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    """"ָּבֲעָריֹותָּבֲעָריֹותָּבֲעָריֹותָּבֲעָריֹות    ּדֹוְרִׁשיןּדֹוְרִׁשיןּדֹוְרִׁשיןּדֹוְרִׁשין    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין""""    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק     חגיגהחגיגהחגיגהחגיגהמסכת מסכת מסכת מסכת 
            בבבב, , , , אאאאיייי .1

   ְתִניִתיןמַ 

ה לֹׁשָ ׁשְ ֲעָריֹות ּבִ ין ּבָ    .ֵאין ּדֹוְרׁשִ
ית  ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ַנִיםְולֹא ּבְ ׁשְ   .ּבִ

ָבה  ֶמְרּכָ ָיִחידְולֹא ּבְ   ,ּבְ
ְעּתֹו.  ן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמּדַ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

  
א  ִאיּלּו לֹא ּבָ ָבִרים ָרתּוי לֹו ּכְ ָעה ּדְ ַאְרּבָ ל ּבְ ּכֵ ְסתַּ ל ַהּמִ    :עֹוָלםָל ּכָ

ַמְעָלה,  ַמה ּלְ   ּבְ
ה,  ַמטָּ   ַמה ּלְ
ָפִנים,   ַמה ּלְ

ָאחֹור.    ּוַמה ּלְ
א ָלעֹוָלם ּלא ּבָ בֹוד קֹונֹו ָרתּוי לֹו ׁשֶ ּלא ָחס ַעל ּכְ   . ְוָכל ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

א:  ָאַמְרּתְ  ֵריׁשָ ָיִחיד"ּבְ ָבה ּבְ ְרּכָ מֶּ   , "ְולֹא ּבַ
ן ָה ": ָאַמְרּתְ  ַוֲהַדר א ִאם ּכֵ ְעּתוֹ ֶאּלָ   ! "ָיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמּדַ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ה,  לֹׁשָ ֲעָריֹות ִלׁשְ ין ּבָ   ֵאין ּדֹוְרׁשִ
ַנִים,  ית ִלׁשְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ   ְולֹא ּבְ

ָבה ְלָיִחיד  ְרּכָ ּמֶ   ְולֹא ּבַ
ְעּתֹו.  ן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמּדַ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

  
  
  

 רש"י
. בשלשה. מתני' אין דורשין

   שנים והוא:
   . אחד והוא:בשנים
. אין שם אלא הוא לבדו ביחיד

   ובגמ' מפרש לה:
. הני דמפרש ארבעה דברים

   ואזיל:
. מרקיע שעל ראשי מה למעלה

   החיות:
   . מהן:ומה למטה

. חוץ למחיצת ומה לפנים
   רקיע למזרח:ה

   . למערב:ומה לאחור
. אינו יכול להיות מה תוספות

שפירש המורה מה לפנים חוץ 
למחיצת הרקיע ומה לאחור 
למערב מדפריך בגמ' בשלמא 
מה למעלה ומה למטה ומה 
לאחור לחיי אלא לפנים מה 
דהוה הוה אלמא מה לפנים 
קודם לעולם הוא ועוד 
בתוספתא מה לפנים ומה 

ה עתיד לאחור מה היה ומ
   להיות ע''כ תוס':

. בגמ' כל שלא חס על כבוד קונו
   מפרש מאי היא:

. טוב ויפה היה לו רתוי הוא לו
אם לא בא לעולם ואומר אני 
שהוא לשון רחמנות כלומר 
מרוחם הוא אם לא בא לעולם 
ודוגמתו בתורת כהנים אל 
אלעזר ואל איתמר בניו 
הנותרים (ויקרא י) ראויין היו 

יתה הכתוב לישרף אלא שר
   לאהרן:

  
  

. גמ' אמרת ולא במרכבה ביחיד
וכיון דיחידי הוא ואינו שומע 
מפי הרב על כרחך מדעתו הוא 
מבין וקאסרת ליה והדר אמרת 
אלא אם כן היה חכם ומבין 

   מדעתו:
   . לבד מן הדורש:לשלשה

. לא במעשה בראשית לשנים
   וכ''ש לשלשה:

. לתלמיד ולא במרכבה ליחיד
   יחיד:

כן היה חכם ומבין  אלא אם
. שלא יצטרך לשאול לרב מדעתו

כשיסתפק לו דלאו אורח ארעא 
   לפרושא בהדיא:
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        יא, ב יא, ב יא, ב יא, ב  .2
ֲעָר " ין ּבַ הֵאין ּדֹוְרׁשִ לֹׁשָ ׁשְ   . "יֹות ּבִ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ְכִתיב ּום ּדִ רוֹ  :ִאיֵליָמא ִמׁשּ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ   ,(ויקרא יח, ו)  34""ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ
ֵרי,  - "ִאיׁש ִאיׁש"   ּתְ

רֹו" ׂשָ ֵאר ּבְ   ַחד,  - "ׁשְ
  ."לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה"ְוָאַמר ַרֲחָמָנא: 

  
ה א ֵמַעּתָ    ,ֶאלָּ

ְכִת  ל ֱאלָֹהיו"יב: ּדִ י ְיַקּלֵ   , (ויקרא כד, טו) "ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
ְרעֹו ַלּמֶלְך" ן ִמּזַ ר ִיּתֵ   , (ויקרא כ, ב) "ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ

   !ָהִכי ַנִמי?
ם, ְוַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה כְּ  ֵ ת ַהׁשּ ְרּכַ ּמּוְזָהִרין ַעל ּבִ ֵעי ֵליּה ְלַרּבֹות ֶאת ַהּגֹוִים, ׁשֶ א ָהְנהּו ִמיּבָ ָרֵאל. ֶאלָּ   ִיׂשְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּמּוְזָהִרין ַעל ָהֲעָריֹות ּכְ ֵעי ֵליּה ְלַרּבֹות ֶאת ַהּגֹוִים ׁשֶ   ַהאי ַנִמי ִמיּבָ
  

א ְכִתיב ,ֶאלָּ י" :ִמּדִ ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ   , (ויקרא יח, ל) "ּוׁשְ
ם" ַמְרּתֶ ֵרי,  -  "ּוׁשְ   ּתְ
י" ַמְרּתִ   ַחד,  -  "ִמׁשְ

י ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹ "לְ ְוָאַמר ַרֲחָמָנא:    . (ויקרא יח, ל) ת"ִבְלּתִ
  

ה א ֵמַעּתָ    ,ֶאלָּ
ְכִתיב ת" :ּדִ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרּתֶ    ?!(שמות לא, יד) "ּוׁשְ

ּצֹות" ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ   ?!(שמות יב, יז) "ּוׁשְ
ֶמֶרת ַהּקֹ  ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ    ?!(במדבר יח, ה) ֶדׁש""ּוׁשְ

   ?!ָהִכי ַנִמי
  
א ָאַמר ֶא  יּלָ   : ַרב ַאׁשִ

ה"ַמאי  לֹׁשָ ׁשְ ֲעָריֹות ּבִ ין ּבַ    "?ֵאין ּדֹוְרׁשִ
ה.  לֹׁשָ ׁשְ ִסְתֵרי ֲעָריֹות ּבִ ין ּבְ   ֵאין ּדֹוְרׁשִ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  ְסָבָרא הּוא. 

  
ְייהּו,  י ַרּבַ י ָיְתֵבי ַקּמֵ ֵרי ּכִ י ּתְ   ּבֵ

יּה, ְוִאיָדְך ַמ  ֲהֵדי ַרּבֵ ֵקיל ְוָטֵרי ּבַ ָמָראַחד ׁשָ    .ְצֵלי אּוְדֵניּה ִלּגְ
יּה  ֲהֵדי ַרּבֵ ֵקיל ְוָטֵרי ּבַ ָלָתא, ַחד ׁשָ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ,ּתְ ְקלּו ְוָטרּו ּבַ ֵרי ׁשָ ְייהוּ  ,ְוָהָנְך ּתְ    .ְוָלא ָיְדִעי ַמאי ָקָאַמר ַרּבַ

ִרי ִאיּסּוָרא ֲעָריֹות ְוָאתּו ְלִמיׁשְ   .ּבַ
  

ל ַהּתֹוָרה ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי   ּכָ
  

אֵניֲעָרי    ,ֹות ׁשָ
  ָאַמר ָמר: ּדְ 
ֶזל ַוֲעָריֹות " ה ָלֶהם - ּגֶ ָדָתן ּוִמְתַאּוָ   . (מכות כג:) "ַנְפׁשֹו ְמַחּמְ
  

ֶזל ַנִמי ,ִאי ָהִכי    !ּגֶ
  

   :ֲעָריֹות
ָפָניו  ּלא ּבְ ין ׁשֶ ָפָניו ּבֵ ין ּבְ   ָנֵפיׁש ִיְצֵריּה.  - ּבֵ

ֶזל    :ּגֵ
ָפָניו    ,ָנֵפיׁש ִיְצֵריּה  - ּבְ

ָפ  ּלא ּבְ    .ָלא ָנֵפיׁש ִיְצֵריּה  -ָניו ׁשֶ

                                                             
34

רוֹ    ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ רוֹ ִאיׁש ִאיׁש ֶאל כָּ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ רוֹ ִאיׁש ִאיׁש ֶאל כָּ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ רוֹ ִאיׁש ִאיׁש ֶאל כָּ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ   לא תקרבו לגלות ערוה ִאיׁש ִאיׁש ֶאל כָּ

 רש"י

אמר רחמנא לא תקרבו לגלות ו
. לא תקרבו שלשתכם זה ערוה

אצל זה לגלות טעמי פרשת 
   עריות:

. שאינן מפורשות בסתרי עריות
כגון בתו מאנוסתו ואם חמיו 
ואם חמותו דנפקי במס' 

 ן (דף עה.) מדרשא:סנהדרי
. נושא ונותן בהלכה שקיל וטרי

   עם רבו:
. מטה אזנו ושומע מצלי אודניה

דבריהן והן שומעין את דברי 
הרב אבל כשהן שלשה שקלי 
וטרו הנך תרי זה עם זה ולא 
שמעו מאי דאמר רבן ואתו 
למישרי איסורא בעריות על ידי 
שלא שמעו מפי הרב כשדרש בו 

   איסור:
. עריות כו'דאמר מר גזל ו

במתניתין בתרייתא דמסכת 
   מכות (דף כג:):

. כשהוא רואה לפניו בפניו
   שיכול לגזול:

. דאין שנים מנא הני מילי
   שואלין במעשה בראשית:

. מה היה קודם יכול ישאל אדם
   שנברא העולם:

יכול לא ידרוש ולא ישאל 
. דהא למן בששת ימי בראשית

בריית אדם הוא דיהיב רשותא 
  רב שבת נברא:והוא בע
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––יא, ב יא, ב יא, ב יא, ב  .3
ַנִים" ׁשְ ית ּבִ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ   . "ְולֹא ּבְ

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשֹ " י ׁשְ 35"ִנים"ּכִ
  , (דברים ד, לב) 

   ,ׁשֹוֵאל –ָיִחיד 
ַנִים    ׁשֹוֲאִלין.  - ְוֵאין ׁשְ

ַא  ְבָרא ָהעֹוָלםָיכֹול ִיׁשְ ּנִ    ?ל ָאָדם קֹוֶדם ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ" :תַּ ר ּבָ   . (דברים ד, לב) "ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ

ית ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ַאל ָאָדם ִמׁשּ    ?ָיכֹול לֹא ִיׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ר ָהיּו ְלָפֶניָך"ְלָיִמים ִראׁשֹ "תַּ 36ִנים ֲאׁשֶ

  . ד, לב) (דברים 
ַאל ָאָדם ַמְעָלה :ָיכֹול ִיׁשְ ה ?ַמה ּלְ ַמטָּ ָפִנים ?ּוַמה ּלְ ָאחֹור ?ַמה ּלְ    ?ּוַמה ּלְ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָמִים"תַּ ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ   , (דברים ד, לב) "ּוְלִמְקֵצה ַהׁשּ
ַמִים  ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ ִמְקֵצה ַהׁשּ ה ׁשֹוֵאל,  - ִמּלְ   ַאתָּ

ה ׁשֹוֵאל ְוֵאי ַמְעָלה - ן ַאתָּ ה ?ַמה ּלְ ַמטָּ ָפִנים ?ַמה ּלְ ָאחֹור ?ַמה ּלְ   . "?ַמה ּלְ
   

ָנְפָקא ֵליּה ִמ    יב,א א ּדְ ּתָ ָמִים"ָהׁשְ ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ   , "ְלִמְקֵצה ַהׁשּ
ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ" ר ּבָ ה ִלי?  - "ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ   ָלּמָ

  
יְד כִּ    ְלָעָזר. ֶא  ַרּבִ
  
יָאַמר ּדְ    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

  ִמן ָהָאֶרץ ַעד ָלָרִקיַע,  -ָאָדם ָהִראׁשֹון 
ֱאַמר:  ּנֶ ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץׁשֶ ר ּבָ 37""ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ

  . (דברים ד, לב) 
רּוְך הּוא ָיָדיו ָעָליו ּוִמיֲעטֹו,  דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ַרח ִהּנִ ּסָ   ְוֵכיָון ׁשֶ

ֱאַמר: ׁשֶ  ָכה"ּנֶ ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ   . (תהלים קלט, ה) "ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  ָאָדם ָהִראׁשֹון, ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ָהָיה, 

ֱאַמר:  ּנֶ ָ ׁשֶ ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהׁשּ ר ּבָ ָמִים""ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ָ   , ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ
רּוְך הּוא ָידֹו ָעָליו ּוִמיֲעטֹו,  דֹוׁש ּבָ יַח ַהּקָ ַרח ִהּנִ ּסָ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ֱאַמר  ּנֶ ָכה"ׁשֶ ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ   . "ַוּתָ
  

  ִאי ָהִכי, 
  ָקׁשּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי! 

  
יעּוָרא הּוא.    ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ׁשִ

  
  
  
  

                                                             
35

ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים   י ׁשְ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹניםּכִ י ׁשְ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹניםּכִ י ׁשְ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹניםּכִ י ׁשְ   אשר היו לפניך ּכִ
36

ר ָהיּו ְלָפֶניךָ שאל נא ְלָיִמים ִר שאל נא ְלָיִמים ִר שאל נא ְלָיִמים ִר שאל נא ְלָיִמים ִר    ר ָהיּו ְלָפֶניךָ אׁשִנים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ְלָפֶניךָ אׁשִנים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ְלָפֶניךָ אׁשִנים ֲאׁשֶ   אׁשִנים ֲאׁשֶ
37

ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ולמקצה השמים   ר ּבָ ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ולמקצה השמיםְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ר ּבָ ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ולמקצה השמיםְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ר ּבָ ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ולמקצה השמיםְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ר ּבָ   ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ

 רש"י
. לומר לימים ראשונים תלמוד

  :מיום ראשון
והשתא דנפקא לן מן ולמקצה 

. דאסור לשאול מה השמים
שיש חוץ למחיצות ממילא 
נפקא לן דאסור לשאול בקודם 
שנברא דהיא היא מה שהיה 
קודם לברייתו הוא עכשיו חוץ 
למחיצתו הלכך למן היום אשר 

וטי מיניה ברא אדם למה לי למע
   קודם שנברא העולם:

. על על הארץ ולמקצה השמים
   הארץ היה ומגיע לשמים:

. שתי פעמים אחור וקדם צרתני
יצרתני תחלה גבוה ולבסוף 

   שפל:
. כשהיה מסוף העולם ועד סופו

שוכב היה ראשו למזרח ורגליו 
   למערב:
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        יב, איב, איב, איב, א .4
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבְוָאַמר 

יֹום ִראׁשֹון ָבִרים ִנְבְראּו ּבְ ָרה ּדְ   ְוֵאּלּו ֵהן:  ,ֲעׂשָ
ַמִים ָוָאֶרץ,    ׁשָ

  הּו ָובהּו, ּתֹ
ְך,    אֹור ָוחֹׁשֶ
  רּוַח ּוַמִים, 

ת ַלְיָלה.  ת יֹום ּוִמּדַ   ִמּדַ
  
ַמִים ָוָאֶרץ"    ,"ׁשָ

ְכִתיב ַמ  :ּדִ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ    .(בראשית א, א) ִים ְוֵאת ָהָאֶרץ""ּבְ
  
   ,"הוּ הּו ָובֹ ּתֹ"

ְכִתיב    .(בראשית א, ב) הּו""ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹ  :ּדִ
  
ךְ "   , "אֹור ָוחֹׁשֶ

ְכִתיב ְך ּדִ ֵני ְתהֹום" :חֹׁשֶ ְך ַעל ּפְ   , (בראשית א, ב) "ְוחֹׁשֶ
ְכִתיב    .א, ג) (בראשית "ַוּיאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור" :אֹור ּדִ

  
   ,"רּוַח ּוָמִים"

ְכִתיב ִים" :ּדִ ֵני ַהּמָ    .(בראשית א, ב) "ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ
  
ת ָלְיָלה" ת יֹום ּוִמּדַ    ,"ִמּדַ

ְכִתיב   . (בראשית א, ה) ֶקר יֹום ֶאָחד""ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֹ  :ּדִ
  

ָנא:    ּתָ
יף ֶאת ּכָ  -הּו ּתֹ" ּקִ ּמַ ְך, ַקו ָירֹוק ׁשֶ ּנּו ָיָצא חֹׁשֶ ּמֶ ּמִ   ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו, ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ְך ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו"ׁשֶ ת חֹׁשֶ   . (תהלים יח, יב) "ָיׁשֶ
ֶהן יֹוְצִאין ַמִים,  -הּו ּבֹ ּמֵ הֹום, ׁשֶ תְּ עֹות ּבַ מֹות ַהְמׁשּוּקָ   ֵאּלּו ֲאָבִנים ַהְמפּוּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ   . "(ישעיהו לד, יא) הּו"ַאְבֵני בֹ "ְוָנָטה ָעֶליָה ַקו תֹהּו וְ ׁשֶ
  

יֹום ִראׁשֹון ִאיְבִרי?    !ְואֹור ּבְ
ן אֹ  :ְוָהְכִתיב ּתֵ ָמִים""ַוּיִ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ   , (בראשית א, יז) ָתם ֱאלִֹהים ּבִ

  ! (בראשית א, יט) ֶקר יֹום ְרִביִעי""ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֹ  :ּוְכִתיב
  
יְד כִּ     ,ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יָאַמר ּדְ    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

יֹום ִראׁשֹון רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ   ָאָדם צֹוֶפה ּבֹו ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו.  ,אֹור ׁשֶ
יֶהם ְמקּוְלָקִלי ֲעׂשֵ ּמַ ָגה ְוָרָאה ׁשֶ ּלָ ּבּול ּוְבדֹור ַהּפַ דֹור ַהּמַ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּכֵ ְסּתַ ּנִ יָון ׁשֶ    ,םּכֵ

  ָעַמד ּוְגָנזֹו ֵמֶהן, 
ֱאַמר:  ּנֶ ִעים אֹוָרם"ׁשֶ ַנע ֵמְרׁשָ   . (איוב לח, טו) "ְוִיּמָ
ָנזוֹ     ?ּוְלִמי ּגְ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹ  ּדִ   א, ַלּצַ
ֱאַמר:  ּנֶ י טֹוב"ׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ   , (בראשית א, ד) "ַוּיַ

יק,  א ַצּדִ   ְוֵאין טֹוב ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ י טֹוב"ִאְמרּו ׁשֶ יק כִּ   . (ישעיהו ג, י) "ַצּדִ

ַמח,  יִקים ׂשָ ָנזֹו ְלַצּדִ ּגְ ָרָאה אֹור ׁשֶ   ֵכיָון ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ָמח"ׁשֶ יִקים ִיׂשְ   . (משלי יג, ט) "אֹור ַצּדִ

  
ֵאי ַתּנָ    ,ּכְ

יֹום ִראׁשֹון" רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ    ,אֹור ׁשֶ
יט ּבֹו ִמּסֹוף    ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ָאָדם צֹוֶפה ּוַמּבִ

ְבֵרי  יּדִ   . בַיֲעקֹ ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יֹום ִראׁשֹון, ְולֹא ִנְתלּו ַעד יֹום ְרִביִעי ְבְראּו ּבְ ּנִ   . "ֵהן ֵהן ְמאֹורֹות ׁשֶ

 רש"י
   . לקמן מפרש להו:תהו ובהו

שעות  . כ''דמדת יום ומדת לילה
   בין שניהם:

. למדת ישת חשך סביבותיו
   שקו החשך מקיף את השמים:

   . לשון ליחלוח:מפולמות
. למדת קו תהו ואבני בהו

   שהתהו קו והבהו אבנים:
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        יב, איב, איב, איב, א .5
ר טּוְבָיאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ

ָבִרים ִנְבָרא ָהעֹוָלם:  ָרה ּדְ ֲעׂשָ   ּבַ
ָח    ְכָמה, ּבְ

  ּוִבְתבּוָנה, 
  ּוְבַדַעת, 

  ַח, ּוְבכֹ 
  ּוִבְגָעָרה, 

  ּוִבְגבּוָרה, 
ֶצֶדק,    ּבְ

ט,  ּפָ   ּוְבִמׁשְ
ֶחֶסד,    ּבְ

  ּוְבַרֲחִמים. 
  
ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה"    ,"ּבְ

ְכִתיב ְתבּוָנה" :ּדִ ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ׁשָ   . (משלי ג, יט) "ה' ּבְ
  
ַדַעת"    ,"ּבְ
הֹומֹות ִנְבָקעּו" :ְכִתיבּדִ  ַדְעּתֹו ּתְ   . (משלי ג, כ) "ּבְ
  
כֹ "    ,"ַח ּוְגבּוָרהּבְ

ְכִתיב כֹ  :ּדִ ְגבּוָרה""ֵמִכין ָהִרים ּבְ   . (תהלים סה, ז) חֹו ֶנְאָזר ּבִ
  
ְגָעָרה"    ,"ּבִ

ְכִתיב ֲעָרתֹו" :ּדִ ַמִים ְירֹוָפפּו ְוִיְתְמהּו ִמּגַ   . (איוב כו, יא) "ַעּמּוֵדי ׁשָ
  
ט" ּפָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ    ,"ּבְ

ְכִתיב ְסֶאָך" :ּדִ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ   . (תהלים פט, טו) "ֶצֶדק ּוִמׁשְ
  
ֶחֶסד ְוַרֲחִמים"    ,"ּבְ

ְכִתיב ה" :ּדִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ   . (תהלים כה, ו) "ְזכר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
דוֹ  ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ּבְ   ׁש ּבָ

ִתי,  ל ׁשְ י ְפָקִעּיֹות ׁשֶ ּתֵ ׁשְ   ָהָיה ַמְרִחיב ְוהֹוֵלְך ּכִ
רּוְך הּוא ְוֶהֱעִמידֹו,  דֹוׁש ּבָ ַער ּבֹו ַהּקָ ּגָ   ַעד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲעָרתֹו"ׁשֶ ַמִים ְירֹוָפפּו ְוִיְתְמהּו ִמּגַ    .(איוב כו, יא) "ַעּמּוֵדי ׁשָ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ַמר ָא ּדְ ְוַהְיינּו 
ְכִתיב י" :ַמאי ּדִ ּדַ    ?(בראשית יז, א) "ֲאִני ֵאל ׁשַ

יֲאִני ה י ָלעֹוָלם ּדַ ָאַמְרּתִ   . ּוא ׁשֶ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ם ָהָיה ַמְרִחיב ְוהֹוֵלְך,  רּוְך הּוא ֶאת ַהּיָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

רוּ  דֹוׁש ּבָ ַער ּבֹו ַהּקָ ּגָ ׁשֹו, ַעד ׁשֶ   ְך הּוא, ְוִיּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָהרֹות ֶהֱחִריב"ׁשֶ הּו ְוָכל ַהּנְ ׁשֵ ּבְ ם ַוּיַ ּיָ   . (נחום א, ד) "ּגֹוֵער ּבַ

  
  
  
  

 רש"י
   . יודע מה שלמד:חכמה
. שהוא מבין דבר חדש תבונה

   מפלפול חכמתו:
   . ישוב:דעת

   . הוא כח הזרוע:כח
   ב:. גבורת הלגבורה
. נזיפה כדאמרינן לקמן גערה

   שגער בו ועמד:
   . לומישי''ל בלע''ז:פקעיות
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        בבבב- - - - יב, איב, איב, איב, א .6
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ְך ִנְבֵראת ָהָאֶרץ,  ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ַמִים ִנְבְראּו תְּ   ׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵראׁשִ ׁשֶ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ""ּבְ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ   . (בראשית א, א) ית ּבָ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ַמִים,  ְך ׁשָ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ   ֶאֶרץ ִנְבֵראת תְּ
ֱאַמר:  ּנֶ ָמִים"ׁשֶ יֹום ֲעׂשֹות ה' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ   . (בראשית ב, ד) "ּבְ

לָאַמר ָלֶהם  ית ִהּלֵ ּמַ ְל  ּבֵ   : איֵבית ׁשַ
ִית?!  ְך ּבֹוֶנה ּבַ יה ְוַאַחר ּכָ   ְלִדְבֵריֶכם, ָאָדם ּבֹוֶנה ֲעִלּיָ

ֶנֱאַמר:  ֶ תֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה"ׁשּ ַמִים ַמֲעלֹוָתיו ַוֲאֻגּדָ ָ   . (עמוס ט, ו) "ַהּבֹוֶנה ַבׁשּ
איָאַמר ָלֶהם  ּמַ ית ׁשַ לְל  ּבֵ   : ֵבית ִהּלֵ

ַרְפַרף, ְוַא  ה ׁשְ א?! ְלִדְבֵריֶכם ָאָדם עֹוׂשֶ סֵּ ה ּכִ ְך עֹוׂשֶ   ַחר ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹ  :ׁשֶ ַמִים ּכִ ָ   . (ישעיהו סו, א) ם ַרְגָלי""ּכה ָאַמר ה' ַהׁשּ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ַאַחת ִנְבְראּו,    ֶזה ְוֶזה ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָמִים קֹ ׁשֶ ָחה ׁשָ ו"ֵרא ֲאִני ֲאֵלי"ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטּפְ   . "(ישעיהו מח, יג) ֶהם ַיַעְמדּו ַיְחּדָ
  

ו"ְוִאיָדְך ַמאי    ? "ַיְחּדָ
  

ִפי ֵמֲהָדֵדי.  ּלְ ּתַ ָלא ִמׁשְ   ּדְ
  

  ָקׁשּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי! 
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָרא ָהָאֶרץ ְך ּבָ ַמִים ְוַאַחר ּכָ ָרא ׁשָ ְבְראּו, ּבָ ּנִ ׁשֶ    .ּכְ

ָטה ּנָ ַמִים. ָנָטה ָהָאֶרץ ְוַא  ,ּוְכׁשֶ ְך ָנָטה ׁשָ   ַחר ּכָ
  

ַמִים"?    ַמאי "ׁשָ
  

יָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ
ם ַמִים.  ָ ׁשּ   ׁשֶ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ   :ּבְ

רּוְך הּוא ּוְטָרָפן" דֹוׁש ּבָ ֱהִביָאן ַהּקָ ד ׁשֶ ה ֵמֶהן ָרִקיַע  ֵאׁש ּוַמִים, ְמַלּמֵ ֶזה, ְוָעׂשָ   . "ֶזה ּבָ
  

ַאל  יׁשָ ָמֵע  ַרּבִ יֶאת  אלִיׁשְ ֶדֶרְך,  ֲעִקיָבא ַרּבִ ִכין ּבְ ָהיּו ְמַהלְּ ׁשֶ   ּכְ
ּתָ ֶאת וֹ ָאַמר ל ׁשְ יּמַ ִ ׁשּ ה ׁשֶ ם זוּ : ַאּתָ ָנה,  ַנחּום ִאיׁש ּגַ ִים ׁשָ ּתַ ִרים ּוׁשְ   ֶעׂשְ

ּתֹוָרה,  ּבַ ין" ׁשֶ ל "ֶאּתִ ָהָיה ּדֹוֵרׁש ּכָ   ׁשֶ
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" ָ ֶהן? ֶמה ָהיָ  - (בראשית א, א) "ֵאת ַהׁשּ   ה ּדֹוֵרׁש ּבָ

ַמִים ָוָאֶרץ' :: ִאיּלּו ֶנֱאַמרלוֹ ָאַמר    , 'ׁשָ
מוֹ  ַמִים ׁשְ רּוְך הּוא ָהִייִתי אֹוֵמר: ׁשָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ   . ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ יו ׁשֶ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ"ַעְכׁשָ ָ   , "ֵאת ַהׁשּ
ַמִים" ׁש,  - "ׁשָ ַמִים ַמּמָ ׁש  -  "ָאֶרץ"ׁשָ   .ֶאֶרץ ַמּמָ

ה ִלי -  ֶאת ָהָאֶרץ""   יב,ב    ?ָלּמָ
ַמִים ָלָאֶרץ.  ים ׁשָ   ְלַהְקּדִ

  
   .(בראשית א, ב) הּו""ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹ 

א ֵריׁשָ ַמִים ַאְתֵחיל ּבְ ָ ׁשּ ִדי ּבַ ה ֶאֶרץ ,ִמּכְ יב ַמֲעׂשֵ ָקא ָחׁשֵ ָנא ּדְ    ?ַמאי ׁשְ
  

ֵבי  ָנא ּדְ יּתָ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ׂשָ " ל ְלֶמֶלְך ּבָ ימּו ְלִפְתִחי. ָמׁשָ ּכִ ָאַמר ַלֲעָבָדיו: ַהׁשְ   ר ָוָדם ׁשֶ

ים.  ים ַוֲאָנׁשִ ים ּוָמָצא ָנׁשִ ּכִ   ִהׁשְ
ַח  ּבֵ    ?ְלִמי ְמׁשַ

ים ּכִ ים ְוִהׁשְ ּכִ ְרּכֹו ְלַהׁשְ ֵאין ּדַ ."ְלִמי ׁשֶ

 רש"י
שנאמר הבונה בשמים 

   . אלמא עלייה מיקרו:מעלותיו
. לרגליו וכסא לישב על שרפרף

כרחך הכסא עשוי תחלה ולפי 
גובה הכסא הוא מתקן 

   השרפרף:
. מסיפיה אף ידי יסדה ארץ וגו'

יעמדו יחדו  דקרא יליף דכתיב
כשבראן ועשאן פקעיות כמו 

   שאמרנו למעלה:
  . עירבן: וטרפן

. דאי לא להקדים שמים לארץ
כתיב את הוה אמינא כאחת 
נבראו אלא שאי אפשר לקרות 
שני שמות כאחת להכי כתב את 

  להקדים:
למי שאין דרכו להשכים 

. הכא נמי דקרא והשכים
לשמים תחלה ה''ל ארץ אין 

כים ועוד שכל מעשה דרכו להש
ארץ מתונים ומעשה שמים 
במהירות וזו השכימה עמה 
שנבראו כאחת לכך התחיל 

  לספר מעשיה תחלה:
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        בבבב    יב,יב,יב,יב, .7
ְנָיא    :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  יֹוִסי ַרּבִ
רֹואֹות ְוֵאיָנן יוֹ  ִרּיֹות ׁשֶ   ְדעֹות ָמה רֹואֹות, אֹוי ָלֶהם ַלּבְ

  . עֹוְמדֹות ְוֵאין יֹוְדעֹות ַעל ָמה ֵהן עֹוְמדֹות
   ?ָהָאֶרץ ַעל ָמה עֹוֶמֶדת

  ַעל ָהַעּמּוִדים, 
ֱאַמר: ּנֶ צּון" ׁשֶ ּלָ קֹוָמּה ְוַעּמּוֶדיָה ִיְתּפַ יז ֶאֶרץ ִמּמְ ְרּגִ   . (איוב ט, ו) "ַהּמַ

ִים    ,ַעּמּוִדים ַעל ַהמַּ
ֱאַמר: ּנֶ ִים"ַקע "ְלרֹ  ׁשֶ   . (תהלים קלו, ו) ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

   ,ַמִים ַעל ֶהָהִרים
ֱאַמר: ּנֶ   . (תהלים קד, ו) "ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים" ׁשֶ

   ,רּוַח ּבְ ָהִרים 
ֱאַמר: ּנֶ ה יֹוֵצר ָהִרים ּובֹ  ׁשֶ י ִהּנֵ   . (עמוס ד, יג) ֵרא רּוַח""ּכִ

ְסָעָרה    ,רּוַח ּבִ
ֱאַמר: ּנֶ   . (תהלים קמח, ח) ה ְדָברֹו"ׂשָ "רּוַח ְסָעָרה עֹ  ׁשֶ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְזרֹועֹו ׁשֶ לּוָיה ּבִ    ,ְסָעָרה תְּ
ֱאַמר: ּנֶ ַחת ְזרֹ  ׁשֶ   .(דברים לג, כז) ת עֹוָלם"עֹ "ּוִמּתַ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ר ַעּמּוִדים עֹוֶמֶדת,  ֵנים ָעׂשָ   ַעל ׁשְ

ֱאַמר: ּנֶ ים ְלִמְס  ׁשֶ ֻבלֹת ַעּמִ ב ּגְ ָרֵאל""ַיּצֵ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ   . (דברים לב, ח) ּפַ
  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

ְבָעה ַעּמּוִדים,    ׁשִ
ֱאַמר: ּנֶ ְבָעה" ׁשֶ   . (משלי ט, א) "ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ

י ּמּוַע  ַרּבִ ן ׁשַ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ
  ַעל ַעּמּוד ֶאָחד, 

מֹו,  יק ׁשְ   ְוַצּדִ
ֱאַמר: ּנֶ יק ְיסֹוד עֹולָ  ׁשֶ   . "(משלי י, כה) ם""ְוַצּדִ

  
  

  : ְיהּוָדה ַרבָאַמר 
ֵני ְרִקיִעים ֵהן,    ׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָמִים"ׁשֶ ָ ֵמי ַהׁשּ ַמִים ּוׁשְ ָ   . (דברים י, יד) "ֵהן ַלה' ֱאלֶֹהיָך ַהׁשּ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
ְבָעה,    ׁשִ

  ְוֵאּלּו ֵהן: 
  ִוילֹון, 

  ָרִקיַע, 
ָחִקים,    ׁשְ

  ְזבּול, 
  ָמעֹון, 
  ָמכֹון, 

  ֲעָרבֹות. 
  
