימי משום יאוש בעלים נגעו בה ושדה שנחרש בה קבר לא בעי 

נות בידוע שנחרש בה ציון והא תניא מצא שדה מצויינת ואין ידוע מה טיבה יש בה איל

יהודה אומר עד שיהא שם זקן או תלמיד לפי ' קבר אין בה אילנות בידוע שאבד בה קבר ר

שאין הכל בקיאין בדבר אמר רב פפא כי תניא ההיא בשדה שאבד בה קבר דציינוה יש בה 

אילנות בידוע שנחרש בה קבר אין בה אילנות בידוע שאבד בה קבר וליחוש דלמא אילנות 

וקבר מבראי כדאמר עולא בעומדין על הגבולין הכא נמי בעומדין על הגבולין מגואי 

ודלמא טומאה מגואי ואילנות מבראי במסובכין ואיבעית אימא הא אמרן   א גמרא,דף ו

יהודה אומר עד שיהא שם זקן ' י ר"אין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד את א

אביי שמע מינה צורבא מרבנן דאיכא במתא  או תלמיד לפי שאין הכל בקיאין בדבר אמר

כל מילי דמתא עליה רמיא אמר רב יהודה מצא אבן מצויינת תחתיה טמא שתים אם יש 

ג דליכא חורש והתניא מצא "סיד ביניהן ביניהן טמא ואם אין סיד ביניהן ביניהן טהור ואע

לאו ביניהן  אבן אחת מצויינת תחתיה טמא שתים אם יש חורש ביניהן ביניהן טהור ואם

טמא אמר רב פפא הכא כשהסיד שפוך על ראשיהן ומרודה לכאן ולכאן אי איכא חורש 



ביניהן ביניהן טהור דאימור מחמת חורש הוא דאיקפל ואי לא סיד דביני ביני הוא וטמא 

ר אסי מצר אחד מצוין הוא טמא וכל השדה כולה טהורה שנים הם טמאין וכל השדה "א

אין וכל השדה כולה טהורה ארבעה הן טהורין וכל השדה כולה טהורה שלשה הם טמ

ויוצאין אף  : י"כולה טמאה דאמר מר אין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד את א

ואכלאים בחולו של מועד נפקינן ורמינהו באחד באדר משמיעין על  : על הכלאים

ין לקווץ את השקלים ועל הכלאים בחמשה עשר בו קורין את המגילה בכרכים ויוצא

הדרכים ולתקן הרחובות ולמוד המקואות ועושין כל צורכי רבים ומציינין את הקברות 

ויוצאין על הכלאים רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא חד אמר כאן בבכיר כאן באפיל וחד 

ר יוחנן לא שנו אלא שאין ניצן ניכר אבל ניצן "ר אסי א"אמר כאן בזרעים כאן בירקות א

עליהן מאי שנא בחולו של מועד דנפקינן אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן ניכר יוצאין 

משום שכר פעולה דמוזלי גבן אמר רב זביד ואיתימא רב משרשיא שמע מינה כי יהבינן 

להו שכר מתרומת הלשכה יהבינן להו דאי סלקא דעתך מדידהו יהבינן להו מאי נפקא לן 

ב שמואל בר יצחק כאותה ששנינו כל מינייהו כל כמה דבעו ליתן להו ועד כמה אמר ר

סאה שיש בה 

רובע זרע ממין אחר ימעט והתניא התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולה   ב גמרא,דף ו

לא קשיא כאן קודם תקנה כאן לאחר תקנה דתניא בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפני 

אחת בהמתן והיו בעלי בתים שמחין שתי שמחות אחת שמנכשין להם שדותיהן ו

שמשליכין לפני בהמתם התקינו שיהו עוקרין ומשליכין על הדרכים ועדיין היו שמחין 

: שמחה גדולה שמנכשין שדותיהן התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולה

א בן יעקב אומר מושכין את המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את "ר  ב משנה,דף ו

: במועד וחכמים מתירין בזה ובזהכל השדה זרעים שלא שתו לפני המועד לא ישקם 

אמר רב יהודה אם היתה שדה מטוננת מותר תניא נמי הכי כשאמרו אסור   ב גמרא,דף ו

להשקותן במועד לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו מלפני המועד אבל זרעים ששתו לפני 

המועד מותר להשקותן במועד ואם היתה שדה מטוננת מותר ואין משקין שדה גריד 

כמים מתירין בזה ובזה אמר רבינא שמע מינה האי תרביצא שרי לתרבוצי במועד וח

נ אפלא משוי לה חרפא "בחולא דמועדא שדה גריד מאי טעמא דאפלא משוי לה חרפא ה

ר מרביצין שדה לבן בשביעית אבל לא במועד והא תניא מרביצין בין במועד בין "ת

ן תניא אידך מרביצין שדה א בן יעקב הא רבנ"בשביעית אמר רב הונא לא קשיא הא ר

לבן ערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית ולא עוד אלא שמרביצין שדה לבן 

: בשביעית כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית

צדין את האישות ואת העכברים משדה האילן ומשדה הלבן כדרכו במועד   ב משנה,דף ו

כדרכו ומקרין את הפירצה א משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא "ובשביעית וחכ

: במועד ובשביעית בונה כדרכו

מאי אישות אמר רב יהודה בריה שאין לה עינים אמר רבא בר ישמעאל   ב גמרא,דף ו

כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל ( תהילים נח)ואיתימא רב יימר בר שלמיא מאי קרא 

לן כדרכו ר צדין את האישות ואת העכברים משדה הלבן ומשדה האי"חזו שמש ת

ג אומר מביא עפר מחור זה ונותן לתוך חור זה "ומחריבין חורי נמלים כיצד מחריבין רשב

והן חונקין זה את זה אמר רב יימר בר שלמיא משמיה דאביי והוא דקאי בתרי עברי נהרא 

והוא דליכא גשרא והוא דליכא גמלא והוא דליכא מצרא 



מר משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן רבי יהודה או : עד כמה עד פרסה  א גמרא,דף ז

תנו רבנן כיצד כדרכו חופר גומא ותולה בה מצודה כיצד שלא כדרכו נועץ  : שלא כדרכו

אומר [ י"א ב"ר]> ש בן אלעזר"ר>שפוד ומכה בקורדום ומרדה האדמה מתחתיה תניא 

כשאמרו משדה לבן שלא כדרכו לא אמרו אלא בשדה לבן הסמוכה לעיר אבל בשדה לבן 

ומקרין  : כה לשדה האילן אפילו כדרכו שמא יצאו משדה הלבן ויחריבו את האילנותהסמו

כיצד מקרין רב יוסף אמר בהוצא ודפנא במתניתא תנא צר בצרור  : את הפירצה במועד

ואינו טח בטיט אמר רב חסדא לא שנו אלא כותל הגינה אבל כותל החצר בונה כדרכו 

ם סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה התם לימא מסייע ליה כותל הגוחה לרשות הרבי

ר סותר ובונה "כדקתני טעמא מפני הסכנה ואיכא דאמרי תא שמע כותל הגוחה לרה

כדרכו מפני הסכנה מפני הסכנה אין שלא מפני הסכנה לא לימא תיהוי תיובתיה דרב 

חסדא אמר לך רב חסדא התם סותר ובונה הכא בונה ולא סותר התם נמי ליסתור ולא 

כ מימנע ולא סותר אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני ובשביעית בונה "ליבני א

ג דמיחזי כמאן דעביד "כדרכו דהיכא אילימא דחצר צריכא למימר אלא לאו דגינה ואע

: נטירותא לפירי שמע מינה

להקל אבל לא להחמיר > בתחילה>מאיר אומר רואין את הנגעים ' ר  א משנה,דף ז

: ולא להחמירוחכמים אומרים לא להקל 

תניא רבי מאיר אומר רואין את הנגעים להקל אבל לא להחמיר רבי יוסי   א גמרא,דף ז

אומר לא להקל ולא להחמיר שאם אתה נזקק לו להקל נזקק לו אף להחמיר אמר רבי 

ע לא פליגי "נראין דברי רבי מאיר במוסגר ודברי רבי יוסי במוחלט אמר רבא בטהור כ

ע לא פליגי דחזי ליה כי פליגי "ון דכדלא חזו ליה בהסגר ראש

בהסגר שני מר סבר בכהן תליא מילתא אי טהור אמר ליה טהור ואי טמא   ב גמרא,דף ז

לטהרו או לטמאו כתיב אמר מר אמר רבי נראין דברי רבי ( ויקרא יג)שתיק ומר סבר 

 מאיר במוסגר והתניא איפכא תנאי היא אליבא דרבי מר סבר' יוסי במוחלט ודברי ר

צוותא דעלמא עדיף ליה ומר סבר צוותא דאשתו עדיפא ליה למימרא דמוחלט מותר 

וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים שיהא אסור ( ויקרא יד)בתשמיש המטה אין והתניא 

לך אמור להם שובו לכם ( דברים ה)בתשמיש המטה ואין אהלו אלא אשתו שנאמר 

' רו לו ימי ספירו ולא ימי חלוטו רשבעת ימים יספ( יחזקאל מד)' יהודה אומ' לאהליכם ר

ר חייא דנתי לפני רבי לימדתנו "ו לימי חלוטו וא"ימי ספירו ק' יהודה אומר ז' יוסי בר

רבינו יותם לא היה לו לעוזיהו אלא בימי חלוטו אמר לו אף אני כך אמרתי במאי קמיפלגי 

סבר מאי דגלי גלי ש בימי חלוטו ומר "יהודה סבר גלי רחמנא בימי ספירו וכ' יוסי בר' ר

וביום הראות ( ויקרא יג)ומאי דלא גלי לא גלי למימרא דבכהן תליא מילתא אין והתניא 

בו יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו מכאן אמרו חתן שנולד בו נגע 

ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו וכן ברגל נותנין לו שבעת ימי הרגל דברי רבי ' נותנין לו ז

וצוה הכהן ופנו את הבית אם ( ויקרא יד)אומר אינו צריך הרי הוא אומר ' ה ריהוד

ממתינים לו לדבר הרשות כל שכן לדבר מצוה מאי בינייהו אמר אביי משמעות דורשין 

איכא בינייהו ורבא אמר דבר הרשות איכא בינייהו ורבי יהודה מהתם לא גמרינן דחידוש 

הוא 

עלמא לא מטמאו והכא מטמאו ורבי אמר אצטריך דאי דהא עצים ואבנים ב  א גמרא,דף ח

כתב רחמנא וביום הראות בו הוה אמינא לדבר מצוה אין לדבר הרשות לא כתב רחמנא 



וצוה הכהן ואי כתב רחמנא וצוה הכהן הוה אמינא הני אין דלאו טומאה דגופיה אבל 

ו ויש יום טומאה דגופיה אימא מיחזא חזיא ליה צריכא אמר מר יש יום שאתה רואה ב

כ ליכתוב רחמנא ביום מאי וביום שמע מינה "שאי אתה רואה בו מאי משמע אמר אביי א

כ "יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו רבא אמר כולה קרא יתירא הוא דא

לכתוב רחמנא ובהראות מאי וביום שמע מינה יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי אתה 

יבעי ליה ביום ולא בלילה ורבא ביום ולא בלילה מנא ליה נפקא רואה בו ואביי ההוא מ

מלכל מראה עיני הכהן ואביי ההוא מיבעי ליה למעוטי סומא באחת מעיניו ( ויקרא יג)ליה 

ויקרא )ורבא נמי מיבעי ליה להכי אין הכי נמי ואלא ביום ולא בלילה מנא ליה נפקא ליה 

יי אי מהתם הוה אמינא הני מילי טומאה דלאו מכנגע נראה לי בבית לי ולא לאורי ואב( יד

: דגופיה אבל טומאה דגופיה אפילו לאורו נמי קא משמע לן

' מאיר מלקט אדם עצמות אביו ואמו מפני ששמחה היא לו ר' ועוד אמר ר  א משנה,דף ח

: יוסי אומר אבל הוא לו לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום

ורמינהו המלקט עצמות אביו ואמו הרי זה מתאבל עליהם כל היום ולערב   א גמרא,דף ח

אין מתאבל עליהן ואמר רב חסדא אפילו צרורין לו בסדינו אמר אביי אימא מפני ששמחת 

מאי לא יערער על מתו אמר רב כד הדר ספדנא  : ולא יערער על מתו : הרגל עליו

מאי שנא שלשים  : רגל שלשים יוםקודם ה : במערבא אמרי יבכון עמיה כל מרירי ליבא

יום אמר רב כהנא אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שכינס מעות לעלות לרגל 

ובא ספדן ועמד על פתח ביתו ונטלתן אשתו ונתנתן לו ונמנע ולא עלה באותה שעה אמרו 

לא יעורר על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום ושמואל אמר 

אין המת משתכח מן הלב שלשים יום מאי בינייהו איכא בינייהו לפי ש  ב גמרא,דף ח

: דקעביד בחנם

אין חופרין כוכין וקברות במועד אבל מחנכין את הכוכין במועד ועושין   ב משנה,דף ח

: נברכת במועד וארון עם המת בחצר רבי יהודה אוסר אלא אם כן יש עמו נסרים

יהודה כוכין בחפירה וקברות בבנין תניא מאי כוכין ומאי קברות אמר רב   ב גמרא,דף ח

אבל מחנכין את  : נמי הכי אלו הן כוכין ואלו הן קברות כוכין בחפירה וקברות בבנין

כיצד מחנכין אמר רב יהודה שאם היה ארוך מקצרו במתניתא תנא מאריך בו  : הכוכין

הנברכת  מאי נברכת אמר רב יהודה זו בקיע והתניא : 'ועושין נברכת כו : ומרחיב בו

תנינא להא  : וארון עם המת בחצר : והבקיע אמר אביי ואיתימא רב כהנא גיהא ובר גיהא

דתנו רבנן עושין כל צורכי המת גוזזין לו שערו ומכבסין לו כסותו ועושין לו ארון מנסרין 

המנוסרין מערב יום טוב רבן שמעון בן גמליאל אומר אף מביאין עצים ומנסרן בצינעא 

: בתוך ביתו

אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין מפני   ב משנה,דף ח

ששמחה היא לו אבל מחזיר הוא את גרושתו ועושה אשה תכשיטיה במועד רבי יהודה 

אומר לא תסוד מפני שניוול הוא לה ההדיוט תופר כדרכו והאומן מכליב ומסרגין את 

: המטות רבי יוסי אומר ממתחין

וכי שמחה היא לו מאי הוי אמר רב יהודה אמר שמואל וכן אמר רבי   אב גמר,דף ח

חנינא לפי שאין מערבין ' אלעזר אמר ר' אלעזר אמר רבי אושעיא ואמרי לה אמר ר

הונא אמר מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו [ רב]שמחה בשמחה רבה בר 

אמר רב דניאל בר קטינא הונא דרב הוא ד[ רב]אמר ליה אביי לרב יוסף הא דרבה בר 



ושמחת בחגך בחגך ולא ( דברים טז)אמר רב מנין שאין נושאין נשים במועד שנאמר 

באשתך עולא אמר מפני הטורח רבי יצחק נפחא אמר מפני ביטול פריה ורביה מיתיבי כל 

אלו שאמרו אסורין לישא במועד 

דאמר משום  מותרין לישא ערב הרגל קשיא לכולהו לא קשיא למאן  א גמרא,דף ט

ד "ד משום טירחא עיקר טירחא חד יומא הוא למ"שמחה עיקר שמחה חד יומא הוא למ

משום ביטול פריה ורביה לחד יומא לא משהי איניש נפשיה ודאין מערבין שמחה בשמחה 

ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל גדול ( א חמלכים )מנלן דכתיב 

שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יום [ אלהינו' י הלפנ]מלבוא חמת עד נחל מצרים 

ואם איתא דמערבין שמחה בשמחה איבעי ליה למינטר עד החג ומיעבד שבעה להכא 

ולהכא ודלמא מינטר לא נטרינן והיכא דאתרמי עבדינן איבעי ליה לשיורי פורתא שיורי 

א עורב צורך בנין ק לא משיירינן איבעי ליה לשיורי באמה כליא עורב אמה כלי"בנין בהמ

הבית הוא אלא מדמייתר קרא מכדי כתיב ארבעה עשר יום שבעת ימים ושבעת ימים למה 

ר יוחנן אותה שנה לא עשו ישראל את "ר פרנך א"לי שמע מינה הני לחוד והני לחוד א

יום הכפורים והיו דואגים ואומרים שמא נתחייבו שונאיהן של ישראל כלייה יצתה בת 

ולכם מזומנין לחיי העולם הבא מאי דרוש אמרו קל וחומר ומה משכן קול ואמרה להם כ

שאין קדושתו קדושת עולם וקרבן יחיד דוחה שבת דאיסור סקילה מקדש דקדושתו 

קדושת עולם וקרבן צבור ויום הכפורים דענוש כרת לא כל שכן אלא אמאי היו דואגים 

כל לא ניכלו ולא לישתו אין התם צורך גבוה הכא צורך הדיוט הכא נמי מיעבד ליעבדו מי

ביום ( במדבר ז)שמחה בלא אכילה ושתיה ומשכן דדחי שבת מנלן אילימא מדכתיב 

במדבר )הראשון וביום השביעי דלמא שביעי לקרבנות אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא 

ביום עשתי עשר יום מה יום כולו רצוף אף עשתי עשר כולן רצופין ודלמא ימים ( ז

ביום שנים עשר יום מה יום כולו רצוף אף שנים ( במדבר ז)קרא אחרינא הראויין כתיב 

עשר יום כולן רצופין ודלמא הכא נמי ימים הראויין אם כן תרי קראי למה לי ומקדש 

דדוחה יום הכפורים מנלן אילימא מדכתיב ארבעה עשר יום ודלמא ימים הראויין גמר יום 

ומנין לחיי העולם הבא ומנלן דאחיל להו יום מהתם יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מז

ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם ( א חמלכים )דתני תחליפא 

לדוד עבדו ולישראל עמו לאהליהם שהלכו ' שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ה

ה ומצאו נשיהם בטהרה שמחים שנהנו מזיו השכינה וטובי לב שכל אחד ואחד נתעבר

אשתו בבן זכר על כל הטובה שיצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העולם 

הבא לדוד עבדו ולישראל עמו בשלמא לישראל עמו דאחיל להו עון יום הכפורים אלא 

לדוד עבדו מאי היא אמר רב יהודה אמר רב בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש 

( תהילים כד)בע רננות ולא נענה פתח ואמר דבקו שערים זה לזה אמר שלמה עשרים ואר

אלהים אל תשב פני ' ה( ב ודברי הימים )ולא נענה כיון שאמר ' שאו שערים ראשיכם וגו

משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענה באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה 

דה בן גרים תנו יונתן בן עסמיי ורבי יהו' ה על אותו עון ר"וידעו הכל שמחל לו הקב

שמעון בן יוחי איפטור מיניה באורתא לצפרא הדור וקא מפטרי מיניה ' פרשת נדרים בי ר

אמר להו ולאו איפטריתו מיני באורתא אמרו ליה למדתנו רבינו תלמיד שנפטר מרבו ולן 

באותה העיר צריך ליפטר ממנו פעם אחרת שנאמר ביום השמיני שלח את העם ויברכו 

וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את העם ( ב זדברי הימים )את המלך וכתיב 



ל "אלא מכאן לתלמיד הנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך ליפטר ממנו פעם אחרת א

לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך אזל אשכחינהו דקא רמו 

אורח ( משלי ה)כונו וכתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך י( משלי ד)קראי אהדדי כתיב 

י אחרים "חיים פן תפלס לא קשיא כאן במצוה שאפשר לעשותה ע

י אחרים הדר יתבי וקא מבעי להו כתיב "א לעשותה ע"כאן במצוה שא  ב גמרא,דף ט

יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכתיב ( משלי ג)

פילו חפצי שמים לא ישוו בה כאן במצוה שאפשר כל חפצים לא ישוו בה דא( משלי ח)

י אחרים אמרו ליה מאי בעית "י אחרים כאן במצוה שאי אפשר לעשותה ע"לעשותה ע

הכא אמר להו דאמר לי אבא זיל גבייהו דליברכוך אמרו ליה יהא רעוא דתזרע ולא תחצד 

תורך ולא תעייל ולא תיפוק תיפוק ולא תעייל ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך לבלבל פ

ל לא מבעיא דברוכי לא בירכן אבל צעורי צעורן "תחזי שתא חדתא כי אתא לגבי אבוה א

ל הנך כולהו ברכתא נינהו תזרע ולא תחצד "ל מאי אמרו לך הכי והכי אמרו לי א"א

תוליד בנים ולא ימותו תעייל ולא תיפוק תעייל כלתא ולא לימותו בנך דליפקון תיפוק ולא 

ולא ימותו גוברייהו וליהדרו לותיך ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך תעייל תוליד בנתא 

קרבם בתימו לעולם אל ( תהילים מט)דהאי עלמא אושפיזך וההיא עלמא ביתא דכתיב 

תקרי קרבם אלא קברם לבלבל פתורך בבני ובנתא ולא תיחזי שתא חדתא דלא תמות 

> אבוה>ל "יה דרב אשמעון בן חלפתא אפטר מינ' אנתך ולא תנסב אינתתא אחריתי ר

ל "ל יהא רעוא דלא תבייש ולא תתבייש אתא גבי אבוה א"זיל לגביה דליברכך א[ לבריה]

ל ברכך ברכתא דברכן קודשא בריך הוא "ל מילין בעלמא הוא דאמר לי א"מאי אמר לך א

ולא יבושו עמי ' ואכלתם אכול ושבוע והללתם וגו( יואל ב)לישראל ותנא בה דכתיב 

 : ועושה אשה תכשיטיה : ולא יבושו עמי לעולם' כי בקרב ישראל אני וגו לעולם וידעתם

על פניה ואיכא [ שרק]> סרק>ר אלו הן תכשיטי נשים כוחלת ופוקסת ומעבירה "ת

דאמרי מעברת סרק על פניה של מטה דביתהו דרב חסדא מקשטא באנפי כלתה יתיב רב 

ל "לא ילדה אבל זקנה לא אהונא בר חיננא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר לא שנו א

האלהים אפילו אמך ואפילו אימא דאימך ואפילו עומדת על קברה דאמרי אינשי בת שיתין 

תניא רבי יהודה אומר אשה לא  : רבי יהודה אומר לא תסוד : כבת שית לקל טבלא רהטא

יהודה בסיד שיכולה לקפלו במועד שטופלתו במועד ' תסוד מפני שניוול הוא לה ומודה ר

פ שמצירה היא עכשיו שמחה היא לאחר זמן ומי אית ליה לרבי יהודה האי סברא "עשא

פ שמצר עכשיו שמח הוא "והתנן רבי יהודה אומר נפרעין מהן מפני שמצר אמרו לו אע

לאחר זמן אמר רב נחמן בר יצחק הנח להלכות מועד דכולהו מצר עכשיו ושמח לאחר זמן 

פרעון לעולם מצר אמר רב יהודה בנות ישראל  לענין{ נכרי> }כותי>נינהו רבינא אמר 

שהגיעו לפירקן ולא הגיעו לשנים עניות טופלות אותן בסיד עשירות טופלות אותן בסולת 

ששה חדשים בשמן המור מאי שמן המור רב ( אסתר ב)בנות מלכים בשמן המור שנאמר 

ניא רבי הונא בר חייא אמר סטכת רב ירמיה בר אמי אמר שמן זית שלא הביא שליש ת

יהודה אומר אנפיקינון שמן זית שלא הביא שליש ולמה סכין אותו שמשיר את השער 

מאה זוזי הוה ההוא ' ומעדן את הבשר רב ביבי הוה ליה ברתא טפלה אבר אבר שקל בה ד

ל ברתא טפלה בחד זמנא ומתה אמר קטלא ביבי לברתי "בשבבותיה דה{ נכרי> }כותי>

רא בעיין בנתיה טפלא אנן דלא שתינן שיכרא לא בעיין אמר רב נחמן רב ביבי דשתי שיכ

: בנתין טפלא



היכי דמי הדיוט אמרי דבי רבי ינאי כל שאינו יכול  : ההדיוט תופר כדרכו  א גמרא,דף י

להוציא מלא מחט בבת אחת רבי יוסי בר חנינא אמר כל שאינו יכול לכוין אימרא בחפת 

חנן אמר מפסיע רבה בר שמואל אמר שיני מאי מכליב רבי יו : והאומן מכליב : חלוקו

מאי מסרגין ומאי ממתחין כי אתא רב דימי אמר פליגי בה  : מסרגין את המטות : כלבתא

יוחנן חד אמר מסרגין שתי וערב ' אסי ותרוייהו משמיה דחזקיה ור' חייא בר אבא ור' ר

וי ממתחו וממתחין שתי בלא ערב וחד אמר מסרגין שתי בלא ערב וממתחין שאם היה רפ

איני והא תני רב תחליפא בר שאול ושוין שאין מפשילין חבלים לכתחלה בשלמא למאן 

דאמר מסרגין שתי וערב וממתחין שתי בלא ערב היינו דקתני רב תחליפא בר שאול ושוין 

שאין מפשילין חבלים לכתחלה אלא למאן דאמר מסרגין שתי בלא ערב ממתחין שאם היה 

ל רב "י וערב אמרת לא חבלים לכתחלה מיבעיא קשיא ארפוי היה ממתחו השתא שת

נחמן בר יצחק לרבי חייא בר אבין מי איכא למאן דאמר מסרגין שתי בלא ערב והתנן רבי 

מאיר אומר המטה משיסרוג בה שלשה בתים אלא כי אתא רבין אמר במסרגין כולי עלמא 

בלא ערב ומר סבר  לא פליגי דשתי וערב אלא כי פליגי בממתחין מר סבר ממתחין שתי

מאיר ' שאם היה רפוי ממתחו מיתיבי מסרגין את המטה ואין צריך לומר שממתחין דברי ר

א אין ממתחין כל עיקר בשלמא למאן דאמר "יוסי אומר ממתחין אבל לא מסרגין וי' ר

ממתחין שתי בלא ערב היינו דאתו יש אומרים לאיפלוגי אלא למאן דאמר שאם היה רפוי 

: מרים ממתחו נמי לא אין כיון דאפשר לממלייה במאני לא טרחינןממתחו ליש או

יהודה אומר אין מכבשין את ' מעמידין תנור וכירים וריחים במועד ר  א משנה,דף י

: הריחים בתחילה

מאי מכבשין רב יהודה אמר מנקר ריחיא רב יחיאל אמר בת עינא מיתיבי   א גמרא,דף י

לא יגמור מלאכתן דברי רבי אליעזר וחכמים מעמידין תנור וכירים במועד ובלבד ש

אומרים אף יגמור רבי יהודה אומר משמו מעמידין את החדשה ומכבשין את הישנה ויש 

אומרים אין מכבשין כל עיקר בשלמא למאן דאמר מכבשין מנקר ריחיא היינו דמשכחת 

י טפי לה בישנה אלא למאן דאמר בת עינא ישנה בת עינא למה לה כגון דקא בעי לארווח

פורתא רב הונא שמעיה לההוא גברא דקא מנקר ריחיא בחולא דמועדא אמר מאן האי 

איתחיל גופיה דקא מחיל חולא דמועדא סבר לה כיש אומרים דרש רב חמא נוקרין ריחים 

> ומותר>במועד משום רבי מאיר אמר אפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו 

ליטול צפרנים בחולו של מועד [ מותר]

אבל חמרא דריחיא לא רב יהודה שרי למישקל טופריה לחמרא דריחיא   ב גמרא,דף י

שרא [ רב] >רבא>ולאוקומי ריחיא ולמיבני ריחיא ולמיבני אמת ריחיא ולמיבני אוריא 

לסרוקי סוסיא ולמיבני אקרפיטא ולמיבני איצטבא רבא שרא למישקל דמא לבהמה 

ל אביי תניא דמסייע לך מקיזין דם לבהמה ואין מונעין רפואה לבהמה "בחולא דמועדא א

ט מעשה הדיוט הוא אמר רב יצחק בר אמי "בחולו של מועד רבא שרא לכסכוסי קירמי מ

ט מעשה אומן הוא אמר רבא מאן דמתקיל ארעא "יר מאמר רב חסדא קיטורי בירי אס

אדעתא דבי דרי שרי אדעתא דארעא אסיר היכי דמי מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא 

דבי דרי שקל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא ואמר רבא האי מאן דזכי זיכי אדעתא 

דציבי שקל דציבי שרי אדעתא דארעא אסיר היכי דמי שקיל רברבי ושביק זוטרי אדעתא 

רברבי וזוטרי אדעתא דארעא ואמר רבא האי מאן דפתח מיא לארעיה אדעתא דכוורי שרי 

אדעתא דארעא אסיר היכי דמי פתח תרי בבי חד מעילאי וחד מתתאי אדעתא דכוורי פתח 



חד בבא אדעתא דארעא ואמר רבא האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דחיותא שרי אדעתא 

כוליה מחד גיסא אדעתא דחיותא מהאי גיסא ומהאי גיסא דדיקלא אסיר היכי דמי שקיל 

אדעתא דדיקלא ואסיר ואמר רבא הני תמרי תוחלני מיגזרינהו שרי מייצינהו אסיר רב 

פפא אמר כיון דמתלעי כפרקמטיא האבד דמי ושרי ואמר רבא פרקמטיא כל שהוא אסור 

הוה מזדבן בשיתא ר יוסי בר אבין ובדבר האבד מותר רבינא הוה ליה ההוא עיסקא ד"א

אלפי שהייה לזבוניה בתר חולא דמועדא וזבניה בתריסר אלפי רבינא הוה מסיק זוזי בבני 

ל כיון דהאידנא "ל מהו למיזל האידנא עלייהו א"אקרא דשנואתא אתא לקמיה דרב אשי א

הוא דמשכחת להו ביומי אחריני לא משכחת להו כפרקמטיא האבד דמי ושרי תניא נמי 

אי גוונא הולכין ז כי ה"גבי ע

ולוקחים בהמה עבדים ושפחות בתים שדות { גוים> }ם"עכו>ליריד של   א גמרא,דף יא

וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהן מפני שהוא כמציל מידן רב שרא לחייא בר אשי 

למיגדל אוהרי בחולא דמועדא מאי טעמא מעשה הדיוט הוא אבל איזלי אסור מאי טעמא 

בר עשבי למיגדל ' ודה שרא לאמי תנורא למיגדל תנורי ולרבמעשה אומן הוא רב יה

מהולתא איני והא תני רבה בר שמואל ושוין שאין גודלין תנור לכתחילה לא קשיא כאן 

: בימות החמה כאן בימות הגשמים

עושין מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדיוט אבל לא מעשה אומן שפין את   א משנה,דף יא

ילה ביד וברגל אבל לא במחלצים הציר והצינור והקורה הסדקין ומעגילין אותן במעג

והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד ובלבד שלא יתכוין לעשות מלאכתו במועד וכל 

: כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן

היכי דמי מעשה הדיוט רב יוסף אמר בהוצא ודפנא במתניתא תנא צר   א גמרא,דף יא

השתא במעגילה  : שפין את הסדקין ומעגילין אותן במעגילה : בצרור ואינו טח בטיט

אמרת שרי ביד וברגל מיבעיא הכי קאמר שפין את הסדקין ומעגילין אותן כעין מעגילה 

הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן  : ביד וברגל אבל לא במחלצים

ימיו אין מכאן ואילך לא לא  עד' ורמינהי עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים כו : במועד

קשיא כאן בדנפחי כאן בדנגרי מתקיף לה רב חסדא יאמרו קלא רבה אסיר קלא זוטר שרי 

אלא אמר רב חסדא לא קשיא הא במגלי הא בחציני רב פפא אמר כאן קודם גזירה כאן 

יצחק בר אבדימי מאן תנא ' יוסי דאמר ר' יהודה הא ר' לאחר גזירה רב אשי אמר הא ר

יוסי אמר רבינא כמאן מדלינן האידנא קביותא דדשא ' י במועד בדבר האבד דלא כרשינו

בדיתא לבאי  : כבשין שהוא יכול לאכול במועד כובשן : בחולא דמועדא כמאן כרבי יוסי

כוורי אזיל כולי עלמא צוד אייתו כוורא שרא להו רבא למימלח מינייהו אמר ליה אביי 

מהן במועד כובשן אמר ליה כיון דמעיקרא אדעתא והא תנן כבשין שהוא יכול לאכול 

דאכילה אייתינהו ואי שביק להו פסדי כפרקמטיא האבד דמי ושרי ואיכא דאמרי שרי להו 

רבא מיצד מיזל אייתויי ומימלח אמר ליה אביי והא אנן כבשין שהוא יכול לאכול מהן 

ו ליה שיתין איצצי כובשן תנן אמר ליה הני נמי מיתאכלי אגב איצצא כי הא דשמואל עבד

ואכל רבא איקלע לבי ריש גלותא עבדי ליה שיתין איצצי ואכל רב איקלע לבי רב שפיר 

אייתו לקמייהו ההוא כוורא תילתא בישולא תילתא מילחא ותילתא טוויא אמר רב אמר לי 

אדא ציידא כוורא סמוך למיסרחיה מעלי ואמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא טווייא 

באבוה מיכלי בבריה אשתי עליה אבוה ואמר רב אמר לי אדא ציידא  באחוה אסוקיה

כוורא תחלי וחלבא ליטעון גופא ולא ליטעון פוריא ואמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא 



:  תחלי וחלבא מיא ולא שיכרא שיכרא ולא חמרא

  

מסכת מועד קטן פרק ב 

עוהו פועלים טוען קורה מי שהפך את זיתיו ואירעו אבל או אונס או שהט  ב משנה,דף יא

: יהודה רבי יוסי אומר זולף וגומר וגף כדרכו' ראשונה ומניחה לאחר המועד דברי ר

פתח באבל וסיים במועד אמר רב שישא בריה דרב אידי זאת אומרת   ב גמרא,דף יא

דברים המותרין במועד אסורים בימי אבלו רב אשי אמר לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא 

נן הוא ושרי אלא אפילו במועד דאיסור מלאכה מדאורייתא במקום בימי אבלו דמדרב

פסידא שרו רבנן תניא כוותיה דרב שישא בריה דרב אידי אלו דברים העושין לאבל בימי 

אבלו זיתיו הפוכין טוענין לו וכדו לגוף ופשתנו להעלות מן המשרה וצמרו להעלות מן 

הודה אומר אף זורעין לו שדה ניר י' היורה ומרביצים שדהו משתגיע עונת המים שלו ר

ושדה העומדת לפשתן אמרו לו אם לא תזרע בבכיר תזרע באפל אם לא תזרע פשתן תזרע 

ממין אחר רבן שמעון בן גמליאל אומר זיתיו הפוכין ואין שם אומן אלא הוא כדו לגוף 

ואין שם אומן אלא הוא פשתנו להעלות מן המשרה וצמרו להעלות מן היורה ואין שם 

ומן אלא הוא הרי זה יעשה בצינעא יתר על כן אמר רבן שמעון בן גמליאל אם היה אומן א

לרבים וספר ובלן לרבים והגיע עת הרגל ואין שם אומן אלא הוא הרי זה יעשה האריסין 

והחכירין והקבלנין הרי אלו יעשו אחרים בשבילן החמרין הגמלין והספנין הרי אלו לא 

ושכרין אצל אחרים הרי אלו יעשו שכיר יום אפילו בעיר יעשו ואם היו מוחכרין או מ

פ שבקיבולת לא יעשה אף על פי "אחרת לא יעשה היתה מלאכת אחרים בידו אע

שבקיבולת ולא מיבעיא שאינה קיבולת אדרבה קיבולת כדידיה דמי אלא אימא בין 

ית קיבולת בין שאינה קיבולת לא יעשה היתה מלאכתו ביד אחרים בביתו לא יעשו בב

אחר יעשו מריון בריה דרבין ומר בריה דרב אחא בריה דרבא הוה להו ההוא גמלא 

דתורא בהדי הדדי איתרעא ביה מילתא במר בריה דרב אחא בריה דרבא ופסקיה לגמליה 

אמר רב אשי גברא רבה כמר בריה דרב אחא עביד הכי נהי דלפסידא דידיה לא חייש 

רין או מוחכרין אצל אחרים הרי אלו יעשו אדאחרים לא חייש והא תניא אם היו מושכ

והוא סבר אדם חשוב שאני 

אמר שמואל מקבלי קיבולת בתוך התחום אסור חוץ לתחום מותר אמר   א גמרא,דף יב

חוץ לתחום לא אמרן אלא דליכא מתא דמקרבא להתם אבל איכא מתא ' רב פפא ואפי

תם נמי לא אמרן אלא דמקרבא להתם אסור אמר רב משרשיא וכי ליכא מתא דמקרבא לה

מ דשכיחי אינשי "בשבתות ובימים טובים דלא שכיחי אינשי דאזלי להתם אבל בחוש

דאזלי ואתו להתם אסור מר זוטרא בריה דרב נחמן בנו ליה אפדנא מקבלי קיבולת חוץ 

לתחום איקלע רב ספרא ורב הונא בר חיננא ולא עלו לגביה ואיכא דאמרי הוא נמי לא על 

שמואל מקבלי קיבולת בתוך התחום אסור חוץ לתחום מותר אדם חשוב בגוויה והאמר 

שאני ואיכא דאמרי סיועי סייע בתיבנא בהדייהו רב חמא שרא להו לאבונגרי דבי ריש 

גלותא למיעבד להו עבידתא בחולא דמועדא אמר כיון דאגר לא קא שקלי שרשויי הוא 

מועד לעשותה לאחר המועד דקא משרשו ליה ולית לן בה תנו רבנן מקבלין קיבולת ב



ובמועד אסור כללו של דבר כל שהוא עושה אומר לנכרי ועושה וכל שאינו עושה אינו 

אומר לנכרי ועושה תניא אידך מקבלין קיבולת במועד לעשותה לאחר המועד ובלבד שלא 

ר אין מרביעין בהמה בחולו "ימדוד ושלא ישקול ושלא ימנה כדרך שהוא עושה בחול ת

וצא בו אין מרביעין בבכור ולא בפסולי המוקדשין תניא אידך אין מרביעין של מועד כי

יהודה אומר חמורה שתבעה מרביעין עליה זכר בשביל שלא ' בהמה בחולו של מועד ר

ר אין מדיירין לא בשבתות ולא בימים "תצטנן ושאר כל הבהמות מכניסין אותן לבקרות ת

ותר ואין מסייעין אותן ואין מוסרין להם טובים ולא בחולו של מועד ואם באו מאליהן מ

שומר לנער את צאנם היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר שבוע מסייעין אותן 

ט במזונות במועד בשכר "ומוסרין להם שומר לנער את צאנם רבי אומר בשבת בטובה ביו

: אמר רב יוסף הלכתא כרבי

אבל או אונס או שהטעוהו זולף  וכן מי שהיה יינו בתוך הבור ואירעו  א משנה,דף יב

: יהודה אומר עושה לו לימודים בשביל שלא יחמיץ' יוסי ר' וגומר וגף כדרכו דברי ר

יוסי משום דמישחא נפיש ' וצריכא דאי אשמעינן קמייתא בההיא קאמר ר  א גמרא,דף יב

א פסידיה אבל חמרא דלא נפיש פסידיה אימא מודי ליה לרבי יהודה ואי אשמעינן בתריית

יוסי צריכא אמר רב יצחק בר אבא ' בההיא קאמר רבי יהודה אבל בהך אימא מודה לר

יוסי בעו מיניה ' יוסי אמר רב יוסף הלכה כר' מאן תנא שינוי במועד בדבר האבד דלא כר

מרב נחמן בר יצחק מהו למישע חביתא דשיכרא בחולא דמועדא אמר להו סיני אמר הלכה 

י בחמרא בשיכרא מי אמר חמרא טעמא מאי משום דנפיש יוסי אימור דאמר רבי יוס' כר

פסידיה שיכרא נמי אית בה פסידא דאמר אביי אמרה לי אם בר שית סאוי ושייע מבר 

תמני ולא שייע אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכות מועד כהלכות כותים בהלכה למאי 

