עין משפט
נ ר טצוה
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פרק

כהן משיח

שלישי

מסורת הש״ס

הוריות

סד .א ב ג מיי׳ פרק י שופתא .ט( ביתד של מרא דעין הוא גייץ :המגיח כליו-.מלבושיו :פס כדאמרינן במסכת ברכות :אמר יבא וצהיי אביהם .הא לעושים
מסל׳ ת״ס סל׳ ו
סמג משין יג טור שויע פחמץ .פת האפוי בגחלים :של שיורי הטיסה  .שנשתיירה מלישה :סניפין מפני כבול אביהם :נשגיס משנה .הא דתניא לעיל כשהנשיא
את
מתזיר
.
משיג
שנה:
ע׳
כל
בפיו
שנה.שסדור
ע׳
של
משכה׳למול
נכנס וכו׳ :נסיח מילסא כי ללילן .כלומר נעבד ליה כי היכי דעבד
יויד סי׳ רמיד סעיף נוו
]ונרכ אלפס קידושין סרק "הלמוד שנשתכח הימנו כצר ע׳ שנה :וסימנך .לגרסא שלא תשעה שאם הוא לדידן ואימ דגרסי נתקין מילתא כי ליתנן כלומר נתקין מילשא
א דף רכא :עיש סיטב
שסשמינו סא דרבא לא תדע אס אחר אומר אחד ולא שתים
תורד ,אור דלהוי לזכרון לעולם לדורות אפילו כי
אינן בעולם ואיה דאמרי נתקין מילתא
האימא לחלשא עלמא
נמי[ :ואחד אומר שהים ולא שלש או שמא אחד רב פפא אמר אפילו שופתא מרא גייצי
אסי׳ לגחלים
"אומר שתים ולא שלש ואחד אומר שלש
כי ליתני לומר לו שילמדנו דבר שאינו
ולא ארבע יהא סימן קמיצה כלומר ת״ר חמשה דברים משבחים את *( הלימוד
יודע ללמוד ויתבייש :גלי מוקצים .
סו ד מיי' שס הל׳ ז
מושיע שם סעיף טו :כפוף הקמיצה ונשתיירו מאותן אצבעות האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל
ידרוש לן מסכת עוקצין :לליס ליה .
מושיע
םו ה מיי׳ שם
שאין סדור לו :פשט .פירש :גרס
של יד העומדין לבד שתי אצבעות זקופין חתול והאוכל לב של בהמה והרגיל בזיתים
:
שם
מכאן
ואמה
אצבע
דהיינו
מכאן
כסדרן
והנא .גרס ישנה :אמר  .רבן שמעון
והשותה מים של שיורי רחיצה והרוחץ
ס ח ו סור •ויל סי׳רמר :וזרת מכאן דהיינו שתי אצבעות מכאן
בן גמליאל מאי דקמאדלמא חס ושלום
ואצבע אחד מכאן ובכך תהא זכור שאחד תליו זו על גבי זו ויש אומרים אף המניח
כ ו ׳  :בסר לאויןים .בתר שסיים :ושלו
ס ט ז מיי׳ פיי מסל׳ אומר אחת ולא שתים ואחד אומר שתים כליו תחת מראשותיו חמשהדבריםא(משיבים
ליה .לפיתקא בי מדלשא  :שאלות
זכייה ומתנס סלכס ו
סמג עשי! פב מושיט ולא שלש גורל לא קא חשיב הכא עם את הלימוד פת פחמין וכל שכן פחמין עצמן
דהוה מיפריק מתרץ ומה שלא היה
מתרץ כתבו אינהו הפירוקין ושדו בי
מימ סי׳ רנס סעיף מ  :שאר אצבעות משוס דלא קאי בסדר והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח והרגיל
מדרשא] :תורה מגסון הו׳ .או הס
אצבעות  :נ( האוכל פת ופחמין עצמן בשמן זית והרגיל ביין ובשמים והשותה מים
כחדא חשיב להו :קשים ללמוד .שהעושה
יכנסו לבהמ״ר או אנו נצא אליהם ונשב
אותן יהא קשה לשמוע :העובר תחת של שיורי עיסה ויש אומרים אף הטובל
עמהם[:נהי לאהני לן קמרא לאפון.
אפסרגמל כ״ש תחת גמל עצמו כחדא אצבעו במלח ואוכל הרגיל בשמן זית מסייע
כלומר ראהני לך חשיבותא דאביך דהוית
אב ב״ד אבל למהוי נשיא מי אהני לך
חשיבלהו:המוגר תחת ריסשלגגילה .ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן כשם שהזית
דקא בעיה למהוי נשיא:קמרא .אבננו
כלומר ההולך ומריח ריח נבילה רכל משכה לימוד של שבעים שנה כך שמן
ההולך ומריח היי עובר תחת אותו ריח
מוזהב כדאמרי׳ במסכת שבת בפ׳ במה
ליסטרון .זית משיב לימוד של שבעים שנה ן והרגיל
שהריח הולך ועולה :זוהמא
אשה )דף ננו (:־ .מתני ליה רבי לרבי
אותו כף שבוחשין את הקדרה קרי להו ביין ובשמים :מסייע ליה לרבא ב(דאמר רבא
שממו! גרים אמרים אומרים אילו)לא(
הכי על שס שמעבירין הזוהמא לצרדין חמרא וריחני פקחין :והטובל אצבעו במלח:
היה תמורה לא היה קרב •דתכן במס׳
בבורות בס׳ בתרא)דף סי(קרא לתשיעי
]על שני צריו תרגוס על תרין ססרוהי[ :אמר ר״ל ובאחת כתנאי ר׳ יהודה אומר אחת
עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי
כל הטם מומלץ .כל השורות כולן אפילו ולא שתים רבי יוסי אומר שתים ולא שלש
הן מ א ה  :ועושין לו שתי שורות בלבד:
שלשתן מקודשין התשיעי נאכל במומו
ללימוד
טושין אותן .לבני חכמים שממונים וסימניך קמיצה עשרה דברים קשים
והעשירי מעשר והאחד עשר קרב שלמים
אביהם פרנס על הצבול:םניפין.שמושיבין העובר תחת האפסר ]הגמל[ וכל שכן תחת
ועושהו תמורה דברי ר״מ אמר לו רבי
אותן בצד הזקנים מפני כבוד אביהס גמל ]עצמו[ והעובר בין שני גמלים והעובר
יהודה וכי יש המורה עושה תמורה והא
קיימא לן דאין המורה עושה המורה
דהויין סניפין לזקנים בסניף זה שמצניפין בין שתי נשים והאשה העוברת בין שני
כדתנן במסכה תמורה בס׳ קמא)דף ה(:
לקורה גדולה סני״ף בלע"ז:אלא לקטנים .אנשים והעובר מתחת ריח רע של נבילה
דאנוס הוא אבל יצא לגדולים אינו נכנס
אך בכור שור קדש הן וכו׳ הן קריבין
מים
ויושב במקומו דפושע הוא משום דהוה והעובר תחת הגשר שלא עברו תדתיו
ואין תמורתן קריבין ומעשר יליף
ליה למיבדק נפשיה :הלי שלא יתרסק .מ׳ יום והאוכל פת שלא בשל כל צרכו
עברה עברה מבכור כתיב הכא כל
אשר יעבור תחת השבנו וכתיב התם
רהיוצא לפנות ביוס צריך שיתרחק מן והאוכל בשר מזוהמא ליסטרון והשותה
בבכור והעברת כל פנןר רחס וגו׳:
הדרך כדי שלא יהו אחרים רואים אותו מאמת המים העוברת בבית הקברות
אמר