לּום,  - "ִוילֹון" ׁש ּכְ ּמֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ

ֲחִרית ְויֹוֵצא ַעְרִבית,  א ִנְכָנס ׁשַ   ֶאלָּ
ית,  ֵראׁשִ ה ּבְ ָכל יֹום ַמֲעׂשֵ ׁש ּבְ   ּוְמַחּדֵ

ֱאַמר:  ּנֶ אֹ "ַהּנֹוֶטה ַכּדֹ ׁשֶ ֵחם ּכָ ְמּתָ ַמִים ַוּיִ ֶבת"ק ׁשָ   . (ישעיה מ, כב) ֶהל ָלׁשָ
  
ּבֹו ַח  -  "ָרִקיַע " לֹות ְקבּוִעין, ׁשֶ ה ּוְלָבָנה ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ   ּמָ

ֱאַמר:  ּנֶ ן אֹ ׁשֶ ּתֵ ָמִים""ַוּיִ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ   . (בראשית א, יז) ָתם ֱאלִֹהים ּבִ
  
ָחִקים" יִקים,  - " ׁשְ ּדִ ּבֹו ֵרַחִיים עֹוְמדֹות ְוטֹוֲחנֹות ָמן ַלּצַ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ַעל ְוַדְלֵתי ׁשֶ ָחִקים ִמּמָ ְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאכֹ "ַוְיַצו ׁשְ ָתח. ַוּיַ ַמִים ּפָ   . כד)-(תהלים עח, כג "לׁשָ
  

 רש"י
. מה ענין יוצר הרים ובורא רוח

זה אצל זה אלא ללמדך 
   שההרים עומדין על הרוח:
. דבר רוח סערה עושה דברו

   הרוח סערה עשאתו:
   . כל היצירה:ומתחת
   . הסובלות אותו:עולם זרועות

. לתוך תיקו והאור נכנס שחרית
   נראה:

. מתיקו ומתפשט ויוצא ערבית
למטה מן האור והרי העולם 
חשוך וזהו חידושו למעשה 

   בראשית בכל יום:
. יריעה טייל''א בלעז כדוק

אלמא יש שמים שאין משמשין 
   אלא תשמיש יריעה פרוסה:
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נּוי,  - "ְזבּול" ַח ּבָ ׁש, ּוִמְזּבֵ ְקּדָ ַלִים, ּוֵבית ַהּמִ ּבֹו ְירּוׁשָ   ׁשֶ
ן, וּ  דֹול, עֹוֵמד ּוַמְקִריב ָעָליו ָקְרּבָ ר ַהּגָ ַ   ִמיָכֵאל, ַהׂשּ

ֱאַמר:  ּנֶ נֹׁשֶ ית ְזֻבל"ּבָ ָך עֹוָלִמים" ה ָבִניִתי ּבֵ ְבּתְ   . (מלכים א' ח, יג) ָלְך ָמכֹון ְלׁשִ
  

ַמִים" ִאיְקִרי "ׁשָ    ?ּוְמָנַלן ּדְ
  

ְכִתיב:  ָך"ּדִ ָך ְוִתְפַאְרּתֶ ֻבל ָקְדׁשְ ַמִים ּוְרֵאה ִמּזְ ָ ט ִמׁשּ   . (ישעיהו סג, טו) "ַהּבֵ
  
אֹוְמרֹות ׁשִ  - "ָמעֹון" ֵרת, ׁשֶ ָ ל ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ יּתֹות ׁשֶ ּבֹו ּכִ ּיֹום, ׁשֶ ְיָלה ְוָחׁשֹות ּבַ ּלַ   יָרה ּבַ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ֵני ְכבֹוָדן ׁשֶ   ִמּפְ
ֱאַמר:  ּנֶ ירֹ ׁשֶ ְיָלה ׁשִ ה ה' ַחְסּדֹו ּוַבלַּ י""יֹוָמם ְיַצּוֶ   . (תהלים מב, ט) ה ִעּמִ

   
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ְיָלה  ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ל ָהעֹוֵסק ּבַ רּוְך הּוא מֹוׁשֵ  - ּכָ דֹוׁש ּבָ ּיֹום, ַהּקָ ל ֶחֶסד ּבַ   ְך ָעָליו חּוט ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ה' ַחְסּדֹו"ׁשֶ    ."יֹוָמם ְיַצּוֶ
ַעם  ה ה' ַחְסּדֹו"ּוַמה ּטַ    ?"יֹוָמם ְיַצּוֶ

ּום  ירֹ ִמׁשּ ְיָלה ׁשִ י""ּוַבּלַ   . ה ִעּמִ
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יְוִאיּכָ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
עֹוָלם ַה  ּתֹוָרה ּבָ ל ָהעֹוֵסק ּבַ הּוא ּדֹוֶמה ְלַלְיָלהזֶּ ּכָ    – ה, ׁשֶ

הּוא ּדֹוֶמה ְליֹום,  א, ׁשֶ ל ֶחֶסד ָלעֹוָלם ַהּבָ ְך ָעָליו חּוט ׁשֶ רּוְך הּוא מֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ירֹ ׁשֶ ְיָלה ׁשִ ה ה' ַחְסּדֹו ּוַבלַּ י""יֹוָמם ְיַצּוֶ   . ה ִעּמִ

  
יָאַמר    : ֵלִוי ַרּבִ

ְבֵרי תוֹ  ל ַהּפֹוֵסק ִמּדִ יָחה ּכָ ִדְבֵרי ׂשִ ֲחֵלי ְרָתִמים,  -ָרה ְועֹוֵסק ּבְ   ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ּגַ
ֱאַמר:  ּנֶ יַח ְוׁשֶרׁש ְרָתִמים ַלְחָמם""ַהּקֹ ׁשֶ   .(איוב ל, ד) ְטִפים ַמּלּוַח ֲעֵלי ׂשִ

  
  

ַמִים" ִאיְקִרי "ׁשָ    ?ּוְמָנַלן ּדְ
  

ֱאַמר:  ּנֶ ַמ ׁשֶ ָ ָך ִמן ַהׁשּ עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ   . (דברים כו, טו) ִים""ַהׁשְ
  
ית ֲאָגִלים,    - "ָמכֹון" ית ְטָלִלים ָרִעים, ַוֲעִלּיַ ָרד, ַוֲעִלּיַ ֶלג ְואֹוְצרֹות ּבָ ּבֹו אֹוְצרֹות ׁשֶ   ׁשֶ

ל סֹוָפה וּ  ל ִקיטֹורְוַחְדָרּה ׁשֶ    ,ֵאׁש ְוַדְלּתֹוֵתיֶהן  ,ְסָעָרה, ּוְמָעָרה ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרׁשֶ 38"ֹו ַהּטֹוב"ִיְפּתַ

  . (דברים כח, יב) 
  

ְרִקיָעא ִאיְתְנהוּ  ַאְרָעא ִאיְתְנהוּ  ?ָהֵני, ּבִ    !ָהֵני ּבְ
ְכִתיב:  המֹות  ּדִ יִנים ְוָכל ּתְ ּנִ    ."ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ ּתַ

ה ְדָברֹו" ֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה עׂשָ   ! )ח-(תהלים קמח, ז ֵאׁש ּוָבָרד ׁשֶ
  

  : ַרבָאַמר  הַרב ְיהּוָד ָאַמר 
ׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ְוהֹוִריָדן ָלָאֶרץ.  יּקֵ ִוד ּבִ   ּדָ

ל עֹוָלם,  ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע"ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ע ָאּתָ   , (תהלים ה, ה) "לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ
ְמגּוְרָך ָרע ה ה', לֹא ָיגּור ּבִ יק ַאּתָ   .ַצּדִ

  
ַמִים" ִאיְקִרי "ׁשָ    ?ּוְמָנַלן ּדְ

  
ְכִתיב ָך" :ּדִ ְבּתֶ ַמִים ְמכֹון ׁשִ ָ ַמע ַהׁשּ ׁשְ ה ּתִ   .(מלכים א' ח, לז) "ְוַאּתָ

  
יִקים,  -  "ֲעָרבֹות" ל ַצּדִ ָמָתן ׁשֶ לֹום ְוִגְנֵזי ְבָרָכה, ְוִנׁשְ ים ְוִגְנֵזי ׁשָ ְנֵזי ַחּיִ ט ּוְצָדָקה, ּגִ ּפָ ּבֹו ֶצֶדק ִמׁשְ   ׁשֶ

ָעִתיד ְלִהיּבָ  מֹות ׁשֶ   ְראֹות, ְורּוחֹות ּוְנׁשָ
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ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב   ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹובִיְפּתַ ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹובִיְפּתַ ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹובִיְפּתַ   את השמים ִיְפּתַ

 רש"י
. לשון מדור מקום מעון

   שמלאכים דרין בו:
. מפני כבודן של ישראל וחשות

   שמקלסין ביום:
. יצוה יומם יצוה ה' חסדו

למלאכים לשתוק כדי לעשות 
חסד לצריכים חסד והם 

   התחתונים:
. ברקיע עם ובלילה שירה עמי

   שיר שלי שקילסתי ביום:
   . דמעון איקרי שמים:ומנלן
. לשון אוצר של פורעניות מכון

ונו ללצים כמה דאת אמר נכ
   שפטים (משלי יט):

. כל אלה שבו אוצרות שלג כו'
   לפורעניות:

. לשון (עוגל) של עליית אגלים
מים (חולין דף מא.) ולשון אגלי 
טל (איוב לח) ולשון אגן הסהר 
(שיר השירים ז) שמתחלפת ל' 
בנו''ן והם מים העומדים 

   להלקות פירות:
. יפתח ה' לך את אוצרו הטוב

   וצר לפורענות:למדת שיש לו א
   . לא יגור אצלך:לא יגורך רע

. חדא היא ויש ורוחות ונשמות
מפרשין רוח היא הנשמה 
העשויה בדמות הגוף נשמה 

   נשימה אליינ''א בלע''ז:
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רּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֵמִתים.  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ   ְוַטל ׁשֶ
ט" ּפָ ְכִתיב - "ֶצֶדק ּוִמׁשְ ְסֶאָך" :ּדִ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ   . (תהלים פט, טו) "ֶצֶדק ּוִמׁשְ
ְכִתיב – "ְצָדָקה" ְרָין" :ּדִ ִ ׁשּ ׁש ְצָדָקה ּכַ ְלּבַ   . (ישעיה נט, יז) "ַוּיִ
י" ְנֵזי ַחּיִ ְכִתיב – "םּגִ ים" :ּדִ ָך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמְ   . (תהלים לו, י) "ּכִ
לֹום" ְכִתיב – "ְוִגְנֵזי ׁשָ לֹום" :ּדִ ְקָרא לֹו ה' ׁשָ   . (שופטים ו, כד) "ַוּיִ
ְכִתיב:  - "ְוִגְנֵזי ְבָרָכה" א ְבָרָכה ֵמֵאת ה'"ּדִ ָ   . (תהלים כד, ה) "ִיׂשּ

יִקים ל ַצּדִ ָמָתן ׁשֶ ְכִתיב – ִנׁשְ ים ֵאת ה' ֱאלֶֹהיָך" :ּדִ ְצרֹור ַהַחּיִ   .(שמואל א' כה, כט) "ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדִני ְצרּוָרה ּבִ
ְראֹות ָעִתיד ְלִהיּבָ מֹות ׁשֶ ְכִתיב  - רּוחֹות ּוְנׁשָ יִתי" :ּדִ מֹות ֲאִני ָעׂשִ ָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנׁשָ י רּוַח ִמּלְ   , (ישעיה נז, טז) "ּכִ

דֹוׁש ּבָ  ָעִתיד ַהּקָ ְכִתיב –רּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֵמִתים ְוַטל ׁשֶ ִניף ֱאלִֹהים ַנֲחָלְתךָ  :ּדִ ם ְנָדבֹות ּתָ ׁשֶ    ,"ּגֶ
ּה"  ה כֹוַנְנּתָ   . (תהלים סח, י) ְוִנְלָאה ַאּתָ

ם    :ׁשָ
ָרִפים ְוַחּיֹות ַהּקֹ  ים ּוׂשְ   ֶדׁש, אֹוַפּנִ

בֹוד,  א ַהּכָ ֵרת, ְוִכּסֵ ָ   ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
ֲעָרבֹות, ֶמֶלְך ֵאל ַחי ָר  א ׁשֹוֵכן ֲעֵליֶהם ּבָ ָ   ם ְוִנׂשּ

ֱאַמר:  ּנֶ מֹו""סֹּלּו ָלרֹ ׁשֶ ָיּה ׁשְ ֲעָרבֹות ּבְ    .(תהלים סח, ה) ֵכב ּבָ
  

ִאיְקִרי  ַמִים"ּוְמָנַלן ּדְ   ? "ׁשָ
  

  , "ְרִכיָבה" "ְרִכיָבה"ָאְתָיא 
ִתיב ָהָכא:  ֲעָרבֹות""סֹלּו ָלרֹ ּכְ    ,ֵכב ּבָ
ֶעְזֶרָך"ֵכב ׁשָ "רֹ  :ּוְכִתיב ָהָתם   . (דברים לג, כו) ַמִים ּבְ

  
יִפין אֹותוֹ  ְך ְוָעָנן ַוֲעָרֶפל ַמּקִ    ,ְוחֹׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָחִקים"ׁשֶ ַכת ַמִים ָעֵבי ׁשְ תֹו ֶחׁשְ ְך ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסכָּ ת חֹׁשֶ   . (תהלים יח, יב) "ָיׁשֶ
  

א? ַמּיָ י ׁשְ א ֲחׁשֹוָכא ַקּמֵ    !ּוִמי ִאיּכָ
ֵרי" "הּוא :ְוָהְכִתיב יּה ׁשְ ָרָתא ָיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא ּוְנהֹוָרא ִעּמֵ ֵלא ֲעִמיָקָתא ּוְמַסּתְ   ! (דניאל ב, כב) ּגָ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ֵאי, ^ -  ָהא   יג,א ּוָ י ּגַ ָבּתֵ   ּבְ
י ָבָרֵאי - ָהא  ָבּתֵ    .ּבְ

  
ר ַיֲעקֹ ְוָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ

י ַה    ַחּיֹות, עֹוד ָרִקיַע ֶאָחד ֵיׁש ְלַמְעָלה ֵמָראׁשֵ
ְכִתיב ַרח ַהּנֹוָרא" :ּדִ ֵעין ַהּקֶ ה ָרִקיַע ּכְ י ַהַחּיָ   . (יחזקאל א, כב) "ּוְדמּות ַעל ָראׁשֵ

  
ר,  אן ֵיׁש ְלָך ְרׁשּות ְלַדּבֵ   ַעד ּכָ

ר.  אן ְוֵאיָלְך ֵאין ְלָך ְרׁשּות ְלַדּבֵ   ִמּכָ
ן ִסיָרא:  ֵסֶפר ּבֶ תּוב ּבְ ן ּכָ ּכֵ   ׁשֶ

ָך " ּמּוְפָלא ִמּמְ ְדרֹוׁש,  -ּבַ   ַאל ּתִ
ָך  ה ִמּמְ ְחקֹור,  - ּוַבְמכּוּסָ   ַאל ּתַ

יָת  הּוְרׁשֵ ֶ ה ׁשּ ּמַ   ִהְתּבֹוֵנן,  -ּבְ
רֹות –ֵאין ְלָך ֵעֶסק  ְסּתָ ּנִ   . "ּבַ

  

 רש"י
. והכסא מכון כסאך

בערבות הוא כדמסיק 
   לקמן:

. למדת וילבש צדקה
   שעמו צדקה שרויה:

   . קראה אצלו:ויקרא לו
. אלמא לפניו פנירוח מל

   הם:
גשם נדבות תניף אלהים 

. והאי קרא במתן וגו'
תורה כתיב שיצתה 
נשמתן שנאמר נפשי 
יצאה בדברו (שיר 
השירים ה) והניף עליהן 
טל תחייתו שנאמר גשם 
נדבות תניף אלהים והאי 
קרא משתעי במתן תורה 
במזמור יקום אלהים 

  יפוצו אויביו: 
. ונהורא עמיה בבתי גואי

   שרא:
. במובדל במופלא ממך

ומופרש ממך שלא רצה 
  הקב''ה לגלות לך:

   



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        , א, א, א, איגיגיגיג .8
ְנָיא    :ּתַ

איָאַמר " ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבָ
ע ת קֹול ְלאֹותֹו ָרׁשָ יַבּתּו ּבַ ׁשּוָבה ֱהׁשִ    ,ַמה תְּ

ָע  ׁשָ ָאַמרּבְ ה ְלֶעְליֹון" :ה ׁשֶ ּמֶ ֳמֵתי ָעב ֶאּדַ    ?(ישעיה יד, יד) "ֶאֱעֶלה ַעל ּבָ
ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו:  נוֹ ָיְצָתה ּבַ ן ּבְ ע, ּבֶ ן ָרׁשָ ע ּבֶ ע,  ָרׁשָ ל ִנְמרֹוד ָהָרׁשָ   ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ָעָליו ּבְ  ִהְמִריד ּכָ   ַמְלכּותֹו; ׁשֶ
ל ָאָדם נֹוָתיו ׁשֶ ה ׁשְ ּמָ    ?ּכַ

ָנה,  ְבִעים ׁשָ   ׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ְגבּורֹ ׁשֶ ָנה ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ָנה""ְיֵמי ׁשְ מֹוִנים ׁשָ   , (תהלים צ, י) ת ׁשְ

ָנה,    ַוֲהלֹא ִמן ָהָאֶרץ ַעד ָלָרִקיַע ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ
ָנה,  ל ָרִקיַע ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ   ְועֹוְביֹו ׁשֶ

ל ָרִקיַע ְוָרִקיַע. ְוֵכן  ין ּכָ   ּבֵ
   .ַחּיֹות ַהּקֶדׁש ְלַמְעָלה ֵמֶהן 

ם,  ֶנֶגד ּכּוּלָ   ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ּכְ
ן,  ֶנֶגד ּכּוּלָ   ַקְרסּוֵלי ַהַחּיֹות ּכְ

ן,  ֶנֶגד ּכּוּלָ   ׁשֹוֵקי ַהַחּיֹות ּכְ
ן,  ֶנֶגד ּכּוּלָ   ְרכּוֵבי ַהַחּיֹות ּכְ

ֶנֶגד ּכּוּלָ    ן, ַיְרֵכי ַהַחּיֹות ּכְ
ן,  ֶנֶגד ּכּוּלָ   ּגּוֵפי ַהַחּיֹות ּכְ

ן,  ֶנֶגד ּכּוּלָ אֵרי ַהַחּיֹות ּכְ   ַצּוְ
ן,  ֶנֶגד ּכּוּלָ י ַהַחּיֹות ּכְ   ָראׁשֵ
ן.  ֶנֶגד ּכּוּלָ   ַקְרֵני ַהַחּיֹות ּכְ

א ַה  סֵּ בֹודְלַמְעָלה ֵמֶהן ּכִ   ,ּכָ
ן,  ֶנֶגד ּכּוּלָ בֹוד ּכְ א ַהּכָ   ַרְגֵלי ִכסֵּ

בֹוד  א ַהּכָ סֵּ ן, ּכִ ֶנֶגד ּכּוּלָ   ּכְ
א ׁשֹוֵכן ֲעֵליֶהם.  ָ ם ָרם ְוִנׂשּ   ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקּיָ

ה ָאַמְרתָּ  ה ְלֶעְליֹון"ְוַאתָּ ּמֶ ֳמֵתי ָעב ֶאּדַ    ?!"ֶאֱעֶלה ַעל ּבָ
ֵתי בֹור" אֹול ּתּוָרד ֶאל ַיְרּכְ   . "טו) -(ישעיהו יד, יד  "ַאְך ֶאל ׁשְ

  
  

 רש"י
   . נבוכדנצר:לאותו רשע

. לשון נקיה היא כלומר על עליו
   עצמו ולא עלי:

   . עובי פרסותיהן:רגלי החיות
. אסתיורא שקורין קרסולי

   קביליי''א בלעז:
. הוא עצם הנמכר עם שוק

   הרגל:
. הוא עצם הירך הסמוך רכובי

ק ירך הוא עצם הקולית לשו
   התקוע במתנים:
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        יג, א יג, א יג, א יג, א  .9
יָ " ָבה ּבְ ְרּכָ ּמֶ    ,ִחידְולֹא ּבַ
ְעּתוֹ [ ן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמּדַ א ִאם ּכֵ   . ]"ֶאּלָ
  

ֵני  יּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
י ְפָרִקים"   . "ֲאָבל מֹוְסִרין לֹו ָראׁשֵ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
א י ְפָרִקים ֶאּלָ    :ֵאין מֹוְסִרין ָראׁשֵ

ין ית ּדִ    ,ְלַאב ּבֵ
ִקְרּבוֹ  ּוְלָכל ִמי ּבֹו ּדֹוֵאג ּבְ ּלִ   . ׁשֶ

  
ָאְמֵר  א ּדְ   :יִאיּכָ

ִקְרּבֹו.  ּבֹו ּדֹוֵאג ּבְ לִּ   ְוהּוא ׁשֶ
  

יָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ
ָבִרים:  ה ּדְ ָ ׁש ּבֹו ֲחִמׁשּ ּיֵ א ְלִמי ׁשֶ   ֵאין מֹוְסִרין ִסְתֵרי תֹוָרה ֶאּלָ

ים,  ִ ר ֲחִמׁשּ   "ׂשַ
  ּוְנׂשּוא ָפִנים, 

  ְויֹוֵעץ, 
ים,    ַוֲחַכם ֲחָרׁשִ

  . ג, ג)(ישעיהו  ּוְנבֹון ָלַחׁש"
   

  
יְוָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ

ְבֵרי תֹוָרה ְלגֹוי,    ֵאין מֹוְסִרין ּדִ
ֱאַמר:  ּנֶ ל ְיָדעּום"ׁשֶ ִטים ּבַ ּפָ ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמׁשְ   . (תהלים קמז, כ) "לֹא ָעׂשָ

  
יָאַמר ֵליּה  ילְ  יֹוָחָנן ַרּבִ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ָבה, ְרּכָ ה ַהּמֶ ַמֲעׂשֵ א ְוַאְגְמָרְך ּבְ    ּתָ
ִאי.    ָאַמר ֵליּה: לֹא ַקׁשָ

י ַקׁש  יּה  - ּכִ יּדְ ַנח ַנְפׁשֵ    .יֹוָחָנן ַרּבִ
יָאַמר ֵליּה  ָבה. ַאִסי ַרּבִ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ א ְוַאְגְמָרְך ּבְ   : ּתָ

ִמיְרָתא ֵמ  יָאַמר ֵליּה: ִאי ְזָכִאי ּגְ ךָ  ַרּבִ   . יֹוָחָנן ַרּבְ
  

ְרכָּ  ַרב יֹוֵסף ה ַהּמֶ ִמיר ַמֲעׂשֵ   ָבה, ֲהָוה ּגְ
ית.  ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יָתא ָהוּו ּתָ ּדִ   ָסֵבי ּפּוְמּבַ

ָבה.  ה ֶמְרּכָ   ָאְמרּו ֵליּה: ִליְגמֹור ָלן ָמר ַמֲעׂשֵ
ית.  ה ְבֵראׁשִ   ָאַמר ְלהּו: ַאְגְמרּון ִלי ַמֲעׂשֵ

ָבה!  ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ַאְגָמרּון ָאְמרּו ֵליּה: ִליְגְמרּון ָמר ּבְ ַתר ּדְ   ּבָ
הּו:  ָאַמר ֵניָנא ּבְ   ְלהּו: ּתָ

ַחת ְלׁשֹוֵנְך"" ַבׁש ְוָחָלב ּתַ   ,(שיר השירים ד, יא) "ּדְ

ַחת ְלׁשֹוְנךָ   ַבׁש ְוָחָלב ְיהּו תַּ ין ִמּדְ ָבִרים ַהְמתּוּקִ   . "ּדְ
  

י הוּ  ַרּבִ    :ָאַמר ַאּבָ
ָך"ֵמָהָכא:  ים ִלְלבּוׁשֶ ָבׂשִ ְבׁשֹונ - (משלי כז, כו) "ּכְ ֵהן ּכִ ָבִרים ׁשֶ ָך. ּדְ ַחת ְלבּוׁשְ ל עֹוָלם ְיהּו ּתַ   ֹו ׁשֶ

  
הּו ַעד  ֵניַנן ּבְ ן ָאָדם"ָאְמרּו ֵליּה: ּתָ   . (יחזקאל ב, א) "ַוּיאֶמר ֵאַלי ּבֶ

ָבה.  ְרּכָ ה ַהּמֶ   ָאַמר ְלהּו: ֵהן ֵהן ַמֲעׂשֵ
  

  :יֵמיִתיֵב 
ָבה? " ְרּכָ ה ַהּמֶ   ַעד ֵהיָכן ַמֲעׂשֵ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְתָרא "ָוֵאֶרא" ַעד    .(יחזקאל א, כז) ּבַ
י   אֹוֵמר:  ִיְצָחק ַרּבִ

 רש"י
. ראשי פרשיות ראשי פרקים

   שבה:
. ואינו מיקל את שלבו דואג

   ראשו:
איכא דאמרי והוא שלבו דואג 

   . תרתי בעינן:בקרבו
. כגון מעשה סתרי תורה

המרכבה וספר יצירה ומעשה 
   בראשית והיא ברייתא:

. יועץ וחכם חרשים ונבון לחש
   רש להו:לקמן מפ

. לא זקנתי ובעינן לבו לא קשאי
   דואג:

מעשה המרכבה ומעשה 
  . ברייתות הן:בראשית

. סתרו של כבשונו של עולם
עולם כמו רישא בכבשא (חולין 
דף צג:) בהדי כבשי דרחמנא 
למה לך (ברכות דף י.) ממני 

   יצאו כבושין (מכות דף כג:):
. תנינא עד ויאמר אלי בן אדם

מר אלי בן כבר שנינו עד ויא
   אדם עמוד על רגליך:

. אם עד הן הן מעשה המרכבה
כאן שניתם הרבה שניתם ששני 
מקראות הללו שהן וארא כעין 
החשמל וגו' כמראה הקשת וגו' 
הם שהקפידו עליהם חכמים 
מלדורשם שהן מדברין בצורת 

   שכינה ומראהו:
. גרסינן ולא גרסינן ומי מיתיבי

   הוי מעשה המרכבה עד הכא:
. כעין החשמל ולא הוא אראעד ו

   בכלל:
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ַמל" ַעד   !"(יחזקאל א, כז) "ַהַחׁשְ
  

י ְפָרִקים.  "ָוֵאֶרא"ַעד  אן ְוֵאיָלְך ָמְסִריַנן ָראׁשֵ   ַמְגָמִריַנן, ִמּכָ
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ
אן ְוֵאיָלְך,  "ָוֵאֶרא"ַעד  י ְפָרִקים, ִמּכָ   ָמְסִריַנן ָראׁשֵ

ְעּתֹו ִאם הּוא ָחָכם וֵמ     .ִאין –ִבין ִמּדַ
   .לֹא –ִאי לֹא 

  
ַמל?  ַחׁשְ יַנן ּבְ ְרׁשִ   ּוִמי ּדָ

ַמלּדְ ְוָהא ַההּוא ָינֹוָקא  ַחׁשְ יּה!  ,ָדַרׁש ּבְ   ְוָנְפָקא נּוָרא ַוֲאַכְלּתֵ
  

ָלאו ָמֵטי ִזְמֵניּה  אֵני ָינֹוָקא, ּדְ    .ׁשָ
  
  
  
  
  

 רש"י
. עד התיבה הזו עד החשמל

   והיא בכלל לידרש:
. כלומר עד וארא מגמר גמרינן

הכי קאמר עד היכן מעשה 
מרכבה שנתנו לדרוש עד וארא 
או עד החשמל ומשם עד ויאמר 
הן הן מעשה מרכבה שהקפידו 

   עליהן חכמים:
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        בבבב- - - - , א, א, א, איגיגיגיג .10
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ַרם ָזכּור אֹותוֹ    ָהִאיׁש ְלטֹוב,  ּבְ
מֹו,  ה ׁשְ ן ִחְזִקּיָ   ַוֲחַנְנָיה ּבֶ

  ִאְלָמֵלא הּוא ִנְגַנז ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל. 
ָב  ָהיּו ּדְ ְבֵרי תֹוָרהׁשֶ   . ָריו סֹוְתִרין ּדִ

ה?    ֶמה ָעׂשָ
יה ּוְדָרׁשֹו.  ֲעִלּיָ ב ּבַ ֶמן, ְוָיׁשַ י ׁשֶ ְרּבֵ לֹוׁש ֵמאֹות ּגַ   ֶהֱעלּו לֹו ׁשְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַמל,  ַחׁשְ ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל ְוָהָיה ֵמִבין ּבְ ֵבית ַרּבֹו ּבְ ָהָיה קֹוֵרא ּבְ ִתינֹוק ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ָרַפּתּו,  ַמל ּוׂשְ   ְוָיְצָאה ֵאׁש ֵמַחׁשְ
ׁשּו ִלְגנֹוז ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל.    ּוִביּקְ

  

הָאַמר ָלֶהם  ן ִחְזִקּיָ   : ֲחַנְנָיה ּבֶ
   ."?ָכִמים ֵהןל ֲח ַהּכֹ -ִאם ֶזה ָחָכם 

  
  

ַמל"ַמאי    ? "ַחׁשְ
  

  :  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
לֹות.    יג,ב   ַחּיֹות ֵאׁש ְמַמּלְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ים "   ָחׁשֹות,  - ִעתִּ
ים  לֹות.  -ִעתִּ   ְמַמּלְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ יּבּור יֹוֵצא ִמּפִ ָעה ֶשַהּדִ ׁשָ   ָחׁשֹות  -ּבְ
ֵאין ַהּדִ  ָעה ׁשֶ רּוְך הּוא ּוְבׁשָ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ לֹות –יּבּור יֹוֵצא ִמּפִ   . "ְמַמּלְ

  
  

 רש"י
. שיש בסופו חזקאלנגנז ספר י

דברים בקרבנות שסותרין דברי 
   תורה:

   . להדליק:גרבי שמן
. לדרוש והיה מבין בחשמל

  מהו:
. אש יוצא חיות אש ממללות

   מדיבורן:
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        יד, איד, איד, איד, א    ––––ב ב ב ב     ,,,,יגיגיגיג .11
ָזק" ַמְרֶאה ַהּבָ    .(יחזקאל א, יד) "ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּכְ

  
  ? "ָרצֹוא ָוׁשֹוב"ַמאי 

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ן ְבׁשָ י ַהּכִ אּור ַהּיֹוֵצא ִמּפִ   ּכְ
  

ַמְרֵאה ַהבָּ ַמאי    ? ָזק""כְּ
  

יָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ
ין ַהֲחָרִסים  אּור ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ   ּכְ

  
  

פֹון ָאה ִמן ַהּצָ ה רּוַח ְסָעָרה ּבָ ַחת ְונַגּה לֹו ָסִביב ,"ָוֵאֶרא ְוִהנֵּ דֹול ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ    ,ָעָנן ּגָ
ַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש" ֵעין ַהַחׁשְ   .(יחזקאל א, ד) ּוִמּתֹוָכּה ּכְ

  
  ְלֵהיָכן ֲאַזל? 

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ע.  ר ָהָרׁשָ ַחת ְנבּוַכְדֶנּצַ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּתַ ָהַלְך ִלְכּבֹוׁש ֶאת ּכָ   ׁשֶ
ה?  ְך ָלּמָ   ְוָכל ּכָ

ּלֹ  ֵפָלה ָמַסר ַהּקָ א יֹׁשֶ ה ׁשְ ַיד אּוּמָ ָניואְמרּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם: ּבְ רּוְך הּוא ֶאת ּבָ   . דֹוׁש ּבָ
ׁש ְלעֹוְבֵדי ְפִסיִלים ּמָ ֶאְהֶיה ׁשַ ַרם ִלי ׁשֶ רּוְך הּוא: ִמי ּגָ דֹוׁש ּבָ    ?ָאַמר ַהּקָ

ְרמּו ִלי.  ָרֵאל ֵהן ּגָ ל ִיׂשְ   ֲעֹונֹוֵתיֶהן ׁשֶ
  

ָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחּיֹות" ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ    .(יחזקאל א, טו) "ָוֵאֶרא ַהַחּיֹות ְוִהנֵּ
  

יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָאֶרץ, ְורֹ ַמלְ  הּוא עֹוֵמד ּבָ יַע ֵאֶצל ַהַחּיֹות. ָאְך ֶאָחד ׁשֶ   אׁשֹו ַמּגִ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ָנה. " בֹוהַּ ֵמֲחֵברֹו ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ מֹו, ַהּגָ ְלפֹון ׁשְ   ַסְנּדַ
ָתִרים ְלקֹונוֹ  ר ּכְ ָבה ְוקֹוׁשֵ ְרּכָ   . "ְועֹוֵמד ֲאחֹוֵרי ַהּמֶ

  
   ?!ִאיִני
קֹומֹו" :ִתיבְוָהכְ  בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ   , (יחזקאל ג, יב) "ּבָ

ָלל ָיַדע ֵליּה  :ִמּכְ א ּדְ   !ְמקֹומֹו ֵליּכָ
  

יּה  ֵריׁשֵ ָגא ַוֲאַזל ְוָיֵתיב ּבְ ם ַאּתָ ָאַמר ׁשֵ    .ּדְ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְעָיה ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ָרָאה ְיׁשַ ל ׁשֶ    .ּכָ

ָפר ׁשֶ  ?ְלָמה ְיֶחְזֵקאל ּדֹוֶמה ֶלךְ ְלֶבן ּכְ   .ָרָאה ֶאת ַהּמֶ
ְעָיה ּדֹוֶמה ֶלךְ  ?ּוְלָמה ְיׁשַ ָרָאה ֶאת ַהּמֶ ַרְך ׁשֶ    .ְלֶבן ּכְ

  
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ְכִתיב י ָגאֹ  :ַמאי ּדִ יָרה ַלה' ּכִ ָאה""ָאׁשִ   ? (שמות טו, א) ה ּגָ

ִאים ֶאה ַעל ַהּגֵ ְתּגָ ּמִ יָרה ְלִמי ׁשֶ   .ׁשִ
  
  ָאַמר ָמר: ּדְ 
ַח " ּבַ   ֲאִרי,  -ּיֹות ֶמֶלְך ׁשֶ

ֵהמֹות  ּבְ ּבַ   ׁשֹור,  -ֶמֶלְך ׁשֶ

 רש"י
. מוציאות ראשן רצוא ושוב

מתחת הרקיע הנטוי למעלה 
מראשיהן וחוזרות ומכניסות 
אותן ממורא השכינה במהירות 

יוצא כריצה ושיבה של להב ה
   מפי הבזק:

. ששורפין בו אבנים הכבשן
לסיד ובזק לשון שברי שברים 
הוא שהאור יוצא בין אבן לאבן 
כדתנן בעירובין (דף קד') בוזקין 
מלח על גבי הכבש שלא יחליקו 

   הכהנים:
. דרך מזקקי זהב מבין החרסים

לנקוב כלי חרס נקבים נקבים 
וכופין אותו על גבי גחלים 

וך כתישת שהזהב נתון בהן בת
החרסים של לבנים על גבי חרס 
ולהב יוצא למעלה דרך נקבי 
הכלי והוא עשוי גוונים גוונים 

. מן הצפון ותמיד יוצא ונכנס:
מבבל שהוא בצפון שנאמר 

   מצפון תפתח הרעה (ירמיה א):
. למה הלכה מאי בעיא התם

   לבבל:
. כששרתה עליו רוח ראה ישעיה

הקדש כמה שנאמר ואראה את 
על כסא רם ונשא וגו'  ה' יושב

(ישעיהו ו) אלא שלא חש לפרש 
את הכל שהיה בן מלכים וגדל 
בפלטין ובן כרך הרואה את 
המלך אינו נבהל ואינו תמה 

   ואינו חש לספר:
. ואלו מלך שבחיות ארי כו'

ארבעתן בכסא והוא למעלה 
   מהן:
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עֹופֹות  ּבָ ר,  - ֶמֶלְך ׁשֶ   ֶנׁשֶ
ֶאה ֲעֵליֶהן,    ְוָאָדם ִמְתּגָ

ן ֶאה ַעל ּכּוּלָ רּוְך הּוא ִמְתּגָ דֹוׁש ּבָ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ְוַהּקָ   ."ְוַעל ּכָ
  
  

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ֵניֶהםּכָ    :"ּוְדמּות ּפְ
ֵני ָאָדם םוּ  ,ּפְ ְעּתָ ִמין ְלַאְרּבַ ן" ,ְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהּיָ ְעּתָ מאל ְלַאְרּבַ ְ   , (יחזקאל א, י) ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשּ

ָעה ָפִנים ְלֶאָחדּוְכִתיב:     :"ְוַאְרּבָ
ֵני ָהֶאָחד  רּוב -ּפְ ֵני ַהּכְ    ,ּפְ
ִני  ֵ ֵני ָאָדם -ּוְפֵני ַהׁשּ    ,ּפְ
י  ִליׁשִ ְ ֵני ַאְרֵיה - ְוַהׁשּ    ,ּפְ

ר" -ְרִביִעי ְוהָ  ֵני ָנׁשֶ   , (יחזקאל י, יד) ּפְ
יב!    ְוִאיּלּו ׁשֹור ָלא ָקא ָחׁשֵ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ׁש ָעָליו ַרֲחִמים, ַוֲהָפכֹו ִלְכרּוב.  יּקֵ   ְיֶחְזֵקאל ּבִ
ה ָסֵניגֹור? ל עֹוָלם! ָקֵטיגֹור ֵיָעׂשֶ    !ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

  
רּוב"?    ַמאי "ּכְ

  
יַר ָאַמר  הוּ  ּבִ   : ַאּבָ

ַרְבָיא,    ּכְ
ָבֶבל קֹוִרין ְלָינּוָקא ַרְבָיא.  ן ּבְ ּכֵ   ׁשֶ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ְכִתיב:  ה, ּדִ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
ֵני ָהֶאָחד  רּוב -"ּפְ ֵני ַהּכְ    ,ּפְ
ִני  ֵ ֵני ָאָדם -ּוְפֵני ַהׁשּ    ,ּפְ
י  ִליׁשִ ְ ֵני ַאְרֵיה - ְוַהׁשּ    ,ּפְ

ר" -ִביִעי ְוָהְר  ֵני ָנׁשֶ    (יחזקאל י, יד), ּפְ
ֵני ְכרּוב"ַהְיינּו  ֵני ָאָדם"ַהְיינּו  "ּפְ    !"ּפְ

  
י ַרְבְרֵבי    ,ַאּפֵ
י זּוְטֵרי    .ְוַאּפֵ

  
  

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ָנַפִים ְלֶאָחדּכָ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ 39""ׁשֵ
  , (ישעיהו ו, ב)  

ָעה פָ ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ָנַפִים ְלַאַחת ָלֶהם""ְוַאְרּבָ ע כְּ    !(יחזקאל א, ו) ִנים ְלֶאָחת ְוַאְרּבַ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ים,  -ּכָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
אן  ים -ּכָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ   .ּבִ

ְנֵפי ַהַחּיֹות            ְתַמֲעטּו ּכַ ּנִ ְבָיכֹול ׁשֶ    .ּכִ
  

  ְייהּו ִאיְמעּוט? ֵהי ִמינַּ 
  

  : ַרב ָאַמר ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר 
ֶהן.  יָרה ּבָ אֹוְמרֹות ׁשִ   אֹוָתן ׁשֶ

  
ִתיב ָהָכא ִים ְיעֹוֵפף ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר" :ּכְ ּתַ   , ג)- (ישעיהו ו, ב "ּוִבׁשְ

  . (משלי כג, ה) "ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו"ּוְכִתיב: 
  

ַנן ָאְמֵר  ֶהן ַרְגֵליֶהם, ְוַרּבָ ַכּסֹות ּבָ ּמְ   י: אֹוָתן ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ָרה"ׁשֶ   , (יחזקאל א, ז) "ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ
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ָנַפִים ְלֶאָחד   ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש כְּ ָנַפִים ְלֶאָחדׁשֵ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש כְּ ָנַפִים ְלֶאָחדׁשֵ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש כְּ ָנַפִים ְלֶאָחדׁשֵ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש כְּ   בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף ׁשֵ

 רש"י
. אנו קטיגור נעשה סניגור

צריכין שיבקשו מרכבותך עלינו 
והשור קטיגור הוא:  רחמים

קטיגור שונא סניגור אוהב מליץ 
   יושר:
   . פני תינוק:כרביא

. היינו פני כרוב היינו פני אדם
מה הן פני כרוב מה הן פני אדם 

   וכי לא אחד הן:
. האחד אפי רברבי ואפי זוטרי

   פני גדול והאחד פני קטן:
. כאן בזמן שבית המקדש קיים

בימי ישעיה היה המקדש קיים 
ונו ובימי יחזקאל כבר הגיע במכ

זמן שיחרב ונתמעטה פמליא של 
   מעלה:

. וסמיך ליה ובשתים יעופף
וקרא זה אל זה אלמא הנך 
נינהו דאמרי בהו שירה 
שמקשקשות בקול כנפיהם 

   ובהנך כתיב ואיננו גבי התעיף:
. בימי [כאן בזמן שאין וכו']

   דניאל כבר חרב הבית:
. אף כלפי צבא שכינה כביכול

קקנו לומר כך כמו בבשר הוז
   ודם שיכול לומר בו מיעוט:
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ִאיְמעּוט    ְמָנא ֲהָוה ָיַדע?  -ְוִאי ָלאו ּדְ
  

ִאיְגַלאי ְוַחְזָיא ֵליּה.  ְלָמא ּדְ   ּדִ
ִאי ָלא ֵתיָמא ָהִכי ֵני ָאָדם" ,ּדְ ֵניֶהם ּפְ ִאיְמעּוט?! ל א, י)(יחזקא "ּוְדמּות ּפְ   , ָהִכי ַנִמי ּדְ

א ִאיְגַלאי ְוַחְזָיא ֵליּה,  ,ֶאלָּ   ּדְ
ִאיְגַלאי ְוַחְזָיא ֵליּה     .ָהָכא ַנִמי ּדְ

  
א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

יּה  יּה ַרּבֵ יּה אֹוַרח ַאְרָעא ְלַגּלּוֵיי ַקּמֵ ָלָמא ַאּפֵ ׁשְ    .ּבִ
י ְרֵעיּה ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלַגּלּוֵיי ַקּמֵ יּה ּכַ    .ּה ַרּבֵ

  
  

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ּה ְוִרּבֹו ִרְבָבן ָקָדמֹוִהי ְיקּומּון"ּכָ ׁשּוּנֵ ּמְ   , (דניאל ז, י) "ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ
ר ִלְגדּוָדיוְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר:    ! (איוב כה, ג) "?"ֲהֵיׁש ִמְסּפָ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  י -ּכָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ   ם, ּבִ
אן  ים,  -ּכָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ל ַמְעָלה.  ַמְלָיא ׁשֶ ְתַמֲעָטה ּפָ ּנִ ְבָיכֹול ׁשֶ   ּכִ
  

ְנָיא:    ּתַ
י" ּום  ַרּבִ ן ּדֹוָסאיאֹוֵמר ִמׁשּ א יֹוֵסי ּבֶ    :ַאּבָ

ּה" ׁשּוּנֵ ּמְ ר ְגדּוד ֶאָחד - "ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ   , ִמְסּפַ
ר""ְוִלְגדּוָדיו ֵא    . ין ִמְסּפָ

  
יוְ  א ַרּבִ ר ַאּבָ   ָאַמר:  ִיְרְמָיה ּבַ

ּה" ׁשּוּנֵ ּמְ ינּור,  -  "ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ   ִלְנַהר ּדִ
ֱאַמר:  ּנֶ ּה ְוִרּבֹו ִרְבָבן ָקָדמֹוִהי ְיקּומּון"ׁשֶ ׁשּוּנֵ ּמְ ינּור ָנֵגד ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ   . (דניאל ז, י) "ְנַהר ּדִ

  
  ֵמֵהיָכן ָנֵפיק? 

  
ל ַחּיֹות.  יָעָתן ׁשֶ   ִמּזֵ

  
ֵפיְך?    ּוְלֵהיָכן ׁשָ

  
הָאַמר  ר טֹוִבּיָ   : ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ
ם, ַעל רֹ  יִהּנָ ּגֵ ִעים ּבַ   אׁש ְרׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ַסֲעַרת ה' ֵחָמה ָיְצָאה ְוַסַער ִמְתחֹוֵלל ַעל רֹ ׁשֶ ִעים ָיחּול""ִהּנֵ   . יט) (ירמיה כג, אׁש ְרׁשָ
  
ר ַיֲעקֹ וְ    ָאַמר:  בַרב ַאָחא ּבַ

טּו,  ר קּוּמְ   ַעל ֲאׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ טּו ְולֹא ֵעת ָנָהר יּוַצק ְיסֹוָדם"ׁשֶ ר ֻקּמְ   . (איוב כב, טז) "ֲאׁשֶ

  
ְנָיא:    ּתַ

יָאַמר " ְמעֹון ֶהָחִסיד ַרּבִ   : ׁשִ
ּקוּ    יד,א ע ּדֹורֹות ׁשֶ ְבִעים ְוַאְרּבַ ע ֵמאֹות ְוׁשִ ׁשַ ְראֹותֵאלּו תְּ טּו ְלִהיּבָ ְבָרא ָהעֹוָלם^  ּמְ ּנִ    ,קֹוֶדם ׁשֶ

   .ְולֹא ִנְבְראוּ 
ָכל ּדֹור ָודֹור,  ָתָלן ּבְ רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ   ָעַמד ַהּקָ

ּדֹור ּבַ י ָפִנים ׁשֶ   . "ְוֵהן ֵהן ַעּזֵ
  
ר ִיְצָחקוְ    ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

טּו" ר ֻקּמְ ְכִתיב ּואִלְבָרָכה ה - (איוב כב, טז) "ֲאׁשֶ    ,ּדִ
ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ְבֵרי תֹוָרה ּבָ ִטין ַעְצָמן ַעל ּדִ ַקּמְ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ   ֵאּלּו ּתַ

א,  ה ָלֶהם סֹוד ָלעֹוָלם ַהּבָ רּוְך הּוא ְמַגּלֶ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ   . (איוב כב, טז) "ָנָהר יּוַצק ְיסֹוָדם"ׁשֶ

 רש"י

. הוא מספר של כל אלף אלפין
גדוד וגדוד אבל אין מספר כמה 

   גדודין יש:
. דהאי קרא נמי גבי לנהר דינור

   נהר דינור כתיב:
. על תתקע''ד על אשר קומטו

דורות שהעביר מן העולם קודם 
ן כדקתני מתן תורה ולא ברא

לקמן ונתנן בגיהנם ועליהם נופל 
שנאמר בהן ונהר יוצק יסודם 
והיינו נהר דינור שמוצק 

   עליהם:
. נגזרו קומטו להיבראות

להיבראות לשון ותקמטני לעד 
  היה:

. נגזר קודם שנברא העולם
עליהם להבראות להיות קודם 
מתן תורה לקיים מה שנאמר 
דבר צוה לאלף דור (תהלים קה) 

יתה תורה להינתן לסוף ראויה ה
אלף דור וכשראה שאין העולם 
מתקיים בלא תורה. עמד וטרדן 
ונתנה לסוף כ''ו דורות מאדם 

   הראשון עד משה רבינו:
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מּוֵאלָאַמר ֵליּה  ילְ  ׁשְ ר ַרבִחּיָ   : א ּבַ
ר ַאְרָיא!    ּבַ

ֲהָוה ָאַמר ֲאבּוְך.  י ַמַעְליּוָתא ּדַ א ֵאיָמא ָלְך ִמיְלָתא, ֵמָהֵני ִמיּלֵ   ּתָ
ינּור,  ַהר ּדִ ֵרת ִמּנְ ָ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ִנְבָרִאין ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ   ּכָ

יָרה ּוָבְטִלי, ְוָאְמֵר    י ׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ֱא ׁשֶ ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ   . (איכה ג, כג) מּוָנֶתָך""ֲחָדׁשִ

  
יּדְ ּוְפִליָגא  ר ַנֲחָמִני.  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ   ׁשְ

יָאַמר ּדְ  ר ַנֲחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ
ּנּו ַמְלָאְך ֶאָחד,  רּוְך הּוא ִנְבָרא ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ּיֹוֵצא ִמּפִ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ל ּדִ   ּכָ

ֱאַמר: ּנֶ ל ְצָבָאם" ׁשֶ יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ה' ׁשָ   . (תהלים לג, ו) "ּבִ
  
  

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ֲעַמר ְנֵקא"ּכָ ּה ּכַ ַער ֵראׁשֵ ר ּוׂשְ ְתַלג ִחּוָ ּה ּכִ   . (דניאל ז, ט) "ְלבּוׁשֵ
עֹוֵרב"ּוְכִתיב:  חֹרת ּכָ ים ׁשְ ּלִ ְלּתַ   ! (שיר השירים ה, יא) "ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  יָבה,  -ּכָ יׁשִ   ּבִ
אן  ִמְלָחָמה.  -ּכָ   ּבְ

  
  ָאַמר ַמר: ּדְ 
יָבה " יׁשִ א ָזֵקן,  - ֵאין ְלָך ָנֶאה ּבִ   ֶאּלָ

ִמְלָחָמה  חּור -ְוֵאין ְלָך ָנֶאה ּבְ א ּבָ   . ֶאּלָ
  
  
  

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  י נּור"ּכָ ִביִבין ּדִ ְרְסֵיּה ׁשְ   , (דניאל ז, ט) "ּכָ
יק יֹוִמין ְיִתב"ב ֶאָחד אֹוֵמר: ְוָכתוּ  י ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעּתִ   ! (דניאל ז, ט) "ַעד ּדִ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

   ,לוֹ  –ֶאָחד 
  ְלָדִוד.  - ְוֶאָחד 

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

  ֶאָחד לֹו ְוֶאָחד ְלָדִוד, "
ְבֵרי  יּדִ   . ֲעִקיָבא ַרּבִ

יָאַמר לֹו  ִליִלי ַרּבִ   : יֹוֵסי ַהּגְ
ִכיָנה חֹול?!  ,ָמַתי ֲעִקיָבא, ַעד ה ׁשְ ה עֹוׂשֶ   ַאתָּ

א, ֶאָחד ְלִדין   . "ְוֶאָחד ִלְצָדָקה ,ֶאּלָ
  

יּה?  ָלּה ִמיּנֵ יּה, אֹו לֹא ִקיּבְ ָלּה ִמיּנֵ   ִקיּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
  ֶאָחד ְלִדין ְוֶאָחד ִלְצָדָקה, "

ְבֵרי  יּדִ   . ֲעִקיָבא ַרּבִ
יָאַמר לֹו  ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ּבֶ
ָדה! ֲעִקיָבא ָך ֵאֶצל ַהּגָ   , ַמה ּלְ

רֹוֶתיָך ֵאֶצל ְנָגִעים ְוָאֳהלֹות.  ּבְ ָלְך ִמּדַ   ּכְ
ַרְפַרף א ְוֶאָחד ִלׁשְ א ֶאָחד ְלִכסֵּ   .ֶאּלָ

א  סֵּ ב ָעָליו,  - ּכִ   ֵליׁשֵ
ַרְפַרף    ַלֲהדֹום ַרְגָליו,  -ׁשְ
ֱאַמר: ּנֶ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹ  ׁשֶ ַמִים ּכִ ָ   . (ישעיהו סו, א) ם ַרְגָלי""ַהׁשּ

 רש"י
. רבה תהלתך רבה אמונתך

   עליהן:
   . משמע כסא אחד:כרסיה

. שני כסאות הוטלו כרסון רמיו
   נתקנו לישב עליהן:

. להושיב אדם שכינה חול
   :בצידו

. חדל מדבריך עד כלך מדברותיך
שתגיע אצל נגעים ואהלות שהן 

   הלכות עמוקות:
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        יד, איד, איד, איד, א .12
י ֲאָתא  יִמיּכִ   , ַרב ּדִ

ָרֵאל,  ְעָיה ֶאת ִיׂשְ ל ְיׁשַ ֵרה ְקָללֹות ִקיּלֵ מֹוֶנה ֶעׂשְ   ָאַמר: ׁשְ
ְעּתֹו,    ְולֹא ִנְתָקְרָרה ּדַ

ה:  ְקָרא ַהּזֶ ָאַמר ָלֶהם ַהּמִ ד"ַעד ׁשֶ ְכּבָ ּנִ ְקֶלה ּבַ ֵקן ְוַהּנִ ּזָ ַער ּבַ   . ד) (ישעיהו ג, "ִיְרֲהבּו ַהּנַ
  

ֵרה ְקָללֹות ַמאי ִניְנהוּ  מֹוֶנה ֶעׂשְ    ?ׁשְ
  

ְכִתיב:    ּדִ
ַלִים ּוִמיהּוָדה ה ָהָאדֹון ה' ְצָבאֹות ֵמִסיר ִמירּוׁשָ י ִהּנֵ    :"ּכִ

ֵען    ,ַמׁשְ
ֵעָנה    ,ּוַמׁשְ

ַען ֶלֶחםּכֹ     ,ל ִמׁשְ
ַען ָמִים    .ְוכל ִמׁשְ

ּבֹור    ,ּגִ
   ,ְוִאיׁש ִמְלָחָמה

   ,ׁשֹוֵפט
   ,ְוָנִביא

   ,ֵסםְוקֹ 
  ְוָזֵקן. 

ים ִ ר ֲחִמׁשּ    ,ׂשַ
   ,ּוְנׂשּוא ָפִנים

   ,ְויֹוֵעץ
ים    ,ַוֲחַכם ֲחָרׁשִ

  ּוְנבֹון ָלַחׁש. 
ֵריֶהם י ְנָעִרים ׂשָ    ,ְוָנַתּתִ

לּו ָבם"   . (ישעיהו ג, א) ְוַתֲעלּוִלים ִיְמׁשְ
  

ֵען" ֲעֵלי ִמְקָרא.  - "ַמׁשְ   ֵאּלּו ּבַ
  

ֵעָנה" ֲעֵלי  -  "ַמׁשְ ָנהֵאּלּו ּבַ גֹון ִמׁשְ י, ּכְ יָמא ַרּבִ ן תֵּ   ַוֲחֵביָריו.  ְיהּוָדה ּבֶ
  

ּה  ִליגּו ּבָ אּפְ ּפָ ַנןוְ  ַרב ּפַ     :ַרּבָ
ׁש ֵמאֹות ִסְדֵרי  ָנהַחד ָאַמר: ׁשֵ   , ִמׁשְ

ַבע ֵמאֹות ִסְדֵרי  ָנהְוַחד ָאַמר: ׁשְ   .ִמׁשְ
  

ַען ֶלֶחם""ּכֹ  ֲעֵלי ַתְלמּוד,  - ל ִמׁשְ   ֵאלּו ּבַ
ֱאַמר:  ּנֶ י"ׁשֶ ַיִין ָמָסְכּתִ תּו ּבְ   . (משלי ט, ה) "ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי ּוׁשְ

   
ַען ָמִים" ֲעֵלי ֲאָגָדה,  - "ְוכל ִמׁשְ   ֵאּלּו ּבַ

ֲאָגָדה.  ִים ּבַ ּמַ ל ָאָדם ּכַ ִכין ִלּבֹו ׁשֶ ּמֹוׁשְ   ׁשֶ
  

ּבֹור" מּועֹות.  - "ּגִ ַעל ׁשְ   ֶזה ּבַ
  

ּיֹוֵדַע לִ  - "ְוִאיׁש ִמְלָחָמה" ל ּתֹוָרה. ֶזה ׁשֶ ּה ׁשֶ ִמְלַחְמּתָ ן ּבְ א ְוִליּתֵ ָ   יׂשּ
  

ין ֱאֶמת ַלֲאִמיּתֹו.  -  "ׁשֹוֵפט" ן ּדִ ּדָ ין ׁשֶ ּיָ   ֶזה ּדַ
  

ָמעֹו.  -  "ָנִביא" ַמׁשְ   ּכְ
  

  ֶזה ֶמֶלְך.  - "קֹוֵסם"
ֱאַמר:  ּנֶ ְפֵתי ֶמֶלְך"ׁשֶ   . (משלי טז, י) "ֶקֶסם ַעל ׂשִ

  
יָבה.  -  "ָזֵקן" ָראּוי ִליׁשִ   ֶזה ׁשֶ

  

 רש"י
. כלומר קילל ישעיה את ישראל

   נתנבא עליהן י''ח פורעניות:
   . יתגאו:ירהבו

. היו שש מאות סדרי משנה
   בימיהן:

. שיש לחם אלו בעלי הש''ס
לסמוך על הוראתן כסמיכת 

   לחם:
מע הלכות . ששבעל שמועות

   פסוקות מרבותיו ושגורות בפיו:
. וליטול ראוי לישב בישיבה

  ממנו עצה בכל דבר חכמה:
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ים" ִ ר ֲחִמׁשּ ְקֵרי  -  "ׂשַ ים"ַאל ּתִ ִ ר ֲחִמׁשּ ין" "ׂשַ ׁשִ ר חּוּמָ א "ׂשַ    ,ֶאלָּ
י תֹוָרה.  ה חּוְמׁשֵ ָ ֲחִמׁשּ ן ּבַ א ְוִליּתֵ ָ ּיֹוֵדַע ִליׂשּ   ֶזה ׁשֶ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ים"  ִ ר ֲחִמׁשּ יְד כִּ  - "ׂשַ הּו,  ַרּבִ   ַאּבָ

יָאַמר ּדְ  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ֵאין ַמֲעִמי אן ׁשֶ ָנה. ִמּכָ ים ׁשָ ִ חּות ֵמֲחִמׁשּ ּבּור ּפָ   ִדין ְמתּוְרְגָמן ַעל ַהּצִ

  
ֲעבּורֹו.  - "ּוְנׂשּוא ָפִנים" ִנים ְלדֹורֹו ּבַ ִאין ּפָ ּנֹוׂשְ   ֶזה ׁשֶ

גֹון  - ְלַמְעָלה  יּכְ ן ּדֹוָסא ַרּבִ    .ֲחִניָנא ּבֶ
ה גֹון  -  ְלַמּטָ יּכְ הוּ  ַרּבִ י ֵקיָסר.  ַאּבָ   ּבֵ

  
ּיֹוֵד  - "יֹוֵעץ" ים. ׁשֶ ִנים ְוִלְקּבֹוַע ֳחָדׁשִ ר ׁשָ   ַע ְלַעּבֵ

  
ים ֶאת ַרּבֹוָתיו.  - "ַוֲחַכם" ְחּכִ ְלִמיד ַהּמַ   ֶזה ּתַ

  
ים" ין.  - "ֲחָרׁשִ ֵחְרׁשִ ין ּכְ ִדְבֵרי תֹוָרה ַהּכל ַנֲעׂשִ ּפֹוֵתַח ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

  
ָבר.  -  "ּוְנבֹון" ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ִבין ּדָ   ֶזה ַהּמֵ

  
ָלַחׁש.  ֶזה -  "ָלַחׁש" ָנה ּבְ יּתְ ּנִ ְבֵרי תֹוָרה ׁשֶ ָראּוי ִלְמסֹור לֹו ּדִ   ׁשֶ

  
ֵריֶהם" י ְנָעִרים ׂשָ    .(ישעיהו ג, ד) "ְוָנַתּתִ

  
ֵריֶהם"ַמאי  י ְנָעִרים ׂשָ   ? "ְוָנַתּתִ

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ְצֹות.  נֹוָעִרין ִמן ַהּמִ ּמְ ֵני ָאָדם ׁשֶ   ֵאּלּו ּבְ
  

   ?(ישעיהו ג, ד) לּו ָבם""ְוַתֲעלּוִלים ִיְמׁשְ 
  

ר ַיֲעקֹ ָאַמר  א ּבַ ּפָ   : בַרב ּפַ
ֵני ַתֲעֵלי.  ֲעֵלי ּבְ   ּתַ

  
ָאַמר ָלֶהם" ְעּתֹו ַעד ׁשֶ ד" :ְולֹא ִנְתָקְרָרה ּדַ ְכּבָ ּנִ ְקֶלה ּבַ ֵקן ְוַהּנִ ּזָ ַער ּבַ   . "(ישעיהו ג, ה) "ִיְרֲהבּו ַהּנַ
ֵקן[ ּזָ ַער ּבַ נֵ  -] ""ִיְרֲהבּו ַהּנַ ְצֹות, ִיְרֲהבּו ּבְ ֵאּלּו ּבְ נֹוָעִרין ִמן ַהּמִ ּמְ ּמְ י ָאָדם ׁשֶ ִרּמֹוןִמי ׁשֶ ִמְצֹות ּכָ א ּבְ    .מּוּלָ

ד" ְכּבָ ּנִ ְקֶלה ּבַ ֲחמּורֹות. ָיבֹ  - "ְוַהּנִ ַקּלֹות ּדֹומֹות ָעָליו ּכַ ִמי ׁשֶ ַקּלֹות ְוִיְרֲהבּו ּבְ ֲחמּורֹות ּדֹומֹות ָעָליו ּכְ   א ִמי ׁשֶ
  
  
  

 רש"י
. להעמיד לפניו כדרבי אבהו

   מתורגמן לדרוש ברבים:
למעלה נושאין פנים בעבורו 

. שהכל ניזונין בזכותו כגון לדורו
רבי חנינא בן דוסא כדאמרינן 
בעלמא (תענית דף כד:): כל 
העולם אינו ניזון אלא בשביל 

   חנינא בני:
. מלכי האומות מכבדין למטה

אותן בשבילו כגון ר' אבהו 
שהיה חשוב בבית המלך 
כדאמרינן במסכת סנהדרין (דף 
יד.): דהוו נפקי אמהתא דבי 

   קיסר לאפיה כו':
. כגון אב''ד שראוי למסור לו כו'

   לבו דואג בקרבו:
   . שועלים:תעלי
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        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א .13
  : ַרב ְקִטיָנאָאַמר 

ֲעֵלי ֲאָמָנה.  ְסקּו ֵמֶהם ּבַ ַלִים לֹא ּפָ ל ְירּוׁשָ לֹוָנּה ׁשֶ ׁשְ ַעת ּכִ ׁשְ   ֲאִפיּלּו ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ית ָאִביוׁשֶ ָאִחיו ּבֵ י ִיְתּפׂש ִאיׁש ּבְ נּו" ,"ּכִ ְהֶיה ּלָ ְמָלה ְלָך ָקִצין ּתִ 40ׂשִ

  , (ישעיהו ג, ו) 
י ּסִ ֵני ָאָדם ִמְתּכַ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ַחת ָיְדָך. ּדְ ָנן ּתַ ְמָלה, ֶיׁשְ ׂשִ   ן ּכְ

  
ָלה ַהּזֹ ַמאי  ְכׁשֵ    ?(ישעיהו ג, ו) את""ְוַהּמַ

ַחת ָיְדָך.  ָנן ּתַ ֶהן ֶיׁשְ ל ּבָ ן ִנְכׁשַ א ִאם ּכֵ ֵני ָאָדם עֹוְמִדין ֲעֵליֶהן ֶאּלָ ֵאין ּבְ ָבִרים ׁשֶ   ּדְ
  

א ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹ  ָ    :ר"ִיׂשּ
יֻמִני ְקִצין ָעם"לֹא ֶאְהֶיה חֵֹבׁש ּוְבֵביִת  ְמָלה לֹא ְתׂשִ    .(ישעיהו ג, ז) י ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ׂשִ

א" ָ בּוָעה,  -  "ִיׂשּ א ְלׁשֹון ׁשְ א" ֶאּלָ ָ   ֵאין "ִיׂשּ
ֱאַמר:  ּנֶ ם ה' ֱאלֶֹהיָך"ׁשֶ א ֶאת ׁשֵ ָ    .(שמות כ, ז) "לֹא ִתׂשּ

ְדָרׁש  -  "לֹא ֶאְהֶיה חֵֹבׁש" ית ַהּמִ י ּבֵ    .לֹא ָהִייִתי ֵמחֹוְבׁשֵ
ְמָלה" ָיִדי לֹא ִמְקָרא -  "ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ׂשִ ֵאין ּבְ ָנהְולֹא  ,ׁשֶ ָמָרא.  ,ִמׁשְ   ְולֹא ּגְ

  
ֵמיְרָנא ָאְמִרי ֵליּה: ֵאיָמא ָלן ִאי ָאַמר ְלהּו ּגָ אֵני ָהָתם, ּדְ    !ְוִדְלָמא ׁשָ

  
ַכח.  :ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ַמר ְוׁשָ   ּגָ

  
   ?ׁש""לֹא ֶאְהֶיה חֹבֵ ַמאי 

  
ָלל.    לֹא ֶאְהֶיה חֹוֵבׁש ּכְ

  
  : ָרָבא ַמרִאיִני?! ְוָהָא 

ֲעֵלי ֲאָמָנה,  ה ּבַ ּנָ ְסקּו ִמּמֶ ּפָ ַלִים ַעד ׁשֶ   לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ׁשּו ִבְרחֹובֹוֶתיהָ ׁשֶ ַלִים ּוְראּו ָנא ּוְדעּו ּוַבּקְ חּוצֹות ְירּוׁשָ    ,"ׁשֹוְטטּו ּבְ

ְמְצאּו ִאיׁש  ׁש ֱאמּוָנה ִאם ֵיׁש עֹ ִאם ּתִ ט ְמַבּקֵ ּפָ ה ִמׁשְ   ! (ירמיהו ה, א) ְוֶאְסַלח ָלּה" - ׂשֶ
  

ָיא   :ָלא ַקׁשְ
ִדְבֵרי תֹוָרה,  - ָהא    יד,ב   ּבְ

ן - ָהא  א ּוַמּתָ ָ ַמׂשּ   .ּבְ
ִדְבֵרי תֹוָרה    ָהוּו,  -ּבְ
ן  א ּוַמּתָ ָ ַמׂשּ   .לֹא ָהווּ  - ּבְ
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י ו   ְהֶיהיִ -ּכִ ְמָלה ְלָכה ָקִצין ּתִ ית ָאִביו ׂשִ ָאִחיו ּבֵ ַחת ָיֶדךָ - ְתּפֹׂש ִאיׁש ּבְ ָלה ַהּזֹאת ּתַ ְכׁשֵ נּו ְוַהּמַ א ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר לֹא זזזז. ּלָ ָ ֶאְהֶיה חֵֹבׁש ּוְבֵביִתי -ִיׂשּ

יֻמִני ְקִצין ָעם ְמָלה לֹא ְתׂשִ   .ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ׂשִ

ש"יר  
. הכתוב כי יתפש איש באחיו

היה מגנן לומר שלא היו יודעין 
   להשיב לשואלים הלכה:
. נחבאין שבני אדם מתכסין בהן

שלא ישאלו להן לפי שאין 
   בקיאין בהן:

. כלומר אתה בקי ישנן תחת ידך
   בהן:

. כשהתלמיד אא''כ נכשל בהם
נכשל בשמועתו פעם ראשונה 
ושניה הוא נותן לב לעמוד על 

   עתו:שמו
   . איני רגיל להיות:לא אהיה

. האי נמי לאו משום דלמא
דאנשי אמנה היו אלא דאי הוה 
אמר גמירנא הוו אמרי ליה 

  אימא לן והוא לא הוה ידע:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .14
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ּבְ " איַמֲעׂשֶ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ֶרְך,  ַרּבָ ּדֶ ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור, ְוָהָיה ְמַהֵלְך ּבַ   ׁשֶ
יוְ  ן ֲעָרְך  ַרּבִ ר ַאֲחָריו. ֶאְלָעָזר ּבֶ   ְמַחּמֵ

ָבה.  ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ֶרק ֶאָחד ּבְ ֵנה ִלי ּפֶ י, ׁשְ   ָאַמר לֹו: ַרּבִ
ִניִתי ָלֶכם:  ְך ׁשָ ְעּתוֹ ְולֹא ּבַ "ָאַמר לֹו: לֹא ּכָ ן ָהָיה ָחָכם ֵמִבין ִמּדַ א ִאם ּכֵ ָיִחיד ֶאּלָ ָבה ּבְ ְרּכָ   ? "ּמֶ

ִני.  ְדתַּ ּמַ ּלִ ָבר ֶאָחד ׁשֶ יִני לֹוַמר ְלָפֶניָך ּדָ ְרׁשֵ י, תַּ   ָאַמר לֹו: ַרּבִ
  ָאַמר לֹו: ֱאמֹור. 

ד ָיַרד  איִמּיָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ב  ַרּבָ ף, ְוָיׁשַ ִית. ֵמַעל ַהֲחמֹור, ְוִנְתַעטֵּ ַחת ַהּזַ   ַעל ָהֶאֶבן תַּ
ֵני ָמה ָיַרְדתָּ ֵמַעל ַהֲחמֹור?  י, ִמּפְ   ָאַמר לֹו: ַרּבִ

ין אֹוָתנּו,  ֵרת ְמַלּוִ ָ נּו, ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ִכיָנה ִעּמָ ָבה, ּוׁשְ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ה ּדֹוֵרׁש ּבְ ר ַאתָּ   ָאַמר: ֶאְפׁשָ
ב ַעל ַהֲחמֹור?!    ַוֲאִני ֶאְרּכַ

ַתח ד ּפָ י ִמּיָ ן ֲעָרךְ  ַרּבִ ָבה ְוָדַרׁש.  ֶאְלָעָזר ּבֶ ְרּכָ ה ַהּמֶ ַמֲעׂשֵ   ּבְ
ֶדה,  ָ ׂשּ ּבַ ל ָהִאיָלנֹות ׁשֶ ָבה ּכָ ַמִים, ְוִסיּבְ ָ   ְוָיְרָדה ֵאׁש ִמן ַהׁשּ

יָרה.  ן ְוָאְמרּו ׁשִ ְתחּו ּכּוּלָ   ּפָ
יָרה ָאְמרוּ  ִ    ?ַמה ׁשּ

המ יִנים ְוָכל ּתְ ּנִ ִרי ְוָכל ֲאָרִזים... ַהְללּוָיּה""ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ ּתַ    .יד)-(תהלים קמח, ז ֹות... ֵעץ ּפְ
ָבה ַנֲעָנה ַמְלָאְך ִמן ָהֵאׁש, ְוָאַמר: ְרּכָ ה ַהּמֶ   . ֵהן ֵהן ַמֲעׂשֵ

איָעַמד  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ קֹו ַעל רַֹרּבָ   אׁשֹו, , ּוְנׁשָ
ן  ַתן ּבֵ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ רּוְך ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ   ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוָאַמר: ּבָ

ָבה.              ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ּיֹוֵדַע ְלָהִבין ְוַלְחקֹור ְוִלְדרֹוׁש ּבְ   ׁשֶ
ים,    ֵיׁש ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוֵאין ָנֶאה ְמַקּיֵ

ים ְוֵאין ָנֶאה ּדֹוֵרׁש,    ָנֶאה ְמַקּיֵ
ים.  ה ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקּיֵ   ַאתָּ

ֶריָך ַאְבָרָהם ָאִב  ן ֲעָרךְ ינּו ׁשֶ ַאׁשְ   ָיָצא ֵמֲחָלֶציָך.  ֶאְלָעָזר ּבֶ
  

ָבִרים ִלְפֵני  ֱאְמרּו ַהּדְ ּנֶ יּוְכׁשֶ ַע  ַרּבִ   , ְיהֹוׁשֻ
יָהָיה הּוא וְ  ֶרְך.  ֵהןַהּכֹ יֹוֵסי ַרּבִ ּדֶ ִכים ּבַ   ְמַהּלְ

ָבה.  ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ   ָאְמרּו: ַאף ָאנּו ִנְדרֹוׁש ּבְ
ַתח  יּפָ ַע  ַרּבִ   . ְוָדַרׁש  ְיהֹוׁשֻ

ָעָנן,  ת ּבֶ ִמין ֶקׁשֶ ָעִבים ְוִנְרָאה ּכְ ַמִים ּבְ רּו ׁשָ ְ ּמּוז ָהָיה, ִנְתַקׁשּ קּוַפת תַּ   ְואֹותֹו ַהּיֹום תְּ
מֹוַע,  ִצין ּוָבִאין ִלׁשְ ֵרת ִמְתַקּבְ ָ   ְוָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ַמְזמּוֵטי ָחָתן ְוַכּלָ  ִצין ּוָבִאין ִלְראֹות ּבְ ְתַקּבְ ּמִ ְבֵני ָאָדם ׁשֶ   ה. ּכִ
יָהַלְך  ָבִרים ִלְפֵני  ֵהןיֹוֵסי ַהּכֹ ַרּבִ ר ּדְ איְוִסיּפֵ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   . ַרּבָ

ְך ָראּו.  ּכָ ֵרי ֵעיַני ׁשֶ ֶכם, ַאׁשְ ֵרי יֹוַלְדתְּ ֵריֶכם ְוַאׁשְ   ְוָאַמר: ַאׁשְ
ין ָהִיינּו ַעל ַהר ִסיַני,  ֲחלֹוִמי, ְמסּוּבִ ם, ּבַ   ְוַאף ֲאִני ְוַאתֶּ

נָ  ַמִים: ֲעלּו ְלָכאן, ֲעלּו ְלָכאן! ְוִנתְּ ָ ת קֹול ִמן ַהׁשּ   ה ָעֵלינּו ּבַ
עֹות ָנאֹות מּוָצעֹות ָלֶכם,  דֹוִלים ּוַמּצָ   ְטַרְקִלין ּגְ

ם ְוַתְלִמיֵדיֶכם ית ,ְוַתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיֶכם ,ַאתֶּ ִליׁשִ ִנין ְלַכת ׁשְ   . "ְמזּוּמָ
  

  ִאיִני?! 
   :ְוָהַתְנָיא

י" יַר יֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ּבִ
ה ַהְרָצאֹות ֵהן,  לֹׁשָ   ׁשְ

י ַע  ַרּבִ ָבִרים ִלְפֵני  ְיהֹוׁשֻ איִהְרָצה ּדְ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   , ַרּבָ
י יִהְרָצה ִלְפֵני  ֲעִקיָבא ַרּבִ ַע  ַרּבִ   , ְיהֹוׁשֻ

ן ֲחִכיַנאי יִהְרָצה ִלְפֵני  ֲחַנְנָיא ּבֶ   . "ֲעִקיָבא ַרּבִ
יְוִאיּלּו  יב! ֶא  ַרּבִ ן ֲעָרְך ָלא ָקא ָחׁשֵ   ְלָעָזר ּבֶ

  
יב,  יּה ָקָחׁשֵ ַאְרִצי ְוַאְרצּו ַקּמֵ   ּדְ

יּה  ַאְרִצי ְוָלא ַאְרצּו ַקּמֵ יב.  - ּדְ   ָלא ָקא ָחׁשֵ
  

יב!  יּה, ְוָקא ָחׁשֵ ָלא ַאְרצּו ַקּמֵ ן ֲחִכיַנאי ּדְ   ְוָהא ֲחַנְנָיא ּבֶ
  

ַאְרִצי.  יּה ַמאן ּדְ ַאְרִצי ִמיָהא ַקּמֵ   ּדְ

 רש"י
. דאין דרך תקופת תמוז הוה

   להתקשר שמים בעבים:
. מיני שחוק במזמוטי חתן

   שמשחקין לפניהן:
   . דברים הללו:סיפר

. של כיתות שיתלכת שלי
   היושבות לפני השכינה:

. דרש במעשה הרצה דברים
   המרכבה:

. שהרצה דארצי וארצו קמיה
לפני אחרים ואחרים . הרצו 

   לפניו:
. דארצי מיהא קמיה מאן דארצי

אם לא הרצו אחרים לפניו הוא 
הרצה לפני מי שחזר והרצה 
לפני אחרים לכך הוזקק 
להימנות כאן משום דרבי 

ע שהוא הרצה עקיבא להודי
ואחרים הרצו לפניו אבל ר''א 
לא אחרים הרצו לפניו ולא הוא 
הרצה לפני מי שהרצה לפני 

   אחרים:
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        טו, אטו, אטו, אטו, א    ––––    יד, ביד, ביד, ביד, ב .15
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ס, ְוֵאּלּו ֵהן: " ְרּדֵ ּפַ ָעה ִנְכְנסּו ּבַ   ַאְרּבָ
אי ן ַעּזַ   , ּבֶ

  , ֶבן זֹוָמאוּ 
  ַאֵחר, 

יוְ    . ֲעִקיָבא ַרּבִ
יָאַמר ָלֶהם  ִיׁש ָטהֹור, ַאל ּתֲֹעִקיָבא ַרּבִ יִעין ֵאֶצל ַאְבֵני ׁשַ ם ַמּגִ ַאתֶּ ׁשֶ   אְמרּו "ַמִים ַמִים", : ּכְ

ֱאַמר: ּנֶ ּום ׁשֶ ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני" ִמׁשּ   .(תהלים קא, ז) "ּדֹוֵבר ׁשְ
אי ן ַעּזַ   ָוֵמת,  - ֵהִציץ  ּבֶ

תּוב אֹוֵמר: ְוָתה ַלֲחִסיָדיו" ָעָליו ַהּכָ ֵעיֵני ה' ַהּמָ   . (תהלים קטז, טו) "ָיָקר ּבְ
ן זֹוָמא   ְוִנְפַגע,  -ֵהִציץ  ּבֶ

תּוב אוֹ  ַבׁש ָמָצאָת ֱאכֹ  ֵמר:ְוָעָליו ַהּכָ ֶעּנּו ַוֲהֵקאתֹו""ּדְ ּבָ ׂשְ ן ּתִ ָּך ּפֶ ּיֶ   . (משלי כה, טז) ל ּדַ
ִטיעֹות - ַאֵחר  ּנְ ץ ּבַ   .ִקיּצֵ

י לֹום.  -  ֲעִקיָבא ַרּבִ ׁשָ   ָיָצא ּבְ
  

ֲאלּו ֶאת  ן זֹוָמאׁשָ   : ּבֶ
א?  ְלּבָ   ַמהּו ְלָסרּוֵסי ּכַ

  , (ויקרא כב, כד)  41ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשּו"" ָאַמר ָלֶהם:
ַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשּו.  ּבְ ל ׁשֶ   ּכָ

  
ֲאלּו ֶאת  ן זֹוָמאׁשָ   : ּבֶ

ָרה ִעיּבְ תּוָלה, ׁשֶ דֹול? ְלכֹ ַמהוּ  – ּבְ   ֵהן ּגָ
  

יַנן לְ  מּוֵאל, ּדִ ִמי ָחְייׁשִ   ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    :  ׁשְ

ם ָיכֹול ֲאִני ִלְבעֹול   טו,א לֹא ּדָ ִעילֹות ּבְ ה ּבְ ּמָ   . ּכַ
ִכיָחא? ּדִ ְלָמא אֹו ּדִ  מּוֵאל לֹא ׁשְ   ׁשְ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

ִכיַח, ּדִ  מּוֵאל לֹא ׁשְ   ׁשְ
ַא  א ּבְ ּמָ יַנן ׁשֶ ָרהְוָחְייׁשִ ִטי ִעיּבְ   . ְמּבָ

  
מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ

ֵחץ ֵאינֹו ַמְזַרַעת!  ֵאינֹו יֹוֶרה ּכַ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ל ׁשִ   ּכָ
  

ֵחץ ֲהָוה.  ָרא ַנִמי יֹוֶרה ּכַ   ֵמִעיּקָ
  
  

                                                             
41

  ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ ת לא תקריבו לה' ומעוך וכתות ונתוק וכרו  

 רש"י
. עלו לרקיע על ידי נכנסו לפרדס

   שם:
. מבהיק כמים שיש טהור

   צלולין:
. יש כאן אל תאמרו מים מים

   איך נלך:
   . לצד השכינה:הציץ
   תו:. נטרפה דעונפגע

. יקר בעיני ה המותה לחסידיו
הוקשה מיתתו לפניו לפי שמת 
בחור ואעפ''כ אי אפשר שלא 
ימות משום שנאמר כי לא יראני 

   האדם וחי (שמות לג):
שאלו את בן זומא מהו לסרוסי 

. הואיל וסירוס כתיב אצל כלבא
מומי קרבן וכלב אפילו חליפיו 
אסור למזבח משום מחיר כלב 

   :אסור לסרסו או לא
. בתולה שעיברה מהו לכהן גדול

והיא אומרת שימצאו לה 
בתולים אי נמי כהן גדול נשאה 
ולא ידע שהיא מעוברת ומצא 
לה בתולים ואחר כך. נמצאת 
מעוברת מהו לקיימה משום 
  בתולה מעמיו יקח (ויקרא כא): 

. שהיה בקי יכול אני לבעול
בהטייה וזו נמי נבעלת כן. 

ל באמבטי. כלי שרוחצין בו כ
הגוף וי''ל שהטיח שם אדם 

   שכבת זרע ונכנס במעיה:
   . כשיצאת מן האדם:מעיקרא
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        טו, אטו, אטו, אטו, א .16
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ּבְ " יַמֲעׂשֶ ן ֲחַנְנָיה ַרּבִ ַע ּבֶ ִית,  ְיהֹוׁשֻ ַהר ַהּבַ ב ַמֲעָלה ּבְ ָהָיה עֹוֵמד ַעל ּגַ   ׁשֶ
ן זֹוָמאְוָרָאהּו  ָפָניו.  ּבֶ   ְולֹא ָעַמד ִמּלְ

ן זֹוָמא?    ָאַמר לֹו: ֵמַאִין ּוְלַאִין ּבֶ
ין ַמִים ָהֶע  ְחּתֹוִנים, ָאַמר לֹו: צֹוֶפה ָהִייִתי ּבֵ   ְליֹוִנים ְלַמִים ַהתַּ

ְלַבד,  עֹות ּבִ לֹׁש ֶאְצּבָ א ׁשָ ין ֶזה ָלֶזה ֶאּלָ   ְוֵאין ּבֵ
ֱאַמר: ּנֶ ִים" ׁשֶ ֵני ַהּמָ    – (בראשית א, ב) "ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ

ֶניָה ְוֵאיָנּה נֹוַגַעת.  ַרֶחֶפת ַעל ּבָ ּמְ יֹוָנה ׁשֶ   ּכְ
יָאַמר ָלֶהן  ַע יְ  ַרּבִ חּוץְלַתְלִמיָדיו:  הֹוׁשֻ ן זֹוָמא ִמּבַ   . "ֲעַדִיין ּבֶ

  
ֵדי  ִים"ִמּכְ ֵני ַהּמָ ּיֹום ָהִראׁשֹון,  ?ֵאיַמת ָהֵוי -  "ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ   ּבַ

ָלה  ֲהַואי,  -ַהְבּדָ ִני הּוא ּדַ יֹום ׁשֵ   ּבְ
ְכִתיב:  ין ַמִים ָלָמִים"ּדִ יל ּבֵ   .ת א, ו)(בראשי "ִויִהי ַמְבּדִ

  
ה?    ְוַכּמָ

  
ר ַיֲעקֹ ָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ

ְמלֹא ִניָמא    .ּכִ
  
ַנןוְ    ָאְמִרי:  ַרּבָ

ַגְמָלא.  י ּגּוָדא ּדְ   ּכִ
  

יָמא ָמר זּוְטָרא   ָאַמר:  ַרב ַאִסי, ְוִאי ּתֵ
ְפִריֵסי ַאֲהָדֵדי.  ְתֵרי ְגִליֵמי ּדִ   ּכִ

  
  ְוָאְמִרי ָלּה: 

ְסִחיֵפי ַאֲה  ְתֵרי ָכֵסי ּדִ   .ָדֵדיּכִ
  
  
  

 רש"י
. מאין תבא ואין . מאין ולאין
   לבך טרוד:

. מתבונן הייתי צופה הייתי
   במעשה בראשית:

. במקום חיבורן ואין ביניהן
מקום קשרי כיפת הרקיע 
בקרקע: גודא דגמלא: 

ו כשמסדרין לווחין של גשר ז
אצל זו אי אפשר שלא תהא 
ריוח בינתים וכן גלימי וכן כסי. 

. אחר קיצץ  סחופין. כפופין:
בנטיעות. קלקל ועיות כשנכנס 
לפרדס ומקצץ הנטיעות ולפי 
שדימה אותן בתחלת הדברים 
לנכנס לפרדס נקט לישנא 

   דקיצץ בנטיעות:
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        בבבב- - - - טו, אטו, אטו, אטו, א .17
ִטיעֹות -ַאֵחר " ּנְ ץ ּבַ   ."ִקיּצֵ
  

תּוב אֹוֵמר:  ֶרָך"ָעָליו ַהּכָ ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ן ֶאת ּפִ ּתֵ   . (קהלת ה, ה) 42"ַאל ּתִ
  

   ?ַמאי ִהיא
  

ב ַזְכָווָתא  ִאְתָיֲהָבא ֵליּה ְרׁשּוָתא ְלֵמיַתב ְלִמיְכּתַ ָרֵאלּדְ ֲחָזא ִמיַטְטרֹון ּדְ    .ִיׂשְ
ִמיָרא ָא  ֲחרּות, ְולֹא עֹוֶרף, ְולֹא ִעיּפּויּדִ ַמר: ּגְ יָבה, ְולֹא ּתַ    ,ְלַמְעָלה, ָלא ָהֵוי לֹא ְיׁשִ

א  ּמָ לֹוםׁשֶ י ָרׁשּוּיֹותַחס ְוׁשָ ּתֵ   . ֵהן , ׁשְ
  

קּוהּו  ין ּפּוְלֵסי ְדנּוָרא. לְ ַאּפְ יתִּ   ִמיַטְטרֹון ּוַמְחיּוהּו ׁשִ
י  יּה? ָאְמרּו ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא ּכִ ּמֵ   ֲחִזיֵתיּה ָלא ַקְמּתְ ִמּקַ

  ַאֵחר. ּדְ ִאיְתְיִהיָבא ֵליּה ְרׁשּוָתא ְלִמיְמַחק ַזְכָווָתא 
ת קֹול ְוָאְמָרה:  ִנים ׁשֹוָבִבים"ָיְצָתה ּבַ   חּוץ ֵמַאֵחר.  -  (ירמיהו ג, כב) "ׁשּובּו ּבָ

ְבָרא ֵמַההּוא ָעְלָמא,    ָאַמר: הֹוִאיל ְוִאיְטִריד ַההּוא ּגַ
ַהאי ָעְלָמא, ְנַפק ֵליּפ  י ּבְ    .ַאֵחר ְלַתְרּבּות ָרָעהֹוק ִליְתַהּנֵ
ָבָעּה,  ,ְנַפק ח זֹוָנה תְּ ּכַ   ַאׁשְ

ה?  ן ֲאבּוָיה ַאּתָ ע ּבֶ   ָאְמָרה ֵליּה: ְוָלאו ֱאִליׁשָ
ת ִויַהב ָלּה,  ּבָ ׁשַ ָרא ּבְ יׁשְ   ָעַקר ּפּוְגָלא ִמּמֵ

  ָאְמָרה: ַאֵחר הּוא. 
  

ַאל ַאֵחר ֶאת  ָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ֵמִאיר יַרּבִ ׁשָ ּיָ   , ְלַאַחר ׁשֶ
ְכִתיב ה ָהֱאלִֹהים" :ָאַמר ֵליּה: ַמאי ּדִ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ   ? (קהלת ז, יד) "ּגַ

ֶנְגּדֹו,  ָרא ּכְ רּוְך הּוא, ּבָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ   ָאַמר לֹו: ּכָ
ָרא ָהִרים  ָבעֹות,  - ּבָ ָרא ּגְ   ּבָ

ָר  ים ּבָ ָרא ְנָהרֹות.  - א ַיּמִ   ּבָ
יָאַמר לֹו:  א ַרּבִ ְך, ֶאּלָ ָך לֹא ָאַמר ּכָ    :ֲעִקיָבא ַרּבְ

יִקים  ָרא ַצּדִ ִעים,  - ּבָ ָרא ְרׁשָ   ּבָ
ן ֵעֶדן  ָרא ּגַ ם,  - ּבָ יִהּנָ ָרא ּגֵ   ּבָ

ם, יִהּנָ ּגֵ ַגן ֵעֶדן ְוֶאָחד ּבַ ֵני ֲחָלִקים, ֶאָחד ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיׁש לֹו ׁשְ    ּכָ
ַגן ֵעֶדן,  יק ָנַטל ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵברֹו ּבְ   ָזָכה ַצּדִ

ם.  יִהּנָ ּגֵ ע ָנַטל ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵברֹו ּבַ יב ָרׁשָ   ִנְתַחּיֵ
  

ָיאָאַמר  ְרׁשְ   : ַרב ְמׁשַ
   ?ַמאי ְקָרָאּה 

ִתיב יִקים ּכְ י ַצּדִ ּבֵ ַאְרָצם  :ּגַ ֶנה "ָלֵכן ּבְ   , (ישעיה סא, ז) ִייָרׁשּו"ִמׁשְ
ּבֵ  ִתיבי ּגַ ִעים ּכְ ֶנה"וּ : ְרׁשָ ְבֵרם" ִמׁשְ רֹון ׁשָ ּבָ    .(ירמיהו יז, יח) ׁשִ
  

ַאל ַאֵחר ֶאת  יׁשָ ָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה:  ,ֵמִאיר ַרּבִ ּיָ   ְלַאַחר ׁשֶ
ְכִתיב:  ִלי ָפז"ַמאי ּדִ ה ָזָהב ּוְזכּוִכית ּוְתמּוָרָתּה ּכְ    ?(איוב כח, יז) "לֹא ַיַעְרֶכּנָ

  
  ָאַמר לֹו: 

ְבֵרי תֹוָרה,  ֵאּלוּ    ּדִ
ְכִלי ָזָהב ּוְכִלי ָפז,  ין ִלְקנֹוָתם ּכִ ׁשִ ּקָ   ׁשֶ

ְכִלי ְזכּוִכית.  ָדן ּכִ   ְונֹוִחין ְלַאּבְ
  

  ָאַמר לֹו: 
י ְך,  ֲעִקיָבא ַרּבִ ָך לֹא ָאַמר ּכָ   ַרּבְ

רּו ֵיׁש ָלֶהם ּתַ  ּבְ ׁשְ ּנִ י ׁשֶ ֵלי ָזָהב ּוְכֵלי ְזכּוִכית, ַאף ַעל ּפִ א: ַמה ּכְ ָנה, ֶאּלָ   ּקָ
ַרח  ּסָ י ׁשֶ ְלִמיד ָחָכם, ַאף ַעל ּפִ ָנה.  - ַאף ּתַ ּקָ   ֵיׁש לֹו ּתַ

  
  ָאַמר לֹו: 
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ן ֶאת-ַאל   ּתֵ יָך ַלֲחִטיא ֶאת-ּתִ ֶרךָ -ּפִ ׂשָ ָגָגה ִהיא-ְוַאל ,ּבְ י ׁשְ ְלָאְך ּכִ ה  ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהּמַ ל קֹוֶלךָ -ַעל ָהֱאלִֹהים ִיְקצֹף ָלּמָ ה-ֶאת ְוִחּבֵ   ָיֶדיךָ  ַמֲעׂשֵ

 רש"י
. לא גרסינן: לא עורף לא עמידה

   פנים:דבכל צדיהן יש להם 
   . עיפות:עיפוי

   . מכת מקל בשטונאד''י:פולסי
   . צנון. ממישרא: ערוגה:פוגלא

  . על ידי שכחה: ונוחין לאבדן
  
  
  
  
  
  
  
  

 



    """""ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות    ––––מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' 

      
77

ָך!  ה ֲחזֹור ּבְ   ַאף ַאּתָ
  

  ָאַמר לֹו: 
ְרּגֹוד  י ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ ַמְעּתִ ָבר ׁשָ ִנים ׁשֹוָבִבים"ּכְ   חּוץ ֵמַאֵחר.  "ׁשּובּו ּבָ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַאֵחר ׁשֶ " ה ּבְ ת, ַמֲעׂשֶ ּבָ ׁשַ   ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהּסּוס ּבְ
יְוָהָיה  יו,  ֵמִאיר ַרּבִ ְך ַאֲחָריו ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִמּפִ   ְמַהּלֵ

ִעְקֵבי סּוִסי  י ּבְ יַעְרתִּ ָבר ׁשִ ּכְ תָאַמר לֹו: ֵמִאיר, ֲחזֹור ְלַאֲחֶריָך, ׁשֶ ּבָ חּום ׁשַ אן תְּ    .ַעד ּכָ
ךָ : וֹ ָאַמר ל ה ֲחזֹור ּבְ   . ַאף ַאתָּ

י ְלךָ וֹ לר ָאַמ  ָבר ָאַמְרתִּ    ,: ְולֹא ּכְ
ְרּגֹוד י ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ ַמְעתִּ ָבר ׁשָ ִנים ׁשֹוָבִבים" :ּכְ   חּוץ ֵמַאֵחר.  - "ׁשּובּו ּבָ
א,  ָקֵפיּה ָעְייֵליּה ְלֵבי ִמְדָרׁשָ   תְּ

סּוְקָך.  וֹ ָאַמר ל סֹוק ִלי ּפְ   ְלָינֹוָקא: ּפְ
לֹום ָאַמר ה' ָלְרׁשָ ָאַמר לֹו:    . (ישעיהו מח, כב) ִעים""ֵאין ׁשָ

א ַאֲחִריִתי,  תָּ   ָעְייֵליּה ְלֵבי ְכִניׁשְ
סּוְקךָ ְלָינֹוָקא וֹ ָאַמר ל סֹוק ִלי ּפְ    .: ּפְ

י ָלְך ּבֹ  ָאַמר לֹו: ֶתר ְוַתְרּבִ ּנֶ ִסי ּבַ ַכּבְ י ִאם ּתְ ם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני""ּכִ   . (ירמיהו ב, כב) ִרית ִנְכּתָ
א ַאֲחִריִתיָעְייֵליּה ְלֵבי ְכִניׁשְ    טו,ב סּוְקָך. ^ וֹ , ָאַמר לתָּ סֹוק ִלי ּפְ   ְלָינֹוָקא: ּפְ

י :וֹ ָאַמר ל ֲעׂשִ דּוד ַמה ּתַ י ֲעִדי ָזָהב ,"ְוַאּתְ ׁשָ י ַתְעּדִ ִני ּכִ י ׁשָ ׁשִ י ִתְלּבְ    ,ּכִ
י" ְתַיּפִ ְוא ּתִ ָ י ִתְקְרִעי ַבּפּוְך ֵעיַנִיְך ַלׁשּ   . (ירמיהו ד, ל) ּכִ

א ַאֲחִריִתי, ָעְייֵליּה ְלֵבי ְכִני תָּ   ׁשְ
ָתא,  י ְכִניׁשָ ָעְייֵליּה ִלְתֵליַסר ּבֵ   ַעד ּדְ

ְווָנא י ַהאי ּגַ ְסקּו ֵליּה ּכִ הּו ּפָ    .ּכּוּלְ
סּוְקָך.  ֹו:ָאַמר לְלַבְתָרא  סֹוק ִלי ּפְ   ּפְ

י" :וֹ ָאַמר ל ר ֻחּקָ ָך ְלַסּפֵ ע ָאַמר ֱאלִֹהים ַמה ּלְ   . (תהלים נ, טז) "ְוָלָרׁשָ
ֲאַמר ֵליּה: ַההּוא ָינוֹ  ָמה ּדַ ע ּכְ ּמַ תַּ ֵניּה, ִאׁשְ ָ ִליׁשּ ם ּבְ ע ָאַמר ֱאלִֹהיםָקא ֲהָוה ְמַגְמּגֵ    ."ְוֶלֱאִליׁשָ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ

י.  ּתֵ י ְכִניׁשְ ַדֵריּה ִלְתֵליַסר ּבֵ ֲהֵדיּה ּוְקָרֵעיּה ּוׁשְ יָנא ֲהָוה ּבַ   ַסּכִ
  

ָאְמֵר  א ּדְ   :יְוִאיּכָ
יָ  יָנא, ֲהָוה ָקַרֲעָנא ֵליּה. ָאַמר: ִאי ֲהַואי ּבְ   ִדי ַסּכִ

  
  

יּה  י ָנח ַנְפׁשֵ   ַאֵחר, ּדְ ּכִ
   ,לֹא ֵמיַדן ִליַדְייֵניּה  :יָאְמֵר 

ָאֵתי ֵליֵתי.    ְולֹא ְלָעְלָמא ּדְ
ּום  -  "לֹא ֵמיַדן ִליַדְייֵניּה " אֹוַרְייָתא, ּדְ ִמׁשּ   ָעַסק ּבְ
ָאֵתי ֵליֵתי" ּום  -  "ְולֹא ְלָעְלָמא ּדְ   ָטא. ָח ּדַ ִמׁשּ
  

יָאַמר    : ֵמִאיר ַרּבִ
ְברֹו.  ן ִמּקִ ָאֵתי, ָמַתי ָאמּות, ְוַאֲעֶלה ָעׁשָ ִליַדְייֵניּה ְוֵליֵתי ְלָעְלָמא ּדְ   מּוָטב ּדְ

  
יּה  י ָנח ַנְפׁשֵ יּדְ  ּכִ ְבֵריּה  ַרּבִ   ַאֵחר. ּדְ ֵמִאיר ְסֵליק קּוְטָרא ִמּקִ

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

בּוְרָתא ְלִמיְקָלא ַרּבֵ    יּה?! ורק זו בלבד אפשר היה לעשות לתקנתו? ּגְ
  

יָנָנא ְוָלא ָמֵציַנן ְלַאּצּוֵליּה?    ַחד ֲהָוה ּבֵ
י ֵליּה ֵמ ִאי ָנְקֵטיּה  ָיד, ַמאן ְמַרּמֵ   ן? ָא ּבַ

ְברֹו.  ן ִמּקִ ה ָעׁשָ   ָאַמר: ָמַתי ָאמּות ַוֲאַכּבֶ
יּה  י ָנח ַנְפׁשֵ יּדְ ּכִ ַסק קּוְטָרא ִמּקִ  יֹוָחָנן ַרּבִ   ַאֵחר, ּדְ ְבֵריּה ּפָ

ַתח ָנא: ֲאִפיּלּו ׁשֹוֵמר ַהּפֶ ַתח ֲעֵליּה ַההּוא ַסְפּדָ ינוּ  ּפָ   . לֹא ָעַמד ְלָפֶניָך, ַרּבֵ
  

יּה  ל ַאֵחר ָאְתָיא ְלַקּמֵ ּתֹו ׁשֶ יּבִ   , ַרּבִ

 רש"י
   . אחר:כי שכיב

. ברקיע לא מידין נידייניה אמרי
כו' חדא הוה ביננא. תלמיד אחד 
הי' בינינו ונכשל ויצא לתרבות 
רעה ואין כח בין כולנו להביאו 

   ולם הבא:לע
אי נקטי ליה ביד מאן מרמי 

. אם אוחז אני בידו להביאו ליה
לעולם הבא מי יקחנו מידי 
מרמי לשון נוטל מידי ויש לו 
דוגמא בפסחים (דף י:) ארמויי 
ארמייה מיניה גבי ככר בפי 

   עכבר:
   . כמו מנאי לשון קצר הוא:מאן

. של גיהנם לא עמד שומר הפתח
אחר לפניך רבינו בבואך להוציא 

   משם:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ְרְנֵסִני.  י, ּפַ   ָאְמָרה ֵליּה: ַרּבִ
 ? ת ִמי ַאּתְ   ָאַמר ָלּה: ּבַ

ל  ּתֹו ׁשֶ   ַאֵחר ֲאִני. ָאְמָרה לֹו: ּבִ
עֹוָלם?!  ְרעֹו ּבָ   ָאַמר ָלּה: ֲעַדִיין ֵיׁש ִמּזַ

ִתיב ְמגּוָריו" :ְוָהא ּכְ ִריד ּבִ ַעּמֹו ְוֵאין ׂשָ   ! (איוב יח, יט) "לֹא ִנין לֹו ְולֹא ֶנֶכד ּבְ
יו.  ְזּכֹור ַמֲעׂשָ   ָאְמָרה לֹו: ְזכֹור ְלתֹוָרתֹו, ְוַאל ּתִ

ד ָיְרָדה ֵאׁש ְוִסְכְסָכה ַסְפ  ל ִמּיָ יָסלֹו ׁשֶ   . ַרּבִ
ָכה ְוָאַמר  יּבָ   : ַרּבִ

ה!  ה ְוַכּמָ ּמָ ּה, ַעל ַאַחת ּכַ ִחין ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ְך, ַלּמִ ּה ּכָ ין ּבָ ּנִ ְתּגַ ּמִ   ּוַמה ּלַ
  
  

 רש"י
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יוְ  ַמר ּתֹוָרה ִמּפּוֵמיּה  ַרּבִ   ַאֵחר? ּדְ ֵמִאיר ֵהיִכי ּגָ

ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : ָחָנןיוֹ  ַרּבִ
ְכִתיב ְפֵתי כֹ  :ַמאי ּדִ י ׂשִ י ַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות הּוא""ּכִ יהּו ּכִ ְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמּפִ   , (מלאכי ב, ז) ֵהן ִיׁשְ

יהּו,  -ִאם ּדֹוֶמה ָהַרב ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות  ׁשּו ּתֹוָרה ִמּפִ   ְיַבּקְ
ׁשּו ּתֹוָרה ִמּפִ  - ְוִאם ָלאו    יהּו! ַאל ְיַבּקְ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

י ח  ַרּבִ ּכַ    :ְוָדַרׁש ֵמִאיר ְקָרא ַאׁשְ
י" ית ְלַדְעּתִ ׁשִ ָך ּתָ ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִלּבְ ַמע ּדִ   , (משלי כב, יז) "ַהט ָאְזְנָך ּוׁשְ

א  ם" לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ י""ְלַדְעּתָ   . "ְלַדְעּתִ
  

   :ָאַמר ַרב ֲחִניָנא
ְמִעי ַבת ּוְר ֵמָהָכא:  ְך ּוֵבית ָאִביְך""ׁשִ ְכִחי ַעּמֵ י ָאְזֵנָך ְוׁשִ    .(תהלים מה, יא) ִאי ְוַהּטִ

  
  ַקׁשּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי!

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

  ָגדֹול, ּבְ  - ָהא 
ָקָטן –ָהא     .ּבְ

  
י ֲאָתא  יִמיּכִ    :ָאַמר ַרב ּדִ

ַמַעְרָבא י :ָאְמִרי ּבְ יֲחָלא לְ  ַרּבִ ָדא ׁשִ ְחָלא, ּוׁשְ   ָבָרא. ֵמִאיר ָאַכל ּתַ
   

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ְכִתיב ַחל :ַמאי ּדִ י ַהּנָ ִאּבֵ י ִלְראֹות ּבְ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ 43""ֶאל ּגִ

   ?(שיר השירים ו, יא) 
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶלֱאגֹוז לּו ּתַ ה ִנְמׁשְ    ?ָלּמָ

ִטיט ּוְבצֹוָאה ֵאין לּוְכָלְך ּבְ ּמְ י ׁשֶ תֹוכֹו ִנְמָאס,  לֹוַמר ְלָך: ָמה ֱאגֹוז ֶזה, ַאף ַעל ּפִ ּבְ ֶ   ַמה ׁשּ
ַרח ֵאין ּתֹוָרתֹו ִנְמֶאֶסת.  ּסָ י ׁשֶ ְלִמיד ָחָכם, ַאף ַעל ּפִ   ַאף ּתַ

  
ֵחיּה  ּכְ רַאׁשְ ה ּבַ יָלא ַרּבָ הּו.  ׁשֵ   ְלֵאִלּיָ

רּוְך הּוא?  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ֵליּה: ַמאי ָקא ָעֵביד ַהּקָ
ַמֲעָתא ִמּפּוַמְייהּו ּדְ  ַנן, ּוִמּפּוֵמיּה ָאַמר ֵליּה: ָקָאַמר ׁשְ הּו ַרּבָ יּדְ כּוּלְ   ֵמִאיר ָלא ָקָאַמר.  ַרּבִ

אי?    ָאַמר ֵליּה: ַאּמַ
ַמֲעָתא ִמּפּוֵמיּה  ַמר ׁשְ ָקא ּגָ ּום ּדְ   ַאֵחר. ּדְ ִמׁשּ

אי?  יָאַמר ֵליּה: ַאּמַ תֹו ָזַרקֵמִאיר ִרּמֹון ָמָצא, ּת  ַרּבִ    !ֹוכֹו ָאַכל, ְקִליּפָ
א ָק  :ָאַמר ֵליּה  ּתָ ָאָדם ִמְצַטֵער" :ָאַמרָהׁשְ ְזַמן ׁשֶ ִני אֹוֵמר: ּבִ ׁשֹון אֹוֶמֶרתׁשְ  ,ֵמִאיר ּבְ    ?ִכיָנה, ַמה ּלָ
ִני ֵמרֹ  ִני ַקּלַ י, ַקּלַ רֹוִעיאׁשִ   . ִמּזְ

ִעים ל ְרׁשָ ָמן ׁשֶ רּוְך הּוא ִמְצַטֵער ַעל ּדָ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ    ,ִאם ּכָ
נִּ  יִקים ׁשֶ ל ַצּדִ ָמן ׁשֶ ְך. ַקל ָוחֹוֶמר ַעל ּדָ ּפַ   ׁשְ
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י ִלְראוֹ -ֶאל   ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ֶפן ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹניםּגִ ַחל ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהּגֶ י ַהּנָ ִאּבֵ   ת ּבְ

 רש"י
. אלמא לדעתם לא נאמר

ברשיעי עסיקינן וקאמר 
   הט אזנך:

. לשמוע ואת הטי אזנך
מעשיהם שכחי ואל תלמדי 

   אותן:
. היודע ליזהר [שלא גדול

ילמוד] מעשיו יכול ללמוד 
   תורה מפיו:

. פרי החיצון הנאכל תחלא
   בתמרה:

   . גרעינה הנזרקת:שיחלא
עכשיו . [השתא קאמר]

שמע לקולך . ואמר שמועה 
   מפיו:

. רבי מאיר קלני מראשי
אמרה במסכת סנהדרין (דף 
מו.) במדרש כי קללת 
אלהים תלוי (דברים כא) 
קל לית איני קל ולישנא 
מעליא כינה הדבר כלפי 
מעלה קלני מזרועי כבד אני 
מזרועי שיצרתי זה שמת 

   בעונו:
. נשען ותלי בעיברא דדשא

   על הבריח:
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ֵחיּה  ּכְ מּוֵאלַאׁשְ ֵכי ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ א ְוָקא ּבָ ָ ַדׁשּ ִעיְבָרא ּדְ ָתֵלי ּבְ    .ּדְ

ֵכית ָנא! ַמאי ָקא ּבָ יּנָ   ?ָאַמר ֵליּה: ׁשִ
ַנן:  ַרּבָ הּו ּבְ ְכִתיב ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִמי זּוְטָרא ַמאי ּדִ

ה ׁשֹ   ה סֵֹפר ַאּיֵ ה סֵֹפר ֶאת"ַאּיֵ ִלים" ֵקל ַאּיֵ ְגּדָ   ?(ישעיהו לג, יח) ַהּמִ
ה סֹוֵפר" ּתֹוָרה.  - "ַאּיֵ ּבַ ל אֹוִתּיֹות ׁשֶ ָהיּו סֹוְפִרים ּכָ   ׁשֶ
ה ׁשֹוֵקל" ּתֹוָרה.  - "ַאּיֵ ּבַ ין ַוֲחמּוִרין ׁשֶ ָהיּו ׁשֹוְקִלים ַקלִּ   ׁשֶ

ִלים" ְגּדָ ה סֹוֵפר ֶאת ַהּמִ לֹׁש ֵמאֹות ֲהָלכֹות - "ַאּיֵ ָהיּו ׁשֹוִנין ׁשְ ֲאִויר'ּבְ  ׁשֶ ל ַהּפֹוֵרַח ּבַ   . 'ִמְגּדָ
  

יְוָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ
עּו ּדֹוֵאג ַוֲאִחיתֹוֶפל ּבְ  ַעֵיי ּבָ ַלת ֵמָאה ּבְ ֲאִויר'ּתְ ל ַהּפֹוֵרַח ּבַ   . 'ִמְגּדָ

  ּוְתַנן: 
א" ָעה ֶהְדיֹוטֹות ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְמָלִכים ְוַאְרּבָ לֹׁשָ   . (סנהדרין צ.) "ׁשְ

ֱהֵוי ֲעַלן? ֲא    ַנן ַמה ּתֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ם.  ִלּבָ ָנא! ִטיָנא ָהְיָתה ּבְ יּנָ   ׁשִ

  
   ?ַמאי –ַאֵחר 

  
ַסק ִמּפּוֵמיּה     .ֶזֶמר ְיָווִני לֹא ּפָ

  
  : 'ַאֵחר'ָאְמרּו ָעָליו ַעל 

ִרין ֵמֵחיקוֹ  ה ִסְפֵרי ִמיִנין נֹוׁשְ ְדָרׁש, ַהְרּבֵ ית ַהּמִ ָהָיה עֹוֵמד ִמּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ   . ּבְ
  

י ֶאת  ְרּדִ ַאל ִנימֹוס ַהּגַ יׁשָ   : ֵמִאיר ַרּבִ
ָנֵחית ְליֹוָרה ְסֵליק?  ל ֲעַמר ּדְ   ּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יּה  ב ִאיּמֵ ֲהָוה ָנִקי ַאּגַ ל ַמאן ּדַ    .ְסֵליק –ּכָ
ל  יּה ּדְ ּכָ ב ִאיּמֵ    .ָלא ְסֵליק - לֹא ֲהָוה ָנִקי ַאּגַ

  
  
  

 רש"י
. בתלמידים היוצאין ברבנן

   לתרבות רעה:
. לדרוש קל מחמור שוקלין

וחמור מקל לפי המשקולת של 
   ק''ו:

. י''מ במגדל הפורח באויר
שדורשין גובהו של למ''ד 
ודורשין בו כל זאת וי''א מגדל 
דור הפלגה ולי נראה מגדל 
הפתוח לאויר גרסינן והן 
מהלכות אהלות מגדל של עץ 

שטיי''ר ועומד בפתח שקורין מ
ופתחו פתוח לבקעה או לחצר 
שהוא אויר במסכת אהלות 
(פ''ד מ''א) ישנה משנה מגדל 

   העומד באויר:
. בלעם ודואג ד' הדיוטות

   ואחיתופל וגחזי בפ' חלק:
. רשעים היו טינא היתה בלבם

   מימיהם:
. מפני מה בא לידי כך אחר מאי

   ולא הגינה תורתו עליו:
. והיה ק מביתוזמר יווני לא פס

לו להניח בשביל חורבן הבית 
דכתיב בשיר לא ישתו יין 

   (ישעיה כד):
. קודם שהפקיר נושרין מחיקו

עצמו לתרבות רעה אלמא טינא 
הוות בלבו כל עמר דנחית ליורה 
סליק. כל צמר שניתן ליורה של 
סממנין לצבוע עולה לו צבעו או 
אינו עולה כלומר כל הלומדים 

להן תורתן  לפני חכמים עולה
   להגין עליהן מן החטא:

. שלא כל דנקי אגב אימיה
נתלכלך בגיזה עולה לו צבעו 
כלומר כל שיראת חטאו קודמת 
לחכמתו עולה לו כן נראה בעיני 
ורבותי מפרשין כל עמר דנחית 
ליורה סליק כל שירד לידון 
בגיהנם עולה אגב אמו צמר בן 
יומו שלא נרמס בטיט עולה לו 

ש זכיות בידו הצבע כלומר שי
  עולה:
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י" לֹום,  ָעָלה ֲעִקיָבא ַרּבִ ׁשָ לֹום ְוָיַרד ּבְ ׁשָ   ּבְ

תּוב אֹוֵמר:  ֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצהְוָעָליו ַהּכָ   .(שיר השירים א, ד)  44""ָמׁשְ
יְוַאף  ֵרת ְלדֹוֲחפֹו,  ֲעִקיָבא ַרּבִ ָ ׁשּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּקְ   ּבִ

ָראּוי ְלִהׁשְ  יחּו ְלָזֵקן ֶזה, ׁשֶ רּוְך הּוא: ַהּנִ דֹוׁש ּבָ ְכבֹוִדיָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ׁש ּבִ ּמֵ   .  "תַּ
  

ַרׁש?    טז,א   ַמאי ּדָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
  , (דברים לג, ב) ֶדׁש"ת קֹ "ְוָאָתה ֵמִרֲבבֹ 

ְרָבָבה  ּלוֹ אֹות הּוא ּבָ   . ׁשֶ
  
יוְ  הּו  ַרּבִ   ָאַמר: ַאּבָ

גּול ֵמְרָבָבה" ּלֹו. ּדּוְגָמא הוּ  -  (שיר השירים ה, י) "ּדָ ְרָבָבה ׁשֶ   א ּבָ
  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

מֹו" ּלֹו.  -  (ישעיהו מח, ב) "ה' ְצָבאֹות ׁשְ ָבא ׁשֶ ּצָ   ָאדֹון הּוא ּבַ
  
יוְ  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

   ,"לֹא ָברּוַח ה'
  ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ה', 

   ,ָבֵאׁש ה' ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא
ה ָמָמה ַדּקָ   "ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ּדְ

ה ה' עֹוֵבר"" 45ְוִהּנֵ
  . יב)-(מלכים א' יט, יא 
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ֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה   ֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצהָמׁשְ ֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצהָמׁשְ ֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצהָמׁשְ   הביאני המלך חדריו ָמׁשְ
45

ה ה' עֵֹבר    ''''ַוּיֹאֶמר ֵצא ְוָעַמְדּתָ ָבָהר ִלְפֵני הַוּיֹאֶמר ֵצא ְוָעַמְדּתָ ָבָהר ִלְפֵני הַוּיֹאֶמר ֵצא ְוָעַמְדּתָ ָבָהר ִלְפֵני הַוּיֹאֶמר ֵצא ְוָעַמְדּתָ ָבָהר ִלְפֵני ה    יאיאיאיא   ה ה' עֵֹברְוִהּנֵ ה ה' עֵֹברְוִהּנֵ ה ה' עֵֹברְוִהּנֵ ר ְסָלִעים ִלְפֵני    ְוִהּנֵ ּבֵ דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמׁשַ ר ְסָלִעים ִלְפֵניְורּוַח ּגְ ּבֵ דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמׁשַ ר ְסָלִעים ִלְפֵניְורּוַח ּגְ ּבֵ דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמׁשַ ר ְסָלִעים ִלְפֵניְורּוַח ּגְ ּבֵ דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמׁשַ ְוַאַחר ְוַאַחר ְוַאַחר ְוַאַחר  יביביביב'. '. '. '. ההההַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ְוַא ְוַא ְוַא ְוַא     ''''לֹא ָברּוַח הלֹא ָברּוַח הלֹא ָברּוַח הלֹא ָברּוַח ה    ''''הההה    ְורּוַח ּגְ
ה    ''''ָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ָבֵאׁש הָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ָבֵאׁש הָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ָבֵאׁש הָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ָבֵאׁש ה ָמָמה ַדּקָ הְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ּדְ ָמָמה ַדּקָ הְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ּדְ ָמָמה ַדּקָ הְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ּדְ ָמָמה ַדּקָ   ....ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ּדְ

 רש"י
. מהיכן הבין מקום מאי דרש

השכינה שנזהר שלא הציץ שם 
   א''נ שלא טעה כמו שטעה אחר:

. דבר היכר העומד דוגמא
לדוגמא להראותו לומר כזה 
עשה לי ואין זה אלא דבר הניכר 

   אף כאן מקומו ניכר:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִדים: " ֵ ׁשּ ה ְדָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבַ ָ ׁשּ   ׁשִ
ֵרת,  ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ה ּכְ לֹׁשָ   ׁשְ

ְבֵני ָאָדם.  ה ּכִ לֹׁשָ   ּוׁשְ
  

ַמְלֲאֵכי" ה ּכְ לֹׁשָ ֵרת ׁשְ ָ    :"ַהׁשּ
ֵרת,  ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ָנַפִים ּכְ   ֵיׁש ָלֶהם ּכְ

ֵרת,  ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ   ְוָטִסין ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ּכְ
ֵרת. ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ָעִתיד ִלְהיֹות ּכְ ֶ    ְויֹוְדִעין ַמה ׁשּ

  
ֲעָתְך?!  "יֹוְדִעין"   ָסְלָקא ּדַ
  

א, ׁשֹוְמִעין ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ  ֵרת. ֶאּלָ ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ   ְרּגֹוד, ּכְ
  
ְבֵני ָאָדם" ה ּכִ לֹׁשָ    ":ּוׁשְ

ְבֵני ָאָדם,    אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּכִ
ְבֵני ָאָדם,  ִרין ְוָרִבין ּכִ   ּפָ

ְבֵני ָאָדם.    ּוֵמִתים ּכִ
  
  

ה ְד  ָ ׁשּ ְבֵני ָאָדםׁשִ    :ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבִ
ֵרת,  ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ה ּכְ לֹׁשָ   ׁשְ

ה  לֹׁשָ ְבֵהָמה. ׁשְ   ּכִ
  

ֵרת" ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ה ּכְ לֹׁשָ    ":ׁשְ
ֵרת,  ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ַעת ּכְ   ֵיׁש ָלֶהם ּדַ

ֵרת,  ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ קֹוָמה ְזקּוָפה ּכְ ִכין ּבְ   ּוְמַהּלְ
ֵרת.  ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ְלׁשֹון ַהּקֶדׁש ּכְ ִרים ּבִ   ּוְמַסּפְ

  

ְבֵהָמה" ה ּכִ לֹׁשָ    ":ׁשְ
ְבֵהָמה, אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתי   ן ּכִ

ְבֵהָמה,    ּוָפִרין ְוָרִבין ּכִ
ְבֵהָמה   . "ּומֹוִציִאין ְרִעי ּכִ
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ָעה ְדָבִרים " ַאְרּבָ ל ּבְ ּכֵ ְסתַּ ל ַהּמִ א ָלעֹוָלם - ּכָ ּלא ּבָ   . "ָרתּוי לֹו ׁשֶ
  

ָאחֹור  ה ַמה ּלְ ַמּטָ ַמְעָלה ַמה ּלְ ָלָמא ַמה ּלְ ׁשְ י.  - ּבִ   ְלַחּיֵ
א ְלָפִני ֲהָוה ֲהָוה - ם ֶאלָּ     !ַמאי ּדַ

  
י יוְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ְרַוְייהוּ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ה,  ּפָ דֹוִלים ַעל ָהַאׁשְ ְלֵטיִרין ּגְ נּו ִלי ּפַ ָאַמר ַלֲעָבָדיו: ּבְ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ל ְלֶמֶלְך ּבָ   ָמׁשָ
  .ָהְלכּו ּוָבנּו לוֹ 

יר ׁשֵ  ל ֶמֶלְך ְלַהְזּכִ ה. ֵאין ְרצֹונֹו ׁשֶ ּפָ   ם ַאׁשְ
  
  

 רש"י
חת . והרי אמר ומתומה למטה

זרועות עולם (דברים לג) ואם 
שאל מי סבלן לא חס על כבוד 
קונו לייטי עלה במערבא לא 

   גרסינן לה:
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בֹוד קֹונוֹ ּכָ " ּלא ָחס ַעל ּכְ א ָלעֹוָלם - ל ׁשֶ ּלא ּבָ   . "ָרתּוי לֹו ׁשֶ
  

  ַמאי ִהיא? 
  

י א ַרּבִ   ָאַמר:  ַאּבָ
ת.  ׁשֶ ּקֶ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ   ֶזה ַהּמִ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ֵסֶתר.    ֶזה ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ּבְ
  
ת" ׁשֶ ּקֶ ל ּבַ ּכֵ    -   "ִמְסּתַ

  

ְכִת  ם :יבּדִ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ    ,"ּכְ
ן ַמְרֵאה ַהּנֹ בֹוד ה'"ּכֵ מּות ּכְ   . (יחזקאל א, כח) ַגּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ּדְ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף"

ֵסֶתר    ".ֶזה ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ּבְ
  

יְד כִּ    ִיְצָחק.  ַרּבִ
יָאַמר ּדְ    : ִיְצָחק ַרּבִ
ִכיָנה, כָּ  ִאיּלּו ּדֹוֵחק ַרְגֵלי ׁשְ ֵסֶתר ּכְ   ל ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹ "ּכֹ ׁשֶ ַמִים ּכִ ָ   . (ישעיהו סו, א) ם ַרְגָלי"ה ָאַמר ה' ַהׁשּ
  

  ִאיִני?! 
יְוָהָאַמר  ֵקן ַרּבִ   : ֶאְלָעא ַהזָּ

ר ָעָליו ּבֵ ְצרֹו ִמְתּגַ ּיִ    ,ִאם רֹוֶאה ָאָדם ׁשֶ
יִרין אֹותֹו,  ֵאין ַמּכִ   ֵיֵלְך ְלָמקֹום ׁשֶ

חֹוִרין ׁש ׁשְ    ,ְוִיְלּבַ
חֹוִרין ף ׁשְ    ,ְוִיְתַעּטֵ

ּבֹו ָחֵפץ,  ּלִ ֶ ה ַמה ׁשּ   ְוַיֲעׂשֶ
ַפְרֶהְסָיא!  ַמִים ּבְ ם ׁשָ ל ׁשֵ   ְוַאל ְיַחּלֵ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ֵייף ֵליּה ְלִיְצֵריּה  - ָהא  ָמֵצי ּכָ   .ּדְ
ָלא ָמֵצי כָּ  - ָהא     .ֵייף ְלִיְצֵריּה ּדְ

  
  

ַרׁש  יּדָ יְיהּוָדה ּבְ  ַרּבִ ָמֵניּה  ַנֲחָמִני ַרּבִ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ְמתּוְרּגְ
ה ְדָבִרים  לֹׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ְסּתַ ל ַהּמִ הֹות:  - ּכָ   ֵעיָניו ּכֵ

ת,  ׁשֶ ּקֶ   ּבַ
יא,  ׂשִ ּנָ   ּבַ

  ֲהִנים. ּוַבּכֹ 
  
ת" ׁשֶ ּקֶ    ".ּבַ

ְכִתיב ת  :ּדִ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ם "ּכְ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ בֹוד ה'"... ֲאׁשֶ מּות ּכְ   . (יחזקאל א, כח) 46הּוא ַמְרֵאה ּדְ
  
יא" ׂשִ ּנָ    ".ּבַ

ְכִתיב   . והדבר השלישי, בכהנים הוא (במדבר כז, ב) "ְוָנַתּתָ ֵמהֹוְדָך ָעָליו" :ּדִ
  
  ].ּוַבּכֲֹהִנים[

ּכֹ  ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ יַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ים, ֲהִנים ּבִ ׁש ַקּיָ ְקּדָ   ת ַהּמִ
ם ַהְמפֹוָרׁש.  ֵ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ָהיּו עֹוְמִדין ַעל ּדּוָכָנן ּוְמָבְרִכין ֶאת ִיׂשְ   ׁשֶ
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ם    ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ם ּכְ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ם ּכְ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ם ּכְ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ בֹוד ה'כן מראה הנגה סביב ּכְ מּות ּכְ בֹוד ה'הּוא ַמְרֵאה ּדְ מּות ּכְ בֹוד ה'הּוא ַמְרֵאה ּדְ מּות ּכְ בֹוד ה'הּוא ַמְרֵאה ּדְ מּות ּכְ   הּוא ַמְרֵאה ּדְ

 רש"י
. אומר כאלו דוחק רגלי השכינה

בלבו אין השכינה כאן וכתיב 
   והארץ הדום רגלי:

. אין למקום שאין מכירין אותו
דעתו גסה עליו ושמא יקל כח 

ם יצרו וגם אם יחטא. אין אד
נותן לב לפי שאינו חשוב 

   בעיניהם וכן בלבוש שחורים:
. ובוטח דמצי כייף ליה ליצריה

על שהוא נחבא בסתר כאילו 
דוחק הרגלים: היכא דלא מצי 
כייף ליה ליצריה טוב לו בצינעא 

   מפרהסיא:
ומברכין את העם בשם 

. שהשכינה שורה על המפורש
   קשרי אצבעותיהם:
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ַרׁש  יּדָ יְיהּוָדה ּבְ  ַרּבִ ָמֵניּה  ַנֲחָמִני ַרּבִ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ְמתּוְרּגְ

ְכִתיב ְבְטחּו בְּ  :ַמאי ּדִ ֲאִמינּו ְבֵרַע ַאל ּתִ    ?(מיכה ז, ה) ַאּלּוף""ַאל ּתַ
רּוְך הּוא מֹוֵחל ִאם יֹ דֹוׁש ּבָ ֲאִמן,  - אַמר ְלָך ֵיֶצר ָהַרע: ֲחטֹוא ְוַהּקָ   ַאל ּתַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵרַע"ׁשֶ ֲאִמן ּבְ   , "ַאל ּתַ
א ֵיֶצר ָהָרע,  ע""ֵר ְוֵאין    ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע"ׁשֶ   , (בראשית ח, כא) "ּכִ
רּוְך הּוא,  ""ַאּלּוףְוֵאין  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ   ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ   . (ירמיהו ג, ד) "ַאּלּוף ְנֻעַרי ָאּתָ
  