ידות זו מזו לומר שהן עקורות ואין למ> אמר רב>הלכתא אמר רב דניאל בר קטינא 

דאמר שמואל זופתין כוזתא ואין זופתין חביתא רב דימי מנהרדעא אמר זופתין חביתא 

ואין זופתין כוזתא מר חייש לפסידא ומר חייש לטירחא אמר אביי נקטינן הלכות מועד 

כהלכות שבת 

יש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחלה רב הונא חצדו ליה   ב גמרא,דף יב

חצדא במועדא איתיביה רבה בר רב הונא לרב הונא טוחנין קמח במועד לצורך המועד 

ושלא לצורך המועד אסור דבר שאבוד במועד מותר לעשותו במועד דבר שאינו אבוד 

כולו ' בר לקרקע אפיבמועד אסור במה דברים אמורים בתלושין מן הקרקע אבל מחו

אבוד אסור ואם אין לו מה יאכל קוצר ומעמר ודש וזורה ובורר וטוחן ובלבד שלא ידוש 

בפרות אמר ליה יחידאה היא ולא סבירא לן כוותיה דתניא כלל אמר רבן שמעון בן 

יוסי דבר התלוש מן הקרקע אפילו מקצתו אבוד מותר והמחובר לקרקע ' גמליאל משום ר

יוסי ידוש נמי בפרות הא אמר רב יצחק בר אבא מאן תנא ' ד אסור ואי רכולו אבו' אפי

נ כיון דכל יומא לאו בפרות דיישי "יוסי אמר לך ה' שינוי במועד בדבר האבד דלא כר

ר טוחנין במועד לצורך המועד ושלא לצורך המועד אסור "האידנא נמי לאו שינוי הוא ת

מועד לצורך המועד ושלא לצורך המועד ואם טחן והותיר הרי זה מותר קוצצין עצים ב

אסור ואם קצץ והותיר הרי זה מותר מטילין שכר במועד לצורך המועד ושלא לצורך 

המועד אסור ואם הטיל והותיר הרי זה מותר ובלבד שלא יערים ורמינהו מטילין שכר 

במועד לצורך המועד ושלא לצורך המועד אסור אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים 

יוסי בר ' שיש לו ישן מערים ושותה מן החדש תנאי היא דתניא אין מערימין בכך רפ "ואע



יהודה אומר מערימין רב חצדו ליה חצדא בחולא דמועדא שמע שמואל איקפד לימא 

שמואל כיחידאה סבירא ליה לא חצדא דחיטי הוה דלא הוה פסיד ורב מאי טעמא עביד 

יהודה ' קמיה אי נמי אדם חשוב שאני רהכי אין לו מה יאכל הוה ושמואל לא סיימוה 

אמי איקפד ' נשיאה נפק בחומרתא דמדושא ואשתי מיא דאחים קפילא ארמאה שמע ר

אמר רב יוסף מאי טעמא איקפד אי משום חומרתא דמדושא הא תניא השירין הנזמים 

והטבעות הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר אי משום דאישתי מיא דאחים קפילא ארמאה 

ר שמואל בר יצחק אמר רב כל שנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי נכרים הא אמ

פ שאינו צריך אלא "אדם חשוב שאני אמר רב חננאל אמר רב קוצץ אדם דקל במועד אע

לנסורת שלו לייט עלה אביי רב אשי הוה ליה אבא בשלנייא אזל למיקצייה בחולא 

דעתיך דקאמר רב חננאל אמר רב  דמועדא אמר ליה רב שילא משלנייא לרב אשי מאי

פ שאינו צריך אלא לנסורת שלו הא לייט עלה אביי אמר ליה "קוצץ אדם דקל במועד אע

לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי אישתמיט נרגא בעי למיפסקיה לשקיה שבקיה והדר 

אתא רב יהודה שרא למיעקר כיתנא ולמיקטל כשותא ולמיעקר שומשמי אמר ליה אביי 

בשלמא כיתנא חזי לחפיפה כשותא חזי לשיכרא אלא שומשמי למאי חזי חזי  לרב יוסף

לנזיי דאית בהו רבי ינאי הוה ליה ההוא פרדיסא דמטא זמניה בחולא דמועדא קטפיה 

לשנה שהיוה כולי עלמא לפרדיסייהו לחולא דמועדא אפקריה רבי ינאי לפרדיסיה ההוא 

: שתא

הגנבים ושולה פשתנו מן המשרה בשביל שלא מכניס אדם פירותיו מפני   ב משנה,דף יב

: תאבד ובלבד שלא יכוין את מלאכתו במועד וכולן אם כוונו מלאכתן במועד יאבדו

תנא ובלבד שיכניסם בצנעא לתוך ביתו רב יוסף הוה ליה כשורי עיילינהו   ב גמרא,דף יב

א דהני ביממא אמר ליה אביי והתניא ובלבד שיכניסם בצנעא בתוך ביתו אמר ליה צנע

ושולה  : יממא הוא כיון דבליליא בעו גברא יתירי ובעו מדוכרי דנורא אוושא מילתא

בעי מיניה רבי ירמיה מרבי זירא כוון מלאכתו במועד ומת מהו  : 'פשתנו מן המשרה כו

שיקנסו בניו אחריו אם תימצי לומר 

אם תמצי צרם אזן בכור קנסו בנו אחריו משום דאיסורא דאורייתא ו  א גמרא,דף יג

ומת קנסו בנו אחריו משום דכל יומא מפקע { לגוי> }לעובד כוכבים>לומר מכר עבדו 

ליה ממצות הכא מאי גברא קניס רבנן והא ליתיה או דלמא ממונא קניס רבנן והא איתיה 

ל תניתוה שדה שנתקווצה בשביעית תזרע למוצאי שביעית נטייבה או נדיירה לא תזרע "א

יוסי בר חנינא נקטינן הטיבה ומת בנו זורעה אלמא לדידיה קנסו  'למוצאי שביעית ואמר ר

נ לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן אמר אביי נקטינן "רבנן לבריה לא קנסו רבנן ה

טימא טהרותיו ומת לא קנסו בנו אחריו מאי טעמא היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק 

: לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן

אין לוקחין בתים עבדים ובהמה אלא לצורך המועד או לצורך המוכר   משנה א,דף יג

: שאין לו מה יאכל

ל תנינא "בעא מיניה רבא מרב נחמן שכר פעולה שאין לו מה יאכל מהו א  א גמרא,דף יג

ל לא פרושי "או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל לאתויי מאי לאו לאתויי שכר פעולה א

אין כותבין שטרי חוב במועד ואם אינו מאמינו או שאין לו מה  קא מפרש איתיביה אביי

ז יכתוב שאין לו מה יאכל לאתויי מאי לאו לאתויי שכר פעולה שמע מינה מותיב "יאכל ה

א שלש אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות החייטין והספרין "רב ששת וחכ



ועד הספרין והכובסין שכן הבאין והכובסין החייטין שכן הדיוט תופר כדרכו בחולו של מ

ד שכר "ממדינת הים והיוצא מבית האסורין מותרין לספר ולכבס בחולו של מועד ואי ס

פעולה שאין לו מה יאכל שרי כל מלאכות נמי לישתרו דהא איכא שכר פעולה שאין לו 

ר סותר "מה יאכל מתקיף לה רב פפא אלא מעתה בנין לישתרי שכן כותל הגוהה לרה

כדרכו מפני הסכנה מתקיף לה רבינא אלא מעתה לבלר לישתרי שכן כותבין ובונה 

קידושי נשים גיטין ושוברין אלא אמר רב אשי מועד אארבעה עשר קא רמית מועד משום 

טירחא הוא ובמקום פסידא שרו רבנן ארבעה עשר משום צורך יום טוב הוא מידי דצורך 

: ו רבנןט שרו רבנן מידי דלאו צורך יום טוב לא שר"יו

אין מפנין מבית לבית אבל מפנה הוא לחצרו אין מביאין כלים מבית   א משנה,דף יג

: האומן אם חושש להם מפנן לחצר אחרת

ואין  : והאמרת רישא אין מפנין כלל אמר אביי סיפא אתאן לבית שבחצר  א גמרא,דף יג

כלים מבית האומן אמר רב פפא בדיק לן רבא תנן אין מביאין  : מביאין כלים מבית האומן

פ שאינן לצורך המועד ושנינן ליה כאן "ורמינהו מוליכין ומביאין כלים מבית האומן ואע

בארבעה עשר כאן בחולו של מועד איבעית אימא הא והא בחולו של מועד כאן במאמינו 

כאן בשאינו מאמינו 

ית הזגג והתניא מביאין כלים מבית האומן כגון כד מבית הכדר וכוס מב  ב גמרא,דף יג

אבל לא צמר מבית הצבע ולא כלים מבית האומן ואם אין לו מה יאכל נותן לו שכרו 

מפנן >ומניחו אצלו ואם אינו מאמינו מניחו בבית הסמוך לו ואם חושש להם שמא יגנבו 

מביאן בצנעה בתוך ביתו תרצת מביאין מוליכין קשיא > לחצר אחרת ואם אינו מאמינו

: שאין מוליכין אלא מחוורתא כדשניין מעיקרא דקתני אין מביאין וכל שכן

מחפין את הקציעות בקש רבי יהודה אומר אף מעבין מוכרי פירות כסות   ב משנה,דף יג

וכלים מוכרים בצנעה לצורך המועד הציידין והדשושות והגרוסות עושין בצנעה לצורך 

: המועד רבי יוסי אומר הם החמירו על עצמן

בי חייא בר אבא ורבי אסי ותרוייהו משמיה דחזקיה ורבי יוחנן פליגי בה ר  ב גמרא,דף יג

חד אמר מחפין אקלושי מעבין אסמוכי וחד אמר מחפין בין אקלושי בין אסמוכי מעבין 

מוכרי  : יהודה' עושה אותו כמין כרי תניא נמי הכי מעבין עושה אותו כמין כרי דברי ר

הו הן החמירו על עצמן דלא הוו עבדי איבעיא ל : 'פירות כסות וכלים מוכרין בצנעה וכו

ש מוכרי פירות כסות וכלים מוכרין בצנעה לצורך "כלל או דלמא דהוו עבדי בצנעה ת

יוסי אומר תגרי טבריא הן החמירו על עצמן שלא יהו מוכרין כל עיקר צדי חיות ' המועד ר

על עצמן ועופות ודגים צדין בצנעה לצורך המועד רבי יוסי אומר צדי עכו הן החמירו 

יוסי ' שלא יהו צדין כל עיקר דשושי חילקא טרגיס וטיסני דוששין בצנעה לצורך המועד ר

אומר דשושי ציפורי הן החמירו על עצמן שלא יהו דוששין כל עיקר אמר אביי חילקא 

חדא לתרתי טרגיס חדא לתלת טיסני חדא לארבעה כי אתא רב דימי אמר כונתא מיתיבי 

ד חדא לתרתי לתלת ולארבעה משום "אין בכל מקום בשלמא למחילקא טרגיס וטיסני טמ

ד כונתא אמאי טמאין בכל מקום הא לא "הכי טמאין בכל מקום דאתכשור אלא למ

איתכשור כגון דמיקלפן דאי לאו דשרא להו במיא לא הוה מיקלפא ואמאי קרי ליה חילקא 

תר בלח ומותר דשקל חלקיהו מיתיבי הנודר מן הדגן אסור אף בפול המצרי יבש ומו

ד חדא לתרתי חדא לתלת וחדא לארבעה שפיר "באורז בחילקא וטרגיס וטיסני בשלמא למ

ד כונתא דגן מעליא הוא קשיא רב הונא שרא להו להנהו "דנפקו להו מתורת דגן אלא למ



כרופייתא למיזל לזבוני כי אורחייהו בשוקא איתיביה רב כהנא חנות פתוחה לסטיו פותח 

ר פותח אחת ונועל אחת וערב יום טוב האחרון של חג מוציא "חה לרהונועל כדרכו פתו

ט האחרון אין שלא "ט האחרון מפני כבוד י"ומעטר את שוקי העיר בפירות בשביל כבוד י

:  ט לא לא קשיא הא בפירי הא בתבלין"מפני כבוד י

  

מסכת מועד קטן פרק ג 

ת השביה והיוצא מבית ואלו מגלחין במועד הבא ממדינת הים ומבי  ב משנה,דף יג

האסורין והמנודה שהתירו לו חכמים וכן מי שנשאל לחכם והותר והנזיר והמצורע 

מטומאתו לטהרתו ואלו מכבסין במועד הבא ממדינת הים ומבית השביה והיוצא מבית 

האסורין 

ומנודה שהתירו לו חכמים וכן מי שנשאל לחכם והותר מטפחות הידים   א משנה,דף יד

רים ומטפחות הספג הזבין והזבות והנדות והיולדות וכל העולין מטומאה ומטפחות הספ

: לטהרה הרי אלו מותרין ושאר כל אדם אסורין

ושאר כל אדם מאי טעמא אסורין כדתנן אנשי משמר ואנשי מעמד   א גמרא,דף יד

' אסורין לספר ולכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת ואמר רבה בר בר חנה אמר ר

ט כדי שלא יכנסו למשמרתן כשהן מנוולין הכא נמי כדי שלא יכנסו לרגל כשהן "אלעזר מ

זירא אבדה לו אבידה ערב הרגל כיון דאניס מותר או דלמא כיון דלא ' מנוולין בעי ר

מוכחא מילתא לא אמר אביי יאמרו כל הסריקין אסורין סריקי בייתוס מותרין ולטעמיך 

שאין לו אלא חלוק אחד מותר לכבסו בחולו של  הא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן כל מי

מועד התם נמי יאמרו כל הסריקין אסורין סריקי בייתוס מותרין הא אתמר עלה אמר מר 

זירא אומן שאבדה לו אבידה ערב ' בר רב אשי איזורו מוכיח עליו רב אשי מתני בעי ר

תא כי הנך לא הרגל מהו כיון דאומן הוא מוכחא מילתא או דלמא כיון דלא מוכחא מיל

יהודה אומר הבא ממדינת הים לא ' יהודה דתניא ר' מתניתין דלא כר : ממדינת הים : תיקו

יגלח מפני שיצא שלא ברשות אמר רבא לשוט דברי הכל אסור למזונות דברי הכל מותר 

' לא נחלקו אלא להרויחא מר מדמי ליה כלשוט ומר מדמי ליה כלמזונות מיתיבי אמר ר

יהודה כשיצא שלא ברשות ודברי חכמים כשיצא ברשות מאי שלא ברשות ' נראין דברי ר

אילימא לשוט והאמרת דברי הכל אסור ואלא למזונות והאמרת דברי הכל מותר אלא 

פשיטא להרויחא אימא סיפא נראין דברי חכמים כשיצא ברשות מאי ברשות אילימא 

ין דברי רבי יהודה למזונות הא אמרת דברי הכל מותר ואלא להרויחא והא אמרת נרא

יהודה לרבנן כשיצא שלא ברשות ומאי ניהו לשוט שאפילו ' בהא הכי קאמר נראין דברי ר

יהודה ' חכמים לא נחלקו עליו אלא להרויחא אבל לשוט מודו ליה ונראין דברי רבנן לר

כשיצא ברשות ומאי ניהו למזונות שאפילו רבי יהודה לא נחלק עליהם אלא להרויחא אבל 

מודה להו אמר שמואל קטן הנולד במועד מותר לגלח במועד שאין לך בית  למזונות

פנחס כל אלו שאמרו מותר לגלח ' האסורין גדול מזה במועד אין מעיקרא לא מתיב ר

במועד מותר לגלח בימי אבלו הא אסור לגלח במועד אסור לגלח בימי אבלו 



נוהגת בקטן והתניא  ואי אמרת קטן אית ביה פלוגתא נמצאת אבילות  ב גמרא,דף יד

מקרעין לקטן מפני עגמת נפש אמר רב אשי מי קתני הא אסורין דלמא יש מהן אסור ויש 

מהן מותר אמימר ואי תימא רב שישא בריה דרב אידי מתני הכי אמר שמואל קטן מותר 

לגלחו במועד לא שנא נולד במועד ולא שנא נולד מעיקרא אמר רב פנחס אף אנן נמי 

אמרו מותר לגלח במועד מותר לגלח בימי אבלו הא אסורין לגלח במועד תנינא כל אלו ש

אסורין לגלח בימי אבלו אי אמרת קטן אסור נמצאת אבילות נוהגת בקטן ותניא מקרעין 

לקטן מפני עגמת נפש אמר רב אשי מי קתני הא אסורין דלמא יש מהן אסור ויש מהן 

ושמחת בחגך אי אבילות ( טזדברים )מותר אבל אינו נוהג אבילותו ברגל שנאמר 

דמעיקרא הוא אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד ואי אבילות דהשתא הוא לא אתי עשה 

דיחיד ודחי עשה דרבים מנודה מהו שינהוג נידויו ברגל אמר רב יוסף תא שמע דנין דיני 

נפשות ודיני מכות ודיני ממונות ואי לא ציית דינא משמתינן ליה ואי סלקא דעתך אינו 

ל "והג נידויו ברגל משומת ואתי מעיקרא אתי רגל דחי ליה השתא משמתינן ליה אנן אנ

נ דקטלין ליה והא קא "אביי ודלמא לעיוני בדיניה דאי לא תימא הכי דיני נפשות דקתני ה

שהרגו את הנפש '> שראו בא>ע אומר מנין לסנהדרין "מימנעי משמחת יום טוב דתניא ר

נ "לא תאכלו על הדם אלא לעיוני בדיניה ה( ויקרא יט)ל "שאין טועמין כל אותו היום ת

לעיוני בדיניה אמר ליה אם כן נמצאת מענה את דינו אתו מצפרא ומעייני בדיניה ועיילי 

ואכלי ושתו כולי יומא והדר אתו בשקיעת החמה וגמרינן לדיניה וקטלו ליה אמר אביי 

הו חכמים שהתירו לו חכמים ש ומנודה שהתירו לו חכמים אמר רבא מי קתני שהתירו"ת

קתני דאזל ופייסיה לבעל דיניה ואתי קמי דרבנן ושרו ליה מצורע מהו שינהיג צרעתו 

ברגל אמר אביי תא שמע והנזיר והמצורע מטומאתו לטהרתו הא בימי טומאתו נהיג לא 

מיבעיא קאמר לא מיבעיא בימי טומאתו דלא נהיג אבל לטהרתו ניגזור שמא ישהה 

ג דכל השנה "והצרוע לרבות כהן גדול והא כה( ויקרא יג)ש "ל אמר רבא ת"קרבנותיו קמ

כרגל לכולי עלמא דמי דתנן כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל שמע מינה נוהג צרעתו 

( ויקרא י)ברגל שמע מינה אבל אסור בתספורת מדקאמר להו רחמנא לבני אהרן 

ראשיכם אל תפרעו מכלל דכולי עלמא אסור 

ש מנודין ומצורעין אסורין לספר "מנודין ומצורעין מה הן בתספורת ת  מראא ג,דף טו

יהודה אומר לא שיעמידו עליו גל אבנים ' ד סוקלין את ארונו ר"ולכבס מנודה שמת ב

ד שולחין ומניחין אבן גדולה על ארונו ללמדך שכל המתנדה ומת "כגלו של עכן אלא ב

טיפת הראש מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ד סוקלין את ארונו אבל חייב בע"בנידויו ב

ולא תעטה על שפם מכלל דכולי עלמא מיחייבי מנודה מהו בעטיפת הראש ( יחזקאל כד)

אמר רב יוסף תא שמע והן מתעטפין ויושבין כמנודין וכאבלים עד שירחמו עליהם מן 

ש "ל אביי דלמא מנודה לשמים שאני דחמיר מצורע מהו בעטיפת הראש ת"השמים א

מ אבל אסור להניח תפילין "ועל שפם יעטה מכלל שחייב בעטיפת הראש ש( רא יגויק)

פארך חבוש עליך מכלל דכולי עלמא אסור ( יחזקאל כד)מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל 

ג בגדיו "והצרוע לרבות כ( ויקרא יג)ש "מנודה מהו בתפילין תיקו מצורע מהו בתפילין ת

וראשו יהיה פרוע אין פריעה אלא גידול שער  (ויקרא יג)יהיו פרומים שיהו מקורעים 

ע אומר נאמרה הוייה בראש ונאמרה הוייה בבגד מה הוייה האמורה בבגד "א ר"דברי ר

דבר שחוץ מגופו אף הוייה בראש דבר שחוץ מגופו מאי לאו אתפילין אמר רב פפא לא 

( כדיחזקאל )אכומתא וסודרא אבל אסור בשאילת שלום דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל 



ש ובשאילת שלום שבין אדם "האנק דם מנודה מהו בשאילת שלום אמר רב יוסף ת

ל אביי דלמא מנודה לשמים שאני דחמיר מצורע מהו "לחברו כבני אדם הנזופין למקום א

ש ועל שפם יעטה שיהו שפתותיו מדובקות זו בזו שיהא כמנודה וכאבל "בשאילת שלום ת

ה למנודה אמר רב אחא בר פנחס משמיה דרב מ וניפשוט מינ"ואסור בשאילת שלום ש

במילי אחרנייתא ואסור נמי בשאילת [ קתני]יוסף מי קתני שאסור שיהא כמנודה וכאבל 

שלום אבל אסור בדברי תורה מדקאמר רחמנא ליחזקאל דום מנודה מהו בדברי תורה 

שונין ש מנודה שונה ושונין לו נשכר ונשכרין לו מוחרם לא שונה ולא "אמר רב יוסף ת

לו לא נשכר ולא נשכרין לו אבל שונה הוא לעצמו שלא יפסיק את למודו ועושה לו חנות 

קטנה בשביל פרנסתו ואמר רב זבוני מיא בפקתא דערבות שמע מינה מצורע מהו בדברי 

אלהיך בחורב ' והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה( דברים ד)ש "תורה ת

ברתת ובזיעה מכאן אמרו הזבין והמצורעין ובועלי נדות מותרין מה להלן באימה וביראה ו

בהלכות { ובתלמוד> }ס"ובש>לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש 

( ב ידשמואל )ובאגדות ובעלי קריין אסורין שמע מינה אבל אסור בתכבוסת דכתיב 

שי נא בגדי אבל וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולב

ואל תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת מנודין ומצורעין מה הן 

מ אבל חייב בקריעה דקאמר להו "ש מנודין ומצורעין אסורין לספר ולכבס ש"בתכבוסת ת

ע מיחייבי מנודה מהו בקריעה תיקו "לא תפרומו מכלל דכ( ויקרא י)רחמנא לבני אהרן 

בגדיו יהיו פרומים שיהו מקורעין שמע מינה אבל ( ויקרא יג)ש "ת מצורע מהו בקריעה

חייב בכפיית המטה דתני בר קפרא 

דמות דיוקני נתתי בהן ובעונותיהם הפכתיה כפו מטותיהן עליה מנודה   ב גמרא,דף טו

והפכתי ( עמוס ח)ומצורע מה הן בכפיית המטה תיקו אבל אסור בעשיית מלאכה דכתיב 

חגיכם לאבל מה חג אסור במלאכה אף אבל אסור במלאכה מנודה מהו בעשיית מלאכה 

ו אלא ביום אבל בלילה מותר ש כשאמרו אסור בעשיית מלאכה לא אמר"אמר רב יוסף ת

ש מנודה שונה ושונין לו "וכן אתה מוצא במנודה ובאבל מאי לאו אכולהו לא אשארא ת

נשכר ונשכרין לו שמע מינה מצורע מהו בעשיית מלאכה תיקו אבל אסור ברחיצה דכתיב 

ואל תסוכי שמן ורחיצה בכלל סיכה מנודה מהו ברחיצה אמר רב יוסף ( ב ידשמואל )

מרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו מותר וכן אתה ש כשא"ת

מוצא במנודה ובאבל מאי לאו אכולהו לא אשארא מצורע מהו ברחיצה תיקו אבל אסור 

ונעליך תשים ברגליך מכלל ( יחזקאל כד)בנעילת הסנדל מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל 

אמר רב יוסף תא שמע כשאמרו אסור דכולי עלמא אסור מנודה מהו בנעילת הסנדל 

בנעילת הסנדל לא אמרו אלא בעיר אבל בדרך מותר הא כיצד יצא לדרך נועל נכנס לעיר 

חולץ וכן אתה מוצא במנודה ובאבל מאי לאו אכולהו לא אשארא מצורע מהו בנעילת 

וינחם דוד את בת שבע ( ב יבשמואל )הסנדל תיקו אבל אסור בתשמיש המטה דכתיב 

ש "יבא אליה מכלל דמעיקרא אסור מנודה מהו בתשמיש המטה אמר רב יוסף תאשתו ו

ל אביי ודלמא מנודה "כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו ושימשו מטותיהן א

לשמים שאני דקיל קיל והא אמרת חמיר ספוקי מספקא ליה זיל הכא קמדחי ליה וזיל הכא 

וישב מחוץ לאהלו שיהא ( ויקרא יד)תניא ש ד"קמדחי ליה מצורע מהו בתשמיש המטה ת

לך אמור ( דברים ה)' כמנודה וכאבל ואסור בתשמיש המטה ואין אהלו אלא אשתו שנא

להם שובו לכם לאהליכם שמע מינה וניפשוט נמי למנודה אמר רב הונא בריה דרב פנחס 



 משמיה דרב יוסף מי קתני שאסור שיהא כמנודה וכאבל במילי אחרנייתא ואסור נמי

ש אומר שלמים בזמן שהוא שלם "בתשמיש המטה אבל אינו משלח קרבנותיו דתניא ר

ש כל אותן שנים "ולא בזמן שהוא אונן מנודה מהו שישלח קרבנותיו אמר רב יוסף ת

ל אביי ודלמא מנודה לשמים שאני "שהיו ישראל במדבר מנודין היו ושלחו קרבנותיהן א

ומדחי ליה מצורע מהו שישלח קרבנותיו  דקיל קיל והאמרת חמיר ספוקי מספקא ליה

ואחרי טהרתו אחר פרישתו מן המת שבעת ימים יספרו לו אלו ( יחזקאל מד)ש דתניא "ת

וביום באו אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב ( יחזקאל מד)ימי ספירו ' ז

חטאתו 

בבאו ( קאל מדיחז)ש אומר "זו עשירית האיפה שלו דברי רבי יהודה ר  א גמרא,דף טז

יקריב בזמן שראוי לביאה ראוי להקרבה בזמן שאינו ראוי לביאה אינו ראוי להקרבה 

וישלח ( במדבר טז)אמר רבא מנלן דמשדרין שליחא דבי דינא ומזמנינן ליה לדינא דכתיב 

ויאמר ( במדבר טז)משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ומנלן דמזמנינן לדינא דכתיב 

את ופלניא ' לפני ה( במדבר טז)וכל עדתך לקמי גברא רבה דכתיב משה אל קרח אתה 

( ירמיהו מו)דכתיב אתה והם ואהרן דקבעינן זימנא דכתיב מחר זימנא בתר זימנא דכתיב 

קראו שם פרעה מלך מצרים שאון העביר המועד ומנלן דאי מתפקר בשליחא דבי דינא 

העיני האנשים ההם תנקר ומנלן  (במדבר טז)ואתי ואמר לא מיתחזי כלישנא בישא דכתיב 

' אורו מרוז דהכי סברא דגברא רבה דכתיב אמר מלאך ה( שופטים ה)דמשמתינן דכתיב 

ומנלן דמחרמינן דכתיב אורו ארור דאכיל ושתי בהדיה וקאי בארבע אמות דידיה דכתיב 

ואמר ' כי לא באו לעזרת ה( שופטים ה)יושביה ומנלן דפרטינן חטאיה בציבורא דכתיב 

מאה שיפורי שמתיה ברק למרוז איכא דאמרי גברא רבה הוה ואיכא דאמרי ' ולא בדע

מן שמים נלחמו הכוכבים ומנלן דמפקרינן נכסיה דכתיב ( שופטים ה)כוכבא הוה שנאמר 

וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא ( עזרא י)

נחמיה )נן ומחינן ותלשינן שיער ומשבעינן דכתיב יבדל מקהל הגולה ומנלן דנצינן ולייטי

ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם ואשביעם ומנלן דכפתינן ואסרינן ( יג

הן למות הן לשרושי הן לענש נכסין ולאסורין מאי ( עזרא ז)ועבדינן הרדפה דכתיב 

יהודה לשרושי אמר אדא מרי אמר נחמיה בר ברוך אמר רב חייא בר אבין אמר רב 

הרדפה מאי הרדפה אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב מנדין 

ל רב הונא בר חיננא הכי אמר רב "ומחרימין לאחר ששים א' לאלתר ושונין לאחר ל

מ לממונא אבל לאפקירותא לאלתר ההוא טבחא "חסדא מתרין ביה שני וחמישי ושני ה

יי ורבא ושמתוהו לסוף אזל פייסיה לבעל דאיתפקר ברב טובי בר מתנה אימנו עליה אב

דיניה אמר אביי היכי ליעביד לישרי ליה לא חל שמתא עליה תלתין יומין לא לישרי ליה 

ל הכי אמר רב "ל לרב אידי בר אבין מידי שמיע לך בהא א"קא בעו רבנן למיעל א

מ לממונא אבל "תחליפא בר אבימי אמר שמואל טוט אסר וטוט שרי אמר ליה ה

ירותא עד דחיילא שמתא עליה תלתין יומין אלמא קסבר אביי הני בי תלתא דשמיתו לאפק

לא אתו תלתא אחריני ושרו ליה דאיבעיא להו הני בי תלתא דשמיתו מהו למיתי תלתא 

ש מנודה לרב מנודה לתלמיד מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב מנודה "אחריני ושרו ליה ת

אחרת אינו מנודה לעירו מנודה לנשיא מנודה לכל לעירו מנודה לעיר אחרת מנודה לעיר 

ג אומר אחד מן התלמידים שנידה ומת "ישראל מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא רשב

מ תלת שמע מינה תלמיד שנידה לכבודו נידויו נידוי ושמע מינה כל "חלקו אינו מופר ש



ני ושרו ליה אמר מ הני בי תלתא דשמיתו לא אתו תלתא אחרי"אחד ואחד מיפר חלקו וש

ל רב אשי "אמימר הלכתא הני בי תלתא דשמיתו אתו בי תלתא אחריני ושרו ליה א

ג אומר אחד מן התלמידים שנידה ומת חלקו אינו מופר מאי לאו "לאמימר והא תניא רשב

יום ואין ' ר אין נידוי פחות מל"אינו מופר כלל לא עד דאתו בי תלתא אחריני ושרו ליה ת

ואביה ( במדבר יב)ימים ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ' נזיפה פחות מז

ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים אמר רב חסדא נידוי שלנו כנזיפה שלהן ונזיפה 

ש בר רבי ובר קפרא הוו יתבי וקא גרסי קשיא להו שמעתא "דידהו שבעה ותו לא והא ר

ש ומה רבי אומר בדבר זה אזל "רא לרל בר קפ"ש לבר קפרא דבר זה צריך רבי א"ל ר"א

ל בר קפרא איני מכירך מעולם ידע "ל לאבוה איקפד אתא בר קפרא לאיתחזויי ליה א"א

דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין שוב פעם אחד גזר רבי שלא ישנו 

חמוקי ירכיך כמו חלאים מה ירך בסתר ( שיר השירים ז)לתלמידים בשוק מאי דרש 

אף דברי תורה בסתר יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק לרב   ב גמרא,דף טז

ל עייא מי קורא לך "חייא לאיתחזויי ליה א' איקפד אתא ר' ולרבה בר בר חנה שמע ר

בחוץ ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין ביום תלתין שלח ליה 

מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר מקצת  תא הדר שלח ליה דלא ליתי מעיקרא

ל "ל אמאי אתית א"היום ככולו ולבסוף סבר לא אמרינן מקצת היום ככולו לסוף אתא א

ל זה ראיתי וזה לא ראיתי קרי עליה "דשלח לי מר דליתי והא שלחי לך דלא תיתי א

כתיב ל ד"ט עבד מר הכי א"דרכי איש גם אויביו ישלים אתו מ' ברצות ה( משלי טז)

ל אם קרית לא שנית ואם שנית לא שילשת ואם שילשת "חכמות בחוץ תרונה א( משלי א)

לא פירשו לך חכמות בחוץ תרונה כדרבא דאמר רבא כל העוסק בתורה מבפנים תורתו 

לא מראש בסתר דברתי ההוא ביומי דכלה ( ישעיהו מח)מכרזת עליו מבחוץ והא כתיב 

ד לה מוקי לה בצדקה ובגמילות חסדים אלמא נזיפה חייא האי חמוקי ירכיך מאי עבי' ור

דידהו תלת יומין נזיפת נשיא שאני ונזיפה דידן כמה הוי חד יומא כי הא דשמואל ומר 

אמות וכי ' עוקבא כי הוו יתבי גרסי שמעתא הוה יתיב מר עוקבא קמיה דשמואל ברחוק ד

ת והוו חייקי ליה אמו' הוו יתבי בדינא הוה יתיב שמואל קמיה דמר עוקבא ברחוק ד

דוכתא למר עוקבא בציפתא ויתיב עילויה כי היכי דלישתמען מיליה כל יומא הוה מלוי 

ליה מר עוקבא לשמואל עד אושפיזיה יומא חד איטריד בדיניה הוה אזיל שמואל בתריה 

ל לא נגה לך לישרי לי מר בתיגריה ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג "כי מטא לביתיה א

חד יומא ההיא איתתא דהוות יתבה בשבילא הוות פשטה כרעה וקא  נזיפותא בנפשיה

מניפה חושלאי והוה חליף ואזיל צורבא מרבנן ולא איכנעה מקמיה אמר כמה חציפא ההיא 

נ אמר לה מי שמעת שמתא מפומיה אמרה ליה לא אמר לה זילי "איתתא אתאי לקמיה דר

פסיק סידרא קמיה דרב יהודה כי נהוגי נזיפותא חד יומא בנפשיך זוטרא בר טוביה הוה ק

ואלה דברי דוד האחרונים אמר ליה אחרונים מכלל ( ב כגשמואל )מטא להאי פסוקא 

ל אחרונים "דאיכא ראשונים ראשונים מאי נינהו שתיק ולא אמר ליה ולא מידי הדר א

ל מאי דעתך דלא ידע פירושא דהאי קרא "מכלל דאיכא ראשונים ראשונים מאי היא א

רבה הוא ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה חד יומא ודאתן עלה לאו גברא 

' וידבר דוד לה( ב כבשמואל )מיהא אחרונים מכלל דאיכא ראשונים ראשונים מאי היא 

ה "אותו מכף כל אויביו ומכף שאול אמר לו הקב' את דברי השירה הזאת ביום הציל ה

אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה לדוד דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול 



על דברי כוש בן ימיני וכי ' שגיון לדוד אשר שר לה( תהילים ז)דוד מפניו היינו דכתיב 

כוש שמו והלא שאול שמו אלא מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיו כיוצא 

והלא על אודות האשה הכושית אשר לקח וכי כושית שמה ( במדבר יב)בדבר אתה אומר 

ציפורה שמה אלא מה כושית משונה בעורה אף ציפורה משונה במעשיה כיוצא בדבר 

וישמע עבד מלך הכושי וכי כושי שמו והלא צדקיה שמו אלא מה ( ירמיהו לח)אתה אומר 

הלא ( עמוס ט)כושי משונה בעורו אף צדקיה משונה במעשיו כיוצא בדבר אתה אומר 

ראל וכי כושיים שמן והלא ישראל שמן אלא מה יש[ בני]> בית>כבני כושיים אתם לי 

ר "ר שמואל בר נחמני א"כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהן מכל האומות א

נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי ( ב כגשמואל )יונתן מאי דכתיב 

ל מושל אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישרא( ב כגשמואל )שהקים עולה של תשובה 

ק אמר אלהי ישראל לי דבר צור "ר אבהו ה"באדם צדיק מושל יראת אלהים מאי קאמר א

אלה ( ב כגשמואל )ישראל אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלה 

ק ואלה שמות "ר אבהו ה"מאי קאמר א' שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת וגו

שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים גבורותיו של דוד יושב בשבת בשעה 

וכסתות אלא על גבי קרקע דכל כמה דהוה רביה עירא היאירי קיים הוה מתני להו לרבנן 

על גבי כרים וכסתות כי נח נפשיה הוה מתני דוד לרבנן והוה יתיב על גבי קרקע אמרו 

ה הואיל "הקבליה ליתיב מר אכרים וכסתות לא קביל עליה תחכמוני אמר רב אמר לו 

והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזרה ואתה מבטלה ראש השלישים תהא ראש 

לשלשת אבות הוא עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת 

ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ על שמונה מאות חלל בפעם אחת שהיה 

( דברים לב)ת והיה מתאנח על מאתים דכתיב זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אח

רק בדבר אוריה החתי אמר רבי ( א טומלכים )איכה ירדף אחד אלף יצתה בת קול ואמרה 

שמלאי ואמרי לה ' תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו אמר רבי יעקב בר אחא אמר ר

תנחום אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב הונא לחודיה ' אמר ר

תלמיד שנידה לכבודו נדויו נידוי דתניא מנודה לרב מנודה לתלמיד מנודה   א גמרא,דף יז

לתלמיד אינו מנודה לרב לרב הוא דאינו מנודה הא לכולי עלמא מנודה למאי אי במילי 

אלא לאו לכבוד עצמו אמר ' אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה( משלי כא)דשמיא 

במילתא דפסיקא ליה ההוא צורבא מרבנן דהוו רב יוסף צורבא מרבנן עביד דינא לנפשיה 

ר יהודה היכי ליעביד לשמתיה צריכי ליה רבנן לא לשמתיה קא מיתחיל "סנו שומעניה א

( מלאכי ב)ר יוחנן מאי דכתיב "ל הכי א"ח מידי שמיע לך בהא א"ל לרבב"שמא דשמיא א

דומה הרב צבאות הוא אם ' כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה

יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו שמתיה רב יהודה לסוף ' למלאך ה

איחלש רב יהודה אתו רבנן לשיולי ביה ואתא איהו נמי בהדייהו כד חזייה רב יהודה חייך 

ל לאו בדידך "אמר ליה לא מסתייך דשמתיה לההוא גברא אלא אחוכי נמי חייך בי א

לההוא עלמא בדיחא דעתאי דאפילו לגברא כוותך לא חניפי ליה מחייכנא אלא דכי אזלינא 

נח נפשיה דרב יהודה אתא לבי מדרשא אמר להו שרו לי אמרו ליה רבנן גברא דחשיב 

יהודה נשיאה דלישרי לך אזל ' כרב יהודה ליכא הכא דלישרי לך אלא זיל לגביה דר

אמי בדיניה ' רי ליה עיין ראמי פוק עיין בדיניה אי מיבעי למישרא ליה ש' ל לר"לקמיה א

שמואל בר נחמני על רגליו ואמר ומה שפחה של בית רבי לא ' סבר למישרא ליה עמד ר



ר זירא "נהגו חכמים קלות ראש בנידויה שלש שנים יהודה חבירינו על אחת כמה וכמה א

מ לא מיבעי "מאי דקמן דאתא האידנא האי סבא בבי מדרשא דהא כמה שני לא אתא ש

ה לא שרא ליה נפק כי קא בכי ואזיל אתא זיבורא וטרקיה אאמתיה ושכיב למישרא לי

' ט דעבד כר"עיילוהו למערתא דחסידי ולא קיבלוהו עיילוהו למערתא דדייני וקיבלוהו מ

אילעאי אומר אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין ' אילעאי דתניא ר