והמסתכל בפני המת ויש אומרים אף הקורא
כתב שעל גבי הקבר ת״ר ("כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואין יושבים עד שאומר להם שבו כשאב
ב״ד נכנס עושים לו שורה אחת מבאן ושורה אחת מכאן עד שישב במקומו כשחבם נכנס אחד עומד
ואחד יושב עד שישב במקומו יכני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שרבים צריכים להם מפסיעין על ראשי
העם יצא י( לצורך יכנס וישב במקומו בני ת״ח שממונים אביהם פרנס על הצבור בזמן שיש להם
דעת לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם ואחוריהם כלפי העם בזמן שאין להם דעת לשמוע נכנסים
ויושבים י 0לפני אביהם ופניהם כלפי העם רבי אלעזר בר ר׳ ]צדוק[ אומר אף בבית המשהה עושים
אותם סניפין ]אמר מר[ יצא לצורך נכנס ויושב במקומו אמר רב פפא לא אמרו אלא לקטנים אבל
לגדולים לא הוה ליה למבדק נפשיה מעיקרא י( דאמר רב יהודה אמר רב לעולם ילמד אדם עצמו
להשכים ׳ולהעריב כדי שלא יתרחק י()אמר דכא( האידנא דחלשא עלמא יאפילו לגדולים נמי רביאלעזר
ב״ר ]צדוק[ אומר אף בבית המשתה עושים אותם סניפים אמר רבא בחיי אביהם בפני אבידט א״ר
יוחנן ח( בימי רשב״ג נישנית משנה זו רבן שמעון בן גמליאל נשיא רבי מאיר חכם רבינתןאב״דכיהוה
רשב״ג התם הוו קיימי כולי עלמא מקמיה כי הוו עיילי רבי מאיר ורבי נתן הוו קיימי כולי עלמא
מקמייהו אמר רשב״ג לא בעו למיהוי היכרא בין דילי לדידהו תקין הא מתניהא ההוא יומא לא הוו
רבי מאיר ורבי נתן התם למחר כי אתו חזו דלא קמו מקמייהו כררגילא מילתא אמרי מאי האי אמרו
לחו הכי תקין רשב״ג אמר ליה ר״מ לרבי נתן אנא חכם ואת אב״ד נתקין מילתא כי לדידן מאי נעביד
ליה נימא ליה גלי עוקצים דלית ליה וכיון דלא גמר נימא ליה °מי ימלל גבורות ה׳ ישמיע כל תהלתו
למי נאה למלל גבורות ה׳ מי שיכול להשמיע כל י( תהלותיו בעבריה והוי אנא אב״ד ואת נשיא
שמעינהו רבי יעקב בן רןשי אמר דלמא חס ושלום אתיא מלתא לידי כיסופא אזל יתיב אחורי עיליתיה
דרשב״ג פשט גרס ותנא גרס ותנא אמר מאי דקמא דלמא חס ושלום איכא בי מדרשא מידי יהב דעתיה
וגרסה למחר אמרו ליה ניתי מר וניתני בעוקצין פתח ואמר בהר דאוקים אמד לחו אי לא גמירנא כסיפיתנן
פקיד ואפקינהו מבי מדרשא הוו כתבי קושייתא ]בפתקא[ ושדו התם דחוה מיפריק מיפריק דלא הוו
מיפריק כתבי פירוקי ושדו אמר להו רבי יוסי תורה מבחוץ ואנו מבפנים אמר להן רבן ]שמעון בן[
גמליאל ניעיילינהו מיהו ניקנסינהו דלא נימרו שמעחא משמייהו אסיקו לרבי מאיר כ( אחרים ולר׳ נתן
יש אומרים אחוו להר בחלמייהו דלו פייסוהו ]לרבן שמעון ב״ג[ רבי נתן אזל רבי מאיר לא אזל אמר
לי('דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין כי אזל רבי נתן אמר ליה רשב״ג נהי דאהני לך קמרא דאבוך
למהוי אב ב״ד שויניך נמי נשיא מתני ליה רבי לרבן שמעון בריח אחרים אומרים אילו היה תמורה
ג