א ּתֹ ּמָ י? ׁשֶ   אַמר ִמי ֵמִעיד ּבִ
  

ל ָאָדם ֵהם ְמִעיִדין ּבֹו,  יתֹו ׁשֶ   ַאְבֵני ֵביתֹו ְוקֹורֹות ּבֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶננָּ ׁשֶ יר ּתִ י ֶאֶבן ִמּקִ    (חבקוק ב, יא) ה""ּכִ

  
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ל ָאָדם ְמִעיָדה ּבֹו,  ָמתֹו ׁשֶ   ִנׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֹ ׁשֶ מֹ "ִמׁשּ ְתֵחי ִפיָך"ֶכֶבת ֵחיֶקָך ׁשְ    – (מיכה ז, ה) ר ּפִ

ל ָאָדם ֵחיקֹו ׁשֶ ֹוֶכֶבת ּבְ ׁשּ ָבר ׁשֶ ָמה.  ?ֵאי זֹו ִהיא ּדָ   ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ְנׁשָ
  

י   ַמר: ָא  ְזִריָקא ַרּבִ
ין אֹותֹו ֵהן ְמִעיִדין ּבֹו,  ֵרת ַהְמַלּוִ ָ ֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ   ׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרֶכיָך"ׁשֶ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ   . (תהלים צא, יא) "ּכִ
  
  : 47אֹוְמִרים ֵיׁש וְ 

ל ָאָדם ְמִעיִדין ּבֹו,    ֵאָבָריו ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ם ֵעַדי ְנֻא ׁשֶ   . (ישעיהו מג, יב) ם ה' ַוֲאִני ֵאל""ְוַאּתֶ

  
  

                                                             
47

  רת הש"ס, וע"פ המקבילה בתענית יא.מסו  

 רש"י
. האומר לך עאל תאמינו בר

   חטא:
. לומר ואל תבטחו באלוף

   שימחול:
. חתיכת עץ כמו כפיסין וכפיס

   בבבא בתרא (דף ב.):
. הוא מעיד בעצמו בכל אתם עדי

   עונות שאוכיח בפניו:
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            בבבב- - - - טז, אטז, אטז, אטז, א .25
            ַמְתִניִתין

ן יֹוֶעֶזר ּלא ִלְסמֹוְך  :אֹוֵמר יֹוֵסי ּבֶ   ׁשֶ
ן יֹוָחָנן יֹוֵסף    .ִלְסמֹוךְ  :אֹוֵמר ּבֶ

  

ן ְּפַרְחָיה ַע ּבֶ ּלא ִלְסמֹוְך.  :אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ   ׁשֶ
א ִליִניתַּ    .ִלְסמֹוךְ  :אֹוֵמר י ָהַאְרּבֵ

  

איְיהּוָד  ן ַטּבַ ּלא ִלְסמֹוְך,  :אֹוֵמר ה ּבֶ   ׁשֶ
ָטח ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ   .אֹוֵמר ִלְסמֹוךְ  :ׁשִ

  

ַמְעָיה   ִלְסמֹוְך,  :אֹוֵמר ׁשְ
ּלא ִלְסמֹוְך.  :אֹוֵמר ַאְבַטְליֹון   ׁשֶ

  

ל   לֹא ֶנְחְלקּו.  ְמַנֵחםוּ  ִהּלֵ
איִנְכַנס  ְמַנֵחםָיָצא  ּמַ   , ׁשַ

אי ּמַ ּלא ִלְסמֹוְך, :אֹוֵמר ׁשַ    ׁשֶ
ל   ִלְסמֹוְך.   :אֹוֵמר ִהּלֵ

  

יִאים,  - ָהִראׁשֹוִנים    טז,ב   ָהיּו ְנׂשִ
ים ָלֶהם  ִנּיִ ין - ּוׁשְ ית ּדִ   . ֲאבֹות ּבֵ

  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּלא ִלְסמֹוְך, " ָאְמרּו ׁשֶ ה ִמּזּוגֹות ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ לֹׁשָ   ׁשְ

ַנִים ִמּזּוגֹות ָהַא  ָאְמרּו ּוׁשְ    .ִלְסמֹוךְ ֲחרֹוִנים ׁשֶ
יִאים,  - ָהִראׁשֹוִנים    ָהיּו ְנׂשִ

ים ָלֶהם  ִנּיִ ין,  - ּוׁשְ ית ּדִ   ֲאבֹות ּבֵ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
אי  ן ַטּבַ ין,  - ְיהּוָדה ּבֶ ית ּדִ   ַאב ּבֵ

ָטח  ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ יא - ְוׁשִ   . "ָנׂשִ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ ָנא ְלָהא ּדְ    ?ַמאן ּתָ
יָאַמר " אי ַרּבִ ן ַטּבַ   : ְיהּוָדה ּבֶ

ל ְצדֹוִקין.  ן ׁשֶ ּבָ י ֵעד זֹוֵמם, ְלהֹוִציא ִמּלִ ָחָמה ִאם לֹא ָהַרְגתִּ ּנֶ   ֶאְרֶאה ּבַ
ָהיּו אֹוְמִרים: ֵאין ֵעִדים זֹוְמִמין ֶנֱהָרִג  יּדֹוןׁשֶ ָהֵרג ַהּנִ ּיֵ   . ין ַעד ׁשֶ

ָטחָאַמר לֹו  ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
נֶּ  ם ָנִקי, ֶאְרֶאה ּבַ ַפְכתָּ ּדָ   ָחָמה ִאם לֹא ׁשָ

ֲהֵרי ָאְמרּו    : ֲחָכִמיםׁשֶ
ֵניֶהםֵאין ֵעִדים זֹוְמִמין ֶנֱהָרִג  ּזֹומּו ׁשְ ּיִ   . ין ַעד ׁשֶ

ֵניֶהם,  -ְוֵאין לֹוִקין  ּזֹומּו ׁשְ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ִמין ָממֹון  ּלְ ֵניֶהם.  - ְוֵאין ְמׁשַ ּזֹומּו ׁשְ ּיִ   ַעד ׁשֶ

ל ָעָליו  ד ִקּבֵ איִמּיָ ן ַטּבַ ְפֵני  ְיהּוָדה ּבֶ א ּבִ ֵאינֹו מֹוֶרה ֲהָלָכה ֶאּלָ ָטחׁשֶ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ   .ׁשִ
ל  ל ָיָמיו ׁשֶ איּכָ ן ַטּבַ ל אֹותֹו ָהרּוג,  ְיהּוָדה ּבֶ ַח ַעל ִקְברֹו ׁשֶ טֵּ תַּ   ָהָיה ִמׁשְ

ַמע.    ְוָהָיה קֹולֹו ִנׁשְ
ל ָהרּוג הוּ  ּקֹולֹו ׁשֶ ְסבּוִרין ָהָעם לֹוַמר ׁשֶ   א. ּכִ

ָמָחר, הּוא ּלְ ְדעּו, ׁשֶ   ֵמת,  ָאַמר ָלֶהם: קֹוִלי הּוא, תֵּ
ָמע   . "ְוֵאין קֹולֹו ִנׁשְ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

ָבֵעיּה.  ִדיָנא ּתְ ְייֵסיּה, אֹו ּבְ ּיּוֵסי ּפַ   ְוִדְלָמא ּפַ
  

י ָהא?    ַמּנִ
ָלָמא ׁשְ י :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ין, ּדְ ִאיר, ֵמ  ַרּבִ ית ּדִ ָטח ַאב ּבֵ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ יָאַמר ׁשִ יא  ַרּבִ אי ָנׂשִ ן ַטּבַ    –ְיהּוָדה ּבֶ

ָטח.  ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ ְפֵני ׁשִ ָקא מֹוֵרי ֲהָלָכה ּבִ   ַהְיינּו ּדְ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ן :ֶאּלָ ְמעֹון ּבֶ ין, ׁשִ ית ּדִ אי ַאב ּבֵ ן ַטּבַ ָאְמִרי: ְיהּוָדה ּבֶ ַנן ּדְ יא ַרּבָ ָטח ָנׂשִ    – ׁשָ

יא ִמי מֹוֶרה ֲהָלָכה? ְפֵני ָנׂשִ ין ּבִ ית ּדִ    !ַאב ּבֵ

 רש"י
  מתני' 

יוסי בן יועזר אומר שלא 
. בי''ט וזו היא מחלוקת לסמוך

   שונה שהיתה בחכמי ישראל:רא
. כולן דור אחר חיהיהושע בן פר

   דור:
. בגמרא מפרש להיכן יצא מנחם

   יצא:
. להיות אב ב''ד נכנס שמאי

  תחתיו:
. שהוזכרו ראשון הראשונים

   בכל זוג וזוג היו נשיאים:
  
  

  גמ' 
. שלא הוזם אלא הוא עד זומם

   לבדו:
. קודם הזמה עד שיהרג הנדון

ואחר כך הוזמו שהיו דורשין 
ן נפש בנפש האמור בעדים זוממי

אמרו להן חכמים והלא כבר 
נאמר כאשר זמם לעשות לאחיו 
ועדיין אחיו קיים ולמה נאמר 
נפש בנפש שאין נהרגין עד 
שיגמר הדין של נידון קודם 

   שהוזמו:
. אם העידוהו שחייב ואין לוקין

מלקות בכולהו גרסי' עד שיזומו 
שניהן ובמסכת מכות יליף לה 
מקראי והנה עד שקר העד ואמר 

ום שנאמר עד הרי מר כל מק
   כאן שנים:

. שאם יטעה אלא בפני שמעון
   ילמדהו:



    """"ן ָּבֲעָריֹותן ָּבֲעָריֹותן ָּבֲעָריֹותן ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשי"ֵאין ּדֹוְרִׁשי"ֵאין ּדֹוְרִׁשי"ֵאין ּדֹוְרִׁשי    ––––מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' 
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  לֹא, 
ל ָעָליו"ַמאי  ָקָאַמר "ִקּבֵ    ?ּדְ

  ְלִאְצָטרּוֵפי, 
   .ֲאִפיּלּו ִאְצָטרּוֵפי ַנִמי ָלא ִמְצָטֵריְפָנאּדַ 
   

  

 רש"י
היינו דקא מורה הלכה בפני 

. דמדקאמר מיד קיבל כו' שמעון
שמע מינה דעד השתא אורי 

   בפניו:
. לאו דעד השתא ומאי קיבל

הורה דודאי לא הורה בפניו 
מימיו וכשהרגו לעד זומם לא 

   היה שמעון שם:
שב בדין אלא . לילא מצטריפנא

   בהדי שמעון:
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

88

        טז, בטז, בטז, בטז, ב .26
איְוִנְכָנס  ְמַנֵחםָיָצא " ּמַ   . "ׁשַ
  

  ְלֵהיָכן ָיָצא? 
  

  ָאַמר:  ֵייַאּבַ 
  ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה. 

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ֶלְך.    ָיָצא ַלֲעבֹוַדת ַהּמֶ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ֶלְך,  ְמַנֵחםָיָצא "   ַלֲעבֹוַדת ַהּמֶ

ין ִסיִריקֹון ְלִמיִדים ְלבּוׁשִ מֹוִנים זּוגֹות תַּ   . "ְוָיְצאּו ִעּמֹו ׁשְ
  
  

 רש"י
   . לבוש בגדי מלכות:סיריקון

   
  
  
  
  
  
  
  

 



    """""ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות    ––––מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' 
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .27
ר ַאּבָ ָאַמר  ֶמן ּבַ יָאַמר  אַרב ׁשֶ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ֵעיֶניָך,  ה ּבְ בּות ַקּלָ ֵהא ׁשְ   ְלעֹוָלם ַאל ּתְ
בּות ּום ׁשְ א ִמׁשּ ֲהֵרי ְסִמיָכה ֵאיָנּה ֶאּלָ דֹוֵלי ַהּדֹור, וְ ׁשֶ ּה ּגְ    .ֶנְחְלקּו ּבָ

  
יָטא?  ׁשִ   ּפְ

  
בּות ִמְצָוה ִאְצְטִריָכא ֵליּה.    ׁשְ

  
יָטא ׁשִ    !ָהא ַנִמי ּפְ

  
ָאַמרְלַאּפּוֵקי ִמּמַ  ְסִמיָכה ּגּוָפּה  48אן ּדְ ִליֵגיּבִ    ,ּפְ

ַמע ָלן ְפִליגֵ  :ָקא ַמׁשְ בּות הּוא ּדִ ׁשְ    .יּבִ
  
  

אָאַמר  ר ַחּמָ   : ָרִמי ּבַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵעיַנן.  :ׁשְ ָכל ּכחֹו ּבָ   ְסִמיָכה ּבְ

ֲעָתךְ  ִאי ָסְלָקא ּדַ ָכל ּכחֹו, ַמאי ָקא ָעֵביד? ִליְסמֹוךְ  :ּדְ ֵעיַנן ּבְ   ! ָלא ּבָ
  

  י: ֵמיִתיֵב 
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   , ד)-ב(ויקרא א,  49"ְוָסַמךְ ...  "ּדַ

ָרֵאל סֹוְמִכין,  ֵני ִיׂשְ   ּבְ
ָרֵאל סֹוְמכֹות.  נֹות ִיׂשְ   ְוֵאין ּבְ

י יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ ׁשִ
50
  אֹוְמִרים:  

נוֹ  ָרֵאל סֹוְמכֹות ְרׁשּותּבְ   . ת ִיׂשְ
יָאַמר     :יֹוֵסי ַרּבִ

א ֶאְלָעָזרח ִלי ָס    : ַאּבָ
ים. ים ְוָסְמכּו ָעָליו ָנׁשִ ָלִמים, ַוֲהִביֲאנּוהּו ְלֶעְזַרת ָנׁשִ ל ִזְבֵחי ׁשְ ַעם ַאַחת ָהָיה ָלנּו ֵעֶגל ׁשֶ    ּפַ

ים ׁשִ ֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ַלּנָ א ּכְ ים, ֶאּלָ ָנׁשִ ְסִמיָכה ּבְ ֵני ׁשֶ   . "לֹא ִמּפְ
ֲעָתְך ְסִמ  ֵעיַנןְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָכל ּכחֹו ּבָ ּום ַנַחת רּוַח  ,יָכה ּבְ ים?ּדְ ִמׁשּ ָקָדׁשִ ים ָעְבִדיַנן ֲעבֹוָדה ּבְ    !ָנׁשִ

ָכל ּכחֹו!  ֵעיַנן ּבְ ּה ָלא ּבָ ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶאלָּ
  

ֵעיַנן ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלָך  ָכל ּכחֹו, ּבָ   ּבְ
ָאַמר ְלהּו ַאְקפּו ָיַדְייכּו.    ּדְ

  
ים""לֹא ִמ  ,ִאי ָהִכי ָנׁשִ ִמיָכה ּבְ סְּ ֵני ׁשֶ יּפֹוק ֵליּה  ,ּפְ ָלל! ּדְ ּתֵ   ֵאיָנּה ִלְסִמיָכה ּכְ

  
יָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ

  ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר, 
ָלל ֵליָתא ִלְסִמיָכה ּכְ    ,ֲחָדא ּדְ

ים.  ׁשִ ֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ַלּנָ   ְועֹוד ּכְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ן ֲאסּוִרין, ְצָדִדי :ׁשְ

ֲעָתךְ  ִאי ָסְלָקא ּדַ ִרין' :ּדְ ָדִדין מּוּתָ    !ִלְסמֹוְך ִלְצָדִדין - ' ּצְ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ְצָדִדין ֲאסּוִרין.   :ֶאלָּ

  
י   יז,א   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יָמא ִרין' :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ',ְצָדִדין מּוּתָ
ִמי ּה ּדָ ַגּבָ ּה ּכְ ּבָ ַבֲהֵדי ּגַ ל ּדְ   .ּכָ

                                                             
48

  .ביצה כ.)( הודה האם סמיכה מצוה בשלמי חגיגהדעת רבי יוסי בר י  
49

ר ֶאל בבבב   ּבֵ י-ּדַ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ן ַלה' ִמן-ּבְ ם ָקְרּבָ ֵהָמה ִמן-ַיְקִריב ִמּכֶ ָקר ּוִמן-ַהּבְ ְקִריבּו ֶאת-ַהּבָ נֹו ִמן-ִאם גגגגְנֶכם. ָקְרּבַ -ַהּצֹאן ּתַ ָקר -עָֹלה ָקְרּבָ ַהּבָ
ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ה'. - ָזָכר ּתָ ר ָעָליו. דדדדּפֶ   ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ

50
  גירסת הגהות הגר"א, ועל פי המקבילה בר"ה לג. וחולין פה.  

 רש"י
. דתנן אינה אלא משום שבות

אלו הן משום שבות לא עולין 
באילן ולא רוכבין על גבי בהמה 
(ביצה דף לו:) והאי נמי 
משתמש בבעלי חיים הוא 
שסומך עליה בכל כחו 

   כדאמרינן לקמן:
. נמי תנינא במתני' שבות דמצוה

   ומאי אשמעינן רבי יוחנן:
. במסכת לאפוקי ממאן דאמר

ביצה (דף כ.) בסמיכה עצמה 
פליגי ומאן דאסר לאו משום 
שבות אסר אלא משום דסבירא 
ליה דשלמי חובה לא בעו 
סמיכה דכי כתב וסמך בשלמי 
נדבה כתיב וחובה מנדבה לא 
גמרינן קא משמע לן רבי יוחנן 

ות הוא דטעמא משום שב
   וסמיכתן לעולם מצוה:

. מדאוקי רבי יוחנן שמע מינה
טעמא משום שבות סמיכה 
דקדשים בכל כחו בעינן והוה 

דבר  ליה משתמש בבעלי חיים:
. אדם כי יקריב אל בני ישראל

מכם קרבן לה' וכתיב בההוא 
   עניינא וסמך:

   . כך שמו:אבא אלעזר
. לשון וקפא הקילו אקפו ידייכו

ון דבר הצף ואין ידיכם אקפו לש
מכביד כדמתרגמינן ויצף הברזל 

   וקפא ברזלא (מלכים ב ו):
. מדרבי יוחנן דאוקי שמע מינה

טעמא משום שבות צדדין 
אסורין ואע''ג דגבי שבות 
רכיבה אמרינן. הוא הדין לכל 
שימוש ואפילו במקום שאינו 
עשוי להשתמש כגון צידי 
הבהמה והוא הדין צידי האילן 

בהא מילתא  ופליגי אמוראי
במסכת שבת בפרק בתרא (דף 

   קנד:):
. דהא ראש הבהמה לסמוך

  כצדדין דמי:
. ששוה לגובה הגב דבהדי גבה
   של בהמה:

. והראש כגבה של בהמה דמי
   שוה בגובה לגב הבהמה:
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        בבבב- - - - , א, א, א, איזיזיזיז .28
            ַמְתִניִתין

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ָלִמים, ְוֵאין סֹוְמִכין ֲעֵליֶהם,   ְמִביִאין ׁשְ

  ֲאָבל לֹא עֹולֹות. 
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ָלִמים ְועֹולֹות, ְוסֹוְמִכין ֲעֵליֶהם.    ְמִביִאין ׁשְ
  

ת,  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ   ֲעֶצֶרת ׁשֶ
אי ּמַ ית ׁשַ   ְמִרים: אוֹ  ּבֵ

ת ּבָ ַ   .יֹום ִטּבּוַח ַאַחר ַהׁשּ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ת.  ּבָ ַ   ֵאין יֹום ִטּבּוַח ַאַחר ַהׁשּ
ת.  ּבָ ַ ּיֹום ִטּבּוַח ַאַחר ַהׁשּ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ִאם ָחָלה ִלְהיֹות ּבַ   ְומֹוִדים ׁשֶ

  
ֵכָליו, ֵאין ּכֹ ׁש ּבְ דֹול ִמְתַלּבֵ   ֵהן ּגָ

ד ֶהְסּפֵ ִרין ּבְ   ּוְבַתֲעִנית,  ּומּותָּ
ת ּבָ ַ ְבֵרי ָהאֹוְמִרין: ֲעֶצֶרת ַאַחר ַהׁשּ ים ּדִ ּלא ְלַקּיֵ   . ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

יָאַמר  יָאַמר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ
ְבָעה ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ ׁש ָלּה ּתַ ּיֵ ִיין ַלֲעֶצֶרת ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ֻבע" :ׁשֶ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ ּכֹות"ּבְ 51ֹות ּוְבַחג ַהּסֻ
   ,(דברים טז, טז)  

יׁש  בּועֹות"ַמּקִ ָ ּצֹות"לְ  "ַחג ַהׁשּ   : "ַחג ַהּמַ
ּצֹות  ְבָעה,  - ַמה ַחג ַהּמַ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ   ֵיׁש ָלּה ּתַ

בּועֹות ָ ְבָעה.  - ַאף ַחג ַהׁשּ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ   ֵיׁש ָלּה ּתַ
  

יׁש לְ    , "ַחג ַהּסּוּכֹות"ְוֵאיָמא: ַמּקִ
מֹוָנה,  -ַמה ַחג ַהּסּוּכֹות  ל ׁשְ לּוִמין ּכָ ׁשְ   ֵיׁש ָלּה ּתַ

מֹוָנה!  ל ׁשְ לּוִמין ּכָ ׁשְ בּועֹות ֵיׁש ָלּה ּתַ ָ   ַאף ַחג ַהׁשּ
  

ְפֵני ַעְצמֹו הּוא.  ִמיִני ֶרֶגל ּבִ   ׁשְ
  

י ְלִעְנַין פז" ְפֵני ַעְצמֹו הּוא ָהֵני ִמילֵּ ִמיִני ֶרֶגל ּבִ ָאְמִרי ׁשְ   ר קש"ב, ֵאימּור ּדְ
לּוִמין  ׁשְ לּוִמין  - ֲאָבל ְלִעְנַין ּתַ ׁשְ   ִראׁשֹון הּוא. ּדְ ּתַ

ְתַנן    :ּדִ
ל ַחג " יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּלא ָחג ּבְ ל ָהֶרֶגל,  - ִמי ׁשֶ   חֹוֵגג ֶאת ּכָ

  !(חגיגה ט.) "ְויֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון
  

ה  ּתָ ְמרּוּבֶ ַפׂשְ ,  - ּתָ ּתָ ַפׂשְ   לֹא ּתָ
ּתָ מוּ  ַפׂשְ ּתָ  –ָעט ּתָ ַפׂשְ   .ּתָ

  
ַתֵביּה ַרֲחָמָנא  א, ְלַמאי ִהְלְכָתא ּכְ   ? "ַחג ַהּסּוּכֹות"ֶאלָּ

  
ּצֹות,  י ְלַחג ַהּמַ   ְלַאּקּוׁשֵ

ּצֹות    ָטעּון ִליָנה,  - ַמה ַחג ַהּמַ
  ָטעּון ִליָנה.  - ַאף ַחג ַהּסּוּכֹות 

  
  ְוָהָתם ְמָנַלן?  

  
ְכִתיב   יז,ב   . (דברים טז, ז) ָהֶליָך"ַלְכּתָ ְלאֹ ֶקר ְוהָ "ּוָפִניָת ַבּבֹ  :ּדִ
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ּכֹותשלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך...    ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ ּכֹותּבְ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ ּכֹותּבְ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ ּכֹותּבְ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ   ּבְ

 רש"י
. ביו''ט מתני' מביאין שלמים

   שהן אכילת הדיוט:
. כדאמרינן ואין סומכין עליהן

הן מערב יו''ט אלא סומך עלי
ושוחטן ביו''ט דלא בעינן תכף 

   לסמיכה שחיטה:
. באותן אבל לא מביאין עולות

שיכול להביא לאחר יו''ט 
דכתיב הוא לבדו יעשה לכם 

   (שמות יב) לכם ולא לגבוה:
. של קרבנות ראייה יום טבוח

וחגיגה של יו''ט לאחר השבת 
שאין קריבין לא ביו''ט ולא 

   בשבת:
. אינה צריכה חאין לה יום טבו

יום טבוח שמותר להקריבן 
   ביו''ט:

. אין כהן גדול מתלבש בכלים
נאים בביתו ובשוק ולאו בשעת 
עבודה קאמר ולא בבגדי כהונה 
קאי אלא שלא יתנאה באותו 
היום שיום טבוח של עצרת אחר 
שבת שיבינו הכל שאינו היום 
יו''ט מפני הצדוקין שהיו 

   אומרים עצרת אחר שבת:
  

חג המצות יש לה  מה גמ'
. כדרבינן תשלומין כל שבעה

קראי בפ''ק (דף ט.) (בחג) 
הסוכות וה''ה לחג המצות שהרי 

   אף הוא שבעת ימים:
. פיי''ס זמ''ן רג''ל פז''ר קש''ב

קרב''ן שי''ר ברכ''ה פייס לענין 
פרי החג כל שבעת ימי החג אין 
מפייסין עליהן אלא לפי חשבון 

ן המשמרות לפי סידרן מקריבי
אותן כדתנן במסכת סוכה (דף 
נה:) מי שהיה מקריב פרים 
היום לא היה מקריב למחר ופר 
של שמיני מפייסין עליו איזהו 
מן המשמרות יקריבנו זמן 
שהחיינו רגל שיש לו שם רגל 
בפני עצמו ואינו קרוי סוכות 
קרבן שאין בהמות קרבנותיו 
כסדר פרי החג שפרי החג 

'ד מתמעטין והולכין וכבשיהן י'
בכל יום ואילים שנים ובשמיני 
פר אחד איל אחד ושבעה 
כבשים שיר אין שיר קרבנותיו 
כסדר שיר של ימות החג ואינו 
מדבר מענין פרשיות של 
הומבה''י (סוכה נה.) שהוא 
סימן לשיר של ימות החג ברכה 
שהיו מברכים את המלך זכר 
לשלמה שנאמר בו ביום השמיני 
שלח את העם ויברכו את המלך 

   (מלכים א ח):
. כל תפשת מרובה לא תפשת

מקום שתמצא שני דרכים אחד 
תופש מרובה ואחד תופש מועט 
טוב לך לתפוש את המועט 
שאפילו היה לך לתפוש את 
המרובה ותתפוש את המועט 
תפיסתך תפיסה שיש בכלל 
המרובה המועט אבל אם 
תתפוש המרובה והיה לך 
לתפוש המועט נמצאת שתפשת 

   שלא כדת:
  . מוצאי י''ט: ן לינהטעו

. שהוא חול המועד ופנית בבקר
   דאילו ביו''ט תחומין אסור:

  
  



    """""ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות    ––––מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' 
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        יח, איח, איח, איח, א    ––––יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .29
י ֶאְלָעָזרָאַמר [" ֲעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ְבָעה ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ ׁש ָלּה ּתַ ּיֵ ִיין ַלֲעֶצֶרת ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ּכֹות"" :ׁשֶ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ 52ּבְ

   ,ז)(דברים טז, ט  
יׁש  בּועֹות"ַמּקִ ָ ּצֹות"לְ  "ַחג ַהׁשּ   : "ַחג ַהּמַ

ּצֹות  ְבָעה,  - ַמה ַחג ַהּמַ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ   ֵיׁש ָלּה ּתַ
בּועֹות ָ ְבָעה - ַאף ַחג ַהׁשּ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ   "].ֵיׁש ָלּה ּתַ

  
ַנן:    ּתְ

ת, " ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ   ֲעֶצֶרת ׁשֶ
אי ּמַ ית ׁשַ   : אֹוְמִרים ּבֵ

ת,  ּבָ ַ   יֹום ִטּבּוַח ַאַחר ַהׁשּ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

  . "ֵאין ָלּה יֹום ִטּבּוַח 
ָלל   !ַמאי ָלאו ֵאין ָלּה יֹום ִטּבּוַח ּכְ

  
ֵאיָנּה ְצִריָכה יֹום ִטּבּוַח.    לֹא, ׁשֶ

  
יֹוֵמיּה  ַמְקְרִביַנן ּבְ ַמע ָלן ּדְ    ?ּוַמאי ָקא ַמׁשְ

ּה ֲחָדא זִ    יְמָנא! ָהא ִאְפִליגּו ּבָ
ְתַנן   :ּדִ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ָלִמים   ְוֵאין סֹוְמִכין ֲעֵליֶהם,  ,ְמִביִאין ׁשְ
   .ֲאָבל לֹא עֹולֹות

ל וּ    אֹוְמִרים: ֵבית ִהּלֵ
ָלִמים ְועֹולֹות    !"ְוסֹוְמִכין ֲעֵליֶהם ,ְמִביִאין ׁשְ

  
  ְצִריָכא, 

ָהא ָמִעיַנן ּבְ ִאי ַאׁשְ    ,ּדְ
ָהא ָקא ָאְמִר  ּום ּבְ אי, ִמׁשּ ּמַ ית ׁשַ ר ּדְ י ּבֵ   . ְלָמָחרֶאְפׁשָ

ל.  ,ֲאָבל ָהָכא   ֵאיָמא מֹודּו ְלהּו ְלֵבית ִהּלֵ
ָהא ָמִעיַנן ּבְ    ,ְוִאי ַאׁשְ

ּום  ל, ִמׁשּ ית ִהּלֵ ָהא ָקָאְמִרי ּבֵ ר ְלָמָחר, ּדְ ּבְ   לֹא ֶאְפׁשָ
אי,  ּמַ ָהא ֵאיָמא מֹודּו ְלֵבית ׁשַ   ֲאָבל ּבְ

   .ְצִריָכא
  

א  ַמעּתָ    :ׁשְ
ּלא ָחג, "   ִמי ׁשֶ

ל ֲע  מֹוַנת ְיֵמי ֶהָחג, ְויֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַסח, ּוׁשְ ְבַעת ְיֵמי ַהּפֶ   . "ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵגג -  ֶצֶרתׁשִ
ל ֲעֶצֶרתַמאי ָלאו    ! יֹום טֹוב ׁשֶ

  
  לֹא, יֹום ִטּבּוַח. 

  
ַחד יֹום ִטּבּוַח!  ּה ּדְ   ִאי ָהִכי, ִניְפׁשֹוט ִמיּנָ

  
  א: ְיֵמי ִטּבּוַח. ֵאיָמ 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  מּוֵאלּדְ ר ׁשְ ה ּבַ   : ַרּבָ
ׁש חֶֹדׁש, "   ָאְמָרה ּתֹוָרה ְמֵנה ָיִמים ְוַקּדֵ

ׁש ֲעֶצֶרת.    ְמֵנה ָיִמים ְוַקּדֵ
  . ", ַאף ֲעֶצֶרת ִלְמנּוֶייָה ַמה חֶֹדׁש ִלְמנּוָייו

ַמר ֵמחֶֹדׁש,    ַמאי ָלאו ּגָ
  ף ֲעֶצֶרת יֹום ֶאָחד! ַא  - יֹום ֶאָחד  ַמה חֶֹדׁש 
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ּכֹותשלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך...    ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ ּכֹותּבְ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ ּכֹותּבְ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ ּכֹותּבְ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ   ּבְ

 רש"י
. אם לא אין לה יום טבוח כלל

הקריבם ביו''ט עוד אין להן 
   תשלומין:
. בעצרת שחל להיות אבל בהא

בערב שבת אימא מודו לב''ה 
ויקרבו ביו''ט דהא מחר שבת 
היא ולא קרבי ומתוך שאתה 

ש מהן אתה בא לפשוע מתייא
   שלא תקריבם עוד:

   . שלשים יום:מנה ימים
   . למוספין:וקדש חדש
   . חמשים יום:מנה ימים

   . בקרבנותיו:וקדש עצרת
. קדושתו באחד מה חדש

   ממנוייו:
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  : ָרָבאָאַמר 

ָרא?! ַאּטּו  בּוֵעי ָלא ָמֵניַנן ,יֹוֵמי ָמֵניַנן ֲעֶצֶרתְוִתְסּבְ    ?ׁשְ
ֵייְוָהָאַמר    : ַאּבַ

ְכִתיב ים יֹום"" :ִמְצָוה ְלִמיְמֵני יֹוֵמי, ּדִ ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ   , (ויקרא כג, טז)  53ּתִ
בּוֵעי כְ  ,ּוִמְצָוה ְלִמיְמֵני ׁשְ ֻבעֹ  :ִתיבּדִ ְבָעה ׁשָ ר ָלךְ "ׁשִ ְסּפָ   . (דברים טז, ט)  54"ת ּתִ

ֻבעֹות"ְועֹוד:  ִתיב (דברים טז, י) "ַחג ׁשָ    .ּכְ
  

ֵבי  יּדְ ן ַיֲעקֹ ַרּבִ ָנא בֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ּתָ
   ,(ויקרא כג, כא)  55""ּוְקָראֶתם :ָאַמר ְקָרא"

  , (ויקרא כג, כב)  56"ּוְבֻקְצְרֶכם"
ַאתָּ    ?ה קֹוֵרא ְוקֹוֵצר ּבוֹ ֵאיֶזהּו ַחג ׁשֶ

  . "ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ַחג ֲעֶצֶרת
  ֵאיַמת? 