שה מה שלבו חפץ ואל יחלל שם שמים מכירין אותו וילבש שחורים ויתעטף שחורים ויע

בפרהסיא שפחה של בית רבי מאי היא דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי 

ולפני עור לא תתן ( ויקרא יט)לבנו גדול אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא דקעבר משום 

מכשול דתניא ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדבר ריש לקיש הוה 

נטר פרדיסא אתא ההוא גברא וקאכיל תאיני רמא ביה קלא ולא אשגח ביה אמר ליהוי מ

ל אדרבה ליהוי ההוא גברא בשמתא אם ממון נתחייבתי לך נידוי "ההוא גברא בשמתא א

ל שלו נידוי שלך אינו נידוי ומאי תקנתיה זיל לגביה "מי נתחייבתי לך אתא לבי מדרשא א

יה זיל לגבי נשיאה דלישרי לך דתניא נידוהו ואינו יודע דלישרי לך לא ידענא ליה אמרו ל

מי נידהו ילך אצל נשיא ויתיר לו נדויו אמר רב הונא באושא התקינו אב בית דין שסרח 

הכבד ושב בביתך חזר וסרח מנדין אותו מפני ( ב ידמלכים )אין מנדין אותו אלא אומר לו 

חכם שסרח אין מנדין אותו  חילול השם ופליגא דריש לקיש דאמר ריש לקיש תלמיד

וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה כסהו כלילה מר ( הושע ד)בפרהסיא שנאמר 

זוטרא חסידא כי מיחייב צורבא מרבנן שמתא ברישא משמית נפשיה והדר משמית לדידיה 

כי הוה עייל באושפיזיה שרי ליה לנפשיה והדר שרי ליה לדידיה אמר רב גידל אמר רב 

עצמו ומיפר לעצמו אמר רב פפא תיתי לי דלא שמיתי צורבא מרבנן מעולם ח מנדה ל"ת

אלא כי קא מיחייב צורבא מרבנן שמתא היכי עביד כי הא דבמערבא מימנו אנגידא 

דצורבא מרבנן ולא מימנו אשמתא מאי שמתא אמר רב שם מיתה ושמואל אמר שממה 

ר ריש לקיש כשם שנכנסת יהיה ומהניא ביה כי טיחיא בתנורא ופליגא דריש לקיש דאמ

במאתים וארבעים ושמונה איברים כך כשהיא יוצאה יוצאה ממאתים וארבעים ושמונה 

והיתה העיר חרם חרם בגימטריא מאתים ( יהושוע ו)איברים כשהיא נכנסת דכתיב 

ברוגז רחם תזכור רחם בגימטריא ( חבקוק ג)וארבעים ושמונה הוו כשהיא יוצאה דכתיב 

וסף שדי שמתא אגנובתא דכלבא ואיהי דידה עבדה דההוא כלבא דהוה הכי הוו אמר רב י

אכיל מסאני דרבנן ולא הוו קא ידעי מנו ושמתו ליה איתלי ביה נורא בגנובתיה ואכלתיה 

ל זיל "ההוא אלמא דהוה קא מצער ליה לההוא צורבא מרבנן אתא לקמיה דרב יוסף א

ל "יה כל שכן דמסתפינא מיניה אל מסתפינא מיניה אמר ליה שקילי פתיחא על"שמתיה א

שקליה אחתיה בכדא 

ואחתיה בי קברי וקרי ביה אלפא שפורי בארבעין יומין אזיל עביד הכי   ב גמרא,דף יז

פקע כדא ומית אלמא מאי שפורי שנפרעין ממנו מאי תברא אמר רב יצחק בריה דרב 

חכמים עיניהם  יהודה תברי בתי רמי דתניא אמר רבן שמעון בן גמליאל כל מקום שנתנו

בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא  : והנזיר והמצורע מטומאתו לטהרתו : או מיתה או עוני

בשלא היה להם פנאי או דלמא אף בשהיה להם פנאי אמר ליה תנינא כל אלו שאמרו 

פ "מותרין לגלח במועד בשלא היה להם פנאי אבל היה להם פנאי אסורים נזיר ומצורע אע

מותרים שלא ישהו קרבנותיהן תנא הכהן והאבל מותרין בגילוח האי שהיה להם פנאי 

אבל היכי דמי אילימא שחל שמיני שלו בערב הרגל איבעי ליה לגלוחי בערב הרגל אלא 



שחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל איבעי ליה לגלוחי ערב שבת דאמר רב חסדא 

שאול בשחל שמיני שלו  אמר רבינא בר שילא הלכה כאבא שאול ומודים חכמים לאבא

להיות בשבת ערב הרגל שמותר לגלח בערב שבת לא צריכא שחל שביעי שלו להיות 

בשבת ערב הרגל תנא ברא סבר לה כאבא שאול דאמר מקצת היום ככולו ויום שביעי 

עולה לו לכאן ולכאן וכיון דשבת הוי אנוס הוא תנא דידן סבר לה כרבנן דאמרי לא 

ו ואכתי לא שלים אבילות דשבעה האי כהן היכי דמי אילימא אמרינן מקצת היום ככול

דשלים משמרתו ערב הרגל איבעי ליה לגלוחי ערב הרגל לא צריכא דשלים משמרתו 

ברגל תנא דידן סבר כיון דתנן בשלשה פרקים בשנה היו כל המשמרות שוות באימורי 

ג "ברא סבר אעהרגלים ובחילוק לחם הפנים כמאן דלא שלים משמרתו ברגל דמי ותנא 

דשייך בהנך משמרות משמרתיה מיהא שלימא ליה תנו רבנן כל אלו שאמרו מותרין לגלח 

במועד מותרין לגלח בימי אבלן והתניא אסורים אמר רב חסדא אמר רב שילא כי תניא 

כולי ' הכא מותרין בשתכפוהו אבליו אי בשתכפוהו אבליו מאי איריא כל אלו שאמרו אפי

פוהו אבליו זה אחר זה הכביד שערו מיקל בתער ומכבס כסותו במים עלמא נמי דתניא תכ

הא אתמר עלה אמר רב חסדא בתער ולא במספרים במים ולא בנתר ולא באהל אמר רב 

ר כשם שאמרו אסור לגלח במועד כך אסור "חסדא זאת אומרת אבל אסור בתכבוסת ת

מרו אבל אסור לגלח בימי יהודה ורבי יוסי מתיר וכשם שא' ליטול צפורנים במועד דברי ר

אבלו כך אסור ליטול צפורנים בימי אבלו דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר אמר עולא 

הלכה כרבי יהודה באבל והלכה כרבי יוסי במועד שמואל אמר 

הלכה כרבי יוסי במועד ובאבל דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל   א גמרא,דף יח

מילתא על שמואל למישאל טעמא מיניה חזנהו פנחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה 

לטופרי דהוו נפישן אמר ליה אמאי לא שקלת להו אמר ליה אי בדידיה הוה מי מזלזלת 

כשגגה שיוצא מלפני השליט ואיתרע ביה מילתא בשמואל ( קוהלת י)ביה כולי האי הואי 

יה לית לך על פנחס אחוה למישאל טעמא מיניה שקלינהו לטופריה חבטינהו לאפיה אמר ל

( בראשית כב)יוחנן מנין שברית כרותה לשפתים שנאמר ' ברית כרותה לשפתים דאמר ר

ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה 

ונשובה אליכם ואיסתייעא מלתא דהדור תרוייהו סבור מיניה דיד אין דרגל לא אמר רב 

לי מיניה דשמואל לא שנא דיד ולא שנא דרגל אמר רב  ענן בר תחליפא לדידי מפרשא

חייא בר אשי אמר רב ובגנוסטרא אסור אמר רב שמן בר אבא הוה קאימנא קמיה דרבי 

יוחנן בי מדרשא בחולו של מועד ושקלינהו לטופריה בשיניה וזרקינהו שמע מינה תלת 

שום מיאוס ושמע שמע מינה מותר ליטול צפרנים בחולו של מועד ושמע מינה אין בהן מ

מינה מותר לזורקן איני והתניא שלשה דברים נאמרו בצפרנים הקוברן צדיק שורפן חסיד 

זורקן רשע טעמא מאי שמא תעבור עליהן אשה עוברה ותפיל אשה בי מדרשא לא שכיחא 

וכי תימא זימנין דמיכנשי להו ושדי להו אבראי כיון דאשתני אשתני אמר רב יהודה אמר 

תן לפני רבי ומר זוטרא מתני זוג בא מחמתן לפני רבי ובקשו ממנו צפרנים רב זוג בא מחמ

והתיר להם ואם בקשו ממנו שפה התיר להם ושמואל אמר אף בקשו ממנו שפה והתיר 

שפה מזוית לזוית אמר רבי אמי ובשפה > פפא>להם אמר אביטול ספרא משמיה דרב 

ואמר אביטול ספרא משמיה  ר נחמן בר יצחק לדידי כשפה המעכבת דמי לי"המעכבת א

פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה ופרמשתקו אמה וזרת לקיים מה > פפא>דרב 

> פפא>ושפל אנשים יקים עליה ואמר אביטול ספרא משמיה דרב ( דנייאל ד)שנאמר 



ואלו  : 'הנה יוצא המימה וגו( שמות ז)פרעה שהיה בימי משה אמגושי היה שנאמר 

ר יוחנן מי שאין לו אלא חלוק אחד "אמר רב אסי א : א ממדינת היםמכבסין במועד הב

הני ' ירמיה אלו מכבסין במועד הבא ממדינת הים כו' מותר לכבסו בחולו של מועד מתיב ר

ג "אע' ירמיה אסברה לך מתני' יעקב לר' אין מי שאין לו אלא חלוק אחד לא אמר ליה ר

יוחנן כלי פשתן מותר ' בר גיורי משמיה דרדאית ליה תרי ומטנפי שלח רב יצחק בר יעקב 

לכבסן בחולו של מועד מתיב רבא מטפחות הידים מטפחות 

אפילו דשאר מיני ' הספרים הני אין כלי פשתן לא אמר ליה אביי מתני  ב גמרא,דף יח

אמר בר הידיא לדידי חזי לי ימה של טבריה דמפקי לה משיכלי דמני כיתנא בחולא 

מאן לימא לן דברצון חכמים עבדי דלמא שלא ברצון חכמים  דמועדא מתקיף לה אביי

: עבדי

ואלו כותבין במועד קדושי נשים וגיטין ושוברין דייתיקי מתנה   ב משנה,דף יח

ופרוזבולין איגרות שום ואיגרות מזון שטרי חליצה ומיאונים ושטרי בירורין גזרות בית 

: דין ואיגרות של רשות

ר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר לימא אמר שמואל מות  ב גמרא,דף יח

מסייע ליה ואלו כותבין במועד קדושי נשים מאי לאו שטרי קדושין ממש לא שטרי 

פסיקתא וכדרב גידל אמר רב דאמר רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כך וכך כמה 

א מסייע ליה אתה נותן לבתך כך וכך עמדו וקדשו קנו הן הן הדברים הנקנין באמירה לימ

אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא מיבמין מפני ששמחה היא לו הא 

לארס שרי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לארס דלא קעביד מצוה אלא אפילו לישא נמי 

דקא עביד מצוה אסור תא שמע דתנא דבי שמואל מארסין אבל לא כונסין ואין עושין 

מ ומי אמר שמואל שמא יקדמנו אחר "ן מפני ששמחה היא לו שסעודת אירוסין ולא מיבמי

והאמר רב יהודה אמר שמואל בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני שדה 

פלוני לפלוני אלא שמא יקדמנו אחר ברחמים כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא דבעי 

יא לך לא אזלא מינך ואי לא ל לא תיבעי רחמי הכי אי חז"רחמי ואמר תזדמן לי פלניתא א

ל לאו "בתר הכי שמעיה דקאמר או איהו לימות מקמה או איהי תמות מקמיה א' כפרת בה

אמינא לך לא תיבעי עלה דמילתא הכי אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי מן 

ויען ( בראשית כד)אשה לאיש מן התורה דכתיב ' התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה

ואביו ואמו לא ידעו ( שופטים יד)יצא הדבר מן הנביאים דכתיב ' ל ויאמרו מהלבן ובתוא

אשה משכלת ואמר ' בית והון נחלת אבות ומה( משלי יט)היא מן הכתובים דכתיב ' כי מה

ר ראובן בן אצטרובילי "רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי ואמרי לה במתניתא תנא א

לא עשה כולו עשה מקצתו ואם לא עשה  כ עשאו ואם"אין אדם נחשד בדבר אלא א

מקצתו הרהר בלבו לעשותו ואם לא הרהר בלבו לעשותו ראה אחרים שעשו ושמח מתיב 

אלהיהם התם ' ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על ה( ב יזמלכים )רבי יעקב 

רב ' ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש ה( תהילים קו)להכעיס הוא דעבוד תא שמע 

ר יצחק אמר מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה התם משום שנאה הוא דעבוד שמואל ב

ש אמר רבי יוסי יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בו ואמר רב פפא לדידי "ת

חשדון ולא הוה בי לא קשיא הא בקלא דפסיק הא בקלא דלא פסיק וקלא דלא פסיק עד 

א והני מילי דלא פסק ביני ביני אבל כמה אמר אביי אמרה לי אם דומי דמתא יומא ופלג

פסק ביני ביני לית לן בה וכי פסק ביני ביני לא אמרן אלא דלא פסק מחמת יראה אבל 



פסק מחמת יראה לא ולא אמרן אלא דלא הדר נבט אבל הדר נבט לא ולא אמרן אלא דלית 

: ליה אויבים אבל אית ליה אויבים אויבים הוא דאפקוה לקלא

כותבין שטרי חוב במועד ואם אינו מאמינו או שאין לו מה יאכל הרי  אין  ב משנה,דף יח

זה יכתוב אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות במועד ואין מגיהין אות אחת אפילו בספר 

עזרא רבי יהודה אומר כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו 

: וטווה על יריכו תכלת לציציתו  א משנה,דף יט

אדם תפילין ומזוזות לעצמו וטווה על יריכו תכלת לציציתו ר כותב "ת  א גמרא,דף יט

יהודה אומר מערים ומוכר את שלו וחוזר וכותב ' ולאחרים בטובה דברי רבי מאיר ר

יוסי אומר כותב ומוכר כדרכו כדי פרנסתו אורי ליה רב לרב חננאל ואמרי לה ' לעצמו ר

וטווה על יריכו  : נסתורבה בר בר חנה לרב חננאל הלכה כותב ומוכר כדרכו כדי פר

אליעזר וחכמים ' ר טווה אדם על יריכו תכלת לציציתו אבל לא באבן דברי ר"ת : תכלת

יהודה אומר משמו באבן אבל לא בפלך וחכמים אומרים בין באבן ' אומרים אף באבן ר

ר יוחנן הלכה בין באבן "ר חייא בר אבא א"בין בפלך אמר רב יהודה אמר שמואל וכן א

: והלכה כותב כדרכו ומוכר כדי פרנסתו בין בפלך

הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל בטלה הימנו גזרת שבעה שמונה   א משנה,דף יט

בטלו הימנו גזרת שלשים מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת רגלים מפסיקין ואינן 

אליעזר אומר משחרב בית המקדש עצרת כשבת רבן גמליאל אומר ראש השנה ' עולין ר

ויום הכפורים כרגלים וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא עצרת כרגלים 

: כ כשבת"ראש השנה ויוה

ר הונא גזרת בטלו ימים לא "אמר רב גזרת בטלו ימים לא בטלו וכן א  א גמרא,דף יט

ט ימים לא בטלו שאם לא גילח ערב הרגל "בטלו ורב ששת אמר אפילו ימים נמי בטלו מ

אחר הרגל  אסור לגלח

והתניא הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל בטלה הימנו גזרת שבעה   ב גמרא,דף יט

שמונה ימים קודם לרגל בטלה הימנו גזרת שלשים ומגלח ערב הרגל אם לא גילח ערב 

הרגל אסור לגלח אחר הרגל אבא שאול אומר מותר לגלח אחר הרגל שכשם שמצות 

בעה מבטלת גזרת שלשים שבעה והאנן שמונה שלשה מבטלת גזרת שבעה כך מצות ש

תנן קסבר אבא שאול מקצת היום ככולו ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן אמר רב חסדא 

אמר רבינא בר שילא הלכה כאבא שאול ומודים חכמים לאבא שאול כשחל שמיני שלו 

להיות בשבת ערב הרגל שמותר לגלח בערב שבת כמאן אזלא הא דאמר רב עמרם אמר 

ב אבל כיון שעמדו מנחמין מאצלו מותר ברחיצה כמאן כאבא שאול אמר אביי הלכה ר

כאבא שאול ביום שבעה ומודים חכמים לאבא שאול ביום שלשים דאמרינן מקצת היום 

ככולו רבא אמר הלכה כאבא שאול ביום שלשים ואין הלכה כאבא שאול ביום שבעה 

מואל הלכה כדברי המיקל באבל ונהרדעי אמרי הלכה כאבא שאול בזו ובזו דאמר ש

ראשיכם אל תפרעו וכתיב ( ויקרא י)שלשים יום מנלן יליף פרע פרע מנזיר כתיב הכא 

גדל פרע שער ראשו מה להלן שלשים אף כאן שלשים והתם מנלן אמר ( במדבר ו)התם 

קדוש יהיה יהיה ( במדבר ו)רב מתנה סתם נזירות שלשים יום מאי טעמא אמר קרא 

תין הוו אמר רב הונא בריה דרב יהושע הכל מודין כשחל שלישי שלו להיות בגימטריא תל

ערב הרגל שאסור ברחיצה עד הערב אמר רב נחמיה בריה דרב יהושע אשכחתינהו לרב 

פפי ולרב פפא דיתבי וקאמרי הלכה כרב הונא בריה דרב יהושע איכא דאמרי אמר רב 



א ולרב הונא בריה דרב יהושע נחמיה בריה דרב יוסף אשכחתינהו לרב פפי ולרב פפ

דיתבי וקאמרי הכל מודים שאם חל שלישי שלו להיות ערב הרגל שאסור ברחיצה עד 

קברו ברגל רגל עולה לו למנין שלשים או אין [ מרבה]> מרבא>הערב בעא מיניה אביי 

רגל עולה לו למנין שלשים למנין שבעה לא קמיבעיא לי דלא נהגא מצות שבעה ברגל כי 

ל אינו עולה איתיביה "יא לי למנין שלשים דקא נהגא מצות שלשים ברגל מאי אקא מיבע

י "הקובר את מתו שני ימים קודם הרגל מונה חמשה ימים אחר הרגל ומלאכתו נעשית ע

אחרים ועבדיו ושפחותיו עושים בצינעא בתוך ביתו ואין רבים מתעסקין עמו 

ל שהוא משום אבל רגל מפסיקו שכבר נתעסקו בו ברגל כללו של דבר כ  א גמרא,דף כ

וכל שהוא משום עסקי רבים אין רגל מפסיקו קברו שלשה ימים בסוף הרגל מונה שבעה 

אחר הרגל ארבעה ימים הראשונים רבים מתעסקין בו שלשה ימים האחרונים אין רבים 

מתעסקין בו שכבר נתעסקו ברגל ורגל עולה לו מאי לאו אסיפא לא ארישא איתיביה רגל 

ו למנין שלשים כיצד קברו בתחילת הרגל מונה שבעה אחר הרגל ומלאכתו נעשית עולה ל

על ידי אחרים ועבדיו ושפחותיו עושין בצנעא בתוך ביתו ואין רבים מתעסקין בו שכבר 

נתעסקו בו ברגל ורגל עולה לו תיובתא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אפילו קברו ברגל 

ר קיים כפיית המטה שלשה "יה אפילו קברו ברגל תאלעזר לרבי פדת בר' וכן אורי ליה ר

' ימים קודם הרגל אינו צריך לכפותה אחר הרגל דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אפי

ש הן הן דברי בית הלל "שמעון הן הן דברי ב' ר אלעזר בר"שעה אחת א' יום אחד ואפי

חייא ' ונא אמר ריום אחד אמר רב ה' ה אומרים אפי"שבית שמאי אומרים שלשה ימים וב

חייא בר אבא ולרב הונא ' יוחנן לר' ר[ להו]> ליה>יוחנן ואמרי לה אמר ' בר אבא אמר ר

שעה אחת רבא אמר הלכה כתנא דידן דאמר שלשה רבינא איקלע ' יום אחד אפי' אפי

יום אחד ואפילו שעה ' ל רב חביבא לרבינא הלכתא מאי אמר ליה אפי"לסורא דפרת א

יצחק נפחא אקילעא דרבי יצחק בן אלעזר נפק ' א בר אבא ורבי אמי וראחת יתיב רבי חיי

והפכתי חגיכם לאבל מה חג ( עמוס ח)מילתא מבינייהו מנין לאבילות שבעה דכתיב 

שבעה אף אבילות שבעה ואימא עצרת דחד יומא ההוא מיבעי ליה לכדריש לקיש דאמר 

הגת אלא יום אחד דכתיב יהודה נשיאה מנין לשמועה רחוקה שאינה נו' ל משום ר"ר

ר שמועה קרובה נוהגת שבעה "והפכתי חגיכם לאבל ואשכחן עצרת דאיקרי חד יומא חג ת

ושלשים שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד איזו היא קרובה ואיזו היא רחוקה 

ע וחכמים אומרים אחת שמועה "קרובה בתוך שלשים רחוקה לאחר שלשים דברי ר

ר יוחנן כל "וקה נוהגת שבעה ושלשים אמר רבה בר בר חנה אקרובה ואחת שמועה רח

פ שרבי עקיבא "מקום שאתה מוצא יחיד מקיל ורבים מחמירין הלכה כרבים חוץ מזו שאע

מקיל וחכמים מחמירין הלכה כרבי עקיבא דאמר שמואל הלכה כדברי המקיל באבל רב 

אמר ליה שמועה חנינא אתיא ליה שמועה דאבוה מבי חוזאי אתא לקמיה דרב חסדא 

רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד רב נתן בר אמי אתא ליה שמועה דאימיה מבי חוזאי 

אתא לקמיה דרבא אמר ליה הרי אמרו שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד בלבד 

איתיביה במה דברים אמורים בחמשה מתי מצוה אבל על אביו ועל אמו שבעה ושלשים 

בירא לן כוותיה דתניא מעשה ומת אביו של רבי צדוק בגינזק אמר ליה יחידאה היא ולא ס

והודיעוהו לאחר שלש שנים ובא ושאל את אלישע בן אבויה וזקנים שעמו ואמרו נהוג 

שבעה ושלשים וכשמת בנו של רבי אחייה בגולה ישב עליו שבעה ושלשים איני והא רב 

אמר ליה אבא קיים חייא כי סליק להתם ' בר אחוה דרבי חייא דהוא בר אחתיה דר



ל אבא קיים אמר ליה "אמר ליה אימא קיימת אמר ליה אימא קיימת א  ב גמרא,דף כ

לשמעיה חלוץ לי מנעלי והולך אחרי כלי לבית המרחץ שמע מינה תלת שמע מינה אבל 

אסור בנעילת הסנדל ושמע מינה שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד ושמע מינה 

ייא לחוד רבי אחייה לחוד אמר רבי יוסי בר אבין שמע שמועה מקצת היום ככולו רבי ח

קרובה ברגל ולמוצאי הרגל נעשית רחוקה עולה לו ואינו נוהג אלא יום אחד תני רבי אדא 

יוחנן שמע שמועה קרובה בשבת ולמוצאי שבת נעשית רחוקה אינו ' דמן קסרי קמיה דר

ינו קורע רבי חנינא אמר קורע אמר נוהג אלא יום אחד קורע או אינו קורע רבי מני אמר א

חנינא בשלמא לדידי דאמינא אינו קורע היינו דלא איכא אבילות שבעה ' ליה רבי מני לר

אלא לדידך דאמרת קורע קריעה בלא שבעה מי איכא ולא והתניא איסי אבוה דרבי זירא 

תוך זירא מי שאין לו חלוק לקרוע ונזדמן לו ב' ואמרי לה אחוה דרבי זירא קמיה דר

זירא בתריה במה דברים אמורים בחמשה מתי ' שבעה קורע לאחר שבעה אינו קורע עני ר

ר כל האמור "מצוה אבל על אביו ועל אמו קורע והולך כי תניא ההיא לכבוד אביו ואמו ת

בפרשת כהנים שכהן מיטמא להן אבל מתאבל עליהן ואלו הן אשתו אביו ואמו אחיו 

אחיו ואחותו הבתולה מאמו ואחותו נשואה בין מאביו בין  ואחותו בנו ובתו הוסיפו עליהן

ע רבי שמעון בן "מאמו וכשם שמתאבל עליהם כך מתאבל על שניים שלהם דברי ר

א כל שמתאבל עליו מתאבל "אלעזר אומר אינו מתאבל אלא על בן בנו ועל אבי אביו וחכ

רב לחייא בריה וכן  עמו חכמים היינו תנא קמא איכא בינייהו עמו בבית כי הא דאמר ליה

ל רב הונא לרבה בריה באפה נהוג אבילותא בלא אפה לא תינהוג אבילותא מר עוקבא "א

שכיב ליה בר חמוה סבר למיתב עליה שבעה ושלשים על רב הונא לגביה אשכחיה אמר 

ליה צודנייתא בעית למיכל לא אמרו לכבוד אשתו אלא חמיו וחמותו דתניא מי שמת חמיו 

רשאי לכוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת אלא כופה מטתו ונוהג  או חמותו אינו

עמה אבילות וכן היא שמת חמיה או חמותה אינה רשאה להיות כוחלת ולהיות פוקסת אלא 

כופה מטתה ונוהגת עמו אבילות ותניא אידך אף על פי שאמרו אינו רשאי לכוף את אשתו 

ת לו את הכוס ומצעת לו מטה ומרחצת לו להיות כוחלת ולהיות פוקסת באמת אמרו מוזג

פניו ידיו ורגליו קשיין אהדדי אלא לאו שמע מינה כאן בחמיו וחמותו כאן בשאר קרובים 

שמע מינה תניא נמי הכי לא אמרו לכבוד אשתו אלא חמיו וחמותו בלבד אמימר שכיב ליה 

ומד אמר בר בריה קרע עילויה אתא בריה קרע באפיה אידכר דמיושב קרע קם קרע מע

ויקם איוב ויקרע את מעילו ( איוב א)ליה רב אשי לאמימר קריעה דמעומד מנלן דכתיב 

נ והא תניא "ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה ה( דברים כה)אלא מעתה   א גמרא,דף כא

ל התם לא כתיב ויעמוד ויאמר הכא כתיב ויקם ויקרע "בין יושב בין עומד בין מוטה א

ויקם איוב ויקרע דלמא ( איוב א)עה שהיא מעומד שנאמר אמר רמי בר חמא מנין לקרי

נ אלא מהכא "ויגז את ראשו ה( איוב א)מילתא יתירתא הוא דעבד דאי לא תימא הכי 

ויקם המלך ויקרע את בגדיו ודלמא מילתא יתירתא עביד דאי לא תימא הכי ( ב יגשמואל )

י כסא על גבי אודייני נ והתניא ישב על גבי מטה על גב"וישכב ארצה ה( ב יגשמואל )

לא יצא ידי חובתו [ גדולה מכולן אמרו אפילו על גבי קרקע]> ג קרקע מכולן"גדולה ע>

דברים שאבל [ אלו]> ואלו>ר "ל כעין ארצה ת"ר יוחנן שלא קיים כפיית המטה א"וא

אסור בהן אסור במלאכה וברחיצה ובסיכה ובתשמיש המטה ובנעילת הסנדל ואסור 

> ס"ובהש>יאים ובכתובים ולשנות במשנה במדרש ובהלכות לקרות בתורה ובנב

יוסי ' ובאגדות ואם היו רבים צריכין לו אינו נמנע ומעשה ומת בנו של ר{ ובתלמוד}



בציפורי ונכנס לבית המדרש ודרש כל היום כולו רבה בר בר חנה איתרעא ביה מילתא 

אינו נמנע סבר לאוקמי חנינא אם היו רבים צריכין לו ' ל ר"סבר דלא למיפק לפירקא א

ל רב תניא ובלבד שלא יעמיד תורגמן ואלא היכי עביד כי הא דתניא "אמורא עליה א

חנניה בן עקביא ' יהודה בר אילעאי ונכנס לבית המדרש ונכנס ר' מעשה ומת בנו של ר

חנניה בן עקביא לתורגמן ותורגמן השמיע ' חנניה בן עקביא ור' וישב בצדו ולחש הוא לר

ימים הראשונים אסור להניח תפילין משלישי ואילך ושלישי בכלל ' ר אבל ג"לרבים ת

' יהושע אומר אבל ב' א ר"מותר להניח תפילין ואם באו פנים חדשות אינו חולץ דברי ר

ימים הראשונים אסור להניח תפילין משני ושני בכלל מותר להניח תפילין ואם באו פנים 

ויתמו ימי בכי אבל ( דברים לד)א דכתיב "חדשות חולץ אמר רב מתנה מאי טעמא דר

ואחריתה כיום מר ורבי יהושע נמי ( עמוס ח)יהושע דכתיב ' ט דר"משה אמר רב עינא מ

א נמי הא כתיב ואחריתה "אמר לך שאני משה דתקיף אבליה ור' הא כתיב ויתמו ימי וגו

יהושע  'א בחליצה והלכה כר"כיום מר עיקר מרירא חד יומא הוא אמר עולא הלכה כר

' ש אמר עולא חולץ ומניח אפי"בהנחה איבעיא להו בשני לעולא חולץ או אינו חולץ ת

מאה פעמים רבא אמר ' מאה פעמים תניא נמי הכי יהודה בן תימא אומר חולץ ומניח אפי

כיון שהניח שוב אינו חולץ והא רבא הוא דאמר הלכה כתנא דידן דאמר שלשה 

ימים הראשונים אסור במלאכה ואפילו עני ' ג ר אבל"מצוה שאני ת  ב גמרא,דף כא

המתפרנס מן הצדקה מכאן ואילך עושה בצינעא בתוך ביתו והאשה טווה בפלך בתוך 

ימים הראשונים אינו הולך לבית האבל מכאן ואילך הולך ואינו יושב ' ר אבל ג"ביתה ת

בשאילת  ימים הראשונים אסור' במקום המנחמין אלא במקום המתנחמין תנו רבנן אבל ג

שלום משלשה ועד שבעה משיב ואינו שואל מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכו שלשה ימים 

ע נכנסו כל ישראל "הראשונים אסור בשאילת שלום והתניא מעשה ומתו בניו של ר

ע על ספסל גדול ואמר אחינו בית ישראל "והספידום הספד גדול בשעת פטירתן עמד ר

הוא בשביל כבוד שעשיתם ואם בשביל עקיבא באתם שני בנים חתנים מנוחם ' שמעו אפי

ש ששכרכם "תורת אלהיו בלבו וכ( תהילים לז)הרי כמה עקיבא בשוק אלא כך אמרתם 

משיב ואינו שואל מכאן ואילך ' ועד ז' כפול לכו לבתיכם לשלום כבוד רבים שאני מג

נחומין ואינו יום מדבר עמו ת' שואל ומשיב כדרכו ורמינהו המוצא את חבירו אבל בתוך ל

יום שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין מתה אשתו ונשא ' שואל בשלומו לאחר ל

אשה אחרת אינו רשאי ליכנס לביתו לדבר עמו תנחומין מצאו בשוק אומר לו בשפה רפה 

ובכובד ראש אמר רב אידי בר אבין הוא שואל בשלום אחרים שאחרים שרויין בשלום 

שהוא אינו שרוי בשלום והא מדקתני משיב מכלל דשיילינן  אחרים אין שואלין בשלומו

ליה דלא ידעי אי הכי התם נמי התם מודע להו ולא מהדר להו הכא לא צריך לאודועינהו 

ב חדש מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו "ורמינהו המוצא את חברו אבל בתוך י

ר "דבר עמו מן הצד אב חדש שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין אבל מ"לאחר י

ב חדש ומדבר עמו תנחומין למה הוא דומה לאדם "מאיר המוצא את חברו אבל לאחר י

שנשברה רגלו וחיתה מצאו רופא ואמר לו כלך אצלי שאני שוברה וארפאנה כדי שתדע 

שסממנין שלי יפין לא קשיא הא באביו ואמו הא בשאר קרובים התם נמי ידבר עמו 

נ ומאי אינו מדבר עמו תנחומין כדרכו אבל מדבר עמו מן הצד "תנחומין מן הצד אין ה

ימים הראשונים בא ממקום קרוב מונה עמהן בא ממקום רחוק מונה לעצמו ' ר אבל ג"ת

בא ביום השביעי ממקום ' ש אומר אפי"בא ממקום קרוב מונה לעצמו ר' מכאן ואילך אפי



ר חייא בר "ב מונה עמהן אימים הראשונים בא ממקום קרו' קרוב מונה עמהן אמר מר ג

ר יוחנן והוא שיש גדול הבית בבית איבעיא להו "אבא א

הלך גדול הבית לבית הקברות מהו תא שמע דאמר רבי חייא בר אבא   א גמרא,דף כב

אמר רבי יוחנן אפילו הלך גדול הבית לבית הקברות מונה עמהן מונה עמהן והתניא מונה 

א דלא אתא בגו תלתא כי הא דאמר להו רב לבני לעצמו לא קשיא הא דאתא בגו תלתא וה

הצלפוני דאתו בגו תלתא לימנו בהדייכו דלא אתו בגו תלתא לימנו לנפשיהו אמר להו 

רבא לבני מחוזא אתון דלא אזליתו בתר ערסא מכי מהדריתו אפייכו מבבא דאבולא 

ר חייא בר "א : ש אומר אפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב מונה עמהן"ר : אתחילו מנו

גמדא אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי והוא שבא ומצא מנחמין אצלו בעי רב ענן ננערו 

זירא ואמרי ' אבא ומנו ר' אבא בר חייא מר' לעמוד ולא עמדו מהו תיקו גמירי חבריה דר

ר יוחנן הלכה "חייא בר אבא א' אבא בריה דר' זירא מרבי זירא ומנו ר' לה חבריה דר

גמליאל בטריפות והלכה כרבי שמעון באבל כרבי שמעון באבל הא כרבן שמעון בן 

ג מאי "ג בטריפות דתנן בני מעים שניקבו וליחה סותמתן כשרה דברי רשב"דאמרן כרשב

ליחה אמר רב כהנא שירקא דמעיא דנפיק אגב דוחקא אמר מאן דהוא איזכי ואסיק 

דרבי חייא בר אבא אבא בריה ' ואגמרא לשמעתא מפומיה דמריה כי סליק אשכחיה לר

ל "ש באבל מאי א"ל אנא אין הלכה אמרי כר"ג בטריפות א"ל אמר מר הלכה כרשב"א

נ אמר אין הלכה ואין "ר יוחנן הלכה ר"פלוגתא נינהו דאיתמר רב חסדא אמר הלכה וכן א

ש באבל דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל על "ג בטריפות והלכה כר"הלכה כרשב

מטתו הרי זה משובח על אביו ועל אמו הרי זה מגונה היה ערב  כל המתים כולן מדחה

שבת או ערב יום טוב הרי זה משובח שאינו עושה אלא לכבוד אביו ואמו על כל המתים 

כולן רצה ממעט בעסקו רצה אינו 

ממעט על אביו ועל אמו ממעט על כל המתים כולן רצה חולץ רצה אינו   ב גמרא,דף כב

חולץ ומעשה בגדול הדור אחד שמת אביו וביקש לחלוץ וביקש חולץ על אביו ועל אמו 

גדול הדור אחר שעמו לחלוץ ונמנע ולא חלץ אמר אביי גדול הדור רבי גדול הדור שעמו 

יעקב בר אחא גדול הדור שעמו רבי בשלמא ' יעקב בר אחא ואיכא דאמרי גדול הדור ר' ר

ד רבי יעקב בר אחא אמאי "מד גדול הדור שעמו רבי היינו דנמנע ולא חלץ אלא ל"למ

ג נשיא הוה וכולי עלמא מיחייבי למיחלץ קשיא על כל המתים כולן "נמנע ולא חלץ רשב

יום על אביו ועל אמו עד שיגערו בו חבריו על כל המתים כולן נכנס ' מסתפר לאחר ל

ב חדש אמר רבה בר בר חנה "יום על אביו ועל אמו לאחר י' לבית השמחה לאחר ל

יום קשיא אמימר מתני הכי אמר רבה בר ' עות מיתיבי ולשמחה ולמריעות לולשמחת מרי

בר חנה ולשמחת מריעות מותר ליכנס לאלתר והא תניא לשמחה שלשים ולמריעות 

ק הא באריסותא הא בפורענותא על כל המתים כולן קורע טפח על אביו ועל "שלשים ל

יחזק דוד בבגדיו ויקרעם ואין ו( ב אשמואל )ר אבהו מאי קרא "אמו עד שיגלה את לבו א

אחיזה פחות מטפח על כל המתים כולן אפילו לבוש עשרה חלוקין אינו קורע אלא עליון 

ש בן "על אביו ועל אמו קורע את כולן ואפיקרסותו אינה מעכבת אחד האיש ואחד אשה ר

אלעזר אומר האשה קורעת את התחתון ומחזירתו לאחוריה וחוזרת וקורעת את העליון על 

כל המתים כולן רצה מבדיל קמי שפה שלו רצה אינו מבדיל על אביו ועל אמו מבדיל רבי 

יהודה אומר כל קריעה שאינו מבדיל קמי שפה שלו אינו אלא קרע של תיפלות אמר רבי 

ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים ממשמע ( ב במלכים )יהודה דכתיב ' ט דר"אבהו מ



נים אלא שנראין קרועים כשנים על כל המתים כולן שנאמר ויקרעם איני יודע שהן לש

ואינו מאחה ' שולל לאחר שבעה ומאחה לאחר שלשים על אביו ועל אמו שולל לאחר ל

ר יוחנן על כל המתים רצה "לעולם והאשה שוללתו לאלתר מפני כבודה כי אתא רבין א

וחנן על כל ר י"ר חייא בר אבא א"קורע ביד רצה קורע בכלי על אביו ועל אמו ביד וא

המתים כולן מבפנים על אביו ועל אמו קורע מבחוץ אמר רב חסדא וכן לנשיא מיתיבי לא 

הושוו לאביו ולאמו אלא לאיחוי בלבד מאי לאו אפילו לנשיא לא לבר מנשיא נשיאה 

כפי אסיתא וקום עלה [ לרב נחמן בר אמי]> לרב חנן בר רבא>ל רב חסדא "שכיב א

ר "ד משמאל על נשיא מכאן ומכאן ת"חולץ מימין על אב ב ואחוי קריעה לעלמא על חכם

ד שמת כל בתי מדרשות שבעירו בטילין ונכנסין "חכם שמת בית מדרשו בטל אב ב

נ ומשנין את מקומן היושבין בצפון יושבין בדרום היושבין בדרום יושבין בצפון "לביהכ

סת נשיא שמת בתי מדרשות כולן בטילין ובני הכנסת נכנסין לבית הכנ

וקורין שבעה ויוצאין רבי יהושע בן קרחה אומר לא שילכו ויטיילו בשוק   א גמרא,דף כג

חנניה בן ' אלא יושבין ודומין ואין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל אמרו עליו על ר

ר אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח "גמליאל שהיה אומר שמועה ואגדה בבית האבל ת

ב במקומו שלישית יושב במקומו ואינו מדבר רביעית הרי הוא ביתו שניה יוצא ואינו יוש

ככל אדם רבי יהודה אומר לא הוצרכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו שהרי הכל 

נכנסין לביתו לנחמו אלא שניה אינו יוצא מפתח ביתו שלישית יוצא ואינו יושב במקומו 

ר כל שלשים יום "אדם תרביעית יושב במקומו ואינו מדבר חמישית הרי הוא ככל 

לנישואין מתה אשתו אסור לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו שלשה רגלים רבי יהודה 

