
  מצות בני נח חולין צב' ל      ד"בס

תלמוד בבלי מסכת חולין דף צב עמוד א 
רבי . ואומר אליהם אם טוב בעיניכם הבו שכרי ואם לא חדלו וישקלו את שכרי שלשים כסף+ א"זכריה י+והיינו דכתיב 
אלו שלשים מצות : עולא אמר, שאומות העולם מתקיימים עליהם, אלו שלשים צדיקי אומות העולם: יהודה אומר

 שאין שוקלין בשר המת -ואחת , שאין כותבין כתובה לזכרים אחת: ין מקיימין אלא שלשהוא, שקבלו עליהם בני נח
  .  שמכבדין את התורה-ואחת , במקולין

  
י מסכת חולין דף צב עמוד א "רש

  .ומהכא הוא דקא יליף ]בלא נתפרשו -שלשים מצות 
ר לתשמישן אין נוהגין קלות ראש פ שחשודין למשכב זכור ומייחדין להם זכ" דאע-שאין כותבין כתובה לזכרים 

  . של אדם-בשר המת  .במצוה זו כל כך שיכתבו להם כתובה
  . באיטליז שאין אוכלין אותו בפרהסיא כל כך ואני שמעתי בשר המת בשר בהמה שמתה מעצמה-במקולין 

  
  חולין דף צב עמוד ארנשבורג מהר״ב הגהות

 מפרשד ע״א קג דף פכ״א ג׳ חלק ין דחקור מאמר מאמרות עשרה עי׳ נ״ב .נתפרשו לא מצות שלשים ״ה דרש״י] ב
 דף ע״זד בופ״ ע״א צ״ו ףד ר״הד ״אפ מראה יפהו ׳ד דעמו ״הכתק ףד יחוי פ׳ב וארת יפה ועי׳ םשלשי לכולהו להו
 :בע״ ק״צ

  
 )מנחם עזריה מפאנו' ר (חלק ג ממאמר חקור דין פרק כא ספר עשרה מאמרות

   :הן ואלו ההנשד גי בפרק כדאיתא שלשים ופרטןת כלליו מצות שבע זולתם לכל ויתר ראה ואז...
  
I( יה אלתונטפלו אלילים תודעב ראשונה  

 אלילים תודעב )1
  באש מעביר )2
 סםוק )3
 מעונן )4
 מנחש )5
 מכשףו )6
 ברח וברח )7
 אוב )8
 ידעוני )9

 המתים אל רשוד )10
   עלי וזהרמ נח בן מכשף בפרשת רוהאמ כל דאמר סיוי כרבי
 :מצות עשר הרי

II( אליה תונטפלו עריות גלוי שנית  
 עריות גלוי )11
  אתת פרו )12
 עשה במצות שתים ורבו )13
 בהתובכדו יח אפי׳ זכורה ואסור )14
 בהמה כלאיו )15
 והסרוס )16
 אילן ׳בוהרכ )17

   :מוךסב עיין שבע הרי
III( אליה טפלה ישראל של לועו וסותר דמים שפיכות ישיתלש 

 אליה טפלה דמים שפיכות )18
  ישראל של לועו סותרו )19

  : םישת הרי
IV( אליה טפלה התורה וכבוד ה׳ ברכת רביעית  

 ה׳ ברכת) 20
 אליה טפלה התורה וכבוד) 21
 לדוג ככהן הוא הרי בה העוסק נח שבן להם שניתנה בתורה לעסוק וכן )22

  :שלש הרי
V( יהלא טפלה אלינו רשהת מובתור קסולע ושלא גזל חמישית 

 גזל) 23
 יהלא טפלה אלינו רשהת מובתור קסולע ושלא) 24

  :שתים הרי
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VI( אליה טפלה וישבות ולא עולם של ולישוב יןינדה ששית  
 עולם של ולישובין ינדה) 25
 אליה טפלה וישבות ולא) 26

  :שתים הרי
VII( אליה ונטפלות החי מן אבר שביעיתו 

 אליה ונטפלות החי מן אבר) 27
 החי מן דם) 28
 ונבלה )29
 המת ובשר )30

  :רבעא הרי
  
  שלשים כלן פרסמ
  

 משהת מתור דיןלמ אין כי לשתים בזה נחלקה הלמ היקש לא תרי״ג פרסמב ינו אלהיא אחת הומצ בורו שפרו פי על אף
 ולא עשה והן לשתי׳ שנתלק היא יןדינ ומצות לנוולהםב תחש אחת ורבו פרו לעולם נמי אי • חנ ניב לתורת רבינו
 שאינו כמו היו 'הראשוני רותוהד לכל נותבוהקר לוע תעשה ולא משפט עשה רש״י ופירש בגמרא כדאיתא תעשה
 ואתיאה ״ג בפרק דאיתנהו מתלת בר תומית בערא בפ׳ נשנו ה אלכלו חכמים דברי כל לקיים לי אהנר כך שהווע מצווה

 אדם ובשר זכור היינו קאמרןד תלת והני פליגי ולא אדח ראמ ומר אדח אמר מרד אמוראי כלהוו איתנ ככלהו שמעתין
 שמתה דהיינו נבלה ילאפוק י חואה ראש רמש כל מדכתיב די׳הל בפסיקתא הל דמתני׳ הנבל בשר נמי ואיכא תורה וכבוד
 ולא תאכל אכול כתיבדמ ראשוןהם לאד הותרה גוונ׳ האי דבכי שאמרו ותמית ארבע בפרק תוספוהת כדברי ושלא מאליה
 או א׳ורפ ללהמית הותר אלמא • כשר לאכול וענף יהח בהמה להמית לו הותר לא מיהת עלמא וליהדכ החי מן אבר

 רבדב םדא להחטיא לנו מותר שיהיה מיניה וקדתי לא ויתר ראה גבי אמרינןד והא בבשרן יאשתר והדר •  מעורן ליהנות
 ןלית ידיםתוע להם הותרו אלא אותו תשליכון לכלב תורה אמרה שובפיר וח נןבל יחה מן אבר םדא יושיט לא תניא האד

 כמי אלא שכר תןמ להם יןא אותן קיימו שאפי׳ להם הותרו נמי אי ״ד ירקפב בארנוהו ושנה שעבר כמי דיןה את
ה שע אפי׳ התור כלא לשהותן שלא תבושחמב חש מעיקרא שבשבילן נדחות שמותנ עוד אין כי ועושה מצווה שאינו
 :אחת

 
פרשת ויחי פרשה צח ) וילנא(בראשית רבה 

כ "א,  ישראלאליו גוים ידרושו לא) ישעיה יא(' שנא, ר חנין אין ישראל צריכין לתלמודו של מלך המשיח לעתיד לבא"א
) זכריה יא(ד "הה, וליתן להם שלשים מצות, לכנס גליותיהן של ישראל, למה מלך המשיח בא ומה הוא בא לעשות

ל לרבי יוחנן לא "א, רבי יוחנן אמר אלו שלשים מצות, רב אמר אלו שלשים גבורים', ואמר אליהם אם טוב בעיניכם וגו
  . דעתיה דרב בשעה שישראל זוכין רובן בארץ ישראל ומועטן בבבלעל , שמיעא לרב שאינו מדבר אלא באומות העולם

  
)שמואל יפה בן יצחק אשכנזי' ר (סימן ידפרשה צח פרשת ויחי יפה תואר בראשית רבה 

 כגון מצות 'ו ה"לא ליתן אלא בא המשיח מלך אין א"כ ורממז ט"בש איבהד וכדאמר ה"לא פירש מצות ל׳ להם לתת
 מעמידים אין דריש 'שרויב וכן • הכא כדאמר 'ל ל"וצ ס"ט 'ו ש"מו ה"הב מן התור למדין ישראל לבא ותפילין בלול וסוכה
 • עליהם לבלק נח ניב שעתידים מצות 'ל אלו כסף 'ל שכרי את וישקלו
 • קרא ירמיישר ביד רבישינו היד מעתה רדב שדלח רשאי נביא שאין צותמה אלה מגילהד ק"פב רמאדמ 'להק ואין
 וישקלו עולא רמא הנשהד גי' בפו • לישראל שהיו מאותן ה"לא שותדמחו אלא לגמרי שותדמחו אלו ותמצ איןד ועוד
 שוקלין שאין' או • יםרכזל הבתוכ כותבים שאין 'ג אלא יןמקיימ ואין ח נינב עליהם שקבלו מצות 'ל אלו כסף 'ל שכרי את
 שלא אלא ימנ להו הוו דמעיקרא חדוש שוםכאן יןשא פיט ניחא ז"ולפ  •התורה יםדבכשמ 'ואין במקול המת בשר

 ג"תריין משא א"א ישראל ממצות אי מצות 'ל להנך תיהודעב מאי  זהלפי ע"צ אך •דן בי לקיימן בא ומשיח קיימום
 הא ה"לאת ודמיוח מצות' ל ואי • אסירי בצנעא אפילו דבמקוליןר המת שושלא ב יםכרלז הכתוב לכתוב שלא מצות
 מכללות ריעד אסורים אענצב אפילו דלזכרים כתובה יןבכות שאין מאי ועוד • נח ניב מצות 'ז אאל אמרינן לא מקום בכל
 םתשלו דע עוד ידהות דוצמ 'ז על להוסיף דהינו תמצו 'ל לקיים ןהליע לובק ןצמעמש ל"י ושמא • נינהו נח ינב צותמ
 'שמקיימי עריות מיניהו אדוח אלו 'בג רק כלל מהן מקיימין אין ושוב ושהעוה צוו משאינו ימכ בהן שכר להםוהיה ' ל

 פ"עו • קיליף דאוה' כומה נתפרשו שלא שם י"פרש מצות 'הל כל הן מה מ"ומ בפרהסיא שיןוע שאין ונוהי מקצת
  :ש"עג " סיג"י פג"סן מקל ו׳דאכתכ הדת ושחדב' האומ ה"א טענתה בז רממא לינוע יקשה לא ולא הדברים

  
ג "ה/רק א דף נז טור א תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה פ

הקדוש ברוך הוא דן את ישראל ביום בשעה שהן עסוקין  והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים אמר רבי לוי
 שמואל אמר מי שהוא דן את ישראל הוא דן את האומות במצות ואת האומות בלילה בשעה שהן בטילין מן העבירות

   מזכיר להן מעשה רחב הזונה מעשה יתרו נן ככשירים שבהן מזכיר להםדמה מקיים שמואל ידין לאומים במישרים 
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)שמואל יפה בן יצחק אשכנזי' ר (ספר יפה מראה מסכת ראש השנה פרק א פרק ארבעה ראשי שנים

  
  

א "ה/תלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה פרק ב דף מ טור ג 
ורבנן אמרי אילו לשים מצות שעתידין בני נח לקבל עליהן אילו שכסף ' דמר רב הונא בשם רב וישקלו את שקלי שלשי

שלשים צדיקים שאין העולם חסר מהן דמר רבי נחמן בשם רבי מנא אין העולם יכול להיות פחות משלשים צדיקים כאבינו 
ץ ה מיניין שלשים פעמים שרובן בבבל ומיעוטן בארץ ישראל פעמים שרובן באר"אברהם ומה טעם ואברהם היה יהיה יהי

רבי חייה בר לולייני בשם רבי הושעיה כל המצות עתידין ישראל ומיעוטן בבבל סימן יפה לעולם בשעה שרובן בארץ 
ומה טעם ננתקה את ובסוף הן עתידין לחזור בהן  ומה טעם כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה בני נח לקבל עליהם

   ציציתזו מצות תפילין זו מצות מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו 
  

)שמואל יפה בן יצחק אשכנזי' ר (ספר יפה מראה מסכת עבודה זרה פרק ב פרק אין מעמידין
 פ״קב מ״שמ קושיא יןוא א״ כ׳מז טוב חרושבו פצ״ח ב״ר ב׳אידכ שיחמה ממלך עליהן לבלק נח בני יןשעתיד א
 א״לעים מחודש אלא לגמרי מחודשות אלו תמצו דאין מעתה דבר לחדש רשאי נביא ןישא צותמה אלהה לימגד

 יןוא נח בני עליהם ולבק שצותמ ׳ל אלו כסף ל׳ שכרי את ישקלוו עולא רמא הנשה גיד פ׳בו לישראל שהיו מאותן
 אחני זה ולפי התורה מכבדיןש ואחד ליןוקמב המת שר ב׳שוקלי שאין ואחד לזכרים כתובה יןבותין כשא ׳ג אלא מיןקיימ

 מאי זה לפי ע״צ ךא בידן לקיימן בא ומשיח קיימום שלא אלא ינמ להו הוו דמעיקרא שדוח םשו ןאכ דאין טפי
 בשר לשקול אלש ו׳ריכלז כתובה לכתוב לאש מצות מתרי״ג יןשא א״א ישראל תוממצ אי מצות ׳ל נךדה תיהודיבע

 אימ דועו נח ניב צות מ׳ז אלא אמרו לא מ׳׳כב הרי א׳׳לע מיוחדות למצות ואי אסירי בצינעא דאפי׳ יןלובמק המת
 לובק עצמןמש לומר יש שמאו נינהו נח בני מצות מכלל תודערי אסורין בצנעא דאפי׳ לזכרים כתובה יןכותב ןישא

 ׳וומצ שאינו כמי הןב שכר להם והיה ׳ל תשלום עד עוד מצות דידהו ׳ז על סיףולה דהיינו תוצמ ל׳ לקיים עליהם
 כל הן מה מ״מו בפרהסיא עושין שאין והיינו מקצת מיןקיימש ׳יורע יניהומ וחדא אלו ׳בג רק הןמ ןומיימק אין בושו ועושה

  : דקיליף וה אכהמו נתפרשו שלא שם פרש״י ׳המצו ׳ל
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