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יתרו שאילתא נו 131.................................................................................................................
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יתרו שאילתא נז 132................................................................................................................
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למעבד בדמות שמשין דקודשא בריך הוא 132........................
פרשת משפטים133.....................................................................................................................
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משפטים שאילתא נט 137.........................................................................................................
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משפטים שאילתא ס 138..........................................................................................................
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דעבד לן ואסור במלאכה151.................................................................................................... .
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ניסיא דעביד להון קב"ה 152......................................................................................................
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חומש ויקרא156...............................................................................................................................
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ויקרא שאילתא ע 162...............................................................................................................
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דפסחא קאי בכרת169............................................................................................................ .
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שמיני שאילתא פב 180.............................................................................................................
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שמיני שאילתא פג 181.............................................................................................................
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שמיני שאילתא פד 182.............................................................................................................
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חומש בראשית
בראשית שאילתא א
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למינח ביומא דשבתא.
דכד ברייה קודשא בריך הוא לעלמיה ברייה בשיתא יומי ונח ביומא דשבתא וברכיה
וקדשיה כאיניש דבני ביתא וכד מצבית ליה וגמר ליה לעיבידתיה עביד הילולא חד
יומא כדאמרי אינשי הילול בתי ,דכתיב :ויכל אלוהים ביום השביעי .ואמר לן רחמנא
נוחו ביומא דשבתא כי היכי דנחי ביה אנא ,דכתיב :זכור את יום השבת לקדשו.
[איסור תענית; עונג וכבוד שבת]
ואסור לאיענויי ביה ,אלא מתבעי ליה לבר ישראל לאיענוגי ביה במיכלא ובמשתיא
ויקוריה בלבושא ובכיסויא מעליא .דכתיב :וקראת לשבת עונג וכבדתו ,שלא יהא
מלבושך של שבת כמלבושך של חול .דר' יוחנן קרי למניה דהוה לביש בשבתא
מכבדותיי.
אמר רב הונא :מי שיש לו להחליף יחליף ,ושאין לו להחליף ישלשל בבגדיו.
תניא אמר רבי יוחנן :צריך האדם שיהא לו שתי עטיפות אחת של חול ואחת של
שבת.
מעשות דרכיך שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול .אמר רב הונא :לא
ישכור אדם פועלין בשבת ולא יאמר אדם לחברו הנראה שתעמוד עמי לערב.
ממצוא חפצך  -חפציך אסורין חפצי שמים מותרין .ודבר דבר  -דיבור אסור הירהור
מותר ,רב חסדא ורב המנונא דאמרי תרויהו חשבונות של מצוה מותר לחשבן
בשבת.
ואמר רבי אלעזר :פוסקין צדקה לעניים בשבת ,ואמר רבי יעקב בר אידי ,אמר ר'
יוחנן :מפקחין פיקוח נפש בשבת ,ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן:
הולכין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות לפקח על עסקי רבים בשבת ,ואמר רבי שמואל
בר נחמני אמר רבי יוחנן :הולכין לתיאטראות ולקרקסאות לפקח על עסקי רבים
בשבת ,ותנא דבי מנשה משדכין על התינוקת ליארס ועל תינוק ללמדו ספר וללמדו
אומנות בשבת.
ותניא רבי שמעון בן אלעזר אומר :תינוק בן יומו חי מחללין עליו את השבת,
שנאמר :ושמרו בני ישראל את השבת ,אמרה תורה :חלל שבת אחת עליו כדי
שישמור שבתות הרבה.
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ואפילו דוד מלך ישראל מת אין מחללין עליו את השבת ,שכיון שמת אדם נפטר מן
המצות .והיינו דאמר רבי יוחנן :מאי דכתיב במתים חפשי? כיון שמת אדם נעשה
חפשי מן המצות.
וכי אסיר לאיענויי בשבתא  -עינוי הרשות .אבל חזא מילתא דצערא ,וצריך למיתב
בתעניתא משום בטולי חלמא בישא ,שפיר דמי .דאמר רבה בר מחסיא אמר רב
חמא בר גוריא :יפה תענית לחלום כאש לנעורת .אמר רב יוסף :ובו ביום .ואמר רב
חסדא :ואפילו בשבת.
[תענית המסתיימת בשבת]
ברם צריך את מלמילף :האי מאן דיתיב תעניתא במעלי יומא דשבתא ,מהוא
לאשלומיה? מי אמרינן כיון דקא עייל לשבת כשהוא מעונה ,אסור .או דילמא כיון
דלאשלומי מעלי שבתא הוא דקא בעי ,ובשבת גופיה לא קא מיעני ,שפיר דמי.
אי נמי אילו דקא אזיל לדבר הלכה או לפירקא או לבי מדרשא או לתפלה בשבת,
מהו לפסוע פסיעה גסה? מי אמרינן כבוד שבת עדיף ולא ליפסע ,או דילמא חבובי
דבר הלכה עדיף ושפיר דמי.
בריך שמיה דקב"ה דיהב לנא אוריתא ומצוותא על ידי משה רבנא לאלפא עמיה
בית ישראל.
תנו רבנן :קערות שאכל בהן בשבת ערבית מדיחן ואוכל בהן בשחרית .שחרית -
מדיחן ואוכל בהן בצהרים .בצהרים  -מדיחן ואוכל בהן במנחה .מיכן ואילך שוב אינו
מדיח .אבל כוסות וקיתונות וצלוחיות ,מדיח והולך כל היום ,לפי שאין קבע לשתייה.
[שלש סעודות בשבת]
אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :כל המקיים שלש סעודות בשבת נצול
משלשה פורעניות:
מחבלו של משיח,
ומדינה של גיהינום,
וממלחמת גוג ומגוג.
מחבלו של משיח מניין? כתיב הכא יום וכתיב התם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא.
מדינה של גיהינום מניין? כתיב הכא יום וכתיב התם יום עברה היום ההוא.
ממלחמת גוג ומגוג מניין? כתיב הכא יום וכתיב התם ביום בוא גוג.
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אמר רב יהודה אמר רב :כל המתענג בשבת נותנין לו משאלות לבו ,שנאמר:
והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך .עונג זה איני יודע מה הוא ,כשהוא אומר
וקראת לשבת עונג ,הוי אומר זה עונג שבת.
במה מענגה? אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב :בתבשיל
של תרדין ודגים גדולים וראשי שומים.
ורב חייא בר אשי אמר :אפילו דבר מועט ולכבוד שבת עשאו הוי עונג.
ורב פפא אמר :כסא דהרסנא.
אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :כל המשמר את השבת כהלכתה אפילו
עובד ע"ז כאנוש מוחלין לו ,שנאמר :אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה,
שומר שבת מחללו .אל תיקרי 'מחללו' ,אלא 'מחול לו'.
[לחם יומיים – לחם משנה]
ראו כי ה' נתן לכם את השבת על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים .כתיב
הכא יומים ,וכתיב התם לחם משנה ,שהיה משונה בטעם ובמראה .וכן את מוצא כל
תבשילין שמתבשלין בשבת טעמן טעם אחר ,הוי לחם משנה .וכן לחם יומים -
כפלים.
וכן את מוצא כל עוסקה של שבת כפול ,אזהרותיה כפולות ,שנאמר :זכור את יום
השבת לקדשו ,וכתיב :שמור את יום השבת לקדשו,
עונשה כפולה ,שנאמר :מחלליה מות יומת,
מזמורותיה כפולות ,שנאמר :מזמור שיר ליום השבת,
שכרה כפולה ,שנאמר :לחם יומים.
השבת לא ניתנה אלא דוגמא לעולם הבא ,מה שבת לא ניתנה אלא לאכילה ושתיה
ולקלס להקב"ה ,אף לעולם הבא אין לו לאדם אלא לאכול ולשתות ולקלס להקב"ה,
שכן יואל הנביא אומר :ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה' אלהיכם ואף
הקדוש ברוך הוא הזהיר להן לישראל ואמר להן כל מי שהוא מחלל את השבת,
כבודי הוא מחלל.
מעשה ברבי עקיבה שהיה יושב בשבת לפני טורנוסרופוס הרשע.
אמר לו טורנוסרופוס :מה יום מיומים?
א"ל ר' עקיבה :מאי את גבר בגברי?
א"ל :מאי אמרי לך ומאי אמרת לי?
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א"ל :אמרת לי מאי שנא שבת משאר יומי ,ואמרי לך מאי שנא טורנסרופוס משאר
גברי.
א"ל טורנוסרופוס :דצבי מלכא ליקורי.
א"ל ר' עקיבא :שבת נמי דיצבי קמיה קב"ה ליקוריה.
אמר ליה :מי יימר דהוא שבתא ,דילמא ליתיה אלא חד בשבא או תרי בשבא דבזה
גשמים וטללים ובזה גשמים וטללים ,בזה משיב רוחות ובזה משיב רוחות ,בזה
נולדים ובזה נולדים ,בזה מתים ובזה מתים.
א"ל רבי עקיבא :בעל הבית שעירב ,מטלטל ומכניס ומוציא מרשות לרשות.
אמר לו טורנוסרופוס :ממה ילפינן?
א"ל רבי עקיבא :ממן שהיה יורד לישראל ,שבכל יום היה יורד ,ובשבת אינו יורד.
א"ל :הנח ממן שלא היה יורד בימינו ,נילף מדבר אחר.
א"ל :ממאי נילף ,מנהר סמבטיון שהוא רץ כל הימים ובשבת הוא עומד.
אמר ליה :אף בנהר הזה איני מאמינך ,שאיני יודע את מקומו.
אמר ליה רבי עקיבא :לך אצל מעלה זכורים שכל הימים הוא עולה בידו ובשבת אינו
עולה בידו .המתים יודעים שהוא שבת ,והחיים לא ישמרו אותה?!
ועוד א"ל :לך אצל קבר אביך ,שכל ששת ימים מעלה עשן ובשבת אינו מעלה עשן.
הלך ובדק בקבר אביו ,וראה שבכל יום מעלה עשן ובשבת פוסק.
אמר :שמא נגמר גזר דינו?
א"ל :חזור ובדוק מראש.
חזר ובדק וראה כך.
א"ל :שמא נתגייר אבי ולכך פוסק מקברו בשבת.
א"ל :לך שאל את אביך ויאמר לך .הלך ועשה כשפים והעלהו מקברו.
א"ל :מה שבחייך לא שמרתה ,במיתתך אתה משמר?
א"ל :לא כי ,אלא מלאך שהוא ממונה עלינו דומה שמו ,והוא דן אותנו בכל יום ויום,
ובערב שבת עם חשיכה בת קול מכרזת ואומרת הנח להן לרשעים אלו וינוחו.
ומניחים אותנו כל השבת כולה ,ובמוצאי שבת עם חשיכה צועק המלאך שהוא
ממונה על הרוחות ואומר :חיזרו לגיהינום ,שכבר השלימו ישראל את סדריהן .ולכך
ישראל מזכירין בסדר מוצאי שבת ואומרין :ויהי נועם ה' אלהינו עלינו במוצאי
שבתות ובמוצאי ימים טובים שחל להיות בשבת מיכן רמז לויהי נועם במוצאי
שבתות.
אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי :אמר הקדוש ברוך הוא לישראל:
היו משמרין את השבת שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה .בזו כתוב שמירה ובזו
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כתוב שמירה בזו כתוב שמירה כי אם שמור תשמרון את כל המצוה ,ובשבת כתוב
שמור את יום השבת לקדשו .השבת נתנה על ידי משה והתורה נתנה ע"י משה.
השבת נתנה על ידי משה ,דכתיב :ראו כי ה' נתן לכם את השבת ,והתורה נתנה על
ידי משה ,דכתיב :ויתן אל משה ככלותו .אמר הקדוש ברוך הוא :אם שמרתם את
השבת ,אני מקבץ גליותיכם ,שנאמר :כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את
שבתותי וגו' .מה כתיב אחריו? נאם ה' אלוהים מקבץ נדחי ישראל וגו'.
אמרו עליו על שמאי הזקן ,שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת.
כיצד? מצא בהמה נאה אמר זו לכבוד שבת .למחר מצא אחרת נאה הימנה ,היה
אוכל את הראשונה ומניח את השנייה נמצא כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת.
אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו :ברוך ה' יום יום.
ועוד כך היה מנהגו של הלל הזקן במעלי שבתא :אומר לו אדם ,להיכן אתה הולך?
אומר לו לעשות מצוה ,ואיזו היא? מצוה לבית המרחץ כדי לנקות את הגוף בשביל
כבוד שבת .דאמר רב יהודה אמר שמואל :כך היה מנהגו של ר' יהודה ברבי
אלעאי ,בערב שבת מביאין לו עריבה מליאה חמין ,ורוחץ בה פניו ידיו ורגליו,
ומתעטף בסדין המצויץ ודומה למלאך ה' צבאות .והיו תלמידיו מחבין ממנו כנפי
כסותן ,אמר להם :בניי לא כך שניתי לכם סדין בציצית ,בית שמאי פוטרין ובית הלל
מחייבין ,והלכה כבית הלל .ואינהו סבור משום כסות לילה.
אמר רב יהודה אמר רב :אילמלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן כל
אומה ולשון שנאמר :ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו .וכתיב
בתריה :ויבא עמלק וגו' .אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי :אלמלא שמרו
ישראל שתי שבתות כהלכתן ,מיד היו נגאלין ,שנאמר :כה אמר ה' לסריסים אשר
ישמרו את שבתותי וגו' וכתיב בתריה :והביאותים אל הר קדשי ,ושמחתים בבית
תפלתי.
יוסף מוקיר שבי הוה.
ההוא עובד כוכבים בשבבותיה דהוו נפישי נכסיה טובא.
אמרו ליה כלדאי :כולהו ניכסיה יוסף מוקיר שבי אכיל להו .אזל זבנינהו לכולהו
ניכסיה ,זבן בהו מרגניתא אותבה בסייניה .בהדי דקא עבר מעברא ,אפרחיה זיקא
לסייניה שדייה למיא .אתא כוורא בלעיה .אסקוה לכוורא אתיוה אפניה דמעלי
שבתא .אמרו :מאן זבין כי השתא?
אמרו להו :זילו אמטיוה לגבי יוסף מוקרי שבי ,דרגיל זבין.
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אמטיוה ניהליה ,זבניה קרעיה ואשכח ביה מרגניתא .זבנה בתליסר אלפי עוליתא
דדינרי ותלא סודרא .חזייה ההוא עובד כוכבים לסודריה ואזל וחנק נפשיה.
[עשירים שבארץ ישראל במה הן זוכין?]
בעא מיניה רבי מרבי ישמעאל ברבי יוסי :עשירים שבארץ ישראל במה הן זוכין?
א"ל :בשביל שמעשרים ,שנאמר :עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר.
ושבבבל במה הן זוכין?
בשביל שמכבדין את התורה.
ושבשאר ארצות במה הן זוכין?
בשביל שמכבדין את השבת.
דאמר רבי חייא בר אבא :פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקייא ,והביאו
לפני שלחן של זהב משאוי ששה עשר בני אדם ,ושש עשרה שלשליות של כסף
קבועות בו ,וקערות וכוסות וקיתונות וצלוחיות קבועות בו ,ועליו כל מיני מגדים.
וכשהן מניחין אותו ,אומרים :לה' הארץ ומלואה וגו' .וכשהן מסלקין אותו ,אומרים:
השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם.
אמרתי לו :בני מפני מה זכית לכך?
אמר לי :קצב הייתי ,וכל בהמה נאה שבאה לידי אמרתי זו לכבוד שבת.
אמרתי לו :ברוך המקום שזכית לכך.
תניא ,א"ל קיסר לרבי יהושע בן חנניה:
מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף?
א"ל :תבל אחד יש לנו ושבת שמו שאנו מטילין בו ולכך ריחו נודף.
אמר לו :תן לי הימנו.
א"ל :אינו מועילך כלום ,שכל מי שמשמר את השבת מועיל לו וכל מי שאינו משמר
את השבת אינו מועיל לו כלום.
אמר לו ריש גלותא לרב המנונא:
מאי דכתיב ולקדוש ה' מכובד?
א"ל :זה יום הכיפורים שאין בו אכילה ושתיה ,אמרה תורה כבדהו בכסות נקייה.
וכבדתו ,רב אמר :להקדים ושמואל אמר :לאחר.
אמר לו רב פפי בר אבא לרב פפא :כגון אנן דשכיח לן חמרא ובישרא כולי יומא,
במאי נישניה?
אמר להו :אי רגיליתו לאקדומי אחרו ,ואי רגילתו לאחורי אקדימו.
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רב ששת בקייטה מותיב להו לרבנן היכא דמטיא שימשא ,ובסיתווא מותיב להו
היכא דמטיא טולא ,כי היכי דליקמו.
רבי זירא הוה מהדר אזוגי דרבנן .אמר להו :במטותא בעינא מיניכו ,לא תחלוניה.
אמר רב ואיתימא ריב"ל :אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכולו .ואמר
רב המנונא :כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו ,מעלה עליו הכתוב כאלו נעשה
שותף להקב"ה במעשה בראשית .שנאמר :ויכלו השמים והארץ וגו' ,אל תקרי
ויכולו ,אלא ויכלו.
ואמר רבי אלעזר מניין שדיבור כמעשה ,שנאמר :בדבר ה' שמים נעשו.
אמר רב חסדא אמר מר עוקבא :כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו ,שני מלאכי
שרת המלוין אותו מניחין ידיהם על ראשו ואומרים לו :וסר עונך וחטאתך תכופר.
תניא ר' יוסי בר' יהודה אומר :שני מלאכי שרת מלוים לאדם בערב שבת מבית
הכנסת לביתו .מצא נרו דלוק ושולחנו ערוך ומטתו מוצעת ,מלאך טוב אומר :יהי
רצון לשבת אחרת כך ,ומלאך רע אומר אמן בעל כרחו .ואם לא מצא כך ,מלאך רע
אומר :יהי רצון לשבת אחרת כך ,ומלאך טוב אומר אמן בעל כרחו.
אמר רבי אלעזר :לעולם יסדיר אדם שלחנו בערב שבת ,ואף על פי שאינו צריך אלא
לכזית ,ואמר רבי חנינא :לעולם יסדיר אדם שלחנו במוצאי שבת ,אף על פי שאינו
צריך אלא לכזית .חמין במוצאי שבת – מלוגמא; פת חמה במוצאי שבת  -מלוגמא.
ר' אבהו הוו עבדין ליה במוצאי שבתא עגלא תולתא והוה אכיל מינה כולייתא .כי
גדל אבימי בריה א"ל :למה ליה למר לאפסודי כולי האי ,לישבוק כולייתא ממעלי
שבתא .שבקיה ,אתא אריא אכליה.
אמר ריב"ל :כל העונה אמן יהא שמיה מברך בכל כוחו ,קורעין לו גזר דינו .שנאמר:
בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה' .מה טעם בפרוע פרעות בישראל?
משום דברכו ה' .אמר רבי חייה בר אבא אמר רבי יוחנן :אפילו יש בו שמץ ע"ז,
מוחלין לו .כתיב הכא בפרוע פרעות ,וכתיב התם כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם.
היכא דקא מצלי ,ושמע יהא שמו הגדול מבורך ,שותק ואינו עונה .כיון דשמע ליה,
כמאן דמצלי דמי.
אמר רבי יהושע בן לקיש :כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן ,שנאמר:
פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים .אל תיקרי שומר אמונים ,אלא שאומרים
אמן.
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מאי אמן? אמר רבי חנינא :אל מלך נאמן .אמר רבי חמא בר לקיש :כל מי שהוא
עונה אמן בעולם הזה ,זוכה לענות אמן בעולם הבא ,שנאמר :ברוך ה' אלהי ישראל
מן העולם ועד העולם אמן ואמן .אמן בעולם הזה ואמן לעולם הבא.
ולעניין שאילתא דשאילנא קדמיכון
האי מאן דיתיב בתעניתא במעלי שבתא ,מהו לאשלומי? מי אסיר ליכנס לשבת
כשהוא מעונה ,או דילמא כיון דלאשלומי מעלי שבתא הוא דקא בעי ,ובשבת גופיה
לא קא מיעני ושפיר דמי?
תא שמע דאמר רבא :כי הוינן בי רב הונא איבעיא לן בני בי רב דיתבי בתעניתא
במעלי שבתא ,מהו לאשלומי ,מי אמרינן אסור ליכנס לשבת כשהוא מעונה או לא.
לא הות בידיה .כי אתן לבי רב יהודה בען מיניה ,ולא הות בידיה .אמר רבא נחזי
אנן ,דתניא תשעה באב שחל להיות בערב שבת מביאין לו ביצה מגולגלת וגומעה
בלא מלח כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה ,דברי ר' יהודה שאמר משום ר'
עקיבא .ואמר רבי יהודה :מעשה שהיינו יושבין לפני ר' עקיבא ,ותשעה באב שחל
להיות בערב שבת היה ,והביאו לו ביצה מגולגלת וגמעה בלא מלח .לא מפני שתאב
היה ,אלא להראות בה הלכה לתלמידים.
ר' יוסה אומר :מתענה ומשלים .ומסקנא דשמעתא אמרינן.
דרש מר זוטרא משמיה דרב הונא :הלכה מתענה ומשלים ,והלכה כרבי יוסי.
אי נמי :אילו מאן דיתיב בתעניתא בשבתא משום בטולי חלמא בישא ,ולא עבד עונג
שבת ,מאי תקנתיה?
תא שמע :דאמר רב נחמן בר יצחק :ליתיב תעניתא לתעניתיה.
אי נמי ,מאן דקא אזיל לדבר מצוה או לפירקא או לבי מדרשא בשבת ,מהו לפסוע
פסיעה גסה בשבת? מי אמרינן כבוד שבת עדיף ,ולא יפסע ,או דילמא חבובי דבר
הלכה עדיף?!
תא שמע :דאמר רבי תנחום אמר ריב"ל :לעולם ירוץ אדם לדבר מצוה או לדבר
הלכה ,ואפילו בשבת .ואמר ר' זירא :מריש כי הוה אזלין לפירקא בשבת ,הוה
מסגינא קליל קליל ,אמינא כבוד שבת עדיף ,וכי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהיטי,
אמינא קא מחללי שבתא .כיון דשמעת להא דאמר רבי תנחום אמר ריב"ל :לעולם
ירוץ אדם לדבר מצוה ואפילו בשבת ,שנאמר :אחרי ה' ילכו כאריה ישאג ,אנא נמי
מירהט רהיטנא.
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אמר רבי זירא :אגרא דפירקא ריהטא .ואמר אביי :אגרא דכלא דוחקא .ואמר רבי
זירא :אגרא דשמעתא סברא .ואמר מר זוטרא :אגרא דתעניתא צדקתא.ף ואמר רב
ששת :אגרא דבי טמייא שתיקותא .ואמר אביי :אגרא דבי הילולא מילי .ואמר רב
ספרא :אגרא דהספידא דלויי.

דרשה מקום שנהגו
בראשית שאילתא ב
שאילתא :דאילו מאן דאית ליה דינא בהדי חבריה ,אסיר ליה למיעבד בהדיה
באלימותא ,אלא מיבעי ליה למיזל לגבי דיינא ,ומיפסק להון דינא דאורייתא,
וקבולי עליהון דינא .דעל קושטא מתקיים עלמא.
כדתנן רשב"ג אומר :על שלשה דברים העולם קיים :על הדין ,ועל האמת ,ועל
השלום.
וכד ברייה קוב"ה לאדם הראשון ,פקדיה עילוי דינא ,דכתיב" :ויצו ה' אלוהים על
האדם לאמר"  -ואמר רבי יוחנן :ויצו  -אלו הדינין שנאמר" :כי ידעתיו למען אשר
יצוה את בניו ואת ביתו" וגו' ,מה צוואה דהתם דינא ,אף צוואה דהכא דינא .ואף על
גב דפקידי עובד כוכבים עילוי דינא ,הני מילי למידן אינהו אהדדי .אבל למידן
ישראל ,אף על גב דקא דיינין דינא דאורייתא ,אסיר לאיזדקוקי להון .דתניא ,היה ר'
מאיר אומר :כל מקום שאת מוצא אגוראות של עובד כוכבים ,אף על פי שדינן כדיני
ישראל ,אי אתה רשאי להיזקק להן ,שנאמר :ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
 לפניהם ולא לפני עובד כוכבים.דבר אחר :לפניהם ולא לפני הדיוטות .אביי אשכחיה לרב יוסף דקא מעשה אגיטי
אמר ליה :והא אנן הדיוטות ,ותניא "לפניהם ולא לפני הדיוטות"?!
אמר ליה :אנן שליחותיהו קא עבדינן .מידי דהוה אהודאות והלואות.
 אי הכי אפילו גזילות וחבלות נמי ,דתנן דיני ממונות בשלשה ,גזילות וחבלותבשלשה.
אמר ליה :הני שכיחי ,והני לא שכיחי.
וגר נמי פסול לדון את ישראל .דאושפיזכניה דרב אדא בר אהבה מגרים הוה אתי,
הוה קא מינצי איהוא ורב ביבי ,מר אמר אנא עבידנא סדרותא במילי דמתא ,ומר
אמר אנא עבידנא סדרות במילי דמתא .ואושפיזכניה דרב אדא בר אהבה מגרים
הוה קא אתי.
א"ל רב יוסף :תנינא שום תשים עליך מלך ,כל משימות שאתה משים ,לא יהו אלא
מקרב אחיך.
א"ל רב אדא בר אהבה :אפילו אמו מישראל?
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א"ל :אי אמו מישראל ,מקרב אחיך קרינן ביה.
ברם צריך את למילף גר מהו לדון את חברו גר ,מי אמרינן כיון דכתיב משפט אחד
יהיה לכם ולגר הגר וגו' ,כיון דלישראל פסול  -לגר נמי פסול; או דילמא לגבי הדדי
כישראל דמו ,ודיינין חד חבריה.
תא שמע :דאמר רבא גר דן את חברו גר ,דבר תורה ,שנאמר" :שום תשים עליך
מלך מקרב אחיך"  -עליך אי אתה משים דיין גר ,דבעינן מקרב אחיך .אבל גר דן
את חברו גר .ואם היתה אמו מישראל ,דן אפילו ישראל ,מאי טעמא? מקרב אחיך
הוא .אבל לעניין חליצה ,עד שיהא אמו ואביו מישראל ,שנאמר :ונקרא שמו
בישראל ,בבית דין של ישראל ולא בבית דין של גרים.
בראשית שאילתא ג
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לרחומי חד על חבריה ולמיעבד בהדיה מצוה
וגמילות חסדים.
דלא ברייה קב"ה לעלמיה אלא בחסד וברחמים ,דכתיב "זכור רחמיך ה' וחסדיך כי
מעולם המה" .ובעינן למיגמר מידרכיה דקדבית הלל ,דאמר רבי חמא בר' חנינא:
מאי דכתיב" :אחרי ה' ילכו כאריה ישאג"  -וכי איפשר לו לאדם לילך אחר הקדוש
ברוך הוא ,והלא כבר נאמר "כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא"? אלא אחרי דרכיו של
הקדוש ברוך הוא:
מה הקדוש ברוך הוא הלביש ערומים ,שנאמר" :ויעש ה' אלוהים לאדם ולאשתו
כתנות עור וילבישם" ,אף אתה הלבש ערומים.
מה הקדוש ברוך הוא ביקר חולים ,שנאמר" :וירא אליו ה' באלני ממרא" וגו' ,אף
אתה בקר חולים,
מה הקדוש ברוך הוא קבר מתים ,שנאמר" :ויקבר אותו בגיא" ,אף אתה קבור
מתים,
מה הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים ,שנאמר" :ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוהים
את יצחק בנו" ,אף אתה נחם אבלים.
דרש רבי שמלאי :תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים .תחילתה
גמילות חסדים ,שנאמר" :ויעש ה' אלוהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם",
סופה גמילות חסדים ,שנאמר" :ויקבר אותו בגיא".
דרש רב עוירא :זימנין אמר לה משמיה דרבי אסי ,וזימנין משמיה דר' אמי :מאי
דכתיב "כה אמר ה' אם שלימים וכן רבים וכן נגזו ועבר ,ועיניתך לא אענך עוד" :אם
ראה אדם שמזונותיו מצומצמין ,יעשה מהן צדקה .וכן רבים ,כל שכן כשהן מרובין.
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וכן נגוזו ועבר :תנא דבי ר' ישמעאל ,כל המגזז מנכסיו ועושה מהן צדקה ,ניצול
מדינה של גיהינום .משל לשתי רחילות שהיו עוברות בנהר :גזוזה עוברת ,ושאינה
גזוזה אינה עוברת.
"ועיניתיך"  -אמר מר זוטרא :אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב לעשות צדקה.
"לא אענך עוד"  -תני רב יוסף :שוב אין מראין לו סימני עניות.
וכי עביד מיתבעי ליה למיעבד בצינעה .דאמר רבי אלעזר :מאי דכתיב "הגיד לך
אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם
אלהיך"  -בהוצאת המת ובהכנסת הכלה הכתוב מדבר .והלא דברים ק"ו :ומה
דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא ,אמרה תורה הצנע לכת ,דלא לימא קמי מאן דלא
ידע הכי עבדי והכי עבדי לאשתבוחי בנפשיה ,דברים שדרכן לעשותן בצינעה  -על
אחת כמה וכמה.
ברם ,צריך הוצאת המת והכנסת הכלה ,אי זה מהן קודם? הוצאת המת דהא גבי
טומאה דחייה את לא תעשה שבתורה ,או דילמא הכנסת הכלה עדיפא ,משום "כי
לא תהו בראה לשבת יצרה".
תא שמע :דתניא מעבירין את המת מלפני הכלה ,וזה וזה מלפני מלך ישראל.
רבי אליעזר אומר הכנסת הכלה עדיפא ,וכן הילכתא.

פרשת נח
שאילתא ד
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיגזל ולמיחטף חד מן חבריה.
דחמיר עונשא דגזילה טפי מן כל איסורי .דהכי אשכחן בבני דרא דטופנא ,דלא
איתחתם גזר דין עליהון אלא עילוי גזילה.
דאמר ר' אלעזר :בוא וראה כמה קשה כחו של חמס ,שהרי דור המבול עברו על
הכל ולא נתחתם גזר דינהון אלא על החמס ,שנאמר" :כי מלאה הארץ חמס
מפניהם והנני משחיתם את הארץ".
ואמר רבי אבהו :שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם ,ואלו הן :אונאה וגזל וע"ז.
אונאה ,דכתיב" :הנה ה' נצב על חומת אנך" וגו',
גזל ,דכתיב" :חמס ושוד ישמע בה על פני" וגו',
ע"ז ,דכתיב" :העם המכעיסים אותי על פני תמיד" וגו',
ואמר רבי יוחנן :כל הגוזל את חברו שוה פרוטה ,מעלה עליו הכתוב כאילו נוטל
נשמתו ממנו .שנאמר" :כן ארחות כל בוצע בצע ,את נפש בעליו יקח".
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ומאן דגזל ועביד תשובה ומהדר ליה ממונא למריה ,מיתכפר ליה .ואי מית נגזל
מהדר ממונא ליורשיו ומיתכפר ליה.
וכד מהדר לההוא נגזל ,מיתבעי ליה לאחולי לגביה ,כי היכי דלא ליתמנע מלמעבד
תשובה.
תנו רבנן :הגזלנין ומלוי בריבית שהחזירו ,אין מקבלין מהן .וכל המקבל מהן אין רוח
חכמים נוחה הימנו .והני מילי דאין גזילה קיימת בעינה ,אבל גזילה קיימת בעינה
מקבלין,
אמר רבי יוחנן :בימי רבי נישנית משנה זו .מעשה באדם אחד שביקש לעשות
תשובה ,אמרה לו אשתו :ריקה אם אתה עושה תשובה ,אפילו אבנט זה אינו שלך.
ונמנע ולא עבד תשובה .באותה שעה אמרו :הגזלנים ומלוי בריבית שהחזירו ,אין
מקבלין מהן ,וכל המקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו.
מיתבי :הרועים והגבאים והמוכסין תשובתן קשה ,ומחזירין למכירין ,מחזירין ואינן
מקבלין מהן .אלא למה מחזירין? כדי לצאת ידי שמים.
אי הכי אימא סיפא :ושאין מכירין ,יעשו בהן צרכי ציבור .ואמר רב חסדא :בורות
שיחין ומערות .אלא לא קשיא ,כאן קודם תקנה וכאן לאחר תקנה .והשתא דאמר
רב נחמן :כאן בגזילה קיימת וכאן בגזילה שאינה קיימת ,הכא נמי כאן בגזילה
קיימת וכאן בגזילה שאינה קיימת .והא אבנט דגזילה קיימת הואי?  -מאי אבנט דמי
אבנט.
וה"נ דקא גזיל ואמר 'אשקול השתא כד צריך לי ,והדר אשלם'  -רשע מיתקרי,
שנאמר" :חבול ישיב רשע גזלה ישלם" ,אף על פי שדעתו לשלם רשע הוא.
ברם צריך הני מילי דקא גזיל אדעתא למשקליה לנפשיה ,היכא דקא בעי למיתן ליה
מתנה לההוא נגזל ,ולא קא מקביל מיניה ,ואמר אישקול מידי מיניה כי היכי דאיחייב
ליה תשלומי כפל ,דלישקליה לממוניה בעיינה ולישקול כפליה.
אי נמי קא חזי ליה דלא מיזדהר בממוניה ,ואמר אגנביה מיניה והדר אהדריה
ניהליה ,כי היכי דלא ליפשע בממוניה מאי? מי אמרינן כמאן דלהנאתיה דנגזל הוא
דקא עביד ,שפיר דמי; או דילמא כיון דעד דמהדר ליה אית ליה צערא ,אסיר.
תא שמע :דתניא "לא תגנובו"  -לא תגנוב על מנת למקט ,לא תגנב ע"מ לשלם
תשלומי ד' וה'.
בן בג בג אומר :לא תגנוב את שלך מאחורי הגנב ,שלא תיראה גונב" .לא תגנובו
ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו בשמי לשקר"  -שאם גנבת סופך
לכחש ,וסופך לשקר ,וסופך לישבע.
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יכול אין אלא על שם המיוחד בלבד ,ומניין לרבות הכינויין? תלמוד לומר :ולא
תשבעו בשמי ,כל שם שיש לי" .ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם" וגו',
מלמד ששבועת שוא הוא חילול השם.
דבר אחר" :וחללת" נעשה אתה חולין לחיה ולבהמה .וכן הוא אומר" :כי מפני אלה
אבלה הארץ" וגו' .מאי טעמא? "לא תגנובו" קרא יתירא הוא ,דהא כתיב "לא
תגזול".
נח שאילתא ה
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למינסב נשי ואולידי בני וקיומי פריה ורביה.
דתניא ר' אליעזר אומר :כל שאינו מתעסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים,
שנאמר" :שופך דם האדם באדם דמו ישפך" ,וסמיך ליה" :ואתם פרו ורבו".
ר' עקיבא אומר :כאילו מבטל את הדמות ,שנאמר" :בצלם אלוהים עשה את
האדם" ,וסמיך ליה" :ואתם פרו ורבו" וגו'.
ומאן דלית ליה אוזינקא למינסב איתתא ,ואית ליה ספר תורה ,אף על גב דאמור
רבנן לא ימכור אדם ספר תורה אף על פי שצריך לו יותר ,על כן אמר רשב"ג אפילו
אין לו מה יאכל ומכר ספר תורה או בתו אינו רואה סימן ברכה לעולם .אבל למינסב
איתתא  -זבוני ספר תורה ומיעבד אוזינקא בדמיה ,לקיומי פריה ורביה ,שפיר דמי.
דאמר רבי יוחנן משום רשב"ג :אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא
אשה.
ברם :צריך ללמוד תורה ולישא אשה ,אי זה מהן קודם? היכי דמי ,כגון דלית ליה
אוזינקא ,אלא או למיעסק באורייתא ,או למינסב איתתא .מי אמרינן לישא אשה
עדיף ,משום "לא תהו בראה לשבת יצרה" ,או דילמא תלמוד תורה עדיף ,דאמר
מר :גדול תלמוד תורה שהתלמוד מביא לידי מעשה ,הלכך תלמוד תורה עדיף,
הילכתא מאי?
תא שמע דתנו רבנן :ללמוד תורה ולישא אשה ,ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה .ואם
אי איפשר לו בלא אשה ,ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה.
אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה .ור' יוחנן אמר:
רחיים בצוארו ועוסק בתורה? ולא פליגי ,הא לן והא להו.
אי נמי :ברם צריך כי מזבין ספר תורה ,היכא דלית ליה בנים .אבל היכא דאית ליה
בנים ואשה לית ליה ,וקא בעי למינסב ,מהו לזבוני ספר תורה ומינסבה? מי אמרינן
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כיון דאית ליה בני הא קיים ליה "לא תהו בראה" ולא מיזבין ,או דילמא כיון דלא ידע
אי האי זרעא מצלח אי האי זרעא מצלח" שפיר דמי לזבוני.
תא שמע :דתניא ,רבי יהושע אומר :נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו .היו לו
בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו ,שנאמר "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח
ידך" .ואמר רב מתנה :הלכה כרבי יהושע .אלמא אף על גב דאית ליה בני ,שרי
לזבוני ספר תורה ומינסב איתתא בת בנים.
נח שאילתא ו
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיכל בשרא דתליש מן חיותא מיקמי
דתשתחיט.
דכתיב" :לא תאכל הנפש עם הבשר" .ואפילו אוכליה לעובד כוכבים נמי אסיר ,דתנן
רבי נתן אומר :מניין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ,ואבר מן החי לבני נח? שנאמר:
"ולפני עור לא תתן מכשול".
ומנא לן דאיתסר לבני נח? דכתיב" :אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו".
יכול אף בשרצים כן? תלמוד לומר" :אך" – חלק .ומאי תלמודא דהאי "אך" למעוטי
שרצים הוא דאתא? אמר רב הונא דאמר קרא" :בנפשו דמו" ,מי שדמו חלוק
מבשרו ,יצאו שרצים שאין דמן חלוק מבשרן.
ואילו אבר ובשר המדולדלין בבהמה ,ושחטה לבהמה  -אם יכולין להעלות ארוכה,
מישתריין בשחיטה דבהמה .ואי לא – לא .היכי דמי להעלות ארוכה? כדתנן :נשבר
העצם ,אם רוב הבשר קיים ,שחיטתו מטהרתו .ואם לאו ,אין שחיטתו מטהרתו.
והיכא דשחטה לבהמה ועדיין לא נפקא נשמתה ,מאן דתליש בשרא ואכיל מינה,
קאים בלא תעשה .דתניא :מניין לאוכל מן הבהמה עד שלא תצא נפשה שהוא עובר
בלא תעשה? שנאמר" :לא תאכלו על הדם".
דבר אחר :לא תאכל מן הבשר ,ועדיין דם במזרק.
ר' דוסא אומר :מניין שאין מברין על הרוגי בית דין? שנאמר" :לא תאכלו על הדם".
רבי עקיבא אומר :מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש ,שאין טועמין כלום כל אותו
היום? שנאמר" :לא תאכלו על הדם".
ברם צריך אילו בישרא דתליש מן חיותא מיקמי דנפקא נישמתה ,מהו למיכליה
בתר דנפקא נישמתה? מי אמרינן כיון דאמר מר :שחט בה שנים או רוב שנים,
ועדיין היא מפרכסת ,הרי היא כחיה לכל דבריה ,כתולש מן החי דמי; או דילמא כי
אמרינן כחיה לכל דבריה ,הני מילי להעמדה והערכה ולרבעה ולחרוש בה .אבל
לעניין אבר מן החי  -אכשרתיה שחיטה לאפוקה מידי אבר מן החי.
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ואם תמצא לומר :לישראל בשחיטה תליא מילתא ,ואכשרתיה .שחיטה לעובד
כוכבים מאי ,כיון דלעובד כוכבים לאו בשחיטה תליא מילתא אלא ביציאת נשמה,
כאבר מן החי דמי ,מידי דהוה אבהמה טמאה; או דילמא כיון דלישראל שרי ,ליכא
מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור.
תא שמע :דאמר רב אידי בר אבין אמר רבי יצחק בר אשיאן :הרוצה שיבריא יחתוך
כזית בשר מבית השחיטה קודם שתצא נפשה ,ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה,
וממתין לה עד שתצא נפשה .אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין לאוכלו.
תניא נמי הכי :הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה ,חותך כזית בשר מבית
השחיטה ,ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה ,וממתין עד שתצא נפשה ואוכלו ,אחד
עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו .אלמא בטהורה ליכא מידי דלישראל שרי
ולעובד כוכבים אסיר.

פרשת לך לך
שאילתא ז
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיגמר אורייתא ולאגמורי ולמיגרס ולקיומי.
וכל מאן דמעסי ליה לחבריה למיגמר אורייתא ,חשיבין עליה קמיה שמיא כמאן
דהוא ברייה .דאמר ריש לקיש :המעסה את חברו לדבר מצוה ,מעלה עליו הכתוב
כאילו עשאו ,שנאמר" :ואת הנפש אשר עשו בחרן" ולא כתב "אשר לימדו".
ר' אלעזר אמר :כאילו עשאן לדברי תורה ,שנאמר" :ושמרתם מצותי ועשיתם
אותם".
רבא אמר :כאלו עשאו לעצמו ,שנאמר" :ועשיתם אותם" ,אל תיקרי אותם אלא
אתם.
אמר רבי אבהו :כל המעסה את חברו לדבר מצוה ,מעלה עליו הכתוב כאילו הוא
עשאו ,שנאמר" :ומטך אשר הכית בו את היאור" ,וכי משה הכה את היאור ,והלא
אהרן הכהו ,שנאמר" :ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך" וגו'.
אלא הואיל ומשה הוא דאמר ליה לאהרן ועבד ליה אהרן ,אסיק קב"ה עליה כמאן
דהוא עבדיה.
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו
הכתוב כאילו הוא ילדו ,שנאמר" :ואלה תולדות אהרן ומשה" ,וכתיב בתריה" :ואלה
שמות בני אהרן בני משה" .היכא ,אלא לומר לך אהרן ילד ומשה לימד ,ומעלה עליו
הכתוב כאילו הוא ילדן.
אמר רבי אלכסנדרי :כל העוסק בתורה לשמה ,משים שלום בפמיליא של מעלה
ובפמיליא שלמטה ,שנאמר" :או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי".
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רב אמר :כאילו בנה פלטורין של מעלה ופלטורין של מטה ,שנאמר :ואשים דברי
בפיך וגו'.
רבי יוחנן אמר :אף מגין על כל העולם כולו ,שנאמר" :ובצל ידי כסיתיך".
ריב"ל אמר :מקרב את הגאולה שנאמר" :ולאמר לציון עמי אתה".
ברם צריך תלמוד ומעשה .אי זה מהן קודם? מעשה עדיף ,דתלמוד גופיה משום
מעשה הוא דאתא ,דתנן ,לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה ,או דילמא תלמוד
עדיף דאי לאו תלמוד לא ידע למיעבד מעשה .ואם תמצא לומר תלמוד עדיף,
תלמוד דאחרים ומעשה דידיה ,אי זה מהן קודם? תלמוד עדיף כדאמרינן ,או דילמא
מעשה דידיה עדיף ,דהאי דידיה והאי דאחרים.
תא שמע :כבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד ,נשאלה
שאילה זו בפניהם תלמוד קודם או מעשה קודם? נענה רבי טרפון ואמר :גדול
מעשה .נענה רבי עקיבא ואמר :תלמוד קודם ,נענו כולם ואמרו :תלמוד גדול
שהתלמוד מביא לידי מעשה.
תניא ר' יוסי אומר :גדול תלמוד ,שהתלמוד קודם לחלה ארבעים שנה ,ולמעשרות
חמשים וארבע ,ולשמיטים ששים ואחת ,וליובלות מאה ושלש.
אשכחן תלמוד דידיה קודם למעשה דידיה .מעשה דידיה ותלמוד דאחרים ,מאי?
תא שמע :דאמר רבה בר בר חנה :זימנא חדא הוה אזלינן בתריה דרבי יוחנן כי
הוה נפיק מבית הכסא ,הוה שיילינן ליה מעשה שמעתא ,ולא אמר לן עד דמשה
ידיה ומנח תפילין ,והדר אמר לן .אלמא מעשה דידיה קודם לתלמוד דאחרים.
והא אמר מר :גדול תלמוד? לא קשיא ,הא דידיה והא דאחרים.
פירוש :ומניין שהתלמוד קודם לחלה ארבעים שנה? אותם ארבעים שנה שהלכו
במדבר .ולמעשרות חמשים וארבע ,שבע שכיבשו ושבע שחילקו ,הרי ארבע
עשרה .וארבעים הרי חמשים וארבע .לשמיטים ששים ואחת  -חמשים וארבע ושבע
הרי ששים ואחת .וליובלות מאה ושלש  -חמשים וארבע ,וארבעים ותשע הרי מאה
ושלש .שמשעה שחילקו התחילו לחשב יובל.
לך לך שאילתא ח
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לצלויי תלתא זימני ביומא ,שנאמר :ערב ובקר
וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי.
ואמר רבי יוסי ב"ר חנינא :תפלות אבות תיקנום .אברהם תיקן תפילת שחרית,
שנאמר" :וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" ואין עמידה
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אלא תפלה ,שנאמר" :ויעמוד פנחס ויפלל" .יצחק תיקן תפלה של מנחה ,שנאמר:
"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" ,ואין שיחה אלא תפלה ,שנאמר" :אשפוך
לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד" .יעקב תיקן תפלה של ערבית ,שנאמר "ויפגע במקום
וילן שם" ,ואין פגיעה אלא תפלה ,שנאמר" :ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל
תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי".
אמר רבי אלעזר :לעולם יקדים אדם תפלה לצרה ,שאילמלא לא הקדים אברהם
אבינו תפלה בין בית אל ובין העי ,לא נשתייר משונאיהם שריד ופליט .ומנלן דצלי
אברהם אבינו בין בית אל ובין העי? שנאמר" :וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד
המקום אשר היה שם אהלה בתחילה בין בית אל ובין העי אל מקום המזבח אשר
עשה שם בראשונה ויקרא שם אברם בשם ה'".
ריש לקיש אמר :כל המתאמץ בתפלה שלמטה לא יהיו לו צרים למעלה ,שנאמר:
"היערוך שועך לא בצר ,וכל מאמצי כח".
ר' יוחנן אמר :לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין כחו מלמטה ,ושלא יהו
לו צרים מלמעלה.
וכד מצלי מתבעי למיקם באימתתא ,דאמר רב חסדא בר ביזנא ,אמר רבי שמעון
חסידא :המתפלל צריך שיראה את עצמו כאילו שכינה שרוייה כנגדו ,שנאמר:
"שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט".
ומיתבעי ליה לכווני דעתיה ,דתניא המתפלל צריך שיכוין לבו.
אבא שאול אומר :סימן לדבר ,דכתיב" :תכין לבם תקשיב אזנך".
ומיתבעי ליה לצלויי בהדי ציבורא ,דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :אין
תפלתו של אדם נשמעת אלא עם הציבור ,שנאמר" :ואני תפלתי לך ה' עת רצון",
אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללין.
רב נחמן בר יצחק אמר ,מהכא" :הן אל כביר ולא ימאס כביר כח לב".
רבי יוסי בר חנינא אמר ,מהכא :בעת רצון עניתיך.
תניא נמי הכי רבי יונתן אומר :מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של
רבים? שנאמר" :הן אל כביר לא ימאס כביר כח לב".
אמר רבי יוחנן :בתחילה הוא אומר" :ה' שפתי תפתח" ולבסוף אומר" :יהיו לרצון
אמרי פי" .ומצוה לצלויי צלותא דצפרא עם הנץ החמה ,כדי שיהא סומך גאולה
לתפילה ,ונמצא מתפלל ביום .הני מילי לוותיקים ,אבל לכולי עלמא כדתנן תפלת
השחר עד חצות ,ר' יהודה אומר :עד ארבע שעות.
ברם צריך ,הילכתא כרבנן או כרבי יהודה? הילכתא כרבנן ,דיחיד ורבים הלכה
כרבים ,או דילמא הלכה כרבי יהודה ,דכתיב" :ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה".
עד ארבעי שעי קרו אינשי בקר ,עד פלגיה דיומא לא קרו אינשי בקר.
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תא שמע ,דאמר רב כהנא :הלכה כרבי יהודה .הואיל ותנן בבחירתא כוותיה ,ועל
תמיד של שחר שהיה מתקרב עד ארבע שעות .אלמא עד ארבעי שעי קרו אינשי
בקר ,וכן הלכתא.
לך לך שאילתא ט
שאילתא :דאילו מאן דמיתייליד ליה ברא מיחייב למימהליה לתמניא יומי.
והיכא דאיקלע שמיני שלו בשבת ,דוחה את השבת .ואפילו בן שפחה כיון דנימול
לתמניא יומי ,שבת נמי דחי .דאמר רבה אמר רבי אסי :כל שאמו טמאה לידה,
נימול לשמונה .וכל שאין אמו טמאה לידה ,אין נימול לשמונה.
אמר ליה אביי :דורות הראשונים יוכיחו ,שאין אמו טמאה לידה ונימול לשמונה.
א"ל :ניתנה תורה ונתחדשה הלכה.
איני ,והא איתמר יוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות ,רב הונא ורב חייה בר רב ,חד
אמר :מחללין עליו את השבת ,וחד אמר :אין מחללין עליו את השבת .עד כאן לא
פליגי אלא לחלל עליו את השבת ,אבל לשמונה ודאי מהלינן ליה.
הא בהא תליא ,כתנאי :יש יליד בית שנימול לשמונה ,ויש יליד בית שנימול לאחר
שמונה; יש מקנת כסף שנימול לשמונה ,ויש מקנת כסף שנימול לאחר שמונה.
כיצד? לקח שפחה מעוברת ואחר כך ילדה ,זהו מקנת כסף שנימול לשמונה .לקח
שפחה וולדה עמה ,זהו מקנת כסף שנימול לאחר שמונה.
רב חמא אמר :הטבילה ואחר כך ילדה ,זהו יליד בית שנמול לשמונה .ילדה ואחר
כך הטבילה ,זהו ילד בית שנימול לאחר שמונה .ותנא קמא לא שני ליה בין הטבילה
ואחר כך ילדה ,בין ילדה ואח"כ הטבילה ,אלמא אף על גב דאין אמו טמאה לידה,
נמול לשמונה .בשלמא לרב חמא משכחת לה יליד בית ,כדקתני מקנת כסף שנמול
לשמונה ,זה שלקח שפחה ואח"כ ילדה נמול לשמונה ,לקח שפחה ועוברה עמה
נמול לאחר שמונה ,אלא לתנא קמא ,יליד בית שנימול לאחר שמונה היכי משכחת
לה? אמר רבי ירמיה :כגון שלקח שפחה לעובריה ,דהא לא קנייא ליה לישראל.
הניחא למאן דאמר קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי .אלא למאן דאמר קניין פירות
כקנין הגוף דמי ,מאי איכא למימר? אמר רב משרשיא ,כגון שלקח שפחה על מנת
שלא להטבילה.
ומילה שלא בזמנה לא דחיא לא שבת ולא יום טוב .ואפילו ספק זימניה ספק לא
זימניה ,והיכי דמי כגון שנולד בין השמשות במעלי שבתא ,לא מהלינן ליה ,דדילמא
לא מלו ליה תמניא יומי בשבתא נמי לא מהלינן ליה ,דדילמא בר מעלי שבתא הוא,
והוה ליה מילה שלא בזמנה .ואי איקלע חד בשבא ותרי בשבא תרי יומי טבא דריש
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שתא ,מעכבינן עד תלתא בשבא .כדתנן קטן נימול לשמונה לתשעה לעשרה לאחד
עשר לשנים עשר.
ברם צריך אילו ,היכא דאישתמע קול צוציתא דוולד בין השמשות ,ולא איתיליד עד
שחשיכה ,מהו למימהליה בשבתא? בתר לידתו אזלינן ,דבשבת איתיליד; או דילמא
כיון דאישתמע קול צוציתא בין השמשות ,הוציא ראשו חוץ מן הפרוסדור הוה
ואהדריה .וכיון דהוציא ראשו הרי הוא כילוד.
תא שמע :דההוא דאתא קמיה דרבא אמר :מהו למימהל בשבתא?
א"ל :שפיר דמי .בתר דנפק אמר מי לא ידע האי גברא דשרי למימהל בשבתא?
אהדריה ,א"ל :אימא לי גופא דעובדא היכי הוה? אמר ליה :שמעתיה דצייץ בין
השמשות ,ולא איתייליד עד דחשיך ,א"ל :ההוא דהוציא ראשו חוץ לפרוסדור הוה
דאילו לא הוציא ראשו ,לא הוה מצייץ .דכמה דאיתיה במעי אימיה ,פיו סתום
וטיבורו פתוח .והוה ליה נולד בין השמשות ,והויא מילה שלא בזמנה .ומילה שלא
בזמנה לא מהלינן לא שבת ולא יום טוב.

פרשת וירא
שאילתא י
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לממהל מהילותא בתמניא יומי והיכא דנולד
כשהוא מהול לאטופי מיניה דם ברית.
דתניא" :ערלתו"  -ערלתו ודאי דוחה שבת ,ולא הנולד כשהוא מהול דוחה השבת.
שבית שמאי אומר :צריך להטיף ממנו דם ברית מפני שהיא ערלה כבושה ,ובית
הלל אומר :אין צריך.
ר' שמעון בן אלעזר אומר :לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על נולד כשהוא מהול
שצריך להטיף ממנו דם ברית .דאתמר רב אמר :הלכה כתנא קמא ,ושמואל אמר:
הלכה כרבי שמעון בן אלעזר ,דקיימא לן הלכה כרב באיסורי.
רב אדא בר אהבה אתיליד ליה ההוא ינוקא כשהוא מהול .אהדריה אתריסר מהולי
עד דשוייה כרות שפכה .אמר תיתי לי דעברי אדרב .למימרא הלכתא כרב.
ועובד כוכבים לממהל בר ישראל פסול ,דכתיב" :המול ימול" .ואף על גב דמהול
ערל הוא .ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ,ולא מהלוה לדידיה משום דאיכא
משפחה דרדפי דמא .כדמהיל דמי .דתנן קונם שאיני נהנה לערלים ,מותר בערלי
ישראל ואסור במולי אומות העולם.
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ברם צריך ,אשה מה היא לממהל? אמרינן ישראל אף על גב דלא מהלין כמאן
דמהילין דמו ,הני מילי גברי דבני מילה אינון ,אבל נשים לא .אף על גב דלאו איכא
ערלה ,מידי דהוה אעובד כוכבים מהול ,או דלמא שום ישראל מהולין מתקרן ,לא
שנא גברי ולא שנא נשי.
תא שמע דאתמר :מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה ,דרא בר פפא אמר
משמיה דרב" :ואתה את בריתי תשמור" .ור' יוחנן אמר" :המול ימול" .ואמרינן ,מאי
בינייהו? אשה ,למאן דאמר" :המול ימול" איכא ,ולמאן דאמר" :ואתה את בריתי
תשמר" ,ליכא ,דהא לא מפקדא אמילה .ורב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ,אי נמי
מפסק הלכתא בנולד כשהוא מהול כרב .ואי נמי כי דחי שבת מילה גופה ,אבל
מכשיריה לא .כדתנן כלל אמר רבי עקיבא :כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב
שבת ,אינה דוחה שבת.
ברם צריך ,מהו לומר לעובד כוכבים ואתויי לבר מערובא .תא שמע ,דההוא ינוקא
דאשתפוך חמימי ,אמר להו רבא לייתי ליה מגו ביתאי.
א"ל אביי :והא לא ערבינן,
א"ל :לסמוך אשתוף.
אמר ליה :והא לא שתיפו.
אמר להו :אמרו לעובד כוכבים ולייתיה.
אמר אביי :בעינא לאותוביה למר ולא שבקן רב יוסף ,דאמר לי רב כהנא :דכי הואי
בי רב יהודה ,כל מילי דאוריתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן מעשה .מלתא דרבנן,
עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא .בתר כן אמר לי מאי בעית לאותוביה? אמר
לי :הזאה שבות ,ואמירה לעובד כוכבים שבות ,ואין דוחה את השבת.
א"ל :ומי לא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה ובין שבות דלית ביה מעשה? הכא
דיבור בעלמא הוא ,דכתיב" :ודבר דבר"  -דבור אסור הרהור מותר ,ומשרא
דשאלתא הכי.
וכי מהלינן ביממא אבל בליליא לא .ואפילו מילה שלא בזמנה ביום אין בלילה לא.
דתניא" :ביום השמיני" ,אין לי אלא הנמול לשמונה שיהא נמול ביום ,מנין לתשעה
לעשרה לאחד עשר לשנים עשר ,ושאר כל הנמולין שלא יהו נמולין אלא ביום?
תלמוד לומר" :וביום".
אי נמי כי לא דחו מכשירים דקמי מילה ,אבל בתר דמהיל אשתפוך חמימי או אבדור
סמני ,סכנה היא ומחללינן עליה שבתא .התם הוא דאשתפוך חמימי או אבדור
סמניה קמי דנמהול דאמרינן תדחה מילה למחר ,דלא איכא סכנתא .אבל היכא
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דאשתפוך חמימי ואבדור סמניה בתר דאימהיל ,משום סכנתא מחללינן עליה
שבתא.
ברם צריך יום שלישי למילה שחל להיות בשבת מהו? הלכתא כרבי אלעזר בן
עזריה דאמר סכנה הוא ,ומחממין לו בשבת ,או דלמא הלכתא כרבנן דאמרי לאו
סכנה היא ,ואין מחממין לו בחמין בשבת.
אם תלמוד לומר הלכה כר' אלעזר בן עזריה ,דאמר מחממין לו חמין בשבת
להרחצת כל גופו ,או דילמא להרחצת מילה בלבד .תא שמע ,דכי אתא רבין אמר
רב אסי אמר ר' אלעזר בן עזריה ,ואמרי לה אמר רבי יוחנן :הלכה כר' אלעזר בן
עזריה בין הרחצת מילה בין הרחצת כל גופו בין בחמין שהוחמו בשבת בין בחמין
שלא הוחמו בשבת.
וירא שאילתא יא
שאילתא :דאילו מאן דאיקלע ענייא לגביה דקא אזיל מדוכתא לדוכתא מיחייב
למיטרח ליה בשתי סעודות.
ואי בעי אושפיזא מידעם דגני ביה ,מיחייב למתן ליה .דתנן אין פוחתין לעני העובר
ממקום למקום מככר לפונדיון מארבע סאין בסלע .לן נותנין לו פרנסת לינה .שבת
נותנין לו מזון ג' סעודות .מאי היא פרנסת לינה? אמר רב פפא :פוריא ובי סדיא.
ומאן דרחים על ענייא ,דמי לקב"ה ,כמאן דההוא טיבותא קמיה עבדה ,דכתיב
"מלוה ה' חונן דל" ,אמר רב אסי :אילמלי מקרא כתוב אי איפשר לאומרו ,כביכול
"עבד לוה לאיש מלוה".
אמר רב יהודה אמר רב :גדול הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה ,שנאמר" :אל
נא תעבר מעל עבדך" .ואמר רבי יוחנן :גדול הכנסת אורחים מביטול בית המדרש,
דתנן מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני
ביטול בית המדרש.
רב דימי מנהרדעא אמר :יותר מביטול בית המדרש ,מדקא מקדים מפני האורחים
והדר מפני בטול בית המדרש .השתא חמש מפנין ארבע מיבעייא ,אמר שמואל:
ארבע וחמש כדמשתעו אינשי .אבל לא את האוצר מפני שלא יגמור את האוצר אבל
אתחולי שפיר דמי .ורבי שמעון היא דלית ליה מוקצה ,והאי תבן ותבואה כיון דחזי
לבהמתו מפני ושדי ליה בחדא זיותא ,כי היכי דליתבון אורחים .בעא מיניה רבי
נחומי בר זכריה מאביי ,שיעור תבואה בכמה? א"ל :לתך ,תניא נמי הכי שיעור
תבואה לתך.
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ברם צריך חמש קופות דקתני ,לכולהו אורחים ולכולהו בית המדרש ,חמש אין טפי
לא ,או דילמא לכל חד וחד מאורחים ולכל חד וחד מבית המדרש מפנין ליה כי האי
שיעורא ,דכל חד וחד חזינן ליה כמאן דאיקלע ליה לחודיה ,ומפנינן ליה כי הדין
שיעורא.
תא שמע דאמר רב יהודה אמר רבי חייא :פעם אחת הלך ר' למקום אחד ,והיה
המקום דחוק לתלמידים ,ומצא שדה מלא עמרים ועימר רבי כל השדה כולה.
ואמר רב יוסף אמר רבי הושעיה :פעם אחת הלך ר' חייא למקום אחד ,ומצא שדה
מלא עמרים ועימר ר' חייא כל השדה כולה ,דשוינהו פחות מארבע אמות .ש"מ לכל
חד וחד מאורחים ,ולכל חד וחד מבית המדרש .ש"מ.
וירא שאילתא יב
שאילתא :דאילו איתתא דמית גברא או דפטר לה בגיטא אסורה לאינסובה בגו
תלתא ירחי דדילמא מעברא מראשון.
וכד מינסבה לשני וילידה לא ידיע אי בר קמא הוא אי בר בתרא הוא ,ואמר רחמנא
דליהוי מיחס זרעיה בתריה ,שנאמר" :להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך" .מאי
"אחריך"? אמר רב יהודה אמר רב :להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני.
מתיב רבא :גר וגיורת צריכין להמתין שלשה חדשים .ואי סלקא דעתך משום הכי,
אידי ואידי זרעיה הוא .הכא נמי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שלא
נזרע בקדושה .דקדושה זרעיה ,ואידך לאו זרעיה הוא.
רבא אמר :היינו טעמא שמא ישא אחותו מאביו ,ושמא יבם אשת אחיו מאמו ,ושמא
יוציא אמו לשוק ,ושמא יפטור יבמתו לשוק ,ושמא יוציא עבדים לחירות.
מותיב ר' חנינא ,בכולן אני קורא בהן משום תקנת ערוה ,וכאן משום תקנת וולד.
ואם איתה הכא נמי משום תקנת ערוה הוא ,מאי תקנת וולד ,שלא יבוא לידי ערוה.
לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנישואין ,ולא שנא לאיתרוסי ולא שנא לאינסובי.
כדתנן היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהו לה שלשה חדשים ,וכן שאר כל
הנשים לא יתארסו ולא ינשאו עד שיהו להן שלשה חדשים ,אחד בתולות ואחד
בעולות ,אחד אלמנות ואחד גרושות ,אחד נשואות ואחד ארוסות .רבי יהודה אומר:
הנשואות יתארסו ,והארוסות ינשאו ,חוץ מארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה.
ר' יוסי אומר :כל הנשים יתארסו ,חוץ מן האלמנה מפני האיבול.
ואמרינן ר' אלעזר לא על לבי מדרשא .אשכחיה לרבי אסי ,א"ל :מאי אמור בי
מדרשא? א"ל הכי אמר רבי יוחנן :הלכה כר' יוסי.
ומסקנא דשמעתא ,אמר רבי חייה בר אבא :חזר בו ר' יוחנן .אמר רבי אסי :איהדר
ביה ממתניתא דכרמא הוא דהדר ביה ,דתניא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא
אומר :כך שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה ,כולן צריכות להמתין שלשה חדשים.
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ברם צריך ביום מישלם שלשה חדשים מהוא לינשא? מי אמרינן מקצת היום ככולו,
אי לא .אם תמצא לומר לאינסובי גזרינן ,ליארס מאי?
תא שמע :דאמימר שרא ליארס ביום תשעים .א"ל רב אסי לאמימר ,והא רב
ושמואל דאמרי תרויהו צריכה להמתין עשרים וארבעה חדשים ,חוץ מיום
שנתגרשה בו וחוץ מיום שנתארסה בו?! א"ל :לענין מניקה הוא דאיתמר ,ומשום
מילתא דסכנה .והא ההוא דעבד סעודת אירוסי ביום תשעים ,ואפסדא רבא מיניה?!
ההוא סעודת נישואין הוא דעבד.
והילכתא כי קושיא דרב אשי ,חוץ מיום שנתגרשה בו וחוץ מיום שנתארסה בו.
שמע מינה שלשה חדשים שלמים בעינן ,וכן הילכתא.
וירא שאילתא יג
שאילתא :דאילו איתתא דפטרה גברא בגיטא או שכיב גברא ומיעברה מיניה אי
קא מניקה אסירה לה לאינסובי עד מישלם יומי מניקותה.
והיכא דעברה ואינסיבה ,אי אקדישה מפקינן לה בגיטא מיניה .דתנו רבנן :לא ישא
אדם מינקת חברו ומעוברת חברו ,ואי נשא יוציא ולא יחזיר עולמית ,דברי ר' מאיר.
וחכמים אומרים :יוציא ,ולכשהגיע זמנה לכנוס יכנוס.
וטעמא מאי אסרוה רבנן? דדילמא מיקמי דמישלם מניקותה מיעברה משני ,ומיעכר
חלבה .וכיון דלא ברא דיליה הוא ,לא יהיב למסמוסה בחלב ובבצים ,ואתי לידי
סכנה.
אמר רבא :לדברי חכמים יוציא בגט .אמר מר זוטרא :מתניתין נמי דיקא ,דקתני
יוציא ולא קתני יפריש .ואפילו כהן נמי ,אי קדיש דכי משקלינן לה בגיטא מיניה
פסדא לה ,משקלינן לה ותפסוד .דאמר רב אשי :אמר לי ר' יהושע בריה דרב אידי,
התם אמר מר :מת בתוך שלשים ועמדה ונתקדשה ,אמר רבינא משמיה דרבא :אם
אשת ישראל היא חולצת ,ואם אשת כהן היא אינה חולצת .רב משרשיה משמיה
דרבא אמר :אחד זו ואחד זו חולצת .הכא מאי אמר ליה התם כיון דאיכא רבנן
דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל דאמרי וולד מעליא הוא ,גבי כהן עבדינן כרבנן
ולא מפסדינן ליה .הכא כמאן ליעביד ,אי כר' מאיר ,הא אמר לא יחזיר עולמית .אי
כרבנן ,הא אמרי יוציא בגט .ואף על גב דסבירא לן הלכתא כר' מאיר בגזרותיו,
בהא כרבנן משמעתיה דרב אשי.
וכמה מניקותה ,כדתניא מניקה שמת בעלה בתוך עשרים וארבעה חדש הרי זו לא
תיארס ולא תנשא עד מישלם עשרים וארבעה חודש ,דברי ר' מאיר .רבי יהודה
אומר :שמונה עשר חודש .אמר רבי יונתן :הן הן דברי בית שמאי והן הן דברי בית
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הלל :שבית שמאי אומר :עשרים וארבעה חודש ,ובית הלל אומר :שמונה עשר
חודש.
אמר רשב"ג :אני אפרש .לדברי האומר עשרים וארבעה חדש מותרת לינשא
בעשרים ואחד חדש ,ולדברי האומר שמונה עשר מותרת לינשא בחמשה עשר
חדש ,לפי שאין החלב נעכר אלא לאחר שלשה חדשים .ואמר עולא :הלכה כרבי
יהודה .ואמר רבי עקיבא :לי התיר רבי חנינא לישא בחמשה עשר כרבי יהודה.
אריסיה דאביי אתא לקמיה דאביי ,אמר ליה :מהו ליארס בחמשה עשר חדש? אמר
ליה :חדא דהילכתא כבית הלל ,ועוד רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ,ואמר
עולא :הלכה כרבי יהודה ,ואמר מר עוקבא :לי התיר ר' חנינה לישא בחמשה עשר
חדש כרבי יהודה ,וכל שכן את דליארס שרא ליה .אתא לקמיה דרב יוסף ,א"ל :הא
רב ושמואל דאמרי תרויהו צריכה להמתין עשרים וארבעה חדש ,חוץ מיום
שנתגרשה בו וחוץ מיום שנתארסה בו .רהט בתריה תלתא פרסי ,ואמרי לה פרסא
בחלא ,ולא אדרכיה .אמר אביי :הא דאמור רבנן אפילו ביעתא בכותחא לא לישתרי
איניש במקום רביה ,לא משום אפיקרותא ,אלא משום דלא מסתייעא מלתא .דהא
אנא גמירנא להא דרב ושמואל ,ואפילו הכי לא אסתייעא מילתא למימרא.
ברם צריך היכא דנתנה בנה למניקה ,אי נמי קדמה וגמלתיה ,אי נמי מת בתוך
עשרים וארבעה חדש מאי? מי גזרינן הני אטו הני ,אי לא.
תא שמע ,דתנו רבנן :נתנה בנה למניקה או גמלתהו או מת מותרת לינשא מיד .רב
פפא ורב הונא בריה דרב יהושע סברי למיעבד עובדא כי הא מתניתא .אמרה להו
ההיא סבתא בדידי הוה עובדא ,ואסר לי רב נחמן .איני והא רב נחמן שרא לה
לילתא? שאני דבי ריש גלותא כיון דיהבי בניהו למינקתא ,לא הדרי בהו לאונקי.
אמר להו רב פפי :ואתון לא תיסברוה מהא דתניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית
אביה ,או שיש לה כעס מבעלה ,או שהיה בעלה זקן או חולה ,או שהיתה היא חולה
חלושה ,או שהלך בעלה למדינת הים ,או שהיה חבוש בבית האסורים ,והמפלת
לאחר מיתת בעלה ,ועקרה וזקנה ואילונית וקטנה ושאינה ראויה לילד  -כולן צריכות
להמתין שלשה חדשים ,דברי רבי מאיר .ר' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד .אלמא
גזר רבי מאיר הני אטו הני .ואמר רב נחמן אמר שמואל :הלכה כרבי מאיר
בגזרותיו.
אמרו ליה :לאו אדעתיך.
והלכתא ,מת מותרת .גמלתהו אסורה .מר בר רב אשי אמר מת נמי אסורה ,דילמא
קטלא ליה ואזלא נמי ומינסבה .בסורא הוה עובדה וחנקתיה .ולא היא ,ההיא שוטה
הואי.
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פרשת חיי שרה
שאילתא יד
שאילתא :דאילו מאן דשכיב ליה שיכבא מיחייב למיבכייה ולמיספדיה
ולמיקבריה.
דהכי אשכחן באברהם אבונא ,בעידן דשכיבא שרה בכיה וספדה וקברה ,דכתיב:
"ותמת שרה בקרית ארבע" וגו'.
אמר רב יהודה אמר רב :כל הרואה את המת ואינו מלווהו ,עובר משום "לועג לרש
חרף עושהו" .ואם לווהו מה שכרו? עליו הכתוב אומר" :מלוה ה' חונן דל" וגו'.
ואפילו תלמוד תורה גדול ממעשה ,מבטלין להוצאת המת ולהכנסת הכלה .במה
דברים אמורים? כשאין לו כל צרכו ,אבל יש לו כל צרכו ,אין מבטלין .וכמה כל
צרכו? אמר שמואל בר אוניא משמיה דרב :תריסר אלפי גברי ,ושיתא אלפי שיפורי.
עולא אמר :כגון דחייצי גברי מאבולא ועד סיכרא.
רב ששת אמר ,ואיתימא רבי יוחנן :נטילתה כנתינתה .מה נתינתה בששים רבוא,
אף נטילתה בששים רבוא .הני מילי למאן דקרי ולא תני ,אבל למאן דקרי ותני ,לית
ליה שיעור.
ואסיר לאשתעויי קמי שיכבא מילתא דלא צריכה ליה ,דאמר רבי זריקא אמר רבי
אמי אמר ריש לקיש :אין אומרים לפני המת אלא דבריו של מת .ואמר רבי אבא בר
כהנא :הני מילי בדברי תורה ,דחלשה דעתיה .אבל במילי דעלמא לית לן בה .איכא
דאמרי ,אמר רבי אבא בר כהנא :לא נצרכה אלא לדברי תורה וכל שכן במילי
דעלמא.
ברם צריך המהלך בבית הקברות מהו ,כפני המת דמי ואסיר ,או דילמא כיון דקבירי
לא כפני המת דמיין ושפיר דמי?
תא שמע דתניא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו
וקורא בו ,משום לועג "לרש חרף עושהו" .כיון דאינון לאו בני הכי ,חלשא דעתייהו.
ש"מ בית הקברות כפני המת דמי .אידי ואידי כיון דמרחק ארבע אמות ,כמקום אחר
דמי ושפיר דמי.
אי נמי ברם צריך ,הספידא יקרא דחיי הוא ,או יקרא דשיכבא הוא .מאי נפקא
מינה ,דאי אמר לא ליספדוה לההוא גברא ולאפקוה בזילותה ,אי אמרת יקרא
דשכיבא הוא ,הא קא מחיל על יקריה .אלא אי אמרת יקרא דחיי הוא ,לאו כל
כמיניה .אי נמי מישקל מן יתמי ומיעבד אוזינקא להספידא :אי אמרת יקרא דשכיבא
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הוא ,שקלינה .אלא אי אמרת יקרא דחיי הוא ,יתמי לאו בני יקרא נינהו למישקל
מינהון למיעבד להון יקרא.
תא שמע :דתניא רבי נתן אומר סימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה ,כיצד?
מת ולא נספד ולא נקבר ,או שהיתה חיה גוררתו ,או גשמים מזלפין על מטתו ,זה
הוא סימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה .למימרא דדינא זוטא הוא גביה,
ובהכי סגי ליה לאיתפרועי מיניה.
מאי לא נספד ולא נקבר ,אילימא דלא נספד ולא נקבר כלל ,הא ברשעים גמורים
הוא ,דכתיב" :לא יספדו ולא יקברו כדומן על פני האדמה יהיו" .אלא לא נספד
בכבוד ,ולא נקבר בכבוד עד שנתבזה .אלמא הספידא יקרא דשכיבא הוא.
חיי שרה שאילתא טו
שאילתא :דאילו מאן דאיתרע ליה מילתא דאבלותא לבר מינן מיחייביה למיעל
לגביה ולנחמיה.
דהכי אשכחן דכד נח נפשיה דאברהם אבונא ,איתחזי ליה קב"ה ליצחק בריה
ונחמיה ,דכתיב" :ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו" .ומחייבינן
לאברויה במיכלא ובמשתיא לפכוחי צעריה.
אמר עולא ,ואמרי לה במתניתא ,עשרה כוסות תיקנו חכמים בבית האבל ,ג' קודם
אכילה לפתוה בני מיעיו ,וג' בתוך אכילה כדי לשרות אכילה שבמעיו ,וד' לאחר
סעודה ,אחד כנגד הזן ,ואחד כנגד ברכת הארץ ,ואחד כנגד בונה ירושלים ,ואחד
כנגד הטוב והמטיב .הוסיפו עליהן עוד ד' ,אחד כנגד חזני העיר ,ואחד כנגד פרנסי
העיר ,ואחד כנגד בית המקדש ,ואחד כנגד רבן גמליאל ..בשלמא חזני העיר ופרנסי
העיר ,משום דמחזקי במילתא דאבלים .אלא רבן גמליאל מאי היא?
דתניא ,בראשונה היתה קשה הוצאתו של מת לקרוביו יותר ממיתתו ,עד שהיו
מניחין אותו ובורחין .וכשמת רבן גמליאל ניהג קלות ראש בעצמו ,ויצא בכלי פשתן,
ונהגו העם לצאת בבגדי פשתן .אמר רב פפא :האידנא נהוג עלמא לצאת אפילו
בצרדא בר זוזא.
בראשונה היו מוליכין לבית האבל עשירים בקלתות של זהב ועניים בסלי נצרים של
ערבה קלופה ,והיו עניים מתביישין .התקינו שיהו הכל מוליכין בסלי נצרים של
ערבה קלופה ,מפני כבודן של עניים.
בראשונה היו אבלים עומדים וכל העם עוברים ,והיו שתי משפחות בירושלם
מתגרות זו מזו ,זאת אומרת :אני עוברת תחילה וזאת אומרת :אני עוברת תחילה,
התקינו שיהו אבלים עוברים וכל העם עומדים.
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בראשונה היו משקים בבית האבל ,עשירים בכלי זכוכית לבנה ועניים בזכוכית
צבועה ,והיו עניים מתביישין .התקינו שיהו הכל משקים בזכוכית צבועה ,מפני כבודן
של עניים.
בראשונה היו מגלין פני עשירים ומכסין פני עניים ,שהיו פניהם מושחרות מפני
הרעב .והיו עניים מתביישין .התקינו שיהו הכל מכסין מפני כבודן של עניים.
בראשונה היו מניחין מוגמר תחת חולי מעיים מתים ,והיו חולי מעיים חיים
מתביישין .התקינו שיהו מניחין תחת הכל ,מפני כבודן של בני חולי מעיים חיים.
בראשונה היו מטבילים כלים על גבי נדות מתות ,והיו נדות חיות מתביישות.
התקינו שיהו מטבילין על כל הנשים מפני כבודן של נדות חיות.
בראשונה היו מטבילין כלים על גבי זבים מתים ,והיו זבים חיים מתביישין .התקינו
שיהו מטבילין על גבי הכל ,מפני כבודם של זבים חיים.
בראשונה היו עשירים מוציאים בדרגש ועניים בכליבה ,והיו עניים מתביישין התקינו
שיהו הכל מוציאין בכליבה ,מפני כבודם של עניים .התחילו שותין ומשתכרין,
החזירו הדבר ליושנו.
וכד מברכין ברכת מזונא לאבל ,מתבעי ליה לברוכי אל אמת דיין אמת.
דתניא מה הן אומרים בבית האבל? ברוך הטוב והמטיב .רבי עקיבא אומר :דיין
אמת .ולתנא קמא הטוב והמטיב ולא דיין אמת.
ומאי שנא בבית האבל ,בכל דוכתא נמי הכי מברכין .אלא הטוב והמטיב ואל אמת.
ר' עקיבא אומר :דיין אמת לחודיה.
מר זוטרא איקלע לבי רב אשי ומטיא מילתא ובריך "הטוב והמטיב אל אמת דיין
שופט בצדק ושליט במעשיו שאנחנו עמו ועבדיו ובכל חייבים אנו להודות לו
ולשבחו".
שבת עולה ואינה מפסקת ,מאי טעמא? עונג הוא דכתיב ביה .הרגלים מפסיקין
ואינן עולין ,מאי טעמא? שמחה הוא דכתיב בהו.
היכי דמי אין עולין כגון דקברוהי ברגל .אבל לפני הרגל ,אפילו יום אחד ואפילו שעה
אחת בטלה ממנו גזירת שבעה .דתניא קיים כפיית המטה שלשה ימים קודם הרגל,
אינו צריך לכפותה אחר הרגל ,דברי רבי אליעזר .וחכמים אומרים :אפילו יום אחד
ואפילו שעה אחת.
רבינא איקלע לסורא דפרת ,אמר ליה רב חביבא מסורא דפרת לרבינא :הילכתא
מאי? הילכתא כרבי אליעזר דאמר ג' ימים ,או הילכתא כרבנן .אמר לו :אפילו יום
אחד ואפילו שעה אחת .מאי טעמא? הלכה כדברי המיקל באבל.
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והא דאמרת קברוהו ברגל אין רגל עולה לו ,הני מילי למניין שבעה ,דלא נהיג מילי
דשבעה .אבל לעניין שלשים עולה .מאי טעמא? משום דאין תספורת ברגל ,אף על
גב דהא דלא מספר משום אבלות הוא אלא משום רגל ,אפילו הכי עולה ,דתניא רגל
עולה לו.
ברם צריך עצרת בזמן הזה דיום אחד הוא ,וראש השנה ויום הכפורים נמי מבטלי
גזירת שבעה אי לא .מי אמרינן רגל דהוי שבעה מבטל גזירת שבעה ,אבל הני דחד
יומא אינון כשבת דמו ,או דילמא שבת עונג הוא דכתיב ביה ,אבל הני כיון דאית בהו
שמחה כרגלים דמו ומפסיקין.
תא שמע ,דתנן רבי אליעזר אומר :מיום שחרב בית המקדש עצרת כשבת ,מאי
טעמא? דליכא ראייה וחגיגה ודליכא תשלומין כל שבעה .רבן גמליאל אומר :ראש
השנה ויום הכפורים כרגלים ,מאי טעמא? כיון דהוקשו כל המועדים כולם זה בזה,
אפילו ראש השנה ויום הכפורים .וכל שכן עצרת דאיקרי רגל ואיקרי חג ואית בית
שמחה.
אמר רב גידל בר מנשיא אמר שמואל :הלכה כרבנן.
ברם צריך הא דבעו מיניה רבה בר בר חנה ומר יוחנן משמואל ,אבלות בשבת
נוהגת .אי לאו? אמר להו אינה נוהגת .הלכה כדברי המיקל אי לא.
תא שמע דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :כל מקום שאתה מוצא יחיד מיקל
ורבים מחמירין ,הלכה כרבים ,חוץ מזו שרבי עקיבא מיקל וחכמים מחמירים,
והלכה כרבי עקיבא .דאמר שמואל :הלכה כדברי המיקל באבל .מימר אמרינן אם
קברוהו קודם הרגל יום אחד מבטל ממנו גזירת שבעה ,וכן אם קברוהו קודם הרגל
שמנת ימים בטלה ממנו גזירת שלושים וכן הילכתא.
חיי שרה שאילתא טז
שאילתא דאילו מאן דבעי למינסב איתתא מיתבעי ליה לקדושי ברישא וברוכי
ברכת ארוסין בעשרה וברכת חתנים בעשרה וממסר לה כתובתה.
דאמר רב נחמן אמר לי הונא תנא :מניין לברכת חתנים בעשרה? שנאמר" :ויקח
בעז עשרה אנשים" וגו' ,וחתן גופיה מצטרף לעשרה .דאמר רבי יצחק אמר רבי
יוחנן :מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה ,וחתנים מן המניין .ברכת אבלים
בעשרה ,ואין אבלים מן המניין .הני מילי בברכת רחבה ,אבל בתפלה ובברכת
המזון אילו ואילו מן המניין ,בין מיקמי הלולא ובין לבתר הלולא מברכין "שהשמחה
במעונו".
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תנו רבנן :מברכין ברכת אירוסין בבית האירוסין ,וברכת חתנים בבית החתנים .מאי
ברכת חתנים? איכא דאמרי" :אשר ברא" ,ואיכא דאמרי" :שהשמחה במעונו".
רב אשי איקלע לבי רב כהנא .יומא קמא בריך כולהו ,מיכן ואילך אף על גב דאיכא
פנים חדשות ,לא בריך אלא חדא .אמינא ליה :והא איכא פנים חדשות? אמר לי :לא
חזינן רבנן קשישי דעבדי הכי .אפושי שמחה בעלמא הוא ,ובחדא סגיא.
ברכת אירוסין מאי היא?
רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא דאמרי תרוויהו משמיה דרב יהודא:
בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות ,ואסר לנו את הארוסות
והתיר לנו את הנשואות על ידי קידושין וחופה.
רב אחא בריה דרבא מסיים בה הכי משמיה דרב יהודה:
בא"י מקדש ישראל על ידי קידושין וחופה.
מאן דלא חתים סבר מידי דהוה אברכת המצות וברכת הפירות ,ומאן דחתים סבר
מידי דהוה אקידושא.
תני חדא מברכין ברכת חתנים כל שבעה ,רבי יהודה אומר :אף בבית האירוסין
מברכין אותה .אמר אביי :ביהודה שנו מפני שמתיחד עמה .ותניא אידך מברכין
ברכת חתנים בבית חתנים כל שבעה ,אמר רבי יהודה :והוא שבאו פנים חדשות.
מאי מברך ברישא?
בורא פרי הגפן ,ברוך שהכל ברא לכבודו ,ברוך יוצר האדם ,ברוך אשר יצר
את האדם בצלמו וכו' ,שוש תשיש ותגל עקרה בקיבוץ בניה בתוכה
לשמחה ,בא"י משמח ציון בבניה .שמח תשמח ריעים ואהובים כו' בא"י
משמח חתן וכלה.
לוי איקלע לבי ר' בהלוליה דרבי שמעון ברבי ,ובריך חמש .רב אשי איקלע לבי רב
אשי בהלוליה דמר בר רב אשי ,ובריך שית.
לימא בהא קמיפלגי :דמר סבר חדא יצירה הואי ,ומר סבר שתי יצירות הוו .לא,
דכולי עלמא חדא יצירה הוה ,מר סבר בתר מעשה אזלינן ,ומר סבר בתר מחשבה
אזלינן .כרבי אבהו ,דרבי אבהו רמי כתיב :זכר ונקבה בראם ,וכתיב :ויברא אלוהים
את האדם בצלמו.
רב אשי איקלע לבי רב כהנא .יומא קמא בריך כולהי ,מיכן ואילך אמר ליה :אי איכא
פנים חדשות מברכינן כולהי ,ואי לא אפושי שמחה בעלמא הוא ,ובחדא סגיא.
ומברך שהשמחה במעונו ,ואשר ברא .משבעה ועד תלתין ,בין אמר ליה מחמת
הלולא ובין שלא מחמת הלולא ,מברך שהשמחה במעונו.
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ברם צריך חתן מהו שיצטרף לעשרה? היכא דליכא ביה עשרה דקא מחדן ליה
אינון לא קא מצטרף ,או דילמא כיון דהוא נמי שייך בשמחה מצטרף.
תא שמע :דאמר ר' יצחק אמר רבי יוחנן :מברכין ברכת חתנים בעשרה ,וחתנים מן
המניין.
רב תחליפה בר מערבא איקלע לבבל ,ובריך שית אריכתא ,ולית הילכתא כוותיה.
רב חביבא איקלע לבי מהלא ,ובריך שהשמחה במעונו ,ולית הילכתא כוותיה,
דמעצב עציבי משום צערא דינוקא.
והילכתא :כל שבעה יומי אי איכא פנים חדשות מברכינן כולהי ,ואי לא מברכינן
חדא ,אשר ברא .משבעה ועד תלתין אי איכא פנים חדשות מברכינן שהשמחה
במעונו ואשר ברא ,ואי לא מברך שהשמחה במעונו .מיכן ואילך ,אי מחמת הלולא
מברכינן שהשמחה ותו לא ,ואי לא אמר מחמת הלולא לא.
וכי אמרינן מחמת הלולא עד כמה? אמר רב פפי משמיה דרבא :עד תריסר ירחי
שתא .ומעיקרא מאימת ,מכי רמו שערי באסינתא .איני ,והא רב פפא עסק ליה
לבריה לאבא מר ובריך משעת אירוסין שהשמחה במעונו? שאני רב פפא דטרח
ליה .אי נמי לחשוביה לבריה הוא דבעא .רבינא עסק ליה לבריה בי רב חביבא,
ובריך לאלתר שהשמחה במעונו .סבר דלא הדרי ביה .ולא איסתייעא מילתא והדרו
ביה.
אי נמי ברם צריך מהו לבעול בתחלה בשבת? מי אמרינן דם מפקד פקיד ,ולא
עביד חבורה ,או דילמא דם חבורי מחבר ,וקא עביד חבורה .אם תמצא לומר דם
מפקד פקיד ולא עביד חבורה ,ולדם הוא צריך ושרי ,או דילמא לפתח הוא צריך
ואסיר .אם תמצא לומר לדם הוא צריך ופיתחא ממילא קא הוי ,ולאו לפתח הוא
צריך ,דהא כי לא פתח ניחא ליה ,לגבי אשה מתקן הוא אצל הפתח או מקלקל הוא
אצל הפתח? דהיכי דניחא ליה מתקן הוא ,ואף על גב דלא קא מיכוין ,הא עביד
פתח; או דילמא מקלקל הוא ,ולאו פתח הוא כלל .אם תמצא לומר מתקן הוא לגבי
אשה ,הלכתא כרבי שמעון דאמר :דבר שאין מתכוין מותר ,או דילמא הלכה כרבי
יהודה דאמר :דבר שאין מתכוין אסור .אם תימצא לומר הלכה כרבי יהודה מקלקל
הוא אצל הפתח ,במקלקל או מתקן הוא אצל הפתח.
ואיכא דאמרי אם יתמצא לומר דם חבורי מחבר ,וקא עביד חבורה ,לדם הוא צריך
ואסיר ,או דילמא להנאת עצמו הוא צריך ושרי .אם תמצא לומר להנאת עצמו הוא
צריך ,ודם ממילא קא אתי ,הילכתא כרבי יהודה או כרבי שמעון? אם תמצא לומר
הלכה כרבי יהודה ,מקלקל בחבורה הוא או מתקן בחבורה הוא? אם תמצא לומר
מקלקל בחבורה הוא ,במקלקל הלכה כרבי יהודה או כרבי שמעון?
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מפלג פליגי בה רב ושמואל .דתניא בי רב אמרי ,רב שרי ושמואל אסר .בנהרדעא
אמרי ,רב אסר ושמואל שרי .אמר רב נחמן בר יצחק :וסימניך :אלו מקילין לעצמן
ואלו מקילין לעצמן.
ואמרינן למאן דאמר אסור ,לדברי הכל דם חבורי מחבר ,ולדם הוא צריך ,ומתקן
הוא אצל הפתח .ולמאן דאמר מותר ,לדברי הכל (דם מפקיד פקד) להנאת עצמו
הוא צריך ,ומקלקל הוא אצל הפתח ,ואפילו לגבי אשה.
הילכתא מאי? תא שמע דרבי אמי שרא למיבעל בתחילה בשבת .אמרו ליה רבנן:
והא לא איכא כתובה? אמר להו :ליתפשוה מטלטלי שיעור כתובה לא אפליגי ביה
דאסיר.
והילכתא שרי למיבעל בתחילה בשבת.
חיי שרה שאילתא יז
שאילתא :דאילו מאן דשוי שליח לקדושי אשה ואזל שליח וקידשה ליה הוו
קידושי.
ואי אמר ליה זיל קדשה לי במקום פלוני ,ואזל וקידשה ליה במקום אחר ,לא הוו
קידושי ודאי אמר ליה זיל קידשה לא דאיתה במקום פלוני ,ואזל ואשכחוה במקום
אחר וקידשה ,הוו קידושי.
כדתניא :האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני ,והלך וקידשה
במקום אחר ,אינה מקודשת .הרי היא במקום פלוני ,והלך וקידשה במקום אחר,
הרי זו מקודשת .והיכא דאמר לשליח צא וקדש לי אשה בעלמא ,והלך שליח ולא
החזיר שליחותו אי איקדיש אי לא איקדיש ,ומת ההוא שליח ,או איתניס ואזל
לעלמא ,אמרינן חזקת שליח עושה שליחותו ,ונאסר בכל הנשים שבעולם ,דכל חדא
וחדא אמרינן ,אימא מיקדשה ליה ,ברתא מקדשא ליה ,והוה ליה קרובת אשתו.
דאמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן :האומר לשליח צא וקדש לי אשה ,והלך
שליח ולא החזיר שליחותו ,נאסר בכל הנשים שבעולם .אף על גב דאינון שריין
לעלמא ,ולא חיישינן לקידושיהו ,לגביה דיליה כיון דחזקת שליח עושה שליחותו
חיישינן ,מהא דתנן האומר לאשה קידשתיך והיא אומרת לא קידשתני ,הוא אסור
בקרובותיה והיא מותרת לקרוביו.
ואמר רבא :מודה ר' יוחנן באשה שאין לה לא אם ולא בת ולא שאר קרובות .אי הכי
מאי למימר ,אידך איצטריכא ליה :ואפילו יש לה ונתגרשו לאחר מכן בתר דשוי
שליח .מאי טעמא? כי משוי שליח מידעם דהוא מצי מקדש ליה בעידנא דקא משוי
ליה שליח .הכא כיון דהוא לא מצי מקדש לה בההיא שעתא דהא עדיין לא הוה
מגרשה ,שליח נמי לא מצי משוי .ואי אזל שליח וקידש ,כי האי גונא לא הוו קידושי,
שאין תופסין קידושין בערוה.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

44

ברם צריך לאיסורא הא קא אמרינן חזקת שליח עושה שליחותו ,לעניין היתירא
מאי ,אמרינן חזקת שליח עושה שליחותו אי לא? היכי דמי ,כגון שנתן גט לשלוחו
ואמר לו :לך גרש לי את אשתי .אי כהן הוא אסירא למיהדרה ליה ,דהא חזקת
שליח עושה שליחותו .למישריה לעלמא מאי? מפשט פשיטא ליה לרבי יוחנן
דחזקת שליח עושה שליחותו ,לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא ,או דילמא ספוקי
מספקא ליה ,לחומרא אמרינן לקולא לא אמרינן.
אם תמצא לומר לחומרא אמרינן היכא דליתיה לשליח ,היכא דאיתיה לשליח והוא
אומר :נתתי לה ,והיא אומרת נתנו לי ואבד ממני ,מהו? פומיה דשליח וחזקה מיהווי
כשני עדים אי לא
תא שמע ,דאיתמר בעל אומר לגירושין ,ושליח אומר לגירושין ,ואשה אומרת נתנו
לי ואבד ממני ,ר' יוחנן אמר :אין דבר בערוה פחות משני עדים ,אלמא ספוקי
מספקא ליה ,ולחומרא אמרינן ולקולא לא אמרינן .אף על גב דאיכא פומיה דשליח
וחזקה ,לא הוו כשני עדים.

פרשת תולדות
שאילתא יח
שאילתא דאילו מאן דנסיב איתתא ,ושהא בהדה עשר שנין ולא ילדה ,לא שרי
למיבטל מפריה ורביה.
אלא מיתבעי ליה לגרושה ומינסב איתתא אחריתי ואולידי בני .דהכי אשכחן
באברהם ושרה ,דכתיב" :מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען" .והיכא דלא
מגרש לה ,מעסינן ליה בעל כורחיה .דכמה דאיתא לגביה סבר דילמא השתא ילדה
ומיבטל מפריה ורביה ,והתורה אמרה" :לא תהו בראה לשבת יצרה".
דאמר רבי יהודה אמר רבי אסי :אין מעסין אלא לפסולות .כי אמריתה קמיה
דשמואל אמר :כגון אלמנה לכהן גדול ,גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ,ממזרת ונתינה
לישראל ,ובת ישראל לממזר ולנתין .אבל נשא אשה ושהא בהדא עשר שנין ולא
ילדה ,אין מעסין .ורב תחליפה בר אבא אמר שמואל :אפילו נשא אשה ושהה בהדה
עשר שנין ולא ילדה ,מעסינן ליה לאפוקיה מיניה.
וכי מנפקה גובה כתובתה ,מאי טעמא? כיון דהוא מיפקד על פריה ורביה והיא לא
מיפקדה ,אמרינן הוא ניהוא דלא זכה לבנות ממנה .גירשה ראשון שרייה לינסובה
למאן דלית ליה בני .ומישהא בהדיה עשר שנין ,ואי לא הוו ליה בני תצא ותיטול
כתובה .ולשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים ,ואם נישאת למי שאין לו בנים
תצא לאלתר בלא כתובה .והיכא דאיעברא ואפילה תלתא זימני ,הוחזקה לנפלים
ותיפוק לאלתר ,ולא צריך למישהא בהדיה עשר שנין אלא תצא לאלתר.
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וכי הוחזקה לנפלים לדידיה דאמרינן לא זכה לבנות ממנה ,אבל כתובה אית ליה.
והיכא דהוא אית ליה בני מאיתתא אחריתי ,והיא לית לה בני ,ואמרה שהאי בהדיה
עשר שנין ובעינא למיפק למינסב גברא אחרינא דליהוו לי בני מיניה ,תצא בלא
כתובה .מאי טעמא? דהיא לא מיפקדה על פריה ורביה ,ודאי באתה מחמת טענה,
ואמרה לאו משום פריה ורביה עבידנא אלא משום דבעינא חוטרא לידא ומרא
לקבורה ,טענתה טענה ומפקה כתובתה .והוא דשהאי עשר שנין ,אי נמי אפילה
וחזרה והפילה וחזרה והפילה.
ברם צריך היכא דהוא אמר :אפילא בגו עשר שנין ולא שהינא בהדה עשר שנין,
והיא אמרה לא אפילי בגו עשר שנין והא שהאי לי עשר שנין .אי נמי אמרה איהי
אפילי תלתא זימני ולא צריכנא למישהא עשר שנין ,והוא אמר :עדיין תרתין אפילה
וצריכנא למשהא ,מי נאמן .אי נמי דלא שהת עשר שנין ולית ליה בני ,והיא אמרה
מיניה הוא ,דאינו יורה כחץ .והוא אמר :מינה ,מי נאמן?
תא שמע דאיתמר הוא אמר מינה ,והיא אמרה מיניה ,אמר רבי אמי :דברים שבינו
לבינה היא נאמנת ,מאי טעמא? היא קים לה ביורה כחץ ,והוא לא קים ליה ביורה
כחץ כוותה .אלא התם דקתני שמים בינו לבינה ,יעשו דרך בקשה ,אלמא לא
מהימנא .לאו משום דלא מהימנה אמור רבנן מיתבעי ליה למיעבד דרך בקשה,
אלא משום דלא מיפקדה.
והני מילי דלא אתיא מחמת טענה .אבל באה מחמת טענה ,תצא ותיטול כתובה,
אף על גב דלא שניין בדוכתיה הכי לפום דאקשיין שניין .ולעולם מסקנא הכי.
ואידך נמי היכא דהוא אמר אפילה והיא אומרת לא אפילי ,אמר רבי אמי :היא
נאמנת ,מאי טעמא? אף על גב דאיכא למימר עיניה נתנה באחר ,אם איתה
דאיעברה ואפילה לא הוה מחזקה נפשה בעקרותא ,דחיישי לה אחריני ולא נסבין
לה .אי נמי הוא אמר תרתין אפילה ,והיא אמרה תלתא אפילי ,אמר רבי יצחק בר
אלעזר :הוה עובדא ואמרו היא נאמנת ,אף על גב דאיכא למימר עיניה נתנה באחר,
אי לאו דאפילה תלתא זימני לא הוה מחזקה נפשה לנפלים ,דחיישין לה אחריני ולא
נסבין לה .וכן הילכתא.
תולדות שאילתא יט
שאילתא דמיתבעי ליה לצורבא מרבנן למיקבע דוכתא דיתיב בה וגריס.
דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי :כל הקובע מקום לתורתו אויביו נופלין לו
תחתיו ,שנאמר" :ושמתי מקום לעמי ישראל ונטענתיו ושכן תחתיו" וגו' .ומיתבעי
ליה לצעורי נפשיה ומיגרס בליליא ,דאמר רבי ירמיה בר אלעזר :כל בית שאין
נשמעין בו בלילה דברי תורה סופו ליחרב ,שנאמר" :ולא אמר איה אלוה עושי נותן
זמירות בלילה" .ואמר ריש לקיש :כל העוסק בתורה בלילה ,הקדוש ברוך הוא
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מושך עליו חוט של חסד ביום ,שנאמר" :יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עמו" .מה
טעם יצוה ה' חסדו? משום דבלילה שירו עמו.
והיכא דאית ליה רב במדינת הים מיחייב למיזל גביה למיגמר מיניה תורה ,דאמר
רב דימי בר חמא :מאי דכתיב "לא בשמים היא ולא מעבר לים?" שאם בשמים היא,
צריך אתה לעלות אחריה .ואם מעבר לים היא ,צריך אתה לעבור אחריה .מיכן
לתלמיד חכם שיש לו הרב במדינת הים ,שצריך לילך אחריו.
ר' יוחנן אמר" :לא בשמים היא" ,לא תמצא תורה למי שמגביה דעתו עליה כשמים,
"ולא מעבר לים היא" ,לא תמצא תורה למי שמרחיב דעתו עליה כים.
רבא אמר" :לא בשמים היא" ,לא תמצא תורה בגסי הרוח" ,ולא מעבר לים" ,לא
תמצא תורה לא בסוחרנים ולא בתגרים.
ברם צריך אילו מאן דאית ליה אבא ואימא ,ומיחייב למיטרח קמייהו לאוכלינהו
ולאשקויינהו ולעיולינהו ולאפוקינהו ולאלבושינהו ולכסויינהו .כדתנן :אי זהו כיבוד
אב ואם ,מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא ,ובעי למיזל גבי רביה
למיגמר ,או למקום תורה דלא למיגמר ליה בלחודיה .כדתנן ר' נהוראי אומר :הווי
גולה למקום תורה ,ואל תאמר שהיא תבוא אחריך שחבריך יקיימוה בידך ואל
בינתך אל תשען .הי מינייהו עדיף? תלמוד תורה עדיף ,דהא הוא עדיפא מכל
מעשה ,או דילמא כיבוד אב ואם עדיף דהוקש כבודן לכבוד המקום ,דכתיב כבד את
אביך ואת אמך ,וכתיב כבד את ה' מהונך .הילכתא מאי?
תא שמע :דאמר רבא אמר לי רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב :גדול
תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם ,שכל אותם ארבע עשרה שנה שהיה יעקב אבינו
בבית עבר לא נענש עליהם ,אלא עשרים ושנים שלא כבד לאביו.
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :למה נמנו שנותיו של ישמעאל? כדי ליחס
בהן שנותיו של יעקב אבינו.

פרשת ויצא
שאילתא כ
שאילתא דאילו גברא דמשלמין ליה חיותא לנטורי מיחייב לנטורא שפיר.
אי לנטורי חנם אשלימו ליה ,מנטרא שמירה קלה ,ואי לאו דפשע בה לא מיחייב
לשלומי ודאי .אוקמה בשמשא ומתה ,אי נמי בתלגא ומתה ,אי נמי אוקמה בדוכתא
דלא חזי לנטירותא ונגנבה או אבדה ,אי עבד חד מהני  -פשיעותא הוא דעבד
ומיחייב לשלומי ,ואי לא – לא.
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ואי לנטורי באגרא אשלימו ליה ,אף על גב דאוקמא בדוכתא דנטירותא ,ונגנבה או
אבדה מיחייב לשלומי .ובעי למיתב בהדה לנטורה ביממא ובליליא .דהכי אשכחן
ביעקב אבינו דאמר ליה ללבן :נטרית לענך ביממא ובליליא ,הייתי ביום אכלני חורב
וקרח בלילה .ודאי אי יתיב בהדה ונטרה ,ואתא ליסטים מזויין דלא מצי למיקם
באפיה ונסבה ,פטור מלשלומי ,דהות ליה כשבורה ושבויה ,דשומר שכר פטור
לשלם.
ואילו מאן דיהבו ליה מנא למיעבד עובדא שומר שכר הווי .מאי טעמא? בההוא
הנאה דאית ליה דתפיס ליה עד דשקיל אגריה ,ולא מצי מפקעין מיניה עד דיהבון
ליה אגריה ,הילכך הווי כשומר שכר .ואי אמר ליה תא שקול מנך והבא מעות שלי,
שומר חנם הואי .דתנן ,כל האומנין שומרי שכר ,וכולם שאמרו טול את שלך והבא
מעות שלי שומר חנם.
(והיכא דאמר ליה) שמור לי ואשמור לך ,שומר שכר הוי .שמור לי ,ואמר לו הנח
לפני ,שומר חנם (הוי).
הלוהו על המשכון  -שומר שכר הוא .רבי יהודה אומר :הלווהו מעות  -שומר חנם,
הלווהו פירות  -שומר שכר .ולית הילכתא כרבי יהודה.
והיכא דאמר ליה :נטר לי את האי מידי ,ואינטר לך אנא האי מידי ,שומר שכר הוי.
אמאי ,שמירה בבעלים היא .דאי לא תימא הכי ,אם בעליו עמו דפטר רחמנא,
בשומר שכר ובשומר חנם היכי משכחת לה? לאו כגון דראובן קא נטר ליה לשמעון,
ושמעון גופיה קני ליה לראובן.
אמר ליה רב פפא :מתניתא כגון דאמר ליה שמור לי היום ואשמר לך למחר .והיכא
דאמר ליה נטר לי את האי מידי ,ואמר ליה הנח קדמי ,אף על גב דלא א"ל אנא
מנטרנא לך ,שומר חנם הואי .כדתנן :שמור לי ,ואמר לו הנח לפני ,שומר חנם.
אמר רב הונא :שמור לי ואמר לו הנח לפניך ,אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר,
דקא אמר ליה הנח לפניך ,תיב נטר את קא אמר ליה.
ברם צריך אילו היכא דאמר ליה :עיילנא להדין חצר תורא או פירי או מני ,ואמר
"אעיל" ,נטירותא קביל עליה בעל חצר ,או לא? מי אמרינן כיון דחצר קא מנטר ליה,
מריה כמאן דאמר ליה הנח לפני דמי ,וקביל נטירותא עליה; או דילמא בשוקא הוא
דכיון דלא צריך רשותא ,כי אמר ליה הנח לפני ,קא מקביל עליה נטירותא .אבל
בחצר ,כיון דעיילי נמי לחצר בעי רשותא ,לא מקביל עליה נטירותא ,חצר הוא
דארשי ליה ,גופיה לא אקני ליה לנטורה ליה.
מיפלג פליגי בה רב ורבנן ,דתנן :אם הכניס ברשות בעל חצר חייב .רבי אומר:
בכולן אינו חייב אלא עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור.
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הילכתא כמאן? תא שמע ,דאיתמר אמר רב הונא אמר רב :הלכה כתנא קמא.
ושמואל אמר :הלכה כרבי .וקיימא לן הלכה כשמואל בדיני.
אי נמי ,ברם צריך שומר שמסר לשומר ,ואמר שומר שני דכי אורחא נטרית יתה ,מי
מיחייב ראשון לשלומי או לא? מי אמרינן מצי אמר ליה לנטורה אשלימתיה ,והא
אינטר ,מאי אנא ומאי איהו .או דילמא כיון דבעי שבועה ,אמר ליה :לך הימנתיך
בשבועה ומינך בעינא שבועה ,והאי לא מצי למישבע ,והווה ליה מחוייב שבועה
ואינו יכול לישבע ומשלם.
אם תמצא לומר היכא דצריכי שבועה ,מצי אמר ליה הכי ,היכא דאיכא עדים דנטרה
כי שפיר אורחה ,מי מיחייב ראשון לשלומי אי לא?
מי אמרינן מצי ,אמר ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר ,וחייב .או דילמא מצי
אמר ליה :האיך לנטורה בעית ,והא אינטר .הא ודאי מתניתין היא ,דתנן המביא גט
מארץ ישראל וחלה ,הרי זה משלחו ביד אחר .אמר לו :טול לי ממנה חפץ זה פלוני,
לא ישלחנו ביד אחר ,שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר ,אפשיעותא הוא וחייב ,או
דילמא כיון דכי אורחא נטרה ואיתניס ,לא מיחייב .ומאי קא מיבעיא לן :תחילתו
בפשיעה וסופו באונס ,תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור? אם תימצא
לומר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב ,אין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר מי הואי
כפשיעה או לא .תא שמע דאמר רבא :הילכתא שומר שמסר לשומר חייב ,ולא
מיבעיא שומר שכר שמסר לשומר חנם דחייב ,דגרועי גרעא לשמירתו ,אלא אפילו
שומר חנם שמסר לשומר שכר ,דעלויי עלייה לשמירתו – חייב .דאמר ליה את
מיהמנת לי בשבועה ,היאך לא מהימן לי בשבועה .אלמא כיון דהוא לא מצי
מישתבע ,הוה ליה מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע ומשלם.
ודווקא היכא דליכא עדים ,דמחייב שבועה .אבל היכא דאיכא עדים דנטרה כי
אורחא ונאנסה ,פטור .אלמא אף על גב דאמר אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר,
לעניין חיובא לא מיחייבינן ליה .תחילתו בפשיעה וסופו באונס תיבעי לך ,דילמא
הכא היינו טעמא דפטור משום דלגבי פרה מיהת לא הווית פשיעותא כלל ,וש"מ לא
סבירא לן בהא כרבי מאיר ,דאמר כל המשנה מדעת בעל הבית נקרא גזלן.
ויצא שאילתא כא
שאילתא :דאילו מאן דאית ליה ברתא וקא מנסיב לה ,מתבעי ליה למיתן לה
מדעם מן ממוניה.
דכתיב" :ואת בנותיכם תנו לאנשים" ,ואורחיה דאיניש לאהדורי מאן דבעי לה
לברתיה .דאמר קרא" :ואת בנותיכם תנו לאנשים" .אלא מיתבעי ליה לאלבושה
ולכסוייה ומיתן לה מדעם מן ממוניה ,כי היכי דקפצי עלה אינשי ונסבין לה.
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דאמר ר' יוחנן :מפני מה תקנו חכמים בכתובה
"בנין דיכרין דיהוו ליכי מיניי יהוון ירתין כתובתא דא מותר על חולקהון דעם
אחיהון"
כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו .והני מילי מדעתיה ,אבל עסוייה לא .כי הא דרב
פפא עסיק ליה לבריה בי אבא סורא ,כי אזל למינסובה ,שמע יהודה מר בר מרימר.
נפק לאפיה דרב פפא ,כי מטא למעיל לא הוה קא עייל בהדיה .אמר ליה :מאי
דעתיך ,משום דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא לא תהוי בי אעבורי אחסנתא
מברא בישא לברא טבא ,וכל שכן מברא לברתא ,הא נמי דאורייתא היא ,דכתיב
ואת בנותיכם תנו לאנשים ,ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :מפני מה
תיקנו חכמים בכתובה בנין דכרין ,כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו .ומי איכא
דרחמנא אמר ברא לירות ברתא לא תירות ,ואתי רבנן מתקני דתירות ברתא? הא
נמי דאורייתא הוא ,דכתיב" :קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת
בנותיכם תנו לאנשים" .בשלמא בנו בידו ,אלא בתו בידו היא? אלא הא קמ"ל
דנילבשה וניכסייה ונכתוב לה מידי ,כי היכי דקפצין עלה ונסבין לה.
א"ל :הני מילי מדעתיה אבל עסוייה לא.
א"ל :ומי קא אמינא לך עול ועסייה דליכתוב לברתיה ,ליתיב מר ולשתוק אמינא.
אמר ליה :מיעליי דידי ,היינו עסויי.
כפייה ועל בהדיה .כי חזא אבא דלא משתעי ,סבר קא בעי טפי ,כתבינהו לכולהו
ניכסיה לברתיה .אמר ליה :והשתא נמי לא מישתעי מר ,בחיי דמר לא שיירת
לנפשי כלום.
א"ל :אי משום לתאי דידי אפילו במה דכתבת לא ניחא לי.
אמר ליה :אי ניחא ליה למר אהדר בי.
א"ל :כיון דכתבת הדרנא לא תיהווי.
[ירושת הבנות]
והיכא דמית אבוהא אית לה מזוני מניכסיה דאבוהא עד דבגרא ,וכד מינסבא יהבינן
לה חד מן עשרא מנכסי דאב .כדתנן ר' אומר :בת ניזונת מן האחים ונוטלת עישור
נכסים.
אמרו ליה לרבי :לדבריך ,הרי שהניח עשר בנות ובן אחד ,אין לו לבן במקום בנות
כלום.
אמר להם :ראשונה נוטלת עישור נכסים ,שנייה במה ששיירה ,וכן שלישית וכן
כולם ,וחוזרות וחולקות בשוה וחוזרות וחולקות .אמאי כל חדא וחדא שקלא מה
דשקלא ,אלא הכי קאמר ,אם באו כולן לינשא כאחת ,חוזרות וחולקות בשוה.
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ואמר רבא :הילכתא כרבי .והני מילי היכא דלא אמיד לן אבוה .אבל אמיד לן אבוה,
אי עין יפה אי עין רעה יהיב לראשונה ,יהבינן לשנייה כדאמיד לה אבוה .כדתנן ,ר'
יהודה אומר :אם השיא בת ראשונה ,ינתן לשנייה כדרך שנתן לראשונה.
ואמר ליה רבא לרב חסדא :דרשנא משמיך הלכה כרבי יהודה.
א"ל :יהא רעוא כל כי הני מעלייתא תדרשון משמי.
ואמר שמואל :לפרנסה שמין באב .למימרא דלאו דווקא אם השיא בת ראשונה ינתן
לשנייה כדרך שנתן לראשונה.
ואמר רב אדא בר אהבה :מעשה ופרנס רבי אחד משנים עשר בנכסים .למימרא
דהיכא דאמיד אבוה בתר אומדנא אזלינן ,ודווקא ניזונות ,וכי מינסבה כשהיא נערה.
אבל בגרה וקא מינסבה ,כיון דמזונות מנכסי אבוה לית לה ,עשור נכסים נמי לית
לה .ואי מהאי בעידנא דקא בגרה ואמרה אנא עשור נכסים בעינא ,אית לה עישור
נכסים .דתניא :בנות ,בין שבגרו עד שלא נישאו ,ובין שנישאו עד שלא בגרו ,איבדו
מזונות ולא איבדו פרנסה .דברי רבי .והאמר רבי :התם ניזונת אין שאינה ניזונת
לא .אלא לאו ש"מ הא דמחי הא דלא מחי.
ואף על גב דבגרה ,כי זיינין לה אחוה לא צריכנן לממחי ,דאמר ליה רבינא לרבא,
אמר לי רב אדא בר אהבה :בגרה אין צריכה למחות .נישאת אין צריכה למחות.
בגרה ונישאת אין צריכה למחות ,והא אוקימנא התם בגרה צריכה למחות .לא
קשיא ,כאן בניזונת כאן בשאינה ניזונת.
ברם צריך וכי מתזנא ממקרקעי או אפילו ממטלטלי ,ככתובה שויוה רבנן אי לא .אם
תימצא לומר כיון דמזונות דתנאי בית דין ככתובה דמי ,עישור נכסי מאי ,כיון
דמשמין באב לא שנא ממטלטלי ולא שנא ממקרקעי ,או דילמא כיון דאב לא פקיד
לה ,הוה ליה כתקנתא דרבנן ושויוה רבנן כתנאי כתובה .תא שמע דאמר רבא:
הילכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי ,בין למזונות בין לפרנסה .אלמא כיון דאב לא
פקיד ,אף על גב דשמין באב תקנתא דרבנן היא ,וככתובה שויוה רבנן.
ויצא שאילתא כב
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לצלויי בכנישתא דמייחדא לצלויי.
כדאשכחן ביעקב דצלי בבי מוקדשא היכא דמייחדא לצלותא ,דכתיב "ויפגע
במקום" ,ואין פגיעה אלא תפילה ,שנאמר" :ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל
תפגע בי".
ומיתבעי ליה לבר ישראל למיקבע דוכתא לצלותא ,דאמר רבי חלבו אמר רבי חנינא:
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כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו ,וכשמת אומרים לו אי עניו
אי חסיד אי תלמידו של אברהם.
ומנלן דקבע אברהם מקום לתפילתו ,דכתיב" :וישכם אברהם בבקר אל המקום
אשר עמד שם את פני ה'" ואין עמידה אלא תפלה ,שנאמר" :ויעמד פינחס ויפלל".
וצורבא מרבנן מיתבעי ליה לצלויי היכא דיתיב וגריס ,דאמר ליה רבא לרפרם בר
פפא :נימא לן מר מהלין מילי מעליי דאמרת לן משמיה דרב חסדא במילי דבי
כנישתא.
אמר ליה :הכי אמר רב חסדא מאי דכתיב :אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב,
אוהב ה' שערים המצויינין בהלכה מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות .והיינו דאמר רבי
חייא בר אמי משמיה דעולא :אין לו להקב"ה בעולמו משחרב בית המקדש אלא
ארבע אמות של הלכה בלבד .רבי אמי ורבי אסי הוו שבקין תליסר בי כנישתא דהוו
בטבריא ,ומצלן בי עמודי היכא דגרסין.
וכד מצלי בימות הגשמים ,מיתבעי ליה לאדכורי גבורות גשמים בתחיית המתים,
ושאילה בברכת השנים .דתנן מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ,מאי טעמא?
אמר רב יוסף :מפני ששקולה כתחיית המתים ,לפיכך קבעוה בתחיית המתים.
ושואלין את הגשמים בברכת השנים ,מאי טעמא? מפני שהיא פרנסה ,לפיכך
קבעוה בברכת פרנסה.
[שכח להזכיר גשמים]
ברם צריך אילו היכא דטעה ולא אידכר בברכת פרנסה ,ואידכר מיקמי שומע תפלה,
מי צריך לאהדוריה בדוכתיה ,או דילמא מדכר לה בשומע תפלה? גבורות גשמים
לא תיבעי לך ,דודאי הדר ,דלאו שאלה הוא לאדכורי בשומע תפלה .כי תיבעי לך
שאלה ,דאמר מר :שואל אדם צרכיו בשומע תפלה .לימא לה בשומע תפלה ,ולא
ליהדר; או דילמא כיון דקבעוה רבנן בברכת פרנסה בעי למיהדר.
תא שמע ,דאמר רבי תנחום אמר רבי אסי :טעה ולא אמר שאלה בברכת השנים,
אין מחזירין אותו ,אבל אומרה בשומע תפלה .ולא ,והא תניא טעה ולא אמר גבורות
גשמים בתחיית המתים ושאלה בברכת השנים ,מחזירין אותו .לא קשיא :הא
דאידכר קודם שומע תפלה ,אומרה בשומע תפלה .ואי לבתר שומע תפלה ,כיון
דצריך למיהדר בשומע תפלה ,הדר בברכת פרנסה .והני מילי ביחיד אבל בעשרה
לא צריך למיהדר ,דשמע משליחא דציבורא .וכן הילכתא.
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ויצא שאילתא כג
שאילתא :דאילו מאן דנדר נדרא קמי שמיא מיחייב לשלומי.
דהכי אשכחן ביעקב אבונן דבעידנא דקא אזל לבי לבן ,כד מטא לבי מוקדשא נדר
נדרא .דכתיב" :וידר יעקב נדר לאמר" .וכי הדר מבי לבן ,איתחזי ליה קוב"ה ואמר
ליה :שלם נדרך דנדרתא לי ,שנאמר" :אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה".
ואף על גב דאסיר למינדר ,דמן דנדר או מישתבע למיסר מידעם אנפשיה חוטא
הוא ,והיכא דעבר ונדר מיחייב לקיומי.
ומנא לן דמן דנדר חוטא הוא? דכתיב" :וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא" ,וכתיב
נמי בשלמה "טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם" .ותניא "טוב מזה ומזה
שאינו נודר כל עיקר" דברי רבי מאיר ,רבי יהודה אומר :טוב מזה ומזה שנודר
ומשלם .ועד כאן לא קאמר רבי יהודה אלא דמשלם בשעתיה .והני מילי נדבה ,אבל
נדרא לא .מאי טעמא דרבי מאיר? אמר לך מי כתיב "אשר תדור"? "אשר לא תדור"
כתיב .ורבי יהודה אמר לך מי כתב "משתדור ותשלם"? "משתדור ולא תשלם"
כתיב .והני מילי מילתא דלא מיחייב ביה מצוה ולא רמיא עליה .אבל היכא דנדר
ומשתבע לקיומי מצוה ,שפיר דמי .דאמר רב גידל אמר רב ,מניין שנשבעים לקיים
את המצוה ,שנאמר" :נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך" .ואמאי ,כיון
דמושבע עלה מהר סיני ,הוה ליה מוציא שם שמים לבטלה.
אמרי ,משום דלזרוזי נפשיה ,שפיר דמי .והיכא דנדר או אשתבע שבועתא ,וקא
מיחרט עלה ובעי איתשולי עלה ,אתי לקמי דרבנן ומיחרט ביה ,ומגמרינן ליה למימר
אדעתא דהכי והכי לא נדרי ,ושרו ליה .וכי שרי ליה חכם ,לימא ליה' שרי לך ומחיל
לך' .ואי אמר ליה מופר לך מובטל לך  -לא אמר כלום ,דאמר רבי יוחנן :חכם שאמר
בלשון בעל ,ובעל שאמר בלשון חכם  -לא אמר כלום .מאי טעמא? "זה הדבר"
כתיב .ותניא "זה הדבר"  -בעל מפר ואין חכם מפר .חכם מתיר ואין בעל מתיר.
ומנלן דאית ליה היתרא לנדרא ולשבועתא מדאורייתא? דאמר רב יהודה אמר
שמואל ,אמר קרא" :לא יחל דברו" ,הוא אינו מוחל ,אבל אחרים מוחלין לו.
ברם צריך מהו לאפורי נדרא? יחיד מומחה ,אי נמי קרוב ,אי נמי מעומד ,אי נמי
בלילה ,כיון דצריך חכם ,הוה ליה כדינא ,ודינא מיושב הוא .דכתיב :וישב משה
לשפוט את העם .והיכא דלא מתחיל ביממא ,לא מתחלינן ליה בליליא ,שנאמר:
"והיה ביום הנחילו את בניו".
ויחיד נמי לא ,דתנן דיני ממונות בשלשה .אף על גב דאמר מר :היה מומחה לרבים
דן ואפילו יחידי ,הני מילי הודאות והלוואות ,דאמור רבנן שלא תנעול דלת בפני
לווין.
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אבל גזילות וחבלות לא ,דאמר מר אפילו עשרה והן הדיוטות ,לא ידונו דיני קנסות
וגזלות וחבלות .כדיני קנסות דמו ,וקרוב נמי לא ,דכתיב" :לא יומתו אבות על בנים".
מה לדינא הני לא ,אף להפרת נדרים ולשבועה הני לא ,או דילמא כיון דהוא
מיתבשל עילוי נדרא ומיחרט עילווי שבועתיה ,חכם מתיר ליה .דאמר רבי יוחנן :אין
חכם מתיר כלום אלא בחרטה .וכיון דהוא מיחרט ,למה ליה איצטרוכי לחכם ,משום
דלשון חכמים מרפא.
הילכתא לא דמי לדינא וכולהון שפיר דמו .תא שמע ,דאמר רבא אמר רב נחמן:
הלכה מפירין נדרים מעומד ,וביחידי ,ובלילה ,ובקרובים .אלמא לאו כדינא דמו .והא
תניא ירד רבן גמליאל ,סבר אין פותחין בחרטה ,וחכם הוא דעקר נידרא ,והוה ליה
כדינא .רב נחמן סבר לה כרבי יהודה ,דאמר :פותחין בחרטה ,ולא הואי כדינא.
ולשון חכמים מרפא בעלמא הוא.
והילכתא כרב נחמן ארבעה נדרים התירו חכמים.

פרשת וישלח
שאילתא כד
שאילתא :דאסיר להו לדבית ישראל למיכל גידא נשיא ,דכתיב :על כן לא יאכלו
בני ישראל את גיד הנשה.
והיכא דאישתלי ובישלא לאטמא ,כי אית ביה גידא נשיא משערינן ליה לבהדיה
ההוא בישולא .כדתנן :ירך שנתבשל בו גיד הנשה ,אם יש בה בנותן טעם הרי זו
אסורה .כיצד משערין אותה? בבשר ובלפת .רב הונא אמר :בבשר בראשי לפתות
דמרירן טפי דלא יהיב טעמא .ואי ליכא שיעורא בנותן טעם ,שרי ליה לדיליה ,ושרי
ליה לההוא בישולא .ואף על גב דקיימא לן אין בגידין בנותן טעם ,נהי דהוא לית ביה
טעמא ולא צריך לשעוריה ,שמנו אסור דהא נהגו בו איסור .דאמר מר :שמנו מותר
וישראל קדושים נהגו בו איסור .ואית ביה טעמא בשמנו.
וקנוקנות שבו נמי מיסר אסירי מדרבנן .דאמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא
משמיה דרב :לא אסרה תורה אלא קנוקנות שבו .והיא ניהי ,קטינייתא .כי היכי
דאמרינן קנוקנות גפנים .עולא אמר :עץ הוא ,והתורה חייבתו .ואף על גב
דמיסתברא לן כותיה דעולא ,דגיד אמר רחמנא ולא קנוקנות ,מדרבנן מיסר אסיר,
ומשערינן ליה לבהדיה שמנו וקנוקנות.
אמר שמואל :לא שנו אלא שנתבשל בה ,אבל נצלה  -קולף ואוכל עד שמגיע לגיד.
איני והאמר רב הונא :גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מראש אזנו? שאני חלב
דמפעפע.
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וכי צלאו בחלבו מי מיתסר ,והא אמר רבה בר בר חנה :עובדא הוה קמיה דרבי
יוחנן בכנישתא דמעון ,בגדי שצלאו בחלבו ,ואתו ושיילוה לרבי יוחנן ואמר :קולף
ואוכל עד שמגיע לגיד .ההוא כחוש הוה .רב הונא בר יהודה אומר :כוליא בחלבה
הוה .רבין בר רב אדא אמר :כולכית באלפס הוה ,ואתו ושיילוה לרבי יוחנן ואמר:
ליטעמיה קפילא גוי.
[כיצד משערים טעם בלוע?]
אמר רבא :מריש הוה קשיא לן הא דתניא :קדרה שנתבשל בה בשר לא יבשל בה
חלב ,ואם בישל בנותן טעם .בישל בה תרומה ,לא יבשל בה חולין ,ואם בישל בנותן
טעם .ואמינא בשלמא תרומה טעים לה כהן ,בשר בחלב מאן טעים לה? והשתא
דאמר רבי יוחנן סמכינן על קפילא גוי ,אלמא לא מפסיד נפשיה ,דאם כן אמרין דלא
פקיע ,הכא נמי טעים קפילא גוי.
אמר רבא :אמור רבנן בטעמא ,ואמור רבנן בקפילא ,ואמר רבנן בששים .דאמר רב
נחמן :גיד בששים ואין גיד מן המניין .אמור רבנן בנותן טעם ובקפילא באי זה צד:
מין במינו דליכא למיקם אטעמא בששים ,מין בשאינו מינו דהתירא כגון תרומה
וחולין ,דאיפשר לטעומי כהן  -בנותן טעם .מין בשאינו מינו דאיסורא ,דלא איפשר
לטעומי כהן  -בקפילא גוי.
אמר רב ששת אמר רב אסי :חוטין שבחלב אסורין ואין חייבין עליהן .חוטין
שבכולייא אסורין ואין חייבין עליהן .לובן שבחוליא מותר .אמר אביי כותיה דרב אסי
מסתברא ,דאמר :לובן כוליא מותר ,דאמר רב פפא אמר רב יהודה אמר שמואל:
חלב שהבשר חופה אותו מותר .אלמא שעל הכסלים אמר רחמנא ,ולא שבתוך
הכסלים .הכא נמי שעל הכליות אמר רחמנא ,ולא שבתוך הכליות.
אמר רב פפא אמר רב יהודה אמר שמואל :חלב שעל המסס ובית הכוסות אסור
וענוש כרת ,וזה הוא חלב שעל הקרב.
אמר רבי אבא אמר רב יהודה אמר שמואל :האי תרבא דאקליבוסתא אסור ,וזה
הוא חלב שעל הכסלים.
אמר רבא אמר רב יהודה אמר שמואל :חוטין שביד אסורין .ואמר רב ספרא משה
מי אמר רחמנא לא תיכול בישרא? אמר ליה רבא :משה אמר רחמנא אכול דמא?
אלא חתכיה ומלחיה ואדחיה ואפיל לקדירה ,ושפיר דמי.
ואמר רב יהודה :ריש מעייה באמתא בעי גרירתא וזהו חלב שעל הדקין .ואמר רב
יהודה :חוטין שבעוקץ אסורין .חמשה חוטי איכא בכפלי ,תלתא מימינא ותרי
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משמאלה .תלתא מיפצלי לתרי תרי ,ותרי מיפצלי לתלתא תלתא .אי שליף להו
כשהן מחממי ,אתו בתרייהו .ואי לא  -צריך לחטוטי בתרייהו.
אמר אביי ואיתמא רב יהודה :חמשה חוטי איכא בחיותא ,תלתא אסירי משום
תרבא ,ותרי אסורי משום דמא דטחלי ודכפלי ודכולייתא משום תרבא דידא ודלועא
משום דמא .אמר רב כהנא ואיתמא רב יהודה :חמשה קרמי איכא בחיותא ,תלתא
אסירי משום תרבא ,ותרתי משום דמא ,דטחלי ודכפלי ודכולייתא משום תרבא.
ודבעי ודמוקרא משום דמא.
אמר שמואל :אין הבשר יוצא מידי דמו עד שמולחו יפה ומדיחו יפה יפה .איתמר רב
הונא אמר מליח ומדיח .במתניתא תנא מדיח ומליח ומדיח .ולא פליגי ,הא דחלילי
ביה טבחא הא דלא חלילי ביה טבחא .רב דימי מנהרדעא מלח ליה במילחא
גללניתא ,ומנפץ לה .אמר רב משרשיא :אין מחזיקין דם בבני מעיים ותרגומא
בהדרא דכנתא.
אמר שמואל :אין מניחין בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב .רב ששת מלח ליה
גרמא גרמא .תרין מאי טעמא לא ,דילמא פליט האי ובלע האי ,חד נמי דילמא פליט
האי גיסא ובלע האי גיסא .אלא לא שנא אמר שמואל משום רבי חייא :השובר
מפרקתה של בהמה קודם שתצא נפשה ,הרי זה מכביד את הבשר וגוזל את
הבריות דמבליע דם באיברים.
ברם צריך אילו היכא דאימלח אימלוחי בשרא בגידא נשיא ,מהו? למבושל מדמינן
ליה ,וצריך לשעוריה ,או דילמא לצלי מדמינן ליה וקולף ואוכל עד שמגיע לגיד .תא
שמע ,דהנהו אטמאתא דאימלוח בי ריש גלותא בגידא נשיא ,רבנו אסר ורב אחא
בר רב שרי .אתו שיילוה למר בר רב אשי ,אמר להו :אבא שרו .א"ל רב אחא בריה
דרב לרבינא :מאי דעתיך אי משום דאמר שמואל מלוח הרי הוא כרותח וכבוש הרי
הוא כמבושל ,והאמר שמואל :לא שנו אלא שנתבשל בה ,אבל נצלה בה קולף ואוכל
עד שמגיע לגיד .וכי תימא מאי כרותח דקא אמר שמואל ,ברותח דמבושל ,הא
מדקא הדר ,ואמר כבוש הרי הוא כמבושל ,מכלל דרותח של צלי קא אמר .שמע
מינה.
וישלח שאילתא כה
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למינסב עובד כוכבים או שפחה
ואי נסיב בת עובד כוכבים או שפחה ,זנות בעלמא הוא ולא תפשי בהו קידושי .ואי
מיגיירת עובד כוכבים או משתחררה שפחה ,לא צריכה גיטא מיניה.
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בת עובד כוכבים מנלן? דכתיב" :ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה",
מכלל דמעיקרא לא תיהוי בה הויה .שפחה מנלן? דכתיב" :שבו לכם פה עם
החמור" עם הדומה לחמור .והיכא דאיעברה וילידה מישראל בתרה דידה שדינן,
ליה דבת עובד כוכבים הואי עובד כוכבים ,דשפחה הוי עבד .כדתנן :כל מי שאין לה
לא עליו ולא על אחרים קידושין ,הוולד כמוה .ואיזו זו? זו וולד שפחה ונכרית.
משפחה מנלן דהוי עבד? דכתיב" :האשה וילדיה תהיה לאדוניה" .מנכרית מנלן
דהוי עובד כוכבים? דכתיב" :כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת
שנואה וילדו לו בנים" ,כל היכא דקרינן ביה כי תהיין ,קרינא ביה וילדו לו .שפחה
ונכרית דלא כתיב בה כי תהיינה ,לא קרינן ביה וילדו לו .ועובד כוכבים ועבד דקדשו
בת ישראל ונסבוה ,לא תפשי בה קידושי ולא צריכא גיטא מינייהו .עבד – מ"עם
הדומה לחמור" ,דכתיב" :שבו לכם פה עם החמור" .עובד כוכבים ,דתניא ר' חנינא
אומר" :והיא בעולת בעל" ,בעולת בעל יש להם ,נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להם.
וגבי ישראל איתקוש הוויוה להדדי ,דכל היכא דקני בכסף ובשטר ,קני נמי בביאה.
וכל היכא דלא קני בכסף ובשטר ,לא קני בביאה .והיכא דאיעברה מיניה וילדה ,לא
שדינן ליה בתריה ,מהכא ,דאמר רחמנא "למשפחותם לבית אבותם"  -היכא
דתפשי בה קידושי האי כיון דלגבי דידיה לא קרינן ביה כי תהיין ,לא קרינן ביה וילדו
לו בנים.
ובת ישראל דילדא מעובד כוכבים ,לא הווי עובד כוכבים ,ודילדא מעבד ,לא הואי
עבד.
ברם צריך עובד כוכבים ועבד הוא דלא הואי .מהו לאכשורי לבוא בקהל? ממזר מי
הואי אי לא מי אמרינן עובד כוכבים ועבד גמור הוא דלא הואי ,הא ממזר הואי .או
דילמא ממזר נמי לא הואי .מאי טעמא ,כיון דלא שדינן ליה בתריה לא מהני ליה
כלל ,אם תימצא לומר בפנויה כיון דאי מיגייר או מישתחרר חזיא ליה ולא הואי
ממזר .אשת איש שנתעברה וילדה מעובד כוכבים או מעבד מהו ,מי אמרינן ממזר
הואי דילפינן מאשת אביו ,דכתיב" :לא יקח איש את אשת אביו" וסמיך ליה "לא יבא
ממזר" ,מה אשת אב לא תפשי בה קידושי והולד ממזר ,אף כל דלא תפשי בה
קידושי הוולד ממזר ,או דילמא בהדי דידיה הוא דלא תפשי בה קידושי ,הא בבר
ישראל אחר תפשי בה קידושי ,לאפוקי עובד כוכבים ועבד דלא תפשי בה קידושי
כלל .אי נמי התם דאית ליה חייס וזרעיה אזיל בתריה ,הואי ממזר .אבל עובד
כוכבים ועבד כיון דלא אזיל זרעיה בתריה ,לא הואי ממזר.
תא שמע דאמר רבינא ,אמר לי רב גזא :איקלע רבי יוסי בר אבין לאתרין והוה
עובדא בפנויה ואכשר ,באשת איש ופסל .ואמר רב אשי לדידי אמר לי רב גזא :לא
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רבי יוסי בר אבין הוה ,אלא רבי יוסי בר זבידא הוה ,ואכשר בין בפנויה בין באשת
איש.
רב אשי אכשריה לרב מרי בר רחל למיקם בפורסי דשוקא דבבל ואף על גב דאמר
מר כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך ,האי כיון דאמו מישראל
מקרב אחיך קרינן ביה .אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבינא ,איקלע אמימר לאתרין
ודרש :הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש.
והילכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ,הוולד כשר בין בפנויה בין באשת
איש.

דרשה לחנוכה
שאילתא כו
שאילתא :דמיחייבין דבית ישראל לאודויי ולשבוחי קמי שמיא בעידנא
דמתרחיש להו ניסא.
דכתיב" :הללו את ה' כל גויים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו" ,אטו משום
דגבר עלינו חסדו הללו את ה' כל גויים ,אלא הכי קאמר ,הללו את ה' כל גויים מה
דעביד עימכון ,וכל שכן אנן ,דגבר עלינו חסדו .וכד מטי דוכתא דאיתרחיש להון
ניסא ,כגון מעברות הים ומעברות הירדן ומעברי נחלי ארנון ואבני אלגביש בבית
חורון ואבן שזרק עוג מלך הבשן למשה ואבן שישב עליה משה כשעשה מלחמה
בעמלק ואשת לוט וחומות יריחו שנבלעו במקומן  -כולן הרואה אותן צריך ליתן
הודאה ושבח לפני המקום.
מעברות הים ,דכתיב :ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים.
מעברות הירדן ,דכתיב :ויעמדו הכהנים נושאי הארון ברית ה' בתוך הירדן.
מעברות נחלי ארנון ,דכתיב :על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה ,תנא
את והב שני מצורעין היו והיו מהלכין בסוף מחנה ישראל אתו אמוראי עבדו להו
נקירתא דיתיבו בהו אמרו כי אתו ישראל למיעבר ניפוק עלייהו ונקטלינהו ואינהו לא
הוו ידעין דארונא מסגי קמיהו דישראל דקא מכיך טורי כי אתא ארונא אדיבוק טורי
בהדי הדדי וקטלינהו ורדא דמייהו לנחלי ארנונא כי אתו את והב גליאו להון לישראל
אמרו שירה ,שנאמר ואשד הנחלים.
ואבני אלגביש ,תנא אבנים שעמדו על גב איש וירדו על גב איש ,עמדו על גב איש,
זה משה דכתיב ביה "גם האיש משה" ,ואומר" :ויחדלו הקולות והבר"ד ,וירדו על גב
איש ,זה יהושע דכתיב ביה "ויהי הם במורד בין חורון וה' השליך עליהם" וגו' ואומר,
"קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו".
ואבן שזרק עוג מלך הבשן ,גמרא גמירי ליה אמר מחנה ישראל כמה הוי שיתא
פרסי אשיתא פרסי ,אמר איזיל איעקר טורא בר שיתא פרסי ואישדייה עלוויהו
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ואיקטלינהו .אזל ועקר טורא בר שיתא פרסי ואתביה ארישיה ,אייתי הקדוש ברוך
הוא קמצי ונקבוה ונחית ליה על צואריה .בעא למישלפיא משכו ליה שיני להכא
ושיני להכא ולא מצי למשלפיה ,והיינו דכתיב" :שיני רשעים שברת" ,אל תיקרי
שברת אלא שרבבת .משה כמה הוי עשר אמין שקל נרגא בת עשר אמין ושוור
עשר אמין ומחייה בקרסוליה וקטליה.
אבן שישב עליה משה בשעה שעה מלחמה בעמלק ,שנאמר" :וידי משה כבדים
ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה".
בשלמא כולהו ניסא אלא אשתו של לוט פורענותא הוא ,דכתיב" :ותבט אשתו
מאחריו ותהי נציב מלח" .אלא הכי קאמר על לוט ועל אשתו מברך שתים ,על
אשתו" :ברוך דיין האמת" ,ועל לוט אומר" :ברוך זוכר הצדיקים" ,דאמר רבי יוחנן:
אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הצדיקים ,שנאמר" :ויהי בשחת
אלוהים את ערי הככר ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה".
חומות יריחו שנבלעו במקומן ,דכתיב" :ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה
תחתיה".
וכד מטי יומא דאיתרחיש להו ניסא לישראל כגון חנוכה ופורים מיחייב לברוכי ברוך
אשר עשה ניסים לאבותינו בזמן הזה בחנוכה על שרגא בפורים על מקרא מגלה,
שנאמר :ויאמר יתרו ברוך ה' ,ומחייב למיגמר הליליא תמניא יומי דחנוכה ,דאמר
רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :שמנה עשר יום בשנה ולילה אחת יחיד גומר
בהן את ההלל ואלו הן:
שמונת ימי החג,
ושמונת ימי חנוכה,
ויום טוב הראשון של פסח,
ויום טוב של עצרת,
ולילה אחת של יום טוב הראשון של פסח,
ובגולה עשרים ואחד ושני לילות ,ואלו הן:
תשעת ימי החג,
ושמונת ימי חנוכה,
ושני ימים של פסח,
ושני ימים טובים של עצרת,
ומחייבינן לאדלוקי שרגא דחנוכה תמנייא יומין ,מכי עייל יום עשרים וחמשה בכסליו
עד מישלם תמנייא יומין .ומאן דמדליק מיחייב לברוכי ומאן דחזו נמי מיחייב לברוכי,
דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב :המדליק נר חנוכה צריך לברך ,ורבי ירמיה בר
אבא אמר :הרואה אותו צריך לברך.
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מאי מברך? אמר רב יהודה :המדליק ביום ראשון מברך שלש ,והרואה מברך
שתים ,מיכן ואילך המדליק מברך שתים והרואה מברך אחד" :בא"י אשר קדשנו
במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה" .והרואה מברך "ברוך שהחיינו" ו"שעשה
נסים".
היכן צונו? רב אויה אמר :מלא תסור .רב נחמן בר יצחק אמר :משאל אביך .ואפילו
אורח חייב לאישתתופי בהדי בעל הבית בנר חנוכה ,והוא שהיה רווק .אבל יש לו
אשה לא צריך שאנשי ביתו מדליקין בביתו .כי הא דאמר רב ששת :אכסניי חייב
בנר חנוכה ואמר רבי זירא :כי הוינן בי רב הווה מישתתפנא בפריטי בהדי אושפיזאי
.כי נסיבנא אמינא לא צריכנא דמדלקי עלי בגו ביתי.
ומיחייבינן לאדכורי בצלותא על הנסים ,ואינו חייב להזכיר בברכת המזון .מאי
טעמא? תפלה ,משום דחובה הוא לצלויי מחייב .אבל בסעודה דרשות היא ,לא
חייבו רבנן .בשבת ויום טוב מאי איכא למימר? אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב
משרשיא :אינו חייב להזכיר בברכת המזון ,ואם בא להזכיר מזכיר בברכת הארץ.
רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא ,סבר לאדכורי בבונה ירושלים .א"ל רב ששת:
כתפלה ,מה תפלה בהודאה אף ברכת המזון בהודאה.
ברם צריך שבת וראש חדש טבת דאיתנהו בחנוכה כד מצלי דמוספי מי צריך
לאדכורי על הנסים אי לא ,כיון דתפלת המוספין משום שבת וראש חדש הוא ולא
משום חנוכה לא צריך ,או דילמא יום הוא שנתחייב בארבע תפלות ,וצריך להזכיר
על הנסים .תא שמע ,דאמר רבי יהושע בן לוי :יום הכפורים שחל להיות בשבת
המתפלל תפלת נעילה צריך להזכיר של שבת ,מאי טעמא? יום הוא שנתחייב
בארבע תפלות .מאי שנא מדרבא ,דאמר רבא :יום טוב שחל להיות בשבת שליח
ציבור היורד לפני התיבה ערבית אינו צריך להזכיר של יום טוב ,שאילמלא שבת אין
שליח צבור יורד ערבית ביום טוב התם גבי שבת הוא דלאו חיובא הוא ,ומשום
סכנה הוא דתקינו רבנן ,אבל הכא חובא הוא.
אי נמי ברם צריך מהו לאדכורי של חנוכה בברכת המזון בשבת? תא שמע דאמר
רבי יהושע בן לוי :יום הכפורים שחל להיות בשבת המתפלל תפלת נעילה צריך
להזכיר של שבת .מאי טעמא? יום הוא שנתחייב בחמשה תפלות.
ברם צריך אי נמי מימר קאמרינן דמחייבינן לאדלוקי שרגא תמניא יומי ,דההוא לוגא
דאישתכח בהיכלא והוה ביה שעורא יומא חד ,ואדליקו מיניה תמניא יומי ,הלכך
תקינו רבנן תמניא יומי לאדלוקי שרגא דחנוכה לפרסומי ניסא .ומיתבעי ליה לבר
ישראל לאותובי לשרגא לתרע ביתא מבראי ,דלא חזיוה כל עובר ושב .דתניא נר
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חנוכה מצוה להניחה בפתח ביתו מבחוץ .אם דר בעליה מניחה בחלון הסמוכה
לרשות הרבים .ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו.
אמר רבא :וצריך נר אחר לאשתמושיה לאורה .ואי איכא מדורה לא צריך .ואי איכא
אדם חשוב ,אף על גב דאיכא מדורה צריך נר אחר לשימושו .ומצוה להניחה בטפח
הסמוך לפתח.
והיכא מנח ליה ,פליגי בה רב אדא בריה דרבא ורבי ירמיה מדפתי ,חד אמר :מימין
וחד אמר :משמאל .מאן דאמר מימין ,קא סבר כי היכי דלהוי תרתי מצוותא בחד
דוכתא נר חנוכה ומזוזה .ומאן דאמר משמאל ,קא סבר כי היכי דלהוי מזוזה מימין
ונר חנוכה משמאל ובעל הבית בטלית מצויצת ביניהן.
הילכתא מאי? תא שמע כבר אמרה תורה ושמרתם מצותי ועשיתם אותם ,ובאו
חכמים ופירשו וחקרו ועשו סייג לתורה.
ברם צריך נשי מי מחייבן בנר חנוכה או לא? מי אמרינן כיון דמצות עשה שהזמן
גרמא נשים פטורות ,או דילמא לדידהו נמי איתרחיש להו ניסא כדלגבר,י והילכך
נשי נמי מיחייבי בנר חנוכה.
הילכתא מאי? תא שמע ,דאמר רבי יהושע בן לוי :נשים חייבות בנר חנוכה מפני
שאף הן היו באותו הנס .מימר קא אמרינן נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוך
לפתח ,ואם היה דר בעליה מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים .היכא מנח ליה,
פליגי בה רב אחא בריה דרבא ורבי ירמיה מדפתי ,חד אמר :מימין וחד אמר:
משמאל והלכתא משמאל ,כדי שיהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ובעל הבית
מצויץ בטליתו ביניהם.
ברם צריך מאן דלית בידיה שיעור נר חנוכה ונר ביתו הי מינייהו עדיף? נר ביתו
עדיף משום שלום ביתו .אי נמי נר חנוכה וקידוש היום ,הי מינייהו עדיף? תא שמע
דאמר רבא :נר חנוכה ונר ביתו נר ביתו עדי,ף משום שלום ביתו .בעי רבא ,נר
חנוכה וקידוש היום הי מינייהו עדיף? קידוש היום עדיף דתדיר .או נר חנוכה משום
פרסומי ניסא .בתר דבעיא הדר פשטא נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא.
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לאדלוקי שרגא דחנוכה.
מאימתי היא מצותה? כך שנו חכמים ,משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק.
אם כבתה והותיר שמנה ,מוסיף עליו יום שני ומדליקו .ואם הותיר ליום שני ,מוסיף
עליו ליום שלישי ומדליקו .וכן שאר הימים .הותיר ליום שמיני ,עושה מדורה ומדליקו
בפני עצמו .דכיון דהוקצה למצוה אסור להסתפק ממנו.
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ומאי נר חנוכה? דתניא בכ"ה בכסליו יומי דלא למיספד ,שכשנכנסו יוונים להיכל
טימאו כל שמנים שבהיכל ולא היה להם שמן להדליק בבית המקדש .וכשגברו מלכי
בית חשמונאי ונצחום ,בדקו ולא מצאו שמן אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של
כהן גדול ,ולא היה בו להדליק אפילו יום אחד ,ונעשה להם נס והדליקו ממנו שמונה
ימים לשנה .אחרת קבעום ימים טובים בהלל ובהודאה.
תנו רבנן :חנוכה מצות איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן
המהדרין בית שמאי אומרים :ביום אחד מדליק שמנה מיכן ואילך פוחתין והולכין
ובית הלל אומרים ביום ראשון מדליק אחד מיכן ואילך מוסיף והולך ,אמר עולא :תרי
אמוראי במערבא רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבדא ,חד אמר :טעמא דבית שמאי
כנגד ימים הנכנסים ,וחד אמר :טעמא דבית הלל כנגד ימים היוצאים ,חד אמר:
טעמא דבית שמאי כנגד פרי החג ,וחד אמר :טעמא דבית הלל מעלין בקודש ולא
מורידין.

דרשה דחנוכה
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיקרא בסיפרא ולאגמורי באורייתא
ולאפטורי בנביא יומא בענייניה.
הילכות פסח בפסח הילכות עצרת בעצרת הילכות חג בחג ,דכתיב" :וידבר משה
את מועדי ה' אל בני ישראל" .ומצוה שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו ,ולמדרש נמי
בעניינה דיומא ,כדתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר :משה תקן לישראל שיהו
שואלין ודורשין בענינו של יום:
הילכות פסח בפסח,
הלכות עצרת בעצרת,
הילכות חג בחג,
בחנוכה קרינן בנשיאים,
בפורים קרינן בויבא עמלק,
ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים,
ואמר רבי יצחק נפחא :ראש חדש אדר שחל להיות בשבת מביאין שלשה ספרי
תורות וקורין אחת בעניינו של יום,
ואחת בראש חדש,
ואחת בכי תשא,
ואמר רבי יצחק נפחא :ראש חדש טבת שחל להיות בשבת מביאין שלשה ספרי
תורות וקורין:
אחד בעניינו של יום,
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ואחד בראש חדש,
ואחד בשל חנוכה,
בחנוכה ובפורים קורין שלשה,
בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ד' דאיכא מוסף מוסיפין גברא.
ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים,
חל להיות בתוך השבת מקדימין וקורין בפרשת שקלים ובשבת אחרת מפסיקין,
בשנייה זכור,
בשלישי פרה אדומה,
ברביעית החדש,
ואם חל להיות בששי בחמישית החדש אחר כך חוזרין לכסדרן.
לכל מפסיקין בראשי חדשים בחנוכה ובפורים בתעניות ובמועדות וביום הכפורים
בפסח קורים בפרשת מועדות וסימן מש"ך תור"א קד"ש בכספ"א פס"ל במדבר"א
של"ח בוכר"א
בעצרת בחודש השלישי וביום שני כל הבכור.
בראש השנה יום ראשון וה' פקד את שרה ,יום שני והאלוהים נסה את אברהם.
ביום הכפורים אחרי מות,
בחג בקרבנות החג,
בחנוכה בנשיאים,
בפורים ויבא עמלק,
בראשי חדשים ובראשי חדשיכם.
במעמדות במעשה בראשית
בתעניות ויחל משה
בשני ובחמישי ובשבת ובמנחה קורין כסדרן ואינו עולה להם מן המניין ,שנאמר:
וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו.
ברם צריך ראש חדש טבת שחל להיות בחול דבעינן למיקרא ארבעה ,תלתא בחד
עניינא וחד בחד עניינא הידא מקדימינן ברישא.
בשבת וראש חדש לא קא מבעייא לן ,דכיון דנפישי גברי כולהו קראן בדשבת
ומיפטר חד בדראש חדש.
שבת וחנוכה נמי הכי לא קא מבעייא לן דכולהו בדשבת וחד בחנוכה.
אלא כי קא מיבעיא לן ראש חדש וחנוכה בחול ,עניינא דראש חדש מקדימין דהא
תדיר והדר קרו תלתא וחד בדחנוכה ,או דילמא כיון דרביעי משום ראש חדש הוא
דקא קרי מקדימינן תלתא בדחנוכה וחד בדראש חדש.
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הילכתא מאי? תא שמע ראש חדש טבת שחל להיות בחול ,רבי יצחק נפחא אומר:
קורין שלשה בראש חדש ואחד בשל חנוכה ,ורבי אבדימי דמן חיפא אמר :קורין
שלשה בשל חנוכה אחד בשל ראש חדש .אמר רבי מני כותיה דרבי יצחק נפחא
מיסתברא ,דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם .אמר רבי אבין ,כותיה דרבי אבדימי
דמן חיפא מיסתברא ,מי גרם לרביעי שיבוא ,ראש חדש .הילכך רביעי דראש חדש
בעי למיקרא.
מאי הוי עלה רב יוסף אמר :אין משגיחין בראש חדש .ורבי אבא אמר :אין משגיחין
בחנוכה.
והילכתא :אין משגיחין בחנוכה ,אלא שלשה בשל ראש חדש ואחד בשל חנוכה ,וכן
הילכתא.

פרשת וישב
שאילתא כז
שאילתא :דאסיר להו לדבית ישראל למישנא חד חבריה.
דכתיב" :לא תשנא את אחיך בלבבך" .ואשכחן נמי דבדיל שנותא דשניוה אחוהי
ליוסף ,דכתיב" :וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום" ,נתגלגל הדבר וירדו אבותינו
למצרים.
תנו רבנן :לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו ולא יקללנו ולא ימרטטנו ,תלמוד
לומר :בלבבך ,בשנאה שבלב הכתוב מדבר .למימרא דשנאה בעלמא קאסר
רחמנא ,ואף על גב דלא קא עביד מידעם .ועונשא דשנאת חנם שקולה כנגד שלשה
עבירות ,ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים.
דתניא ,אמר רבי יוחנן בר תורתא :מפני מה חרבה שילה? מפני שהיו בה שני
דברים ,ואלו הן :גילוי עריות ובזיון קדשים .גילוי עריות דכתיב :ועלי זקן מאד ושמע
את אשר יעשו בניו לכל ישראל את אשר ישכבון .ביזיון קדשים מנלן? דכתיב :גם
בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן וגו' ויאמר אל האיש הזובח תנה בשר
לצלות לכהן ,ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי ,וכתיב "קטר יקטירון את החלב
ותהי חטאת הנערים גדולה עד מאד" וגו'.
ומפני מה חרב מקדש ראשון?
מפני שהיה בו עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים,
ע"ז דכתיב :כי "קצר המצע מהשתרע" עד שתעשה מסכה צרה ,ר' זירא ורבי
שמואל בר נחמני כד מטו להאי פסוקא בכו ,אמרי משכתב בו "כונס כנד מי הים",
תעשה לו מסכה צרה.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

64

גלוי עריות ,דכתיב :ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון.
שפיכות דמים ,דכתיב :וגם דם נקי שפך מנשה וגו'.
מקדש שני שאנו בקיאין בו ,שהיו עוסקין בתורה ובגמילות חסדים ובכל המצות,
מפני מה חרב?
מפני שנאת חנם שהיתה ביניהם .ללמדך שגדולה שנאת חנם כנגד ע"ז וגילוי עריות
ושפיכות דמים .ודאסיר למשנייה היכא דקא נהיג כשורה ,אבל לא נהיג כשורה ,שרי
למשנייה ולמלטייה ולמעבד ביה מעשה .דכתיב :ונשיא בעמך לא תאר  -בעושה
מעשה עמך.
ברם צריך היכא דהוא ידע ביה דלא קא נהיג כשורה לחודיה ,וסהדי אחריני ליכא
דידעי ביה ,מי שרי למשנייה אי לא .מי אמרינן כיון דלאו בר מעבד ביה דינא הוא,
מישנא נמי לא .או דילמא לעניין דינא הוא דאמר רחמנא עד דאיכא שני עדים ,אבל
למשנייה אפילו בכל דהוא .ואם תימצא לומר היכא דידע ביה הוה שרי למשנייה,
היכא דאמר ליה עד אחד ,מהו למסמך עליה ומשנייה .היכא דקים ליה בגויה לא
תיבעי לן דכמן דידע ביה הוא דמי ,מן מעשה דבת רב חסדא דסמיך עלה רבי אבא.
אמרה ליה ההיא איתתא דחשודא על שבועת שוא ,ואפכא רבא משבועתא
אשכנגדה .אמר כיון דקים לי בה דלא מישקרא ,כמאן דקא סמכינא אנפשאי דמי .כי
קא מיבעייא לן עד אחד דלא קים לן ביה ,כי אצריך רחמנא שני עדים לחייובה ממון,
אבל לחיובי שבועה אפילו בעד אחד ,דתניא לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל
חטאת ,לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם ,אבל קם הוא לשבועה .ושנאה לשבועה
מדמינן ליה ,וסגיא בעד אחד .או דילמא שנאה נמי כעון וכחטאת דמיא ,ובעינן שני
עדים.
תא שמע דתנו רבנן :שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן:
המדבר אחד בפה ואחד בלב,
והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו,
והרואה דבר ערוה בחברו ומעיד בו יחידי,
כי הא דטוביה חטא אתא זיגוד לחודיה ואסהיד ביה ,נגדיה רבא לזיגוד .אמר זיגוד,
טוביה חטא וזיגוד מנגד? א"ל :אין .דלחודך את ,ושם רע הוא דקא מפקת עילויה.
ואמר שמואל בר רב יצחק :מותר לשנאותו .אלמא סמיך על נפשיה ושני ליה,
דכתיב :כי תראה חמור שונאך ,מאי שונאך? אילימא שונא עובד כוכבים ,והא תניא
שונא שאמרו שונא ישראל ,ולא שונא עובד כוכבים .אלא פשיטא שונא ישראל .ואי
דקא עביד שפיר מי שרי למשנייה ,הא כתיב לא תשנא את אחיך בלבבך .ואי דאית
ביה שני עדים דמיגלייא מילתא ,שונאך הוא ולא שונא דכולי עלמא הוא ,שונא
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מיבעי ליה למיכתב ביה ,כדכתיב :האחת אהובה והאחת שנואה .אלא לאו כי האי
גונא ש"מ.
רב נחמן בר יצחק אמר :מותר לשנאותו ,דכתיב :יראת ה' שנאת רע .ואי דאית ביה
שני עדים צריכא למימר .השתא מעשה עבדינן ביה ,שנאה מיבעייא .אלא לאו כי
האי גוונא ,ש"מ.
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי :מהו למימר ליה לרביה ,ומשנייה היכי דמי
אי דידע בי ברביה דמהימן ליה כי בי תרי ,וקים ליה ,לימא ליה .ואי לא לא לימר
ליה .ש"מ דעל עד אחד לא סמכינן ,למימרא דשנאה נמי כעון וכחטאת דמי ,דאמר
רחמנא לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת .וכן הילכתא.
וישב שאילתא כח
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל לאישתעויי לישנא בישא חד על חבריה.
דתניא דבי ר' ישמעאל :כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד ע"ז וגילוי עריות
ושפיכות דמים .שנאמר" :יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות" ,ע"ז
איקרי גדולה ,דכתיב" :אנא חטא העם הזה חטאה גדולה" .גילוי עריות איקרי
גדולה ,דכתיב" :ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת" .שפיכות דמים איקרי גדול,
דכתיב" :גדול עוני מנשוא" .אבל לשון הרע איקרי גדולות ,דכתיב "לשון מדברת
גדולות".
אימא גדולות גדולות תרתי .א"כ להידא מפקעת לה כי היכי דאסיר ליה לאישתעויי,
הכי אסיר לקבוליה .דאמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה :כל המספר לשון
הרע ,וכל המקבלו ,וכל המעיד עדות שקר לחברו" ראוי להשליכו לכלבים .שנאמר:
"לא תשא שמע שוא" ,וסמיך ליה "לכלב תשליכון אותו".
קרי ביה נמי לא תשיא .וכי אסיר לקבוליה למעבד ביה מעשה ,אבל למיחש ליה
מיבעי .דאי אמרין ליה פלניא קא מהדר בתרך למקטלך ,או לצעורך ,מיבעי ליה
לנטוריה נפשיה מיניה .דאמר מר ,האי לישנא בישא ,אף על גב דלקבולי לא מיבעי,
למיחש ליה מיבעי .דהכי אשכחן בגדליה בן אחיקם ,דאמר ליה יוחנן בן קרח עילויה
ישמעאל בן נתניה ,ולא חש למילתיה ואיענש .דכתיב" :והבור אשר השליך שם
ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליה" ,וכי גדליה הרגן ,והלא
ישמעאל הרגן? אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש .ואיענש,
והעלה עליו הכתוב כאילו הרגן.
ולא מיבעייא מילתיה דליתיה דאסיר ליה לאיניש למימר ,דהוא שקרא ,אלא אפילו
מילתא דאיתיה ,ואמר ליה ההוא מן דהוא ולא יהיב ליה רשותא למימר לאחרינא,
אסיר ליה למימר .דאמר רבי מנסיא בריה דר' מנסיא משמיה דרבי מנסיא רבה:

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

66

מניין לאומר דבר לחברו שהוא ב"בל יאמר" ,עד שיאמר לו "לך ואמור" ,שנאמר:
"וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר" "ויאמר ה' אל משה אמור אל
הכהנים"" ,אמור ואמרת אל זקני ישראל".
ברם צריך אילו היכא דאמרה למילתא קמי ביה תלתא ,מהו למיזל למימרא ליה
למריה או לאחריני .כיון דאמר מר עד שיאמר לו לך ואמור ,בי תלתא נמי כיון דלא
אמר להו לך ואמור  -לא ,או דילמא הני מילי כי צריך למימר ליה לך ואמור ,היכא
דלא אמר קמי ביה תלתא ,ואמרה בצינעא .אבל היכא דקא אמר קמי ביה תלתא,
הויא כי פרהסיא ,וכמן דאמר ליה לך ואמור דמי.
תא שמע דאמר רבה בר רב הונא :כל מילתא דמתאמרה באפי בי תלתא ,אין בו
משום לישנא בישא כי אזיל ואמר ליה למריה ,דהוה ליה כי פרהסיא.

פרשת מקץ
שאילתא כט
שאילתא :דאילו מאן דחזא בחילמיה דמשמתין ליה צריך ביה עשרה דתנו
הילכתא דשרו ליה.
ואפילו חזיא ליה שפחה או עבד או קטן בחלמיה .דאמר מר זוטרא ,והוא דגמירי
אבות ומדות .אבל מתנן ולא תנן ,לאו .וצריך למיטרח עד פרסה .ואי ליכא דתנו
אפילו מתנן ולא תנן ,ואי ליכא אפילו בי עשרה בעלמא .ואי ליכא ביה עשרה
בעלמא ,נפיק לרשות הרבים ואי מיתרמו ליה ביה עשרה לישרו ליה ,ואי ליכא אפילו
בי תלתא .מאי טעמא? רחמי הוא דקא בעי עילויה.
אמר ליה רבינא לרב אשי :ידע מאן שמתיה ,מהו למיזל לגביה למישתרי ליה? אמר
ליה :דילמא שויוה שליחא לשמותיה .שויוה למישרא ליה לא שויוה.
א"ל רב אחא בריה דרבינא לרב אשי :חזא דשמתיה ושרו ליה ,מהו? אמר ליה:
כשם שאי איפשר לבר בלא תבן ,כך אי איפשר לחלום בלא דברים בטלים .דילמא
מישרא דחזא דברים בטלים בעלמא הוא דחזא .רבינא הוה ליה חרטא דנידרא
לאינשי ביתיה ,אתא לקמיה דרב אשי ,א"ל :בעל מהו שיעשה שליח לחרטת
אשתו? ולא איזדקיק ליה .אמר ליה :חזי היכא דאיכא תלתא דמיכנפן ממילא לישרו
לה .ש"מ תלת:
ש"מ בעל נעשה שליח לחרטת אשתו .דוקא לחרטת נדרא ,אבל למישרא שמתא
עד דאתיה היא.
וש"מ אין מפירין נדרים במקום הרב.
וש"מ בי תלתא דמיכנפן ממילא שפיר דמי ,ולמשרא שמתא דחלמא .אפילו לכנופי
נמי ,ואפילו במקום הרב שפיר דמי .מאי טעמא? דלא לישתהי בשמתיה.
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ויחיד מומחה נמי שרי שמתא.
אמר רבי יונה אמר מר זוטרא אמר רב זעירא :כל הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא
רשע ,שנאמר :ושבע ילין בל יפקד רע .שבע כתיב ,אמר רבי חנא בר חימי אמר רבי
פדת אמר רבי יוחנן :כל המשביע עצמו מדברי תורה ,או קורא קריית שמע על
מיטתו ולא לן ,אין מבשרין אותו בשורות רעות ,שנאמר :ושבע ילין בל יפקד רע.
אמר רב חנא בר הינדא אמר רבי פדת אמר רבי יוחנן :הרואה חלום ונפשו עגומה,
יפרטנו בפני שלשה .איני ,והא אמר רב חסדא :חילמה דלא מיפשרא כאיגרתא דלא
מיקריא ,למימר דחילמא בישא כי לא מיפשר טפי מעלי .אלא אימא :יטבינו בפני
שלשה.
אמר רבי ברכיה :לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד עשרים ושתים שנה ,מנלן?
מיוסף ,כשחלם החלומות היה בן שבע עשרה שנה ,ובעומדו לפני פרעה היה בן
שלשים שנה .משבע עשרה ועד שלשים – שלוש עשרה שנה ,ושבע שני השובע
ושתי שנים של רעב ,הרי עשרים ושתים שנה .אמר רבי לוי :חלום אף על פי שכולו
אינו מתקיים מקצתו מתקיים ,מנלן? מיוסף ,דכתיב :הבא נבא אני ואמך וההוא
יומא אימיה לא הואי.
ברם צריך אילו היכא דאמר ליה בחילמיה ,זוזי דשבק אבוך בדוכתא פלניא מחתין
וכך וכך הוו ,וכך וכך מנייהו צדקה ,וכך וכך מינייהו דהקדש או דמעשר או דפלוני
הם ,ואזל ואשכח הם הכי נמי מיבעי ליה למיסמך על חילמא אי לא .מי אמרינן
מדאשכח כולה מילתא קושטא ,הכי נמי קושטא היא .או דילמא האי לצעורי בעי,
ואפוקיה ממונה בהכי לא מפקינן.
תא שמע דתניא :הרי שהיה מצטער על מעות מעשר שני שהניח לו אביו ,ובא בעל
חלום ואומר לו כך וכך הם ,ובמקום פלוני הם ,ושל פלוני הם ,ומעשר שני הם ,זה
היה מעשה ואמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.

דרשה עשיר ועני ורשע באין לדין
שאילתא ל
שאילתא :דאילו מאן דמחייב שמתא ומשמתין ליה בי דינא מיחייב למינהג
נזיפותא בנפשיה כאבל.
כדתניא מתעטפין ויושבין כמנודין וכאבלין .למימרא דמחייב בעיטוף הראש כאבל,
ואסור בתשמיש המטה ובנעילת הסנדל כדתניא .וכן את מוצא במנודה ובאבל מהו
ברחיצה? אמר רב יוסף :כשאמרו אסור ברחיצה ,לא אמרו אלא כל גופו ,אבל פניו
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ידיו ורגליו מותר ,וכן את מוצא במנודה ובאבל מאי לאו אכולהי לא אשארה איבעייא
להו.
מהו בשאילת שלום? אמר רב יוסף :תא שמע ובשאלת שלום שבין אדם לחברו
כבני אדם הנזופים למקום .א"ל אביי :דילמא מנודה לשמים שאני דחמיר.
מהו בדברי תורה? אמר רב יוסף :תא שמע ,מנודה שונה ושונין לו ,נשכר ונשכרין
לו ,מוחרם לא שונה ולא שונין לו ,לא נשכר ולא נשכרין לו .אבל שונה הוא לעצמו
שלא יפסיד מתלמודו ,עושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו.
מהו בעשיית מלאכה? תא שמע נשכר ונשכרין לו.
אמר רבי אלעאי אמר רב :נידוהו בפניו ,אין מתירין לו אלא בפניו .שלא בפניו,
מתירין לו בפניו ושלא בפניו .בפניו פשיטא ,מהו דתימא שלא בפניו ,אתי לפקפוקי
קמ"ל.
אמר רב גידל אמר רב :השומע הזכרת השם לבטלה מפי חברו צריך לנדותו .לא
נדהו הוא עצמו יהא בנידוי .ואין עניות מצויה אלא בבית שמזכירין בו שם שמים
לבטלה .ועניות קשה כמות ,דתניא רשב"ג אומר :כל מקום שנתנו חכמים עיניהם,
או מיתה או עוני .אמר רבי אבא :הוה אזילנא בתריה דרב הונא ,שמע לההיא
איתתא דאפקה שם שמים לבטלה ,שמתא ,ושרא לה לאלתר.
שמע מינה תלת:
ש"מ השומע הזכרת השם לבטלה מפי חברו צריך לנדותו
וש"מ נידוהו שלא בפניו מתירין לו שלא בפניו
וש"מ אין בין נידוי להפרה ולא כלום.
אמר רב גידל :תלמיד חכם מנדה לעצמו ומיפר לעצמו .כדמר זוטרא ,דמר זוטרא כי
הוה מיחייב בר בי רב שמתא ,משמית נפשיה ,והדר משמית ליה לדיליה .כי הוה
אזיל לביתיה שרי לנפשיה ,והדר שרי ליה לדיליה .פשיטא ,בי דינא הם הכי
עבדינא .מהו דתימא הוה ליה חבוש ,ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין .ואפילו
שמית נפשיה משמיה דגברא רבא ,ואפילו שמית נפשיה בי דינא ,מהו דתימא הוו
חבוש ,קמ"ל .וכן דמשתמית ומית בשמתיה סוקלין ארונו ,כדתנן :כל המתנדה ומת
בנידויו ,ב"ד סוקלין את ארונו.
ברם צריך היכא דנידוהו על תנאי ,אי נמי נדה עצמו על תנאי ,כגון דאמר אי לא
מקיימנא הדא מלתא אתא בנידוי ,וקיימה ,מי צריך הפרה אי לא .מי אמרינן כיון
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דקיימה למילתיה ,בטיל ליה ממילא ,או דילמא בהפרה תליא מילתא ,ועד דמשתרו
ליה איתשרויי לא בטיל נידוייה.
תא שמע דאמר רב יהודה אמר רב :נידוהו על תנאי ,ואפילו מעצמו צריך הפרה.
מנ"ל מיהודה ,דתניא" :אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל
הימים" .אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מאי דכתיב" :יחי ראובן ואל
ימות" "וזאת ליהודה" ,ברישא שמעון ולוי איבעי ליה לברוכי ,והדר ליהודה .ועוד
מאי דכתיב וזאת ,אלא ,כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ,היו עצמותיו
מגולגלין בארון ,עד שבא משה ובקש רחמים עליהם .אמר לפניו :רשב"ע ,מי גרם
לראובן שיודה במעשה בלהה? יהודה .מיד שמע ה' קול יהודה.
תנא על איבריה לשפא לא הוו קא מעיילין ליה למתיבתא דרקיעא .אמר ואל עמו
תביאנו .לא הוה ידע למישקל ולמיטרא בשמעתא ,אמר ידיו רב לו .לא הוה סלקא
ליה שמעתא אליבא דהילכתא ,אמר ועזר מצריו תהיה .מאי טעמא? משום דלא
שרא לנפשיה.
והילכתא נידוהו על תנאי ,אי נמי נדה עצמו על תנאי ,אף על גב דקיים  -צריך
הפרה.

דרשה הגיע שבעה במרחשון ולא ירדו גשמים
שאילתא לא
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לרחומי חד בחבריה.
מאן דצריך פרנסה מיבעי ליה לפרנוסיה ,ומאן דצריך לאוזפא מיבעי ליה לאוזפיה,
ואילו מאן דאוזף ליה לחבריה על ידי ערבא לא מיתבעי ליה דתבעיה לערבא
ברישא ,אלא תבע ליה ליזופא ברישא ,ואי לא פרע ליה אזיל בתר ערבא ,כדתנן
המלוה את חברו על ידי ערב לא יתבע מן הערב תחילה .מאי טעמא? רבה ורב
יוסף דאמרי תרויהו :גברא אשלמת לי ,גברא אשלימית לך.
מתקיף לה רב נחמן :האי דינא דפרסאי הוא דינא דפרסאי אדרבה פרסאי בתר
ערבא אזלי אלא כי דינא דפרסאי דלא יהבין טעמא למילתייהו .אלא אמר רב נחמן:
מאי לא יפרע מן הערב ,לא יתבע מן הערב תחילה .תניא נמי הכי :המלוה את חברו
על ידי ערב ,לא יתבע מן הערב תחילה .ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה,
יתבע מן הערב תחילה.
אמר רב הונא :מניין לערב שמשתעבד ,שנאמר :אנכי אערבנו מידי תבקשנו .א"ל
רב חסדא :התם יהודה גופיה לוה הוא ,דכתיב" :שלחה הנער אתי" .אלא אמר רב
חסדא מהכא" :בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפך נוקשת באמרי פיך נלכדת
באמרי פיך עשה זאת אפוא בני והנצל ,כי באת לכף רעך לך התפרס ורהב רעך"
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אם ממון יש לו בידך התר לו פיסת יד ,ואם לאו הרבה עליו רעים .ואף על גב
דלביתיה דיזופא ,אסיר ליה למוזפנא למיעל ולמיסב משכונא .דכתיב" :כי תשה
ברעך משאת מאומה" ,לביתיה דערבא עייל ונסיב משכונא ,דתניא" :לא תבוא אל
ביתו לעבוט עבוטו" ,לביתו של לוה אי אתה נכנס ,אבל אתה נכנס לביתו של ערב.
וכן הוא אומר לקח בגדו כי ערב זר ,ואומר "בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך".
דבר אחר :לביתו אי אתה נכנס ,אבל אתה נכנס על שכר חמר ועל שכר כתף ועל
שכר פונדק ועל שכר דיוקנאות .יכול אפילו זקפן עליו במלוה? תלמוד לומר" :משאת
מאומה".
אמר אמימר :ערב שמשתעבד ,מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה .מאי טעמא? כיון
דהכי קאמר ליה ,אי לא פרע לך יזופא אנא פרענא לך אסמכתיב הוא ,והא מוקים
ליה במי שארצה אפרע; אי נמי בקבלן אמר ליה רב אשי לאמימר :והא מעשים בכל
יום אסמכתיב לא קניא ,וערב משתעבד .אלא בההיא הנאה דקא סמיך אדבוריה
וקא מוזיף ליה ,גמר ומשעבד נפשיה.
ברם צריך הני מילי ערב בשעת מתן מעות הוא דלא צריך קניין ,היכא דאוזופיה
ולסוף קא תבעיה ואמר ליה הב לי ערבא ,דלא מהימנת לי .ואתא האי והוה ערבא,
מי צריך קניין לאישתעבודי אי לא? מי אמרינן כיון דלא אהימנותיה קא סמיך
ואוזפיה ,הוה ליה אסמכתא בעלמא ,אי קנו מיניה אין אי לא לא .וכי לימא מר הכא
נמי שביק אהימנותיה ,לא דמי דהתם אמר ליה אי לאו אנת לא הוו נפקין זוזי מן ידי.
אבל הכא מי יימר דהוה מצי מפיק מיניה ,או דילמא כיון דשייך נפשיה בשיעבודא
קמא משתעבד כי קמא.
תא שמע ,דתנן ערב היוצא לאחר חיתום שטרות ,גובה מנכסים בני חורין מעשה
בא לפני רבי ישמעאל ואמר :גובה מנכסים בני חורין אמר לו בן ננס :אינו גובה לא
מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין ,אמר לו :למה? אמר לו :הרי שחנק אחד
בשוק .מצאו אחר ואמר לו :הנח לו ,ואני אתן לך ,פטור שלא על אמונתו הלווהו.
אלא אי זה ערב שהוא חייב ,אם אמר לו הלויהו ואני אתן לך חייב ,שהרי על אמונתו
הלווהו,
אמר רבי ישמעאל :הרוצה להתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין לך בתורה מקצוע
גדול מהן שהן כמעיין הנובע .והרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את בן ננס .ואמר
רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :אף על פי שקילס ר' ישמעאל את בן ננס ,הלכה
כמותו.
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איבעייא להו בחונק את חברו מאי ,תא שמע ,דאמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן :חלוק
היה רבי ישמעאל אף בחונק ,והלכה כמותו אף בחונק .אמר רב יהודה אמר שמואל:
חנוק שקנו מידו משתעבד .חנוק הוא דקא אניס ליה ואתא האי והוה ליה ערבא הוא
דצריך קניין ,אבל בעלמא היכא דקא תבע ליה בדינא לא צריך קניין .ורב נחמן אמר:
אחד זה ואחד זה צריכין קניין .אבל ערב דקביל בבית דין לא צריך קניין והלכה כרב
נחמן.
אי נמי ברם צריך היכא דטבעיה ליזופא ולא קא פרע ליה ,ואית ליה ניכסי ,מי אית
ליה דינא דתבע ביה לערביה אי לא ,או דילמא כיון דאית ליה ניכסי ליזופא ,לא מי
אמרינן דמצי מזופנא ,א"ל לערבא אי לאו לאשתלומי מן ניכסיך לא בעיתך ערבא,
או דילמא מצי .אמר ליה :האי דעבדית לך ערבותא ,דאי מישתדפי ניכסיה הוא,
אבל כי איתינון ליה ניכסיה נכסוי דבר אינש אינון מערבין ליה ,וערבותא דנכסוי
דנפשיה עדיפא מערבותא דילי .תא שמע ,דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן:
לא שנו שאין נכסים ללוה ,אבל יש נכסים ללוה לא יתבע מן הערב .ומוקים ליה
למתניתין דפליגי רשב"ג בקבלן ,דמר סבר אפילו במקום קבלן ערבותא דנכסיה
עדיפא ,ומר סבר קבלנות עדיפא אבל ערב דכולי עלמא דברי הכל ערבותא דנכסיה
עדיפא .והיכא דאמר ליה נמי ממי שארצה אטול ,כי קבלן דמי.
היכי דמי ערב והיכי דמי קבלן ,אמר רב הונא :הלוהו ואני ערב ,הלוהו ואני פורע,
הלוהו ואני חייב ,הלוהו ואני אתן  -כולן לשון ערבות הן .תן לו ואני קבלן ,תן לו ואני
פורע ,תן לו ואני חייב ,תן לו ואני אתן  -כולן לשון קבלנות הם.
סימן ע'פ'ח'ן ק'פ'ח'ן.

פרשת ויגש
דרשה שנים שהיו בעיר אחת
שאילתא לב
שאילתא :דאסר להון לדבית ישראל למיעצר פירי ,כגון עיבורא וחמרא ומישחא
דחיי ברייתא אינון.
ומאן דעבד הכי ,לא הוה ליה מחילה לעולם .דתניא ,עוצרי פירות ומלוי בריבית
ומקטיני איפות ומפקיעי שערים ,עליהן הכתוב אומר:
"נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח את כל מעשיהם לאמר מתי יעבר
החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל
ולעוות מאזני מרמה".
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אלא כי משכח רווחא דנקא מתבעי ליה לזבוני ,דאמר שמואל :אין מוסיפין על
המדות יותר משתות ,ולא על המטבע יותר משתות ,והמשתכר אל ישתכר יותר
משתות .הני מילי דקא זבין ומזבין ,אבל יתירין ליה מן פירי דנפשיה ,וקא בעי ביה
לעכוביה עד דקיימי לדמיה ,ומזבין ליה  -רשותא בידיה .דאמר רב :עושה אדם את
קבו אוצר .ובזמן דאיכא בצורתא ,לא ליבמ' מר מאי דאית לי אנא איכול ואישתי
כדרגילנא ,אלא מיתבעי ליה למינטר כי היכי דליצטער בהדי כולי עלמא .דתניא,
בשעה שהציבור בצער ,אל יאמר יחיד אלך אוכל ואשתה ושלום עליך נפשי .ואם
עשה כן ,שני מלאכים המלוין אותו מניחין ידיהן על ראשו ואומר לו ,פלוני זה שפירש
מן הציבור ,אל יראה בנחמת ציבור.
אמר רב יהודה אמר רב :כל המרעיב עצמו בשני ריעבון ,ניצול ממיתה משונה,
שנאמר" :ברעב פדך ממות" .האי ברעב ,מרעב מיבעי ליה .אלא בשכר שמרעיב
עצמו בשני ריעבון ניצול ממיתה משונה .אמר ריש לקיש :אסור לאדם שישמש
מיטתו בשני ריעבון שנאמר" :וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב" ,מכלל
דבשני ריעבון לא שימש .ולמאן דלית ליה בני שרי ,דתני :חסוכי בנים משמשין
מיטותיהן בשני רעבון.
ברם צריך בזמן דאיכא בצורתא ,מהו למיעצר איניש פירי דנפשיה ,עד דקיימן לדמי.
אי נמי שאר פירי ,כגון רמוני וחרובי דלאו חיי דברייתא אינון ,כגון עיבורא וחמרא
ומישחא מאי ,כיון דלא קא זבין ומזבין ,ומן נפשיה הוא דיתירין ליה ,ושאר פירי נמי
כיון דלאו חיי דברייתא אינון ,אף על גב דקא זבין ומזבין לא קא דחיק תרעא ,או
דילמא כיון דבשני בצורת אינון לא ,דקא אתי לעיולי מארה בשערים ,כיון דמיתעצר
תרעא דשאר פירי ,אתי נמי לאיתעצורי תרעא דעיבורא וחמרא ומשחא דחיי נפש
אינון .ולדיליה נמי דחזיין אינשי דליכא למיזבן אתי נמי לעיולי מארה בשערים.
תא שמע ,דתניא אין עוצרין פירות בארץ ישראל דברים שיש בהן חיי נפש ,כגון
עיבורא וחמרא ומשחא .אבל תבלין כמון ופלפלין מותר .ומותר לו לאדם לאצור
פירות בארץ ישראל שלש שנים :ערב שביעית ,ושביעית ומוצאי שביעית ,משום
דלא זרעין ומסקין .ושרי לנטורי מן שתא לשתא .במה דברים אמורים? בלוקח מן
השוק ,אבל משלו מותר .ובשני בצורת אפילו קב חרובין לא יאצור ,מפני שמכניס
מארה בשערים .מיהא שמעינן ,הלוקח מן השוק למכור ,לא שנא שלא בשני ריעבון
ולא שנא בשני ריעבון ,לא שנא דברים שהן חיי נפש ולא שנא דברים אחרים ,כגון
שאר פירי  -אסיר ליה למיעבד .אבל מן דנפשיה דיתיר בלא שני בצורת ,שרי ליה
לעכוביה עד דקאים לדמיה ,ואפילו פירי דאינון חיי נפש .ובשני בצורת אסיר ליה
למיעצר אפילו שאר פירי דלא חיי נפש אינון.
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פרשת ויחי
דרשה המקבל שדה מחברו
שאילתא לג
שאילתא :דאילו שכיב מרע דיהיב מתנה ומית מתנתו מתנה.
ואף על גב דבריא דיהיב מתנה לא מקניא ליה במטלטלי עד דמשיך ,במקרקעי עד
דמחזיק ,או בשטרא או בחליפין; שכיב מרע לא צריך ,כיון דאמר מר מתנת שכיב
מרע ממילא מקנייא .דאמר רבי זירא אמר רב ,מניין למתנת שכיב מרע שהיא מן
התורה? שנאמר :והעברתם את נחלתו לבתו ,למימרא דיש לך העברה אחרת
שהיא כמוה בירושה דממילא קניא .ואיזו זו? זו מתנת שכיב מרע דיהיב מתנה
מתנתו קיימת.
ואמר רבא אמר רב נחמן :מתנת שכיב מרע מדרבנן היא ,וחיישינן שלא תיטרף
דעתו עליו דילמא עד לא משיך ומחזיק מיטרפא דעתיה ,וכד אתי לאחזוקי בהנהו
ניכסי אישתכח דבלא דעתיה דשכיב מרע משיך; או מחזיק להון ,ואמרינן אי הוה
בדעתיה הוה הדר ביה ,דקיימא לן כל שאילו עומד חוזר במתנתו ,הילכך תיקנו רבנן
דמקני שכיב מרע בדיבורא לחודא ,ולא צריך לא קניין ולא חזקה ולא משיכה .דאי
מצריך ליה מר משיכה וחזקה ,סבר דילמא לא מיתעבד מאי דקא בעי ,ומעייל
טירדא בדעתיה.
והיכא דפליגינון לכולה נכסיה ,ועמד מחליו ,חוזר בו ,ואף על גב דקנו מיניה ,דאיכא
למימר מתנת בריא קא יהיב חוזר בו ,דאמר שמואל :שכיב מרע שכתב כל נכסיו,
אף על גב שקנו מידו ,אם עמד – חוזר .בידוע שלא היה קניין אלא מחמת מיתה.
והיכא דשייר מן נכסיה דאי קאים סמיך עלייהו ,אם עמד אינו חוזר.
ברם צריך היכא דשייר דקאמר מתנתו מתנה ,מי צריך קניין אי לא .מי אמרינן כיון
דשכיב מרע הוא לא צריך קניין ,דאם כן אתי לאיטרופי דעתיה; או דילמא הני מילי
היכא דקא מפקיד אכולהו נכסיה ,דקא מסיק אדעתיה דמית ,דחשו ליה רבנן דילמא
מיטרפא דעתיה .אבל הכא כיון דמקצת הוא דקא מפקד ,ולא קא מפקד אכולהו
ניכסי ,בתורת בריא קא יהיב ליה ,ולא קא מסיק אדעתיה מיתה וצריך קניין.
תא שמע ,דאיתמר מתנת שכיב מרע במקצת צריכא קניין .ואף על גב דמית ,מצוה
מחמת מיתה הוא ,לא בעי קניין .ואם עמד (אינו) חוזר ,אף על פי שלא קנו מידו.
והמחלק כל נכסיו ,אף על פי שקנו מידו ,אם עמד חוזר ,אם מת אינו חוזר ,אף על
פי שלא קנו מידו.
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אי נמי ברם צריך שייר קרקע כל דהוא ,דקא תני דוקא קרקע ,או דילמא אפילו
מטלטלי כל שהוא ,דקתני כל שהוא ממש ,או דילמא כדי פרנסתו .תא שמע ,דאמר
רבא אמר רב נחמן :חמשה עד שיכתבו כל נכסיהם ,ואלו הן :שכיב מרע ,ועבדו,
ואשתו ,ובניו ,ושברחו .וסימן ע'ש'ב'ב.
פירוש :שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ,לא עשה כלום ,אלא אם כן שייר כל
שהוא .ולאו קרקע דוקא ,אלא שייר דוקא .עבדו  -הכותב כל נכסיו לעבדו ,יצא
לחירות .שייר כל שהוא ,לא יצא .אשתו  -הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא
אפיטרופא הא שייר קרקע כל שהוא ומת מתנתו קיימת ,ואף על גב דלאו קנו מיניה,
דאי מצוה מחמת מיתה לא בעי קניין .והני מילי הוא דמית ואי לא מית אף על גב
דקנו מיניה וקים ,הדר בכל דעבד ,דמצוה מחמת מיתה .ובניו  -פירוש הכותב כל
נכסיו לבניו ,וכתב לאשתו קרקע או מטלטלי כל שהוא בפניה ושתקה ,איבדה
כתובתה .ואי צווחת הא צווחת .ושברחו  -פירוש המברחת כל נכסיה מבעלה מיקמי
דתיהוי ליה ,לא עשתה ולא כלום .ואם שיירה כל שהוא שפיר עבדת.
ובכולהו אפילו מטלטלי הוי שיור ,לבד מכתובת אשה ,דמקרקעי תקינו רבנן,
מטלטלי לא תקינו רבנן .ואף על גב דפליגי עליה רב יהודה ורבי ירמיה בר אבא,
הילכתא כרב נחמן בדיני ,דקאמר בכולהו מטלטלי נמי הוי שיור ,לבד מכתובת
אשה .מדקאמר עד שיכתבו כל ניכסיהן ,אלמא קרקע לאו דווקא ,כל שהוא דווקא,
ולא בעינן כדי פרנסתו.

שכיב מרע שכתב כל נכסיו
ויחי שאילתא לד
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיעסק בשיכבא ולמקבריה.
אמר רב יהודה אמר רב :מת בעיר ,כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה .הני מילי
היכא דלא מיפלגי מתא בחבורתא ,אבל אי מיפלגא מתא בחבורתה ,הני דרמו
עלייהו לאיעסוקי ביה אסירי ,אבל הנך אחריני ,אף על גב דאתן לכבוד בעלמא לא
אסירי .כדהא ,רב המנונא איקלע לההיא מתא ,שמע קל שיפורא דשיכבא ,חזא
הנהו אינשי דקא עבדי עיבידתא ,אמר להו להוו הנך אינשי בשמתא דרב אמרי ליה
בחבורתא מיפלגא מתא .אמר להו :אי הכי שרי לכו .והיכא דאיכא מת מצוה דלית
ליה קוברין ,כולי עלמא מחייבים לאיעסוקי ביה ,דכתיב :אחרי ה' ילכו כאריה ישאג.
ואמר רבי חמא ברבי חנינא :אחרי מדותיו של הקדוש ברוך הוא.
דרש רבי שמלאי :תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים .תחילתה
גמילות חסדים ,דכתיב :ויעש ה' אלוהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ,וסופה
גמילות חסדים ,דכתיב :ויקבר אותו בגיא .ואפילו כהן גדול ונזיר דאין מיטמין למת
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ולקרוביהן ,למת מצוה יטמא .ואי ליכא איניש אחרינא לאיעסוקי ביה מעסיקין ביה
אינון ,דתנן כהן גדול ונזיר אין מיטמין לקרובין אבל מיטמין למת מצוה .מנלן?
דכתיב :לאביו ולאמו לא יטמא .לאביו ולאמו אינו מטמא ,אבל מטמא הוא למת
מצוה.
ומבטלין תלמוד תורה לכבוד המת ,דתניא :מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת
ולהכנסת הכלה .אמרו עליו על ר' יהודה בר' אלעאי ,שהיה מבטל תלמוד תורה
להוצאת המת ולהכנסת הכלה .במה דברים אמורים? בשאין לו כל צורכו אבל יש לו
כל צורכו ,אין מבטלין .וכמה כל צורכו? אמר רבי בר אוניא משמיה דרב ,תריסר
אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי .ואמרי לה תריסר אלפי גברי ,ומינייהו שיתא אלפי
שיפורי .עולא אמר :כגון דחייצי גברי מאיבולא ועד סיכרא.
רב ששת ואיתמא רבי יוחנן ,נטילתה כנתינתה מה נתינתה בששים רבוא ,אף
נטילתה בששים רבוא .והני מילי לדקרי ולא תני ,אבל לדקרי ומתני לית ליה
שיעורא .וכי מבטלינן נמי לכבוד דקרי ומתני ,אבל לא קרי ולא תני ,כי איכא
דמעסקין ביה לא מבטלינן .וכי ליכא דמעסקין ביה מבטלינן ,ואפילו תלמוד דגדול
ממעשה מבטלינן ,להוצאת המת ולהכנסת הכלה.
ברם צריך אלו מאן דקא אזיל לממהל ית בריה ,ואי לא אזיל מיפגרא מלתא ,דליכא
איניש אחרינא דמהיל ליה ,ואיכא מת מצוה לאיעסוקי ביה ,דאי לא מיעסק ביה איהו
ליכא איניש אחרינא דמיעסק ביה ,ומיבזה להידא מיתבעי ליה לאיעסוקי ביה
ברישא ,מי אמרינן מילה עדיפא שכן דוחה את השבת ,ואילו קבורת מת מצוה לא
דחייא את השבת ,ולא אתי עשה דקבורה ודחי עשה דמילה; או דילמא קבורת מת
מצוה עדיפא דקא דחייא עשה ולא תעשה דטומאה דכהן גדול ונזיר .ואי משום דקא
אמרת מילה דוחה את השבת ואין קבורת מת מצוה דוחה את השבת ,דכתיב:
קבור תקברנו ביום ההוא ,ביום שאתה רוצחו אתה קוברו וביום שאין אתה רוצחו
אין אתה קוברו .משבת לא ילפינן ,דהא רציחה דוחה את העבודה ,דכתיב :מעם
מזבחי תקחנו למות ,ועבודה דוחה את השבת.
ורציחה חמורה מעבודה ,ומנלן? דכתיב :מעם מזבחי תקחנו למות .ועבודה דוחה
את השבת .ואילו רציחה אינה דוחה את השבת ,דאמר מר :נאמר כאן מושבות
ונאמר להלן מושבות ,דכתיב :והיו אלה לכם לחקת משפט לדורותיכם בכל
מושבותיכם ונאמר בשבת מושבותיכם דכתיב :לא תבערו אש בכל מושבותיכם; או
דילמא אדרבה מטומאה לא ילפינן ,שכן לאו ועשה שאין שוה בכל היא .תא שמע,
דתניא :ולאחותו הבתולה מה תלמוד לומר ולאחותו ,הרי שהיה הולך לשחוט את
פסחו ולמול את בנו ,ואמרו לו מת לו מת ,יכול יטמא הא אמרת לא יטמא ,דלא אתי
עשה דטומאה ודחי עשה דמילה .ואף על גב דלא יטמא חובה ,יכול כשם שאין
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מיטמא לאחותו כך אינו מיטמא למת מצוה? תלמוד לומר :ולאחותו ,לאחותו הוא
דאין מיטמא ,אבל מטמא הוא למת מצוה .אלמא עשה דמת מצוה עדיף ממעשה
דמילה ,וכן הילכתא.
ויחי שאילתא לה
שאילתא :דאילו מאן דמית ליה מתא מיחייב למיתב עליה באבלותא שבעה
יומין.
דכתיב :ויעש לאביו אבל שבעת ימים .ודילמא שאני יעקב ,משום דהוה חשוב עבדו
ליה מילתא יתירה? אלא מהכא ,דיתיב רבי חייא בר אבא ורבי אמי ורבי יצחק בן
אלעזר אקליעא דבי ר' יצחק בן אלעזר ,נפק מילתא מבינייהו :מניין לאבלות שהיא
שבעה? שנאמר :והפכתי חגיכם לאבל .איתקש אבלות לחג .מה חג שבעה אף
אבלות שבעה .ואימא כעצרת ,דיום אחד הוא ,ואיקרי חג .אין ,איתקש להאי
ואיתקש להאי ,שמועה קרובה איתקש לחג ,שמועה רחוקה איתקש לעצרת דיום
אחד הוא.
דאמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה נשיאה :מניין לשמועה רחוקה שאינה
נוהגת אלא יום אחד? שנאמר :והפכתי חגיכם לאבל .ואשכחן עצרת דאיקרי חג,
וחד יומא הוא ,ואסור בעשיית מלאכה ,דאיתקש לחג .ואידי ואידי חייב בפריעה
ובפרימה ,דכתיב בבני אהרן :ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו,
מכלל דכל אבלים חייבים בפריעת הראש ובפרימת בגדים.
ואמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל :אבל שלא פרע ולא פירם חייב מיתה,
שנאמר :ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו ,הא אחר שלא פרע
ולא פירם  -חייב מיתה .ואסור בכיבוס ,שנאמר :וישלח יואב תקועה ויקח משם
אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדים ואל תסוכי שמן והיית כאשה
זה כמה ימים מתאבלת על מת .ואסור ברחיצה ,שנאמר :ואל תסוכי שמן ,ורחיצה
בכלל סיכה .ואסור בתשמיש המטה ,שנאמר :וינחם את בת שבע אשתו ויבוא
אליה ,מכלל דמעיקרא אסור הוה .ואסור בשאילת שלום ,דכתיב ביה ביחזקאל:
האנק ודום .ואסור בדברי תורה ,שנאמר :דום .ואסור להניח תפילין ,שנאמר :פארך
חבוש עליך .ואסור בנעילת הסנדל ,דכתיב :ונעליך תשים ברגליך .וחייב בעטיפת
הראש ,דכתיב :ולא תעטה על שפם ,מכלל דאבל מחויב.
ואמר רב יהודה אמר רב :אבל אסור יום ראשון לאכול לחם משלו ,שנאמר :ולחם
אנשים לא תאכל .רבה ורב יוסף מחלפין להון חלופי ואכלין.
ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב :אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה חוץ מן
התפילין ,מפני שהן פאר .והני מילי יום ראשון ,דעיקר אבלות יום ראשון הוא,
דכתיב :ואחריתה כיום מר.
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ואמר רב יהודה אמר רב :כל המתקשה על המת יותר מדיי ,על מת אחר הוא בוכה,
כי הא דההיא ארמלתא דהות בשיבבותיה דרב הונא והוו לה שבעה בנין .שכיב חד
מינהון ועבדא עליה מלתא יתירא ,שלח לה רב הונא אי לא מיתבת דעתיך ושתקת,
צבית ליה זוודתא לאחרינא .לא שמעה ליה עבדה כן עד דשכיבו כולהו .שלח לה
צבית זוודתא לנפשיך ומיתא היא .תנו רבנן :אל תבכו למת ואל תנודו לו ,אל תבכו
יותר מדאי ואל תנודו יותר מכשיעור ,הא כיצד? שלשה ימים לבכי ,ושבעה להספד,
שלשים לגיהוץ ולתספורת ,מיכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא :אין אתם מרחמים
עליו יותר ממני.
בכו בכה להולך .אמר רב יהודה אמר רב :להולך בלא בנים .ר' יהושע בן לוי לא
הוה אזיל לבי אבילא אלא למאן דאזיל בלא בני ,דכתיב :בכו בכה להולך .רב הונא
אמר זה שעבר עבירה ושנה בה ,רב הונא לטעמיה דאמר רב הונא :כיון שעבר אדם
עבירה ושנה בה הותרה לו .הותרה לו סלקא דעתך ,אלא אימא נעשית לו כהיתר.
אמר רבי לוי :אבל שלשה ימים הראשונים יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין
כתפיו ,משלשה ועד שבעה כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זוית ,מכאן ואילך כאילו
עוברת כנגדו בשוק.
שמועה רחוקה דאמר מר אינה נוהגת אלא יום אחד ,מאימת מיקריא שמועה
רחוקה ,כדתניא :שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלשים יום ,רחוקה אינה נוהגת
אלא יום אחד .אי זו קרובה ואי זו היא רחוקה? קרובה בתוך שלשים ,רחוקה לאחר
שלשים ,דברי ר' עקיבא .וחכמים אומרים :אחד שמועה קרובה ואחד שמועה
רחוקה נוהגת שבעה ושלשים יום.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :כל מקום שאתה מוצא יחיד מיקל ורבים
מחמירין ,הלכה כרבים ,חוץ מזו .שאע"ג שרבי עקיבא מיקל וחכמים מחמירין,
הלכה כרבי עקיבא .דאמר שמואל :הלכה כדברי המיקל באבל .ואפילו לשמועת
אביו ואמו.
רבי חנינא חוזאה אתיא ליה שמועת אבוה מבי חוזאי אתא לקמיה דרב חסדא ,א"ל:
שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד ,רב נתן בר אמי אתיא ליה שמועתא
דאימיה מבי חוזאי אתא לקמיה דרבא ,אמר ליה :הרי אמרו שמועה רחוקה אינה
נוהגת אלא יום אחד .רב בר אחוה דרבי חייא דהוא בר אחתיה דרבי חייא ,כי סליק
להתם אמר ליה :אבא קיים ,א"ל :אימא קיימת ,א"ל :אימא קיימת ,א"ל :אבא קיים,
א"ל לשמשיה :חלוץ לי מנעליי והולך אחריי כלים לבית המרחץ .ש"מ תלת :ש"מ
אבל אסור בנעילת הסנדל ,וש"מ שמועה רחוקה אינה אלא יום אחד ,וש"מ מקצת
היום ככולו.
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ומנלן דקרובה בתוך שלשים? יליף פרע פרע מנזיר ,כתיב הכא :וראשו יהיה פרוע,
וכתיב התם :קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו ,מה להלן שלשים אף כאן נמי
שלשים .והתם מנלן? דאמר רב מתנה :סתם נזירות שלשים יום ,מאי טעמא?
יהי"ה  -בגמטריא תלתין הוו.
על כל המתים כולן שולל לאחר שבעה ומאחה לאחר שלשים ,על אביו ועל אמו
שולל לאחר שלשים ואינו מאחה לעולם .והאשה שוללתו לאלתר מפני כבודה .על
כל המתים כולם נכנס לבית השמחה לאחר שלשים יום ,על אביו ועל אמו לאחר
שנים עשר חדש .על כל המתים כולם מסתפר לאחר שלשים יום ,על אביו ועל אמו
מגדל פרע עד שיגערו בו חבריו .על כל המתים כולם קורע טפח ,על אביו ועל אמו
קורע עד שיגלה את לבו .על כל המתים כולן אפילו עשרה חלוקין אינו קורע אלא
העליון ,על אביו ועל אמו קורע את כולן .ואפקריסותו אינה מעכבת .אחד איש ואחד
אשה ,רבי שמעון בן אלעזר אומר :האשה קורעת את התחתון ומחזירתו לאחוריה
וחוזרת וקורעת את העליון .על כל המתים כולן ,רצה מבדיל קמי שפה שלו רצה
אינו מבדיל ,על אביו ועל אמו מבדיל .רבי יהודה אומר :כל קריעה שאינו מבדיל קמי
שפה שלו אינו אלא קריעה של תיפלות .מאי טעמא? דכתיב :ויחזק בבגדיו ויקרעם
לשנים ,ממשמע שנאמר ויקרעם ,איני יודע שלשנים ,מלמד שקורעין ונראין לשנים
לעולם .על כל המתים כולם קורע מבפנים ובכלי ,אבל על אביו ועל אמו קורע
מבחוץ וביד.
תניא :חכם שמת הכל קרוביו .הכל קרוביו סלקא דעתך ,אלא אימא הכל כקרוביו.
הכל קורעין עליו ,הכל חולצין עליו ,הכל מברין עליו ברחבה .ואי לאו חכם הוא ,אי
אדם כשר הוא חיובי מיחייב למיקרע .דתניא :מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים
כשהם קטנים? כדי שיתאבל ויבכה על אדם כשר ,יבכה ויתאבל ערבונא שקיל
מיניה ,אלא על שלא בכה ונתאבל על אדם כשר ,שכל הבוכה ומתאבל על אדם
כשר מוחלים לו כל עוונותיו בשביל כבוד שעשה .ואי דלאו אדם כשר הוא ,ואי
דקאים עליה בשעת יציאת נשמה ,חיובי מיחייב ,דתניא ר' שמעון בן אלעזר אומר:
העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע ,למה זה דומה? לספר תורה
שנשרף שחייב לקרוע.
ותניא :מקרעין לקטן מפני עגומת נפש ,וכל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע .ואלו
קרעים שאינם מתאחים ,הקורע על אביו ועל אמו ועל רבו שלימדו תורה ועל נשיא
ועל אב ב"ד ועל שמועות הרעות ועל ברכת השם ועל ספר תורה שנשרף ועל ערי
יהודה ועל מקדש ועל ירושלם וקורע על מקדש ומוסיף על ירושלם.
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ואביו ואמו ורבו שלימדו תורה מנלן?
מאלישע ,דכתיב :ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ,אבי אבי
זה אביו ואמו ,רכב ישראל ופרשיו זה רבו שלימדו חכמה .מאי משמעה ,כדמתרגם
רב יוסף רבי רבי דטב להון לישראל צלותך מרתיכין ופרשין.
ולא מתאחים מנלן? דכתיב ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם לשנים כדמתרגמינן מלמד
שקורעים ועומדים לשנים לעולם .א"ר :אליהו חי הוא ,כיון דכתיב :ולא ראהו עוד.
לגביה דידיה כי מת דמי.
נשיא ואב ב"ד ושמועות הרעות מנלן? דכתיב :ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם לשנים וגם
כל האנשים אשר אתו ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם
ה' ועל בית ישראל כי נפלו בחרב .שאול ,זה נשיא ,יהונתן זה אב ב"ד ,על עם ה'
ועל בית ישראל  -אלו שמועות הרעות .ואומר עד דאיכא כולהי? על על הפסיק
העניין.
ברכת השם מנלן?
דכתיב :ויבא אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנא הסופר ויואש בן אסף
המזכיר אל חלקיהו קרועי בגדים ,ויגידו לו את דברי רבשקה.
ומן דשמע נמי מפי השומע חייב לקרוע שנאמר :ויהי כשמוע המלך חזקיהו ויקרע
את בגדיו .והשומע הזכרת השם מפי העובד כוכבים בזמן הזה אינו חייב לקרוע.
ואם תאמר רבשקה משומד היה ,ואינו חייב לקרוע אלא על שם המיוחד ,והני מילי
בזמן שבית המקדש קיים דלא שכיחי ישראל ביני עובד כוכבים ,אבל בזמן הזה אינו
חייב לקרוע.
אמר רב יהודה :הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר :ערי קדשך היו מדבר וקורע,
מנלן?
דכתיב :ויבאו אנשים משכם ומשילה ומשומרון שמונים איש מגולחי זקן וקרועי
בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית ה'.
ירושלם בחורבנה ,אומר :ציון מדבר היתה ירושלם שוממה וקורע .בית המקדש
בחורבנה ,אומר :בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל
מחמדינו היה לחרבה וקורע .קורע על מקדש ומוסיף על ירושלם ,ורמינהי אחד
השומע ואחד הרואה כיון שהגיע לצופים קורע ,וקורע על מקדש בפני עצמו ועל
ירושלם בפני עצמה ,לא קשיא ,כאן דפגע במקדש ברישא וכאן דפגע בירושלם
ברישא.
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ברם צריך באת לו שמועה קרובה ברגל ואכתי תוך שלשים אינון ,כי נפיק רגל דבעי
למינקט אבלות של שלשים מעיקרא ,והשתא הוה לאחר שלשים ,בתר דמעיקרא
אזלינן ונקיט שבעה או דילמא בתר השתא אזלינן ולא נקיט אלא יום אחד?
אי נמי :אתייא לו שמועה בשבת ,ושבת יום שלשים הוא ,ואבלות בשבת ליכא
ולמוצאי שבת דבעינן למנהג אבלות נפקא להו שלשים ,שבעה יתיב ,או דילמא יום
אחד .מי אמרינן כיון דבעידנא דשמע תוך שלשים הוה ,אף על גב דהשתא נפיק
שלשים שבעה יתיב ,מידי דהוה על היכא דבאת לו שמועה בתוך שלשים ,ויתיב
מקצת שבעה ושלימו ליה שלשים דמשלים שבעה אחר שבעה ,או דילמא התם הוא
דחייל אבלות עליה בתוך שלשים הוות שמועה קרובה ,ואף על גב דנעשית רחוקה
בתר עידן שמועה אזלינן .אבל הכא כיון דבעידנא דשמע לא קא חיילא אבלות עליה,
הוה כמאן דלא שמיע אלא לאחר שלשים ,ואינה נוהגת אלא יום אחד.
תא שמע דאמר רבי יוסי בר אבין :באת לו שמועה קרובה בתוך הרגל ,ולמוצאי
הרגל נעשית רחוקה ,נעשה כמי שלא שמע אלא לאחר הרגל דאינה נוהגת אלא יום
אחד .ותני רבי אבא דמן קיסרין קמיה דרבי יוחנן ,שמע שמועה קרובה בשבת
ולמוצאי שבת נעשית רחוקה נעשה כמי שלא שמע אלא למוצאי שבת ,ואינה נוהגת
אלא יום אחד.
אי נמי :ברם צריך אילו מאן דאיתרע ביה מילתא ,ומקמי דמליין שבעה יומי איתרע
ביה מילתא אחריתי ,ואיקור עליה מזייה ואירפוש ליה מניה ,מי שרי למישקל מזייה
וחווריה מניה בהנך תלתין יומין בתרא אי לא .תא שמע :דתניא תכפוהו אבליו זה
אחר זה והכביד עליו שערו ,מיקל בתער ומכבס כסותו במים .אמר רב חסדא:
בתער אבל לא במספרים ,במים אבל לא בנתר ,ולא בחול .וכן הילכתא.

דרשה כל האמור בפרשת כהנים
ויחי שאילתא לו
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למישקל ולמיטרא בהימנותא.
ואילו מאן דאמר ליה לחבריה מזבננא ליך האי מידי ,לא בעי ליה למיהדר ביה .ואף
על גב דאי בעי למיהדר מצי הדר ,דיבורא בעלמא הוא דא"ל ,אפילו הכי לא מיתבעי
ליה למיהדר בדיבוריה אלא מיבעי ליה למיקם בהימנותא .ועליה איתמר הדין קרייא
עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי ,מלמד שזוכה ויושב במחיצתו של הקדוש ברוך הוא.
ולא מיבעייא דאמר ליה מיזבננא האי ,מידי אלא אפילו גמר בליביה לזבוני ליה ,אף
על גב דלא אפיק מן פומיה לא מיתבעי ליה למיהדר ביה .דכתיב :הולך תמים ופועל
צדק ודובר אמת בלבבו.
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כי הא דרב ספרא הוה ליה ההוא חמרא לזבוני ,אתא ההוא גברא ובעייה הוה קא
קרי ק"ש א"ל :מי זבנת לי ניהלי בזוזי פלן? לא אהדר ליה .סבר לא ניחא ליה בהכי,
אטפי ליה וא"ל יהבת לי נילהי בזוזי פלן? לא אהדר ליה .בתר דאסיק ,אמר ליה :מן
כד אמרת בזמן קדמאה גמרי בלבי לזבוני לך הא טופנא לא שקילנא מינך.
ואי אמר ליה ,והדר ביה ,מיתקרי מחוסר אמנה .ואי יהיב ליה זוזי ולא משך והדר
ביה ,קאי באיסורא ,אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה
ומאנשי סדום ועמורה ומן המצריים שנטבעו בים הוא יפרע ממי שאינו עומד
בדבורו.
רבי שמעון אומר :כל שהכסף בידו ידו על העליונה .ותניא אמר רבי שמעון :אימתי?
בזמן שכסף ופירות ביד מוכר .אבל כסף ביד מוכר ופירות ביד לוקח ,אינו יכול
לחזור בו מפני שכספו בידו .כספו בידו ,ביד מוכר הוא?! אלא דמי כספו בידו.
פשיטא .אמר רבא :הכא במאי עסקינן? כגון שהיתה עלייה של לוקח מושכרת
למוכר .דטעם מאי תקינו רבנן משיכה ,גזירה שיאמר לו נשרפו חטיך בעלייה .הכא
ברשותא דלוקח מנחי פירות ,אי נפלה דליקה באונס איהו טרח ומציל להו.
ההוא גברא דיהב זוזא אחמרא .שמע דקא בעין למינסביה דבי פרזק רופילא .אמר
להו :הבו לי זוזיי ,דלא בעינא חמרא .אתא לקמיה דרב חסדא אמר ליה :כדרך
שתקינו משיכה במוכרים כך תקינו משיכה בלקוחות .ומנלן דדבורא לא קני ,דתנן
נכסים שיש להם אחריות אין ניקנין אלא במשיכה .בכסף מנלן? אמר חזקיה אמר
קרא :שדות בכסף יקנו ,וכתוב בספר וחתום והעד עדים .ואימא אף על גב דיהב
כספא ,לא קני עד דכתיב ליה שיטרא .מי כתיב שדות בכסף ובשטר ובספר יקנו?
שדות בכסף יקנו כתיב .אלא בכסף הוא דקנו ליה ,ושטרא ראייה בעלמא הוא.
אלא מהכא ואקח את ספר המקנה ואת החתום והמצוה והחוקים ואת הגלוי.
בחזקה מנלן? דכתיב :ושבתם בעריכם אשר תפשתם .במה תפשתם ,בישיבה .דבי
ר' ישמעאל תנא :וירשתם את הארץ וישבתם בה במה ירשתם? בישיבה.
ושאין להם אחריות אין ניקנין אלא במשיכה ,מנלן? דכתיב :וכי תמכרו ממכר
לעמיתך או קנו מיד עמיתך ,דבר הנקנה מיד ליד .והני מילי בבריא אבל בשכיב
מרע דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו ,וקנו .וכי קני הוא דמית ,אבל עמד
חוזר .וכי הדר הוא דכתבתן לכולהו נכסי ,אבל שייר כל שהוא לא מצי הדר .דתנן
שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כל שהוא ,מתנתו קיימת.
ודאי כתבינון לחד והדר כתבינון לאחרינא ,בתרא קני קמא לא קני .כי הא דאימיה
דרמי בר חמא בצפרא כתבתנהו לנכסיה לרמי בר חמא ,לאורתא כתבתנהו לרב
עוקבא בר חמא .אזיל ראמי בר חמא קמיה דרב ששת אוקמינהו לנכסיה בהדיה.
אזל רב עוקבא בר חמא קמיה דרב נחמן ,אוקמיה בנכסיה .אזל רב ששת לקמיה
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דרב נחמן אמר ליה :מאי טעמא עבד מר הכי? אמר ליה :דהא הדרא בה ,א"ל :והא
מייתא א"ל :הכי אמר שמואל :כל שאילו עומד וחוזר חוזר במתנתו.
ברם צריך אילו שכיב מרע דכתבינהו לכולהו נכסיה לחד ,והדר כתב מנהון
לאחרינא ,מאי? מי אמרינן מדהדר וכתב מנהון לאחרינא ,ש"מ מן כולהו נכסים הדר
ביה ,או דילמא מאי דהדר הדר ומאי דלא הדר לא הדר ,ובתרא קאני מאי דאקנייה.
והנף קני להו קמא.
תא שמע ,דתניא :כולן לראשון ומקצתן לשני ,שני קנה ,ראשון לא קנה .מאי לאו
בשמת .וש"מ חזרה במקצת הויא חזרה בכולה .לא ,בשעמד .הכי נמי מסתברא,
מדקתני סיפא מקצתן לראשון וכולן לשני ,ראשון קנה שני לא קנה .אי אמרת
בשלמא בשעמד ,משום הכי ראשון קנה דשייר ,שני לא קנה דלא שייר .אלא אי
אמרת כשמת ,תרוייהו ליקנו .א"ל רב יימר לרב אשי :וליהוי נמי בשעמד .ואי אמרת
בשלמא חזרה במקצת הויא חזרה בכולה ,משום הכי רישא מיהת שני קנה ראשון
לא קנה ,דהא הדר ביה .אלא אי אמרת חזרה במקצת לא הויא חזרה בכולה ,שני
נמי לא ליקני.
והילכתא חזרה במקצת הויא חזרה בכולה .רישא משכחת לה בין בשמת ובין
בשעמד ,סיפא לא משכחת לה אלא בשעמד.

חומש שמות
פרשת שמות
שאילתא לז
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למימהל מהילותא לתמניא יומי.
ועדיפא מהילותא ,דאפילו שבת דאיסור סקילה היא ,כי מתרמי יומא דתמניא בשבת
דחינן לה לשבת מן קמי מהילותא .ואפילו מאן דנפישא זכותא כמשה רבנו לא מגנא
עליה זכותא ,בעידן דמירשל במהילותא איענש .שנאמר :ויהי בדרך במלון ויפגשהו
ה' ויבקש המיתו .ותנן ר' אלעזר בן עזריה אומר :מאוסה היא ערלה שנתגנו בה
רשעים ,שנאמר :כי כל העובד כוכבים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב .והיכא דנולד
כשהוא מהול לא צריך לאטופי מיניה דם ברית ,דתניא :ימול בשר ערלתו ,ערלתו
ודאי דוחה את השבת ואין הנולד כשהוא מהול דוחה את השבת.
שבית שמאי אומרים :צריך להטיף ממנו דם ברית ,ובית הלל אומרים :אין צריך
להטיף ממנו דם ברית .אמר רבי שמעון בן אלעזר :לא נחלקו בית שמאי ובית הלל
על הנולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית ,מפני שהיא ערלה כבושה.
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ועל מה נחלקו? על גר שנתגייר כשהוא מהול ,שבית שמאי אומרים :צריך להטיף
ממנו דם ברית ,ובית הלל אומרים :אין צריך להטיף ממנו דם ברית.
איתמר רב אמר :הלכה כתנא קמא ,ושמואל אמר :הלכה כרבי שמעון בן אלעזר.
וקיימא לן הלכה כרב באיסורי.
רב אדא בר אהבה איתיליד ליה ההוא ינוקא כשהוא מהול ,אהדריה על תריסר
מהולאי דהוו בנהרדעא ,שויוה כרות שפכה .אמר תייתי לי דעברי על דרב .למימרא
דהילכתא כרב.
ועובד כוכבים פסול למימהל בר ישראל ,דכתיב :המול ימול קרינן ביה .המול ימול,
ואף על גב דמהול ערל הוא ואסור .וישראל שמתו אחיו מחמת מילה ולא מהלוה
ליה לדידיה ,משום דאיכא משפחה דרדפי דמא ,כי דמהול דמי ,ומיהל אחריני .דתנן
קונם שאיני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי אומות העולם .קונם
שאיני נהנה למולים ,אסור בערלי ישראל ומותר במולי אומות העולם.
וכי מהלינן ביממא אבל בליליא לא דכתיב :וביום השמיני ימול ,ביום אין אבל בלילה
לא .ואפילו מילה שלא בזמנה ביום אין ,בלילה לא .דתניא :וביום השמיני ימול בשר
ערלתו ,אין לי אלא שנימול לשמונה שיהא ביום ,מניין לשאר הנימולים שלא יהו
אלא ביום? תלמוד לומר :וביום.
ברם צריך ,אשה מהו למימהל? מי אמרינן ישראל אף על גב דלא מהול כדמהול
דמי ,הני מילי גברי דבני מילה נינהו .אבל נשים לא ,אף על גב דליכא ערלה ,מדי
דהוה על עובד כוכבים ולא מהל ,או דילמא שם דישראל מולין מיקרו ,לא שנא גברי
ולא שנא נשי .תא שמע ,דאתמר מניין למילה לעובד כוכבים שהיא פסולה דראו בר
פפא משמיה דרב אמר :ואתה את בריתי תשמר ,ורבי יוחנן אמר :המול ימול המל
ימול ואמרינן מאי בינייהו? איכא בינייהו אשה .מאן דאמר המול ימול ,איכא .ומאן
דאמר ואתה את בריתי תשמר ,ליכא ,דהא אשה לא מיפקדה אמילה ,ורב ורבי יוחנן
הלכה כר' יוחנן,
אי נמי :מיפסק הילכתא בנולד כשהוא מהול כרב.
אי נמי :כי דחיא שבת מילה גופא ,אבל מכשיריו לא מחללין שבתא ,הני מילי מיקמי
מילה .אבל בתר דאימהיל איתשירו חמימיה או איבדור סממניה ,סכנה הוא ליה
ומחללינן עליה שבתא .מיקמי מילה אמרינן ,תדחי למחר .אבל בתר מילה דסכנה
הוא ,מחללינן שבת .וכן הילכתא.
אי נמי ברם צריך שלישי שלו שחל להיות בשבת מהו ,הלכה כרבי אלעזר בן עזריה
דאמר סכנה היא לו ומחללין ,או דילמא הלכה כרבנן .אם תימצא לומר הלכה כרבי
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אלעזר בן עזריה ,ומחמינן ליה חמין בשבת להרחצת כל גופו ,או דילמא למילה
לחודיה.
תא שמע דכי אתא רבינן אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר ואמרי לה אמר רבי יוחנן
הלכה כרבי אלעזר בן עזריה ,בין להרחצת מילה ובין להרחצת כל גופו ,בין בחמין
שהוחמו בשבת בין בחמין שהוחמו בערב שבת .דתנא כלל אמר רבי עקיבא ,כל
מלאכה שאיפשר לה לעשות מערב שבת ,אינה דוחה את השבת.
ברם צריך מהו למימר לעובד כוכבים ואיתויי לבר מן עירובא .תא שמע ,דההוא
ינוקא דאישתפיך חמימיה ,אמר להו רבה :לייתו ליה מגו ביתא .אמר ליה אביי :והא
לא עירבו .וליסמוך אשיתוף ,והא לא שיתפו .ולימרו ליה לעובד כוכבים דליזיל ולייתי
ליה ,אמר אביי :בעאי לאותוביה למר ולא שבקן רב יוסף דאמר לי רב כהנא :כי
הוינן בי רב יהודה אמרין כל מילתא דאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן
מעשה ,מילתא דרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא .בתר כן אמר ליה :מאי
בעית לאותיבן ,אמר ליה :דתניא הזאה שבות ,ואמירה לעובד כוכבים שבות ,מה
הזאה שבות ואינה דוחה את השבת ,אף אמירה לעובד כוכבים שבות ואינה דוחה
את השבת .א"ל :מי לא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה
מעשה ,הכא דיבורא בעלמא הוא ,דכתיב :ודבר דבר  -דיבור אסור הרהור מותר.
שמות שאילתא לח
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לרחומי חד בחבריה.
שנאמר :וחי אחיך עמך .ועדיף קמי שמייא לקיומי נשמה ,דאפילו שבת דאסור
סקילה מחללין לקיומי נשמה ,ולא מיבעייא ודאי אלא אפילו ספק .היכי דמי ,חד
רופא אומר צריך לאחולי עליה שבתא ,וחד רופא אומר אינו צריך ,כדתנן ספק
נפשות דוחה את השבת ,שנאמר :ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה
אותם האדם וחי בהם ,וחי בהם ,ולא שימות בהם .והיכא דרופא אומר צריך ,אף על
גב דהוא אומר לא צריכנא ,דאיכא למימר הוא קים ליה בנפשיה ,לרופא שמעינן,
דילמא תונבא הוא דנקיט ליה .וודיי הוא אמר צריכנא ,אף על גב דאיכא כמה רופאין
דאמרין לא צריך ,לא משגיחינן להו .כדמר בר רב אשי דאמר :לב יודע מרת נפשו.
וודיי חד רופא אומר :צריך ,ושנים אומרים :אינו צריך ,אין דבריו של אחד במקום
שנים .וכן שנים במקום שלשה ,וכן שלשה במקום ארבעה.
ואילו אשה שילדה בשבת ,ואפילו שלישי שלה חל להיות בשבת ,ואף על גב דהיא
אמרה בריאה אני ולא צריכנא מדורה וחמין ,ורופאין נמי אומרין לא צריכנא ,אמרו
רבנן :יולדת כל שלשה ימים הראשונים .ההיא בריותא לא בריותא היא ,ועבדינן לה
מדורה וחמין ומבשלין לה בישולא וכל צורכה כדעבדינן לה בחול .דאמרי נהרדעאי
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חיה ,שלשה שבעה שלשים :שלשה ימים הראשונים ,בין אמרה צריכנא ובין אמרה
לא צריכנא מחללין עליה שבת ,משלשה ועד שבעה ,אי אמרה צריכנא מחללין עליה
שבת ,ואי אמרה לא צריכנא אין מחללין עליה שבת .משבעה ועד שלשים ,בין
אמרה צריכנא ובין אמרה לא צריכנא אין מחללין עליה שבת אלא על ידי עובד
כוכבים .דאמר רב עולא בריה דרב עילאי :כל צורכי חולה נעשין על ידי עובד כוכבים
בשבת.
ואמר רב המנונא :כל דבר שאין בו סכנה אומר לעובד כוכבים ועושה .וצורכי דוולד
נמי עושין בשבת ,קטרינן ליה טיבורא דלא ליעול זיקא וליסתכן ,וטומנין לה שייליה
כדי שיחם הוולד.
רשב"ג אומר :עשירות טומנות אותה בספוגין של צמר ,בנות מלכים בספל של שמן,
עניות טומנות אותה בתבן או במוכין.
ברם צריך מהו לחתוך טבור בשבת? בתרי וולדי לא מיבעיא לן ,דוודאי חיישינן
לאינתוחי ואתי לידי סכנה ושרי .כי קא מיבעייא לן בחד וולד מי אמרינן אפשר
לאיזדהורי ביה ולא אתי לידי סכנה ,או דילמא זימנין דלאו אדעתיה ואתי לידי סכנה
ושרי .פליגי בה רבי יוסי ורבנן דתנן :קושרין את הטבור בשבת ,רבי יוסי אומר :אף
חותכין .ורבי יוסי חייש לאינתוחי ורבנן לא חיישי לאינתוחי .הלכתא כמאן? הלכה
כרבנן ,דהא יחיד ורבים הלכה כרבים ,דכתיב :אחרי רבים להטות ,או דילמא הלכה
כרבי יוסי דמיסתבר טעמיה בהא זימנין דמינתח ,והוה ספק נפשות וספק נפשות
להקל ,והלכה כרבי יוסי.
תא שמע ,דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב :הלכה כרבי יוסי .ואמר רב
נחמן אמר רבה בר אבוה :כל האמור בפרשה תוכחה עושין לחיה בשבת ,שנאמר:
ומולדותיך ביום הולדתך אותך ,מיכן שמילדין הוולד בשבת .לא כרת שרך ,מיכן
שמחתכין הטבור בשבת .ובמים לא רוחצת ,מיכן שמרחיצין הוולד בשבת .והומלח
לא הומלחת ,מיכן שמולחין הוולד בשבת .והוחתל לא חותלת ,מיכן שמלפפין הולד
בשבת.
שמות שאילתא לט
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל לעלומי עיינא מן עניא.
וצריך למיעבד ביה צדקה ,וצריך לאלבושייה וכסוייה ומיתן ליה מזוניה ,שנאמר:
הלא פרוש לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית ,כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך
לא תתעלם .ואמר רבי יוחנן משום ר' יוסי בן קצרתא :גדולה לגימא שריחקה שתי
משפחות מישראל .ומאן נינהו? עמון ומואב ,דכתיב :על דבר אשר לא קדמו אתכם
בלחם ובמים .ורבי יוחנן דיליה אמר :גדולה לגימא שמרחקת את הקרובים מעמון
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ומואב ,ומקרבת את הרחוקים מיתרו ,דאמר רבי יוחנן :בשכר קראן לו ויאכל לחם,
זכו מבני בניו לישב בלשכת הגזית ,שנאמר :ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים
שמעתים סוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב .תרעתים שהיו
מתריעין בתרועה ,סוכתים שהיו יושבים בסוכות ,שנאמר :ונשב באהלים ונשמע
ונעש ככל אשר צונו יונדב אבינו ,שמעתים ששמעו קול תרועה בסיני .ומניין לבני
יונדב בן רכב שהיו מבני בניו של יתרו? שנאמר :המה הקינים הבאים מחמת אבי
בית רכב ,וכתיב :ובני קיני חותן משה ,ומעלמת עין מן הרשעים ממיכה ,דאמר רבי
יוחנן :מגרב לשילה שלשה מילים היום ועשן מערכה היה מתערב בעשן פסלו של
מיכה ,ביקשו מלאכי השרת לדוחפו ,אמר להן הקדוש ברוך הוא :הניחוהו שפיתו
מצויה לעוברי דרכים .ועבר בים צרה ,אמר רבי :זה פסלו של מיכה ,ומשרה שכינה
לנביאי הבעל מחבריה דעידו ,שנאמר :ויאמר לו גם אני נביא כמוך ומלאך דבר אלי
בדבר ה' וגו' ויהי דבר ה' אל הנביא אשר השיבו ה' ושגגתה עולה זדון ,דאמר רבי
יהודה אמר רב :אילמלא הלוהו יהונתן לדוד שתי ככרות ,לא נחלקה מלכות בית
דוד ,ולא נהרג נוב עיר הכהנים ,ולא נטרד דואג האדומי ,ולא נהרג שאול ויהונתן.
ואמור רבנן :יתום שבא לישא אשה שוכרין לו בית ומציעין לו מטה ואחר כך משיאין
לו אשה ,שנאמר :די מחסורו אשר יחסר לו .לו ,זה אשתו ,שנאמר :אעשה לו עזר
כנגדו ,וכל מאן דלא צריך ,ודחיק ציבורא ,גרמא ליה מילתא ואזיל וכל מאן דאית
ליה ומיעני ומיצטריך לבריות .כדתנן כל מי שאינו צריך ליטול ונוטל ,אינו מת מן
הזקנה עד שיבוא לידי כן .ותנו רבנן :המסמא את עינו והמצבה את כריסו והמקפח
את שוקו ,אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כן ,ואמור רבנן :כי אתי לקמן עניא
למיתן ליה צדקה הואיל ואיכא רמאי ,בדקינן ליה ברישא והדר יהבינן ליה.
ברם צריך הני מילי היכא דבעי למילי אחרנייתא כגון לדירתא או לאיתקוני
דמעיינינן ביה היכא דבעי ליתזוני.
אי נמי :לבישה וכסוייה מי משהינן ליה אי לא .כיון דאיכא רמאי אפילו להנך נמי
צריך בדיקה או דילמא הני לא צריכי בדיקה .כסות הא מיתחזי דמבזי ,מזוני נמי
משום חיי נפש ,ולא משהינן ליה לבדיקה.
תא שמע דאמר רב הונא :בודקין למזונות ואין בודקין לכסות ,איבעית אימא סברא
איבעית אימא קרא .איבעית אימא סברא ,הא מיתחזי דקאי ערום ,מזוני לא ידעי אי
כפין אי לא כפין .איבעית אימא קרא ,כי תראה ערום וכסיתו כסהו לאלתר .התם
כתיב הלא פרוש לרעב לחמך בדוק ותן לו ,רבי יהודה :אומר בודקין לכסות ואין
בודקים למזונות .איבעית אימא סברא איבעית אימא קרא ,איבעית אימא סבר,א
הכא חיי נפש .איבעית אימא קרא דכתיב :הלא פרוש לרעב לחמך  -פרש לאלתר.
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הכא כתיב :כי תראה ערום וכסיתו  -לכשיראה לך ,תניא כותיה דרבי יהודה :אם
אמר כסוני ,בודקין אותו ,פרנסוני אין בודקין אותו.
שמות שאילתא מ
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיחשד חד על חבריה אלא לידייניה לכף
זכות.
דתניא :הדן את חברו לכף זכות דנין אותו מן השמים לכף זכות .ומעשה ברבי
עקיבא בן יוסף שהיה מושכר אצל רבי אליעזר בן הורקנוס ועשה עמו שלש שנים,
כשבא ליפטר ממנו בערב יום הכפורים ,אמר לו :תן לי מעותיי ואלך ואפרנס את
אשתי ואת בניי.
אמר לו :אין לי מעות שאתן לך והיה רואה מעות בידו,
תן לי בהמה ,אמר לו :אין לי בהמה שאתן לך .והיה רואה בהמה בתוך ביתו.
תן לי תבואה בשכרי ,אמר לו :אין לי תבואה שאתן לך ,והיה רואה תבואה בתוך
ביתו.
אמר לו :תן לי כרים וכסתות בשכרי ,אמר לו :אין לי כרים וכסתות שאתן לך ,והיה
רואה כרים וכסתות בתוך ביתו.
תן לי קרקע בשכרי ,אמר לו :אין לי קרקע שאתן לך ,והיה רואה לו קרקע.
מה עשה רבי עקיבא?
הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש.
מה עשה רבי אליעזר בן הורקנוס?
המתין עד שיצא חג הסוכות ונטל משואות שלשה חמורים אחד של יין ואחד של
שמן ואחד של כל מיני מגדים ומעות בידו והלך לביתו של רבי עקיבא ,והניח לפניו
ואכלו ושתו והוציא המעות ונתן לו.
אמר לו :בני ,חייך כשאמרת לי תן לי מעותיי ואמרתי לך אין לי מעות שאתן לך,
והיית רואה מעות בידי ,במה חשדתני?
אמר לו :אמרתי שמא שדות וכרמים נזדמנו לו בזול וביקש ליקח מהם.
כשאמרת לי :תן לי בהמה בשכרי ,ואמרתי לך :אין לי בהמה שאתן לך ,והיית רואה
בהמה בתוך ביתי במה חשדתני?
אמר לו :אמרתי שמא מושכרות הם ביד אחרים.
כשאמרת לי :תן לי תבואה בשכרי ,ואמרתי לך :אין לי תבואה שאתן לך ,והיית
רואה תבואה בתוך ביתי ,במה חשדתני?
אמר לו :אמרתי שמא רוב פירותיו אינן מעושרין.
כשאמרת לי :תן לי כרים וכסתות בשכרי ואמרתי לך :אין לי והיית רואה כרים
וכסתות בתוך ביתי והיית רואה לי קרקע ,במה חשדתני?
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אמר לו :אמרתי שמא הקדיש רבי כל נכסיו לשמים.
אמר לו :העבודה! כך היה .הורקנוס בני לא היה עוסק בתורה והקדשתי כל נכסיי
לשמים כדי שיעסוק בתורה ,עד שבאתי אצל חכמים והתירו את נדרי ,שכל מי
שיאחר נדרו אין נזקקין לו שנוהג באיסור כדרך שנוהג בהיתר ,דברי רבי אלעזר.
ואמר רבי יוסי :במה דברים אמורים ,בנדר מרובה אבל בנדר מועט שלשים יום,
אלא כשם שדנתני לכף זכות כך ידינוך מן השמים לכף זכות.
אמר רבי שמעון בן לקיש :החושד כשרים לוקה בגופו מנלן? ממשה ,שנאמר :והם
לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי ,וקמי שמיא גלייא מילתא דישראל מהימני אינון
דכתיב :ויאמן וכיון דחשדינהו משה רבנו אשכחן דאיענש משה ,שנאמר :ויאמר ה'
לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו והנה ידו מצורעת כשלג ,וכי לא הוה
אתיא אחריתי למיתן ליה ,אלא צרעת דגופיה אלא עונשא דמילתא היא .ואמר רבה
ואיתימא רבי יוסי בר חנינא :מידה טובה ממהרת לבוא יותר ממידת פורענות ,דאילו
התם כתיב :ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג ולא כתיב מחיקו ,ואילו הכא כתיב:
ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו ,מחיקו ששבה כבשרו.
ומאן דחשדין ליה במילתא דלית ביה ,צריך לאפוקי נפשיה מחשדא דהכי אשכחן
בחנה בעידנא דאמר לה עלי :עד מתי תשתכרין? אמרה לו :אשה קשת רוח אנכי
ויין ושכר לא שתיתי .אמר לה עלי :לכי לשלום אלהי ישראל יתן את שלתך אשר
שאלת מעמו ,מיכן לחושד את חברו ואין בו שצריך לפייסו ,ולא עוד אלא שצריך
לברכו ,שנאמר :ואלהי ישראל יתן את שלתך.
ומאן דחשדין ליה במילתא ולית ביה ,בדיל ההוא כיסופא זכי לחולק טבא ומעליא,
דאמר רבי יוסי :יהא חלקי עם שחושדין אותו בדבר ואין בו .ואמר רב פפא :לדידי
חשדין ולא הוה בי .ומי מחשיד אי לאו דאית ביה ,והא תניא ,רבי ראובן בן
איצטובילי אומר :אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו או שעשה כיוצא בו ,או
שראה אחרים מתעסקין בו ושמח .לא קשיא ,הא בקלא דפסיק הא בקלא דלא
פסיק .וקלא דלא פסיק עד כמה? אמר אביי :אמרה לי אם דאומי מתא יומא ופלגא
והני מילי דליכא אויבים דמפקין ליה קלא אבל איכא אויבים דמפקין ליה קלא לא
חיישינן .היינו דכתיב :וישמע משה ויפל על פניו ,מה שמועה שמע? אמר רבי
שמואל בר נחמני :מלמד שחשדוהו מאשת איש ,שנאמר :ויקנאו למשה במחנה.
ואמר רבי שמעון בר רב יצחק :מלמד שכל אחד ואחד קינא לאשתו ממשה .התם
משום שנאה הוא דעבוד ,והיכא דנפק קלא דאיקדש חיישינן ,דתניא יצא שמה בעיר
מקודשת הרי זו מקודשת ,אמר רב שמואל ברבי יהודה אמר רבי אבא אמר רב
הונא :לא ששמעו קול הברה ,אלא כדי שיאמרו פלוני מהיכן שמע מפלוני ,ופלוני
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מפלוני ,והלכו להן למדינת הים ,ודאי קלא דנפק בתר נישואין דהוה מיקדשא
מעיקרא.
אי נמי :אשת כהן שנתגרשה לא חיישינן ,דאמר רב אשי :כל קלא דבתר נישואין לא
חיישינן.
ברם צריך קלא דבתר נישואין מי אמרינן נישואין היינו טעמא זימנין דמיעברא ואתי
לאפוקי לעז על בניה ,אבל בתר אירוסין ליכא למיחש ,או דילמא כיון דצריכא גיטא
מיניה אפוקי קלא בעלמא אפוקי לא מפקינן לה .תא שמע ,דאיתמר קלא דבתר
נישואין לא חיישינן ,קלא דבתר אירוסין חיישינן ,רב חביבא אמר :לא חיישינן
והילכתא לא חיישינן.
אי נמי ברם צריך יצא לה קול שנתגרשה לדיליה לא אסרינן ליה דהא קלא לבתר
נישואין הוא .מת ,מהו שתינשא לכהן? אם תימצא לומר לכתחילה לא תינשא,
נישאת מהו שתצא? מי אמרינן אי מפקת לה מיניה אתה מוציא לעז על בניו של
ראשון ,או דלמא כיון דמראשון לא מפקינן לה משני מפקינן לה ,אמרי סמוך למיתה
גירשה.
הילכתא מאי? תא שמע דשלח רב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל לשמואל :ילמדנו
רבנו יצא קול עליו איש פלוני כהן גירש את אשתו והרי היא יושבת תחתיו
ומשמשתו מהו? אמר לו :תצא ,והדבר צריך בדיקה .מאי צריך בדיקה? אילימא אי
מבטלינן קלא אי לא מבטלינן קלא ,והאמר מר :בסורא מבטלינן קלא ובנהרדעא לא
מבטלינן קלא ,ונהרדעא אתרא דשמואל היא .אלא אי קרו לה משעת כתיבה נתינה
אי לא .ומיקרו לכתיבה נתינה ,אלא אפילו לא קרו לה לכתיבה נתינה תצא .איני והא
אמר רב אשי :כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן .אלא מאי תצא דקאמר ,תצא
משני .אי הכי אתה מוציא לעז על בניו של ראשון ,אמרי כיון דמשני מפקינן לה
ומראשון לא מפקינן לה ,אימורי סמוך למיתה גירשה ואין יוצא לעז על בניו של
ראשון .וכן הילכתא.

פרשת וארא
דרשה אי זהו שתוקי ונאמנת היא לומר
שאילתא מא
שאילתא :דאילו מאן דבעי למינסב איתתא מתבעי ליה למיבדק ולמינסב דמסיב
מדוקתא דמייחס ,ולא ליקרי לינסיב מדוקתא דאית בה פסילתא.
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דמאן דנסיב איתתא מדוקתא דמייחס זכי לאשרויי קודשא בריך הוא שכינתיה
עליה .דאמר רבי חמא בר ר' חנינא :אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על
משפחות המיוחסות שבישראל ,שנאמר :ביום ההוא אהיה לאלוהים לכל משפחות
ישראל .לכל ישראל לא נאמר אלא לכל משפחות ישראל ,משפחות מיוחסות
שבישראל.
אמר רבה בר בר חנה :זו מעלה יש שבין ישראל לגרים ,דאילו בישראל כתיב:
והייתי להם לאלוהים והם יהיו לי לעם ,ואילו בגרים כתיב :מי הוא זה ערב את לבו
לגשת אלי נאם ה' .אמר רבי אלעזר :לעולם ידבק אדם בטובים דמסייעא זכותם.
דמשפחה דאבא ומשפחה דאימא ונפיק זרעא מהוגנא.
ואמר רבא :הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה ,שנאמר :ויקח אהרן את אלישבע בת
עמינדב אחות נחשון לו לאשה ,ממשמע שנאמר בת עמינדב ,איני יודע שאחות
נחשון ,אלא מכאן לנושא אשה צריך לבדוק באחיה .תאנא רוב בנים דומין לאחי אם.
ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו כאילו
חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח ,שנאמר :ואלה העולים מתל מלח תל חרשא
כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם.
תנו רבנן :לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וישיא בתו
לתלמיד חכם ,שאם מת או גולה מובטח לו שבניו תלמידי חכמים .משל לעינבי
הגפן בעינבי הגפן דבר נאה ומתקבל .ולא בת עמי הארץ ,משל לעינבי הגפן בעינבי
הסנה דבר כעור ואין מתקבל.
תנו רבנן :לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם ,לא מצא בת
תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור ,לא מצא בת גדולי הדור ישא בת ראשי כנסיות,
לא מצא בת ראשי כנסיות ישא בת גבאי צדקה ,לא מצא בת גבאי צדקה ישא בת
מלמדי תינוקות ולא בת עמי הארץ ,מפני שהן שקץ ונשותיהם שקץ ועל בנותיהם
נאמר :ארור שוכב עם כל בהמה.
תניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר :כל סעודה שאינה של מצוה אין תלמידי חכמים
רשאין ליהנות ממנה ,כגון מאי? אמר רבי יוחנן :כגון בת כהן לישראל בת תלמיד
חכם לעם הארץ ,דאמר רבי יוחנן :בת כהן לישראל אין זווגן עולה יפה ,מאי היא?
אמר רב חסדא :או אלמנה או גרושה או זרע אין לה .במתניתא תנא או קוברה או
קוברתו או מביאתו לידי עניות .איני והא אמר רבי יוחנן :הרוצה שיעשיר ידבק
בזרעו של אהרן ,וכל שכן תורה וכהונה מעשרתו .לא קשיא ,הא בתלמידי חכמים
הא בעמי הארץ.
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רבי אידי בר אבין נסיב כהנתא נפקו מיניה תרי סמיכי מיני רב שישא בריה דרב
אידי ורב יהושע בריה דרב אידי ,אמר רב פפא :אנא אי לאו נסיב כהנתא לא
איעתרי ,אמר רב כהנא :אנא אי לאו נסיב כהנתא לא גלאי ,אמרו ליה :הא למקום
תורה גלית ,לא גלאי כד גלו אינשי ,רב יהודה נסיב כהנתא חלש ,אמר :לא ניחא
ליה לאהרן דאידבק בזרעיה והוה ליה זרעא כי אניא.
תניא היה רבי אומר :כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני הארי,
מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת
פנים .ואמר רבה בר רב אדא אמר רב :כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו ,כשמעיד
הקדוש ברוך הוא על השבטים אינו מעיד עליו ,שנאמר :ששם עלו השבטים שבטי
יה עדות לישראל .ואמר רבה בר רב אדא אמר רב ,ואמרי לה אמר סלא חסידא
אמר רב המנונא :כל הנושא אשה לשום ממון היכא דלא מהגנא ליה הוויין ליה בנים
שאינן מהוגנין ,שנאמר :בה' בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם,
שמא תאמר ממון מתקיים? תלמוד לומר :עתה יאכלם חדש את חלקיהם ,ושמא
תאמר חלקו ולא חלקה? תלמוד לומר :את חלקיהם ,ושמא תאמר לזמן מרובה?
תלמוד לומר :עתה יאכלם חדש ,מאי משמע? אמר רב נחמן בר יצחק :חדש נכנס
וחדש יצא והממון כלה.
ואמר רבה בר רב אדא :כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו ,אליהו כופתו והקדוש
ברוך הוא רוצעו ,אלמא נפיש ריתחא עליה דמתפרע מיניה הקדוש ברוך הוא בידיה
דנפשיה ,תניא נמי הכי על כולם אליהו כותב והקדוש ברוך הוא חותם ,אוי לו למי
שפוסל את זרעו ופוגם את משפחתו ונושא אשה שאינה הוגנת לו ,וכל הפסול פוסל
ואינו מדבר בשבח לעולם .ואמר שמואל :במומו הוא פוסל ,כי הא דההוא גברא דעל
לבי טבחא בפום בדיתא אמר להו :הבו לי בשרא .אמרו ליה :עכיב עד דשקיל.
שמעיה דרב יהודה בר יחזקאל וניהב לך ,אמר מאן יהודה :בר שויסקל דשקל מן
קמיי אזלו ואמרו ליה לרב יהודה בר יחזקאל :שמתיה ,אמרו ליה :רגיל הוא דקרי
לאינשי עבדי ,אכריז עליה דעבדא הוא .אזל ההוא גברא ואייתי דיסקא דזמינותא
מקמיה דרב נחמן ,אזל רב יהודה בר יחזקאל קמיה דרב הונא אמר לו :אזיל אי לא
איזיל אמר ליה משום יקרא דבי נשיאה קום זיל ,אזל אשכחיה דקא עביד מעקה,
אמר לו :לא סבר מר להא דאמר נהילאי בר אידי אמר שמואל :כיון שנתמנה אדם
פרנס על הציבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשה .אמר ליה :פורתא דגנדרייא
הוא דקא עבידנא .ומי שני מר מעקה כדכתיב באורייתא או מחיצה כדאמרי רבנן,
אמר ליה :ליתיב מר אקרפיטא ,אמר ליה :ומי שני מר איצטבא כדאמרי אינשי או
ספסל כדקריוה רבנן ,אמר ליה :ליכול מר אטרונגא ,אמר ליה :הכי אמר שמואל :כל
מאן דאמר אטרונגא תלת' ברמות רוחא אית ביה אלא אי אתרוג כי דקריוה רבנן אי
אתרוגא דאמרי אינשי לישתי מר אינבג ומי שני איספרגוס דקריוה רבנן סבר לה מר
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תיתי דיביק תשקינן ,אמר ליה הכי אמר שמואל :אין משתמשין באשה קטנה
בפירוש ,אמר שמואל :בין גדולה בין קטנה.
משדר לה מר שלמא לילתא אמר ליה :הכי אמר שמואל :קול שבאשה ערוה על ידי
שליח ,אמר ליה :הכי אמר שמואל :אין שואלין בשלום אשה כלל .שלחה ליה
דביתהו שרי ליה תגריה דלא לשוויך עם הארץ .אמר ליה :מאי טעמא אתא ליה מר
הכא ,אמר ליה :שדר לי מר דיסקא דיזמינותא אמר לו :שותיה דמר לא גמרינן
לדינא מזמיננא ליה למר ,אלא הואיל ואתא מר נשמעיה לשותיה דלא לימרו רבנן
קא מחנפין להדדי .אמר ליה :מאי טעמא קרא ליה מר להאי גברא עבדא? אמר ליה
דרגיל דקרי לאינשי עבדי ,ותניא :כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבח לעולם .ואמר
שמואל :במומו פוסל ,אמר ליה :אימר דאמר שמואל למיחש ליה ,לאכרוזי עליה מי
אמר? כי קאי אמר ליה ההוא גברא דשמתיה לדידי קריית לי עבדא דאתינא מבית
חשמוניי מלכא .אמר ליה :הכי אמר שמואל :כל דאמר מבית חשמוניי מלכא קא
אתינא ,עבדא הוא ,אמר ליה :לא סבר לה מר להא דאמר רבי אבא אמר רב הונא
אמר רב :כל תלמיד שמורה הלכה ובא ,אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ,ואם לאו
אין שומעין לו .אמר ליה איכא רב מתנה :דקאי כוותי רב מתנא לא חזיא ליה
נהרדעא תליסר שני ההוא יומא אתא אמר ליה דכי מר מאי ,אמר שמואל :כי קאי
חד כרעא אגודא וחד כרעא אמברא .אמר ליה ,הכי אמר שמואל :כל דאמר מדבית
חשמוניי קא אתינא עבדא הוא ,דלא אישתיירא אלא הדא ינוקתא דסליקא לאיגרא
ורמייא קלא ואמרה כל מאן דאמר מדבית חשמונאי קא אתינאי עבדא הוא ונפלה
מאיגרא לארעא .אכריז עליה דעבדא הוא .ההוא יומא איקרעו כמה כתובתא
בנהרדעא כי נפיק נפקו אבתריה למירגמיה ,אמר להו :אי שתקיתו שתקיתו ואי לא
מגלינא דאמר שמואל :תרתי זרעייתא איכא בנהרדעא ,חדא מיקרייא דבי יונה וחדא
מיקריא דבי עורבתי' וסימניך טמא טמא וטהור טהור .שדיוה לההוא ריגמא מידיהו
קם אטמא בנהר מלכא מכריז רבי יהודה בנהרדעא אדא ויונתן עבדי ,יהודה בר
פפא ממזירא .מכריז רב נחמן בשכנציב עדא ועוא ויונתן עבדי ,יצחק בר פפא
ממזיר,א בטי בר טוביה בראמות רוחיה לא שקיל גיטא דחירותא ואילו משפחה
דקיימא בחזקה דכשרותא ואתא חד ואמר :אית ביה פסילותא לא סמכינן עליה
דאמר רבי יוחנן :אין עירעור פחות משנים.
ברם צריך אילו אבא דאמר עילוי בריה בן גרושה הוא בן חלוצה הוא בן ממזר הוא
מי מהימן למיפסליה אי לא ,מיפלג פליגי בה רבי יהודה ורבנן ,דתניא :יכיר -
שיכירנו לאחרים ,מיכן אמר רבי יהודה :נאמן אדם לומר זה בני בכור .וכשם שנאמן
אדם לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בני בן גרושה בן חלוצה .וחכמים אומרים:
אינו נאמן .נאמן אדם לומר זה בני בכור אבל אינו נאמן לומר זה בני בן גרושה בן
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חלוצה .הלכה כרבי יהודה או כרבנן? הלכתא כרבי יהודה דמסייע ליה יכיר ,או
הלכתא כרבנן ,דיחיד ורבים הלכה כרבים.
תא שמע ,דשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא ,האומר על בן בין הבנים נאמן
הוא ,ורבי יוחנן אמר :אינו נאמן ,והוינן בה מאי קאמר .אמר רבי אבא :הכי קאמר,
והאומר על בן בין הבנים בכור הוא ואף על גב דמחזיק לו באחרינא .כמאן כרבי
יהודה ,ורבי יוחנן אמר :אינו נאמן ,כמאן כרבנן ,דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי
בר אשי :הילכתא בכל הני שמעתתא כד ,שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא:
והני מילי דלית ליה זרעא לההוא בנו ,אבל אי אית ליה זרעא אבנו מהימן ,אבן בנו
לא מהימן למפסליה .דתניא :ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו ,מיכן אמר
רבי יהודה :גר שנתגייר בב"ד הרי זה גר .בינו ובין עצמו אינו גר.
מעשה באדם אחד שבא לפני רבי יהודה ,אמר ליה :יש לך בנים?
אמר לו :הין.
אמר ליה :נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך ,ואבריה לא
מהימן והא תניא הא דאמרינן מיכן ,אמר רבי יהודה :נאמן אדם לומר זה בני בכור,
וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור נאמן לומר זה בני בן גרושה בן חלוצה .אמר
רב נחמן בר יצחק :הכי קאמר ליה :לדבריך עובד כוכבים אתה ,ואין עדות לעובד
כוכבים.
רבינא אמר :כלום יש לך בנים?
אמר לו :הין ,יש לך בני בנים?
א"ל :הין,
א"ל :נאמן אתה לפסול את בניך ואין אתה נאמן לפסול את בני בניך.
תניא נמי הכי רבי יהודה אומר :נאמן הוא על בנו קטן ואינו נאמן על בנו גדול ,ואמר
רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש ,אלא קטן
ויש לו בנים הרי זה גדול גדול ואין לו בנים הרי זה קטן ,והלכה כרב נחמן .והא תניא
כותיה דרבינא ,ההוה לעניין יכיר איתמר ,אבל הכא אין עדות לעובד כוכבים .ומהכא
נמי איכא למישמע מיניה דהילכתא כרב יהודה דמהימן אבריה .ומדקאמר הלכה
כרב נחמן בר יצחק דאין עדות לעובד כוכבים ,הא לאו עובד כוכבים מהימן.
וארא שאילתא מב
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למימסר נפשייהו על קדושת השם דקודשא
בריך הוא.
ואילו מאן דאנסין ליה עובד כוכבים ואמרין ליה כפור במילתא דשמיא ופלח לע"ז ואי
לא קטילנא ,לך מיחייב למימסר נפשיה לקטלא ולא ליפלח לע"ז ,דהכי אשכחן
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בחנניה מישאל ועזריה כד אקים נבוכדנצר רשיעא צלמא דדהבא וגזר למפלח ליה,
מסרו נפשייהו לאתונא דנורא ולא סגידו לצלמא ,דכתיב איתי גוברין יהודאין דימנית
יתהון על עבידת מדינת בבל שדרך מישך ועבד נגו גברייא אילין לא שמו עלך מלכא
טעם לאלהך לא איתהון פלחין ולצלם דהבא די הקמת לא סגדין.
ותנו רבנן :את זו דרש תודוס איש רומי :מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו את
עצמן לכבשן האש? נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים ,מה הצפרדעים שלא נצטוו
על קדושת השם מסרו עצמן לאש ,דכתיב :ובתנוריך ובמשארותיך ,אימתי משארת
מצויה אצל תנור ,בזמן שהתנור חם .ואנו שמצווים על קדושת השם אל אחת כמה
וכמה .וכן נמי על גילוי עריות ועל שפיכות דמים מחייב למימסר נפשיה לקטלא ולא
למיעבר עילוייהו ,דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק :נמנו וגמרו בעליית בית
נתזה בלוד כל עבירות שבתורה אם אומרים לו לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל
יהרג ,חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים.
וע"ז לא ,והתניא היה רבי ישמעאל אומר :מניין שאם אומרים לו לאדם עבוד ע"ז
ואל תיהרג שיעבוד ואל יהרג ,שנאמר :אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,וחי בהם
ולא שימות בהם ,יכול אפילו בפרהסיא? תלמוד לומר :ולא תחללו את שם קדשי
ונקדשתי וגו' .אינהו דאמור כרבי אליעזר .דתניא ר' אליעזר אומר :אם נאמר בכל
נפשך למה נאמר בכל מאדך ,ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך? אלא
ללמדך שיש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו ,לכך נאמר בכל נפשך ,ויש לך אדם
שממונו חביב עליו מגופו ,לכך נאמר בכל מאדך.
גילוי עריות ,דתניא :ר' מאיר אומר :כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן
הדבר הזה ,וכי מה למדנו מרוצח מעתה ,אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד ,מקיש
רוצח לנערה מאורשה ,מה נערה מאורשה ניתן להצילה בנפשו ,אף רוצח ניתן
להצילו בנפשו ,מקיש נערה המאורשה לרוצח ,מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה
המאורשה יהרג ואל יעבור.
ורוצח מנלן? מההוא דאתא לקמיה דרבא ,אמר לי מרי דוראי אי קטלת לפלניא
מוטב ואי לאו קטילנא לך ,אמר ליה :מאי חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא
דההוא גברא סומק טפי ,וגילוי עריות נמי כיון דקא פגים לה הוה ליה כי דקטלא
אבל איהי לא מחייבא למימסר נפשה לקטלא אלא כשאר עבירות שבתורה ,דהא
אסתר לא מסרה נפשה לקטלא .ואונס בדידיה מי איכא והאמר רבא :אין אונס
בערוה שאין קישוי אלא מדעת ,משכחת לה להתרפאות שמאנס יצרו ונופל בחולי
על תאוות יצרו דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן :בכל מתרפאין חוץ מע"ז וגילוי עריות
ושפיכות דמים.
היכי דמי ,כדרב יהודה דאמר רב יהודה אמר רב :מעשה באדם אחד ונתן בן
צוציתה שמיה שנתן עיניו באשה אחת אשת איש וחנה שמה והעלה בלבו לטנפה
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ושיגר לה זהב וכסף לשכב אצלה ולא קיבלה .ומרוב תאוותו נפל בחולי וחלה ימים
רבים .באו ושאלו לרופאים אמרו :אין לו תקנת רפואה אלא עד שתבעל לו .כששמעו
חכמים בדבר ,אמרו :ימות ואל תבעל לו ,ואם לאו תעמוד לפניו ערומה ,אמרו :ימות
ואל תעמוד לפניו ערומה ,תספר עמו מאחרי הגדר ,אמרו :ימות ואל תספר עמו
מאחורי הגדר ,פליגי בה יעקב בר אידי ור' שמואל בר נחמני ,חד אמר :אשת איש
היתה ,וחד אמר :פנויה היתה ,בשלמא למאן דאמר אשת איש היתה שפיר ,אלא
למאן דאמר פנויה היתה מאי כולי האי? רב פפא אמר :משום פגם משפחה .רב
אדא בריה דרב איקא אמר :כדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות .ולינסיב,
מינסב לא מיתבא דעתיה .כר' יצחק ,דאמר רבי יצחק :מיום שחרב בית המקדש
נוטל טעם ביאה וניתן לעוברי עברה ,ומאי טעמא? מים גנובים ימתקו וגו'.
כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן :הא דאמרת כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
לא שנו אלא שלא בשעת השמד אבל בשעת השמד יהרג ואל יעבור .מאי טעמא?
כיון דגזירה למיעקרא למילתא הווי קידוש השם וקרינן ביה :ולא תחללו את שם
קדשי .כי אתא רבין אמר רבי יוחנן :שלא בשעת השמד נמי בצינעה ,אבל בפרהסיא
אית ביה קידוש השם ,וקרינן ביה :ולא תחללו את שם קדשי ,ואפילו מצוה קלה
יהרג ואל יעבור .מאי מצוה קלה? אמר רבה בר יצחק אמר רב :אפילו ערקתא
דמסנא אפילו הא דאיסור דרבנן היא מאי פרושא? כדאמור רבנן :נתפזרו לו מעות
בפני עבודה זרה לא ישוח ויטלם מפני שנראה כמשתחוה לע"ז ,נכנס לו קוץ ברגלו
בפני ע"ז לא ישוח ויטלנו מפני שנראה כמשתחוה לע"ז ,כגון אילו דומה התרת
ערקת מסנא דבשעת השמד אם יאניסו את ישראל עבוד ע"ז ואינו רוצה ואח"כ
יעמידוהו בפני ע"ז ויאמרו לו :כפוף עצמך והתר ערקתא דמסנא שלא תשתחוה
לע"ז אלא כפיפתך היא להתיר ערקת מסנא ובלבד רואיך יאמרו שהשתחוית ,אסור
הוא ,וזה הוא איסורא דרבנן ,שאף על פי שאינו משתחוה לע"ז אלא שוחה להתיר,
הואיל ונראה שוחה בפני ע"ז אמר שכל מקום שאמרו חכמים מפני מראית העין
אפילו בחדרי חדרים אסור.
וכמה היא פרהסיא? אמר רבי יוחנן :אין פרהסיא פחות מעשרה ישראלים .פשיטא
פרהסיא דישראל דכתיב :ונקדשתי בתוך בני ישראל ,בעי ר' ירמיה תשעה ישראלים
ואחד עובד כוכבים מהו? כיון דרובא דישראל מי מיצטרף עובד כוכבים אי לא .תא
שמע ,דתני רבינא אחוה דר' חייה בר אבא אתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי
בתוך בני ישראל וכתיב התם :הבדלו מתוך העדה ,מה להלן י' וכולם ישראלים אף
כאן י' וכולהו ישראלים.
ברם צריך הני מילי היכא דקא מיכוין עובד כוכבים לאעבורי לבר ישראל
איסורא.
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היכא דקא מיכון להנאתו מאי דכיון דפרהסיא הוא אית ביה קידוש השם או דילמא
כיון דלאו לאעבוריה קא מיכוין אלא להנאתו לית ביה משום קידוש השם .תא שמע
דאמר רבה :האי אנסא דאניס ליה לישראל ,ואמר ליה :קטיל אספתא בשבת ושדי
לסוסיא ואי לא קטילנא לך ,יעבור ואל יהרג .קטול ושדי לאיבוד ,דלא להנאתו אלא
לאעבוריה קא מיכוין ,יהרג ואל יעבור .וממאי ,דכי אמר רבא :בפרהסיא קאמר,
מדקא קשיא לך והא אסתר בפרהסיא היא ,היכי לא מסרה נפשה לקטלא ,ואמר
אביי :אסתר קרקע עולם היא .רבא אמר :שאני אסתר דלהנאתו קא מיכוין .דאי לא
תימא הכי הני קואקי ודמינקי דפליגי לבי נורא היכי יהבינא להו ,אלא כל להנאתו
ליכא קידוש השם ,ואף על גב דפרהסיא .הילכך ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים
אפילו בצינעא יהרג ואל יעבור ,שאר עבירות נמי יהרג ואל יעבור להנאתו אפילו
בפרהסיא ,ואפילו ע"ז כגון קואקי ודמונקי יעבור ואל יהרג בשעת השמד ,אפילו
שאר עבירות ובצינעה יהרג ואל יעבור.
וששאלתם היכי דמי קרקע עולם קא אמרינן לעניין ממסר איניש נפשיה על קידוש
השם דקא אמרינן אמר רב :האי בר ישראל דא"ל עובד כוכבים קטיל אספסתא אי
אמר ליה קטיל ושדי לסוסיא ואי לא קטילנא לך להנאת עצמו קא מיכוין ליקטול ולא
לקטיל אי דאמר ליה קטיל ושדי לנהרא לאעבוריה קא מיכוין ולאיסורא קא בעי
ליקטיל ולא ליקטול ומקשינן והא אסתר דלא מסרה נפשה לקטלא ואזדקיקה ליה
לאחשורוש ומפריק אביי דאסתר לא דמיא לע"ג ולחילול שבת דנשים לכך נוצרו.
כשם שהארץ נוצרה לזריעה ולעבוד בה ,כך אשה נוצרה לבעילה .רבה אמר :לאו
מן הדין טעמא אלא אפילו תימא בשבת ובע"ז ,כיון דאחשורוש להנאת עצמו נתכוון
כאספסתא לסוסיא דמי ושרי ליה.
פי' קואקי ודמינקי כלי של טיט הוא ,ודומה לעציץ ועושין אותו בני אדם
כשמתחממין כנגד מדורה ומבקשין לישן כופין אותו על הגחלים ועל הדשן כדי שלא
תיצת האש בכלים שבבית ובמלכות פרסיים היו חברים שבהן מחזירין בכל בתי
ישראל ומכבין את הנרות וחותין את הגחלים ומוליכין אותן לבית האור שלהן ,שהוא
ע"ז ,ולא היו עוזבי' לא אש ולא גחלין שיוליכן בלילה חוץ מע"ז שלהן שהיא בית
האור .כי דקא אמרינן בהמביא גט אתא ההוא חברא שקלא לשרגא מקימייהו אמר
אלהי' אי בטולך אי בטולא דבר עשו והיו מוליכין אותו בקואקי ודמינקי דהוו להו
משמשי ע"ז ,ואף על גב דמשמשי ע"ז הם כיון דלא לעבורינון איסורא לישראל קא
מכוונים אלא להנאת עצמן ,מותר לנו ליתן להם.
וארא שאילתא מג
שאילתא :דאילו מאן דמוזיף זיפתא לחבריה אסיר ליה לאוזפינא בריווחא
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דכתיב :את כספך לא תתן בנשך ,וכי היכי דמוזפנא קאים באיסורא ה"נ יזופא קאי
באיסורא דכתיב לא תשיך לאחיך נשך כסף מאי לא תשיך לאחיך דקאמר רחמנא
ליזופא לא תכתייה איסורא לחברך ,וכי היכי דיזופא לא שנא כספא ולא שנא אוכלא
קאי באיסורא ,דכתיב :נשך כסף נשך אוכל ,ה"נ מוזפנא דיליף נשך נשך וכי היכי
דמוזפנא ויזופא קיימי באיסורא ה"נ ערב ועדים דחתמין על ההוא שיטרא קיימי
באיסורא ,כדתנן :אילו עוברין בלא תעשה ,המלוה והלווה והערב והעדים ,דכתיב:
לא תשימון עליו נשך.
ומלוה בריבית פסול לעדות ,כדתנן :אלו הן הפסולין לעדות:
המשחק בקוביא,
ומלוה בריבית,
ומפריחי יונים,
וסוחרי שביעית.
ואמר רבא :לוה בריבית פסול לעדות .מאי טעמא? כיון דצריך לממונא הוי רשע
דקא מנכית איסורא לחבריה והוה ליה עד חמס ,דתנו רבנן :מלוה ישראל מעותיו
של נכרי מדעת הנכרי אבל לא מדעת ישראל .באי זה צד? ישראל שלווה מעות מן
העובד כוכבים בריבית ,וביקש להחזירם לו ,מצאו ישראל אחא וא"ל :תנם לי ואני
מעלה לך כדרך שאתה מעלה לו אסור ,ואם העמידו אצל העובד כוכבים מותר.
ואמר ה"ד כגו' שנטל עובד כוכבים ונתן בידו .וה"מ מעות דעובד כוכבים דכי העמידו
אצל עובד כוכבים מותר אבל מעות דישראל למימר לעובד כוכבים שקול אזפינון
לישראל בריווחא אסור ,ולא מיבעייא הא דריבית מישראל קא שקיל אלא אפילו
אוזפייה לעובד כוכבים למישקל רביתא מיניה ,מקום שצריך ישראל אסיר ,דכתיב:
אם כסף תלוה את עמי ,עמי ועובד כוכבים עמי קודם.
פשיטא אמר רב נחמן :לא נצרכנא אלא לעובד כוכבים בריבית ולישראל בחינם,
והיכא דבעי ישראל למיזף מיניה ואמר לעובד כוכבים שקול תלינון בגויך ואוזפינון
לישראל בריבית ,ומכסה מן בשרא ודמא ,קב"ה דגליא קמיה הוא מתפרע מיניה.
דאמר רבא :למה לי למכתב רחמנא יציאת מצרים גבי רבית וגבי ציצית וגבי
משקלות ,אלא אמר הקדוש ברוך הוא :אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של
בכור ובין טיפה שאינה של בכור ,ואני עתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו לעובד
כוכבים ומלוה אותן לישראל בריבית ,וממי שיטמין משקלותיו במלח ,וממי שתולה
קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא.
רבינא איקלע לסורא דפרת א"ל רב חביבא מסורא דפרת לרבינא :יציאת מצרים
דכתיב רחמנא גבי שרצים למה לי? א"ל :אמר הקדוש ברוך הוא ,אני הוא
שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור ,אני הוא עתיד
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ליפרע ממי שמערב קרבי דגים טמאים בקרבי דגים טהורים ומוכרן לישראל .אמר
ליה :אנא המעלה קא קשיא לי מאי שנא דשני קרא בדיבוריה ,תנא דבי ר' ישמעאל:
אמר הקדוש ברוך הוא אילמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר
זה דיי ,אמר ליה :מי נפיש אגריה טפי מריבית ומציצית וממשקלות א"ל :אף על גב
דלא נפיש אגריהו טפי שרצים מאיסי למכלינהו והיכא דקא יזיף מיניה פירי בעידנא
דזולין ובעידנא דקא בעי למפרעיה אייקרו להו ,דאי משערת להו לדמי קאים עליה
טפי ממאי דאוזפיה לא שרי ליה למפרעיה אלא לפי דמי דהוה שוה מעיקרא .ואי
ודאי אית ליה פירי לההוא יזופא בעידנא דקא יזיף ,או שאמר לו :הלויני עד שיבוא
בני או עד שאמצא מפתח שפיר דמי ,כדתנן :לא יאמר אדם לחברו הלויני כור של
חיטין ואני אתן לך לגורן ,אבל אם א"ל הלויני עד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח,
מותר .והלל אוסר ,וכן הלל היה אומר :אל תלוה אשה לחברתה ככר עד שתעשה
דמים שמא יוקרו חטים או שמא יוזלו ,ונמצאו באות לידי רבית .ואף על גב דפליג
הלל הלכתא כרבנן.
ברם צריך היכא דבעידנא דקא יזיף אית ליה פירי ולא הוי יזפתה כולה מי שרי אי
לא .מי אמרינן ההוא שעתא דקמו להו פירי כי אית ליה שיעור יזפתא כולה הוא
דאמרינן מההיא שעתא דקמו להו פירי ברשות דמלוה ,אבל היכא דלית ליה שיעור
יזפתא כולה לא שרי אלא מאי דאית ליה ,או דילמא כיון דאית ליה פורתא כל גריוא
וגריוא חזו לאיפרועי.
תא שמע דאמר רב הונא :יש לו סאה לווה עליה סאה ,סאתים לווה עליה סאתים,
ור' יצחק נפחא אמר :אפילו אין לו אלא סאה לווה עליה כמה כורין .תני ר' חייא
לסיועיה דר' יצחק נפחא ,טיפת יין אין לו טיפת שמן אין לו הא יש לו לווה עליה כמה
טיפין.
אי נמי :היכא דלית ליה ושכיח בשוקא דאי בעי זבין ופרע בעידנא דקא יוזיף מאי ,מי
אמרינן כיון דלדידיה לית ליה אסיר או דילמא כיון דשכיח בשוקא כי אית ליה דמי.
תא שמע דאמר רב ששת אמר רב הונא :אין לוין על שער שבשוק ,א"ל רב יוסף בר
חמא לרב ששת :מי אמר רב הונא הכי ,והא בעו מיניה מרב הונא בני בי רב דמיזפי
להדדי יזפי בתשרי ופרעו בטבת מהו? אמר להו :הא חיטי בהינו והא חיטי בשילי
דאי בעי זבנין ופרעין ,א"ל :מעיקרא אין לווין קאמרי,ן כיון דשמע להא דאמר רב
שמואל בר חייה בר יהודה משמיה דר' אלעזר :לווין על שער שבשוק ,הדר ביה.
מאי לווין על שער שבשוק אילימא דקא יהיב ליה זוזי על פירי זביני אינון ,והאמר
מר :אף על פי שאין לזה ויש לזה אם יצא השער פוסקין .אלא דאוזפיה זוזי והשתא
מוקים ליה אפירי והאמר מר אם יש עליו ,אמר רבא מותר ללוות על שער שבשוק,
אלא מאי לווין על שער שבשוק  -סאה בסאה.
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פרשת בא
שאילתא מד
שאילתא :דאילו מאן דמיתליד ליה בוכרא בעניה מיחייב לאקדושיה קמי שמיא
דכתיב :קדש לי כל בכור וגו' .בזמן שבית המקדש קיים כי תם הוא חלבו ודמו קריב
לגבי מזבח ,דכתיב :אך בכור שור או בכור כשב וגו' ,ובשרו היה נאכל לכהנים,
שנאמר :ובשרם יהיה לך .ואם בעל מום הוא נאכל לכהנים במומו ,שנאמר :ובשרם
יהיה לך וגומר ,אחד תם ואחד בעל מום בזמן שבית המקדש קיים רועה עד שיפול
בו מום ,ונאכל לכהנים במומו .ואסיר למישדא מומא בקדשים עד שיפול ביה
ממילא ,שנאמר :כל מום לא יהיה בו ,והאי קרא אי דלא ליקרב דאית ביה מומא הוא
דאתא ,לכתוב כל אשר בו מום לא תקריבו ,ולשתוק .אלא מאי כל מום לא יהיה בו?
דאפילו גרמא ליה נמי אסיר .דתניא כל מום לא יהיה בו ,אין לי אלא שלא יתן בו
מום ,מניין שלא יגרום לו על ידי אחרים ,שלא יניח בצק או דבילה על ראש אזנו כדי
שיבוא הכלב ויטלנו ויחתוך אזנו? תלמוד לומר :כל מום לא יהיה בו ,אחד מום ואחד
כל מום .ואף על גב דמתיליד ביה מומא ,לית ליה רשותא למשחטיה עד דמחוי ליה
לחכם .ואי דעבר ושחט לא חזינא ליה למומיה לאחר שחיטה אלא אסרינן ליה.
כדתנן :השוחט את הבכור ומראה את מומו ,ר' יהודה מתיר ,ור' מאיר אומר :הואיל
ונשחט שלא על פי מומחה אסור.
ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :בדוקין שבעין דכולי עלמא לא פליגי דאסיר,
משום דמשתנין .כי פליגי במומין שבגוף ,מר סבר גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין
שבעין ,ומר סבר לא גזרינן .ואף על פי דקיימא לן ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר'
יהודה ,בהא הלכה כר' מאיר .דאמר רב נחמן אמר שמואל :הלכה כר' מאיר
בגזירותיו ,ואפילו מומחה דאית ליה בוכרא ואית ביה מומא לא חזי הוא לנפשיה,
אלא צריך לאחוייה לאחרים ,דתניא :כל הבכורות כולן אדם רואה ,חוץ מבכור עצמו.
ברם צריך אילו בכור דאיתיליד ביה מומא ביומא טבא מהו לאחוזיה לחכם ביומא
טבא ומשרייה ומיכליה .מי אית ביה משום מוקצה אי לא .מי אמרינן כיון דלא
מישתרי מחולא מוקצה הוא ,או דילמא מכי אית ליה בדעתיה דהשתא נפיל ביה
מומא לא הוה מוקצה .אם תימצא לומר היכא דלא איתייליד ביה מומא מחולא אלא
ביומא טבא מוקצה הוא ,היכא דאיתייליד ביה מומא והוא מובהק ,דידע דמישתרי
עילויה ,מי אית ביה משום מוקצה אי לא .מי אמרינן כיון דידע דמום מובהק הוא לא
מקצאי מדעתיה ,או דילמא כיון דלא ידע אי מיזדקק ליה חכם אי לא ,מוקצה הו.א
מיפלג פליגי בה ר' יהודה ור' שמעון ,דר' יהודה אמר :לא הוה מוקצה כי האי גוונא,
אף על גב דר' יהודה מחמיר במוקצה בעלמא הכא מקיל דהא דעתיה עליה .ור'
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שמעון אמר :כי האי גוונא הוי מוקצה .אף על גב דר' שמעון שרי מוקצה בעלמא,
הכא אסר דאמר מי יאמר דמיזדקק ליה חכם.
מאי היא? דתניא :בכור שנפל לבור ,ר' יהודה אומר :ירד מומחה ויראה אם יש בו
מום יעלה וישחוט ,ואם לאו לא ישחוט .ר' שמעון אומר :כל שאין מומו ניכר מערב
יום טוב אינו מן המוכן .הלכה כר' יהודה או כר' שמעון? תא שמע ,ר' אמי ורדינאה
חזי בוכרא דבי נשיאה הוה ביומא טבא לא הוה חזי ,אמר רב אמי :שפיר עבוד דלא
חזיי ,והא רב אמי גופיה חזיה ,ההוא היכא דחזייה למומיה מאתמול ,ולא קביל
סהדי דלא הוא רמא ביה מומא .וכיון דחזא מומיה מאתמול ,ואמר אית לי סהדי
למחר ,לית ביה משום מוקצה .כי ההוא דאתא לקמיה דרבא ואייתי בוכרא לאחזייה
ליה ,והוה חייף רישיה ,חזא למומיה ,אמר ליה :זיל האידנא ותא למחר ,ואייתי לי
סהדי דלא את רמא ביה מומא .למחר אייתי סהדי .אמר להו :אמרו לי גופה דעובדא
היכי הוה ,אמרו ליה :הוו רמו שערי להך גיסא דהוצא ,ועייל רישיה ופסקיה
לשפוותיה .אמר להו :ומי איכוין ליה? אמרו ליה :לא .וכי איכוין מי אסיר? אין,
דתניא :כל מום לא יהיה בו ,אין לי אלא שלא יהיה בו ,מניין שלא יגרום לו? תלמוד
לומר :כל מום ,אחד מום ואחד כל מום .וכן לאסהודי עליה לא מהימן הוא לנפשיה,
אלא צריך סהדא אחריני דלאו הוא שדא ביה מומא.
ברם צריך בנו ובתו מהו לאסהודי עילוי בכור ,מי אמרינן כיון דאכלין עימיה הוו להו
כבעלים ומשקרין ,או דילמא כיון דאי בעי ספי להו ואי בעי לא ספי להו כאחר דמי,
ולא אתו לשקורי.
תא שמע ,דתניא :ר' יהודה בן קרפוסי אומר :בכור צריך שנים מן השוק להעיד עליו.
רשב"ג אומר :אפילו בנו אפילו בתו .ר' אומר :עשרה והן בני ביתו אין נאמנין .אמר
רב נחמן :הלכה כרשב"ג .רבא אמר :הלכה כר' ,והילכתא כרשב"ג ,דאמר :אפילו
בנו אפילו בתו .אבל אשתו לא ,מאי טעמא? אשתו כגופו דמיא.
אי נמי ברם צריך אילו היכא דאית ליה לישראל ספק בכור בביתיה ,דאי הוא אכיל
ליה במומיה כדתנן :ספק יאכל במומו לבעלים
אי נמי :ישראל דזבן בכור תם מכהן ,דקיימא לן בכור מוכרין אותו תם חי ,ונפל ביה
מומא ברשותא דישראל ,מי מהימן ההוא ישראל אמומיה אי לא .מי אמרין כיון דהוא
אכיל ליה לא מהימן ,מדי דהוה אכהן ,או דילמא כהנים דחשו להו רבנן כיון דכולהו
בכורות לדילהון שכיחי תדירא ,דילמא מקרי ורמו בהו מומין ,גבי ישראל לא חשו
להו רבנן.
תא שמע ,דאמר רב חסדא אמר רב קטינא ספק בכור בישראל צריך שנים מן השוק
להעיד עליו ,מאי טעמא? כיון דהוא אכיל ליה ,הווי ככהן ולא מהימן .ורב נחמן אמר
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בעלים מעידים עליו .דאי לא תימא הכי ספק בכור לר' מאיר דאמר :החשוד על
הדבר לא דנו ולא מעידו ,כיון דכולי עלמא חשידין מי מעיד עליו? וכי תימא הכי נמי
לר' מאיר דלית ליה תקנתא ,והא תנן שר' יוסי אומר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן
המתנות ,ור' מאיר מחייב ,אלא לאו ש"מ לישראל לא חשו להו רבנן.
והילכתא ישראל דזבן בכור תם מכהן מהימן אמומיה.
שאילתא דאסיר להון לכהני לסיועי למריה דקנייא דליתנון ליה בכור לדיליה.
כדתניא הכהנים והלוים והעניים המסייעים בבית הגרנות ובית הרועים ובית
הטבחים אין נותנין להם תרומה ומעשרות בשכרן ,ואם עשו כן חללו ,ועליהם
הכתוב אומר :שחתם ברית הלוי ,ואומר :ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא
תמותו ,מאי ואומר? וכי תימא לאו ומיתה לא אמר קרא ולא תחללו ולא תמותו
ומשקיל נמי בגו הנך יומי דאמור רבנן דמיטפלי ליה בעלים לא כדתנן עד כמה
ישראל מיטפלין בבכור ,בבהמה דקה שלשים יום ובגסה חמשים יום ,ר' יוסי אומר:
ג' חדשים ,ואם אומר לו כהן בתוך הזמן הזה תנהו לי ,לא ישמע לו .אמר רב ששת:
שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות.
ברם צריך מהו לזבוניה כהן בכור לישראל .מי חיישינן דילמא אתי ליתזולי וזבוניה
ליה דסבר כי הווי לי בכור אתניה ליה כי היכי דליזיל ומזבין לי ,והוה ליה ככהן
מסייע אי לא .תא שמע בכור מוכרין אותו תם חי ,ובעל מום חי ושחוט ,ומקדשין בו
את האשה .אמר רב חסדא :לא שנו אלא מכהן לכהן ,אבל מכהן לישראל לא ,מאי
טעמא? אמר רב הונא בריה דרב יהושע :מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות.
מר זוטרא איקלע לבי רב אשי צבת ליה אומצא ,א"ל :ליכול מר דבכור הוא וטובא
מעלי ,א"ל :מנא לך? א"ל :מכהן זבינתיה .א"ל :והא אמר רב חסדא :לא שנו אלא
מכהן לכהן אבל מכהן לישראל לא ,א"ל :לא שמיעא לי ,כלומר לא סבירא לי .א"ל:
והא מתניתין היא ,אם א"ל כהן בתוך זמן הזה תנהו לי לא ישמע לו ,ואמר רב
ששת :מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות .א"ל :התם ודאי קא מסייע הכא
שביק האי דנקיט בידיה ונקיט ספק דלא ידע אי הוו ליה אי לא ואי יהיב ליה אי לא
אמרי אינשי בוצינא טב מקרא.
בא שאילתא מה
שאילתא :דמיחייבין דבי ישראל לאחותי תפילין בראשיהון ותפילין בדרעיהון
שנאמר :והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך.
תנו רבנן :על ידך בגובה של יד .ומאי היא ,קיבורת .בין עיניך זה קדקד .והיכא אמרי
דבי ר' ינאי :מקום שמוחו של תינוק רופס .אתה אומר בגובה של יד ,או אינו אלא
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על ידו ממש? אמרה תורה הנח תפילין ביד והנח תפילין בראש ,מה להלן בגובה
של יד אף כאן בגובה של יד .ר' אליעזר אומר :אינו צריך ,הרי הוא אומר :והיה לך
לאות ,לך לאות ולא לאחרים לאות .ר' יצחק אומר :ושמתם את דברי אלה על
לבבכם ,שתהא שימה כנגד הלב .ר' יהודה בריה דרב אוויה ,מכוין ומנח להו כנגד
לבו.
אמר רב ששת :כל שאינו מניח תפילין עובר בשמנה עשה .אמר ריש לקיש :כל
המניח תפילין מאריך ימים שנאמר :ה' עליהם יחיו.
וברישא בגובה של ראש ,מנלן? דתניא :בין עיניך בגובה של ראש ,אתה אומר
בגובה של ראש ,או אינו אלא בין עיניך ממש? נאמר כאן בין עיניך ,ונאמר להלן לא
תשימו קרחה בין עיניכם למת ,מה להלן בגובה של ראש אף כאן בגובה של ראש.
וכד מחית בדרעא דשמאלא מיבעי ליה לאחותי ולא לימינא ,דתניא :על ידכה זו
שמאל .אתה אומר זו שמאל או אינו אלא ימין? תלמוד לומר :אף ידי יסדה ארץ
וימיני טפחה שמים הווי ידך שמאל.
אמר רבה בר רב הונא :חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה ק"ו מציץ ,ומה ציץ
שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו,
תפילין שיש בהן כמה הזכרות על אחת כמה וכמה.
תנא :כשהוא מניח מניח של יד תחלה ואח"כ של ראש ,וכשהוא חולץ חולץ של ראש
תחלה ואח"כ של יד .בשלמא כשהוא מניח מניח של יד ברישא ואח"כ של ראש,
דכתיב :והיה לאות על ידך והדר ולזכרון בין עיניך ,אלא כשחולץ חולץ של ראש
תחלה ואח"כ של יד ,מנלן? אמר רבה רב המנונא אסברה לי ,והיו לטוטפות בין
עיניך כל זמן שבין עיניך יהו שתים .ואפילו הכי לא מעכבי אהדדי ,כדתנן :תפלה של
יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד .וכד מחית תפילי מיחייב
לברוכי דאמר רב יהודה אמר שמואל :כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן.
אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא :סח בין תפילה לתפילה חוזר ומברך ,מאי
איריא סח אפילו לא סח נמי ,דשלח רב חייא בריה דרב הונא משמיה דר' יוחנן ,על
תפילין של יד אומר :בא"י אשר קב"ו להניח תפילין ,ועל תפילין של ראש אומר:
בא"י אשר קב"ו על מצות תפילין .אביי ורבא דאמרי תרוייהו :לא סח מברך אחד סח
מברך שתים.
ברם צריך היכא דאנח תפילי בצפרא ובריך וסלקינון ,ותנא קא מחית להו ,מי צריך
למהדר וברוכי אי לא .מי אמרינן כיון דכולי יומא זמן חיובא הוא ,כיון דבריך מצפרא
תוב לא צריך ,ומאי טעמא? דהא בריך ליה מצפרא ועדיין לא שלים חיוביה .או
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דילמא בתר מעשה אזלינן ,וכל אימת דמחית להו קא עביד מצוה ומחייב לברוכי
עלייהו.
תא שמע דתניא :תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי ,וחכמים אומרים:
אין מברך עליהן אלא שחרית בלבד ,ואיתמר הילכתא כרבי ,ורבא אמר הלכה
כרבנן.
אמר רב מרי בריה דבת שמואל :חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה ,אלא כל
אימת דמחית תפילי מברך .אמר מר זוטרא :חזינא להו לרבנן דבי רב פפי ,דכל
אימת דמחתי תפילי מברכין .רבנן דבי רב אשי ,כל אימת דמשמשין בהון מברכין.
משמיה דרבה בר הונא ,דאמר חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה .וכן הלכה.

דרשה :כל מצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות.
ובתריה נשים עבדים פטורין מקרית שמע ומן התפילין.
שאילתא :דאילו מאן דמנח תפילי וקא בעי לאיפנויי ,אסיר ליה לאיפנויי עד
דמסליק להו.
דתניא הנכנס לבית הכסא חולץ תפיליו ומניחן ברחוק ארבע אמות ,דברי בית
שמאי .ובית הלל אומרים ,אוחזן בידו ונכנס .ר' עקיבא אומר :אוחזן בבגדו ונכנס.
בבגדו סלקא דעתך ,אלא אימא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס .אמר רבי מישא בר בריה
דר' יהושע בן לוי משמיה דר' יהושע בן לוי :הלכה ,גוללן כמין ספר ואוחזן בימינו
כנגד לבו .אמר רבי יוחנן :לא שנו אלא שיש שהות ביום כדי ללובשן ,אבל אין שהות
ביום כדי ללובשן עושה להן כיס טפח ומניחן מעיקרא אמר רב יוסף בר מניומי אמר
רב נחמן :ובלבד שלא תהא רצועה יוצאה מתחת ידו טפח .הני מילי להפנות הוא
דסגי ליה בכיס טפח ,אבל להשתין כד מחתן ברישיה משתין מים .ולהפנות נמי הוא
דמכסיין כי נקיט להו בידיה ,אבל להשתין מים אי שקלינהו כי נקיט להו בידיה לא
עד דמנח להו בכיס ,מאי טעמא? להפנות הוא דאסור ,כי מחתן ברישיה שרי
למנקיטיהו בידיה ,דבעי מלבשינהו .ולהשתין מים שרי לאחותיה בראשיה
באלבשינהו אין ואי לא לא עד דמחית להו בכיס .ה"מ להפנות דסגי ליה בכיס טפח,
אבל לתשמיש המטה עד דמנח להו כיס בתוך כיס .כדתניא :בית שיש בו ספרים
ותפילין אסור לשמש בו מטה עד שיוציאם או עד שיניחם כלי בתוך כלי .דתניא,
אמר רבא :גלימא עילוי קמטרא ככלי בתוך כלי דמי .אמר אביי :לא אמר אלא בכלי
שאינו כליו אבל בכלי שהוא כליו אפילו כרוך בכיסתא ומחיה בקמטרא ,כיון דכלים
נינהו כולהו כחד מנא דמו .אמר רבי יהושע בן לוי :ספר תורה לא סגי ליה בהכי
אלא עושה לו מחיצה עשרה טפחים.
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מר זוטרא איקלע לבי רב אשי חזא היכא דניים מר בר רב אשי דאיכא ספר תורה
ועבד ליה מחיצה עשרה .א"ל :אימור דאמור רבנן היכא דלא רוויח ליה דוכתא ,מר
הא רוויח ליה דוכתא ואית ליה ביתא אחרינא .א"ל :אנא לאו אדעתיי .והיכא אמרינן
בית שיש בו ספרים אסור לשמש עד שיוציאם או עד שיניחם כלי בתוך כלי ,הני מילי
ספרים ,אבל תפילין משום דצריכי ליה כדבעי למיעל לבית הכסא נקיט להו בידיה
ועייל לבית הכסא .ואף על גב דאיכא איניש אחרינא למיתנינהו ליה ,ואף על גב
דאיכא דוכתא אחריתי דאותובינהו ,מעייל להו ונקיט להו בידיה.
תנו רבנן :בראשונה היו מניחין תפילין בחורין הסמוכין לרשות הרבים ובאין עכברין
ונוטלין אותן .התקינו שיהו תולין באילנות .ובאין עורבין ונוטלין אותן .והתקינו שיהו
מניחין אותן בחלונות הסמוכות לרשות הרבים .פעם אחת הניח תלמיד אחד תפיליו
בחלון הסמוך לרשות הרבים ,באתה זונה אחת ונטלתן ואמרה :ראו מה נתן פלוני
בשכרי .כששמע אותו תלמיד כך ,עלה לגג ונפל ומת .באותה שעה התקינו שיהא
אוחזן בידו ונכנס לבית הכסא .מיכן ולהבא אף על גב דאיכא דוכתא אחריתי
לאחותינהו מחית להו היכא דניח ,דאמר רבה בר בר חנה :כי הוה אזילנא בתריה
דרבי יוחנן ,כי הוה בעי למיסק לבית הכסא ,כי הוה נקיט ספרא דאגדתא הוה יהיב
לן .תפילי לא יהיב לן ,ואמר רבא :כי הוינא אזילנא בתריה דרב נחמן ,כי הוה בעי
למיסק לבית הכסא ,כי הוה נקיט ספרא דאגדתא הוה יהיב לן ,תפילי לא יהיב לן.
אמר כיון דשריין לינטרן.

ברם צריך מהו שיניח אדם תפילין תחת מראשותיו מן הצד.
מי חיישינן דילמא זימנין דמתהפך וגני עלייהו ואסיר ,אי לא .מי אמרינן כבודן עדיף
וחיישינן ,או דילמא מתהפך עני עלייהו והילכך לחתינהו אבראי לדעתיה ,או דילמא
שמירתן עדיפא ולא חיישינן .אם תימצא לומר במקום שאין אשתו עמו מותר ,אשתו
עמו מאי ,מי אמרינן אף על גב דאמור רבנן כי מחתן כלי בתוך כלי מותר לשמש
המטה באותו הבית ,הני מילי דלאו על המטה ,אבל על המטה זילא מילתא; או
דילמא שמירתן עדיפא ואפילו על המטה שפיר דמי.
תא שמע ,דבעה מיניה רב יוסף בריה דרב נחומה מרב יהודה ,מהו שיניח אדם
תפילין תחת מראשותיו? תחת מרגלותיו לא מיבעייא לן דוודאי כיון דאיכא בזיון
אסור .תחת מראשותיו מאי? א"ל ,הכי אמר שמואל :אפילו אשתו עמו .מיתיבי לא
יניח אדם תפילין תחת מרגלותיו מפני שנוהג בהן בזיון ,אבל מניחן תחת
מראשותיו ,ואם היתה אשתו עמו אסור .ואם היה מקום שנמוך ג' או שגבוה שלשה
מותר .תיובתא.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

105

אמר רבא :אף על גב דתניא תיובתא דשמואל ,הילכתא כותיה .אלמא אמרינן
שמירתן עדיפא .והיכא מנח להו? אמר רבי ירמיה :בין כר לכסת .ושלא תחת
הראש .איני ,והא תני רבי חייא מניחן בכובע דמפיק ליה למורשא לבר .רב פפא
צריך להו בכיסתא בכילתא ומפיק ליה לצררא לבר .רב אשי בריה דרב אידי מחית
להו אשרשיפא ופריס עליהו סודרא.
אמר רב חמא בריה דרב יוסף :כי הוה קאימנא קמיה דרבא ואמר לי הב לי תפילין,
והוה מחתן תחת מראשותיו .וההוא יומא יום טבילה הוה ולא גמירן .הלכה למעשה
הוא דעבד.

פרשת בא שאילתא מו
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיקבע ירחי ולקדושינהו ולתקוני מועדיא
ובבית דינא תליא מילתא למיקבעיה לירחא לחסוריה ולעבוריה .דכתיב :אלה מועדי
ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש ,מדקאמר מקראי תקראו למימרא דבדידכו
תליא מילתא .ובית דין מומחה בעינן לעבר שנים ולקבוע חדשים ,שנאמר :וידבר ה'
אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם ראש חדשים ,מאי לכם?
עדות זה תהא מסורה לכם ,דבעינן מומחה.
ואין מעברין שנים ואין קובעין חדשים אלא ביום .דתניא :אין מעברין שנים ואין
קובעין חדשים אלא ביום ,ואם עיברוה בלילה אינה מעוברת .כיוצא בו אין מקדשין
החדש אלא ביום ,ואם קידשוהו בלילה אינו מקודש ,שנאמר :תקעו בחדש שופר
בכסא ליום חגינו כי חק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב ,מה משפטים ביום אף
קידוש ביום .ולא מעברינן שנה אלא ביהודה ,דתניא :אין מעברין את השנה אלא
ביהודה ,ואם עיברוה בגליל מעוברת .העיד חנניה איש כפר אונו שאם עיברוה
בגליל אינה מעוברת .אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי :מהאי קרא :לשכנו
תדרשו ובאת שמה ,כל דרישות שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של הקדוש ברוך
הוא .והני מילי דאיכא מומחין בארץ ישראל אבל איכא מומחה בחוצה לארץ,
מעברין וקובעין אפילו בחו"ל .דר' עקיבא עיבר שנים וקבע חדשים בחוצה לארץ
מפני שלא הניח כמותו בארץ ישראל.
ומעיקרא דלא ידעי ירחא אי חסר הוא אי מלא הוא היו עבדין משואות כדתנן:
בראשונה היו משיאין משואות .משקילקלו הכותים התקינו שיהו שלוחים יוצאים.
ואילו ביטלו כותים עבדינן חד יומא .והיכא דמטו שלוחים עבדינן חד יומא והשתא
מאי טעמא עבדינן תרי יומי? משום דשלחו מתם הזהרו מנהג אבותיכם בידיכם,
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זמנין דאיכא שמדא ואתי לאקלקולי .והיכא דמטן שלוחים מריש ירחא דניסן ועד
חמיסר ,ומריש ירחא דתשרי ועד חמיסר ,דמודעי אי חסר שויוה אי מלא שויוה,
נקטין חד יומא .דוכתא דלא מטן נקיטין תרי יומין ,דילמא מליוה לאדר ,דילמא
מליוה לאלול.
מכריז ר' יוחנן דוכתא דמטין שלוחי דניסן ולא מטן שלוחי דתשרי משום ריש שתא
ויומא דכיפורי דלא איפשר למיזל ליעבדון תרי יומי ,גזירה ניסן אטו תשרי .ואמר רבי
זירא אמר רב נחמן :כל ספיקא לקמיה שדינן חמיסר ושתסר עבדינן ,ארביסר
וחמיסר לא עבדינן .וליעביד ארביסר ,דילמא חסרוה לאב וחסרו נמי לשבט .כיון
דמרחק אם איתה דחסרוה אישתמועי הוא דאשתמע .והאידנא אף על גב דידעינן
קבועה דירחא אימת קא אתי עיבורא ,אפילו הכי נקיטנן תרי יומי במקום דלא מטן
שלוחים .ושלחו מתם אל תשנו מנהג אבותיכם ,זימנין דהוי שמדא ומיקלקלא
מילתא.
ויומא דכיפורי משום דלא איפשר למינקט תרי יומי דתרין יומין ותרין לילותא כדלא
אכל איכא דאתי לידי סכנה ,נקיטינא חד יומא ולא חיישינן למילתא דילמא מליוה
לאלול .ואפילו אתו אמרי מליוה לאלול ,ולא שמעינן מב"ד מקודש ,לא חיישינן לה
למילתא .כי הא דרבי איבו בר נגארי ור' חייה בר אבא איקלעו בחד עשר בתשרי
לבבל ,אמרו :בסים תבשילא דבבלאי ביומא רבה דמערבא .אמרו להו :אסהידו.
אמרו :לא שמענו מפי ב"ד מקודש ,דילמא אימליכו ולא קידשוה למחר ושויוה חסר.
ברם צריך חד כי אתי ואמר מליוה לירחא וקדשוה קמי ,מי סמכינן עליה? מי אמרינן
ככל עדיות שבתורה דבעינן תרין ,או דילמא הא מילתא דעבידא לאגלויי היא ולא
משקר ביה איניש וגילויי מילתא בעלמא הוא ואפילו חד מינהון .תא שמע ,דכי אתא
עולא אמר קדשוה לירחא ,אמר רב כהנא :לא מיבעייא עולא דגברא רבה הוא
ומהימן ,אלא אפילו איניש בעלמא אתי ואמר הכי מהימן .תניא נמי הכי ,אחד בא
מסוף העולם ואמר :קדשו בית דין לירחא ,נאמן .מאי טעמא? מילתא דעבידא
לאיגלויי הא ,ובמילתא דמיגלייא לא עבדין אינשי דמשקרין.
וכן הילכתא.

פרשת בשלח
שאילתא מז
שאילתא :דאסיר להוא לדבית ישראל למיכל ביומא דשבתא מידעם דהוה
מוקצה מאיתמל לאכילה
כגון תאני ועינבי דאסקינהו ליבושינהו ,ובין השמשות לא יבישו ויבישו למחר ,אסיר
למיכל מינייהו דלא אזמין לאכילה מחולא .דכתיב :והכינו את אשר יביאו .אמר רבא:
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מהאי קרא חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב ואין שבת מכין ליום טוב ולא יום טוב
מכין לשבת ,ואפילו לרבי שמעון דלית ליה מוקצה ,דתנן :מחתכין את הדלועין לפני
הבהמה ואת הנבילה לפני הכלבים .רבי יהודה אומר :אם לא היתה נבילה מערב
שבת אסורה לפי שאינה מן המוכן .ומאן תנא קמא דשרי ,ר' שמעון היא ,דשמעינן
ליה דלית ליה מוקצה ,דתנן ר' שמעון אומר :כל הנרות מטלטלין ,חוץ מן הנר הדולק
בה בשבת ,בגרוגרות וצימוקים מודה .מדבעא מיניה רבי שמעון בר' מרבי ,פצעילי
תמרים לרבי שמעון מהו? אמר ליה :אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקים
בלבד.
וביצה דמיתיילדא בין בשבת בין ביומא טבא אסורה למגמעה ואסורה לטלטלה.
דתניא :אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב ,אין מטלטלין
אותה אלא לכסות בה את הכלי ,ולא לסמוך בה כרעי המטה .אבל כופין עליה כלי
בשביל שלא תשבר .וספיקה אסור ,נתערבה באלף ,כולן אסורות .ושאר פירי
דאסקינהו ליבושינהו ולא יבישו בין השמשות ,פלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון ,רבי
יהודה סבר מוקצה אינון ואסירין ,ורבי שמעון סבר לאו מוקצה אינון ושרו ,והילכתא
כרבי שמעון.
ואיתמר פליגי בה רב אחא ורבינא ,חד אמר :בכל השבת כולה הילכתא כרבי
שמעון ,לבר ממוקצה מחמת מיאוס ,ומאי היא? נר ישן .וחד אמר :הלכה כרבי
שמעון חוץ ממוקצה מחמת איסור ,והילכתא כר' שמעון ,לבר ממוקצה מחמת
איסורו .ומאי נינהו? נר שהדליקו בה באותה שבת ,דתניא :מטלטלין נר חדש אבל
לא ישן דברי רבי יהודה ,ר' מאיר אומר :כל הנרות מטלטלין חוץ מנר שהדליקו בה
באותה שבת ,והלכה כמותו ,דהוה ליה מוקצה מחמת איסורו.
רבי שמעון אומר :כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר הדולק בשבת .כבתה מותר
לטלטלה ,ואין הלכה כמותו ,דקא שרי לטלטלה בשבת .אבל לא כבתה לא ,ולא
סבירא לן דהילכתא כוותיה בנר שהדליקו בה באותה שבת בין כבתה ובין לא
כבתה ,דקמו להו רבי מאיר ורבי יהודה בחדא שיטתא ,ורבינא הוה מסייע להו,
והילכתא כמאן דמקיל .דקיימא לן ,בכל התורה כולה ,רבינא לקולא ורב אחא
לחומרא ,והילכתא כרבינא לקולא.
ברם צריך אילו גרוגרות וצימוקים דאסקינן ליבושינהו ויבישו בין השמשות ולא הוה
ידע בהון דיבישו ,והוה מקצאן וקיימון מדעתיה ,למחר כי ידע בהון דיבישו מי שרי
לאכילה אי לא .מי אמרינן בתר דעתיה אזלינן ,וגברא הוה מקצן מדעתיה ,או דילמא
בתר אוכלא אזלינן ,ואוכלא הא איתחזי .תא שמע דאמר רב כהנא :מוקצה שיבש
ואין הבעלים מכירין בו ,מותר .אלמא בתר אוכלא אזלינן ,וכן הילכתא.
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בשלח שאילתא מח
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל לסגויי ביומא דשבתא טפי מן תרי אלפין
אמה
דכתיב :ראו כי ה' נתן לכם את השבת ,על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים.
ותניא :שבו איש תחתיו  -ארבע אמות ,אל יצא איש ממקומו  -אלו אלפים אמה של
תחום שבת ,ואלו ד' אמה דקא אמרינן מאי היא? דמאן דאפקוה עובד כוכבים או
רוח רעה חוץ לתחום ,היכא דשבקוה אית ליה ד' אמות .ומאן דמסגי טפי מאלפים
אמה בשבת מלקינן ליה ,דתאני רבי חייא מלקין על עירובי תחומין מדברי תורה.
האי אלפים אמה דאמרינן לבר ממאתא ועיבורא .ומאי עיבורא ,ביתא ברא .וכמה
היא עיבורא דמתא ,שבעים אמה ושיריין .כדתנן ג' כפרים המפולשין ,אם יש בין
שנים החיצונים מאה וארבעים אמה ושליש ,עשה האמצעי את שניהם להיות
כאחת ,דהוה ליה לכל חד וחד שבעים אמה ושיריים ,דילפינן מחצר המשכן .ואי
איכא עיירות טובא דמבלען בהדדי בשבעים אמה ושיריים ,כולהו כחדא מתא דמיין,
ומהלך את כולה וחוצה להן אלפים אמה בלא עירוב .ומדידת אלפים בקדירות הרים
ובבליעות גיאיות וגדירות ורואין אותן כאילו הן מישור.
אי נמי :שבת בבקעה דקנא ליה שביתה .התם משחינן ליה אלפים אמה ,לבר
מארבעה אמות .ממאי דהאי שבו איש תחתיו ארבעה אמות היא ,דתניא :שבו איש
תחתיו כתחתיו ,וכמה היא תחתיו? גופו שלש אמות ,ואמה כדי פישוט ידיו ורגליו
דברי רבי מאיר .רבי יהודה אומר :גופו ג' אמות ואמה כדי שיטול חפץ תחת
מראשותיו ויניח תחת רגליו ,או מתחת רגליו ויניח תחת מראשותיו .מאי בינייהו?
איכא בינייהו ד' אמות מצומצמות .ואמה של קדש איכא בינייהו רבי מאיר סבר ,כדי
פישוט ידיו ורגליו דאמה דיליה ורבי יהודה סבר ,באמה של קדש.
א"ל רב משרשיא לבריה :כי עיילת לקמיה דרב פפא אימא ליה ד' אמות דאמור
רבנן באמה דידיה יהבינן ליה ,או באמה של קדש יהבינן ליה ,אי אימא לך באמה
של קדש יהבינן ליה ,אימא ליה עוג מלך הבשן מה הוה עליה? ואי אימא לך באמה
דידיה יהבינן ליה ,אימא ליה מאי טעמא? לא קא תני לה גבי יש שאמרו הכל במה
שהוא אדם?! כי אתא לקמיה א"ל :אי דקא דייקינן כולי האי לא תנן לעולם באמה
דידיה יהבינן ליה .ודקא אמרת מאי טעמא? לא קתני לה גבי יש שאמרו לא פסיקא
ליה ,דאיכא ננס באיברין.
ומאי משמע דאל יצא איש ממקומו דאלפים אמה הוא? אמר רב חסדא :למדנו
ממקום למקום .כתיב הכא :אל יצא איש ממקומו ,וכתיב התם :ושמתי לך מקום
אשר ינוס שמה ,מקום מניסה דידיה וניסה מניסה .מגבול דידיה וגבול מגבול.
דכתיב :ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול לעיר ,וגבול מחוץ דידיה וחוץ מחוץ
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דידיה ,דכתיב :ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה .ונילף מקיר העיר
וחוצה אלף אמה סביב .א"ל :דנין חוץ מחוץ ואין דנין חוץ מחוצה .למאי נפקא מינה,
והא תנא דבי ר' ישמעאל :ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה וזו היא ביאה .הני מילי
היכא דליכא דדמי ליה ,אבל היכא דאיכא דדמי ליה ,בדדמי ליה ילפינן .ואילו מאן
דשבת במתא ,אף על גב דנפישא טובא ,הוה ליה כבני מתא וכולה מתא כד' אמות
דמיא ,ואית ליה אלפים אמה לבר ממתא .דתניא :שבת בעיר ואפילו גדולה
כאנטוכיא ,שבת במערה ואפילו כמערת צדקיהו מלך יהודה ,מהלך את כולה וחוצה
לה אלפים אמה ,ואילו מתא דחד גיסא עייל וחד גיסא נפיק .אי נמי :נפיק מינה חד
ביתא וכולה לא נפקא בהדיה ,מעברינא לה וחזייה לכולה מתא כמאן דמימליא
בהדיה ההוא ביתא דנפיק ומשחינן ליה תחומא לבר ההוא אפיקתא.
ומנלן דעיבורא דמתא כמתא? שנאמר :ויהי בהיות יהושע ביריחו ,מאי ביריחו?
אילימא יריחו ממש ,והכתיב :ויריחו סוגרת ומסוגרת .אלא בעיבורא דהוה עייל מינה
ונפיק מינה וקרי לה יריחו ,ודילמא מאי יריחו ,בתחומה הוה קאים ,דמיתקרי על
שמיה דילה .ההוא מחוץ לעיר איקרי ,עיר לא איקרי.
ברם צריך הכא דשבת במתא הא אמרינן דהוה ליה כבני מתא ומשחינן ליה תחומא
לבר ממתא .היכא דאזיל ומחית עירובא במתא אחריתי דקריבא להא מתא ,מהו
לאישתרויי למיזל לקמיה אלפים אמה מי משוינן ליה כבני מתא ,ואזיל לכולה מתא
בלא מדידה אי לא ,מי אמרינן שבת הוא דקבע דהוה ליה כבני מתא ,אבל נותן
עירובו כיון דהוא גופיה במתא יתיב בדין הוא דלא לישתרי בעירובא .דרבנן הוא
דאקילו בה משום עשיר ,שלא יצא ויערב ברגליו .חד קולא אקילו ביה רבנן למיתן
ליה אלפים אמה ,תרי קולי לא אקילו ביה רבנן למיתן ליה מתא בלא מדידה ,או
דילמא לא ,כיון דאקילו ביה רבנן חד קולא ,אקילו ביה רבנן תרי קולי.
פליגי בה ר' עקיבא ורבנן ,דתנן :היה בעיר גדולה ונתן עירובו בעיר קטנה בעיר
קטנה ונתן עירובו בעיר גדולה ,מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה .רבי עקיבא
אומר :אין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה.
הילכתא כרבי עקיבא דמחמיר או כרבנן דמקילין?
תא שמע ,דאמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי :הילכתא כדברי המיקל
בעירוב .הנהו בני מברכתא דהוו מחתין עירוביהון בבי כנשתא דאבי גוברי ,אמר
להו מר יהודה גויוה ואחיתוה כי היכי דלשתרי לכו טפי פורתא .אלמא הלכה כרבי
עקיבא ואפילו מחבריו ,א"ל רבא :פלגאה בעירובין לית דחש ליה לרבי עקיבא ,דהא
קיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב.
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שאילתא :דאילו מאן דאזיל באורחא ויתיב ולאו דעתיה למיקנא שביתה התם ,אלא
לסגויי קמיה ,וגנא ונים ומשכתיה שינתא וקדיש ליה יומא מיקני שביתה בדוכתא
ואית ליה אלפים אמה ,או דילמא לא קני שביתה ולית ליה אלא ד' אמות .מי אמרינן
גברא הוא דקני שביתה לנפשיה והכא לא איכוון למיקנא שביתה התם ,או דילמא
שבת קנייא ליה ואף על גב דלא איכוון .פליגי ר' יוחנן בן נורי ורבנן ,דתנן :מי שישן
בדרך ולא ידע שחשיכה ,יש לו אלפים אמה לכל רוח ,דברי רבי יוחנן בן נורי.
וחכמים אומרים :אין לו אלא ד' אמות .הלכה כרבי יוחנן בן נורי או כרבנן? תא שמע,
דאמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי :הלכה כדברי המיקל בעירוב.
שאילתא :דאילו מאן דאתי באורחא וקדיש ליה יומא בתחומה דמתא לא לימא מר
דבדוכתיה קני שביתא אלא בגוה דמתא קני שביתה ,והוה ליה כבני מתא .דתנן,
פעם אחת לא נכנסו ללמן עד שחשיכה .אמרו ליה לרבן גמליאל :מהו לירד? אמר
להם :מותר ,שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשיכה .ותנן :מי
שחשיכה לו חוץ לתחום ,אפילו אמה אחת לא יכנס ,הא בתוך התחום הוה ליה כבני
מתא.
ברם צריך אילו מאן דהוה קאים באורחא וחשיכה ליה בתוך תחומה דמתא ,והוא
לא ידע דסמיך למתא היא ,וגנא אדוכתיה ודעתיה למיקנא שביתה התם .ולמחר קא
חזי דסמיך למתא הוא ,דאי הוה ידע בהדי אינשי דמתא הוא הוי קני שביתה השתא
נמי משתרי בהדי בני מתא ,אי לא כיון דאי הוה ידע דסמיך למתא הוא כחדא בני
מתא והוה קני שביתה השתא נמי מישתרי ,או דילמא כיון דלא ידע וקנה שביתה
היכא דקנה התם קני שביתה.
פליגי בה רבי מאיר ור' יהודה ,דתנן :מי שישן בדרך ועמד והרי הוא סמוך לעיר,
הואיל ולא היה כוונתו לכך לא יכנס דברי רבי מאיר .רבי יהודה אומר :יכנס .אמר
רבי יהודה :מעשה ברבי טרפון שבא בדרך וחשיכה לו למחר ,מצאוהו רועי בקר
אמרו לו :רבי הרי עיר לפניך היכנס .נכנס וישב ודרש כל היום כולו .אמר ליה ר'
עקיבא :משם ראייה? שמא בדעתו של רבי טרפון היה ,או שמא בית המדרש
מובלע בתחומו היה.
הלכה כרבי מאיר או כר' יהודה? הלכה כרבי יהודה ,דקיימא לן ,רבי יהודה ורבי
מאיר הלכה כרבי יהודה ,או דילמא הלכה כרבי מאיר ,דקאים רבי עקיבא
בשיטתיה.
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תא שמע ,דתנן :אמר רבי יהודה :במה דברים אמורים ,בעירובי תחומין ,אבל
בעירובי חצירות מערבין לדעת ושלא לדעת ,שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין
לאדם שלא בפניו.
ואמר רב יהודה אמר רב שמואל :הלכה כרבי יהודה ,ולא זו בלבד אלא כל מקום
שאמר רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו.
שאילתא :דאילו מאן דבעי למיזל לקמיה בשבתא טפי מאלפים אמה
משדר ומותיב מזון שתי סעודות בסוף אלפים אמה ,ומשתרי למיזל לקמיה מן
עירוביה ואילך עוד אלפים אמה ,ואיתסר למיזל להך גיסא דמתא דאיתעקר ליה
ביתיה מן מתא והוה ליה עירוב ביתו ולא שרי ליה למיזל אלא הודרניה דעירובו
אלפים אמה ואי אותביה לעירוביה לבר מתחומיה כיון דמרחק מעירוביה טפי
מאלפים אמה ,הוה ליה כמי שיצא חוץ לתחום אלפים אמה ,ותנן :אפילו אמה אחת
לא יכנס ואין לו אלא ד' אמות .ואי אותביה בסוף אלפים אמה וקאים ביתיה בהך
גיסא דמתא ודכי משח ליה מר למתא במשחתא מעירוביה ולבייתיה נפיש מאלפים
אמא חזינא אי כי משחינן למתא רובא מתבלע באלפים אמה דעירובא יהבינן ליה
מתא בלא מדידה והוא בגו תחומא דעירובא יתיב ,ואי לא מתא גופה יהבינן ליה
במדידה והוא נפיק ליה לבר מתחומה ,ואין לו אלא ד' אמות.
דאמר רב אידי אמר רבי יהושע בן לוי :היה מודד ובא וכלתה מידתו בחצי העיר.,
אין לו אלא חצי העיר .בסוף העיר נעשית לו העיר כולה כד' אמות ומשלימין לו
אלפים אמה ,והיכא דקא מערב לכולהו מתא ,ואמר הרי זה לכל בני עירי ,בעינן עד
דאיכא מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד .כדתנן :כיצד משתתפין בתחומין? מניח
החבית ואומר :הרי זה לכל בני עירי ולכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה,
כל מי שקבל עליו מבעוד יום מותר ,משחשיכה אסור ,שאין מערבים משתחשך.
וקתני כמה הוא שיעורו? מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד ,מזונו לחול ולא לשבת,
דברי רבי מאיר ,רבי יהודה אומר :מזונו לשבת ולא לחול .וזה וזה מתכוונין להקל,
מאן דאמר מזונו לחול ולא לשבת ,סבר כי יותר לחם אוכל בשבת משאוכל בחול,
ומאן דאמר מזונו לשבת ולא לחול סבר ,כי יותר לחם אוכל אדם בחול משאוכל
בשבת.
רבי יוחנן בן ברוקה אומר :ככר בפונדיון מד' סאין בסלע ,רבי שמעון אומר :שתי
ידות לככר משלש לקב חציו לבית המנוגע וחצי חציו לפסול את הגויה .פירוש,
הסלע ארבעים ושמונה פונדיונות ,וארבע סאין תשעים וששה ליטרין ,נמצאו שני
ליטרין בפונדיון ,הא למדתה ששני ליטרין הם ככר הנקנה בפונדיון ,והככר של שני
ליטרין שתי סעודות ,נמצא ליטרא בסעודה.
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רבי שמעון אומר :שתי סעודות הן שתי ידות לככר ,וככר שליש הקב והקב ,עושה
שלש ככרות ושתי ידות של ככר זה הן שתי סעודות ,הא למדת שהככר עושה שלש
סעודות ,והככר של ששה עשר אונקיות ,נמצא שתי ידות של ככר זה של שלש לקב
עשר אונקיות ושני חלקים אונקיה חציו של זה הככר.
אם יכנס אדם לבית המנוגע ואכל חצי של זה ,כבר בעי כיבוס בגדים .וגם אם
נשתהא לשם כשיעור זה ,בעי כיבוס בגדים .ורביע זה הככר לפסול גויתו מלוכל
בתרומה שאם אוכל בהן רביע זה הככר מאוכלים טמאים פוסל גויתו לאכול
בתרומה.
אמר רבי יוסי :אין מערבין אלא לדבר מצוה מאי? קמ"ל תנינא כל מי שילך לבית
האבל או לבית המשתה ,מהו דתימא אורחא דמילתא קתני ,קמ"ל.

ברם צריך היכא דמערב לכל בני עירו מדנפשיה ,מי צריך לזכויי להון על ידי אחר אי
לא .מי אמרינן דכל כמה דלא מזכי להון לא קני ליה ,הילכך צריך לזכויי להון ,או
דילמא כיון דעירובי תחומין דרבנן הוא ,לא צריך לזכויי להון .וכן לעניין שיתופי מבוי
נמי ,היכא דמערב להו מנפשיה ,מי צריך לזכויי להון אי לא.
תא שמע ,דאיתמר עירובי תחומין ,רב אמר :צריך לזכות .ושמאל אמר :אין צריך
לזכות .שיתופי מבוי ,רב אמר :אין צריך לזכות .ושמואל אמר :צריך לזכות .בשלמא
לשמואל ,גבי שיתופי מבוי תנן דצריך לזכות ,עירובי תחומין לא תנן .אלא לרב
קשיא .תנאי היא ,דאמר רב יהודה אמר רב :מעשה בכלתו של רבי הושעיא שהלכה
למרחץ וחשכה לה ועירבה לה חמותה שלא מדעתה ,ובא מעשה לפני רבי חייא
ואסר לה .אמר לו רבי ישמעאל בר' יוסי :בבלאי ,כל כך אתה מחמיר בעירוב ,כך
אמר רבא :כל שיש לך להקל בעירוב הקל .ואיבעיא להו ,משלה היה אלא שלא
מדעתה ,או של חמותה היה ,ולפי שלא זכתה לה .אמר להן ההוא מרבנן ,ורבי
יעקב שמיה ,לדידי מפרשה לי מיניה דרבי יוחנן ,משל חמותה היה ושלא מדעתה,
ומשום שלא זכתה לה.
אמר רב נחמן :אחד זה ואחד זה צריך לזכות .והילכתא כרב נחמן.

דרשה מי שבא בדרך והיה מכיר אילן או גדר
בשלח שאילתא מט
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל לעיולי ולאפוקי ביומא דשבתא מן רשותא
לרשותא
שנאמר :ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת.
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ותנו רבנן :ארבע רשויות לשבת:
רשות הרבים,
ורשות היחיד,
וכרמלית,
ומקום פטור.
אי זו רשות היחיד? חריץ שעמוק עשרה טפחים ורוחב ארבעה טפחים ,וכן התל
שגבוה עשרה ורחב ארבעה זה הוא רשות היחיד גמורה.
ואי זו היא רשות הרבים? סרטייא ופלטייא גדולה ומבואות מפולשות לרשות
הרבים זו היא רשות הרבים גמורה .אין מוציאין מרשות היחיד זו לרשות הרבים זו
ולא מכניסין מרשות הרבים זו לרשות היחיד זו ואם הוציא והכניס בשוגג חייב
חטאת במזיד ענוש כרת ונסקל.
אבל הים והבקעה והאסטונית והכרמלית אינן לא כרשות הרבים ולא כרשות
היחיד .ואין נושאין ונותנין בתוכן ואם נשא ונתן פטור אבל אסור ,ואין מוציאין מתוכן
לרשות הרבים ,ולא מרשות הרבים לתוכן ,ואין מכניסין מתוכן לרשות היחיד ולא
מרשות היחיד לתוכן ,ואם הוציא והכניס פטור אבל אסור.
חצירות של רבים ומבואות שאינן מפולשות ,עירבו מותרין לא עירבו אסורין .מאי
טעמא? עירבו הוואי כחדא רשותא לא עירבו כשתי רשויות.
וכמה שיעורא דעירובי חצירות כדתנן .וכמה שיעורן בזמן שהן מרובין? מזון שתי
סעודות לכולן .בזמן שהן מועטין – כגרוגרת .והוצאת השבת לכל אחד ואחד .והיכא
דפלגיה לעירוביה ואחתיה בתרתי מני ,לא הווי עירוב .דאמר רב יהודה אמר רב
שמואל :החולק עירובו אין עירובו עירוב ,מאי טעמא? עירוב שמיה דמערב ולא
דמפליג.
רב הונא אמר :קטן גובה את העירוב ,וכי מחתין ליה ,צריכין לאחותיה בביתא מן
ההוא חצר .ואי שיתופי מבוי ,צריכין לאחותיה בחצר מן ההוא מבוי .ואי אחתיה
לעירוביה בבית שער אכסדרה ומרפסת ,כיון דלאו בני דירה נינהו ,לא הוי עירוב,
ומאן דיתיב התם לא צריך למיתן עירוב ,דתנן :הנותן עירובו בבית שער אכסדרה
ומרפסת אינו עירוב ,והדר שם אינו אוסר עליו .ואי אחתיה נמי בבית שאין בו ארבע
אמות על ארבע אמות לא הוי עירוב .כדתניא :בית שאין בו ארבע אמות על ארבע
אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואינו מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה
ואין חוזרין עליו מעורכי מלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו את
העירוב ,ואין עושין אותו עבור בין שתי עיירות ,ואין האחין והשותפין חולקין בו .קא
תני מיהא ,אין מניחין בו עירוב .מאי טעמא? דלא חזי לדירה ,וכיון דלא חזי לדירה
אין מניחין בו עירוב ,אבל שיתופי מבוי מניחין ,וכי משתרין בעירובי חצירות מחצר
לחצר ומבית לבית היכא דשרי לעיולי ולאפוקי דרך פתחין ,אבל לא שרי לעיולי
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ולאפוקי דרך פתחין וקא בעי לאשלומי דרך גודא ,לא מישתרן בעירוב .ואי איכא
חלון דהויא ארבעה טפחים על ארבעה בתוך עשרה ,מישתרן בעירוב.
ברם צריך אילו היכא דעירב לאישתרויי דרך חלון ,וקדיש יומא עליה ,ולבסוף אתו
גויים וסתמוה לההוא חלון ,אי נמי :נפל גודא ואסתתים ההוא חלון ,מהו לטלטולי
דרך גגות? מי אמרינן הואיל והותרה מקצת שבת הותרה כל השבת ,או דילמא לא
אמרינן הואיל והותרה מקצת שבת הותרה כל השבת .תא שמע ,דאמר רבא :בעייא
מיניה מרב הונא ובעאי מיניה מרב יהודה ,היכא דעירב דרך הפתח ונסתם הפתח,
עירב דרך החלון ונסתם החלון ,מהו לטלטולי דרך גגות? ואמרו לי הואיל והותרה
מקצת שבת הותרה כל השבת .אי נמי :שכח אחד מבני חצר ולא עירב ,איתסרו
כולהו לעיולי ולאפוקי מחצר לבתים ומבתים לחצר ,ודאי כלים דשביתו בחצר שרי
לטלטולינהו בכולה ,חצר מאי טעמא ,חצר אף על גב דאיכא דמר ודמר בגוה כחדא
רשותא דמיא.
ברם צריך מבתים לחצר ומחצר לבתים הא אמרינן דאסיר לעיולי ולאפוקי בשבת כי
לא עירבו מהו לעיולי מחצר לגג ומגג לחצר ומגג לגג של חברו ,מי אמרינן גג כבית
משוינן ליה ואסיר ,או דילמא כיון דגגין אוירא בעלמא נינהו ,כחצר דמיין ושרו .פליגי
תנאי בהא מילתא ,דתנן :כל גגות העיר רשות אחת הן ובלבד שלא יהא גג גבוה
עשרה טפחים או נמוך עשרה טפחים דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים :כל אחת
ואחת רשות בפני עצמו .רבי שמעון אומר :אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות
כולן רשות אחד לכלים ששבתו בתוכן ,ולא לכלים ששבתו בתוך הבית.
הילכתא כמאן ,תא שמע ,דאמר רב :הלכה כרבי שמעון כשלא עירבו ,אבל עירבו
חצר בפני עצמו ובעי לאפוקי מאני מבתים לחצר ,אי שריית ליה לאפוקי מאני
דשביתי בחצר לגגין דאידך חצר ,אתי לאפוקי נמי מאני דבתים דאידך חצר,
וחצירות הא לא מערבן .ושמואל אמר :בין עירבו ובין לא עירבו לא גזרינן דילמא
אתי לאפוקי מאני דבתים לגגין דאידך חצר .והילכתא גגות וחצירות וקרפיפות
ומבואות רשות אחד הן לכלים ששבתו בתוכם ,כרבי שמעון ,ואכסדרה ומרפסת נמי
בהדייהו ,דתניא :גג וחצר ואכסדרה ומרפסת וקרפף ומבוי ,רשות אחד הן לכלים
ששבתו בתוכן.
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דרשה :גג גדול הסמוך לקטן ,אי נמי מי שהחשיך לו בדרך
בשלח שאילתא נ
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למעבד עיבידתא ביומא טבא דלא צריך
ליומא טבא.
ואפילו דיומא טבא צורך אכילה ,אבל שאר מלאכות אף על גב דצורך יום טוב הוא
לא שרא רחמנא .דכתיב :כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא
לבדו יעשה לכם .ואוכל נפש נמי מידי דאורחיה למיעבד ביום טוב ,כגון :מישחט
ומיפא ובשולי שפיר דאמי ,אבל כגון טחינה והרקדה דאפשר לעשותן מערב יום
טוב ,אסור למיעבד ביום טוב ,דמעיט רחמנא הוא לבדו יעשה לכם .ודאי טחינה
לקימחא מאיתמל ובעי למתנייה ביום טוב שפיר דאמי ומשנינן עילוי פתורא,
כדתניא :אין שונין קמח ביום טוב משום רבי פפיס ,ורבי יהודה אמרו שונין .ושוים
שאם נפל לתוכו צרור או קיסם מותר לשנותו .תני תנא קמיה דרבינא ,שונין ,אמר
ליה :כל שכן דאסיר דמיחזי כבורר.
ויום טוב שחל להיות בערב שבת דבעי למיפא מיום טוב לשבת ,אי אחית עירוב
תבשילין מערב יום טוב מותר לאפות מיום טוב לשבת ,ואי לא אחית עירובי
תבשילין מערב יום טוב אסור .באי זה צד עושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו
לשבת .ואמר אביי :לא שנו אלא תבשיל ופת ,אבל פת לחודיה אסור .וכמה שיעורו?
כזית ,ואף על גב דנפישי אינשי טובא ,דאמר רב אדא אמר רב :עירובי תבשילין
צריכין כזית בין לאחד בין למאה .והיכא דמערב אדעתא דאיניש אחרינא ,אף על גב
דלא ידע האיך דקא מחתין ליה ,הווי עירובא ,דשמואל הוה מערב אכולה נהרדעא.
ברם צריך לזכות לו על ידי אחר או אינו צריך?
מי אמרינן כיון דלא בענן שיעורא לדיליה שיעורא לאחריני הם הכין בזכות דיליה קא
נפקין זכויי נמי לא בעינן ,או דילמא כמא דלא מזכי ליה לא משתייר בהדיה.
תא שמע ,דאמר רב נחומי בר אדא אמר שמואל :עירובי תבשילין צריך לזכות אינמי
מיבעייא הכי כי שרי לצורך ישראל אבל לצורך עובד כוכבים אסיר ,דכתיב :יעשה
לכם לכם ולא לעובד כוכבים ,לכם ולא לכלבים.
אי נמי ברם צריך בהמה חצייה של עובד כוכבים וחצייה של ישראל מהו
לשוחטה ביום טוב?
כיון דקא טרח אדעתא דעובד כוכבים אסיר ,או דילמא כיון דאי איפשר לכזית בלא
שחיטה שרי דאדעתא דנפשיה טרח ודעובד כוכבים ממילא הווי אם תימצי לומר
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בהמה כיון דאי איפשר לכזית בלא שחיטה שרי מידי דהוה אבהמה מסוכנת ,כדתנן:
בהמה מסוכנת לא ישחוט אלא כדי שיאכל צלי כזית מבעוד יום .עיסה מהו? מי
אמרינן כיון דאיפשר למפלגה בלישה אסור ,או דילמא כל חדא וחדא רפתא חזייה
לדיליה ושפיר דמי.
תא שמע ,דאמר רב חסדא :בהמה חצייה של עובד כוכבים וחציה של ישראל ,מותר
לשוחטה ביום טוב ,עיסה חצייה של עובד כוכבים וחצייה של ישראל ,אסור למיפא
ביום טוב .מאי טעמא? עיסה איפשר למיפלגה ,בהמה אי איפשר לכזית בלא
שחיטה .ואפילו לזמוני עובד כוכבים ביום טוב אסור ,דאדבריה רבא לרב שמואל מר
ודרש מזמנין עובד כוכבים בשבת ואין מזמנין עובד כוכבים ביום טוב ,גזירה שמא
ירבה בשבילו.

פרשת יתרו
דרש יום טוב שחל להיות בערב שבת.
שאילתא נא
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למנויי עליהון דיינין דדיינין דינא דקושטא
דכתיב :ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אותם ראשים על העם .ומיחייב
דיינא למיתב בדינא עד שית שעי .דרב חסדא ורבה בר רב הונא הוו יתבי ודיינין
דינא מצפרא ועד אורתא .אמרי ,דכתיב וישב משה ויעמד העם על משה מן הבקר
עד הערב ,והוה חליש ליבייהו ,תנא להו רבי חייא בר רב מדפתי :איפשר משה ישב
כל היום כולו בדין ,תורתו אימתי למדה ואימתי לימדת? אלא לומר לך כל דיין שדן
דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת ,כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית,
כתיב הכא :מן הבקר עד הערב ,וכתיב התם :ויהי ערב ויהי בקר יום אחד.
ועד אימת מיחייבי דייני למיתב בדינא? אמר רב ששת :עד זמן סעודה .אמר רב
חמא :מאי קרא ,דכתיב :אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו ,וכתיב :אשריך
ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי .בגבורה של תורה ולא
בשתייה של יין.
תנו רבנן :שעה ראשונה מאכל לודים ,שנייה מאכל יורשים ,שלישית מאכל ליסטים,
רביעית מאכל פועלים ,חמישית מאכל כל אדם ,ששית מאכל תלמידי חכמים ,ולא
דיינין דינא לא בשבת ולא ביום טוב ,דתנן :כל שחייבים עליו משום שבות משום
רשות משום מצוה בשבת ,חייבים עליו ביום טוב.
ואילו הן :משום שבות לא עולין באילן ולא רוכבין על גבי בהמה ולא שטין על פני
המים.
ואילו הן משום רשות :לא דנין ולא מקדשין ולא חולצין ולא מייבמין.
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ואלו הן משום מצוה :לא מעריכין ולא מחרימין ולא מגביהין תרומה ומעשרות,
כל אילו ביום טוב אמרו ,קל וחומר בשבת .וקתני לא דנין ולא מקדשין ,מאי טעמא?
שמא יכתובו.
ובעלי דינין ושהדי כי משתעין דיניהון מיבעי להון למיקם קמי דיינא ,שנאמר :ועמדו
שני האנשים אשר להם הריב .דתנו רבנן :ועמדו שני האנשים ,בעדים הכתוב
מדבר ,אתה אומר בעדים או אינו אלא בבעלי דינין ,כשהוא אומר אשר להם הריב,
הרי אלו בעלי דינין ,ומה אני מקיים ועמדו? בעדים הכתוב מדבר .אם נפשך לומר
נאמר כאן שני האנשים ונאמר להלן על פי שנים עדים ,מה להלן בעדים אף כאן נמי
בעדים.
תניא אידך :ועמדו שני האנשים מצוה בנידונין שיעמודו .אמר רבי יהודה :שמעתי
שאם רצו ב"ד להושיב את שניהם מושיבין ,מאי טעמא? כי כתיב ועמדו ,בעדים הוא
דכתיב ,ולא בבעלי דינין ,אבל אי זה הוא אסור? שלא יהא אחד יושב ואחד עומד,
אחד מדבר כל צרכו ולאחד אומר קצר דבריך .מה"מ ,דתניא :בצדק תשפוט עמיתך
הוי דן את חברך לכף זכות .תני רב יוסף :בצדק תשפט עמיתך עם שאיתך בתורה
ובמצוות השתדל לדונו יפה.
רב עולא בריה דרב עילאי הוה ליה דינא קמיה דרב נחמן ,שלח ליה רב יוסף ,עולא
חברינו עם שאיתך בתורה ובמצוות הוא אמר מאי שלח ליה לחנופי ליה הדר אמר
רב נחמן :לא נפקא מיניה למישריה בתיגריה.
אי נמי :לשודא דדייני .אמר עולא :מחלוקת בבעלי דינין ,דמר סבר :אכולהו כתיב,
ומר סבר :לא .אבל בעדים ,דברי הכל בעמידה ,דכתיב :ועמדו .אמר רבא :מחלוקת
בשעת משא ומתן אבל בשעת גמר דין דברי הכל בעמידה ,ודיין בישיבה ,שנאמר:
וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה .רב יימר הוה ידע ליה לסהדותא
למר זוטרא אתא לקמיה דאמימר אותבינהו לתרוייהו ,א"ל רבא לאמימר :והא תניא:
ועמדו שני האנשים ,בעדים הכתוב מדבר ,ואמר מר :מחלוקת בבעלי דינין אבל
בעדים דברי הכל בעמידה .אמר ליה :האי עשה והאי עשה ,ועשה דכבוד תורה
עדיף.
וקרוב וגזלן פסולין בין בסהדותא בין לאסהודי ליה בין למידן איהו ובין למידן ליה
דינא.
ברם צריך היכא דקביל עליה קרוב או גזלן פסול ,בין לעדות בין לדינא ,מי מצי הדר
ביה אי לא .היכא דקנו מיניה לא תיבעי לך ,דאין לאחר קנין כלום .אלא כי קא
מבעייא לן היכא דלא קנו מיניה ,מאי מיפלג פליגי בה? רבי מאיר ורבנן ,דתנן :אמר
נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר .רבי מאיר אומר :יכול
לחזור בו ,וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו.
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הילכתא כמאן ,אם תימצי לומר כרבנן ,מיפלג פליגי רבנן במחול לך ,או באתן לך;
אם תימצי לומר באתן לך ,לפני גמר דין ,או לאחר גמר דין.
תא שמע ,דשלח ליה רב נחמן בר יצחק לרב נחמן בר יעקב :ילמדנו רבנו לפני גמר
דין מחלוקת או לאחר גמר דין מחלוקת ,והילכתא כחכמים .רב אשי מתני הכי,
באתן לך מחלוקת והילכתא כחכמים.
שאילתא :דאילו ביה תלתא דקבעי סעודתייהו בחדא דוכתא מיחייבן לאזמוני
ולברוכי בהדי הדדי.
כדתנן :שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן ,מנא הני מילי? אמר רב אסי ,דאמר קרא:
גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו .ורבי אבהו אמר מהכא :כי שם ה' אקרא הבו גודל
לאלוהינו.
אמר רב חנא בר רבא :מנין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך? שנאמר:
ונרוממה שמו יחדיו.
ומיחייבים לברוכי ברכת הזן וברכת הארץ וברכת בונה ירושלם וברכת הטוב
והמטיב ,כדתניא ,סדר ברכת המזון כך הוא :ראשונה ברכת הזן ,שנייה ברכת
הארץ ,שלישית ברכת בונה ירושלם ,רביעית ברכת הטוב והמטיב.
אמר רב נחמן אמר שמואל :משה תיקן להם לישראל ברכת הזן כשירד המן
לישראל ,תיקן להם ברכת הארץ כשנכנסו לארץ ,דוד ושלמה בנו תיקנו בונה
ירושלים ,דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלם עירך ,שלמה תיקן ועל הבית הגדול
והקדוש ,הטוב והמטיב ביבנה תיקנוה כשניתנו לקבורה ,הטוב שלא הסריחו,
והמטיב שניתנו לקבורה .והיכא דאזלין באורחא ואכלין בהדי דמסגן
אי נמי :איקרו ויתיבו לא קביעותא היא ולא מיחייבין בברכת הזימון ואי קבעי דוכתא
מיחייבינן ואי לא מברך איניש לחודיה ,דתנן :היו יושבין כל אחד מברך לעצמו,
היסיבו ,אחד מברך לכולם .אמר רב נחמן :ורמינן עלה ,והא תניא :עשרה שהיו
מהלכין בדרך אף על פי שכולן אוכלין מככר אחד ,כל אחד ואחד מברך לעצמו.
ישבו ,אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מככרו אחד מברך לכולם .אמר רב נחמן בר
יצחק :ישבו דקבעו מקום ואמרו :ניזיל ניכול לחמא בדוכתא פלן .כי הא דנח נפשיה
דרב ,סליק בהדיה רב אדא בר אהבה ורבנן כי הדדי ,ואתו כריכו ריפתא .בעו
לברוכי קשיא להו ,אמרי :תנן היו יושבין ,כל אחד ואחד מברך לעצמו ,היסיבו  -אחד
מברך לכולם ,ורמינהי עשרה שהיו מהלכין בדרך ,אף על פי שכולם אוכלים מככר
אחד ,כל אחד ואחד מברך לעצמו ,ישבו  -אף על פי שכל אחד אוכל מככרו אחד
מברך לכלם .קם רב אדא בר אהבה ,אהדריה לקירעיה לאחוריה והדר קרע .אמר
להו :השתא נח נפשיה דרב ושכחנא לברכתא דמזונא.
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איטפל להו ההוא סבא ,רמא להו מתניתין אברייתא ,ופריק להו כגון דאמרי ניזיל
ניכול לחמא בדוכתא פלן .ואמר אביי :שנים שאכלו מצוה ליחלק ,תניא נמי הכי:
שנים שאכלו מצוה ליחלק ,במה דברים אמורים? בששניהן למודים בששניהן
סופרים .אבל אחד סופר ואחד בור ,סופר מברך ,ובור יוצא.
והיכא דאכיל פירי או משבעת המינין מברך בתרייהו ברכה אחת מעין שלש .ואי
משאר מיני ,מברך בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שברא ברוך חי
העולמים.
א"ל אביי לרב דימי :ברכה אחת מעין שלש מאי היא? א"ל :דחמשת המינין ,על
המחיה ועל הכלכלה ,דחמרא ,על הגפן ועל פרי הגפן ,דהנך פירי ,על העץ ועל פירי
העץ .מיחתם מאי חתים? כי אתא רב דימי אמר רב :חתים בראש חדש מקדש
ישראל וראשי חדשים .הכא מאי? רב חסדא אמר :על הארץ ועל פירותיה .ורבי
יוחנן אמר :על הארץ ועל הפירות .אמר רב עמרם :לא פליגי ,הא לן והא להו.
מתקיף לה רב נחמן בר יצחק :אינהו אכלי ואנן מברכים .אלא איפוך ,רב חסדא
אמר :על הארץ ועל הפירות ,ורבי יוחנן אמר :על הארץ ועל פירותיה.
ברם צריך אילו בי תלתא דקבעי ואכלי פירות בהדדי מהו לאזמוני וברוכי בהדדי?
מי אמרינן ,כיון דקבעי מברכין ברכת הזימון ,או דילמא קביעותא דפירי לאו
קביעותא הוא .תא שמע ,דאמר רבה בר חנה :זימנא חדא הוה קאמינא קמיה דרב
אמי ורב אסי ואייתו לקמייהו כלכלה דפירי ואכלי כי לא משו ידייהו ולא יהבו לי
ובירכו חד וחד לחודיה .שמע מינה תלת :שמע מינה דאין נוטלין ידים לפירות ,ושמע
מינה אין זימון לפירות ,ושמע מינה שנים שאכלו מצוה ליחלק.
אי נמי ברם צריך כי אכיל שיעור כמה חייב לברוכי בתריה ומיחייב לאזמוני -
כזית או כביצה .מיפלג פליגי בה רבי מאיר ורבי יהודה דתנן :עד כמה מזמנין? רבי
מאיר אומר :עד כזית ,ורבי יהודה אומר :עד כביצה ,ואמרינן ,מאי טעמא ,דרבי
מאיר סבר :ואכלת זו אכילה ,ושבעת זו שתייה ,ואכילה בכזית למימרא דהיכא
דאכל כזית בעי ברכה .ורבי יהודה סבר :ואכלת ושבעת אי זו אכילה ,שיש בה
שביעה ,הוי אומר :זו כביצה.
והילכתא כרבי יהודה ,דקיימא לן רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ,או
דילמא מיסתבר טעמא דרבי מאיר בהא דמדמי לה לכל אכילות שבתורה?
תא שמע ,דאמר רבי חייה בר אבא :אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח ובריך
עליו תחלה וסוף ,ואיתמר נמי מר רב חיננה בר יהודה משמיה דרבא ,הילכתא
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שתה כוס של יין אכל גרוגרת ,אחד מצטרף לעשרה ולהוציא רבים ידי חובתן אינו
מוציא אלא עד שיאכל כזית דגן ,אלמא כרבי מאיר סבירא לן.
יתרו שאילתא נב
שאילתא :דאסר להון לדבית ישראל למפלח לשום מדעם בעלמא ולאודויי אלא
להקב"ה לחודיה.
שנאמר :לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני ,וכתיב :לא תשתחוה להם ולא תעבדם.
תנו רבנן :אל תפנו אל האלילים ,אל תפנה לעבדם .רבי יהודה אומר :אל תפנה
לראותם.
דבר אחר:
אלילים אחד מן עשרה שמות המגונין שנתגנת בהן ע"ז.
אלילים על שהן חלולים,
פסילים על שהן פסולים,
מסכה על שם ניתוכין,
מצבה על שהן עומדין,
עצבים על שהן נעשין פרקים פרקים,
תרפים על שהן מרקיבין,
גילולים על שהן מגועלין,
שיקוצים על שהן משוקצין,
חמנים על שהן מתים כבהמה,
אשרים על שהן מתאשרים מאחרים.
תנו רבנן :אשר בשמים לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות ,ממעל לרבות מלאכי
השרת ,אשר בארץ לרבות הרים וגבעות ימים ונהרות אפיקים וגיאיות ,מתחת
לרבות שלשול קטן ,ואשר במים לרבות דגים שקצים ורמשים.
ודאי בשר ודם חד לחבריה דלאו דירכא דאלהותא הוא ,שפיר דמי למיסגד ,שנאמר:
לא תשתחוה להם ,להם אי אתה משתחוה אבל אתה משתחוה לבשר ודם
שכמותך .יכול אפילו נעבד כהמן ,תלמוד לומר :לא תעבדם .ואסור לאדכורי שמיה
דע"ז ,שנאמר :ושם אלוהים אחרים לא תזכירו .ותניא :ושם אלוהים אחרים לא
תזכירו ,שלא יאמר אדם לחברו שמור לי אצל ע"ז פלונית ,ואני אשמור לך אצל ע"ז
פלונית .ולא ישמע על פיך ,שלא ידור בשמן ולא יקיים בשמן ולא יגרום לאחרים
שידרו בשמן ושיקיימו בשמן.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

121

מסייע ליה לשמואל דאמר :אסור לעשות שותפות עם עובד כוכבים ,שמא נתחייב לו
שבועה ונשבע לו בשם עבודה זרה שלו ,והתורה אמרה ושם אלוהים אחרים לא
תזכירו .אלא ליקרי לה בשמא דגנותא ,דתניא ,רבי אליעזר אומר :מניין לעוקר
עבודה זרה שצריך לשרש אחריה? שנאמר :ואבדתם את שמם .אמר לו רבי
עקיבא :והלא כבר נאמר :אבד תאבדון ,ומה תלמוד לומר ואבדתם את שמם? אמר
לו :לכנות לה שם .יכול לשבח? לשבח סלקא דעתך ,יכול לא לשבח ולא לגנאי?
תלמוד לומר :שקץ תשקצנו ,הא באי זה צד ,היו קורין אותו בית גליא  -קורין אותו
בית כריא; פני מלך  -קורין פני כלב; עין כל  -עין קוץ.
ברם צריך מהו לאילצוני בעבודה זרה? כיון דחמיר עונשא דליצנותא ,דאמר רב
חסדא אמר רבי ירמיה בר אבא :ארבע כיתות אין מקבלין פני שכינה:
כת ליצים,
וכת שקרנים,
וכת חניפים,
וכת מספרי לשון הרע.
כת ליצים ,דכתיב :משך ידו את לוצצים.
כת שקרנים ,דכתיב :ודובר שקרים לא יכון לנגד ה'.
כת חניפים ,דכתיב :כי לא לפניו חנף יבוא.
כת מספרי לשון הרע ,דכתיב :כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע צדיק אתה
ה' ולא יגור במגורך רע ,הילכך אסור ,או דילמא משום ביזיון עבודה זרה שפיר דמי.
תא שמע ,דאמר רב נחמן :כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשרייא ,דכתיב:
כרע בל קורס נבו וגומר קרסו כרע יחדיו ולא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה .ר'
ינאי אומר מהכא :לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו
יגילו על כבודו כי גלה ממנו ,אל תיקרי כבודו אלא כבידו .אמר רב הונא בר מנוח
משמיה דרב אחא בריה דרב איקא :שרי ליה לבר ישראל למימר ליה לעובד כוכבים
שקלה לע"ז וכו' ,ואמר רב אשי :האי מאן דסני שומעניה שרי לבזויי בשי"ן וגימ"ל.
אי נמי ברם צריך עבודה זרה הכתובה בתורה מהו להזכיר שמה?
מי אמרינן הואיל ואישתרי למיקרייה בתורה אישתרי ,או דילמא לא אמרינן 'הואיל'.
תא שמע ,דכי אתא עולא בקל נבו אמר ליה רב נחמן :היכא בת מר ,אמר ליה :בקל
נבו ,א"ל :והא מדכר מר שמא דע"ז ,וכתיב :ושם אלוהים אחרים לא תזכירו ,א"ל
הכי אמר רבי יוחנן :כל ע"ז הכתוב בתורה מותר להזכירה .והא היכא כתיב כרע בל
קורס נבו .ודלא כתיבא לא מיחייב .מותיב רב משרשיא ,ראה אחת מרובה כשלש
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שהיא כמגד יון לשילוח שהן שתי טבילות ושני ספוגין ,הרי זה גד גמור ,אמר רבינא:
גד נמי מיכתב כתיבה ,שנאמר :העורכים לגד שולחן וגו'.
אי נמי ברם צריך גר תושב ,מהו שיבטל עבודה זרה? מי אמרינן דפלח מבטל ודלא
פלח לא מבטל ,או דילמא כל דבר מיניה מבטל ,והאי בר מיניה הוא.
תא שמע ,דאמר רב נחמן :מיסתברא דפלח מבטל ודלא פלח לא מבטל .מיתיבי
ישראל שמצא ע"ז בשוק ,עד שלא בא לידו אומר לעובד כוכבים ומבטל ליה
ומשבאת לידו אינו אומר לעובד כוכבים ומבטלה ,מפני שאמרו נכרי מבטל ע"ז שלו
ושל חברו ,בין עובדה ובין שלא עובדה .מאי עובדה ומאי שלא עובדה? אילימא אידי
ואידי עובד כוכבים ,היינו שלו ושל חברו .אלא לאו ,עובדה  -עובד כוכבים .ושאינו
עובדה  -גר תושב .וש"מ גר תושב נמי מבטל .לעולם אידי ואידי עובד כוכבים ,ודקא
אמרת היינו שלו ושל חברו ,התם ,זה וזה לפעור וזה וזה למרקוליס .הכא ,זה
לפעור וזה וזה למרקוליס.

דרש שאלו את הזקנים ברומי.
יתרו שאילתא נג
שאילתא :דאסר להון לדבית ישראל לאישתבועי בשיקרא בשמא דקב"ה
וכל מאן דמשתבע בשיקרא בשמא דקב"ה לית ליה מחילה לעולם .דכתיב :לא תשא
את שם ה' אלהיך לשוא וגו' .ולא מיבעיא אישתבועי בשיקרא ,אלא אפילו אפוקי שם
שמים לבטלה אסור ,מדאפקיה קרא לא תשא ,ולא כתיב ולא תשבע ,דאפילו
אדכורי שם שמים לבטלה .ומאן דשמע ליה לחבריה דאפיק שם שמים לבטלה,
מיבעי ליה למימר ליה ליהוי ההוא גברא בשמתא .דאמר רב חנן אמר רב :כל
השומע הזכרת השם מפי חברו צריך לנדותו .לא נידהו ,הוא בעצמו יהא בנידוי .ואין
עניות מצויה אלא בבית שמזכירין בו שם שמים לבטלה .ועניות קשה כמות ,דתניא:
רבן שמעון בן גמליאל אומר :כל מקום שנתנו חכמים עיניהם ,או מיתה או עוני.
דהא ר' אבא הוה קא אזיל קמיה דרב נחמן ,שמע לההיא איתתא דאפקא שם
שמים לבטלה ,שמתה ושרא לה לאלתר ,ש"מ תלת:
ש"מ השומע השם מפי חברו צריך לנדותו,
וש"מ נידוהו שלא בפניו מתירין לו שלא בפניו,
וש"מ אין בין נידוי להפרה ולא כלום.
ומאן דמברך נמי ברכה שאינה צריכה הוה ליה כמוציא שם שמים לבטלה וקאים
בלא תשא ,דרב וריש לקיש דאמרי תרוייהו :כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר
משום לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא.
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ברם צריך אילו היכא דמספקא ליה מילתא אי בריך אי לא בריך אי צלי אי לא
צלי מהו למיהדר ולברוכי ולמיהדר ולצלויי?
אי לא הדר מברך ,דילמא לא בריך ולא נפיק ידי חובתיה .ואי הדר מברך ,דילמא
בריך ליה וקא מפיק שם שמים לבטלה .הידא מינייהו עדיפא?
תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר שמואל :ספק קרא ק"ש ספק לא קרא ק"ש ,אינו
חוזר וקורא ק"ש .ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר אמת ויציב ,חוזר ואומר אמת
ויציב .אלמא ק"ש דרבנן אמת ויציב דאורייתא.
מותיב רב יוסף :בשכבך ובקומך ,אמר ליה אביי :ההוא בדברי תורה ,ורבי אלעזר
אמר :אפילו ספק קרא ק"ש ספק לא קרא ק"ש ,חוזר וקורא ק"ש משום כבוד מלכות
שמים ,אבל ספק התפלל ספק לא התפלל ,אינו חוזר ומתפלל .ורבי יוחנן אמר:
אפילו ספק התפלל ספק לא התפלל חוזר ומתפלל ,ולוואי שיתפלל כל היום כולו.
והילכתא כרבי יוחנן.
וכי אמר רבי יוחנן בצלותא ,דרחמי נינהו ,דאי צלי והדר מצלי שפיר דמי ,ושאר
ברכות אי בריך לא שרי ליה למיהדר וברוכי לאחריו ,אבל ברכתא דמזונא דחיובא
דאורייתא הוא ,אי לאחד מז' מינין דחיובא דאורייתא הוא ,הדר ומברך אבל שאר
פירי דחיובא דרבנן הוא ,לא הדר מספיקא.
ברם צריך אילו מאן דקא בעי למיגרס פירקא או מסכתא ולקיומי מילתא דמצוה
וקא בעי לאפוקי שם שמים לקיומי ההיא מילתא דמצוה כי היכי דלא לירשל בה
מי שרי או לא
מי אמרינן כיון דמחייב בה מהר סיני וקא הוה ליה מוציא שם שמים לבטלה או
דילמא כיון דלזרוזי נפשיה קא עביד שפיר דמי.
תא שמע ,דאמר רב גידל אמר רב :מניין שנשבעין לקיומי מצוה? שנאמר :נשבעתי
ואקיימה לשמור משפטי צדקך ,אלמא לקיומי מצוה שפיר דמי ,ולית בה משום
מוציא שם שמים לבטלה.
יתרו שאילתא נד
שאילתא :דמיחייבין דבית ישראל לקדושי ביומא דשבתא
דכתיב :זכור את יום השבת לקדשו .ונשי נמי חייבות ,דאמר רב אדא בר אהבה:
נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה .ואמאי ,מצות עשה שהזמן גרמה היא ,וכל
מצוה עשה שהזמן גרמה נשים פטורות? אמר אביי :מדרבנן .אמר ליה רבא :והא
דבר תורה קאמר ,ועוד כל היכא דפטירן נשים מאורייתא ליחייבין מדרבנן?!
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אלא אמר רבא :זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ,כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה.
ומיחייב לאקדושי מדאורייתא ,דתניא :לילי שבת ולילי יום טוב יש בהן הזכירה
בברכת המזון ויש בהן קדושה על הכוס ,שבת ויום טוב אין בהן קדושה על הכוס,
ויש בהן הזכרה בברכת המזון ,והיכא דלא קדיש ביני שמשי ,מקדיש כולה יומא.
דבעי מיניה רבינא מרב נחמן בר יצחק :מי שלא קדש בערב שבת מהו שיקדש
והולך כל היום כולו? אמר ליה :מדאמרי בני רבי חייא :מי שלא הבדיל במוצאי שבת
מבדיל והולך כל השבת כולה ,כך מי שלא קידש בערב שבת מקדש והולך כל היום
כולו ,ואף על גב דקדיש בתפלה צריך לאקדושי אכסא .דתנו רבנן :זכור את יום
השבת לקדשו ,זכרהו על היין בכניסתו .אין לי אלא ביום ,בלילה מניין? תלמוד
לומר :את יום .וביום מאי? אמר רב יהודה :אקדשיה מרישא ,והא אמר מר :שבת
ויום טוב אין בהן קדושה על הכוס .אלא אמר רב יהודה :בורא פרי הגפן .אתויי כסא
דחמרא וברוכי בורא פרי הגפן ומישתא משום כבוד שבת .ומנלן דעל היין? דאמר
רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מניין שאין אומר שירה אלא על היין? שנאמר:
ותאמר להן הגפן החדלתי את תרושי המשמח אלוהים ואנשים וגו' אם אנשים
משמח דשתו ליה ,אלוהים במה משמח? הוי אומר בשירה ,מיכן אמרו שאין
אומרים שירה אלא על היין .ומאי היא? היא שירה דנסכים.
ואמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב :אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי
לינסך על גבי המזבח ,למעוטי מאי? אילימא למעוטי יין מגיתו ,והא תני ר' חייא :יין
מגיתו לא יביא ואם הביא כשר ,וכיון דאם הביא כשר ,אנן אפילו לכתחילה נמי,
דאמר רבא :סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום ,למעוטי מפיה
ומשוליה .והא תני רב חייא :מפיה ומשוליה לא יביא ואם הביא כשר ,אלא למעוטי.
סימן כבל"מץ :יין כושי ,יין בודק ,יין איליוסתון ,יין של מרתף ,יין של צימוקים.
והא תני רבי חייא :יין של צימוקים לא יביא ,ואם הביא כשר .אלא למעוטי.
סימן קזג"שר ,יין קוסס ,יין מזוג ,יין מגולה ,יין של שמרים ,יין שריחו רע.
והא תניא :לא יביא ואם הביא פסול ,למעוטי מאי? אי למעוטי יין קוסס פלוגתא
דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי :מזוג נמי עלויי עליוה ,דאמר רבי יוסי בר חנינא :מודין
חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה שיתן לתוכו מים ,יין מגולה אסור משום סכנה
של שמרים ,היכי דמי אי דרמא תלתא ואתא ארבעה ,חמרא מעלייא הוא .ואי דרמא
תלתא ואתא תלתא ופלגא ,פלוגתא דרבנן ואחרים ,אלא למעוטי שריחו רע.
ואיבעית אימא למעוטי מגולה ושל שמרים ,ואף על גב דעבדיה במסננת .וכדרבי
נחמיה דאמר הכי :הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך.
בעא מיניה רב כהנא חמוה דרב משרשיא מרב :חמרא חיוריין מהו? אמר ליה :אל
תרא יין כי יתאדם ,ואסור לאיניש למיטעם מידעם מקמי דמקדיש והיכא דאישתלי
וטעים מקדש ,דאמר רבא :הילכתא טעם מבדיל ,טעם מקדש.
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ואף על גב דקדשיה בצלותא וקדשיה בכסא נמי צריך לאדכורי בברכת המזון בין
בשבתא בין ביומא טבא ,דתניא :לילי שבת ולילי יום טוב יש בהן קדושה על הכוס
ויש בהן הזכרה בברכת המזון .ואי טעה ולא אידכר בשבתא או ביום טוב הדר
לרישא ,דאמר רב מנשיא בר תחליפא משמיה דרב :לא שנו אלא שלא פתח הטוב
והמטיב אבל פתח הטוב והמטיב אינו חוזר לראש .אלמא הדר בין בתפלה בין
בברכת המזון ,מאי טעמא? הדר תפלה משום דחובה הוא ,ברכת המזון נמי לא סגי
דלא אכיל .אבל בראש חודש דאי בעי אכיל ואי בעי לא אכיל .בתפילה ,אי טעי הדר.
בברכת המזון לא הדר ,דאמר רב אידי בר אבין אמר רבי עמרם אמר רבי נחמן
אמר שמואל :טעה ולא הזכיר של ראש חודש .בתפילה חוזר בברכת המזון אינו
חוזר.
וקרובי תכא מקמי דמקדיש לא מקריבינן ביומא דשבתא ,מאי טעמא? כי היכי
דתיתי סעודתא ליקרא דשבתא והיכא דקריבו לא מסלקינן אלא פורש עליו מפה
ומקדיש ,דתניא :ושוין שאין מביאין לפניו שלחן אלא אם כן קידש .ואם הביאו פורש
עליו מפה ומקדש ,והיכא דאתחיל בסעודתא מדאנהר מעלי שבתא וקדש עליה יומא
פורש עליה מפה ומקדש ,דתנו רבנן :מפסיקין ,ואמר רב יהודה אמר שמואל :אין
הלכה לא כדברי זה ולא כדברי זה ,אלא פורש עליו מפה ומקדיש ,ומתבעי להון
ליטול ידיהון ,דאמר רב יהודה בר אשי אמר רב :כל הנוטל ידיו באחרונה תחילה
הוא מזומן לברכה ומדקאמר תחילה שמע מינה כולהון מיתבעי להון ליטול ידיהון,
מיהא שמעינן אי ניחא להו לברך תחילה ואחר כך ליטול ידיהון הרשות בידם,
ואימתי? בזמן שלא אכלו דבר מזוהם ,אבל אכלו דבר מזוהם ,קיימא לן דידים
מזוהמות פסולות לברכה.
ואלו הן דברים מזוהמים שפסול אדם לברך עד שיטול ידיו ,אמרו חכמים :כל שהוא
קריב למזבח לקרבן אינו פסול ,וכל בהמה ועוף שאין קריבין למזבח וחיה ודגים
כולם פסולות עד שיטול ידיו .וכשהן פסולין לברך אין פסולין אלא כשמברכין על כוס
של ברכה ,אבל אם מברכים על הכוס אין פסולין ,ואף כשמברכין על היין נמי אין
פסול אלא אותו שהוא מזומן לברכה שצריך ליטול בידו את הכוס.
והא דאמר רב חייה בר אשי :שלש תכיפות הן:
תכף לנטילת ידים ברכה ,שנאמר :שאו ידיכם קודש וברכו את ה'.
תכף לסמיכה שחיטה ,שנאמר :וסמך ושחט.
תכף לגאולה תפילה ,שנאמר :ה' צורי וגואלי וסמיך ליה יענך ה' ביום צרה.
ומתבעי ליה לאדוחי כסא דברכתא ,דאמר מר :עשרה דברים נאמרו בכוס של
ברכה:
טעון הדחה ושטיפה
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חי ומלא
עיטור ועיטוף
ונותן עיניו בו
ואוחזו בימין
ומגביהו מן השלחן טפח
ויש אומרים :אף משגרו לאשתו במתנה.
אמר רבי יוחנן :אנו אין לנו אלא ארבעה :הדחה ושטיפה חי ומלא .ומאן דלא בן
חיובא הוא ,כגון חרש שוטה וקטן ,כי מקדיש לא מפיק אחרים ידי חובתן .כדתנן :זה
הכלל :כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים מידי חובתן.
ברם צריך אילו מאן דקדיש ונפיק ידי חובתיה ,מהו לאפוקי לאחרים ידי
חובתיהון
מי אמרינן כיון דהא איפטר ליה הוה ליה כקטן ואסיר ולא מפיק ,או דילמא דחיובא
הוא מי איכא דבעי קדושי ומיזל לעלם ,וכל חד וחד מישראל מיחייב בערבותא
דחבריה ,וכמאן דלא איפטר דמי ומפיק אחרים ,ואם תימצא לומר קידושא כיון
דחובה הוא מקדש ומפיק ברכתא דהמוציא וברכתא דבורא פרי הגפן מאי כיון דלא
סגיא דא דלא בריך והדר אכיל ואי בעי לא אכיל לאו חובה הוא ,אם תימצא לומר
דשאר יומין לאו חובה הוא ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש היום מה
הוא ,כיון דלא סגיא דלא אכיל כחובה דמי ומפיק ,או דילמא כיון דלא ציונו הוא דקא
מברך ,אלא הודאה ,אהנאתו לא מפיק.
תא שמע ,דתניא אהבה בריה דרבי זוטראי אומר :כל הברכות כולן אף על פי שיצא
מוציא ,חוץ מברכת הלחם וברכת היין שאם יצא אינו מוציא ואם לא יצא מוציא .בעי
רבא ,ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש היום מהו? מי אמרינן כיון דנפיק
ליה לא מפיק ,או דילמא חובה הוא ולא סגיא דלא מפיק.
תא שמע ,דאמר רב אשי :כי הוינן בי רב פפי הוה מקדש ,כי הוה אתי אריסיה
מדברא הוה מקדש ליה.

דרש שואל אדם מחברו כדי יין וכדי שמן
שאילתא :דמחייבינן דבית ישראל לקדושי ליומא טבא וליומא דשבתא
דכתיב :זכור את יום השבת לקדשו .וביום טוב כתיב :מקרא קודש יהיה לכם,
ותניא :מקרא קודש זה קידוש היום .ומחייבינן לקדושיה בצלותא ועל כסא דחמרא,
וכי חתים יום טוב משום דישראל קא קבעין ליה ,חתים מקדש ישראל והזמנים ,אבל
שבת דקבעא וקיימא ,חתים מקדש השבת.
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יום טוב שחל להיות בשבת ,אומר מקדש השבת וישראל והזמנים .דתניא :יום טוב
שחל להיות בשבת ,מתפלל שמונה ,של שבת בפני עצמה ושל יום טוב בפני עצמה.
ובה"א שבע ,מתחיל בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע .רבי אומר :אף חותם
בה מקדש ישראל והשבת והזמנים.
תני תנא קמיה דרבינא ,הכי אמר ליה :אטו שבת ישראל מקדשי ,שבת הוא דקא
מיקדש נפשיה .אלא אמר רבינא :מקדש השבת וישראל והזמנים .אמר רב יוסף:
הילכתא כרבי ,וכי דתריץ רבינא ואסיר למיטעם מידי עד דמקדש ,והיכא דלא קדיש
ואישתלי וטעים מקדיש ,דאמר רבא :הילכתא טעם מקדש ואף על גב דקדיש אכסא
ובצלותא ,צריך לאדכורי בברכת המזון בין בשבת בין ביום טוב ,כדתניא :לילי שבת
ולילי יום טוב יש בהן קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון ,שבת ויום
טוב אין בהן קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון.

ברם צריך טעה ולא הזכיר של שבת ויום טוב חוזר לראש אי לא
מי אמרינן כיון דבירך ברכת המזון יצא ידי חובתו ,ואי הדר מברך הויא ברכה
שאינה צריכה ,או דילמא כיון דתיקנוה רבנן ואסמכוה אקרא ,דכתיב :ואכלת ושבעת
וברכת את ה' אלהיך על הארץ הטובה ,כמאן דלא בריך דמי.
תא שמע ,דיתיב רבי זירא אחוריה דרב גידל קמיה דרב הונא ,ויתיב קא אמר :טעה
ולא הזכיר של שבת ,אומר :ברוך אשר נתן שבתות למנוחה לעמו ישראל לאות
ולברית כאשר דיבר ברוך מקדש השבת .וביום טוב אומר :ברוך אשר נתן מועדים
לשמחה לעמו ישראל לאות כאשר דבר ,ברוך מקדש ישראל והזמנים .והני מילי
שלא פתח בהטוב ,אבל פתח בהטוב והמטיב ,חוזר לראש .אלמא הדר בין בתפלה
בין בברכת המזון .והני מילי שבת ויום טוב דלא סגיא דלאכיל ,אבל ראש חודש דאי
בעי אכיל ואי בעי לא אכיל ,בתפלה הדר ,בברכת המזון לא הדר.
אי נמי ברם צריך מימר אמרינן דאין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לגבי
מזבח .לאפוקי של ריח רע דפני ריחיה ,ולאפוקי נמי מגולה ,ואף על גב דעביר
במסננת .ואפילו הכי אסיר ,משום הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך ,יין
מגיתו מאי? כיון דלא חזי על גבי המזבח לכתחילה ,דתנן על יין בן ארבעים יום
שניתנסך על גבי המזבח ,לקידושא נמי לא מקדשינן מיניה ,או דילמא כיון דעל גבי
המזבח דאיעבד שפיר דמי ,דתני רבי חייא יין מגיתו לא יביא ואם הביא כשר ,הכא
נמי לכתחילה מקדש עליה .תא שמע ,דאמר רבא :סוחט אדם אשכול של ענבים
לתוך הכוס ,ואומר עליו קידוש היום.
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יתרו שאילתא נה
שאילתא :דאסר להון לדבית ישראל לאסהודי סהדותא דשיקרא חד לחבריה
שנאמר :לא תענה ברעך עד שקר .וכל מאן דמסהיד סהדותא דשקרא בחבריה לא
חזייה נבילתיה למיחת בקבורה ,אלא מיפל קמי כלבי .דאמר רב ששת משום רבי
אלעזר בן עזריה :כל המספר לשון הרע וכל המקבלו וכל המעיד עדות שקר בחברו
ראוי להשליכו לכלבים ,שנאמר :לכלב תשליכון אותו ,וסמיך ליה :לא תשא שמע
שוא ,וקרי ביה לא תשיא .וכד אתו לאסהודי מאיימין עלייהו ומפרשי' להו מהדדי
ושמעינן סהדותא דהאי לחודיה והאי לחודיה .כדתנן :כיצד בודקין את העדים?
מכניסין אותן ומאיימין עליהון .ומאי מילתא אמרין לאייומי עליהון? אמר רב יהודה:
נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר ,אמר רבא :אמרי אינשי שבע שני
הוה כפנא אבב אומנא לא חליף .אלא אמר רבא :מפיץ וחרב וחץ שנון איש עונה
ברעהו עד שקר .אמר רב אשי ,אמרי אינשי :שבע שנין הוה מותנא ואיניש בלא
שניה לא שכיב.
אלא אמר רב אשי אמר לי רב נתן בר מר זוטרא :סהדי שקרי אגורייהו זילו ,דכתיב:
והושיבו שני אנשים בני בליעל נגדו ויעידוהו לאמר .ומשיירין את הגדול שבהם
ואומרים לו :אמור היאך אתה יודע שזה חייב לזה ,אם אמר הוא אמר לי שאני חייב
לו מאתים זוז ,או איש פלוני אמר לי שחייב לו ,לא אמר כלום ,עד שיאמר בפנינו
הודה שחייב לו מאתיים זוז ,שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו .אם אמר איש
פלוני אמר לי הוה ליה עד מפי עד.
דבר אחר :על פי שנים עדים ,שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן .ואף על
גב דקאי קמיה בית דין ושמע תורגמן מפומיה ואמרי ,לא אמר כלום ,עד שיאמר
בפנינו הודה.
מאי היא? אי לאפוקי היכא דאודי בלא אפיה דמלוה הא מרישא שמעת מינה ,אם
אמר הוא אמר לי שאני חייב לו מאתים זוז לא אמר כלום ,מסייע ליה לרב דאמר רב
יהודה אמר רב :צריך שיאמר אתם עדיי .או כי אודי ליה ואמר להו :הוו עלי סהדי
מילתיה מילתא ואי לא מצי .אמר ליה :משטה אני בך ,מילתא בעלמא הוא דאמר.
ברם צריך אילו הכא דאודי ליה ואמר להו מלוה הוו עלי סהדי ,ולווה לא אמר ולא
כלום ,כי אמר ליה משטה אי לא מי אמרינן כיון דלווה לא אמר להו הוו עלי סהדי,
אמירה דמלוה ולא כלום הוא ,או דילמא כיון דאמר ליה מלוה ואישתיק לווה ,כמאן
דקאמר להו לווה דמי .תא שמע ,דההוא דאטמין סהדי בכילתא ,אמר ליה לווה מנה
לי בידך .אמר ליה אין ,אמר ליה עירי ושכבי להוו עלך סהדי ,אמר ליה לא ,אמר רב
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כהנא :הא קאמר ליה לא .ההוא דאטמין סהדי בקברי .אמר ליה לוה :מנה לי בידך,
אמר :אין ,אמר ליה :חיי ושכבי להוו עלך סהדי אמר ליה :לא .אמר רבי שמעון בן
לקיש הא קאמר ליה לא .אמר רבינא ואיתימא רב פפא ,ש"מ דאמר רבי יהודה אמר
רב ,צריך שיאמר אתם עדיי ,לא שנא אמר להו לווה ,ולא שנא כי אמר להו מלווה
ואישתיק לווה ,מדקאמר הא קאמר ליה לא הא אישתיק הכי נמי דלא מצי אמר ליה
משטה אני בך.
אי נמי ברם צריך היכא דאמר ליה לחבריה :אוזיפתך מאתן זוזי ,ואתו תרי סהדי,
חד אמר :מאתן וחד אמר :מאה הוא דאוזפי ,וקא מכחשין סהדי הדדי ,מי מחייב
לשלומי ליה מאה אי לא ,מי אמרינן כיון דקא מסהיד האי לא קא מסהיד האי ,הא
נחלקה עדותן ,אמאתן חד סהדא ואמאה חד סהדא ולא כלום ,או דילמא יש בכלל
מאתים מנה ,ואמנה מיהת הא איכא תרי סהדי .מיפלג פליגי בה רבי שמעון בן
אלעזר ורבנן ,דתניא ,אמר רבי שמעון בן אלעזר :לא נחלקו בית שמאי ובית הילל
על שתי כתי עדים ,שאחת אומרת מאתים ואחת אומרת מנה ,שיש בכלל מאתים
מנה .ועל מה נחלקו? על כת אחת ,שבית שמאי אומרים :נחלקה עדותן ובית הילל
אומרים :יש בכלל מאתים מנה .תנא קמא סבר ,בכת אחת לא פליגי ,דכיון דלא
שוה עידותן לא מצטרפינן להו ,כי פליגי בשתי כיתי עדים ,דבית שמאי סברי כיון
דלא מכחשין הדדי ליתא לעדות לא דהני ולא דהני ,ובית הילל אומרים כיון דלא
איצטרופי קא מצטרפין יש בכלל מאתים מנה.
הילכתא כרבי שמעון בן אלעזר או כתנא קמא? תא שמע ,דאמר רב יהודה :עדות
המכחשת זו את זו בבדיקות כשירה בדיני ממונות פסול ,אפילו אחד אומר מנה
שחור ואחד אומר מנה לבן ,מצטרפין ,כרבי שמעון בן אלעזר.
אי נמי ברם צריך אילו תרי סהדי דהוו בסהדותא ואינשי חד מינייהו לסהדותא
וחד מינייהו דכיר ליה ,מהו לאדכורי לחבריה ומיזל ומסהיד.
מי אמרינן כיון דמידכר ליה וחבריה לא מידכר ,לא תיבעי לך דהא לא מדכר ,כי
תיבעי לך היכא דמידכר .מאי? תא שמע ,דתניא :כותב אדם עדותיו על השטר
ומניחה ומעיד עליה אפילו לאחר כמה שנים .ואמר רבי הונא :והוא שזוכרה מעצמו.
ורבי יוחנן אמר :אף על פי שאין זוכרה ,כיון דדכיר דכתבה כמאן דדכיר ליה דמי.
אמר רבא :הני תרי סהדי דהוו ידעי בסהדותא ואינשי חד מינייהו לסהדותיה מדכר
ליה חבריה ואזיל מסהיד ולא אמרינן דילמא קא משני חבריה ,והוא נינהו דקא
מרמיא ליה מילתא דהכי הוות משום דקא מבלע ליה ,אבל בעל דבר כי מדכר להו
לסהדי ומדכרין לא מסהדין .רב חביבא אמר :אפילו בעל דבר מידכר .מר בר רב
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אשי אמר :בעל דבר לא .והלכה בעל דבר לא .ואי צורבא מרבנן הוא ,כי מדכר ליה
בעל דבר שפיר דמי.
רב אשי הוה ידע לי לסהדותא דרב כהנא ,אמר ליה :מדכיר מר הא סהדותא .אמר
ליה :לא ,אמר ליה :ולאו הכי והכי הוה מעשה ,אמר ליה :לא ,לסוף אידכר רב אשי,
ואזל הוה קא ומסהיד ליה .חזייה לרב כהנא דהוה קא מהסס ,אמר ליה :מי סברת
עלך דידך קא סמיכנא ,אנא הוא דרמיי אנפשיי ואידכר שפיר אי צורבא מרבנן הוא
סהדא קא אמרינן.
אי נמי ברם צריך היכא דלא חזו לסהדותייהו בהדי הדדי ,ואודי ליה קמיה חד
באנפיה נפשיה.
אי נמי :אוזפיה קמיה חד דאודו ליה קמיה חד מי מצטרפין לעדות ,אי לא.
אי נמי :בבית דין לא איתרמי לאסהודי סהודותייהו בהדי הדדי מי מצטרפין אי לא.
מיפלג פליגי בה רבי יהושע בן קרחה ורבנן ,דתניא :לעולם אין עדותן מצטרפת עד
שיראו שניהם כאחת .ורבי יהושע בן קרחה אומר :אפילו בזה אחר זה ,אבל אין
עדותן מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהם כאחת .רבי נתן אומר :שומעין דבריו
של זה היום ולכשיבוא חברו שומעין דבריו למחר.
הילכתא מאי ,מי מצטרפין אי לא .תא שמע דאמרי נהרדעאי בין הודאה אחר
הודאה בין הלואה אחר הלואה מצטרפין ,כמאן ,כרבי יהושע בן קרחה ,וכל שכן ב"ד
דמצטרפים כרבי נתן ,כיון דבעיקר עדות מצטרפין כר' יהושע בן קרחה ,כל שכן
בסופה דמצטרפת עדותן כרבי נתן.
אי נמי ברם צריך חד חתים עילוי שטרא וחד קא מסהיד בפומיה מצטרפין בפומיה
אי לא .מי אמר כי אמר רבי נתן :מצטרפין ,היכא דשוה עדותן להדדי ,אבל חד
בכתב וחד על פה לא ,או דילמא לא שנא.
אי נמי :שנים שהעידו אחד בבית דין זה ואחד בבית דין זה מהו לצורפן? כי אמר
רבי נתן מצטרפי ,בחד בי דינא אבל בתרי בי דינא לאו ,או דילמא לא שנא.
תא שמע ,דתנן :גט פשוט עדיו שנים מקושר עדיו שלשה ,פשוט שכתוב בעד אחד
ומקושר שחתמו בו שנים שניהם פסולין ,בשלמא מקושר שכתוב בו שני עדים,
איצטריך סלקא דעתך אמינא ,הואיל ובעלמא כשר הכא נמי כשר ,קמשמע לן
דפסול ,אלא פשוט שכתוב בו עד אחד פשיטא .אמר אביי :לא נצרכא אלא לעד אחד
בכתב ועד אחד על פה .אמר ליה אמימר מכשר בעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה.
אמר ליה רב אשי לאמימר :הא דאביי מאי היא? א"ל :לא שמיעא לי ,כלומר לא
סבירא לי ,והא מתניתין היא ,א"ל :הא קמשמע לן דשנים במקושר כעד אחד
בפשוט דמי ,מה עד אחד דפשוט פסול ,אף שנים במקושר פסולין לגמרי ,דאף על
גב דתפש מפקינן מיניה .דאי לא תימא הכי ,הא דשלחו ליה חבריה לרבי ירמיה עד
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אחד בכתב ועד אחד על פה ,מהו שיצטרפו ,אמר להו :אני איני כדי שאתם שלחתם
לי ,אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו .הכי מתנינן ליה ,ושנים שהעידו אחד
בבית דין זה ואחד בבית דין זה מהו שיצטרפו? אמר להו :מצטרפין .והילכתא
בתרוייהו מצטרפין.

דרש כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין
יתרו שאילתא נו
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל ליקורי אבא ואמא
דכתיב :כבד את אביך ואת אמך ,ועדיף יקרא דאבא ואמא ,דאקשייה קודשא בריך
הוא ליקרה דיליה ,דתניא :נאמר כבד את אביך ואת אמך ,ונאמר להלן :כבד את ה'
מהונך ,השוה הכתוב כיבוד אב ואם ככיבוד המקום .ועוד נאמר כאן :איש אמו ואביו
תיראו ,ונאמר להלן :את ה' אלהיך תירא ,השוה הכתוב מורא אב ואם כמורא
המקום .נאמר מקלל אביו ואמו מות יומת ,ונאמר ונוקב שם ה' מות יומת ,הקיש
קללת אב ואם לקללת המקום ,אבל בהכאה אי איפשר לומר כלפי למעלה .וכן בדין
ששלשתן שותפין בו ,דתנו רבנן :שלשה שותפין יש בו באדם :הקדוש ברוך הוא
ואביו ואמו ,לובן שהאיש מזריע נוצרים ממנו גידים ועצמות ומוח וצפורנים ולבן
שבעיניים ,אדום שהאשה מזרעת נוצרים הימנו עור ובשר ודם ושיער ושחור
שבעיניים ,והקדוש ברוך הוא נותן רוח ונשמה בינה דיעה והשכל ומראה עיניים
ושמיעת אוזן וקלסתר פנים .ובשעת פטירתו של אדם נאמן ,בעל העולם נוטל חלקו
ומניח חלק אביו ואמו לפניהם תולעת ורימה ועמלו מונח במקומו ,שנאמר :והרוח
תשוב אל האלוהים אשר נתנה .אמר רבי יהודה הנשיא :משל למה הדבר דומה?
למלך בשר ודם שנטע כרם ונתנו לאדם להיות עמל בו ,הגיע זמן בצירו ,אמר להן
המלך לעבדיו :לכו בצרו את הכרם והביאו את חלקי וחלקו של אריס הניחו במקומו.
הלכו ועשו כן .לימים בא אריס וראה את הכרם התחיל צועק ובוכה .אמר לו המלך:
שמא נטלתי מחלקך כלום? אמר לו :לאו ,ומפני מה אתה צועק ובוכה? אמר לו:
אדוני המלך ,כל זמן שאתה שותף עמי חלק שלי משומר עכשיו כשנטלת את חלקך
נתנו את חלקי לביזה .כך הקדוש ברוך ,הוא כל זמן שהוא שותף עם אדם ,חלקו
של אדם משומר ,הקדוש ברוך הוא נוטל חלקו ,ושם חלק אביו ואמו לפניהם תולעה
ורימה ,שנאמר :מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ,וכתוב אחר אומר :אף כי
אנוש רימה ובן אדם תוליעה .אמר רב פפא :היינו דאמרי אינשי :נפיץ מלחא ושדי
לכלבי ,בשעה שמכבד אדם את אביו ואת אמו מעלה עליו הכתוב כאילו דר ביניהון
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וכיבדוהו וכשמצער אדם את אביו ואת אמו ,אומר הקדוש ברוך הוא יפה עשיתי
שלא דרתי ביניהם שאילו דרתי ביניהם ציערוני עימהם.
תניא ,רבי אומר :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מכבד את האם יותר
מן האב מפני שמשדלתו בדברים ,לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לאם.
וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מן האב יותר מן האם מפני
שמלמדו תורה ,לפיכך הקדים הכתוב מורא אם למורא אב.
תנו רבנן :אי זהו מורא ,ואי זהו כיבוד? מורא :לא עומד במקומו ולא יושב במקומו
ולא סותר דבריו ולא מכריעו לכף חובה .כיבוד :מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס
ומוציא.
ברם צריך משל אב או משל בן? היכא דרויח בן ולאב לית ליה לא תיבעי לך ,כיון
דאמוד למיתן ליה צדקה בעלמא ,חיובא מחייב ,כי תיבעי לך היכא דלא רווח בן.
אי נמי :אית ליה לאב ולא צריך ,מי אמרינן? כיון דאמר מר :נאמר כאן כבד ונאמר
להלן כבד את ה' מהונך ,מה להלן חסרון כיס אף כאן חסרון כיס ,או דילמא לעולם
משל אב .וכי תימא מאי חסרון כיס איכא ,איכא ביטול מלאכה.
תא שמע ,דאיתמר רב יהודה אמר :משל בן ,רבי נתן בר הושעיא אומר :משל אב,
אורו ליה רבנן לרב ירמיה ואמרי לה לבריה דרבי ירמיה ,כדברי האומרים משל אב.

דרש כל מצות הבן על האב
יתרו שאילתא נז
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למעבד בדמות שמשין דקודשא בריך הוא
דכתיב :לא תעשון אתי ,לא תעשון בדמות מה שאתי ,לא תעשון ואפילו לאחרים,
דלאו איהו קא משתמש בהו .דאעשייה קא קפיד קרא ,והרי עשאום אחרים ,שרי
לאישתמושי בהון ישראל ,ולא חייש לחשדא ,כדתניא :לקח חצר מפויחת מצוירת
הרי זו בחזקתה.
תנו רבנן :לא תעשון אתי לא תעשון שימושיי ,כגון דמות היכל דמות שולחן דמות
מנורה .תניא :רבי אומר :לא יעשה אדם בית כתבנית היכל ואכסדרא כנגד אולם,
חצר כנגד עזרה ,שלחן כנגד שלחן ,מנורה כנגד מנורה ,אבל עושה מנורה של
חמשה ושל ששה ושל שמונה .ושל שבעה לא יעשה אפילו משאר מיני מתכות .רבי
יוסי ברבי יהודה אומר :אף של עץ לא יעשה כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי .אמרו
לו :משם ראיה ,בתחילה שפודים של ברזל היו וחפאום בבעץ .העשירו עשאום של
כסף ,חזרו והעשירו עשאום של זהב .במאי קא מיפלגי? רבי יוסי ברבי יהודה ורבי,
בכלי שרת עשאן של כסף ,רבי פוסל ,ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר.
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רבי דריש כללי ופרטי ,רבי יוסי ברבי יהודה דריש ריבויי ומיעוטי .רבי דריש כללי
ופרטי ,ועשית מנורת כלל ,זהב טהור פרט ,מקשה תעשה המנורה חזר וכלל ,כלל
ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש של מתכת אף כל של
מתכת ,מאי מיעט? מיעט של עץ ושל עצם ושל זכוכית.
ורבי יוסי ברבי יהודה דריש ריבויי ומיעוטי ,ועשית מנורה ריבה ,זהב טהור מיעט,
מקשה תעשה המנורה חזר וריבה ,ריבה ומיעט וריבה ,ריבה הכל .מאי ריבה?
ריבה של עץ ושל עצם ושל זכוכית ,מאי מיעט? מיעט של חרש.
ברם צריך הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה דאמר כלי שרת של עץ ושל עצם ושל
זכוכית שפיר דמי ,ואסיר למעבד בדמות שמשין ,אלמא ריבויי ומיעוטי דרשינן ,או
דילמא כרבי דאמר כללי ופרטי דרשינן ,של עץ ושל עצם ושל זכוכית לא עבדינן כלי
שרת ,שפיר דמי למעבד מינהון בדמות שמשין.
אי נמי :הני מילי שמשין דאיפשר לעשות כמותן ,כגון בית וכלי שרת .שמשין שאי
אפשר לעשותן ,כגון דמות חמה דמות לבנה דמות מלאכי שרת ,מהו למיעבד ,מי
אמרינן כיון דאי אפשר לעשות כמותן שרי ולא כלום קא עביד ,או דילמא כיון דכתיב
אתי ,מה שאתי עיקר במלאכי השרת משמע ,ואף על גב דאי איפשר לעשות כמותן
אסיר.
תא שמע ,דתנו רבנן :לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשיי שמשמשין לפני ,כגון
אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת .ותניא אידך ,כגון חמה ולבנה כוכבים
ומזלות ,דמות אדם מניין? אמר רב הונא בריה דרב אשי מפרקיה דרב :אם שמיע
לי לא תעשון אתי קרי ביה לא תעשון אותי ,היינו פרצוף אדם ,ותניא ,כל הפרצופות
מותרין חוץ מפרצוף אדם.

פרשת משפטים
שאילתא נח
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיזל לדינא לקמי עובד כוכבים אלא לבי
דינא דישראל.
דכתיב :ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ,לפניהם ולא לפני עובד כוכבים.
דבר אחר :לפניהם ולא לפני הדיוטות ,ובתלתא מרבנן מיתבעי ליה למיתב בדינא,
דתנן :דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה .שלשה מנלן? דתניא :ונקרב
בעל הבית אל האלוהים ,הרי כאן אחד ,עד האלוהים יבוא דבר שניהם הרי כאן
שנים ,אשר ירשיעון אלהים הרי כאן שלשה ,דברי רבי יאשיהו.
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ורבי נתן אומר :ראשון תחילה נאמר ואין דורשין תחילות ,עד האלוהים יבוא דבר
שניהם הרי כאן אחד ,אשר ירשיעון אלוהים הרי כאן שנים ,אין בית דין שקול
מוסיפין עליהן עוד אחד ,הרי כאן שלשה.
קא תני :דיני ממונות בשלשה ,גזלות וחבלות בשלשה .אטו גזילות וחבלות לא דיני
ממונות נינהו? אמר רבא :הכי קאמר שמואל :דיני ממונות בשלשה הדיוטות ,ומאי
נינהו? הודאות והלוואות .גזילות וחבלות בשלשה מומחין .ומאן נינהו שלשה
סמוכין .מאי שנא הודאות והלוואות דסגי בשלשה הדיוטות ,כדי שלא תנעול דלת
בפני לווין .אמור רבנן :שלשה הדיוטות שליחותייהו דמומחין קא עבדין .רב אחא בר
איקא אמר :מדאוריתא הודאות והלוואות בחד נמי סגי ,ואף על גב דלאו מומחה
הוא ,דכתיב :בצדק תשפוט עמיתך ,חד כל דהוא.
והא דתקינו רבנן שלשה ,משום יושבי קרנות .מאי איכא בין רבא דאמר שלשה
מדאורייתא לרב אחא בר איקא דאמר שלשה דרבנן ,איכא בינייהו דשמואל ודרבי
אבהו ,דאמר שמואל :שנים שדנו דיניהם דין ,אלא שנקראו בית דין חצוף .ורבי
אבהו אמר :לדברי הכל שנים שדנו אין דיניהן דין .רבא כרבי אבהו דאמר :אין דיניהן
דין ,ואי טעו הדרי דינא ולא משלמי ,ורב אחא בריה דרב איקא אמר כשמואל :דאין
דיניהם דין ,ואי טעו לא הדרי דינא ומשלמי ,דאמור רבנן :כל שאינו מומחה וטעה,
מה שעשה עשוי ומשלם מביתו ,הני מילי בשיקול הדעת ,אבל טעה בדבר משנה
הדר דינא .דאמר רב ששת אמר רב אסי :טעה בדבר משנה חוזר ,טעה בשיקול
הדעת אינו חוזר .היכי דמי שיקול הדעת? אמר רב פפא :כגון דפליגי תרי אמוראי
ותרי תנאי דפליגא אליבא דהדדי ,ולא איתמר הלכה לא כמר ולא כמר ,וסוגייא
דעלמא כחד מינייהו ,ואזל איהו ועבד כאידך ,היינו שיקול הדעת.
רבי שמעון בן אלעזר אומר :שנים שבאו לדין לפניך עד שלא תשמע דבריהם או
משתשמע דבריהן ואי אתה יודע להיכן הדין נוטה ,אתה רשאי לומר להן :צאו
ובצעו .משתשמע את דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה ,אי אתה רשאי לומר להן
צאו ובצעו ,שנאמר :ולפני התגלע הריב נטוש קודם שנתגלה לך הריב אתה רשאי
לנטשו .רבי יהודה בן לקיש אמר :שנים שבאו לפניך לדין אחד רך ואחד חזק ,עד
של תשמע דבריהם או משתשמע דבריהם ואי אתה יודע להיכן נוטה ,אתה רשאי
לומר להם :אין אני נזקק לכם ,שמא נתחייב רך לחזק ונמצא חזק רודפו ,אבל
משתשמע דבריהם ואתה יודע להיכן הדין נוטה ,אי אתה רשאי לומר להם אין אני
נזקק לכם ,שנאמר :לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוהים הוא והדבר אשר
יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו .רבי יהושע בן קרחה אומר :מניין לתלמיד שיושב
לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר ,מניין שלא ישתוק? שנאמר :לא תגורו מפני
איש ,אל תכניס דבריך מפני איש ויהיו עדים יודעים לפני מי הן מעידין ומי עתיד
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ליפרע מהן ,שנאמר :אלוהים נצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט ,וכתיב :ועמדו
שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים
ההם .ויהיו הדיינין יודעים לפני מי הן דנין ומי עתיד ליפרע מהם ,שנאמר :אלוהים
נצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט .וכן ביהושפט אמר :ויאמר אל השופטים ראו
מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי לאלוהים.
אמר רבי שמעון בר נחמני אמר רבי יונתן :כל דיין שדן דין אמת לאמתו גורם
לשכינה שתשרה לישראל ,שנאמר :אלוהים נצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפט.
וכל דיין שאין דן דין אמת לאמתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל ,שנאמר :משוד
עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר ה' .וכל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה
שלא כדין ,הקדוש ברוך הוא גובה ממנו נפשות ,שנאמר :אל תגזול דל כי דל הוא
ואל תדכא עני בשער ,וכתיב :כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש ,לפיכך צריך
אדם לראות עצמו כאילו חרב מונחת לו בין כתפיו וגיהינום פתוחה לו מתחתיו,
שנאמר :הנה מיטתו שלשלמה ששים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל כולם אחוזי
חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על יריכו מפחד בלילות ,מפחד של גיהינום שהיא
דומה ללילה.
דרש רבי יאשיה ואיתמא רב נחמן :מאי דכתיב :בית יעקב דינו לבקר משפט והצילו
גזול מיד עושק פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רוע מעלליהם .וכי
בבקר דנין וכל היום כולו אין דנין? אלא אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו ,ואם לאו
אל תאמרהו .רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מכניף ומייתי עשרה מרבנן מבי רב.
אמר ,כי היכי דלמטיין שיבא מכשורא.
רב כי הוה נפיק לדינא ,אמר :הכי ברעות נפשיה לקטלה נפיק ,וצבו ביתיה לית דאי
עביד וריקן לביתיה איעול ,ולואי שתהא ביאה כיציאה .כי הוה חזי אמבוהא דספרא
אבתריה אמר :הכי אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע כגללו לנצח יאבד רואיו
יאמרו איו .ושמא יאמר הדיין מה לי ולצרה? תלמוד לומר :ועמכם בדבר המשפט,
אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.
אמר רבי יהושע בן קרחה :מצוה למימר להו אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו,
שנאמר :אמת ומשפט ושלום שפטו בשעריכם ,והלא מקום שיש בו משפט אין בו
שלום ,שלום אין בו משפט ,אלא אי זהו משפט שיש בו שלום? הוי אומר :זה בצוע.
ברם צריך הלכתא כשמואל דאמר :שנים שדנו דיניהם דין ,ואי טעו לא הדרי דינא
ומשלמי ,או דילמא הלכתא כרבי אבהו ,דאמר :שנים שדנו אין דיניהם דין ,ואי טעו
הדר דינא ולא משלמי.
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תא שמע ,דתניא :בראשונה היה עושה בית דין ממקום אחר ומבטלו ,ואמרינן בפני
כמה מבטלו? רב נחמן אמר :בפני שנים ,רב ששת אמר :בפני שלשה .רב ששת
אמר בפני שלשה בית דין קא תני ,רב נחמן אמר :בפני שנים לבי תרי נמי בית דין
מתקרי להו ,וקיימא לן הלכתא כרב נחמן בדיני ,אלמא תרי נמי בית דין מתקריא
להו ,למימרא דהלכתא כשמואל.
אי נמי :כדמפרשינן הודאות והלואות בשלשה הדיוטות ,גזילות וחבלות בשלשה
מומחין .כדרבא ,דאמר רבא :נזקי שור בשור ,נזקי שור באדם גובין אותו בבבל.
נזקי אדם באדם ,ואדם בשור אין גובין אותו בבבל ,מאי שנא אדם באדם דלא ,כי
מיתזק אלוהים בעינן וליכא ,ושור באדם נמי כי מיתזק אלוהים בעינן וליכא ,אנן
שליחותייהו קא עבדינן .מידי דהוה אהודאות והלואות .אי הכי אדם באדם נמי ,כי
עבדינן שליחותייהו במידי דקים לן בגויה חבליה דאדם כגון דבעי למישם כעבדא לא
קים לן בגויה .אי הכי שור נמי מישם בעי אלא חזי היכי מזדבנין תורי בשוקא הכא
נמי חזי היכי מזדבנין עבדי בשוקא .ועוד תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה
דמילתא דקים לן בגווה נעביד ,כי עבדינן שליחותייהו בממונא בקנסא לא עבדינן.
אדם באדם דממונא הוא ליעביד .כי עבדינן שליחותייהו במילתא דשכיחא ,בושת
נמי מילתא דשכיחא היא וליעביד .הכי נמי ,דרב פפא אגבי ארבעה מאה זוזי
לבושת והא ליתא לרב פפא מדשלח ליה רב חסדא לרב נחמן ושלח ליה חסדא,
חסדא קנסא מגבית בבבל אלא תרתי בעינן מילתא דשכיחא ,ואית ביה חסרון כיס.
ושור שהזיק שור גובין אותו בבבל ,והאמר רבא :שור שהזיק אין גובין אותו בבבל.
דאזיק מאי ,אילימא דאזיק אדם ,אפילו אדם דאזיק אדם נמי לא .אלא פשיטא
דאזיק שור ,וקאמר אין גובין אותו בבבל .אמרי ההוא בתם דלא שכיח ,האי במועד,
והאמר רבא :אין מועד בבבל ,דאייעד התם ונחית להכא .והא לא שכיח ,אלא כי
אמר רבא :שור דאזיק בשור בשן ורגל דאיחתך להנאתו .דהינו תולדה דשן ורגל.
אי נמי :דאזיקתיה דרך הילוכה ,דהיינו רגל .בחברו שכיח ,באדם לא שכיח.
ברם צריך היכא דתפש מפקינן מיניה אי לא .מי אמרינן כיון דאמר מר אין גובין אותו
בבבל אף על גב דתפש מפקינן מיניה ,או דילמא הני מילי לאפוקי מיניה ממונא,
אבל היכא דתפש לא מפקינן מיניה.
תא שמע ,דההוא תורא דאלס ידא דינוקא .אתו לקמיה דרבא אמר :שיימוה כעבדא,
כמה הוי שוה וכמה פיחת ,אמרו ליה רבנן לרבא :והא מר הוא דאמר בגמרא ,כל
ששמין אותו כעבד אין גובין אותו בבבל ,אדם באדם ואדם בשור אין גובין אותו
בבבל ,אמר להו :דאי תפש .למימרא דאף על גב דאין גובין אותו בבבל ,אי תפש לא
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מפקינן מיניה .וכן בקנסא ,וכן אדם באדם דחייב בחמשה דברים ,היכא דתפש לא
מפקינן מיניה.
משפטים שאילתא נט
שאילתא :דאילו מאן דאית ליה ברתא כמה דלא בגרה אבוה יכיל לקדושה
ומשקל כספא.
כדתנן :האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף ובשטר ובביאה ובמעשה ידיה ובהפרת
נדריה ומקבל את גיטה ואינו אוכל פירות בחייה.
בכסף מנלן? אמר רב יהודה אמר רב :ויצאה חנם אין כסף ,אין כסף לאדון זה אבל
יש כסף לאדון אחר ,ומנו אב .ומאי היא ,קידושין .אימא לדידה? כי מעיט רחמנא
יציאה דכותיה קא ממעיט ,מה התם לאדון אף כאן לאדון ,ומנו אב .האי מבעי ליה
לגופיה .אם כן נכתוב ויצאה חנם ,ולא בעי אין כסף .ואכתי מיבעי ליה ויצאה חנם,
אלו ימי בגרות ,אין כסף אלו ימי נערות .אמר רבינא :אם כן לכתוב אין כסף .מאי אין
כסף ,דרוש בה תרתי שטר וביאה ,דכתיב :והיתה ואיתקוש כל הוויות להדדי .וקא
מרבי קרא לאב בימי נערות ,דאמר מר :אין כסף אילו ימי נערות ,ויצאה חנם אלו
ימי בגרות ,לא רבי קרא לאב ואף על גב דמקטנותה ועד דבגרה ברשותה דאבוה
קיימא ,לא מבעי לאבוהא לקדושה עד דבגרה ,דאמר רב יהודה אמר רב :אסור
לאדם לקדש בתו כשהיא קטנה ,עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה.
וזכיי במציאתה ,דלא תיהוי ליה איבה במעשה ידיה ,דאמר רב הונא :מניין שמעשה
הבת לאב? שנאמר :כי ימכור איש את בתו לאמה ,מה אמה מעשה ידיה לרבה ,אף
בת מעשה ידיה לאב .אימא קטנה דמצי מזבין לה קרינא ליה לאמה ,אבל נערה לא.
קטנה לא צריכה קרא ,לאחר דמצי מזבין לה ,וכל שכן במעשה ידיה.
בהפרת נדריה ,דכתיב :בנעוריה בית אביה.
ומקבל גיטה ,דכתיב :ויצאה מביתו והלכה והיתה איתקש יציאה להוויה .והני מילי
דלא אינסיב דעדיין ברשות אביה קיימא ,אבל אינסיב לא ,כיון שנשאת שוב אין
לאביה בה רשות ,ואינו אוכל פירות בחייה ,דהיכא דמיתא אימה והדר נפלו לה נכסי
מן בית נשי דאמה ,בעל לא ירית ,דאמר מר אין הבעל יורש את אשתו בקבר,
וירתה לה ברתה .כי לית לה בני ולית ליה לאב למיכל פירות בחייה.
ברם צריך אילו היכא דקדישה נפשה בלא דעתיה דאבוה ,מי חיישינן שמא נתרצה
האב וקידושיה קידושין אי לא .קטנה לא תבעי לך דוודאי לא נתרצה האב ,כי תבעי
לך נערה היכא דלא שדיך לא תבעי לך דלא חיישינן שמא נתרצה האב כי תבעי לך
היכא דשדיך מאי? כיון דשדיך מעיקרא ניחא ליה ,או דילמא כיון דאיקדיש בלא
דעתיה לא.
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תא שמע דאיתמר הנהו בי תרי דהוו שתו חמרא תותי ציפי דבבל .שקל חד מינייהו
כסא ויהב לחבריה ,ואמר ליה :מקדשא ברתך לברי .אמר רבינא :אפילו למאן דאמר
חיישינן נתרצה האב ,שמא נתרצה הבן לא אמרינן .אמרו ליה רבנן לרבינא :ודילמא
שליח שווייה לאבוה? לא חציף איניש לשוויה לאבוה שליח .ודילמא אירצוייה
אירצוייה קמיה ואישתיק .אמר להו רבא בר שימי לרבנן :בפירוש מר לא סבר לה
להא דרב ושמואל ,דאמרי נערה שנתקדשה שלא לדעת אביה כי שדיך צריכא
גיטא ,וצריכא מיאון ,ולא אמרינן כיון דשדיך הוה ליה כמאן דארצי קמיה ושתיק ,וכיון
דשתיק בשעת קידושין מינח ניחא ליה .והלכתא כרבינא.

אי נמי ברם צריך היכא דקביל אבוה קידושי מחד ,והיא קדשה עצמה לאחרינא,
ובעידנא דאיקדיש לא ידעינן אי נערה ואי בוגרת ,והשתא אתת לקמן בוגרת מי
אמרינן עדן נערה הוות וחיישינן לקידושי דאבוה ,או דילמא בתר השתא אזלינן ולא
חיישינן לקידושי דאבוה.
מפלג פליגי בה רב ושמואל ,דאיתמר :קידשה אביה בדרך וקידשה היא עצמה
בעיר ,והרי היא בוגרת .רב אמר :הרי בוגרת היא לפנינו .ושמואל אמר :חוששין
לקידושי שניהם .והוינן בה וליחזי אי בימי נערות איקדיש אי בימי בגרות איקדיש,
דאמר שמואל :אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד ,עד בת אחת עשרה
שנה וששה חדשים הרי היא קטנה ,מיכן ואילך כל ששה חדשים נערה ,לאחר זה
בוגרת .לא צריכה ,אלא ביום משלם ששה חדשים ,דאיכא דמתיא סימני בגרות
מצפרא ואיכא דלא מתיא אלא עד לאורתא .וכי פליגי בדאייתי סימני בגרות ביומא
דסוף ששה חדשים ,דרב סבר מדהשתא בוגרת ,מצפרא נמי בוגרת הוי ,ושמואל
אמר :השתא אתיא סימנים.
הילכתא כרב או כשמואל ,בתר חזקה קמא אזלינן דבחזקת נערות קיימא ואמרינן
כוליה יומא בחזקת נערות קיימא ,או דילמא כיון דהשתא בוגרת לפנינו בתר השתא
אזלינן ואמרינן מדהשתא בוגרת ,מצפרא נמי בוגרת הוות.
תא שמע ,דאמר מר זוטרא ,מדריש ביה לרב אשי :הכי אמר אמימר ,הלכתא
כוותיה דשמואל .ורב אשי אמר :הלכתא כוותיה דרב ,דבוגרת היא לפנינו ,בתר
חזקה דהשתא אזלינן .ואמרינן מדהשתא בוגרת ,מצפרא נמי בוגרת היא ,וקידושי
דידה הוי קידושי ,קידושי דאבוה לא הוי קידושי.

משפטים שאילתא ס
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שאילתא :אילו מן דנסיב איתתא מיחייב בשארה כסותה ועונתה
שנאמר :ואם אחרת יקח לו שארה כסותה ועונתה לא יגרע .תנו רבנן :שארה אלו
המזונות .וכן הוא אומר :ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו .כסותה
כמשמעה ,ועונתה זו עונה .וכן הוא אומר :אם תענה את בנותי.
רבי אליעזר אומר :שארה זו עונה ,וכן הוא אומר :איש איש אל כל שאר בשרו לא
תקח .כסותה כמשמעה ,עונה אלו המזונות .וכן הוא אומר :ויענך וירעיבך.
רבי אליעזר בן יעקב אומר :שארה כסותה לפום שארה תן כסותה ,שלא יתן של
ילדה לזקנה ושל זקנה לילדה ,כסותה ועונתה לפום עונה תן כסותה ,שלא יתן
חדשים בימות החמה ושחוקים בימות הגשמים.
תני רב יוסף :שארה זו קירוב בשר שלא ינהג בה מנהג פרסיים שמשמשין מטותיהן
בלבושיהן ,מסייעא ליה לרב הונא דאמר :כל האומר אי איפשי אלא אני בבגדי והיא
בבגדה יוציא ויתן כתובה .אלמא קסבר רבי אליעזר בן יעקב :כוליה קרא בכסות
משתעי ,עונה לא צריכא קרא .מזונות תקנתא דרבנן ,דתניא :תיקנו רבנן מזונותיה
תחת מעשה ידיה ,ופרקונה תחת כתובתה ,לפיכך בעל אוכל פירות .פירות מאן
דכר שמייהו? חסורי מיחסרא ,והכי קתני :תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה,
ופירקונה תחת פירות ,וקבורתה תחת כתובתה .לפיכך בעל אוכל פירות .איפוך
אנא ,אמר אביי :לעולם לא תיפוך ,מאי טעמא? תיקנו מצוי למצוי ושאינו מצוי
לשאינו מצוי.
ברם צריך אילו .אשה דאמרה לא בעינא מזונות ,ולא מעה כסף לצורכי ,ומעשה ידיי
ליהוו דילי ,מי שמעינן לה אי לא .מי אמרינן עיקר תקנתא לדילה עבדו רבנן דתיתזין
מבעל ,והיא קא אמרה לא בעינא ,או דילמא עיקר תקנתא לדיליה עבדו רבנן,
דליהוו מעשה ידיה לבעלה .תא שמע ,דאמר רב הונא אמר רב :יכולה אשה לומר
איני ניזונת ואיני עושה ,אלמא עיקר תקנתא לדילה עבדו רבנן ,והיא קא אמרה לא
קא בעינא .וכדרבא דאמר :כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זאת שומעין לו.
והא קתני תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה ,איפוך ,אימא תיקנו מעשה ידיה תחת
מזונותיה .לאפוקי דרבי שמעון בן לקיש מתוך שיכול לכופה על מעשה ידיה ,יכול
לומר לה טול מעשה ידייך במזונותייך .נעשה כאומר לה יקדשו ידיים לעושיהם.
והילכתא כרב הונא אמר רב.
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דרש דיני ממונות בשלשה ,ואם היה מומחה לרבים דן דיני
ממונות ואפילו ביחיד
משפטים שאילתא סא
שאילתא :דאסר ליה לאיניש לצעורי אבוה ואמיה ומן דלייט אבוה ואימיה חייב
קטלא
דכתיב :ומקלל אביו ואמו מות יומת .ולא תימא עד דלייט אבוה ואימיה בהדי הדדי,
אלא אפילו אביו בשלא אמו ואמו בשלא אביו חייב .דתניא :איש ,מה תלמוד לומר
איש ,איש  -לרבות בה טומטום ואנדרוגינוס ,אשר יקלל את אביו ואת אמו ,אין לי
אלא אביו ואמו ,אביו בשלא אמו ואמו בשלא אביו מניין? תלמוד לומר :אביו קילל,
אמו קילל .דברי רבי יאשיהו .רבי יונתן אומר :משמע שניהם כאחת ומשמע אחד
אחד בפני עצמו ,עד שיפרוט לך הכתוב יחדו .ולרבי יונתן אביו ואמו יתירה למה לי
דכתיב ,לרבות מקלל לאחר המיתה .ור' יאשיהו נפקא ליה ממקלל אביו ואמו ,ורבי
יונתן מבעי לי לרבות בה טומטום ואנדרוגינוס ,ורבי יאשיה נפקא ליה :מאיש איש
איש אשר יקלל .ורבי יונתן אמר :דברה תורה כלשון בני אדם.
וקטליה בסקילה כדתנן ואלו הן הנסקלין :מקלל אביו ואמו ,דאתייא דמיו בו מדמיהם
בם ,ומאן דמחי אבוה ואימיה דיניה בחנק ,כדתנן :ואלו הן הנחנקין :מכה אביו ואמו,
ומנלן ,דכתיב :מכה אביו ואמו מות יומת ,וכל מיתה האמורה בתורה סתם אינו אלא
חנק .וממאי דהאי מכה ממחה הוא ,דילמא עד דקטיל ליה מקטל .לא ,מדכתיב:
מכה איש ומת ,וכתיב :והכהו ומת ,והכא לאו קאמר מיתה ,הווי הכאה סתם .וכל
היכא דאיכא הכאה סתם הכאה דלאו מיתה הוא .והני מילי דעביד ביה חבורה
דמפיק דם ואי לא לא מיחייב קטלא ,ומנלן ,דכתיב :ומכה נפש בהמה ישלמנה ,מה
מכה בהמה עד דעביד בה חבורה ,דכתיב ומכה נפש בהמה ,מכה אביו נמי עד
דעביד ביה חבורה.
מתקיף לה רבי ירמיה :אלא מעתה הכישה באבנים הכי נמי דלא מיחייב ,אלא אמר
רבי ירמיה :אם אינו ענין לנפש בהמה דכי נמי הכישה באבנים חייב ,תנהו עניין
לאביו ולאמו.
ברם צריך מהו למעבד ביה חבורה לרפואה כגון למישקל ליה דמא ומתעקר ליה
שיניה
כיון דלא לצעוריה קא מכוין שפיר דמי ,או דילמא זמנין דעביד ביה טפי ממאי
דמתבעי ואתי לידי איסורא.
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תא שמע ,דאיבעיא להו ,בן מהו שיקיז דם לאביו? רב מתנה אמר :ואהבת לרעך
כמוך .רב דימי בר חנינה אמר :מכה אדם ומכה בהמה ,מה מכה בהמה לרפואה
פטור ,אף מכה אדם לרפואה פטור .רב פפא לא שביק ליה לבריה למישקל ליה
סילווא .מר בריה דרבינא לא שביק ליה לבריה למפתח ליה בותא ,דילמא אתי
למעבד ביה חבורה וקא חטי בשוגג .אי הכי חברו נמי .חברו שגגת לאו בעלמא
הוא ,ולא גזרו רבנן .אבל האי שגגת חנק.
אלא הא דתניא :נוטל מחט של יד ליטול בה את הקוץ ,היכי שקלינן בה קוץ בשבת
ניחוש דילמא אתי למעבד ביה חבורה ,והווי שגגת סקילה .התם מיקלקל הוא .הא
ניחא למאן דאמר מקלקל הוא בחבורה פטור ,אלא למאן דאמר מקלקל בחבורה
חייב ,מאי איכא למימר? מאן שמעת ליה דאמר מקלקל בחבורה חייב ,רבי שמעון
הוא .ור' שמעון שמעינן ליה דאמר :מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה .אלמא
אף על גב דמדאוריתא שרי ,חיישינן דילמא אתי למעבד חבורה .וכן אמרי האב
שמחל על כבודו כבודו מחול ,הני מילי כבודו אבל הכאתו וקללתו לא.
משפטים שאילתא סב
שאילתא :דאסיר ליה לאזוקי ממונא דחבריה ומאן דאזיק ממונא דחבריה,
דעביד הכי נחתין בי דינא לניכסי ומגבן ליה במיטב שדהו
דכתיב :כי יבער איש שדה וגו' .בעל חוב כי לא פרע ליה מגבן ליה בבינונית,
וכתובת אשה בזיבורית .ותניא ,אמר רבי שמעון :מפני מה אמרו הנזקין שמין להם
בעידית? מפני הגזלנין ומפני החמסנין ,כדי שיאמר אדם למה אני גוזל ולמה אני
חומס ,ולמחר בית דין יורדין לנכסיי ובוררין ונוטלין שדה נאה שלי ,וסומכין על מה
שכתוב בתורה :מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם ,לפיכך אמרה תורה :הנזקין שמין
להן בעידית.
ומפני מה אמרו בעל חוב בבינונית? כדי שלא יראה אדם דירה נאה לחברו ושדה
נאה לחברו ויאמר אקפוץ ואלווהו כדי שאגבנה בחובי ,לפיכך אמרו בעל חוב
בבינונית ,אם כן יהיה בזיבורית ,כדי שלא תינעול דלת בפני לווין .וכתובת אשה
בזיבורית דברי רבי יהודה ,רבי מאיר אומר :אף כתובת אשה בבינונית .אמר רבי
שמעון :מפני מה אמרו כתובת אשה בזיבורית? שיותר מה שהאיש רוצה לישא
אשה אשה רוצה לינשא.
דבר אחר :אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה ,והאיש אינו מוציא אלא לרצונו .מאי
דבר אחר ,וכי תימא כי היכי דכי מפיק לה איהו תקנו לה רבנן כתובה מיניה ,כי
נפקא איהי נמי ליתקנו ליה כתובה מינה ,קמ"ל אשה יוצאה לרצונה ,דאפשר
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דמשהי לה בגיטא .והני מילי מדידיה ,אבל מיתמי דברי הכל בזיבורית ,כדתנן :אין
נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית.
ברם צריך יתומים שאמרו קטנים ,או אפילו גדולים .מי אמרינן טעמא מאי ,משום
פסידא דיתמי לקטנים עבדו להו תקנתא רבנן ,לגדולים לא עבדו רבנן תקנתא ,או
דילמא בעל חוב בבינונית טעמא מאי ,משום דעולא ,דאמר עולא :דבר תורה בעל
חוב דינו בזיבורית ,שנאמר :בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את
העבוט החוצה ,מה דרכו של איש להוציא פחות שבכלים ,מפני מה אמרו בעל חוב
בבינונית? כדי שלא תינעול דלת בפני לווין .וגבי יתמי אוקמוה רבנן אדאורייתא
בזיבורית ,דלא מסיק אדעתיה דמיית ובעי לאיתפרועי מן בניה בזיבורית ,והילכך
אוקמוה רבנן אדאורייתא ואפילו מגדולים.
תא שמע ,דבעי רב אחא בר אמי ,יתומים שאמרו קטנים או אפילו גדולים .תקנתא
דעבוד רבנן לקטנים עבוד ,לגדולים לא עבוד ,או דילמא משום לא מסיק אדעתיה
דמיית ,ונפלי ניכסי קמי יתמי ,הילכך אפילו גדולים נמי.
תא שמע ,דתני אביי קשישא :יתומים שאמרו גדולים ,ואין צריך לומר קטנים.
ודילמא הני מילי לעניין שבועה ,דתנן :מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים לא יפרע
אלא בשבועה ,טעמא מאי? משום דלא קים להו במילתא דאבוהון ואפילו גדולים
נמי .אבל לעניין זיבורית לא.
ואמרי הילכתא כדפשטינן ,גדולים ואין צריך לומר קטנים ,בין לשבועה בין לזיבורית,
וכן הילכתא.

פרשת תרומה
שאילתא סג
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיעבד צדקה מן ממוניהון ומיתן למאן דצריך
ליה.
ומאן דרחים על ענייא ,דמי קמיה הקדוש ברוך הוא כמאן דההוא טיבותא קמיה
עבדא ,שנאמר :ויקחו לי תרומה.
וכד עביד לה מיתבעי ליה למעבד בצניעא ,ועדיף קמיה שמיא מן דעביד צדקה
בצניעא יותר ממשה רבנו ,דאילו במשה רבנו כתיב :כי יגורתי מפני האף והחמה
אשר קצף ה' עליכם להשמיד אתכם וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא ,ובעושה צדקה
בסתר כתיב :מתן בסתר יכפה אף.
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תנו רבנן :קופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה ,נגבית בשנים שאין עושים שררה
על הציבור בפחות משנים ,ומתחלקת בשלשה מפני שהוא כדיני ממונות.
תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה מפני שגבויו וחילוקו שוה ,תמחוי נגבית
בכל יום ,קופה מערב שבת לערב שבת .תמחוי לעניי עולם ,קופה לעניי העיר.
ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן בכל מה שירצו.
ורשאין בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל שכר פועלים ולהסיע על
קיצתן.
אמר מר :אין עושין שררה על הציבור פחות משנים ,מנא הני מילי? אמר רב נחמן
בר כהן דאמר קרא :והם יקחו את הזהב ,ומאי שררותא? אמר רבה בר אבוה:
שממשכנין על הצדקה ואפילו בערב שבת ,ונפיש אגריה דמן דמתעשה יותר מן
העושה ,שנאמר :והיה מעשה הצדקה שלום ,ועבודת הצדקה השקט ובטח עד
עולם ,אל תקרי מעשה אלא מעשי .וכל פרוטה ופרוטה דיהיב בר ישראל בצדקה
בהאי עלמא ,מצרף ליה הקדוש ברוך הוא לחשבון גדול לעלמא דאתי ,שנאמר:
וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו ,וילבש בגדי נקם תלבושת ויעט כמעיל
קנאה .וכל מאן דניחא ליה למעבד צדקה מזמין ליה רחמנא אינשי טבי לקבולי בהו
אגרא.
ואמר רב יצחק :מאי דכתיב :רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ,כל הרודף
צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ,ועושה מהן צדקה .רבי יהושע בן לוי אמר:
יהיו לו בנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי הגדה .ואילו מאן דמטי ליה עני ותבע ליה
צדקה ולא יהיב ליה ,דמי כמאן דפלח לעבודה זרה.
תניא ,רבי יהודה אומר :גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה ,שנאמר :כה אמר ה'
שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות .וכל מאן דיהיב
צדקה לעניי זוכה ומקבל פני השכינה .ומתבעי לבר ישראל למעבד צדקה ובתר כן
צלויי ,דכתיב :אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך.
ועד היכן כוחה של צדקה מרוממת קרנו של אדם? שנאמר :פזר נתן לאביונים
צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד ,והיכא דיהבי עובד כוכבים צדקה לא מתבעי
לבני ישראל לקבולי מינייהו ,ואם מקבל נותנו לעניי עובד כוכבים ,ומאן דעביד צדקה
בשני בצורת ,זכי ומוסיפין ליה על חייה ועל שניה.
דתניא ,אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה בשני בצורת.
פעם אחת באה אשה ושבעה בניה אמרה ליה :רבי פרנסיני.
אמר לה :העבודה! שלא נשתייר בקופה כלום.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

144

אמרה לו :אם אתה מפרנסיני מוטב ,ואם לאו הרי אני ושבעה בניי מתים .מיד עמד
ופרנסה משלו .לימים חלה בנימין הצדיק ונטה למות ,אמרו מלאכי השרת לפני
הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם כל המקיים נפש אחד מישראל כאילו קיים כל
העולם ,ובנימין הצדיק שפירנס אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות?!
תנא ,מיד הוסיף עליו הקדוש ברוך הוא עשרים ואחת שנה על שנותיו.
ואפילו עני המתפרנס על הצדקה מיבעי ליה למיתן תילתא דשקל בכל שתא ,ועשיר
כמה דבעי למיתן הרשות בידו.
ברם צריך אילו מאן דאתא ואמר בעינא דאפקר נכסיי עד כמה יהבינן ליה
רשותא למיתן?
תא שמע ,דתניא :המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,והני מילי מחיים ,אבל לאחר
מיתה עד תילתא וכן הילכתא.

פרשת תצוה
שאילתא סד
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לאדלוקי שרגא ליקרא דשבתא ,וכד מדליק
צריך לאדלוקי ברוב היוצא.
מאי טעמא? דילמא לא בדרא נורא וכביה ולא מיתכיל ליה .ומאן דעביד נמי מדורה
בבי שמשי אי איכא שהות ביום ,כי היכי דבדרא נורא ברובא שרי ,ואי לא אסיר.
כדתנן :ובגבולין עד שיצית האור ברובו ,מאי רובו? רב אמר :ברוב כל אחד ואחד,
ושמואל אמר :כל שאין אומרים הביאו עצים ונניח תחתיהן .תני רבי חייא כותיה
דשמואל ,כדי שתהא שלהבת דולקת מאיליה ולא מחמת דבר אחר.
וצריך למימר איניש בגו ביתיה סמוך למקדש יומא אדליקו שרגא .כדתנן :שלשה
דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה:
עישרתן,
ערבתן,
הדליקו את הנר,
מנהני מילי? אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא :וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך
ולא תחטא .ואי לא מערבי ,כיון דלא שרי לטלטולי ליכא שלום בבייתיה .ואי לא
עשרי ,כיון דלא שרי למיכל ליכא שלום בבייתיה .ואמר רבא בר רב הונא :אף על גב
דאמור רבנן צריך אדם לומר בתוך ביתו ,צריך לומר בניחותא ,משום דאמור רבנן:
אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו.
אמר רב אשי :אנא לא הוה שמיעא לי וקיימתיה מסבראי.
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ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה .אמר רבי ירמיה :זו הדלקת הנר .אמר רב חנין בר
רב חסדא אמר רב חסדא בר רב חנן בר אבא אמר רב :הדלקת נר בשבת חובה,
רחיצת ידיים ורגלים חובה ,דאמר רב יהודה אמר רב :כך היה מנהגו של רבי יהודה
ברבי אלעאי ,ערב שבת מביאין לו עריבה מליאה חמין ,ורוחץ בה פניו ידיו ורגליו
ועולה ומתעטף בסדין המצויין בציצית ודומה למלאך ה' צבאות.
ברם צריך אילו מאן דבעי למיזבן שרגא וקידושא לשבתא וליכא בידיה אלא לחד
מיניהו הימנייהו עדיף?
קידושי עדיף ,דהוה ליה חיובא דאוריתא ,דכתיב :זכור את יום השבת לקדשו .ואמר
רבי זוכריהו על היין ,אבל נר כבוד בעלמא הוא ,או דילמא נר עדיף? דאי ליכא נר
עדיף לא מיתכיל ליה ולא מישתתי ליה ומענייא שבתא ולא הוי שלום בביתיה.
תא שמע ,דאמר רבא :פשיטא לי ,נר חנוכה ונר ביתו נר ביתו עדיף ,משום שלום
ביתו .בעי רבא :נר חנוכה וקידוש היום מאי? קידוש היום עדיף ,ותדיר ,או דילמא נר
חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא .בתר דבעיא הדר פשטא ,נר חנוכה עדיף משום
פרסומי ניסא.

פרשת כי תשא
שאילתא סד
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למעבד מצות שקלים
שנאמר :כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד
אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם .ואמר רבי אלעזר :בזמן שהיה בית המקדש
קיים ,היו ישראל מביאין שקלים ולוקחין בהן תמידין של כל השנה כולה ומתכפרין
להם ,עכשיו אם עושין צדקה מוטב ואם לאו באין אומות העולם ונוטלין אותם
בזרוע ,ואף על פי כן חשובין להן כצדקה ,שנאמר :ונוגשיך צדקה.
כי הא דבני אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי חזא להו חילמא דבעו מחסר שבע מאה
דינרי כל יומא תקפינהו שקל מינייהו צדקה .פש גבייהו שבסרי דינרי אתו דבי קיסר
שקלינהו מינייהו אמר להו רבן יוחנן בן זכאי :הכי חזיי בחלמי ,אמרו ליה :אי הוה
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אמרת לן מעיקרא הוינא יהבין מדעתין ,אמר להו :אי הוה אמינא לכו ,הוה מצוה
שלא לשמה.
ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב לעשות צדקה שליש שקל בשנה ,דכתיב:
והעמדנו עלינו מצות לתת שלישית שקל בשנה לעבודת בית אלוהינו.
ברם צריך הני מילי מדעתיה .בא לימלך ואמר בעינא דאפקר נכסי עד כמה
יהבינן ליה רשותא?
מי אמרינן מילתא יתירא לא אמרינן ליה ,כי היכי דלא ליתי לידי עניות ,או דילמא
כיון דמדעתיה קא עביד ,מאי דבעי ליעביד .אם תימצי לומר כל מילתא דאתו בה
לידי עניות ,אף על גב דמדעתיה קא עביד לא שבקינן ליה ,ודאי קא שכיב מאי ,מי
אמרינן כי היכי דחיישינן ליה על בניה נמי חיישינן ,או דילמא אמרינן מאן דזן ליה
זיין ית בריה.
ומאי דבעי ליפקר בריך שמיה דקודשא בריך הוא דיהב לנא אוריתא ומצוותא על ידי
משה רבנו לאלפא לעמיה בית ישראל.
כך תנו חכימיא במתניתא דילנא ,אין מחשבין לא הקדש עם גיזברין ולא צדקה עם
גבאי צדקה ,ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ,אך לא יחשב אתם הכסף
הניתן על ידם כי באמונה הם עושים.
אמר רבי אלעזר :מאי דכתיב וילבש צדקה כשריון? לומר לך מה שריון זה כל
קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול ,אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת
לחשבון גדול .רבי חנינה אומר מהכא :וכבגד עדים כל צדקותינו ,מה בגד זה כל עד
ועד מצטרף לבגד גדול ,אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול ,והיינו
דאמר רבא :מאי דכתיב :אם בפידו להן שוע לא כדרך שכתוב באומות העולם עוה
עוה אשימנה ,אבל אתם בית ישראל אם בפידו להן שוע.
דבר אחר :אפילו אין אתם עושין לפניי צדקה אלא כפיד זה שמנקרין אותו תרנגולין
מעט מעט ,אני אשימנו לחשבון גדול .והיינו דאמר רבי אבא :מאי דכתיב אני אפדם
והמה דברו עלי כזבים? אני אמרתי אפדם בייסורין בעולם הזה ,כדי שיחזיקו
זרועותיהם לעולם הבא .והמה חשבו עלי רעה.
משתבח להו רבי אבהו למינאי ברב ספרא ,דאדם גדול הוא ,אמרו ליה :הביאהו
אצלן .שבקו ליה מכסא דתליסר שני שדריה גבייהו ,אמרו ליה :רק אתכם ידעתי
מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונותיכם .דאית ליה סוסיא בישא
ברחמיה מסיק ליה לא ידיע למימר להו .צערוה .אשכחינהו רבי אבהו אמר להו:
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שבקוה ,כי אמרי לכו גברא רבא הוה בגמרא בקראי מי אמרי .אנן דשכיחין גבייכו
מעיינן בקראי אינון לא מעייני.
אמרו ליה :אימא לן את? אמר להו :למלך בשר ודם שהיה נושה מנה לשני בני
אדם ,אחד אוהבו ואחד שונאו .מאוהבו נפרע ממנו מעט מעט ,שונאו נפרע ממנו
בבת אחד.
אמר רבי יהושע בן לוי :כל מצות שעושין ישראל בעולם הזה באות ומעידות להן
לעולם הבא ,שנאמר :יתנו עידיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת .דרש רבי יהודה,
כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכיפורים ,כך חסרונו של
אדם קצוב לו .זכה  -פרוש לרעב לחמך ,לא זכה  -ועניים מרודים תביא בית.
תנו רבנן :גבאי צדקה שאין להם עניים ,מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן ,כיוצא
בו :גבאי תמחוי שאין להן עניים ,מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן .כיוצא בו :גבאי
תמחוי שאין להם עניים לפרוט ,פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן.
תנו רבנן :גבאי צדקה אין פורשין זה מזה בשוק ,מצא מעות בשוק לא יתנם בתוך
כיסו אלא לארנקי של צדקה ולכשנכנס לביתו יטלם .היה נושה לחברו מעות ונתנו
לו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא לארנקי של צדקה ,ולכשנכנס לביתו יטלם.
וארנקי של צדקה אין מונין שנים שנים אלא אחד אחד.
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ,זה דיין שדן דין אמת לאמתו ומצדיקי הרבים
ככוכבים לעולם ועד ,אלו מלמדי תינוקות .ואיכא דאמרי :אלו גבאי צדקה.
ורבנן אמרי :מאי דכתיב :ואוהביו כצאת השמש בגבורתו? אלו גבאי צדקה ופרנסי
העיר.
ולעניין שאילתא דשאילנא קדמיכון ,תא שמע ,דתניא :המבזבז אל יבזבז יותר
מחומש ,ולא הניחוהו חבריו שמא יבוא לידי עניות .והני מילי מחיים ,לאחר מיתה
מאי? תא שמע ,דמר עוקבא כי קא שכיב אמר אחווי לי פיסקיי מה מצוה עבדית?
והוה כתיב שבעה אלפי דינרי קיסרייני ,אמר אורחא רחיקא וזוודין קלילין אמר הבו
תולתא מנכסיי לעניי ,והא אמר מר :המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,הני מילי
מחיים אבל לאחר מיתה תילתא וכן הילכתא.
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כי תשא שאילתא סה
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לנטורי יומא דשבתא
דכתיב :אך את שבתותי תשמורו ,ולקדושיה אכסא דחמרא ,דכתיב :זכור את יום
השבת לקדשו.
תנו רבנן :זכור את יום השבת לקדשו ,זכרהו על היין בכניסתו .ואין לי אלא ביום,
בלילה מניין? תלמוד לומר :ביום נסיב לה קרא ליממא ומהדר אליליא אלא זכור את
יום השבת לקדשו זכרהו על היין בכניסתו ,ואין לי אלא בלילה ,ביום מניין? תלמוד
לומר :את יום ,וביום מאי? אמר רב יהודה :אקדישיה מרישא .והא אמר מר :שבת
ויום טוב אין בהם קדושה על הכוס ,אלא אמר רב יהודה :אייתויי כסא דחמרא
וברוכי בורא פרי הגפן ,ומישתא משום כבוד שבת.
רב אשי איקלע למחוזא אמרו ליה :בריך לן מר קידושא רבה ,אמר מאי אימא ,אכתי
ממה נפשך בעינא למימר בורא פרי הגפן ,אמר בורא פרי הגפן ,ואגיד ביה טובא.
חזי לההוא סבא דקא גחין ושתי ,קרי אנפשיה החכם עיניו בראשו ,מנלן דעל יין
מקדשינן ,אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מנין שאין אומרין שירה אלא
על היין ,שנאמר :ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים,
אם אנשים משמח דשתו ליה ,אלוהים במה משמח? הוי אומר :בשירה ,מיכאן שאין
אומרים שירה אלא על היין.
אמר מר זוטרא בר טובייה ,אמר רב :אין אומרין קידוש היום אלא על היין הראוי
לינסך על גבי המזבח ,לאפוקי מאי? לאפוקי שריחו רע ודמאסין ריחיה דלאו אורחא
ארעא .ולאפוקי נמי מגולה ושל שמרים ,אף על גב דעבריה במסננת .וכדרבי נחמיא
דאמר הכי ,הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך.
ברם צריך אתה למילף יין מגיתו דלכתחילה לא חזי לינסך על גבי המזבח ,דתנן :בן
ארבעים יום יתנסך על גבי המזבח לקידושא דשבתא לא מקדשינן ,או דילמא כיון
דעל גבי המזבח אי איתעביד שפיר דמי לקידוש היום .תני רבי חייא :יין מגיתו לא
יביא ואם הביא כשר ,וכיון דאם הביא כשר ,אנן אפילו לכתחילה נמי שפיר דמי.
תא שמע ,דאמר רבא :סוחט אדם אשכול של ענבים בתוך הכוס ואומר עליו קידוש
היום ,וכן הילכתא.
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פרשת ויקהל
שאילתא סו
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל דאילו בזמן דאיכא צערא בעלמא מיחייבינן
למיתב בתעניתא ולענויי נפשין
דכד יתבין בתעניתא ישראל ומענן נפשייהו ,לאלתר עני להון הקדוש ברוך הוא.
דהכי אשכחן ביום הכפורים ,דכתיב :ועניתם את נפשותיכם ,וכתיב :כי ביום הזה
יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו.
ומחייבינן לעיוני בסדיקי דהכי אשכחן בעזרא דגזר תעניתא ועיין בסדיקי ,דכתיב:
ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם ואשביעם באלוהים אם תתנו
בנותיכם לבניהם ואם תשאו מבנותיהם לבניכם ולכם.
מאן דקביל תעניתא מיבעי ליה לקבולי מבעוד יום וצריך לאדכורי ענינו ה' ענינו,
והיכא מקביל עליה בתפלת המנחה ,דאמר שמואל :יחיד שקיבל עליו תענית צריך
להזכיר ענינו ה' ענינו בתפלת מנחה בשומע תפלה ,ומאן דקבל תרי יומי תעניתא,
כיון דיתיב כל יומא אף על גב דברא ואכיל ושתה ולמחר נמי קביל תעניתא ,צריך
לאדכורי ענינו ה' ענינו.
ברם צריך אילו מאן דקביל עליה תעניתא ומיתב בה לאורתא ,מי צריך אדכורי ענינו
ה' ענינו אי לא ,או דילמא כיון דלילא מיממא הוה ,הוה ליה כמתענין לשעות ולא
צריך.
בריך שמיה דקב"ה אימור ,כך תנו חכימיא במתניתא דילנא.
תנו רבנן,
רבי אליעזר אומר :ישאל אדם צרכיו קודם ואחר כך יתפלל ,שנאמר :תפלה לעני כי
יעטוף.
רבי יהושע אומר :יתפלל אדם קודם ואחר כך ישאל את צרכיו ,שנאמר :אשפוך
לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד.
וחכמים אומרים :לא כדברי זה ולא כדברי זה ,אלא שואל אדם צרכיו בשומע
תפילה.
אמר רבי יהושע אמר שמואל :הלכה כדברי חכמים.
אמר רב חייא בר אשי ,אמר רב :אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה,
אם יש לו חולה בתוך ביתו אומרה בברכת החולים ,ואם צריך פרנסה אומרה
בברכת פרנסה.
אמר רבי יהודה משמיה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב :אף על פי שאמרו
שואל אדם צרכיו בשומע תפלה ,אם בא לומר בסוף כל ברכה מעין הברכה אומר.
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ואמר רבי יהושע בן לוי :אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה ,אם בא
לומר כסדר כל ברכה כסדר של יום הכפורים אומר.
דרש רבי שמלאי :לעולם יסדיר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל,
שנאמר :ה' אלוהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה
אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך ,וכתיב :אעברה נא
ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון.
ואמר רבי יוחנן :תשובה ורחמים מבטלין את הגזירה ,שנאמר :ושב ורפא לו ,איזהו
דבר שצריך רפואות? הוי אומר :זה גזר דין.
מתיבי שב בינתים מוחלין לו ,לא שב בינתים אפילו מביא אילי נביות שבעולם אין
מוחלין .אמר ליה :הכא במאי עסקינן? ביחיד ,אבל בציבור מוחלין.
תא שמע ,תמיד עיני ה' אלוהיך בה ,עתים לטובה עתים לרעה.
כיצד? בזמן שהיו ישראל צדיקים בראש השנה ופסקו להם גשמים מרובין וחזרו
בהן ,לפחות מהן אי איפשר שכבר נגזרה גזירה .אלא הקדוש ברוך הוא מורידן
שלא בזמנן ,ועל הארץ שאינה צריכה להן ,על ההרים ועל הגבעות.
עתים לטובה ,כיצד? בזמן שישראל רשעים בראש השנה ופסקו להם גשמים
מועטים ,להוסיף עליהם אי איפשר שכבר נגזרה גזרה ,אלא הקדוש ברוך הוא
מורידן בזמנן על הארץ שצריכה להן.
קא תני מיהת שכבר נגזרה גזירה ,אמרי שאני התם דאיפשר על הארץ שצריכה
להן.
מיתיבי יורדי הים באניות עושי מלאכה במים רבים ,ויצעקו אל ה' בצר להם ,יקם
סערה לדממה .ותניא :פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות באכין ורקין
שבתורה ,לומר לך צעקה לפני גזירה נענה ,לאחר גזירה לא נענה .הכא נמי אינון
יחידין נינהו לגבי כולי עלמא.
תא שמע ,שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל :כתיב :אשר לא ישא פנים ,וכתיב:
ישא ה' פניך אליך .נטפל לה רבי יוסי הכהן ואמר לה :בתי אמשול ליך משל .למה
הדבר דומה? לאדם שלווה מעות מחברו ,וקבע לו זמן בפני המלך ,ונשבע לו בחיי
המלך .ועבר הזמן ולא נתן לו .בא לפני המלך ואמר לו :אדוני המלך מחול
שנשבעתי בשמך,
אמר לו :עלבוני מחול לך .ופייס את חברך.
הכא נמי כאן ,בעבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר ,וכאן בעבירות שבין
אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו .ועד שבא רבי עקיבא
ולימד ,כאן קודם שנתחתם גזר דין וכאן לאחר שנתחתם גזר דין ,הכא נמי ביחיד.
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ויחיד גופיה תנאי היא ,דתניא :שנים שעלו למטה וחוליין שוה ,זה ירד וזה לא ירד;
וכן שנים שעלו לגירדון לדין ודינן שוה ,זה ניצל וזה לא ניצל .מפני מה זה ניצל וזה
לא ניצל ,מפני מה זה ירד וזה לא ירד ,ומפני מה זה צעק ונענה וזה צעק ולא נענה?
לומר לך ,זה שהתפלל תפלה שלימה נענה ,וזה שלא התפלל תפלה שלימה לא
נענה.
רבי אליעזר אומר :כאן לפני גזירה וכאן לאחר גזירה.
אמר רבי יצחק :יפה צעקה לאדם בין לפני גזירה ובין לאחר גזירה ,שנאמר :ויעבור
ה' על פניו ,מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור היורד לפני התיבה,
ואמר לו למשה :משה בשעה שישראל חוטאין לפני ,עשה לפני כסדר הזה ואני
מוחל להן.
ה' ה' אל רחום וחנון ,אמר הקדוש ברוך הוא למשה :אני הוא קודם שיחטא אדם
ואני הוא לאחר שיחטא.
אמר רבי יהודה :ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאין חוזרות מלפני ריקם .אמר
רבי שמואל בר נחמני משמיה דרב :מניין לגזר דין של ציבור שחוזרת ,שנאמר:
ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו ,וכתיב בתריה :והוא רחום יכפר עון ולא
ישחית והרבה להשיב אפו.
והא כתיב דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב ,יעזוב רשע דרכו ואיש און
מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח ,ההוא ביחיד .אמר
רבי חמא בר גוריא אמר רב :יפה צעקה לאדם בין לפני גזירה ובין לאחר גזירה,
וצריך למיתב בתעניתא .אמר רב יהודה אמר רב :לווה אדם תעניתו ופורע.
ולעניין שאילתא תא שמע ,דאמר רבי זעירי אמר רב הונא :יחיד שקיבל עליו תענית
שני ימים זה אחר זה אף על פי שאכל ושתה מתפלל של תענית ,לן בתעניתו אינו
מתפלל תפלת תענית וכן הילכתא.

לפורים
ויקהל שאילתא סז
שאילתא דמחייבין דבית ישראל למיכל ומשתי בפוריא ואודויי ושבוחי קמי שמיא
על כל ניסייא דעבד לן ואסור במלאכה.
דתני רב יוסף :ועשה אותו יום משתה ושמחה ויום טוב שאפילו יום משתה שאסור
בהספד ושמחה ,מלמד שאסור בתענית ויום טוב ,מלמד שאסור בעשיית מלאכה.
ואמר רבא בר בריה דרבא :משתה ושמחה קבילו עילוייהו ,יו"ט לא קבילו עלייהו.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

152

דאילו בצוואה כתיב :משתה ושמחה ויום טוב .ואילו כי עביד אינון משתה ושמחה
כתיב ביה ,יום טוב לא כתיב ביה.
ברם צריך מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בפוריא והלך אחד ועשה מלאכה מאי,
מי אמרינן כיון דלא קבילו עליהו ומנהגא הוא דנהוג מנהגא הוא לא מילתא הוא ,או
דילמא כיון דאמר מר דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור ,אין אתה רשאי
להתירם בפניהם ,אי עביד עבדינן ביה דינא אי לא.
תא שמע דרב חזייה לההוא גברא ,דהוה קא שדי כיתנא בפוריא לטייה משום דקא
עביד בפוריא ולא צמח כיתניה ,ואמאי עבד רב הכי ,והא אמר מר :לא קבילו יו"ט
עילוייהו .אמרי רב כהנא אתרא דנהיג שלא לעשות מלאכה אי הכי לשמותיה
שמותיה ,אמרי כיון דלא צמח כיתניה היינו שמתא.
ומנלן דמנהגא מילתא היא? אמר רבא בר אבא אמר רבי יוחנן אמר רב :דכתיב:
שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיכל ולמשתי בפוריא ואודויי ושבוחי קמי
שמיא על כל ניסיא דעביד להון קב"ה
דכתיב :לעשות אותם ימי משתה ושמחה ,ועדיף יומא דפורייא כיום שניתנה בו
תורה ,כי הא דמר בריה דרבינא הוה יתיב בתעניתא כולה ,שתא ,לבר מן תרי יומי
דעצרתא יום שניתנה בו תורה ,ולבר מן תרי יומי דפורייא משום ניסא.
ומיחייב לשדורי חד לחבריה מתנתא ,דתני רב יוסף :ומשלוח מנות איש לרעהו
ומתנות לאביונים ,ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מתנות לאדם אחד ומתנות
לאביונים שתי מתנות לשני בני אדם.
רבי יהודה שדר ליה רבי הושעיא אטמא דעגלא תולתא וגרבא דחמרא ,שלח ליה,
קיימת בנו רבנו ומשלוח מנות איש לרעהו ,הדר שלח ליה עגלא תולתא ותלתא
גרבי חמרא ,שלח ליה קיימת בנו רבנו ומתנות לאביונים.
רבי יהודה נשיאה ואביי בר חנן ורבי חנינא בר אביי ,מחלפין סעודתיהו להדדי.
ואמר רבא :מיחייב איניש למיכל ולמישתי ולאיבסומי בפורייא עד דלא ידע בין ארור
המן לברוך מרדכי .רבא ורבי זירא עבדו סעודת פוריא בהדי הדדי ,קם רבא
ושחטיה לרבי זירא ,בעי רחמי עילויה ואחייה ,לשתא אחרינא אמר ליה :ליתיה מר
ליעביד סעודת פורים ,אמר ליה :לא כל שעתא מתרחיש ניסא.
ברם צריך סעודת פורים מהו למיכליה בליליא ,מי אמרינן הואיל ומשום אודויי הוא
ושפיר דמי ,או דילמא כיון דכתיב ביה ימי משתה ושמחה ,ביממא אין בליליא לא.
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תא שמע ,דאמר רבא :סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ,מאי טעמא? ימי
משתה ושמחה כתיב ביה .רב אשי הוה יתיב קמיה דאמימר נגה ולא הוה קא אתו
רבנן .אמר ליה :אמאי לא אתו רבנן למתיבתא? אמר ליה :דילמא קא טרחין
בסעודת פורים .אמר ליה :ולא איפשר למיכליה מאורתא? אמר ליה :ולא מדכר לה
מר להאי דרבא ,דאמר רבא :סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא .אמר ליה :לא
שמיע לי תנא מיניה הילכתא ארבעין זימנין ודמי ליה כמא דמנח ליה בכיסיה וכן
הילכתא.
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למקרא מגילה באורתא דתליסר יומי לירח
אדר נגהי ארביסר .ואף על גב דקרי לה מן אורתא ,מיחייב למתנייה בצפרא.
דאמר רבי יהושע בן לוי :מצוה לקרותה בלילה ולשנותה ביום ,שנאמר :למען יזמרך
כבוד ולא ידום וכו' לעולם אודך .כגון דאמרי אינשי :עביר פרשתא ואתנייה.
ואמר רבי יהושע בן לוי :נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס.
קראה למפרע קראה על פה קראה בכל לשון לא יצא ,דתנן :הקורא את המגילה
למפרע לא יצא ,קראה על פה קראה תרגום לא יצא .אבל קורין אותה ללועזות
בלעז ,והלועז ששמע אשורית יצא .ואילו מאן דקא אזיל לבי כנישתא ושמע דקרו לה
לא לימא אשמע מהכא לסיפא ,והדר אשמע הדין דלא שמעית ,ואי עביד הכי לא
נפיק ידי חובתיה .ואילו מאן דקא קרי את המגילה ושהא בה ,אם שהא כשיעור
מיקרייה מרישא לסיפא לא יצא ,ואילו בהדי דקא קרי אשמיט ליה פסוקא וקרי
בתריה ,לא לימא אקרא לסיפא ,והדר אקרייה לההוא פסוקא דהוה ליה כמאן דקא
קראה למפרע ,אלא ליקריה לפסוקא וליקרי מן פסוקא לסופה.
ברם צריך ,השמיט בה סופר פסוק אחד מהו למיקרייה על פה? מי אמרינן מידי
דהוה כמאן דאשמיט ליה ההוא בהדי דקא קרי ליה ,או דילמא התם טעמא דלא קרי
ליה בדוכתיה אבל הכא כיון דקא קרי ליה בדוכתיה שפיר דמי ונפיק ידי חובתיה.
תא שמע ,דתניא :השמיט בה סופר פסוק אחד וקראו על פה הקורא כמתרגם
המתרגם ,יצא וכן הילכתא.
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיקרי בליליא מגלתא בארבעה עשר
ובחמשה עשר באדר.
מנלן? אמר רבא דאמר קרא :על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים
את יום ארבעה עשר ,מדפרזים בארביסר מוקפות חומה בחמיסר .אימא פרזים
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בארביסר מוקפות חומה כלל לא ליקרו .אטו מוקפין חומה לאו ישראל הוא? ועוד,
מהודו ועד כוש כתיב.
ואימא פרזים בארביסר ,ומוקפין חומה אי בעו בארביסר אי בעו בחמיסר ,דכתיב:
את יום ארבעה עשר ואת יום חמשה עשר .אי הוה כתיב את יום ארבעה עשר
וחמשה עשר ,כדקא אמרת .השתא דכתיב :את יום ארבעה עשר ואת יום חמשה
עשר ,אתא את את והפסיק ,האי לחודיה והאי לחודיה.
והילכתא כפרים ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר ,ומוקפין חומה מימות יהושע
קורין בחמשה עשר .ודוקא דאית ביה עשרה בטלנים שהיו יושבין בדברי תורה ביום
ובלילה .ואסור לכפרים ולעיירות גדולות ולכרכים ושאין מוקפין חומה מימות יהושע
לקרוא מגלה ולקרא בספר תורה בויבא עמלק ולהזכיר על הניסים במודים ,אלא יום
ארביסר בלבד .וכרכין מוקפין חומה מימות יהושע קורין בחמיסר בלבד.
אבל תענית ,בין כרכים בין כפרים בין עיירות כולן מתענין בשלשה עשר באדר.
דאמר שמואל בר רב יצחק :שלשה עשר זמן קהילה לכל היא ,שנאמר :ושאר
היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ביום שלשה עשר לחדש אדר.
מאי קהילה ,יום תענית .ומאי יום כניסה ,שמתכנסים בו ויושבין בתענית ומבקשים
רחמים.
וכשחל שלשה עשר להיות בשבת ,מקדימין ויושבין בחמישי בשבת בתענית שהוא
יום אחד עשר באדר ,מפני שאסור להתענות בערב שבת מפני טורח שבת.
וכשחל י"ג להיות בחמישי בשבת ,מתענין בו ביום שהוא זמנו ,אבל מקרא מגילה
אין קורין אלא בארביסר בלבד .וחייבים לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום,
שנאמר :למען יזמרך כבוד ולא ידום.
ואסור לקרות את המגילה בשבת ,מאי טעמא? אמר רבא :הכל חייבין במקרא
מגילה ואין הכל בקיאין במקרא מגילה ,גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד,
ויעבירנו ארבע אמות דרך רשות הרבים .והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דלולב.
תנן :אי זו היא עיר גדולה? כל שיש בה עשרה בטלנים .פחות מיכן הרי זה כפר,
באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין .אבל זמן כהנים ותשעה באב וחגיגה והקהל
מאחרין ולא מקדימין .ובזמן שחל שלשה עשר באדר להיות בערב שבת או בשבת,
מקדימין ומתענין בחמישי בשבת ,מפני שהוא נס ונס מקדימין ולא מאחרין .אבל
תשעה באב בזמן שחל להיות בשבת ,מאחרין ומתענין לאחר שבת ,מפני שהיה בו
פורענות ופורענות מאחרים ולא מקדימים.
ואסור להתענות בשבת מפני כבוד השבת ,ולא בערב שבת מפני טורח שבת .וזה
ששנו חכמים ,חל להיות בשבת כפרים מקדימין ליום הכניסה ,בזמן חכמים
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הראשונים שהיו בקיאין בחשבון מולד לבנה בדקדוקי סוד העיבור ,היה יום ערבה
בא בשבת ,ופורים בשבת ,ומקרא מגילה בשבת ,ומוציאין לולב בשבת ותוקעין
שופר בשבת שחל ראש השנה להיות בו .אבל היום שאין חכמים בקיאין בחשבון
תולדות לבנה ובדקדוקי סוד העיבור ,גזרו חכמים שלא להוציא לולב לברך בו
בשבת ,ואפילו בבית ,וכן בשופר וכן במגילה.
אמר רבא :גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות
ברשות הרבים.
וזה ששנו חכמים :מגלה נקראת באחד עשר בי"ב בי"ג בי"ד לא פחות ולא יתר,
כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר ,כפרים ועיירות
גדולות קורין בי"ד ,אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה .ופירשו חכמים :וכי
מאחר שמוקפין חומה קורין בט"ו ,כפרים ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר ,בי"ג
מי קורא? כך פירשו חכמים .ממשנה זו אתה למד אלא שהכפרים מקדימין ליום
הכניסה ,וכי מאחר שהכפרים ועיירות גדולות קורין מגילה בי"ד ,באי זה צד חזר
ושנה ,אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה? כך פירשו חכמים ,יום כניסה יום
תענית הוא ,שהקהל מתכנסין ומתענין בו בי"ג באדר ,שכך כתוב :נקהלו היהודים
ועמד על נפשם ביום שלשה עשר לחדש אדר .מכאן את למד שי"ג תענית ובי"ד
שמחה ומשתה ,אלא כך תיקנו חכמים לכפרים ,בזמן שבית המקדש קיים היו קורין
מגילה ביום הכניסה ,בזמן שתענית בא בה' בשבת ,שהוא יום י"א ,כפרים היו קורין
מגילה בתענית בי"א .ובזמן שתענית בא בי"ג בחמישי בשבת ,כפרים ועיירות
גדולות קורין מגילה בו ,מפני שהיו הכפרים מספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכים.
היתה כתובה בסם ובסקרא בקומוס ובקלקנתום על הנייר ועל הדיפתרא לא יצא,
עד שתהא כתובה אשורית על הספר בדיו סם סמא סיקרא .רבה בר רב חנא אמר
רבי יוחנן :סקרתא קומוס קומא קלקנתום .אמר רבא בר שמואל :חרתא דאושכפי
דיפתרא קמיח מליח ולא עפיץ נייר מחקא .מאי נייר מחקא ,גויל דהוה כתוב ומחיק
והדר כתיב ביה את המגילה.
עד שתהא כתובה אשורית על הספר בדיו ,מנהני מילי? אמר רבא :אתייא כתיבה
כתיבה ,כתיב הכא :ותכתוב אסתר ,וכתיב התם :ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי
את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו.
למדנו קדושת מגילה מקדושת כתובים וקדושת כתובים מקדושת נביאים קדושת
נביאים מקדושת ספר תורה .וספר תורה מנלן? גמירי ספר ספר ,כתיב הכא :ואני
כותב על הספר וכתיב :לקח את ספר התורה הזה ,מיכן שספר תורה אסור לכתוב
אותו אלא בעורות מעובדים ,שעובדין בעפץ לשום תורה.
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ועל גבי ספר מאי? גבי ספר מקום שיער שהוא למעלן .ואסור לכתוב אותו אלא
בדיו ,ואסור לתפור אותו בפשתן אלא בגידים .ואף נביאים והתורה אסור לכתוב
אותן כי אם בספר תורה וכן מגילה ,שאע"פ שאין כתיב בה הזכרת השם ואף על פי
שנקראת איגרת ,אסור לכתוב אותה אלא כנביאים.
סליק לה ספר ואלה שמות ברוך היוצר נשמות.

חומש ויקרא
פרשת ויקרא
שאילתא סח
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיכל דמא ותרבא
דכתיב :כל חלב וכל דם לא תאכלו .דמא נהיג איסורא בין בחיותא בין בבעירא בין
בעופא תרבא לא נהיג איסורא אלא בבעירא .דתנן :חומר בחלב מבדם וחומר בדם
מבחלב ,חומר בחלב מבדם שהחלב מועלין בו וחייבין עליו משום פיגול ונותר
וטמא ,מה שאין כן בדם .וחומר בדם מבחלב ,שהדם נוהג בבהמה ובחיה ובעוף,
בטמאין ובטהורין ובכל המינין ,והחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד.
ומנלן דתרבא לא נהיג איסוריה אלא בבעירא דכייא ,דכתיב :כי כל אוכל חלב מכל
הבהמה אשר יקריב ממנה קרבן לה' .ואף על גב דקיי"ל דחיה בכלל בהמה לסימנין,
שאני הכא ,דכתיב :אשר יקריב ממנה ,וחיה לא חזייא לקרבן.
וכי לימא מר בעלי מומין לא חזו להקרבה ,הדר רבינהו קרא ,הואיל ומינן קרב.
דתניא :כי כל אוכל חלב ,אין לי אלא חלב תמימין הראויים לקרבן ,חלב בעלי מומין
מניין? תלמוד לומר :מן הבהמה .וחלב חולין מניין? תלמוד לומר :כי כל אוכל חלב,
וכל תרבא דלעניין הקרבה קריב לגבי מזבח ,לעניין אכילה נמי תרבא הוא ואסיר.
מאי טעמא? איסור אכילה בעניין הקרבה כתיב ,והי ניהו תרבא דקרב ,דכתיב :את
החלב המכסה את הקרב ,הדא היא פריסותא ,ואת החלב אשר על הקרב ,היינו
שעל המסס ובית הכוסות .דאמר רבי אבא ,אמר רבי יהודה ,אמר שמואל :חלב
שעל המסס ובית הכוסות אסור וענוש כרת ,וזהו חלב שעל הקרב ,מאי שנא הא
מדכולה כריסה ,משום דדמי לחלב המכסה את הקרב ,מה חלב המכסה את הקרב
תותב קרום ונקלף ,אף כל תותב קרום ונקלף.
אמר רב יהודה :ריש מעיא כאמתא בעי גרירא ,מאי טעמא? תותב קרום ונקלף
הוא ,וזה הוא חלב שעל הדקים .וחלב שעל הקיבה דאקשתא כולי עלמא לא פליגי
דאסיר ,כי פליגי דאייתרא .והיינו פלוגתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבא .דרבי ישמעאל
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אמר :מה מחלב המכסה את הקרב קרום ונקלף אף כל קרום ונקלף ,והאי קרום
ונקלף ואסיר .ורבי עקיבא סבר :את החלב המכסה את הקרב תותב קרום ונקלף
אף כל תותב קרום ונקלף ,והאי לאו תותב קרום ונקלף הוא דעל יתרא .רב אויא
אמר רב :מקמצין והכא נהגו בו איסור .חלב שעל גבי הכליות היינו תרבא דצדייתא.
שעל גבי הכסלים היינו תרבא דאקליבוסתא היכא דליפן אטמתא .אמר רבי אבא,
אמר רבי שמואל :תרבא דאקליבוסתא אסור וענוש עליו כרת ,וזהו חלב שעל
הכסלים ,אליה אף על גב דלעניין הקרבה חלב היא ,לעניין אכילה רחמנא שריה,
מאי טעמא? דכתיב :כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו ,למאי איצטריך אי לאפוקי
חיה ,מאשר יקריבו ממנה נפקא ,אלא מאי קאמר ,אמר רחמנא כל חלב שור וכשב
ועז לא תאכלו .אמרתי לך לעניין אכילה אליה שריא ,כיון דבשור וכשב ועז להקרבה
לגבי מזבח לא חזייא ואי דבר השוה לכל מותר .דתנו רבנן כשב לרבות את הפסח
לאליה ,כשהוא אומר :אם כשב ,להביא פסח שעברה שנתו ושלמים הבאים מחמת
פסח לכל מצות שלמים שיטענו סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק .כשהוא אומר :אם
עז ,הפסיק העניין לומר על העז שאינה טעונה אליה ,ואשתרייא לה באכילה דכשב
נמי שריא ,דהא אינו שוה.
אמר אביי ואיתימא רב יהודה :חמשה חוטי איכא בחיותא ואסירי ובעי למשקלינון
כפלי ודכולייתא דטחלא משום תרבא ,ובעו למשלכינהו לכולהו דידא ודלועא משום
דמא ,ואי פסיק להו נמי מידב דייבי.
אמר רב כהנא ואיתימא רב יהודה :חמשה קרמי איכא בחיותא דטחלי ודכפלי
ודכולייא אסיר משום תרבא ,ובעי למקילפינהו דביעי ודמוקרי משום דמא ,ואמר
אמימר משמיה דרב פפא :לא ליסחוף איניש כפלי עילויה בישרא דדייב תרבא ובלע
בישרא ,אי הכי כי תריץ להו נמי בלעו כפלי גופייהו מתרבא קרמא איכא בין תרבא
לכפלי אי הכי תרבא גופיה נמי קרמא אית ליה רכיך ומימרטט.
ברם צריך אילו טבח שנמצאת אחריו חלב ,מי מעברינן ליה מהו שיעוריה בכזית או
אפילו בכשעורה? תא שמע ,דאיתמר טבח שנמצא אחריו חלב ,רב יהודה אמר:
בכשעורה ,ורבי יוחנן אמר :בכזית .אמר רב פפא לא פליגי ,כאן להלקותו וכאן
לעברו .אמר מר זוטרא :בכזית אפילו בשנים ושלשה מקומות כשעורה במקום אחד,
והילכתא להלקותו ולעברו בכזית להלקותו בכשעורה.

דרש הכחל קורעו ומוציא את חלבו וסכין וקערה וכבד
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיכל דמא בין דבעירא בין דחיותא בין
דעופא
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דכתיב :וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה .וחיה בכלל בהמה .דם
שהנפש יוצא בו ענוש עליו כרת ,דם התמצית ודם האיברים קאי עלייהו בלאו.
דאמר רבא :חמשה לאווין בדם למה לי?
חד לדם חולין,
וחד לדם מוקדשין,
וחד לדם התמצית,
וחד לדם האיברים,
וחד לדם כיסוי.
רק את דמו למאי אתא לכי דא"ל רב פפא לאביי :אי מה צבי ואיל אין אותו ואת בנו
נוהג בהן ולא איסור חלב ,יכול אף דם כן? תלמוד לומר :רק את דמו לא תאכל .רק
חזק לבלתי אכול הדם למאי אתא? לדם הקזה שהנשמה יוצאה בו .וכי אסיר דם
איברים היכא דפריש אבל היכא דלא פריש שרי מיכליה באומצא ולית לן בה .והא
מזירקי ,אף על גב דלא פריש אסור ,דאמר רבא אמר שמואל :חוטין שביד אסורין.
והיכא דקא בעי מירמא בישרא בקדירה אסיר עד דמלח ליה ,דאמר שמואל :אין
הבשר יוצא מידי דמו עד דמולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה.
ברם צריך מולייתא מי צריך למימלחיה לבשרא דשדי ביה אי לא .מי אמרינן כיון
דקאי בגוה כקדירה דמי ואסיר ,או דילמא כבולעה כך פולטה? תא שמע ,דאמר
רבא :האי מולייתא שרייא .א"ל אביי :והא קא בלעא דמא ,אמר ליה :כבולעה כך
פולטה.
לימא מסייע ליה לרבא דאמר :נותן את כרעיו ואת בני מעיו לתוכו ,מאי טעמא ,לאו
משום דאמרינן כבולעה כך פולטה לא שני התם ,כיון דאיכא בית שחיטה דמחלחל
מידב דאיב.
תא שמע ,הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו קורעו לאחר בישולו ומותר ,מאי
טעמא ,לאו משום דאמרינן כבולעו כך פולטו ,שאני לב דשיע .איני והא רבא סבא
טפל ליה בר אווזא לרב ואמר ליה :אי מעלי טפלי הב לי דאיכול התם בסמידא
דמיפרדא .והא רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפל ליה בר אווזא ואמר :אי לאו
דחזיתיה דזג כי זוזא חיוורא לא אכלי מיניה ,ואי אמרת כבולעו כך פולטו מה לי זג
ומה לי לא זג? בחיורתא דמיקדרא הלכך סמידא בין אסמיק ובין לא אסמיק שרי
חיוריתא זג שרי לא זג אסיר ,שאר קימחי אסמיק אסיר לא אסמיק שרי .והא
מולייתא מאן דאסר אפילו פומה לתחת ומן דשרי אפילו פומה לעיל.
והילכתא מולייתא שריא ואפילו פומא לעילא .והני מילי בשרא ,אבל כבדא לא ,דהא
אמר מר :מישפד כבדא עילוי בשרא אסור ,אי עבד עבד אבל לכתחילה לא .וכן
הלכתא.
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שאילתא :דאסר להון לדבית ישראל למיכל ספק איסורא.
היכי דמי ,כגון :חתיכת חלב וחתיכת שומן דאי ערבו בהדדי ולא ידיע הידא דחלב
הידא דשומן ,אי נמי :חתיכה אחת ספק חלב הוא ספק שומן הוא ,ואשכחנן דאחמר
קב"ה בספק טפי מן ודאי ,דאילו ודאי אכל חלב בשוגג מביא קרבן חטאת אפילו בת
דנקא ,ואילו שגג ואכל ספק מביא אשם בכסף שקלים .אחמר רחמנא בספק ,כי
היכי דניבדלו מיניה ,שנאמר:
ונפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשנה ולא ידע ואשם
ונשא עונו והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן וכפר עליו
הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו.
ואילו היכא דשחט ומספקא ליה אי שהא כשיעור דמטרפא אי לא  -אסירא ,דתניא:
זה מעשה היה ואמר כל ספק בשחיטה טריפה .ואילו מאן דאבד ליה גדיא או
תרנגולא ואזל ואשכחינון בבייתיה דישראל שרו ,מאי טעמא? זיל בתר רובא ורוב
מצויין אצל שחיטה מומחין הן ודאי אשכחינהו דשחיטי ושדו באשפה ,כיון דמנבלא
אמרינן האי איטרופי איטרוף ושדנהו לכלבי ,דתניא :הרי שאבדה גדיו או תרנגולתו
ומצאן שחוטין ,רבי יהודה אוסר ,ורבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר .אמר
רבי :נראין דבריו של רבי יהודה כשמצאן באשפה ,ודבריו של רבי חנינה כשמצאן
בבית .ואי אישתכח בדוכתא דמטנפא ולא מטנפא בפלוגתא דרבי יהודה ורבי חנינה
בנו של רבי יוסי הגלילי ואמר :דבמי התירו משום שחיטה כדרבי חנינה בנו של רבי
יוסי הגלילי ,ואילו מתא דאית ביה תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת
בשר נבילתא ואזל וזבן מחדא מנייהו ולא ידע אי מן הנך דהיתירא אי מן ההיא
דאיסורא זבן ,אסיר ולא אזלינן בתר רובה ,כיון דקביע איסורא כל הקבוע כמחצה
על מחצה דמי .ודאי אייתי עורב בישרא ושדא ולא ידע אי מן הנהו דהיתירא אי
מההוא דאיסורא ,ומשכח לה ישראל ולאו דוכתא דקביע איסורא הוא ,אמרינן כל
דפריש מרובה פריש ושרי .כדתנן :תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת
מוכרת בשר נבילה ,ולקח מאחד מהן ואינו יודע אי מן הנך דהיתירא אי מההיא
דאיסורא  -אסיר ,ובנמצא הלך אחר הרוב ,ואילו חיותא דדרסה דובא או אריא
אסורא ,ואי לא ידע אי מטא אי לא מטא דהוויא ליה ספק דרוסה ,בזכר אסור כל
שנים עשר חודש ,ובנקבה עד שתלד .ואי איערב ספק דרוסה ,אפילו בריבוא ,כולן
אסורות ודאי ,איבדר מינהון רובא לחדא דוכתא ומיעוטא לחדא דוכתא אמרינן
איסורא בהך רובא איתיה והנך מיעוטא שריין ודאי מישקל חוטרא ובדרינון לא
גזירה ,דילמא אתו למישקל מקבוע איסורא ומיכל ,כדתנן :כל הזבחים שנתערבו
בחטאות המתות או בשור הנסקל אפילו אחת בריבוא ימותו כולן ,וקשיא לן,
ליקשינהי וליניידי ,וכל דפריש מרובה פריש ,ואמר רבא :גזירה דילמא אתיה
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למישקל מקבוע ואקרובי .ואילו היכא דאיכא שתי חנויות אחת מוכרת בשר שחוטה
ואחת מוכרת בשר נבילה ,והא קיימא בהך גיסא דמתא והא קיימא בהך גיסא
דמתא ,ואשתכח בשר ולא ידיע אי מן הכא אי מן הכא ,ודאי ליכא רובה זיל בתר
קרוב ,דרחמנא אמר :זיל בתר קרוב ,שנאמר :והיתה העיר הקרובה אל החלל.
ברם צריך אילו היכא דאיכא רובה דהתירא בחד דוכתא ,ומיעוטא דאיסורא בחדא
דוכתא ,ואישתכח בדוכתא דמקרבה לההוא דוכתא דאיסורא ,בתר רובא אזלינן
ושרי ,או דילמא בתר קרוב אזלינן ואסיר? אינה רובה דאיסורא ומיעוטא דהיתרא
ואשתכח במקום קרוב דהיתירא בתר רובא אזלינן ואסור ,או דילמא בתר קרוב
אזלינן ושרי ,או דילמא קרוב וקרוב כי הדדי נינהו והוה ספיקא ואסיר.
תא שמע ,דתני רבי חנינה :רוב וקרוב הלך אחר הרוב ,ואף על גב דרובא דאורייתא
וקרוב דאורייתא ,סברא הוא דרובא שכיח יותר מקרוב .וכי כתיב :והיתה העיר
הקרובה אל החלל ,בששתיהן שוות ,אבל היכא דחדא רובא היא אף על גב דהך
קרובה בתר רובא אזלינן ,וכי תימא אי הכי בששתיהן שוות נמי ניזיל בתר רובה
דעלמא ,ונימא חד מעלמא קטליה ולא לחייבו לא הני ולא הני .אי אישתכח בדוכתא
דשכיחי דאזלי ואתו בני רשות הרבים ,הכי נמי דלא ליחייביה קרובה ,אלא כגון
דאישתכח אגיסא בדוכתא דלא שכיחי דאזלי ואתו אלא הני בני עיירות .וכן הילכתא.

שאילתא סט
שאילתא :דאילו מאן דידע בסהדותא דחבריה מיחייב למיזל ואסהודי ליה ,ואי
לא מסהיד ליה קאים באיסורא.
שנאמר :ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה וגומר ,ואף על גב דהאי קרא בהיכא
דאשבעיה ולא מסהיד ליה הני מילי כי כתיבה שבועה לאיחיובי עלה קרבן שבועה,
אבל למיקם באיסורא ,כי לא מסהיד נמי קאים באיסורא ,דכתיב :נפש כי תחטא,
והדר ושמעה קול אלה ,אלמא כי לא שמע שבועה נמי קאים בחטא.
ותניא :מניין שאם אתה יודע לו עדות שאין אתה רשאי לשתוק עליו? תלמוד לומר:
ולא תעמוד על דם רעך ,והיכא דאסהיד בבי דינא והדר ביה ,בתוך כדי דיבור מצי
הדר ,לאחר כדי דיבורא לא .דאמר רחמנא :אם לא יגיד ונשא עונו ,כיון שלא הגיד
לא יגיד ,וממילא כיון שלא הגיד שוב אינו חוזר ומגיד.
ולא שנא היכא דחזא ממון ולא ידע ביה ,ולא שנא היכא דידע ביה ולא חזא ,בר
עדות הוא ,דכתיב :או ראה או ידע .ראייה בלא ידיעה היכי דמי ,דאמר ליה :מנה
מניתי לך בפני פלוני ופלוני ,ואמר ליה :האיך לא מנית לי ,אף על גב דעדים לא ידעי
אי מתנה יהיב ליה ,אי אסוקי הוה מסיק ביה ופרעיה ,כיון דהוא קא אמר ליה לא
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מניתה לי ,ועדים ראו דמנה ליה ,עדותן עדות .ידיעה בלא ראייה היכי דמי ,דאמר
ליה :הודיתה לי בפני פלוני ופלוני ,ואמר ליה :לא ,אף על גב דעדים מחזא לא חזו,
כיון דאודי קמייהו והשתא דאמר לא הודיתי לך ,עדותן עדות .אמר רב יהודה אמר
רב :וצריך שיאמר אתם עדיי גבי הודאה ,דאי לא אמר אתם עדיי ,מצי אמר ליה:
משטה אני בך .והני מילי דקא טעין הוא ,אבל אנן לא טענינן ליה .אמר אביי :לא שנו
אלא דאמר ליה משטה אני בך ,אבל אמר לא היו דברים מעולם ,מוחזק כפרן.
אמר ליה רב פפא בריה דרב אחא בר אדא :הכי אמרינן משמיה דרבא :כל מילי
דכדי לא דכיר איניש .ולא שנא כי אמר להו לווה אתם עדיי ,ולא שנא כי אמר להו
מלוה ושתיק לווה .כי ההוא דאטמין סהדי בכילתא ,אמר ליה מנה לי בידך ,אמר
ליה הין ,אמר ליה :עירי ושכיבי ליהוו עלך סהדי ,אמר ליה :לא ,ואמר רב כהנא :הא
קא אמר ליה 'לא' ,דאמר רבינא ואיתימא רב פפא ,שמע מינה ,הא דאמור רבנן:
צריך שיאמר אתם עדיי ,לא שנא כי אמר לוה ולא שנא כי אמר מלוה ושתיק לווה,
מדקא אמרינן הא קא אמר ליה לא ,הא אישתיק הכי נמי ואי בעי כתיבא מהנהו
סהדי ,אף על גב דאמר להו אתם עדיי ,אי אמר כתובו וחתומו והבו לפלוני כותבים,
ואי לא לא כותבין .מאי טעמא ,דלא ניחא ליה ללוה דליפוק שטרא עליה דליתן לו
ניכסיה ,ואי קנו מיניה כתבין .מאי טעמא? סתם קניין לכתיבה עומד ,והיכא דאודי
בבי דינא כתבין .מאי טעמא ,מילי דבי דינא לכתיבה קיימין .ואי לא בבי דינא אודי,
ואמר להו :הוו עלי דייני ,ולא כלום הוא .ואי הודה בקרקע כותבין ,במטלטלי אף על
גב דאיתנהי בעינייהו לא כתבי .ולא כקרקע דמי ,דמחסרי גוביתא.
ברם צריך שכיב מרע שהודה מי צריך שיאמר המלוה אתם עדיי או לא .שלא בפני
מלוה לא קא איבעיא לן ,דאדם עשוי שלא להשביע את בניו ,אלא כי קא מיבעיא לן
דטעין מלוה ומודה ליה לוה ,מי אמרינן אדם משניה בשעת מיתה ,ואי אמר אתם
עדיי אין ,ואי לא לא ,או דילמא אין אדם משניה בשעת מיתה ,וצריך שיאמר כתובו
או לא .מי אמרינן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו הוא לעניין מתנה ,שלא
תטרף דעתו עליו ,אבל הלוואתו לאו ככתובין וכמסורין דמו ,או דילמא לא פליגי
רבנן.
תא שמע ,דבעי רבא ,שכיב מרע שהודה מהו ,צריך לומר אתם עדיי וצריך לומר
כתובו וחתומו או לא .בתר דבעייא הדר פשטא ,אין צריך לומר אתם עידיי .מאי
טעמא ,אין אדם משניה בשעת מיתתו ,ואין צריך לומר כתובו .מ"ט ,דברי שכיב
מרע ככתובין וכמסורין דמו ,וכשבועת הדיינין דמו ,וכן הילכתא.
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ויקרא שאילתא ע
שאילתא :דאילו מאן דמשתבע ,אי לקיומי מילתא אי לבטולי מילתא ,אסיר
למעבר על שבועתה.
ולא שנא כי משתבע אוכל ולא אוכל ,דהוה מילתא דאית בה הרעה והטבה ,אלא
אפילו כי משתבע על מילתא דלית בה הרעה והטבה ,כגון דאמר אזרוק צרור לים,
לא אזרוק צרור לים ,חייב לקיים שבועתו ,ואי אישתלי ועבר על שבועתיה ,בר קרבן
שבועה הוא.
מכדי להרע או להטיב כתיב ,מנלן דאפילו דברים שאין בהן הרעה והטבה ,דהא רבי
קרא :לכל אשר יבטא האדם בשבועה ,והני מילי היכא דאפיק שבועה מן פומיה.
אבל לא אפיק שבועה מפומיה ,אף על גב דגמר בלביה לא מיחייב .דאמר שמואל:
גמר בלבו צריך להוציא בשפתיו ,שנאמר :לבטא בשפתים ,בשפתים ולא בלב.
והיכא דאישתבע לבטל את המצוה ,סוכה שאיני עושה תפילין שאיני מניח ,שבועת
שוא הוא דאפיק מפומיה ולוקה .אבל בסוכה ולולב ותפילין לא מיתסר ,ומנלן דלא
מיתסר? דתני רב כהנא אמר רב גידל ,אמר רב בר טביומי ,אמר רב גידל ,אמר
שמואל :דכתיב :לא יחל דברו .הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו ,דברו לא יחל,
אבל יחל לחפצי שמים.,
והיכא דאמר שבועה שאוכל ככר זה ,והדר אמר שבועה שלא אוכלנה ,כיון דאמר
שבועה שאוכלנה ,הוה ליה כדבר מצוה ,כי אמר שבועה שלא אוכלנה ,שבועת שוא
היא ,הילכך ראשונה בעי לקיומי שנייה לא בעי לקיומי ,דהוה ליה כנשבע לבטל את
המצוה .ואי קיימה לשנייה לקי משום שבועת שוא ותו לא .ואי קיימה לשנייה ובטלה
לראשונה ,לקי משום שבועת שוא ומשום שבועת ביטוי ,דהא מן עידנא דאישתבע
לשנייה שבועה לשוא הוא דאישתבע.
ברם צריך אילו היכא דאמר שלא אוכל היום ,מהו בשתייה ,או אומר שבועה שלא
אוכל אמין אחד ,לא תבעי לך כיון דשרי בשאר מינין בשתייה נמי שרי .אלא כי קא
מיבעי לן דאמר שבועה שלא אוכל סתמא ,דאיתסר ליה בכל מיני אכילה ,שתייה מי
מיקרייא אכילה אי לא.
תא שמע דאמר רבי חייא בר אבין ,אמר שמואל :שבועה שלא אוכל ,ושתה – חייב.
אי בעית אימא קרא איבעית אימא סברא .איבעית אימא קרא ,דאמר ריש לקיש:
מניין לשתייה שהיא בכלל אכילה? שנאמר :ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך
תירושך ויצהרך ,תירוש חמרא הוא ,וקאמר ואכלת ,שמע מינה שתייה בכלל אכילה
הוא .איבעית אימא סברא ,דכד בעו איניש למימר לחבריה :אית ניכול ונשתה ,אמר
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ליה :תא ניזיל ניכול ,ואזלין ואכלין ושתין ,ומאחר דקרא ,סברא למה לי? מה הוא
דתימא אף על גב דמדאורייתא שתייה בכלל אכילה ,בנדרים הלך אחר לשון בני
אדם ,ולא קרו אינשי הכי ,משמע לן דקרו אמטול הכי קא מסייעינן וקא פרכינן עלה
דשבועה וכן הלכתא.
ויקרא שאילתא עא
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיגזל חד מן חבריה והיכא דגזל מן
חבריה ואיתניס,
אי נמי :בעלי חיים ומתו כי אורחייהו ברשותיה דגזלן קיימי לעניין אונסין ומחייב
לשלומי .והני מילי דאגבהי אגבוהי.
אי נמי :משכיה ואפיק מרשותיה דמריה ,אבל היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים
פטור ,כדתנן :היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים פטור ,הגביהו או הוציאו
מרשות הבעלים ומת חייב .והיכא דאפקיד פקדון לחבריה וכפריה ,כיון דברשותיה
מחית ,אף על גב דלא שני ביה  -קנייה ,דאמר רב ששת :הכופר בפקדון נקרא גזלן
וחייב באונסין ,והני מילי דאיתיה וקא כפר ליה .אבל אבד ליה ,וסבר איכפריה
ואידחייה מיניי עד דאזילנא וטרחנא בתריה ואשכחנא ליה ,לא מחייב באונסין.
והיכא דאיתיה לגזילה בעיניה ואייקיר וזיל ,ברשותיה דמריה קאים והדר למריה.
ודאי שנייה ,כגון שגזל עצים ועשאן כלים ,צמר ועשאן בגדים ,קנייה בשינוי מעשה
ומשלם דמי עצים ודמי צמר בעלמא .דאמר רב חסדא אמר רבי יוחנן :מניין לשינוי
שהוא קונה ,שנאמר :והשיב את הגזילה ,שאין תלמוד לומר אשר גזל ,מה תלמוד
לומר אשר גזל? יחזיר כעין שגזל ,והיכא דגנב נמי טלה ונעשה איל עגל ונעשה
שור ,נעשה שינוי בידו וקנאו ,טבח ומכר ,שלו הוא טבח ושלו הוא מכר.
ברם צריך אילו הכא דגזל מידי מחבריה ובעידנא דגזליה הוה זול ,ובעידנא דאכליה
או דמית אייקר בדמיה ,ואשתנויי לא אישתני ,כי מישלם דמי כשעת גזלה משלם או
דילמא כשעת אכילה משלם .מי אמרינן כיון דבשעת גזילה איחייב ביה ,הלכך
כשעת גזלה משלם; או דלמא כיון דבשעת מיתה ובשעת אכילה כי מהדר לבעלים
הוה כמאן דגזל ליה בההיא שעתא דמי וכי ההיא שעתא משלם .היכא דהוה יקיר
מעיקרא וזל בשעת אכילה ובשעת מיתה ,לא תבעי לך דודאי כדמעיקרא משלם.
מידי דהוה אגוזל חמץ ועבר עליו הפסח ,ודאי איתיה מהדר ליה בעייניה ואי לא
מיחייב לשלומי דמי כדמעיקרא .מאי טעמא? כיון דמשעת גזילה איחייב ביה
בתשלומי גזל השתא במאי מיפטר ,השבה לא עבד .אחיובה דמעיקרא קא משלם.
הילכך כדמעיקרא משלם .כי תיבעי לך דהוה זיל ואייקר ,מאי?
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תא שמע ,דאמר רב האי :מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה ,מעיקרא הוה שוה
זוזא ולבסוף שוייה ארבעה זוזי .תברה או שתייה משלם ארבעה זוזי ,מאי טעמא?
כיון דאי לא תברה ולא שתייה הוה הדרה למרה ביוקרא אישתכח כמן דקא גזיל ליה
השתא .וודאי אי תברה ממילא משלם זוזא ,השתא לא קא עביד מעשה .אמאי קא
מחייב ליה מדאגזליה קמא ,וגזילה קמא זוזא הוה שווייה .וכן הילכתא.
ויקרא שאילתא עב
שאילתא :דאילו מאן דאפקיד חבריה פקדון גביה ,אי נמי :גזילה ,וכפר ליה
ואישתבע ליה והדר מודי לה ,מיחייב לשלומי קרן וחומש לבעלים ואשם לגבי
מזבח.
שנאמר :נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וגו' מאי תשומת יד? אמר רב חסדא :כגון
שיחד לו כלי להלוותו ,עושק  -כגון שייחד לו כלי לעושקו.
ועד דמטי ממונא לידי דנגזל לא הווייה השבה ,כדתנן :הגוזל את חברו שוה פרוטה
ונשבע לו ,יוליכנו אחריו אפילו למדי .והוינן בה ,מני מתניתין ,לא רבי טרפון ולא רבי
עקיבא .דאי רבי טרפון ,אף על גב דאישתבע מניח גזילה ביניהן ומסתלק .אי רבי
עקיבא ,אף על גב דלא אישתבע אמר עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד .דתנן :גזל
לאחד מחמשה ואינו יודע אי זה מהם גזל ,מניח גזלה ביניהם ומסתלק ,דברי רבי
טרפון ,רבי עקיבא אומר :לא זו דרך מוציאתו מידי עבירה .עד שישלם גזילה לכל
אחד ואחד .ומשנינן לעולם רבי טרפון היא ,ומודה רבי טרפון היכא דאישתבע,
דכתיב :לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו ,והא בלא שבועה נמי כל הודאה אודויי
מודי רבי טרפון .דהא תנן :מודה רבי טרפון באומר לשנים מכם גזלתי מנה ואיני
יודע אי זה הוא מכם ,או אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה ואיני יודע אי זה הוא,
שנותן לזה מנה ולזה מנה שהודה מפי עצמו .אלא אמר רבא :שאני מתניתין הואיל
וידע ממאן דגזל ,והדר גזילה למריה וטעמה אמטול דנשבע דבעינן לאשר הוא לו
יתננו ביום אשמתו .הא לאו הכי ,כמאן דאמר ליה יהיה לו בידך דמי ,ואימא לך רבי
עקיבא נמי היכא דידע ממאן דגזל דהדר למריה מודה ,ולא יתן לא לבנו ולא
לשלוחו ,אבל נותן הוא לשלוח ב"ד ,כדתניא :אמר רבי אלעזר בר צדוק :תקנה
גדולה תיקנו ,שאם היתה יציאה יתירה על הקרן ,מביא קרן וחומש בב"ד ומביא
אשמו ומתכפר ליה .מאי טעמא? משום תקנת שבים ,אבל יציאה אין יתירה על
הקרן ,כי יהיב לשלוח ב"ד לא מיפטר ,אלא יוליכנו הוא בעצמו .ודאי שמע ניגזל
דיהבנון לשליח ושדר למשקלינהו ומטו לידיה דשליח ,קמו להו ברשותיה.
אי נמי :שוייה נגזל שליח ב"ד לאיתויי מגזלן ,כי מטו לידיה דשליח ,קמו להו
ברשותיה ,דלהכי שוי שלוח ב"ד שליח ולא שוי איניש אחרינא.
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ברם צריך אילו היכא דשוי שליח בעדים ,ואמר ליה זיל אייתי לי מגזלן ,אי נמי :זיל
אייתי לי הלוואתי מיד לוה ,כי מטי ההיא גזילה והלוואה לידי שליח כמאן דמטי
לידיה דידיה דמי ,אי לא.
אי נמי :כתב ליה דיסקא דשדר ליה ביד פלוני ואחתים סהדי עליה ,מאי מי אמרינן
להכי שוי שליח בעדים ולהכי אחתים סהדי אדיסקא ,דליהוו סהדי עליה דכד מטי
ליד שליח קמו להו ברשות שליח ואיפטר ליה האיך מאונסא ,או דילמא כיון דלא
קביל עליה אונסא  -אונסא ברשות לווה הוי .והאי דחתים עדים מאי קאמר ליה ,הכי
קאמר ,אי פלטין מאונסא האי איניש איניש דקא מנטר להו שפיר ולא קא מפסיד
להו קאמר מפלג פליגי בה שמואל ורבי יוחנן בהא מילתא ,דאמר רב יהודה אמר
שמואל :אין משלחין מעות בדיוקני ואפילו עדים חתומים עליה .ורבי יוחנן אמר :אם
עדים חתומים עליה משלחין.
הילכתא מאי? תא שמע ,דרבי אבא הוה מסיק זוזי בי רב יוסף בר חמא ,אמר ליה
לרב ספרא :בהדי דאתית איתינון לי .כי אתא אמר ליה רבא בריה :מי כתב לך
התקבלתי ,דאונסא ברשותיה הדר .אמר ליה :אי כתב לך נמי התקבלתי לא יהבינון
לך ,דילמא אדאתית ואזלת שכיב רבי אבא ,ונפלו זוזי קמי יתמי ,והתקבלתי דידיה
ולא כלום הוא לי .אלא לקנינון לך אגב ארעא ,דליהוו זוזי דידך ,וכתוב לן אנת
התקבלתי.
אלמא הילכתא כותיה דשמואל .וכן הילכתא.

פרשת צו
שאילתא עג
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לאפרושי חלתא מאגנא דלישא
שנאמר :ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומותיכם .ומיבעי ליה לברוכי ברוך אתה
קידשנו במצותיו וציונו על התרומה ,והדר לימא תיהוי חלה .דאמר רב יהודה אמר
שמואל :כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן ,חוץ מן הטבילה.
והני חמשה מיני חייבינן בחלה ,כדתנן :החטים והשעורים והכוסמים ושיבולת
שועל והשיפון הרי אלו חייבין בחלה ,מנהני מילי? אמר ריש לקיש :אתיא לחם
לחם ,כתיב הכא :והיה באכלכם מלחם הארץ ,וכתיב התם :מצות לחם עוני ,וכן נמי
לעניין איתסורי בחדש לא מיתסרי אלא חמשת המינין ,מאי טעמא? דתניא אתיא
לחם לחם כדאמרינן.
ולקצור נמי לפני הפסח במקום דחזי להביא עומר מיניה לא אסיר למקצר אלא
חמשת המינין ,מאי טעמא? דכתיב :ראשית קצירכם כתיב ,ואתיא ראשית ראשית
מחלה ,וחלה ילפינן ממצה .ומצה גופה מנלן? אמר ריש לקיש ,וכן תנא דבי רבי
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ישמעאל ,וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב ,אמר קרא :לא תאכל עליו חמץ ,שבעת
ימים תאכל עליו מצות ,דברים שהן באין לידי חימוץ יוצא בהן ידי חובתו בפסח
במצה .יצאו אורז ודוחן שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון .ואף על גב דפליג
רבי יוחנן בן נורי ואמר :אורז מין דגן הוא וחייבין על חימוצו כרת ,ואדם יוצא בהן ידי
חובתו בפסח ,הילכתא כרבנן .ולא מיבעייא לעניין מצה דרבי יוחנן הוה ליה לקולא.
ועוד סתם תנא כרבנן ,דתנן :אלו דברים שאדם יוצא ידי חובתו בפסח :החטין
והשעורין והכוסמין ושיבולת שועל ושיפון בדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו
ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה ,אבל לא בטבל ולא במעשר
ראשון שלא ניטלה תרומתו ,ולא במעשר שני והקדש שלא ניפדו ,חלות תודה
ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אינו יוצא בהן ,למכור בשוק יוצא בהן .אלא אפילו לעניין
חמץ ,דלא סתם לן תנא כרבנן ,וכי עבדינן כרבי יוחנן בן נורי דהוה ליה לחומרא לא
חיישינן ליה .דתניא רבי יוסי אומר :אף על פי שטבל בחזרת מצוה להביא לפניו
מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין ,ואמרי מאי שני תבשילין? אמר רב הונא סילקא
וארוזא ,אמר רב אשי ש"מ לית דחש ליה לר' יוחנן בן נורי.
וכמה הוי שיעור עיסה דמחייב לאפרושי חלה מינייהו כדתנן :חמשת רביעים קמח,
ועוד חייבין בחלה הן סובן ומורסנן כי פתיך בהדייהו אבל החזיר סובן ומורסנן לתוכן
לא ,מאי טעמא? כיון דפריש ,לאו דרך עוני הוא לאיתויי עירוביה מרישא.
מדאורייתא מנלן? דתניא :ראשית עריסותיכם כדי עיסותיכם ,וכמה עיסותיכם?
דכתיב :והעומר עשירית האיפה הוא .מכאן אמרו :שבעה רביעים קמח ועוד ,חייבין
בחלה .שהן ששה של ירושלמית ,שהן חמשה של ציפורי .דתניא :חמשת רביעים
קמח חייבין בחלה ,רבי יוסי אומר :חמשה ועוד חייבין בחלה ,ורבנן :כיון דמשהו
הוא ,לא יהבו ביה רבנן שיעורא .וכמה 'ועוד'? קב מדברית כמה הוי עשרים
וארבעה ביעי ושלשת רביעים תמני סרי ביעי דהוו ארבעים ותרתי ועוד ביעתא
וחומשא דהוו כולהו ארבעין ותלת ביעין וחומשא דביעתא.
ברם צריך אילו היכא דלש פלגו שיעורא ואפינון ונסחינן ושדינון לסלא חדא מי
מצטרפין בלחמייהו אי לא .מי אמרינן ראשית עריסותיכם אמר רחמנא ,וכיון
דבעידנא דלישה לא מיחייבי לא מצטרפי ,או דילמא כיון דכתיב נמי והיה באכלכם
מלחם הארץ וגומר ,אף על גב דליכא בעידן לישה ואיכא בעידן דהוי לחם מצטרף.
והכי קאמר קרא :אי בעידן לישה אי בעידן לחם.
מיפלג פליגי רבי אלעזר ורבנן בהא מילתא ,דרבנן אמרי :בתר לישה אזלינן ,ור'
אליעזר אומר :אף בתר לחם.
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ורבי יהושע קאים בשיטת רבי אליעזר דאזיל בתר לחם נמי מי הוא פליג עליה,
דאילו רבי אליעזר אומר :אף על גב דלא איצטריף בתנור מצטרף בסל קא גמרא
מילתא דלחם ,ורבי יהושע אומר :אי איכא שיעורא בתנור ,תנור מצרפו .אי לא –
לא .מאי טעמא? בתנור קא גמרא והוי לחם.
רבן שמעון בן גמליאל סבירא ליה כרבי אליעזר דאמר :בסל .מי הוא אי איכא ככרות
נושכות זו את זו מצטרפין .קא סבר לחם דומיא דעיסה .הילכתא כמאן סבירא לן,
תא שמע ,דאמר רבא :קבא מגלונאה לפיסחא וכן לחלה והא אנן תנן חמשת
רביעים קמח ועוד חייבין בחלה ,קבא מגלונאה היינו חמשת רביעים ועוד דציפורי
אמר רב יוסף :הני נשי דידן נהוג למיפא קפיזא בפיסחא ,אמר ליה אביי :האי
חומרא דאתי לקולא הוא ,דקא מפקעת ליה מחלה ,אמר ליה דעבדן כרבי אליעזר,
דתנן רבי אליעזר אומר :הרודה פת חמה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה ,ואמר רב
יהודה אמר שמואל :הלכה כרבי אליעזר .אמר ליה :והא אמר רבי יהושע בן לוי לא
שנו אלא ככרות של בבל שנושכות זו את זו ,אבל בעבין לא .אמר ליה :והא איתמר
עלה אמר רבי יוחנן :אפילו בעבין.

פסח
צו שאילתא עד
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לבעורי חמירא מארביסר בניסן
שנאמר :שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון ,מאי ראשון? אילימא ראשון
דחג ,והא כתיב :שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ,אלא ראשון דמקמי חג והיינו
ארביסר ,כדכתיב :בראשון בארבעה עשר יום לחודש ,ואימא מאורתא מכי עייל
ארביסר ,ביום כתיב ,ואימא מצפרא 'אך' חלק דהוה ליה מתחילת שבע ועבדו רבנן
הרחקה דליבער מתחילת שש דלא לינגע באיסורא דאורייתא .כדתנן ,רבי מאיר
אומר :אוכלין כל חמש ושורפין בתחילת שש ,מאי טעמא? חמש בשבע לא
מיחלפא ,שבחמש חמה במזרח ובשבע חמה במערב ,בשש בקרניתא קאי אי
שריית ליה למיכל בשש אתי נמי למיכל בשבע ולא מבער ליה ואמר אכתי שש אינון.
ורבי יהודה אומר :אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש ,מאי
טעמא? גזירה משום יום המעונן דאי שריית ליה למיכל בחמש זמנין דאתיא שבע
ואמר :אכתי חמש אינון .באכילה אחמרו רבנן בהנאה לא אחמרו רבנן .שש אין
חמש לא ,וכי תימא משום יום המעונן ארבעי נמי נגזור ,אמר רב פפא :ארבעה זמן
סעודה לכל היא.
אמר רב נחמן אמר רב :הלכה כרבי יהודה.
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ואף על גב דחמץ לא מיתסר אלא מארבעי שעי דיממא דארביסר מיבדק ביתא
מאורתא בדקינן ,כדתנן :אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר ,מאי
טעמא? אמר רב נחמן בר יצחק :בשעה שבני אדם מצויין בבתיהן ,ואור הנר יפה
לבדיקה.
וכדעייל למיבדק מיחייב לברוכי ב"א אשר קדשנו במצותיו וציונו על ביעור חמץ.
ובתר דבדיק לימא הכי:
כל חמירא דאיכא ברשותי בביתא הדין ולא חזיתיה ולא ידענא ביה ליבטיל
מרשותי ויהא כעפרא דארעא.
מאי טעמא? דילמא איכא גלוסקא יפיפייה ודעתיה עלה ,ואי לא מיבטיל ליה קאי
באיסורא .כדתנן :ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין
בבית חמיו ,ונזכר שיש לו חמץ בביתו ,אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור,
ואם לאו יבטל בלבו .מאי טעמא? פסח ומילה דאורייתא ,ביעור חמץ דרבנן ,דאי
מדאורייתא בביטול סגי ליה .ומאי טעמא אמרו לא סגי ליה בביטול? דילמא מישתלי
ואכיל ליה ואתי לידי איסורא.

קתני למול את בנו מכדי כמה דלא מהיל לא מצי שחיט ליה פיסחיה .תיפוק לי
משום פיסחיה איבעית אימא בזמן הזה דליכא פסח ,ואב"א כדאמרינן :דהוו כייבין
ליה עייניה דלאו בר מילה הוא ,דשחטיה לפיסחיה ,והשתא ניחא ליה.
להציל מן העובד כוכבים ומן הנהר ומן הדליקה ומן המפולת ,יבטל בלבו משום ספק
נפשות דדילמא עד דאזיל ואתי הוויא סכנה ,אמור רבנן :יבטל בלבו ולשבות שביתת
הרשות דלאו מצוה הוא אלא הנאה דנפשיה בעלמא הוא יחזור מיד.
והני מילי כי מבטיל מיקמי איסורא אבל בתר איסורא לאו ברשותיה קאי ולא מצי
מבטיל ,דאמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל :שני דברים אינן ברשותו של אדם
ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו ואלו הן :בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות
ולמעלה ,אלא הדר ומבער דלא מיפגר מפסח דכתיב :לא תשחט על חמץ דם זבחי,
וכדרבי יוחנן דאמר :אף על פי שאין עמו בעזרה.
ברם צריך אילו היכא דנזכר בשש שעות דרבנן מאי ,כיון דמדאורייתא ברשותיה
קאי מצי מבטיל ולא הדר ,או דילמא כיון דאסרוה רבנן לא ברשותיה קאי ולא מצי
מבטיל .תא שמע ,דאמר רב גידל ,אמר רבי חייא בר יוסף ,אמר רב :המקדש משש
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שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדניתא אין חוששין לקידושיו .ומאי שנא חיטי
קורדניתא ,אף על גב דשרירן ,דאיכא למימר לא עיילן בהו מייא ,אתיין לאיחלופי
בדלא חמאי .ואימת ,אילימא בתר שש איסורי הנאה דאורייתא הוא ,אלא פשיטא
בשש גופא .אלמא אפילו במקום קידושין שווייה כדלאו דידיה הוא ,ולא מצי מיבטיל,
וכן הילכתא.

פסח
צו שאילתא עה
שאילתא :דאסור להון לדבית ישראל למיכל חמירא ביומי דפיסחא ומאן דאכיל
חמירא ביומא דפסחא קאי בכרת.
שנאמר :כי כל אוכל מחמצת ונכרתה .וכי היכי דאסור באכילה הכי נמי אסור
בהנאה ,דאמר ר' חזקיה :מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה? שנאמר :לא יאכל
חמץ ,לא יהיה בו היתר אכילה ,וחמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר לישראל
בהנאה ,ושל ישראל אסור.
ושל עובד כוכבים ושעבר עליו הפסח אפילו באכילה נמי שרי ,והאי דקתני בהנאה
משום דישראל כי הא דאמר רבא :כד הוינן בי רב נחמן כי הוו נפקין שבעה יומי
דפסחא הוה ,אמר לן :אייתו לי חמירא דבני חילא .ולא מיבעיא חמץ גמור דאסור,
אלא אפילו שאור נמי אסור .ובצק החרש דליכא למיקם עילוויה אי הוה ליה שאור אי
לא ,אם יש שם כיוצא בו שהחמיץ אסור ,אם אין שם כיוצא בו שהחמיץ מאי? אמר
רבי אבהו אמר ריש לקיש :כדי שילך אדם ממגדל ננוה לטבריא מיל .ושאור נמי
אסור בהנאה כחמץ ,כדתנן :שאור ישרף והאוכלו פטור ,סידוק ישרף והאוכלו חייב
כרת .אי זהו שאור? כקרני חגבים ,סידוק כל שנתערבו סדקיו זה בזה ,דברי ר'
יהודה .וחכמים אומרים :זה וזה האוכלו חייב כרת .ואי זהו שאור? כל שהכסיפו פניו
כאדם שעמדו שערותיו ,ומאן חכמים? רבי מאיר דתניא :אי זהו שאור? כל שהכסיפו
פניו כאדם שעמדו שערותיו .סידוק ,כקרני חגבים ,דברי רבי מאיר.
ושאור דרבי מאיר לרבי יהודה אסור באכילה ומותר בהנאה ,דתניא :שאור ישרף
ונותנו לפני כלבו .והאוכלו בארבעים ,דברי רבי מאיר ,הא גופה קשיא ,אמר :שאור
ישרף אלמא אסור בהנאה ,ונותנו לפני כלבו ,אלמא מותר בהנאה? אלא שאור
ישרף דרבי מאיר לרבי מאיר ,ודרבי יהודה לרבי יהודה .ונותנו לפני כלבו דרבי
מאיר לרבי יהודה ,והאוכלו בארבעים אתאן לרבי מאיר.
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ברם צריך הלכה :כרבי מאיר דאמר כיון שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו אסור
אפילו בהנאה ,או דילמא הלכה כרבי יהודה ,דאמר כקרני חגבים הוא דאסור
בהנאה ,אבל הכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו אסור באכילה ומותר בהנאה.
תא שמע ,דאמר רבי חייא בר אבא ,אמר רבי יוחנן :ראה רבי דבריו של ר' מאיר
באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים ,ה"נ מדתני לר"מ בלשון חכמים במתניתין,
שמע מינה איסתברא ליה כותיה והוה ליה כסתמא ,ואף על גב דתניא בברייתא
לרבי יהודה בלשון חכמים ,סתמא דמתניתין עדיף וכן הילכתא.
צו שאילתא עו
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיכל מצה ומרור באורתא דארביסר דניסן
נגהי חמיסר
דכתיב :על מצות ומרורים יאכלוהו ,בזמן דבית המקדש קיים הוה אכלינן פסח מצה
ומרור ,השתא אכלין מצה ומרור ,דאמר רבא :מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור
דרבנן ,ומאי שנא מרור דרבנן? דכתיב :על מצות ומרורים יאכלוהו בזמן פסח אין
שלא בזמן פסח לא ,אי הכי אפילו מצה נמי ,מצה הדר אהדרה קרא ,דכתיב :בערב
תאכלו מצות.
תניא נמי הכי ששת ימים מצות תאכלו וביום השביעי עצרת ,מה שביעי רשות אף
ששה רשות ,מאי טעמא? היה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ,וכל דבר שהיה
בכלל ויצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא .יכול אף
לילה הראשונה רשות? תלמוד לומר :על מצות ומרורים יאכלוהו .אין לי אלא בזמן
שבית המקדש קיים ,בזמן הזה מניין? תלמוד לומר :בערב תאכלו מצות ,הכתוב
קבעו חובה לדורות.
ולא נפיק ידי חובתיה אלא במצה דמינטר לה מחימוץ לשום מצה מכי נפלין מייא
עליה והיכא דאמטינהו לחיטי עובד כוכבים או חרש שוטה וקטן דלאו בני שימור
נינהו ,אינה לשה לעיסה עובד כוכבים חרש שוטה וקטן ,אף על גב דאפינהו ישראל
בר דיעה ועביד לה שימור בשעת אפייה לא נפיק ידי חובתיה .ואי לית ליה למיכל
כוליה סעודתא מהאיך דמנטר אכיל ברישא מהאיך דלא מינטרא ,והדר אכיל כזית
מהאי דמנטר ,ומברך אמרור ,ואכיל והדר אכיל מצה ומרור בהדי הדדי ונפיק ידי
חובתיה .ולא נפיק ידי חובתיה אלא במצה של חמשת המינין ,כדתנן :ואלו דברים
שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח :בחיטים ובשעורים ובכוסמין ובשיבולת שועל
ובשיפון .ואי לית ליה למיכל כוליה סעודתיה מחמשת המינין ,מהדר ומייתי כשני
זתים ואכיל סעודתיה משאר מינים ולבסוף אכיל מהאיך ונפיק ביה ידי חובתיה .מאי

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

171

טעמא? כדי שתהא נאכלת על השובע .ואף על גב דפליג רבי יוחנן בן נורי באורז
דאמר מין דגן הוא ,לית הילכתא כוותיה אלא כרבנן ,דהא סתם לן תנא כוותייהו.
ברם צריך הני מילי לעניין מצה דרבנן הוה להו לחומרא לעניין חמץ ,דברבנן הוה
להו לקולא ,מי חיישינן ליה לרבי יוחנן בן נורי או לא ,מי אמרינן מדסתם לן תנא
במצה כרבנן ולא סתם לן בחמץ מכלל דלחומרא חיישינן לרבי יוחנן בן נורי ,או
דילמא הא בהא תלייא מילתא ,והא דתניא מצה ,מצה איצטריכא ליה ,דמקשינן
מצה לחמץ .תא שמע ,דתניא :רבי יוסי אומר :אף על פי שטבל בחזרת מצוה
להביא לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין ,ואמר רב הונא :מאי שני תבשילין?
סילקא וארוזא ,ואמר רב אשי :ש"מ ,לית דחש לרבי יוחנן דאמר :אורז מין דגן הוא
וכן הילכתא.

פסח
צו שאילתא עז
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיכל מצה ומרור באורתא דארביסר בניסן
נגהי דחמיסר
שנאמר :על מצות ומרורים יאכלוהו ,וכד אכיל למצה צריך למיסב ולמיכל .מאי
טעמא? דההוא יומא הוינן בני חורי ,כדתנן :אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב.
איתמר מצה צריך הסיבה זכר ליציאת מצרים ,מרור אין צריך הסיבה דזכר לשעבוד
הוא ,יין איתמר משמיה דרב נחמן צריך הסיבה ואיתמר משמיה דרב נחמן לא צריך
הסיבה ,ולא פליגי ,הא בתרי כסי קמאי ,הא בתרי כסי בתראי ,אמרי לה להאי גיסא
ואמרי לה להאי גיסא ,אמרי לה להאי גיסא תרי כסי קמאי בעו הסיבה ,דקא הווי
חירות .בתראי לא בעו הסיבה ,מאי דהוה הוה .ואמרי להאי גיסא ,בתראי בעו
הסיבה דהוויא לה חירות ,קמאי לא בעו הסיבה דאכתי עבדים קא אמרינן .והשתא
דאיתמר הכי ואיתמר הכי ,הני והני בעו הסיבה.
וארבעה כוסות של פסח כנגד מי? כנגד ארבעה כוסות שכתוב בפרעה ,שנאמר:
וכוס פרעה בידי.
דבר אחר :כנגד ארבעה כוסות שעתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את העובדי
כוכבים ,שנאמר :כי כה אמר ה' קח את כוס היין החמה הזאת מידי ,ואומר כוס זהב
בבל ביד ה' ,ואומר :כי כוס ביד ה' ,ואומר :ימטר על רשעים פחים וגו'.
וכנגדן עתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את ישראל ארבעה כוסות של תנחומים,
ואומר :כוס ישועות אשא ,ישועות תרי.
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וארבעה כוסות מן התורה מנלן? כנגד ארבעה גאוות שכתוב ביציאת מצרים,
שנאמר :לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים
והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי
אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני ה' אלהיכם המוציא אתכם
מתחת סבלות מצרים.
והני ארבעה כוסות צריכין הסיבה ,פרקדן לא שמיה הסיבה ,הסיבת ימין לא שמיה
הסיבה .ולא עוד אלא שלא יקדים קנה לושט ויבוא לידי סכנה .אשה אינה צריכה
הסיבה ,מאי טעמא? לאו דירכא דנשי למזגא .ואי אשה חשובה היא צריכה הסיבה.
בן אצל אביו צריך הסיבה סתמא דמילתא לא קפיד עליה .תלמיד לפני רבו מאי? מי
אמרינן הסיבה מצוה ויקרא דרביה מצוה ,הידא מינייהו עדיפא? תא שמע ,דאמר
אביי :כי הוינן בבי מר הוה זגינן אברכי דהדדי כי אתן לבי רב יוסף אמר לן :לא
צריכיתו ,דתנן :ומורא רבך כמורא שמים.
מיתיבי עם הכל אדם מיסב ואפילו תלמיד בפני רבו? התם בשולייא דנגרי אף על
גב דכל יומא עביד ליה יקרא ,מהוא דתימא הוה ליה כי דלאו אורחיה קא משמע לן,
ושמש דקאים לפני בעל הבית
אי נמי :דקאים קמי בני חבורה צריך הסיבה .דאמר רבי יהושע בן לוי השמש שאכל
כזית מצה בהסיבה יצא ,ש"מ צריך הסיבה .והיכא דאיכא זקן או חולה ולא מצי
אכיל מצה ביבישותא תרו לה דהווי פתיתא ואכיל לה כי לא איתמח ,ונפיק ידי
חובתיה .ואי אייתי לחמא ורמייה בקדירה ובשלה נפקא מתורת לחם ולא נפיק ידי
חובתיה .דתניא :יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח דברי רבי מאיר ,רבי יוסי
אומר :יוצאין ברקיק השרוי ולא במבושל אף על פי שלא נימוח .וריפתא דאפייה ולא
בשיל ,כאורחיה דכי בצעיה לא נגדין חוטי ממצה לחם מיקרי ונפיק ידי חובתיה בר
משום מצה ,דתניא :יוצאין במצה נא .ומאי מצה נא? כל שפורסה ואין חוטין המצה
נמשכין ממנה.
ברם צריך אילו היכא דאפייה עילויה ארעא .אי נמי :באילפס מי קרי לחם ונפיק בה
ידי חובתיה אי לא .היכא דהרתיח ולבסוף הדביק לא תבעי לך דהיינו כי תנור .אלא
כי תבעי לך שהדביק ולבסוף הרתיח ,מאי מי אמרינן כי מעשה קדירה דמי ולא
איקרי לחם ,דכתיב :ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד ,או דילמא כיון דלאו
בשולי בשליה אלא מיפה אפייה ,לחם מקרי ונפיק ביה.
אי נמי :היכא דחלשיה ברותחין והדר אפייה ,ושווייה כי לחם דתנור ,מי נפיק בה ידי
חובתיה אי לא .כיון דחלשיה ברותחין מעיקרא הא בשיל ואפייתו דהשתא לא כלום
הוא ,או דילמא כיון דאפייה הא קא מיקרי לחם ונפיק בה ידי חובתיה.
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תא שמע ,דתנן :הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין וחלת המסרת והמדומע כולן
פטורות מן החלה ,אלמא לאו לחם אינון .מאי חלות המסרת? אמר רב יהודה אמר
שמואל :זה חלוט של בעלי בתים.
אמר ריש לקיש :הללו מעשה אילפס פטורין הן אבל בתנור חייבין .ור' יוחנן אמר:
באילפס נמי חייבין כיון דבנורא אפייה לחם הוא ,אלא הללו שעשאן בחמה פטורין.
והילכתא כר' יוחנן ,דאיתמר נמי גבי לחמא דארעא מר זוטרא קבע עליה סעודתיה,
ומברך עליה המוציא ושלוש ברכות ,אמר מר בר רב אשי :ואדם יוצא בו ידי חובתו
בפסח ,ואיתמר נמי לעניין חלוט גבי מנחה רצה כהן חלוט אוכלה ,רצה מצה אוכלה,
ואמרינן האי חלוט היכי דמי ,אי מצה הוא ליכליה אי לאו מצה הוא ואכלוה ,מצות
כתיב ביה .ואמרינן :לעולם מצה הוא ,ולהכי כתב רחמנא מצות ,לאפוקי חלוט ,ודקא
אמרינן מצה היא ,למאי הילכתא? אמר רבינא לומר שאדם יוצא בה ידי חובתו
בפסח .אלמא אף על גב דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה אי בתנור אי באילפס,
לחם איקרי ,ונפיק ביה ידי חובתיה .וכן הילכתא.

פסח
צו שאילתא עח
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לבעורי חמירא
והיכא דאפקיד ישראל חמירא וליתיה למריה למשקליה ,נטר ליה עד ארבע שעות
דחזי לאכילה דימא אתי ובעי ליה ודאי שלים ארבע שעי ולא אתא במיעל חמש
מזבן ליה לעובד כוכבים .ואי לא מזבין ליה אף על גב דלא קביל עליה אחריות,
שריף ליה.
כי הא דאמר רבין בר רב אדא ,אמר ר' יצחק :מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקייא
מליאה חמץ אצל יוחנן חקוקה ונקבוה עכברין והיה חמץ מבצבץ ויוצא .בא ושאל
את רבי .שעה ראשונה אמר לו :המתן .שנייה ,אמר לו :המתן .שלישית ,אמר לו:
המתן רביעית ,אמר לו :המתן .חמישית ,אמר לו לך ומוכרו לעובד כוכבים ,ואי לא
מיזדבן ,אף על גב דלא קביל עליה אחריות מבער ליה ,שהכל מצווין עליו לבערו.
ואילו עובד כוכבים דאפקיד חמץ אצל ישראל אי קביל עליה אחריות ,כיון דאי פשע
ביה ונגנב או אבד מיחייב לשלומי ,מיחייב נמי לבער ,ואי נטירותא ברשות עובד
כוכבים הוא ,דאמר ליה :הא ביתא קמך ,אינו חייב לבער .מאי טעמא? תרי קראי
כתיבי ,כתיב :לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ בכל גבולך ,שלך אי אתה
רואה ,אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה .ויליף שאור דבתים משאור דגבולים:
מה שאור דגבולים דעובד כוכבים שרי ,דכתיב :לא יראה לך שאור בכל גבולך ,שלך
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אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ,אף שאור דבתים נמי דעובד כוכבים
שרי ,דהא כתיב :שאור לא ימצא בבתיכם ,ולא כתיב לך ,דאי כתיב לך  -אפילו
דעובד כוכבים נמי אסיר.
ויליף דגבולים מדבתים ,אלמא דגבולים נמי אסור .לא קשיא ,הא דקביל עליה
נטירותא והא דלא קביל עליה נטירותא .דאמר להו רבא לבני מחוזא בעירו :חמירא
דבני חילא מאי טעמא? כיון דאי מיגניב בעיתו לשלומי ,כדידכו דמי.
ותלתין יומי קמי פיסחא דרשינן במילי דפסחא ,כדתניא :שואלין בהלכות פסח קודם
הפסח שלשים יום ,רבן שמעון בן גמליאל אומר :שתי שבתות ,ומאן דבעי למיזל
בספינתא או בדוכתא רחיקא ,ואיכא בתי דקיימין בתחומיה דליכא איניש אחרינא
דאית ליה רשותא למיעל להתם ,אי מקמי תלתין יומין אזיל דאכתי לא איחייב במילי
דפסח לא צריך למבדק ,והדר מיזל .ואי בגו תלתין יומין אזיל ,דאיתחייב במילי
דפס,ח צריך למבדק והדר מיזל .דאמר רב יהודה אמר רב :המפרש בים והיוצא
בשיירא קודם לפסח שלשים יום אינו צריך לבער ,תוך שלשים יום צריך לבער.
ברם צריך הני שלשים יום דקא אמרינן ,בשדעתו לחזור קודם הפסח אי בשאין
דעתו לחזור מי אמרינן בשדעתו בתוך שלשים יום הוא דחל עליה חיובא ,דחיישינן
דילמא אתי בעידנא דלא אספיק לבער ,ואמור רבנן דלבער והדר ליזיל .אבל קודם
שלשים לא חיישינן דלא חל עליה חיובא .אבל אין דעתו לחזור ,אפילו תוך שלשים
כמאן דלא חל עליה חיובא דמי ,דליכא למיחש דילמא משכח ליה ואכלי ליה; או
דילמא אין דעתו לחזור הוא דתוך שלשים מיחייב דחל עליה חיובא ,קודם שלשים
לא מיחייב .אבל דעתו לחזור ,תוך שלשים יום אף על גב דאין דעתו לפנותו קודם
לפסח אפילו קודם שלשים יום חייב לבער ,זימנין דאתי בעידנא דלא אספיק
לבעוריה ואתי ביה לידי איסורא ,דאע"ג דמבטל ליה מישתלי ואכיל ליה.
תא שמע ,דאמר רבא :העושה ביתו אוצר ואין דעתו לפנותו קודם שלשים יום אין
זקוק לבער ,מאי טעמא? איחיובי לא איחייב במילי דפסח ,דדילמא משכח ליה
ואכיל ליה ליכא למיחש ליה ,דהא אין דעתו לפנותו קמי פיסחא .הילכך כי מטיה
זימניה מבטיל ליה ביטוליה .אבל אם תוך שלשים יום ,אף על גב דאין דעתו לפנותו
קמי פסחא ,חייב לבער והדר ימלא את האוצר ,משום דאיחייב במילי דפסחא ,כי
מטי פסח לא בדיק .וכן הילכתא.
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פסח
צו שאילתא עט
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיבדק ביתא משום חמירא באורתא דתליסר
נגהי ארביסר לנהורא דשרגא
שנאמר :שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ,ומנלן בנהורא דשרגא? אמר רב
חסדא :למדנו מציאה ממציאה ומציאה מחיפוש וחיפוש מנרות ,דכתיב :בעת ההיא
אחפש את ירושלם בנרות ,ונרות מנר דכתיב :נר אלוהים נשמת אדם וגו'.
וכל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה ואין חוששין שמא גררה חולדה.
וכל מקום לאיתויי מאי? לאיתויי הא דתנו רבנן :חורי הבית העליונים והתחתונים
והגג היציע וגג הבית וגג המגדל ובית התבן ובית העצים ורפת בקר ולולין ואוצרות
יין ואוצרות שמן ואוצרות תבואה כולן אין צריכין בדיקה.
רבן שמעון בן גמליאל אומר :מטה חוצצת בתוך הבית ועצים ואבנים מפסיקין
תחתיה ואוצרות יין אין צריך .והתניא :אוצרות יין צריכין בדיקה ואוצרות שמן אין
צריכין בדיקה ,התם דמסתפק אלמא לשמן יש קבע דמאי דבעי מעיקרא מקריב יין
אין קבע לשתייה דמימליך בסעודתיה ואזיל דמנח לאומציה ומשתלי ודכוותיה גבי
שמן במסתפק אלא לשמן יש קבע ,יין אין קבע לשתייה ,תני רבי חייא :עשו אוצרות
שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל.
ובמסתפק מהן צריך בדיקה ,מאי טעמא? תדירים בו כיין.
אמר רב חסדא :בי דגים צריך בדיקה .והא תניא בי דגים אין צריך בדיקה? לא
קשיא ,הא ברברבי הא בזוטרי ,לרברבי אית להון קביעותא מעיקרא מקריב מאי
דצריך ,זוטרי לית להון קביעותא ומקריב ומייתי בתוך הסעודה.
אמר רבא :חצר אינה צריכה בדיקה מפני שעורבין מצויין שם.
אמר רב :אכסדרה לאורה נבדקת.
אמר רב פפא :בי תמרי ובי ציבי צריכין בדיקה ,דבהדי דקאכלי מיתבעי ציבי ובהדי
דקא אכלין בעיא ינוקא תמרי זימנין דנפיל מיניה גריצא בי תמרי ונפיל אומצא מיניה
בי ציבי.
אמר רבה בר רב הונא :בי מלחא ובי קירי אין צריכין בדיקה .והני מילי דאין חוששין
שמא גררה חולדה ועכבר דלא חזינא דשקלת ועלת ,אבל חזינא דשקלת ועלת
להיכא דלא משתמשין צריך בדיקה .אי נמי :בתר דבדק ביתא ושייר למיכל עד
ארבעי שעי וחזא עכבר דאתא שקל ועל לבייתא צריך בדיקה ,ואף על גב דאשכח
פירורין דאיכא למימר הני פירורין דההיא ריפתא אינון אעפ"כ צריך בדיקה .דאמר
רבא :תינוק נכנס וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פרורין ,אין צריך בדיקה שדרכו של
תינוק לפרר .עכבר נכנס וככר בפיו ונכנס אחריו ומצא פירורין צריך בדיקה ,שאין
דרכו של עכבר לפרר.
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ברם צריך היכא דחזא חולדה או עכבר דשקל ועל בתר דבדק ביתא ,הא קא אמרינן
דצריך בדיקה .מיהו היכא דבדק ושייר ריפתא למיכל והשתא ליתא ,מי צריך
למיבדק ההוא אידרונא דהוה מחתי ביה ההוא ריפתא אי לא .מי חיישינן דילמא
עכבר או חולדה שקליה וצריך בדיקה ,או דילמא אמרי הוא שקליה ויהביה לענייא
ואישתלי.
מפלג פליגי רבן שמעון בן גמליאל ורבנן לעניין טומאה ,כי האי גוונא דתנן :קורדום
שאבד בבית ,הבית טמא ,רבן שמעון בן גמליאל אומר :הבית טהור.
הילכתא מאי? תא שמע ,דתנן :מה שמשייר יצניענו בצניעה שלא יהא צריך בדיקה
אחריו .ורמינן עלה ,כי לא מחית ביה בצינעה בעי בדיקה ,והא תנן :אין חוששין
שמא גררה חולדה .אמר רבא :שמא תיטול חולדה בפנינו .רב מרי אמר :שמא יניח
עשר וימצא תשע ,דחיישינן שמא עכבר או חולדה נטלו .ואף על גב דאיכא למימר
הוא נתנו לאחר ושכח ,חיישינן לעכבר מדקא מתרץ רב מרי אליבא דרבנן ,דאמרי
הבית טמא.
שמע מינה הילכתא כרבנן ,ואף על גב דאמרי בכל מקום ששנה רבן שמעון בן
גמליאל במשנתנו הלכה כמותו ,חוץ מערב וציידן וראייה אחרונה ,בהדא לא וכן
הילכתא ,אבל מעיקרא צריך למחתיה בצינעה ,דאי לא אשכחיה צריך בדיקה
אחריו .וכן הילכתא.

פסח
שאילתא פ
שאילתא :דאסר להון לדבית ישראל למיכל חמירא ביומא דפסחא ומאן דאכיל
ליה קאי בכרת
שנאמר :כי כל אוכל מחמצת ונכרתה .וכי היכי דאסיר באכילה אסור בהנאה ,דאמר
חזקיה :מניין לחמץ בפסח דאסור בהנאה? שנאמר :לא יאכל חמץ ,לא יהא בו
היתר אכילה .ואפילו איערוב נמי כחצי זית ממצה וכחצי זית חמץ מצטרפין וקאים
עליה בלאו ,כגון כותח הבבלי ושכר המדי .דכתיב :כי כל אוכל מחמצת ,לאיתויי
עירובו .ואפילו לרבנן דפליגי עליה דרבי אליעזר ,דלא דרשי כללא קאי עליה בלאו.
אבל איסורא איכא ,דהא כל איסורין שבתורה מדרבנן מיסר אסירין ,דתנן :קדירה
שבשל בה בשר ,לא יבשל בה חלב ואם בשל בנותן טעם .והני מילי מינו בשאינו
מינו ,אבל מין במינו דליכא למיקם אטעמא בששים .דאמר רבא אמור רבנן:
בששים ,ואמור רבנן :בנותן טעם ,ואמור רבנן :בקפילא ,וביין נסך אחמרו רבנן טפי
מן כל איסורין שבתורה .דתניא :כל איסורין שבתורה בין במינו בין שלא במינו בנותן
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טעם חוץ מטבל ויין נסך ,שבמינו במשהו ,ושלא במינו בנותן טעם .יין נסך משום
חומרא דע"ז ,טבל כהיתרו כך איסורו.
ברם צריך חמץ כי מערב בהיתרא שיעורו בכמה? לשאר איסורין שבתורה מדמינן
ליה ,דלא אסיר במשהוא ,או דילמא לטבל וליין נסך מדמינן ליה דהא חמיר איסורו
דקאים עליה בבל יראה ובל ימצא .אם תמצא לומר במינו ,כגון שאור חטים שנפל
לתוך עיסת חטים ,כטבל ויין נסך דמי ואסור במשהו ,שלא במינו מאי ,מי אחמרו
ביה רבנן טפי מיין נסך וטבל ,דהא אסור בבל יראה ובל ימצא ,אי לא .אם תימצא
לומר בזמנו הואיל וקאים עליה בבל יראה ובל ימצא אחמרו ביה רבנן ,לאחר זמנו
מאי?
בעייניה לא תיבעי לך ,דאפילו לרבי שמעון דאמר חמץ בין לפני זמנו ובין לאחר זמנו
אינו עובר עליו בלא כלום ,מיסר אסיר ,דתנן :חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר
בהנאה ,ואוקמינן מתניתין כרבי שמעון ,וקתני ושל ישראל אסור ואפילו בהנאה ,הני
מילי בעיניה אבל על ידי תערובת מאי ,כיון דאסיר ליה אפילו לרבי שמעון אפילו
בהנאה ,אלמא משוה ליה בתוך זמנו אפילו על ידי תערובת לא אם תמצא לומר
במשהוא ,בנותן טעם מאי?
מפלג פליגי בה רב ושמואל ורבי יוחנן ,דרב אמר :חמץ בזמנו בין במינו בין שלא
במינו אסור ,לאחר זמנו במינו אסור ושלא במינו מותר.
ושמואל אמר :חמץ בזמנו במינו אסור במשהו ,ולא גזר שלא במינו אטו מינו .לאחר
זמנו בין במינו בין שלא במינו מותר.
ורבי יוחנן אמר :חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור בנותן טעם ,לאחר זמנו
בין במינו בין שלא במינו מותר.
הילכתא מאי? תא שמע ,דאמר רבא :הילכתאף חמץ בזמנו בין במינו בין שלא
במינו אסורף ולא יהיב ביה שיעורא .למימרא דבמשהו כרב .שלא בזמנו בין במינו
בין שלא במינו מותר ,ואף על גב דאיכא בנותן טעם .כרבי יוחנן ,דאמר חמץ בזמנו
במינו אסור ,שלא במינו בנותן טעם .שלא בזמנו ,בין במינו ובין שלא במינו מותר,
אף על גב דאיכא בנותן טעם .וכן הילכתא.

דרשה
אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו אור לארבעה עשר
גדי מקולס שרי ,ואפילו בפסח ,ולא קיימא הילכתא כרבי יוסי.
תנו רבנן :אי זהו גדי מקולס? כל שצלאו כולו כאחד .נחתך ממנו אבר או נשלק
ממנו אבר אין זה גדי מקולס,
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אי זהו גדי מקולס? מכתוב הידא של הלכות רבי לוי ורבי זכריה בשם רבי ברכיה:
אמרו בטכסיס של מלכים בא הקדוש ברוך הוא על המצרים ,בתחילה סכר להם
אמת המים ,ואחר כך הביא עליהם קולנים ,ואחר כך ירה בהם חצים ,ואחר כך
הביא עליהם לגיונות ,ואחר כך נתן להם דורבסיות ,ואחר כך ירה נפט בהן ,ואחר
כך השליך עליהן אבני בליסטרא ,ואחר כך העמיד עליהן כבשים ,ואחר כך חבשן
בפילקיות ,ואחר כך הוציא הגדול שבהן והרגו.
בתחילה סכר אמת המים ,שנאמר :ויהפך לדם יאוריהם ונוזליהם בל ישתיון.
הביא עליהם קולנים ,שנאמר :ותעל הצפרדע ,ואמר רבי יוסי בר חנינא :קירקורין
של צפרדעים היה להן קשה יותר מן הכל.
ירה בהם חצים הם כנים ,שנאמר :ותהי הכנם.
הביא עליהם לגיונות ערוב ,שנאמר :ויבא ערוב כבד ביתה פרעה.
נתן עליהם דורמסיות דבר ,שנאמר :דבר כבד מאד.
השליך עליהם נפט שחין ,שנאמר :ויהי שחין אבעבועות.
השליך עליהם אבני בליסטרא ברד ,שנאמר :ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך
הברד.
הביא עליהם כבשים ארבה ,שנאמר :נטה ידך על ארץ מצרים בארבה חבשן
בפילקיות,
חשך ,שנאמר :ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים.
הוציא הגדול שבהן והרגו ,זה מכת בכורות ,שנאמר ויך כל בכור במצרים ראשית
אונים באהלי חם .רבי לוי חתניה דרבי זכריה אמר :כאשר שמע למצרים יחילו
כשמע צור ,אמר רבי אלעזר כל צור מלא שבמקרא בצור המדינה הכתוב מדבר ,וכל
צר שבמקרא חסר ברומי המדינה הכתוב מדבר.
רבי לוי ברבי חנינה אמר :מי שפרע מן הראשונים הוא יפרע מן האחרונים.
מה מצרים צפרדעים ,אף כן ,שנאמר :קול שאון מעיר קול מהיכל,
מה מצרים כנים ,אף כן ,שנאמר :ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית,
מה מצרים ערוב ,אף כן ,שנאמר :וירשוה קאת וקיפוד וינשוף ועורב ישכנו בה,
מה מצרים דבר ,אף כן ,שנאמר :ונשפטתי אתו בדבר ובדם,
מה מצרים שחין ,אף כן ,שנאמר :וזאת המגפה אשר יגוף ה' את כל העמים אשר
צבאו על ירושלם המק בשרו והוא עומד על רגליו ,ועיניו תמקנה בחוריהן ולשונו
תמק בפיהן.
מה מצרים ברד ,אף אדום כן ,שנאמר :גשם שטף ואבני אלגביש אמטיר עליו ועל
אגפיו.
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מה מצרים ארבה ,אף כן ,שנאמר :בן אדם אמור למצרים כל כנף ויעל ,וכתיב:
ואכלתם לחם לשבעה ושתיתם דם לשיכרון.
מה מצרים חושך ,אף כן ,שנאמר :ונטה עליה קו תוהו ואבני בוהו.
מה מצרים מכת בכורים ,אף כן ,שנאמר :וירדו ראמים עמם ופרים עם אבירים וירדו
עמם ,וכתיב כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים.
ר' אבא בר כהנא ורבנן ,רבי אבא בר כהנא אמר :חושך ואפילה שימשו בארץ
מצרים שלשת ימים ,דכתיב :ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים ,אבל
תוהו ובהו לא שימשו בעולם הזה .והיכן עתידין לשמש ,בכרך של רומי ,שנאמר:
ונטה עליה קו תוהו ואבני בוהו:
ורבנן אמרי :אומות העולם שלא קיבלו את התורה שנתנה מתוך החושך ,עליהן
הכתוב אומר :כי הנה החושך יכסה ארץ ,אבל ישראל שקיבלו את התורה שנתנה
מתוך החושך ,שנאמר :ויהי כשמעכם את הקול מתוך החושך ,עליהן הכתוב אומר:
ועליך יזרח ה' וכבוד ה' עליך יראה .אמן.

פרשת שמיני
שאילתא פא
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל לאורויי הלכה למישרא ולמיסר ולטמויי
ולדכויי כדשתי חמרא כשיעור דמשכר
שנאמר :יין ושכר אל תשת .וכתיב בתריה :ולהבדיל בין הקדש ובין החול .וכתיב
בתריה :ולהורות את בני ישראל.
וכמה שיעורא דכד שתי אסור לאורויי ,כדתניא :יין ושכר אל תשת ,יכול יין כל שהוא,
או יין מגיתו ,תלמוד לומר :שכר .לא אמרתי אלא כשיעור המשכר ,ואי זה? זה
רביעית יין בן ארבעים יום .אם כן מה תלמוד לומר יין ,להזהיר על היין כל שהוא,
ועל יין מגיתו אם שתה רביעית לוג ,דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר :יין .אין לי אלא יין ,שאר משכרין מניין? תלמוד לומר :שכר ,אם כן
מה תלמוד לומר יין ,על היין במיתה ושאר משכרין באזהרה.
ר' אליעזר אומר :יין ושכר אל תשת ,אל תשת יין דרך שכרותו ,שאם הפסיק בה או
אם נתן לתוכו מים כל שהוא פטור .והכי קא אמר קרא :יין ,והוא שמשכר .ורבי
מאיר דאמר :אינו חייב אלא על היין ,יליף שכר שכר מנזיר ,מה נזיר שאר משכרין
לא ,אף כאן נמי שאר משכרין לא ,ואתיא יין להזהיר .ור' יהודה לא גמר שכר שכר.
כמאן אזלא הא דתניא אכל דבילה קעילית ושתה דבש וחלב ונכנס למקדש לוקה
ארבעים ,כר' יהודה.
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אמר שמואל בר אחיתיי ,אמר רב המנונא סבא ,אמר ר' יצחק בר אשיין ,אמר רב
הונא ,אמר רב :הלכה כרבי אליעזר .וקרי רב עליה דרבי אליעזר טוביינא דחכימי.
והני מילי רביעית אבל יותר מרביעית אף על פי דאפסיק ,ואף על גב דנתן לתוכו
מים אסור .רב אחא מהוצל הוה ליה למשרא נדריה .אתא לקמיה דרב אשי ביום
טוב ,אמר ליה :זיל האידנא ותא למחר דרב לא מוקים אמורא עליה מיומא טבא
לחבריה משום שכרות ,ואנא נמי משכרנא וכי תנן במתניתין ושאלין נדרין של צורך
שבת בשבת במקום דליכא שכרות .אמר ליה :והא אמר רב :הלכה כרבי אליעזר,
דאמר אם נתן לתוכו מים כל שהוא פטור מדלאו בחיותיה קא שתי ליה .אמר ליה:
אימור דאמר רבי אליעזר ברביעית .יותר מרביעית מי אמר? יותר מרביעית אפילו
מזוג נמי משכר.
ברם צריך שאר משכרין מי אית ליה לרבי אליעזר אי לא .כיון דאפקיה לשכר דרך
שכרותו ושאר משכרין לית ליה ,או דילמא אית ליה לדרך שכרותו ,ושאר משכרין
נמי .ומחמר טפי מרבי יהודה דמחייב נמי מיתה ,תא שמע ,דאמר רב :אכל תמרים
אל יורה ומדאמר רב הלכה כרבי אליעזר ,ואמר רב אכל תמרים אל יורה ,שמע
מינה אית ליה שאר משכרין נמי .וכן הילכתא.
שמיני שאילתא פב
שאילתא :דאסיר לאורויי כי משתכר אף על גב דלא עביד מעשה בשעתיה
דתניא :ולהבדיל בין הקודש ובין החול ,אלו חרמים וערכין והקדשות ,דכשהוא שכור
לא ילמד .בין הטמא ובין הטהור  -אלו הטומאות וטהרות .ולהורות  -זה הוראה דלא
לורי איסור והיתר ,אף על גב דלא עביד מעשה בשעתיה .את כל החוקים  -אילו
מדרשות ,אשר דבר ה'  -זה תלמוד ,ביד משה  -זו הלכה ,דלא לורי לא מן מדרש
לא מתלמוד ולא מהלכה ,יכול אפילו משנה? תלמוד לומר :ולהורות ,והאי לאו
הוראה הוא .ר' יוסי ברבי יהודה אומר :יכול אפילו תלמוד? תלמוד לומר :להורות.
כמאן אזלא הא דתניא :יצא שרץ טמא וצפרדע טהור ששתויי יין מורין בו ,לימא
סתמא כרבי יוסי ברבי יהודה .לא ,אפילו תימא רבנן ,הא זיל קרי ביה רב הוא.
ברם צריך הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה או כרבנן? הלכתא כרבנן ,דיחיד ורבים
הלכה כרבים .או דילמא הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה ,משום דמסתבר טעמיה
דמשנה .מאי טעמא? כיון דלא דמויי מילתא למילתא היא ,לא אתו למטעי ביה.
תלמוד נמי כיון דמיגרס גריס לא מיחלף ליה ולא אתו למטעי ביה.
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תא שמע ,דאמר רב :הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה .איני ,והא רב לא מוקים אמורא
עליה מיומא טבא לחבריה .אמאי ,והא תלמוד היא ,אמרי שאני רב דמורי מנפשיה.
ולוקים אמורא עליה ולא לורי מנפשיה ,סתם רב מורי ,ואגב דמפולפל אוריי מורי .וכן
הילכתא.
שמיני שאילתא פג
שאילתא :דאסר להון לדבית ישראל למיכל בשר בהמה טמאה וחיה טמאה.
הידא מינייהו טמאה והידא מינייהו טהורה? מעלת גרה ומפרסת פרסה טהורה,
מפרסה פרסה ולא מעלת גרה ,מעלת גרה ולא מפרסת פרסה ,לא מעלה ולא
מפרסת – טמאה .שנאמר :זאת החיה אשר תאכלו ,וכתיב :כל מפרסת פרסה.
אילו בהמה טהורה שילדה מין בהמה טהורה אסור באכילה ,כדתנן :מה הן
באכילה? בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה מותר באכילה ,וטמאה שילדה
מין בהמה טהורה אסור באכילה ,שהיוצא מן הטמא טמא ומן הטהור טהור .דג
טמא שבלע דג טהור מותר באכילה ,וטהור שבלע דג טמא אסור באכילה ,לפי שאין
גידוליו ממנו.
מנהני מילי? דתנו רבנן :אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה ,יש לך מעלה גרה
ומפריס פרסה ואי אתה אוכלו ואי זה? זה טהור הנולד מן הטמא .יכול אף טמא
הנולד מן הטהור כן ,והכי קאמר :דבר הבא ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה אי
אתה אוכל ,תלמוד לומר :גמל הוא טמא הוא ,חד לשליט בעולמו יודע שאין לך דבר
שמעלה גרה וטמא אלא גמל ,ואידך הוא טמא ואין טמא הנולד מן הטהור טמא אלא
טהור.
רבי שמעון אומר :מה תלמוד לומר גמל גמל שני פעמים? אחד גמל הנולד מן
הגמלה ואחד הנולד מן הפרה .והילכתא כרבנן ,דהא יחיד ורבים הלכה כרבים .ועוד
סתם לן מתניתין כוותייהו ,דתנן :מהן באכילה בהמה טהורה שילדה מין בהמה
טמאה ,מותר.
ברם צריך אילו מין בהמה טמאה דכריך אחר בהמה טהורה ,כגון חזיר אחר רחל,
ויניק מינה כדירכה דוולד מאימיה ,מהו באכילה ,מי חיישינן דילמא רחמתיה והאי
ולד דטמאה הוא ואסור אי לא .מתנא תנן לעניין בכורה ,רבן שמעון בן גמליאל
אומר :הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים ,אין חוששין שמא בנה של אחרת
הוא .וקיימא לן הלכה כרבי שמעון בן גמליאל דאמרינן הלכה כרבן שמעון בן
גמליאל בכוליה פרקין לבר מפלוגתא.
ומאי טעמיה דרבן שמעון בן גמליאל דפטר מבכורה .משום דלא חיישינן לרחומי ,או
דילמא לעולם חיישינן לרחומי ,והיינו טעמא דרבן שמעון בן גמליאל דפטר דאינה

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

182

מרחמת אלא אם כן יולדת ,אם תמצא לומר טעמיה דרבן שמעון בן גמליאל דאינה
מרחמת אלא אם כן יולדת ,הני מילי מינה חזיר אחר רחל ,דלאו מינה הוא ,מי
חיישינן לרחומי ואסור באכילה ,או דילמא לא חיישינן לרחומי ודאי מילד ילידתיה
ושרי.
תא שמע ,דאמר רבה בר בר חנה ,אמר רבי יוחנן :ראה חזיר שכרוך אחר רחל
פטורה מן הבכורה ,דילמא בנה הוא ,ואסור באכילה עד יבוא ויורה צדק לכם.
וקיימא לן הלכה כרבי יוחנן דאמר כרשב"ג דפטר מן הבכורה ,ולעניין אכילה אסור,
ואפילו דלאו מינה נמי חיישינן לרחומי ,אימור בתר דאוליד רחימתיה ,עד יבוא ויורה
צדק לכם דברה הוא .וכן הילכתא.
שמיני שאילתא פד
שאילתא :דאסר להון לדבית ישראל למיכל בשר שקצים ורמשים
שנאמר :כל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לכם .ואמר אביי :אכל פוטיתא לוקה
ארבעה ,אכל נמלה לוקה חמש ,צירעה לוקה שש.
אכל פוטיתא לוקה ארבעה ,דכתיב בדגים :ושקץ יהיו לכם ,וכתיב בשרצים :אל
תשקצו ולא תטמאו תרין ,וכתיב בהאי פסוקא השרץ השורץ סתמא ,לא שנא דים
ולא שנא דיבשה .הני דויקרא וכתיב במשנה תורה :כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת
לא תאכלו.
אכל נמלה לוקה חמש ,דכתיב :וכל השרץ השורץ על הארץ וגו' וכל הולך על כפיו
כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע וגו' אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ
השורץ.
אכל צירעה לוקה שש ,חמש הני דשרצים ,ואידך כל שרץ העוף טמא הוא לכם ,לא
יאכלו.
ואילו שרצים דגדלי מאוכלא וממשקה הנהו לאו כשרצים דמו אלא כאוכל ומשקה
דמו ,כגון בישרא וכוורי דאתליעו שרין .כדאמר רבינא :לאימיה אבלע לי ואנא איכול,
דתניא :על הארץ ,להוציא את הדרנין שבעדשין ואת היתושין שבכליסין ואת
התולעים שבתמרים ושבגרוגרות .אמר ליה רב משרשיא בריה דרבי אחא בר נפחא
לרבינא :והא תניא :את נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה ,אמר ליה :הכי
השתא ,התם בהמה בשחיטה משתריא לכי שחיט לה לבהמה אהניא לה שחיטה,
לדידהו לא אהניא להו שחיטה ,והויא לה כאבר מן החי ולא מיתר בשחיטה דבהמה.
אבל בשר ודגים כי גדלי היתירא הוא .והני מילי היכא דלא אתפרוש מאוכלא
וממשקה ,אבל אפרוש קרינן ביה השרץ השורץ על הארץ ,ואיתסר ליה .דכתיב :כל
השרץ ,לרבות הא דאמר רב הונא :לא לישפי איניש שכרא בציבתא באורתא דילמא
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פריש תולעתא ממנא לצבתא והדר נפיל לכסא ולאו אדעתיה ,והוה ליה השרץ
השורץ על הארץ.
אי הכי אפילו בחביתא לא לישפי נמי ,דילמא פריש לדפנא דחביתא והדר נפיל
למנא והוה ליה השרץ השורץ על הארץ .דפנא דחביתא היינו רבותייהו .ומנא
תימרא דשאני מקום רבותייהו ,דתניא :מניין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה
ושותה מהן ואינו נמנע? תלמוד לומר :תאכלו כל אשר במים ,והא קא פריש לדופני
הבור .אלא התם אמרין היינו רבותייהו הכא נמי היינו רבותייהו ,א"ל רב חסדא לרב
הונא :תניא דמסייע לך :כל השרץ השורץ על הארץ ,לרבות את היבחושין שסיננן.
ברם צריך הני מילי היכא דגדלי מפירי בתר דתלישי מארעא .היכא דגדלי מפירי
מקמי דנתלשי מארעא מאי ,מי אמרינן כיון דמאוכלא גדלי אף על גב דלא תלישי
לאו שרץ השורץ על הארץ קרינן להו ,או דילמה כיון דמחברי בארעא כגופא דארעא
דמו וקרינן בהו השרץ השורץ על הארץ .תא שמע ,דאמר שמואל :קישות שהתליע
באיביה אסורה משום שרץ השורץ על הארץ .לימא מסייעא ליה ,תני חדא על הארץ
להוציא את הזיזין שבעדשים ואת היתושין שבכלסין ותולעין שבגרוגרות ותמרים.
ותניא אידך :כל השרץ השורץ על הארץ ,לרבות תולעים שבעיקרי זתים ושבעיקרי
גפנים ,מאי לאו ,כאן באיביה וכאן שלא באיביה .לא לעולם אימא לך באיביה שריין,
וכי תניא ההיא דאסיר תולעת דאילן גופיה ,דכי ארעא דמי ולאו אוכלא הוא ולא
למתלש קאים .דיקא נמי דקתני שבעיקרי זתים .ולא סבירא לן כי שינויין אלא
כשמואל ,דאמר רב פפא :הני תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא שריין ,וכן
הילכתא.

פרשת תזריע
שאילתא פה
שאילתא :דאילו איתתא דילדה בן זכר שבעה יומי קמאי אסירה לגברה
שנאמר :אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים .ובאורתא דשבעה נוגהי
תמניא איברי לה עלמא טבלא ומשתריא לגבראף ואף על גב דחזיא דם בכל הני
שבעה לא מיקבעה בזבה ולא צריכה שבעה נקיים ,דתניא :כימי נדת דותה תטמא,
כימי נדתה כך ימי לידתה ,מה ימי נדתה אין ראויין לזיבה ואין ספירת שבעה עולה
מהן ,כך ימי לידתה אין ראויין לזיבה ואין ספירת שבעה עולה מהן.
למשלם שבעה עד תלתין ותלתא ,כל דם דחזיא טהור הוא ושריא לגברא ,שנאמר:
ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה.
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והיכא דאוליד נקבה אסורה לגברא ארביסר יומי ,שנאמר :ואם נקבה תלד וטמאה
שבועים כנדתה ,ואף על גב דחזיא בהן דמא לא מיקבעא בזיבה ולא צריכה שבעה
נקיים ,דכתיב :וטמאה שבועים כנדתה ,מה ימי נדתה אין ראויין לזיבה ואין ספירת
שבעה עולה מהן כך ימי לידתה אין ראויין לזיבה ואין ספירת שבעה עולה מהן.
למשלם ארביסר ועד שיתין ושתא כל דם דחזיא טהור הוא ושריא לגברא ,שנאמר:
וששים יום וששת ימים תשב בדמי טהרה .ודאי חזיא תלתא יומי מיקמי מילדה
איקבעא לה בזבה וצריכה למיתב שבעה נקיים ,והני מילי היכא דחזיתיה לההוא דם
בשופי דלאו מחמת ולד הוא.
אי נמי :חזאי בקושי מעיקרא ,ולבסוף חזאי בשופי ,ונח מעת לעת ,דאמרינן
איגליאת מילתא דקושי קמא לאו מחמת וולד הוה .דתניא :המקשה כמה תשפה
ותהא זבה ,מעת לעת .דברי רבי אליעזר והלכה כדבריו .ואמר רב יהודה אמר
שמואל :הלכה כרבי אליעזר בארבע ,וחדא מינייהו הא .אבל חזאי בקושי ,אי נמי:
חזת תרי יומי בשופי ושלישי חזאי בקושי ,דהוה לה מחמת וולד  -טהור הוא,
דכתיב :ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים ,דמה מחמת עצמה ולא מחמת וולד.
ודוקא בן קיימא ,אבל נפל אין קושי לנפלים ,דאמר האי דם מחמת נפשה חזת.
ואפילו חזת תרין יומי ואפילה לשלישי ,אמרינן אי איפשר לפתיחת הקבר בלא דם,
והוו להו תלתא .דאדבריה רבא לבר שמואל מר ודרש קישתה שנים ולשלישי
הפילה ,צריכה שתשב שבעה נקיים ,אלמא אין קושי לנפלים ,ואי אפשר לפתיחת
הקבר בלא דם.
אמר ליה רב פפא לרבא :למה לי שני ימים ,והא אמר רבי זירא :בנות ישראל הן
החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים .אמר
ליה :אנא אמינא לך איסורא ,ואת אמרת לי חומרא .היכא דאחמור אחמור ,היכא
דלא אחמור לא אסרינן עלייהו .ואילו היכא דאפילה ולא ידעה האי דאפיל אי זכר
הוא אי נקבה ,יתבה ארביסר לחומרא ,והיכא דאפיל ליום מ"א חוששת לוולד ,ליום
מ' אינה חוששת לולד ,אלמא לא גמרא צורתיה דוולד עד דמלו ליה מ' יומין מלאים.
ברם צריך ,לוולד לא חיישא ,לנדה מי חיישא אי לא .מי אמר אף על גב דלא גמר
צורתיה דוולד ,כיון דאפילה אי איפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,או דילמא הני מילי
היכא דגמר צורתיה דולד דמפתח טפי אבל מ' דלא נגמרה צורתיה ,לאו פתיחת
הקבר הוא ,ואי חזי דם הוא דחיישא ,ואי איפשר לפתיחת הקבר בלא דם לא
אמרינן.
תא שמע ,דתנו רבנן :יולדת שוחטין וזורקין עליה יום מ' לזכר ויום פ' לנקבה ,וקשיא
לן יום ארבעים לזכר ויום פ' לנקבה ,אימור דאמרינן שוחטין וזורקין על טבול יום ועל
מחוסר כפרה דחזי למיכל פיסחא לאורתא .הכא לאימת מתיא כפרה למחר,
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לאורתא לאו בת מיכל פסח היא ,ומוקמינן לה יום מ' לזכר לצורת זכר ,ויום פ'
לנקבה לצורת נקבה ,ומני רבי ישמעאל היא דאמר זכר למ"א ונקבה לפ"א ,ואמרינן
האי מי איצטריכא ליה ,והא אמרת אינה חוששת לוולד מהו דתימא אי אפשר
לפתיחת הקבר בלא דם ,ונדה היא קמ"ל דהיכא אמרינן אי איפשר לפתיחת הקבר
בלא דם ,היכא דגמר צורתיה דוולד דמיפתח טפי ,אבל הכא כיון דלא גמר צורתיה
דוולד לא מיפתח טפי ,ואפשר לפתיחת הקבר בלא דם וכן הילכתא.
תזריע שאילתא פו
שאילתא :דאילו איתתא דילדה זכר ונקבה ,יהבינן לה ימי טומאה דנקבה ארביסר
יומי וימי טהרה דנקבה שיתין ושיתא .והיכא דאולידה חד ובתר כמה ימים אולידה
אחרינא ,יתבה ימי טומאה וימי טהרה לשני .ואילו איתתא דאפילה שיליא בעלמא,
אף על גב דלית בה ולד אמרינן אי אפשר לשיליא בלא ולד ואיתמוחי הוא דאיתמח
הולד ,ויתבה ימי טומאה דנקבה .והיכא דילדה ולא שדא שיליא ,ובתר כמה יומי
שדא שילי,א לא לימא מר דשיליא דולד קמא איתמוחי איתמח והא שיליא דולד
אחרינא הוה ביה ואיתמח הולד ותיתב ימי טומאה מרישא ,אלא אמרינן הא שיליא
דולד קמא הוא ,ואישתהוי הוא דאישתהי בתריה .דאמר מר :מעשה היה ותלו את
השיליא בולד כ"ג ימים .והני מילי כי תלינן בבן קיימא דאית ביה חיותא דאמרינן
בזעא לשיליא ונפק .אבל בנפל לא תלינן ,דאם איתא דהא שיליא דההוא נפל הוויי
בהדיא הוה אתיא ,אלא שיליא דההוא נפל איתמח והא שיליא ולד הוה בה ואיתמח,
ובעיא למיתב ימי טומאה.
ברם צריך אילו היכא דילדה ויתבה ימי טומאה ובתוך ימי טהרה הדר אפילה נפל
דיומי טומאה אית לה וימי טהרה לית לה ונפוק ימי טומאה דשני ועדיין ימי טוהר
דראשון לא נפוק מהו לאשלומי לה ימי טהרה עד דמשלמין דולד ראשון.
אי נמי :ולד ראשון נקבה וולד שני זכר ,ונפוק ימי טומאה וטהרה דשני זכר ועדיין
דנקבה לא מלו מי הדרינן ומלינן ליה ימי טהרה עד דשלמין דנקבה אי לא מי אמרינן
כיון דלענין קרבן בתר לידה קמייתא אזלינן ועד תמנין וחד לא מתיא קרבן אלמא
איתינון להנהון ימי טהרה דולד קמא לענין דם טוהר נמי איתינון ,או דילמא דאפסיק
ימי טומאה אפסוק ומקרבן לא ילפינן .תא שמע ,דתנו רבנן :ושלשים יום יכול בין
רצופים בין מפוזרים ,תלמוד לומר :יום ,מה יום רצוף אף שלשים כולם רצופים.
ותניא גבי ששים וששת כי האי גונא.
אי נמי ברם צריך יולדת בזוב צריכה שתשב שבעה נקיים היכא דלא חזיא דם בהנך
ימי טומאה דלידה או דזכר או דנקבה מהו דיסלקון לספירת זיבתה מי אמרינן נקיים

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

186

מדם בעינן והא איכא או דילמא נקיים מטומאת לידה בעינן והני יומי כיון דאי לאו
זבה היא הא מטמן וקיימן בטומאת לידה וכמה דקא חזיא בהון דם דמו ולא סלקין
לה.
תא שמע ,דאיבעיא להון לרבנן ימי לידתה שאינה רואה בהן מהו שיעלו לספירת
זיבתה? אמר רב כהנא :תא שמע ,ראתה שנים ולשלישי הפילה ,ואינה יודעת מה
הפילה או זכר או נקבה או ולד או רוח ,הרי זו ספק לידה ספק זיבה מביאה קרבן
ואינו נאכל ,ויומי לידתה שאינה רואה דם עולה לה לספירת זיבתה.
אמר רב פפא :שאני הכא דאיכא למימר יולדת זכר היא והנך ז' יומי יתירי דקא
יתבא ליסלקון לה לספירת זיבתה.
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא :ביולדת זכר איכא לספיקא ביולדת
נקבה ליכא לספיקא אלא לאו ש"מ עולין לה ש"מ .ורב פפא סבר :שאני הכא דהוה
לה ספיקא ואף על גב דתניא :מה ימי נדתה אין ראויין לזיבה ואין ספירת שבעה
עולה מהן אף ימי לידתה אין ראויין לזיבה ואין ספירת ז' עולה מהן .ותניא אחריתי:
האשה שיצאתה מליאה ובאה ריקנית והביאה לפנינו שלשה שבועים טהורים,
אמרינן שבוע ראשון ושבוע שני יולדת נקבה היא ,ושבוע שלישי יולדת נקבה בזוב
היא .למימר דאין עולין הנהי רבי אליעזר אינון דאמר :דבר שאינו גורם סותר וכיון
דלידה סתרא ולא סלקא אלא לרבנן ,דאמרי לידה לא סתרא ,מיסק נמי להו סלקא,
דתניא רבי מוריינוס אומר :אין לידה סותרת בזיבה .ואיבעיא להו מהו שתעלה ,אמר
אביי :אינה סותרת ואינה עולה מהן .רבא אמר :אינה סותרת ועולה ,והני מתנייתא
רבי אלעזר היא והילכתא כרבא.
אי נמי ברם צריך אילו היכא דקא שפעה מתוך שבעה לאחר שבעה ,מתוך י"ד
לאחר י"ד ,דלא אפסיק בין דם טמא לטהור ,האי דם בתרא דם טהור משוינן ליה אי
לא .א"נ מתוך שלשים ושלשה דזכר לאחר שלשים ושלשה ,או מתוך ששים וששה
דנקבה לאחר ששים וששה ,ולא פסיק בין דם טמא לטהור ,האי דם בתרא דם טמא
משוינן ליה אי לא .האי דאמר רחמנא לאחר שבעה דזכר ולאחר י"ד דנקיבה טהור
הוא ,משום דאפסיק מעיין טמא ומפתח מעין טהור ,והא לא פסק ,או דילמא חד
מעיין הוא ,ורחמנא טהריה ,לא שנא פסק ולא שנא לא פסק .וכן נמי במישלם יומי
טהרה למיעל יומי טומאה.
מיפלג פליגי רב ולוי בהא מילתא ,דאיתמר רב אמר :מעיין חד הוא והתורה טמאתו,
בין פסק בין לא פסק ,והתורה טיהרתו .ולוי אמר :ב' מעיינות הן ,נסתם הטמא
נפתח הטהור נסתם הטהור נפתח הטמא .והני מילי היכא דפסיק ,דודאי איסתתים
ליה .היכא דלא פסיק הא לא איסתתים.
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הלכתא כמאן ,כרב או כלוי? תא שמע ,דאמר ליה רבינא לרב אשי ,אמר לי רב שמן
מסיכרא איקלע מר זוטרא לאתרין ודרש הלכתא כרב לחומרא לאחר שלשים
ושלשה יום ,אבל לא לקולא לאחר שבעה .והלכתא כותיה דלוי לחומרא .רב אשי
אמר :הלכתא כותיה דרב בין לקולא בין לחומרא .דרש מרימר הלכתא כותיה דרב
בין לקולא בין לחומרא ,והלכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומרא וכן הלכתא.
תזריע שאילתא פז
שאילתא :דאילו איתתא דמפלא נפלא בזימנא קמייתא והדר מיעברא וילידא
ההוא ברא דילידא מיחייב למיתן ה' סלעים לכהן ולעניין בכורה נוטל פי שנים.
ברם צריך אילו איתתא דאיעברא תרין בנין ובעידן מילדא נפק פדחת דחד מינייהו
ואחיתת ביה חייתא סימנא ,והדר על ונפק חבריה ,ולבסוף נפק ההוא דאחתת ביה
חייתא סימנא ,לענין פטר רחם מיחייב למיתן ה' סלעים לכהן ,דהא נפק אפותיה
ברישא לענין פי שנים מי שקיל ,מי אמרינן בהכרת פנים תלה רחמנא ,שנאמר :כי
את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים ,והאי נמי אית ליה הכר פנים ,או
דילמא כיון דעל ונפק חבריה כולי,ה הילכך ההוא דנפק כוליה הווי בכור.
תא שמע ,דאמר ריש לקיש :פדחת פוטרת בכל מקום חוץ מנחלה .ורבי יוחנן אמר:
אפילו נחלה .כיון דנפק פדחת אף על גב דעל ונפק חבריה נוטל פי שנים ההוא
דנפק פדחת ברישא וכן הלכתא.
שאילתא :דאילו טבח ששקל בשר ושקל עמו מתנות ונתן לישראל ובא כהן
ליטול מתנות עם מי יש לו דין עם הטבח או עם ישראל.
שנו חכמים :לקח הימנו במשקל נותן לכהן ומנכה לו מן הדמים .אמר רב :זו ששנו
חכמים ,מנכה לו מן הדמים בששקל ישראל עצמו אבל שקל טבח ונתן לו הדין עם
הטבח וכן הלכתא.

פרשת מצורע
שאילתא פח
שאילתא :דאילו מאן דמתייליד ביה נגעא צריך לאחווייה לכהן אי נגע טמא הוא
מטמא ליה.
וטומאת נגעים טומאה יוצאה מגופו הוא ואסור לאכול בתרומת חוצה לארץ ,דאמר
שמואל :אין תרומת חוצה לארץ אסורה אלא במי שטומאה יוצאה עליו מגופו ,והני
מילי באכילה ,אבל בנגיעה לית לן בה .ואי נגע טהור הוא מטהר ליה כהן ,שנאמר:
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אדם כי יהיה בעור בשרו וגומר .והי מינייהו טמאין והי מינייהו טהורין .כדתנן:
מראות נגעים שנים שהן ארבע בהרת עזה כשלג שנייה לה כסיד ההיכל שאת
כצמר לבנה שנייה לה כקרום ביצה ,וכי מיתיליד ביה נגעא שיעור כמה מטמא
כגריס ,והיכא דאיכא חצי גריס מהאיך דעזה כשלג וחצי גריס מהאיך דכסיד ההיכל
תולדה דידיה הוא ומצטרפי להדדי חצי גריס מכצמר לבן וחצי גריס מכקרום ביצה
תולדה דידיה הוא ומצטרפי להדדי.
דתניא :אמר רבי יוסי :שאל רבי יהושע בנו של רבי עקיבא את רבי עקיבא :מפני מה
אמרו מראות נגעים שנים שהן ארבעה? אמר לו :אם לאו מה יאמרו? אמר לו:
יאמרו מכקרום ולמעלה טמא ומסיד היכל ולמעלה טמא ,ומצטרפין זה עם זה .אמר
לו :לומר לך כל כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן אינו רואה את הנגעים ,ומנלן
דבהרת לבנה טפי .אמר אביי :דכתיב :ואם בהרת לבנה היא היא לבנה ואין אחרת
לבנה .ולא מטמא בהרת לבנה ותולדתה אלא דמתחזיא דעמקא בבשרא ,דכתיב:
ומראה עמוק מן העור .ותניא :כמראה חמה העמוקה מן הצל ,ושאת ותולדותיה לא
מטמא אלא מתחזיא גבוהה מן כוליה בשרא .דתניא :שאת ,אין שאת אלא גבוה ,וכן
הוא אומר :על כל הגבעות הנשאות ,ומנלן דאית לה תולדה? דכתיב :ולשאת
ולספחת ולבהרת .ותניא :אין ספחת אלא טפלה ,וכן הוא אומר :ספחני נא אל אחת
הכהונות אשכחן תולדה לשאת תולדה ,לבהרת מנלן? אמר רבי זירא :נאמר לבנה
בשאת ונאמר לבנה בבהרת ,מה להלן יש לה טפילה אף כאן יש לה טפילה .תנא
במתניתא :הטיל הכתוב לספחת בין שאת לבהרת לומר לך כשם שיש טפילה לזו
כך יש טפילה לזו .אמר מר :שאת כצמר לבן ,אמר רב ביבי אמר רב אשי :כצמר נקי
בן יומו שמלבנין אותו למלת ואילו חתן דאיתיליד ביה נגעא נטרינן ליה עד
שמשלימין לה שבעה יומי משתה ,והדר חזי ליה כהן ומטמא ליה ,דתניא :חתן
שנולד בו נגע נותנין לו ז' ימי משתה לו ולביתו ולכסותו וכן ברגל נותנין לו ז' ימי
הרגל ,מאי טעמא? וביום הראות בו בשר חי יטמא בו ,כתיב :יש יום שאתה רואה
בו ויש יום שאין אתה רואה בו ,ולא חזינן נגעים לא בשחרית ולא בין הערבים ולא
בתוך הבית ולא ביום המעונן מפני שכהה נראית כעזה ,ולא בצהרים מפני שעזה
נראית ככהה.
ברם צריך קרוב מהו לראות הנגעים? כיון דזכות וחובה לגביה דההוא דנולד ביה
נגעא לטהוריה ולטמוייה כי דינא דמי ,וקרוב לא מיכשר ,או דילמא כיון דמראות
נגעים בכהן חידוש הוא ,דאילו דינא מיכשר בין כהן בין ישראל ,דכתיב :לפני
הכהנים והשופטים ,ואילו נגעים לא אכשר רחמנא אלא בכהן ,ואי לא גמיר כהן חזי
ליה מאן דגמיר ,ואמר ליה לכהן אימא טמא ואומר :טמא ,וכיון דחידוש הוא אין לך
בו אלא חידושו בלבד .כהן וישראל אסור אבל קרוב כשר ,ואשכחן כמו דלענין דינא
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בעינן ג' ואילו נגעים יחיד כשר ,דכתיב :אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו ,הילכך
כהן בעינן קרוב לית לן בה.
תא שמע ,דתניא :היה רבי מאיר אומר :מה תלמוד לומר ועל פיהם יהיה כל ריב וכל
נגע ,וכי מה ענין ריבים אצל נגעים? נגעים בעינן כהנים דינין לא בעינן כהנים? אלא
להקיש ריבים לנגעים ,מה נגעים ביום אף ריבים ביום ומה נגעים שלא בסומין,
דכתיב :לכל מראה עיני הכהן ,אף ריבים שלא בסומין .מה ריבים שלא בקרובים,
שנאמר :לא יומתו אבות על בנים ,על פי בנים אף נגעים שלא בקרובים ,אי מה
ריבים בג' אף נגעים בג' ודין הוא ממונו בג' גופו לא כל שכן? תלמוד לומר :והובא
אל אהרן הכהן וגו' ,מלמד שאפילו כהן אחד רואה את הנגעים וכן הילכתא.
אי נמי הכי מנא דאיתיליד ביה נגעא מנא דעמרא או מנא דכיתנא או שתיא דעמר'
או שתיא דכיתנא.
אי נמי :מנא דמשכא צריך לאחווייה לכהן אי נגע טמא הוא מטמא ליה כהן ,דכתיב:
והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים .וכתיב :או בשתי או בערב
והיה הנגע ירקרק או אדמדם ואפילו שלש על שלש דצמר או דפשתן מטמא
בנגעים .דתניא :בגד ,אין לי אלא בגד ,ג' על ג' מניין? תלמוד לומר :והבגד כי יהיה
בו נגע צרעת ושאר מינין כגון צמר גפנים צמר גמלים צמר ארנבת ונוצה של עזים,
השיריים והכלך והסריקון אין מיטמא בנגעים ,דכתיב :צמר ופשתים ,צמר ופשתים
למעוטי שאר מינין בין שלש על שלש בין בגד גדול וכי חזי ליה כהן מסגיר ליה ז'
יומין ,דכתיב :והסגירו שבעת ימים .וכי חזי ליה ביום ז' דפשה ליה ממאי דהואי טפי
מחליט ליה ובעי למישרפיה לכוליה מנא ,מנלן? דכתיב :וראה את הנגע ביום
השביעי ,דבזע ליה שריף ליה ,דכתיב :ואי לא פשה בעי חווריה ברשותא דכהן,
דכתיב :וצוה הכהן וכבסו את אשר בו הנגע ,ואי מכבסינן ליה מכבסינן ליה בשבעה
סמנין ,דאמר רב נחמן ,אמר רבא בר אבוה :דם חטאת ומראות נגעים צריכין שבעה
סמנין והדר מסגיר ליה שבעת ימים ,שנית אי לא חזיתיה אי מיורקיה או מסומקיה
אף על גב דלא פשה בעי שריפה ואי חזיתיה בשביעי לתכבוסת קרע ליה לההוא
ניגעא וכוליה בגד טהור הוא ומהכא ילפינן לה דעור בר כיבוס הוא והיכא דאייזום
ליה מידי אסיר ליה לחווריה במיא בשבתא דתנן :לעניין דם חטאת אחד הבגד ואחד
השק ואחד העור טעון כיבוס ואמרינן עור בר כיבוס הוא ורמינהי היתה עליו לשלשת
מקנחה בסמרטוט היתה על של עור נותנין עליה מים עד שתכלה.
אמר אביי :לא קשיא ,הא רבנן והא אחרים ,מאן אחרים? רבי מאיר היא ,דתניא:
לעניין דם חטאת הבגד והשק מכבסן הכלי והעור מגרדן ,אחרים אומרים :הבגד
והשק והעור מכבסן והכלי מגרדו ,והא אמר רבי חייא בר אשי :זמנין סגיאין הוה
קאימנא קמיה דרב ואייזום ליה נעליה בשבת ושכשכו ליה במים כרבנן ,אלמא עור

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

190

לאו בר כיבוס הוא ,והא כתיב בנגעים :או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע,
אלא אמר רבא :ברכין כולי עלמא לא פליגי דבני כיבוס נינהו ,אלא כי פליגי בקשין
ואחד הבגד ואחד השק ואחד העור ברכין ,ודברי הכל דרבי חייא בר אשי בקשין
וכתנא קמא ,כדכתיב בנגעים :אשר תכבס .ומוקים לה תנא קמא ברכין ,והדר אמר
רבא :לאו מילתא הוא דאמרי ליקום ,ולימא ליה קרא ברכין ,כתיבת מי לא עסקינן
בכלי אובלוסמוס הבא ממדינת הים ואמר רחמנא אשר תכבס הדר אמר רבא לגבי
צרעת כולהו רכין נינהו ,איידי מגופיה מתילדה מפחת ליה צרעת משוייא לה רך,
אלא אי קשיא לי .הא קשיא לי הני כרים וכסתות רכין אינון ,ותנן :נותנין עליה מים
עד שתכלה ,אלא אמר רבא :כל כיבוס דלית ליה כיסכוס לא כיבוס הוא כדר' חייא
בר אשי ,שכשוכי אין כסכוסי לא ,אי ברכין וכדברי הכל אי בקשין כאחרים ,אם כן
אפילו דבגד נמי יתן עליה מים עד שתכלה ולא לכסכס בגד שרייתו היא כבוסו .רבא
לטעמיה דאמר רבא :זרק סודר למים חייב זרק זרע פשתן למים חייב ,בשלמא
סודר דקא עבוד כיבוס ,אלא זרק זרע פשתן למים מאי טעמא? אילימא משום
דקדח והוה ליה כזריעה ,אפילו כל זרעים נמי אלא משום דשדי רירא ומדביק הוה
ליה כליישא ,דרש רבא :מותר לכבס מנעל בשבת .א"ל רב פפא לרבא :והא אמר
רב חייא בר אשי :שכשוכי אין כסכוסי לא ,הדר אוקים רבא אמורא עליה ודרש
דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי ,ברם כך אמרו שכשוכי אין כסכוסי לא .והא
רבא לבתר דאמרה הכי סברה .וסנדל מוחלט אף על פי דלשריפה קאי טמויי מטמא
ולא אמרינן כמאן דשרוף דמי .דתניא :מטלית שיש בה שלש על שלש אף על פי
שאין בה כזית ,כיון שנכנס רובה לבית טהור טמאתו ,מאי לאו מוחלטת לא מוסגרת
אי ,הכי אימא סיפא ,היו בה כמה זתים כגון שנכנס לבית טהור טמאתו אי אמרת
בשלמא מוחלטת היינו דאיתקש למת ,אלא אי אמרת מוסגרת אמאי איתקש למת?
שאני התם דאמר קרא :ושרף את הבגד אפילו בשעת שריפה קרוי בגד ודאמי כמאן
דאיתיה.
ברם צריך מהו למיחלץ ביה יבמה ,מי אמרינן כיון דלשריפה קאים כל העומד
לשריפה כשרוף דמי הילכך לאו מנעל הוא וליתיה לחליצה ,או דילמא כיון דלענין
טומאה אמרינן כמאן דאיתיה דמי דמן דנגע ביה מטמא ליה ,ולא אמרינן כשרוף דמי
אפרו טהור הוא ,לענין חליצה נמי ילפינן ליה מטומאה.
ואם תלמוד לומר ילפינן ליה מטומאה ,סנדל של עיר הנדחת מהו? מי ילפינן ליה
מנגעים ,דאע"ג דלשריפה קאים אמרינן כמאן דאיתיה דמי ,או דילמא מנגעים לא
ילפינן שאני נגעים דאחמר ביה רחמנא.
תא שמע דאמר רבא :הילכתא אחד סנדל מוסגר ואחד סנדל מוחלט ואחד סנדל של
עיר הנדחת לע"ז לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה כשרה ,אחד סנדל של תקרובת
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ע"ז היכא דעבודתיה בכך כגון אבנים של מרקוליס והא בעינן זריקה משתברת
וליכא דאמר מר :שבר מקל בפניה חייב ונאסרת ,זרק מקל בפניה חייב ואינה
נאסרת ,כגון שקיצעו מתחילה לכך אחד סנדל של עיר הנדחת ושל זקן העשוי
לכבודו לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה פסולה ,של זקן העשוי לכבודו ושל תקרובת
ע"ז משום דלא עבדי להילוכה של עיר הנדחת משום דלשריפה קאי כמו דשרוף
דמי ,אלמא מוחלט כיון דלעניין טומאתו אמרינן כמאן דאיתיה דמי ,דהא גלי רחמנא
והבגד לעניין חליצה נמי אמרינן כמאן דאיתיה דמי של עיר הנדחת אמרינן כמאן
דשרוף דמי ,כיון דלשריפה קאי ולא ילפינן מנגעים דהא אחמרו ביה רבנן במילי
יתירתא ,אי נמי אוקמוה אליישא.
אי נמי ברם צריך כלי עור רכין הא קא אמרינן דבני כיבוס נינהו ואסיר לכסכוסינהו
קשין בני כיבוס נינהו ואסיר לכסכוסן ,או לא בני כיבוס נינהו ומותר לכסכסן ,אמרי
קשין מכסכסן דחייף להו מיחף במיא דאריך להו מירך במייא דהווה ליה כסכוס
מיפלג הא קא אמרינן דפליגי אחרים ותנא קמא.
הלכתא מאי? הלכתא כתנא קמא דאמר קשין ככלי עץ ,ושאר מינין דמו דגרידי ליה
לההוא דם חטאת ובשבת שרי למחפייהו ושרי למירכייהו דהא לאו בני כיבוס נינהו,
או דילמא הלכתא כאחרים דאמרי בני כיבוס נינהו ,וגבי דם חטאת בעי מחפייהו
ומרכינהו ובשבת אסור למחפייהו ולמירכינהו ,תא שמע ,דרש רבא :מותר לכבס את
המנעל .אמר ליה רב פפא לרבא :והאמר רב חייא בר אשי שכשוכי אין כסכוסי לא,
ולא קא משני ליה רבא הא בקשים הא ברכין ,הדר אוקים רבא אמורא עליה ודרש
כיבוס אסור שכשוך מותר ,ולא קא מפליג בין קשין בין רכין אלמא הלכתא כאחרים.
אי נמי :אילו מאן דמיתיליד ליה נגעא בביתיה צריך למימר לכהן ומיתי מיחזייה,
דכתיב :ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם ,וכתיב :ובא אשר לו הבית ונתתי
למה לי? כדתניא :ונתתי נגע צרעת כבשורה הוא להן ,שיהו הנגעים באין עליהם
דברי רבי יהודה ,ר' שמואל אומר :פרט לנגעי אונסין ובתי בני אונס נינהו ,ואם אינן
עניין לבתים תנהו עניין לאדם מאי היא? דאי אכיל אוכל ומשקה דמייתי לידי נגע לא
מיטמא איני ,והא תניא :אדם כי יהיה בעור בשרו ,מן הדיבור ואילך מיטמא והלא דין
הוא ,נאמר טמא בזב ונאמר טמא בנגעים ,מה כשטימא בזב לא טימא אלא מן
הדיבור ואילך ,דכתיב :כי יהיה זב מבשרו אף כשטימא בנגעים לא טימא אלא מן
הדיבור ואילך ,לא אם אמרת בזב שכן אינו מיטמא באונס תאמר בנגעים שמטמא
באונס ,תלמוד לומר :אדם כי יהיה ,מן הדיבור ואילך למימרא דנגעים מטמאים
באונס .אמר רבא :פרט לנגעי אונסין ,לאו לאפוקי אונס דאוכל ומשקה לא ,אלא
פרט לנגעי רוחות דמשמשא ליה רוח רעה דההוא לאו בר ונתתי הוא ,רב פפא
אמר :פרט לנגעי כשפים ,ומיקמיה דליתיה כהן למחזייה לבייתא מפני ליה דלא
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ליטמן ,דכתיב :וצוה הכהן ופנו את הבית ,וירושלים אינה מיטמאת בנגעי' ,דתניא:
בית ארץ אחזתכם ,אחזתכם מיטמא בנגעים ואין ירושלים מיטמא בנגעים ,ובית
שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואינו מטמא
בנגעים .ואמרינן לימא ר' היא ,דאמר :גבי סוכה בעינן ארבע אמות על ארבע אמות
דאי רבנן כיון דלגבי סוכה אמרין סוכה הוא אף על גב דלא הוה ד' אמות על ד'
אמות הכא נמי בית הוא ,לא אפילו תימא רבנן עד כאן לא קא אמרי רבנן אלא גבי
סוכה דלשבעה הוא דעבידא ,אבל בית דלמידרא ביה תדירא הוא דעביד ואפילו
רבנן מודו דבציר מד' אמות לא דייר איניש ולא מיקרי בית.
ברם צריך עלייה ויציע מי מיטמן בנגעים אי לא מי אמרינן מיקרי בית ומיטמא ,או
דילמא לא מיקרי בית ולא מיטמא מיפלג פליגי בה רבי מאיר ורבנן לעניין נדרים,
דתנן :הנודר מן הבית מותר בעלייה דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים :עלייה בכלל
הבית לענין נגעים ,מאי תיבעי לך לרבנן תיבעי לך לר' מאיר נדרים כנגעים ,או
דילמא בית יתירא כתיב לרבויי עלייה תבעי לך לרבנן נגעים כנדרים ,או דלמא בית
ארץ כתיב לאפוקי עליה .תא שמע ,דתניא :בית בית לרבות את העליה בבית,
לרבות את היציע .ואמר רב חיסדא :הא מני רבי מאיר היא דאמר לעניין נדרים
עלייה לאו בכלל בית ואיצטריך לרבוייה לעניין נגעים ,דאי רבנן למה לי? לרבויי הא
אמרי עלייה בכלל בית .אמר אביי :אפילו תימא רבנן איצטריך סלקא דעתך אמינא
בבית ארץ כתיב ,בית המחובר לארץ עלייה לא ,קא משמע לן.
אי נמי אילו דאיתיליד ביה נגעא וטהר מנגעיה צריך לכהן וטהורה ,כהן בצפורי'
ובעץ ארז ואזוב ושני תולעת ,דכתיב :וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות
ומני ליה שבעה יומי ,דכתיב :וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים ,והנך שבעה יומי אסור
בתשמיש המטה ,דכתיב :וישב מחוץ לאהלו ואין אהלו אלא אשתו .וכן הוא אומר:
שובו לכם לאהליכם שבעת ימים שבעת ימי ספירו ולא שבעת ימי חלוטו דברי ר'
מאיר בר' יהודה ,ר' יהודה אומר :ק"ו לימי חלוטו שהוא טמא .אמר ר' חייא :אמרתי
לפני ר' למדתנו רבנו ,יותם בן עזיה בימי חלוטו היה עיבורו .אמר לו :אף אני כך
אמרתי ,מאי טעמא ,עוזיה כמה מלך ,חמשים ושתים .ונתנגע בעשרים ושבע
לירבעם .וירבעם ועוזיה מלכו כאחד הוה נתנגע עשרים ושש שנים ,ויותם ,כי שכיב
עוזיה ומלך איהו בר כמה שנין הוה ,בר עשרין וחמש הוה ,עיבורו אימת? בעשרים
ושבע .אישתכח דעיבורו בימי חלוטו .ור' יוסי בר' יהודה אמר לך לא מתחילת שנה
דעיבוריה איתנגע אישתכח דעיבוריה מקמי הכי הוה.
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :על ז' דברים נגעים באין:
על לשון הרע,
ועל שפיכות דמים,
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ועל שבועת שוא,
ועל גילוי עריות,
ועל גסות הרוח,
ועל הגזל,
ועל צרות העין.
על לשון הרע ,דכתיב :ותדבר מרים ואהרן במשה ,וכתיב :ויפן אהרן אל מרים והנה
מצורעת וכתיב :מלשני בסתר וגו'.
על שפיכות דמים ,דכתיב :לא יכרת מבית יואב זב ומצורע.
על שבועת שוא ,דכתיב :ויאמר נעמן הואל וקח ככרי' ואין הואל אלא שבועה,
שנאמר :ושמעה קול אלה ,וכתיב :וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך.
על גילוי עריות ,דכתיב :וינגע ה' את פרעה.
על גסות הרוח ,דכתיב :וכחזקתו גבה לבו ,וכתיב :והצרעת זרחה במצחו.
על הגזל ,דכתיב :וצוה הכהן ופנו את הבית ,תנא הוא כנס ממון שאינו שלו יבא כהן
ויפרע ממנו.
על צרות העין ,דכתיב :ובא אשר לו הבית ,תנא מי שיחד ביתו ביתו לו איני והאמר
עינוני בר סיסין.
למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות? לומר לך מה קרבנות מכפרים
אף בגדי כהונה מכפרין.
כתנת מכפרת על שפיכות דמים ,דכתיב :ויטבלו את הכתנת בדם.
מכנסים מכפרים על גילוי עריות ,וכן הוא אומר :ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר
ערוה .מצנפת מכפרת על גסות הרוח ,כדרבי חנינא דאמר רבי חנינא :אמר הקדוש
ברוך הוא יבא דבר שבגבוה ויכפר על מעשה גבוה.
אבנט מכפר על הרהור הלב ,על היכא דאיתיה.
חשן מכפר על הדינין ,שנאמר :ועשית חשן משפט.
אפוד מכפר על ע"ז ,דכתיב :אין אפוד ותרפים.
מעיל מכפר על לשון הרע ,אמר הקדוש ברוך הוא :הוא דבר שבקול ויכפר על
מעשה קול.
ציץ מכפר על עזות מצח ,כתיב הכא :והיה על מצח אהרן ,וכתיב התם :ומצח אשה
זונה היה לך ,לא קשיא ,הא דאהני ממעשיו והא דלא אהני ממעשיו אהני ממעשיו
אתו נגעים עליה לא אהני ממעשיו לא אתו נגעים עליה.
מעיל מכפר ,איני והא אמר רבי סימון אמר רבי יהושע בן לוי :שני דברים לא מצינו
להם כפרה בקרבנות ומצינו להם כפרה בדבר אחר ,שפיכות דמים ולשון הרע.
שפיכות דמים בעגלה ערופה ,ולשון הרע בקטורת .דתני רב חנניא :למדנו קטרת
שמכפרת על לשון הרע ,דכתיב :ונתן את הקטורת על האש .ותנא דבי ר' ישמעאל:
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על מה הקטרת מכפרת על לשון הרע ,אמר הקב"ה :יבוא דבר שבחשיי ויכפר על
מעשה בחשיי .קשיא שפיכות דמים על שפיכות דמים ,אשפיכות דמים לא קשיא,
הא דידע מאן קטליה והא דלא ידע מאן קטליה ,ידע מאן קטליה בר קטלא הוא
במזיד אפילו לא אתרו ביה רבנן ,לשון הרע אלשון הרע נמי לא קשיא ,הא בצינעה
הא בפרהסיא .איבעי' תימא הא דאהני מעשה הא דלא אהני מעשה ,בעא מיניה רב
שמואל בר אלנדב מרבי חנינא בר נדב ,ואמרו לה רב שמואל בר אלנדב חתניה
דרבי חנינא מרבי חנינא ,ואמרי לה מר' יהושע בן לוי :מה נשתנה מצורע שאמרה
תורה בדד ישב? אמר ליה :הוא הפריש בין איש לאשתו לפיכך אמרה תורה בדד
ישב .ואמר רבי יהושע בן לוי :מצורע שאמרה תורה יבא צפרים לטהרתו ,הוא עשה
מעשה פטיט לפיכך אמר התורה יביא קרבן פטיט ,וכן לטהרת בתים ,צפרים ועץ
ארז ואזוב ושני תולעת ,והנך צפרים תרויהו מחד מינא בעו לאיתויינהו ולא ליתי חד
מחד מינא וחד מחד מינא ,דתניא :צפרים מיעוט צפרים שתים .מה תלמוד לומר
שתים? שיהו שוות ,ומניין שאע"פ שאינן שוות כשרות? תלמוד לומר :ציפור צפור,
ריבהץ והא שתי מבעיא לי ,שתים ולא ארבע .ההוא דכתיב :אחת אחת וההיא
דשחיט לה להטביל האיך חיה בדמיה שחוטה אסורה באכילה והך דטביל ביה ומדי
בה ומשלח לה שריא ,דתניא :כל צפור טהורה תאכלו ,לרבות את המשתלחת ,וזה
אשר תאכלו מהם לרבות את השחוטה .אמר רבא :איפוך אנא ,לא אמרה תורה
שלח לתקלה ואסורה השחוטה אפילו בהנאה ,ואי מקדש בה אשה לא תפשו בה
קדושין ,דתנן :המקדש בערלה ובכלאי הכרם ובשור הנסקל ובעגלה ערופה ובצפרי
מצורע ובשיער הנזיר ופטר חמור ובשר בחלב ובחולין שנשחטו בעזרה ,אינה
מקודשת.
ברם צריך צפורי מצורע מאימתי נאסרין ,משעת שחיטה או משעת לקיחה? מי
אמרינן משעת לקיחה איקציי להו למצותייהו ,והוה להו כהקדש ואיתסרו להון ,אבל
משולחת דאיתעבד לה מצוה אמר רחמנא תשתרי ,או דילמא הני לאו מקדש
קדישן ,ובשחיטה הוא דמתסרן דקא מתעבד מצוה .תא שמע ,דאיתמר צפורי
מצורע מאימתי נאסרין? ר' יוחנן אמר :משעת שחיטה .רבי שמעון בן לקיש אומר:
משעת לקיחה .והלכתא כרבי יוחנן ,דאמר רבא הלכתא כרבי שמעון בן לקיש ,בהני
תלת ותו לא.
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מצורע שאילתא פט
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיפרש מנשיהון סמוך לעידנא דקביעא להו
דחזייא דם נדה
דכתיב :והזהרתם את בני ישראל מטמאותם .אמר רבי יאשיה :מכאן אזהרה לבני
ישראל שיפרשו מן נשותיהן סמוך לוסתן .ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן
יוחאי :כל שאינו פורש מאשתו סמוך לווסתה ,אפילו הויין ליה בנים כבני אהרן
דנפישא זכותייהו ,מתים .דכתיב :והזרתם את בני ישראל מטומאתם ,וכתיב :והדוה
בנדתה והזב את זובו וגו' ,וכתיב בתריה :אחרי מות שני בני אהרן.
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :כל הפורש מאשתו סמוך לווסתה הוויין ליה
בנים זכרים ,שנאמר :ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור ,וסמיך ליה :אשה כי תזריע
וילדה זכר .ריב"ל אומר :הווין ליה בנים שמורים הלכה בישראל ,שנאמר :ולהבדיל
בין הקדש ובין החול ,וסמיך ליה :ולהורות את בני ישראל.
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :כל המבדיל על היין במוצאי שבת הוויין ליה
בנין דכרין ,שנאמר :ולהבדיל בין הקדש ובין החול ,וסמיך ליה :אשה כי תזריע.
אמר רבי בנימן בן יפת ,אמר רבי אלעזר :כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין
ליה בנים זכרים ,שנאמר :והתקדשתם והייתם קדושים ,וסמיך ליה :אשה כי תזריע.
אמר רבי בנימן בר אמי :אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה ,שנאמר :הן בעון
חוללתי .ור' יוחנן אמר :לטבילה ,שנאמר :ובחטא יחמתני אמי ,מאי משמע דהאי
חטא לישנא דדכויי הוא ,דכתיב :תחטאני באזוב ואטהר.
וסמיך לווסתה כמה מתבעי למיפרש מינה? אמר רבי אבא :עונה ,מאי עונה? לאו
עונה יתירתא אלא אותה עונה דרגילא דחזייא בה ,דתנן :היתה לומדת להיות רואה
עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה .ר' יהודה אומר :כל הלילה שלה.
והא תניא ר' יהודה אומר :כל היום שלה ,לא קשיא ,כאן בתחילת יממא וכאן בסוף
ליליא .היתה רגילה דחזייא בסוף ליליא מאורתא אסירא לגברא כוליה ליליא ,חלף
ליליא ולא חזת שריא לגברא .רגילה דחזייא בתחילת יממא כוליה ליליא שרייה,
מטת תחלת יממא ולא חזייא אסירא כוליה יומא ,וכן סוף יומא ותחילת ליליא ,אלמא
עונה דאמור רבנן :לא שנא היכא דחזיית בתחילת עונה אסורה כולה עונה ,ולא שנא
היכא דחזייא בסוף עונה אסורה כולה עונה ,ואמר רבא :הילכתא כר' יהודה.
ברם צריך אשה שיש לה ווסת והגיע זמנה ולא בדקה מהו בימי עיבורה ובימי
מניקותא לא תבעי לך דדמיה מסולקין ולא חיישינן ,דתנן רבי מאיר אומר :אם היתה
במחבא והגיעה שעת ווסתה ולא בדקה טהורה ,שהחרדה מסלקת את הדמים .הכי
נמי בימי עיבורה ובימי מניקותה דמיה מסולקין וטהורה היא ,כי תיבעי לך שלא
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בזמן עיבורה שלא בזמן מניקותה ,ווסתות דאוריתא אינון ואמרינן וודאי מי הוא
חזייא ,או דילמא וסתות דרבנן אינון ,ומיחש חיישא ובעייא בדיקה ואי לא בדקה
טהורה .ואי משום והזרתם ,אסמכתא בעלמא הוא.
מיתנא תנן :הגיע זמן ווסתה ולא בדקה טמאה .רבי מאיר אומר :אם הגיע שעת
ווסתה במחבא ולא בדקה טהורה ,שהחרדה מסלקת את הדמים כולה .ר' מאיר
דקא תני לה ופליגי רבנן עליה ,או דילמא דברי הכל היא? תא שמע ,דאיתמר :אשה
שיש לה ווסת והגיע שעת ווסתה ולא בדקה ,אמר רב בדקה ומצאה טמא ,טמא.
טהור ,טהור .ושמואל אמר :אף על פי שבדקה ומצאה טהור ,טמא שאורח בזמנו
בא.
לימא בהא קא מיפלגי ,דמר סבר :ווסתות דאורייתא ,ומר סבר :ווסתות דרבנן .אמר
רבי זירא :כ"ע ווסתות דאורייתא ,ולא קשיא ,כאן שבדקה עצמה בשעת ווסתה ,וכאן
שבדקה עצמה לאחר ווסתה.
רב נחמן בר יצחק אמר :בהא קא מיפלגי ,דמר סבר :ווסתות דאורייתא ,ומר סבר:
ווסתות דרבנן .וכדרב נחמן בר יצחק סבירא לן דבתרא הוא.
ואמר אביי כתנאי .דר' אלעזר אומר :טמאה נידה ,ור' יהושע אומר :תבדוק ,והני
תנאי כהני תנאי ,ר"מ אומר :אם היתה במחבא והגיע שעת ווסתה ולא בדקה
טהורה ,והילכתא כוותיה דר' זעירי ,דקאמר ליה כרבנן וכרבי יהושע .ושמואל אמר
כר' מאיר וכרבי אליעזר ,וקיימא לן הילכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומרא.
מצורע שאילתא צ
שאילתא :דאילו מאן דבעי למיכלא לחמא צריך למימשא ידיה ברישא והדר
ניכול ואף על גב דאכל חולין.
דתנן :נוטלים ידיים לחולין ולמעשר ולתרומה ולקודש מטבילין .מנא הני מילי?
דכתיב :כל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וטמא .ותניא :אמר רבי אלעזר בן
ערך :מכאן סמכו חכמים לנטילת ידיים לחולין מן התורה.
אמר ליה רבא לרב נחמן :האי בנוגע בו הזב הוא דכתיב ,אמר ליה :אטו נוגע בזב
כי שטיף ידיו במים מי מטהרן? אלא הכי קאמר ,אחר שלא שטף ידיו טמאות.
ומאן דמזלזל בנטילת ידיים בר נדוי הוא ,דאמר ריב"ל :בכ"ד מקומות ב"ד מנדין על
כבוד הרב וכולם שנינו במשנתנו .אמר רבי אלעזר :היכן שנינו? אמר ליה :לכי
תשכח .נפק ,דק ,ואשכח תלת ,וחדא מינייהו המזלזל בנטילת ידים.
דתנן אמר רבי יהודה :ח"ו שעקביה נתנדה ,שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל
בחכמה וביראת חטא כעקביה בן מהללאל ,ואת מי נידו? את אלעזר בן הגר,
שפיקפק בנטילת ידיים ונידוהו ומת בנידויו .וכשמת שלחו ב"ד והניחו אבן גדולה על
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ארונו ,ללמדך שכל המתנדה ומת בנידויו ב"ד סוקלים ארונו ,וכל המזלזל בנטילת
ידיים סוף בא לידי עניות.
דאמר רב אסי :ואמרי לה במתניתא תנא :ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות:
המשתין מים לפני מיטתו ערום,
והמזלזל בנטילת ידיים,
ומי שאשתו מקללתו בפניו.
המשתין מים לפני מיטתו ,הכי נמי פניו כלפי מטה ועל גבי קרקע אבל מהדר אפיה
ממטה ובמנא לית לן בה.
המזלזל בנטילת ידיים ,לא אמרן אלא דזמנין משי וזמנין לא משי אבל משי ולא
משי לית לן בה.
ומי שאשתו מקללתו בפניו ,אמר רבא :על עיסקי תכשיטיה.
והני מילי לנהמא אבל לפירי אי לא מטנפן ידיה לא צריך .וודאי מדעם דטיבולו
במשקין צריך נטילת ידיים ,דאמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיא :כל שטיבולו
במשקין צריך נטילת ידיים .ולא משינן אלא ממנא ,כדתנן :בכל הכלים נוטלין לידיים
אפילו בכלי גללים כלי אבנים כלי אדמה ,אבל לא כלים ולא בשולי המחץ ולא
במגופת כלים ,ולא יתן לחברו בחפניו ,מאי טעמא? אסמכינון רבנן אמי חטאת .אי
נמי :אקידוש ידיים ורגלים דמקדש ,כדקתני אין נוטלין ואין מקדישין ואין מזין מי
חטאת אלא מכלים .והיכא דאזיל על יד הנהר וליכא מנא בהדי למשקל לממשא
ידיה ,לא לישקול מיא בחדא ידיה ולמשיא לאידך ידיה ,אלא למשכינהו תרוייהו
בנהרא דהוה ליה הטבלה.
ברם צריך אילו היכא דאיכא משיכלא דמיא מהו לימשך איניש ידיה ביה וממשא .אי
נמי :אוכל מחמת מאכיל צריך נטילת ידיים אי לא ,כיון דהוא בידיה לא אכיל לא
צריך נטילת ידיים ,או דילמא זימנין דלא מיתאכיל ליה אומצא מעייל ליה בידיה
ואישתכח דאכיל בלא נטילת ידיים.
אי נמי :מאכיל חברו והוא אינו אוכל ,צריך נטילת ידיים אי לא .כיון דלא אכיל לא
צריך ,או דילמא זימניה דמשתלי ומקרי ושדי ידיה לפומיה ,ונמצא אוכל בלא נטילת
ידיים.
תא שמע ,דאבוה דשמואל אשכחיה לשמואל בריה דבכי .אמר ליה :אמאי קא
בכית? אמר ליה :מחיין רבי ,אמר ליה :ואמאי מחייך ,דאמר לי לא משית ידיך
וספית לינוקא .אמר ליה :ואמאי לא משית? אמר ליה :איהו אכיל ואנא משינא .אמר
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ליה אבוה דשמואל לרביה ,לא מסתייך דלא גמירת ולא גמרת אלא ממחא מחית
ליה לינוקא.
והילכתא אוכל מחמת מאכיל בעי נטילת ידיים ,מאכיל לא בעי נטילת ידיים .וכן
הילכתא.

פרשת אחרי מות
שאילתא צא
שאילתא :דאילו מאן דשחיט חיוותא או ציפרא מיחייב לכסויי לדמיה בעפרא
שנאמר :איש איש מבית ישראל וגו' ,ואמר רבי זירא אמר רב :השוחט צריך שיתן
עפר למטה ועפר למעלה ,שנאמר :ושפך את דמו וכסהו בעפר ,עפר לא נאמר אלא
בעפר ,מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה.
ואילו מאן דשחיט אווזין תרנגולים אף על גב דניצודין ועומדין ,אשר יצוד קרינא ביה,
וחייב לכסות .דתנו רבנן :אשר יצוד ,אין לי אלא אשר יצוד ,ניצודין ועומדין ,כגון
אווזין ותרנוגלין מניין? תלמוד לומר :ציד ,מכל מקום ,ולמה נאמר אשר יצוד?
לימדה תורה דרך ארץ ,שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת ,דלא לפסיד
איניש ממוניה .דתניא :כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך וגו' ,לימדה תורה דרך ארץ
שלא יאכל אדם בשר אלא לתיאבון ,יכול יקח מן השוק ויאכל? תלמוד לומר :וזבחת
מבקרך .יכול יזבח כל בקרו ויאכל? תלמוד לומר :מבקרך .ולא כל בקרך; מצאנך
ולא כל צאנך.
מיכאן אמר רבי אלעזר בן עזריה :מי שיש לו מנה יקח ללפסו ליטרא ירק ,עשרת
מנה יקח ללפסו ליטרא דגים ,עשרים מנה יקח ללפסו ליטרא בשר ,חמשים מנה
ישפתו לו קדרה בכל יום .ואידך מאימת? אמר רב פפא :מערב שבת לערב שבת,
דאמר רב :צריכים אנו לחוש על דברי הזקן .אמר ר' יוחנן :אבא ממשפחת בריאים
הוא ,אבל כגון אנו מי שיש לו פרוטה בכיסו יריצנה לחנווני .אמר רב נחמן :כגון אנו
לווין ואוכלין.
ואילו מאן דשחיט טמאים פטור לכסות ,שנאמר :אשר יאכל .והיכא דשחט ולא
אישתחיט שפיר ,פטור לכסות ,כדתנן :השוחט ונתנבלה בידו ,והנוחר והמעקר
פטור לכסות .ואילו מאן דשחיט חיה או עוף ולאו אדעתיה דאכיל מיניה ,אלא מיבעי
ליה לדמיה ,כיון דשחיטה מעלייא היא ,דאי בעי אכיל ליה חייב לכסות .דתניא:
השוחט וצריך לדם חייב לכסות .כיצד הוא עושה? או נוחרו או עוקרו .וחרש שוטה
וקטן ששחטו ואחרים רואים אותן ,חייבים לכסות ,ואי לא ,אף על גב דמחזיקי לן
ששחטו שפיר ,פטורים לכסות ,כדתנן :חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואים
אותן חייבים לכסות ,בינן לבין עצמן פטורים לכסות.
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ברם צריך אילו היכא דשחט שחיטה מעלייה ואיטריף מחמת דבר אחר ,או דרסה
או נפלה מן הגג כי האי גוונא מיתחייב לכסות אי לא .כיון דשחיטה מעלייה היא,
ופסולה מחמת דבר אחר ,שחיטה קרינא בה וחייב לכסות ,דהא מטהרה מידי
נבלה ,או דילמא כיון דלא שרייא באכילה ,לא שחיטה קרינא ביה ,ולא מיחייב
בכסוי.
מיפלג פליגי בה ר' מאיר ור' שמעון ,דר' מאיר אמר :שחיטה שאינה ראויה לאכילה
שמה שחיטה .ר' שמעון סבר :לא שמה שחיטה.
הילכתא מאי? תא שמע ,דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :ראה רבי דבריו
של רבי מאיר באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים ,דתנן :השוחט ונמצא טריפה,
השוחט לע"ז ,השוחט חולין בפנים וקדשים בחוץ ,וחיה ועוף הנסקלין ,ר' מאיר
מחייב בכסוי ,וחכמים פוטרין .ואיסתברא ליה טעמיה דרבי שמעון בכסוי הדם,
דכתיב :אשר יאכל ,לאפוקיה בין עוף טמא ובין טרפה דלאו בני אכילה נינהו.
והלכתא כרבי שמעון.
אחרי מות שאילתא צב
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למפרש מחלבא ומדמא
שנאמר :חקת עולם לדורותיכם כל חלב וגו' ,ואמרו רבנן :טבחא דלא בדק בסימנין
אסור לאכול משחיטתו .דאמר רב יהודה אמר שמואל :טבח צריך שיבדוק בסימנים
אחר שחיטה.
ברם צריך טבח מומחה דאישתכח בתריה תרבא מעברינן ליה אי לא ,אם תימצי
לומר כיון דאחטיא רבים לאלתר מעברינן ליה.
מיהו שיעוריה בכמה ,בכזית או בכשעורה? בריך שמיה דקודשא בריך הוא.
תנו רבנן :סכין שיש בה פגימות הרבה נידונית כמגירה .אין בה אלא פגימה אחת,
אוגרת פסולה מסוכסכת כשירה .היכי דמי אוגרת והיכי דמי מסוכסכת ,אוגרת משני
צדדין מסוכסכת מצד אחד ,מאי שנא אוגרת דפסולה ,דחד מורשא מחליש וחד
מורשא בזע ,מסוכסכת נמי חורפא מחליש קולפא בזע כגון דקיימא פגימתא ארישא
דסכינא .סוף סוף כי אזלא מחלשא וכי אתיא בזעא .הילכתא כגון שהוליך ולא הביא.
א"ל הונא מר בריה דרב נחמיה לרב אשי :אמרת לנו משמיה דרבא :מסוכסכת
פסולה ,והא תניא מסוכסכת כשרה? א"ל :לא קשיא ,כאן שהוליך והביא כאן
שהוליך ולא הביא .א"ל רב אחא בריה דרב אשי :חריפא כסאסא מאי? א"ל :מאן
יהיב לן מבישריה וניכול .במערבא בדקי בשמשא ,בנהרדעא בדקי במיא .רב אחא
בר יעקב בדיק בחוט השערה .רב ששת בדיק ארישא דלישנא .בסורא אמרי:
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בישרא אכלה בישרא בדקא .רב פפא בדיק אטופרא ובישרא ואתרי גיסני .רב יימא
אמר :אטופרא ובישרא בעינן ,אתרי גיסני לא בעינן ,מאי טעמא? בית שחיטה
מרווח רווח .א"ל רבינא לרב אשי :אמר לן רב סמאי בריה דרב משרשיא משמיך,
דאמר משמיה דרבא :צריך למיבדקיה אטופרא ובשרא ואתרי גיסני .א"ל :אטופרא
ובשרא אמר מר ,אתרי גיסני לא .אמר מר :איכא דאמרי ,א"ל :אין ,מיהו משמי
אמרי ,משמיה דרבא לא אמרי.
רבינא ורב אחא בריה דרב אחא הוו קיימי קמיה דרב ששת :אייתו ההוא סכינא
לקמייהו ,א"ל רב אשי בריה דרבא :בדקה אטופרא ובישרא ואתרי גיסני .א"ל :יישר
וכן עבד רב כהנא .אמר רבי הונא :האי טבחא דלא אחוי סכינא מעברינן ליה .אמר
רבא :ומכרזינן אבישריה דטרפא .ולא פליגי ,הא דנמצאת סכינו יפה הא דלא
נמצאת סכינו יפה .רבינא אמר :היכא דלא נמצאת סכינו יפה ממסמסינן ליה
בישריה בפרתא כי היכי דלא ליתכשר לזבונה לעובד כוכבים .ההוא טבחא דלא
אחוי סכיניה ,שמתיה רבא בר חנינא איקלע מר זוטרא ורב אשי אמר להו :בדקוה
ונמצאת סכינו יפה סבר רב אשי לאוקומיה .א"ל מר זוטרא :לא ליחוש מר משום
יקריה דסבא דשמתיה .א"ל כיון שהוא פקדינן ואמר לן בדקוה ,שליחותיה עבדינן.
אמר רב הונא אמר רב אסי :חוטין שבחלב אסורין ואין חייבין עליהן כרת ,לובן
שבכוליא מותר .ולא היא ,דאיתמר לובן שבכוליא ר' ורבי חייא ,חד ממרט ליה וחד
גאיס ליה ,רבא ממרט ליה ורב יוסף גאיס ליה .אמר אביי :כותיה דרב יוסף
מסתברא ,דאמר ר' אבא ,אמר רב יהודה ,אמר שמואל :חלב שהבשר חופה אותו
מותר .אלמא שעל הכסלים אמר רחמנא ,ולא שבתוך הכסלים ,הכא נמי שעל
הכליות אמר רחמנא ,ולא שבתוך הכליות.
גופא .אמר רבא ,אמר רבי יהודה ,אמר שמואל :חלב שבתוך הכוליא כעל גבי כוליא
דמי ואסיר ,ומי אמר שמואל הכי ,והא אמר רבי אבא ,אמר רב יהודה ,אמר שמואל:
חלב שהבשר חופה אותו מותר ,והאי נמי בשר חופה אותו .אמר אביי :בהמה
בחייה פרוקי מפרקא .אמר רבי יהודה :אנא לאו טבחא ולא בר טבחא אנא .וידענא
דבהמה בחייה פרוקי מפרקא ,אמר רבא ,אמר רב יהודה ,אמר שמואל :חוטין שביד
אסורין .חתכן שרי ,זקפן מיזקף פליגא דרב אחא ורבינא .אומצא ביעי ומזירקא,
פליגי בה רב אחא ורבינא ,רב אחא לקולא ורבינא לחומרא ,והילכתא כרב אחא.
ואמר רבי אבא ,אמר רב יהודה ,אמר שמואל :האי תרבא דאקליבוסתא אסור .אמר
רב יהודה :ריש מעיא באמתא בעי גרידא ,ואמר רב יהודה :חמשה חוטי הוו דטחלי
דכפלי ודכולייתא אסירי משום תרבא דידא ,ודלועא משום דמא ,ומאי נפקא מינא
דדמא? אי מחתיך ליה שפיר דמי דתרבא אף על גב דמחתיך ליה אסור .ואמר רב
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יהודה ,ואיתימא רב כהנא :חמשה קרמי איכא בחיותא דכפלי ודכולייתא ודטחלי
משום תרבא דביעי ודמוקרי משום דמא ,ומאי נפקא מינה ,כדאמרן דדמא אי מחתך
וכו' .רב יהודה בר הושעיה הוה קליף טחלא ללוי בריה דרב הונא בר חייא ,אתא
אבוה ואשכחיה אמר ליה :לא צריך ,הכי אמר אבוה דאימך ומנו רבי ירמיה בר אבא,
לא אסרה תורה אלא שעל פי הדד .אמר ליה :והא אמר רב המנונא :תנא קרום
שעל גבי טחול אסור ואין חייבין עליו ,ושעל גבי כוליא אסור ואינן חייבין עליו כרת,
שעל גבי טחול היכי דמי ,אילימא שעל פי הדד ,אמרו אין חייבין עליו ,מיסר אסירי
וחייבין עליו כרת .אלא לאו שעל גבי טחול ,וקתני אסור .אמר ליה :אי תניא תניא
והא תניא :חלב שעל גבי טחול אסור וחייבין עליו כרת ,ושעל גבי כוליא אסור וחייבין
עליו כרת ,קשיא טחול אטחול קשיא כוליא אכוליא ,טחול אטחול לא קשיא ,הא שעל
פי הדד הא שלא על פי הדד .כוליא אכוליא לא קשיא ,הא בעילאה הא בתתאה,
בעילאה חייבין בתתאה אין חייבין.
ולעניין שאילתא דשאילנא קדמיכון ,תא שמע ,דאיתמר :טבח שנמצא אחריו חלב,
ר' יהודה אומר :כשעורה ,ר' יוחנן אמר :כזית .אמר מר זוטרא :ולא פליגי ,כאן
להלקותו כאן לעברו .אמר רב פפא :כזית אפילו בשנים ושלשה מקומות ,כשעורה
במקום אחד.
והלכתא להלקותו בכזית ,לעברו כשעורה.
אחרי מות שאילתא צג
שאילתא :דאילו מאן דמיתייליד ליה ברא מיחייב למימהליה לתמניא יומי
שנאמר :וביום השמיני ימול בשר ערלתו ,ואי מתיליד בשבתא שרי למימהליה
בשבתא ,דכתיב :וביום .דאי הוה כתיב :ביום ,הוה אמינא בשבת לא ,השתא
דכתיב :וביום ואפילו בשבת.
ואפילו פריעת מילה דחייא שבת ,ואף על גב דאמר רבא בר יצחק אמר רב :לא
ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו .ומנלן דפריעת מילה דחייא שבת? שנאמר:
בעת ההיא אמר ה' אל יהושע וגו' מקיש סוף מילה לתחילת מילה ,מה תחילת מילה
דחייא שבת אף סוף מילה דחייא שבת.
ואמור רבנן :ינוקא דמטא זימניה למימהליה ,ואתת עליה אישתא ,לא מהלינן ליה
אלא נטרינן ליה עד דשבקה ליה אישתא שבעה יומי ,והדר מהלינן ליה .דאמר
שמואל :חלצתו חמה נותנין לו כל שבעה להברותו .איני והא תני :לידה יום הבראתו
כיום הולדו ,מה יום הולדו מקצת היום ככולו ,אף יום הבראתו מקצת היום ככולו.
אמרי :לא יום הבראתו כיום הולדו ועולה מן המניין מיהו עדיף יום הבראתו כיום
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הולדו ,דאילו יום הולדו מקצת היום ככולו ,ואילו יום הבראתו מעת לעת .וכי קאמרין
מילה דחייא שבת בזמנה ,שלא בזמנה לא דחייא.
ברם צריך קטן המסורבל בבשר צריך למולו מפני מראית העין .אי לא ,מי אמרינן
המול לכם כתיב ,והא נמי הא מהל ,או דילמא כיון דלא חזי כדלא מהיל דמי .תא
שמע ,דאמר שמואל :תינוק המסורבל בבשר רואין אותו כל שאילו מתקשה ונראה
מהול ,אין צריך שיחזור וימול ואם לאו צריך שיחזור וימול .תניא נמי הכי :רשב"ג
אומר ,תינוק המסורבל בבשר רואין אותו כל שאילו מתקשה ונראה מהול אין צריך
שיחזור וימול ,ואם לאו צריך שיחזור וימול וכן הלכתא.
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לשייולי בקצירה
דאמר רבי חנינה :מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו ,וכי איפשר לאדם לילך אחר
הקדוש ברוך הוא ,והא כתיב :כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא? וכולא שמעתא כדכתיב
בספר בראשית :ואפילו בן גילו נמי דאמור כל מאן דשאיל בקצירה שקיל חד מן
שיתין בצעריה ,הילכך חייב למיזל ושיולי ביה .וכי אזיל לא אזיל לחודיה ,אלא בהדי
אחריני.
ומנלן דאפילו בן גילו מיחייב? דתני רב יוסף :והודעת להם את הדרך וגו' ,והודעת
להם זה בית חייהם ,את הדרך זו גמילות חסדים ,ומאי היא? הוצאת המת והכנסת
כלה ,אשר ילכו זו ביקור חולים ,בה זו קבורה ,את המעשה זה הדין ,אשר יעשון זו
לפנים משורת הדין .אמר מר :אשר ילכו זו ביקור חולים ,היינו גמילות חסדים ,אלא
לאו אפילו בן גילו נמי וכל דאזיל ומשאיל בקצירא נוצל מדין גיהינום .דאמר רב
יהודה אמר רב :כל מי שמבקר החולה נוצל מדין גיהינום ,שנאמר :אשרי משכיל אל
דל וגו' ואין דל אלא חולה ,שנאמר :ויאמר לו מדוע ככה דל בן המלך .וכתיב :ביום
רעה ימלטהו ה' ,אין רעה אלא גיהינום ,שנאמר :וגם רשע ליום רעה.
וטעמא מאי? דכל מאן דמשאיל בקצירא דמי כמאן דיהיב ליה חיי ,כי הא דרבי חלבו
חלש ולית איניש דשאיל ביה ,ומכריז רב כהנא :ר' חלבו חלש ולא בעי לשיולי ביה
איניש .ולא כך היה מעשה בתלמידו של ר' עקיבא שחלה ונטה למות ,ונכנס ר'
עקיבא ובקרו .כיון שראה פונדקו אמר :חשוב כולי האי לאלתר אחימת ליה חמין
וטרחת ביה וכי הדר ואתא ר' עקיבא חזייה דאיתפח ,מיד נכנס ר' עקיבא ודרש :כל
שאינו מבקר החולה כאילו נוטל נשמתו .דכד אזיל ומשאיל וחזייא צעריה בעי עליה
רחמי דלימות ,מאי טעמא? כבר השתא מיתפח ומכסיפנא הילכך לא בעי עליה
רחמי ,וכד אעיל לשיולי ביה לא ליתב לא אפחיה אמצניתא ,דאמר רבא :הנכנס
לבקר החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי ספסל אלא לפניו על גבי קרקע,
מפני ששכינה למעלה ממיטתו של חולה ומלאך המות מעל רגליו .מניין ששכינה
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למעלה ממיטתו? שנאמר :ה' יסעדנו על ערש דוי .ומניין שמלאך המות מעל רגליו?
שנאמר :מטתי בדמעתי ערשי אמסה ,ולכל צערי חייב איניש לשייולי בר מחולי
מעים ומחולי העין לא ,חולי מעים משום דמצטער חולי העין משום דקשה להון
דיבורא ,דאמר רב יהודה :דבור קשה לעיניים.
ברם צריך בשבת מהו לשיולי בקצירא ,מי אמרינ? כיון דאזיל וחזיה ליה דאית ליה
צערא חלש דעתיה ,וקא עקר עינוגא דשבתא ,ורחמנא אמר :וקראת לשבת עונג; או
דלמא כיון דאמר מר :כל מאן דאזיל ומשאיל בקצירא דמי כמאן דיהב ליה חיי,
והלכך שפיר דמי .דתניא רבי שמעון אומר :אין הורגים כנים בשבת ,דברי בית
שמאי ,ובית הלל מתירין .וכן היה רבי שמעון אומר משום רשב"ג :אין פוסקין צדקה
על הציבור אלא להשיא יתום ויתומה ,דברי בית שמאי ,ובית הלל מתירין .בית
שמאי אומרים :אין משדכין על התינוקת לארסה ועל תינוק ללמדו ספר וללמדו
אומנות בשבת ,ואין מנחמין אבלים ואין מבקרין את החולים בשבת .ובית הלל
מתירים ,והלכתא כבית הלל בכולהו.
אחרי מות שאילתא צד
שאילתא :דאלו שכבא דשכיב בשבתא עבדינא ליה כל צורכיה
כדתנן :עושין כל צורכי המת ,סכין ומדיחין אותו ובלבד שלא יזוז בו אבר ,וכד גני
מגנא שרי לנחותיה מבי סריא ,אבל טלטולי אבראי וחזוריה אסור .דתנן :שומטין את
הכר מתחתיו ומטילין אותו על החול בשביל שימתין ,ושרי לאחותי עכבא דמיא על
ליביה כי היכי דנקר ליביה ,כדתנן :מניחין כלי מיקר וכלי מתכות על גבי מעים של
מת ,ופוקקין לו נקביו כדי שלא יכנס הרוח .מאי פוקקין? מחתין באודניה ובנחיריה
כי היכי דלא ליעול זיקא בהו .ושרי למיסרי לפומיה כי היכי דלא לירפי .כדתנן
וקושרין את הלחי ,לא שיעלה אלא שלא יוסיף.
ולמימץ עינו אסור ,כדתנן :אין מאמיצין את המת בשבת ולא בעת יציאת נפש בחול,
והמאמץ עם יציאת נפש כאלו שופך דם .משל לנר שדולקת קימעא ובא אדם ונגע
בה מיד כבה ,הכי נמי אי לא נגע ביה אית ליה למיחי פורתא אלא נטר ליה עד
דשכיב ומאמץ ליה עיניה ,ובשבת אפילו בתר דשכיב אסור לאמץ עיניו ,מאי טעמא?
דמזיז בו אבר ,אלא כדתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר :הרוצה לאמץ עיניו של מת
בשבת נופח לו יין בחוטמו ונותן לו שמן בין ריסי עיניו ומתאמצות מאליהן.
ודשכיב ביום טוב ,מאי דשרי למעבד ליה בשבת שרי למעבד ליה ביום טוב ,ודלא
שרי למעבד בשבתא לא שרי למעבד ביום טוב ,כדתנן אין בין יום טוב לשבת אלא
אוכל נפש בלבד ,ודשכיב ביום טוב ראשון חזינן אי לא נטר עד למחר ,טרחינן
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ומייתינן עממין וקוברין ליה .אי ליכא עממין ,ישראל אסור למקבריה ביו"ט ראשון אף
על גב דסריח.
ברם צריך שכבא דשכיב ביום טוב שני מהו למקבריה ישראל ,מי אמרינן כבוד
הבריות עדיף ושרי ,או דילמא אי שרית להו סברי יום טוב נמי כחול דמי ואתו
לאקולי ביום טוב ואסיר.
הלכתא מאי? תא שמע ,דאמר רבא :מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממים ,מת
ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל ,ואפילו ביום טוב שני של ראש השנה .מה שאין כן
בביצה .והלכתא יום טוב שני כחול שויוה רבנן לגבי מת ,למיזבן ליה זוודתא
ולמיחש ליה לבושיה ולמירמא ליה תכלתא .ואם גברא רבא למעבד ליה ערסא,
שנאמר :לועג לרש חרף עושהו.