אומר רגל ראשון ושני אסור שלישי מותר ואם אין לו בנים מותר לישא לאלתר משום 

ביטול פריה ורביה הניחה לו בנים קטנים מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן מעשה שמתה 

כ לא "כהן ואמר לאחותה בבית הקברות לכי ופרנסי את בני אחותך ואעפאשתו של יוסף ה

ר כל "בא עליה אלא לזמן מרובה מאי לזמן מרובה אמר רב פפא לאחר שלשים יום ת

שלשים יום לגיהוץ אחד כלים חדשים ואחד כלים ישנים יוצאין מתוך המכבש רבי אומר 

אומר לא אסרו אלא כלים שמעון ' לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד רבי אלעזר בר

חדשים לבנים בלבד אביי נפיק בגרדא דסרבלא כרבי רבא נפיק בחימוצתא רומיתא 

בני  : מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת : שמעון' סומקתא חדתי כרבי אלעזר בר

יהודה ובני גלילא הני אמרי 

ש אבילות יש אבילות בשבת והני אמרי אין אבילות בשבת מאן דאמר י  ב גמרא,דף כג

בשבת דקתני עולה מאן דאמר אין אבילות בשבת דקתני אינה מפסקת אי סלקא דעתך יש 

אבילות בשבת השתא אבילות נהגא אפסוקי מיבעיא ואלא הא קתני עולה איידי דקבעי 

למיתנא סיפא אינן עולים תנא רישא עולה ולמאן דאמר יש אבילות בשבת הא קתני אינה 

סיפא מפסיקין תנא רישא אינה מפסקת לימא כתנאי מי מפסקת משום דקבעי למיתנא 

שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר אין לו בית אחר אוכל בבית חברו אין לו בית חברו 

עושה לו מחיצה עשרה טפחים אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל ואינו מיסב 

אין מברכין עליו ואין מזמנין ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואין מברך ואין מזמן ו

עליו ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ובשבת 

מיסב ואוכל ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומזמן ומברכין ומזמנין עליו וחייב בקריאת 

שמע ובתפלה ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה רבן גמליאל אומר מתוך שנתחייב 



יוחנן תשמיש המטה איכא בינייהו מאי לאו בהא קא מיפלגי ' נתחייב בכולן ואמר ר באלו

דמר סבר יש אבילות בשבת ומר סבר אין אבילות בשבת ממאי דלמא עד כאן לא קאמר 

כ לא "תנא קמא התם אלא משום דמתו מוטל לפניו אבל הכא דאין מתו מוטל לפניו לא וע

יה אבל הכא דחל אבילות עליה הכי נמי ג התם דאכתי לא חל אבילות על"קאמר ר

יוחנן משמואל יש אבילות בשבת או אין אבילות בשבת ' בעא מיניה ר  א גמרא,דף כד

אמר ליה אין אבילות בשבת יתבי רבנן קמיה דרב פפא וקאמרי משמיה דשמואל אבל 

יוחנן אתמר ' ל רב פפא אסור אתמר ומשמיה דר"ששימש מטתו בימי אבלו חייב מיתה א

י שמיעא לכו משמיה דשמואל הכי שמיע לכו אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל וא

ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא ( ויקרא י)אבל שלא פרע ושלא פירם חייב מיתה שנאמר 

הא אחר שלא פרע ושלא פירם חייב מיתה אמר רפרם בר פפא ' תפרומו ולא תמותו וגו

אבלו ומעשה באחד ששימש מטתו בימי  תנא באבל רבתי אבל אסור לשמש מטתו בימי

ר רשות פריעת הראש חזרת "ז חובה נת"אבלו ושמטו חזירים את גוייתו אמר שמואל פח

קרע לאחוריו זקיפת המטה חובה נעילת הסנדל תשמיש המטה רחיצת ידים ורגלים בחמין 

ערבית רשות ורב אמר אף פריעת הראש רשות ושמואל מאי שנא נעילת הסנדל דרשות 

ו כולי עלמא עבידי דסיימי מסאנייהו פריעת הראש נמי לאו כולי עלמא עבידי דמגלו דלא

רישייהו שמואל לטעמיה דאמר שמואל כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע וכל עטיפה 

ר יוחנן "ר יעקב א"נ עד גובי דדיקנא א"שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה מחוי ר

יו אבל יש לו מנעלים ברגליו מנעליו מוכיחין עליו כל לא שנו אלא שאין לו מנעלים ברגל

קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע והא אמרו ליה לשמואל נח נפשיה דרב קרע עליה 

חנינא ' ל לרבי יוחנן נח נפשיה דר"תריסר מני אמר אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה א

שאני רבנן דכיון קרע עליה תליסר אצטלי מלתא אמר אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה 

ל רבין בר אדא לרבא אמר תלמידך "דכל שעתא מדכרי שמעתייהו כשעת חימום דמי א

רב עמרם תניא אבל כל שבעה קורעו לפניו ואם בא להחליף מחליף וקורע בשבת קורעו 

לאחוריו ואם בא להחליף מחליף ואינו קורע כי תניא ההיא בכבוד אביו ואמו אותן קרעין 

אחין פליגי בה אבוה דרב אושעיא ובר קפרא חד אמר אין מתאחין וחד מתאחין או אין מת

אמר מתאחין תסתיים דאבוה דרב אושעיא דאמר אין מתאחין דאמר רב אושעיא אין 

מתאחין ממאן שמיע ליה לאו מאבוה לא מבר קפרא רביה שמיע ליה אמר רבא אבל 

ודרא ארישיה ואזיל מטייל באונקלי בתוך ביתו אביי אשכחיה לרב יוסף דפריס ליה ס

ר יוחנן דברים "ל הכי א"ל לאו סבר לה מר אין אבילות בשבת א"ואתי בביתיה א

אמר רב גידל בר  : 'א אומר משחרב בית המקדש עצרת כשבת וכו"ר : שבצינעא נוהג

יום ' ג ואיכא דמתני להא דרב גידל בר מנשיא אהא כל ל"מנשיא אמר שמואל הלכה כר

באשה אחת ושני אנשים אבל לא באיש אחד ושתי נשים תינוק יוצא בחיק ונקבר 

אבא שאול אומר אף באיש אחד ושתי נשים ואין עומדין עליו בשורה   ב גמרא,דף כד

ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים בן שלשים יוצא בדלוסקמא רבי יהודה 

ורה ואומרים אומר לא דלוסקמא הניטלת בכתף אלא הניטלת באגפיים ועומדין עליו בש

ע אומר הוא בן שנה "ב חדש יוצא במטה ר"עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים בן י

שמעון בן אלעזר אומר ' ואבריו כבן שתים הוא בן שתים ואבריו כבן שנה יוצא במטה ר

א בן עזריה "היוצא במטה רבים מצהיבין עליו אינו יוצא במטה אין רבים מצהיבין עליו ר

ים מתעסקים עמו אינו ניכר לרבים אין רבים מתעסקים עמו ומה הן אומר ניכר לרבים רב



בהספד רבי מאיר בשם רבי ישמעאל אומר עניים בני שלש עשירים בני חמש רבי יהודה 

אומר משמו עניים בני חמש עשירים בני שש ובני זקנים כבני עניים אמר רב גידל בר 

ענני בר ששון ' ל דרש רמנשיא אמר רב הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי ישמעא

אפיתחא דבי נשיאה יום אחד לפני עצרת ועצרת הרי כאן ארבעה עשר שמע רבי אמי 

ר אושעיא היא דרש רבי יצחק נפחא אקילעא "ואיקפד אמר אטו דידיה היא דרבי אלעזר א

דריש גלותא יום אחד לפני עצרת ועצרת הרי כאן ארבעה עשר שמע רב ששת איקפד 

ר אושעיא מנין לעצרת "ר אלעזר א"אושעיא היא דא' א אמר ר"דר אמר אטו דידיה היא

בחג המצות ובחג השבועות מה חג ( דברים יז)שיש לה תשלומין כל שבעה שנאמר 

המצות יש לה תשלומין כל שבעה אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שבעה אדבריה רב 

י כאן ארבעה עשר פפא לרב אויא סבא ודרש יום אחד לפני ראש השנה וראש השנה הר

אמר רבינא הלכך יום אחד לפני החג וחג ושמיני שלו הרי כאן עשרים ואחד יום רבינא 

ל רב חביבא מסורא דפרת לרבינא אמר מר יום אחד לפני ראש "איקלע לסורא דפרת א

השנה וראש השנה הרי כאן ארבעה עשר אמר ליה אנא מסתברא כרבן גמליאל הוא 

: דאמינא

ן קורעין ולא חולצין ואין מברין אלא קרוביו של מת ואין מברין אלא אי  ב משנה,דף כד

: על מטה זקופה

חכם והתניא חכם שמת הכל קרוביו הכל קרוביו סלקא דעתך אלא ' ואפי  א גמרא,דף כה

הכל כקרוביו הכל קורעין עליו והכל חולצין עליו והכל מברין עליו ברחבה לא צריכא 

חיובי מיחייב למיקרע דתניא מפני מה בניו ובנותיו של  דלאו חכם הוא ואי אדם כשר הוא

אדם מתים כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר יבכה ויתאבל ערבונא קא 

שקיל מיניה אלא מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר שכל הבוכה ומתאבל על אדם 

י דקאי התם כשר מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה לו דלאו אדם כשר הוא א

בשעת יציאת נשמה חיובי מיחייב דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר העומד על המת 

בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לספר תורה שנשרף שחייב לקרוע דלא 

קאי התם בשעת יציאת נשמה כי נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן עליה אמרי לא 

יא הרב שמת חכם שמת תניא ועוד כל יומא שמעתתיה גמרינן מיניה אמר להו אביי מי תנ

בפומין בבי מדרשא סבור מה דהוה הוה אמר להו אביי תנינא חכם כל זמן שעוסקין 

בהספד חייבין לקרוע סבור למיקרע לאלתר אמר להו אביי תניא חכם כבודו בהספידו כי 

מילתא  נח נפשיה דרב הונא סבור לאותובי ספר תורה אפורייה אמר להו רב חסדא

ליעבד ליה דאמר רב תחליפא אנא חזיתיה > ליה>דבחייה לא סבירא ליה השתא ליקום 

והוה מנח ספר תורה עליה וכף כדא אארעא ואותיב ספר ' לרב הונא דבעי למיתב אפוריי

תורה עילויה אלמא קסבר אסור לישב על גבי מטה שספר תורה מונח עליה לא הוה נפיק 

רך גגין אמר להו רב חסדא הא גמירנא מיניה חכם כבודו פוריא מבבא סבור לשלשולי ד

דרך פתח סבור לאשנויי מפוריא לפוריא אמר להו רב חסדא הכי גמירנא מיניה חכם 

כבודו במטה ראשונה דאמר רב יהודה אמר רב מנין לחכם שכבודו במטה ראשונה שנאמר 

קוה פתח עליה וירכיבו את ארון האלהים אל עגלה חדשה פרוס בבא ואפ( ב ושמואל )

רבי אבא ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליה מתיב רב נחמן בר 

אל יחזקאל בן בוזי הכהן ' היה היה דבר ה( יחזקאל א)חסדא ואמרי לה רב חנן בר חסדא 

ל לאו אמינא לך לא תיטרוד עלמא מאי היה "בארץ כשדים טפח ליה אבוה בסנדליה א



אסי רב הונא אתי אמרו כי הוינן התם ' אמי ולר' התם אמרו ליה לרשהיה כבר כי אסקוה ל

ארונו [ להו]> ליה>לא הוה לן לדלויי רישין מיניה השתא אתינן הכא אתא בתרין אמרו 

חנינא ' חנינא לא נפוק איכא דאמרי רבי אילא נפק ר' אילא ור' אסי נפוק ר' אמי ור' בא ר

ר ממקום למקום עומדים עליו בשורה לא נפק דנפק מאי טעמיה דתניא ארון העוב

ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים דלא נפק מאי טעמא דתניא ארון העובר 

ממקום למקום אין עומדין עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים 

 קשיין אהדדי לא קשיא כאן ששלדו קיימת כאן בשאין שלדו קיימת ורב הונא שלדו קיימת

חייא ' הוה דלא נפק לא סיימוה קמיה אמרי היכא נינחיה רב הונא ריבץ תורה בישראל ור

ריבץ תורה בישראל הוה מאן מעייל ליה אמר להו רב חגא אנא מעיילנא ליה דאוקמתיה 

לתלמודאי כי הוינא בר תמני סרי שנין ולא חזי לי קרי ומשמע ליה קמיה וידעי בעובדיה 

ועה דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתא עייליה הוה גני דיומא חד אתהפיכא ליה רצ

יהודה מימיניה דאבוה וחזקיה משמאליה אמר ליה יהודה לחזקיה קום מדוכתיך דלאו 

אורח ארעא דקאים רב הונא בהדי דקאים קם בהדיה עמודא דנורא חזייה רב חגא איבעית 

רוניה דרב הונא כי נח זקפיה לארוניה ונפק אתא והאי דלא איענש ענש משום דזקפיה לא

יצחק מילתא דלרביה ' נפשיה דרב חסדא סבור לאותובי ספר תורה אפורייה אמר להו ר

יצחק בר ' לא סבירא ליה אנן ניקום נעביד ליה סבור דלא למישלל קרעייהו אמר להו ר

דרבה בר הונא ורב ' אמי חכם כיון שהחזירו פניהם מאחורי המטה שוללין כי נח נפשי

ינהו להתם המנונא אסק

כי מטו אגישרא קמו גמלי אמר להו ההוא טייעא מאי האי אמרו ליה רבנן   ב גמרא,דף כה

דקא עבדי יקרא אהדדי מר אמר מר ניעול ברישא ומר אמר מר ניעול ברישא אמר דינא 

הוא דרבה בר הונא ליעול ברישא חליף גמליה דרבה בר הונא נתור ככיה ושניה דההוא 

ינוקא גזע ישישים עלה מבבל ועמו ספר מלחמות קאת וקפוד  טייעא פתח עליה ההוא

הוכפלו לראות בשוד ושבר הבא משנער קצף על עולמו וחמס ממנו נפשות ושמח בהם 

ככלה חדשה רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק כי נח נפשיה דרבינא פתח 

על משים ]ימים עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר נשים לילות כ

ל רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת אמר ליה אמינא אם "א[ לילות כימים

בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קיר לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקק בנחל 

ו דחכה ושלהבת בצדיקי אמינא ומאי "ל בר אבין ח"שוטף נפלה חכה מה יעשו מי גבים א

ולא לאבידה שהיא למנוחה ואנו לאנחה חלש דעתיה עלייהו  אמרת אמינא בכו לאבלים

ואתהפוך כרעייהו ההוא יומא לא אתו לאספודיה והיינו דאמר רב אשי לא בר קיפוק חליץ 

ל לבר אבין קום אימא מילתא קאי ואמר "ולא בר אבין חליץ רבא כי הוה אתא לדגלת א

לה אל תזניחנו כאות מי באו רוב שלישית במים זכור ורחם תעינו מאחריך כאשה מבע

רבי חנין חתניה דבי > חנין יוחנן זירא אבא יעקב יוסי שמואל חייא מנחם סימן>מרה 

נשיאה הוה לא קא הוו ליה בני בעא רחמי והוו ליה ההוא יומא דהוה ליה נח נפשיה פתח 

עליה ההוא ספדנא שמחה לתוגה נהפכה ששון ויגון נדבקו בעת שמחתו נאנח בעת חנינתו 

יצחק בן אלעזר ' יוחנן פתח עליה ר' חנינו אסיקו ליה חנן על שמיה כי נח נפשיה דראבד 

והיה ביום ההוא והבאתי ( עמוס ח)קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים דכתיב 

יוחנן זה יומו של יאשיהו כי נח נפשיה דרבי יוחנן יתיב רבי אמי ' השמש בצהרים ואמר ר

ה דרבי חייא בר אבא רבי אמי דעבד לגרמיה הוא דעבד שבעה ושלשים אמר רבי אבא ברי



יוחנן אפילו רבו שלימדו חכמה אינו יושב עליו אלא ' חייא בר אבא אמר ר' דהכי אמר ר

יום אחד כי נח נפשיה דרבי זירא פתח עליה ההוא ספדנא ארץ שנער הרה וילדה ארץ צבי 

נח נפשיה דרבי אבהו  גידלה שעשועיה אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדתה כי

אחיתו עמודי דקסרי מיא דרבי יוסי שפעו מרזבי דציפורי דמא דרבי יעקב אתחמיאו כוכבי 

' בר>מנחם ' חייא נחיתו כיפי דנורא מרקיעא דר' אסי איעקרו כל אילניא דר' ביממא דר

תנחום בר חייא איתקצצו כל ' אישתעו צלמנייא והוו למחלצייא דר[ ברבי סימאי]> יוסי

אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעא דרב המנונא נחיתו כיפי דברדא ' דרטיא דראנ

מרקיעא דרבה ורב יוסף נשוק כיפי דפרת אהדדי דאביי ורבא נשוק כיפי דדגלת אהדדי כי 

ר "משרשיא טעון דיקלי שיצי ת' נח נפשיה דר

ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו ועל רבו שלימדו   א גמרא,דף כו

ד ועל שמועות הרעות ועל ברכת השם ועל ספר תורה שנשרף "תורה ועל נשיא ועל אב ב

ועל ערי יהודה ועל המקדש ועל ירושלים וקורע על מקדש ומוסיף על ירושלים אביו ואמו 

לישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב וא( ב במלכים )ורבו שלימדו תורה מנלן דכתיב 

ישראל ופרשיו אבי אבי זה אביו ואמו רכב ישראל ופרשיו זה רבו שלימדו תורה מאי 

משמע כדמתרגם רב יוסף רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשין ולא 

ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים ממשמע שנאמר ( ב במלכים )מתאחין מנלן דכתיב 

ם איני יודע שלשנים אלא מלמד שקרועים ועומדים לשנים לעולם אמר ליה ריש ויקרע

ולא ראהו עוד לגבי ( ב במלכים )לקיש לרבי יוחנן אליהו חי הוא אמר ליה כיון דכתיב 

ויחזק דוד ( ב אשמואל )דידיה כמת דמי נשיא ואב בית דין ושמועות הרעות מנלן דכתיב 

אתו ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול ועל בבגדיו ויקרעם וגם כל האנשים אשר 

ד "ועל בית ישראל כי נפלו בחרב שאול זה נשיא יהונתן זה אב ב' יהונתן בנו ועל עם ה

ל רב בר שבא לרב כהנא ואימא עד "ועל בית ישראל אלו שמועות הרעות א' על עם ה

אמרו ליה לשמואל ל על על הפסיק הענין ומי קרעינן אשמועות הרעות והא "דהוו כולהו א

קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאי במזיגת קסרי ולא קרע לא אמרו אלא ברוב צבור 

ל שבור מלכא לשמואל תיתי לי דלא "וכמעשה שהיה ומי קטל שבור מלכא יהודאי והא א

ר אמי לקל יתירי דמזיגת קסרי פקע "קטלי יהודי מעולם התם אינהו גרמי לנפשייהו דא

ויבא אליקים בן חלקיה אשר ( ב יחמלכים )ברכת השם מנלן דכתיב שורא דלודקיא על 

ר אחד השומע "על הבית ושבנא הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים ת

ואחד השומע מפי השומע חייב לקרוע והעדים אינן חייבין לקרוע שכבר קרעו בשעה 

ויהי ( ב יטמלכים )תיב ד דכ"ששמעו בשעה ששמעו מאי הוי הא קא שמעי השתא לא ס

כשמוע המלך חזקיהו ויקרע את בגדיו המלך קרע והם לא קרעו ולא מתאחין מנלן אתיא 

ויהי כקרא יהודי שלש דלתות ( ירמיהו לו)קריעה קריעה ספר תורה שנשרף מנלן דכתיב 

מאי שלש דלתות ' וארבעה ויקרעה בתער הסופר והשלך אל האש אשר אל האח וגו

( איכה א)ליהויקים כתב ירמיה ספר קינות אמר להו מה כתיב ביה  וארבעה אמרו ליה

איכה )בכו תבכה בלילה אנא מלכא ( איכה א)ל "איכה ישבה בדד אמר להו אנא מלכא א

היו ( איכה א)דרכי ציון אבלות אנא מלכא ( איכה א)גלתה יהודה מעוני אנא מלכא ( א

על רוב פשעיה מיד קדר כל הוגה ' כי ה( איכה א)צריה לראש אמר להו מאן אמרה 

ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם ( ירמיהו לו)אזכרות שבה ושרפן באש והיינו דכתיב 

ל שמועות "מכלל דבעו למיקרע אמר ליה רב פפא לאביי אימר משום שמועות הרעות א



ר חלבו אמר רב הונא הרואה ספר תורה שנקרע חייב "רעות בההיא שעתא מי הוו א

אחרי שרוף המלך ( ירמיהו לו)אחד על הגויל ואחד על הכתב שנאמר  לקרוע שתי קריעות

את המגלה ואת הדברים רבי אבא ורב הונא בר חייא הוו יתבי קמיה דרבי אבא בעא 

לאפנויי שקליה לטוטפתיה אחתיה אבי סדיא אתאי בת נעמיתא בעא למיבלעיה אמר 

ה עובדא ואתאי לקמיה ל מנא לך הא והא בדידי הו"השתא איחייבין לי שתי קריעות א

דרב מתנה ולא הוה בידיה אתאי לקמיה דרב יהודה ואמר לי הכי אמר שמואל לא אמרו 

ויבאו אנשים משכם ( ירמיהו מא)אלא בזרוע וכמעשה שהיה ערי יהודה מנלן דכתיב 

משילו ומשמרון שמונים איש מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם 

ר חלבו אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר הרואה ערי יהודה "א' וגו' להביא בית ה

ערי קדשך היו מדבר וקורע ירושלים בחורבנה אומר ( ישעיהו סד)בחורבנן אומר 

ישעיהו )ציון מדבר היתה ירושלם שממה וקורע בית המקדש בחורבנו אומר ( ישעיהו סד)

אש וכל מחמדינו היה  בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת( סד

ורמינהו אחד השומע ואחד הרואה  : קורע על מקדש ומוסיף על ירושלים : לחרבה וקורע

כיון שהגיע לצופים קורע וקורע על מקדש בפני עצמו ועל ירושלים בפני עצמה לא קשיא 

הא דפגע במקדש ברישא הא דפגע בירושלים ברישא תנו רבנן וכולן רשאין לשוללן 

קטן ולעשותן כמין סולמות אבל לא לאחותן אמר רב חסדא ולמוללן וללו

ר הקורע מתוך השלל מתוך המלל מתוך הלקט "ובאיחוי אלכסנדרי ת  ב גמרא,דף כו

ר רשאי "מתוך הסולמות לא יצא מתוך האיחוי יצא אמר רב חסדא ובאיחוי אלכסנדרי ת

אסור לאחותו  שמעון בן אלעזר אוסר לאחותו וכשם שהמוכר' להופכו למטה ולאחותו ר

ר תחילת קריעה טפח "כך הלוקח אסור לאחותו ולפיכך מוכר צריך להודיעו ללוקח ת

ותוספת שלש אצבעות דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר תחילת קריעה שלש אצבעות 

ותוספת כל שהו אמר עולא הלכה כרבי מאיר בקריעה והלכה כרבי יהודה בתוספת תניא 

ר אמרו לו מת אביו וקרע "קריעה טפח ותוספת כל שהו ת נמי הכי רבי יוסי אומר תחילת

מת בנו והוסיף תחתון מתאחה עליון אינו מתאחה מת בנו וקרע מת אביו והוסיף עליון 

מתאחה תחתון אינו מתאחה מת אביו מת אמו מת אחיו מתה אחותו קורע קרע אחד לכולן 

ע אחד לפי שאין מוסיפין רבי יהודה בן בתירה אומר על כולן קרע אחד על אביו ואמו קר

על קרע אביו ואמו מאי טעמא אמר רב נחמן בר יצחק לפי שאינן בתוספת אמר שמואל 

הלכה כרבי יהודה בן בתירה ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל הלכה כדברי המיקל 

פ "באבל אבילות לחוד קריעה לחוד עד היכן קורע עד טיבורו ויש אומרים עד לבו אע

וקרעו לבבכם ואל בגדיכם הגיע לטיבורו ( יואל ב)זכר לדבר שנאמר  שאין ראיה לדבר

מרחיק שלש אצבעות וקורע נתמלא מלפניו מחזירו לאחוריו נתמלא מלמעלה הופכו 

מלמטה והקורע מלמטה ומן הצדדין לא יצא אלא שכהן גדול פורם מלמטה פליגו בה רב 

אמר כל שבעה קורע לאחר מתנה ומר עוקבא ותרוייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי חד 

שבעה מוסיף וחד אמר כל שלשים קורע לאחר שלשים מוסיף מתקיף לה רבי זירא מאן 

דאמר כל שבעה קורע אמאי דלא ניתן לשוללו אלא הא דאמר מר האשה שוללתו לאלתר 

נ התם משום כבוד אשה הוא מאן דאמר כל שלשים קורע אמאי דלא ניתן לאחותו אלא "ה

ר היוצא "נ התם משום כבוד אביו ואמו הוא ת"ניתן לאחותו לעולם הלאביו ולאמו דלא 

ג אומר האומר לחבירו "בבגד קרוע לפני המת הרי זה גוזל את המתים ואת החיים רשב

השאילני חלוקך ואלך ואבקר את אבא שהוא חולה והלך ומצאו שמת קורע ומאחו 



ר "ודיעו הרי זה לא יגע בו תוכשיבא לביתו מחזיר לו חלוקו ונותן לו דמי קרעו ואם לא ה

חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמת שמא תטרף דעתו עליו ואין מקרעין בפניו 

ומשתקין את הנשים מפניו ומקרעין לקטן מפני עגמת נפש וקורעין על חמיו ועל חמותו 

מפני כבוד אשתו ואמר רב פפא תנא באבל רבתי אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו מפני 

ר ההולך "ת : ואין מברין על מטות זקופות : לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות שמביאו

לבית האבל אם היה לבו גס בו יברוהו על מטות כפויות ואם לאו יברוהו על מטות זקופות 

רבא איתרע ביה מילתא על לגביה אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי רבא זקיף אבא 

א להאי צורבא מרבנן תנו רבנן ההולך ממקום בר מרתא כפי אמר כמה לית ביה דעת

למקום 

אם יכול למעט בעסקו ימעט ואם לאו יגלגל עמהן תנו רבנן מאימתי כופין   א גמרא,דף כז

אליעזר רבי יהושע אומר משיסתם הגולל מעשה ' את המטות משיצא מפתח ביתו דברי ר

כפו מטותיכם וכיון  שמת רבן גמליאל הזקן כיון שיצא מפתח ביתו אמר להם רבי אליעזר

ר "אמרו לו כבר כפינו על פי זקן ת[ אמר להם רבי יהושע כפו מטותיכם]שנסתם הגולל 

מאימתי זוקפין את המטות בערב שבת מן המנחה ולמעלה אמר רבה בר הונא אף על פי כן 

פ שאין לו לישב אלא יום אחד חוזר וכופה "אינו יושב עליה עד שתחשך ולמוצאי שבת אע

הכופה מטתו לא מטתו בלבד הוא כופה אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו הוא  תנו רבנן

כופה ואפילו יש לו עשר מטות בעשרה מקומות כופה את כולן ואפילו חמשה אחין ומת 

אחד כולן כופין ואם היתה מטה המיוחדת לכלים אין צריך לכפותה דרגש אין צריך 

רגש מתיר את קרביטיו והוא נופל לכפותו אלא זוקפו רבן שמעון בן גמליאל אומר ד

מאיליו מאי דרגש אמר עולא ערסא דגדא אמר ליה רבה אלא מעתה גבי מלך דתנן כל 

העם מסובים על הארץ והוא מיסב על הדרגש מי איכא מידי דעד האידנא לא אותביניה 

והשתא מותבינן ליה מתקיף לה רב אשי מאי קושיא מידי דהוה אאכילה ושתיה דעד 

אוכליניה ולא אשקיניה השתא אוכליניה ואשקיניה אלא אי קשיא הא קשיא  האידנא לא

דרגש אינו צריך לכפותו אלא זוקפו ואי ערסא דגדא אמאי אינו צריך [ דתניא]> דתנן>

הכופה מטתו לא מטתו בלבד הוא כופה אלא כל מטות שיש לו [ תניא]> תנן>לכפותו הא 

המיוחדת לכלים דתניא אם היתה מטה בתוך ביתו כופה ומאי קשיא מידי דהוה אמטה 

המיוחדת לכלים אינו צריך לכפותה אלא אי קשיא הא קשיא רבן שמעון בן גמליאל אומר 

דרגש מתיר קרביטיו והוא נופל מאיליו ואי סלקא דעתך ערסא דגדא מאי קרביטין אית 

ליה כי אתא רבין אמר ליה ההוא מרבנן ורב תחליפא בר מערבא שמיה דהוה שכיח 

ירמיה דרגש סירוגו מתוכו ' קא דגילדאי מאי דרגש ערסא דצלא איתמר נמי אמר רבשו

מטה סירוגה על גבה אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבן שמעון 

אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי אסי מטה שנקליטיה יוצאין > איתמר נמי>בן גמליאל 

ל גבי אודייני גדולה על גבי קרקע לא יצא ידי זוקפה ודיו תנו רבנן ישן על גבי כסא ע

חובתו אמר רבי יוחנן שלא קיים כפיית המטה תנו רבנן מכבדין ומרביצין בבית האבל 

ומדיחין קערות וכוסות וצלוחיות וקיתוניות בבית האבל ואין מביאין את המוגמר ואת 

ולא על הבשמים הבשמים לבית האבל איני והא תני בר קפרא אין מברכין לא על המוגמר 

לא קשיא הא בבית האבל הא בבית ' בבית האבל ברוכי הוא דלא מברכין הא אתויי מייתי

: המנחמין



אין מוליכין לבית האבל לא בטבלא ולא באסקוטלא ולא בקנון אלא   א משנה,דף כז

בסלים ואין אומרים ברכת אבלים במועד אבל עומדין בשורה ומנחמין ופוטרין את הרבים 

: ין את המטה ברחוב שלא להרגיל את ההספד ולא של נשים לעולם מפני הכבודאין מניח

תנו רבנן בראשונה היו מוליכין בבית האבל עשירים בקלתות של כסף   א גמרא,דף כז

ושל זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה והיו עניים מתביישים התקינו שיהו הכל 

ודן של עניים תנו רבנן בראשונה היו מביאין בסלי נצרים של ערבה קלופה מפני כב

משקין בבית האבל עשירים בזכוכית לבנה ועניים בזכוכית צבועה והיו עניים מתביישין 

התקינו שיהו הכל משקין בזכוכית צבועה מפני כבודן של עניים בראשונה היו מגלין פני 

ים מתביישין עשירים ומכסין פני עניים מפני שהיו מושחרין פניהן מפני בצורת והיו עני

התקינו שיהו מכסין פני הכל מפני כבודן של עניים בראשונה היו מוציאין עשירים בדרגש 

ועניים 

בכליכה והיו עניים מתביישין התקינו שיהו הכל מוציאין בכליכה מפני   ב גמרא,דף כז

כבודן של עניים בראשונה היו מניחין את המוגמר תחת חולי מעים מתים והיו חולי מעים 

ם מתביישין התקינו שיהו מניחין תחת הכל מפני כבודן של חולי מעים חיים בראשונה חיי

היו מטבילין את הכלים על גבי נדות מתות והיו נדות חיות מתביישות התקינו שיהו 

מטבילין על גבי כל הנשים מפני כבודן של נדות חיות בראשונה מטבילין על גבי זבין 

קינו שיהו מטבילין על גב הכל מפני כבודן של זבין מתים והיו זבין חיים מתביישין הת

חיים בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו עד שהיו קרוביו מניחין 

אותו ובורחין עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות ראש בעצמו ויצא בכלי פשתן ונהגו העם 

אין  : דא בר זוזאאחריו לצאת בכלי פשתן אמר רב פפא והאידנא נהוג עלמא אפילו בצר

אמר רב פפא אין מועד בפני תלמיד חכם וכל שכן חנוכה  : מניחין את המטה ברחוב

ופורים והני מילי בפניו אבל שלא בפניו לא איני והא רב כהנא ספדיה לרב זביד מנהרדעא 

בפום נהרא אמר רב פפי יום שמועה הוה וכבפניו דמי אמר עולא הספד על לב דכתיב 

שדים סופדים טיפוח ביד קילוס ברגל תנו רבנן המקלס לא יקלס בסנדל  על( ישעיהו לב)

אלא במנעל מפני הסכנה אמר רבי יוחנן אבל כיון שניענע ראשו שוב אין מנחמין רשאין 

יוחנן ' לישב אצלו ואמר רבי יוחנן הכל חייבין לעמוד מפני נשיא חוץ מאבל וחולה ואמר ר

מר רב יהודה אמר רב אבל יום ראשון אסור לכל אומרים להם שבו חוץ מאבל וחולה א

ולחם אנשים לא תאכל רבה ( יחזקאל כד)לאכול לחם משלו מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל 

ורב יוסף מחלפי סעודתייהו להדדי ואמר רב יהודה אמר רב מת בעיר כל בני העיר 

 אסורין בעשיית מלאכה רב המנונא איקלע לדרומתא שמע קול שיפורא דשכבא חזא הנך

אינשי דקא עבדי עבידתא אמר להו ליהוו הנך אינשי בשמתא לא שכבא איכא במתא אמרו 

ליה חבורתא איכא במתא אמר להו אי הכי שריא לכו ואמר רב יהודה אמר רב כל 

המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא בוכה ההיא איתתא דהות בשיבבותיה דרב 

ת קא בכיא ביתירתא עליה שלח לה רב הונא הונא הוו לה שבעה בני מת חד מינייהו הוו

לא תעבדי הכי לא אשגחה ביה שלח לה אי צייתת מוטב ואי לא צבית זוודתא לאידך מית 

אל תבכו למת ואל ( ירמיהו כב)ומיתו כולהו לסוף אמר לה תימוש זוודתא לנפשיך ומיתא 

שלשה ימים  תנודו לו אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעור הא כיצד

לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץ ולתספורת מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא אי 

בכו בכו להולך אמר רב יהודה להולך בלא בנים ( ירמיהו כב)אתם רחמנים בו יותר ממני 



רבי יהושע בן לוי לא אזל לבי אבלא אלא למאן דאזיל בלא בני דכתיב בכו בכו להולך כי 

ה את ארץ מולדתו רב הונא אמר זה שעבר עבירה ושנה בה רב הונא לא ישוב עוד ורא

לטעמיה דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו סלקא 

דעתך אלא אימא נעשית לו כהיתר אמר רבי לוי אבל שלשה ימים הראשונים יראה את 

שה עד שבעה כאילו משל[ כתיפיו]> יריכותיו>עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי 

ולא של נשים לעולם  : מונחת לו כנגדו בקרן זוית מכאן ואילך כאילו עוברת כנגדו בשוק

אמרי נהרדעי לא שנו  : מפני הכבוד

אלעזר אמר אפילו שאר הנשים ' אלא חיה אבל שאר נשים מניחין ר  א גמרא,דף כח

אלעזר אף ' מר רותמת שם מרים ותקבר שם סמוך למיתה קבורה וא( במדבר כ)דכתיב 

מפני שגנאי ' מרים בנשיקה מתה אתיא שם שם ממשה ומפני מה לא נאמר בה על פי ה

ר אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה "הדבר לאומרו א

ר אלעזר למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי "אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת א

ר מת פתאום זו היא "ן אף מיתתן של צדיקים מכפרת תכהונה מה בגדי כהונה מכפרי

חנניא בן גמליאל אומר זו היא ' מיתה חטופה חלה יום אחד ומת זו היא מיתה דחופה ר

בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וכתיב ( יחזקאל כד)מיתת מגפה שנאמר 

זו היא מיתה דחויה ואדבר אל העם בבקר ותמת אשתי בערב שני ימים ומת ( יחזקאל כד)

הן ( דברים לא)ר חנין מאי קרא "גערה ארבעה נזיפה חמשה זו היא מיתת כל אדם א' ג

קרבו ימיך למות הן חד קרבו תרי ימיך תרי הא חמשה הן חד שכן בלשון יוני קורין לאחת 

הן מת בחמשים שנה זו היא מיתת כרת חמשים ושתים שנה זו היא מיתתו של שמואל 

תבא ( איוב ה)היא מיתה בידי שמים אמר מר זוטרא מאי קרא דכתיב  הרמתי ששים זו

תהילים )בכלח אלי קבר בכלח בגימטריא שיתין הוו שבעים שיבה שמונים גבורות דכתיב 

ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה אמר רבה מחמשים ועד ( צ

בודו של שמואל הרמתי רב ששים שנה זו היא מיתת כרת והאי דלא חשיב להו משום כ

יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרת אמר ליה אביי נהי 

ל נקוט לך מיהא פלגא בידך רב "דנפק ליה מר מכרת דשני מכרת דיומי מי נפיק מר א

הונא נח נפשיה פתאום הוו קא דייגי רבנן תנא להו זוגא דמהדייב לא שנו אלא שלא הגיע 

בורות אבל הגיע לגבורות זו היא מיתת נשיקה אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא לג

תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא דהא רבה ורב חסדא תרוייהו רבנן צדיקי הוו מר 

מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתי מיטרא רב חסדא חיה תשעין ותרתין שנין רבה חיה 

רבה שיתין תיכלי בי רב חסדא סמידא לכלבי ולא ארבעין בי רב חסדא שיתין הלולי בי 

מתבעי בי רבה נהמא דשערי לאינשי ולא משתכח ואמר רבא הני תלת מילי בעאי קמי 

שמיא תרתי יהבו לי חדא לא יהבו לי חוכמתיה דרב הונא ועותריה דרב חסדא ויהבו לי 

קמיה דרבא  ענותנותיה דרבה בר רב הונא לא יהבו לי רב שעורים אחוה דרבא הוה יתיב

ל "ל מר לאו שושביניה הוא א"ל לימא ליה מר דלא לצערן א"חזייה דהוה קא מנמנם א

ל הוה ליה למר צערא "ל ליתחזי לי מר איתחזי ליה א"כיון דאימסר מזלא לא אשגח בי א

ל לימא ליה מר "נ חזייה דקא מנמנם א"ל כי ריבדא דכוסילתא רבא הוה יתיב קמיה דר"א

ל ליתחזי "ל מאן חשיב מאן ספין מאן רקיע א"לאו אדם חשוב הוא אל מר "דלא לצערן א

ה "ל כמישחל בניתא מחלבא ואי אמר לי הקב"ל למר צערא א"ל ה"לי מר איתחזי ליה א

זיל בההוא עלמא כד הוית לא בעינא דנפיש ביעתותיה רבי אלעזר הוה קאכיל תרומה 



א ליה שעתא רב ששת איתחזי ל תרומה קא אכילנא ולאו קודש איקרי חלפ"איתחזי ליה א

ל "ליה בשוקא אמר ליה בשוקא כבהמה איתא לגבי ביתא רב אשי איתחזי ליה בשוקא א

איתרח לי תלתין יומין ואהדרי לתלמודאי דאמריתו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 