יֹום טֹוב  ֵרי -ִאיֵליָמא ּבְ יֹום טֹוב ִמי ׁשָ    ?!ְקִציָרה ּבְ
לּוִמין.  ׁשְ א ָלאו ְלּתַ   ֶאלָּ

  
ִאיְתַמר  ב ּדְ יּדְ ְוַאף ַעל ּגַ יֶאְלָעָזר ָאַמר  ַרּבִ ֲעָיא, ִאְצְטִריְך  ַרּבִ יּדְ אֹוׁשַ ן ַיֲעקֹ ֱאלִ  ַרּבִ   ב. יֶעֶזר ּבֶ

ִאי ִמ  יּדְ ּדְ יֶאְלָעָזר ָאַמר  ַרּבִ ֲעָיא ַרּבִ    ,אֹוׁשַ
ּצֹות  ל ַחג ַהּמַ לּוִמין ׁשֶ ׁשְ ית ְמָלאָכה - ֲהָוה ָאִמיָנא: ַמה ּתַ ּיַ ֲעׂשִ    ,ָאסּור ּבַ

לּוֵמי ֲעֶצֶרת       ׁשְ ית ְמָלאָכה,  - ַאף ּתַ ּיַ ֲעׂשִ   ַנִמי ָאסּור ּבַ
ַמע ָלן ן ַיֲעקֹ  יַרּבִ  :ָקַמׁשְ    .בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

יּדְ ִאי ִמ וְ  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ  ב, ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ה,    יח,א ּמָ   ָלא ָיַדְעָנא ּכַ

ַמע ָלן  יּדְ ָקא ַמׁשְ יֶאְלָעָזר ָאַמר  ַרּבִ ֲעָיא ַרּבִ    .אֹוׁשַ
  
   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ִציר" ה חֹוֵגג -  (שמות כג, טז) "ְוַחג ַהּקָ ַאּתָ    ?ְוקֹוֵצר ּבוֹ  ֵאיֶזהּו ַחג ׁשֶ
  ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ֲעֶצֶרת. 

  ֵאיַמת? 
יֹום טֹוב  ֵרי -ִאיֵליָמא ּבְ יֹום טֹוב ִמי ׁשָ    ?!ְקִציָרה ּבְ

לּוִמין.  א ָלאו ְלַתׁשְ   ֶאלָּ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ה  א ֵמַעּתָ ׁש ּבֹו ֲאִסיָפה - (שמות כג, טז) "ַחג ָהָאִסיף"ֶאּלָ ּיֵ    ?ֵאי ֶזהּו ַחג ׁשֶ

   .ֵמר ֶזה ַחג ַהּסּוּכֹותֵוי אוֹ ֱה 
  ?ֵאיַמת

יֹום טֹוב  ֵרי -ִאיֵליָמא ּבְ יֹום טֹוב ִמי ׁשָ    ?!ְמָלאָכה ּבְ
ל מֹוֵעד חּוּלֹו ׁשֶ א ּבְ ֵרי - ֶאלָּ ל מֹוֵעד ִמי ׁשָ    ?!חּוּלֹו ׁשֶ

א ְזַמן ֲאִסיָפה, , ֶאלָּ א ּבִ   ַחג ַהּבָ
ְזַמן ְקִציָרה ,ָהָכא ַנִמי א ּבִ    !ַחג ַהּבָ
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ים יֹוםעד ממחרת השבת השביעית   ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ים יֹוםּתִ ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ים יֹוםּתִ ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ים יֹוםּתִ ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ    ּתִ
54

ְבָעה ׁשָ    ְבָעה ׁשָ ׁשִ ְבָעה ׁשָ ׁשִ ְבָעה ׁשָ ׁשִ ר ָלךְ ׁשִ ְסּפָ ר ָלךְ ֻבעת תִּ ְסּפָ ר ָלךְ ֻבעת תִּ ְסּפָ ר ָלךְ ֻבעת תִּ ְסּפָ   מהחל חרמש בקמה ֻבעת תִּ
55

  בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו ּוְקָראֶתםּוְקָראֶתםּוְקָראֶתםּוְקָראֶתם  
56

ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ה- - - - ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹאְקִציר ַאְרְצֶכם לֹאְקִציר ַאְרְצֶכם לֹאְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא- - - - ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאתּוְבֻקְצְרֶכם ֶאתּוְבֻקְצְרֶכם ֶאתּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת   ר ּתַ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני הְתַכּלֶ ר ּתַ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני הְתַכּלֶ ר ּתַ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני הְתַכּלֶ ר ּתַ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ   לֵֹהיֶכםלֵֹהיֶכםלֵֹהיֶכםלֵֹהיֶכםֱא ֱא ֱא ֱא     ''''ְתַכּלֶ

 רש"י
. קדושתו באחד אף עצרת

   ממנוייה:
. במסכת מנחות האמר אביי

מצוה למימני יומי ומצוה 
   עי:למימני שבו

. מהכא דבי ר''א בן יעקב תנא
   נפקא לן תשלומין לעצרת:
. ובחג וקראתם בעצם היום הזה

השבועות כתיב וסמיך ליה 
ובקצרכם את קציר ארצכם 
שאתה קורא מקרא קדש 

   וקוצר:
. דהני קראי הוי אומר זה עצרת

   בעצרת כתיבי:
. לאחר יו''ט אלא לתשלומין

קאי וקורא אותן מקרא קדש 
מין ומותרין לענין תשלו

  במלאכה:
. כמה ימים יהיו לא ידענא

לתשלומין קמ''ל דרבי אלעזר 
מה חג המצות שבעה אף כאן 

   שבעה:
. בחג וחג הקציר בכורי מעשיך

   שבועות כתיב:
. ה''נ חג הבא בזמן קצירה

קאמר ולאו חוגג וקוצר בו אתא 
   לאשמועינן:



    """"ָריֹותָריֹותָריֹותָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲע "ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲע "ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲע "ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲע     ––––מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' 
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        ח, אח, אח, אח, איייי .30
ַתְרַוְייהּו ְסִביָרא ְלהוּ  ָלל ּדְ    :ִמּכְ

ל מֹוֵעד ּדְ  ית ְמָלאָכה -חּוּלֹו ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ    .ָאסּור ּבַ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
מֹ " ׁשְ ּצֹות ּתִ ְבַעת ָיִמים""ֶאת ַחג ַהּמַ    ,(שמות כג, טו) ר ׁשִ

ל מֹוֵעד  ד ַעל חּוּלֹו ׁשֶ ָאסּור ּבַ  -ִליּמֵ ית ְמָלאָכהׁשֶ ּיַ   ,ֲעׂשִ
ְבֵרי  יּדִ ה ַרּבִ ּיָ   . יאׁשִ

י   אֹוֵמר:  יֹוָנָתן ַרּבִ
   .ֵאינֹו ָצִריךְ 
ל ָוחֹוֶמר ה ִלְפֵניֶהן ּוְלַאֲחֵריֶהן ּקַ ָ ֵאין ְקדּוׁשּ ִביִעי ׁשֶ ית ְמָלאָכה,  - : ּוַמה ִראׁשֹון ּוׁשְ ּיַ ֲעׂשִ   ָאסּור ּבַ

ה ִלְפ  ָ ׁש ְקדּוׁשּ ּיֵ ל מֹוֵעד ׁשֶ ית ְמָלאָכה.  - ֵניֶהן ּוְלַאֲחֵריֶהן חּוּלֹו ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ ֵהא ָאסּור ּבַ ּיְ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
  

ית, יֹוִכיחּו,  ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ   ׁשֵ
ית ְמָלאָכה!  ּיַ ֲעׂשִ ִרין ּבַ ה ִלְפֵניֶהן ּוְלַאֲחֵריֶהן, ּומּותָּ ָ ֵיׁש ְקדּוׁשּ   ׁשֶ

   

ית ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ׁשֵ ֶהן ָקְר  ,ַמה ּלְ ֵאין ּבָ ן מּוָסף, ׁשֶ   ּבַ
ן מּוָסףּתֹ ׁש ּבֹו ָקְרּבַ ּיֵ ל מֹוֵעד ׁשֶ חּוּלֹו ׁשֶ    !אַמר ּבְ

  

  אׁש חֶֹדׁש יֹוִכיַח, רֹ
ית ְמָלאָכה!  ּיַ ֲעׂשִ ר ּבַ ן מּוָסף, ּומּותָּ ׁש ּבֹו ָקְרּבַ ּיֵ   ׁשֶ

  

רֹ ֵאין ָקרּוי ַמה ּלְ    ,ֶדׁש""ִמְקָרא קֹ אׁש חֶֹדׁש ׁשֶ
ל מֹוֵעד ׁשֶ ּתֹ חּוּלֹו ׁשֶ רּוי אַמר ּבְ   , ֶדׁש""ִמְקָרא קֹ ּקָ

ית ְמָלאָכה "ִמְקָרא קֶדׁש "הֹוִאיל ְוָקרּוי  ּיַ ֲעׂשִ ָאסּור ּבַ ין הּוא ׁשֶ   . "ּדִ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹ "   , (ויקרא כג, לה) ָדה לֹא ַתֲעׂשּו""ּכָ

ל מֹוֵעד  ד ַעל חּוּלֹו ׁשֶ ית ְמָלאָכה,  -ִליּמֵ ּיַ ֲעׂשִ ָאסּור ּבַ   ׁשֶ
יְבֵרי ּדִ  ִליִלי ַרּבִ   . יֹוֵסי ַהּגְ

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
  ֵאינֹו ָצִריְך, 

ה מֹוֲעֵדי ה' :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר   , (ויקרא כג, ב)  57""ֵאּלֶ
ר?  ּבֵ תּוב ְמּדַ ה ַהּכָ ּמֶ   ּבַ

ָבר ֶנֱאַמרִאם ּבְ  תֹון" :ִראׁשֹון ֲהֵרי ּכְ ּבָ ָבר ֶנֱאַמר"ׁשַ ִביִעי ֲהֵרי ּכְ ְ ׁשּ תֹון" :, ִאם ּבַ ּבָ   , "ׁשַ
ל מֹוֵעד,  חּוּלֹו ׁשֶ א ּבְ ר ֶאּלָ תּוב ְמַדּבֵ   ָהא ֵאין ַהּכָ

ית ְמָלאָכה ּיַ ֲעׂשִ ָאסּור ּבַ ָך ׁשֶ ּדְ   . "ְלַלּמֶ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ת ָיִמים ּתֹ " ׁשֶ ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה'"ׁשֵ ְ 58"אַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהׁשּ

   ,(דברים טז, ח) 
ִביִעי"ַמה  ְ ת ָיִמים  ,ָעצּור – "ׁשּ ׁשֶ   . ֲעצּוִרין –ַאף ׁשֵ

ִביִעי"ַמה  ,ִאי ְ ָכל ְמָלאָכה "ׁשּ ָכל ְמָלאָכה ,ָעצּור ּבְ ת ָיִמים ֲעצּוִרין ּבְ ׁשֶ    ?ַאף ׁשֵ
ְלמּוד לֹוַמר:  ִביִעי ֲעֶצֶרת"תַּ ְ ִביִעי  - "ּוַבּיֹום ַהׁשּ ְ ָכל ְמָלאָכה,  - ַהׁשּ   ָעצּור ּבְ

ה ָיִמים ֲעצּוִר        ָ ׁשּ ָכל ְמָלאָכהְוֵאין ׁשִ   .ין ּבְ
א ַלֲחָכִמים,  תּוב ֶאּלָ   ָהא לֹא ְמָסָרן ַהּכָ

ר,    לֹוַמר ְלָך ֵאיֶזה יֹום ָאסּור ְוֵאיֶזה יֹום מּותָּ

ֶרת   . "ֵאיזֹו ְמָלאָכה ֲאסּוָרה ְוֵאיזֹו ְמָלאָכה מּותֶּ
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ה מֹוֲעֵדי ה'   ה מֹוֲעֵדי ה'ֵאּלֶ ה מֹוֲעֵדי ה'ֵאּלֶ ה מֹוֲעֵדי ה'ֵאּלֶ   מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם ֵאּלֶ
58

ת ָיִמים ּתֹ    ׁשֶ ת ָיִמים ּתֹ ׁשֵ ׁשֶ ת ָיִמים ּתֹ ׁשֵ ׁשֶ ת ָיִמים ּתֹ ׁשֵ ׁשֶ ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה'ׁשֵ ְ ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה'אַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהׁשּ ְ ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה'אַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהׁשּ ְ ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה'אַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהׁשּ ְ   אלהיך לא תעשה מלאכה אַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהׁשּ

 רש"י
. מדקאמר מכלל דתרוייהו כו'

ולו של רבי יוחנן אסיפה בח
מועד מי שרי ולא מהדר ליה 
ריש לקיש אין מכלל דתרוייהו 

   סבירא להו אסור:
את חג המצות תשמור שבעת 

. לימד על חולו של ימים וגו'
מועד שאסור בעשיית מלאכה. 
דרוש ביה את חג המצות 
תשמור וכל תשמור אזהרת לא 
תעשה הוא שומריהו מן 
המלאכה: ששת ימי בראשית 

ע בין שתי ימי כל שבוע ושבו
שבתות הן יושבין הרי קדושה 

   לפניהן ולאחריהן:
. אף אתה ראש חדש יוכיח כו'

אל תתמה על חולו של מועד 
   כו':

כל מלאכת עבודה לא תעשו 
. וסמיך ליה שבעת ימים וכו'

   תקריבו אשה:
. לימד על חולו של מועד וכו'

והכי דריש ביה לא תעשו שבעת 
ימים ובחג הסוכות כתיב ועליה 

ימא הך מתניתא בתורת קי
   כהנים:

. משמע: קדשיהו מקראי קדש
   בעשיית מלאכה:

. כדכתיב בהאי עצור ממלאכה
   קרא גופיה: לא תעשה מלאכה:

הא הרי לא מסרן הכתוב אלא 
. כלומר מאחר שאמר לחכמים

לך הכתוב שהן עצורין ממלאכה 
ולא בכולן ולא פירש אי זו 
המותרת ואי זו אסורה דע 

אלא לחכמים  וראה שלא מסרן
היודעים להבין על איזהו להטיל 
ההיתר ועל אי זו להטיל 
האיסור והם יאמרו אי זהו י''ט 
על פי קידוש הראייה ואסור 
בכל מלאכה ואי זהו חולו של 
מועד שאינו אסור בכל מלאכה 
ועל חולו של מועד יגידו לך אי 
זו מלאכה אסורה דבר שאינו 
אבד ואיזו מלאכה מותרת דבר 

   האבד:
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        יח, איח, איח, איח, א .31
ְבֵרי " ים ֶאת ּדִ ּלא ְלַקּיֵ ד ְוַתֲעִנית ׁשֶ ֶהְסּפֵ ִרין ּבְ תּומּותָּ ּבָ ַ   . "ָהאֹוְמִרין ֲעֶצֶרת ְלַאַחר ַהׁשּ
  

  :59ְוָהַתְנָיא
לּוד" ָסא ּבְ ה ּוֵמת ַאֶלּכְ    ,ַמֲעׂשֶ

ָרֵאל ְלסֹוְפדוֹ  ל ִיׂשְ    ,ְוִנְכְנסּו ּכָ
יָחם  יְולֹא ִהּנִ   , ַטְרפֹון ַרּבִ

ל ֲעֶצֶרת ָהָיה ּיֹום טֹוב ׁשֶ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

ֲעָתךְ     ?!יֹום טֹוב ָסְלָקא ּדַ
יוֹ     !ם טֹוב ִמי ָקָאתּו?ִאי ּבְ

א ֵאיָמא ּיֹום ִטּבּוַח ָהָיה!  :ֶאלָּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ת -ּכָ ּבָ ַ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ יֹום טֹוב ׁשֶ    .ּבְ
אן  ת -ּכָ ּבָ ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבַ יֹום טֹוב ׁשֶ   .ּבְ
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  מוגה ע"פ מסורת הש"ס  

 רש"י
. ומתני' תני ולא הניחן ר' טרפון

   שמותרים בהספד:
. שיום בי''ט שחל להיות בשבת

טבוח אחר שבת מותר בהספד 
מפני האומרים עצרת אחר שבת 
והאי דאלכסא בלוד יו''ט שחל 
להיות בחול הוא דאין יום טבוח 

  שלו בא' בשבת:
  
  
  
  
  

 



    """""ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות    ––––מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' 
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        יח, ביח, ביח, ביח, ב .32
      ַמְתִניִתין   יח,ב

ַדִים ְל  ין, וְ נֹוְטִלין ַלּיָ רּוָמה. חּוּלִ ר ְוַלתְּ ֲעׂשֵ   ַלּמַ
יִלין - ְוַלּקֹוֶדׁש     .ַמְטּבִ

את   :ְוַלַחטָּ
  ִנְטָמא ּגּופֹו.  -ִאם ִנְטְמאּו ָיָדיו 

  
יןָטַבל ְל  ין -  חּוּלִ ר.  ,הּוְחַזק ְלחּוּלִ ֲעׂשֵ   ָאסּור ַלּמַ

ר  ֲעׂשֵ ר -ָטַבל ַלּמַ ֲעׂשֵ רּוָמה.  ,הּוְחַזק ַלּמַ   ָאסּור ַלתְּ
רּוָמה  רּוָמה - ָטַבל ַלתְּ   ָאסּור ַלּקֹוֶדׁש.  ,הּוְחַזק ַלתְּ

את.  ,הּוְחַזק ַלּקֹוֶדׁש  - ָטַבל ַלּקֹוֶדׁש    ָאסּור ַלַחטָּ
ל.  - ָטַבל ֶלָחמּור  ר ַלּקַ   מּותָּ

ִאיּלּו לֹא ָטַבל.  -  ָטַבל ְולֹא הּוְחַזק   ּכְ
  

ְגֵדי ַעם ָהָאֶרץ  ין - ּבִ   .ִמְדָרס ִלְפרּוׁשִ
ין ְגֵדי ְפרּוׁשִ   ס ְלאֹוְכֵלי ְתרּוָמה. ִמְדָר  -  ּבִ

ְגֵדי אֹוְכֵלי ְתרּוָמה     .ִמְדָרס ְלקֹוֶדׁש  - ּבִ
ְגֵדי קֹוֶדׁש  את.  -ּבִ   ִמְדָרס ְלַחטָּ

  
ה הּוּנָ ּכְ ּבַ ן יֹוֶעֶזר ָהָיה ָחִסיד ׁשֶ    ,יֹוֵסף ּבֶ

ְחּתֹו וְ    ִמְדָרס ְלקֹוֶדׁש.  - ָהְיָתה ִמְטּפַ
  

ָדא ָהָיה אֹוֵכל ַעל ן ּגּוְדּגְ ל ָיָמיו,  יֹוָחָנן ּבֶ   ָטֳהַרת ַהּקֹוֶדׁש ּכָ
את ְחּתֹו ִמְדָרס ַלַחטָּ   . ְוָהְיָתה ִמְטּפַ

  

ָמָרא             ּגְ

עּו ְנִטיַלת ָיַדִים?  ר ִמי ּבָ ין ּוַמֲעׂשֵ   חּוּלִ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
יִבין ֲעֵליֶהן" יּכּוִרים ַחּיָ רּוָמה ְוַהּבִ    :ַהתְּ

   ,ִמיָתה
  חֹוֶמׁש, וְ 

  ְוָאסּור ְלָזִרים, 
  ֵהן. ְכֵסי כְֹוֵהן נִ 

ֶאָחד ּוֵמָאה,    ְועֹוִלין ּבְ
  ּוְטעּוִנין ְנִטיַלת ָיַדִים, 

ֶמׁש     .ְוֶהֱעֵרב ׁשֶ
ְתרּוָמה ּוִביּכּוִרים,    ֲהֵרי ֵאּלּו ּבִ

ר ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ,ַמה ׁשּ
ין חּוּלִ ן ּבְ ּכֵ   . (בכורים ב,א) "ְוָכל ׁשֶ

ר  ָיא ַמֲעׂשֵ רּמַ ַא ַקׁשְ    !ֲעׂשֵ
י ָיא חּוּלִ ין! ַא ן ַקׁשְ   חּוּלִ

  
ר  ָלָמא ַמֲעׂשֵ ׁשְ ר ַא ּבִ ָיא:  -ַמֲעׂשֵ   ָלא ַקׁשְ

י - ָהא    ֵמִאיר,  ַרּבִ
ַנן –ְוָהא     .ַרּבָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ְבֵרי סֹוְפִרים" יַאת ַמִים ִמּדִ עּון ּבִ ל ַהטָּ א ֶאת ַהּקֹוֶדׁש,  - ּכָ   ְמַטּמָ
רּוָמה,    ּופֹוֵסל ֶאת ַהתְּ

ֲעׂשֵ  ין ְוַלמַּ ר ַלחּוּלִ    ,רּומּותָּ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

   :ֲחָכִמיםוַ 
ר ֲעׂשֵ ּמַ   . (פרה יא, ה) "אֹוְסִרים ּבַ

  

 רש"י
   מתני'

. די להן מעשר ולתרומהנוטלין לידים לחולין ול
   בנטילה דכלי שאין בו אלא רביעית מים:

. אבל לאכול שלמים או חטאת ולקודש מטבילין
ואשם לכהנים יש מעלה שצריך להטביל ידים 
בארבעים סאה ואע''פ שאינן אלא סתם ידים 
שלא נגעו בטומאה דאורייתא המטמאה את כל 

   הגוף:
. ליגע במי חטאת מים המקודשים ולחטאת

פר פרה להזות מהן על טמאי מתים יש מעלה בא
יתירה שאם נטמאו ידיו באחת מן הדברים 
המטמאין את הידים ולא את הגוף כגון וולד 
הטומאה וכגון ספר וכל טומאות שהן מדברי 

. וכל הגוף צריך טבילה וכל נטמא הגוף סופרים:
מעלות הללו שזה גבוה מזה מדברי סופרים 

ות הרגל. לפי שיש והאי דנקט להו הכא גבי הלכ
בסופן הלכות רגל שעמי הארץ חשובין טהורים 
   ברגל ולא בשאר ימות השנה בסוף חומר בקדש:

. ועוד זו מעלה טבל טבל לחולין הוחזק לחולין
לחולין הוחזק לחולין כלומר נתכוין לטבול לשם 

   חולין:
. הוחזק לשון כוונה כלומר נתכוין אסור למעשר

   לחולין:להעמיד גופו בחזקת טהור 
   . למעשר שני הנאכל בירושלים:למעשר

. לא נתכוון לשם טבילת טהרה אלא ולא הוחזק
   לרחיצה בעלמא:

. אב הטומאה לטמא אדם וכלים כמדרס מדרס
הזב שמטמא אדם וכלים כדכתיב ואיש אשר יגע 

  במשכבו יכבס בגדיו (ויקרא טו):
   . לאוכלי חוליהן בטהרה:לפרושין

וכל אלו מעלות מדברי . כהנים לאוכלי תרומה
סופרים שאמרו שאין שמירת טהרתן של אלו 
חשובה שמירה אצל אלו ומתוך שהן אלו אצל 
אלו כאילו לא שמרוה גזרו בהן בבגדיהן שמא 
ישבה בהן אשתו נדה והרי הן מדרס הנדה הכי 

   מפרש לה בפרק השוחט:
  

    גמ'
. קרויין תרומה דאמר מר ותרומת ידך. בכורים

   מכות דף יז.) לכך הן כתרומה:אלו הבכורים (
. זר האוכלן מזיד דכתיב חייבין עליהן מיתה

ומתו בו כי יחללוהו וסמיך ליה וכל זר לא יאכל 
   קדש וכל הענין מדבר בתרומה:

. האוכלן שוגג דכתיב ואיש כי יאכל קדש וחומש
   בשגגה ויסף חמישיתו עליו (ויקרא כב):

   . בלאו:ואסור לזרים
דש בהן את האשה וליקח . לקוהן נכסי כהן

   בדמיהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה:
. אבל בפחות אין עולין אלא ועולין באחד ומאה

   כל החולין אסור לזרים:
. לפי שהשני עושה שלישי וטעונין רחיצת ידים

וידים גזרו עליהם טומאת שני לפיכך פוסלות 
   את התרומה אם לא נטלן:

א . אם נטמא טומאה דאורייתוהערב שמש
וטבל. אינו אוכל בתרומה עד שיעריב שמשו 

   ביבמות (דף עד:) ילפינן מקראי:
. אין מיתה ואין חומש מה שאין כן במעשר

[ואין] אסור לזרים שהרי כל עצמו נאכל לזרים 
וחומש שמוסיף בפדיונו לא איירי בחומש הכא 
כי האי גוונא דאין בתרומה פדיון ונכסי הדיוט 

ים וקרקעות דלא ניתן נמי לא הוי לקנות בו עבד
אלא לאכילה ושתיה וסיכה ואין טעון רחיצת 
ידים שאין השני פוסל בו לעשות שלישי ואינו 
טעון הערב שמש דקי''ל טבל ועלה אוכל במעשר 

   ומקראי ילפינן לה ביבמות פרק הערל:
. כל שהוא כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים

טהור מן התורה וחכמים גזרו עליו טומאה כל 
הנך דאמרי במסכת שבת בפ''ק (דף יג:) אלו 
פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון ואוכל 

   שני כו':
. כלומר נתנו עליהן טומאת מטמא את הקודש

שני לטומאה והשני מטמא את הקודש להיות 
   קרוי טמא ופוסל עליהן עוד את הרביעי:

. להיפסל היא עצמה אבל ופוסל את התרומה
   ות רביעי:אינה פוסלת אחר לעש

. לאכול חולין מדלא קתני ואינו ומותר לחולין
פוסל את החולין ונקט לישנא דמותר אפילו 

   לאוכלן משמע:
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ין  א חּוּלִ ָיא! ַא ֶאלָּ ין ַקׁשְ   חּוּלִ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ֲאִכיָלה,  -ּכָ   ּבַ

יָעה.  - ְוָכאן  ְנּגִ   ּבִ
  

יַמְתִקיף ָלה  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
אן לֹא  ִליֵגיַעד ּכָ ַנן  ּפְ יּדְ ֲעֵליּה ַרּבָ ֲאִכיָלה  ַרּבִ א ּבַ ר, ּדְ ֵמִאיר ֶאּלָ   ַמֲעׂשֵ

יָעה  ְנּגִ ר ּוַבֲאִכיָלה ּדְ ֲאָבל ּבִ ין לֹא ּדְ ַמֲעׂשֵ ִליֵגיחּוּלִ    !ּפְ
  

ֲאִכיָלה,  א: ִאיִדי ְוִאיִדי ּבַ   ֶאלָּ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

אן  ַנֲהָמא -ּכָ ֲאִכיָלה ּדְ    ,ּבַ
אן  ֵפיֵרי -ּכָ ֲאִכיָלה ּדְ    .ּבַ

  
  : ַרב ַנְחָמןַמר ָא ּדְ 

ל ַהּנֹוֵטל ָיָדיו ְלֵפירֹות  י ָהרּוַח  - ּכָ ּסֵ    .ֲהֵרי ֶזה ִמּגַ
  
  
  

 רש"י
. מתני' דמצריך נטילה באכילה

   באכילה: קאמר:
. דקתני עד כאן לא פליגי כו'

אסור במעשר לשון אכילה היא 
דאי בנגיעת שני לא פסיל 
במעשר דשמעינן לר' מאיר 

ר מותר באכילה ואיפליג דאמ
עליה באכילה דמעשר ואילו 
בחולין כולהו מודו דמותר 

   אפילו באכילה ומתני' מני:
. הא דקתני כאן באכילה דפירי

מה שאין כן במעשר באכילה 
דפירי קאמר ומיהו בתרומה בעי 
נטילה שאפילו במגעו הוא 
   [פוסל] דשני פוסל את התרומה:

. בכלי. מטביל. בארבעים נוטל
  ה סא
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        יט, איט, איט, איט, א    ––––    יח, ביח, ביח, ביח, ב .33
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

   :ַהּנֹוֵטל ָיָדיו"
ון  ּוֵ   ָיָדיו ְטהֹורֹות,  - ִנְתּכַ

ון  ּוֵ   ָיָדיו ְטֵמאֹות.  - לֹא ִנְתּכַ
  

יל ָיָדיו ְטּבִ   :ְוֵכן ַהּמַ
ון  ּוֵ   ָדיו ְטהֹורֹות, יָ  - ִנְתּכַ

ון  ּוֵ   . "ָיָדיו ְטֵמאֹות - לֹא ִנְתּכַ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ון " ּוֵ ין לֹא ִנְתּכַ ון ּבֵ ּוֵ ין ִנְתּכַ   ! "ָיָדיו ְטהֹורֹות - ּבֵ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ין, -ּכָ  ַלחּוּלִ
אן    יט,א ר –ּכָ    .ְלַמֲעׂשֵ

  
יְמָרא  ין ָלא ּבָ ּדְ ּוְמָנא ּתֵ וָנהחּוּלִ ּוָ    ?עּו ּכַ

  
ְתַנן    :ּדִ

ִעים ְסָאה, " ְתַלׁש ּובֹו ַאְרּבָ ּנִ ל ׁשֶ   ּגַ
ִלים  ,ְוָנַפל ַעל ָהָאָדם   . (מקוואות ה,ו) "ְטהֹוִרין –ְוַעל ַהּכֵ

  , "ִליםֵכ "ּדְ ּדּוְמָיא  "ָאָדם"ָקָתֵני 
ִלים  וִני - ַמה ּכֵ ָלא ְמַכּוְ    ,ּדְ
ין - ַאף ָאָדם  ָלא ְמַכּוֵ    .ּדְ

  
אי   ? ּוִמּמַ

ל ָעְסִקיַנן,  ֵלׁש ַהּגַ ה ֵאיָמַתי ִיּתָ ב ּוְמַצּפֶ יֹוׁשֵ ְלָמא ּבְ   ּדִ
  ָאָדם, ּדְ ְוֵכִלים ּדּוְמָיא 

וָנה ּוָ ַבר ּכַ    ,ָמה ָאָדם ּדְ
ִלים  ין ְלהּו.  - ַאף ּכֵ ְמַכּוֵ   ּדִ

  

יָמא ה :ְוִכי ּתֵ ב ּוְמַצּפֶ יֹוׁשֵ    ?ַמאי ְלֵמיְמָרא - ּבְ
ֲעָתְך ָאִמיָנא ִמים, לִ  :ָסְלָקא ּדַ ׁשָ ל ּגְ ִלית ׁשֶ ַחְרּדָ ל ּבְ ְלָמא ָאֵתי ְלִמיְטּבַ   יְגזֹור ּדִ

ין ַאּטּו כִּ  ,ִאי ַנִמי    ,יןיּפִ ִנְגזֹור ָראׁשִ
ְזִריַנן ָלא ּגָ ַמע ָלן ּדְ    !ָקא ַמׁשְ

  
יְמָרא  כִ ּדְ ּוְמָנא ּתֵ יִלין ּבְ    ?יןיּפִ לֹא ַמְטּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ין, ְוֵאין ַמ " ָראׁשִ יִלין ּבְ ִכ ַמְטּבִ יִלין ּבְ   ין, יּפִ ְטּבִ
ֲאִויר יִלין ּבַ ֵאין ַמְטּבִ   . "ְלִפי ׁשֶ

  
א ֵמָהא    ,ֶאלָּ

ְתַנן    :ּדִ
ִים, " ת ַהּמַ ְפלּו ְלתֹוְך ַאּמַ ּנָ ירֹות ׁשֶ   ּפֵ

ָדיו ְטֵמאֹות ּוְנָטָלן  ּיָ ט ִמי ׁשֶ   ָיָדיו ְטהֹורֹות,  - ּוָפׁשַ
ן"ֵאיָנן ּבְ  -ּוֵפירֹות    . )(ויקרא יא, לא  60"ִכי יּוּתַ

ּיּוְדחּו ָיָדיו  ִביל ׁשֶ ׁשְ   ָיָדיו ְטהֹורֹות,  - ְוִאם ּבִ
ירֹות ֲהֵרי ֵהן ּבְ  ן"ְוַהּפֵ   . "(מכשירין ד,ז) "ִכי יּוּתַ

  
הֵאיִתיֵביּה    : ַרב ַנְחָמןלְ  ַרּבָ

ין " ין ְוהּוְחַזק ַלחּוּלִ ר -ַהּטֹוֵבל ַלחּוּלִ ֲעׂשֵ   . "ָאסּור ַלּמַ

                                                             
60

  כי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם  

 רש"י
. בעי כוונה וכ''ש כאן למעשר

בתרומה: הכי גרסינן מה כלים 
דלא מיכווני אף אדם נמי דלא 

   מיכוון:
. ששוטפת ויורדת חרדלית

ממקום גבוה ויש בה ארבעים 
סאה והטובל בה לא עלתה לו 
טבילה משום דמקום קטפרס 
הוא מקום זקוף יותר מדאי ומ' 

חד סאה שבו אינן במקום א
ותנן הנצוק והקטפרס אינו 
חיבור (טהרות פ''ח מ''ט) ואף 
אם אינו קטפרס נמי אין טובלין 
בו לפי שאין מי גשמים מטהרים 
דרך זחילתן עד שיהו נקוין דרך 
אשבורן דתניא בת''כ אי מה 
מעיין מטהר בזוחלין אף מקוה 
מטהר בזוחלין ת''ל אך מעין 
ובור מקוה מים יהיה טהור 

עיין מטהר (ויקרא יא) המ
בזוחלין והמקוה באשבורן 

   ורבינו האי גריס הרדלית:
. אחד מראשי הגל ראשין

   כשהוא מגיע לארץ:
. אמצעיתו של גל שעומד כיפין

באויר כמין כיפה ואם הושיט 
כלים למעלה והטבילן בכיפה 

   אינה טבילה כדמפרש ואזיל:
. שלא שאין מטבילין באויר

אמרה תורה מקוה של אויר 
   לטבילה:

. אע''פ שלא ידיו טהורות
   נתכוון:

. דבעינן ופירות אינן בכי יותן
גבי הכשר יותן דומיא דכי יתן 

  דניחא ליה:
. ואם בשביל שיודחו ידיו 

נתכוון ליטול פירות הרי הוא 
בכי יותן ומקבלין טומאה 
מעכשיו וכיון דנתכוון להדיח 
ידיו גלי דעתיה דניחא ליה בהך 

   נפילה שעל ידיה הדיח ידיו:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

98

   ,ִאין – "הּוְחַזק"
  !לֹא – לֹא הּוְחַזק

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ין  הּוְחַזק ַלחּוּלִ י ׁשֶ ר.  -ַאף ַעל ּפִ ֲעׂשֵ   ָאסּור ַלּמַ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ִאיּלּו לֹא ָטַבל -ָטַבל ְולֹא הּוְחַזק "   . "ּכְ

ָללַמאי ָלאו  ִאיּלּו לֹא ָטַבל ּכְ    !ּכְ
  

ר,  ֲעׂשֵ ִאיּלּו לֹא ָטַבל ַלּמַ   לֹא, ּכְ
ין   .ֲאָבל ָטַבל ַלחּוּלִ

  
ֵחי ָקא ַמְדֵחי ֵליּה הוּ     ,א ָסַבר ּדָ

ח ּכַ ק ְוַאׁשְ    ,ְנַפק ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ר -ָטַבל ְולֹא הּוְחַזק " ֲעׂשֵ    ,ָאסּור ַלּמַ
ין ר ַלחּוּלִ   . "ּומּותָּ

  
  
  

 רש"י
. אם נתכוון הוא הוחזק אין

   דהויא טבילה לחולין:
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        יט, איט, איט, איט, א .34
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ְרֶצהָטַבל ְוָעָלה ַמֲחִזיק ַעְצמֹו  ּיִ ֶ   . ְלָכל ַמה ׁשּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ִים, הּוְחַזק ְלָדָבר ַקל ַמֲחִזיק ַעְצמֹו ְלָדָבר ָחמּור,  עֹוֵדהוּ " ּמַ   ַרְגלֹו ַאַחת ּבַ

  . "ׁשּוב ֵאינֹו ַמֲחִזיק - ָעָלה 
ָללַמאי ָלאו    ! ֵאינֹו ַמֲחִזיק ּכְ

  
  לֹא, 

הּוְחַזק ַמֲחִזיק י ׁשֶ    ,עֹוֵדהּו, ַאף ַעל ּפִ
  ַמֲחִזיק,  - ָעָלה, ִאם לֹא הּוְחַזק 

   .ֵאינֹו ַמֲחִזיק - ְוִאם הּוְחַזק 
  
  

 רש"י

   . ויצא ועלה מן המים:טבל
. בטבילה שטבל מחזיק עצמו

   כבר לכל מה שירצה:
. מאי לאו אינו מחזיק כלל

כלומר בין שהחזיק עצמו בשעת 
טבילה בדבר קל בין שלא 
החזיק עצמו לכלום שוב אינו 

א הוחזק לשום מחזיק: אם ל
דבר שטבל סתם מחזיק לכל מה 
שירצה אבל אם הוחזק לקל 
אינו מוחזק לחמור דהא 

   אינתיק ליה לדבר קל:
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        בבבב- - - - יט, איט, איט, איט, א .35
א ּנָ ִים" :ַמאן ּתַ ּמַ    "עֹוֵדהּו ַרְגלֹו ַאַחת ּבַ

  
יָאַמר  ָדת ַרּבִ   : ּפְ

י   ְיהּוָדה ִהיא.  ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ַנִים ְוָטְבלּו ֶזה ַאַחר ֶזה, " ונֹות ְוָיְרדּו ׁשְ ִעים ְסָאה ְמֻכּוָ ד ְוֵיׁש ּבֹו ַאְרּבָ ְמּדַ ּנִ   ִמְקֶוה ׁשֶ

   ,ָטהֹור –ן ָהִראׁשוֹ 
ִני  ֵ   ָטֵמא.  -ְוַהׁשּ

יָאַמר    : ְיהּוָדה ַרּבִ
ִיםִאם ָהיּו ַרְגָליו ׁשֶ  ּמַ ִני ָטהֹור - ל ִראׁשֹון נֹוְגעֹות ּבַ ֵ   . (מקוואות ז,ו) "ַאף ַהׁשּ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ַנן,  ַרּבָ ַמֲעלֹות ּדְ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ְבֵרי ַהּכֹ ֲאָבל ִמּטּוְמָאה  ִני ָטֵמא.  -ל ְלָטֳהָרה לּדִ ֵ   ַהׁשּ

  
יּדְ ְוַהְיינּו  ָדת ַרּבִ    .ּפְ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
  ַמֲחלֹוֶקת ִמּטּוְמָאה ְלָטֳהָרה, 

ַנן  ַרּבָ ַמֲעלֹות ּדְ ִני ָטהֹור.  -ֲאָבל ּבְ ֵ ְבֵרי ַהּכל ַאף ַהׁשּ   ּדִ
  
יּדְ ִליָגא ְפ וּ  ָדת ַרּבִ   .ּפְ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
יּה  ֵעי ִמיּנֵ יּבְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ילְ    ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ל ִראׁשֹון?  ראׁשֹו ׁשֶ יל ְמָחִטין ְוִציּנֹוִרּיֹות ּבְ   ַמהּו ְלַהְטּבִ

  
יִאית ֵליּה לְ  -ּגּוד ַאֵחית     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
יק    ֵלית ֵליּה,  -ּגּוד ַאּסֵ
ְלָמא יק ַנִמי ִאית ֵליּה? אֹו ּדִ   : ּגּוד ַאּסֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִניתּוָה     :ּתְ
ָמִמּיֹות " לֹׁש ּגְ ַחל, ּבַ ׁשָ   ּנַ

ְחּתֹוָנה ְוָהֶאְמָצִעית;    ָהֶעְליֹוָנה, ַהתַּ
ְחּתֹוָנה  ִרים ְסָאה,  -ָהֶעְליֹוָנה ְוַהתַּ ִרים ֶעׂשְ ל ֶעׂשְ   ׁשֶ

ִעים ְסָאה,  - ְוָהֶאְמָצִעית  ל ַאְרּבָ   ׁשֶ
יֵניֶהן, ְוַחְר  ִמים עֹוֶבֶרת ּבֵ ׁשָ ל ּגְ ִלית ׁשֶ   ּדָ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

  ָהָיה אֹוֵמר:  ֵמִאיר
ֶעְליֹוָנה יל ּבָ   . "ַמְטּבִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

י"   אֹוֵמר:   ְיהּוָדה ַרּבִ
  ָהָיה אֹוֵמר:  ֵמִאיר   יט,ב

ֶעְליֹוָנה יל ּבָ    .ַמְטּבִ
  ַוֲאִני אֹוֵמר: 

ְחּתֹוָנה ְולֹא  תַּ ֶעְליֹוָנה"ּבַ   ! ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְנָיא  ְנָיא –ִאי ּתַ    .ּתַ

 רש"י
. דמשום עודנו במים מאן תנא

חשיב ליה כתחילת טבילה 
   ואע''פ שהוחזק מחזיק:

. שהרי חסר והשני טמא
   השיעור במים שעל הראשון:

. דרבי יהודה ורבנן מחלוקת
כשהיתה טבילתו בשביל אחת 
ממעלות של חכמים כגון האונן 
והמחוסר כפורים שצריכין 
טבילה לקודש ואינו טמא 
טומאה דאורייתא בההיא 
קאמר רבי יהודה דמהני ליה 
רגליו של ראשון נוגעות במים 
דאמרינן גוד אחית מים שעליו 

  כאילו הן במקוה:
. דאוקי לעיל והיינו דרבי פדת

יהודה ולא הא דעודיהו כרבי 
כרבנן אלמא לרבנן אפי' לגבי 
מעלות לא מהני עודיהו דהא 
חזקה דאמר הוחזק לקל אסור 

   לחמור מעלות נינהו:
. הכא גרסי' איכא דאמרי כו'

ופליגא דר' פדת דאילו לרב 
נחמן הא דעודיהו הוחזק לקל 
הוחזק לחמור דברי הכל הוא 
דהא לא פליגי רבנן עליה דר''י 

א אלא מטומאה דאוריית
   לטהרה:
. שטווין בו זהב ועשוין צינורות

   כמין מזלג קטן מאד:
. בעודו בראשו של ראשון

   במים:
. גומות בנחל שיפולי גממיות

הרים שקורין וולור''א בלע''ז 
וכן נחל איתן נחל ארנון 
תחתונה עליונה ואמצעית שנחל 

   מדרון משופע הוא:
  . ומחברתן: עוברת ביניהן

בילין ה''ג מאיר היה אומר מט
. ול''ג מכלל דר' יהודה בעליונה

וה''פ ר' יהודה אומר מאיר היה 
אומר מטבילין בעליונה דאמר 
גוד אסיק את מי אמצעיתה 
למעלה ע''י חרדלית של גשמים 
להכשיר את העליונה וכל שכן 
דמטבילין בתחתונה דכיון דאית 
ליה גוד אסיק כ''ש דאית ליה 
גוד אחית ומדלא קתני ואני 

לומר כך וכך ש''מ  חולק עליו
   דר' יהודה כר''מ ס''ל:

. דחלוק עליו וה''ג והא תניא
מאיר היה אומר מטבילין 
בעליונה ואני אומר בתחתונה 

  ולא בעליונה אלמא פליג עליה:
. בהדיא אמר להו אי תניא

דחולקין תניא ונלך אחריה 
וחוזר אני בי ובלשון הכתוב 
בספרים איני יכול להעמידה 

נייתא קשיין אהדדי דא''כ מת
   ומאי חזית דציית לבתרייתא:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .36
ין " ין - ַהּטֹוֵבל ַלחּוּלִ ר ,[ ְוהּוְחַזק ַלחּוּלִ ֲעׂשֵ   . ]"ָאסּור ַלּמַ
  

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
  

ַנן ִהיא,    ַרּבָ
ר ין ְלַמֲעׂשֵ ין חּוּלִ ֵני ְלהּו ּבֵ ׁשָ   .ּדְ

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ְגֵדי ַעם ָהָאֶר " יןִמְדָרס  -ץ ּבִ   .ִלְפרּוׁשִ

ין רּוׁשִ ְגֵדי ּפְ   . "ִמְדָרס ְלאֹוְכֵלי ְתרּוָמה -  ּבִ
יֲאָתָאן לְ  ֲהָדֵדי ִניְנהוּ ּדְ ֵמִאיר,  ַרּבִ ר ּכַ ין ּוַמֲעׂשֵ    .ָאַמר: חּוּלִ

א  ַנן –ֵריׁשָ י -ְוֵסיָפא  ,ַרּבָ   ֵמִאיר?!  ַרּבִ
  

   ,ִאין
א  ַנן –ֵריׁשָ    ,ַרּבָ
י -ְוֵסיָפא    ִאיר. ֵמ  ַרּבִ

  
א ר ַאּדָ ֵסיָפא ַרב ַאָחא ּבַ   ָחֵמׁש ַמֲעלֹות,  :ַמְתֵני ָלּה ּבְ

ַנן ַרּבָ ּה ּכְ   .ּומֹוִקי ָלּה ּכּוּלָ
  
  
  

 רש"י
. דפליגי עליה דר''מ רבנן היא

בכל הטעון ביאת מים מדברי 
   סופרים ואסרוהו במעשר:

. ולא אמר מדרס לאוכלי תרומה
   מדרס למעשר:

. פרושים ואוכלי חמש מעלות
מעשר ואוכלי תרומה ואוכלי 

   קודש וחטאת:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .37
  : ַרב ָמִריָאַמר 

ּה  ַמע ִמיּנָ ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֹוֶדׁש  :ׁשְ ּנַ ין ׁשֶ מוּ  - חּוּלִ קֹוֶדׁש ּדָ   .ּכְ
  

אי    ?ִמּמַ
  

ָלא ָק    כ,א הּו ַמֲעָלה. ִמּדְ   ָתֵני ּבְ
  

הּו ַמֲעָלה, ּדְ ְוִדְלָמא ַהאי    לֹא ָקָתֵני ּבְ
מּו ִלְתרּוָמה  ִאי ּדָ ֵני  - ּדְ רּוָמהָהא ּתָ    !ּתְ

ין  מּו ְלחּולִּ ֵני ְלחּוִלין - ְוִאי ּדָ   !ָהא ּתָ
ַתְנָיא   :ּדְ

ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֹוֶדׁש " ּנַ ין ׁשֶ ין,  - חּוּלִ חּוּלִ   ֲהֵרי ֵהן ּכְ
יֶאְלָעָזר ּבְ  יַרּבִ    אֹוֵמר:  ָצדֹוק ַרּבִ

ְתרּוָמה    !"ֲהֵרי ֵהן ּכִ
  

יָפא:  א ִמּסֵ   ֶאּלָ
ן יֹוֶעֶזר" ה יֹוֵסי ּבֶ הּוּנָ ּכְ ּבַ ְחּתֹו  ,ָהָיה ָחִסיד ׁשֶ    .ִמְדָרס ַלּקֹוֶדׁש  - ְוָהְיָתה ִמְטּפַ

ָדא ן ּגֹוְדּגְ ל ָיָמיוָהָיה אֹוֵכל ַעל ָטֳהַרת ַהּקֹוֶדׁש  יֹוָחָנן ּבֶ ְחּתֹו  ,ּכָ את - ְוָהְיָתה ִמְטּפַ    ."ִמְדָרס ַלַחטָּ
את"    ,ִאין – "ַלַחטָּ

   !לֹא –ַלּקֹוֶדׁש 
מּו.  :ַאְלָמא ָקָסַבר ּקֹוֶדׁש ּדָ ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֹוֶדׁש ּכַ ּנַ ין ׁשֶ   חּוּלִ

  
  
  

ירש"  
. אדם שנעשו על טהרת הקודש

הרגיל לאכול קדשים מקבל 
עליו לאכול חוליו בטהרת 
הקודש כדי שיהו בני ביתו 
זהירין ובקיאין בטהרת 

  הקודש: 
. לומר מדלא קתני בהו מעלה

בגדי פרושין האוכלין חוליהן 
בטהרת חולין מדרס לאוכלי 
חוליהן בטהרת הקודש שמע 
מינה בכלל קודש הן והא תנא 

   ודש:ליה ק
. או כחולין דמו דלא מהני דלמא

בהו מאי דאמר האי גברא 
דבטלה דעתו או כתרומה דמו 
דאיכא תנאי דפליגי במילתא 
כדמסיים ואזיל הלכך לא תנא 
בהו מעלה דאי דמו לחולין הא 
תני ליה חולין ואי דמו לתרומה 

   הא תנן ליה במתניתין תרומה:
. כלומר הא אשכחן דתנן כו'

חד אמר כחולין  תנאי דפליגי בה
וחד אמר כתרומה אבל כקודש 

   לא אמרינן:



    """""ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות"ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות    ––––מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' מסכת חגיגה פרק ב' 
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .38
יָאַמר  ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ   : יֹוָנָתן ּבֶ

  ֶמּנּו, ָנְפָלה ַמֲעָפְרּתֹו ֵהי
ָנה ִלי    .ְטֵמָאה –ּוְנָתָנּה לֹו  ָאַמר ַלֲחֵבירֹו: ּתְ

  
יָאַמר  ן ַעְמָרם ַרּבִ   : יֹוָנָתן ּבֶ

ל חֹול ֵכִלים ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ִלים ׁשֶ פּו לֹו ּכֵ ן  ,ִנְתַחּלְ   .ִנְטְמאוּ  –ּוְלָבׁשָ
  

יָאַמר  ר ָצדֹוק ַרּבִ   : ֶאְלָעָזר ּבַ
ים  י ָנׁשִ ּתֵ ׁשְ ה ּבִ   , 'ירֹותֲחֵב 'ַמֲעׂשֶ

ְרָחץ,  ֵבית ַהּמֶ ֵליֶהן ּבְ פּו ָלֶהן ּכְ ְתַחּלְ ּנִ   ׁשֶ
ה ִלְפֵני  יּוָבא ַמֲעׂשֶ ָאן.  - ֲעִקיָבא ַרּבִ   ְוִטיּמְ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ

עֹוִרים, ָהכִ  ת ׂשְ ָידֹו ּפַ ין ְוָעְלָתה ּבְ ת ִחּטִ ל ִליּטֹול ּפַ יט ָידֹו ַלּסַ ה, הֹוׁשִ א ֵמַעּתָ    !י ַנִמי ִנְטֵמאת?ֶאלָּ
יָמא    ,ָהִכי ַנִמי :ְוִכי ּתֵ

   :ְוָהַתְנָיא
ֶמן " ל ׁשֶ ל ַיִין ְוִנְמֵצאת ׁשֶ ֶחְזַקת ׁשֶ ר ֶאת ֶהָחִבית ּבְ ּמֵ א - ַהְמׁשַ ַטּמֵ   ! "ְטהֹוָרה ִמּלְ
  

   :ּוְלַטְעִמיְך ֵאיָמא ֵסיָפא
ֱאכֹול" א, "ַוֲאסּוָרה ִמּלֶ    י!ַאּמַ
  

יָאַמר    : ִיְרְמָיה ַרּבִ
ָא ' :אֹוֵמרּבְ  ָבר ַהְמַטּמְ יָה ִמּדָ ַמְרּתִ ָבר ַהּפֹוְסָלּה ׁשְ   . 'ּה ְולֹא ִמּדָ
  

א א ְנִטירּוָתא ְלַפְלּגָ    ?ּוִמי ִאיּכָ
  

   .ִאין
  

   :ְוָהַתְנָיא
ל, " תֹוְך ַהסַּ ְגֵריָפה ּבְ ֵתיפֹו, ְוַהּמַ ל ַעל ּכְ ל, ְוַהסַּ סַּ יט ָידֹו ּבַ   הֹוׁשִ

ל ְולֹ  ִלּבֹו ַעל ַהסַּ ְגֵריָפה, ְוָהָיה ּבְ ִלּבֹו ַעל ַהּמַ   א ָהָיה ּבְ
ל     ,ָטהֹור –ַהסַּ

ְגֵריָפה    . "ְטֵמָאה –ְוַהמַּ
  

ל ָטהֹור?    !ַהּסַ
ל!  ְגֵריָפה ַלּסַ א ַהּמַ ַטּמֵ   ּתְ

  
ִלי.  א ּכְ ִלי ְמַטּמֵ   ֵאין ּכְ

  
ל!  ּסַ ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ּמֵ   ְוִליּטַ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ּמְ  ָבר ׁשֶ יו ִמּדָ ַמְרּתִ אֹוֵמר: ׁשְ אוֹ ּבְ ָבר ַהּפֹוְסלוֹ  ,ַטּמְ   .ְולֹא ִמּדָ
  

ָיא ל ָמקֹום ַקׁשְ   !ִמּכָ
  

   ,ְועֹוד
ר ֲאבּוהַּ מֹוִתיב  ה ּבַ   : ַרּבָ

ָאת ִלְפֵני " ּבָ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ִאׁשּ ה ּבְ יַמֲעׂשֶ ָמֵעאל ַרּבִ   , ִיׁשְ
י ְלׁשוֹ  ִלּבִ ָטֳהָרה, ְולֹא ָהָיה ּבְ יו ּבְ ֶגד ֶזה ֲאַרְגתִּ י, ּבֶ ָטֳהָרה. ְוָאְמָרה לֹו: ַרּבִ   ְמרֹו ּבְ

ָהָיה  ִדיקֹות ׁשֶ יּוִמּתֹוְך ּבְ ָמֵעאל ַרּבִ ֶחֶבל.  ִיׁשְ י ּבַ ָכה ִעּמִ ה ָמׁשְ י, ִנּדָ   ּבֹוְדָקּה, ָאְמָרה לֹו: ַרּבִ
יָאַמר  ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ְבֵרי  דֹוִלים ּדִ ה ּגְ ּמָ ָהיּו אֹוְמִרים: ֲחָכִמיםּכַ   , ׁשֶ
ִלּבֹו ְלׁשֹוְמרֹו    ָטהֹור,  - ּבְ

ִלּבֹו ְלׁשֹוְמרֹו    ָטֵמא.  –ֵאין ּבְ

 רש"י

   . סודר:מעפרתו
. ואפילו זה טהור ולקמן טמאה

מפרש טעמא חזקה אין אדם 
משמר מה שביד חבירו לפיכך 
הוא לא שמרה ביד חבירו וגם 
זה שנתנה לו לא היה חש 
לשומרה דמימר אמר כיון 
שאמר ליה תנה לי והוא אינו 

אני אם טהור לא יודע אם טמא 
חש לטהרתו ויש כאן היסח 
הדעת ולמחמירין בטהרות הוי 

   היסח הדעת טומאה:
. כלים של שבת בכלים של חול

כסבור ליטול בגדיו של חול 
   ונטל של שבת:

. קא סלקא דעתיה נטמאו
השתא דסבירא ליה משמר 
הדבר בחזקת שהוא דבר זה 
ונמצא שהוא דבר אחר אינו 

הא  .אמר רבי ירמיה שמור:
דפרכת אימא סיפא אסורה 

   מלאכול לא מסייע ליה מידי:
באומר שמרתיה מדבר 

. המטמאה ולא מדבר הפוסלה
אבל במה שמשמרה הימנו הויא 
שמירתו שמירה ואע''פ שאינו 

   זה:
   . של תאנים על כתיפו:הסל

. כלי ברזל הוא ומגריפה בתוכה
שקורין וודי''ל שגופרין בו אפר 

תאנים הכירה וגם מבדילין בו 
. המטמאה המודבקות זו בזו:

הנותן לה טומאה לטמא 
   אחרים:
. מלהשתמש בה הפוסלה

טהרות לכתחילה אי נמי נפקא 
מינה לאוכל הדבוק בה שהוא 
פסול באכילה ומכל מקום אם 
נגעה בטהרות אינה פוסלתן 
אלמא איכא נטירותא לפלגא 
ובכי האי גוונא נמי מיתרצא 
 מתניתין דלעיל ומיתקנא היא:

. הך דקתני בה טהורה שיאק
   מלטמא:

. יודעת אני ארגתיו בטהרה
שמשעה שנארג בו ג' על ג' 
אצבעות שנראה לטומאה לא 
נגעה בו טומאה ומ''מ לא היה 

   בלבי לשומרו:
. הואיל ולא ומתוך בדיקות כו'

היה בלבך לשומרו שמא אירע 
   בו כך וכך ולא נזהרת:

. שקשרה בו משכה עמי בחבל
גה ושמא החבל בכלי הארי

   הסיטתו:
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ָאת ִלְפֵני  ּבָ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ִאׁשּ ה ּבְ יׁשּוב ַמֲעׂשֶ ָמֵעאל ַרּבִ   , ִיׁשְ

י ְלׁשֹוְמָרּה.  ִלּבִ ָטֳהָרה, ְולֹא ָהָיה ּבְ יָה ּבְ ה זֹו ֲאַרְגתִּ י, ַמּפָ   ָאְמָרה לֹו: ַרּבִ
ָהָיה  ִדיקֹות ׁשֶ יּוִמּתֹוְך ּבְ ָמֵעאל ַרּבִ   ְדָקּה, ּבוֹ  ִיׁשְ

י, ִניָמא ִנְפְסָקה ִלי  הָאְמָרה לֹו: ַרּבִ ּפֶ יָה ּבַ ְרתִּ   . ּוְקׁשַ
יָאַמר  ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ְבֵרי  דֹוִלים ּדִ ה ּגְ ּמָ ָהיּו אֹוְמִרים: ֲחָכִמיםּכַ   , ׁשֶ
ִלּבֹו ְלׁשֹוְמרֹו    ָטהֹור,  - ּבְ

ִלּבֹו ְלׁשֹוְמרֹו    ."ָטֵמא –ֵאין ּבְ
ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ר ָצדֹוקֶא  ַרּבִ    ,ְלָעָזר ּבַ

ּה.  ֲעָתּה ִמיּנָ ָחה ּדַ ת ַעם ָהָאֶרץ, ּוַמּסְ י ֵאׁשֶ ל ַאַחת ְוַאַחת אֹוֶמֶרת: ֲחֶבְרּתִ   ּכָ
ילְ  יָון  ַרּבִ ן ַעְמָרם ַנִמי, ּכֵ ְייהּו. ּדְ ִלים כֵ ּדְ יֹוָנָתן ּבֶ ֲעֵתיּה ִמיּנַ ח ּדַ יּמּור ְטֵפי ַמּסַ ת ָעֵביד ְלהּו ׁשִ ּבָ   ׁשַ

א לְ  ן ֶאְלָעָזר יַרּבִ ֶאּלָ ַחְבֵריּה  ,יֹוָנָתן ּבֶ יֵדיּה ּדְ יּמּור ּבִ    !ַנֲעֵביד ְלהּו ׁשִ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ַיד ֲחֵברֹו.  ּבְ ֶ ר ַמה ׁשּ ּמֵ   ֲחָזָקה, ֵאין ָאָדם ְמׁשַ

  
   !ְולֹא?

   :ְוָהַתְנָיא   כ,ב
ָריו ּופֹוֲעָליו ְטעּוִנין ְטָהרֹות, " ָהיּו ַחּמָ   ֲהֵרי ׁשֶ

ִהְפִליג ֵמֶהן יֹוֵת ַאף ַעל ּפִ  יל י ׁשֶ   . ָטֳהרֹוָתיו ְטהֹורֹות -ר ִמּמִ
   ,כּו ַוֲאִני ָאבֹוא ַאֲחֵריֶכםְוִאם ָאַמר ָלֶהם: ְל 

מּו ֵעיָניו ֵמֶהן  ְתַעּלְ ּנִ יָון ׁשֶ   . "ָטֳהרֹוָתיו ְטֵמאֹות -ּכֵ
ָנא ֵסיָפא א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ    !ַמאי ׁשְ

  
יָאַמר    : ָחאִיְצָחק ַנְפ  ַרּבִ

א ֵר  ָריו ּופֹוֲעָליו ְלָכךְ  - יׁשָ ְמַטֵהר ַחּמָ    .ּבִ
  

  ִאי ָהִכי, ֵסיָפא ַנִמי! 
  

ע ֲחֵבירֹו.  יד ַעל ַמּגַ   ֵאין ַעם ָהָאֶרץ ַמְקּפִ
  

א ַנִמי!    ִאי ָהִכי, ֵריׁשָ
  

תֹון.  ֶרְך ֲעַקּלָ ָבא ָלֶהם ּדֶ   ּבְ
  

  ִאי ָהִכי, ֵסיָפא ַנִמי! 
  

יָון  ֲעַתְייהוּ  -  י ָאבֹוא ַאֲחֵריֶכם""ְלכּו ַוֲאנִ ָאַמר ְלהּו: ּדְ ּכֵ    .ִמיְסַמְך ָסְמָכא ּדַ
   

        הדרן עלך אין דורשיןהדרן עלך אין דורשיןהדרן עלך אין דורשיןהדרן עלך אין דורשין
 
  
  
  
  

 רש"י

. קודם שארגתי בה נפסקה לי
כלום וקשרתיה בפה קודם 
שארגתי בה כלום שלא היתה 
ראויה לטומא' ולא נזהרתי בה 
ולא הייתי טבולה לנדתי ויש 
לחוש שמא כשארגה בה שלש 
אצבעות עדיין הרוק לח ורוק 
הנדה אב הטומאה הוא כך 
נראה בעיני ורבותי מפרשין 

ות עם הארץ משום צינור
המטמאה כל זמן שהיא לחה 
ואני אומר ע''כ האשה זו חבירה 
היתה דאי לא חבירה היתה מי 
אתיא קמי רבנן לישאל על 
הטהרות ועוד מי מהימנא 
למימר ארגתיה בטהרה קתני 
מיהת בלבו לשומרן טהור 
כלומר אחר כוונת השמירה הן 

   הן הדברים:
כיון דכלים של שבת עביד להו 

וזה סבור שאלו של . שימור טפי
חול אסחא דעתיה משמירה 
מעלייתא שהיה רגיל לשומרן 

  וכאין בלבו לשומרן דמי: 
   . עמי הארץ:חמריו ופועליו
. כגון יין בחביות טעונין טהרות

של חרס והן אינן נוגעין בתוכן 
   וכלי חרס אינו מיטמא מגבו:

. ואין חוששין טהרותיו טהורות
שמא נגעו דכיון דלא הודיען 

וא מפליג כל שעתא סברי שה
השתא אתי אלמא אדם משמר 

   מה שביד חברו:
מאי שנא רישא ומאי שנא 

. לא גרסי' ליה ואי גרסי' סיפא
הכי פירושו ואי ס''ד אין אדם 
משמר מה שביד חברו מאי שנא 

   רישא מאי שנא סיפא:
א''ר יצחק במטהר חמריו 

. לעולם אין אדם ופועליו לכך
אין  משמר מה שביד חברו והני

צריכין שימור דאי נמי נגעו לא 
איכפת להו דכשהטבילן לכך 

   עסקינן:
. כשיכול בבא להן דרך עקלתון

לבוא להם פתאום דרך עקלתון 
  שלא יבינו הלכך דחלי מיניה:

  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