א( צ״א יפיס לתלמוד
האוכל מת הטין ואציל
הפין עצמן:ג( יומא עי:
]סנסדרץע:[.נ(]מיספי
סנהדרין פ׳ז[ :ד( ]עיין
סוס׳ ינמות ר,ס :ליס מי
שצריך[ :ה(ס'אאחורי:
ו( גרנות ס כ  ( t : .סיא
לא גרסי ועיי ניש :
ח( ]עי׳ תוס׳ ניק צד:
ל״ס כימי[ :פ( מגילי:
יח .מכותי :.י( ]צ׳ל
תהלתו[ :כ( ]עיי מוס'
סוטה יב .דיה אמרים[:
ל(סנסלרי]ל].גיטי]נב:[.
ט( צ״ל בית יל :
נ( ]דבור זס שייך לעיל
אמר דינור פת פחמין[:

»(«SIO

תוספות הרא״ש
וסטנך קמיצה .וסימנך
שלא תטעה
לומר שמא מל אמר אחת
ולא שתים ומל אמר
שתים ולא שלש .או שמא
אחד אומר שתים ולא
שלש ואחל אומר שלש ולא
ארנע  .יסיס סימנך
קמיצס  .כלומר כפוף
סקמיצסוישארב׳ אצבעות
זקופי! ואצבע מצד זס .
ונזם תזכור שא׳ אומר
אחת ולא שתים .וסא
ללא קאמר וסימנך אמס
שאס תכפוף אצבע אח׳
סארוך ששמו אמס ישארו
כמו כן אצכע מכאן
וזרת מכאן וקמיצה מכאן
משום לדרך לכפוף הקמיצה
כלי לקמן נקט קמיצס.
אי נמי ללא סוי סימן
מסוים כ״כ לאיכא למימר
אגולל מןסמנין ויסיי
שתים מכאן ושתים מכאן
אבל כשתכפוף הקמיצה
וישאר רק סזרמ מצל א׳
ממילא ילענא לאין מ ו ז ל
בכלל לאיא לומר אחד
ולא שלש :גרם ותנא.
נמשנת עוקצי):