ביום תלתין אתא אמר ליה מאי כולי האי קא דחקא רגליה דבר נתן ואין מלכות נוגעת 

אפילו כמלא נימא רב חסדא לא הוה יכיל ליה דלא הוה שתיק פומיה מגירסא בחבירתה 

חייא לא הוה מצי למיקרבא ליה ' סליק יתיב בארזא דבי רב פקע ארזא ושתק ויכיל ליה ר

ל ולאו קא "ל אפיק לי ריפתא אפיקו ליה א"יומא חד אידמי ליה כעניא אתא טריף אבבא א

א מרחם מר גלי ליה אחוי ליה שוטא דנורא מרחם מר אעניא אההוא גברא אמאי לא ק

: אמצי ליה נפשיה

ישמעאל אומר הסמוכות למטה ' נשים במועד מענות אבל לא מטפחות ר  ב משנה,דף כח

מטפחות בראשי חדשים בחנוכה ובפורים מענות ומטפחות בזה וזה לא מקוננות נקבר 

שאחת מדברת וכולן  המת לא מענות ולא מטפחות איזהו עינוי שכולן עונות כאחת קינה

ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה אבל לעתיד לבא ( ירמיהו ט)' עונות אחריה שנא

: 'אלהים דמעה מעל כל פנים וגו' בלע המות לנצח ומחה ה( ישעיהו כה)הוא אומר 

מאי אמרן אמר רב ויי לאזלא ויי לחבילא אמר רבא נשי דשכנציב אמרן   ב גמרא,דף כח

ויי לחבילא ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן גוד גרמא מככא ונמטי מיא  הכי ויי לאזלא

לאנטיכי ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן עטוף וכסו טורי דבר רמי ובר רברבי הוא ואמר 

רבא נשי דשכנציב אמרן שייול אצטלא דמלתא לבר חורין דשלימו זוודיה ואמר רבא נשי 

ף ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן אחנא דשכנציב אמרן רהיט ונפיל אמעברא ויזופתא יזי

תגרי אזבזגי מיבדקו ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן מותא כי מותא ומרעין חיבוליא תניא 

עד והחי יתן אל לבו דברים של ' טוב ללכת אל בית אבל וגו( קוהלת ז)מ אומר "היה ר

דאמרי דלא מיתה דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניה דידל ידלוניה ואיכא 

ר כשמתו בניו של רבי "ת' כי טוב אמר לך עלה הנה וגו( משלי כה)ידל ידלוניה דכתיב 

ע אמר "אלעזר בן עזריה ור' יוסי הגלילי ור' טרפון ור' זקנים לנחמו ר' ישמעאל נכנסו ד

טרפון דעו שחכם גדול הוא ובקי באגדות אל יכנס אחד מכם לתוך דברי חבירו ' להם ר

אחרון פתח רבי ישמעאל ואמר רבו עונותיו תכפוהו אבליו הטריח רבותיו ע ואני "אמר ר

ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה ( ויקרא י)ט ואמר "פעם ראשונה ושניה נענה ר

ויקריבו ( ויקרא ט)ו ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת דכתיב "והלא דברים ק

יוסי הגלילי ' ל על אחת כמה וכמה נענה רישמעא' בני אהרן את הדם אליו כך בניו של ר

ו ומה אביה בן "וספדו לו כל ישראל וקברו אותו והלא דברים ק( א ידמלכים )ואמר 

יען נמצא בו דבר טוב כך ( א ידמלכים )ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד טוב דכתיב ביה 

פא חד אמר חיננא בר פ' זירא ור' ישמעאל על אחת כמה וכמה מאי דבר טוב ר' בניו של ר

שביטל משמרתו ועלה לרגל וחד אמר שביטל פרדסאות שהושיב ירבעם אביו על הדרכים 

בשלום תמות ( ירמיהו לד)אלעזר בן עזריה ואמר ' שלא יעלו ישראל לרגל נענה ר

ו "ישרפו לך והלא דברים ק[ אשר היו לפניך כן]ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים 

' ה אלא מצוה אחת שהעלה ירמיה מן הטיט כך בניו של רומה צדקיהו מלך יהודה שלא עש

ביום ההוא יגדל המספד ( זכריה יב)ע ואמר "ישמעאל על אחת כמה וכמה נענה ר

ואמר רב יוסף אלמלא תרגומיה דהאי קרא [ בבקעת מגידו]בירושלם כמספד הדדרימון 

בר עמרי  לא הוה ידענא מאי קאמר בעידנא ההוא יסגי מספדא בירושלם כמספדא דאחאב



דקטל יתיה הדדרימון בר טברימון וכמספד דיאשיה בר אמון דקטל יתיה פרעה חגירא 

ו ומה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא דבר אחד טוב "בבקעת מגידו והלא דברים ק

ישמעאל על ' והמלך היה מעמד במרכבה נכח ארם כך בניו של ר( א כבמלכים )דכתיב 

ירמיהו )י כתיב ביה בצדקיהו בשלום תמות וכתיב ל רבא לרבה בר מר"אחת כמה וכמה א

ר יוחנן שמת נבוכדנאצר בימיו ואמר רבא לרבה "ל הכי א"ואת עיני צדקיהו עור א( לט

לכן הנני אוסיפך על אבותיך ונאספת אל ( ב כמלכים )בר מרי כתיב ביה ביאשיהו 

אמר רב יהודה ויורו היורים למלך יאשיהו ו( ב להדברי הימים )קברותיך בשלום וכתיב 

ר יוחנן "ר יוחנן שלא חרב בית המקדש בימיו א"ל הכי א"אמר רב שעשאוהו ככברה א

אחרי כן פתח איוב את ( איוב ג)אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל שנאמר 

( איוב כט)ר אבהו מנין לאבל שמיסב בראש שנאמר "פיהו והדר ויען אליפז התימני א

כון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם ינחם אחריני משמע אבחר דרכם ואשב ראש ואש

וסר מרזח סרוחים ( עמוס ו)אמר רב נחמן בר יצחק ינחם כתיב מר זוטרא אמר מהכא 

חמא בר חנינא מנין לחתן שמיסב בראש שנאמר ' מרזח נעשה שר לסרוחים אמר ר

' תנא דבי רכחתן יכהן פאר מה כהן בראש אף חתן בראש וכהן גופיה מנלן ד( ישעיהו סא)

וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול ( ויקרא כא)ישמעאל 

ר חנינא קשה יציאת נשמה מן הגוף "מנה יפה ראשון א

כציפורי בפי הוושט רבי יוחנן אמר כפטירי בפי וושט ואמר רבי לוי בר   א גמרא,דף כט

ום הנפטר מן החי לא יאמר לו חיתא הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשל

לך בשלום אלא לך לשלום הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום 

שמות )שנאמר ואתה תבא אל אבותיך בשלום הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא 

לך בשלום הלך ונתלה יתרו ( ב טושמואל )לך לשלום שהרי דוד שאמר לאבשלום ( ד

לך לשלום הלך והצליח ואמר רבי לוי כל היוצא מבית הכנסת ( דשמות )שאמר למשה 

( תהילים פד)לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר 

ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון אמר רב חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים 

: ל יראה אל אלהים בציוןאין להם מנוחה אפילו לעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חי
 

 

 

 מסכת חגיגה פרק א

הכל חייבין בראייה חוץ מחרש שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים   א משנה,דף ב

ועבדים שאינם משוחררים החיגר והסומא והחולה והזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו 

מירושלים להר הבית דברי איזהו קטן כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות 

בית שמאי ובית הלל אומרים כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר 

שלש רגלים בית שמאי אומרים הראייה שתי כסף והחגיגה מעה ( שמות כג)הבית שנאמר 

: כסף ובית הלל אומרים הראייה מעה כסף והחגיגה שתי כסף



אתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין ולרבינא דאמר מי הכל לאתויי מאי ל  א גמרא,דף ב

שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה הכל לאתויי מאי לאתויי חיגר ביום ראשון 

ד כולן תשלומין זה לזה אלא למאן דאמר כולן תשלומין "ונתפשט ביום שני הניחא למ

האי תנא דתניא יוחנן בן דראשון הכל לאתויי מאי לאתויי סומא באחת מעיניו ודלא כי 

( שמות כג)דהבאי אומר משום רבי יהודה סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה שנאמר 

יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות מה לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי 

עיניו ואיבעית אימא לעולם כדאמרי מעיקרא ודקא קשיא לך הא דרבינא לא קשיא כאן 

כאן כמשנה אחרונה דתנן מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו  כמשנה ראשונה

יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי בית הלל אמרו להם בית שמאי 

תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא שפחה אינו יכול בת חורין   ב גמרא,דף ב

לא תהו ( ו מהישעיה)אינו יכול ליבטיל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר 

בראה לשבת יצרה אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב לו 

חוץ מחרש שוטה וקטן  : שטר על חצי דמיו וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי

קתני חרש דומיא דשוטה וקטן מה שוטה וקטן דלאו בני דעה אף חרש דלאו בר דעה  : 'כו

כדתנן חרש שדיברו חכמים בכל מקום שאינו שומע ואינו מדבר הא  הוא וקא משמע לן

מדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר חייב תנינא להא דתנו רבנן המדבר ואינו שומע זהו 

חרש שומע ואינו מדבר זהו אלם זה וזה הרי הן כפקחין לכל דבריהם וממאי דמדבר ואינו 

ואני כחרש לא אשמע ( תהילים לח) שומע זהו חרש שומע ואינו מדבר זהו אלם דכתיב

מדבר ואינו שומע  : וכאלם לא יפתח פיו ואיבעית אימא כדאמרי אינשי אישתקיל מילוליה

והתניא מדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר פטור אמר רבינא  : שומע ואינו מדבר חייב

מדבר ואיתימא רבא חסורי מיחסרא והכי קתני הכל חייבין בראייה ובשמחה חוץ מחרש ה

פ שפטור מן הראייה חייב בשמחה "ואינו שומע שומע ואינו מדבר שפטור מן הראייה ואע

ואת שאינו לא שומע ולא מדבר ושוטה וקטן פטור אף מן השמחה הואיל ופטורים מכל 

מצות האמורות בתורה תניא נמי הכי הכל חייבין בראייה ובשמחה חוץ מחרש המדבר 

ורין מן הראייה ואף על פי שפטור מן הראייה ואינו שומע שומע ואינו מדבר שפט

חייב בשמחה ואת שאינו לא שומע ולא מדבר ושוטה וקטן פטורין אף מן   א גמרא,דף ג

השמחה הואיל ופטורין מכל מצות האמורות בתורה מאי שנא לענין ראיה דפטירי ומאי 

הקהל ( לא דברים)שנא לענין שמחה דמחייבי לענין ראיה גמר ראיה ראיה מהקהל דכתיב 

בבא כל ישראל לראות והתם מנלן ( דברים לא)את העם האנשים והנשים והטף וכתיב 

למען ישמעו ולמען ילמדו ותניא למען ישמעו פרט למדבר ואינו שומע ( דברים לא)דכתיב 

ולמען ילמדו פרט לשומע ואינו מדבר למימרא דכי לא משתעי לא גמר והא הנהו תרי 

י בני ברתיה דרבי יוחנן בן גודגדא ואמרי לה בני אחתיה דרבי אילמי דהוו בשבבותיה דרב

יוחנן דכל אימת דהוה עייל רבי לבי מדרשא הוו עיילי ויתבי קמייהו ומניידי ברישייהו 

ומרחשין שפוותייהו ובעי רבי רחמי עלייהו ואיתסו ואשתכח דהוו גמירי הלכתא וספרא 

ילמדו רב אשי אמר ודאי למען ילמדו  וספרי וכולה תלמודא אמר מר זוטרא קרי ביה למען

הוא דאי סלקא דעתך למען ילמדו וכיון דלא משתעי לא גמר וכיון דלא שמע לא גמר האי 

מלמען ישמעו נפקא אלא ודאי למען ילמדו הוא אמר רבי תנחום חרש באזנו אחת פטור מן 

ישראל באזניהם והאי באזניהם מבעי ליה באזניהם דכולהו ( דברים לא)הראיה שנאמר 

ג דלא שמעי כתב רחמנא "ההוא מנגד כל ישראל נפקא אי מנגד כל ישראל הוה אמינא אע



באזניהם והוא דשמעי ההוא מלמען ישמעו נפקא אמר רבי תנחום חיגר ברגלו אחת פטור 

מן הראיה שנאמר רגלים והא רגלים מבעי ליה פרט לבעלי קבין ההוא מפעמים נפקא 

תרמסנה רגל רגלי עני ( ישעיהו כו)לים וכן הוא אומר דתניא פעמים אין פעמים אלא רג

מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב דרש רבא מאי דכתיב ( שיר השירים ז)פעמי דלים ואומר 

מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל בת 

י עמים נאספו עם נדיב( תהילים מז)נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב שנאמר 

אלהי אברהם אלהי אברהם ולא אלהי יצחק ויעקב אלא אלהי אברהם שהיה תחילה לגרים 

והבור ( בראשית לז)תנחום מאי דכתיב ' אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משום ר

רק אין בו מים ממשמע שנאמר והבור רק איני יודע שאין בו מים אלא מים אין בו אבל 

חסמא > בן>ר מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר "ש בו תנחשים ועקרבים י

יהושע בפקיעין אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש היום אמרו ' שהלכו להקביל פני ר

לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא 

ובמה היתה הגדה היום אמרו  אלעזר בן עזריה היתה' חידוש שבת של מי היתה שבת של ר

הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם ( דברים לא)לו בפרשת הקהל ומה דרש בה 

אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן אמר להם 

האמרת ' את ה( דברים כו)מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני ועוד דרש 

ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני "ירך היום אמר להם הקבהאמ' היום וה

( דברים ו)אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתיב 

אחד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ' אלהינו ה' שמע ישראל ה

ואף הוא פתח ודרש ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ( א יזדברי הימים )  ב גמרא,דף ג

דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרועה אחד ( קוהלת יב)

למה נמשלו דברי תורה לדרבן לומר לך מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להוציא 

חיים לעולם אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים אי מה דרבן זה 

ל מסמרות אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי "תורה מטלטלין ת מטלטל אף דברי

ל נטועים מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין "תורה חסירין ולא יתירין ת

בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטמאין 

ו פוסלין והללו מכשירין שמא יאמר אדם והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הלל

היאך אני למד תורה מעתה תלמוד לומר כולם נתנו מרועה אחד אל אחד נתנן פרנס אחד 

וידבר אלהים את כל הדברים ( שמות כ)אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב 

האלה אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת 

ברי מטהרים את דברי אוסרין ואת דברי מתירין את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין ד

אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו ולימרו ליה בהדיא ' בלשון הזה אמר להם אין דור יתום שר

אלעזר ' יוסי בן דורמסקית שהלך להקביל פני ר' משום מעשה שהיה דתניא מעשה בר

ל נמנו וגמרו עמון ומואב מעשרין מעשר "היום אד "בלוד אמר לו מה חידוש היה בבהמ

אלעזר ' עני בשביעית אמר לו יוסי פשוט ידיך וקבל עיניך פשט ידיו וקבל עיניו בכה ר

ליראיו ובריתו להודיעם אמר לו לך אמור להם אל תחושו ' סוד ה( תהילים כה)ואמר 

כתא למשה מסיני למניינכם כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו הל

עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית מה טעם הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא 

כבשום עולי בבל מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא והניחום 



כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית תנא לאחר שנתיישבה דעתו אמר יהי רצון שיחזרו 

ר איזהו שוטה היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע "ת עיני יוסי למקומן וחזרו

באחת מהן ' יוחנן אמר אפי' את כסותו איתמר רב הונא אמר עד שיהו כולן בבת אחת ר

בחדא נמי אי דלא עביד להו דרך שטות אפילו ' היכי דמי אי דעביד להו דרך שטות אפי

בית הקברות אימור כדי שתשרה כולהו נמי לא לעולם דקא עביד להו דרך שטות והלן ב

עליו רוח טומאה הוא דקא עביד והיוצא יחידי בלילה אימור גנדריפס אחדיה והמקרע את 

כסותו אימור בעל מחשבות הוא כיון דעבדינהו לכולהו הוה להו 

כמי שנגח שור חמור וגמל ונעשה מועד לכל אמר רב פפא אי שמיע ליה   א גמרא,דף ד

הו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לו הוה הדר ביה איבעיא לרב הונא הא דתניא אי ז

להו כי הוה הדר ביה ממקרע כסותו הוא דהוה הדר ביה דדמיא להא או דלמא מכולהו הוה 

תנו רבנן זכור להוציא את הנשים זכורך להוציא  : 'וטומטום ואנדרוגינוס כו : הדר תיקו

ר מר זכור להוציא את הנשים הא טומטום ואנדרוגינוס כל זכורך לרבות את הקטנים אמ

למה לי קרא מכדי מצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים 

פטורות אצטריך סלקא דעתך אמינא נילף ראייה ראייה מהקהל מה להלן נשים חייבות אף 

ל אמר מר זכורך להוציא טומטום ואנדרוגינוס בשלמא אנדרוגינוס "כאן נשים חייבות קמ

ל דבריה בפני עצמו "ך סלקא דעתך אמינא הואיל ואית ליה צד זכרות ליחייב קמאצטרי

הוא אלא טומטום ספיקא הוא מי אצטריך קרא למעוטי ספיקא אמר אביי כשביציו מבחוץ 

אמר מר כל זכורך לרבות את הקטנים והתנן חוץ מחרש שוטה וקטן אמר אביי לא קשיא 

יע לחינוך קטן שהגיע לחינוך דרבנן היא אין כאן בקטן שהגיע לחינוך כאן בקטן שלא הג

אחרים [ דתניא]> דתנן>נ וקרא אסמכתא בעלמא ואלא קרא למאי אתא לכדאחרים "ה

כל ( שמות כג)אומרים המקמץ והמצרף נחשת והבורסי פטורין מן הראייה משום שנאמר 

נשים  : ךזכורך מי שיכול לעלות עם כל זכורך יצאו אלו שאינן ראויין לעלות עם כל זכור

בשלמא נשים כדאמרן אלא עבדים מנלן אמר רב הונא  : 'ועבדים שאינן משוחררים וכו

מי שאין לו אלא אדון אחד יצא זה שיש לו אדון ' אל פני האדון ה( שמות כג)אמר קרא 

אחר הא למה לי קרא מכדי כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה כל מצוה שאין 

יב בה דגמר לה לה מאשה אמר רבינא לא נצרכה אלא למי האשה חייבת בה אין העבד חי

שחציו עבד וחציו בן חורין דיקא נמי דקתני נשים ועבדים שאינן משוחררין מאי שאינן 

משוחררין אילימא שאינן משוחררין כלל ליתני עבדים סתמא אלא לאו שאינן משוחררין 

תנו  : גר והסומא וחולה והזקןוהחי : מ"לגמרי ומאי נינהו מי שחציו עבד וחציו בן חורין ש

רגלים פרט לבעלי קבין דבר אחר רגלים פרט לחיגר ולחולה ולסומא ( שמות כג)רבנן 

ולזקן ולשאינו יכול לעלות ברגליו ושאינו יכול לעלות ברגליו לאתויי מאי אמר רבא 

לאתויי 

רמוס כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם ( ישעיהו א)מפנקי דכתיב   ב גמרא,דף ד

ובאת שמה ( דברים יב)חצרי תנא הערל והטמא פטורין מן הראייה בשלמא טמא דכתיב 

והבאתם שמה כל שישנו בביאה ישנו בהבאה וכל שאינו בביאה אינו בהבאה אלא ערל 

( ויקרא כב)מנלן הא מני רבי עקיבא היא דמרבי לערל כטמא דתניא רבי עקיבא אומר 

ור מן הראייה דכתיב ובאת שמה והבאתם שמה ר טמא פט"איש איש לרבות את הערל ת

כל שישנו בביאה ישנו בהבאה וכל שאינו בביאה אינו בהבאה רבי יוחנן בן דהבאי אומר 

יהודה סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה שנאמר יראה יראה כדרך שבא ' משום ר



ונא כי רב ה : לראות כך בא ליראות מה בא לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי עיניו

מטי להאי קרא יראה יראה בכי אמר עבד שרבו מצפה לו לראותו יתרחק ממנו דכתיב כי 

תבואו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי רב הונא כי מטי להאי קרא בכי 

וזבחת שלמים ואכלת שם עבד שרבו מצפה לאכול על שלחנו יתרחק ממנו ( דברים כז)

אלעזר כי מטי להאי קרא בכי ' ר' יכם יאמר הלמה לי רוב זבח( ישעיהו א)דכתיב 

ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו ומה תוכחה של בשר ודם כך ( בראשית מה)

תוכחה של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי 

יק ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי ומה שמואל הצד( א כחשמואל )

( א כחשמואל )היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמה שמואל מאי היא דכתיב 

ותאמר האשה אל שאול אלהים ראיתי עולים עולים תרי משמע חד שמואל ואידך דאזל 

שמואל ואתייה למשה בהדיה אמר ליה דלמא חס ושלום לדינא מתבעינא קום בהדאי 

( איכה ג)רבי אמי כי מטי להאי קרא בכי דליכא מילתא דכתבת באורייתא דלא קיימתיה 

יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה אמר כולי האי ואולי רבי אמי כי מטי להאי קרא בכי 

אמר כולי האי ואולי רבי אסי ' בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף ה( צפניה ב)

' י יחנן השנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אול( עמוס ה)כי מטי להאי קרא בכי 

ויש נספה בלא ( משלי יג)צבאות כולי האי ואולי רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי [ אלהי]

משפט אמר מי איכא דאזיל בלא זמניה אין כי הא דרב ביבי בר אביי הוה שכיח גביה 

מלאך המות אמר ליה לשלוחיה זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייא אזל אייתי ליה 

מר ליה אנא מרים מגדלא שיער נשייא אמרי לך אמר ליה אי הכי מרים מגדלא דרדקי א

אהדרה אמר ליה הואיל ואייתיתה ליהוי למניינא אלא היכי יכלת לה הות נקיטא מתארא 

בידה והות קא שגרא 

ומחריא תנורא שקלתא ואנחתא אגבה דכרעה קדחא ואיתרע מזלה   א גמרא,דף ה

ותא למיעבד הכי אמר ליה ולא כתיב ויש ל רב ביבי בר אביי אית לכו רש"ואייתיתה א

דור הולך ודור בא אמר דרעינא להו אנא עד ( קוהלת א)ל והכתיב "נספה בלא משפט א

ל סוף סוף שניה מאי עבדת אמר אי איכא "דמלו להו לדרא והדר משלימנא ליה לדומה א

להאי  צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליה והויא חלופיה רבי יוחנן כי מטי

ותסיתני בו לבלעו חנם עבד שרבו מסיתין לו וניסת תקנה יש לו רבי ( איוב ב)קרא בכי 

הן בקדושיו לא יאמין אי בקדושיו לא יאמין במאן ( איוב טו)יוחנן כי מטי להאי קרא בכי 

יאמין יומא חד הוה קא אזיל באורחא חזייה לההוא גברא דהוה מנקיט תאני שביק הנך 

ל הני לאורחא בעינן להו הני נטרן "ל לאו הני מעלן טפי א"לא מטו אדמטו ושקיל הנך ד

והני לא נטרן אמר היינו דכתיב הן בקדושיו לא יאמין איני והא ההוא תלמידא דהוה 

בשיבבותיה דרבי אלכסנדרי ושכיב אדזוטר ואמר אי בעי האי מרבנן הוה חיי ואם איתא 

ותיו הוה רבי יוחנן כי מטי להאי קרא דלמא מהן בקדושיו לא יאמין הוה ההוא מבעט ברב

וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים ( מלאכי ג)בכי 

לשקר ובעושקי שכר שכיר עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו תקנה יש לו אמר רבי 

דינו  יוחנן בן זכאי אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות אמר ריש לקיש כל המטה

ר חנינא בר "ומטי גר ומטי כתיב א( מלאכי ג)של גר כאילו מטה דינו של מעלה שנאמר 

ולא יראוני הא יראוני ( מלאכי ג)פפא כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מיד שנאמר 

כי את כל מעשה האלהים ( קוהלת יב)מוחלין להם מיד רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי 



לם עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לו מאי על כל יביא במשפט על כל נע

נעלם אמר רב זה ההורג כינה בפני חברו ונמאס בה ושמואל אמר זה הרק בפני חבירו 

ינאי זה הנותן צדקה לעני בפרהסיא כי הא דרבי ' ונמאס מאי אם טוב ואם רע אמרי דבי ר

אמר ליה מוטב דלא יהבת ליה  ינאי חזייה לההוא גברא דקא יהיב זוזא לעני בפרהסיא

שילא אמרי זה הנותן צדקה לאשה בסתר דקא מייתי ' מהשתא דיהבת ליה וכספתיה דבי ר

לה לידי חשדא רבא אמר זה המשגר לאשתו בשר שאינו מחותך בערבי שבתות והא רבא 

משגר שאני בת רב חסדא דקים ליה בגווה דבקיאה רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי 

והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות ( דברים לא)

תקנה יש לו מאי רעות וצרות אמר רב רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבא 

ושמואל אמר זה הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקו אמר רבא היינו דאמרי אינשי זוזא 

וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים ( דברים לא)לעללא לא שכיחא לתליתא שכיח 

והסתרתי פני מהם אמר רב ברדלא בר טביומי אמר רב כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם 

כל שאינו בוהיה לאכול 

אינו מהם אמרו ליה רבנן לרבא מר לא בהסתר פנים איתיה ולא בוהיה   ב גמרא,דף ה

הכי יהבו ביה ' לכא אפילאכול איתיה אמר להו מי ידעיתו כמה משדרנא בצנעא בי שבור מ

רבנן עינייהו אדהכי שדור דבי שבור מלכא וגרבוהו אמר היינו דתניא אמר רבן שמעון בן 

ואנכי הסתר אסתיר ( דברים לא)גמליאל כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני 

ה אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו רב "פני ביום ההוא אמר רבא אמר הקב

יהושע בן חנניה הוה ' ובצל ידי כסיתיך ר( ישעיהו נא)ף אמר ידו נטויה עלינו שנאמר יוס

עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה { מינא> }אפיקורוסא>קאי בי קיסר אחוי ליה ההוא 

יהושע מאי אחוי לך עמא דאהדרינהו מריה ' אחוי ליה ידו נטויה עלינו אמר ליה קיסר לר

ליה ידו נטויה עלינו אמרו ליה לההוא מינא מאי אחויית ליה  לאפיה מיניה ואנא מחוינא

עמא דאהדרינהו מריה מיניה ומאי אחוי לך לא ידענא אמרו גברא דלא ידע מאי מחוו ליה 

במחוג יחוי קמי מלכא אפקוהו וקטלוהו כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה אמרו 

אבדה עצה ( ירמיהו מט)אמר להם  {ממינאי> }מאפיקורוסין>ליה רבנן מאי תיהוי עלן 

מבנים נסרחה חכמתם כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של אומות העולם ואי 

ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך רבי אילא הוה סליק ( בראשית לג)בעית אימא מהכא 

כי הנה יוצר הרים ( עמוס ד)בדרגא דבי רבה בר שילא שמעיה לינוקא דהוה קא קרי 

ומגיד לאדם מה שיחו אמר עבד שרבו מגיד לו מה שיחו תקנה יש לו מאי מה  ובורא רוח

שיחו אמר רב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה איני 

והא רב כהנא הוה גני תותי פורייה דרב ושמעיה דסח וצחק ועשה צרכיו אמר דמי פומיה 

הנא פוק לאו אורח ארעא לא קשיא כאן דרב כמאן דלא טעים ליה תבשילא אמר ליה כ

ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי ( ירמיהו יג)דצריך לרצויה הא דלא צריך לרצויה 

מפני גוה אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב מקום יש לו להקדוש ברוך הוא 

ומסתרים שמו מאי מפני גוה אמר רב שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה 

שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה ' ר{ לאומות העולם> }לעובדי כוכבים>ונתנה מהם 

ה "ה והאמר רב פפא אין עציבות לפני הקב"של מלכות שמים ומי איכא בכיה קמיה הקב

הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו לא קשיא הא בבתי גואי ( א טודברי הימים )שנאמר 

צבאות ביום ההוא ' ויקרא אדני ה( ישעיהו כב)ב הא בבתי בראי ובבתי בראי לא והא כתי



לבכי ולמספד ולקרחה ולחגור שק שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי שלום בכו 

ודמע ( ירמיהו יג) : הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון( ישעיהו לג)שנאמר 

מה אחת על אלעזר שלש דמעות הללו ל' אמר ר' תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר ה

מקדש ראשון ואחת על מקדש שני ואחת על ישראל שגלו ממקומן ואיכא דאמרי אחת על 

אלא ' ביטול תורה בשלמא למאן דאמר על ישראל שגלו היינו דכתיב כי נשבה עדר ה

כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ' למאן דאמר על ביטול תורה מאי כי נשבה עדר ה

ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לעסוק "שלשה הקב ביטול תורה גדול מזה תנו רבנן

בתורה ואינו עוסק ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק ועל פרנס המתגאה על הצבור 

השליך משמים ( איכה ב)רבי הוה נקיט ספר קינות וקא קרי בגויה כי מטא להאי פסוקא 

שקלי ואזלי ארץ נפל מן ידיה אמר מאיגרא רם לבירא עמיקתא רבי ורבי חייא הוו 

באורחא כי מטו לההוא מתא אמרי איכא צורבא מרבנן הכא נזיל וניקביל אפיה אמרי 

איכא צורבא מרבנן הכא ומאור עינים הוא אמר ליה רבי חייא לרבי תיב את לא תזלזל 

בנשיאותך איזיל אנא ואקביל אפיה תקפיה ואזל בהדיה כי הוו מיפטרי מיניה אמר להו 

ם ואינן רואין תזכו להקביל פנים הרואים ואינן נראין אמר ליה אתם הקבלתם פנים הנראי

איכו השתא מנעתן מהאי בירכתא אמרו ליה ממאן שמיעא לך מפרקיה דרבי יעקב שמיע 

ל לא נצטער "לי דרבי יעקב איש כפר חיטייא הוה מקביל אפיה דרביה כל יומא כי קש א

ויחי עוד לנצח ( תהילים מט)ן מר דלא יכיל מר אמר ליה מי זוטר מאי דכתיב בהו ברבנ

לא יראה השחת כי יראה חכמים ימותו ומה הרואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן על אחת 

כמה וכמה רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא 

ב איו)וחד יומא בבי רב והוו קרו ליה רבנן בר בי רב דחד יומא חלש דעתיה קרי אנפשיה 

יוחנן ' יוחנן במטותא מינך לא תעניש להו רבנן נפק ר' ל ר"א' שחוק לרעהו אהיה וגו( יב

ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון וכי ביום דורשין ( ישעיהו נח)לבי מדרשא ודרש 

יום אחד בשנה מעלה ' אותו ובלילה אין דורשין אותו אלא לומר לך כל העוסק בתורה אפי

במספר ( במדבר יד)לו עסק כל השנה כולה וכן במדת פורענות דכתיב עליו הכתוב כאי

הימים אשר תרתם את הארץ וכי ארבעים שנה חטאו והלא ארבעים יום חטאו אלא לומר 

 : יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה' לך כל העובר עבירה אפי

מתקיף לה רבי זירא  : אי זהו קטן כל שאינו יכול לרכוב על כתפו של אביו

עד הכא מאן אתייה אמר ליה אביי עד הכא דמיחייבא אימיה בשמחה   א גמרא,דף ו

אייתיתיה אימיה מכאן ואילך אם יכול לעלות ולאחוז בידו של אביו מירושלים להר הבית 

וחנה לא ( א אשמואל )חייב ואי לא פטור השיב רבי תחת בית הלל לדברי בית שמאי 

לאישה עד יגמל הנער והביאותיו והא שמואל דיכול לרכוב על כתיפו של עלתה כי אמרה 

ל אבוה ולטעמיך תיקשי לך חנה גופה מי לא מיחייבא בשמחה אלא חנה "אביו הוה א

מפנקותא יתירתא חזייא ביה בשמואל וחשא ביה בשמואל לחולשא דאורחא בעי רבי 

היכי דמי אילימא בחיגר  שמעון קטן חיגר לדברי בית שמאי וסומא לדברי שניהם מהו

שאינו יכול להתפשט וסומא שאינו יכול להתפתח השתא גדול פטור קטן מיבעיא לא 

צריכא בחיגר שיכול להתפשט וסומא שיכול להתפתח מאי אמר אביי כל היכא דגדול 

מיחייב מדאורייתא קטן נמי מחנכינן ליה מדרבנן כל היכא דגדול פטור מדאורייתא 

ר בית שמאי אומרים "ת : 'ש אומרים הראייה שתי כסף כו"ב : רמדרבנן קטן נמי פטו

הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסף שהראייה עולה כולה לגבוה מה שאין כן בחגיגה 



ועוד מצינו בעצרת שריבה בהן הכתוב בעולות יותר מבשלמים ובית הלל אומרים הראייה 

אין כן בראייה ועוד מצינו מעה כסף וחגיגה שתי כסף שחגיגה ישנה לפני הדיבור מה ש

בנשיאים שריבה בהן הכתוב בשלמים יותר מבעולות ובית הלל מאי טעמא לא אמרי כבית 

שמאי דקא אמרת ראייה עדיפא דעולה כולה לגבוה אדרבה חגיגה עדיפא דאית בה שתי 

אכילות ודקא אמרת נילף מעצרת דנין קרבן יחיד מקרבן יחיד ואין דנין קרבן יחיד מקרבן 

ט לא אמרי כבית הלל דקאמרת חגיגה עדיפא דישנה לפני הדיבור "ר ובית שמאי מצבו

ראייה נמי ישנה לפני הדיבור ודקאמרת נילף מנשיאים דנין דבר הנוהג לדורות מדבר 

הנוהג לדורות ואין דנין דבר הנוהג לדורות מדבר שאינו נוהג לדורות ובית הלל מאי שנא 

ויזבחו זבחים שלמים ראייה נמי הכתיב ( שמות כד)חגיגה דישנה לפני הדיבור דכתיב 

ויעלו עולות קסברי בית הלל עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי ( שמות כד)

ובית שמאי סברי עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת ראייה הואי אמר אביי בית שמאי 

עולת ראייה  ישמעאל כולהו סבירא להו עולה שהקריבו ישראל במדבר' ורבי אלעזר ור

יוסי הגלילי כולהו סבירא להו עולה שהקריבו ישראל ' הואי ובית הלל ורבי עקיבא ור

ישמעאל אומר ' ישמעאל דתניא ר' במדבר עולת תמיד הואי בית שמאי הא דאמרן ר

כללות נאמרו בסיני 

עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו ' ופרטות באהל מועד ור  ב גמרא,דף ו

מועד ונשתלשו בערבות מואב ואי סלקא דעתך עולה שהקריבו ישראל במדבר  באהל

עולת תמיד הואי מי איכא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט וניתוח ולבסוף בעי הפשט וניתוח 

אלעזר אומר מעשיה ' עולת תמיד העשויה בהר סיני ר( במדבר כח)אלעזר דתניא ' ר

ומר קרבה ושוב לא פסקה אלא מה אני נאמרו בסיני והיא עצמה לא קרבה רבי עקיבא א

הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל שבטו של ( עמוס ה)מקיים 

יוסי ' עקיבא הא נמי דאמרן ר' ז הן הקריבו אותה בית הלל הא דאמרן ר"לוי שלא עבדו ע

וחגיגה יוסי הגלילי אומר שלש מצות נצטוו ישראל בעלותם לרגל ראייה ' הגלילי דתניא ר

ושמחה יש בראייה שאין בשתיהן ויש בחגיגה שאין בשתיהן יש בשמחה שאין בשתיהן 

יש בראייה שאין בשתיהן שהראייה עולה כולה לגבוה מה שאין כן בשתיהן יש בחגיגה 

מה שאין בשתיהן שחגיגה ישנה לפני הדיבור מה שאין בשתיהן יש בשמחה מה שאין 

ישמעאל מאי טעמא קא ' ם מה שאין בשתיהן ורבשתיהן שהשמחה נוהגת באנשים ובנשי

מוקמת ליה כבית שמאי אי סלקא דעתך עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי 

מי איכא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט וניתוח ולבסוף בעי הפשט וניתוח והא רבי יוסי 

פשט הגלילי דאמר עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי מעיקרא לא בעי ה

וניתוח ולבסוף בעי הפשט וניתוח דתניא רבי יוסי הגלילי אומר עולה שהקריבו ישראל 

במדבר אינה טעונה הפשט וניתוח לפי שאין הפשט וניתוח אלא מאהל מועד ואילך סמי 

וישלח את נערי בני ( שמות כד)ישמעאל בעי רב חסדא האי קרא היכי כתיב ' מכאן ר

פרים או דלמא אידי ואידי פרים הוו ' ו זבחים שלמים להישראל ויעלו עולות כבשים ויזבח

למאי נפקא מינה מר זוטרא אמר לפיסוק טעמים רב אחא בריה דרבא אמר לאומר הרי 

עלי עולה כעולה שהקריבו ישראל במדבר מאי פרים הוו או כבשים הוו תיקו תנן התם 

אלו דברים שאין להם שיעור 

ר יוחנן כסבורין "וגמילות חסדים ותלמוד תורה א הפאה והבכורים והראיון  א גמרא,דף ז

אושעיא ' אנו לומר הראיון אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה עד שבא ר



ברבי ולימד הראיון אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה אבל חכמים אומרים הראייה מעה 

וריש לקיש אמר  כסף והחגיגה שתי כסף מאי הראיון רבי יוחנן אמר ראיית פנים בעזרה

ראיית פנים בקרבן בעיקר הרגל כולי עלמא לא פליגי דראיית פנים בקרבן כי פליגי 

בשאר ימות הרגל כל היכא דאתא ואייתי כולי עלמא לא פליגי דמקבלינן מיניה כי פליגי 

יוחנן סבר ראיית פנים בעזרה דכל אימת דאתי לא צריך לאתויי ריש ' דאתא ולא אייתי דר

איית פנים בקרבן דכל אימת דאתי צריך לאתויי איתיביה ריש לקיש לרבי לקיש אמר ר

ולא יראו פני ריקם אמר ליה בעיקר הרגל איתיביה ולא יראו פני ריקם ( שמות כג)יוחנן 

בזבחים אתה אומר בזבחים או אינו אלא בעופות ומנחות ודין הוא נאמרה חגיגה להדיוט 

הדיוט זבחים אף ראייה האמורה לגבוה זבחים ונאמרה ראייה לגבוה מה חגיגה האמורה ל

ומה הן זבחים עולות אתה אומר עולות או אינו אלא שלמים ודין הוא נאמרה חגיגה 

להדיוט ונאמרה ראייה לגבוה מה חגיגה האמורה להדיוט בראוי לו אף ראייה האמורה 

הרגל ל בעיקר "לגבוה בראוי לו וכן בדין שלא יהא שולחנך מלא ושולחן רבך ריקם א

יהודה אומר שלש רגלים בשנה נצטוו ישראל לעלות ברגל בחג ' יוסי בר' איתיביה ר

המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ואין נראין חצאין משום שנאמר כל זכורך ואין נראין 

יוחנן לריש לקיש ' ל בעיקר הרגל איתיביה ר"ריקנים משום שנאמר ולא יראו פני ריקם א

אף אתם בחנם אלא כל היכא דאתא ולא אייתי דכולי עלמא לא  יראה יראה מה אני בחנם

פליגי דעייל ומתחזי ונפיק כי פליגי דאתא ואייתי רבי יוחנן דאמר ראיית פנים בעזרה 

ראיית פנים הוא דאין לה שיעור הא לקרבן יש לה שיעור וריש לקיש אמר ראיית פנים 

הוקר רגלך מבית רעך התם ( כהמשלי )בקרבן דאפילו קרבן נמי אין לו שיעור איתיביה 

בחטאות ואשמות כדרבי לוי דרבי לוי רמי כתיב הוקר רגלך מבית רעך וכתיב אבא ביתך 

( משלי כה)בעולות לא קשיא כאן בחטאות ואשמות כאן בעולות ושלמים תניא נמי הכי 

הוקר רגלך מבית רעך בחטאות ואשמות הכתוב מדבר אתה אומר בחטאות ואשמות או 

אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי ( תהילים סו)בעולות ושלמים כשהוא אומר אינו אלא 

הרי עולות ושלמים אמור הא מה אני מקיים הוקר רגלך מבית רעך בחטאות ואשמות 

סבר רב יוסף למימר מאן דאית ליה עשרה בנים לא  : 'ואין נראין חצאין כו : הכתוב מדבר

ליסקו האידנא חמשה ולמחר חמשה 

ל אביי פשיטא הי מינייהו משוית להו פושעים והי מינייהו משוית להו "א  גמראב ,דף ז

זריזין אלא קרא למאי אתא לכדאחרים דתניא אחרים אומרים המקמץ והמצרף נחשת 

כל זכורך מי שיכול לעלות עם כל זכורך ( דברים טז)והבורסי פטורין מן הראייה שנאמר 

: ךיצאו אלו שאין יכולין לעלות עם כל זכור

עולות במועד באות מן החולין והשלמים מן המעשר יום טוב הראשון של   ב משנה,דף ז

ש אומרים מן החולין ובית הלל אומרים מן המעשר ישראל יוצאין ידי חובתן "פסח ב

בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה והכהנים בחטאות ואשמות ובבכור ובחזה ושוק אבל לא 

: בעופות ולא במנחות

אלא עולות במועד הוא דבאות מן החולין הא ביום טוב מן המעשר אמאי   ב גמרא,דף ז

דבר שבחובה היא וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין וכי תימא הא קא משמע לן 

דעולות במועד באות ביום טוב אינן באות כמאן כבית שמאי דתנן בית שמאי אומרים 

ית הלל אומרים מביאין שלמים מביאין שלמים ואין סומכין עליהן אבל לא עולות וב

ועולות וסומכין עליהן חסורי מיחסרא והכי קתני עולות נדרים ונדבות במועד באות ביום 



ט וכשהיא באה אינה באה אלא מן החולין "טוב אינן באות ועולת ראייה באה אפילו ביו

ושלמי שמחה באין אף מן המעשר וחגיגת יום טוב הראשון של פסח בית שמאי אומרים 

ן החולין ובית הלל אומרים מן המעשר תניא נמי הכי עולות נדרים ונדבות במועד באות מ

ביום טוב וכשהיא באה אינה באה אלא מן ' ביום טוב אינן באות ועולת ראייה באה אפי

החולין ושלמי שמחה באין אף מן המעשר וחגיגת יום טוב הראשון של פסח בית שמאי 

ים מן המעשר מאי שנא חגיגת יום טוב הראשון של אומרים מן החולין ובית הלל אומר

פסח אמר רב אשי הא קא משמע לן חגיגת חמשה עשר אין חגיגת ארבעה עשר לא 

אלמא קסבר חגיגת ארבעה עשר לאו דאורייתא אמר מר בית הלל אומרים   א גמרא,דף ח

ולא מן המעשר אמאי דבר שבחובה הוא וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין אמר ע

בטופל חזקיה אמר טופלין בהמה לבהמה ואין טופלין מעות למעות ורבי יוחנן אמר טופלין 

מעות למעות ואין טופלין בהמה לבהמה תניא כוותיה דחזקיה תניא כוותיה דרבי יוחנן 

מסת מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין ומנין שאם ( דברים טז)תניא כוותיה דרבי יוחנן 

אלהיך תניא כוותיה דחזקיה מסת ' כאשר יברכך ה( דברים טז)ל "רצה לערב מערב ת

מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין בית שמאי אומרים יום ראשון מן החולין מכאן 

ואילך מן המעשר ובית הלל אומרים אכילה ראשונה מן החולין מכאן ואילך מן המעשר 

ט לא אמר רב אשי "מ ושאר כל ימות הפסח אדם יוצא ידי חובתו במעשר בהמה ביום טוב

ט ואי אפשר לעשר ביום טוב משום סקרתא מאי משמע דהאי "דלמא אתי לעשורי ביו

ישראל  : וישם המלך אחשורוש מס על הארץ( אסתר י)מסת לישנא דחולין הוא דכתיב 

ושמחת בחגך לרבות כל מיני שמחות ( דברים טז)ר "ת : יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות

חכמים ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה  לשמחה מכאן אמרו

ל ושמחת בחגך "והכהנים בחטאת ואשם ובבכור ובחזה ושוק יכול אף בעופות ובמנחות ת

מי שחגיגה באה מהם יצאו אלו שאין חגיגה באה מהם רב אשי אמר   ב גמרא,דף ח

עביד ליה ההוא  מושמחת נפקא יצאו אלו שאין בהן שמחה ורב אשי האי בחגך מאי

לכדרב דניאל בר קטינא דאמר רב דניאל בר קטינא אמר רב מניין שאין נושאין נשים 

: ושמחת בחגך ולא באשתך( דברים טז)במועד שנאמר 

מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים מביא שלמים מרובים ועולות   ב משנה,דף ח

מרובות ושלמים מועטין זה וזה מועט מועטות נכסים מרובים ואוכלין מועטין מביא עולות 

איש כמתנת ידו ( דברים טז)על זה נאמר מעה כסף שתי כסף זה וזה מרובים על זה נאמר 

: אלהיך אשר נתן לך' כברכת ה

שלמים מרובים מהיכא מייתי הא לית ליה אמר רב חסדא טופל ומביא פר   ב גמרא,דף ח

אי קאמר ליה אילימא הכי קאמר ל רב ששת הרי אמרו טופלין בהמה לבהמה מ"גדול א

ליה הרי אמרו טופלין בהמה לבהמה אבל לא מעות למעות ולימא ליה אין טופלין מעות 

למעות אלא הכי אמר ליה הרי אמרו אף טופלין בהמה לבהמה כמאן דלא כחזקיה ודלא 

כרבי יוחנן וכי תימא אמוראי הוא דפליגי מתנייתא לא פליגי והא קתני אכילה ראשונה מן 

החולין מאי אכילה ראשונה שיעור דמי אכילה ראשונה מן החולין אמר עולא אמר ריש 

לקיש הפריש עשר בהמות לחגיגתו הקריב חמש ביום טוב ראשון חוזר ומקריב חמש ביום 

אבא ולא פליגי כאן בסתם ' טוב שני רבי יוחנן אמר כיון שפסק שוב אינו מקריב אמר ר

ימא דליכא שהות ביום לקרב האי דלא אקרבינהו כאן במפרש האי סתם היכי דמי איל

דליכא שהות ביום ואלא דלית ליה אוכלין האי דלא אקרבינהו דלית ליה אוכלין לא 



לא אקרבינהו שמע [ מדבקמא]> מבדקמא>צריכא דאיכא שהות ביום ואית ליה אוכלין 

שר בהמות יוחנן הפריש ע' מינה שיורי שיירינהו והכי נמי מסתברא דכי אתא רבין אמר ר

לחגיגתו הקריב חמש ביום טוב ראשון חוזר ומקריב חמש ביום טוב שני קשיין אהדדי 

מ איתמר נמי אמר רב שמן בר אבא אמר "אלא לאו שמע מינה כאן בסתם כאן במפרש ש

רבי יוחנן 

לא שנו אלא שלא גמר אבל גמר חוזר ומקריב מאי גמר אילימא גמר   א גמרא,דף ט

: לא שלא גמר היום אבל גמר היום חוזר ומקריבקרבנותיו מאי מקריב א

ט האחרון של חג "ט הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויו"מי שלא חג ביו  א משנה,דף ט

מעוות לא יוכל לתקון ( קוהלת א)עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו על זה נאמר 

נו יכול להתקן זה שמעון בן מנסייא אומר איזהו מעוות שאי' וחסרון לא יוכל להמנות ר

ש בן "ת בגונב וגוזל יכול הוא להחזירו ויתקן ר"הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר א

יוחי אומר אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות ואי זה זה תלמיד חכם 

: הפורש מן התורה

יעית של מנהני מילי אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל נאמר עצרת בשב  א גמרא,דף ט

פסח ונאמר עצרת בשמיני של חג מה להלן לתשלומין אף כאן לתשלומין מופנה דאי לאו 

מופנה איכא למיפרך מה לשביעי של פסח שכן אינו חלוק משלפניו תאמר בשמיני של חג 

שחלוק משלפניו לאיי אפנויי מופנה מכדי מאי עצרת עצור בעשיית מלאכה הכתיב 

ת דכתב רחמנא למה לי אלא שמע מינה לאפנויי ותנא לא תעשה מלאכה עצר( דברים טז)

שבעת ימים יכול יהא חוגג והולך ' וחגותם אותו חג לה( ויקרא כג)מייתי לה מהכא דתניא 

ל אותו אותו אתה חוגג ואי אתה חוגג כל שבעה אם כן למה נאמר שבעה "כל שבעה ת

כל הרגל ויום טוב ט הראשון של חג שחוגג והולך את "לתשלומין ומנין שאם לא חג יו

בחדש השביעי תחגו אותו אי בחדש השביעי יכול יהא חוגג ( ויקרא כג)ל "האחרון ת

' ל אותו אותו אתה חוגג ואי אתה חוגג חוצה לו ומאי תשלומין ר"והולך החדש כולו ת

ר זירא "אושעיא אמר תשלומין זה לזה מאי בינייהו א' יוחנן אמר תשלומין לראשון ור

ן ונתפשט ביום שני איכא בינייהו רבי יוחנן אמר תשלומין לראשון כיון חיגר ביום ראשו

ג דלא חזי בראשון "אושעיא אמר תשלומין זה לזה אע' דלא חזי בראשון לא חזי בשני ור

ר יוחנן הכי והאמר חזקיה נטמא ביום מביא בלילה אינו מביא ורבי יוחנן "חזי בשני ומי א

אני טומאה דיש לה תשלומין בפסח שני מתקיף ר ירמיה ש"אמר אף בלילה נמי מביא א

לה רב פפא הניחא למאן דאמר פסח 

ד שני רגל בפני עצמו הוא מאי איכא "שני תשלומין דראשון הוא אלא למ  ב גמרא,דף ט

ר יוחנן הכי "למימר אלא אמר רב פפא קסבר רבי יוחנן לילה אינו מחוסר זמן ומי א

ביום מביא שתים בלילה ואחת ביום אינו מביא והאמר רבי יוחנן ראה אחת בלילה ושתים 

ד קסבר רבי יוחנן לילה אינו מחוסר זמן אפילו שתים בלילה ואחת ביום מביא כי "ואי ס

ר יוחנן לדברי האומר לילה מחוסר זמן לדברי האומר פשיטא שתים ביום ואחת "קא

ל "מבלילה אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא כאתקפתא דרב שישא בריה דרב אידי ק

עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו ועל זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון  : כדרב יוסף

ל בר הי הי להלל האי להימנות להמלאות מיבעי ליה אלא "א : וחסרון לא יוכל להימנות

זה שמנוהו חביריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהן תניא נמי הכי מעוות לא יוכל לתקון 

רית או קריאת שמע של ערבית או שביטל תפלה של שחרית או ש של שח"זה שביטל ק



תפלה של ערבית וחסרון לא יוכל להימנות זה שנמנו חביריו לדבר מצוה והוא לא נמנה 

ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין ( מלאכי ג)ל בר הי הי להלל מאי דכתיב "עמהן א

ינו רשע היינו אשר לא עובד אלהים לאשר לא עבדו היינו צדיק היינו עובד אלהים הי

ל עבדו ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים "עבדו א

ל אין צא ולמד משוק "ל ומשום חד זימנא קרי ליה לא עבדו א"לשונה פרקו מאה ואחד א

' ל לר"ל אליהו לבר הי הי וא"של חמרין עשרה פרסי בזוזא חד עשר פרסי בתרי זוזי א

הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עוני מלמד שחזר ( ישעיהו מח)זר מאי דכתיב אלע

ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות אמר שמואל ואיתימא רב "הקב

שמעון ' ר : יוסף היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיורא

לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר בן מנסיא אומר אי זה הוא מעוות 

הוליד אין לא הוליד לא והא תניא רבי שמעון בן מנסיא אומר גונב אדם אפשר  : 'וכו

שיחזיר גנבו ויתקן גוזל אדם אפשר שיחזיר גזלו ויתקן אבל הבא על אשת איש ואסרה 

ר בקרו גמל בקרו חזיר לבעלה נטרד מן העולם והלך לו רבי שמעון בן יוחי אומר אין אומ

אלא בקרו טלה ואי זה זה תלמיד חכם שפירש מן התורה רבי יהודה בן לקיש אמר כל 

כצפור נודדת מן קנה כן איש ( משלי כז)תלמיד חכם שפירש מן התורה עליו הכתוב אומר 

מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי לא קשיא כאן ( ירמיהו ב)נודד ממקומו ואומר 

נויה כאן באשת איש ואי בעית אימא הא והא באשת איש ולא קשיא כאן באחותו פ

ק כאן באשת כהן כאן "באונס כאן ברצון ואיבעית אימא הא והא באונס ול  א גמרא,דף י

וליוצא ולבא אין שלום אמר רב כיון שיוצא אדם מדבר הלכה ( זכריה ח)באשת ישראל 

יוחנן אמר ' ש מתלמוד למשנה ורלדבר מקרא שוב אין לו שלום ושמואל אמר זה הפור

: {מתלמוד לתלמוד> }ס"ס לש"מש>אפילו 

היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכו הלכות שבת חגיגות   א משנה,דף י

והמעילות הרי הם כהררים התלוין בשערה שהן מקרא מועט והלכות מרובות הדינין 

: שיסמכו והן הן גופי תורהוהעבודות הטהרות והטמאות ועריות יש להן על מה 

כי ( ויקרא כז)תניא רבי אליעזר אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר   א גמרא,דף י

כי יפליא שתי פעמים אחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתר רבי ( במדבר ו)יפליא 

אשר נשבעתי באפי באפי ( תהילים צה)יהושע אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר 

כל נדיב ( שמות לה)יצחק אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר ' בי רנשבעתי וחזרתי 

( תהילים קיט)לבו חנניה בן אחי רבי יהושע אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר 

נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך אמר רב יהודה אמר שמואל אי הואי התם אמרי 

אינו מוחל אבל אחרים  לא יחל דברו הוא( במדבר ל)להו דידי עדיפא מדידכו שנאמר 

' מוחלין לו אמר רבא לכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל דלית ליה פירכא דאי מדר

טרפון דתניא רבי יהודה אומר משום רבי ' אליעזר דלמא כדרבי יהודה שאמר משום ר

יהושע דלמא ' טרפון לעולם אין אחד מהם נזיר שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה אי מדר

פי נשבעתי ולא הדרנא בי אי מדרבי יצחק דלמא לאפוקי מדשמואל דאמר הכי קאמר בא

ג דלא הוציא בשפתיו אי "ל דאע"שמואל גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו והא קמ

מדחנניה בן אחי רבי יהושע דלמא כרב גידל אמר רב דאמר רב גידל אמר רב מנין 

י צדקך אלא דשמואל שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפט

לית ליה פירכא אמר רבא ואיתימא רב נחמן בר יצחק היינו דאמרי אינשי טבא חדא 



אבא ' מיכתב כתיבן לא צריכא לכדר : הלכות שבת : פלפלתא חריפתא ממלי צנא דקרי

דאמר רבי אבא החופר גומא בשבת ואין צריך אלא לעפרה פטור עליה כמאן כרבי שמעון 

ריכה לגופה פטור עליה אפילו תימא לרבי יהודה התם מתקן הכא דאמר מלאכה שאינה צ

מקלקל הוא מאי כהררין התלויין בשערה 

מיכתב  : חגיגות : מלאכת מחשבת אסרה תורה ומלאכת מחשבת לא כתיבא  ב גמרא,דף י

זביחה ' כתיבן לא צריכא לכדאמר ליה רב פפא לאביי ממאי דהאי וחגותם אותו חג לה

ויחוגו לי במדבר הכי נמי ( שמות ה)ר רחמנא אלא מעתה דכתיב דלמא חוגו חגא קאמ

ויאמר משה גם אתה תתן בידינו ( שמות י)דחוגו חגא הוא וכי תימא הכי נמי והכתיב 

זבחים ועולות דלמא הכי קאמר רחמנא אכלו ושתו וחוגו חגא קמאי לא סלקא דעתך 

דחוגא הוא תרבא לחגא ולא ילין חלב חגי עד בקר ואי סלקא דעתך ( שמות כג)דכתיב 

אית ליה ודלמא הכי קאמר רחמנא חלב הבא בזמן חג לא ילין אלא מעתה הבא בזמן חג 

כל הלילה עד הבקר כתיב דלמא אי ( ויקרא ו)הוא דלא ילין הא דכל השנה כולה ילין 

דברים )מההוא הוה אמינא ההוא לעשה כתב רחמנא האי ללאו ללאו כתב קרא אחרינא 

הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר ודלמא לעבור עליו בשני  ולא ילין מן( טז

( עמוס ה)לאוין ועשה אלא אתיא מדבר מדבר כתיב הכא ויחוגו לי במדבר וכתיב התם 

הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר מה להלן זבחים אף כאן זבחים ומאי כהררין התלויין 

מיכתב כתיבן אמר רמי בר חמא  : מעילות : בשערה דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן

לא נצרכא אלא לכדתנן השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל לא עשה שליחותו שליח 

מעל וכי עשה שליחותו אמאי מעל וכי זה חוטא וזה מתחייב היינו כהררין התלויין בשערה 

אמר רבא ומאי קושיא דלמא שאני מעילה דילפא חטא חטא מתרומה מה התם שלוחו של 

ותו אף כאן שלוחו של אדם כמותו אלא אמר רבא לא נצרכא אלא לכדתניא נזכר אדם כמ

בעל הבית ולא נזכר שליח שליח מעל שליח עניא מאי קא עביד היינו כהררין התלויין 

בשערה אמר רב אשי מאי קושיא דלמא מידי דהוה אמוציא מעות הקדש לחולין אלא אמר 

ורה של הקדש הרי זה לא מעל נתנה רב אשי לא נצרכא אלא לכדתנן נטל אבן או ק

לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל מכדי מישקל שקלה מה לי הוא ומה לי חבירו היינו 

כהררין התלויין בשערה ומאי קושיא דלמא כדשמואל דאמר שמואל הכא 

בגזבר המסורות לו אבני בנין עסקינן דכל היכא דמנחה ברשותא דידיה   א גמרא,דף יא

בנאה בתוך ביתו הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה בשוה פרוטה מכדי מנחה אלא מסיפא 

שנויי שנייה מה לי דר ומה לי לא דר היינו כהררין התלויין בשערה ומאי קושיא דלמא 

לכדרב דאמר רב כגון שהניחה על פי ארובה אי דר ביה אין לא דר ביה לא אלא לעולם 

ש לחולין התם מידע ידע דאיכא זוזי כדרבא ודקא קשיא לך מידי דהוה אמוציא מעות הקד

מקרא מועט  : דהקדש איבעיא ליה לעיוני הכא מי ידע היינו כהררין התלויין בשערה

תנא נגעים ואהלות מקרא מועט והלכות מרובות נגעים מקרא מועט  : והלכות מרובות

נגעים מקרא מרובה הוא אמר רב פפא הכי קאמר נגעים מקרא מרובה והלכות מועטות 

ת מקרא מועט והלכות מרובות ומאי נפקא מינה אי מסתפקא לך מילתא בנגעים עיין אהלו

מיכתב כתיבן לא נצרכא  : דינין : בקראי ואי מסתפקא לך מילתא באהלות עיין במתניתין

נפש תחת נפש ממון אתה אומר ממון או אינו ( שמות כא)אלא לכדרבי דתניא רבי אומר 

 : אמרה נתינה למעלה מה להלן ממון אף כאן ממוןאלא נפש ממש נאמרה נתינה למטה ונ

והקריבו זו קבלת ( ויקרא א)מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא להולכת הדם דתניא  : עבודות



והקריב הכהן את הכל והקטיר ( ויקרא א)הדם ואפקה רחמנא בלשון הולכה דכתיב 

 : ההמזבחה ואמר מר זו הולכת אברים לכבש למימרא דהולכה לא תפקה מכלל קבל

( ויקרא טו)מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא לשיעור מקוה דלא כתיבא דתניא  : טהרות

במים במי מקוה את כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה > את בשרו>ורחץ 

מיכתב כתיבן  : טמאות : על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה

בהם יכול בכולן תלמוד ( ויקרא יא)כתיבא דתניא  לא נצרכא אלא לכעדשה מן השרץ דלא

ל בהם הא כיצד עד שיגיע במקצתו שהוא ככולו שיערו "לומר מהם יכול במקצתן ת

 : יהודה אומר כזנב הלטאה' חכמים בכעדשה שכן חומט תחלתו בכעדשה רבי יוסי בר

מיכתב כתיבן לא נצרכא  : עריות

יצחק בר אבדימי אתיא ' ר רבא אמר לי רלבתו מאנוסתו דלא כתיבא דאמ  ב גמרא,דף יא

הני אין הנך לא אלא אימא הן והן גופי  : הן הן גופי תורה : הנה הנה אתיא זימה זימה

:  תורה

  

מסכת חגיגה פרק ב 

אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה   ב משנה,דף יא

כל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו כל המסת

בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור וכל שלא חס על כבוד קונו רתוי 

: לו שלא בא לעולם

אמרת ברישא ולא במרכבה ביחיד והדר אמרת אלא אם כן היה חכם   ב גמרא,דף יא

לשנים ולא ומבין מדעתו הכי קאמר אין דורשין בעריות לשלשה ולא במעשה בראשית 

ט "מ : אין דורשין בעריות בשלשה : במרכבה ליחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

איש איש אל כל שאר בשרו איש איש תרי שאר בשרו ( ויקרא יח)אילימא משום דכתיב 

איש איש כי יקלל ( ויקרא כד)חד ואמר רחמנא לא תקרבו לגלות ערוה אלא מעתה דכתיב 

ש אשר יתן מזרעו למולך הכי נמי אלא הנהו מיבעי ליה לרבות איש אי( ויקרא כ)אלהיו 

ז כישראל האי נמי מיבעי ליה לרבות את "את הנכרים שמוזהרין על ברכת השם ועל ע

ושמרתם את משמרתי ( ויקרא יח)הנכרים שמוזהרין על העריות כישראל אלא מדכתיב 

אלא מעתה דכתיב  ושמרתם תרי משמרתי חד ואמר רחמנא לבלתי עשות מחקות התועבות

ושמרתם את המצות ושמרתם את משמרת ( שמות יב)ושמרתם את השבת ( שמות לא)

הקדש הכי נמי אלא אמר רב אשי מאי אין דורשין בעריות בשלשה אין דורשין בסתרי 

ט סברא הוא בי תרי כי יתבי קמי רבייהו חד שקיל וטרי "מ[ לשלשה]> בשלשה>עריות 

ה לגמרא תלתא חד שקיל וטרי בהדי רביה והנך תרי שקלו בהדי רביה ואידך מצלי אודני

וטרו בהדי הדדי ולא ידעי מאי קאמר רבייהו ואתו למישרי איסורא בעריות אי הכי כל 

התורה נמי עריות שאני דאמר מר גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להם אי הכי גזל נמי 

פיש יצריה שלא בפניו לא נפיש עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפיש יצריה גזל בפניו נ

כי שאל נא ( דברים ד)מנא הני מילי דתנו רבנן  : ולא במעשה בראשית בשנים : יצריה

ל "לימים ראשונים יחיד שואל ואין שנים שואלין יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם ת



למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ יכול לא ישאל אדם מששת ימי ( דברים ד)

ל לימים ראשונים אשר היו לפניך יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה מה "ת תבראשי

ולמקצה השמים ועד קצה השמים מלמקצה השמים ( דברים ד)ל "לפנים ומה לאחור ת

ועד קצה השמים אתה שואל ואין אתה שואל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור 

קצה השמים למן היום אשר ברא  השתא דנפקא ליה מלמקצה השמים ועד  א גמרא,דף יב

אלעזר דאמר רבי אלעזר אדם הראשון מן הארץ עד ' אלהים אדם על הארץ למה לי כדר

ה ידיו "לרקיע שנאמר למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ וכיון שסרח הניח הקב

אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפך אמר רב יהודה ( תהילים קלט)עליו ומיעטו שנאמר 

דם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה שנאמר למן היום אשר ברא אלהים אמר רב א

ה ידו עליו "אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים כיון שסרח הניח הקב

ומיעטו שנאמר ותשת עלי כפך אי הכי קשו קראי אהדדי אידי ואידי חד שיעורא הוא 

לו הן שמים וארץ תהו ובהו ואמר רב יהודה אמר רב עשרה דברים נבראו ביום ראשון וא

בראשית ברא ( בראשית א)אור וחשך רוח ומים מדת יום ומדת לילה שמים וארץ דכתיב 

והארץ היתה תהו ובהו אור ( בראשית א)אלהים את השמים ואת הארץ תהו ובהו דכתיב 

ויאמר ( בראשית א)וחשך על פני תהום אור דכתיב ( בראשית א)וחשך חשך דכתיב 

ורוח אלהים מרחפת על פני המים מדת יום ( בראשית א)רוח ומים דכתיב  אלהים יהי אור

ויהי ערב ויהי בקר יום אחד תנא תהו קו ירוק שמקיף את ( בראשית א)ומדת לילה דכתיב 

ישת חשך סתרו סביבותיו בהו אלו ( תהילים יח)כל העולם כולו שממנו יצא חשך שנאמר 

ונטה עליה ( ישעיהו לד)אין מים שנאמר אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהן יוצ

קו תהו ואבני בהו ואור ביום ראשון איברי והכתיב ויתן אותם אלהים ברקיע השמים 

ה ביום "ר אלעזר אור שברא הקב"אלעזר דא' וכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי כדר

ור ה בדור המבול ובד"ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו כיון שנסתכל הקב

וימנע מרשעים ( איוב לח)הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן שנאמר 

אורם ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא שנאמר וירא אלהים את האור כי טוב ואין טוב אלא 

אמרו צדיק כי טוב כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח שנאמר ( ישעיהו ג)צדיק שנאמר 

ה ביום ראשון אדם צופה ומביט בו "תנאי אור שברא הקבאור צדיקים ישמח כ( משלי יג)

א הן הן מאורות שנבראו ביום ראשון ולא "מסוף העולם ועד סופו דברי רבי יעקב וחכ

נתלו עד יום רביעי אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב בעשרה דברים נברא העולם 

ים בחכמה בחכמה ובתבונה ובדעת ובכח ובגערה ובגבורה בצדק ובמשפט בחסד וברחמ

( משלי ג)בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעת דכתיב ' ה( משלי ג)ובתבונה דכתיב 

מכין הרים בכחו נאזר בגבורה ( תהילים סה)בדעתו תהומות נבקעו בכח וגבורה דכתיב 

עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו בצדק ומשפט דכתיב ( איוב כו)בגערה דכתיב 

' זכר רחמיך ה( תהילים כה)ון כסאך בחסד ורחמים דכתיב צדק ומשפט מכ( תהילים פט)

ה את העולם היה "וחסדיך כי מעולם המה ואמר רב יהודה אמר רב בשעה שברא הקב

ה והעמידו שנאמר עמודי שמים "מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב

אל שדי אני הוא  אני( בראשית לה)ל מאי דכתיב "ירופפו ויתמהו מגערתו והיינו דאמר ר

ה את הים היה מרחיב והולך עד שגער "ל בשעה שברא הקב"שאמרתי לעולם די אמר ר

ש "ר ב"גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב ת( נחום א)ה ויבשו שנאמר "בו הקב

בראשית ברא ( בראשית ב)כ נבראת הארץ שנאמר "אומרים שמים נבראו תחלה ואח



כ שמים שנאמר "ומרים ארץ נבראת תחלה ואחה א"אלהים את השמים ואת הארץ וב

כ "ש לדבריכם אדם בונה עלייה ואח"ה לב"אלהים ארץ ושמים אמר להם ב' ביום עשות ה

ש "הבונה בשמים מעלותיו ואגדתו על ארץ יסדה אמר להם ב( עמוס ט)בונה בית שנאמר 

' הכה אמר ( ישעיהו סו)כ עושה כסא שנאמר "ה לדבריכם אדם עושה שרפרף ואח"לב

אף ידי ( ישעיהו מח)א זה וזה כאחת נבראו שנאמר "השמים כסאי והארץ הדום רגלי וחכ

יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קורא אני אליהם יעמדו יחדו ואידך מאי יחדו דלא משתלפי 

כ ברא הארץ וכשנטה נטה "ל כשנבראו ברא שמים ואח"מהדדי קשו קראי אהדדי אמר ר

ר יוסי בר חנינא ששם מים במתניתא תנא אש "מים אהארץ ואחר כך נטה שמים מאי ש

ע "ה וטרפן זה בזה ועשה מהן רקיע שאל רבי ישמעאל את ר"ומים מלמד שהביאן הקב

ב שנה שהיה דורש כל "ל אתה ששימשת את נחום איש גם זו כ"כשהיו מהלכין בדרך א

רץ ל אילו נאמר שמים וא"אתין שבתורה את השמים ואת הארץ מה היה דורש בהן א

ה עכשיו שנאמר את השמים ואת הארץ שמים שמים "הייתי אומר שמים שמו של הקב

ממש ארץ ארץ ממש 

את הארץ למה לי להקדים שמים לארץ והארץ היתה תהו ובהו מכדי   ב גמרא,דף יב

ישמעאל משל למלך ' בשמים אתחיל ברישא מאי שנא דקא חשיב מעשה ארץ תנא דבי ר

לפתחי השכים ומצא נשים ואנשים למי משבח למי שאין  בשר ודם שאמר לעבדיו השכימו

יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה ' דרכו להשכים והשכים תניא ר

רואות עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות הארץ על מה עומדת על העמודים שנאמר 

( תהילים קלו)שנאמר המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון עמודים על המים ( איוב ט)

על הרים יעמדו מים הרים ( תהילים קד)לרוקע הארץ על המים מים על ההרים שנאמר 

( תהילים קמח)כי הנה יוצר הרים ובורא רוח רוח בסערה שנאמר ( עמוס ד)ברוח שנאמר 

ומתחת ( דברים לג)ה שנאמר "רוח סערה עושה דברו סערה תלויה בזרועו של הקב

יצב גבולות עמים ( דברים לב)ב עמודים עומדת שנאמר "ל יא ע"זרועות עולם וחכ

א בן שמוע "חצבה עמודיה שבעה ר( משלי ט)עמודים שנאמר ' א ז"למספר בני ישראל וי

ר יהודה שני "וצדיק יסוד עולם א( משלי י)אומר על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר 

ל אמר שבעה ואלו "אלהיך השמים ושמי השמים ר' הן לה( דברים י)רקיעים הן שנאמר 

הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית 

הנוטה כדוק שמים ( ישעיהו מ)ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית שנאמר 

( בראשית א)וימתחם כאהל לשבת רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין שנאמר 

רקיע השמים שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים ויתן אותם אלהים ב

' ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכול וגו( תהילים עח)שנאמר 

זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן 

עולמים ומנלן דאיקרי שמים  בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך( א חמלכים )שנאמר 

הבט משמים וראה מזבול קדשך ותפארתך מעון שבו כיתות של ( ישעיהו סג)דכתיב 

מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל שנאמר 

ל כל העוסק בתורה בלילה "חסדו ובלילה שירה עמי אמר ר' יומם יצוה ה( תהילים מב)

' חסדו ומה טעם יומם יצוה ה' ט של חסד ביום שנאמר יומם יצוה הה מושך עליו חו"הקב

ז שהוא "ל כל העוסק בתורה בעוה"חסדו משום ובלילה שירה עמי ואיכא דאמרי אמר ר

ב שהוא דומה ליום שנאמר יומם יצוה "ה מושך עליו חוט של חסד לעוה"דומה ללילה הקב



ורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין ר לוי כל הפוסק מדברי ת"חסדו ובלילה שירה עמי א' ה

הקוטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם ומנלן ( איוב ל)אותו גחלי רתמים שנאמר 

השקיפה ממעון קדשך מן השמים מכון שבו אוצרות ( דברים כו)דאיקרי שמים שנאמר 

ומערה [ וסערה]שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית אגלים וחדרה של סופה 

לך את אוצרו הטוב הני ברקיעא ' יפתח ה( דברים כח)ור ודלתותיהן אש שנאמר של קיט

מן הארץ תנינים וכל ' הללו את ה( תהילים קמח)איתנהו הני בארעא איתנהו דכתיב 

תהומות אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו אמר רב יהודה אמר רב דוד ביקש 

לא אל חפץ רשע אתה לא ( תהילים ה) ע"עליהם רחמים והורידן לארץ אמר לפניו רבש

לא יגור במגורך רע ומנלן דאיקרי שמים דכתיב ' רע צדיק אתה ה> במגורך>יגורך 

ואתה תשמע השמים מכון שבתך ערבות שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים ( א חמלכים )

וגנזי שלום וגנזי ברכה ונשמתן של צדיקים ורוחות ונשמות שעתיד להיבראות וטל 

צדק ומשפט מכון ( תהילים פט)ה להחיות בו מתים צדק ומשפט דכתיב "הקבשעתיד 

כי ( תהילים לו)וילבש צדקה כשרין גנזי חיים דכתיב ( ישעיהו נט)כסאך צדקה דכתיב 

שלום וגנזי ברכה דכתיב ' ויקרא לו ה( שופטים ו)עמך מקור חיים וגנזי שלום דכתיב 

והיתה נפש ( א כהשמואל )קים דכתיב נשמתן של צדי' ישא ברכה מאת ה( תהילים כד)

אלהיך רוחות ונשמות שעתיד להיבראות דכתיב ' אדוני צרורה בצרור החיים את ה

ה להחיות בו מתים "כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי וטל שעתיד הקב( ישעיהו נז)

גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה שם אופנים ( תהילים סח)דכתיב 

רפים וחיות הקדש ומלאכי השרת וכסא הכבוד מלך אל חי רם ונשא שוכן עליהם וש

סולו לרוכב בערבות ביה שמו ומנלן דאיקרי שמים אתיא ( תהילים סח)בערבות שנאמר 

רוכב שמים בעזרך ( דברים לג)רכיבה רכיבה כתיב הכא סולו לרוכב בערבות וכתיב התם 

ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו ( לים יחתהי)וחשך וענן וערפל מקיפין אותו שנאמר 

> גלי>הוא ( דנייאל ב)חשכת מים עבי שחקים ומי איכא חשוכא קמי שמיא והכתיב 

עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרי לא קשיא הא [ גלא]

בבתי גואי הא בבתי בראי ואמר רב אחא בר יעקב עוד רקיע אחד יש   א גמרא,דף יג

ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא ( יחזקאל א)יות דכתיב למעלה מראשי הח

עד כאן יש לך רשות לדבר מכאן ואילך אין לך רשות לדבר שכן כתוב בספר בן סירא 

במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור במה שהורשית התבונן אין לך עסק 

בת קול לאותו רשע בשעה בנסתרות תניא אמר רבן יוחנן בן זכאי מה תשובה השיבתו 

אעלה על במתי עב אדמה לעליון יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן ( ישעיהו יד)שאמר 

רשע בן בנו של נמרוד הרשע שהמריד כל העולם כולו עליו במלכותו כמה שנותיו של 

ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות ( תהילים צ)אדם שבעים שנה שנאמר 

הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה ועוביו של רקיע מהלך שמונים שנה והלא מן 

חמש מאות שנה וכן בין כל רקיע ורקיע למעלה מהן חיות הקדש רגלי החיות כנגד כולם 

קרסולי החיות כנגד כולן שוקי החיות כנגד כולן רכובי החיות כנגד כולן ירכי החיות כנגד 

ן ראשי החיות כנגד כולן קרני החיות כולן גופי החיות כנגד כולן צוארי החיות כנגד כול

כנגד כולן למעלה מהן כסא כבוד רגלי כסא הכבוד כנגד כולן כסא הכבוד כנגד כולן מלך 

אל חי וקים רם ונשא שוכן עליהם ואתה אמרת אעלה על במתי עב אדמה לעליון אך אל 

ראשי  תני רבי חייא אבל מוסרין לו : ולא במרכבה ביחיד : שאול תורד אל ירכתי בור



ד ולכל מי שלבו דואג בקרבו "פרקים אמר רבי זירא אין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב ב

איכא דאמרי והוא שלבו דואג בקרבו אמר רבי אמי אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שיש 

שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש ( ישעיהו ג)בו חמשה דברים 

( תהילים קמז)שנאמר { לנכרי> }לעובד כוכבים>דברי תורה ואמר רבי אמי אין מוסרין 

לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום אמר ליה רבי יוחנן לרבי אלעזר תא אגמרך 

אסי תא ואגמרך ' ל ר"ל לא קשאי כי קש נח נפשיה דרבי יוחנן א"במעשה המרכבה א

יר מעשה המרכבה יוחנן רבך רב יוסף הוה גמ' ל אי זכאי גמירתא מר"במעשה מרכבה א

סבי דפומבדיתא הוו תנו במעשה בראשית אמרו ליה ליגמור לן מר מעשה מרכבה אמר 

להו אגמרון לי מעשה בראשית בתר דאגמרון אמרו ליה ליגמרון מר במעשה מרכבה אמר 

דבש וחלב תחת לשונך דברים המתוקין מדבש וחלב יהו ( שיר השירים ד)להו תנינא בהו 

כבשים ללבושך דברים שהן כבשונו של ( משלי כז)מר מהכא אבהו א' תחת לשונך ר

ויאמר אלי בן אדם אמר להו ( יחזקאל ב)עולם יהיו תחת לבושך אמרו ליה תנינן בהו עד 

וארא ( יחזקאל א)הן הן מעשה המרכבה מיתיבי עד היכן מעשה המרכבה רבי אומר עד 

מסרינן ראשי פרקים יצחק אומר עד החשמל עד וארא מגמרינן מכאן ואילך ' בתרא ר

איכא דאמרי עד וארא מסרינן ראשי פרקים מכאן ואילך אם הוא חכם מבין מדעתו אין אי 

לא לא ומי דרשינן בחשמל והא ההוא ינוקא דדרש בחשמל ונפקא נורא ואכלתיה שאני 

ינוקא דלאו מטי זימניה אמר רב יהודה ברם זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו 

מאות ' נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה מה עשה העלו לו ג אלמלא הוא

ר מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בספר "גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו ת

יחזקאל והיה מבין בחשמל ויצאה אש מחשמל ושרפתו וביקשו לגנוז ספר יחזקאל אמר 

י חשמל אמר רב יהודה להם חנניה בן חזקיה אם זה חכם הכל חכמים הן מא

חיות אש ממללות במתניתא תנא עתים חשות עתים ממללות בשעה   ב גמרא,דף יג

ה ממללות "ה חשות ובשעה שאין הדיבור יוצא מפי הקב"שהדיבור יוצא מפי הקב

והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק מאי רצוא ושוב אמר רב יהודה כאור היוצא ( יחזקאל א)

ק אמר רבי יוסי בר חנינא כאור היוצא מבין החרסים מפי הכבשן מאי כמראה הבז

וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב ( יחזקאל א)

ומתוכה כעין החשמל מתוך האש להיכן אזל אמר רב יהודה אמר רב שהלך לכבוש את כל 

ולם ביד אומה העולם כולו תחת נבוכדנצר הרשע וכל כך למה שלא יאמרו אומות הע

ה מי גרם לי שאהיה שמש לעובדי פסילים "ה את בניו אמר הקב"שפלה מסר הקב

וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל ( יחזקאל א)עונותיהן של ישראל הן גרמו לי 