דרשה כמעשה ארץ מצרים.
אחרי מות שאילתא צה
שאילתא :דאסור להון לדבית ישראל למינסב איניש קריבתיה
שנאמר :איש איש אל כל שאר בשרו .והי נינהו קרובות דאסר רחמנא ,אמו ואשת
אביו ואחותו לא שנא בת האב ולא בת האם ,ולא שנא בת האם ולא בת האב ,בתו
ובת בתו ובת בנו ובת אשתו ובת בתה ובת בנה ,וכי מאחר דכתיבי בת אשתו ובת
בתה ובת בנה בתו ובת בתו ובת בנו ,למה לי דכתיבי היינו בת אשתו? כי איצטריך
קרא היכא דאנס אשה .דאילו בתה מעלמא שריא ליה ,כדתניא :אנס אשה מותר
לישא בתה ,נשא אשה אסור לישא בתה בקדושין ,ואילו ברתא דמיניה אסירא ליה,
ובתו מאנוסתו מנלן דאסירא ליה ,בת בנך ובת בתך דכתיבה ,אמר אביי קל וחומר:
על בת בנו ועל בת בתו ענוש ,על בתו לא כל שכן .וכי עונשין מן הדין ,גלויי מילתא
בעלמא הוא ,דאמר רבא ,אמר לי רב יצחק בר אבדימי :אתיא הנה הנה ,אתיא זמה
זמה חמותו ,ואם חמותו ואם חמיו מנלן? כתיב הכא ואיש אשר יקח את אשה ואת
אמה זמה היא ,וכתיב התם :שארה הנה זמה היא ,נאמר למטה זמה ונאמר
למעלה זמה ,מה להלן שלשה דורות אף כאן שלשה דורות.
אחות אביו ואחות אמו בין מן האב בין מן האם ואשת אחי האב מן האב אבל מן
האם ולא מן האב לאו ערוה הוא ,מאי טעמא? דכתיב :ערות דודו גלה ,נאמר כאן
דודו ונאמר להלן או דודו או בן דודו ,מה להלן מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב
ולא מן האם ,והתם מנלן? דכתיב :ממשפחתו וירש אותם ,משפחת אב קרויה
משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה ,דכתיב :למשפחותם לבית אבותם.
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אי הכי אחות אביו ואחות אמו ,דאמרת בין מן האב ובין מן האם נמי נילף לה
מהכא ,הדר תנא ביה קרא למימרא דבין מן האב ובין מן האם .וכלתו ואשת אחיו
בין מן האב בין מן האם נמי .תנא בהו קרא :ואחות אשתו בין מן האב בין מן האם
אסורה מאשת אח ,דדנין דבר שעל ידי קדושין מדבר שעל ידי קידושין .וקרובי עצמו
מקרובי עצמו.
וכל הני עריות דקורבא דידהו על ידי קידושין הוא ,לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן
הנשואין ,לא שנא בחיים ולא שנא לאחר מיתה ,אסורין ובאיסוריהן קיימן ,לבד מן
אחות אשה דלאחר מיתת אחותה שריא ,ואשת אח מן האב שאין לה בנים דלאחר
מיתת אחיו שריא ליבם.
ואשת איש דאיסורה לאו משום קורבא הוא ,לאחר מיתת בעלה או לאחר
שנתגרשה שריא ,ואי איקדיש חד מהני עריות לא תפשי קידושי ,ולא צריכא גיטא
מיניה .ואם בא על אחת מהן והוליד הולד ממזר ,ומשוי לה זונה ופסיל לה מכהונה
ומתרומה.
ומנלן דעריות לא תפשי קידושי? אמר רבי חייא בר אבא ,אמר רבי יוחנן ,ומטו בה
משום רבי ינאי ורב אחא בריה דרבא ,ומטו בה משום רבי יוסי הגלילי :והלכה
והיתה לאיש אחר ,לאחר תהווי בה הווייה ,לקרובים לא תהוי בה הויה .ומסקינן
אמר רבי יונה ,ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע ,אמר קרא :כי כל אשר יעשה
מכל התועבות האל ,הוקשו כל העריות כולן לאשת אב.
ונדה ,אף על גב דבהדי עריות כתיבא דאיכא למימר יליף לה מעריות גלי רחמנא
דתפשי בה קידושי ,דאמר חזקיה :ותהי נדתה עליו ,ואפילו בשעת נדתה תיהוי בה
הוייא .אי הכי שאר עריות דמקשת להי לאשת אב ,אקשינהו לנדה .קולא וחומרא
לחומרא מקשינן ,ממזר מנלן דמעריות הוא דהוי ,ממזר דכתיב :לא יקח איש את
אשת אביו ,וכתיב בתריה :לא יבא ממזר ואיתקוש כל עריות לאשת אב כר' יונה.
ולא יגלה כנף אביו למה לי דכתיב כדרב ענן אמר שמואל :בשומרת יבם של אביו
הכתוב מדבר ,למיקם עליה בלאו יתירא .ונדה אף על גב דבהדי עריות כתיבה,
דאיכא למימר נילף לה מעריות ,כיון דתפשי קידושי אין הולד ממזר ,מאי טעמא?
לא יקח ולא יבא ממזר כתיב ,כל היכא דלית בה ליקוחין הולד ממזר ,נדה כיון דאית
בה ליקוחין אין הולד ממזר ודאי שניות דהני עריות ,כגון אם אמו ואם אביו ,אף על
גב דמיסר אסירן ליה קידושי תפשי וצריכא גיטא והולד כשר .ואילו פנויה דאולידה
ולא ידעה אי מן קרובין דאסירן לה זנאי ,דהוה ליה הולד ממזר ,אי מן הנך דהתירא
אינון .לגבה דהוה ליה ולד כשר ,הוה ליה שתוקי ,ואסיר למיעל בקהלא דה'.
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ברם צריך אילו היכא דחזיוה דאיבעיל ולא ידיע אי מן כשר אי מפסול ,ואמרה היא:
דמכשר נבעלתי ,אי נמי :אישתכח מיעברא ולא ידיע אי מכשר אי מפסול ,ואמרה
היא :דמכשר אעברנא ,מי מהימנא אי לא מהימנא? מיפלג פליגי רבן גמליאל ורבי
יהושע ,דתנן :ראוה מעוברת ואמרו לה :מה טיבו של עובר זה ,מאיש פלוני וכהן
הוא .רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים :נאמנת ,ור' יהושע אומר :לא מפיה אנו חיין,
אלא הרי היא בחזקת מעוברת מנתין וממזר ,עד שתביא ראיה לדבריה.
ראוה עם אחד אמרו לה :מה טיבו של זה? איש פלוני וכהן הוא .רבן גמליאל ורבי
אליעזר אומרים נאמנת ,רבי יהושע אומר :לא מפיה אנו חיין ,אלא הרי היא בחזקת
בעולה מנתין וממזר עד שתביא ראיה לדבריה.
הילכתא מאי? אם תימצא לומר לגבי נפשה מהימנא ולא משוינן לה זונה ולא
פסלינן לה מכהונה ומתרומה ,דהויא לה חזקה דכשרותא ,בתה לאינסובה מי
מהימנא אי לא מהימנא .פליגי בה אבא שאול ורבנן ,דתנן :אי זה הוא שתוקי? כל
שמכיר אמו ואינו מכיר אביו .אסופי ,כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא אביו ולא
אמו .אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי,
הילכתא מאי? תא שמע ,דאמר רבא :הלכה כאבא שאול .והני מילי דרוב כשירין
אצלה .אבל ברוב פסולין אצלה ,אי אינסיבא לכהן לא מפקינן לה ,אבל לכתחילה לא
שרינן לה .דההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף :היא אמרה :מיניה
מעברנא ,והוא אומר :אין מיני מעברא ,אמר רב יוסף :למאי ניחוש לה ,חדא דמודה,
ועוד אמר רב יהודה אמר שמואל :הילכתא כרבן גמליאל ,דאמר :נאמנת .אמר ליה
אביי :ובהא כי לא מודה מכשר רבן גמליאל ,והא אמר ליה שמואל לרב יהודה
שיננא ,הלכתא כרבן גמליאל ורבי אליעזר ,דאמרי נאמנת ,ואת לא תעבד עובדא
אלא ברוב כשרין אצלה .והא רוב פסולין אצלה ,דלא חזייא אלא לארוס .אמר ליה:
ולטעמיך תקשי לך היא גופה הלכה ואת לא תעבד עובדא אלא ברוב כשרין אצלה,
אלא הלכה כרבן גמליאל דאיעבד אפילו ברוב פסולין .ולכתחילה לא תעבד עובדא
אלא ברוב כשרין אצלה ,והא דאיעבד הוא דהא מקדשא ליה וקא בעית לאפוקא
מיניה וכן הלכתא.
אי נמי :אילו עובד כוכבים ועבד דקדישו בת ישראל לא הוו קידושי .עבד ,דכתיב:
שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור ,עובד כוכבים ,דכתיב :ואחר כן תבא
אליה ובעלתה והיתה לך לאשה ,מכלל דמעיקרא לית בה הוויה.
ברם צריך וולד ממזר הווי או כשר הוי .מי אמרינן ממזר ,מהיכא ילפינן ליה? מאשת
אב ,מה אשת אב לא תפשי בה קידושי והולד ממזר ,אף הכא לא תפשי בה קידושי
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והולד ממזר .או דילמא אשת אב איסורה איסור ערוה וענוש כרת ,לאפוקי האי דאין
איסורן איסור ערוה ואין ענוש כרת .אם תימצא לומר בפנויה ,כיון דאיסורן אין איסור
ערוה ואין ענוש כרת ,לא באשת איש מאי הכא ודאי לא תפשו בה קדושי ואיסורה
איסור ערוה וענוש כרת ,או דילמא מה אשת אב דבהדה הוא דלא תפשי קידושי,
באחרת תפשי קידושי ,לאפוקי עובד כוכבים ועבד דלא תפשי בה קידושי כלל ,או
דילמא התם אית ליה חייס ואזיל זרעיה בתריה ,עובד כוכבים ועבד לא אזיל זרעיה
בתריה דבהמה בעלמא אינון.
תא שמע ,דאמר רבינא אמר ליה רב גזא ,איקלע רבי יוסי בר אבין לאתרין והוה
עובדא בפנויה ואכשר ,באשת איש ופסל .אמר רב אשי :לדידי אמר לי רב גזא ,לאו
רבי יוסי בר אבין היה ,אלא רבי יוסי בר זבידא הוה ,ואכשר בין בפנויה בין באשת
איש.
רב אשי אכשריה לרב מרי בר רחל ואוקמיה בפורסי דבבל ,ואף על גב דאמר מר:
כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך ,כיון דאתו מישראל ,מקרב
אחיך קרינן ליה .אמר ליה רב אחא בר רב לרבינא :איקלע אמימר לאתרין ודרש,
הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש וכן הילכתא.
אי נמי :הני מילי עריות אבל חייבי לאוין אף על גב דאסירן ליה ,תפשי בהו קידושי
ואין הולד ממזר ,דכתיב :כי תהיין לאיש וגו' וכי יש אהובה לפני המקום ויש שנואה
לפני המקום ,אלא אהובה אהובה בנשואיה ,שנואה שנואה בנישואיה ,ומאי היא? זו
דאסורא ליה .ואיזו זו חייבי לאוין ,ואמר רחמנא כי תהיין ,דאית בהון הוויא.
ברם צריך יבמה לשוק מאי מי תפשי בה קידושין ולא הוי הולד ממזר ,או דילמא לא
תפשי בה קידושין והולד ממזר .ומאי שנא יבמה דקא מבעיא לן ,משום דכתיב בה:
לא תהיה ,לא תהא בה הוויה ,או דילמא כיון דאיסור לאו הוא ,תפשי בה קידושין
מידי דהוה אכל חייבי לאוין ,והאי לא תהיה ללאו הוא דאתא.
תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר רב :מניין שאין תופסין קידושין ביבמה ,שנאמר :לא
תהיה אשת המת החוצה ,לא תיהוי בה הוויה לזר .ושמואל אמר :בעניותינו צריכא
גט.
אמר ליה רב מרי בר רחל לרב אשי :הכי אמר אמימר הילכתא כותיה דשמואל,
אלמא תפשין בה קידושי .וכיון דתפשי בה קידושי אין הולד ממזר ,והא שמואל
בעניותינו קאמר ,למימר דמספקא ליה ,אלא מיהא דתנן אמן שלא סטיתי ארוסה
ונשואה שומרת יבם וכנוסה .ואמר רב המנונא :שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה,
אלמא כאשת איש דמיא .לגבי עלמא ממאי? מדקתני שומרת יבם וכנוסה ,ואי
סלקא דעתך לא אסירא ,והא תנן ,זה הכלל :כל שתיבעל ולא תהי אסורה לחזור לו
לא היה מתנה עמה .ואמרי במערבא :לית הילכתא כרב המנונא ,אלא שריא ליבמה
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אלמא כפנויה דמיא ,ותפשי בה קידושי .ואי אזלא לעלמא אין הולד ממזר ,ומתניתין
רבי עקיבא היא ,ואנן סבירא לן כרבנן ,דתניא :זו דברי רבי עקיבא ,אבל חכמים
אומרים :אין ממזר מיבמה .ותניא אחריתי :ושווין בבא על הנדה ועל השפחה ועל
שומרת יבם שאין הולד ממזר .וכן הילכתא.
אחרי מות שאילתא צו
שאילתא :דאסור להון לדבית ישראל לאיזדקוקי גברא לאינשי ביתיה כשהיא
נדה
שנאמר :ואל אשה בנדת טומאתה ,ולא משתריא לגברא עד דפסקה ומנייא שבעה
נקיים ,דאמר רבי זירא :בנות ישראל הן החמירו על עצמן וכו' ,ולאורתא דשבעה
נגהי תמניא טבלה ומשתריא .ואי טבלה ביממא דשבעה לא עלתה לה טבילה,
דתניא :כל חייבי טבילות טבילתן ביום ,נדה ויולדת טבילתן בלילה .נדה מנלן?
דתניא :מניין לנדה שאינה טובלת מבעוד יום? תלמוד לומר :שבעת ימים תהיה
בנדתה ,תהא בנדתה כל שבעה .ויולדת איתקש לנדה ,דכתיב :כימי נדת דוותה
תטמא .ואמר :טבלה בשמיני לא תטבול אלא בליליא ,משום סרך בתה ,ואי איכא
אונסא טבלה ביממא דשמיני ,דאתקין רב אידי בר אבין בנרש למיטבל ביממא
דשמיני ,משום אונסא דגנבי ,ואתקון רב אחא בפפוניא משום אריוותא ,ורבא
במחוזא משום אמבולאי ,ורב יהודה בפומבדיתא משום צינה.
וכי טבלה צריכה לעיוני נפשה דילמא מאיסא קירא או לישה והוי חציצה בין גופה
למיא .דגלי רחמא בטבילה ,ורחץ במים את כל בשרו ,שלא תהא דבר חוצץ בין מים
לבשרו ,וצריכה למיסרק רישה והדר טבלה ,דילמא מיקטר מזייה ולא עיילין בהו
מיא ,דתניא :את כל בשרו ,את הטפל לבשרו .וזהו שער.
עשר תקנות תיקן עזרא ואלו הן:
שיהו קורין במנחה בשבת בשני ובחמישי,
ודנין בשני ובחמישי,
ושיהו מכבסין בחמישי בשבת,
ושיהו אוכלין שום בערבי שבתות,
ושתהא אשה משכמת ואופה,
ושתהא חוגרת בסינר,
וחופפת וטובלת,
ושיהו רוכלין מחזרין על העירות,
ותיקן טבילה לבעלי קריין לדברי תורה .דמדאורייתא טובל לתרומה.
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והאידנא נהוג עלמא כתלתא ,סבי כר' יהודה בן בתירא בדברי תורה ,דמעשה
בתלמיד אחד שאירע בו קרי ,והיה מגמגם וקורא למעלה מר' יהודה בן בתירא.
אמר לו :פתח פיך ויאירו דבריך שאין דברי תורה מקבלים טומאה ,דכתיב :הלא כה
דברי כאש נאם ה' ,מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן מקבלין טומאה.
ומאלו התקנות שתהא אשה חופפת וטובלת דמדאורייתא בעיוני סגי לה ,ואתא
עזרא ותיקן חפיפה ולמיבדק שפיר .ולא תחוף אלא בחמין ואפילו בחמי חמה משום
דקרירי ומיסרק מזייה ולא עיילין בהו מיא ,וצריכא למיסרק רישה סמוך לטבילתא,
דשלח רבין באיגרתיה :אשה לא תחוף אלא בחמין בערב שבת ותטבול במוצאי
שבת .ותמה על עצמך ,היאך אשה חופפת ביום וטובלת בלילה ,הא בעינן סמוך
לחפיפה טבילה ,דאי איתרמי לה טבילתה בשמשי דשבתא דלא איפשר למיסרק
משום דאתיא לאתורי שערה ,חופה ביממא וטבלה בלילה ,ואפילו מתרמא ערב
שבת וחמישי בשבת שני ימים טובים ,דלא אפשר למיחף בהון וזמן ,טבילה בלילי
שבת משום דטבילה בזמנה מצוה .וכי גדלה לה למזייה לא תקטרינון לריש צוציתא,
דזמנין דמקטרא על חדא בינתא והוה חציצה .כדרבא בר רב הונא דאמר רבא בר
רב הונא :נימא אחת קשורה חוצצת במים .ובעידנא דטבלה לא תסרוך עילוי מזייה,
לא חוטי דעמרא ולא חוטי דכיתנא ,ולא תיבי ולא ברזי דמיקטרין עילוי מזייה והוי
חציצה .דתנן :לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועה
שבראשה ולא תטבול בהן עד שתרפם.
ברם צריך חוטין של שיער מאי ,כי דצמר דמו ,או דילמא כי שיער דגופה דמי ,כמו
דגופה עיילין בהו מייא אף הני נמי עיילין בהו מייא.
תא שמע ,דתנן :אלו חוצצין באשה ,חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שבראשי
הבנות .ר' יהודה אומר :של צמר ושל שיער אין חוצצין ,מפני שהמים עולין בהם.
אמר רב יוסף ,אמר רב יהודה ,אמר שמואל :הילכתא כר' יהודה בחוטי שיער.
אמר רב פפא :הילכתא ,מכלל דפליגי עליה רבנן בשל שיער ,וכי תימא הכי נמי
מדקא שרי רבי יהודה מכלל דאסירין רבנן ,דילמא כשם ששיער אין חוצצין כך חוטי
צמר אין חוצצין ,קאמר להו כי היכי דשיער לא חייצי דצמר נמי לא חייצי ,אלא מודין.
איתמר נמי אמר רב נחמן ,אמר שמואל :מודים חכמים לר' יהודה בחוטי שיער.
תניא נמי הכי ,חוטי צמר חוצצין חוטי שיער אין חוצצין .ר' יהודה אומר :של צמר
כשל שיער .אמר רב נחמן בר יצחק :מתני' נמי דקתני :יוצאה אשה בחוטי שיער בין
משלה בין משל חברתה וכן הלכתא.
אי נמי :כי טבלה במייא חיי ,אבל דלייא בדוולא או מלייא בחצבי לא הוי מקוה,
דתניא :אילו נאמר מקוה מים ולא נאמר מעיין ,שומע אני ימלא בכתף ויעשה מקוה,
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תלמוד לומר :מעיין ,מה מעיין בידי שמים אף מקוה בידי שמים ,ונהרא דסכיר דאית
ביה עקולא דאית ביה ארבעין סאה הוה ליה כמקוה ,דאית ביה ארבעין סאה ושפיר
דמי לטבילה ,ומקוה דנפלה לה שלשת לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה ,ואי
אמשיכינון מבראי אגב מרזיבא ירדו ואזלו אגב מקוה לא פסלי ליה ,דכי אתא רב
דימי אמר :שאובה שהיא משוכה טהורה ,ואצטרופי נמי מצטרפין לארבעין סאה.
דתנן ר' אליעזר בן יעקב אמר :גג שיש בו עשרין ואחד סאה מי גשמים ממלא בכתף
תשע עשרה סאין ופותקן למקוה והן טהורין ,שהשאובה מטהרת ברבייה
ובהמשכה .ואי אמשכינון איידי מרזיבא פוסלים ,דתניא :צינור שחקקו ולבסוף קבעו
פוסל את המקוה ,קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה .ולא פסלי מים שאובין
אלא לפי חשבון כלים ,כדתניא :אין מים שאובים פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון.
אמר רב פפא :לפי חשבון כלים .יוסף בן חוני הוא .דתניא :יוסף בן חוני אומר:
בשנים ובשלשה כלים מצטרפין ואין פוסלין ,בארבעה וחמשה כלים אין מצטרפין
ופוסלין.
ברם צריך שפחה מי מחייבא למינקט יומי דבעלה נדה אי לא ,כיון דכל מצוות
שהאשה חייבת בה עבד חייב בה ומיחייבא למינקט ,או דילמא כיון דלא אית מצוה
השווה בכל הוא לא מיחייבא.
תא שמע ,דתניא :בנות ישראל .אין לי אלא בנות ישראל ,בגיורת ושפחה ושאינה
משוחררת מניין? תלמוד לומר :אשה מכל מקום .וכן הילכתא.
אי נמי :נדה אסיר לה למיכל על פתורא דגברא ,כדתניא :כיוצא בו לא יאכל הזב עם
הזבה מפני הרגל עבירה .אמר רב יצחק בר חנינא ,אמר רב הונא :כל מלאכות
שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה ,חוץ ממזיגת כוס והצעת המטה והרחצת
פניו ידיו ורגליו .ואמר רבא :הצעת המטה בפניו אסור שלא בפניו מותר .שמואל כי
משקייא ליה דביתהו ביומי נדתה משנייא ויהבא ליה בשמאלה .אביי מנחא ליה
כסא אפומא דכובא ,רבא מנחא ליה על בי סדייא ,רב פפא מנחא ליה אשרשיפא.
ואילו אתתא מהימנא היא לנפשה דקביע לה זימנא דחזייא ואמרה לא חזאי ,אי נמי:
כזה ראיתי ואיבדתיו ,מהימנא .דתניא :נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואיבדתיו.
ואמר רב חיננא בר כהנא ,אמר שמואל :מניין לנדה שסופרת לעצמה? שנאמר:
וספרה לה שבעת ימים ,לה לעצמה ,והיכא דהוחזקה נדה בשכנותיה היכי דמי ,כגון
דהוה לבישה הנך מאני דלבישה בנדתה ואמרה :טהורה אני ,לא מהימנא ,דאמר
רב יהודה :הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה .ותנן נמי:
משמשתו נדה ,ואוקימנא כדרב יהודה למימרא דלא מהימנא.
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ברם צריך היכא דנותנת טעם לדבריה מי מהימנא אי לא ,כיון דאחזיק נפשה
לטומאה האי יצרה הוא דתקפה ולא מהימנא ,או דילמא כיון דקא יהבה טעמא
למילתא מהימנא?
תא שמע ,דבעא מיניה שמואל מרב :אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני
מהו? אמר ליה :דלוית לרטיבא דפשא ליה בדוכתיה .אמרי דרב איקלע לבי שמואל,
שדר ליה שמואל כסא דברכתא לדביתהו ולא קבילה ,איכא דאמרי :דכי הוות יתבא
נדה מהודעא ליה בכסא דברכתא ,ואיכא דאמרי :נדה לא שתיא כסא דברכתא.
ואמר מר :משגרו לאנשי ביתיה במתנה כי היכי דליהוו שלמא ,ואי אישתייא אתו
לידי הרגל עבירה ,ולבסוף אמרה לרב :טהורה אני ,אלא אחותך היא דאיקלעא
לגבאי ,ואמינא אי שתייא ליה אנא היא אמרה לא ,קא עבדא לי יקרא ,אמרנא
אשדרתיה לך דתשתייה אינהו .אמר ליה רב :אף בזו אם נותנת אמתלא לדבריה
נאמנת .תנא מיניה ארבעין זימנין למימרא דקבלה ואפילו הכי שמואל לא עבד
עובדה בנפשיה וכן הילכתא.
חמשה דמים טמאים באשה :האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזג,
ושלשה טהורים :הירוק וכמימי בשר צלי וכמימי תלתן.
אחרי מות שאילתא צז
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למינסב עריות דכתיבן באורייתא ,ושניות
לעריות דאוריתא מנלן?
אמר רב הונא ,דאמר קרא :כי כל אשר יעשה מכל התועבות האל ,האל קשות,
מכלל דאיכא רכות ומאי נינהו? שניות .ומאי משמע קשה  -אל לשון קשה הוא,
דכתיב :ואת אילי הארץ לקח.
לימא פליגא אדר' לוי דאמר לוי :קשה עונשן של מידות יותר משל עריות ,שזה
נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה ,אל קשה ואלה קשה מאל ,וגבי עריות נמי הא
כתיב אלה ,ההוא למעוטי מידות מכרת ,אלא מאי חומרייהו? הני איפשר בתשובה,
הני לא אפשר בתשובה.
ר' אושעיא אמר מהכא :פרעהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור ,אמר רב אשי משל
דר' אושעיא :למה הדבר דומה? לאדם שהוא משמר את הפרדס משמרו מבחוץ
הכל משתמר .משמרו מבפנים ,שלפניו משתמר ,מיכן ומיכן אינו משתמר .והא דרב
אשי בריתא היא ,התם שלפניו מיהת משתמר ,הכא אי לאו שניות קא פגע בעריות
ואינו משתמר כלל.
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רב יהודה אמר מהכא :איזן וחקר תיקן משלים הרבה ,מאי איזון? אמר עולא
ואיתימא ר' אלעזר :בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים ,עד שבא
שלמה ותיקן לה אזנים.
רב כהנא אמר מהכא :ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי.
א"ל אביי לרב יוסף :אי הכי דאורייתא נינהו ,דאורייתא הם ופירשינהו רבנן ,אי הכי
כל התורה כולה רבנן פירשוה ,אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.
תנו רבנן :מה הן שניות? אם אמו ואם אביו ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו ואשת
אחי האב מן האם ואשת אחי האם מן האב וכלת בנו וכלת בתו.
מותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו ,וחורגו מותר באשתו
ובבתו ,ואשת חורגו אומרת :אני מותרת לך ובתי אסורה לך ,בת חורגו דאורייתא
היא ,דכתיב :את בת בנה .בדין הוא דלא איבעי ליה למיתנא בת חורגו ,ואיידי דקא
בעי למיתנא סיפא ,אשת חורגו אומרת :אני מותרת לך ובתי אסורה לך ,דאף על גב
דבתה מדאורייתא אסירה בדידה לא גזרו רבנן משום הכי תנא רישא בת חורגו.
וליתני נמי אשת חמיו אומרת :אני מותרת לך ובתי אסורה לך ,הא פסיקא ליה והא
לא פסיקא ליה ,זימנין דמתה אשתו ושריא ליה אפילו בתה.
אמר רב :ארבע נשים יש להן הפסק ונקיט רב לידיה תלת ,אשת אחי האב מן האם,
ואשת אחי האם מן האב וכלתו ,וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו .אמר רב נחמן בר
יצחק :וסימניך דעילאי דרב ורב מאי טעמא לא קא חשיב להא ,משום דמיחלפא ליה
באשת אבי אביו הנך כיון דלא נפיש קורבייהו אידלי ליה להאי ולא מיחלף .כלתו
דאורייתא היא ,דכתיב :ערות כלתך לא תגלה ,אימא כלת בנו כלת בנו יש לה
הפסק ,והא תניא :כלתו ערוה כלת בנו שנייה ,וכן אתה אומר בבנו ובבן בנו עד סוף
כל הדורות .אימא כלת בתו אמר רב חסדא :הא מילתא שמעית מן גברא רבה ,ומנו
רבי אמי :לא אסרו כלה אלא מפני כלה .ולא הוה ידענא מאי היא ,ואמרו לי כלדאי
מלפנא הוית ואמינא אי גברא רבה הוינא איסברה מדידי ,ואי מקרי דרדקי הוינא
אישיילה מדרבנן דאתו ועיילי לבי כנישתא .השתא סברתה מדעת ,לא אסרו כלת
בתו אלא מפני כלת בנו ,וכיון דמשום כלת בנו היא כלת בתו מיחלפא ,טפי לא
מיחלפא.
אמר ליה אביי לרבא :רב אסברא לי ,כלת בתו אמאי מחלפא בכלת בנו על שמא
דבי חמוה דברתיה הוא דמיקריא .כגון מאי ,כגון כלתיה דבי בר ציתאי .איבעיא להו
אשת אחי האם מן האם מאי ,התם הוא דאיכא צד אב הוא דמיחלפא ,אבל הכא
דליכא צד אב לא מיחלפא ,או דילמא לא שנא.
תא שמע ,דקתני :אשת אחי האם מן האב אבל לא מן האם ,דילמא איידי דתנא
אשת אחי האב מן האם תנא נמי אשת אחי האם מן האב? אמר רב ספרא :היא
גופה גזירה ,ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה.
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אמר רבא :וכולהו לאו גזירה לגזירה נינהו ,ומסלקינן כולהי דבי אבא קשישא קרן
להי והא נמי דבי אבא קשישא קרן להי ,תא שמע ,דכי אתא רב יהודה בר שילא
אמר :אמרי במערבא :כל שבנקבה ערוה ,בזכר גזרו על אשתו משום שנייה .ולאו
כללא הוא ,אלא הא ניהו ותו לא .מאי שנא? הא משום דעיקר קרוביה משום שאר
הוא ,לאפוקי חמותו ובת חמותו ובת חורגו ,דעיקר קורביהו על ידי קידושין הוא.
ברם צריך למימר אשת אחי אבי האב מן האם הא קא אמרינן דשריא ,דאמר רב:
ארבע נשים יש להן הפסק :אשת אחי אבי האב מן האב ,ואחות אבי האב מאי? כיון
דלמטה ערוה למעלה נמי גזרו רבנן משום שנייה ,מידי דהוה אאם אמו ואם אביו,
או דילמא הא כיון דלא נפיש קורבא איתפליגא ולא גזרו בה רבנן.
תא שמע ,מה הן שניות? ולא קא חשיב לה .שייורי שיירה .מאי שייר דהא שייר,
שייר שניות דרבי חייא ,דתני רבי חייא :שלישי שבבנו ושבבתו שבבן אשתו ושבבת
אשתו שנייה רביעי שבחמיו ושבחמותו שנייה ,תא שמע ,דאמימר שרא באשת אחי
אבי אביו מן האב ,ואחות אבי אביו מן האב ,אלמא איתפליגא ליה?
אמר ליה רב הילל לרב אשי :לדידין חזיין לי שניות דהוון כתיבין בי מר בריה דרבינא
וכתיבין שיתסרי שניות לאיסורא ,מאי לאו תמני דמתניתין ושית דרבי חייא ,דתני
רבי חייא :שלישי שבבנו ושבבתו שבבן אשתו ושבבת אשתו שנייה רביעי שבחמיו
ושבחמותו שנייה והני תרתי הא שיתסרי .ולטעמיך שיבסרי הווין ,דהא איכא אשת
אחי האם מן האם דפשיטנא לאיסורא ,הא לא קשיא ,הנך תרתי דדמיין להדדי חדא
היא .מכל מקום שיתסרי לדידי חזיין דכתיבן לאיסורה .אמר ליה :אי הוה כתיבין
להתירא מי סמכת עילויהו ,מי חתים עילויהו? מר בריה דרבינא .השתא נמי דכתיבן
לאיסורא לאו מר בריה דרבינא חתים עליהו?! וכן הילכתא.

פרשת קדושים
שאילתא צח
שאילתא :דאילו מאן דאית ליה ארעא כי חציד לה מיחייב לשייורי פיאה לעני
ולגר ,ולוקטא דנתר בעידנא דחציד
דכתיב :ובקצרכם את קציר ארצכם וגומ'.
וכמה שיעורא דפיאה? כדתנן :אין פוחתין לפיאה אחד מששים .רב ושמואל דאמרי
תרויהו :פיאה בששים ראשית הגז בששים תרומה בששים ,ולקט כמה הוי שיעורי
דכי נתר בעי למישבקיה לעניי ,כדתנן :שתי שבלים לקט ,שלש אינן לקט.
והי נינהי מיני דמיחייבין בפאה ,כדתנן :כלל אמרו בפאה :כל שהוא אוכל ונשמר
וגידוליו מן הארץ ולקיטתו כאחד ומכניסו לקיום חייב בפיאה ,אוכל למעוטי ספיחי
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אסטס וקוצה ונשמר למעוטי הפקר ,וגידוליו מן הארץ למעוטי כמהין ופטריות,
לקיטתו כאחד למעוטי תאנה ומכניסו לקיום למעוטי ירק ,אבל שומים ובצלים כיון
דחזו לבשולינון ומינטרי אף על גב דבשעתיה קא אכיל להו חייבין .דתנן :מלבנות
הבצלים שבין הירק ר' יוסי אומר :נותן פיאה מכל אחד ואחד .חכמים אומרים:
מאחד על הכל ופיאה לעניי ולקט לעניי ,ולית ליה לבעה"ב טובת הנאה בגוייהו
למיתן לעניא דניחא ליה .מאי טעמא? תעזוב כתיב בהו.
ומאן דרויח במאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופיאה ומעשר עני ,דתנן :מי שיש לו
מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופיאה ומעשר עני ,ודאי אייאוש עניי מינייהו
אישתרו לכולי עלמא ,דתנן :מאימתי כל אדם מותרין בלקט? משילכו הנמושות
בפרט ,ובעוללות משילכו עניים בכרם ויבואו ,בזיתים עד שתרד רביעה שנייה .מאי
נמושות? רבי יוחנן אמר :סבי דאזלי אתיגרא ,ריש לקיש אמר :לקוטי בתר לקוטי.
ברם צריך למימר אילו היכא דזרע במדבר דאי שביק לקט שכחה ופיאה ליכא עניים
דשקלין ליה ,ואי שביק אתו ציפרי שקלי ליה ,מי מחייב למישבק אי לא .מי אמרינן
לעני ולגר כתיב ,ולא לעופות ,או דילמא תעזוב יתירא כתיב ,לרבות הני .ותיפוק לי
דהוה ליה ייאוש כיון דלא ידעין ייאוש שלא מדעת הוא ולא הוי ייאוש.
תא שמע דלוי זרע בכישור לא הוו עניים למשקל לקט שכחה ופאה ,אתא לקמיה
דרב ששת .אמר ליה תנינא :לעני וגר תעזוב אותם ,ולא לעורבים ולא לעטלפים,
איתיביה אין מביאין תרומה מגורן לעיר ולא מן המדבר ליישוב ואם אין שם כהן
שוכר עליהן ומביאן מפני הפסד תרומה .אמר ליה :שני תרומה דטיבלא ולא סגי
דלא מפריש ליה .והרי מתנות דלא טבילן .ותניא :מקום שנהגו לפשוט את הראש
לא יפשוט את הלחי למלוג בעגלים לא ימלוג את הזרוע ,ואם אין שם כהן מעלין
אותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן.
אמר ליה :שני הני דנתינה כתיבה בהו .אלא האי תעזוב יתירא דכתיב למה לי,
למפקיר את כרמו ולשחר השכים ובצרו .וכן הילכתא.
קדושים שאילתא צט
שאילתא :דאסר להון לארבועי כלאים ,דכתיב :את חקתי תשמרו ,בהמתך לא
תרביע כלאים וגו'
ואסיר לאסוקי מינא אמינא דלאו דיליה וכן למלאכה ,לא שנא בהמה ולא שנא חיה
ולא שנא עוף ,דתנן :אחד השור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולכלאים וכן חיה
ועוף כיוצא בהן .מאי טעמא? כתיב הכא :בהמתך ,וכתיב גבי שבת :שורך וחמורך
וכל בהמתך ,מה להלן חיה ועוף כיוצא בהן אף הכא חיה ועוף כיוצא בהן.
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והתם מנלן? דתניא :וכל בהמתך לרבות את העופות .אמר שמואל :במנאפים עד
שיראו המנאפים ,בכלאים עד שיכניס מכחול בשפופרת.
מותיב רב אחדבוי אילו נאמר בהמתך ולא נאמר תרביע ,הייתי אומר לא יאחז
הבהמה כדי שיעלה עליה זכר ,תלמוד לומר :לא תרביע כלאים ,מכלל דכלאים
באחיזה הוא דאסור ,מאי אחיזה הכנסה .ואמאי קרי לה אחיזה לישנא מעליא.
ובמקום דאיכא פריצי לא מורינן הכי.
אמר רב פפא :הני תרי מילי בעו מיני דבי פפא בר אבא :ואורי להו חדא כהלכתא
וחדא דלאו כהלכתא :מהו ללוש את העיסה בחלב ואסרי להו כהילכתא ,דתניא :אין
לשין את העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה .מהו
להכניס מין ושאינו מינו לדיר ואסרי להו דלאו כהלכתא ,דאמר שמואל :במנאפים עד
שיראו המנאפים ,בכלאים עד שיכניס מכחול בשפופרת ,משום פריצותא דעבדי
אסר להו.
ואסור למימר לעובד כוכבים לארבועי כלאים .דתניא ,רבי אליעזר אומר :אף על
כלאים נצטוו בני נח .ומותרין בני נח ללבוש כלאים ולזרוע כלאים ,ואינן אסורים אלא
בהרבעת בהמה ובהרכבת אילן.
מנא הני מילי? אמר שמואל ,אמר קרא :את חקותי תשמרו ,חקים שחקקתי לכם
כבר מבני נח בהמתך לא תרביע כלאים ,שדך לא תזרע כלאים ,מה בהמתך
בהרבעה אסור ,אף שדך בהרכבה אסור ,מאי טעמא? חקותי תרתין משמע ,ומאי
נינהו? הרבעה והרכבה .אבל זריעה שדך כתיב ,בארץ אין בחוצה לארץ לא .ובני
נח לאו בני ארץ נינהו ,ובגד כלאים נמי אפסיק שדך ,ואמר ר' אסי אמר ר' יוחנן:
לוקין על כלאים בחוצה לארץ דבר תורה.
איתיביה רבי אלעזר לרבי אסי :והכלאים מדברי סופרים ,אמר ליה :כאן בזרעים כאן
בהרכבת אילן כדשמואל ,דאמר שמואל :מה בהמתך אפילו בחוצה לארץ אסור ,אף
הרכבת אילן דאתיא מינה אפילו בחוצה לארץ אסור .מה בהמתך ,דבר היוצא ממנה
מותר ,דמיעט רחמנא כלאים לגבוה אסור ,הא להדיוט שרי ,אף הרכבת אילן נמי,
דבר היוצא ממנה מותר.
ברם צריך לומר אילו חמרתא דאיתעברא מסוסיא ,וסוסתא דאיעברא מחמרא אוליד
פרה ,בתר אימיה שדינן ליה לכוליה ואין חוששין לזרע האב ושרי במינא דאימיה בין
להרבעה בין למלאכה ,ודאימיה חמרא בהדי מינא דאימיה סוסתא אסור ,או דילמא
חוששים לזרע האב והאי אית ביה חמור וסוס ,והאי אית ביה חמור וסוס ודאבוה
חמרא בהדי מינא דאימיה סוסתא שרי ,מאי טעמא? כי הדדי נינהו דהאי אית ביה
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חמור וסוס ,והאי אית ביה חמור וסוס .ובהדי מינא דאימיה אסור דהא חוששין לזרע
האב.
תא שמע ,דאמר ליה ר' אבא לשמעיה :כד מעיילת לי כודנייתא בדייספיק עיין
דדמיין להדדי ועייל .קא סבר אין חוששין לזרע האב .וסימנין דדמיין להדדי היכי
דמי ,כי הא דאמר אביי :עביין קליה בר חמרא צנח קליה בר סוסתא ואמר רב פפא:
רבן אוניה וזוטן גנובתיה אימיה חמרא .זוטן אוניה ורבן גנובתיה בר סוסתא .אלמא
בתר אימיה אזלת ,ואין חוששין לזרע האב.
קדושים שאילתא ק
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיכל מכל אילן דמפקין פירי תלת שנין
קדמאי
דכתיב :וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים ,לא שנא דנטע ליה מינטע ולא שנא
דנפיק מנפשיה אסיר .דתנן :אילן העולה מאליו חייב בערלה ,והא כתיב :ונטעתם,
ההוא מיבעי לי ,לכדתניא לכם ,להביא את הנטוע לרבים .רבי יהודה אומר :לכם,
להוציא את הנטוע לרבים .ורבנן סברי :ונטעתם דיחיד משמע דרבים לא משמע,
כתב רחמנא :לכם ,להביא את הנטוע לרבים .מאי טעמא? הוי מיעוט אחר מיעוט
ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות .ורבי יהודה סבר :ונטעתם בין יחיד ובין רבים
משמע ,לכם בין יחיד בין רבים משמע ,הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי
אלא למעט.
ופירי דערלה דאסר רחמנא ,לא שנא באכילה ולא שנא בהנאה אסירי ,דתניא:
ערלים לא יאכל ,אין לי אלא איסור אכילה ,מניין שלא יצבע ממנו ולא ידלוק ממנו?
תלמוד לומר :ערלתו ערלים לרבות את כלם ,וכי אסירי פירי ,אבל לולבי ואטרפי
דאטרוגא דאיכא אינשי דאכלים שרן ,דתנן :העלים והלולבין והקנוקנות מותרין
באכילה.
וודאי מידי דמנטר להו לפירי ,כגון קליפתא דשגרא ואמגוזי וקשייתא דזיתי אסיר
למשגר ובשולינהו קליפתא דרומני דבעי למיבצע בהו וביני דפוס רומני אסירי ,דתנן:
קליפי רמונים והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינים חייבין בערלה ,מאי טעמא? פריו
את הטפל לפריו.
ומאי ניהו שומר? אמר רבה בר אבוה :הני מתחלי דערלה אסירי הואיל ונעשו שומר
לפירי אף על גב דבעידן גמר פירי לא צריכי לנטורי ,כיון דמעיקרא בעידנא דאפיק
שומר לפירי הוו אסירי.
ואילו נטיעה דלא מידליא טפח מארעא חייבת בערלה לעולם .דאמר ר' יוחנן משום
ר' אליעזר בן יעקב :נטיעה דזוטר מטפח חייבת בערלה כל שנותיה.
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וכי היכי דנהגא ערלה בארץ הכי נהגא בחוצה לארץ הילכתא גמירי לה ,דאמר רבי
אסי אמר רבי יוחנן :ערלה בחוצה לארץ הלכה למשה מסיני ,אלא מאי וכי תבאו
דכתיב גבי ערלה ,זמן ביאה .מיהו בארץ ישראל בין ספיקה בין וודאי אסור ,בחוצה
לארץ ספיקה מותר וודאה אסור.
ופירי דפרדיסא דארבעי שנין אסיר למיכל מינייהו עד דפריק לה ,דכתיב :ובשנה
הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים ,פירי דשאר אילני .פליגי בה רבי חייא ורבי
שמעון ברבי ,חד אמר :פירי דפרדיסא הוא דצריך למיפרק ,דשאר אילני לא .וחד
אמר :אפילו דשאר אילני נמי ,ומאי טעמיה? דמאן דאמר :אפילו דשאר אילני כיון
דלענין ערלה עץ מאכל כתוב ,לעניין פדיון נמי לא שנא .ומאן דאמר :דפרדיסא
לחוד ,מאי טעמיה? פליגי בה תרי אמוראי במערבא ,חד אמר :נאמר כאן תבואתו,
ונאמר להלן ותבואת הכרם ,וחד אמר :קדש הלולים דבר שאומרים עליו שירה.
דאמר רבי שמואל בר נחמני ,אמר ר' יונתן :מניין שאין אומרין שירה אלא על היין?
שנאמר :ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים ,אנשים
משמח דשתו ליה אלוהים במה משמח? הוי אומר :בשירה ,מיכן שאין אומרים
שירה אלא על היין .ומאי היא? שירה דבית המקדש אנסכים .מאן דמחייב דשאר
אילנות תאני נטע רבעי ומאן דפטר שאר אילנות תאני כרם רבעי .ומאן דאית ליה
פרדיסא שוה מאה זוזי פריק ליה בשוה פרוטה ,ושפיר דמי .דקיימא לן כשמואל,
דאמר :הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחול .ואף על גב דשמואל קאמר
דאיעבד הני מילי בזמן שבית המקדש קיים ,אבל בזמן שאין בית המקדש קיים
אפילו לכתחילה נמי ,מההוא דאחרים ניכסיה בפומבידתא .וכד מפריק ליה מיחייב
לברוכי אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הכרם ,דאמר רב יהודה ,אמר שמואל:
על כל המצות כולן מברך עליהם עובר לעשייתן ומיחייב למיקלייה לדמי פורקניה.
ברם צריך לומר הילכתא מאי? תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר רב :צלף של ערלה
בחוצה לארץ זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין .כמאן? כרבי עקיבא ,ולימא
הלכתא כרבי עקיבא? אי אמר הלכתא כרבי עקיבא הוה אמינא אפילו בארץ ,קא
משמע לן בחוצה לארץ אין בארץ לא .אלמא כל המקיל בארץ הלכתא כמותו בחוצה
לארץ.
ולימא הילכתא כרבי עקיבא בחוצה לארץ? אי אמרת הכי הוה אמינא במעשר דצלף
דרבנן דבהכי פליגי ,אבל ערלה דאורייתא לא ,קא משמע לן צלף של ערלה למימרא
דבערלה נמי אמרינן כל המקיל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ ,ולעניין פירי
דשאר אילנות נמי הלכה כמאן דאמר לא בעי למיפרק.
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ופירי דפרדיסא פריק להו בישתא רביעתא ואכיל להו .כד הוי בהמ"ק קיים הוי פריק
להו ומוסיף עלייהו חומש ומסיק להו ואכיל להו בירושלים .כדתנן :מטע רבעי מוסיף
עליו חומש ,ותנן :כרם רבעי עולה לירושלים מהלך יום לכל רוח .והאידנא בחו"ל
פריק להו וקלי ליה לדמיה והדר משתרי ליה למיכל בישתא חמישיתא .וכמה שעור
פורקניה אפילו פירי דשוויה מאה זוזי פריק להו בשווה פרוטה ושפיר דמי .דאמר
שמואל :שוה מנה שחללו על שווה פרוטה מחולל .כגון המקדיש נכסים וכגון כרם
רבעי דכתיב ביה קודש הלולים .ואף על גב דכי אמר שמואל דיעבד אין לכתחילה
לא ,ה"מ בזמן שבהמ"ק קיים .אבל באידנא אפילו לכתחילה.
וכד פריק ליה מחייב לברוכי ,ברוך ...אקב"ו על פדיון הכרם .דאמר רב יהודה אמר
שמואל ,כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן .והיכי פריק להו ,מייתי חמשה
אשכולות מאותו הכרם ארבע מארבע פינותיו ואחד מאמצעיתו ומביא חטים או
שעורים זה כנגד זה ומברך על פדיון הכרם ,ואמר תחול קדושתיה דהאי פרדסא על
הלין חטי או שערי ושדי להו דפרדיסא ,כי היכי דמברך וכי קאמרינן דכרם רבעי
מיחייב למיפרק אבל נטע רבעי לא מחייב למיפרק .הני מילי בחו"ל אבל בא"י לא
שנא כרם רבעי ולא שנא נטע רבעי  -כולהי בעי למיפרקינהו.
והאי מאן דהוה ליה סוגיא דפרדיסא ואחית ביה גופני חדתי כי ידע בהו אסיר למיכל
מן פיריהו עד דפריק להו והוא דהוו שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב דמיקרי כרם
באנפי נפשיה אבל לא הוי הכי ,לא מיקרי כרם למאן דמייתי לה מתבואת הכרם,
כיון דלא איקרי כרם לא צריך פדייה ולמאן דמייתי לה מהלולים אף על גב דלא
מיקרי כרם ,כיון דדבר שאומרין עליו שירה הוא בעי פדייה ,וכל המיקל בארץ
הלכתא כמותו בחוצה לארץ ,דאי איכא שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב בעי פדייה
ואי לא לא.
אי נמי :האי פרחא אילנא הוא ומיחייב בערלה .דתניא :צלף ,בית שמאי אומרים:
כלאים בכרם אלמא כיון דקא מיתאכול בשתייה ירק הוא ,ובית הלל אומרים :אינו
כלאים בכרם אילן הוא ,אלו ואלו מודים שחייב בערלה .מאי טעמא בית שמאי?
ספוקי מספקא להו ועבדי הכא לחומרא והכא לחומרא.
ברם צריך לומר מימר אמור רבנן פירא דפרחא מיחייב בערלה בוטיתא וודאי פירא
הוא שותא וודאי לאו פירא הוא ולא מיחייב בערלה .אפילו למאן דמחייב ליה
במעשר וברכה משום דירק הוא ,פרי האדמה פרי העץ לא מיקרי .מיהו פירחא
פירא הוא ,ומחייב בערלה ,אי לא פליגי בה רבי אליעזר ורבי עקיבא לעניין מעשר.
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דתנן :רבי אליעזר אומר :צלף מתעשר אביונות וקפריסין ,ורבי עקיבא אומר :אין
מתעשר אלא אביונות.
הילכתא כמאן .תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר רב :צלף של ערלה בחוצה לארץ
זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין .ולימא הילכתא כרבי עקיבא? אי אמר
הלכה כרבי עקיבא הוה אמינא אפילו בארץ .קא משמע לן ,כל המיקל בארץ הלכה
כמותו בחוצה לארץ .ולימא הלכתא כרבי עקיבא בחוצה לארץ? אי אמר הכי הוה
אמינא הני מילי גבר מעשר צלף דמדרבנן הוא ,אבל ערלה דמדאורייתא ,אימא
אפילו בחוצה לארץ נמי נגזור קא משמע לן .ובחוצה לארץ שרו בארץ אסירן ,וכן
הילכתא.
קדושים שאילתא קא
שאילתא :דמיחייבין דבית ישראל למירחמיה להקב"ה בכל ליבהון ,דכתיב:
ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך
ותניא רבי אליעזר אומר :אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ,ואם נאמר
בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך? אלא יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך
נאמר בכל נפשך ,ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו ,לכך נאמר בכל מאדך.
ומיתבעי ליה למהוי אימתא דהקב"ה עליה דאיניש תדירא ,דכתיב :את ה' אלהיך
תירא וגומר ,ומיחייב למהוי אימתא דרביה עליה כאימתא דהקב"ה ,דתנן :ר'
אליעזר אומר :יהי כבוד תלמידך חביב עליך ככבוד חברך ,וכבוד חברך כמורא רבך,
ומורא רבך כמורא שמים.
ותניא ,שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה כיון
שהגיע את ה' אלהיך תירא פירש ,אמרו לו תלמידיו :רבי ,כל אתים שדרשת מה
תהא עליהן? אמר להם :כשם שאני מקבל שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על
הפרישה עד שבא רבי עקיבא ולימד :את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים.
ומיחייב בר ישראל למיקם מקמי רבנן ,כד מטי ארבע אמות דידיה ,שנאמר :מפני
שיבה תקום וגו' .ותניא קימה שיש בה הידור ,ואי זו? זו ד' אמות .במה דברים
אמורים? ברבו שאינו מובהק אבל ברבו מובהק מלא עיניו ,ומאן דלא קאים מוקמינן
ליה בעל כורחיה למיעבד יקרא דאורייתא ,אביי כי חליף ואיכא סבי דיתבי ולא מצו
קיימי ,יהיב להו ידא וקיימי מיקמיה .רבא משדר שלוחי ומוקמין ציבורא ,רב נחמן
משדר גוואזי .כי מטי ,אמר :כמה נחמן איכא בשוקא .כי קיימיתו לאו מיקמאי
קיימיתו אלא מקמי תורה הוא דקיימיתו.
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אמר רבי אלעזר :כל תלמיד חכם שאינו עומד מפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך
ימים ,שנאמר :וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני
האלוהים ,מורא זו אינו יודע מה היא ,כשהוא אומר :והדרת פני זקן ויראת מאלהיך,
הוי אומר מורא זו קימה ,ואימא מורא דריבית ומורא דמשקלות? רבי אלעזר פני פני
גמר.
ברם צריך למימר רכוב מי מיחייב למיקם מקמיה או לא ,מי אמרינן כיון דבהמה הוא
דקא מסגיא והוא מינח נייח עליה כיושב דמי ,או דילמא כיון דהוא קא מסגיא
לבהמה כמאן דלא נייח דמי ומיחייב למיקם מקמיה .תא שמע ,דתנן :הטמא עומד
תחת האילן והטהור עובר טמא ,טהור עומד תחת האילן והטמא עובר טהור ,ואם
עמד טמא וכן באבן המנוגעת דטעון לה גברא וקא מסגי לא אמרינן כמאן דניחא
דמיא .אמר רב נחמן בר כהן ,זאת אומרת רוכב כמהלך דמי.
אי נמי ברם צריך למימר רבה דמחיל על יקריה לגבי בריה הויא מחילא ,דהא יקרא
דנפשיה הוא ,כי קא מיבעיא לן רבה משום יקרא דאורייתא הוא ,מי אמרינן יקרא
דאורייתא כיקרא דנפשיה דמי ,דהא הוא דטרח וגמר ,או דילמא אורייתא דקב"ה
ולא מצי מחיל.
תא שמע ,דאמר רב יצחק בר שילה ,אמר רב חסדא :האב שמחל על כבודו כבודו
מחול הרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול .ורב יוסף אמר :אפילו הרב שמחל על
כבודו כבודו מחול ,שנאמר :וה' הולך לפניהם יומם וגו' .אמר רבא :הכי השתא,
התם הקדוש ברוך הוא קא מחיל על יקרא דנפשיה ,אבל הכא תורה דיליה היא
דקא מחיל עלה .הדר אמר רבא :אין תורה דיליה ,דכתיב :ובתורתו יהגה יומם
ולילה .איני ,והא רבא הוה קא משקה בהילולא דבריה והב ליה כסא לרב פפא ולרב
הונא בריה דרב יהושע וקמו מקמיה ,ואמרו :הני רבנן רבנן והני רבנן לאו רבנן ,ורב
פפא הוה משקה בהילולא דאבא מר בריה יהב ליה כסא לרב יצחק בריה דרב
משרשיא ולא קם מקמיה ,ואיקפד .נהי דקימה לא בעי ,הידור בעי למיעבד ליה .וכן
הילכתא.
קדושים שאילתא קב
שאילתא :דאזהרינהו הקדוש ברוך הוא לישראל למינקט מתקלי תריצי וכיילי
תריצי
דכתיב :מאזני צדק אבני צדק וגומר ,ואפילו הין ולאו דיליה מיבעי ליה למיהוי
קושטא.
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דתניא ,ר' יוסי בר יהודה אומר :מה תלמוד לומר איפת צדק והין צדק והלא הין
בכלל איפה הוא? אלא שיהא הין שלך צדק ולאו שלך צדק.
אמר ר' לוי :קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות ,שזה נאמר בהן אל וזה
נאמר אלה ,גבי עריות כתיב :כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ וגומר ,גבי
מדות כתיב :כי תועבת ה' אלהיך כל עושה אלה ,כל עושה עול .וגבי עריות נמי הא
כתיב אלה? ההוא למעוטי מדות מכרת .אלא מאי קושייהו ,דאילו עריות סגיא
בתשובה ,ואילו מדות לא סגיא בתשובה עד דעביד השבה .ולא ידע כמה גזל ,ולא
ידע ממאן גזל למהדר ליה .כדתניא :הרועים והגבאים והמוכסים תשובתם קשה,
ומחזירים למכירין ושאין מכירין יעשו בהן צרכי ציבור .ומאי צרכי ציבור? אמר רב
חסדא :בורות שיחים ומערות .ואמר רבי לוי :קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוה ,שזה
הקדים חטא למעילה מכי יהיב דעתיה למיגזל קאי בחטא ,וזה הקדים מעילה
לחטא.
וצריך לשקול ולמוד כמנהג מקום ומקום .דתנן :מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד
בגסה בגסה לא ימוד בדקה ,לגדוש לא ימחוק למחוק לא יגדוש ,ובמשקל חייב
להכריע לו טפח ,היה שוקל לו עין בעין נותן לו גירומין אחד לעשרה בלח ואחד
לעשרים ביבש.
תנו רבנן :נפש מאזנים תלויה באויר שלשה טפחים ,וגבוהה מן הארץ שלשה
טפחים ,וקנה ומתנה שלה שנים עשרה טפחים .של צמרים ושל זגגים תלויה באויר
שני טפחים וגבוהה מן הארץ שני טפחים ,וקנה ומתנה שלה תשעה טפחים .של
חנוני ושל בעל הבית תלויה באויר טפח ,וגבוהה מן הארץ טפח ,וקנה ומתנה שלה
ששה טפחים .של טרטני תלויה שלש אצבעות ,וגבוהה שלש אצבעות ,וקנה ומתנה
שלה לא תנן.
ואין עושין משקלות לא של בעץ ולא של אבר ולא של גסטרא ולא של שאר מיני
מתכות אבל עושה הוא של צונמא ושל זכוכית .היה מבקש ממנו לשקול לו ליטרא,
שוקל לו ליטרא חצי ושליש ורביע ,עד הכי מיחייבינן לתקוני מתקלי ,היה מבקש
ממנו שלשה רביעי ליטרא בשר לא יאמר לו שקול לי רביע רביע והכרעה לכל אחת
ואחת אלא שוקל לו ליטרא ומניח רביע עם הבשר .היה מבקש ממנו עשרה ליטרין
בשר ,לא יאמר לו שקול לי ליטרא ליטרא והכרעה לכל אחת ואחת ,אלא שוקל לו
כולן בבת אחת והכרעה אחת לכלן.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

222

תנו רבנן :מנין שאין מוחקין במקום שגודשין ואין גודשין במקום שמוחקין ,ואם אמר
הריני גודש במקום שמוחקין להוסיף לו על הדמים והריני מוחק במקום שגודשין
לפחות מן הדמים שאין שומעין לו ,תלמוד לומר :אבן שלמה וצדק יהיה לך וגומר.
מנין שאין מעיינין במקום שמכריעין ואין מכריעין במקום שמעיינין ,ואם אמר הריני
מעיין במקום שמכריעין לפחות לו מן הדמים ,או הריני מכריע במקום שמעיינין
להוסיף לו על הדמים שאין שומעין לו? תלמוד לומר :אבן שלמה מאזני צדק אבני
צדק.
אמר ריש לקיש :מעמידין אנגרדמין למדות ולשערים .תניא נמי הכי יהיה לך ,מלמד
שמעמידין אנגרדמין למידות ולשערים מפני הרמאים ואין עושין את המחק לא של
דלעת מפני שהוא מיקיל ,ולא של מתכת מפני שהוא מכביד ,אבל עושה הוא של
זית ושל אגוז ושל אשכרוע .ואין עושין את המחק צדה אחת עבה וצדה אחת קצרה,
ולא ימחוק בבת אחת מפני שמפחית למוכר ומוסיף ללוקח ,ולא ימחוק מעט מעט
מפני שמפחית ללוקח ומוסיף למוכר ,ועל כלן אמר רבן יוחנן בן זכאי :אוי לי אם
אומר אוי לי אם לא אומר ,אם אומר שמא ילמדו הרמאין אם לא אומר שמא יאמרו
הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו .אמרה או לא אמרה ,אמר רבי
יצחק ברבי שמואל :אמרה ומהאי קרא אמרה :כי ישרים דרכי ה' ופושעים יכשלו בם
וצדיקים ילכו בם ,ואסיר לשהויי מתקלא רבה או זוטא בגו ביתיה דכתיב :לא יהיה
לך וגו'.
ברם צריך למימר היכא דייחדא למיעבד בה עיבידתא אחרינא מי שרי לשהויה
בבייתיה ,או לא .מי אמרינן כיון דקא עביד בה עיבידתא אחרינא בטלא מתורת
כיילא ושפיר דמי לשהויה .או דילמא כיון דאיכא שמא דכיילא עלה וקוו לה קפחא
וקרו לה כיילא זימנין דמיקרי כיילין בה ואסיר.
תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר רב :אסור לאדם שישהא מדה חסירה או יתירה
בתוך ביתו ואפילו ייחדה עביט של מימי רגלים דמאיסא ולא אתי למיכל בה ,אפילו
הכי זימנין דמיקרי וכייל בה.
אמר רב פפא :לא אמרנא אלא באתרא דלאו כולי עלמא חתמין אבל באתרא
דחתמין כיון דלא חתימה לא כיילין בה ,ובאתרא דלא חתמין נמי לא אמרן אלא
באתרא דלא מהנדזי ,אבל באתרא דמהנדזי לית לן בה .ולא היא ,אפילו באתרא
דמהנדזי נמי לא ,זימנין דאתי בין השמשות ומיקריה כייל ושקיל וכן הילכתא.

פרשת אמור
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שאילתא קג
שאילתא :דאסיר להון לכהני לאטמויי למיתא דלאו דילהון
דכתיב :אמור אל הכהנים וגו' כי אם לשארו הקרוב אליו ,וכהנתא לא אסיר להו
לאטמויי ,דכתיב :בני אהרן ולא בנות אהרן ,ותינוקות כהני אף על גב דאינון לאו בני
מצוות אינון ,מאן דמעייל להו למקום טומאה קאי באיסורא.
דתניא :אמור ואמרת ,להזהיר הגדולים על הקטנים .ולהני שבעה קרובים כהן
מיטמא להון ,דכתיב :כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו
ולאחותו הבתולה.
שארו זו אשתו ,כדכתיב :שארה כסותה ועונתה ,מלמד שהכהן מיטמא לאשתו.
והיכא דעבר ונסיב גיורת או גרושה או חלוצה דלא חזיא לכהונה אסיר לאיטמויי לה,
דכתיב :לא יטמא בעל בעמיו להחלו ,בעל היינו בעל באשתו ,וכתיב :כי אם לשארו,
יש בעל מיטמא ויש בעל שאינו מיטמא ,כיצד? מיטמא הוא לאשתו כשירה ואינו
מיטמא לאשתו פסולה.
לאמו ולאביו ,כדכתיב.
לבנו ולבתו ,אף על גב דממזירי נינהו מטמא להון .דתנן הוא בנו לכל דבר.
ולאחיו נמי אף על גב דממזר הוא מיטמא ליה ,דתנן והוא אחיו לכל דבר ,חוץ ממי
שיש לו מן השפחה ומן הנכרית .והני מילי אחין מן האב שראוי ליורשו דומיא דבנו,
אבל מן האם ולא מן האב לא.
ולאחותו הבתולה כדכתיב :כהן גדול ונזיר אין מטמאין לקרוביהן אלא למת מצוה.
מנלן? דכתיב :לאביו ולאמו לא יטמא אבל מטמא למת מצוה .והיכא דמחית מת
תותי טולא אסיר ליה לכהן למיעל תותי ההוא טולא ואפילו תותי אילן המסיך על
הארץ ,ואפילו אבנים היוצאות מן הגדר אוהלא הוי ואסיר למיעל תותייהו .והיכא
דמחית מת בביתא ופחיתא כוותא מן ביתא לביתא וההיא כוותא הוי טפח על טפח
אסיר להו לכהני למיעל לכולהו הנהו בתי .ואי סכר להו לכוותא בעצים ובאבנים דבר
שאינו מקבל טומאה איפסיקא לה והיכא דמחית מת באוירא הדר הודרניה ארבע
אמות דידיה אסיר ליה לכהן למיקרב להתם ,דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן ,משום
ר' אליעזר בן יעקב :מת תופס ארבע אמות לטומאה ,והיכא דאיכא איניש דנפל
ונפרקה מפרקתו ורוב בשר נחתך עמה ,אף על גב דלא נפק נשמתיה מת הוא.
והרזוקי בעלמא הוא דמהרזקא ביה נשמתיה אסיר לאטמויי ליה ,דאמר זעירי:
נשברה מפרקתו ורוב בשר נחתך עמה מטמא באהל ,שנאמר :ותשבר מפרקתו
וימת .ואמר רבי שמואל בר נחמני ,אמר רבי יונתן :קרעו כדג מטמא באהל ומגבו,
ואמר רבי שמואל בר יצחק אמר חזקיה :עשאה גסטרא נבילה וכן לענין אדם נמי,
ואמר רבי אלעזר :ניטלה ירך וחלל שלה נבלה היכי דמי ,אמר רבא :כל שרבוצה
ונראית חסירה וגבי אדם כדאמרינן התם ,ר' יוחנן משום ר' יוסי בר יהושע אומר :כל
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שטיבורו חתוך וגבי גוסס וודאי אינו מטמא ,דתנן :אדם אין מטמא עד שתצא נפשו
אפילו מגוייד אפילו גוסס נמי ,והיכא דשחט ביה שנים או רוב שנים אינו מטמא,
דאמר רב יהודה אמר שמואל :שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט ותנו
לאשתי ,הרי אלו יכתבו ויתנו ואסיר לכהן למיעל לבית הקברות ,מאי טעמא? קבר
גופיה מטמא כמת ,דכתיב או בעצם אדם או בקבר ואפילו בית הפרס נמי מאי היא?
שדה שנחרש בה קבר ,ועד כמה? מאה אמה לכל רוח ורוח ,דקבר משו' דבית
הפרס האיך דנחרש טומאה דרבנן דילמא איכא עצם כשעורה אי נמי דילמא פתיך
ביה עפרא דבית הקברו'.
ברם צריך לומר אילו כהן דקא אזיל למינסב איתתא או למיגמר אורייתא ,ואיכא בית
הפרס באורחא וליכא אורחא אחרינא ,מהו למיזל בההוא אורחא דהוה ביה קבר
והשתא איחרש ליה ,לא קא מבעיא לן דבמילתיה קאי ואסיר ,כי קא מיבעיא לן
למיזל בהאיך דאסרו רבנן משום חרישה ,דחרישה דרבנן היא .לשאר מצוות לא
תיבעי לך ,דכיון דלא סגיא דלא אזיל וודאי שרי .דתניא ,ר' אלעזר בר' צדוק אומר:
מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לרוץ לקראת מלכי ישראל ולא לקראת מלכי
ישראל בלבד אמרו ,אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם ,שאם יזכה אדם יבחין
בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם .אמר רבא:
אהל כלי שיש בו חלל טפח חוצץ בפני הטומאה ,אין בו חלל טפח אינו חוצץ בפני
הטומאה וגזרו על שיש בו משום שאין בו .ורוב ארונות יש בהן חלל טפח ומשום
כבוד מלכים שרו רבנן.
ותניא אחריתי :קברו את המת וחזרו ולפניהם שני דרכים אחת טהורה ואחת
טמאה ,בא בטהורה באין עמו בטהורה ,בטמאה באין עמו בטמאה מפני כבודו,
ותירגמא רבי אבא :בבית הפרס דרבנן למימרא דכל למיזל לבית הפרס לדבר מצוה
שפיר דמי .אלא כי קא מיבעיא לן ללמוד תורה ולישא אשה ואי איפשר למיזל
בדוכתא אחריתי ,למיגמר מי שרי אי לא.
תא שמע ,דתנו רבנן :הולכין ליריד של עובד כוכבים ולוקחין מהן בהמה עבדים
ושפחות בתים וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהם מפני שהוא כמציל מידם,
ואם כהן הוא מיטמא .לדון ולערער עמהם בחוצה לארץ ,וכשם שמיטמא בחוצה
לארץ כך מיטמא בבית הקברות .בית הקברות סלקא דעתך? אלא בית הפרס
דרבנן.
ומיטמא ללמוד תורה ולישא אשה .אמר רבי יהודה :אימתי? בזמן שאינו מוצא
ללמוד אבל מוצא ללמוד לא יטמא .רבי יוסי אומר :אפילו מוצא ללמוד יטמא ,לפי
שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד תורה .אמר רבי יוסי :מעשה ביוסא הכהן שהלך אצל
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רבו לציידן ללמוד תורה ,ואמר רבי יוחנן :הלכה כרבי יוסי ,אלא הא דאמר מר בית
הפרס דרבנן ,לא העמידו דבריהן במקום כרת ,הא אמרת הכא לכל מצוה שרי
למיזל ,אמור רבנן טומאה הוא דגזרו ביה לכל מצוה שרי למיזל לאפוקי מקום כרת,
דטהור משוינן ליה לעשות הפסח.
ברם צריך למימר כהן מהו שיטמא לאשתו ארוסה ,מי אמרינן מדאפקיה רחמנא
לאשתו בלשון שארו ,ושארו לישנא דבישריה כמה דלא נסיב לה לא מיקריא שארו,
או דילמא אשתו ארוסה נמי מיקריה שארו?
תא שמע ,דתני רבי חייא בר אמי :אשתו ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה ,וכן היא לא
אוננת ולא מיטמאת לו היא ,מי אסיר לה לאיטמוייף בני אהרן אמר רחמנא :ולא
בנות אהרן ,איידי דתנא לא אוננת ,תנא נמי לא מיטמאת .וכן הילכתא.
אמור שאילתא קד
שאילתא :דאסיר ליה לכהן למינסב איתתא דמיגרשא בגיטא
אי נמי :דנפלא קמי יבם וחליץ ליה סנדלא ,אי נמי זונה וחללה דכתיב :אשה זונה
וחללה לא יקחו וגו' .ותניא :ואשה גרושה מאישה אפילו לא נתגרשה אלא מאישה,
אסורה לכהונה היכי דמי ,כגון דאמר לה :הרי את מגורשת ממני ואי אתה מותרת
לכל אדם .חלוצה מנין? דתניא :גרושה ,אין לי אלא גרושה ,חלוצה מנין? תלמוד
לומר :ואשה חללה .היכי דמי ,כדתניא :אי זו היא חללה? כל שנולדה מן הפסולין.
וקיימא לן מאי פסולין ,הנך דאסירן לכהן ועבר ונסב לה ,זרעא דמיתיליד מינייהו הוי
חלל ,דכתיב בכהן גדול :ולא יחלל זרעו בעמיו ,אלמא כי נסיב מהני דפסולות
לכהונה הוי זרעא פסול .מאי טעמא? נאמר בכהן הדיוט זונה ,ונאמר בכהן גדול
זונה ,מה להלן זרעו חולין מן כל הפסולין לו אף כאן זרעו חולין ,משום דהני דכתיבן
בכהן גדול לדרשא הוא דאתין ,דאי לגופיה לא גרע מכהן הדיוט.
ובת חלל זכר פסולה לכהונה לעולם ,וישראל שנשא חללה בתו כשרה לכהונה.
וחלל שנשא בת ישראל ,בתו פסולה לכהונה ,מנא הני מילי? אמר רבי יוחנן משום
רבי ישמעאל :נאמר כאן לנפש לא יטמא בעמיו ,ונאמר להלן לא יחלל זרעו בעמיו,
מה להלן גבי טומאה בנים ולא בנות ,אף כאן נמי בנים ולא בנות .אי הכי אפילו כהן
גדול דנסיב גרושה בתו תשתרי ,בנים ולא בנות .מי כתיב ולא יחלל בנו ,זרעו כתיב,
כל דהוא .בת בנו תשתרי ,מקיש זרעו לו אי הכי בת בתו תיתסר נמי ,אם כן גזירה
שוה מאי אהני לי.
זונה דתניא :רבי יהודה אומר :זונה זו אילונית .וחכמים אומרים :זונה זו גיורת
ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות ,מן הנך דאסירן ליה .אמר רבי אלעזר :אפילו פנוי
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הבא על הפנויה שלא לשום אישות עשאה זונה .אמר רב עמרם חסידא :אין הלכה
כרבי אלעזר.
ברם צריך למימר גיורת דקאמרינן דזונה היא דמעיקרא לא הוו קידושי היכא
דאיגיירא דילידא ,בתה מהו לכהונה? דילידא מישראל לא תיבעי לך ,דהא ישראל
שנשא חללה בתו כשרה לכהונה ,והא נמי לא שנא .כי תיבעי לך גר שנשא בת
ישראל ,וגר שנשא גיורת ,זרעו מהו לכהונה? כיון דאינון פסולין זרעיהו נמי פסולין,
או דילמא לא .דאינהו מאי טעמא פסולין דלא הוו קדושין מעקבייהו ,אבל זרעיהו הא
בקדושה איתילידו.
מיפלג פליגי בה תנאי בהא מילתא ,דתנן ,רבי יהודה אומר :בת גר זכר כבת חלל
זכר ,רבי אליעזר בן יעקב אומר :גר שנשא בת ישראל בתו כשרה לכהונה .אבל גר
שנשא גיורת ,בתו פסולה לכהונה .רבי יוסי אומר :אף גר שנשא גיורת בתו כשרה
לכהונה.
הילכתא כמאן ,תא שמע ,דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי יוסי.
ומשחרב בית המקדש נהגו הכהנים סילסול בעצמן להיות עושין כרבי אליעזר בן
יעקב .אמר רב נחמן אמר רב :בא לימלך מורין לו כר' אליעזר ,כנס אין מוציאין מידו
כר' יוסי .וכן הילכתא.
אי נמי ברם צריך למימר כהנת מהו לינשא לגר או לעבד משוחרר או לחלל ,מי
אמרינן כי היכי דכהנים מוזהרין ,כהנות נמי מיזדהרין ,או דילמא אינהו דזרעיהו הוי
כהן כי נסיבין בת ישראל ,אמר רחמנא :לא לינסוב פסולות דלא ליפסול זרעיהו.
אבל כהנות כיון דכי נמי מינסבן לישראל זרעיהו לא הוו כהנים ,כי מינסבן לפסולין
שפיר דמי.
תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר רב :לא הוזהרו כשירות להינשא לפסולין .ותניא
כוותיה :אחד גר ואחד עבד משוחרר ואחד חלל מותרים בכהנות .וכן הילכתא.
אמור שאילתא קה
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל לסרוסי קצצא
דכתיב :ומעוך וכתות וגו' ,ואף על גב דמסורס חדא זימנא והדר איהו קא מסרס ליה
היכי דמי ,כגון דחשיל ואתי איהו שליף להו מישלף .אי נמי :קא פסיק להו מיפסק,
קאי באיסורא.
דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :הכל מודין במסרס אחר מסרס שהוא חייב,
שנאמר :ומעוך וכתות ,אם על כתות חייב על נתוק לא כל שכן ,דשליפין לגמרי אלא
להביא את הנותק אחר הכותת שהוא חייב .ואדם נמי אסיר לסרוסי ואפילו זקן
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וסריס ,וקא בעי למישתי סמא דמעלי לגופיה ,וההוא סמא דמעקר הוא ,דאי לאו
סריס הוא הוה מעקר ליה ,אסיר ליה למשתייה .דתניא :מנין לסרוס באדם שהוא
אסור? שנאמר :ובארצכם לא תעשו ,בכם לא תעשו .דברי בן חכינאי ,ואף על גב
דלא מיכוין .כרבי יהודה דאמר :דבר שאין מתכוין אסור .ובשבת הוא דסבירא לן
כרבי שמעון ,אבל בכל התורה כולה כרבי יהודה ,דאמר :דבר שאין מתכוין אסור,
ואסור למימר לעובד כוכבים לסרוסי קצצא דישראל ,דסבירא לן כרבי חידקא דאמר:
בני נח מצווין על הסירוס ,וקא מעבר ליה משום ולפני עור לא תתן מכשול ,ואפילו
הערמה נמי אסיר .היכי דמי כגון דתלן זוזא דכי חזו ליה עובד כוכבים שקלין ליה
ואזלי קא מסרסי ליה אסיר .והיכא דסרסוה עובד כוכבים ,אמור רבנן האי הערמה
הוא דאיתעביד ביה ,וקנסוה רבנן דלא ליעביד עיבידתא ,אלא ליזדבן איזדבוני.
דשלחו ליה לאבוה דשמואל הני תורי דגנבי ארמאי וגנחין להון ,מהו? שלח להו
הערמה איתעביד בהו ,ערימו עלייהו ויזדבנון .סבר רבא למימר ליזדבון לשחיטה.
אמר ליה אביי :דיין שקנסתה עליו מכירה אקנייה לבנו גדול ,כמכירה דמי .אקנייה
לבנו קטן ,רב יצחק אסר ורב אשי שרי ,ואמרינן לה הלכתא כרב אשי דשרי ,ואפילו
מוטל בעריסה נמי שרי ,אמימר ומר זוטרא ואמרי לה :הנהו תרי חסידי כי הוו להו כי
האי גונא מערימין ומחליפין להדדי.
ברם צריך לומר מהו לסרוסי דבר טמא כמו כלב וחתול ,מי אמרינן לא תקריבו ולא
תעשו אמר רחמנא :בהמה טהורה דבת הקרבה היא ,קאי עלה בלא תעשו ,אבל
טמאה לא .או דילמא לענין עשייה לא שנא.
תא שמע ,דתניא :שאלו את בן זומא מהו לסרוסי כלבא ,אמר להם :ובארצכם לא
תעשו ,כל שבארצכם לא תעשו .מאי טעמא ,מכדי חובת הגוף היא ,מה לי בארץ
מה לי בחוצה לארץ ,אלא האי בארץ כל שבארץ ,והאי בכם כדאמרינן בכם לא
תעשו ,דברי בן חכינאי וכן הלכתא.
אמור שאילתא קו
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למישחט חיותא וברה בחד יומא
דכתיב :ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד .ושה כתיב לא שנא כשב
ולא שנא עז דכתיב :שה כשבים ושה עזים ,וחיה ועוף לא אסירי ,ולא שנא כי שחיט
בתה ברישא אסיר למישחט אמה בתרה .דתניא :אותו ואת בנו .אין לי אלא אותו
ואת בנו ,בנו ואותו מנין? תלמוד לומר :לא תשחטו ,הרי כאן שנים .הא כיצד? אחד
שחט את הפרה ואחד שחט את אמה ,ואחד שחט את בתה ,שנים האחרונים
חייבין .היינו לא תשחטו ,דכתיב תרין דאי לאיחיוביה לאחרון הוא דאתא ,ואף על גב
דלאו הוא שחטיה לראשון ,ליכתוב לא תשחט.
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ויום אחד האמור באותו ואת בנו ,היום הולך אחר הלילה .דתניא :את זו דרש שמעון
בן זומא :שכל הענין שלמעלה ושל מטה אינו מדבר אלא במוקדשין ,ובמוקדשין
הלילה הולך אחר היום .יכול אף לענין אותו ואת בנו יהא לילה הולך אחר יום?
תלמוד לומר :ביום אחד ,נאמר כאן יום אחד ונאמר במעשה בראשית יום אחד ,מה
יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה ,אף יום אחד האמור
באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה .רבי אומר :יום אחד ביום המיוחד בשבת
וביו"ט שהיום הולך אחר הלילה וטעון כרוז בשבת וביו"ט ,דתנן :בד' פרקים בשנה
המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט וכו'.
ברם צריך לומר אילו היכא דזבן בהמה בערב יום טוב מתגר ,ולא אמר ליה אמה
מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט ,לוקח מי צריך למיחש למילתא ובעי שיוליה
למוכר או לא ,מי אמרינן כיון דעל מוכר רמיא מילתא לאודועיה ,אם איתא דזבין
אודועי הוה מידע ליה ,או דילמא אגב דטריד בזבינתיה אשתלויי אשתלי לאודועיה.
תא שמע ,דתניא :אם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע .ואי תגר עובד כוכבים
הוא ,צריך למיחש לה למילתא.
אי נמי :היכא דשחט קמא ולא אישתחיט שפיר ,כגון השוחט ונתנבלה בידו והנוחר
והמעקר ,שרי למישחט בתריה .לא תשחטו אמר רחמנא ,והאי לאו שחיטה היא .וכן
הילכתא.
אמור שאילתא קז
שאילתא :דמיחייבין דבית ישראל למימני שבעה שבועי משיתסר בניסן דהוא
יומא דבתר יומא קמא דפיסחא דבגויה מקרבינן עומר
דכתיב :וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' ,וצריכינן למימני מאורתא ,דכתיב :שבע
שבתות תמימות תהיינה .ואימתי את מונה אותן תמימות? בזמן שאת מונה
מבערב .ולאו לבית דין בלבד הוא דקא מזהר רחמנא למימנא ,אלא לכולהו ישראל,
דתניא :וספרתם לכם ,שתהא ספירה לכל אחד ואחד.
ממחרת השבת ,ממחרת יום טוב .אתה אומר ממחרת יום טוב או אינו אלא
ממחרת שבת בראשית? כשהוא אומר מיום הביאכם את עומר התנופה ,הרי
מחרת יום טוב הכתוב מדבר .ר' יוסי בר' יהודה אומר :אינו צריך ,הרי הוא אומר
תספרו חמשים יום .כל ספירות שאתה סופר לא יהו אלא חמשים יום ,ואם תאמר
משבת בראשית ,פעמים שאתה מוצא חמשים ואחד חמשים ושתים חמשים
ושלשה חמשים וארבעה חמשים וחמשה חמשים וששה.
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ואמר אביי :מצוה למימנא יומי ומצוה למימנא שבועי .רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו
שבועי ,אמימר מני יומי ולא מני שבועי .אמר זכר למקדש בעלמא הוא ,ולית
הילכתא כוותיה .וכד מלו שבעה שבועי דהוו להו ארבעין ותשעה יומי ,יומא דחמשין
דאיתיהיבת ביה תורה לישראל קדשיה קב"ה ושווייה יומא טבא לישראל ,דכתיב
תספרו חמשים יום ,וביום הבכורים וגו'.
עבודה דצורך אכילה שרי למיעבד ביום טוב ,כגון מישחט ומיפא ובשולי ,אבל
טחינה והרקדה דדירכן למיעבד מערב יום טוב אסור ,דכתיב :הוא לבדו יעשה לכם,
ודאי נהיל קמחא מאיתמל שרי למיתנייה ביומא טבא .דתניא :אין שונין את הקמח
ביום טוב .משום ר' פפיס אמרו :שונין .ושוין שאם נפל לתוכו צרור או קיסם שמותר
לשנותו ,דרש רבה בר הונא :זוטי בנהרדעא שונין את הקמח ביום טוב .אמר להו
רב חמא :פוקו אימרו ליה שקילא טיבותיה שדיא אחיזרי חזי כמה מהולאתא איכא
דרקדן בנהרדעא ולעולם הוא דמשניא .כי הא דרב אשי ,כי תניא דביתהו קמחא
ביום טוב משניא ,מדשאר יומי ,ותניא על פתורא אמר רב אשי הא דידן ברתיה
דרמי בר אבא היא ,ורמי בר אבא מרי דעובדא הוה אי לאו דחזת מבית נשא לא
הות עבדא וכי שרא רחמנא אוכל נפש לצורך ישראל ,אבל לצורך עובד כוכבים
אסור ,דכתיב :יעשה לכם לכם ולא לעובד כוכבים.
ברם צריך למימר בהמה חציה של עובד כוכבים וחציה של ישראל מהו לשחטה
ביום טוב? כיון דקא שחיט אדעתא דעובד כוכבים אסיר ,או דילמא כיון דאי אפשר
לכזית בלא שחיטה אדעתא דנפשיה הוא דקא טרח ודעובד כוכבים ממילא קא הוי
ושרי .אם תימצא לומר בהמה כיון דאי אפשר לכזית בלא שחיטה שרי ,מידי דהוה
אבהמה מסוכנת ,דתנן :בהמה מסוכנת לא ישחוט אלא כדי שיאכל ממנה כזית צלי
מבעוד יום .עיסה מהו? כיון דאיפשר למיפלגה בליישא אסור ,או דילמא כיון דכל
חדא וחדא חזיא לדיליה שפיר דמי.
תא שמע ,דאמר רב חסדא :בהמה חציה של עובד כוכבים וחציה של ישראל מותר
לשוחטה ביום טוב ,עיסה חציה של עובד כוכבים וחציה של ישראל אסור למיפא
ביום טוב ,מאי טעמא? הכא איפשר למיפלגה ,בלישא בהמה אי אפשר לכזית בלא
שחיטה ,ואפילו אזמוני לעובד כוכבים ביום טוב אסיר .דאדבריה רבא לרב שמואל
מר ודרש :מזמנין עובד כוכבים בשבת ואין מזמנין עובד כוכבים ביום טוב ,גזירה
שמא ירבה בשבילו.
אי נמי ברם צריך למימר מהו למידק פילפלי ביום טוב? משום תענוג יום טוב הוא
ושרי ,או דילמא כל מלאכה לא יעשה בהם ואסיר.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

230

תא שמע ,דאמר רב יהודה :הני פילפלי מידק חדא חדא בקתא דסכינא שרי ,תרתי
תרתי אסירי .רבא אמר :כיון דקא משני מדשאר יומי ,אפילו טובא נמי שפיר דמי.
וכן הילכתא.
אי נמי :מהו לסנן את היין ביו"ט בסודר ובכפיפה מצרית?
אי נמי :האי סודרא אפומא דכולה כובא אסיר אפלגא דכובא שרי ,מאי טעמא?
משום דמיחזי כי אוהלא וכן הילכתא.
אי נמי :טיט שעל גבי רגליו מקנחו בכותל אי מקנחו בקרקע ,מי אמרינן משום יקרא
דקא בעי לצלויי שפיר דמי ,או דילמא משום דאתי לאשוויי גומות אסיר .תא שמע,
דאמר רבא :טיט שעל גבי רגליו מקנחו בכותל ואין מקנחו בקרקע ,מאי טעמא?
דילמא אתי לשוויי גומות וכן הילכתא.
אי נמי :טיט שעל גבי בגדו מכסכסו מבפנים או מכסכסו מבחוץ ,או אין מכסכסו כלל,
מי אמרינן כיון דקא עביד עיבידתא אסיר ,או דילמא כיון דמכסכסו מגואי שפיר דמי.
תא שמע ,דאמר רבא :טיט שעל גבי בגדו.
אי נמי :זרעוני קטנית שיש לו על גבי בגדו מכסכסו מבפנים ואין מכסכסו מבחוץ וכן
הילכתא.
אי נמי :טיט שעל גבי מנעלו מהו לכשכושיה או לכסכוסיה או לגרודיה שרי או אסיר.
אי נמי :כי איכא מכה ברגליה מהו לסוך את רגלו בשמן? תא שמע ,דתני רבי חייא:
אין מגרדין לא את המנעל ולא את הסנדל ,ולא יסוך רגלו שמן כשהיא בתוך המנעל
או בתוך הסנדל ,אבל אם יש ברגלו מכה סך ומניחה בתוך המנעל או בתוך הסנדל.
ואמר רב חייא בר אשי :זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב ושכשכיה ליה מסניה,
אלמא כיסכוס אסור שיכשוך מותר וכן הילכתא.
אמור שאילתא קח
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיכל ראשית דמיפרשא בין משערי בין
מחמרא בין מן כל פרי וחלתא דמיפרשא מאגנא
דכתיב כל זר לא יאכל קדש ,וכהן דאית ליה עבד עברי אף על גב דנרצע הוא וקניה
ליה כשכיר בעלמא הוא ואסיר למיכל קדש .דתניא :תושב זה קנוי קנין עולם שכיר
זה קנוי קנין שנים ודאי אית ליה עבד כנעני אכיל.
אי נמי :בהמה אי אית ליה מותר להאכילה כרשיני תרומה ,דכתיב :וכהן כי יקנה
נפש קנין כספו ואפילו בתרומה בת ישראל שנשאת לכהן אכלה ,דאמר עולא :דבר
תורה ,ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה .ולמה אמרו אינה אוכלת? שמא ימזגו
לה כוס בבית חמיה ותשקה לאחיה ולאחותיה .מת בעלה אינה אוכלת ,ואם יש לה
זרע אוכלת בשביל זרעה ,שנאמר :ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו .ודאי מת והניחה
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מעוברת אינה אוכלת ,דתנן :ילוד מאכיל עובר אינו מאכיל .ואי לבתר הכי נשאת
לישראל אף על גב דאית לה זרע מכהן לא אכלה ,מת ולה הימנו בן לא אכלה ,ודאי
מת ברה מישראל אכלה בדיל ברה דמכהן .מנלן ,דכתיב :ובת כהן כי תהיה אלמנה
וגרושה וגו' ,מעיקרא כהנת הואי ואכלה ,השתא דידה היא לא אכלה .מעיקרא בדיל
ברה הוא דאכלה ,השתא דמית ברה מישראל קא אכלה בדיל ברה דכהן ,דאמר
רבי אבא אמר רב :בת ובת ואפילו אית לה בני בנים כמאן דאית לה בנים דמי
ואפילו פסולין .דתניא :זרע .אין לי אלא זרע כשר ,זרע פסול מנין? תלמוד לומר:
וזרע מכל מקום.
ואילו תרומה דאיערב בחולין אי איכא מאה חולין וחד תרומה שקיל חד גריוא מנהון,
ואמר האי דתרומה והנך משתרו לזרים ולטמאים ואי לא לא .והני מילי בתרומת
הארץ ,אבל בתרומת חוצה לארץ כי איכא תרי דחולי וחד דתרומה מיבטלא ולא
צריכה העלאה ,דאמר שמואל :תרומת חוצה לארץ מיבטלא ברוב ואוכלה ,רבה
מבטל לה ואכיל לה בימי טומאתו .רב הונא בריה דרב יהושע :כי מיתרמי ליה
חמרא דתרומה רמי תרתי נטלי דחולי וחד דתרומה מיכן ואילך שקיל חדא ושתי
ואמר הנך דפיישן דחולי נינהו והדר רמי חדא דתרומה אבל וודאי מיקמי דלישקול
חדא הנך כולהו דחולי ומירמא בהו תרומה לא.
ברם צריך לומר לענין טומאה מי אקילו רבנן בתרומת חוצה לארץ או לא .מי אמרינן
לענין בטול ברוב הוא דאקילו רבנן ,דתרומת ארץ ישראל נמי מדאורייתא בטלה
ברוב ,אבל לענין טומאה לא ,או דילמא כי היכי דאקילו רבנן בביטולא אקילו נמי
לענין טומאה.
תא שמע ,דאמר שמואל :אין תרומת חוצה לארץ אסורה אלא במי שטומאה יוצאה
עליו מגופו ,הני מילי באכילה ,אבל בנגיעה לית לן בה ,מדקאמרינן באכילה אסורה.
אמר רבינא :הילכך נדה קוצה לה חלה משום דבנגיעה לא אסירה ,וחלת חוצה
לארץ אכיל לה כהן קטן דלא חיישינן לטומאה יוצא עליו מגופו ,ואף מאן דטביל
לקריו .והיכא דליכא טהור מפרשא קליל ושדיא לתנורא כי היכי דליפטרא לה עיסה
ומפרשה אחריתי דלא תיתנשי אוריתא דחלה ואכיל לה אפילו טמא .מר זוטרא
משמיה דרב ששת אמר :טמא טובל ואוכל בתרומה לערב ולית הילכתא כוותיה.
והלכתא כשמואל.
אמור שאילתא קט
שאילתא :דמיחייבן בית ישראל למיקבע ירחי ולקדושינהו ולתקוני מועדים ובבי
דינא תליא מילתא למיקבעיה לירחא ולחסוריה ולעבוריה
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דכתיב :אלה מועדי ה' וגומר ,מדקאמר תקראו אתם ,למימרא דבדידכו תליא
מילתא ,ובית דין מומחה בעינן לעבר שנים ולקבוע חדשים .דכתיב :וידבר ה' אל
משה ואל אהרן החדש הזה לכם ,מאי לכם? עדות זו תהא מסורה לכם .מכאן
דבעינן מומחין.
ואין קובעין שנים ואין מעברין חדשים אלא ביום .דתניא :אין מעברין את השנה אלא
ביום ואם עברוה בלילה אינה מעוברת ,כיוצא בו :אין מקדשין את החדש אלא ביום
ואם קידשוהו בלילה אינו מקודש ,שנאמר :תקעו בחדש שופר וגו' כי חק לישראל
הוא משפט ,מה משפט ביום אף קדוש החדש ביום .ואין מעברין את השנה אלא
ביהודה .דתניא :אין מעברין את השנה אלא ביהודה ,ואם עיברוה בגליל מעוברת.
העיד חנניא איש כפר אונו שאם עיברוה בגליל אינה מעוברת .אמר יהודה בריה
דרבי שמעון בן פזי :מאי קרא? לשכנו תדרשו ,כל דרישות שאתה דורש לא יהו אלא
בשוכנו של מקום ,והני מילי היכא דאיכא מומחין בארץ ,אבל ליכא מומחין בארץ
ואיכא מומחין בחוצה לארץ מעברין וקובעין אפילו בחוצה לארץ ,דרבי עקיבא עיבר
שנים וקבע חדשים בחוצה לארץ מפני שלא הניח כמותו בארץ ישראל ,ומעיקרא
לאודועי ירחא אי חסר הוא אי מלא הוא היו משיאין משואות ,משקילקלו הכותים
התקינו שיהו שלוחין יוצאין ,ואי בטלי כותים עבדינן חד יומא והיכא דמטו שלוחים
עבדינן חד יומא ,והשתא מאי טעמא עבדינן תרי יומי? משום דשלחו מתם הזהרו
מנהג אבותיכם בידיכם ,זימנין דאיכא שמדא ואתו לאיקלקולי והיכא דמטו שלוחים
מריש ירחא דניסן ועד חמיסר ומריש ירחא דתשרי ועד חמיסר דמועדי אי מלא
שוויוה אי חסיר שוויוה נקיטינן ,חד יומא דוכתא דלא מטו נקיטינן תרי יומא דילמא
מליוה לאדר דילמא מליוה לאלול ,מכריז רבי יוחנן היכא דמטו שלוחי ניסן ולא מטו
שלוחי תשרי משום ריש שתא ויומא דכפורי דלא איפשר למיזל ליעבדון תרי יומי
גזירה ניסן אטו תשרי ,ואמר רבי זירא אמר רב נחמן :כל ספיקא לקמיה שדינן
חמיסר ושיתסר עבדינן ארביסר לא עבדינן וליעביד נמי ארביסר דילמא חסרוה לאב
וחסרוה נמי לשבט כיון דמרחק אם איתא דחסרוה אישתמועי הוה מישתמע
והאידנא אף על גב דידעין בקביעה דירחא אימת קא אתי עיבורא אפילו הכי נקיטינן
תרי יומי ,כי מקום דלא מטו שלוחים דמי דשלחו מתם אל תשנו מנהג אבותיכם
זימנין דהוי שמדא ומיקלקלא מילתא ויומא דכפורי משום דלא איפשר למינקט תרי
יומי ותרי לילואתא כדלא ברן דאיכא דאתי לידי סכנה נקיטינן חד יומא ,ולא חיישינן
לה למילתא דילמא מליוה לאלול ואפילו אתו ואמרי מליוה לאלול ולא שמעינן מבית
דין מקודש לא חיישינן למילתא ,כי הא דרבי אייבו בר נגארי ור' חייא בר אבא
איקלעו בחדסר בתשרי לבבל ,אמרי בסים תבשילא דבבלאי ביומא רבה דמערבא
אמרו להו :אסהידו ,אמרו :לא שמענו מפי בית דין מקודש דדילמא אימלוכי אימליכו
לקדושיה למחר ושוויוה חסר.
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ברם צריך לומר חד כי אתי ואמר מליוה לירחא וקדשוה קמיי מי סמכינן עליה אי לא
מי אמרינן ככל עדיות שבתורה דבעינן תרי ,או דילמא מילתא דעבידא לאיגלויי היא
ולא משקר בה איניש ואפילו חד מהימן .תא שמע ,דכי אתא עולא אמר :קדשוה
לירחא .אמר רב כהנא :לא מיבעיא עולא דגברא רבה הוא ,אלא אפילו חד מעלמא
נמי אי אמר הכי מהימן .תניא נמי הכי בא אחד מסוף העולם ואמר :קדשו בית דין
את החדש נאמן ,מאי טעמא? מילתא דעבידא לאיגלויי היא ולא עבדי אינשי
דמשקרי בה.
אמור שאילתא קי
שאילתא :דאילו מאן דלייט נפשיה חלופו שמיא בר סקילה הוא
דכתיב :ונוקב שם ה' מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה ,ומאן דשמע ליה חייב
למיקרע מאניה ,דכתיב :ויבא אליקים בן חלקיהו אשר על הבית וגו' ,ומן דשמע נמי
מפומא דמן דשמע ואמר דהכי אמר פלוני מיחייב למיקרע ,דתניא :אחד השומע
ואחד השומע מפי השומע חייב לקרוע והעדים אינם חייבים לקרוע שכבר קרעו
משעה ששמעו ,וכי קרעו משעה ששמעו מאי הוי? הא קא שמעי השתא לא סלקא
דעתך ,דכתיב :ויהי כשמוע המלך ויקרע המלך קרע והם לא קרעו.
ברם צריך למימר השומע הזכרה מפי העובד כוכבים מי מחייב למיקרע אי לא ,מי
אמר משום כבוד שמים הוא ואפילו מפי עובד כוכבים נמי חייב לקרוע ,או דילמא
כיון דמעיקרא כפרין וקיימין לאו מילתא חדתי הוא ,דקא שמע ולא מיחייב למיקרע.
תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר שמואל :השומע הזכרה מפי העובד כוכבים אינו
חייב לקרוע ,ואם תאמר רבשקה ישראל משומד הוה ,ואמר רב יהודה אמר שמואל:
אינו חייב לקרוע אלא על שם המיוחד .ופליגא דרבי חייא בתרתי דאמר רבי חייא:
השומע הזכרה בזמן הזה אינו חייב לקרוע שאם אתה אומר כן נתמלא כל הבגד
כולו קרעים ,דשמע ממאן אילימא מישראל מי פקרי כולי האי אלא פשיטא מעובד
כוכבים ,אי בשם המיוחד מי ידעין כולהו אלא לאו בכינוי מכל מקום שמעת מינה
דמעובד כוכבים בזמן הזה אין חייב לקרוע ,ועד כאן לא פליגי שמואל ורבי חייא אלא
בשומע הזכרה מפי העובד כוכבים בזמן שבית המקדש קיים ,דלא שכיחי ישראל
ביני עובד כוכבים אבל בזמן הזה כולי עלמא אין חייב לקרוע.
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אמור שאילתא קיא
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל לאזוקי איניש ממונא דחבריה ומן דמזיק
ממונא דחבריה מיחייב לשלומי
דכתיב :מכה בהמה ישלמנה ,לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד ,לא שנא כי נים ולא
שנא כי תיר ,כי מזיק מיחייב לשלומי .דתנן :אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין
ער בין ישן .מנא הני מילי? אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה :פצע תחת פצע לרבות
שוגג כמזיד ישן כער ,ואילו היכא דקא מסגן לגבי הדדי ברשות הרבים האי נקיט
חבית והאי נקיט קורה ודחפו הדדי ,ואיתבירא חבית פטור מלשלומי ,דאמר ליה:
איתבעי לך לנטורי נפשך ,דתנן :שני קדרים שהיו מהלכין זה אחר זה נתקל הראשון
ונפל ונתקל השני בראשון ,הראשון חייב בנזקו של שני .זה בא בחביתו וזה בא
בקורתו נשברה חביתו של זה בקורתו של זה פטור ,שלזה רשות להלך ולזה רשות
להלך .היה בעל קורה ראשון ובעל החבית אחרון ,נשברה חבית בקורה פטור ,ואם
עמד בעל הקורה חייב .ואם אמר לו בעל קורה לבעל חבית עמוד פטור .היה בעל
חבית ראשון ובעל קורה אחרון ,נשברה חבית בקורה חייב ,ואם עמד בעל חבית
פטור .ואם אמר לו בעל חבית לבעל קורה עמוד חייב .וכן זה בא בנרו וזה בא
בפשתנו.
וכי משלם לא משלם אלא מאי דאזיק .אבל תיברא דמנא גופיה מקביל ליה מריה
במאי דשווי .דתנו רבנן :תשלומי נזק מלמד שהבעלים מיטפלין בנבילה .מנא הני
מילי? אמר רבי אמי דאמר קרא :מכה בהמה ישלמנה ,אל תיקרי ישלמנה אלא
ישלימנה .רב כהנא אמר מהכא :אם טרוף יטרף יביאהו עד הטרפה ,טרפה עצמה
לא ישלם .חזקיה אמר :והמת יהיה לו לניזק .אמר ליה רב כהנא לרבא :הא למה לי
קרא ישיב? לרבות שוה כסף כל דאית ליה פרע ליה .אמר ליה :לא נצרכה ,אלא
לפחת נבילה ,דאי איפחת מעידנא דאיתקא ועד דאיזדבן ברשותא דמרה קיימא
וטורח נבילה תנאי היא.
ברם צריך לומר גנב וגזלן דפחת גזילה גביה וקא משלם למריה .אי נמי :דאיתבר
וקא משלם פחתא ,ברשותא דמריה הוי או ברשותא דפלן הוי ,מי אמרינן מידי דהוה
אנזקין ,או דילמא לא דמי ,נזקין ברשותא דמריהו קיימי והאי מאי דאזיק משלם,
אבל גנב וגזלן ברשותא דידיה קאי והילכך פחתא ברשותיה קאי .אם תמצא לומר
גנב וגזלן ברשותיה קאי ,שואל מאי? כיון דברשות מרה היא ,כנזקין דמי ,או דילמא
כיון דחייב באונסים ,כגנב וכגזלן דמי.
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תא שמע ,דאמר שמואל אמר רבא :אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין ,ואני
אומר אף לשואל ,ואבא מודה לי.
איבעיא להו ,ואבא מודה לי דשמין .או דילמא דאין שמין? תא שמע ,דההוא גברא
דשאל נרגא מחבריה ואיתבר אתא לקמיה דרב ,אמר ליה :זיל שלים ליה נרגא
מעליא ,שמע מינא דאין שמין .אדרבה מדאמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב :הכי נמי
דינא ואישתיק ,שמע מינה דשמין.
איתמר עולא אמר רבי אלעזר :שמין לגנב ולגזלן .ורב פפא אמר :אין שמין.
והילכתא אין שמין ,אבל לשואל שמין ,מדרב כהנא ורב אסי.

פרשת בהר
שאילתא קיב
שאילתא :דמיחייבין דבית ישראל למינח נייח שמיטתא לארעא שתא חדא לשב
שני
דכתיב :ושבתה הארץ שבת לה' וגומר ,ואסור למיזרע בגווה ואסיר למיכסח אילני
בגווה ,משום דקדחי ומחזי כזריעה ,דכתיב :שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור.
ואסיר למיעבד כל עיבידתא דארעא .דתנו רבנן :שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור,
אין לי אלא זרוע וזימור המיוחדין עבודה שבשדה .מנין לניכוש לכיסוח ולביקוע
ולעידור? תלמוד לומר :שדך לא וכרמך לא ,כל מלאכה שבשדך ,וכל מלאכה
שבכרמך.
מנין שאין מזבלין ואין מפרקין ואין מאבקין ואין מעשנין באילן ,תלמוד לומר :שדך
לא תזרע וכרמך לא ,כל מלאכה שבשדך וכל מלאכה שבכרמך .אי שדך לא וכרמך
לא ,יכול לא יקשקש תחת הזתים ולא ימלא נקעים מים ולא יעשה עוגיות לגפנים?
תלמוד לומר :שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור ,זריעה וזמירה בכלל היו ,ולמה יצאו,
להקיש אליהן ,לומר לך מה זרע וזמיר מיוחדין שהן עבודה בשדה ובכרם ,אף אין לי
אלא דבר שהיא עבודה בשדה ובכרם.
וכי אסירא חרישה בשביעית גופה אבל לפניה ולאחריה בזמן הזה לא אסיר .דאמר
רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא ,רבן גמליאל ובית דינו נמנו על שני פרקים הללו
וביטלום .אמר רבי יוחנן :מאי טעמיה דבי רבי? נאמר כאן שבת ונאמר במעשה
בראשית שבת ,מה להלן היא אסורה לפניה ולאחריה מותרין ,אף כאן היא אסורה
לפניה ולאחריה מותרין ,וכדרב אשי דאמר רב אשי :כי גמירי הילכתא בזמן שבית
המקדש קיים ,דומיא דערבה וניסוך המים ,אבל בזמן הזה לא .ואסיר למישתל
בערב שביעית מקמי שביעית פחות משלשים יום לפני ראש השנה ,ואם נטע או
הבריך או הרכיב יעקור.
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רבי יהודה אומר :כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימים שוב אינה קולטת .רבי
יוסי ורבי שמעון אומרים :לשתי שבתות ,תנא קמא סבר לתלתין כדרא ,רבי יהודה
סבר לתלתא כדרא רבי יוסי ,ורבי שמעון סברי :לשתי שבתות כדרא.
ברם צריך לומר הילכתא כתנא קמא או כרבי יהודה או כרבי יוסי ורבי שמעון .תא
שמע ,דאמרי בי רב משמיה דרב ,הלכתא כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה.
ושמואל אמר :הילכתא כרבי יוסי בקושי ובקידוש .איבעיא להו בהרכבה מאי? תא
שמע ,דאמר ליה שמואל לרב ענן :הילכתא כדברי האומר שלשים ושלשה .וקיימא
לן דכל היכא דפליגי רב ושמואל ,הילכתא כרב באיסורי.
בהר שאילתא קיג
שאילתא :דאילו מאן דמזבין זבינתא לחבריה אסיר ליה לאטעוייה וזבוני ליה
טפי ממאי דשוי
דכתיב :וכי תמכרו וגו' ,וכי היכי דאסיר למזבננא הכי אסור לזבונא ,דאי טעי מזבננא
וקא מזבין בבציר ממאי דשווי אסיר ליה לזבונא לזבוניה בבציר מן דמיה .דתנו
רבנן :וכי תמכרו ממכר ,אין לי אלא נתאנה לוקח ,נתאנה מוכר מנין? תלמוד לומר:
או קנה .ודאי אודעיה מזבננא ,ואמר ליה דלא שוי הכי ,ואנא בהכי מזביננא לך.
אי נמי :זבונא למזבננא שפיר דמי .דתנו רבנן :במה דברים אמורים? בסתם ,אבל
במפרש מוכר שאמר ללוקח חפץ זה שאני מוכר לך יודע אני בו שאינו שוה אלא
מנה .על מנת שאין לך עלי אונאה ,אין לו עליו אונאה .והיכא דטעה וזבין ,אי הויא
ההיא טעותא שיעור דנקט בזבינתא ,אי נמי :בזוזי ,איכא דינא לאהדורי .ורשותא
בידיה דההוא דטעו דאי בעי שקיל טעותא ואיבעי הדר בזבינתיה.
דתנן :האונאה ארבעה כסף מארבעה ועשרים כסף לסלע שתות למקח .ואיתמר רב
כהנא אמר רב :שתות מקח שנינו ,ושמואל אמר :שתות מעות שנינו .תניא כוותיה
דשמואל :מי שהוטל עליו ידו על העליונה ,כיצד? מכר לו שוה חמש בשש מי נתאנה
לוקח יד לוקח בעליונה ,רצה אומר לו תן לי מעותי או תן לי מה שהוניתני.
ועד אימת מצי הדר ביה ,עד כדי שיראה לתגר או לקרובו .ואי שהא טפי מהאי
שעורא ,מסבר סבר וקיבלה ואחליה לטעותיה .ודאי טעה בציר מדנקא לאלתר הוי
מחילה ,טעה טפי מדנקא בטל מקח ושניהן חוזרין .דאמר שמואל :פחות משתות
נקנה מקח ,יותר משתות בטל מקח ,שתות קנה ומחזיר אונאה .וזה וזה בכדי
שיראה לתגר או לקרובו .וכי קאמרינן וזה וזה אשתות ויותר משתות ,אבל פחות
משתות לאלתר הויא מחילה.
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מדמותבינן תא שמע ,דאמר רבא :האונאה ,פחות משתות נקנה מקח .יותר משתות
בטל מקח .שתות קנה ומחזיר אונאה ,ואם איתא ליהדר ליה פורתא אדבציר
משתות ,ולהוי אידך מחילה ,ואי סלקא דעתך פחות משתות נמי בכדי שיראה לתגר
או לקרובו ,אמאי מותבינן ואמרינן ליהדר ליה פורתא אדבציר משתות ותהוי אידך
מחילה .ואמרינן נמי מעשה ואמר אי יהיבנא ליה חמשין וחמשה הויא ליה מחילה,
אתן ליה שתין ואתבעיניה בדינא .אתא לקמיה דרב חסדא ,אמר ליה :לא שנו אלא
בלוקח מן התגר אבל בלוקח מבעל הבית אין לו עליו הונאה.
ברם צריך לומר מוכר כי קא טעי שיעוריה בכמה ,לוקח הוא דבכדי שיראה לתגר או
לקרובו דזבינתא בידיה דאי בעי אחוויה ,אבל מוכר כל אימת דמדכר הדר ,או
דילמא בין מוכר בין לוקח חד שיעורא הוא דיהבו רבנן.
תא שמע ,דאמר רב נחמן :לא שנו אלא לוקח ,אבל מוכר לעולם חוזר .דאושפיזכניה
דרמי בר חמא זבין חמרא וטעה .חזייה דהוה עציב ,אמר ליה :אמאי עציבת? אמר
ליה :זביני חמרא וטעאי .אמר ליה :זיל הדר בך .אמר ליה :שהאי טפי מכדי שיראה
לתגר או לקרובו .אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה :לא שנו אלא שנתאנה לוקח
אבל נתאנה מוכר לעולם חוזר.
אי נמי :ברם צריך לומר בעל הבית דקא מזבין מניה טפי ממאי דשווי ,מי אית ליה
אונאה אי לא .מי אמרינן מידי דהוה אתגר ,או דילמא כיון דמזבין איניש מאני
דבייתיה אי לאו בדמי יתירי לא מזבין .וכמאן דמפרש ואמר ידענא דלא שוי אלא
מנה ,ולא יהיבנא ליה אלא בהכי ולית ליה אונאה.
תא שמע ,דההוא גברא דהוה נקיט כפי לזבוני ,קרי שיתין ושוי חמשין ואי יהבי ליה
חמשין וחמשה הוה שקיל ,אמר ההוא גברא :אי יהיבנא ליה חמשין וחמשה הוה
מחילה ,אתן ליה שיתין ואתבעיה בדינא .אתא לקמיה דרב חסדא אמר ליה :לא שנו
אלא בלוקח מן התגר ,אבל בלוקח מבעל הבית אין לו עליו אונאה .אמר ליה רב
דימי :יישר ,וכן אמר רבי אלעזר ,והא אנן תנן :כשם שאונאה להדיוט כך אונאה
לתגר .אמר ליה רב פפא :ההוא בצרדיתא ,אבל מאני תשמישתיה דאיניש יקירין
ליה ואי לאו בדמי יתירי לא הוה מזבין.
אי נמי :ברם צריך לומר אילו מאן דקא מזבין מחבריה או זבין לחבריה ,ואתני
בהדיה על מנת שאין לך עלי אונאה ,תנאו קיים או לא ,מיפלג פליגי בה רבי מאיר
ורבי יהודה ,דתניא :האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר
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כסות ועונה ,הרי זו מקודשת ותנאו בטל .דברי רבי מאיר .רבי יהודה אומר :בדבר
שבממון תנאו קיים.
הילכתא מאי? תא שמע ,דאיתמר האומר לחברו :הריני מוכר לך על מנת שאין לך
עלי אונאה ,רב אמר :יש לו עליו אונאה ,ושמואל אמר :אין לו עליו אונאה ,והוינן בה.
ולימא רב כרבי מאיר ושמואל כרבי יהודה? ומסקנא אמר אביי :מחוורתא רב כרבי
מאיר ושמואל כרבי יהודה .רבא אמר :לעולם רב אפילו כרבי יהודה .וכי תניא ההיא
במפרש ,אבל בסתם לא גמר ומחיל ,אמר מי יימר דאית ביה אונאה .דתניא :במה
דברים אמורים? בסתם ,אף על גב דקיימא לן הלכה כשמואל בדיני ,בהא לא
סבירא לן כוותיה .דהא תניא :במה דברים אמורים ,בסתם ,ורבי יהודה היא ,דאי
רבי מאיר בכולהו תנאו בטל.
בהר שאילתא קיד
שאילתא :דאילו מאן דגרמא ליה מילתא ומיעני ומצטריך למיזף מיחייבינן
לאוזופיה כי היכי דניחי בהדן
דכתיב :וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו ,גר ותושב וחי עמך ,וכי מוזיף ליה
אסיר ליה למישקל ריביתא וחיבוליא מיניה ,דכתיב :אל תקח מאתו נשך ותרבית,
והיכא דעבר ושקל מפקינן בדינא ממוזפנא ויהבינן ליזופא ,דאמר רבי אלעזר :רבית
קצוצה יוצאה בדיינין .אמר רב נחמן בר יצחק :מאי טעמיה דרבי אלעזר? אל תקח
מאתו נשך ותרבית וחי אחיך אהדר ליה ,דניחי בהדך וקיימא לן הלכה כרבי אלעזר.
ודאי שקיל רבית ומת לא מחייבינן בניה לאהדורי .דתניא :הניח להן אביהן מעות
של רבית אף על פי שיודעין שהן של רבית אינן מחוייבין להחזיר .מאי טעמא? אל
תקח כתיב ,לדידיה אזהריה רחמנא לבניה לא אזהרינהו רחמנא ,ודאי הניח להן
פרה וטלית וכל דבר המסויים חייבין להחזיר משום כבוד אביהם ,וכיון דאבוהון לא
הוה מעלי אינהו מי מחייבי בכבוד אביהם? והתניא :ונשיא בעמך לא תאור ,בעושה
מעשה עמך .כדאמר רב פינחס משמיה דרב פפא :בשעשה תשובה הכא נמי
בשעשה תשובה ,ואי עשה תשובה איבעי ליה לאהדורי ,שלא הספיק להחזיר עד
שמת.
ברם צריך לומר הניח להם אביהם שולחן ואוכלין עליו ,מטה ומסובין עליה ,מהו מי
אמרינן פרה וטלית הוא דעיילין ונפקין וחזו להון כולי עלמא ,חייבין להחזיר מפני
כבוד אביהם ,אבל שולחן ומטה לא ,או דילמא שולחן ומטה נמי כיון דמשתמשי בהו
עיילין ונפקין וחזו להו ,ואמרין הני דשקל אבוהון ברבית ,וחייבין להחזיר מפני כבוד
אביהם.
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תא שמע ,דבעא מיניה רב כהנא מרב ,שולחן ואוכל עליו מטה ומיסב עליה מהו?
אמר ליה :תן לחכם ויחכם עוד .אלמא הני נמי כפרה וטלית דמו וחייבין להחזיר,
ומאי שנא ממעות? מעות ליתינהו בעיניהו הני איתנהו בעיניהו .וכן הילכתא.
בהר שאילתא קטו
שאילתא :אילו מאן דזבין ארעא לחבריה בכספא קני לה
דכתיב :שדות בכסף יקנו ,וכתוב בספר אימא עד דאיכא כסף ושטר אי כתיב בכסף
ובשטר כדקא אמרת השתא דכתיב :בכסף יקנו ,בכסף הוא דקני ,וספר ראיה
בעלמא הוא .ועצה טובה הוא דקא מסיב להו ,כדכתיב :ונתתם בכלי חרש למען
יעמדו ימים רבים.
ותנן :נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה .אמר רב :לא שנו אלא
במקום שאין כותבין את השטר ,אבל במקום שכותבין לא קניא עד שיכתוב את
השטר .ואי פריש פריש כי הא דרב אידי בר אבין ,כי הוה זבין ארעא .אמר להו :אי
בעינא בכספא איקני ,אי בעינא בשטרא איקני .אי בעינא בכספא איקני דאי בעיתו
למיהדר לא הדריתו ,ואי בעינא בשטרא איקני ,דאי בעינא למיהדר הדרנא בשטרא.
אמר שמואל :לא שנו אלא בשטר מתנה אבל במכר לא קנא עד שיתן הדמים .ואי
מוכר שדהו מפני רעתה ,הוא בשטרא נמי קני ,אף על גב דלא יהיב דמים.
דמותיב רב המנונא ,בשטר כיצד? כתב על הנייר או על החרס ,אף על גב דאינו
שוה פרוטה ,שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה .הוא מותיב לה
והוא מפרק לה ,במוכר שדהו מפני רעתה .וכי כתבינן שדי מכורה לך לישנא דמוכר,
דכתיב :ומכר מאחוזתו.
ושטרא מיהת מנלן דקני? אי משום וכתוב בספר ,הא אמרת ראיה בעלמא הוא.
אלא מהכא :ואקח את ספר המקנה.
בחזקה מנלן? אמר חזקיה אמר קרא :ושבו בעריכם אשר תפסתם ,במה תפסתם?
בישיבה ,דבי רבי ישמעאל תנא :וירשתם אותה וישבתם בה .במה ירשתם?
בישיבה.
והיכי דמי חזקה ,כדתנן :נעל גדר פרץ כל שהוא בפניו הרי זו חזקה ,בפניו אין שלא
בפניו לא ,אלא בפניו לא צריך למימר ליה לך חזק וקנה ,שלא בפניו צריך למימר
ליה לך חזק וקנה.
אמר רבי יהושע בן לוי :המוכר בית לחברו כיון שמסר לו מפתח קנאו .והוינן בה
היכי דמי ,אי בכספא ,ליקני בכספא .אי בחזקה ,ליקני בחזקה .לעולם בחזקה,
וצריך לומר לו :לך חזק וקנה .וכיון שמסר לו מפתח לא צריך למימר ליה לך חזק
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וקנה .וחזקה נמי ,כי קני במתנה .אבל במכר ,עד שיתן דמים .ודוכתא דרגילין
לאחזוקי ,לא קני אף על גב דיהב כספא וכתב שטרא .עד דמחזיק.
ברם צריך לומר אילו היכא דזבן ארעתא טובא ,ויהב כספא וכתב שטרא ואחזיק,
בחדא מיניהו מי קני כולהו ארעתא אי לא .מי אמרינן חדא חדא באנפי נפשה
קיימא ,בהא אחזיק בהא לא אחזיק ,או דילמא סדנא דארעא חדא היא ,וכמאן
דאחזיק בכולהו דמי.
תא שמע ,דאמר שמואל :מכר לו עשר שדות בעשר מדינות ,כיון שהחזיק באחד
מהן קנה כולן .ותניא כוותיה דשמואל :יפה כח חזקה מכח שניהם ,שאם מכר לו
עשר שדות בעשר מדינות ,כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן .במה דברים
אמורים? שנתן לו דמי כולן ,אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו.
אי נמי :מאן דזבין ארעא לחבריה צריך למימצר ליה מצראתא ,דכתיב :ויקם שדה
עפרון אשר במכפלה וגומר ,מאי סביב? אמר רב משרשיא :מיכן למצרים מן
התורה ,והיכא דמיצר ראובן מזרח ומערב ומיצר שמעון צפון ודרום צריך למכתב
ליה מצר ראובן תרתין רוחין ומצר שמעון תרתין רוחין.
ברם צריך לומר מצר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלישי ולא מצר לו מצר רביעי.
כי האי גונא מי קנייא מי אמרינן מדלא מצר ליה מצר רביעי שיורי שייריה ,או דילמא
כיון דמצר ליה האי גיסא והאי גיסא איצטרוכי הוא דלא איצטריכא ליה ,ואם תימצי
לומר שיורי שייריה ,מה שייר בגופה דארעא .אלא תא שמע ,דאמר רבא :הילכתא
קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ,והני מילי הוא דלא מובלע האי מיצר רביעי בהאי גיסא
ובהאי גיסא ,אבל מובלע קני .וכי מובלע נמי הוא דליכא עליה ריכבא דדיקלי ולא הוי
תשעת קבין ,אבל איכא עליה ריכבא דדיקלי אי נמי :הוי תשעת קבין ,לא קני.
איכא דאמרי אמר רבא :הילכתא קנה הכל ואפילו מצר רביעי .והוא דמובלע
במיצרני דהאי גיסא והאי גיסא ,אבל לא מובלע לא קני .וכי לא מובלע נמי הוא
דאיכא עליה ריכבא דדיקלא .אי נמי :הויא תשעת קבין מכלל דהיכא דמובלע אף על
גב דאיכא עליה ריכבא דדיקלא אי נמי :הויה תשעת קבין קני .שמעת מינא דבשדה
לא שייר ולא כלום ,ושמעת מינא דכי מובלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי
תשעת קבין קני מצר רביעי נמי ,ודאי מובלע ואיכא עליה ריכבא דדיקלא אי נמי :הוי
תשעת קבין ,אי נמי לא מובלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין
הואיל ואתמר הכי ואיתמר הכי שודא דדייני.
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פרשת בחוקותי
שאילתא קטז
שאילתא :דאילו מאן דנדר נידרא מיחייב לשלומי
דכתיב :איש כי יפליא וגו' .ואי ינוקא או ינוקתא נדרין או מקדישין ,אי מלו לינוקא
תרי סרי שני ואתחיל יומא חד מתליסרי ,וינוקתא אי מלו לה חדסרי שני ואתחיל
יומא חד מתריסר ,בדקינן להו :אי ידעין למן נדרו ולמן אקדישו ,נדריהון נידרא
והקדישן הקדש.
דתנן :בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין ,ובודקין כל שתים עשרה .בן
שנים עשרה שנה ויום אחד נדריו נבדקין ,ובודקים כל שלש עשרה .קודם הזמן הזה
אף על פי שאמרו יודעין אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו ,אין נדריהם נדרים
ואין הקדישן הקדש ,אחר הזמן הזה אף על פי שאמרו אין אנו יודעין לשם מי נדרנו
ולשם מי הקדשנו ,נדריהן נדרים והקדשן הקדש.
ומנא לן דתינוקת כל שנת שתים עשרה שנה ,ותינוק כל שנת שלש עשרה ,נדריהן
נבדקין .דתניא :איש  -איש לרבות מופלא סמוך לאיש .ומנא לן דאחר הזמן הזה אף
על פי שאמרו אין אנו יודעין לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו נדריהם נדרים והקדשן
הקדש? דתנו רבנן :כי יפליא ,מה תלמוד לומר איש  -איש להביא בן שלש עשרה
שנה ויום אחד ,שאע"פ שאין יודעין בהפלאה נדריהן נדרים.
וכן לעניין עונשין לא מקרי איש אלא תינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד מעת
לעת .והני מילי הוא דאייתי שתי שערות ,אבל לא אייתי שתי שערות ,אפילו בן
עשרים שנה קטן בעלמא הוא .דתנן :אחד בן תשע שנים ויום אחד ,ואחד בן עשרים
שנה שלא הביא שתי שערות .והיכא דאקדימו ואייתיאו שתי שערות מיקמי זימניהון,
שומא בעלמא הוא ,ועדיין קטן בעלמא הוא .ולא מיבעיא קמי זימניהון ,אלא אפילו
בגו זימניהון שומא בעלמא היא .דאמר רבא :הילכתא תוך זמן כלפני זמן.
ושתי שערות דקא אמרינן דאיכא בעיקרן גומות ,דאמר רבי חלבו אמר רב הונא,
שתי שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרן גומות .אמר רב מלכיו אמר רב אדא בר
אהבה ,גומות אף על פי שאין שערות .אמר רב אשי אמר מר זוטרא ,קשי בה רב
חנינא מסורא ,לא לישתמיט תנא וליתני לן גומות בחדא דוכתא אמינא ליה לא
נצרכה דאפילו שתי שערות בגומא אחת ,אבל היכא דאיכא גומות אי אפשר לגומות
בלא שערות ,ומינתר הוא דנתרן.
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ברם צריך לומר קטן וקטנה דמטו לפירקיהו ולא אייתיאו סימנין ,לא שתי שערות
ולא גומות ,מי חיישינן ,דילמא מהוה הוו ומינתר הוא דנתרן שערות וגומות נמי
פשטו אי לא .למאי נפקא מינה לקטן? דאי קדיש אשה לא צריכה גיטא מיניה .ואי
אמרת חיישינן שמא נשרו ,צריכה ממנו גט ,ואי אמרת לא חיישינן שמא נשרו ,קטן
בעלמא הוא ,וקידושי קטן כלום נינהו,
אי נמי :קטנה דאיקדשה ,אי אמרת חיישינן שמא נשרו ,הוי ספיקא ולא משתריא
במיאון ,ואי אמרת לא חיישינן שמא נשרו ,קטנה היא ,ואין קדושיה קידושין.
מיפלג פליגי בה רב כהנא ורב פפי .דאיתמר ,רב כהנא אמר :חוששין שמא נשרו,
ורב פפי אמר :אין חוששין שמא נשרו ,מאן דלא חייש דהא ליכא ,ומאן דחייש ,כיון
דרובה בזימניהו מתיין ,והא לא אייתי .איכא למימר מהאיך מעוטא דלא מתיין
בזימניהו ,ואיכא למימר מהאיך מיעוטא דנתרן והוה ליה ספיקא וחיישינן.
הילכתא מאי? תא שמע ,דאמר רב דימי מנהרדעא ,הילכתא חוששין שמא נשרו,
וגבי קטנה לענין מיאון כי חיישינן היכא דאיקדשא לאחר זמן ,אי נמי :איקדשא
מעיקרא ואיבעילא לאחר זמן ,דהוה ליה חששא לקדושי דאורייתא .אבל איקדשא
מעיקרא ולא איבעילה לאחר זמן ,כיון דחששא לקידושי דרבנן הוא לא חיישינן.

חומש במדבר
פרשת במדבר
שאילתא קיז
שאילתא :דמיחייב דבית ישראל דאלו מאן דהוי ליה ברא בוכרא מחייב למיתן
פורקניה חמש סלעין לכהן
דכתיב :וכל בכור אדם בבניך תפדה .ומאימת מיחייב למיפרקיה? מכי הוי בר תלתין
יומין ,דכתיב :ופדויו מבן חדש תפדה .והיכא דיהב ליה לכהן חמש איסתרי בתוך
שלשים יום ומת הבן בתוך שלשים יום דינא הוא דמהדר ליה .דתנן :מת הבן בתוך
שלשים יום אף על פי שנתן יחזיר.
והיכא דלא פרקיה אבוה מיחייב הוא למיפרק נפשיה ,מאי טעמא? קרי ביה תפדה,
וקרי ביה תפדה .והני מילי בוכרא דאימא ,אבל בוכרא דאבא ולאו דאימא לא .מאי
טעמא? פטר רחם כתיב .והני מילי בוכרא דישראל ,אבל דכהני ולויי לא .דתנן:
כהנים ולוים פטורין מק"ו ,ומה אם פטרו של ישראל במדבר ,דין הוא שיפטרו של
עצמן.
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ודישראל לא אמרנא אלא דהוה ליה מבת ישראל ,אבל מכהנת ולויה לא .דאמר רבי
אדא בר אהבה :לויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים ,וכדאמר בר רב יוסף דאמר:
דאיעברא מישראל.
ברם צריך לומר אלו איתתא דלא חזיא ,או גרושה או זונה ,דההוא ברא דהוי ליה
מינה חלל ופסול מן הכהונה ,מי מיחייב למיפרק נפשיה ההוא חלל ,אי לא .מי
אמרינן כיון דאיתחיל ליה מכהונה כישראל הוא ובעו למיפרק ,או דלמא כיון דמכח
אבוה קא אתי ,מה אבוה לא מיחייב למיפרקיה איהו נמי לא מיחייב למיפרק נפשיה,
תלמוד לומר :כישראל דמי ומיחייב למיפרק נפשיה.
היכא דמית אבוה לאחר שלשים יום לא תיבעי לך ,דכיון דאיתחזי למיפרקיה זכה
בפורקניה ולא מיחייב למיפרק נפשיה .כי תיבעי לך דמית אבוה בתוך שלשים יום,
מי מיחייב אי לא.
תא שמע ,דאמר רבי שמעון בן יסינא אמר ריש לקיש :כהן שנשא גרושה והו"ל בכור
חלל ,מת אביו בתוך שלשים יום ,לכשיגדל הבן חייב לפדות עצמו .מת אביו לאחר
שלשים יום פטור ,שכבר זכה אביו בפדיונו .וכן הילכתא.
במדבר שאילתא קיח
שאילתא :דאלו מאן דאיתילד בוכרא קדוש הוא קמי שמיא דכי אייתי קודשא בריך
הוא עשר מכות על מצריים ,מכה עשירית הכה בכוריהם מאדם ועד בהמה .ואמר
קודשא בריך הוא לישראל :קדשו לי בוכרי דהוו לכו ,חלופי הנך בוכרי דקטלית
בדילכון ופרקתינכו ,דכתיב :כי לי כל בכור בבני ישראל וגו'.
בכור אדם ובהמה טמאה נפדין ,דכתיב :אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור
הבהמה הטמאה תפדה .בכור בהמה טהורה אין לו פדיון דכתיב :אך בכור שור או
בכור כשב או בכור עז לא תפדה קדש הם.
כי תם הוא קרב לגבי מזבח ,בעל מום נאכל לכהנים במומו ,והוא שהתירו חכם של
כהנים .ושל לוים פטורין מקל וחומר ,אם פטרו של ישראל במדבר שנאמר :קח את
הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ,דין הוא שיפטרו של עצמן .ולא שנא בן חדש ולא
שנא פחות מבן חדש .ואהרן נמי אף על גב דלא הוה בההוא מניינא ,הא איקרו בניו
כהנים הלוים ,ואיתקוש לדורות ,דכתיב :והיו לי הלוים .וכל מקום שנאמר לי,
לדורות.
והנ"מ כי פטורין מלמיפרק בכור אדם ובכור חמור דאיתקש לבכור אדם .אבל בבכור
בהמה טהורה לא ,אלא קדוש הוא.
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ברם צריך למימר כהנת ולויה שנישאת לישראל וילדה בכור ,מי מחייבין לפדות או
לא?
מי אמרינן אף על גב דהוקשו כיון דברה דכהנת מישראל לא הוי כהן ,ודלויה
מישראל לא הוי לוי ,דהא למשפחותם לבית אבותם אמר רחמנא ,ולא אזיל זרעא
דידה בתרא ,כמה דמסלקא מינה דמי ובריה דישראל הוא ,ולא קא מהניא ליה
כהונה ולויה ולא כלום .או דילמא אף על גב דהכי הוא ,לענין בכורה בפטר רחם
תלא רחמנא ,ופטר רחם בישראל כתיב ,והאי פטר רחם דכהנת או דלויה הוא.
וכי לימא מר אי בפטר רחם תלא רחמנא ,אי הכי בת ישראל שנישאת ללוי ליחייב
ברה .התם כיון דאיתיליד ליה ללוי ,איפטר ליה מקל וחומר והקישא .אבל הכא
בפטר רחם תלא רחמנא מאי? תא שמע ,דאמר רב אדא בר אהבה :לויה שילדה
בכור בנה פטור מחמש סלעים .והוינן בה היכי דמי ,אמר רב פפא דאיעברא מגוי.
אבל מישראל לא ,מאי טעמא? למשפחותם לבית אבותם כתיב.
ופטר רחם בישראל לאו דווקא ,דהא בת ישראל שנישאת ללוי לא אזלינן בתר פטר
רחם .מר בריה דרב יוסף משמיה דרבה אמר :אפילו תימא דאיעברה מישראל,
פטר רחם בישראל כתיב ,ואף על גב דהתם לא מהניא הכא מהניא .כדאמרינן אמר
רבינא ,אמר לו מרימר :הילכתא כרב אדא בר אהבה ,ואליבא דמר בריה דרב יוסף.

פרשת נשא
שאילתא קיט
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיגזל חד מן חבריה והיכא דגזליה
לחבריה ואישתבע ליה דלא גזלתיך מיחייב לשלומי קרן וחומש ומייתי קרבן
אשם ומיכפר ליה
דכתיב:
נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וגו' או מצא אבדה וגו' והיה כי יחטא ואשם
וגו' או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אותו וגו' ואת אשמו יביא לה'
וגומר,
והיכא דמית נגזל משלם קרן וחומש ליורשיו ,והיכא דגזליה לגר ומית הגר ולית ליה
יורשים משלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח ,שנאמר ואם אין לאיש גואל
להשיב וגומר ,והיכא דאודי גזלן ומית ,יורשין משלמין קרן וחומש לכהנים ופטורין מן
האשם.
מאי טעמא? אשם לכפרה אתי ואין כפרה למתים ,קרן וחומש ממונא הוא ,וכיון
דאודי אבוהון מיחייבי לשלומי .והוא דשבק אחריות נכסים .והיכא דגזל אבוהון
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ומית ,ותבעוה לבריה וכפריה ואישתבע ליה ,והדר אודי ליה ,אי גזילה קיימת ,אף
על גב דעמד אבוהון בדין והניח אחריות נכסים ,קרן משלם חומש לא משלם .מאי
טעמא? לפי שאין משלמין חומש על שבועת כפירת קרקעות.
ברם צריך לומר חומשא מלבר או חומשא מלגיו ,מיפלג פליגו בה רבי יאשיה ורבי
נתן .דרבי יאשיה אמר :חומשא מלבר דכתיב עליו ,ורבי נתן אמר :חומשא מלגיו,
דכתיב :וחמישיתו ,חומשא דקרן.
הילכתא מאי? תא שמע ,דמסתמיך ואזיל .רבבהו אכיתפיה דרבי נחום שמעיה
מנקיט ואזיל הילכתא מיניה .מחלוקת ואחר כך סתם מאי? אמר ליה :הילכתא
כסתם .סתם ואחר כך מחלוקת מאי? אמר ליה :אין הלכה כסתם .סתמא במתניתין
ומחלוקת בברייתא מאי? הלכתא כסתם משנה .מחלוקת במתניתין וסתמא
בברייתא מאי? אמר ליה :בדבי רבי לא שנאה ,ורבי חייא מנא ליה.
הכא סתם לן תנא כרבי יאשיה ,הבעלים אומרים :עשרים וכל אדם אומרים
בעשרים ,הבעלים קודמין מפני שמוסיפין חומש ,אמר אחד :הרי היא שלי בעשרים
ואחד ,הבעלים נותנין עשרים ושש בעשרים ושתים ,הבעלים נותנין עשרים ושבע
בעשרים ושלש ,הבעלים נותנין עשרים ושמונה בעשרים וארבע ,הבעלים נותנין
עשרים ותשע בעשרים וחמש ,הבעלים נותנין שלשים לפי שאין מוסיפין חומש על
עלויו של זה .שמע מינה חומשא מלבר.
שמע מינה ,וכן הילכתא.
נשא שאילתא קכ
שאילתא :דאלו מן דקני לה לאיתתיה ואמר לה :אל תדברי עם איש פלוני ,ונפקו
סהדי דאיסתתרא בהדיה דההוא פלוני אסירא לגבריה ,וכי היכי דאסירא לגברא
הכי אסירא לההוא דקני לה מיניה.
דתנן :כשם שהיא אסורה לבעל כך אסורה לבועל .אמר רב חנניא מסורא :לא
ליקניה איניש לאיתתיה האידנא ,דילמא מיקריא ומסתתרה וליכא מי סוטה
למיבדקה .ואישתכח דקא אסר לה עליה איסורא דלעלם.
ברם צריך לומר בעל שמחל על קינויו קינויו מחול או אינו מחול? מי אמרינן קפידא
דבעל הוי והיכא דאחליה מחול ,או דילמא כיון דקני לה ,שוייה עילויה איסורא ולא
מצי מחיל לה.
תא שמע ,דאמר רבי יאשיה :שלשה דברים סח לי ר' זעירא משום אנשי ירושלם:
על בעל שמחל על קינויו שמחול,
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ועל בן סורר ומורה שאם רצו אביו ואמרו שמקיימין אותו,
ועל זקן ממרא שאם רצו חבריו לקיימו שמקיימין אותו.
וכשבאתי אצל חבריי שבדרום על שנים הודו לי ועל זקן ממרא לא הודו לי ,שמא
ירבו מחלוקת בישראל.
שמע מינה ,בעל שמחל על קינויו שמחול .הני מילי קודם שנסתרה ,נסתרה מאי?
פליגו בה רב אחא ורבינא ,חד אמר :קודם סתירה מחול ,לאחר סתירה אינו מחול.
דתניא :והביא האיש את אשתו אל הכהן ,מן התורה אדם מביא את אשתו אל
הכהן ,אבל אמרו חכמים מוסרים לו שני תלמידי חכמים שמא יבוא עליה בדרך .רבי
יוסי אומר :בעלה נאמן עליה מקל וחומר ,ומה נדה שהיא בכרת בעלה נאמן עליה,
סוטה שהיא בלאו לא כל שכן .אמרו לו :לא ,אם אמרת בנדה שכן יש לה היתר,
תאמר בסוטה שאין לה היתר ,ואי סלקא דעתא בעל שמחל על קינויו לאחר סתירה
מחול ,אמאי אין לה התר ,כיון דמחיל לה תשתרי ,אלא לאו .שמע מינה ,בעל שמחל
על קינויו לאחר סתירה אין קינויו מחול.
שמע מינה וכן הילכתא.

דרשה איש איש כי תשטה
נשא שאילתא :קכא
שאילתא דאסיר להון לדבית ישראל ,דאלו איתתא דאמרה לגברה עבדית
איסורא אסירה ליה ונפקא בלא כתובה
מאי טעמא? דשויאת נפשה חתיכה דאסורא עליה דגברה .וגברא דאמר לה
לאיתתא חזיתיך דעבדת איסורא מפקי לה ומגבו לה כתובה.
דתנן :שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה:
האומרת טמאה אני לך ,שמים ביני לבינך ,ונטולה אני מן היהודים ,חזרו לומר שלא
תהא אשה נותנת עינה באחר ומקלקלת על בעלה.
האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה ,שמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה
ונטולה אני מן היהודים ,יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים.
ברם צריך לומר אילו גברא דעל לבייתיה וקריבו ליה חלבא או תחלא או כל מידי
דאית להו גילויא למיכל ,ורמא ליה גברא קלא וא"ל :לא תיכול דטעים מיניה חיויא,
ולא הוה איניש בההוא ביתא ,אלא איתתא דההוא גברא בלחוד ,מי אסירא ההיא
איתתא אי לא ,מי אמרינן מההיא עידנא דעבדא איסורא ניחא לה דלימות בעלה,
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דכתיב :כי נאפו ודם בידיהם ,או דילמא לעולם אימא לך דעבד איסורא מיניה ,והיינו
טעמא דקאמר ליה דלהוי עליה כמים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם.
בריך שמיה דקודשא בריך הוא ,אימור כך תנו חכימייא במתניתא דילנא תנן :הנודר
מן הדגן אסור אף בפול המצרי יבש דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים :אינו אסור
אלא בה' המינין .למימרא דגן כל דמידגן משמע.
מותיב רב יוסף :וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל להביא מעשר דגן תירוש ויצהר וכל
תבואת שדה הכל ,לרב הביאו .ואי אמרת דגן כל דמידגן משמע מאי וכל תבואת
שדה.
אמר אביי :לאיתויי פירות האילן וירק.
רבי מאיר אומר :הנודר מן התבואה אינו אסור אלא בחמשת המינין.
אמר רבי יוחנן :הכל מודים בנודר מן התבואה שאינו אסור אלא בחמשת המינין
בלבד.
תניא נמי הכי ,ושוין בנודר מן התבואה שאינו אסור אלא בחמשת המינין.
פשיטא ,מהו דתימא תבואה כל מיני משמע ,קא משמע לן דלא.
מתיב רב יוסף ,וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל .אמר רבא :תבואה לחוד ותבואת
שדה לחוד .מר בר שמואל פקיד דליתינון תריסרי אלפי זוזי לרבא מן עללתא
דהרפניא ,שלח רבא לקמיה דרב יוסף אמר ליה :אללתא הכי מיקריא ,אמר ליה רב
יוסף :תנינא ושוין בנודר מן התבואה אינו אסור אלא בחמשת המינין.
א"ל אביי :מי דמי ,תבואה לא משמע אלא חמשת המינין ,אללתא כל מילי משמע.
אהדריה לקמיה דרבא ,אמר להון :הדא לא מיבעיא לי דאללתא כל מילי משמע.
מיהו ,חדא הוא דאיבעיא לי שכר בתים ושכר ספינות ,מאי ,כי אללתא דמיין או לא.
מי אמרינן כיון דפחיתן כי אללתא דמיין ,או דילמא כיון דלא ידע פחתייהו כי אללתא
דמיין .איקפד רב יוסף ,וכי מאחר דלא צריכיתו לי ,מאי טעמא קא שלח לי ,לסוף קא
אזל רבא למיפק מדעתיה דרב יוסף במעלי יומא דכיפורי .אמר ליה רבא לשמעיה
דרב יוסף :הב לי אמזוג ליה אנא .מזג ליה .אמר :דמי האי מזגא למזגא דבריה דרב
יוסף בר חמא .אמר ליה :אנא הוא? אמר ליה :לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לי
טעמא דהאי מילתא .מאי דכתיב :וממדבר מתנה ,אם משים אדם עצמו כמדבר
תורה ניתנת לו במתנה ,שנאמר :וממדבר מתנה ,וכיון שנתנה לו תורה במתנה
נחלו אל ,שנאמר :וממתנה נחליאל ,וכיון שנחלו אל עולה לגדולה ,שנאמר:
ומנחליאל במות ,אם מגיס דעתו ,הקדוש ברוך הוא משפילו ,שנאמר :ומבמות
הגיא ,ולא עוד אלא ששוקפין אותו בקרקע ,שנאמר :ונשקף על פני הישימון .ואם
חוזר הוא ,הקדוש ברוך הוא מגביהו ,שנאמר :כל גיא ינשא.
תנו רבנן :הנודר מן התבואה אסור בפול המצרי יבש ומותר בלח ,ואסור באורז
בחילקא בטירגוס ובטיסני .הנודר מן פירות השנה אסור בכל פירות השנה ,ומותר
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בעגלים ובגדיים ובטלאי חלב ובביצים ובגוזלות .ואם אמר גידולי שנה עלי ,אסור אף
באלו .הנודר מן פירות הארץ אסור בכל פירות הארץ ומותר בכמהין ופטריות .ואם
אמר גדולי קרקע עלי ,אסור בכולן.
ורמינהו על דבר שאין גידוליו מן הארץ אומר שהכל .ותניא :על המלח ועל הזומית
ועל כמהין ופטריות אומר :שהכל נהיה בדברו.
אמר אביי :מירבא רבו מארעא ,מינק לא ינקי אלא מאוירא .והא קתני על דבר שאין
גידוליו מן הארץ ,אלא אימא על דבר שאין יונק מן הארץ .אמר רבי אלעאי אמר רב:
נידוהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו ,שלא בפניו מתירין לו בין בפניו בין שלא
בפניו .אמר רבי חנין אמר רב :השומע הזכרת השם לבטלה מפי חברו ,צריך
לנדותו .לא נידהו הוא בעצמו יהא בנידוי .מקום שהזכרת השם מצויה ,שם עניות
מצויה ,כדתניא :רבן שמעון בן גמליאל אומר :כל מקום שנתנו חכמים עיניהם ,או
מיתה או עוני .אמר רבי אבא :הוה קאימנא קמיה דרב הונא ,שמע לההיא איתתא
דאפיקת שם שמים לבטלה ,שמתה ושרא לה לאלתר.
ש"מ תלת :שמע מינה ,השומע הזכרה מפי חבירו חייב לנדותו,
ושמע מינא נידוהו שלא בפניו מתירין לו בין בפניו בין שלא בפניו,
ושמע מינא אין בין נדוי להפרה ולא כלום.
אמר רב גידל אמר רב :תלמיד חכם מנדה לעצמו ומיפר לעצמו ,כי הא דמר זוטרא
כי הוה אתי בר בי רב לקמיה לדינא ומחייב שמתא משמית נפשיה ברישא והדר
משמית לדיליה וכי אזיל לבייתיה שרי לנפשיה והדר שרי ליה.
אמר רב גידל אמר רב :מניין שנשבעין לקיים את המצוה? שנאמר :נשבעתי
ואקיימה לשמור משפטי צדקך.

פרשת בהעלותך
שאילתא קכב
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לאדלוקי שרגא ליקרא בשבתא וכי מדליק לה
צריך לאדלוקי ברוב היוצא
השאילתא הופיע בשאילתא סג
דרשה אלו נאמרין בכל לשון
בהעלותך שאילתא קכג
שאילתא :דמיחייבי כהני לברוכי ישראל בקהלא
דכתיב :כה תברכו את בני ישראל וגו' ,וכהן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו,
דאמר רבי שמעון בן פזי ,אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :למה נסמכה
פרשת כהנים לפרשת נזיר? לומר לך מה נזיר אסור ביין אף כהן המברך אסור ביין.
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מתקיף לה רבי אהבה בריה דרבי זירא ,ואמרי לה הושעיא בר זירי ,ואמרי לה
הושעיא בר גיזירא :אי מה נזיר אסור בחרצן אף כהן המברך אסור בחרצן? אמר
רבי יצחק ,אמר קרא :לשרתו ולברך בשמו ,מה משרת מותר בחרצן אף כהן
המברך מותר בחרצן.
או מה משרת בעל מום לא אף כהן המברך בעל מום לא ,הא איתקש לנזיר ,ומאי
חזית דאתקש לקולא אקיש לחומרא ,אסמכתא דרבנן היא ,ואסמכתא דרבנן לקולא.
וכד שתי שיעור כמה הוי שיכור? כי שתי רביעית חי בבת אחת אבל הפסיק בו או
נתן לתוכו מים כל שהוא לא הוי שכור .דתנן לענין בית המקדש .רבי אלעזר אומר:
אם הפסיק בו או נתן לתוכו מים כל שהוא פטור .ואמר רבי שמואל בר אחיתאי,
אמר רב המנונא סבא ,אמר רבי יצחק בר אשיתן ,אמר רב הונא ,אמר רב :הלכתא
כרבי אלעזר.
והני מילי רביעית ,אבל אי שתי טפי ,אף על גב דאפסיק ואף על גב דנתן לתוכו
מים ,אסור מדרב אחא מהוצל .הילכך תקינו רבנן נשיאות כפים בשחרית ,דליכא
למיחש לשכרות ,פרסין כהני ידיהון מוסף נמי לא חיישינן לשכרות ,דאכתי לא
שכיחא ,מנחה דאיכא למיחש לשכרות לא פרשי כהני ידיהון.
ברם צריך למימר יום הכפורים ותענית מהו לשאת כפים במנחה ובנעילה? מי
גזרינן אטו כל יומי אי לא? מיפלג פליגו בה רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ,דתניא:
שחרית ומוסף ומנחה ונעילה יש בהן נשיאות כפים דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר :שחרית ומוסף יש בהן נשיאות כפים ,מנחה ונעילה אין בהם
נשיאות כפים.
רבי יוסי אומר :מנחה אין בה נשיאות כפים ,נעילה יש בה נשיאות כפים.
ואמרינן מאי טעמיה דר"מ ,טעמא מאי משום שכרות הכא הא ליכא שכרות.
ורבי יהודה גזר משום שאר יומי ,ורבי יוסי מנחה דאיתא בכל יומא גזר ,נעילה
דליתא בכל יומא לא גזר.
הלכתא מאי? תא שמע ,דאיתמר אמר רב יהודה ,אמר רב :הלכה כרבי מאיר ,ורבא
אמר :מנהג כרבי מאיר ,ורבי יוחנן אמר :נהגו העם כרבי מאיר ,ורב נחמן אמר:
הלכה כרבי יוסי .בנעילה סלקין ,במנחה לא סלקין ,והאידנא דקא סלקין במנחה,
כיון דמשכין ברחמי עד זמן נעילה דיומא דכפורי ,הויא לה כתפלת נעילה ולא
מיחלפא.
בהעלותך שאילתא קכד
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שאילתא :דאלו מאן דבעי למיכל בישרא או דבעירא או דחיותא או דעופא לא
משתרי אלא בשחיטה
דכתיב :הצאן ובקר ישחט להם .וחיה מנלן? דתניא :רבי אלעזר הקפר אומר :מה
תלמוד לומר אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל? לומר לך מה פסולי המוקדשין
בשחיטה אף צבי ואיל בשחיטה.
ועוף מנלן? דתניא :זאת תורת הבהמה והעוף ,וכי באיזו תורה שוותה בהמה לעוף
ועוף לבהמה ,אלא לומר לך מה בהמה בשחיטה אף עוף בשחיטה ,אי מה בהמה
בשני סימנין אף עוף בשני סימנין ,תלמוד לומר :זאת.
תני בר קפרא :זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשת במים ,הטילו
הכתוב לעוף בין בהמה לדגים לפוטרו כל עיקר אי אפשר ,שכבר הוקש לבהמה,
לחייבו בב' סימנין אי אפשר שכבר הוקש לדגים ,הא כיצד? הכשירו בסימן אחד.
ודגים דלא צריכי שחיטה .מנלן? אימא ליקשינהו לבהמה .וחגבים נמי ליקוש ,ואימא
ולכל נפש השורצת על הארץ ,אלו חגבים .אמרי ,לא .מדכתיב הצאן ובקר ישחט
להם ומצא להם ,אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם ,כתבה רחמנא לאסיפת
דגים בהדי שחיטת בהמה ,למימרא דדגים לא בעו שחיטה .וחגבים בתר דגים
כתיבי.
והיכא דשחטה גוי ,אף על גב דשחטה כי אורחא .אי נמי :נפלה סכין ושחטה כדרכה
פסולה ,דכתיב :וזבחת ואכלת ,מה שאתה זובח אתה אוכל .ובתר דשחט מיבעי
ליה לעיוני בסימנים ,דילמא לא אישתחיט שפיר ,דאמר רב יהודה ,אמר שמואל:
טבח צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה ,והיכא דלא בדק ואגמרה אסור למיכל
מיניה.
דאיתמר לא בדק מאי? אמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי:
טריפה ואסורה באכילה .במתניתא תנא :נבילה ומטמא במשא.
אמר רב יהודה אמר שמואל :כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול
משחיטתו ,ואלו הן הלכות שחיטה :שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור ,פשיטא דכי
שהה ודרס טריפה הוי ,כיון דלא גמר הלכות שחיטה אסור דילמא שהה ודרס .לא
צריכא ,ואף על גב דמוחזק לן דשחיט שפיר ,כיון דלא גמר הלכות שחיטה ,דילמא
שהה ודרס .והיכא דלא ידעינן אי גמר אי לא גמר ושחט ואזל לעלמא ,מותר לאכול
ממנה ,מאי טעמא? רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן .דבעא מיניה רב דימי בר
יוסף מרב נחמן ,האומר לשלוחו צא ושחוט לי ,והלך ומצאו שחוט מהו? א"ל :חזקתו
שחוט ,צא ותרום לי והלך ומצאו תרום מהו? אמר ליה :אין חזקתו תרום .אמר ליה:
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ומאי שנא אי חזקת שליח עושה שליחותו הכא והכא ,ואי אין חזקת שליח עושה
שליחותו הכא והכא .א"ל :לכי תיכול עלה כורא דמילחא אמינא לך טעמא .לעולם
אין חזקת שליח עושה שליחותו ,ושחיטה אי נמי אחר שחטה אמרת :רוב מצויין
אצל שחיטה מומחין הן ,תרומה ,א"נ אחר תרמה והוה ליה תורם שלא מדעת,
והתורם שלא מדעת אין תרומתו תרומה .חרש שוטה וקטן אף על גב דגמרין הלכות
שחיטה ומוחזקין דשחטין שפיר ,לא סמכינן עליהון ולא אכלינן משחיטתן ודאי,
ואחרים רואין אותם שחיטתן כשרה.
ברם צריך למימר אילו היכא דידע ביה דלא גמיר הלכות שחיטה וקא שחיט קמי
מאן דגמר ,א"נ חרש שוטה וקטן דקא שחטין קמי מאן דגמר ,וחזא מקצת שחיטה
שחיט שפיר ,ולמיגמר שחיטה אהדר אפיה ,שחיטתו כשירה או פסולה? מי אמרינן
כיון דחזא דשפיר הוה קא שחיט כולה נמי שפיר שחט ,או דילמא איתרמויי איתרמי
ליה דמקצתו שחט שפיר ,ואידך אקלקל ,תא שמע ,דאמר רב נחמן :ראה אחד
שהוא שוחט ,אם ראהו מתחלה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו ,ואם לאו אסור
לאכול משחיטתו ,והוינן בה ,היכי דמי :אי דקא איתיחד מעלמא דלא ידיע ביה אי
גמיר אי לא גמיר ,הא אמרת רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ומוקמינן לה בדלא
גמיר הלכות שחיטה ,מהו דתימא ,כיון דמקצתה שחט שפיר ,כולה נמי שפיר
שחטה ,קמ"ל דדילמא מקצתה שחט שפיר ואידך אימור שהה ודרס.
אי נמי ברם צריך למימר היכא דאתא חד מעלמא ושחט ,ולא ידעינן אי גמיר אי לא
גמיר מי צריך להדורי בתריה ולמיבדקיה אי גמיר הלכות שחיטה אי לא ,כיון
דספיקא הוא איכא למימר גמיר ,ואיכא למימר לא גמיר ,ומספיקא לא שרינן .או
דילמא רובה דשחטין אי לא גמירין הלכות שחיטה לא קרבין לגבי שחיטה ,ודאי
מהנך רובא דגמירי הוא.
תא שמע ,דבעא מיניה רב דימי בר יוסף מרב נחמן ,האומר לשלוחו צא ושחוט לי
והלך ומצאו שחוט מהו? א"ל :חזקתו שחוט.
אי נמי :היכא דשחטינהו לרובא דסימני כמאן דשחטינהו כולהו דמי.
ברם צריך למימר היכא דשחט מקצת סימנין בחדא דוכתא ,ונדיא ידיה לדוכתא
אחריתא ,ושחט הנך סימנין מאידך גיסא ,בין זה כנגד זה ובין זה שלא כנגד זה
מהו? מי אמרינן זיל להכא לא שחט רובא זיל להכא לא שחט רובא ,או דילמא כיון
דאידי ואידי מקום שחיטה הוא ומצטרפין.
תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר רב :שחטה בשנים ובשלשה מקומות שחיטתו
כשרה ,כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי בעינן שחיטה מפורעת .והלכתא כוותיה

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

252

דרב ,חדא דקיי"ל הלכתא כוותיה דרב באיסורי ,ועוד מההוא תורא דאישתחיט בב'
ובג' מקומות ,אזל רב יצחק בר שמואל בר מרתא נקט ושקל משופרי שופריה ,אמר
ליה רבא :לימדתנו רבינו משנתינו בב' סכינין ושני בני אדם.
בהעלותך שאילתא קכה
שאילתא :דאילו מן דבעי למישחט לחיותא צריך למיבדקיה לסכינא ברישא
דילמא אית ביה פגימותא ואי אית ביה פגימותא ושחיט בה איטרפא לה
מאי טעמא? כיון דההוא מורשא דפגימותא מיבזע הוא דבזע לה הויא לה דרוסה.
ואמר רב חסדא :מניין לבדיקת סכין מן התורה? שנאמר :ושחטתם בזה ואכלתם.
לבדיקה למה לי קרא? כיון דאיכא פגימותא טרפא ,ואנא ידענא דבעיא בדיקה.
לחכם קאמר ,והא אמר רבי יוחנן :לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו
של חכם ,אין הכי נמי ,וקרא אסמכתא בעלמא הוא.
ואמר רב הונא :האי טבחא דלא אחזי סכיניה לחכם מעברינן ליה .רבא אמר:
מכריזין אבישריה דטרפה .ולא פליגי ,הא דנמצאת סכינו יפה והא דלא נמצאת
סכינו יפה .רבינא אמר :היכא דלא נמצאת סכינו יפה מאיס לבישריה בפרתא .ההוא
טבחא דלא סר סכיניה לרבא בר חיננא ,שמתיה ועבריה איקלעו מר זוטרא ורב אשי
לקמיה ,אמר להו :ליעיינו ביה רבנן במילתיה דתלו ביה טפליה .בדקה רב אשי
לסכיניה ונמצאת סכיניה יפה ואכשריה .א"ל מר זוטרא :ליחוש ליה מר לסבא ,א"ל:
אנן שליחותיה הוא דקא עבדינן .במערבא בדקין ליה בשימשא .אמר רב הונא בר
רב קיטנא,
אמר ריש לקיש :ג' פגימות הן:
פגימת עצם בפסח,
פגימת אוזן בבכור,
פגימת מום בקדשים.
ורב חסדא אמר :אף פגימת סכין .וכולן כדי פגימת מזבח ,וכמה? בכדי שתחגור
בה צפורן.
ברם צריך למימר אילו היכא דבדקה לסכין ושחט בה ,ובתר הכי נמצאת פגומה ולא
ידיע אי מיקמי דתיגמר שחיטה איפגים אי בתר שחיטה איפגים ,מהו? מי אמרינן
כיון דאיכא למימר מעיקרא איפגים ואיכא למימר לבסוף איפגים הוה ליה כמאן
דאיתיליד ספיקא בשחיטה .ותניא :כל ספק בשחיטה טרפה ,או דילמא ספיקא
בסכין הוא דאיתיליד ,כיון דאיכא למימר עצם ודאי פגים ,עור ספק פגים וספק לא
פגים ,האי בעצם הוא דאיפגים.
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תא שמע ,דאיתמר :השוחט בסכין ונמצאת פגומה ,אמר רב הונא :אפילו שיבר בה
עצמות כל היום כולו פסולה ,חיישינן שמא בעור נפגמה .ורב חסדא אמר :כשירה
חיישינן שמא בעצם נפגמה .ואמרינן הלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שיבר בה
עצמות ,והלכתא כוותיה דרב חסדא בששיבר בה עצמות .הלכך טבח צריך למיבדק
בינו לבין עצמו בין כל חדא וחדא חיותא ,דאמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי:
רב כהנא מצריך בדיקותא בין כל חדא וחדא דאי לבסוף אישתכחא פגימתא ,לא
תיפסול אלא אחרניתא ,דאי לא בדיק מיפסלן כולהו .הוה עובדא וטרף רב יוסף
תליסר חיוותא.
אי נמי :אילו טבח ששקל בשר ושקל עמו מתנות ,ונתן לו לישראל ,ובא כהן .מתנות
ממי יש לו דין ליטול המתנות .כך שנו חכמים :לקח הימנו במשקל נותן לו לכהן,
ומנכה לו מן הדמים .אמר מר זוטרא :זו ששנו חכמים :מנכה לו מן הדמים לא אמרו
אלא בזמן ששקל ישראל לעצמו ,אבל שקל טבח ונתן לו ,הרי על הטבח ליתן לו
לכהן .וכן הלכתא.
אי נמי :כהן אם לא עלה בעבודה מהו שיעלה במודים ,הלכתא מאי? בריך שמיה
דקב"ה דיהב לן אוריתא ומצוותא על ידי משה רבנא בריך הוא .כך תנו חכימיא
במתניתא :דילנא כהן שיש בו מומין לא ישא את כפיו ,ואם היה דש בעירו מותר.
אמר רבי יהושע בן לוי :כל כהן שאינו נושא את כפיו עובר על מה שכתוב בתורה:
כה תברכו את בני ישראל .ורב אמר :חיישינן שמא בן גרושה או בן חלוצה הוא.
אמר רבי זעירא :אין הכהנים רשאין להחזיר פניהם מן הצבור עד שיפסוק אמן מפי
הצבור ,ובשעה שהכהנים פורשין כפיהם צריכין לברך קודם שיברכו.
וכיצד מברכין? במודים :בא"י אמ"ה אקב"ו לברך את עמו באהבה .ובהודאה :יהי
רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את עמו
ישראל באהבה רצויה ואל יכשל בה כושל ועון מעתה ועד עולם .וכי מהדרי אפייהו
מציבורא מאי מברכין? רבש"ע עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו כמה שהבטחתנו
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל.
אמר רבי יהושע בן לוי :מניין שאפילו הקדוש ברוך הוא צריך לברכת כהנים?
שנאמר :ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.
אמר רב אדא בר אהבה ,אמר רבי שמלאי :בית הכנסת שכולה כהנים כולם פורשין
את כפיהם ,ולמי מברכין? אמר רבי זעירא :לאחיהם שבשדות.
ולענין שאילתא דשאילנא קדמיכון ,תא שמע ,דאמר רב :כל כהן שאינו עולה
בעבודה שוב אינו עולה במודים ,במה דברים אמורים? שלא עקר רגליו בעבודה,
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אבל אם עקר רגליו בעבודה ולא הספיק לעלות עד שאמר שליח צבור מודים עולה.
וכן הלכתא.

פרשת שלח
שאילתא קכו
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למעבד צרכיהון במדעם דעביד לאפוקי
ביה ידי חובתיה במצוה .כגון חוטי דציצית למיצר בהון מדעם.
אי נמי :הושענא לאורוחי ביה ואתרוג דמצוה למיכליה.
אי נמי :איסתפוקי מעצים דסוכה עד דשלים מצותייהו ,משום דקא מבזי מצוה
דילפינן לן דאסר לבזויי מצוה מכיסוי הדם .דתניא :ושפך וכסה במה ששפך בו
יכסה ,שלא יכסנו ברגל שלא יהו מצות בזויות עליו.
ודאי איתעביד להו מצותייהו וחוטי איפסיקו להו ,שרי למיעבד בהו צרכיה .ודאי
תשמישי קדושה אף על גב דאיכלו אסיר למיעבד בהון צורכיה ,מאי טעמא? מיקדש
קדישי .כדתניא :תשמישי מצוה נזרקין ותשמישי קדושה נגנזין .ואלו הן תשמישי
מצוה :סוכה ולולב שופר וציצית .ואלו הן תשמיש קדושה :דלוסקמי ספרים ומזוזות
ותיק של ספר תורה ונרתיק של תפילין ורצועותיהן.
ואילו מאן דאית ליה גלימא ורמיא ליה תכילתא וקא בעי לזבונה לישראל אחר בעי
למישקליה לתכלתיה והדר זבוניה משום דקא מבטל למצוה.
אי נמי :הוה דר בבייתא וקבע ליה מזוזתא ,וקא נפיק ליה אסיר למישקליה מיניה
משום דקא מבטיל לה למצוה .דתנו רבנן :המשכיר בית לחברו על השוכר לעשות
לו מזוזה ,וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא ,ובגוי נוטלה בידו ויוצא .ומעשה באדם
אחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ושני בניו .מעשה לסתור? אמר רב ששת
ארישא.
ברם צריך למימר הני מילי כי אסיר למישקל ,היכא דלא קבע לה למזוזה בשעתיה,
תכילתא נמי דלא רמי ליה לגלימא אחרינא בשעתיה ,היכא דקא בעי למישקל מן
האי פתחא ומקבעיה בפיתחא אחרינא ,ומן הדין גלימא לגלימא אחרינא בשעתיה
מי שרי אי לא ,מי אמרינן כיון דהאי דקא שקל להו אדעתא דלמעבדיה מצוה הוא,
ליכא בזיון ושפיר דמי; או דילמא כיון דאתעביד בהון קא מיבטלין ממצותייהו אית
בזיון ואסיר.
תא שמע ,דאיתמר רב אמר :אין מתירין מבגד לבגד .ושמואל אמר :מתירין .רב
אמר :אין מדליקין מנר לנר .ושמואל אמר :מדליקין .רב אמר :אין הלכה כר"ש
בגרירה ,ושמואל אמר :הלכה כר"ש בגרירה .אמר אביי :כל מילי דמר עביד כרב,
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לבר מן הלין תלת דעביד כשמואל :מתירין מבגד לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה
כר"ש בגרירה .למימרא דהלכתא כשמואל דשרי.
אי נמי ברם צריך למימר אילו היכא דאזמניה אזמוני למצוה ,כגון דאזמינון לחוטי
ועדיין לא רמינון ,ועבדיה להושענא ועדיין לא אגבהיה למיפק ביה ,עבדה לסוכה,
ועדיין לא יתיב בה.
אי נמי :תשמישי קדושה אזמינון לסיפרא ,ועדיין לא כרך בהון ,מי מיתסרן בהזמנה.
אי לא כרך בהון ולא אזמינון ,לא קא מיבעיא לן דשרי ,דהא לא אקדשינהו ,כי קא
מיבעיא לן דאזמינהו ולא כרך בהו .מאי ,מי אמרינן מהקדש ילפינן להו ,מה הקדש
בהזמנה מיתסר אף הני בהזמנה מיתסרין ,או דילמא מתשמישי ע"ז ילפינן להו ,מה
הנך לא מיתסרין בהזמנה דאמר מר :האומר בית זה לע"ז ,כיס זה לע"ז לא אמר
כלום ,לפי שאין הקדש לע"ז ,אף הני נמי לא מיתסרין בהזמנה.
תא שמע ,דאמר רב חסדא :האי סודרא דאזמניה למיצר ביה תפילין וצר ביה תפילין
אסור למיצר ביה פשיטי .אזמניה ולא צר ביה ,צר ביה ולא אזמניה ,שרי למיצר ביה
זוזי .אלמא הזמנה לחודה לא כלום היא.

שלח שאילתא קכז
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למרמא חוטי דתכלתא על ארבע כנפתא
דכסותהון
דכתיב :ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם וגו' ,מצוה בתכלת ,ואי ליכא תכלת רמי
לבן ושפיר דמי.
דתניא ,רבי יצחק אמר משום רבי נתן ,שאמר משום רבי יוסי הגלילי ,שאמר משום
רבי יוחנן בן נורי :אין לו תכלת מטיל לו לבן .ותניא אידך :היה רבי מאיר אומר ,גדול
עונשו של לבן יותר משל תכלת .משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שאמר
לשני עבדיו ,אחד מכם יביא לי חותם של זהב ,ואחד מכם יביא לי חותם של טיט.
הלכו שניהם ולא הביאו ,על מי המלך כועס לא ,על מי שאמר לו הבא לי חותם של
טיט ולא הביא לו ,וכמה חוטי בעי למהוי בקרנא כדתניא :כמה חוטין הוא נותן? בית
שמאי אומר :ד' ובית הלל אומר ג' ,וכמה תהא משולשת? בית שמאי אומר :ד'
אצבעות ,ובית הלל אומרים שלש .שבית הלל אומרים :אחד מד' בטפח של כל
אדם.
אמר רב פפא :טפח דאורייתא ארבעי באוליונא שית בזוטרתי וחמש ותולתא
באצבע .במאי קא מיפלגי? בית שמאי אומרים ובית הלל גדילים תעשה לך ,בית
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שמאי סברי :גדיל שנים גדילים ארבעה ,חד כי עייף ליה מר בגלימיה לא הוי גדיל,
פשיטא תרין הוי .ובית שמאי סברי :גדיל תרי ,גדיל תרי ,הא ד' ,ובית הלל סברי:
תלתא .אף על גב דמבראי לא הוי גדיל גדילים .כי עייף להו מר בגלימיה הוי גדילים
גדילים.
אמר רבא בר רב אדא ,אמר רב :חוט של כרך עולה מן המניין .אמר רב פפא:
הילכך ד' בתוך שלשה ומשולשת ארבע .אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן :צריך
להרחיק מלא קשר אגודל ,ואיצטריך דרב פפא אצטריך דר' יעקב ,דאי מדרב פפא,
הוה אמינא כל כמה דמקריב טפי מעלי קמ"ל דר' יעקב ,ואי מדר' יעקב הוה אמינא
כל כמה דמרחקן טפי מעלי ,קמ"ל דרב פפא ,והיכא דרמא אגידול דגלימא .אי נמי:
אריש קרנא פסולה ,דתניא :הטיל על הקרן או על הגדיל כשרה .רבי אליעזר בן
יעקב פוסל בשתיהן ,מאי טעמא? דכתיב :על כנפי ולא בכנפי בעינן דתיפול פתיל
עילוי כנף .כמאן אזלא הא דאמר רב גידל אמר רב :ציצית צריכה שתהא נוטפת על
הבגד ,מאי היא? דלרפויי רפויי ,כמאן ,כרבי אליעזר בן יעקב ,דאמר בעינן על כנפי.
והני מילי בשעת עשייה ,אבל ארחיק וסתר גלימא וקיימא ליה אריש קרנא גלימא.
אי נמי :הות משולשת ארבע ,ואי גרדמו להו ובצרי להו מארבעי ואית בהו כדי לענבן
שפיר דמי ,דאמרי בני רבי חייא :גרדומי תכלת כשירין.
ברם צריך למימר היכא דנפסק החוט מעיקרו מי מכשר אי לא .מי אמרינן כיון
דגרדומיו כשירין שייריו נמי כשירין ,או דילמא לא.
תא שמע ,דאמר רבא בר רב אדא ,אמר רב :נפסק החוט מעיקרו פסולה .יתיב רב
נחמן קאמר לה להא שמעתא .איתיביה רבא לרב נחמן :במה דברים אמורים?
בתחילתו ,אבל בסופו ,שיריו וגרדומיו כל שהוא מאי ,לאו שיריו דאשתיור מינייהו,
וגרדומיו דאיגרדום איגרדומי .אמר ליה :חדא קתני שיירי גרדומיו .ולימא גרדומיו,
קמ"ל דנהוי בהו שיעורא כדי לעונבן.
אי נמי :כי קא גדיל מיבעי ליה מיגדל תולתא ומישבק תרי .תולתי דאמר מר ,נוי
תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף .ואי גדיל לרובא ,נמי שפיר דמי .ואי נמי לא גדל
בה אלא חוליא אחת כשרה.
וכמה שיעור חוליא? תניא ,רבי אומר :כדי שיכרוך וישנה וישלש .וודאי גדלה כולה
כיון דלית לה ענף פסולה .דתניא :ציצית ,אין ציצית אלא ענף .וכן הוא אומר :וישלח
תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ,ואמר אביי :צריך לפרודה כצוציתא דארמאי .והיכא
דתלאן ולא פיסק ראשי חוטי שלהם פסולין ,דליכא ענף .והיכא דלית לה אלא ג'
קרנות פטורה מן הציצית ,דכתיב :על ארבע ,ארבע ולא שלש ,והיכא דהטיל לבעלת
שלש והשלימה לארבע ,הנך שלש פסולין .מאי טעמא? תעשה כתיב ,ולא מן
העשוי.
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ברם צריך למימר היכא דקישר ואחר כך פיסק ראשי חוטין שלהן ,מי כשירה אי לא,
מי אמרינן כיון דבשעת קישור לא הוי ענף הוה ליה תעשה ולא מן העשוי ,או דילמא
כיון דקא מפסיק להו בעשייה דידיה קא מיתכשרי הוה ליה פסיקתן עשייתן .מיפלג
פליגו בה רב ושמואל ,דרב אמר :תלאן ולא פיסק ראשי חוטין שלהם פסולה ,דקתני
פסולה עד שיפסיק .ושמואל אמר :פסולה לעולם .הלכה כרב או כשמואל? תא
שמע ,דתניא כותיה דשמואל ,תלאן ואח"כ פיסק ראשי חוטין שלהן פסולה.
אי נמי :הני ארבעה קרנאתא דגלימא כולהי חדא מצוה ננהי ומעכבן אהדדי ,או
דילמא כל חדא וחדא מצוה באנפי נפשה ולא מעכבן אהדדי ,למאי נפקא מינה?
למיפק בה בשבתא כי לית בה כולהי ארבעה ,אי אמרת כל חדא וחדא מצוה באנפי
נפשה ,שפיר דמי ,ואי אמרת כולהי חדא מצוה ננהי הני משוי בעלמא הוא ואסיר
למיפק בה בשבתא .מאי?
פליגו בה רבי ישמעאל ורבנן .דתנן :ארבע ציציות מעכבות זו את זו ,שארבעתן
מצוה אחת היא .רבי ישמעאל אומר :ארבעתן ארבע מצות .הלכתא כמאן? תא
שמע ,דאמר רב הונא :היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה בשבת חייב חטאת,
ואיתמר נמי ,רבינא הוה קא מסגי בתר מר בר רב אשי בכרמלית ,אפסיק חד קרנא
דגלימיה .אמר ליה :מאי דעתיך אישדייה ,והא תניא :גדול כבוד הבריות שדוחה לא
תעשה שבתורה ,איכא דאמר :שבתא דריגלא הוה ,ולא אמר ליה עד דמטא
לבייתיה .אמר ליה :אי אמרת לי התם שדיתיה ,והא תניא :גדול כבוד הבריות
שדוחה את לא תעשה שבתורה ,הא תירגמא רב בר שבא קמיה דרב כהנא בלאו
דלא תסור .הכא נמי כרמלית דרבנן היא.
שלח שאילתא קכח
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיעבד עיבידתא ביומא דשבתא ומאן
דעביד דיניה בסקילה
דכתיב :ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו וגומר ,וכתיב בתריה :רגום אותו באבנים כל
העדה .ומן דמבשיל ביומא דשבתא או לקיט פירי או בשוגג עבד לאורתא מישתרי
ליה למיכל מינהון ולעולם דנטר להו בכדי שיעשו .ואי במזיד עבד אסיר למיכל
מינהון לעולם.
כדתניא :המבשל בשבת בשוגג יאכל ,במזיד לא יאכל דברי רבי מאיר .רבי יהודה
אומר :בשוגג יאכל למוצאי שבת במזיד לא יאכל עולמית .רבי יוחנן הסנדלר אומר:
בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו ,במזיד לא יאכל לא לו ולא לאחרים.
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כדדרש ר' חייא אפיתחא דבי נשיאה :ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם ,מה
קודש אסור אף מעשה שבת אסורין ,אי מה קדש אסור בהנאה אף מעשה שבת
אסורין בהנאה? תלמוד לומר :לכם ,שלכם יהא .יכול אפילו בשוגג? תלמוד לומר:
מחלליה מות יומת ,במזיד אמרתי ולא בשוגג .והאי דקא אמר לאחרים ולא לו,
קנסא בעלמא הוא .והלכתא כרבי יהודה סבירא לן ,דאמר רב חנן בר אמי ,כי דריש
רב בפירקא ,דריש הלכתא כר' יהודה ,דאמר :בשוגג יאכל למוצאי שבת ,במזיד לא
יאכל עולמית ,הא לאחרים שפיר דמי .והאי קדירה דבשיל ולא בשיל דאמור רבנן
אסור לשהויה על גבי כירה ,כיון דלא בשיל לה מפניא ,ובעי דמתאכיל ליה מינה,
אתי לחתויי בגחלים .והיכא דאישתלי ושהייה ,אסור למיכל מיניה עד מוצאי שבת.
ואפילו לרבי מאיר ,דאמר רב יהודה אמר שמואל ,אמר ר' אבא אמר רב הונא ,אמר
רב :בתחילה היו אומרים מבשל קדירה בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל ,וכן
לשוכח ,משרבו משהין קדירות במזיד ,ואומרים שכיחים אנחנו ,קנסו אף על השוכח
כמזיד.
ברם צריך למימר אילו היכא דאיכא חולה דמסתכן דאמר בעי למישחט ליה מישחט.
אי נמי :בשולי ליה בישולא ,ושחטו ליה ,ההוא דאייתר מי שרי למיכל מיניה בריא אי
לא ,מי אמרינן כיון דברשות שחטו וברשות בשלו שפיר דמי ,או דילמא כיון דהוה
אסיר וקאים מעיקרא הוי ליה מוקצה ואסיר למיכל מיניה בריא.
תא שמע ,דאמר רב אחא בר אדא ,אמר רב ואמר לה אמר רב יצחק בר אדא ,אמר
רב :השוחט לחולה בשבת אסור לבריא .מאי טעמא? מוקצה הוא .המבשל לחולה
בשבת מותר ,לבריא מאי טעמא? הואיל וחזי לכוס לא הוי מוקצה.
אמר רבא :פעמים שהשוחט מותר פעמים שהמבשל אסור .פעמים שהשוחט מותר,
כגון שהיה לו חולה מבעוד יום ,כיון דהוה חזי לחולה לגבי עלמא כוליה נמי לא הוי
מוקצה .פעמים שהמבשל אסור ,כגון שקיצץ לו דלעת ולא היה לו חולה מבעוד יום,
מהו דתימא בכנייהו נמי חזי לבהמה ,אף על גב דלא חזי לכוס חזי לבהמה קמ"ל.
אמר רב דימי מנהרדעא :הילכך השוחט לחולה בשבת מותר לבריא לאכול אומצא,
והמבשל לחולה בשבת אסור לבריא ,גזירה שמא ירבה בשבילו .והשוחט מותר,
והוא דהוה ליה חולה מבעוד יום ,אבל לא היה לו חולה מבעוד יום אסור ,דקיימא לן
הלכה כרבי שמעון בכולה שבת לבר ממוקצה מחמת איסור ,דלא סבירא לן כותיה,
מדרב פפא ,דאמר רב פפא :גוי שהביא פירות לישראל ,אם יש מאותו המין
במחובר לקרקע אסור ,ואף על גב דבא מחמת ישראל אחר ,אלמא הוה ליה מוקצה
מחמת איסור .דההיא לפתא דאתאי למברכתא ,חזייה רבא דהוה כמישא ,שרא
למיזבן מיניה ,ואי לא כמישא לא .אלמא הוה ליה מוקצה מחמת איסור ,ולא סבירא
לן כוותיה דרב נחמן דאמר :מוקצה ,ביום טוב אסור ובשבת שרי .ופליגו בה נמי רב
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אחא ורבינא ,חד אמר :בכולה שבת הלכה כר' שמעון ,לבר ממוקצה מחמת איסור,
אבל מוקצה מחמת חסרון כיס אפילו רבי שמעון מודי דקא מקשינן ,אבל לא בעצים
שבמוקצה ,ומשנינן בארזי ואשוחי .אלמא דבחסרון כיס אפילו רבי שמעון מודה.
שלח שאילתא קכט
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל לאישתעויי לשון הרע ,וכי היכי דאסיר
לאשתעויי הכי אסיר לקבוליה.
דהכי אשכחן במרגלים דבדיל לשון הרע דאישתעו להון לדבית ישראל וקבלוה
ישראל מינייהו איענשו עלה דמילתא .וחמיר עונשא דלשון הרע יותר מן העושה
מעשה .כדתנן :המוציא שם רע להקל ולהחמיר כיצד? אחד המוציא שם רע על
גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל ,נותן מאה סלע ,נמצא האומר בפיו חמור
יותר מן העושה מעשה ,ממאי? דילמא משום דהוה גרים לה קטלא .אמר רבא אמר
קרא :כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ,על שם רע שהוציא ,וכן מצינו שלא
נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע ,שנאמר :וינסו אותי זה
עשר .ודילמא משום דאכתי לא מלא סאתן? אמר רבי שמעון בן לקיש אמר קרא:
וינסו אותי זה עשר פעמים ,זה על זה נתחתם גזר דינן.
ואמר רבי אלעזר בן פרטא :בא וראה כמה גדול כח לשון הרע ,ומה אם המוציא
שם רע על העצים ואבנים כך ,המוציא שם רע על חבירו להרגו לא כל שכן .ודילמא
על דבר גדול ,דאמר רב חיננא :דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה ,דכתיב :כי
חזק הוא ממנו ,כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם .אלא אמר
רבא ואיתימא ריש לקיש :מוציאי דבת הארץ רעה ,על עסקי דבה שהוציאו .ואמר
רב ששת משום רבי אליעזר בן עזריה :כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע
וכל המעיד עדות שקר על חברו ,ראוי להשליכו לכלבים ,שנאמר :לכלב תשליכון
אותו ,וסמיך ליה :לא תשא שמע שוא ,קרי ביה נמי לא תשיא.
ברם צריך למימר ,אמור רבנן אסור לקבולי לשון הרע למיעבד ביה מעשה ,אבל
למיחש ליה בעי לפרהוזי ליה אי לא ,מי אמרינן כי אסיר לקבוליה למיעבד ביה
מעשה ,אבל למיחש ליה בעי לפרהוזי נפשיה מיניה .היכי דמי ,כגון דאמרו ליה:
פלניא קא מסגי בניכלא בהדך ,מי בעי למיחש ליה ,ופרהוזי נפשיה מיניה ,או דילמא
אי חייש קא חשיד ליה ,ואמר מר :החושד בכשרים לוקה בגופו ואסיר.
תא שמע ,דאמר רבא :האי לישנא בישא אף על גב דלקבוליה לא מיבעי ,למיחש
ליה מיבעי ,דכתיב :והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר
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הכה ביד גדליהו ,וכי גדליהו הרגן ,והלא ישמעאל הרגן ,אלא מתוך שהיה לו לחוש
לעצת יוחנן בן קרח ולא חש מעלה עליו הכתוב כאלו הוא הרגן.
הנהו בני גלילא דנפק קלא עלייהו דקטלו נפשא אתו לקמיה דרבי טרפון ,אמרו ליה:
אטמירנן מר אמר להו אמור רבנן :לישנא בישא אף על גב דלקבוליה לא מיבעי ליה,
למיחש ליה מיבעי ,דילמא איתא למילתא ולא מסתייעא מילתייכו וגרמיתון צערא,
לדילי נמי איזילו אתון אטמירו נפשייכו.

פרשת קרח
שאילתא קל
שאילתא :דאילו מאן דאית ליה מילתא דדינא בהדי חבריה יהיב ליה זימנא
לב"ד ,ושמע דינא בהדיה וצריך למימר ליה זימנן בהדיה פלן לקדם בית דין
פלן ,ליום פלן
דהכי אשכחן בקרח ועדתו ,דבשעתא דאמרו ליה לאהרן :משה מן דעתיה הוא דיהב
לך כהונה ,ולא מרשותיה דקודשא בריך הוא ,ואנן נמי בעינן למיהוי כהני ,דכתיב:
ובקשתם גם כהונה .אמר להם משה :זימניכון לקמי קודשא בריך הוא בהדי אהרן
מחר ,דכתיב :ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך וגו' ,ואי משתעי מילתא בישא
כלפי בי דינא ואתי שליחא ואמר ,לית ביה משום לא תלך רכיל ,דכתיב :וישלח משה
לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה ,למימרא דאהדר שליחא ואי
מיחייב לשמותיה משמיתינן ליה .דכתיב :אורו מרוז .וכי משמיתינן ליה צריך למימר
סברא דדיינא לשמותיה ,מנלן ,מברק דהכי אשכחן דבעידנא דשמתיה למרוז ,אמר
אורו מרוז אמר מלאך ה' .ומשמתין נמי למאן דמחבר ליה ,דכתיב :אורו ארור
יושביה .וצריך לאודועי ומימר דמשום הכי משמתינן ליה ,דכתיב :כי לא בא לעזרת
ה' .אמר עולא בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוז .איכא דאמרי :כוכבא הוה,
ואיכא דאמרי גברא רבא הוה.
ואי מיתבעי למיקנסיה בממונא קנסינן ליה ,דכתיב :וכל אשר לא יבא לשלשת
הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו ,ומחרמינן ליה .דכתיב והוא יבדל
מקהל הגולה ,והיכא דמיתבעי למיתלש מן מזייה ולמעבד ביה דינא ולמילטליה
ולאשבועיה ,עבדינן ליה דכתיב :ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם
ואשביעם באלוהים .והיכא דמתבעי למיחבשיה חבשינן ליה ,לנגודיה מנגדינן ליה,
דכתיב :הן למות הן לשרושי הן לענוש ניכסין ולאסורין .מאי לשרושי? אמר אדא
מרי ,אמר נחמיה בר ברוך ,אמר רב חייא בר אבין ,אמר רב יהודה :הרדפה.
ואמר רב יהודה בריה דרב שמואל :מנדין לאלתר ,ושונין לאחר שלשים ,ומחרימין
לאחר ששים .אמר רב הנונא בר חיננא משמיה דרב חסדא :שני וחמישי ושני ,ואחר
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כך מנדין .הני מילי לממונא אבל לאפיקרותא לאלתר .ואי מפייס בעל דיניה ,לאלתר
שרינן ליה ,דאמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל :טוט אסר טוט שרי.
ברם צריך למימר אילו מן דשמתיה בי דינא ואזל לעלמא מהו למישרא ליה בי דינא
אחרינא ,דאשתמית אדינא דממונא לא קא מיבעיא לן ,דהתם אדעתא דבעל דיניה
שמתוה ,בבעל דיניה תליא מילתא .כי תיבעי לן דשמתוה עילוי חטאיה ,מי חיישינן
לכבוד ב"ד ועד דשרו ליה ההוא ב"ד דשמתוה לא מיתשרי ,או דילמא משום דלא
לישתהי בשמתיה לא חיישינן לכבוד ב"ד ושרו ליה בי דינא אחרינא.
תא שמע ,דאמר אמימר :הני בי תלתא דשמתין אתו בי תלתא אחרינא ,ושרו.
איתיביה רב אשי לאמימר ,רשב"ג אומר :אחד מן התלמידים שנידה ומת ,חלקו אינו
מופר ,מאי לאו אינו מופר כלל .אמר ליה :לא עד דאתי אחר ושרי בהדייהו .ש"מ
מדקתני חלקו אינו מופר ,הא דהנך מופר .הני בי תלתא דמשמתין שרי חד חד
לחודיה ,אף על גב דלא קרבין גבי הדדי ,ושפיר דמי.
קרח שאילתא קלא
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למיעבד פלוגתא דכיון דקיימי בפלוגתא
אתו למיסנא הדדי ואמר רחמנא :לא תשנא את אחיך בלבבך
ולא מיבעיא דזוטר בעי למיכף לרבה ,אלא אפילו רבה מיבעי ליה למיכף לזוטא דלא
תהוי פלוגתא .דכתיב :ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וגו' .ואמר ריש לקיש :מיכן
שאין מחזיקין במחלוקת.
ואמר רב יהודה אמר רב :כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו דכתיב :ולא יהיה כקרח
וכעדתו .רב אסי אמר :מיצטרע .כתיב הכא לו וכתיב התם :ויאמר ה' לו עוד הבא נא
ידך וגו'.
אמר רבי חמא בר חנינא :כל העושה מריבה עם רבו כעושה עם השכינה ,דכתיב:
המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל עם ה' ,וכי עם השכינה עשו מריבה והלא עם
משה עשו מריבה ,שנאמר :וירב העם עם משה ,אלא למדנו כל העושה מריבה עם
רבו כאילו עושה מריבה עם השכינה .אמר רבי חנינא בר פפא :כל המתרעם על רבו
כמתרעם על השכינה ,שנאמר :לא עלינו תלונותיכם כי על ה'.
אמר רבי אבהו :כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה ,שנאמר :וידבר העם
באלוהים ובמשה.
ואמר רב חסדא :כל החולק על רבו כחולק על השכינה ,שנאמר :בהצותם על ה'.
ברם צריך למימר אילו תלמידא דחזא ביה ברביה מילתא ,מי צריך לאוכוחי אי לא
כי ון דהוקש כבודו לכבוד המקום לאו אורח ארעא לאוכוחיה ,או דילמא כבוד שמים
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עדיף ושפיר דמי .תא שמע ,דתנו רבנן :הוכח ,אין לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב
מניין? תלמוד לומר :תוכיח ,מכל מקום.
אי נמי :עדיף יקרא דרביה טפי מן יקרא דאבוה ,דתנן ,שאביו מביאו לחיי העולם
הזה ורבו שלימדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא ,דווקא חכמה אבל מקרא ומשנה
לא.
ברם צריך למימר חכמה דקאמר דכוליה תלמודיה מיניה ,או דילמא כל דהוא .מיפלג
פליגו תנאי בהא מילתא ,איכא דאמר כוליה ואיכא דאמר רוביה ,ואיכא דאמר כל
דהוא ,ואפילו חדא מילתא.
דתניא :רבו שאמרו שלימדו חכמה ,ולא שלימדו מקרא ומשנה ,דברי רבי מאיר ,רבי
יהודה אומר :כל שרוב חכמתו ממנו .רבי יוסי אומר :אפילו לא האיר עיניו אלא
במשנה אחת זהו רבו.
הילכתא מאי? תא שמע ,דאיתמר רב יצחק בר יוסף ,אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי
יהודה ,רב אחא בר הונא אמר רב ששת :הלכה כרבי יוסי .ואמר עולא :תלמידי
חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה ומקרעין זה על זה .ולענין אבדה אפילו במקום
אביהן אין מחזירין אלא שיש רבו מובהק ,אלמא הלכתא כרבי יהודה וכדעולא.
קרח שאילתא קלב
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לאפרושי מתנות כהונה מממוניהון ומיתן
לכהני
דכתיב :וזה לך תרומת מתנם ,ואפרושי נמי מעשר מן כרי ומיתן ללוי ,דכתיב :ולבני
לוי הנה נתתי את כל מעשר בישראל .וכד מפרשינן תרומה ומעשר לא מפרשינן
ממינא אמינא דלאו דיליה ,דתנן :אין תורמין ממין על שאינו מינו ,ואם תרם אין
תרומתו תרומה.
מנא הני מילי? אמר רב אמי אמר רבי ינאי ,ואמרי לה אמר ריש לקיש ,דאמר קרא:
כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם תן חלב לזה וחלב לזה .וכד מפריש
מיבעי ליה לאפרושי ממובחר דיליה ,דכתיב :כל חלב ,ואי אפריש מן הרע על היפה
תרומתו תרומה ,מנה הני מילי? אמר רבי אילעאי דאמר קרא :לא תשאו עליו חטא
בהרימכם את חלבו ממנו.
אם אינו קדוש נשיאת חטא למה? מיכן לתורם מן הרע על היפה תרומתו תרומה.
תנו רבנן :תרומה לכהן מעשר ראשון ללוי דברי רבי עקיבא ,רבי אלעזר בן עזריה
אומר :מעשר ראשון לכהן ולא ללוי אלא אימא אף לכהן .מאי טעמא ,כרבי יהושע בן
לוי .דאמר בכ"ד מקומות נקראו כהנים לוים ,ורבי עקיבא אמר לך :ואכלתם אותו
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בכל מקום ,יצא כהן שאינו יכול לאכלו בבית הקברות .ואידך ההוא דלא לקי עליה
משום טומאת הגוף וכי הוה יהבינן מעשר ללוים מקמי עזרא ,אבל מימות עזרא
ואילך לא יהבינן להו משום דקנסינהו עזרא ,דאיתמר מפני מה קנסו את הלוים
מליתן להם מעשר? רבי יוחנן וסבייא ,חד אמר :מפני שלא עלו בימי עזרא .וחד
אמר :כדי שיסמכו עליו הכהנים בימי טומאתן .בשלמא למאן דאמר שלא עלו בימי
עזרא ,משום הכי קנסינהו ,אלא למאן דאמר כדי שיסמכו עליו הכהנים ,משום
כהנים קנסינן להו ללוים? אלא כולי עלמא מפני שלא עלו בימי עזרא .והכא בהא
קמיפלגי ,מר סבר :קנסא לעניים ,ומר סבר :כהנים בימי טומאתן עניים הם.
ולא מפרשינן תרומה ומעשר בשבת וביום טוב ,דתנן :אלו הן משום מצוה ,אין
מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין ואין מגביהין תרומה ומעשרות ביו"ט ,אמרו קל
וחומר בשבת אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד .תני רב יוסף אפילו ליתנן
לכהן בו ביום אסור ,והני מילי פירי דטבלי מאתמול ,דאיבעיא ליה לתקונינהו .אבל
פירי דטבילי האידנא ,כגון עיסה לאפרושי מינה חלה ,מפרשינן ביום טוב ויהבינן
ליה לכהן.
ברם צריך למימר אילו תרומה דמיפרשא מחולא מהו ליתנה לכהן ביו"ט ,מי גזרינן
דאי שרית ליה למיתן הך דמיפרשא מחולא אתי לאפרושי ביו"ט ומיתן לכהן ,אי לא
גזרינן.
מיפלג פליגו בה תנאי ,דתניא :אמר רבי יהודה מודים בית שמאי ובית הלל
שמוליכין את המתנות שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום עם המתנות שהורמו מערב
יו"ט ונשחטו מערב יו"ט ועל מה נחלקו? להוליכן בפני עצמן .שבית שמאי אוסרין
ובית הלל מתירין.
אמר רבי יוסי :מודים בית שמאי ובית הלל שמוליכין את המתנות .ועל מה נחלקו?
על התרומה ,שבית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין .אמרו להם בית הלל גזירה
שוה חלה ומתנות מתנה לכהן ותרומה מתנה לכהן ,כשם שמוליכין את המתנות כך
מוליכין את התרומה .אמרו להם בית שמאי :לא ,אם אמרתם במתנות שזכאי
בהרמתן ,תאמר בתרומה שאין זכאי בהרמתה.
הילכתא מאי? תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר שמואל :הלכתא כר' יוסי .רב טובי
בר רב מתנה הוה ליה גרבא דחמרא דתרומה ,אתא לקמיה דרב יוסף ,אמר ליה:
מהו למיתנה לכהן ביו"ט? א"ל הכי אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכתא כר' יוסי,
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אי נמי :לא יהבינן מתנות כהונה אלא לכהן חבר ,דתני רבי ישמעאל :והרמותם ממנו
תרומת ה' לאהרן ולבניו ,וכי אהרן קיים לדורות ,אלא מה אהרן חבר אף בניו
חברים ,מכאן שאין נותנין תרומה לכהן עם הארץ.
ואמר ר' שמואל בר נחמני אמר יונתן :מניין שאין נותנין תרומה לכהן עם הארץ?
שנאמר :ויאמר לעם ליושבי ירושלם לתת מנת לכהנים המחזיקים בתורת ה' ,כל
המחזיק בתורת ה' יש לו מנת ,ושאינו מחזיק בתורת ה' אין לו מנת ,ומן דאכיל פירי
דלא מפרש מינייהו תרומה ומעשרות קאים במיתה .דתנו רבנן :אילו שבמיתה
האוכל טבל ,וכהן טמא שאכל תרומה טהורה ,וזר שאכל תרומה.
ואמר שמואל משום ר' אליעזר :מניין לאוכל טבל שהוא במיתה? שנאמר :ולא
תחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו ,בעתידין ליתרם הכתוב מדבר ,ויליף
חילול חילול מתרומה ,דכתיב :ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו ,מה
להלן במיתה אף כאן במיתה.
כהן טמא שאכל תרומה טהורה מנלן שהוא במיתה? שנאמר :ושמרו את משמרתי
ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללוהו ,טהורה אין טמאה לא.
ואמר שמואל משום רבי אליעזר :מניין לכהן טמא שאכל תרומה טמאה שאינו
במיתה? שנאמר :ומתו בו כי יחללוהו ,פרט לזו שמחוללת ועומדת .וכהן טמא גבי
תרומה טהורה לא שנא אוכל ולא שנא שותה ולא שנא סך ,דתניא :כי יחללוהו,
לרבות את האוכל והשותה והסך.
וזר שאכל תרומה מניין? דכתיב :וכל זר לא יאכל קדש ,וכתיב :ומתו בו כי יחללוהו.
ואפילו כהן צריך להפריש תרומה מכריו והדר מישתרי ליה באכילה ,ואילו ישראל
דירית תרומה מאבי אמו כהן ,אף על גב דאסיר ממוניה הוא ,ואי בעי מזבין ליה
לכהנים ושרי ליה דמיה ,מאי טעמא? כיון דהוא לא נפקא לחולא דמיה לא תפסה.
ברם צריך למימר אילו ישראל דירית מאבי אמו כהן פירי דגמר מלאכתן וטבלין,
ועדיין לא מיפרשא מינהון תרומה ומעשר ,ההוא תרומה דמפריש מההוא כריא
דידיה הוי או דכהן הוי .מי אמרינן כיון דהוא ירתינון ולא הוה מיפרש מינהון תרומה
ומעשר ,והוא ניהו דקא מפרש מינהון תרומה ומעשר ,הוי כי כריא דנפשיה ומאי
דמפרש מינהון לכהנים בעי למיזל .או דילמא כיון דאיחייב גבי אבי אמו כהן ,אמרינן
מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין דכל שבידו לאו כמחוסר מעשר דמי.
תא שמע :דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :ישראל שנפלו לו טבלים ממורחין
מבית אבי אמו כהן מעשרן והן שלו ,אלמא כשהורמו דמיין וזכה בהו כהן ואורתינהו
לבן בתו ישראל.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

265

אי נמי :אסור לכהן לסיועי בבית הגרנות ,כי היכי דליתנון ליה תרומה ומעשרות.
דתנו רבנן :הכהנים והלוים והעניים המסייעים בבית הרועים ובבית הטבחים ובבית
הגרנות אין נותנין להם מתנות תרומה ומעשרות בשכרן ,ואם עשו כן חיללו ,ועליהם
הכתוב אומר :שיחתם ברית הלוי .ואומר :ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא
תמותו .והני מילי תרומת ארץ ישראל ,אבל תרומת חוצה לארץ לית לן בה ,דאמר
שמואל :תרומת חוצה לארץ אין בה משום כהן המסייע בבית הגרנות .רב חמא
יהיב לי לשמעיה .ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים ,מאי טעמא? נתינה כתיבה
בהו ,כיצד? ישראל שהפריש תרומה מכריו מצאו ישראל אחר ואמר לו :הא לך סלע
זו ותנה לבן בתי מותר ,ואם כהן לכהן אסור ,מאי טעמא? הני גומלין נינהו.
ברם צריך למימר אילו היכא דקא יהיב לה תרומה לכהנת ,ואמר לה איקדשי לי
בגוה.
אי נמי :לכהן ,וא"ל :מיקדשא לי ברתך ,מי הוו קידושי אי לא .מי אמרינן כיון דממונא
דכהן הוא ולאו ממונא דידיה הוא ,לא הוו קידושי ,או דילמא כיון דאית ליה טובת
הנאה בגוה דאי בעי למר יהיב לה ואי בעי למר יהיב לה ,כממונא דידה הוא והוו
קידושי.
תא שמע ,דתנן ,קונם כהנים ולוים נהנין לי יטלו בעל כרחו ,קונם כהנים אלו ולוים
אלו נהנין לי יטלו אחרים .וקשיא לן יטלו בעל כרחו ,דלאו ממונא דידיה הוא ,ולא
מצי אסר לה עלייהו ,אלמא טובת הנאה אינה ממון .וקא תני כהנים אלו ולוים אלו
נהנין לי ,יטלו אחרים אבל אינהו אפילו בעל כרחו נמי לא שקלי ,אלמא טובת הנאה
ממון הוה ליה ,ממון דידיה ומצי אסר לה עלייהו.
אמר רב יוסף :לא קשיא ,הא ר' והא ר' יוסי בר' יהודה .דתניא :הגונב טבלו של
חברו משלם דמי כולו ,דברי רבי ,רבי יוסי בר' יהודה אומר :אינו משלם אלא דמי
חולין שבו .רבא אמר :לעולם טובת הנאה ממון רישא היינו טעמא יטלו בעל כרחו.
כיון דקא אסר לה אכולהו כהנים קא משוי לה עפרא בעלמא .ולישווייה עפרא לא
קניא ליה.
והילכתא כרבא דאמר :דטובת הנאה ממון.

פרשת חקת
שאילתא קלג
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לאיעסוקי בשיכבא ולמי קבריה
דכתיב :ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחדש הראשון וגו' .ואמור רבנן :דלא
משהינן לה לאיתתא ,דתנן :אין מניחין את המטה ברחוב מפני שמרגלת את
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ההספד ,ולא של נשים לעולם מפני הכבוד .ואמרי נהרדעאי לא שנו אלא חיה ,אבל
של שאר נשים מניחין .ורבי אלעזר אמר :אפילו של שאר נשים אין מניחין ,שנאמר:
ותמת שם מרים ותקבר שם ,אלמא סמוך למיתה קבורה.
ואמר רבי אלעזר :למה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה
פרה אדומה מכפרת ומעלת ישראל מטומאה לטהרה אף מיתתן של צדיקים
מכפרת על ישראל .ואסור לאיתהנויי משכבא מן מזייה ומתכריכין דידיה .וודאי
פיאה נכרית אי אקציתה מחיים שריא ,ואי לא לא ,דתנן :האשה שמתה נהנין
משערה .בהמה שנהרגה אסורה בהנאה ,והוינן בה והא אסורי הנאה נינהו ,אמר
רב :באומרת תנו שערי לבתי .אלא מעתה אמרה תנו ידיי לבתי הכי נמי דשרי .אמר
רבא :בפיאה נכרית טעמא דאמר תנו ,הא לא אמר כגופה דמיא .והא מבעי בעי לה
ר' יוסי בר' חנינא ,שיער נשים צדקניות מהו? ואמר רבא :בפיאה נכרית ,כי קא
מיבעיא ליה לרבי יוסי בר' חנינא דמחובר בגופה ,אבל היכא דתלאן בסיכתא ,אי
אקציתה מחיים שרי.
ברם צריך למימר אילו היכא דייחד תשמישי למת ועדיין לא כרכיה בגוייהו ,מי
מיתסרי בהזמנה ,אי לא מת .מעגלה ערופה ילפינן לה ,דאתיא שם שם ,או דילמא
מתשמישי קדושה ילפינן לה ,דתשמישי קדושה כיון דלאו הקדש ממש הוא ,אלא
איסורא בעלמא הוא ,לא מיתסרין בהזמנה.
אי נמי :מאיסורא דהקדש ילפינן לה ,וקדשים בהזמנה מיתסרין ,או דילמא תשמישי
המת מתשמישי ע"ז ילפינן ,דכתיב :וישלך את עפרה אל קבר בני העם ,דאיתקש
לע"ז ,מה ע"ז בהזמנה לא מיתסרא ,דאמר מר :האומר בית זה לע"ז כוס זה
לעבודת כוכבים לא אמר כלום ,שאין הקדש לע"ז ,אף תשמישי המת בהזמנה לא
מיתסרין.
תא שמע ,דאיתמר האורג בגד למת ,אביי אמר :אסור ,רבא אמר :מותר .אביי אמר
אסור ויליף לה מקדשים ,והזמנה מילתא היא .רבא אמר מותר יליף לה מע"ז,
והזמנה לאו מילתא היא.
א"ל רבינא לרבא :אורג בגד למת היכי משכחת לה ,כגון הרפניא דבצפון דצבתין
ליה צרכיה והדר מפנין ליה ,דרש מרימר :הילכתא כוותיה דאביי .רבנן אמרי:
הלכתא כוותיה דרבא ,ואפילו תשמישי קדושה לא מיתסרין בהזמנה ,כיון דלאו
הקדש ממש הוא ,איסורא בעלמא הוא ומאיסורא דע"ז ילפינן לה.
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פרשת בלק
שאילתא קלד
שאילתא :דאסור להון לדבית ישראל למילט איניש חבריה בשמא דשמיא
דכתיב :לא תקלל חרש ,וכי היכי דאסיר ליה למילט חבריה הכי אסיר ליה למילט
נפשיה ,דכתיב :רק השמר לך ושמור נפשך מאד .ואפילו לייט נמי בכינוי קאי
באיסורא ,דתנן :משביע אני עליכם ,מצווה אני עליכם ,אוסרכם אני ,הרי אלו חייבין.
בשמים ובארץ ,הרי אלו פטורין .באל"ף דל"ת ,ביו"ד ה"א ,בשדי ,בצבאות ,בחנון,
ברחום ,בארך אפים ,ורב חסד ,ובכל הכנויין ,הרי זה חייב .דברי ר' מאיר .וקתני
סיפא המקלל עצמו וחבר,ו בכולם עובר בלא תעשה .ואמר ר' ינאי :לדברי הכל
חברו מלא תקלל חרש ,עצמו משמור נפשך .והני מילי היכא דעושה מעשה עמך,
אבל אינו עושה מעשה עמך ,שרי למילטייה ,דכתיב :ונשיא בעמך לא תאור ,בעושה
מעשה עמך .וכן בעזרא הוא אומר :ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים.
ברם צריך למימר מהו שיעשה שליח לאביו להכותו ולקללו ,מי אמרינן כבוד שמים
עדיף ואפילו לאביו נמי ,או דילמא כיון דהוא מחייב בכבוד אביו ליעביד אחר דלא
מחייב בכבודו ולא ליעביד איהו.
תא שמע ,דאמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי ר' ישמעאל :לכל אין הבן נעשה
שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית ומדיח ,שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא
תכסה עליו.

פרשת פנחס
שאילתא דאסיר להון לדבית ישראל למינסב גויה
דכתיב :לא תתחתן בם ,ומאן דבעיל גויה מאן דמסר נפשיה לאיפרועי פורענותא
למרי עלמא קטיל ליה בשעת מעשה .כדתנן :הבועל ארמית קנאין פוגעין בו ,דהכי
אשכחן בפינחס דקטליה לזמרי בשעת מעשה ,דכתיב :ויבא אחר איש ישראל אל
הקבה וידקור את שניהם,
בעי מיניה רב כהנא מרב ,לא פגעו בו קנאין בשעת מעשה דיניה במאי ,אנשייה רב
לגמריה אקריוה לרב כהנא בחילמיה :בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל
ובירושלם .אתא א"ל לרב :הכי אקריון בחלמי .אדכריה רב לגמריה בגדה יהודה זו
ע"ז ,וכן הוא אומר :כלכם בגדתם בי .ותועבה נעשתה בישראל ,זה משכב זכור ,וכן
הוא אומר :ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא .כי חלל יהודה קדש ה'
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אשר אהב ,זו זונה .וכן הוא אומר :לא תהיה קדשה מבנות ישראל .ובעל בת אל
נכר ,זו גויה .וכתיב בתריה :יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה .אם ישראל הוא,
לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים ,ואם כהן הוא לא יהיה לו בן מגיש
מנחה לה' צבאות ,אלמא דיניה בידי שמים.
אמר רבי חייא בר אבא :כל הבא על הגויה כאלו נתחתן לע"ז ,שנאמר :ובעל בת אל
נכר ,וכי יש לו בת לאל נכר ,אלא זה הבא על הגויה.
כי אתא רב דימי אמר :בית דינו של חשמונאי גזרו הבא על הגויה חייב עליה משום
נדה ,שפחה ,אשת איש .כי אתא רבין אמר :חייב עליה משום נשג"ז ,נדה ,שפחה,
גויה ,זונה ,ואילו היכא דאיטעין אגויה ואיגיירא לה אסיר ליה למינסבה ,דתנן:
הנטען על השפחה ונשתחררה ,על הנכרית ונתגיירה ,הרי זה לא יכנוס ,ואם כנס
אין מוציאין מידו .והנטען לאשת איש והוציאוה מתחת ידו ,אף על פי שכנס יוציא.
אמר רב :ובעדים ,אבל אקלא לא ,דכיון דאיבעיל לא אסרינן לה דאמר מר :קלא
דבתר נשואין לא חיישינן ליה .והא נמי לא אסרינן לה ,דאם כן אתה מוציא לעז על
בניו של ראשון ,ואי איכא דבר מכוער בשני עדים ,וקלא דלא פסיק מפקינן לה בין
מבעל בין מבועל.
דתניא :הרוכל היוצא ואשה חוגרת בסינר .אמר רבי :הואיל ומכוער הדבר תצא .רוק
למעלה מן הכילה .אמר רבי :הואיל ומכוער הדבר תצא .מנעלים הפוכים תחת
המטה .אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא .מנעלים הפוכים נחזי דמאן נינהו ,אלא
מקום מנעלים הפוכים .ואמרינן הילכתא כוותיה דרב ,ואמרינן הלכתא כרבי ,קשיין
אהדדי לא קשיא ,הא בקלא דפסיק והא בקלא דלא פסיק ,קלא דלא פסיק ,ואיכא
עדים בדבר מכוער ,כרבי .קלא דפסיק כרב.
וקלא דלא פסיק עד כמה? אמר אביי :אמרה לי אם דאומי מתא יומא ופלגא ,ותנן:
המביא גט ממדינת הים ואמר :בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו ,מת,
הרגתיו ,הרגנוהו ,לא ישא את אשתו .רבי יהודה אומר :הרגתיו לא ישא את אשתו,
הרגנוהו תינשא אשתו .דאיכא למימר האי דאסהיד משום דקא בעי למינסבה הוא,
הני מילי היכא דלא בעיין שני עדים ,אבל היכא דבעיין שני עדים לא חיישינן.
דתניא :עדים החתומים על שדה מקח ועל גט אשה לא חששו חכמים בדבר זה,
איני והא תנן :חכם שאסר את האשה בנדר על בעלה ,הרי זה לא ישאנה .הכא נמי
ביחיד מומחה ,דחד מהימן למיסר ולמישרא ואתו למימר האי דאסרה משום דבעא
לאינסובה הוא.
ברם צריך למימר כנסה מהו שיוציא? גבי שפחה וגויה ,תנן :כנס אין מוציאין מידו,
גבי אשת איש ,תנן :כנס מוציאין מידו .בהמביא גט ובמת ובחכם לא תנן אם כנס
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להידא מדמינן להו מי אמרינן לשפחה וגויה מדמינן להו ,מה התם משום דלא לימרו
אינשי הוא ולא מפקינן ,הכי נמי לא מפקינן ,או דילמא מדלא קתני להו בתר שפחה
וגויה ,וקתני להו בתר אשת איש ,למימרא דכאשת איש דמיין.
תא שמע ,דאיבעיא להו ,כנס ,מהו שיוציא? רב כהנא אמר :כנס ,מוציא .ורב אשי
אמר :כנס אינו מוציא .תנא להו רב זוטי דבי רב פפי כדברי האומר כנס אינו מוציא,
אלמא לשפחה ולגויה מדמינן להו ,והילכתא כנס אינו מוציא.
פינחס שאילתא קלה
שאילתא דאלו מן דשכיב ושבק נכסי ואית ליה בני ובנאתא במקום בני לא ירתן
בנאתא ואפילו שכיבו בני בחיי אבוהון ואית להו זרעא דהנך בני קדמין
לבנאתא.
דתנן :סדר נחלות כך הוא ,בן קודם לבת ,כל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת .ותנו
רבנן :בן אין לי אלא בן הבן וכן בת הבן מניין? תלמוד לומר :אין לו ,עיין עליו .בת,
אין לי אלא בת בן הבת ובת הבת ובת בת הבת מניין? תלמוד לומר :אין לו עיין
עליו.
כיצד? נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן .ולימא עד יעקב ,גמירי דלא כלי שיבטא.
אמר רב הונא אמר רב :כל האומר תירש הבת עם בת הבן ,אפילו נשיא שבישראל
אין שומעין ,שאינו אלא מעשה צדוקים.
דתנא :בכ"ד בטבת יתבנא בדינא שהיו הצדוקין אומרים תירש הבת עם בת הבן,
ניטפל להן רבן יוחנן בן זכאי אמר להם :שוטים ,מנין זו לכם? לא היה אדם שהשיבו
דבר חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר לו :ומה בת בנו הבאה מכח כחו
תירשנו ,בתו הבאה מכחו לא כל שכן ,קרא עליו המקרא הזה :אלה בני שעיר
החורי יושבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה ,וכתיב :אלה בני צבעון ואיה וענה הוא
ענה ,מלמד שבא צבעון על אמו והוליד ממנה ענה .ודילמא תרי ענה הוו? אמר
רבא :אנא אמינא מילתא דלא אמרה שבור מלכא ומנו שמואל ,ואיכא דאמרי אמר
רב פפא :אנא אמינא מילתא דלא אמר שבור מלכא ,ומנו רבא .אמר קרא הוא ענה,
הוא ענה דמעיקרא .א"ל רבי :ובכך אתה פוטרני?! אמר להם :שוטים ,לא תהא
תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שלכם ,מה לבת בנו שכן יפה כוחה במקום
אחים ,תאמר בבת שהורע כחה אצל אחים ,וביטלום .ואותו היום עשאוהו יו"ט.
וכי ירתי אחי דאבא אבל מן אימא לא ירתי אהדדי ,דתנן :האחים מן האם לא נוחלין
ולא מנחילין ,מאי טעמא? דכתיב :ממשפחתו וירש אותה ,משפחת אב קרויה
משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה ,שנאמר :למשפחותם לבית אבותם,
וברא הוא דירית לה לאימיה אימיה לדיליה לא ירתא ליה ,דכתיב :וכל בת יורשת
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נחלה וגומר ,אי זו היא בת שיורשת שני מטות? זו שאביה משבט אחד ואמה
משבט אחר ומתו היא ירתה לה ,ואמר קרא :יורשת ואינה מורשת.
ובעל ירית לה לאשתו והיא לא ירתא ליה .דתנו רבנן :שארו זו אשתו ,מלמד
שהבעל יורש את אשתו .יכול אף היא תירשנו? תלמוד לומר :וירש אותה ,הוא יורש
אותה ואין היא יורשת אותו .והני מילי בנכסי דנפלו לה עד דאיתה בחיים ,אבל
בנכסי דנפלו לה לאחר מיתה ,לא ירית בעל ,אלא דותקא דאבוה ירית לה ,מאי
טעמא? דהו"ל ראוי ,ואין הבעל יורש את אשתו בראוי כבמוחזק .דאמר ר' אבהו,
אמ ר רבי יוחנן ,אמר רבי ינאי ,ומטו בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה :מניין לבעל
שאינו נוטל בראוי כבמוחזק? שנאמר :ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו כ"ג ערים בארץ
הגלעד ,ואומר :ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו
בהר אפרים ,נחלה הראויה לו וירשה בנו.
ברם צריך למימר אלו היכא דנפלו לה בירושה ,בין מלוה בשטר בין מלוה על פה,
ומיתה מקמי דתיגבי מי ירית בעל לההיא מלוה אי לא .מי אמרינן ראוי הוא ולא
ירית ,או דילמא מוחזק הוא וירית ליה .מי אמרינן כיון דנכסי דההוא יזופא
משתעבדין כבמוחזק דמי ,או דילמא כיון דמחסרי גוביינא כראוי דמי.
תא שמע ,דאמר רב פפא :הילכתא אין הבכור נוטל פי שנים במלוה ,בין שגבו
קרקע בין שגבו מעות ,ובמלוה שעמו פלגי קא תני מיהת אין הבכור נוטל פי שנים
במלוה ,אלמא ראוי הוא.
ברם צריך למימר אילו היכא דאקניתנהו לניכסה לאחר ,כי יתבא תותי גברה ומתה
בחיי בעל ,מי קני .האיך דכתבתינהו ליה אי לא מי אמרינן בעל יורש הוא ,וכיון
דאקניתינהו לאחר מיקמי ירושתו קננהו ,האיך מידי דהוה אאב ,דתנן :הכותב נכסיו
לאחרים והניח את בניו ,מה שעשה עשוי ,או דילמא בעל לוקח הוי ,ומעידנא דקנייה
לדידה קננהו נמי לניכסה ,וכי זבנה היא ומתה אתי בעל ומפיק ,דהא הוא קננהו
מיקמייהו דידהו.
תא שמע ,דאימיה דרב שמואל בר אבא מאקרוקניתא אינסיבא ליה לרבי אבא,
כתבתינהו לניכסה לרב שמואל ,אזל רב שמואל בר אבא לקמיה דרבי ירמיה בר
אבא אוקמיה בניכסי ,אזל ר' אבא אמרה קמיה דרב הושעיא ,אזל רב הושעיא
אמרה קמיה דרב יהודה ,אמ' ליה :הכי אמר שמואל :האשה שמכרה נכסי מלוג
בחיי בעלה ומתה ,הבעל מוציא מיד הלקוחות ואף על גב דסבירא לן בעלמא קנין
פירות לאו כקנין הגוף דמי ,ובעל נמי כי קנה נכסי בחיי אשתו פירי בעלמא הוא
דקנה ,הכא משום איבה עבדו רבנן תקנתא ושווינהו כקנין הגוף ,דאמר רבי יוסי בר'
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חנינא :באושא התקינו האשה שמכרה נכסי מלוג בחיי בעלה ומתה ,הבעל מוציא
מיד הלקוחות ,וכן הילכתא.
אי נמי :היכא דמית בעל והדר מתה אשתו לא ירתי לה יורשי הבעל ,אלא יורשי
דילה ירתין לה ,כדתנן :נפל הבית עליו ועל אשתו ,יורשי הבעל אומרים :האשה
מתה ראשונה ואחר כך מת הבעל ,ויורשי האשה אומרים :הבעל מת ראשון ואח"כ
מתה האשה .בית שמאי אומרים :יחלוקו ,ובית הלל אומרים :הנכסים בחזקתן,
כתובה בחזקת יורשי הבעל ,נכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האשה.
ברם צריך למימר אילו בן דמית בחיי אמו ולית ליה בני ,ואית ליה אחים מן האב
ומתה האם ,והניחה נכסים ,מן ירית להון יורשי הבן ,או דילמא יורשי האם .מי
אמרינן כיון דבן את אמו ובעל את אשתו נוחלין ולא מנחילין ,מה בעל אין יורש את
אשתו בקבר להנחיל ליורשיו ,אף בן אין יורש את אמו בקבר להנחיל ליורשיו .או
דילמא לא ילפינן ירושת בן מירושת בעל ,דאילו בעל בנכסי אשתו אינו נוטל בראוי
כבמוחזק ,אבל בן בנכסי אמו נוטל בראוי כבמוחזק.
תא שמע ,דבעו מיניה מרב ששת :בן מהו שירש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן
האב? אמר להו רב ששת :תניתוה האב שנשבה ומת בנו במדינה ,ובן שנשבה ומת
אביו במדינה ,יורשי הבן ויורשי האב יחלוקו .היכי דמי ,אילימא כדקתני ,הי נינהו
יורשי האב והי נינהו יורשי הבן אלא לאו הכי קאמר :האב שנשבה ומת בן בתו
במדינה ,או הבן שנשבה ומת אבי אמו במדינה ,יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו .ואם
איתא נהי דבן מיית ברישא ,לירתיה לאבוה דאימיה בקיבריה ולירתינהו לאחוה מן
אבוה .אלא לאו ש"מ אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב .דאי ס"ד
בן יורש את אמו בקבר כולהו דידיה הוו .א"ל רב אחא בר מניומי לאביי :אף אנן נמי
תנינא ,נפל הבית עליו ועל אמו אילו ואילו מודים שיחלוקו ,ואי ס"ד בן יורש את אמו
בקבר ,לירתה לאימיה בקיבריה ולירתינהו לאחים מן האב .אלא לאו ש"מ אין הבן
יורש את אמו בקבר .ש"מ.
וטעמא מאי? אמר אביי :נאמרה הסבה בבן ונאמרה הסבה בבעל ,מה הסבה
האמורה בבעל אין יורש את אשתו בקבר ,אף הסבה האמורה בבן אין יורש את
אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב.
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דרשה בנות צלפחד
כיצד יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו?
יש לאב אחין ולבן בתו אחים ואם איתא דבן מית בריש' למה יחלוקו לירתיה לאבוה
דאימיה בקבריה? דכתיב :ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו ,ולירתינהו לאחוה
מן אבוה אלא לאו ש"מ.
אי נמי :ברם צריך למימר שומרת יבם שמתה מי קוברה? יורשי הבעל קוברין לה
דקא ירתין כתובתה ,או דילמא יורשי האב קוברין לה דקא ירתין נכסים הנכנסין
והיוצאין עמה.
תא שמע ,דאמר רב חסדא :שומרת יבם שמתה יורשי הבעל דקא ירתי כתובתה
חייבין בקבורתה וכן הילכתא.

פרשת מטות
שאילתא קלו
שאילתא :דאילו מאן דנדר נדרא קמי שמיא אסיר ליה למיעבר עליה אלא מיבעי
ליה לקיומיה
דכתיב :איש כי ידור נדר לה' וגו' ,והיכא דנדר או אישתבע שבועתא וקא מיחרט
ביה ,וקא בעי איתשולי עליה אתי לקמי רבנן ומיחרט ביה.
אי נמי :אמר אדעתא דהכי והכי לא נדרי ושרו ליה ,כי הא דההוא דאתא לקמיה
דרבה בר רב הונא אמר ליה :אי הוה איניש ההיא שעתה דמייתיב דעתיך מי הוית
מישתבע? א"ל :לא ,ושרא ליה שבועתיה.
משתבח ליה רבא לרב נחמן ברב סחורא :דאדם גדול הוא ,אמר ליה :לכשיבוא
לידך הביאהו לידי .הוה ליה נדרא למישרא .אתייה רבא לקמיה דרב נחמן ,א"ל:
כמה זימני אדעתא דהכי והכי נדרת .א"ל :אין ,רתח רב נחמן אמר ליה :זיל
לקילעיך ,אמר רב סחורא :איפתח אנא פיתחא לנפשאי .תנן ,רבי אומר :אי זו היא
דרך ישרה שיבור לו האדם ,כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם,
השתא דאיקפד רב נחמן אדעתא דהכי לא נדרי ,ושרא לנפשיה.
ומדאורייתא מנלן דאית הפרה לנדרי ולשבועתי .אמר רב יהודה אמר שמואל ,אמר
קרא :לא יחל דברו ,הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו.
ואלו ינוקתא דלא אריסא ונדרה נדרא ועדיין נערה היא ברשותיה דאבוה קיימא .כי
שמע אבוה ומיפר לה בההוא יומא דשמע הויא הפרה .דכתיב :ואשה כי תדור נדר
לה' וגו' ,ואם הניא אביה אותה ביום שמעו וגו'.
וכן איתתא דאינסיבא ונדרה נדרא או מישתבעא שבועתא ברשותא דגברה קיימא
כי שמע ומיפר לה בההוא יומא דשמע ,הויא הפרה .חלף ההוא יומא דשמע ולא

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

273

היפר לה ,תוב לא מצי מיפר לה .וכי מיפר לה לימר לה מופר ליכי מובטל ליכי .אבל
שרי ליכי מחול ליכי לא .דאמר ר' יוחנן :חכם שאמר בלשון בעל ,ובעל שאמר בלשון
חכם לא אמר כלום .אלא חכם לימא בהאי לישנא ,שרי ליכי מחול ליכי ,ובעל מופר
ליכי מובטל ליכי.
ומנלן דבעל בההוא יומא דשמע מצי מיפר לה ותו לא? דכתיב :ואם בית אישה
נדרה וגו' ושמע אישה והחריש לה ,ואם הפר יפר אותם אישה וגו' ואי נערה
מאורשה היא בעיא דמיפר לה אבוה ובעלה ,דתניא :ונדריה עליה ,מכאן לנערה
מאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה ,והוא דמפירין לה בההוא יומא דשמעי ,אבל
לבתר הכי לא הויא הפרה.
ברם צריך למימר אילו היכא דשמע בפלגיה דיומא מי מצי מיפר עד למחר בההוא
עידנא אי לא .מי אמרינן יומא לשמועתו ,אמר רחמנא :מן ההיא שעתא ועד דמלי
יומא מצי מיפר לה ,או דילמא יומא למניינא דעלמא אמר רחמנא ,וכיון דערב
שימשא תוב לא מצי מיפר.
פליגו בה ר' ורבנן ,דתניא :הפרת נדרים כל היום ,דברי רבי ר' יוסי ברבי יהודה .ור'
אלעזר ברבי שמעון אומר :מעת לעת .רבי סבר :ביום שמעו כתיב ,ורבנן סברי:
מיום אל יום כתיב,
והלכתא מאי? תא שמע ,דאמר ר' שמעון בן פזי ,אמר רבי יהושע בן לוי :אין
הלכתא כאותו הזוג ,לוי סבר :למיעבד עובדא כי האי זוגא ,אמר ליה רב :הכי אמר
חביבי ,אין הלכתא כאותו הזוג.
תנן התם :נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהוא תרומה ,ואף על גב שאינה
תרומה .שהיא של בית המלך ,ואע"פ שאינה של בית המלך ולמוכסין .והאמר
שמואל :דינא דמלכותא דינא ,אמר רב חיננא בר כהנא ,אמר שמואל :במוכס שאין
לו קצבה.

דרשה אילו נדרים שהוא מיפר
מטות שאילתא קלז
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיפרש מן מדעם מסאב דאיסור
דכתיב :והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה וגו' ,ולא מיבעיא מן מדעם מסאבא
גופיה אלא אפילו מאני דאיבשיל בהו מדעם מסאב אסיר לבשולי בהו ישראל ומיכל
מינייהו ,עד דמפליט להו .מנא כי היכי דאישתמשו ביה האיך מדעם מסואבא.
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דכתיב :כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר ,כגון שפודים ואסכלאות לא
מישתרן עד דעיילן בנורא .דתנן :השפוד והאסכלא מלבנן באור ,ועד כמה מלבנן?
אמר רבי מני עד שתשיר קליפתן יורות .וקומקומין ומחמי חמין דתשמישן ברותחין
הוא צריך לפלוטינהו ברותחין ,ואף על גב דקומקומא לאו דרכיה לבשולי ביה ,זמנין
דלא מישתכח ליה מנא ומקרי מבשל ביה .ודאי אין ראש צפור דרור יכול ליכנס בו
לא צריך לפלוטיה .דתניא :הכוספן של גוים שהוחמו חמין ביורה גדולה אסור ,ביורה
קטנה מותר ,אי זו היא יורה קטנה? אמר רבי ינאי :כל שאין צפור דרור יכול ליכנס
לתוכה ,ודילמא הדומי הדמיה ועייליה ,אלא כל שאין ראש צפור דרור יכול ליכנס
לתוכה .והיכי מפליט להו ברותחין.
אמר רב הונא :יורה קטנה לתוך יורה גדולה ,ויורה גדולה מאי עביד לה? כי ההוא
דודא דהוה לבי רב עוקבא עבד גדנפא דליישא ומלייה מיא וארתחיה .אמר רבא:
מאן חכים למיעבד הכי ,אלא רב עוקבא דגברא רבה הוא ,קא סבר :כבולעו כך
פולטו ,מה בולעו בניצוצות אף פולטו בניצוצות ,והאי כפה נמי צריך למישדייה
בגדודא ופלוטיה ודאי קערות דתשמישהון בכלי שני ,כי נטיל מדורא ושדי עלייהו
שפיר דמי .ואף על גב דפליט להו צריך לאטבלינהו במ' סאה .דתניא :כולן צריכין
טבילה במ' סאה ,והדר שרי לאישתמושי בהו.
מנה הני מילי? אמר רבא ,אמר קרא :וכבס במים וטהר ,הוסיף עליו הכתוב טהרה
אחרת .תני בר קפרא :ממשמע שנאמר :אך במי נדה יתחטא ,שומע אני שצריך
הזאה שלישי ושביעי ,תלמוד לומר :וטהר ,אם כן מה תלמוד לומר במי נדה? מים
שהנדה טובלת בהן .וכמה הם? מ' סאה .אמר רב נחמן ,אמר רבה בר אבוה:
הלוקח כלים חדשים מן הגוי צריכין טבילה ,דהא ישנים וליבנן הוו להו כחדשים,
ואפילו הכי צריכין טבילה .מתקיף לה רב ששת :א"כ אפילו זוגא וסרבלא? אמר
רבא :כלי סעודה אמורין בפרשה ,דכתיב אשר יבוא באש וגו' .רב יצחק בר יוסף זבן
מנא דפחרא חדתא מגוי סבר לאטבוליה ,אמר ליה ההוא מרבנן ,ורבי יעקב שמיה,
הכי אמר ר' יוחנן :כלי מתכות אמורין בפרשה ,דכתיב :אך את הזהב ואת הכסף,
אבל הני מאני דפחרא אי חדשים נינהו לא צריכי טבילה ,ישנים לא מיפלטין
דאשכחנן גבי חטאת ,דכתיב :וכלי חרש אשר תבושל בו ישבר.
ברם צריך למימר הני קערות דקוניא דאישתמשו בהו רותחין אית להו פליטה אי
לא ,משום דמעיקרא כלי חרס נינהו ושעינהו בקוניא מי מגין שייע דקוניא עליהון ולא
בלע חרש משום דקוניא מתכת הוא ,וסגי ליה בפליטה ,או דילמא לא מגין ובלע
חרש ,ולית להו תקנתא ,תא שמע ,דבעו מיניה ממרימר לענין חמץ בפסח הני מאני
דקוניא מאי ,מי אית להו פליטה ושרי לאישתמושי בהו בדיבחה ,אי לא .דאית בהו
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קרטופני לא קא מיבעיא לן דהא בלעי מקום קרטופני ,כי תיבעי לן היכי דשיעי,
ירוקה נמי לא קא מיבעי לן דמצרפי ובלעי אלא כי קא מיבעיא לן בחיורי ואוכמי מאי
אמר להו חזינן דכי רמי בהו חמימי מידייתי גבייהו ש"מ דבלעי והילכך ככלי חרס
דמיין ,והני מילי לעניין חמץ בפסח ,ולענין בשולי גוים דתשמישתהון ברותחין .אבל
לענין יין נסך דצונן הוא תשמישהון יורקא אסיר משום דמצרף חיוורי ואוכמי אי אית
בהו קרטופני אסירי ואי לית בהו קרטופני בשיכשוך בעלמא סגיא להון .אלמא ככלי
מתכות דמו דקיימא לן הלכתא כרב זביד בקוניא ,דאמר רב זביד :הני מאני דקוניא
חיוורי ואוכמי שרו ירוקי אסירי ואי אית בהו קרטופני כולהו אסירי.
אי נמי :אמור רבנן ,כלי חרס אין לו פליטה הני דרתחי בנורא מי מיקל ההוא דבלע
אי לא .היכי דמי ,כגון תנורא דטחו ביה טיחיא דבשרא דדבר טמא ,מהו למישגריה
ואישתמושי ביה ישראל.
אי נמי :קדירות דאישתמשו בהו גוים ואהדרינן לכבשן בהדי כלים חדשים דליכא
למימר לא שלט בהו נורא ,שפיר דמי מקלי ההוא דבלע אי לא.
תא שמע ,דההוא תנורא דטחו ביה טחייא אסרה רבה בר אהילאי למיכלה לריפתא
בכותחא לעולם ,אלמא אף על גב דשגריה לא מיקלי מאי דבלע .מיתיבי אין לשין
את העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה .כיוצא בו :אין שטין את התנור
באליה ,ואם שט הפת כולה אסורה ,עד שיוסק התנור .כי הוסק התנור מיהת שפיר
דמי ,אלמא מיקלי ההוא דבלע .תיובתא.
אמר ליה רבינא לרב אשי :מאחר דאיתותב רבה בר אהילאי ,אלמה אמר רב:
קדירות בפסח ישברו ,א"ל רב :מוקים לה לההיא בתנור של מתכת .ואיבעית אימא
בתנור של חרס ,דהא תנור סתמא קא תני ,זה הסיקו מבחוץ וזה הסיקו מבפנים,
הני נמי ליעביד להו הסק מבפנים חייס עליהו דילמא פקע,י ולא מסיק להו שפיר.
הילכך האי כוביא הסיקו בחוץ הוא ואסור.
אלא גבי חטאת מאי טעמא? אמר רחמנא :וכלי חרש אשר תבושל בו ישבר,
ליהדרינהו לכבשן בהדי כלים חדשים .אמר רבי זירא :לפי שאין עושין כבשונות
בירושלם ,וכל שכן בעזרה.
א"ל אביי :וכי עושין אשפתות בעזרה ,אלא גבי חטאת כיון דלא אפשר עבדינן כבשן
נמי לעביד אישתמיטתיה .הא דתני דתני רב שמעיה בקלנבו :שיברי כלי חרס
נבלעין במקומם .ואלא הא דאמר רב נחמן ,אמר רבה בר אבוה :תנור של מקדש
של מתכת היה וניעביד של חרס אי משום נותר היסקו מבפנים הוא ,כיון דאיכא
שתי הלחם ולחם הפנים דאפייתן בתנור וקדושתן בתנור ,הו"ל כלי שרת ,וכלי שרת
דחרס לא עבדינן .ואפילו ר' יוסי ברבי יהודה לא מכשר אלא בשל עץ ,אבל דחרס
לא ,אלמא הלכה כרב.
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מטות שאילתא קלח
שאילתא :דאילו מאן דזבין זבינתא לחבריה ורמי תנאנה ,אי נמי :קדיש איתתא
ורמי תנאה בקידושי ,אי נמי :גריש איתתא ורמי תנאה בגירושי תנאיה תנאה.
דהכי אשכחן בבני ראובן ובני גד בעידנא דיהב להון משה אחסנתא בעיברא
דירדנא ,יהבא להון בתנאה ,שנאמר :ויאמר משה אליהם אם יעברו בני גד ובני
ראובן אתכם וגו' ,ובעינן עד דכפיל תנאיה ,דתנן רבי מאיר אומר :כל תנאי שאינו
כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי ,שנאמר :אם יעברו ואם לא יעברו.
רבי חנניה בן גמליאל אומר :צריך היה הדבר לאמרו ,שאלמלא כן יש במשמע שאף
בארץ כנען לא ינחלו .והלכתא כרבי מאיר בתנאי.
דאתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע ,אם לא מתי לא יהא גט ,ואם מתי יהא גט.
ולימא אם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט ,לא מקדים איניש פורענותא
לנפשיה ,ולימא לא יהא גט אם לא מתי ,יהא גט אם מתי ,בעינן תנאי קודם
למעשה .דתניא :אבא חלפתא איש כפר חנניא אומר משום רבי מאיר :תנאי קודם
למעשה הרי זה תנאי ,מעשה קודם לתנאי אינו תנאי.
אמר רבא מהיכא קא ילפת לה ,מבני גד ובני ראובן ,מה התם הן קודם ללאו ,הכי
נמי הן קודם ללאו .אלא אמר רבא :אם לא מתי לא יהא גט ,אם מתי יהא גט ,אם
לא מתי לא יהא גט לימא ברישא אם לא מתי ,כי היכי דלא ליקדום פורענותא
לנפשיה הנך בעינן הן קודם ללאו.
ברם צריך לומר אילו היכא דקדיש איתתא ורמה תנאה בקידושי ,ואמר על מנת
דיהיבנא ליך מאתים זוז .אי נמי :גירשה ואמר :על מנת שתתני לי מאתים זוז ,לכי
מקיימא תנאה הוי גיטא ולכי מקיים תנאיה הוו קידושי ,או דילמא כי מקיים תנאה
משעת קידושין הוו קידושי ,ומשעת גירושין הוי גיטא .למאי נפקא מינה דקביל
קידושין מאחר ביני ביני .אי נמי :שנתקרע הגט או שאבד ביני ביני.
מאי ,תא שמע ,דתנן לענין קידושין על מנת שאתן ליך ר' זוז הרי זו מקודשת ויתן,
ואיתמר רב הונא אמר :והוא יתן ,רב יהודה אמר :לכשיתן .רב הונא אמר :והוא יתן,
לכי מקיים תנאיה משעת קידושין הוו קידושי .ואי איקדשא לאחר ביני ביני לא הוו
קידושי.
רב יהודה אמר :לכשיתן לכי מקיים תנאיה הוא דהוו קידושיה קידושין ,ואי איקדישא
לאחר ביני ביני הוו קידושין.
ותנן נמי גבי גירושין ,הרי זה גיטך על מנת שתתני לי ר' זוז ,הרי זו מגורשת והיא
תתן .רב הונא אמר :והיא תתן .רב יהודה אמר :לכשתתן .רב הונא אמר :והיא תתן,
כי מקיימא תנאה מעיקרא הוא דהוי גט ,ואי מבטיל ליה ביני ביני לא מצי מבטיל
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ליה ,ואם נתקרע או שאבד לית לן בה .רב יהודה אמר :לכשתתן ,לכי מקיימא תנאה
הוא דהוי גט ,ואי הדר ביני ביני מצי הדר ביה ,ואי נתקרע או שאבד איפסיל ליה.
ומותבינן תיובתא לרב יהודה ,הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז ,ונתקרע
הגט או שאבד ,הרי זו מגורשת ואסורה לינשא עד שתתן לו ר' זוז .ואף על גב
דמשני לה ,מסקינן הילכתא כרב הונא .דאמר רבי זירא :כי הוינן בבבל אמרינן הא
דאמר רב הונא :הכל מודין ,האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי .לא נחלקו אלא
במהיום ולאחר מיתה ,גט ואינו גט דברי חכמים .רבי אומר :כזה גט .והתניא :אמר
לה הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז ,וחזר ואמר לה בפני שנים על מנת
שתשמשי את אבא ,אלמא מצי הדר ביה כל כמה דלא מטא גיטא לידה ,דמצי
למהדר ביה מן תנאי קמא דהיכא דהוה .אמר רבא :וכי בעינן תנאי כפול דקא יהיב
לה גט לאשתו וקא מתני בהדה ,אבל קא מתני שליח לא בעינן תנאי כפול .אדעתא
דמאי דקאמר ליה הוא דמשוי שליח .ואף על גב דתנאה דבני גד ובני ראובן בהדי
אלעזר הכהן ובהדי יהושע בן נון קא מתנו ,ומשה הוא דהוה להון שליח ,כיון
דהוקשו ראשין לאבות כמאן דמתני בהדיהו דידהו דמי.
אי נמי :היכא דאמר לה על מנת שתתני לי איצטליתי ואבדה איצטליתו ,אף על גב
דיהבא ליה דמי איצטליתו ,לא הוי גט דלא קא מקיים תנאה .אי לאו דשקיל ליה
והדר יהיב ליה ניהלה .דתנן ,אמר רשב"ג :מעשה בציידן אחד שנתן גט לאשתו
ואמר לה הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי איצטליתי ,ואבדה איצטליתו .ואמרו
חכמים :תתן לו את דמיה .ואמר רבה בר בר חנה ,אמר ר' יוחנן :כל מקום ששנה
רשב"ג במשנתינו ,הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה.
ברם צריך למימר ,אמר לה הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז ,וחזר ואמר
מחולין לך ,מהו? מי אמרינן אפילו רשב"ג לא קאמר גבי איצטלית תתן לו את דמיה
ולא בעינן עד דמקיים תנאה ,כי היכא דאתני ,משום דדמיה נמי כי איצטלית דמו.
אבל הכא כיון דלא מקיים תנאה עד דשקיל להו מינה ,והדר יהיב להו ניהלה ,לא הוי
גיטא ,או דילמא אפילו רבנן לא קאמרי התם דכי יהבה ליה דמים לא ,משום דלא
קא מחיל ליה לתנאיה ולא קאמר דמי איצטלית כאיצטלית דמו .אבל הכא כיון דקא
מחיל ליה לתנאיה ,כמאן דשקלינהו דמי.
תא שמע ,דבעא מיניה רב אשי מרבי יוחנן :האומר לאשתו הרי זה גיטך ע"מ
שתתני לי ר' זוז ,וחזר ואמר מחולין לך מהו? א"ל :אינה מגורשת.
איתיביה האומר לחברו קונם שאי אתה נהנה לי עד שתתן לבני סאתים חטים או
חבית של יין ,אסור עד שיתן .דברי ר' מאיר .וחכמים אומרים :אף זה אם רצה
להפר את נדרו שלא על פי חכמים ,מיפר ואומר לו :הריני כאלו התקבלתי.
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א"ל :התם משום הרווחא הוא אמרינן הריני כאילו התקבלתי ,אבל הכא לצעורה
ולחסורה הוא דבעא ,ולא אמרינן כאלו התקבלתי.

פרשת מסעי
שאילתא קלט
שאילתא :דאילו היכא דאיכא אחי מינהון קשישי ומינהון זוטי ,ואית להו נכסי,
ובעו למיפלג ,מוקמינן להו אפיטרופא להנך זוטי דאזיל פליג ושקיל להו מנתא
בהדי אחי קשישי ,בין לזכות בין לחובה.
דאמר רבא בריה דרבה בר רב הונא ,אמר רב גידל אמר רב :מניין לבית דין
שמעמידין אפיטרופא ליתומין לחובה ולזכות? שנאמר :ונשיא אחד ונשיא אחד
ממטה תקחו לנחל את הארץ.
אמר רב נחמן אמר שמואל :יתומים שבאו לחלק ,היו ב"ד מעמידין להן אפיטרופא
ובורר להם חלק יפה ,ואם הגדילו יכולין למחות.
רב נחמן דידיה אמר :אם הגדילו אין יכולין למחות ,דא"כ מה כח ב"ד יפה .ומי אמר
רב נחמן הכי ,והא תנן :שום הדיינין שפחתו שתות או הותיר שתות מכרן בטל.
רשב"ג אומר :מכרן קיים .א"כ מה כח ב"ד יפה? ואמר רב הונא בר חיננא ,אמר רב
נחמן :הלכה כדברי חכמים .לא קשיא הא דטעו והא דלא טעו .אי דלא טעו מאי
יכולין למחות? דקאמר שמואל :יכולין למחות ברוחות.
אמר רבא אמר רב נחמן :האחין שחלקו הרי הן כלקוחות .פחות משתות נקנה
מקח ,יתר על שתות בטל מקח .שתות ,קנה ומחזיר אונאה.
אמר רבא :לא שנו אלא דטעו אינהו ,אבל שוו שליח וטעה ,לא דאמר ליה לתקוני
שדרתיך ולא לעוותי ,שתות קנה ומחזיר אונאה .הני מילי במטלטלי ,אבל במקרקעי
לא ,אין אונאה לקרקעות .הני מילי בעילויא ,אבל במדה אפילו פחות משתות,
ואפילו בקרקע בטל מקח .כדרבא ,דאמר רבא :כל דבר שבמדה ושבמנין
ושבמשקל ,אפילו פחות מכדי אונאה חוזר ,מאי טעמא? לאו אונאה הוא ,מיטעא
הוא דטעא במניניא .והיכא דפלגו וקנו מנהון הא מנתא דמר והא מנתא דמר ,לא
מצו הדרי בהו.
אי נמי :לא קנו ,ואזלו אחזיקו איניש איניש במנתיה לא מצו הדרי בהו .דתניא :במה
דברים אמורים? במחזיק ,אבל בנותן מתנה ,והאחים שחלקו ,והמחזיק בנכסי הגר,
דלמיקנא בעלמא הוא ,דקבעי נעל גדר פרץ ,כל שהוא הרי זו חזקה.
ותני רב שרביא בקידושין דבי לוי ,תנא נעל גדר פרץ כל שהוא בפניו הרי זו חזקה,
בפניו אין שלא בפניו לא .בפניו לא צריך למימרא ליה לך חזק וקנה ,שלא בפניו
צריך למימר ליה לך חזק וקנה.
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בעי רב במתנה מאי? אמר שמואל :מאי תיבעי ליה לאבא ,ומה מוכר דיהב ליה זוזי
צריך למימר ליה לך חזק וקנה ,מתנה דלא יהיב זוזי לא כל שכן .הוא סבר דילמא
מתנה בעין יפה הוא נותן .נועל גדר ופרץ כל שהוא למאי חזי ,כדשמואל ,דאמר
שמואל :גדר גדר והשלימו לעשרה ,פרץ פרצה כדי שיכנס ויצא בה הרי זו חזקה.
גדר דמעיקרא סלקין ליה ברווחא והשתא סלקין לה בדוחקא ,פרץ פירצה דמעיקרא
עיילין ליה בדוחקא ,והשתא עיילין ליה ברווחא .והיכא דפלגין בגורלות ,גורל קני להו
ולא מצי הדרי בהו .דתניא :ר' יוסה אומר :אחים שחלקו בגורל ,כיון שנפל גורל
לאחד מהן קנו כולם ,מאי טעמא? אמר ר' אלעזר :כתחילתה של ארץ ישראל ,מה
תחלתה של ארץ ישראל בגורל אף כאן נמי בגורל .אמר רבא :אי מה להלן אורים
ותומים אף כאן אורים ותומים? אלא אמר רבא :בההוא הנאה דקאמרי ליפלוג
בגורל ,קא מקבלין מהדדי וקנו בגורל.
ברם צריך למימר אילו אחים שחלקו ובא בעל חוב דאביהן ונטל חלקו של אחד מהן,
א"נ לא הוו ידעי דיש להם אח במדינת הים ופלגו אינהו בהדי הדדי ,וסוף בא להן
אח ממדינת הים ,פולגנהון פולגאנא ושקליה קליל מדהאי וקליל מדהאי ,ויהבין ליה
ממנתהון לההוא אחוהון ,או דילמא הדרין ערבין לניכסהון מן רישא ופלגין .מי
אמרינן כל חד וחד מנתיה כדין שקל ,אידך יתירא ליתנון להאיך ,הילכך מקמצין ,או
דילמא כיון דמעיקרא טעות הוא ,דהא לא ידעין ליתה לחלוקה דמעיקרא ובטלה
מחלוקת.
תא שמע ,דאיתמר :אחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן ,רב אמר:
בטלה מחלוקת .ושמואל אמר :מקמצין .הילכתא כמאן עבדינן? אמר רבא :הלכתא
בכל הני שמעתא מקמצין ,אמימר אמר :בטלה מחלוקת .והלכתא בטלה מחלוקת.

חומש דברים
פרשת דברים
שאילתא קמ
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למנויי עליהון דייני דדיינין דינא דקושטא
דכתיב :הבו לכם אנשים חכמים כו' ,ואסיר ליה לדיינא למישקל אגרא ומידן דינא,
והיכא דשקיל אגרא ודאין ,דינא דיניה לאו דינא.
דתנן :הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים .להעיד ,עדותו בטלה .מנה הני מילי? אמר רב
יהודה אמר רב :דאמר קרא :ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה'
אלהי ,מה אני בחנם אף אתם בחנם .מנין שאם לא מצא ללמוד בחנם שילמוד
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בשכר? תלמוד לומר :אמת קנה ,יכול כשם שלמד בשכר כך ילמד בשכר? תלמוד
לומר אמת קנה ,ואל תמכור.
ברם צריך למימר מהו למישקל דיין אגר בטיליה ומידן .גבי עדים לא תיבעי לך,
דהא תנן דשרי למישקל אגר בטיליה ,דתנן :אם היה זקן מרכיבו על החמור ונותן לו
שכרו כפועל בטל ,כי תיבעי לך גבי דיין ,כיון דהוה ליה יחיד מומחה מיבעי ליה
דחוקי נפשיה דאפילו אגר בטיליה נמי לא לישקול ,או דילמא אגר בטיליה מידע ידיע
ושרי.
תא שמע ,דקרנא הוה שקיל איסתירא מהאי ואיסתירא מהאי ודאין להו דינא .והוינן
בה היכי עביד הכי ,והא כתיב :ושחד לא תקח ,וכי תימא הנ"מ היכא דמצלי דינא
הכא ,כיון דמתרויהון קא שקיל לא מצלי .וכי לא אתי לאצלויי מי שרי ,והא תניא:
ושחד לא תקח .מה תלמוד לומר? אם ללמד שלא לחייב את הזכאי ושלא לזכות
את החייב ,כבר נאמר לא תטה משפט ,אלא אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את
החייב אמרה תורה ושוחד לא תקח ,הני מילי היכא דשקיל בתורת שוחדא ,קרנא
כדי אגריה הוה שקיל .ובתורת אגריה מי שרי ,והא הנוטל שכרו לדון דיניו בטילין.
הני מילי אגר דינא ,קרנא אגר בטיליה הוה שקיל .ואגר בטיליה מי שרי ,והתניא:
מכוער הדיין שנוטל שכרו לדון ,אלא שדיניו דין .מאי ,אילימא אגר דינא ,דיניו דין?
והא תניא :הנוטל שכרו לדון דיניו בטילים .אלא לאו אגר בטיליה ,וקתני מכוער
הדיין .הני מילי בטיליה דלא מוכח אבל בטיליה דמוכח שפיר דמי .קרנא תהי
בחמרא הוה ושקיל זוזא ביומא ,כיון דהוה מבטל ליה אזדא מיניה אגריה דכוליה
יומא ואמר להו :הבו לי בטילאי פלגא מהאי ופלגא מהאי ,ואידון לכון דינא .כי הא
דרב הונא הוי דלי בדוולא ,כי הוו אתו בתרי לדינא קמיה ,אמר להו :הבו לי גברא
דדלי בתרי קמי ,ואידון לכו דינא.

דברים שאילתא קמא
שאילתא :דאסר להון לדבית ישראל למיכל בישולי גוים .ריפתא דאפי לה
ארמאי ,בישרא וכוורא דמטוי להו ארמאי.
דתנן :אלו דברים של גוים אסורין ,ואין איסורן איסור הנאה .חלב שחלבו גוי ואין
ישראל רואהו ,הפת והשמן והשלקות שלהן .מנה הני מילי? אמר רבי חייא ,דאמר
קרא :אכל תשברו מאתם וגו' ,מה מים שלא נישתנו אף אוכל שלא נשתנה ,אלא
מעתה חטים ועשאן קליות הכי נמי דאסירן ,והתניא :החמין והקליות שלהן מותרין.
אלא כמים ,מה מים שלא נשתנו מברייתן אף אוכל שלא נשתנה מברייתו ,אלא
מעתה חטים ועשאן קמח הכי נמי דאסירן ,והא תנן :הקמחים והסלתות שלהן
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מותרין .אלא כמים ,מה מים שלא נשתנו מברייתן על ידי האור ,אף אוכל שלא
נשתנה מברייתו על ידי האור .מידי אור כתיב? אלא מדרבנן ,וקרא אסמכתא
בעלמא.
אמר רב שמואל בר רב יצחק ,אמר רב :כל שהוא נאכל כמות שהוא חי ,אין בו
משום בישולי גוים .בסורא מתנו הכי .בפומבדיתא מתנו אמר רב שמואל בר רב
יצחק ,אמר רב :כל שאינו עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום
בישולי גויים.
מאי בינייהו? איכא בינייהו דגים קטנים מטוי ודייסא .אמר רב אסי אמר רב :דגים
קטנים מלוחים אין בהן משום בישולי גוים .אמר רב יוסף :אם צלאן גוי סומך עליהן
משום עירובי תבשילין ,ואי עבדינהו גוי כסא דהרסנא אסירי .פשיטא ,מהו דתימא?
הרסנא עיקר ,קמ"ל קמחא עיקר.
אמר רב ברונא אמר רב :גוי שהצית את האור באגם כל דגים ,שבאגם אסורין .אמר
חנא בר אמי ,אמר רבי פדת ,אמר ר' יוחנן :האי גוי דחריך רישא שרי למיכל מריש
אוניה.
ברם צריך אילו ישראל שהניח בשר על גבי גחלים ובא גוי והפך בו מהו?
היכא דאי לא הפיך ביה ,לא הוה בשיל ,לא קא מיבעיא לן דודאי אסור .דהוה ליה
כמאן דשקליה מסלא ואחתיה אגומרי .כי קא מיבעיא לן דאי לא הפיך ביה הוה
בשיל בתרתי שעי ,והשתא קא בשיל ליה בחדא שעתא .מאי? כיון דמקרב בישוליה
ביד גוי אסור ,או לא .ואם תמצא לומר כיון דעיקר בישוליה ביד ישראל שרי ,הניח
גוי והיפך בו ישראל מהו? כיון דעיקר בשוליה ביד גוי אסור ,או דילמא כיון דגמר
בישוליה ביד ישראל שפיר דמי.
תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר שמואל :ישראל שהניח בשר ע"ג גחלים ,ובא גוי
והיפך בו מותר .ואיבעיא להו הניח גוי והיפך בו ישראל מהו? אמר רב נחמן בר
יצחק :קל וחומר ,גמרו ביד גוי שרי ,ביד ישראל לא כל שכן.
ואיתמא נמי ,אמר רבה בר בר חנה ,אמר רבי יוחנן ,ואמרי לה אמר רבה בר בר
חנה ,אמר רבי אמי ,אמר רבי פדת ,אמר רבי יוחנן :בין שהניח גוי והיפך בו ישראל,
בין שהניח ישראל והיפך בו גוי ,אינו אסור אלא עד שתהא התחלתו וגמרו ביד גוי.
הילכך האי ריפתא אי שגר גוי ואפה ישראל ,אי נמי :שגר ישראל ואפה גוי ,אי נמי
שגר גוי ואפה גוי וישראל מחתה בגחלים מותר.
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פרשת ואתחנן
שאילתא קמב
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לאגמורי בניהון אורייתא
דכתיב :ושננתם לבניך וגו' ,ותקינו רבנן לאותובי מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר,
דאמר רב יהודה אמר רב :זכור אותו האיש לטוב ,ויהושע בן גמלא שמו ,שאלמלא
הוא נשתכחה תורה מישראל .שבתחלה מי שיש לו אב מלמדו תורה מי שאין לו אב
אין מלמדו תורה ,מאי דרוש :ולמדתם אותם את בניכם אתם ,התקינו שיהו מלמדי
תינוקות יושבים בירושלם .מאי דרוש :כי מציון תצא תורה .ועדיין מי שיש לו אב
מעלהו ומלמדו ומי שאין לו אב אין מעלהו ומלמדו ,התקינו שיהו מלמדי תינוקות
יושבין בכל פלך ופלך ,עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מלמדי תינוקות יושבין
בכל עיר ועיר.
אמר רבא :מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא אלא מבי
כנישתא לבי כנישתא ממטינן ,ואי פסיק נהרא לא ממטינן ,ואי איכא גישרא שפיר
דמי .אבל גמלא ,לא דזימנין דנפיל.
ואמר רבא :מקרי דרדקי ושתלא טבחא ואומנא לא צריכי התראה ,ומסלקינן להו
בלא התראה ,דכל פסידא דלא הדר כמותרין ועומדין דמו.
אמר רבא :סך מקרי דרדקי עשרין וחמש ,ואי הוו חמשין פלגינן לתרי ,לא מלו לתרי,
מותבינן ריש דוכנא ומסייעין ליה ממתא.
ואמר רבא :האי מקרי דרדקי דאישתכח עדיף מינאי ,לא מסלקינן ליה .אם כן האיך
נמי אמר אי משכחין דעדיף מינאי ומסלקין לדידי ולא יהיב דעתיה .רב דימי
מנהרדעא אמר :כל שכן דיהיב דעתיה ,קנאת סופרים תרבה חכמה.
ואמר רבא :הני מקרי דרדקי חד גמיר וחד גריס ,דגריס מותבינן דגמיר לא מותבינן.
דגריס מותבינן שבשתא ממילא נפקא .ורב דימי מנהרדעא אמר :דגמיר מותבינן,
דגריס לא מותבינן ,שבשתא דעל על ,דכתיב :כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל
יש ראל עד הכרית כל זכר באדום ,כי אתא א"ל דוד :אמאי לא קטלת להו לנקבות?
א"ל דכתיב :תמחה את זכר עמלק ,א"ל דוד :אנן זיכר קרינן ,אזל בעייה לההוא
דאקרייה א"ל :היכי אקריתן ,א"ל :זכר שלף ספסירא למיקטליה .א"ל :כתיב ארור
עושה מלאכת ה' רמיה .א"ל :שבקיה לההוא גברא דמסתייה דקאים בארור .אמר
ליה יואב :כתיב ארור מונע חרבו מדם ,וקטליה.
ברם צריך למימר אבי האב מי מחייב בבן בנו ללמדו תורה אי לא .מי אמרינן בניכם
אמר רחמנא :בני בניכם לא אמר רחמנא ,או דילמא בניכם לאפוקי בנותיכם.
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תא שמע ,דאיתמר :עד היכן חייב ללמד את בנו תורה? אמר רב יהודה אמר
שמואל :כגון זבולון בן דן שלימדו אבי אביו מקרא משנה הלכות ואגדות .אלמא אבי
אביו נמי מיחייב .מיתיבי ,ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם ,בניכם ולא בני
בניכם .אם כן מה תלמוד לומר והודעתם לבניך ולבני בניך? לומר לך כל המלמד
את בנו תורה כאלו מלמד את בנו ובן בנו עד סוף כל הדורות .הוא דאמר כי האי
תנא ,דתניא :ולמדתם אותם את בניכם ,אין לי אלא בניכם ,בני בניכם מנין? תלמוד
לומר :והודעתם לבניך ולבני בניך .א"כ מה תלמוד לומר בניכם? בניכם ולא
בנותיכם.
אי נמי :מישרא דשאלתא ,הכי אמר ריש לקיש :אין העולם מתקיים אלא בהבל
פיהם של תינוקות של בית רבן .אמר ליה רב פפא לאביי :בהבל דידי ודידך לא,
אמר ליה אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא.
ואמר ריש לקיש :אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש .אמר
ליה רבי שמעון לרבי יהודה נשיאה :כך מקובלני מאבותי ,ואמרי לה מאבותיך ,כל
עיר שאין בה מלמדי תינוקות סוף מחריבין אותה .רבינא אמר :מחרימין אותה
איתמר ומסיק בדרבא מקרי דרדקי דאישתכח דעדיף מיניה.
ברם צריך למימר היכא דאיכא תרי מקרי דרדקי ,חד גמיר וחד גריס ,הי מינייהו
מותבינן? דגריס מותבינן ,שבשתא כיון דגריס בהדי מר ומר ממילא נפקא ,או
דילמא דגמיר מותבינן שבשתא דאידבק תקיפא עד דנפקא.
תא שמע ,דאמר רבא :הני תרי מקרי דרדקי חד גמיר וחד גריס ,דגריס מותבינן,
שבשתא ממילא נפקא ,ורב דימי מנהרדעא אמר :דגמיר מותבינן ,שבשתא דעל על.
והלכתא כרב דימי מנהרדעא.
ואתחנן שאילתא קמג
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיקרי קרית שמע שחרית וערבית
דכתיב :בשכבך ובקומך ,בשכבך ,זו זמן שכיבה היינו ק"ש דערבית; ובקומך ,זו זמן
קימה היינו ק"ש דשחרית.
וכל מאן דזהיר בק"ש שחרית וערבית כמאן דמקיים לא ימיש ספר התורה הזה
מפיך וגו' .דאמר רבי יוחנן משום ר' יהושע בן יהוצדק :אפילו קרא ק"ש שחרית
וערבית קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ,וצריך לכווניה דעתיא בפסוק ראשון.
דתניא :שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,עד כאן כוונת הלב דברי רבי מאיר .ואמר
רבא :הילכתא כרבי מאיר.
ואסיר לרמוזיה בעייניה ולאחוויי באצבעתיה ולמיעסק בשפתיה בעידנא דקא קרי
ק"ש ,דאמר רב שמואל ,אמר ר' יצחק בר שמואל בר מרתא ,משמיה דרב :הקורא
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ק"ש אל ירמוז בעיניו ואל יורה באצבעותיו ואל יקרוץ בשפתותיו .ותניא :ר' אלעזר
חסמא אומר :הקורא ק"ש ומרמז בעיניו ומורה באצבעותיו וקורץ בשפתיו ,עליו
הכתוב אומר :ולא אותי קראת יעקב ,משום דקא משוי ליה עראי .ותניא :ודברת בם,
בם ולא בתפלה ,אלא תפלה בלחש.
דבר אחר :בם ,יש לך רשות לדבר ואין לך רשות לדבר בדברים אחרים ,מאי היא?
שיחת חולין.
דבר אחר :בם ,עשם קבע ואל תעשם עראי.
וצריך לאגבוהי קליה כי היכי דשמעי אודניה ,מאי טעמא? שמע כתיב ,השמע
לאזניך מה שאתה מוצא מפיך .ואי קרא בכל לישנא נפיק ידי חובתיה ,דכתיב:
שמע ,בכל לשון שאתה שומע .ולא מיבעי ליה למיגז במילתיה .דתני רב עובדיה
קמיה דרב :ולמדתם ,שיהא למודך תם ,כדי ליתן ריוח בין הדבקים .עני רבא
בתריה :כגון בכל לבבך ,על לבבך ,בכל לבבכם ,עשב בשדך ,ואבדתם מהרה ,על
לבבכם ,הכנף פתיל ,אתכם מארץ.
אמר רבי חמא בר' חנינא :כל הקורא את שמע באותותיה אפילו נתחייב גזר דינה
של גיהינום מצננין לו גיהינום ,דכתיב :בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון ,אל
תיקרי בפרס אלא בפרש ,אל תיקרי בצלמון אלא בצלמות.
ברם צריך למימר ,אילו היכא דקרא ולא השמיע לאזניו מי נפיק ידי חובתיה אי לא?
או דילמא צריך למהדר מיקרא מרישא.
אי נמי :קרא ולא דקדק באותותיה נפק אי לא נפק? מיפלג פליגו בה רבי יהודה ורבי
יוסי ,דתנן :הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו ,רבי יהודה אומר :יצא .ורבי יוסי
אומר :לא יצא .קרא ולא דקדק באותותיה ,רבי יוסי אומר :יצא .ר' יהודה אומר :לא
יצא.
הילכתא מאי? תא שמע ,דאמר רב טובי ,אמר רבי יאשיה :הלכתא כדברי שניהם
להקל ,וכן הלכתא.
ואתחנן שאילתא קמד
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למירחמיה לקודשא בריך הוא בכל לבהון
דכתיב :ואהבת את ה' אלהיך .ותניא ,רבי אליעזר אומר :אם נאמר בכל נפשך למה
נאמר ובכל מאדך וכו' כדאיתא בפרשת קדושים תהיו.
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פרשת עקב
שאילתא קמה
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למקבע מזוזה בפתחיהון
שנאמר :וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ולא נפיק ידי חובתיה עד דכתיב לה
במגילתא דעפיצא ובדיותא מעליא כספר תורה .ומצוה להניחה בתחילת שליש
העליון ,ומצוה להניחה בתוך חללו של פתח ,ומצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות
הרבים.
כתבה אגרת לא יצא .כתבה בשני דפין פסולה .תלאה אחר הדלת לא יצא .בזע
שקפא ועיילא כולה כי עברה לא יצא .רמייה לפותיה דשקפא כנגר יצא.
קבעה מן קדם דלקבעה למלבנה בבבא חק בגודא ואחית בה מזוזה והדר קבע
בבבא לא יצא .מאי טעמא? תעשה ולא מן העשוי .אלא קבע למלבנא בבבא וחייק
ומחית בה מזוזה ופתחא.
שממא פטור ממזוזה .היכי דמי שממה ,פליגו בה רב נחומי ורב יוסף ,חד אמר:
דילת לה שקפא ,וחד אמר :דלית לה תקרה וכיפה.
פליגה דרבי מאיר ורבנן ,דר' מאיר מחייב במזוזה ,וחכמים פוטרין .ומצוה להניחה
בשקפא דימין כד עייל ,שנאמר :וכתבתם על מזוזות ,ואומר :ה' שומרך ה' צלך על
יד ימינך .והני מילי פתחא בראה ,אבל ביתא דאית ליה בבין ולא ידעינן סיפי גוואי
בהדין גיסא עיילין אזלינן בתר דמחית צינורא דדשא ,דאמר ליה ריש גלותא לרב
נחמן :קבע לי מזוזאי .אמר להו :לקבעו להון דשי ברישא ,דאמר רב יהודה אמר
שמואל :במזוזה הלך אחר הכרת ציר.
תנו רבנן :בשעריך ,אחד שערי בתים ואחד שערי עיירות ואחד שערי מדינות ואחד
ש ערי חצירות ,ורפת ולולין ובית התבן ואוצרות יין ואוצרות שמן  -כולן חייבין
במזוזה .אבל בית שער אכסדרה ומרפסת פטורין ,שאין עשויין לדירה .ובית הכסא
ובית בורסקי ובית הטבילה פטורין ,שאין עשויין לכבוד .ושערי מקדש ולשכות
ועזרות פטורין ,שהן קדש .ובתי כנסיות ומדרשות נמי פטורין ,דאיקריין מקדש,
שנאמר :והשמותי את מקדשיכם.
תנו רבנן :המשכיר בית לחברו ,משכיר חייב להעמיד לו דלת ,ולפתוח לו חלונות,
ולחזק לו תקרה ,ולסמוך לו קורה.
שוכר חייב לעשות לו סולם ומעקה ,ולהטיח גגו ,ולעשות לו מרזב.
מזוזה על מי? על השוכר ,וכשיצא לא יטלנה .ומעשה באחד שנטלה ויצא ,וקבר
אשתו ושני בניו .ובגוי נוטלה בידו ויוצא.
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ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן מין ,מסור ,עבד ,שפחה קטן גוי כותי וישראל
משומד פסולין ,שנאמר :וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה,
ושאינו בקשירה אינו בכתיבה.
מזוזה שאינה משורטטת פסולה ,ותפילין אינן צריכין שירטוט ,אילו ואילו נכתבין
שלא מן הכתב ,מאי טעמא? מיגרס גרסינן.
השוכר בית בחוצה לארץ ,כל שלשים יום פטור מן המזוזה ,ובארץ ישראל חייב
לאלתר.
ספר תורה שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה.
כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן חוץ מטבילה ,מאי טעמא? משום דלא חזי
גברא .תניא נמי הכי ,טבל ועלה ,בעלייתו אומר :ברוך אקב"ו על הטבילה .וכד עביד
מעקה ,אומר :אקב"ו על המעקה .וכד מחית מזוזה ,אומר :לקבוע מזוזה.
ארטבן שלח לרבינו הקדוש חדא מרגליתא אנטימיטון ,ושלח ליה :שגר לי מילא
טבא כוותיה .כתב ליה חד מזוזה ושיגר ליה .שגר ליה ארטבן :אנא שיגרית לך
מילה דלית לה טימי ,ואת שיגרת לי מילתא דלא שוה חד פולר .שגר ליה :את
שיגרת לי מילה דאנא בעי למיטר יתה ואנא שגרית לך מילה דאת דמיך והיא
מנטרה לך ,דכתיב :יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה ,חפציי וחפציך לא
ישוו בה .מיד נכנס שד בביתו של ארטבן ולא היה לו אלא בת אחת ובאו כל
הרופאים ולא הועילו לה ,כיון שנטל ארטבן את המזוזה ושם לה על הפתח מיד
ברחה אותה שדה ,ונטל רבינו הקדוש מרגלית לעצמו.
ברם צריך למימר פיתחא דאיכא בביתא ולא רגיל למיעל ולמיפק בה ונפקין בה תורי
וקניינא ,מאי? מי אמרינן שעריך אמר רחמנא ,והאי שער מעליא הוא ,או דילמא
דומיא דביתך ,מה ביתך דרגיל למיפק ביה ,אף ה"נ דרגיל מיפק ביה אין ואי לא לא
צריך מזוזה.
הלכתא מאי? בריך שמיה דקב"ה .כתיב ועשו להם ציצית ,ילמדנו רבינו מה עיסקה
של ציצית ,אלא חלק הקדוש ברוך הוא כבוד לישראל מה שלא חלק לבריה ולא
לאומה אחרת ,שנאמר :לא עשה כן לכל גוי ,וכתיב :כי לא יראני האדם וחי ,ישראל
רואין אותו בכל שעה .בוא וראה ,אמר הקב"ה ,ואל מי תדמיון אל ,האיך אתם יכולין
לצייר דמותי? בים נראיתי כאיש מלחמה ,שנאמר :ה' איש מלחמה ,נראיתי בסיני
כבחור ,שנאמר :דודי צח ואדום .נראיתי בגולה כזקן ,שנאמר :חזה הוית עד
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דכורסוון רמיו ועתיק יומין יתיב וגו' .נראיתי לשלמה כחתן ,שנאמר :בעטרה שעטרה
לו אמו .ורמינהו ,כי לא יראני האדם וחי .ועוד מלאכים אין רואין אותו .אלא הא,
כיצד? כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם ,כן מראה הנגה סביב ,הוא
מראה דמות כבוד ה'.
ומהיכן זכו ישראל לפרשה הזאת ,מברכה שברכן שם .שנאמר :ויברכהו ויאמר ברוך
אברם לאל עליון ,כיון ששמע אברם שמועה זו ,אף הוא נשבע :הרימותי ידי אל ה'
אל עליון קונה שמים וארץ.
אמר הקב"ה :אתה אמרת אם מחוט ועד שרוך נעל ,חייך שאני נותן לבניך מצות
תפילין שנועלת לפני כל המצות.
ולענין שאלתא דשאילנא קדמיכון ,תא שמע ,דאמר רבי יצחק בר יוסף ,אמר רבי
יוחנן :כל מזוזות של בית רבי כנגר היו עשויות ,ופתחא דנפיק רבי לבי מדרשא לא
הוה ביה מזוזה .והא רב הונא הו"ל פתחא דנפיק לבי מדרשא והוה ביה מזוזה? רב
הוה רגיל למיפק ולמיעל בה ,דאמר רב יהודה אמר רב :במזוזה הלך אחר פתח
הרגיל ,וכן הלכתא.
עקב שאילתא קמו
שאילתא :דאילו בי תלתא דכרכו ריפתא חייבין בזימון ולומר נברך.
דכתיב :ואכלת ושבעת וברכת .ואין לי אלא לאחריו ,לפניו מנין? תלמוד לומר:
ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את לחמך וגו' ,אל תיקרי ובירך ,אלא ובריך ,ואיבעית
אימא מהכא:
כבואכם העיר כן תמצאון אותו בטרם יעלה הבמתה לאכול כי לא יאכל העם
עד בואו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקרואים.
וגר שמל ולא טבל ואכיל בהדי ישראל לא מזמנין עליה ,ונשים ועבדים וקטנים אף
על גב דחייבים בברכה ובתפלה ובמזוזה ופטורים מק"ש ומתפילין ,הני מילי
לאזמוני נשים בלחודייהו ועבדים בלחודייהו ,אבל נשים ועבדים אם רצו לזמן אין
מזמנין משום פריצותא .ומאן דאכיל לחודיה ,אי נמי :תרין דאכלין אין אומרים נברך
אלא אם הן שלשה ,ואם הן עשרה אומרים נברך אלהינו ,הרי אמרנו שנים שאכלו
מצוה ליחלק? הני מילי בששניהם סופרים ,אבל סופר ואחד בור סופר מברך ובור
יוצא.
ברם צריך למימר אילו תלתא דאכלי פירות מברכין ברכת זימון אי לא ,אי נמי:
אישתלי ולא ידע אי בריך אי לא בריך ,ונפק לאורחא ואידכר דלא בריך ,מברך היכא
דאידכר ,או דילמא חוזר למקום שאכל ומברך?
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תא שמע ,דתנן :מי שאכל ושכח ולא בירך ,בית שמאי אומרים :יחזור במקומו
ויברך .ובית הלל אומרים :מברך במקום שנזכר .ומחלוקת בשוכח ,אבל במזיד,
אפילו בית הלל מודים דחוזר למקומו ומברך.
הנהו תרי תלמידי חד עבד בשוגג כבית שמאי ,ואשכח יונה דדהבא .וחד עבד
במזיד כבית הלל ,ואכליה אריא .ולענין פירות אין זימון לפירות ואין נוטלין ידים
לפירות ,ושנים שאכלו מצוה ליחלק .וכן הילכתא.

פרשת ראה
שאילתא קמז
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לרחומי חד על חבריה
שנאמר :כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך ,והיכא דבר אוזפיה הוא חייב
לאוזפיה ,דכתיב :כי פתוח תפתח את ידך לו .וכל שאינו מרחם אין מרחמין עליה מן
שמיא ,ולא מיחשב מזרע אברהם ,שנאמר :ולא ידבק בידך מאומה מן החרם,
וכתיב :ונתן לך רחמים ,כל המרחם בידוע שהוא מזרע אברהם ,וכל שאין מרחם
בידוע שאינו מזרע אברהם .ולא מיבעיא דאפשר ליה דחייב לעשות צדקה ,אלא
אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה מהן צדקה ,שנאמר :ועניתיך לא אענך עוד.
אמר רב יוסף :שוב אין מראין לו סימני עניות .ואילו בני מתא דכרו נהרא ,ואית מתא
אחריתי דלית להון מיא ,מיתבעי להון למיתן להון מיא למישתי ,דכתיב :וחי אחיך
עמך .ואי אמרי ניתן לכון דמי בירא ,לא מיתבעי למינסב מינהון ,דתניא :עשרה
דברים התנה יהושע וזה אחד מהם :מעיין היוצא בתחילה מסתפקין ממנו כל בני
העיר ,ואי ליכא בההוא למישתי אינון ובני מתא אחריתי ,חייהון קודמין לחיי אחרים.
ברם צריך למימר הרי דכרו נהרא בעו לחוורי מניהון ,ובני מתא אחריתי בעו
למישתי וליכא להלין מיא אלא למישתי אינון וחוורי מניהון מאי ,כביסה שלהן קודם
לחיי אחריתי ,או חיי אחרים קודם לכביסתן .מי אמרינן במקום כביסה חיי אחרים
קודם ,או דילמא כיון דלא מחוורי מניהון אתו לידי צערא ,והילכתא כביסה שלהן
קודם לחיי אחרים.
תא שמע ,מעיין שבני העיר מסתפקין הימנו חייהן וחיי אחרים חייהן קודם לחיי
אחרים ,בהמתן ובהמות אחרים בהמתן קודם לבהמות אחרים ,כביסתן וכביסת
אחרים כביסתן קודם לכביסת אחרים ,כביסתן וחיי אחרים חיי אחרים קודם
לכביסתן .רבי יוסי אומר :כביסתן קודם לחיי אחרים.
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איסי בן יהודה לא על לפרקיה דרבי יוסי .אשכחיה רבי ישמעאל ברבי יוסי ,א"ל:
מאי טעמא לא אתית לפירקיה דאבא? אמר ליה :טעמא דאבוך לא ידענא ולפירקיה
עיילנא .אמר ליה :ומאי קושיא לך? אמר ליה :דאמר כביסתן קודם לחיי אחרים.
א"ל :הא מדאורייתא היא ,דכתיב :והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתן
ולרכושם ולכל חייתם ,מאי חייתם ,אילימא חיה ממש .והא כתיב :לבהמתם ,וחיה
בכלל בהמה ,אלא מאי היא ,כביסה .וקרי ליה רחמנא חייתם .וטעמא מאי ,משום
דשמואל ,דאמר :ערבוביתא דמנא אתית לידי שיעמום .והילכתא כביסה הוויא
חיותא ,וחייהן וחיי אחרים ,חייהן קודמת לחיי אחרים .וכן הילכתא.
ראה שאילתא קמח
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיפרש מחלבא ומדמא
דכתיב :כל חלב וכל דם לא תאכלו וגומר,
כוליה כדאיתא בפרשת אחרי מות.

פרשת שופטים
שאילתא קמט
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למידן דינא דקודשא ,שנאמר :שופטים
ושוטרים תתן לך בכל שעריך.
ואסיר לדייני לקבולי שוחדא ולאצלויי דינא ולהכיר פנים ,שנאמר :לא תטה
משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד.
וכד אתו תרי בעלי דינין וטענין טענתהון ומזדכי חד מינייהו ,והדרין וטענין טעניתא
אמידי אחרינא ,וחזי זכות לקדמאה ,לא לימא מר מסתייה דקא זכי בקדמיתא
איחייביה השתא ,משום חלישות דעתא דבעל דיניה ,אלא אכל מילתא דחזי ליה
זכותא חייב לזכויי ולאוקומי דינא על קושטא .דכתיב :צדק צדק תרדוף.
תניא :ושוחד לא תקח ,למה נאמר? אם תאמר שלא לזכות את החייב ושלא לחייב
את הזכאי ,כבר נאמר :לא תטה משפט ,אלא אפילו לזכות את הזכאי אסור לקבל
שוחד .כדתניא דאמר רבא :מאי טעמא דשוחדא? כיון דמקבל מידי מיניה אקרב
דעתיה לגביה והו"ל כגופיה ,ואין אדם רואה חובה לעצמו.
ברם צריך למימר שוחד דברים מי שמיה שוחד אי לא .מי אמרינן ושוחד לא תקח
כתיב ,שוחד ממון אסיר שוחד דברים שרי ,או דילמא מאי טעמא ממונא אסיר
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לקבוליה ,משום דמקרבא דעתיה לגביה .כי משחד ליה בדברים נמי הא מיקרבא
דעתיה לגביה ,ואסיר.
תא שמע ,ושוחד לא תקח .אין צריך לומר ממון ,אלא אפילו שוחד דברים .מדלא
כתיב בצע לא תקח .שמואל הוה קא עבר במעברא ,אתא ההוא גברא יהב ליה ידא.
לסוף א"ל :אית לי דינא .א"ל :פסילנא לך לדינא.
וכן הלכתא ,דאפילו שוחד דברים נמי אסור ,וכן הלכתא.
שופטים שאילתא קנ
שאילתא :דאילו מאן דאית ליה דינא בהדי חבריה ומשדר שליחא למיתבעיה בדינא
ואף על גב דקנו מיניה דכל דינא דדיינת וזכיית ומיחייבת מקבל לי מצי אמר ליה:
ההוא דאית דינא בהדיה את לאו בעל דברים דידי את ולא אתינא לדינא בהדך,
דכתיב :ואל הזקנים אמר וגומר ,ואף על גב דקיימא לן דשלוחו של אדם כמותו ,לאו
כל כמיניה דמחייב לאחריני ,עד דכתיב לההוא שליחא הרשאה עילוי דההוא ממונא.
אמרי ,נהרדעאי לא כתבינן אדרכתא אמטלטלי ,אמר רב אשי לאמימר :מאי טעמא?
אמר רבי יוחנן :זה  -שליח לפי שאינו שלו ,וזה  -בעל לפי שאינו ברשותו .פקדון
ודאי ברשותיה דמריה קאי .איכא דאמרי אמרי נהרדעאי לא כתבינן אדרכתא
אמטלטלי דכפריה .דמיחזי כי שקרא .ואי מעות אינון צריך לאקנויי ליה אגב קרקע,
דרב פפא אקני לרב שמואל בר רב אחא תריסר אלפי זוזי דהוה מסיק בי חוזאי אגב
אסיפא דבייתיה ,ואמרי נהרדעאי כל אורכתא דלא כתביה זיל דון וזכי ואפיק
לנפשך ,לאו אורכתא הוא .ואמר אביי :אי כתיב ביה למחצה ולשליש ולרביע מיגו
דמשתעי דינא במקצת ,משתעי דינא אכוליה.
אמר אמימר :אם תפש לא מפקינן מיניה ,רב אשי אמר :כיון דכתיב כל דמתענת מן
הדין עלי שליחא שוויה ,ואיכא דאמרי :שותפא שוויה.
בעל בנכסי אשתו צריך הרשאה ,ואי איכא פירי בארעא ,מגו דמשתעי דינא אפירי
משתעי אגופא נמי.
הני תרי אחי או תרי שותפי דאית להון דינא בהדי אחרינא ,ואזל חד מינהון ודן
בהדיה דינא ,לא מצי חבריה למסתר ליה דינא.
אמר אביי :ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ,ואתא בעל חוב דראובן וטריף ליה
משמעון ,ואזל ראובן ואישתעי דינא בהדיה ,לא מצי אמר ליה :את לאו בעל דברים
דידי את ,דאמר ליה ראובן :במפקך חקליה מגביה עלי הדר .איכא דאמרי :אפילו
שלא באחריות נמי משום דאמר ליה :לא ניחא לי דתיהוי ליה תרעומת עילויי.
ברם צריך למימר ,אילו ראובן דארשי ביה בשמעון ,ושמעון ארשי ביה בלוי .ואתא
ראובן לאיתפרועי מלוי ,מי מצי אמר ליה לאו בעל דברים דידי את ,אי לא .מי
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אמרינן כיון דנכסי דלוי משתעבדין לשמעון ,הווי להו כנכסי דשמעון .ונכסיה דשמעון
משתעבדין ליה לראובן ,או דילמא כיון דעד לא גבינהו שמעון מלוי לא הוו כדשמעון,
ולא משתעבדי לראובן.
פליגו בה רבי נתן ורבנן ,דתניא :ר' נתן אומר :מניין לנושה מנה לחברו וחברו
לחברו ,מניין שמוציאין מזה ונותנין לזה? תלמוד לומר :ונתן לאשר אשם לו.
הילכתא מאי? אם תמצא לומר כרבי נתן ,בחיי שמעון ,אתי ראובן ומתפרע מלוי,
ואפילו ממטלטלי דהא כתב ליה ואפילו מגלימא דעל כתפיי .מת שמעון ,מהו למיתי
ראובן ואיתפרועי מלוי ,מי אמרינן האי ראובן במקום שמעון קאי ,וכי היכי דהוה פרע
משמעון בחייה ואפילו ממטלטלי ,מלוי נמי אתי מפרע ,או דילמא מטלטלי דלוי
במקום דשמעון מוקמינן ,ומיתמי לאו בר איפרועי ממטלטלי הוא .ואף על גב דאית
ארעא ,לוי מצי אמר ליה :מסקת ביה זוזי פרענא.
תא שמע ,דאמר רב נחמן ,אמר רבה בר אבוה :יתומין שגבו קרקע בחובת אביהן
בעל חוב גובה אותה מהן .ואי לאו דסבירא לן כרבי נתן ,דאמר ליה :כי היכי
דמשת עבד ליה לאבוכון הכי משתעבד לי לדילי אמאי גובה מהן מדקיימא לן הלכה
כרבא ,דאמר :מיכן ולהבא הוא גובה ,השתא הוא דקנייה .וטעמא דגבו קרקע אי לא
לאו דמצי אמר ליה :זוזי מסיקת ביה זוזי פרענא .מכלל דמטלטלי דלוי לאחר מיתה
דשמעון לא משתעבדי.
שופטים שאילתא קנא
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לאפרושי דרועא ולועא וקיבתא ומיתן לכהנים
שנאמר :ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה .אמר רבא בר רב הונא ,אמר רבי יוחנן:
אסור לוכל מבהמה קודם שהורמו מתנותיה .ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן :כאילו
אוכל טבלים .ולית הילכתא כוותיה.
ברם צריך למימר כהנת מי שרי למיכל מתנות אי לא .מי אמרינן משפט הכהנים
כתב ותו כתב ונתן לכהן ,הוה ליה מיעוט אחר מיעוט ,ואין מיעוט אחר מיעוט אלא
לרבות .למימר דאפילו כהנת נמי ,או דילמא יליף כהנים כהנים מאמור אל הכהנים,
מה להלן בנים ולא בנות ,אף כאן משפט כהנים כהן ולא כהנת.
תא שמע ,דכי אתא עולא אמר :הבו מתנתא לכהנת ,אלמא סבר עולא כהן ואפילו
כהנת ,איתיביה רבא לעולא :וכל מנחת כהן כליל תהיה .מנחת כהנת נאכלת ,מנחת
כהן אינה נאכלת .אמר ליה עולא :רבי מטונך אהרן ובניו כתיב בפרשה ,רב הונא
אכיל בשביל אשתו ,רב פפא אכיל בשביל אשתו ,רב אידי בר אבין אכיל בשביל
אשתו ,והלכתא כהנות נמי אכלן ,וכן הלכתא.
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פרשת כי תצא
שאילתא קנב
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל לאינסובי לממזרא אתתא בת ישראל
דכתיב :לא יבא ממזר בקהל ה' ,ולא מיבעיא לממזירא דאסיר לבת ישראל ,אלא
אפילו היכא דעבר ונסב מפקינן מיניה .כל בני ובנאתא דהוו ליה ממזירי אינון,
דכתיב :גם דור עשירי לא יבא לו .מאי לו? הלך אחר זרעו.
וכי היכי דממזירא אסיר ליה למינסב בת ישראל ,ממזרת נמי אסירא לאיתנסובה
לבר ישראל ,מאי טעמא? לא יבוא ממזר דקרינן ממזר כתיב ,אמר רחמנא :האי
ממזר הוא ,לא שנא זכרים ולא שנא נקבות ,ואי עברת ההיא ממזרתא ואיתנסיבת
לבר ישראל ,כל בני דהוו לה ממזירי אינון .ואף על גב דכתיב למשפחותם לבית
אבותם ,ואביהן ישראל הוא ,בתרה דידה שדינן להו .מאי טעמא" ,לא יבא לו" כתיב,
הלך אחר פסולו .ולא מיבעיא ממזירא דאסיר למינסב בת ישראל ,אלא אפילו כהן
ולוי דכשירין אינון ,ולבסוף איפציעו או אידכיאו ,אסיר להו למינסב בת ישראל,
דכתיב :לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה' .ולא מיבעיא פצוע דכא וכרות
שפכה דאסיר ליה למינסב בת ישראל ,אלא אפילו נסב איתתא ,ואית ליה בני
בכשרותא ,ובסוף הוה או פצוע דכא או כרות שפכה ,כממזרא שויה רחמנא .הני
מילי היכא דהוה פצוע דכא וכרות שפכה בידי אדם ,אבל בידי שמים כשר.
אמר רבא :דוקא פצוע כתיב למימרא דפציעא בידי אדם הוא ,ולא כתיב הפצוע
למימרא דפצוע ממעי אמו כשר ,והיכא דלית ליה אלא חד ביצה סריס חמה הוא
וכשר ,דתניא :ומעוך וכתות ונתוק וכרות ,כולם בביצים .דברי רבי יהודה .רבי
אליעזר בן יעקב אומר :כולן בגיד .רבי יוסי אומר :ומעוך וכתות בביצים ,נתוק וכרות
בגיד.
תנא דבי ר' ישמעאל בר' יוחנן בן ברוקה אומר :כל שאין לו אלא ביצה אחת אינו
אלא סריס חמה וכשר ,סריס חמה ס"ד ,אלא כסריס חמה וכשר ,היכי דמי פצוע
דכא? כדתנן :איזהו פצוע דכא? כל שנפצעו ביצים שלו ,ואפילו אחת מהן ,ואפילו
ניקבה ואפילו נימוקה וחסרה .כרות שפכה כל שנכרת הגיד שלו .וממאי דהאי פצוע
דכא שנפצעו ביצים שלו ,מכדי לא יבא פצוע דכא סתמא הוא דכתיב .אימא,
מרישיה הוא אמרי היינו דאמר ליה ההוא מרבנן לרבא :ממאי דהאי פצוע דכא
שנפצעו ביצים שלו ובאותו מקום הוא ,דילמא דאיפציע ברישיה הוא ,אמר ליה:
מסתברא הואיל ובכולהו כתיב בהו דורות וקא מזהר על בניהון דפסולין ,והדין פצוע
לא קא מדכר שמא דבניה דפסולין ,ש"מ דאיפציע בדוכתא דמוליד ,אמר ליה:
דילמא חס רחמנא על זרעיה דלא ליפסול אלא מהכא :לא יבא פצוע דכא וכרות
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שפכה ,מה כרות שפכה במקום דמוליד אף פצוע דכא במקום דמוליד .וכרות שפכה
נמי אימא מיאוניה אמר קרא כרות שפכה מי שהוא כרות במקום שפכה ,ואימא
מחוטמו דמקום שפכה הוא? אמר ליה :מי שעל ידי כריתה שופך שלא על ידי
כריתה מקלח ,יצא חוטמו שבין על ידי כריתה ובין שלא על ידי כריתה שופך.
אמר ליה :אין ,מדלא כתב רחמנא כרות משפוך אלא כרות שפכה ,ש"מ מי שעל ידי
כריתה שופך שלא על ידי כריתה מקלח ,יצא חוטמו שבין על ידי כריתה ובין שלא
על ידי כריתה שופך הוא .פצוע ,לא תימא דאיפציעו ביצים אין ,אבל נפצע הגיד לא,
אלא אפילו נפצעו גידי ביצים .דאמר רבא :בכולן פצוע בכולן כרות בכולן דך .פצוע,
בין שנפצעו ביצים בין שנפצע הגיד בין שנפצעו גידי ביצים בין שנפצעו גידי הגיד,
דך  -בין שנידך הגיד בין שנדכו גידי הגיד בין שנדכו גידי ביצים.
ברם צריך למימר היכא דאינקיב הגיד והדר נסתם מי שרי ליה למינסב בת ישראל
אי לא ,מי אמר דומיא דממזר שויה רחמנא ,מה ממזר לית ליה תקנתא אף האי נמי
לית ליה תקנתא .או דילמא האי גברא מעיקרא כשר הוה .מאי טעמא ,דהאי בידי
אדם הוא דאינקיב והשתא איסתתים ליה ,וכיון דאיסתתים הדר לכשרותיה ,או
דילמא לא ,תא שמע ,דתניא :ניקב הגיד פסול מפני שהוא שותת ,נסתם כשר מפני
שהוא מוליד ,וזהו פסול שחוזר לכשרותו זהו למעוטי מאי? למעוטי קרום שעלה
מחמת מכה בריאה או מחמת מכה בוושט שאינו קרום .למימרא דהיכא דאינקיב
והדר איסתתים כשר .במאי איסתתים? אמר אביי אמרה לי אם מייתינן סערתא
ומסרטינן ליה מהאי גיסא ומהאי גיסא דאינקיב בפרזלא לא משום דמיזרף זריף
ושייפנא ליה תרבא ומייתינן לשומשמנא גמלא ונקיט ליה לההוא ניקבא מתרתין
גיסניה ופסקינן ליה לרישיה דשומשמנא וסתים .הני מילי לקטן אבל לגדול כיון
דיהיב דעתיה על אישות ופקע לא סתים ,וכן הלכתא דברא דישראל.

דרשה בעון נדרים בנים מתים
כי תצא שאילתא קנג
שאילתא :דאילו מאן דבעי למינסב איתתא מיתבעי ליה למיבדק ומינסב
מדותקא דמייחס ולא ליקרי לינסיב מדותקא דאית ביה פסילותא וכולי כדאיתא
בפרשת וארא.
כי תצא שאילתא קנד
שאילתא :דאילו שני אחין דמית חד מינהון וברא לית ליה חייב אחיו ליבם את
אשתו
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דכתיב :כי ישבו אחים יחדיו וגו' ,ואי לא ניחא ליה לייבומי חליץ לה ,דכתיב :וחלצה
נעלו מעל רגלו וגו'.
ברם צריך למימר אילו מאן דאמר לא חליצנא ושקלי בי דינא לכרעיה ואחתיה ואתת
יבמה וחלצתיה מי שמה חליצה אי לא מי אמרינן וחלצה נעלו אמר רחמנא,
מדעתיה ,או דילמא חליצה מכל מקום אפילו בעל כרחיה ,ואם תמצא לומר על
כרחיה לא הויא חליצ,ה מיהו חליצה מוטעת מאי? ה"ד כגון שאמרו לו חלוץ לה על
מנת שתתן לך מאתים זוז .אי נמי :חלוץ לה ובכך אתה כונסה ,מאי מי אמרינן? כיון
דמוטעית היא לא הויא חליצה ,או דילמא כיון דמדעתיה קא עביד אף על גב
דמוטעת היא הויא חליצה .ואם תמצא לומר חליצה מוטעת כשירה ,גט מוטעה מאי,
מי אמרינן לא שנא גט ולא שנא חליצה לרצונו בעינן ,או דילמא שאני גט דבעינן
לרצונו.
הלכתא מאי? בריך שמיה דקב"ה כך תנו חכימיא במתניתא דילנא מצות חליצה בא
הוא ויבמתו לפני ב"ד ,שנאמר :וקראו לו .תנו רבנן :וקראו לו ,הם ולא שלוחם,
ודברו אליו דברים שמהוגנים לו ,שאם היה הוא ילד והיא זקנה או הוא זקן והיא
ילדה ,א"ל כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתך .אמר רב יהודה :מצות
חליצה קוראה וקורא חולצת ורוקקת וקוראה .פשיטא ,דהכי כתיב .הא קמ"ל אם
הקדימה רקיקה לחליצה מה שעשת עשוי.
אמר אביי :כי מקרו ליה ליקרוהו לא חפצתי לקחתה ,בחדא זימנא ,וליקרויה לדילה
נמי לא אבה יבמי .רבא אמר :כל אסוקי דיבורא לית לן בה.
רב אשי אשכחיה לרב כהנא ,דהוא קא מצטער לאקרויה לההיא איתתא לא אבה
יבמי בחד זימנא אמר ליה :הא אמר רבא :כל אסוקי דיבורא לית לן בה ,אמר ליה
מודה רבא בלא אבה יבמי.
אמר רבא צריכי דייני למיחזי רוקא דיבמה כד נפיק מפומה ,דכתיב :לעיני הזקנים
וירקה .אמר רבא :אכלה גרגישתא ורקה צריכה שתחזור ותרוק ,דכתיב :וירקה רוק
מחמת עצמה ולא רוק מחמת דבר אחר.
פשיטא ,הוא ארוך והיא גוצא צריכה שתחזור ותרוק ,הוא גוץ והיא ארוכה אינה
צריכה שתחזור ותרוק.
תנו רבנן :היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהו לה שלשה חדשים .בשלמא
יבומי לא מיבם לה דילמא מיעברא מראשון ונמצא פוגע בערות אחיו ,אלא מיחלץ
תחלוץ ,אמרי דרחמנא אמר :אם לא יחפוץ האיש ,הא חפץ יקח .כל העולה ליבום
עולה לחליצה ,וכל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה.
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מעשה באדם אחד שבא לפני רבי יוסי ואמר לו :רבי מהו לחלוץ בתוך ג' חדשים?
קרא עליו המקרא הזה :ואם לא יחפוץ האיש לקחת ,הא חפץ יקח .ושאר כל הנשים
לא ינשו ולא יתארסו עד שיהו להן ג' חדשים ,מאי טעמא? אמר רב יהודה אמר
שמואל ,דאמר קרא :להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך ,להבחין בין זרעו של ראשון
לזרעו של אחרון.
אי בעית אימא שמא יוציא אמו לשוק,
אי נמי :שמא ייבם אשת אחיו מאמו,
אי נמי :שמא יפטור יבמתו לשוק,
אי נמי :שמא ישא אחותו מאביו,
אי נמי :שמא יוציא עבדים לחירות.
לפיכך גיורת שנתגיירה לא תינשא עד שיהו לה ג' חדשים .בשלמא כל הנשים
כדאמר אלא גיורת מאי טעמא? לא שמא יוציא עבדים לחירות,
אי נמי :להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה.
למה לי שלשה? בשלמא שני חדשים לא ,דהיינו ספיקא .אלא תמתין חודש ותנשא
וליחזי אי בתמניא ילדה בר תמניא לא חיי ולא מידי והאי בר תשעה דראשון הוא ,אי
בז' ילדה האי דאחרון הוא ,דאי דראשון בר תמניא לא חיי ולא מידי .אפילו חדש נמי
ספיקא הוא ,מאי טעמא? דילמא לא הוה מיעברא מראשון ,ושהאי חד ירחא גבי
אחרון והדר איעברא ,והאי בר שבעה ירחין דאחרון הוא ,ותמתין ב' חדשים ומחצה
ותנשא ,אי בשיתא ופלגא ילדה האי בר תשעה דראשון הוא ,אי בארבעה ופלגא
ילדה בר ז' דראשון הוא .אמרינן הכא נמי ספיקא הוא ,כי נמי ילדה בשיתא ופלגא
איכא למימר דאחרון הוא ,דאמר מר זוטרא :אפילו למאן דאמר יולדת לט' אינה
יולדת למקוטעים ,יולדת לז' יולדת למקוטעים ,שנאמר :ויהי לתקופת הימים ותהר
חנה ותלד בן ,מיעוט תקופות שנים מיעוט ימים שנים ,וליתי לב"ד וליבדקוה .אמר
רב ספרא :לפי שאין בודקין לנשואות שלא יתגנו על בעליהן ,וליבדקוה כי מסגייא,
אמר אביי :מחפיא נפשה .ותמתין ג' חדשים ואפילו דמעברא מראשון תנשא אלמה
תנן :לא ישא אדם מעוברת חברו ומיניקת חברו גזירה שמא יעשה עוברה סנדל .אי
הכי אפילו דידיה נמי .אלא אי כמאן דאמר משמשת במוך אי כמאן דאמר שומר
פתאים ה' ,הכא נמי לא שנא אלא סתם מעוברת למניקה קיימא ,ודילמא מיעכר
חלבה וקטלא ליה .אי הכי אפילו דידיה נמי .דידיה ממסמסתו בביצים ובחלב .אי
הכי אפילו דחבריה נמי לא יהיב לה בעל ותיבעי מיורשים .אמר אביי :מיכספא
למיזל לבי דינא.
ולענין שאלתא דשאילנא קדמיכון ,תא שמע ,דאמר רבא :חליצת מוטעת כשירה
מעושת פסולה ,גט מעושה כשר גט מוטעה פסול ,והוינן בה גט מעושה כשר היכי
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דמי ,אילימא דאמר רוצה אני ,דכוותה גבי חליצה מעושה כי אמר רוצה אני אמאי
פסולה ,הא אמר רוצה אני .אלא גבי חליצה מעושת דפסולה ,היכי דמי דלא אמר
רוצה אני .דכוותה גבי גט מעושה אמאי כשר ,הא לא אמר רוצה אני ,אלא אמר
רבא :חליצה מוטעת כשירה .גט מוטעה לעולם פסול ,גט מעושה כשר ,והוא דאמר
רוצה אני ,חליצה מעושת אמר רוצה אני כשירה ,לא אמר רוצה אני פסולה.
כי תצא שאילתא קנה
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לשיולי בקצירא ,דאמר רבי חמא ברבי חנינא :מאי
דכתיב :אחרי ה' ילכו כאריה ישאג ואפילו בן גילו נמי וכו' כדאיתא בפרשת אחרי
מות.
כי תצא שאילתא קנו
שאילתא :דאילו שיכבא דשכיב בשבתא עבדינן ליה כל צרכיה וגו' כדאיתא בפרשת
אחרי מות.

שאילתא קנז
שאילתא :דאילו מאן דאגר אגירא מיחייב למיתן אגריה ביומיה
שנאמר :ביומו תתן שכרו ,ואי לא יהיב ליה אגריה ביומיה קאים באסורא ,דכתיב:
לא תלין פעולת שכיר וגו' ,וכתיב :לא תעשוק את רעך ולא תגזול.
היכי דמי עושק והיכי דמי גזל .אמר רב הונא :לך ושוב לך ושוב זהו עושק ,נתתיו לך
זהו גזל .מתקיף לה רב ששת :זהו עושק שחייבה עליו התורה קרבן דומיא דפקדון
בעינן ,דקא כפר ליה ממונא.
אלא אמר רב ששת :נתתיו לך זהו עושק ,יש לך בידי ואין אני נותן לך זהו גזל.
מתקיף לה אביי :זהו גזל שחייבה עליו התורה קרבן דומיא דפקדון בעינן ,דקא כפר
ליה ממונא.
אלא אמר אביי :לא שכרתיך מעולם זהו עושק ,נתתיו לך זהו גזל .ולרב ששת מאי
שנא עושק דקשיא ליה ,ומאי שנא גזל דלא קשיא ליה? גזל דהדר כפריה אי הכי
עושק נמי דהדר כפריה הכי השתא התם אי בגזל כתב מכלל דאודי ליה הכא מי
כתיב או בעושק או עשק כתיב שעשקו כבר .רבא אמר :היינו עושק היינו גזל .להכי
אפקיה קרא בתרי לישני ,לעבור עליו בשני לאוין.
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ברם צריך למימר בלאו דלא תעשוק ולא תגזול קאים עד דפרע ליה ,או דילמא בלא
תלין קאי .מי אמרינן מידי דהוה אעושק וגזל ,או דילמא התם כתיב ביה עד בוקר,
הכא לא כתיב עד בוקר עד בוקר הוא דמחייב ,מכאן ואילך לא.
תא שמע ,דתניא :ממשמע שנאמר לא תלין איני יודע שעד בוקר ,ומה תלמוד לומר
עד בוקר? לומר לך שאינו חייב אלא בוקר ראשון בלבד ,מיכן ואילך מאי? אמר רב:
עובר משום בל תשהא .אמר רב יוסף :מהאי קרא אל תאמר לרעך לא ושוב ומחר
אתן ויש אתך ,וכן הלכתא.

פרשת כי תבוא
שאילתא קנח
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למינהג אבילותא בט' באב ולענויי נפשייהו
שנאמר שמחו את ירושלם וגו' כל המתאבל עליה רואה בשמחתה ושאינו מתאבל
עליה אינו רואה בשמחתה .משנכנס אב ממעטין בשמחה וכשם שממעטין בשמחה
משנכנס אב כך מרבין בשמחה משנכנס אדר ,הילכך האי בר ישראל דאית ליה
דינא בהדי גוי לישתמיט ליה באב דריע מזליה ,ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה.
ושבת שחל ט' באב להיות בתוכו אסורין לכבס ולספר אבל אם חל בה' מותרים
מפני כבוד השבת ,ואם חל להיות ערב ט' באב בשבת אוכל ושותה כל צורכו ומעלה
על שולחנו אפילו כסעודת שלמה מלך ישראל בשעתו .ערב ט' באב לא יאכל אדם
שני תבשילין ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ,וכל העושה מלאכה בתשעה באב אינו
רואה סימן ברכה לעולם ,והאוכל בט' באב כאילו אוכל ושותה ביום הכפורים ,וכל
מצוות הנוהגות באבל נוהגות בט' באב ,אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה
ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ,ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים
ולשנות במשנה במדרש ובהלכה ובאגדות ,אבל קורא באיוב ובקינות ובדברים
הרעים שבירמיהו ,ותינוקות של בית רבן בטלין משום שנאמר :פקודי ה' ישרים
וגומר .ואסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"ז שנאמר :אז ימלא שחוק פינו ,אימתי
ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה? בזמן שיאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה.
ברם צריך למימר עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בט' באב או לא ,תא שמע,
דאמר רבא :עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בט' באב וביום הכפורים וכן
הלכתא.

שאילתות דרב אחאי גאון * בעקבות דפוס וילנא * מהדורה מעוצבת * אתר דעת

298

כי תבוא שאילתא קנט
שאילתא :דאילו גברא דאזל למדינת הים אסיר לה לדביתהו למיהוי לגברא
לעלם ,עד דאתי אפילו חד סהדא ואמר דמית או דקטלוה.
וכן גברא דטבע במים שאין להם סוף אשתו אסורה עד דאתי סהדא ואמר אסקוה
מן מיא כד שכיב והוא ניהו ,אבל מים שיש להן סוף ושהא מן דחזייה שיעור דנפקא
נשמתיה מותרת.
והי נינהו מים שיש להן סוף .אמר אביי :כגון דקאים בחד גידא וחזי להו בארבע
גידני דאי סליק ההוא איניש בהני גידני מיתחזי אבל וודאי כדקאים בחד גידא ולא
חזי להי לארבע גידני דילמא סליק ולא חזא ליה ,הוו להו מים שאין להן סוף.
ולעניין עדות זו ,אפילו עד אחד ואפילו עד מפי עד או מפי אשה ,ואפילו אשה מפי
אשה ואפילו עבד ואפילו שפחה ואפילו גוי .וגוי אם היה מתכוין לא ,אלא אם היה
מסיח לפי תומו מותר .ומעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין על פי בת קול.
אמר [רבה] בר שמואל ,תניא בית שמאי אומרים :אין משיאין על פי בת קול ,ובית
הלל אומרים :משיאין על פי בת קול ,והילכתא כבית הלל.
היכי דמי בת קול? כדתנן :מעשה באדם אחד שעמד בראש ההר ואמר איש פלוני
בן איש פלוני ממקום פלוני מת והלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו חכמים את אשתו.
ושוב מעשה באדם אחד בצלמון שאמר איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכו
נחש ומת ,והלכו ולא הכירוהו והשיאו חכמים את אשתו ,ולא חיישינן לשד ולא
חיישינן לצרה דילמא קא בעיא לקלקולה.
ברם צריך למימר בא גוי ומסהיד מאי ,פשיטא דכל היכא דאיכוון לאסהודי בב"ד לא
תיבעי לך דודאי אסור ,דתנן :ובגוי אם היה מתכוין אסור .כי תיבעי לך מסיח לפי
תומו מאי ,מי אמרינן עדות הוא ואסור ,או דילמא הני מילי היכא דקא מיכוין ואמר
בב"ד שריוה לפלניתא דמית גברה ,אבל היכא דמסיח לפי תומו שפיר דמי.
הלכתא מאי? תא שמע ,דתניא :אבא יודן איש ציידן אומר :מעשה בישראל וגוי
שהיו מהלכין בדרך ובחזירתו היה אומר חבל על איש פלוני יהודי שמת וקברתיו.
ובא מעשה לפני חכמים והשיאו את אשתו על פיו .ושוב מעשה בגוי אחד שאמר:
מאן איכא בי חוי מאן איכא בי חוי מית חוי .והשיאו חכמים את אשתו .וכן הלכתא.
כי תבוא שאילתא קס
שאילתא :דאילו איתתא דאפילא ניפלא בזמנא קדמיתא והדר איעברא וילידה בר
דכר ההוא ברא פטור מלמיתן חמש סלעים לכהנא ,ולענין בכורה נוטל פי שנים וכו'
כדאיתא בפרשת אשה כי תזריע.
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פרשת ניצבים
שאילתא קסא
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיקרי בספרא ובנביא כל יומא בעניינא
דיומא
דכתיב :וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל.
ותניא :משה תיקן להם לישראל שיהו שואלים ודורשין בעניינו של יום הלכות פסח
בפסח ,הלכות עצרת בעצרת ,הלכות החג בחג ,ומפני מה? לפי שאמר אברהם
אבינו לפני הקב"ה :רבונו של עולם ,שמא יחטאו לפניך בני ותעשה להם כדור
המבול וכדור הפלגה? אמר לו :לאו ,אמר לו :ובמה אדע? אמר לו הקב"ה :קחה לי
עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולשת ותור וגוזל ,יקריבו לפני קרבנות ואסלח
לכל עונם .אמר לפניו :רבונו של עולם ,תינח כשבית המקדש קיים ואם גרם העון
ובית המקדש חרב ,מה תהא עליהן? אמר לו :אני מודיע להם סדר קרבנות ,בשעה
שקוראין לפני ,מעלה אני עליהם כאלו מקריבין אותם לפני ואמחול להם עונותיהם.
וכד קרו כהן בראש ואחריו לוי ואם אין שם לוי קורא כהן שני פעמים אבל כהן אחר
כהן לא ,וכן לוי אחר לוי ואחריהן מוקמינן רבנן דממנו פרנסין על הציבור ,ואחריהן
בני תלמידי חכמים הראויים להמנות פרנסים ,ואחריהן בני תלמידי חכמים שנתמנו
אבותיהן פרנסים על הצבור ,ואחריהן ראשי כנסיות ,ואחריהן כל העם .ואי ליכא לוי
כהן קורא תרי זימני ,אבל למיקרי כהן אחר כהן לא .אם אין שם כהן קרי אדם
חשוב.
ואמר אביי :נקטינן אין שם כהן נתפרדה החבילה .וכן לוי אחר לוי לא יקרי ,וכי קרי
מיתבעי לאותובי מתורגמן וליכווני קלייהו כהדדי .ואם אין יכול מתרגם להגביה קולו,
ימעך הקורא קולו ,ובשני ובחמישי ובשבת במנחה ובתענית קורין שלשה בראשי
חדשים ,ובחולו של מועד קורין ארבעה ,ביום טוב ה' ,ביום הכפורים ו' ,ובשבת ז'.
ברם צריך למימר אילו היכא דאיקלע ראש חדש טבת בחול דבעינן למיקרי ד',
שלשה בחד עניינא וחד בחד עניינא ,הי מינייהו מקדמינן שבת וראש חודש לא
מיבעיא לן ,דבשבת קרו כולהון וחד בדראש חדש ,אלא כי קא מיבעיא לן ראש חדש
וחנוכה בחול ,הידא מקדמינן .תא שמע ,דאיתמר :ראש חדש טבת שחל להיות
בחול קרו תלתא בדראש חדש וחד בשל חנוכה ,וכן הלכתא.
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פרשת האזינו
שאילתא קסב
שאילתא :דאסיר להון לדבית ישראל למישתי יין נסך
דכתיב :אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם ,ולא מיבעיא דבשתיה אסיר אלא
אפילו בהנאה נמי אסיר.
דתנן :אלו דברים אסורים ואיסורן איסור הנאה :היין והחומץ שהיה מתחילתו יין,
ולא מיבעיא יין גופיה אלא אפילו חרצנין וזגין דיליה ואיסורן איסור הנאה .וחכמים
אומרים :לחים אסורים יבשין מותרין ,לחים כל שנים עשר חדש ,יבשין אחר י"ב
חדש .ואילו גת של אבן שזפתה גוי אסור לבר ישראל למיעצר ביה חמרא ,עד
דמחוור ליה ומנגב ליה .מאי טעמא? משום דמערבין חמרא בכופרא ,כי היכי
דלבסם חמרא ואי עציר בה גוי חמרא ,אסור לבר ישראל למיעצר ביה עד דמקליף
לזיפתיה ומנגב ליה .ומעצרתא דפחרא אף על גב דמקליף לזפת דיליה אסיר עד
תריסר ירחי שתא ,עד דמלו מיא תלתא יומי מעת לעת ומערן בכל יום ,מידי דהוה
אקנקנים של גוים.
ובמה מנגבה? רב אמר :במים ,והוא הדין לאפר בי רב משמיה דרב אמר :תרתי
תלת ,ושמואל אמר :תלת ארבע .בפומבדיתא מתני הכי בי רב משמיה דרב אמר:
תלת ארבע ,ושמואל אמר :ארבע וחמש .ואמר רבי שמואל בר רב יצחק ולא פליגי,
מר חשיב מיא בתראה ,ומר לא חשיב מיא בתראה ,בעו מיניה מר' אבהו ,הני גורצי
דאמראין מאי? אמר להן ,תניא :מי שהיו גיתיו ובית בדיו טמאין וביקש לעשותן
טהורין ,הדפין והעדשין והלולבין מדיחן והעקלים של נצרים ושל בצבוץ מנגבן ,של
חשיפה ושל גמי מיישינן י"ב חדש .ואמר רב יהודה :הני דווקי דארמיי דמזייא
מדיחן ,דעמרא מנגבן ,דכיתנא מיישנן ,ואי איכא קיטרי שרי להו .ואסיר לבר ישראל
לאגורי נפשייהו או קינייניה ליין נסך ,דתנן :השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך
שכרו אסור.
ברם צריך למימר סתם יינו מי שרי ליה לאגורי או לא? תא שמע ,דההוא גברא
דאוגר ארביה בחיטי לסתם יינו אתא לקמיה דרב חסדא ,אמר ליה :זיל קלינון
וקברינון בבית הקברות דילמא שקלין ליה ונימא ליה בדרינהו אתי בה לידי תקלה
ונקלינהו ונבדרינהו.
אי נמי :נקברינהו מי לא תנן :אחד אבן שנסקל בה ואחד סייף שנהרג בו ואחד סודר
שנחנק בו ,כולן נקברין עמו .התם מוכחא מילתא הני לא ברירא מילתא וכן
הילכתא.
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האזינו שאילתא קסג
שאלתא דאלו מאן מדתייליד ליה ברא מיחייב למימהליה לתמניא יומי וכולי
כדאיתא בפרשת אחרי מות אימור
כך תנו חכימיא במתניתא דילנא ,תנו רבנן :בזמן שהצבור שרוי בצער יחיד הפורש
מהן שני מלאכי השרת המלוין אותו מניחין ידיהם על ראשו ואומרים :פלוני זה
שפירש מן הציבור אל יראה בנחמת הצבור.
ולא יראה אדם הצבור בצער ויאמר אלך אוכל ואשתה ושלום עליך נפשי ואם עשה
כן עליו הכתוב אומר :והנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחוט צאן וגו' ,וכתיב בתריה:
אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון ,עד כאן מדת בינונים.
אבל מדת רשעים מהו אומר ,אתיו אקחה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר מה
כתיב בתריה ,הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין .ואף
צדיק גמור צריך לצער עצמו עם הצבור ,שכן מצינו במשה רבנו שציער עצמו עם
ישראל ,שנאמר :וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ,וכי לא היה
למשה רבנו כר או כסת לישב אלא על האבן ,אלא אמר ,הואיל וישראל שרויין בצער
אף אני אהיה עמם בצער.
שמא יאמר אדם מי מעיד בי ,והלא אבני ביתו של אדם וקורות ביתו ורהיטי גגו הם
מעידין בו ,שנאמר :כי אבן מקיר תזעק וגו' .רבי חידקא אומר :נשמתו של אדם היא
מעידה בו ,שנאמר :משוכבת חיקך שמור פתחי פיך .רבי שילא אומר :שני מלאכי
השרת המלוין לו בחייו הן מעידין בו ,שנאמר :כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל
דרכיך .וחכמים אומרים :איבריו של אדם מעידין בו ,שנאמר :ואתם עדיי נאם ה' ואני
אל אל אמונה.
כשם שהקב"ה משלם שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה שעושין
בעולם הזה ,כך משלם לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין .ואין עול,
כשם שהקב"ה נפרע מן הצדיקים בעולם הזה אפילו על עבירה קלה שעושין כך
נפרע מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין בעולם הזה .צדיק
וישר הוא ,מלמד שבשעת פטירתו של אדם באים כל מעשיו נפרטין לפניו ואומר לו:
כך עשית ביום פלוני וכך עשית ביום פלוני והוא מודה ואומר לו :חתום והוא חותם,
שנאמר :ביד כל אדם יחתום והוא מצדיק עליו את הדין ,ואומר :יפה דנתוני,
שנאמר :למען תצדק בדברך תזכה בשפטך.
תנו רבנן :נטה אדם למות ,אומרים לו התוודה ,שכן מתוודין כל המומתין .ולא בלבד
מומתין אומרים אלא אפילו כל אדם ,שאדם מהלך בדרך דומה כמה שנמסר
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לסרדיוט ,חש בראשו דומה כמי שנתנוהו בקולר ,עלה למטה דומה כמי שהעלוהו
לגרדום .וכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין ניצול ואם לאו אינו ניצול.
ואילו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים ,ואפילו תתקצ"ט מלאכי השרת
מלמדין עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול ,שנאמר :אם יש עליו מלאך מליץ
אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר.
רבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר :אפילו תשעים ותשעה מאותו מלמדין עליו
חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול ,שנאמר :מליץ אחד מני אלף .אמר רבי יצחק:
אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה ,שנאמר :כי שמע אלהים אל קול
הנער באשר הוא שם.
ואמר רבי יצחק :ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואלו הן:
צדקה,
צעקה,
שינוי מעשה,
ושינוי השם,
ויש אומרים :אף שנוי מקום.
צדקה מנלן? שנאמר :וצדקה תציל ממות.
צעקה מנלן? דכתיב :ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יצילם.
בשינוי השם מנלן? דכתיב :שרי אשתך לא תקרא שמה שרי כי שרה שמה ,וכתיב:
וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן.
שינוי מעשה מנלן? דכתיב :וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה
וינחם האלוהים על הרעה.
שנוי מקום שנאמר :לך לך מארצך וממולדתך וגומר ,וכתיב אחריו :ואעשך לגוי גדול
וגו'.
אמר רבי אלעזר :גדולה תפלה יותר ממעשים טובים ,שאין לך שהיו בו מעשים
טובים יותר ממשה רבנו ,ואף על פי כן לא נענה אלא בתפלה ,שנאמר :ויאמר ה'
סלחתי כדברך.
ואמר רבי אלעזר :גדולה תענית יותר מן הצדקה ,שזה בגופו וזה בממונו .אמר רבי
אלעזר :מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה ,שנאמר :גם כי אזעק ואשוע
סתם תפילתי .ואף על פי ששערי תפלה ננעלו ,שערי דמעה לא ננעלו ,שנאמר :אל
דמעתי אל תחרש .אמר רבי אמי :אין תפלתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים
נפשו בכפו ,שנאמר :נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים .הדר אוקים עליה אמורא
ודרש :ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו,
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אעפ"כ והוא רחום יכפר עון ולא ישחית ,קשיין אהדדי לא קשיא ,הא ביחיד והא
בצבור.

פרשת וזאת הברכה
שאילתא :קסד
שאלתא דמחייבין דבית ישראל לשיולי בקצירא
דאמר רבי חמא ברבי חנינא :מאי דכתיב אחרי ה' ילכו כאריה ישאג ,וכי אפשר לו
לאדם לילך אחרי הקדוש ברוך הוא ,והא כתיב :כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא? אלא
אחרי דרכיו של הקדוש ברוך הוא ,וכולה שמעתתא עד ויקבור אותו בגיא.
אמר רבי שמואל בר נחמני ,אמר רבי יונתן :כל העושה מצוה אחת בעולם הזה
מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא ,שנאמר :והלך לפניו צדקך.
והעובר עבירה אחת מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין ,שנאמר ילפתו ארחות דרכם
יעלו בתוהו ויאבדו .ורבי אליעזר אומר :קשורה בו ככלב ,שנאמר :ולא שמע אליה
לשכב אצלה להיות עמה ,לשכב אצלה בעולם הזה ולהיות עמה ליום הדין.
אמר רבי חייא בר אבא ,אמר רבי יוחנן :כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נכשל
באשת איש ,שנאמר :ואשת איש נפש יקרה תצוד .מתקיף לה רבה :נפש יקרה נפש
גבוהה מיבעי ליה ,ועוד איפכא מיבעי ליה ,נפש יקרה אשת איש תצוד ,אלא אמר
רבא :כל הבא אל אשת איש אפילו עוסק בתורה ,דכתיב בה :יקרה היא מפנינים,
יקרה היא מכהן גדול דמשמש לפני לפנים ,אפילו הכי תצדוהו לגיהינום ,כי רם ה'
ושפל יראה.
אמר רבא :בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לאפר פרה ולעפר
סוטה ,וליחשוב נמי עפר כיסוי מצוה איכא הנאה ליכא .תני רב יוסף :והודעת להם
את הדרך וגו' ,והודעת להם זו בית חייהם ,וכולה שמעתתא כדאיתא בפרשת אחרי
מות.
שאילתא :דאילו שיכבא דשכיב בשבתא עבדינן ליה כל צרכיה וכו' כדאיתא בפרשת
אחרי מות.
וזאת הברכה שאילתא קסה
שאילתא :דמיחייבין דבית ישראל למינסב נשי ואולודי בני ומיעסק בפריה ורביה
דכתיב :קחו נשים והולידו בנים ובנות ,ולא מיבעיא ישראל אלא אפילו גוים מיפקדי
אפריה ורביה ,דכתיב :ואתם פרו ורבו.
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ברם צריך למימר אילו מאן דאית ליה וידע בנפשיה דבר אולודי הוא ,מי מחייב
בפריה ורביה אי לא .מי אמרינן כיון דאית ליה בני הא קיים ליה פריה ורביה ,או
דילמא אף על גב דאית ליה מיחייב למיעסק בפריה ורביה ואולודי בני דלא ידע אי
בני דינקותיה מצליחים אי בני דסיבותיה מצליחים ,בריך שמיה דקב"ה אימא כך תנו
חכימיא במתניתא דילנא לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים ,וכי
אית ליה מי מיפטר ,והא אמר רב נחמן אמר שמואל :אף על פי שיש לו לאדם בנים
לא ישב בלא אשה ,משום דכתיב :לא טוב היות האדם לבדו .אמרי ,יש לו בנים
נושא אשה אפילו זקנה אפילו עקרה .אין לו בנים ,נושא אשה הראויה לבנים.
מאי נפקא מינה ,למכור ספר תורה .אין לו בנים ,מותר למכור ספר תורה ,דאמר
מר :אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשה .יש לו בנים ,אסור למכור
ספר תורה ,וכל המוכר ספר תורה אינו רואה סימן ברכה לעולם.
וכמה? בית שמאי אומרים :שני זכרים ,ובית הלל אומרים :זכר ונקבה.
מאי טעמייהו דבית שמאי? ילפי ממשה ,דכתיב :ובני משה גרשם ואליעזר ,וכתיב:
ואתה פה עמוד עמדי .וממאי דילמא על פי הדיבור שאני .אלא מדתני דבי ר'
ישמעאל :שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכימו לו מלמעלה :פירש מן האשה,
והוסיף יום אחד ,ושיבר את הלוחות .פירש מן האשה ,מאי דרש? דרש קל וחומר
בעצמו ,ומה ישראל שלא דיברה עמהן שכינה אלא לפי שעה וקבע להם זמן ,אמרה
תורה אל תגשו אל אשה ,אני שבכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי ואין קבוע לי
זמן על אחת כמה וכמה .ומנין שהסכימו על ידו? דמעיקרא כתיב :לך אמור להם
שובו לכם לאהליכם ,ולבסוף כתיב :ואתה פה עמוד עמדי ,ואי ס"ד מיחייב בפריה
ורביה ,היכי דרש קל וחומר.
ובית הלל מאי טעמיה ,ילפי מברייתו של עולם ,מה התם זכר ונקבה אף כאן זכר
ונקבה.
ובית שמאי אמרי לך התם משום דלא אפשר.
מתניתין דלא כר' נתן ,דתניא :ר' נתן אומר :בית שמאי אומרים :שני זכרים ושתי
נקבות .ובית הלל אומרים :זכר ונקבה .אמר רב הונא :מאי טעמיה דר' נתן אליבא
דבית שמאי? דכתיב :ותוסף ללדת את אחיו את הבל ,ואמר מר :קין ואחותו הבל
ואחותו .וכתיב :כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין ,מכלל דמחייבי.
תניא אידך ,רבי נתן אומר :בית שמאי אומרים :זכר ונקבה ,ובית הלל אומרים :זכר
או נקבה.
אמר רבא מאי טעמיה דרב נתן אליבא דבית הלל? לא תהו בראה לשבת יצרה,
והא איכא יישוב.
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איתמר היו לו בנים ומתו ,רב הונא אמר :קיים פריה ורביה .ור' יוחנן אמר :לא קיים
פריה ורביה .מיתיבי בני בנים הרי הן כבנים ,אמרי ההוא להשלים ,אי להשלים,
אפילו במאה וחד נמי לא .ועוד תניא ,מת אחד מהן או שנמצא אחד מהן סריס ,לא
קיים פריה ורביה .תיובתא דרב הונא תיובתא.
בני בנים הרי הן כבנים ,סבר אביי למימר :ברא לברא וברתא לברתא ,וכל שכן ברא
לברתא אבל ברתא לברא לא.
אמר ליה רבא :מידי הוא טעמא ,אלא משום לא תהו בראה ,אפילו ברתא לברא,
דכולי עלמא תרי מחד לא .איני ,והא אמרו ליה רבנן לר' אבא בר זבדא :סב איתתא
דליהוו לך בני ,ואמר להו :בני ברתי בני דידי נינהו ,אמרי התם דחויי הוה קא מדחי
להו ,דרבי אבא בר זבדא איתעקר מפירקא דרב הונא ורבי חלבו איתעקר מפירקיה
דרב הונא.
רב אחא בר הונא אחדתיה סוסבינתא תלויה בארזא דבי רב נפק מיניה כהוצא
ירוקא .אמר רב אחא בר יעקב :בי שיתין סבי הוינא וכולהו איעקור מפירקיה דרב
הונא ,לבר מאנא דקיימי בנפשי ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה.
אמר רבי חייא בר אבי :אנא מרישי כלי זוטרי דרב הונא והוו עיילין ליה שית מאה
רבנן וכי הוו קיימי רבנן ממתיבתיה דרב הונא ונפצי לגלימייהו סליק אבקא כסי ליה
ליומא ואמרי במערבא קם מתיבתיה דרב הונא בבלאה ,וקרו אנפשייהו יתמי
דיתמי.
ולענין שאילתא דשאילית קדמיכון ,תא שמע ,דתניא ר' יהושע אומר :אף על פי
שנשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו ,ואף על פי שהיו לו בנים בילדותו יהיו
לו בנים בזקנותו ,שנאמר :בבקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידיך.
ואמר רב מתנה :הלכתא כרבי יהושע ,וכן הלכתא.
וזאת הברכה שאילתא קסו
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לקדושי שבתא אכסא דחמרא
דכתיב :זכור את יום השבת לקדשו ,זכריהו על היין בכניסתו ,ואין לי ביום ,בלילה
מניין? תלמוד לומר :את יום ,ומאן דלית ליה חמרא מקדש אריפתא ונפיק ידי
חובתיה ,דכתיב :לקדשו.
ברם צריך למימר דאילו מאן דאיתניס ולא קדיש בי שימשי כי מקדיש למחר ביומא
נפיק ידי חובתיה אי לא .מי אמרינן בכניסתו אמר רחמנא ,וכיון דלא קדיש באורתא
לית ליה תקנתא ,או דילמא שבת אמר רחמא ,לא שנא יממא ולא שנא ליליא .בריך
שמיה דקב"ה אימור כך תנו חכימיא במתני' דילנא:
תנו רבנן :וישמע יתרו ,מה שמועה שמע ובא?
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ר' יהושע אמר :מלחמת עמלק שמע ובא ,שכך כתיב בצידו :ויחלוש יהושע את
עמלק וגו',
ר' אלעזר המודעי אומר :מתן תורה שמע ובא ,שבשעה שנתן הקב"ה תורה
לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו ,ונזדעזעו כל מלכי אומות העולם
ועמדו מהיכליהם ואמרו שירה ,שנאמר :ובהיכלו כולו אומר כבוד .נתקבצו כולם
והלכו אצל בלעם הרשע ,אמרו לו :מה קול ההמון הזה ,שמא הקב"ה מביא מבול
לעולם? אמר להם :שוטים כבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם ,שנאמר:
אשר נשבעתי מעבור מי נח .א"ל :שמא של מים אינו מביא ,אבל של אש מביא?
אמר להם :אף של אש אינו מביא ,שנאמר :ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ .אמרו
לו :ומה קול ההמון הזה? אמר להם :כלי חמדה יש לו להקב"ה בבית גנזיו שהיה
מונח אצלו תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם ,והוציאו ונתנו
לעמו ,שנאמר :ה' עוז לעמו יתן .פתחו כולם ואמרו :ה' יברך את עמו בשלום.
רבי אליעזר אומר :קריעת ים סוף שמע ובא ,שנאמר :ויהי כשמוע כל מלכי האמורי
וגו'.
ואף רחב הזונה אמרה להם לשלוחי יהושע :כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים
סוף וגו' ונשמע וימס לבבנו וגו' ,מאי שנא התם דכתיב :ולא היתה בם רוח ,ומאי
שנא הכא דכתיב :ולא קמה בם עוד רוח ,דאפילו אקשויי נמי לא אקשו .מנא ידעא?
תנא :אין לך כל שר ונגיד שלא בא עליה ,אמרו בת י"ב שנה היתה כשיצאו ישראל
ממצרים ,זינתה מ' שנה שהיו ישראל במדבר ואחר נ' נתגיירה ונסבה יהושע,
אמרה :יהא מחול לי בשכר חבל וחלון ופשתים .תני רב יוסף :והודעת להם את
הדרך ילכו בה וגו' ,והודעת להם ,זה בית חייהם; את הדרך ,זו גמילות חסדים;
אשר ילכו ,ביקור חולים; בה ,זו קבורה; ואת המעשה ,זה הדין; אשר יעשון זה
לפנים משורת הדין.
כתיב :וישב משה לשפוט את העם .תנא להו חייה בר רב מדפתי ,כתיב :וישב משה
לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבקר עד הערב ,וכי איפשר שמשה יושב
ודן כל היום כולו ,תורתו אימתי למדה ואימתי לימדה? אלא לומר לך ,כל דיין שדן
דין אמת לאמתו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית.
כתיב הכא :מן הבקר עד הערב ,וכתיב התם :ויהי ערב ויהי בקר יום אחד .ותנן :על
שלושה דברים העולם קיים :על הדין ,ועל האמת ,ועל השלום ,וכל דיין שדן דין
אמת לאמתו מעלה עליו הכתוב כאילו מילא כל העולם כולו חסד ושלום.
ועד כמה יושבין בדין? אמר רב ששת :עד חצות ,אמר ר' חמא :מאי קראה ,אשריך
ארץ שמלכך בן חורין ושריך בעת יאכלו.
תנו רבנן :שעה ראשונה מאכל לודים ,שניה מאכל ליסטים ,שלישית מאכל יורשים,
רביעית מאכל פועלים ,חמישית מאכל כל אדם ,ששית מאכל תלמידי חכמים.
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אמר מר :רביעית מאכל פועלים ,והא אמר רב פפא :ארבע זמן סעודה לכל היא,
אלא אימא רביעית מאכל פועלים ומאכל כל אדם ,חמישית מאכל תלמידי חכמים,
מיכן ואילך כזורק אבן לחמת .אמר רב פפא :לא אמרן אלא דלא טעים מידי בצפרא.
אבל טעים מידי בצפרא לית לן בה אפילו אלס הוצא .אמר רבי יוחנן משום ר' יוסי בן
זימרא :מניין ללשון נוטריקון מן התורה ,שנאמר :כי אב המון גוים נתתיך ,אב בחור
חביב מלך נאמן ,ור' יוחנן דידיה אמר מהכא :אנכי אנא נפשי כתביה יהבית ,ורבנן
אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבה .רב אשי אמר :יהיבה כתיב נעימים אמריה .דבי
ר' ישמעאל תנא מהכא :כי ירט הדרך לנגדי ירתא ראתה נטתה.
דרש ר' שמלאי :שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו למשה בסיני ,שס"ה בלא
תעשה כנגד ימות החמה ,ורמ"ח בעשה כנגד איבריו של אדם .אמר רב המנונא:
מאי קראה ,תורה צוה לנו משה .תורה בגמטריא שית מאה וחד סרי הוו ,והא
אמרת שית מאה ותליסרי ,אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמעום .בא דוד והעמידן על
אחת עשרה ,שנאמר :ה' מי יגור באהלך הולך תמים ופועל צדק וגו' לא רגל על
לשונו וגומר ,נבזה בעיניו נמאס וגו' כספו לא נתן בנשך וגו' עשה אלה לא ימוט
לעולם .יתיב רבן גמליאל :קא קשיא ליה ,אמר מאן דעבד הני חדסרי כולהו ,הוא
דלא ימוט ,הא עבד פחות ימוט .א"ל ר' עקיבא :וליטעמיך אל תטמאו בכל אלה
בכולהו הוא דלא ליטמא הוא באחרנייתא ליטמי? אלא בחדא מינייהו .הכא נמי
בחדא מינייהו.
בא ישעיהו והעמידן על שש ,שנאמר :הולך צדקות ודובר מישרים וגו' וכתיב בתריה:
הוא מרומים ישכון .בא מיכה והעמידן על שלש ,שנאמר :הגיד לך אדם מה טוב וגו'.
בא עמוס והעמידן על אחת ,שנאמר :כה אמר ה' דרשוני וחיו .א"ל רב פפא לאביי:
אימא דרשוני בכל התורה כולה ,אלא בא חבקוק והעמידן על אחת ,שנאמר :וצדיק
באמונתו יחיה.
ולעניין שאילתא דשאילנא קדמיכון ,תא שמע ,דאמר רבא :מי שלא קידש בלילי
שבת מקדש והולך כל היום ,וכן הלכתא.
וזאת הברכה שאילתא קסז
שאילתא :דאזהרינהו הקב"ה לישראל למיתב בתעניתא בעשרה בתשרי ואפילו
בשבת ואסור באכילה ובשתיה ובנעילת הסנדל וברחיצה ובסיכה ובתשמיש
המטה מדאורייתא
מנלן? חמש ענויין כתיבי ,ועניתם תענו חד לאכילה ולשתיה ואחד לרחיצה ואחד
לסיכה ואחד לנעילת הסנדל ואחד לתשמיש המטה.
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ומחייבינן לאתחולי מאורתא ,דכתיב :בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב ,וכי
בתשעה מתענין והלא בעשירי מתענין ,אלא מיכן שמפסיקין מבעוד יום שמוסיפין
מחול על קודש ,ואין לי אלא בכניסתו דבעינן אקדומי ואפסוקי ,ביציאתו מניין
דמיבעי ליה אחורי עד חשיכה? תלמוד לומר :עד ערב.
ימים טובים מניין? תלמוד לומר :תשבתו .מניין שמקדימין ומעיילין ליה ומאחרין
ומפקין ליה? תלמוד לומר :שבתכם ,הא כיצד? כל מקום שנאמר שבות מוסיפין
מחול על קדש ,כגון :שבתות ויום הכפורים וימים טובים.
תנו רבנן :מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה ,אבל אמרו חכמים מתודה קודם
אכילה ושתייה שמא תטרף דעתו עליו בסעודה ,ואף על פי שהתוודה קודם אכילה
ושתייה יתודה אחר אכילה ושתייה ,ואף על פי שהתוודה ערבית ,יתודה שחרית
ובמוסף ובמנחה ובנעילה .היכן אומרה? אחר תפלתו .ושליח צבור אומר באמצע
התפלה .זהו וידוי חמש תפלות של יום הכפורים אתה יודע ועל חטא וסליק יהיו
לרצון.
ואסור לרחוץ אפילו אצבעו קטנה ביום הכפורים ,דתנן :אסור לרחוץ מקצת גופו ככל
גופו ואם היו ידיו מלוכלכות בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש .ואסור לסוך
מקצת גופו ככל גופו ואם היה חולה או שהיו חטטים בראשו סך כדרכו ואינו חושש.
תנא דבי מנשה ,רשב"ג אומר :מדיחה אשה ידה אחת במים ונותנת פת לבנה קטן.
אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת וגזרו עליו להאכיל בשתי
ידים .מאי טעמא? אמר אביי :משום שיבתא .וקיימא לן כר' יוחנן דאמר בן י"ב
משלימין מדרבנן ,בן י"ג משלימין אותו מדאורייתא.
עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשוב נפשה ,חולה מאכילין אותו עד שיאמר
די ,דתנו רבנן :עוברה שהריחה בשר קדש או בשר חזיר ,תוחבין לה כוש ברוטב,
אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה רוטב עצמו ,אם נתיישבה דעתה
מוטב ,ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו ,שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש,
חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים.
אמר רבי ינאי :חולה אמר צריך ורופא אומר אינו צריך שומעין לחולה ,מאי טעמא?
לב יודע מרת נפשו .רופא אומר צריך וחולה אומר איני צריך ,מאכילין אותו על פי
רופא ,מאי טעמא? תונבא הוא דנקיט ליה וכל ספק נפשות להקל .מי שאחזו
בולמוס מאכילין אותו אפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו ,דתנו רבנן :מי שאחזו
בולמוס מאכילין אותו דבש וכל מיני מתיקה מפני שמאירין את העינים ,אף על פי
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שאין ראיה לדבר זכר לדבר ,שנאמר :ראו נא כי אורו עיני כי טעמתי מעט דבש
הזה .אמר רב נחמן אמר שמואל :מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו דבש .רב הונא
בריה דרב יהושע אמר :סולת נקייה בדבש .רב פפא אמר :אפילו קמחא דשערי
בדובשא.
תנו רבנן :תינוקות אין מענין אותם ביום הכפורים אבל מחנכין אותם קודם שנה או
שתים כדי שיהיו רגילין במצוות ,ואי זהו תינוק שאמרו חכמים מחנכין אותו? רב
הונא אמר :בן ח' שנים ובן ט' שנים מחנכין אותו לשעות ,ורב נחמן אמר :בן ט'
שנים ובן י' שנים מחנכין אותו לשעות .ור' יוחנן אמר :השלמה מדרבנן ליכא אלא בן
עשר ובן י"א מחנכים אותו לשעות ובן י"ב משלימין מדאורייתא בתינוקת ,ובן י"ג
משלימין מדאוריתא בתינוק ,והלכתא כר' יוחנן.
מי שבקש לילך לבית המדרש והיה נהר מפסיק ,מהו שיעבור במים וילך? כך שנו
רבותינו :ההולך להקביל פני רבו או לשמוע דברי תורה והיה נהר מפסיק עובר
והולך ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו .ולחזור ,מהו שיחזור? אמר רב
יוסף :מותר לחזור שאם אתה אוסר לו לחזור אף לילך אינו הולך .ואסור ליתב
תעניתא בשאר יומי שתא עד דמקבל עליה ,יתיב מאי? אמר שמואל :דמי למפוחא
דמלי זיקא.
תניא ,ר' אומר :כל עבירות שבתורה יום הכפורים מכפר חוץ מג' דברים:
הלועג על חברו,
והמיפר בריתו של אברהם אבינו,
והמגלה פנים בתורה.
ר' יהושע בן לוי אמר :אף המבזה תלמידי חכמים.
ור' יוחנן אמר :אף המבזה את חברו בפני תלמידי חכמים.
תנו רבנן :תענו את נפשותיכם בתשעה וכי בט' מתענים והלא בעשירי מתענין ,אלא
לומר לך כל האוכל ושותה בתשעה ומתענה בעשירי מעלה עליו הכתוב כאילו
נתענה תשיעי ועשירי.
תנו רבנן :שאל רבי מתיה בן חרש את ר' אלעזר בן עזריה ברומי ,א"ל :שמעת ד'
חלוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש ,א"ל :ג' הם ותשובה עם כל אחד ואחד ,הא
כיצד?
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עבר על מצות עשה ועשה תשובה ,אינו זז משם עד שמוחלין לו ,שנאמר :שובו
בנים שובבים ארפא משובותיכם.
עבר על מצות לא תעשה ועשה תשובה ,תשובה תולה ויום הכפורים מכפר,
שנאמר :כי ביום הזה יכפר עליכם.
עבר על עבירות חמורות ועשה תשובה ,תשובה ויוה"כ תולין ויסורין ממרקין,
שנאמר :פקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם.
אבל מי שיש בידו חילול השם בעוונותיו אין כח לא בתשובה לתלות ולא ביסורין
למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת .ועל זה נאמר :אם יכופר העון הזה לכם עד
תמותון.
היכי דמי חלול השם? ר' אבא אמר :כגון תלמיד חכם שהולך ארבע אמות בלא
תפילין ובלא תורה .ור' יוחנן ,כגון תלמיד חכם שהוא עומד על המקח בשעה שאין
לו דמים ובני אדם רואין ואומרים שמא בדוחק הוא עושה .רב אמר :כגון תלמיד
חכם דשקיל בשרא מטבחא ולא יהיב דמי לאלתר .רב נחמן בר יצחק אמר :כגון
דאמרי אינשי שרא ליה מריה לפלניא .ורב יצחק בר אבדימי אמר :כגון תלמיד חכם
שחבריו בושין משמועתו.
ברם צריך למימר עוברות ומניקות מהו שיתענו ביום הכפורים ,מי אמר מתענות
ומשלימות ,או דילמא כל ספק נפשות להקל? תא שמע ,דאמר רבא :עוברות
ומיניקות מתענות ומשלימות ביום הכפורים אבל חיה אסורה להתענות עד שלשים
יום ,וכן הלכתא.
וזאת הברכה שאילתא קסח
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למיתב תעניתא ביומא דכיפורי ועוניי נפשייהו
דכתיב :אך בעשור לחדש השביעי יום הכפורים וגו' ,ואסור באכילה ובשתיה
וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה .אמר רב חסדא הני חמשה
עינוין דקתני כל קבל ה' עינוין דכתיבי באורייתא .והני נינהו? אך בעשור לחדש,
ובעשור לחודש שבת שבתון הוא ,שבת שבתון הוא ,והיתה זאת לכם לחקת עולם.
ברם צריך למימר אילו מאן דמיפנק ,אי נמי כייבן ליה כרעיה ,מי שרי ליה למיפק
בגורבא א"נ מיכרך סודרא בכרעיה ומיפק אי לא ,אי נמי מאן דקא בעי למיעל
לדוכתא דאיכא עקרבא וקא בעי לאפוקי ספרא דאורייתא .אי נמי :מיתן ריפתא
לינוקא מי שרי ליה למיסם מסני ומיעל משום סכנת עקרב אי לא .מי אמרינן טעמיה
דסנדל משום עינוגא הוא דאסיר ,והא לא מיענג ,או דילמא סנדל סתמא אמר
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רחמנא וכל דהוא אסיר .תא שמע ,דאמר שמואל :כל מחמת סכנת עקרב מותר ,וכן
לענין מאן דמיפנק שרי למיפק בגורב' דרב יהודה נפיק בסנדלי דהינוני ,אביי נפיק
בדהוצי ,רבא נפיק בדיבלי .רבה בר רב הונא כריך סודרא אכרעיה ונפיק ,וכן
הלכתא.
וזאת הברכה שאילתא קסט
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למעבד מטללתא ומיתב בה שבעה יומי.
דכתיב :חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ,וכתיב בסכות תשבו שבעת ימים ,וכמה
הוי שיעורא דסוכה דנפיק בה איניש ידי חובתיה? כדתניא :כל שמחזקת ראשו ורובו
ושולחנו כשירה .ר' אומר :עד שתהא בה ארבע אמות על ארבע אמות.
ברם צריך למימר הלכתא כר' או כרבנן ,אם תמצא לומר יחיד ורבים הלכה כרבים,
מה הוא שיעוריה דראשו ורובו ושולחנו ,כמה הוי? תא שמע ,דאמר ר' אמי :פס
ארבעה טפחים ומשהו מתיר בסוכה משום דופן .היכי עביד ליה ,מוקים ליה בפחות
משלשה סמוך לדופן וארבעה ומשהו הרי שבעה .מאי קמ"ל אילימא הא קמ"ל דכל
פחות מג' כלבוד דמי ,הא הלכה למשה מסיני היא .אלא לאו הא קמ"ל ,לאפוקי
מדרב דאמר עד שיהא בה ארבע אמות על ארבע אמות.
וקמ"ל הלכה כרבנן דאמר :אפילו כי הוו שבעה פושכי נפיק בה ידי חובתיה ,שמע
מינה .וכן הלכתא.
וזאת הברכה שאילתא קע
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל לנטורי יומי טבי ולאקרוינון מקרא קודש כל חד
וחד בזימניה
דכתיב :אלה מועדי ה' וגומר ,ואסיר למיעבד בהון עיבידתא ,דכתיב :כל מלאכת
עבודה לא תעשו .ולא מיבעיא יומי טבי ,אלא אפילו חולי דמועדא אסור בעשיית
מלאכה.
דתניא :אלה מועדי ה' מקראי קודש ,מה תלמוד לומר? אם לענין שבתות וימים
טובים הרי כבר נאמר אלה מועדי ה' ,הא מה אני מקיים מקרא קודש ,לימד על חולו
של מועד שאסור בעשיית מלאכה.
ועוד תניא :ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ,מה שביעי עצור אף ששה
עצורין ,אי מה שביעי עצור בכל מלאכה אף ששה כן? תלמוד לומר :השביעי עצרת,
שביעי עצור ואין ששה עצורין ,הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה יום
אסור ואיזה יום מותר איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת .ואמור רבנן:
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מילתא דאית בה פסידא שרי למעבד בחולא דמועדא ,ודלית בה פסידא אסור
פשיטא שערי כיון דפסידן שרי למיחצד בחולי דמועדא.
ברם צריך למימר חיטי מאי מי אמרינן כיון דפסדן שרי למיחצד בחולי דמועדא ,או
דילמא הני מילי היכא פסדן דאי שבקן עשרה יומי אבל ארבעה חמשה יומי לא פסדן
מידי ,אם תמצא לומר חיטי אסיר דלא פסדן ,אין לו מה יאכל מאי ,מי אמרינן כיון
דסגי ליה למיזף אסיר ,או דילמא כיון דבעי למיזף עציבא ליה מילתא ולא מקיים
ושמחת בחגך מאי בריך שמיה דקב"ה.
אימור כך תנו חכימיא במתניתא דילנא :ר' אליעזר אומר ,מושכין את המים מאילן
לאילן במועד ובלבד שלא ישקה את השדה כולה .אמר רב הונא :אם היתה שדה
מטוננת מותר.
תניא נמי הכי ,ר' אליעזר בן יעקב אומר :כשאמר משקין את הזרעים במועד לא
אמר אלא בזרעים ששתו מלפני המועד כדי שלא יעפשו את הזרעים .אבל זרעים
שלא שתו מלפני המועד אין משקין אותם במועד ,ואם היתה שדה מטוננת מותר,
ואין משקין שדה גריד לכתחילה ,וחכמים מתירין בזה ובזה.
אמר רבא :ש"מ האי תרביצא שרי לתרבוצי בחולא ,שדה גריד מאי טעמא לאו
אפלא לשוויי חרפא הא נמי אפלא לשוויי חרפא מאי טעמייהו דרבנן לאו אמור רבנן
היכא דאיכא פסידא שני בין חרפא לאפלא הכא נמי שני בין חרפא לאפלא.
תנו רבנן :מרביצים שדה הלבן בשביעית ואין מרביצין שדה הלבן במועד .ותניא
אידך :מרביצין שדה הלבן בין במועד בין בשביעית .לא קשיא ,הא ר' אליעזר בן
יעקב והא רבנן,
וצדין את האישות ואת העכברים במועד .מאי אישות? בריה שאין לה עינים .אמר
רבא בר' ישמעאל ,ואיתימר רב יימר בר שלמיא :מאי קראה? כמו שבלול וגו'.
תנו רבנן :צדין את העכברים במועד ומחריבין חורי נמלים .כיצד מחריבין? רשב"ג
אומר :מביאין עפר מחור זה ונותן בחור זה והן חונקין זה את זה .אמר רב יימר בר
שלמיא משמיה דאביי :והוא דמייתי מתרי עברי נהרא ואי ליכא מתרי עברי נהרא
עד פרסה .רבי יהודה אומר :צדין את העכברים משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן
שלא כדרכו.
תנו רבנן :כיצד כדרכו וכיצד שלא כדרכו? חופר גומא ופורש עליה מצודה ,שלא
כדרכו נועץ עליה שפוד ומכה בקורנס ומרדיד אדמה עליהן.
תניא ר' אליעזר בן יעקב אומר :כשאמרו צדין אפילו משדה לבן הסמוכה לשדה אילן
שמא יצאו משדה הלבן ויחריבו שדה האילן.
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ומקרין את הפרצה במועד ובשביעית בונה כדרכו .תנא :צר בצרור ואינו טח בטיט.
רבי יוסף אמר :אפילו בהוצא ודופנא .אמר רב חסדא :דלא שנו אלא בכותל גינה,
אבל בכותל חצר בונה כדרכו .לימא מסייעא ליה ,בכותל גוהה ברשות הרבים סותר
ובונה כדרכו ואינו חושש ,התם כדקתני טעמא משום סכנה ,איכא דאמרי :תא שמע,
כותל הגוהה לרשות הרבים סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה ,מפני הסכנה אין ,שלא
מפני הסכנה לא .התם סותר ובונה הכא בני ולא סתר .התם נמי ליסתר ולא ליבני,
אם כן מימנע ולא סתר ,אמר רב אשי :מתניתין נמי דיקא דקתני ובשביעית בונה
כדרכו .במאי עסקינן? אלימא בכותל חצר צריכא למימר אלא לאו בכותל גינה.
ומדסיפא בכותל גינה רישא נמי בכותל גינה ,וקתני דמקרין כותל גינה הוא דמקרין
הא דחצר ונפלה בונה אותה .ואם היתה בעיר הסמוכה לכפר סותר ובונה כדרכו
ואינו חושש.
בעו מיניה מרב נמן בר יצחק :מהו למישע שיכרא בחולא דמועדים? אמר להו:
מדאמר סיני הלכה כר' יוסי ש"מ שפיר דמי ,והיינו דתנן :מי שהיה יינו בבור ואירע
לו אבל או אונס זולף וגומר וגף כדרכו ,דברי רבי יוסי .ודלמא הני מילי חמרא דאית
ביה פסידא ,אבל שיכרא לא אמר להו .שיכרא נמי אית ביה פסידא .דאמר אביי :בר
שית סאוי ושיע כבר תמני ולא שיע .אמר רב יצחק בר אדא :מאן תנא שינוי במועד
בדבר האבד דלא כר' יוסי .אמר רבינא :השתא דאמר רב יצחק בר חנא מאן תנא
שינוי מועד דלא כרבי יוסי ,הא דאמר רב חסדא האי אקלידא דאיתבר אסור לתקונה
בחציצא בחולא דמועדא אלא במגלא הילכך אפילו בחציצא שפיר דמי ,דהא אמר
סיני הלכה כרבי יוסי.
אמר רב חמא בר גוריא :הלכות מועד כהלכות כותיים ,למאי הלכתא? אמר רב
דניאל בר רב קטינא :לומר עקורות הן ואינן למידות זו מזו.
שמואל כי דריש בחולי דמועדא מילי דשריין דריש ואזיל כל מילי דשריין וכד דריש
מילי דאסירן דריש ואזיל כל מילי דאסירן.
תנו רבנן :טוחנין קמח במועד לצורך המועד ושלא לצורך המועד אסור .קוצצין עצים
במועד לצורך המועד ושלא לצורך המועד אסור ואין מערימין בכך .מטילין שכר
במועד לצורך המועד ושלא לצורך אסור ואין מערימין בכך ,ורמינהי מטילין שכר
במועד ,אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ,ואף על פי שיש לו ישן מערים ושותה
מן החדש .תנאי היא .דתניא :אין מערימין בכך ,ורבי יוסי בר' יהודה אומר :מערימין
בכך .מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים ושולה פשתנו מן המשרה במועד בשביל
שלא יאבד ,תנא :ובלבד שיעשה בצינעא.
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רב יוסף הוה ליה ההיא כשורה שדר אתייה ביממא בחולי דמועדא ,אמר ליה :והא
תניא :ובלבד שיעשה בצינעא .אמר ליה :צניעותא דהאי ביממא דאי בליליא בעו
גברי יתירי ובעי מדברני דנורא ופרצא מילתא ואוושא טפי.
ולענין שאילתא דשאילנא קדמיכון .תא שמע ,דרב חצדו ליה חצדא בחולי דמועדא,
שמע שמואל ואיקפד ,ואמאי איקפד? והא אמר מר :דשערי שפיר דמי למיחצד
דחיטי הוה אי הכי אמאי שרא רב אין לו מה יאכל הוה ושמואל לא סיימוה קמיה.
והלכתא דשערי שרי דחיטי אסור ,ואם אין לו מה יאכל אפילו דחיטי נמי שרי וכן
הלכתא.

לראש השנה
וזאת הברכה שאילתא קעא
שאילתא :דמחייבין דבית ישראל למתקע בחצוצרתא בחד בתשרי.
דכתיב :בחדש השביעי וגו' ,אף על גב דכתיב תקעו בחודש שופר ,וכתיב :והיה
במשוך בקרן היובל .ותנן :שופר של ראש השנה של יעל ופשוט ,כמן דקיימא כר'
יהודה.
דתנן ר' יהודה אומר :בראש השנה תוקעין בשל דכרין ,ויובל בשל יעלין ,הילכך בשל
דיכרין עבדינן.
אמר רב חסדא :הני תלת מילי אישתנו משחרב בית המקדש ואילך :שיפורא,
חצוצרתא ,וצריך למתקע תקיעה שלשה שברים תרועה ותקיעה דאתקין ר' אבהו
בקיסרין .סימן תשר"ק תש"ק תר"ק .השתא היכי בעי ליעבד מיקמי דמצלי דמוסף
בעי למיקם שליחא דציבורא אכרעיה ,וכולי עלמא יתיב .ונשקול חצוצרתא בידיה,
ומברך בא"י אמ"ה אקב"ו לתקוע בשופר ,ואשר החיינו ,ונתקע בבא קמא תשר"ק
תש"ק תר"ק וניתנייה ונתלייה ,בבא מציעא תשר"ק תש"ק תר"ק ונתנייה בתרייתא
תשר"ק תש"ק תר"ק ונתנייה ונתלייה .ותוב כי נחית שליחא דציבורא ,כי אמר
מלכיות נתקע תשר"ק ולא ניתני ,כדאמר זכרונות נתקע תש"ק ולא ניתני ,כדאמר
שופרות נתקע תר"ק ולא ניתני.
וכל הקולות כשירין .דתניא :היה קולו עבה או דק כשר .וכי דתקע צריך לברך והדר
מיתקע ,כדתנן :כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן .אף על גב דאיכא
למימר דילמא מיקלקל שופר .כי הא דאמר רב חסדא :חוץ מטבילה.
איתמר התוקע צריך לכווניה דעתיה בעידנא דתקע לאפוקי ציבורא ידי חובתן ,ואף
על גב דנפקא ובא אדם אחר דלא ידע למיתקע שפיר דמי לאפוקי ידי חובתיה.
דתניא :אחבא בריה דרבי זירא אמר :כל הברכות כולן אף על פי שיצא ידי חובתו,
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מוציא אחרים ידי חובתן ,חוץ מברכת הלחם וברכת היין שאינו מוציא ידי חובת
אחרים.
ברם צריך למימר מהו לומר זמן בראש השנה ויום הכפורים .כיון דמזמנא לזמנא
אתו ,אמר ,או דילמא כיון דלא איקרו רגלים לא .תא שמע ,שדרו לרב ייבא סבא
לקמיה דרב חסדא לכפריא ומעלי דראש השנה טרף על בבא ,אמר ליה רב ייבא
לרטיבא רפסה לו בדוכתיה בשביל זמן בהיא שעתא יהבו ליה כסא חדיש ואמר
עליה זמן.
והלכתא אומר זמן בראש השנה ויום הכפורים ,והלכתא כרב נחמן דאמר רב נחמן:
אומר זמן אפילו בשוק ,וכן הלכתא.
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