ב

ג

ה

״( בכל הס״י סגי׳ נגמ' וברש״י תלםוד נכל סעמול וכציל

לא

״

תסליס קו

מסורת הש׳׳ס

כ ה ן משיח

פרק

שלישי

הוריות

יד

תוספות הו־א״ש

להביא שים אומן בתוך ביהו אלא כשהוא רוצה נהקת דס ה( היה האומן אמלוכלמאןלאמרמלסא
א( ]בבורות ס : [.אמר ליה האויב סמו מרמס לנצח  .למשמע אע״ס שכבר מתו מרבות
ולא מפרט להוידשא.
ב( ברבות סל :.נ( ביב
שררות
לנהוג
רצה
שלא
דגלסי
ואית
מקיז
היה
ושם
דרבה
לביתיה
על
גמרא קמה ::ד( בלפויי לנצח ואין יפה להזכירם :אמי' רבי .רעניו הוה הכא לא נהוג ענותנותא
אמר פלמי מנייהו מלתא
בעצמו כל אותן שנים שמלך רבה כלומר שלא היה לו פנאי להקיז)רכל סוה( ]זנולהו[
ר נ א  :ה( ]בגרנות פי' יתירא דאמר משום רבי מאיר ולא ר5ה לומר בהדיא אמר ר״מ :סיני
רש׳י שסיס רב יוסף
אפרין ואילו לאני׳ לא
הולך לביס סרופא[  :מליו .מי ששנה משנה וברייתא סדורין לו כנתינתן מהר סיני :וסד
עצמו אלא היה עוסק כל שעה בהורה לפני ר ב ה  :חזייה לאביי דגבה אפרן מוייס רגא לאביי
מ ב ס רישא .כלומר ראה
ו( ביש מיז:
אמר טוקרהרים.למריף ומפולפל בתורה תורה אור
רישיה .כלומר ראה לו הרמת ראש :לו סרמי 1ראש וסלסלת
דמשמיא פנים מממת ללא איפרן
ואמור
פסח.
אע״ס שאין משכה וברייהאסדוךן לו כל לא היה קרב אמ־ לו טי הם הללו שמימיהם
לרשא ליה נחמני
אביי קרו
רבותא
נחמני ליה
פסקו
ליס מלתא אמר ליס נחמני
] אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים אמר
^
^
^
^
ו()ואיכא דאמרי דבלשון גנאי קרי ליה פתח ואימא  cmלקמן
נחמני כלומר עדיין אתה תלמידו של למן שמיא פסקי לן־
תוספות הרא״ש מהר סיני אבל לא היה מפולפל כרבה! ליה בני אדם שבקשו לעקד כבודך וכבוד
רב נחמן( :מריו ומקשה .מתוך פלפול רבותא.וסי׳ רב סאי גאון
אפילו אומנא
לניתים הכל צריכי! למרי ססיא .כלומר רב ייי^בית אביך אמר ליה °גם אהבתם גם שנאתם
זיל א( ואניי נחמני שמו
לא קרא .הלנס
יהירא רהוה ליה הוה מקשה ומתרץ ומפרשי' גכמס דוכס׳
אמרליה°האויבתמו
אבדה
כבר
קנאתם
מהמון עס סולכין לבית יוסף היא מרי חסיא שמשנה וניייתאתהליסגם
אבל רבה בר מתנה לא הוה חריף כל בגמרא ונקנף )נןל( רבנן
האומן להקיז רם .
וברייתא אבוהון דהלבתא :״ חרבות לנצח אמר ליה הני מלי היכא דאהנו
*™g^^JLE
כך אלא מתוך שהוא שוהה ומעיין יפה מ ר אמסי לרגס בר
וסנכבריס קוראים לאומן סיני דמשנה
נחמני סוס ותלמידו וכיון
ובאלניתס וכיכ סשפיל
לקחא אומנא לביסיה לא קרא .שלא רצה מעשייהו רבנן לא אהנו מעשייהו הדר
יפה מסיק אליבא דהלכתא:
דסוס שמו נחמני כשם
עצמו שלא רצם
הדרן ע ל ך כהן מ ש י ח וסליסא ל ה אנוסי לרנס לא סוס קרא
את סאומן לביתו .ורב לנהוג שררה בעצמו כל אותן השניסשמלך אתני ליה אמרו משום רבי מאיר אילו היה
לויבכלשנותיונחמני גשם
שלחו
כר
סאי גאון פי'
מ ס כ ת הוריות
עליף והשפיל רבה אפילו בהאי שררותא שלא רצה תמורה לא היה קרב אמר רבא אפילו רבי
אנוסי אלא לסוס קרא ליס