אלעזר מלאך אחד שהוא עומד בארץ וראשו מגיע אצל החיות במתניתא ' החיות אמר ר

לך חמש מאות שנה ועומד אחורי המרכבה וקושר תנא סנדלפון שמו הגבוה מחברו מה

ממקומו מכלל דמקומו ליכא דידע ' ברוך כבוד ה( יחזקאל ג)כתרים לקונו איני והכתיב 

ליה דאמר שם אתגא ואזל ויתיב ברישיה אמר רבא כל שראה יחזקאל ראה ישעיה למה 

מלך יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך ולמה ישעיה דומה לבן כרך שראה את ה

כי גאה גאה שירה למי שמתגאה על ' אשירה לה( שמות טו)אמר ריש לקיש מאי דכתיב 

הגאים דאמר מר מלך שבחיות ארי מלך שבבהמות שור מלך שבעופות נשר ואדם מתגאה 

ודמות ( יחזקאל א)ה מתגאה על כולן ועל כל העולם כולו כתוב אחד אומר "עליהן והקב

וכתיב ' ן לארבעתם ופני שור מהשמאל לארבעתן וגופניהם פני אדם ופני אריה אל הימי



וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני ( יחזקאל י)

ל יחזקאל ביקש עליו רחמים "אריה והרביעי פני נשר ואילו שור לא קא חשיב אמר ר

בי אבהו כרביא ע קטיגור יעשה סניגור מאי כרוב אמר ר"והפכו לכרוב אמר לפניו רבש

ל רב פפא לאביי אלא מעתה דכתיב פני האחד פני "שכן בבבל קורין לינוקא רביא א

הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר היינו פני כרוב היינו פני 

שש כנפים שש כנפים לאחד ( ישעיהו ו)אדם אפי רברבי ואפי זוטרי כתוב אחד אומר 

וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם לא קשיא כאן ( ישעיהו ו)וכתוב אחד אומר 

ק קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים כביכול שנתמעטו כנפי החיות הי "בזמן שבהמ

( ישעיהו ו)מינייהו אימעוט אמר רב חננאל אמר רב אותן שאומרות שירה בהן כתיב הכא 

התעיף עיניך בו ואיננו ורבנן ( כג משלי)ובשתים יעופף וקרא זה אל זה ואמר וכתיב 

ורגליהם רגל ישרה ואי לאו ( יחזקאל א)אמרי אותן שמכסות בהן רגליהם שנאמר 

דאימעוט מנא הוה ידע דלמא דאיגלאי וחזיא ליה דאי לא תימא הכי ודמות פניהם פני אדם 

הכי נמי דאימעוט אלא דאיגלאי וחזיא ליה הכא נמי דאיגלאי וחזיא ליה הכי השתא 

שלמא אפיה אורח ארעא לגלויי קמיה רביה כרעיה לאו אורח ארעא לגלויי קמיה רביה ב

אלף אלפין ישמשוניה ורבו רבבן קדמוהי יקומון וכתוב אחד ( דנייאל ז)כתוב אחד אומר 

היש מספר לגדודיו לא קשיא כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן ( איוב כה)אומר 

פמליא של מעלה תניא רבי אומר משום אבא יוסי  ק קיים כביכול שנתמעטה"שאין בהמ

ירמיה בר אבא ' בן דוסאי אלף אלפין ישמשוניה מספר גדוד אחד ולגדודיו אין מספר ור

נהר דינור נגד ונפק מן קדמוהי ( דנייאל ז)אמר אלף אלפין ישמשוניה לנהר דינור שנאמר 

יעתן של חיות ולהיכן אלף אלפין ישמשוניה ורבו רבבן קדמוהי יקומון מהיכן נפיק מז

( ירמיהו כג)שפיך אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב על ראש רשעים בגיהנם שנאמר 

חמה יצאה וסער מתחולל על ראש רשעים יחול ורב אחא בר יעקב אמר על ' הנה סערת ה

אשר קומטו ולא עת נהר יוצק יסודם תניא אמר רבי ( איוב כב)אשר קומטו שנאמר 

מאות ושבעים וארבע דורות שקומטו להיבראות  שמעון החסיד אלו תשע

ה ושתלן בכל דור ודור והן הן "קודם שנברא העולם ולא נבראו עמד הקב  א גמרא,דף יד

עזי פנים שבדור ורב נחמן בר יצחק אמר אשר קומטו לברכה הוא דכתיב אלו תלמידי 

ם הבא ה מגלה להם סוד לעול"חכמים שמקמטין עצמן על דברי תורה בעולם הזה הקב

נהר יוצק יסודם אמר ליה שמואל לחייא בר רב בר אריא תא אימא לך ( איוב כב)שנאמר 

מילתא מהני מילי מעליותא דהוה אמר אבוך כל יומא ויומא נבראין מלאכי השרת מנהר 

' חדשים לבקרים רבה אמונתך ופליגא דר( איכה ג)דינור ואמרי שירה ובטלי שנאמר 

יונתן כל דיבור ודיבור שיוצא מפי ' אל בר נחמני אמר רשמו' שמואל בר נחמני דאמר ר

שמים נעשו וברוח פיו כל ' בדבר ה( תהילים לג)ה נברא ממנו מלאך אחד שנאמר "הקב

כעמר [ ראשה]> רישיה>לבושיה כתלג חיור ושער ( דנייאל ז)צבאם כתוב אחד אומר 

א כאן בישיבה כאן קוצותיו תלתלים שחורות כעורב לא קשי( שיר השירים ה)נקא וכתיב 

במלחמה דאמר מר אין לך נאה בישיבה אלא זקן ואין לך נאה במלחמה אלא בחור כתוב 

עד די כרסון ( דנייאל ז)כרסיה שביבין דינור וכתוב אחד אומר ( דנייאל ז)אחד אומר 

' רמיו ועתיק יומין יתיב לא קשיא אחד לו ואחד לדוד כדתניא אחד לו ואחד לדוד דברי ר

יוסי הגלילי עקיבא עד מתי אתה עושה שכינה חול אלא אחד לדין ואחד ' לו ר עקיבא אמר

ש אחד לדין ואחד לצדקה דברי רבי עקיבא "לצדקה קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה ת



א בן עזריה עקיבא מה לך אצל הגדה כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות אלא "אמר לו ר

( ישעיהו סו)פרף להדום רגליו שנאמר אחד לכסא ואחד לשרפרף כסא לישב עליו שר

השמים כסאי והארץ הדום רגלי כי אתא רב דימי אמר שמונה עשרה קללות קילל ישעיה 

ירהבו הנער בזקן ( ישעיהו ג)את ישראל ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם המקרא הזה 

' כי הנה האדון ה( ישעיהו ג)והנקלה בנכבד שמונה עשרה קללות מאי נינהו דכתיב 

באות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה כל משען לחם וכל משען מים גבור ואיש צ

מלחמה שופט ונביא וקוסם וזקן שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש 

משען אלו בעלי מקרא משענה אלו בעלי ' ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם וגו

גו בה רב פפא ורבנן חד אמר שש מאות סדרי משנה י בן תימא וחביריו פלי"משנה כגון ר

לכו ( משלי ט)וחד אמר שבע מאות סדרי משנה כל משען לחם אלו בעלי תלמוד שנאמר 

לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי וכל משען מים אלו בעלי אגדה שמושכין לבו של אדם 

תה של כמים באגדה גבור זה בעל שמועות ואיש מלחמה זה שיודע לישא וליתן במלחמ

( משלי טז)תורה שופט זה דיין שדן דין אמת לאמיתו נביא כמשמעו קוסם זה מלך שנאמר 

קסם על שפתי מלך זקן זה שראוי לישיבה שר חמשים אל תקרי שר חמשים אלא שר 

חומשין זה שיודע לישא וליתן בחמשה חומשי תורה דבר אחר שר חמשים כדרבי אבהו 

מתורגמן על הצבור פחות מחמשים שנה ונשוא פנים דאמר רבי אבהו מכאן שאין מעמידין 

זה שנושאין פנים לדורו בעבורו למעלה כגון רבי חנינא בן דוסא למטה כגון רבי אבהו בי 

קיסר יועץ שיודע לעבר שנים ולקבוע חדשים וחכם זה תלמיד המחכים את רבותיו 

ר מתוך דבר חרשים בשעה שפותח בדברי תורה הכל נעשין כחרשין ונבון זה המבין דב

לחש זה שראוי למסור לו דברי תורה שניתנה בלחש ונתתי נערים שריהם מאי ונתתי 

ר אלעזר אלו בני אדם שמנוערין מן המצות ותעלולים ימשלו בם אמר "נערים שריהם א

בר יעקב תעלי בני תעלי ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם ירהבו [ אחא]> פפא>רב 

בני אדם שמנוערין מן המצות ירהבו במי שממולא  אלו> והנקלה בנכבד>הנער בזקן 

במצות כרמון והנקלה בנכבד יבא מי שחמורות דומות עליו כקלות וירהבו במי שקלות 

בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו מהם ' דומות עליו כחמורות אמר רב קטינא אפי

ך קצין שמלה ל> לאמר>כי יתפש איש באחיו בית אביו ( ישעיהו ג)' בעלי אמנה שנא

והמכשלה הזאת ( ישעיהו ג)תהיה לנו דברים שבני אדם מתכסין כשמלה ישנן תחת ידך 

כ נכשל בהן ישנן תחת ידך "מאי והמכשלה הזאת דברים שאין בני אדם עומדין עליהן אא

ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חובש ובביתי אין לחם ואין שמלה לא ( ישעיהו ג)

' לא תשא את שם ה( שמות כ)אלא לשון שבועה שנאמר תשימוני קצין עם ישא אין ישא 

אלהיך לא אהיה חובש לא הייתי מחובשי בית המדרש ובביתי אין לחם ואין שמלה שאין 

בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד ודלמא שאני התם דאי אמר להו גמירנא אמרי ליה 

כלל איני והאמר  אימא לן הוה ליה למימר גמר ושכח מאי לא אהיה חובש לא אהיה חובש

שוטטו בחוצות ( ירמיהו ה)רבא לא חרבה ירושלים עד שפסקו ממנה בעלי אמנה שנאמר 

ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עושה משפט מבקש 

אמונה ואסלח לה לא קשיא 

הא בדברי תורה הא במשא ומתן בדברי תורה הוו במשא ומתן לא הוו   ב גמרא,דף יד

אלעזר בן ' ר מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך ור"ת

ערך מחמר אחריו אמר לו רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה אמר לו לא כך שניתי 



כ היה חכם מבין מדעתו אמר לו רבי תרשיני לומר "לכם ולא במרכבה ביחיד אלא א

ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף לפניך דבר אחד שלמדתני אמר לו אמור מיד 

וישב על האבן תחת הזית אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור אמר אפשר אתה דורש 

במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור מיד פתח 

דה א בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבש"ר

מן הארץ תנינים וכל ' הללו את ה( תהילים קמח)פתחו כולן ואמרו שירה מה שירה אמרו 

תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה נענה מלאך מן האש ואמר הן הן מעשה המרכבה עמד 

אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו ' ז ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה"רבן יוחנן ב

עשה מרכבה יש נאה דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים שיודע להבין ולחקור ולדרוש במ

ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא 

יהושע היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך אמרו ' מחלציך וכשנאמרו הדברים לפני ר

פת תמוז היה אף אנו נדרוש במעשה מרכבה פתח רבי יהושע ודרש ואותו היום תקו

נתקשרו שמים בעבים ונראה כמין קשת בענן והיו מלאכי השרת מתקבצין ובאין לשמוע 

כבני אדם שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי חתן וכלה הלך רבי יוסי הכהן וסיפר דברים 

לפני רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ואשרי יולדתכם אשרי עיני שכך ראו ואף אני 

היינו על הר סיני ונתנה עלינו בת קול מן השמים עלו לכאן עלו  ואתם בחלומי מסובין

לכאן טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכם אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם 

יהושע ' יהודה אומר שלשה הרצאות הן ר' יוסי בר' מזומנין לכת שלישית איני והתניא ר

יהושע חנניא בן חכינאי ' צה לפני רהרצה דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי רבי עקיבא הר

א בן ערך לא קא חשיב דארצי וארצו קמיה קחשיב דארצי ולא "ע ואילו ר"הרצה לפני ר

ארצו קמיה לא קא חשיב והא חנניא בן חכינאי דלא ארצו קמיה וקא חשיב דארצי מיהא 

יבא ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עק"קמיה מאן דארצי ת

ע כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים משום שנאמר "אמר להם ר

דובר שקרים לא יכון לנגד עיני בן עזאי הציץ ומת עליו הכתוב אומר ( תהילים קא)

המותה לחסידיו בן זומא הציץ ונפגע ועליו הכתוב אומר ' יקר בעיני ה( תהילים קטז)

תשבענו והקאתו אחר קיצץ בנטיעות רבי עקיבא  דבש מצאת אכול דייך פן( משלי כה)

ובארצכם לא ( ויקרא כב)יצא בשלום שאלו את בן זומא מהו לסרוסי כלבא אמר להם 

ג מי חיישינן "תעשו כל שבארצכם לא תעשו שאלו את בן זומא בתולה שעיברה מהו לכ

לדשמואל דאמר שמואל 

דלמא דשמואל לא שכיחא אמר יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם או   א גמרא,דף טו

להו דשמואל לא שכיח וחיישינן שמא באמבטי עיברה והאמר שמואל כל שכבת זרע 

ר מעשה ברבי יהושע בן "שאינו יורה כחץ אינו מזרעת מעיקרא נמי יורה כחץ הוה ת

חנניה שהיה עומד על גב מעלה בהר הבית וראהו בן זומא ולא עמד מלפניו אמר לו מאין 

א אמר לו צופה הייתי בין מים העליונים למים התחתונים ואין בין זה לזה ולאין בן זומ

ורוח אלהים מרחפת על פני המים כיונה ( בראשית א)אלא שלש אצבעות בלבד שנאמר 

שמרחפת על בניה ואינה נוגעת אמר להן רבי יהושע לתלמידיו עדיין בן זומא מבחוץ מכדי 

ביום הראשון הבדלה ביום שני הוא דהואי ורוח אלהים מרחפת על פני המים אימת הוי 

ויהי מבדיל בין מים למים וכמה אמר רב אחא בר יעקב כמלא נימא ( בראשית א)דכתיב 

ורבנן אמרי כי גודא דגמלא מר זוטרא ואיתימא רב אסי אמר כתרי גלימי דפריסי אהדדי 



אל ( הלת הקו)ואמרי לה כתרי כסי דסחיפי אהדדי אחר קיצץ בנטיעות עליו הכתוב אומר 

תתן את פיך לחטיא את בשרך מאי היא חזא מיטטרון דאתיהבא ליה רשותא למיתב 

למיכתב זכוותא דישראל אמר גמירא דלמעלה לא הוי לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף 

רשויות הן אפקוהו למיטטרון ומחיוהו שיתין פולסי דנורא ' ולא עיפוי שמא חס ושלום ב

קמיה איתיהיבא ליה רשותא למימחק זכוותא דאחר יצתה ט כי חזיתיה לא קמת מ"ל מ"א

שובו בנים שובבים חוץ מאחר אמר הואיל ואיטריד ההוא ( ירמיהו ג)בת קול ואמרה 

גברא מההוא עלמא ליפוק ליתהני בהאי עלמא נפק אחר לתרבות רעה נפק אשכח זונה 

לה אמרה  תבעה אמרה ליה ולאו אלישע בן אבויה את עקר פוגלא ממישרא בשבת ויהב

גם את ( קוהלת ז)ל מאי דכתיב "מ לאחר שיצא לתרבות רעה א"אחר הוא שאל אחר את ר

ה ברא כנגדו ברא הרים ברא "זה לעומת זה עשה האלהים אמר לו כל מה שברא הקב

ע רבך לא אמר כך אלא ברא צדיקים ברא "גבעות ברא ימים ברא נהרות אמר לו ר

חלקים אחד בגן עדן ואחד בגיהנם ' ואחד יש לו ברשעים ברא גן עדן ברא גיהנם כל אחד 

זכה צדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם אמר 

לכן בארצם משנה יירשו גבי ( ישעיהו סא)רב משרשיא מאי קראה גבי צדיקים כתיב 

א לתרבות מ לאחר שיצ"ומשנה שברון שברם שאל אחר את ר( ירמיהו יז)רשעים כתיב 

לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז אמר לו אלו דברי ( איוב כח)רעה מאי דכתיב 

ע רבך לא "תורה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוחין לאבדן ככלי זכוכית אמר לו ר

פ "ח אע"פ שנשברו יש להם תקנה אף ת"אמר כך אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית אע

אף אתה חזור בך אמר לו כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו  שסרח יש לו תקנה אמר לו

ר מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת והיה רבי מאיר "בנים שובבים חוץ מאחר ת

מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו אמר לו מאיר חזור לאחריך שכבר שיערתי בעקבי סוסי 

ר שמעתי מאחורי ל ולא כבר אמרתי לך כב"ל אף אתה חזור בך א"עד כאן תחום שבת א

ל לינוקא פסוק לי "הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר תקפיה עייליה לבי מדרשא א

ל "לרשעים עייליה לבי כנישתא אחריתי א' אין שלום אמר ה( ישעיהו מח)פסוקך אמר לו 

כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכתם ( ירמיהו ב)לינוקא פסוק לי פסוקך אמר לו 

ל "ליה לבי כנישתא אחריתי אעונך לפני עיי

ואת שדוד מה תעשי כי תלבשי ( ירמיהו ד)ל "לינוקא פסוק לי פסוקך א  ב גמרא,דף טו

עייליה לבי כנישתא אחריתי ' שני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי וגו

ל פסוק לי "עד דעייליה לתליסר בי כנישתא כולהו פסקו ליה כי האי גוונא לבתרא א

ההוא ינוקא הוה ' מה לך לספר חקי וגוולרשע אמר אלהים ( תהילים נ)ל "פסוקך א

מגמגם בלישניה אשתמע כמה דאמר ליה ולאלישע אמר אלהים איכא דאמרי סכינא הוה 

בהדיה וקרעיה ושדריה לתליסר בי כנישתי ואיכא דאמרי אמר אי הואי בידי סכינא הוה 

ידן קרענא ליה כי נח נפשיה דאחר אמרי לא מידן לידייניה ולא לעלמא דאתי ליתי לא מ

מ מוטב "לידייניה משום דעסק באורייתא ולא לעלמא דאתי ליתי משום דחטא אמר ר

מאיר סליק ' דלידייניה וליתי לעלמא דאתי מתי אמות ואעלה עשן מקברו כי נח נפשיה דר

יוחנן גבורתא למיקלא רביה חד הוה ביננא ולא מצינן ' קוטרא מקבריה דאחר אמר ר

ליה מאן אמר מתי אמות ואכבה עשן מקברו כי נח לאצוליה אי נקטיה ביד מאן מרמי 

יוחנן פסק קוטרא מקבריה דאחר פתח עליה ההוא ספדנא אפילו שומר הפתח ' נפשיה דר

לא עמד לפניך רבינו בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי אמרה ליה רבי פרנסני אמר לה בת 



( איוב יח)יב מי את אמרה לו בתו של אחר אני אמר לה עדיין יש מזרעו בעולם והא כת

לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו אמרה לו זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו מיד 

ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי בכה ואמר רבי ומה למתגנין בה כך למשתבחין בה על 

מ היכי גמר תורה מפומיה דאחר והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי "אחת כמה וכמה ור

' כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה( מלאכי ב)יוחנן מאי דכתיב 

צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה ' צבאות הוא אם דומה הרב למלאך ה

הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך ( משלי כב)מ קרא אשכח ודרש "ל ר"מפיהו אמר ר

שמעי בת ( תהילים מה)מהכא תשית לדעתי לדעתם לא נאמר אלא לדעתי רב חנינא אמר 

קשו קראי אהדדי לא קשיא הא בגדול הא ' וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך וגו

מ אכל תחלא ושדא שיחלא לברא דרש "בקטן כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא ר

למה נמשלו ' אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל וגו( שיר השירים ו)רבא מאי דכתיב 

פ שמלוכלך בטיט ובצואה אין מה שבתוכו נמאס אף "לומר לך מה אגוז זה אע ח לאגוז"ת

ל מאי קא עביד "פ שסרח אין תורתו נמאסת אשכחיה רבה בר שילא לאליהו א"ח אע"ת

ל אמאי "מ לא קאמר א"ל קאמר שמעתא מפומייהו דכולהו רבנן ומפומיה דר"ה א"הקב

מון מצא תוכו אכל קליפתו זרק מ ר"ל אמאי ר"משום דקא גמר שמעתא מפומיה דאחר א

ל השתא קאמר מאיר בני אומר בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני "א

ו על דמן של צדיקים "ה מצטער על דמן של רשעים ק"מראשי קלני מזרועי אם כך הקב

ל שיננא מאי קא "שנשפך אשכחיה שמואל לרב יהודה דתלי בעיברא דדשא וקא בכי א

איה סופר איה שוקל איה סופר ( ישעיהו לג)רא מאי דכתיב בהו ברבנן ל מי זוט"בכית א

את המגדלים איה סופר שהיו סופרים כל אותיות שבתורה איה שוקל שהיו שוקלים קלין 

מאות הלכות במגדל הפורח ' וחמורין שבתורה איה סופר את המגדלים שהיו שונין ג

' פל במגדל הפורח באויר ותנן גבאויר ואמר רבי אמי תלת מאה בעיי בעו דואג ואחיתו

ל שיננא טינא "מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא אנן מה תהוי עלן א

היתה בלבם אחר מאי זמר יווני לא פסק מפומיה אמרו עליו על אחר בשעה שהיה עומד 

מ כל עמר דנחית "מבית המדרש הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו שאל נימוס הגרדי את ר

ל כל מאן דהוה נקי אגב אימיה סליק כל דלא הוה נקי אגב אימיה לא סליק "רה סליק אליו

משכני אחריך נרוצה ( שיר השירים א)ע עלה בשלום וירד בשלום ועליו הכתוב אומר "ר

ה הניחו לזקן זה שראוי "ואף רבי עקיבא בקשו מלאכי השרת לדוחפו אמר להם הקב

להשתמש בכבודי 

> ואתא>( דברים לג)ש אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי דר  א גמרא,דף טז

דגול ( שיר השירים ה)מרבבות קדש אות הוא ברבבה שלו ורבי אבהו אמר [ ואתה]

צבאות שמו אדון הוא ' ה( ישעיהו מח)מרבבה דוגמא הוא ברבבה שלו וריש לקיש אמר 

ואחר הרוח רעש לא ' לא ברוח ה( א יטמלכים )ר יוחנן "בצבא שלו ורבי חייא בר אבא א

ר "עובר ת' ואחר האש קול דממה דקה והנה ה' ואחר הרעש אש לא באש ה' ברעש ה

ששה דברים נאמרו בשדים שלשה כמלאכי השרת ושלשה כבני אדם שלשה כמלאכי 

השרת יש להם כנפים כמלאכי השרת וטסין מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת ויודעין 

ד אלא שומעין מאחורי הפרגוד כמלאכי השרת "יודעין סמה שעתיד להיות כמלאכי השרת 

ושלשה כבני אדם אוכלין ושותין כבני אדם פרין ורבין כבני אדם ומתים כבני אדם ששה 

דברים נאמרו בבני אדם שלשה כמלאכי השרת שלשה כבהמה שלשה כמלאכי השרת יש 



שון הקדש להם דעת כמלאכי השרת ומהלכין בקומה זקופה כמלאכי השרת ומספרים בל

כמלאכי השרת שלשה כבהמה אוכלין ושותין כבהמה ופרין ורבין כבהמה ומוציאין רעי 

בשלמא מה למעלה מה  : 'דברים רתוי לו שלא בא לעולם כו' כל המסתכל בד : כבהמה

א דאמרי תרוייהו משל למלך "יוחנן ור' למטה מה לאחור לחיי אלא לפנים מה דהוה הוה ר

פלטירין גדולין על האשפה הלכו ובנו לו אין רצונו של מלך  ו שאמר לעבדיו בנו לי"ב

' מאי היא ר : כל שלא חס על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולם : להזכיר שם אשפה

אבא אמר זה המסתכל בקשת רב יוסף אמר זה העובר עבירה בסתר מסתכל בקשת דכתיב 

נגה סביב הוא מראה כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה ה( יחזקאל א)

יצחק דאמר רבי יצחק כל ' רב יוסף אמר זה העובר עבירה בסתר כדר' דמות כבוד ה

השמים כסאי ' כה אמר ה( ישעיהו סו)' העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה שנא

אלעא הזקן אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך ' והארץ הדום רגלי איני והאמר ר

ן אותו וילבש שחורין ויתעטף שחורין ויעשה מה שלבו חפץ ואל יחלל למקום שאין מכירי

שם שמים בפרהסיא לא קשיא הא דמצי כייף ליה ליצריה הא דלא מצי כייף ליצריה דרש 

דברים עיניו כהות בקשת ' יהודה ברבי נחמני מתורגמניה דריש לקיש כל המסתכל בג' ר

ה בענן ביום הגשם הוא מראה ובנשיא ובכהנים בקשת דכתיב כמראה הקשת אשר יהי

ונתת מהודך עליו המסתכל בכהנים בזמן ( במדבר כז)בנשיא דכתיב ' דמות כבוד ה

יהודה ' ק קיים שהיו עומדין על דוכנן ומברכין את ישראל בשם המפורש דרש ר"שבהמ

אל תאמינו ברע אל תבטחו ( מיכה ז)ברבי נחמני מתורגמניה דריש לקיש מאי דכתיב 

אל תאמן ברע ואין '> שנא>ה מוחל אל תאמן "ר לך יצר הרע חטוא והקבבאלוף אם יאמ

ה "כי יצר לב האדם רע ואין אלוף אלא הקב( בראשית ח)רע אלא יצר הרע שנאמר 

אלוף נעורי אתה שמא תאמר מי מעיד בי אבני ביתו וקורות ביתו של ( ירמיהו ג)שנאמר 

א "עק וכפיס מעץ יעננה וחככי אבן מקיר תז( חבקוק ב)אדם הם מעידין בו שנאמר 

משכבת חיקך שמור פתחי פיך אי זו היא דבר ( מיכה ז)נשמתו של אדם מעידה בו שנאמר 

זריקא אמר שני מלאכי השרת המלוין ' ששוכבת בחיקו של אדם הוי אומר זו נשמה ר

כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך ( תהילים צא)אותו הן מעידין בו שנאמר 

ואני ' ואתם עדי נאם ה( ישעיהו מג)אבריו של אדם מעידין בו שנאמר [ א"וי]> א"וחכ>

: אל

בן יועזר אומר שלא לסמוך יוסף בן יוחנן אומר לסמוך [ יוסף]> יוסי>  א משנה,דף טז

יהושע בן פרחיה אומר שלא לסמוך ניתאי הארבלי אומר לסמוך יהודה בן טבאי אומר 

ה אומר לסמוך אבטליון אומר שלא שלא לסמוך שמעון בן שטח אומר לסמוך שמעי

לסמוך הלל ומנחם לא נחלקו יצא מנחם נכנס שמאי שמאי אומר שלא לסמוך הלל אומר 

לסמוך 

: ד"ב[ אבות]הראשונים היו נשיאים ושניים להם אב   ב משנה,דף טז

ר שלשה מזוגות הראשונים שאמרו שלא לסמוך ושנים מזוגות "ת  ב גמרא,דף טז

ד דברי רבי "היו נשיאים ושניים להם אבות ב> הראשונים>ך האחרונים שאמרו לסמו

ד ושמעון בן שטח נשיא מאן תנא להא דתנו "מאיר וחכמים אומרים יהודה בן טבאי אב ב

רבנן אמר רבי יהודה בן טבאי אראה בנחמה אם לא הרגתי עד זומם להוציא מלבן של 

דון אמר לו שמעון בן שטח צדוקין שהיו אומרים אין עדים זוממין נהרגין עד שיהרג הני

אראה בנחמה אם לא שפכת דם נקי שהרי אמרו חכמים אין עדים זוממין נהרגין עד 



שיזומו שניהם ואין לוקין עד שיזומו שניהם ואין משלמין ממון עד שיזומו שניהם מיד 

קבל עליו יהודה בן טבאי שאינו מורה הלכה אלא בפני שמעון בן שטח כל ימיו של יהודה 

י היה משתטח על קברו של אותו הרוג והיה קולו נשמע כסבורין העם לומר בן טבא

שקולו של הרוג הוא אמר להם קולי הוא תדעו שלמחר הוא מת ואין קולו נשמע אמר ליה 

מני הא אי אמרת ' רב אחא בריה דרבא לרב אשי ודלמא פיוסי פייסיה או בדינא תבעי

י בן טבאי נשיא היינו דקא מורי "ד ר"בשלמא רבי מאיר דאמר שמעון בן שטח אב ב

ד שמעון בן "הלכה בפני שמעון בן שטח אלא אי אמרת רבנן דאמרי יהודה בן טבאי אב ב

' ד בפני נשיא מי מורה הלכה לא מאי קבל עליו דקאמר לאצטרופי דאפי"שטח נשיא אב ב

א להיכן יצא אביי אמר יצ : 'יצא מנחם ונכנס שמאי כו : אצטרופי נמי לא מצטריפנא

לתרבות רעה רבא אמר יצא לעבודת המלך תניא נמי הכי יצא מנחם לעבודת המלך ויצאו 

ר יוחנן לעולם אל "עמו שמונים זוגות תלמידים לבושין סיריקון אמר רב שמן בר אבא א

תהא שבות קלה בעיניך שהרי סמיכה אינה אלא משום שבות ונחלקו בה גדולי הדור 

נמי פשיטא לאפוקי ממאן דאמר בסמיכה גופה פשיטא שבות מצוה אצטריכא ליה הא 

פליגי קא משמע לן בשבות הוא דפליגי אמר רמי בר חמא שמע מינה סמיכה בכל כחו 

דבר אל בני ( ויקרא א)ד לא בעינן בכל כחו מאי קא עביד ליסמוך מיתיבי "בעינן דאי ס

> מעאליש' >ישראל וסמך בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות רבי יוסי ור

אומרים בנות ישראל סומכות רשות אמר רבי יוסי סח לי אבא אלעזר פעם אחת [ שמעון]

היה לנו עגל של זבחי שלמים והביאנוהו לעזרת נשים וסמכו עליו נשים לא מפני שסמיכה 

ד סמיכה בכל כחו בעינן משום נחת רוח "בנשים אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים ואי ס

מ לא בעינן בכל כחו לעולם אימא לך בעינן "שים אלא לאו שדנשים עבדינן עבודה בקד

בכל כחו דאמר להו אקפו ידייכו אי הכי לא מפני שסמיכה בנשים תיפוק ליה דאינה 

ר אמי חדא ועוד קאמר חדא דליתא לסמיכה כלל ועוד כדי לעשות נחת "לסמיכה כלל א

מותרין לסמוך לצדדין ד צדדין "רוח לנשים אמר רב פפא שמע מינה צדדין אסורין דאי ס

אלא לאו שמע מינה צדדין אסורין 

: רב אשי אמר אפילו תימא צדדין מותרין כל דבהדי גבה כגבה דמי  א גמרא,דף יז

בית שמאי אומרים מביאין שלמים ואין סומכין עליהם אבל לא עולות   א משנה,דף יז

ש "בערב שבת ב ה אומרים מביאין שלמים ועולות וסומכין עליהם עצרת שחל להיות"וב

אומרים יום טבוח אחר השבת ובית הלל אומרים אין יום טבוח אחר השבת ומודים שאם 

חלה להיות בשבת שיום טבוח אחר השבת אין כהן גדול מתלבש בכליו ומותרין בהספד 

: ובתענית שלא לקיים דברי האומרין עצרת אחר השבת

ש לה תשלומין כל שבעה ר אושעיא מניין לעצרת שי"ר אלעזר א"א  א גמרא,דף יז

בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות מקיש חג השבועות לחג ( דברים טז)שנאמר 

המצות מה חג המצות יש לה תשלומין כל שבעה אף חג השבועות יש לה תשלומין כל 

שבעה ואימא מקיש לחג הסוכות מה חג הסוכות יש לה תשלומין כל שמונה אף חג 

ל שמונה שמיני רגל בפני עצמו הוא אימור דאמרי שמיני רגל השבועות יש לה תשלומין כ

ב אבל לענין תשלומין תשלומין דראשון הוא "ר קש"בפני עצמו הוא הני מילי לענין פז

דתנן מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון תפשת 

מנא לחג הסוכות מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת אלא למאי הלכתא כתביה רח

לאקושי לחג המצות מה חג המצות טעון לינה אף חג הסוכות טעון לינה והתם מנלן 



ופנית בבקר והלכת לאהליך תנן עצרת שחל להיות ( דברים טז)דכתיב   ב גמרא,דף יז

ה אומרים אין לה יום טבוח מאי לאו "ש אומרים יום טבוח אחר השבת וב"ערב שבת ב

ל דמקרבינן ביומיה הא "שאינה צריכה יום טבוח ומאי קמ אין לה יום טבוח כלל לא

ש אומרים מביאין שלמים ואין סומכין עליהם אבל לא "איפליגו בה חדא זימנא דתנן ב

ה אומרים מביאין שלמים ועולות וסומכין עליהם צריכא דאי אשמעינן בהא "עולות וב

ה ואי אשמעינן "ש משום דאפשר למחר אבל הכא אימא מודו להו לב"בהא קא אמרי ב

ש "ש צריכא ת"ה משום דלא אפשר למחר אבל בהא אימא מודו לב"בהא בהא קאמרי ב

ט הראשון של עצרת שוב אינו חוגג "מי שלא חג שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג ויו

ט של עצרת לא יום טבוח אי הכי ניפשוט מינה דחד יום טבוח אימא ימי טבוח "מאי לאו יו

ואל אמרה תורה מנה ימים וקדש חדש מנה ימים וקדש עצרת מה ש דתני רבה בר שמ"ת

חדש למנוייו אף עצרת למנוייה מאי לאו גמר מחדש מה חדש יום אחד אף עצרת יום אחד 

אמר רבא ותסברא אטו עצרת יומי מנינן שבועי לא מנינן והאמר אביי מצוה למימני יומי 

שבעה ( דברים טז)ועי דכתיב תספרו חמשים יום ומצוה למימני שב( ויקרא כג)דכתיב 

( ויקרא כג)א בן יעקב תנא אמר קרא "שבועות תספר לך ועוד חג שבועות כתיב דבי ר

ובקצרכם איזהו חג שאתה קורא וקוצר בו הוי אומר זה חג עצרת ( ויקרא כג)וקראתם 

א "ג דאיתמר דר"ט קצירה ביום טוב מי שרי אלא לאו לתשלומין ואע"אימת אילימא ביו

ר אושעיא הוה אמינא מה תשלומין "א א"א בן יעקב דאי מדר"עיא אצטריך דרר אוש"א

של חג המצות אסור בעשיית מלאכה אף תשלומי עצרת נמי אסור בעשיית מלאכה 

א בן יעקב "א בן יעקב ואי מדר"קמשמע לן דר

ר אושעיא וריש לקיש אמר "לא ידענא כמה קא משמע לן דרבי אלעזר א  א גמרא,דף יח

וחג הקציר איזהו חג שאתה חוגג וקוצר בו הוי אומר זה עצרת אימת אילימא  (שמות כג)

ר יוחנן אלא מעתה חג האסיף אי זהו "ט מי שרי אלא לאו לתשלומין א"ט קצירה ביו"ביו

ט מי שרי "ט מלאכה ביו"חג שיש בו אסיפה הוי אומר זה חג הסוכות אימת אילימא ביו

י אלא חג הבא בזמן אסיפה הכא נמי חג הבא אלא בחולו של מועד חולו של מועד מי שר

בזמן קצירה מכלל דתרוייהו סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה מנהני 

את חג המצות תשמור שבעת ימים לימד על חולו של מועד ( שמות כג)מילי דתנו רבנן 

ה שאסור בעשיית מלאכה דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר אינו צריך קל וחומר ומ

ראשון ושביעי שאין קדושה לפניהן ולאחריהן אסור בעשיית מלאכה חולו של מועד שיש 

קדושה לפניהן ולאחריהן אינו דין שיהא אסור בעשיית מלאכה ששת ימי בראשית יוכיחו 

שיש קדושה לפניהן ולאחריהן ומותרין בעשיית מלאכה מה לששת ימי בראשית שאין בהן 

שיש בו קרבן מוסף ראש חדש יוכיח שיש בו קרבן  קרבן מוסף תאמר בחולו של מועד

מוסף ומותר בעשיית מלאכה מה לראש חדש שאין קרוי מקרא קדש תאמר בחולו של 

מועד שקרוי מקרא קדש הואיל וקרוי מקרא קדש דין הוא שאסור בעשיית מלאכה תניא 

ית כל מלאכת עבודה לא תעשו לימד על חולו של מועד שאסור בעשי( ויקרא כג)אידך 

אלה ( ויקרא כג)יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר ' מלאכה דברי ר

במה הכתוב מדבר אם בראשון הרי כבר נאמר שבתון אם בשביעי הרי כבר ' וגו' מועדי ה

נאמר שבתון הא אין הכתוב מדבר אלא בחולו של מועד ללמדך שאסור בעשיית מלאכה 

מה שביעי עצור ' מים תאכל מצות וביום השביעי עצרת להששת י( דברים טז)תניא אידך 

אף ששת ימים עצורין אי מה שביעי עצור בכל מלאכה אף ששת ימים עצורין בכל מלאכה 



ל וביום השביעי עצרת השביעי עצור בכל מלאכה ואין ששה ימים עצורין בכל מלאכה "ת

יום מותר אי זו מלאכה  הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור ואי זה

ומותרין בהספד ותענית שלא לקיים את דברי האומרין  : אסורה ואי זו מלאכה מותרת

מעשה ומת אלכסא בלוד ונכנסו כל ישראל [ והתניא]> והאיתמר> : עצרת אחר השבת

ד אי ביום טוב מי "ט ס"לסופדו ולא הניחם רבי טרפון מפני שיום טוב של עצרת היה יו

ט שחל להיות אחר השבת כאן "א מפני שיום טבוח היה לא קשיא כאן ביוקאתו אלא אימ

: ביום טוב שחל להיות בשבת

נוטלין לידים לחולין ולמעשר ולתרומה ולקודש מטבילין ולחטאת אם   ב משנה,דף יח

נטמאו ידיו נטמא גופו טבל לחולין הוחזק לחולין אסור למעשר טבל למעשר הוחזק 

תרומה הוחזק לתרומה אסור לקודש טבל לקודש הוחזק למעשר אסור לתרומה טבל ל

לקודש אסור לחטאת טבל לחמור מותר לקל טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל בגדי עם 

הארץ מדרס לפרושין בגדי פרושין מדרס לאוכלי תרומה בגדי אוכלי תרומה מדרס 

ו לקודש בגדי קודש מדרס לחטאת יוסף בן יועזר היה חסיד שבכהונה והיתה מטפחת

מדרס לקודש יוחנן בן גודגדא היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו והיתה מטפחתו מדרס 

: לחטאת

חולין ומעשר מי בעו נטילת ידים ורמינהי התרומה והביכורים חייבין   ב גמרא,דף יח

עליהן מיתה וחומש ואסור לזרים והן נכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונין נטילת ידים 

בתרומה וביכורים מה שאין כן במעשר וכל שכן בחולין קשיא  והערב שמש הרי אלו

מאיר והא ' מעשר אמעשר קשיא חולין אחולין בשלמא מעשר אמעשר לא קשיא הא ר

רבנן דתנן כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים מטמא את הקודש ופוסל את התרומה 

ן אחולין קשיא ומותר לחולין ולמעשר דברי רבי מאיר וחכמים אוסרים במעשר אלא חולי

לא קשיא כאן באכילה כאן בנגיעה מתקיף לה רב שימי בר אשי עד כאן לא פליגי רבנן 

עליה דרבי מאיר אלא באכילה דמעשר אבל בנגיעה דמעשר ובאכילה דחולין לא פליגי 

אלא אידי ואידי באכילה ולא קשיא כאן באכילה דנהמא כאן באכילה דפירי דאמר רב 

ר הנוטל ידיו נתכוון ידיו טהורות לא "ירות הרי זה מגסי הרוח תנחמן כל הנוטל ידיו לפ

נתכוון ידיו טמאות וכן המטביל ידיו נתכוון ידיו טהורות לא נתכוון ידיו טמאות והתניא 

בין נתכוון בין לא נתכוון ידיו טהורות אמר רב נחמן לא קשיא כאן לחולין 

כוונה דתנן גל שנתלש ובו  כאן למעשר ומנא תימרא דחולין לא בעו  א גמרא,דף יט

ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורין קתני אדם דומיא דכלים מה כלים דלא 

מכווני אף אדם דלא מכוין וממאי דלמא ביושב ומצפה אימתי יתלש הגל עסקינן וכלים 

דומיא דאדם מה אדם דבר כוונה אף כלים דמכוין להו וכי תימא ביושב ומצפה מאי 

נ נגזור "א דעתך אמינא ליגזור דלמא אתי למיטבל בחרדלית של גשמים אלמימרא סלק

ל דלא גזרינן ומנא תימרא דלא מטבילין בכיפין דתניא מטבילין "ראשין אטו כיפין קמ

בראשין ואין מטבילין בכיפין לפי שאין מטבילין באויר אלא מהא דתנן פירות שנפלו 

יו טהורות ופירות אינן בכי יותן ואם לתוך אמת המים ופשט מי שידיו טמאות ונטלן יד

בשביל שיודחו ידיו ידיו טהורות והפירות הרי הן בכי יותן איתיביה רבה לרב נחמן הטובל 

פ שהוחזק לחולין "ק אע"לחולין והוחזק לחולין אסור למעשר הוחזק אין לא הוחזק לא ה

טבל כלל לא אסור למעשר איתיביה טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל מאי לאו כאילו לא 

כאילו לא טבל למעשר אבל טבל לחולין הוא סבר דחי קא מדחי ליה נפק דק ואשכח 



א טבל ועלה מחזיק עצמו לכל מה "דתניא טבל ולא הוחזק אסור למעשר ומותר לחולין אר

שירצה מיתיבי עודהו רגלו אחת במים הוחזק לדבר קל מחזיק עצמו לדבר חמור עלה שוב 

פ שהוחזק מחזיק עלה אם לא הוחזק "ו מחזיק כלל לא עודהו אעאינו מחזיק מאי לאו אינ

יהודה היא ' ר פדת ר"מחזיק ואם הוחזק אינו מחזיק מאן תנא עודהו רגלו אחת במים א

דתנן מקוה שנמדד ויש בו ארבעים סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו זה אחר זה הראשון 

ן נוגעות במים אף השני טהור טהור והשני טמא אמר רבי יהודה אם היו רגליו של ראשו

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מחלוקת במעלות דרבנן אבל מטומאה לטהרה דברי 

השני טמא והיינו דרבי פדת איכא דאמרי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה > אף>הכל 

מחלוקת מטומאה לטהרה אבל במעלות דרבנן דברי הכל אף השני טהור ופליגא דרבי פדת 

י מיניה מרבי יוחנן לרבי יהודה מהו להטביל מחטין וצינוריות בראשו של אמר עולא בע

ראשון גוד אחית אית ליה לרבי יהודה גוד אסיק לית ליה או דלמא גוד אסיק נמי אית ליה 

ל תניתוה שלש גממיות בנחל העליונה התחתונה והאמצעית העליונה והתחתונה של "א

וחרדלית של גשמים עוברת ביניהן רבי  עשרים עשרים סאה והאמצעית של ארבעים סאה

יהודה אומר מאיר היה אומר מטביל בעליונה והתניא רבי יהודה אומר 

ל "מאיר היה אומר מטביל בעליונה ואני אומר בתחתונה ולא בעליונה א  ב גמרא,דף יט

מני מתניתין רבנן היא דשני להו בין  : 'הטובל לחולין והוחזק לחולין כו : אי תניא תניא

לין למעשר אימא סיפא בגדי עם הארץ מדרס לפרושין בגדי פרושין מדרס לאוכלי חו

מאיר אין ' מאיר דאמר חולין ומעשר כהדדי נינהו רישא רבנן וסיפא ר' תרומה אתאן לר

מאיר רב אחא בר אדא מתני לה בסיפא חמש מעלות ומוקי לה כולה ' רישא רבנן וסיפא ר

נעשו על טהרת הקודש כקודש דמו ממאי כרבנן אמר רב מרי שמע מינה חולין ש

מדלא קתני בהו מעלה ודלמא האי דלא קתני בהו מעלה דאי דמו לתרומה   א גמרא,דף כ

חולין שנעשו על טהרת [ דתניא] >דתנן>הא תני תרומה ואי דמו לחולין הא תני לחולין 

אלעזר ברבי צדוק אומר הרי הן כתרומה אלא מסיפא יוסי בן ' הקודש הרי הן כחולין ר

יועזר היה חסיד שבכהונה והיתה מטפחתו מדרס לקודש יוחנן בן גודגדא היה אוכל על 

טהרת הקודש כל ימיו והיתה מטפחתו מדרס לחטאת לחטאת אין לקודש לא אלמא קסבר 

ר יונתן בן אלעזר נפלה מעפרתו הימנו אמר "ן שנעשו על טהרת קודש כקודש דמו אחולי

ר יונתן בן עמרם נתחלפו לו כלים של שבת בכלים של "לחבירו תנה לי ונתנה לו טמאה א

ר אלעזר בר צדוק מעשה בשתי נשים חבירות שנתחלפו להן כליהן "חול ולבשן נטמאו א

אן מתקיף לה רבי אושעיא אלא מעתה הושיט ידו ע וטימ"בבית המרחץ ובא מעשה לפני ר

לסל ליטול פת חטין ועלתה בידו פת שעורים הכי נמי דנטמאת וכי תימא הכי נמי והתניא 

המשמר את החבית בחזקת של יין ונמצאת של שמן טהורה מלטמא ולטעמיך אימא סיפא 

פוסלה ר ירמיה באומר שמרתיה מדבר המטמאה ולא מדבר ה"ואסורה מלאכול אמאי א

ומי איכא נטירותא לפלגא אין והתניא הושיט ידו בסל והסל על כתיפו והמגריפה בתוך 

הסל והיה בלבו על הסל ולא היה בלבו על המגריפה הסל טהור והמגריפה טמאה הסל 

טהור תטמא המגריפה לסל אין כלי מטמא כלי וליטמא מה שבסל אמר רבינא באומר 

לו מכל מקום קשיא ועוד מותיב רבה בר אבוה שמרתיו מדבר שמטמאו ולא מדבר הפוס

ישמעאל ואמרה לו רבי בגד זה ארגתיו בטהרה ולא ' מעשה באשה אחת שבאת לפני ר

היה בלבי לשומרו בטהרה ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה אמרה לו רבי נדה 

ר ישמעאל כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים בלבו לשומרו "משכה עמי בחבל א



ישמעאל אמרה לו ' הור אין בלבו לשומרו טמא שוב מעשה באשה אחת שבאת לפני רט

רבי מפה זו ארגתיה בטהרה ולא היה בלבי לשומרה ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל 

בודקה אמרה לו רבי נימא נפסקה לי וקשרתיה בפה אמר רבי ישמעאל כמה גדולים דברי 

בלבו לשומרו טמא בשלמא לרבי אלעזר בר  חכמים שהיו אומרים בלבו לשומרו טהור אין

צדוק כל אחת ואחת אומרת חברתי אשת עם הארץ ומסחה דעתה מינה לרבי יונתן בן 

עמרם נמי כיון דכלים דשבת עביד להו שימור טפי מסח דעתיה מינייהו אלא לרבי יונתן 

ה בן אלעזר נעביד להו שימור בידיה דחבריה אמר רבי יוחנן חזקה אין אדם משמר מ

שביד חברו ולא 

פ שהפליג מהן יותר "והתניא הרי שהיו חמריו ופועליו טעונין טהרות אע  ב גמרא,דף כ

ממיל טהרותיו טהורות ואם אמר להם לכו ואני אבוא אחריכם כיון שנתעלמו עיניו מהן 

ר יצחק נפחא רישא במטהר חמריו "טהרותיו טמאות מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא א

ה מקפיד על מגע חבירו אי הכי רישא נמי בבא להם "הכי סיפא נמי אין עופועליו לכך אי 

דרך עקלתון אי הכי סיפא נמי כיון דאמר להו לכו ואני אבוא אחריכם מיסמך סמכא 

:  דעתייהו

  

מסכת חגיגה פרק ג 

חומר בקדש מבתרומה שמטבילין כלים בתוך כלים לתרומה אבל לא   ב משנה,דף כ

ת הצביטה בתרומה אבל לא בקדש הנושא את המדרס נושא את לקדש אחוריים ותוך ובי

התרומה אבל לא את הקדש בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש לא כמדת הקדש מדת 

כ מטביל כלים "כ קושר ובתרומה קושר ואח"התרומה שבקדש מתיר ומנגב ומטביל ואח

קדש הנגמרים בטהרה צריכין טבילה לקדש אבל לא לתרומה הכלי מצרף מה שבתוכו ל

אבל לא לתרומה הרביעי בקדש פסול והשלישי בתרומה ובתרומה אם נטמאת אחת מידיו 

חבירתה טהורה ובקדש מטביל שתיהן שהיד מטמא את חבירתה בקדש אבל לא בתרומה 

אוכלין אוכלים נגובין בידים מסואבות בתרומה אבל לא בקדש 

: לא לתרומה האונן ומחוסר כפורים צריכין טבילה לקדש אבל  א משנה,דף כא

ר אילא מפני שכבידו של כלי חוצץ והא מדסיפא "ט לא א"בקדש מ  א גמרא,דף כא

משום חציצה רישא לאו משום חציצה דקתני סיפא ולא כמדת הקדש מדת התרומה 

שבקדש מתיר ומנגיב ומטביל ואחר כך קושר ובתרומה קושר ואחר כך מטביל רישא 

ישא הוה אמינא היינו טעמא דלקדש לא וסיפא משום חציצה וצריכא דאי אשמעינן ר

משום כבידו של כלי דאיכא אבל סיפא דליכא כבידו של כלי אימא לקדש נמי לא הוי 

חציצה ואי אשמעינן סיפא הוה אמינא היינו טעמא דלקדש לא משום 

דקיטרא במיא אהדוקי מיהדק אבל רישא דמיא אקפויי מקפו ליה למנא   ב גמרא,דף כא

ר חנינא בר פפא עשר "כא רבי אילא לטעמיה דאמר רבי אילא אלא הויא חציצה צרי

מעלות שנו כאן חמש ראשונות בין לקדש בין לחולין שנעשו על טהרת הקדש אחרונות 

ט חמש קמייתא דאית להו דררא "לקדש אבל לא לחולין שנעשו על טהרת הקדש מ

רת הקדש דטומאה מדאורייתא גזרו בהו רבנן בין לקדש בין לחולין שנעשו על טה



בתרייתא דלית להו דררא דטומאה מדאורייתא גזרו בהו רבנן לקדש לחולין שנעשו על 

טהרת הקדש לא גזרו בהו רבנן רבא אמר מדסיפא הוי משום חציצה רישא לאו משום 

חציצה ורישא היינו טעמא גזירה שלא יטביל מחטין וצינורות בכלי שאין בפיו כשפופרת 

שפופרת הנוד כעוביה הנוד כדתנן עירוב מקוואות כ

נ אמר "וכחללה בשתי אצבעות חוזרות למקומן סבר לה כהא דאמר ר  א גמרא,דף כב

א מעלות שנו כאן שש ראשונות בין לקודש בין לחולין שנעשו על טהרת "רבה בר אבוה י

הקודש אחרונות לקודש אבל לא לחולין שנעשו על טהרת הקודש מאי איכא בין דרבא 

ד משום חציצה איכא "ייהו סל וגרגותני שמילאן כלים והטבילן למאילא איכא בינ' לדר

ד משום גזירה שמא יטביל מחטין וצינוריות בכלי שאין בפיו כשפופרת הנוד סל "למ

וגרגותני שאין בפיהן כשפופרת הנוד ליכא ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא סל וגרגותני 

ני הטובל שם לא עלתה לו שמילאן כלים והטבילן טהורין ומקוה שחלקו בסל וגרגות

סאה במקום אחד והני מילי ' טבילה דהא ארעא כולה חלחולי מחלחלא ובעינן דאיכא מ

בכלי טהור אבל בכלי טמא מיגו דסלקא טבילה לכוליה גופיה דמנא סלקא להו נמי לכלים 

דאית ביה דתנן כלים שמילאן כלים והטבילן הרי אלו טהורין ואם לא טבל מים המעורבים 

ק ואם אינו צריך להטבילו "יהיו מעורבין כשפופרת הנוד מאי קאמר ואם לא טבל העד ש

אילא תנאי היא דתניא ' ומים המעורבין עד שיהו מעורבין כשפופרת הנוד והא דרבא ודר

סל וגרגותני שמילאן כלים והטבילן בין לקודש בין לתרומה טהורין אבא שאול אומר 

ה "נמי למאן קאמרינן חברים חברים מידע ידעי אלתרומה אבל לא לקודש אי הכי תרומה 

ה ואזיל מטביל לא מקבלינן "ה ואזיל מטביל תרומה נמי חזי ליה ע"קודש נמי חזי ליה ע

מינייהו קודש נמי לא נקביל מינייהו הויא ליה איבה תרומה נמי הויא ליה איבה לא איכפת 

איבה רבי יוסי היא דתניא ליה דאזיל יהיב ליה לכהן עם הארץ חבריה ומאן תנא דחייש ל

ר יוסי מפני מה הכל נאמנין על טהרת יין ושמן כל ימות השנה כדי שלא יהא כל אחד "א

ואחד הולך ובונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה לעצמו אמר רב פפא כמאן מקבלינן 

ה כמאן כרבי יוסי וניחוש לשאלה דתנן כלי חרס מציל על הכל דברי "האידנא סהדותא מע

ה "ש אומרים אינו מציל אלא על אוכלים ועל המשקים ועל כלי חרס אמרו להם ב"ה ב"ב

ה "ה ואין כלי טמא חוצץ אמרו להם ב"ג ע"ש מפני שהוא טמא ע"ש מפני מה אמרו ב"לב

והלא טיהרתם אוכלין ומשקין שבתוכו אמרו להם בית שמאי כשטיהרנו אוכלין ומשקין 

שבתוכו 

ר יהושע "טהר את הכלי שטהרתו לך ולו תניא אלעצמו טהרנו אבל נ  ב גמרא,דף כב

ש אפשר אשה לשה בעריבה אשה ועריבה טמאין שבעה ובצק טהור "בושני מדבריכם ב

טמא טומאת שבעה ומשקין טהורין נטפל לו תלמיד אחד [ לוגין]לוגין מלא משקין 

ש אמר לו אמור אמר לו כלי טמא חוצץ או "ש אמר לו אומר לך טעמן של ב"מתלמידי ב

ל אינו חוצץ כלי של עם הארץ טמא או טהור אמר לו טמא ואם אתה אומר "אינו חוצץ א

לו טמא כלום משגיח עליך ולא עוד אלא שאם אתה אומר לו טמא אומר לך שלי טהור 

ש אמר נעניתי "יהושע ונשתטח על קברי ב' ש מיד הלך ר"ושלך טמא וזהו טעמן של ב

רשות על אחת כמה וכמה אמרו כל ימיו ש ומה סתומות שלכם כך מפו"לכם עצמות ב

הושחרו שיניו מפני תעניותיו קתני מיהת לך ולו אלמא שאלינן מינייהו כי שיילינן מינייהו 

ש כי שאלינן מינייהו מטבלינן להו טמא מת בעי "ה לב"מטבלינן להו אי הכי ניהדרו להו ב

והתניא נאמנין עמי הארץ יומי לא מושלי אינשי ואטבילה לא מהימני ' ומנא לז' וז' הזאה ג



ק הא בגופו הא בכליו רבא אמר אידי ואידי בכליו "על טהרת טבילת טמא מת אמר אביי ל

ולא קשיא הא דאמר מעולם לא הטבלתי כלי בתוך כלי והא דאמר הטבלתי אבל לא 

הטבלתי בכלי שאין בפיו כשפופרת הנוד והתניא נאמן עם הארץ לומר פירות לא הוכשרו 

מן לומר פירות הוכשרו אבל לא נטמאו ואגופו מי מהימן והתניא חבר שבא אבל אינו נא

להזות מזין עליו מיד עם הארץ שבא להזות אין מזין עליו עד שיעשה בפנינו שלישי 

אחורים  : ושביעי אלא אמר אביי מתוך חומר שהחמרת עליו בתחילתו הקלת עליו בסופו

ריו במשקין אחוריו טמאין תוכו אוגנו מאי אחורים ותוך כדתנן כלי שנטמא אחו : ותוך

ר "מאי בית הצביטה א : 'ובית הצביטה וכו : אזנו וידיו טהורין נטמא תוכו כולו טמא

ר "ויצבט לה קלי רבי אסי א( רות ב)יהודה אמר שמואל מקום שצובטו וכן הוא אומר 

ורים ותוך נ כל הכלים אין להם אח"יוחנן מקום שנקיי הדעת צובעין תני רב ביבי קמיה דר

ל קדשי הגבול מאי נינהו תרומה והתנן אחורים "אחד קדשי המקדש ואחד קדשי הגבול א

ותוך ובית הצביטה לתרומה דלמא לחולין שנעשו על טהרת הקודש קאמרת אדכרתן 

מילתא דאמר רבה בר אבוה אחת עשרה מעלות שנו כאן שש ראשונות בין לקודש בין 

נות לקודש אבל לא לחולין שנעשו על טהרת לחולין שנעשו על טהרת הקודש אחרו

קודש מאי טעמא לא  : הנושא את המדרס נושא את התרומה אבל לא את הקודש : הקודש

משום מעשה שהיה דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באחד שהיה מעביר חבית של יין 

קודש ממקום למקום 

ת ונפלה לאויר החבית פ חבי"ונפסקה רצועה של סנדלו ונטלה והניחה ע  א גמרא,דף כג

ונטמאת באותה שעה אמרו הנושא את המדרס נושא את התרומה אבל לא את הקדש אי 

חנניה בן עקביא היא דאמר לא אסרו אלא בירדן ובספינה ' הכי תרומה נמי הא מני ר

וכמעשה שהיה מאי היא דתניא לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן 

ג "ה ויזרקם לצד אחר ולא ישיטם על פני המים ולא ירכב עובספינה ולא יעמוד בצד ז

בהמה ולא על גבי חבירו אלא אם כן היו רגליו נוגעות בקרקע אבל מעבירן על גבי הגשר 

חנניה בן עקביא אומר לא אסרו אלא ' ואינו חושש אחד הירדן ואחד שאר הנהרות ר

אמר רב מעשה באדם בירדן ובספינה וכמעשה שהיה מאי מעשה שהיה דאמר רב יהודה 

אחד שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת בירדן ובספינה ונמצא כזית מת תחוב בקרקעיתה 

של ספינה באותה שעה אמרו לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן בספינה 

' איבעיא להו סנדל טמא סנדל טהור מהו חבית פתוחה חבית סתומה מהו עבר ונשא מהו ר

כלים הנגמרים בטהרה  : ר ונשא טמא רבי זירא אמר עבר ונשא טהוראילא אמר אם עב

דגמרינהו מאן אילימא דגמרינהו חבר למה להו טבילה אלא דגמרינהו עם הארץ  : 'כו

נגמרין בטהרה קרי להו אמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל לעולם דגמרינהו 

ליגמריה הא לאו מנא הוא חבר ומשום צינורא דעם הארץ דנפל אימת אילימא מקמי ד

אלא בתר דגמריה מיזהר זהיר בהו לעולם מקמיה דגמריה ודלמא בעידנא דגמריה עדיין 

א "א דתנן שפופרת שחתכה לחטאת ר"דלא כר' לחה היא טבילה אין הערב שמש לא מתני

אומר יטבול מיד רבי יהושע אומר יטמא ואחר כך יטבול והוינן בה דחתכה מאן אילימא 

יהושע יטמא ויטבול הא ' למה לי טבילה ואלא דחתכה עם הארץ בהא לימא ר דחתכה חבר

טמא וקאי ואמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל לעולם דחתכה חבר ומשום 

צינורא דעם הארץ דנפל אימת אילימא מקמי דליחתכה הא לאו מנא הוא ואלא בתר 

דחתכה עדיין לחה היא  דחתכה מיזהר זהיר בה לעולם מקמי דליחתכה דלמא בעידנא



יהושע היינו דאיכא היכירא לצדוקין דתנן מטמאין היו את הכהן השורף את ' בשלמא לר

א אי "הפרה להוציא מלבן של צדוקין שהיו אומרים במעורבי שמש היתה נעשית אלא לר

אמרת בשלמא בעלמא בעינן הערב שמש היינו דאיכא היכירא לצדוקין אלא אי אמרת 

הערב שמש מאי היכירא לצדוקין איכא אמר רב  בעלמא לא בעינן

עשאוה כטמא שרץ אלא מעתה לא תטמא אדם אלמה תניא חותכה   ב גמרא,דף כג

ומטבילה טעון טבילה ואלא עשאוה כטמא מת אי הכי תיבעי הזאת שלישי ושביעי אלמה 

תניא חותכה ומטבילה טעון טבילה טבילה אין הזאת שלישי ושביעי לא אלא עשאוה 

מת בשביעי שלו והתניא מעולם לא חידשו דבר בפרה אמר אביי שלא אמרו  כטמא

והיושב על הכלי יכול כפה סאה וישב עליה ( ויקרא טו)קורדום מטמא מושב כדתניא 

ל והיושב על הכלי אשר ישב עליו יטמא מי שמיוחד "תרקב וישב עליה יהא טמא ת

י מצרף מה שבתוכו לקדש אבל הכל : לישיבה יצא זה שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת ( במדבר ז)ר חנין דאמר קרא "מ א"מנה : לא לתרומה

ע הסלת והקטרת והלבונה "הכתוב עשאו לכל מה שבכף אחת מתיב רב כהנא הוסיף ר

והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתו פסל את כולו והא דרבנן היא ממאי מדקתני רישא 

ן בן בתירא על אפר חטאת שנגע הטמא במקצתו שטימא את כולו וקתני העיד רבי שמעו

ל משום בר קפרא "ע אמר ר"הוסיף ר

צ "לא נצרכא אלא לשירי מנחה דאורייתא צריך לכלי הכלי מצרפו שא  א גמרא,דף כד

ג דאינו צריך לכלי כלי מצרפו תינח סלת "לכלי אין כלי מצרפו ואתו רבנן וגזרו דאע

איכא למימר אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה כגון שצברן על גבי  קטורת ולבונה מאי

ג דאין "קרטבלא דאורייתא יש לו תוך מצרף אין לו תוך אינו מצרף ואתו רבנן ותיקנו דאע

ר יוחנן מעדותו "ר חייא בר אבא א"חייא בר אבא דא' חנין אדר' לו תוך מצרף ופליגא דר

ר יוסי מנין לרביעי בקדש "תניא א : ש פסולהרביעי בקד : של רבי עקיבא נשנית משנה זו

שהוא פסול ודין הוא ומה מחוסר כפורים שמותר בתרומה פסול בקדש שלישי שפסול 

ו "בתרומה אינו דין שיעשה רביעי לקדש ולמדנו שלישי לקדש מן התורה ורביעי בק

 והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל מי( ויקרא ז)שלישי לקדש מן התורה מנין דכתיב 

ובתרומה  : לא עסקינן דנגע בשני וקאמר רחמנא לא יאכל רביעי מקל וחומר הא דאמרן

אמר רב שיזבי בחיבורין שנו אבל שלא בחיבורין לא איתיביה אביי יד  : 'אם נטמאת כו

יוסי ברבי יהודה אומר ' נגובה מטמא חבירתה לטמא לקדש אבל לא לתרומה דברי רבי ר

למא שלא בחיבורין היינו רבותיה דנגובה אלא אי לפסול אבל לא לטמא אי אמרת בש

אמרת בחיבורין אין שלא בחיבורין לא מאי רבותא דנגובה איתמר נמי אמר ריש לקיש לא 

שנו אלא ידו 

יוחנן אמר אחד ידו ואחד יד חבירו באותה היד ' אבל יד חבירו לא ור  ב גמרא,דף כד

בירתה לקדש אבל לא לתרומה לפסול אבל לא לטמא ממאי מדקתני סיפא שהיד מטמאה ח

ל הדר ביה "הא תו למה לי הא תנא ליה רישא אלא לאו שמע מינה לאתויי יד חבירו ואף ר

ל אחד ידו ואחד יד חבירו באותה היד לפסול אבל לא לטמא "ר אמי אמר ר"ר יונה א"דא

ולפסול אבל לא לטמא תנאי היא דתנן כל הפוסל בתרומה מטמא ידים להיות שניות ויד 

מאי > בחולין>א ידים שניות הן ואין שני עושה שני "יהושע וחכ' מא חבירתה דברי רמט

לאו שני הוא דלא עביד הא שלישי עביד דלמא לא שני עביד ולא שלישי אלא כי הני תנאי 

' יוסי בר' דתניא יד נגובה מטמא את חבירתה לטמא בקדש אבל לא לתרומה דברי רבי ר



 : 'אוכלין אוכלים נגובין בידים מסואבות כו : לא לטמא יהודה אומר אותה יד לפסול אבל

ר חנינא בן אנטיגנוס וכי יש נגובה לקדש והלא חיבת הקדש מכשרתן לא צריכא "תניא א

כגון שתחב לו חבירו לתוך פיו או שתחב הוא לעצמו בכוש ובכרכר וביקש לאכול צנון 

האונן ומחוסר  : בהו רבנןובצל של חולין עמהן לקדש גזרו בהו רבנן לתרומה לא גזרו 

: מאי טעמא כיון דעד האידנא הוו אסירי אצרכינהו רבנן טבילה : 'כפורים כו

חומר בתרומה שביהודה נאמנין על טהרת יין ושמן כל ימות השנה   ב משנה,דף כד

ובשעת הגיתות והבדים אף על התרומה עברו הגיתות והבדים והביאו לו חבית של יין של 

ממנו אבל מניחה לגת הבאה ואם אמר לו הפרשתי לתוכה רביעית  תרומה לא יקבלנה

קדש נאמן כדי יין וכדי שמן 

המדומעות נאמנין עליהם בשעת הגיתות והבדים וקודם לגיתות שבעים   א משנה,דף כה

: יום

ט אמר ריש לקיש מפני שרצועה של כותים "ביהודה אין ובגליל לא מ  א גמרא,דף כה

ידה תיבה ומגדל הא מני רבי היא דאמר אהל זרוק לאו שמיה מפסקת ביניהן וניתיב בש

יהודה מטהר ' יוסי בר' אהל דתניא הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל רבי מטמא ור

ולייתוה בכלי חרס המוקף צמיד פתיל אמר רבי אליעזר שונין אין הקדש ניצול בצמיד 

ש ניצול לא הא מים שאינן פתיל והתניא אין חטאת ניצלת בצמיד פתיל מאי לאו הא קד

מקודשים ניצולין בצמיד פתיל והאמר עולא חברייא מדכן בגלילא מניחין ולכשיבא אליהו 

ורמינהי הגומר זיתיו ישייר קופה  : ובשעת הגיתות נאמנין אף על התרומה : ויטהרנה

ל רב אדא בר "אחת ויתננה לעני כהן אמר רב נחמן לא קשיא הא בחרפי הא באפלי א

גון מאי כאותן של בית אביך רב יוסף אמר בגלילא שנו איתיביה אביי עבר הירדן אהבה כ

והגליל הרי הן כיהודה נאמנין על היין בשעת היין ועל השמן בשעת השמן אבל לא על 

עברו  : היין בשעת השמן ולא על השמן בשעת היין אלא מחוורתא כדשנין מעיקרא

בעו  : יקבלנה הימנו אבל מניחה לגת הבאההגיתות והבדים והביאו לו חבית של יין לא 

מיניה מרב ששת עבר וקיבלה מהו שיניחנה לגת הבאה אמר להו תניתוה 

חבר ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ יכול לומר לו טול אתה   ב גמרא,דף כה

חטין שבמקום פלוני ואני חטין שבמקום פלוני טול אתה יין שבמקום פלוני ואני יין 

י אבל לא יאמר לו טול אתה לח ואני יבש טול אתה חטין ואני שעורים ותני שבמקום פלונ

עלה אותו חבר שורף הלח ומניח את היבש אמאי יניחנה לגת הבאה בדבר שאין לו גת 

 : ואם אמר הפרשתי לתוכה רביעית קדש נאמן : ויניחנו לרגל בדבר שאינו משתמר לרגל

לעושי פסח ואין בודקין לאוכלי תרומה מאי תנן התם מודין בית שמאי ובית הלל שבודקין 

חייא בר אבא משמיה ' בודקין אמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך ור

דעולא אמר בית הפרס שנדש טהור לעושי פסח לא העמידו דבריהן במקום כרת לאוכלי 

ו עולא תרומה העמידו דבריהן במקום מיתה איבעיא להו בדק לפסחו מהו שיאכל בתרומת

אמר בדק לפסחו מותר לאכול בתרומתו רבה בר עולא אמר בדק לפסחו אסור לאכול 

ל ההוא סבא לא תפלוג עליה דעולא דתנן כוותיה ואם אמר הפרשתי לתוכה "בתרומתו א

רביעית קדש נאמן אלמא מדמהימן אקדש מהימן נמי אתרומה הכא נמי מדמהימן אפסח 

תנא אין נאמנין לא על הקנקנים ולא על  : 'מן כוכדי יין וכדי ש : מהימן נמי אתרומה

התרומה קנקנים דמאי אי קנקנים דקדש מיגו דמהימן אקדש מהימן נמי אקנקנים אלא 

קנקנים דתרומה פשיטא השתא אתרומה לא מהימן אקנקנים מהימן אלא בריקנים דקדש 



מדומעות ובשאר ימות השנה ובמלאין דתרומה ובשעת הגיתות תנן כדי יין וכדי שמן ה

חייא מדומעות דקדש ומי איכא דימוע לקדש ' מאי לאו מדומעות דתרומה אמרי דבי ר

 : קודם לגיתות שבעים יום : אלעאי במטהר את טבלו ליטול ממנו נסכים' אמרי דבי ר

אמר אביי שמע מינה דינא הוא דעילויה אריסא למיטרח אגולפי שבעים יומין מקמי 

: מעצרתא

דיעים ולפנים נאמנין על כלי חרס מן המודיעים ולחוץ אין נאמנין מן המו  ב משנה,דף כה

כיצד הקדר שהוא מוכר הקדרות נכנס לפנים מן המודיעים הוא הקדר והן הקדרות והן 

: הלוקחין נאמן יצא אינו נאמן

תנא מודיעים פעמים כלפנים פעמים כלחוץ כיצד קדר יוצא וחבר נכנס   ב גמרא,דף כה

כלפנים שניהן נכנסין 

או שניהן יוצאין כלחוץ אמר אביי אף אנן נמי תנינא הקדר שמכר את   א גמרא,דף כו

הקדירות ונכנס לפנים מן המודיעים טעמא דלפנים מן המודיעים הא מודיעים גופה לא 

מ כאן בקדר יוצא "מהימן אימא סיפא יצא אינו נאמן הא מודיעים גופה נאמן אלא לאו ש

או שניהן נכנסין שמע מינה תנא נאמנין בכלי חרס הדקין  וחבר נכנס כאן בששניהן יוצאין

שאין ניטלין בידו אחת אמר ' יוחנן אמר אפי' ל והוא שניטלין בידו אחת ור"לקודש אמר ר

מלאים ואפילו אפיקרסותו ' ל לא שנו אלא ריקנין אבל מלאין לא ורבי יוחנן אמר אפי"ר

טמאין ואל תתמה שהרי לגין מלא יוחנן במשקין עצמן שהן ' לתוכו ואמר רבא ומודה ר

: משקין לגין טמאין טומאת שבעה ומשקין טהורין

הגבאין שנכנסו לתוך הבית וכן הגנבים שהחזירו את הכלים נאמנין לומר   א משנה,דף כו

: לא נגענו ובירושלים נאמנין על הקודש ובשעת הרגל אף על התרומה

ק הא דאיכא נכרי "הבית כולו טמא לורמינהי הגבאין שנכנסו לתוך הבית   א גמרא,דף כו

בהדייהו הא דליכא נכרי בהדייהו דתנן אם יש נכרי עמהן נאמנין לומר לא נכנסנו אבל אין 

אלעזר ' יוחנן ור' נאמנים לומר נכנסנו אבל לא נגענו וכי איכא נכרי בהדייהו מאי הוי ר

כא בינייהו נכרי חד אמר אימת נכרי עליהן וחד אמר אימת מלכות עליהן מאי בינייהו אי

ורמינהי הגנבים שנכנסו לתוך הבית אינו  : וכן הגנבים שהחזירו את הכלים : שאינו חשוב

כשעשו [ דרבה]> דרב>טמא אלא מקום דריסת רגלי הגנבים אמר רב פנחס משמיה 

תנא  : ובירושלים נאמנין על הקודש : מ"תשובה דיקא נמי דקתני שהחזירו את הכלים ש

ובשעת  : ס גסין לקודש וכל כך למה שאין עושין כבשונות בירושליםנאמנין על כלי חר

ויאסף ( שופטים כ)מנהני מילי אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא  : הרגל אף על התרומה

: כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים הכתוב עשאן כולן חברים

הודה אומר יגמור י' הפותח את חביתו והמתחיל בעיסתו על גב הרגל ר  א משנה,דף כו

: א לא יגמור"וחכ

יצחק נפחא פתח חד ואמר מהו ' אמי ורבי יצחק נפחא אקילעא דר' יתיב ר  א גמרא,דף כו

ל "ל אידך יד הכל ממשמשין בה ואת אמרת יניחנה לרגל אחר א"שיניחנה לרגל אחר א

 ל הכי השתא בשלמא עד האידנא טומאת עם"אטו עד האידנא לאו יד הכל ממשמשין בה א

הארץ ברגל רחמנא טהרה אלא השתא טמאה היא נימא כתנאי דתני חדא יניחנה לרגל 

יהודה ' אחר ותניא אידך לא יניחנה לרגל אחר מאי לאו תנאי היא לא הא דקתני יניחנה ר

והא דקתני לא יניחנה רבנן ותסברא הא רבי יהודה יגמור קאמר אלא הא דקתני לא יניחנה 

: רבנן ומאי לא יניחנה שאין צריך להניחה רבי יהודה והא דקתני יניחנה



משעבר הרגל מעבירין על טהרת העזרה עבר הרגל ליום ששי לא היו   א משנה,דף כו

: שאין הכהנים פנויין' מעבירין מפני כבוד השבת רבי יהודה אומר אף לא ביום ה

: תנא שאין הכהנים פנויין מלהוציא בדשן  א גמרא,דף כו

ירין על טהרת עזרה מטבילין את הכלים שהיו במקדש ואומרין כיצד מעב  א משנה,דף כו

להם הזהרו 

שלא תגעו בשלחן כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים   ב משנה,דף כו

שאם נטמאו הראשונים יביאו שניים תחתיהן כל הכלים שהיו במקדש טעונין טבילה חוץ 

: א מפני שהן מצופין"וחכא "ממזבח הזהב ומזבח הנחשת מפני שהן כקרקע דברי ר

ט לא תני מנורה "תנא הזהרו שמא תגעו בשולחן ובמנורה ותנא דידן מ  ב גמרא,דף כו

ואת ( שמות כו)שלחן כתיב ביה תמיד מנורה לא כתיב בה תמיד ואידך כיון דכתיב 

המנורה נכח השלחן כמאן דכתיב בה תמיד דמי ואידך ההוא לקבוע לה מקום הוא דאתא 

לי עץ העשוי לנחת הוא וכל כלי עץ העשוי לנחת לא מטמא מאי טעמא ותיפוק לי דכ

דומיא דשק בעינן מה שק מיטלטל מלא וריקם אף כל מיטלטל מלא וריקם האי נמי 

על השלחן הטהור ( ויקרא כד)ל מאי דכתיב "ל דאמר ר"מיטלטל מלא וריקם הוא כדר

ומאה אלא מלמד מכלל שהוא טמא ואמאי כלי עץ העשוי לנחת הוא ואינו מקבל ט

שמגביהין אותו ומראין בו לעולי רגלים לחם הפנים ואומרים להם ראו חיבתכם לפני 

ר יהושע בן לוי נס גדול נעשה בלחם הפנים כסידורו כך "המקום סילוקו כסידורו דא

לשום לחם חום ביום הלקחו ותיפוק לי משום ציפוי דהתנן ( א כאשמואל )סילוקו שנאמר 

יהודה ' פחתו או שחיפן בשייש ושייר בהם מקום הנחת כוסות טמא רהשלחן והדולפקי שנ

ל "אומר מקום הנחת החתיכות וכי תימא שאני עצי שטים דחשיבי ולא בטלי הניחא לר

דאמר לא שנו אלא בכלי אכסלגים הבאין ממדינת הים אבל בכלי מסמים לא בטלי שפיר 

איכא למימר וכי תימא כאן אלא לרבי יוחנן דאמר אפילו בכלי מסמים נמי בטלי מאי 

ל מרבי יוחנן בציפוי עומד או "בציפוי עומד כאן בציפוי שאינו עומד הא בעא מיניה ר

ל לא שנא בציפוי "בציפוי שאינו עומד בחופה את לבזבזיו או בשאינו חופה את לבזבזיו וא

את עומד ולא שנא בציפוי שאינו עומד לא שנא בחופה את לבזבזיו ולא שנא בשאינו חופה 

לבזבזיו אלא שאני שלחן 

המזבח עץ שלש אמות גבוה ( יחזקאל מא)דרחמנא קרייה עץ דכתיב   א גמרא,דף כז

' וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירותיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה

פתח במזבח וסיים בשלחן רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו בזמן שבית המקדש קיים 

כל הכלים שבמקדש יש להם  : ליומזבח מכפר על אדם עכשיו שלחנו של אדם מכפר ע

מזבח אדמה תעשה לי מזבח הזהב דכתיב ( שמות כ)מזבח הנחושת דכתיב  : 'שניים כו

וחכמים אומרים מפני שהן  : המנורה והמזבחות איתקוש מזבחות זה לזה( במדבר ג)

אדרבה כיון דמצופין נינהו מיטמאו אימא וחכמים מטמאין מפני שהן מצופין  : מצופין

ר "א קאמרי מאי דעתיך משום דמצופין מיבטל בטיל צפויין גבייהו א"רבנן לרא "ואב

ו מסלמנדרא ומה סלמנדרא "ח אין אור של גיהנם שולטת בהן ק"א ת"אבהו אמר ר

( ירמיהו כג)ח שכל גופן אש דכתיב "שתולדת אש היא הסך מדמה אין אור שולטת בו ת

ש לקיש אין אור של גיהנם שולטת על אחת כמה וכמה אמר רי' הלא כה דברי כאש נאם ה

בפושעי ישראל קל וחומר ממזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב 



שיר השירים )כמה שנים אין האור שולטת בו פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון דכתיב 

: כפלח הרמון רקתך אל תקרי רקתך אלא רקנין שבך על אחת כמה וכמה( ד
 