מתם סיני
אניי כלשון ארמי כאדם
לצס
ולא
עצמו
רנ יוסף
דעגווחנא הוא תנא א( אמרו משום ר״מ אמר
שקורא אבי וסליק ליה
לנהוג שררס כפני רנה
סיס חולק לו רנס ככור ר״מ לא אמר אמר רבי יוחנן פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עורן אניי .וכיון שסיס מן
האטת והגדולה קרמה
ואפי' מקי! דם לא קרא
אותו לכיתו לפי שסיו הרים עדיף ב( רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קודם שלחו להו סיני עדיף ג(דאמר רבנן סכי מכיל זיל :
איבעיא לסו רני זירא
מושי! כל צרכו נכיתו של
ר נ ס  .וסרמים זיל סי׳מר הכל צריכין למרי חטיא ואפילו הכי לא קביל רב יוסף עליה מלך רבה עשרין ותרתי שנין והדר ורנס גר מתנם סי
כך סואיל שסשפיל רנ מלך רב יוסף וכל שני דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא חליף אביי ורבא ורבי זירא ורבה מנייסו עליף .נסיק מינם
לסיכילמתרמיכזוומ5מרו
׳יסף את עצמו ולא רצס
לנהוג שררס כפני רכס בר מתנה הוו יתבי והוו צריכי רישא אמרי כל דאמר מלתא ולא מפריך להוי רישא דכולהו איפריך דאביי עלמא למל מנייסו ובעיא
סי מנייסו עדין* .וסשתא
סגינס זנות ענותניתו
מתנה
רב
בר
ורבה
זירא
רבי
להו
איבעיא
ואימא
פתח
נחמני
א״ל
רישא
דגבה
לאביי
רבה
י(
חזייה
איפרך
לא
מפרש)נמס( ]מלס[ ללכל
עליו ועל אנשי ניתו שלא
מר מנייסו .ר' זירא חריף
הי מנייהו עדיף רבי זירא רדיף ומקשה ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק מאי תיר^:
חלס אחד מסס כל השנים
ומקשה מתוךסילפולא סיס
שמלך רנה ואפי' אומן
יורע להקשות ולתרן)מי
להקיז לס לא קרא לניתו.
לא( ]מיר[ סוס ירע
והדין פירוש מסתנר לן:
לאסוקי שמעתמא אליבא
אביי ורנא ורנ זירא
יל אלא שוסס ומעיין יפס
ורבה נר מתנה סיי יתנו בהללי והוו צריכי רישא .כלומר היו צריכין למנות ראש עליהס לאומה שעה בלי שישנה
להלכתא רגם גר מתנם מתון ומסיק כלומר לא סיס מפיצפנ וחריף כיב נהקשות ולתרץ מ בתיקו:
להם ויסרר לסם משניות ונרייתות וסם יקשו לו והוא מתרן ולפי שהיו כלס חנמיס ונבונים ראויס לסיות ראשים ולא
על למסלקא ליס שמעתי'אליבא דסלכתא מאי סי מנייהו עדיף וסלקא
אחר• מסס נפוף לחנירו ולא סיס אפשר לאחל מסם למנות את השני נל׳ שלא.יתקנאו נו שלישי או רניעי .לפיכך
הדרן עלך כהן משיח וםליקא ל ה מ ס כ ת הוריות א( עי׳ נערון ערך אניי.

הדרן עלך כהן משיח וסליקא לה מפכת הוריות

ם פ ר ש ד ה צופים
מפתח בולל בל מאמרי הש״ט המפוזרים בלשון רבינו הרא״ש ז״ל שלא במקומן
חברו הרב הגאון האמתי כו׳ מו״ה
דף ה ע״ב ור״י ו ר ״ ש ש ב ט א ח ד דאיקדי ק ה ל מ נ ״ ל .
הרא״ש בברכות פ ״ מ ס י ׳ א ׳ :

בצלאל רנשבות

זצ״ל מפראג בעהמ״ס הורה גבר כו׳.

דף יג ע״ב כ ש ה נ ש י א נכנה כ ל ה ע ם ע ו מ ד י ן ואין יושבין
ע ד ש י א מ ר ל ה ם ש ב ו  .הרא״ש כקדושין פ ״ א ס י ׳ נ מ :

דף יד ע״א ר ב יושף היני ר ה ה ע ו ק ר הרים .הרא״ש בשבת
פ ״ ב ס י ׳ כג:

