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משנה :
יציאות השבת:
שתי שה ארבע בפני ,ושתי שה ארבע בחו.%
כיצד?
העני עומד בחו %ובעל הבית בפני;
פשט העני את ידו לפני ונת לתו ,ידו של בעל הבית,
או שנטל מתוכה והוציא 
העני חייב ובעל הבית פטור.
פשט בעל הבית את ידו לחו %ונת לתו ,ידו של עני,
או שנטל מתוכה והכניס 
בעל הבית חייב והעני פטור.
פשט העני את ידו לפני ונטל בעל הבית מתוכה,
או שנת לתוכה והוציא 
שניה פטורי .
פשט בעל הבית את ידו לחו %ונטל העני מתוכה,
או שנת לתוכה והכניס 
שניה פטורי .
)א( *
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תנ הת )שבועות א:א(:
שבועות  שתי שה ארבע* ,
ידיעות הטומאה  שתי שה ארבע,
א
יציאות השבת  שתי שה ארבע,
ב
מראות נגעי  שני שה ארבעה.
מאי שנא הכא דתני:
שתי שה ארבע בפני ,ושתי שה ארבע בחו;%
ומאי שנא הת דתני:
שתי שה ארבע,
ותו לא!?
הכא דעיקר שבת הוא 
ג
תני אבות ותולדות,
הת דלאו עיקר שבת הוא 
אבות תני ,תולדות לא תני.
ד
אבות מאי נינהו?
יציאות.
ה
יציאות תרתי הויי ?
וכי תימא  מה לחיוב ומה לפטור;
והא דומיא דמראות נגעי קתני,

9

10

11

12

13

ב:

16

15

18

17

20

19

21

22

23

24

רש"י

גמרא:
רש"י

 .˙·˘‰ ˙Â‡ÈˆÈ :'È˙Ó .˙·˘‰ ˙Â‡ÈˆÈ - ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù 1הוצאות שמרשות
לרשות האמורות לשבת ובגמ' מפרש דהכנסות נמי קא קרי יציאות הואיל
ומוציא מרשות לרשות:
 .ÌÈÙ· Ú·¯‡ Ô‰˘ ÌÈ˙˘ 2לאות העומדי בפני שתי מ התורה הוצאה
והכנסה דבע''ה ובפ' הזורק )לקמ צו (:ברישיה נפקא ל מויצו משה ויעבירו קול
במחנה וגו' לא תפיקו מרה''י לר''ה להביא נדבה למחנה לויה ויו השבת היה
כדילי 2הת ועל שתי אלו חייב חטאת על שגגתו ועל זדונו כרת ועל התראתו
סקילה וכ בכל מלאכת שבת:
 .Ú·¯‡ Ô‰˘ 3מדבריה הוסיפו שתי לאסור לכתחלה וא עשה פטור ולקמ
מפרש להו ואזיל:
 .ıÂÁ· '„ Ô‰˘ ÌÈ˙˘Â 4שתי מ התורה הוצאה והכנסה דעני העומד בחו%
ושתי מדבריה כשהמלאכה נעשית על ידי שני זה עוקר וזה מניח לכתחלה
אסור וא עשה פטור כדילי 2בגמרא )ג (.שני שעשאוה פטורי:
 .Â„È ˙‡ ÈÚ‰ Ë˘Ù 5וחפ %בתוכה:
 ^.Â„È ÍÂ˙Ï Ô˙Â 6דעביד ליה עקירה ברה''ר והנחה ברה''י:
 .‡ÈˆÂ‰Â ‰ÎÂ˙Ó ÏË˘ Â‡ 7החפ %והניח בר''ה דעביד ליה עקירה ]ברה''י[
והנחה ]ברה''ר[:
 .·ÈÈÁ ÈÚ‰ 8שעשה מלאכה שלמה והרי שתי מ התורה לעומד בחו:%
 .¯ÂËÙ ˙È·‰ ÏÚ·Â 9פטור לגמרי ואפי' לכתחלה מותר דהא לאו מידי עבד והכי
מפרש בגמ' )ג:(.
 .·ÈÈÁ ·''‰Ú· 'ÂÎ ·''‰Ú· Ë˘Ù 10והרי שתי מ התורה לעומד בפני:
 .'ÂÎ ˙‡ ÈÚ‰ Ë˘Ù 11דעביד ליה עקירה ונטל בעה''ב מתוכה והניח בפני
ועביד ליה בעל הבית הנחה:
 .‰ÎÂ˙Ï Ô˙˘ Â‡ 12דעביד ליה בעל הבית עקירה והוציא העני והניח:
 .ÔÈ¯ÂËÙ Ì‰È˘ 13שלא עשה האחד מלאכה שלימה אבל אסורי לעשות כ
לכתחלה שמא יבואו כל אחד ואחד לעשות מלאכה שלימה בשבת הרי שתי
מדבריה אחת לעני בחו %ואחת לבע''ה בפני וא''ת שני ה לכל אחד ואחד
עקירה לעני ועקירה לבע''ה הנחה לעני והנחה לבע''ה לקמ פרי ,לה ומשני
דלא חשיב אלא עקירות שה תחלת המלאכה ואיכא למימר שמא יגמרנה:

 .Ì˙‰ Ô˙ :'Ó‚ 14במסכת שבועות:
 .ÌÈ˙˘ ˙ÂÚÂ·˘ 15שבועות של ביטוי להרע או להיטיב שתי ה להתחייב
עליה קרב עולה ויורד האמור בפרשה )ויקרא ה( דנפקי מלהרע או להטיב
דמשמע להבא אוכל ולא אוכל:
 .Ú·¯‡ Ô‰˘ 16יש ל ,לרבות עוד שתי מריבוי הכתוב לכל אשר יבטא האד
לרבות לשעבר אכלתי ולא אכל לא אכלתי ואכל:
 .‰‡ÓÂË‰ ˙ÂÚÈ„È 17האמורות בקרב עולה ויורד )ויקרא ה( או נפש כי תגע וגו'
ואמרינ במס' שבועות )פ"א ז ע"ב( שאי הכתוב מדבר אלא בטומאת מקדש
וקדשיו שלאחר שנטמא אכל קודש או נכנס למקדש וילפינ הת )ד (.שאינו
מתחייב אלא בידיעה תחלה וידיעה בסו 2והעל בינתיי כגו שידע שנטמא
ונעל ממנו טומאה ואכל קדש ומשאכל ידע שאכלו בטומאה שתי ה
ממשמעות הכתוב )ש( ונעל ממנו והוא טמא משמע שנעל ממנו טומאה אבל
זכור הוא שאכל קדש ושזה מקדש הרי שתי העל טומאה לגבי קדש והעל
טומאה לגבי מקדש:
 .Ú·¯‡ Ô‰˘ 18יש ל ,לרבות עוד שתי מריבוי ונעל ונעל ב' פעמי לרבות
את הזכור לטומאה אבל נעל ממנו קדש כסבור שחולי ה או נעל ממנו
מקדש:
 .ÌÈÚ‚ ˙Â‡¯Ó 19ליטמא בה שתי^ ה שאת ובהרת:
 .Ú·¯‡ Ô‰˘ 20מריבוי ספחת שהוא משמע טפילה כמו ספחני נא אל אחת וגו'
)שמואל א ב( מרבה טפילה לזו ולזו תולדה לשאת ותולדה לבהרת ושנו חכמי
בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכל שאת כצמר לב שניה לה כקרו ביצה
מראה לשו זכר הוא משו הכי תני שני שה ארבעה^:
 .˙Â„ÏÂ˙Â ˙Â·‡ È˙ 21יציאות והכנסות שהיציאות אבות ה דמויעבירו קול
במחנה )שמות לו( לא משמע אלא הוצאות אלא מסברא אמרינ )בריש הזורק צו(:
מכדי מרשות לרשות קפיד קרא מה לי אפוקי מה לי עיולי:
 .ÔÈÈÂ‰ È˙¯˙ 22דעני ודבעל הבית ומאי שה ארבע דקתני הת:
 .¯ÂËÙÏ Ô‰ÓÂ ·ÂÈÁÏ Ô‰Ó 23יציאות דעני ודבעל הבית לחיוב ויציאות שתי
של פטור שתי עקירות של הוצאה כגו פשט בעל הבית ידו מלאה לחו %ונטל
עני מתוכה הרי פטור של בעל הבית דקחשיב ליה תנא דמתני' וכגו פשט העני
ידו ריקנית לפני ונת בעל הבית לתוכה הרי פטור שני של הוצאה )ס"א של
עני( שהוא אסור לכתחלה דגזרינ שמא יעשה הנחה על עקירתו והיינו שה ד'
דקתני הת:
 .‡·ÂÈÁÏ Â‰ÏÂÎ Ì˙‰ ‰Ó ‰Ï È˙˜ ÌÈÚ‚ ˙Â‡¯Ó„ ‡ÈÓÂ„ ‡‰Â 24שבאיזו מה
שנטמא בה ונכנס למקדש חייב ולהכי פרי ,ממראות נגעי דאילו שבועות
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ב

פרק ראשון

מה הת  כולהו לחיובא,
א 2הכא נמי  כולהו לחיובא!?

דף ג.

שבת

אמר ליה ¯· ‡„‡ ·¯ז  ‰˙Óל‡·:ÈÈ
הניח תמני הויי ?
תרתי סרי הויי !?
וליטעמי ,
שיתסרי הויי !?
אמר ליה :הא לא קשיא,
בשלמא * בבא דרישא 
פטור ומותר לא קתני;
אלא בבא דסיפא דפטור אבל אסור 
קשיא!?
ומיט איכא בכולי שבת פטור ומותר?
והאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כל פטורי דשבת פטור אבל אסור,
בר מהני תלת דפטור ומותר 
צידת צבי ,וצידת נחש,
ומפיס מורסא!
כי איצטרי ,ליה ל˘ Ï‡ÂÓ
פטורי דקא עביד מעשה,
פטורי דלא קא עביד מעשה  איכא טובא;
מכל מקו 
תרתי סרי הויי !?
פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת  קא חשיב,
דלא אתי בהו לידי חיוב חטאת  לא קא חשיב.
10

אלא אמר ¯· :‡ÙÙ
הכא דעיקר שבת הוא 
תני חיובי ופטורי,
הת דלאו עיקר שבת הוא 
חיובי תני ,ופטורי לא תני.
ו
חיובי מאי נינהו?
יציאות.
יציאות תרתי הויי !?
שתי דהוצאה ושתי דהכנסה.
והא יציאות קתני!?
אמר ¯· ‡˘:È
תנא  הכנסה נמי הוצאה קרי לה;
ממאי?
מדתנ )כא ז:ב(:
המוציא מרשות לרשות,
חייב;
מי לא עסקינ דקא מעייל מרשות הרבי לרשות היחיד,
וקא קרי לה  הוצאה?
וטעמא מאי?
כל עקירת חפ %ממקומו,
תנא  הוצאה קרי לה.
אמר ¯·:‡È
מתניתי נמי דיקא,
דקתני )כא ( :יציאות,
וקא מפרש הכנסה לאלתר;
שמע מינה.
¯·‡ אמר:
רשויות קתני  רשויות שבת שתי.
1
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שניהן פטורין.
והא אתעבידא מלאכה מבינייהו!?
תניא:
¯· Èאומר:
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רש"י

רש"י

וידיעות פלוגתא היא דאיכא מ''ד בשבועות )כה (.אינו חייב אלא על העתיד לבא
ובידיעות נמי איכא למא דאמר )ש יד (:אינו חייב אלא על העל טומאה:
 .È˙ È·ÂÈÁ 1כדמפרש לקמיה ב' הוצאות וב' הכנסות וכול לחיוב ביחיד
שעשא עני לבדו או בע''ה לבדו:
 .˙Â‡ÈˆÈ Â‰È È‡Ó È·ÂÈÁ 2כלומר יציאות קתני דמשמע הוצאה לכ ,מתמה הי
מחיובי קתני ע''כ יציאות לחודייהו ותרתי הוא דהויי ומשני הכנסות נמי קתני
בהדייהו:
 .˙Â˘¯Ï ˙Â˘¯Ó ‡ÈˆÂÓ‰ Ô˙„Ó 3קחשיב מני אבות מלאכות בפרק כלל גדול:
 .'ÂÎ ÔÈ˜ÒÚ ‡Ï ÈÓ 4דהא ע''כ אהכנסה נמי חייב כדקתני מתני' העני חייב
וקתני המוציא:
 .ÔÈ˙È˙Ó 5דהכא:
 .‡˜È„ ÈÓ 6דהכנסה נמי קרי הוצאה:
 .˙Â‡ÈˆÈ È˙˜„ 7ועל כרחי ,לא מצית מפרש לה דיציאות לחודייהו קאמר ומאי
שה ארבע חיובי ופטורי דהא מפרש הכנסה ברישא דקתני כיצד פשט העני את
ידו לפני דהיינו הכנסה וקתני לה בפירושא דיציאות אלמא הכנסה נמי קרי לה
הוצאה:
 .¯Ó‡ ‡·¯ 8דקשיא ל ,לישנא דיציאה בי הכא בי הת:
 .È˙˜ ˙ÂÈÂ˘¯ 9רשויות שתי רשות היחיד ורשות הרבי שה ארבע בפני כו'
כלומר ועל ידיה יש ל ,ארבע איסורי בפני וכנגד בחו %ומה לחיוב ומה
לפטור וההיא דשבועות כולהו לחיובא כדאוקימנא:

 .ÔÈÈÂ‰ È¯Ò È˙¯˙ 10ארבעה חיובי ותמניא פטורי שתי עקירות לעני בלא הנחה
ושתי הנחות בלא עקירה וכ לבעל הבית כגו פשט העני את ידו מליאה לפני
ונטל בעל הבית מתוכה הרי עקירה לעני והנחה לבעל הבית או שנת לתוכה
והוציא הרי עקירה לבעל הבית והנחה לעני וכ פשט בעל הבית כו' כדקתני לה:
 .ÔÈÈÂ‰ È¯Ò˙È˘ 11דאיכא למיחשב נמי הנ ,פטורי דמיתנו גבי חיובי העני חייב
ובעל הבית פטור וכ בעל הבית חייב והעני פטור:
 .‡˘È¯„ ‡·· 12העני חייב ובעל הבית פטור ובעל הבית חייב והעני פטור
דפטור מחטאת ומותר לכתחלה דהא לאו עקירה עבד ולא הנחה עבד ]שהאחר[
הניחה בידו:
 .¯ÂÒ‡ Ï·‡ ¯ÂËÙ 13פטור מחטאת אבל אסור מדבריה לכתחלה:
 .‡Ò¯ÂÓ ÒÈÙÓÂ ˘Á ˙„ÈˆÂ È·ˆ ˙„Èˆ 14כולהו בפ' ר''א אומר האורג בסיפיה
והת מפרש טעמייהו מנא ליה בהו דפטור ומותר:
 .‡Ò¯ÂÓ 15קויסטור''א :
 .ÒÈÙÓ 16עוצר שתפתח ותצא הליחה:
 .‰ÈÏ ‡ÎÈ¯ËˆÈ‡ ÈÎ 17לאשמעינ דפטור ומותר בהנ ,דאית בהו מעשה כגו הני
תלת ותו ליכא:
 .‡·ÂË ‡ÎÈ‡ 18כגו הנ ,דבבא דרישא:
 .˙‡ËÁ ·ÂÈÁ È„ÈÏ Â‰· È˙‡„ È¯ÂËÙ 19כגו עקירות שה תחלת המלאכה
דאיכא למגזר דילמא גמר לה אבל הנחות לא מצי למיתי לידי חיוב חטאת דהא
ליכא עקירה גבי האי וארבע דקתני בכל חד תרתי דחיובא ועקירה דפטורא
דתרתי נינהו פשט העני ידו מלאה לפני הא חדא או שנת לתוכה בע''ה וידו של
עני היתה ריקנית הא תרתי וכ באיד ,ורבותי' אומרי פשיטות יד לפני ]לגבי
שניה[ בי מלאה בי ריקנית היא תחלת המעשה וההוא הוא דקחשיב דהוו להו
תרתי בעני ותרתי בבע''ה כל חיוב ופטור במסכת שבת בחטאת קאי ובשוגג:
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ג

פרק ראשון

" ֵמ ַעם ָה ָא ֶרץ ַּבעֲ ׂש ָֹת ּה" )ויקרא ד,כז(,
העושה את כולה ,ולא העושה את מקצתה,
יחיד ועשה אותה  חייב,
שני ועשו אותה  פטורי .
1

איתמר נמי:
אמר ¯·:‡„Ó‚ ¯· ‡ÈÈÁ È
נזרקה מפי חבורה ואמרו:
" ַּבעֲ ׂש ָֹת ּה" )ש(,
יחיד שעשאה  חייב,
שני שעשאוה  פטורי .

חייב ,לפי שאינו דומה לידו.
11

אמר ‡· :ÈÈפשיטא לי 
ידו של אד אינה 
לא כרשות הרבי ולא כרשות היחיד;
כרשות הרבי לא דמיא ,מידו דעני,
כרשות היחיד לא דמיא ,מידו דבעל הבית.
בעי ‡·:ÈÈ
ידו של אד,
מהו שתעשה ככרמלית?
מי קנסוה ¯· Ôלאהדורי לגביה;
או לא?
12

14

15

16

17

3

4

5

6

ג:

שבת

13

בעאי מיניה ¯· מ¯·:È
הטעינו חבירו אוכלי ומשקי ,
והוציא לחו,%
מהו?
עקירת גופו כעקירת חפ %ממקומו דמי 
ומיחייב;
יא
או לא?
אמר ליה:
חייב ,ואינו דומה לידו.
מאי טעמא?
יב
ידו  לא נייח,
יג
גופו  נייח* .
2

דף ג:

7

אמר ליה ¯· ‡ÈÈÁ Èל¯· :בר פחתי!
לא אמינא ל ,
כי קאי ¯· Èבהא מסכתא 
לא תשייליה במסכתא אחריתי,
דילמא לאו אדעתיה,
יד
ומשני ל ,שינויא דלאו שינויא!?
טו
אי לאו ד¯· Èגברא רבה הוא  כסיפתיה,
השתא מיהת ,שפיר משני ל,,
דתניא:
היה טעו אוכלי ומשקי מבעוד יו,
והוציא לחו %משחשיכה 
8

9

10

רש"י

 .‰˙Â˘Ú· ı¯‡‰ ÌÚÓ 1גבי חטאת כתיב:
 .Â¯È·Á ÂÈÚË‰ 2שהיה גופו ברה''י והטעינו חבירו דאיהו גופיה לא עקר מידי:
 .ÔÈ˜˘ÓÂ ÔÈÏÎÂ‡ 3אורחא דמילתא נקט דבר הצרי ,לשבת ודר ,בני אד
להתעסק בה בשבת:
 .ÂÙÂ‚ ˙¯È˜Ú 4שעקר את רגליו מ הבית לאחר שנטע :
 .Â„ÈÏ ‰ÓÂ„ ÂÈ‡Â 5הפשוטה לפני וגופו לחו %ונת בע''ה לתוכה דפטור ביה
תנא דמתני' א 2לעני שהוציאה:
 .ÁÈÈ ‡Ï Â„È 6הלכ ,כי הוציאה לא עקר מידי ואי דר ,הוצאה בלא עקירה
והנחה:
 .ÁÈÈ ÂÙÂ‚ 7ע''ג קרקע והויא עקירה ל''א ידו בתר גופו גרירא ל''ג דיתירא
היא:
 .È˙ÁÙ ¯· 8ב גדולי:
 .‰ÈÏÈÈ˘˙ ‡Ï 9כלומר שאי לבו למס' זו שמא יתבייש:
 .ÌÂÈ „ÂÚ·Ó 10דהיינו דומיא דהטעינו חברו בשבת דהכא והכא ליכא עקירה
דאיסור גביה:

תא שמע:
היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחו %
תני חדא:
אסור להחזירה;
ותני איד:,
מותר להחזירה.
מאי לאו בהא קמיפלגי,
דמר סבר  ככרמלית דמיא,
ומר סבר  לאו ככרמלית דמיא?
לא,
דכולי עלמא ככרמלית דמיא,
ולא קשיא,
כא  למטה מעשרה,
כא  למעלה מעשרה.
ואיבעית אימא 
אידי ואידי  למטה מעשרה ,ולאו ככרמלית דמיא,
ולא קשיא,
כא  מבעוד יו,
18

19

20

1

רש"י

 .Â„ÈÏ ‰ÓÂ„ ÂÈ‡˘ 11הפשוטה לפני וגופו לחו %ונת חברו לתוכה:
 .ÈÏ ‡ËÈ˘Ù ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 12ממתניתי דידו של אד הפשוטה לרשות אחרת אינה
נזרקת אחר גופו לגמרי להיות כרשות שהוא עומד בה בי שהוא רשות היחיד בי
שהוא רשות הרבי:
 .ÈÚ„ Â„ÈÓ ‡ÈÓ„ ‡Ï ¯''‰¯Î 13דקתני מתני' דכי נטל בע''ה מתוכה פטור:
 .‡ÈÓ„ ‡Ï È''‰¯ÎÂ 14א פשוטה לרשות הרבי:
 .‰''Ú·„ Â„ÈÓ 15דקתני נטל עני מתוכה פטור:
 .ÈÈ·‡ ÈÚ· 16השתא דחזינ דלאו בתר גופו שדינ לה לעני איחיובי מדאורייתא
אלמא איפלוג רשותא מי אחמור עלה רבנ למיהוי כרמלית דהיכא דהושיט ידו
מלאה לרשות אחרת לא יחזירנה אצלו ותהא כ ,פשוטה עד שתחש ,דכיו דלאו
בתר גופו גרירא נעשית לה רשות אחרת מדרבנ דגזור רשות מדבריה לשבת
שאסור להכניס ולהוציא ממנו לרה''י ולרה''ר ושמו כרמלית כדתניא בפרקי )ו(.
ד' רשויות לשבת כרמלית לשו יערו וכרמלו שאינו לא הילו ,תמיד לרבי ולא
תשמיש רה''י:
 .‰ÂÒ˜ ÈÓ 17הואיל והתחיל בה באיסור:
 .'ÈÓ ‰ËÓÏ 18רה''ר הוא קנסוה רבנ ושויוה כרמלית דלא ליהדרה:
 .'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ 19דאויר מקו פטור הוא כדתנ בהזורק )לקמ ק (.הזורק ד''א
בכותל למעלה מי' טפחי כזורק באויר ופטור דלא הוי רה''ר למעלה מי' הלכ,
לא קנסוה דלאו איסורא עביד:
 .‡ÈÓ„ ˙ÈÏÓ¯ÎÎ ‡ÏÂ ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ËÓÏ È„È‡Â È„È‡ ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 20למהוי
רשות לעצמה:
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ד

כא  משחשיכה,
מבעוד יו  לא קנסוה רבנ ,
משחשיכה  קנסוה רבנ .
אדרבה ,איפכא מסתברא,
מבעוד יו ,דאי שדי ליה 
לא אתי לידי חיוב חטאת  ליקנסוה רבנ ;
משחשיכה ,דאי שדי ליה 
אתי בהו לידי חיוב חטאת  לא ליקנסוה רבנ !?

פרק ראשון

דף ד.

שבת

מר סבר  קנסו שוגג אטו מזיד,
ומר סבר  לא קנסו שוגג אטו מזיד.

2

3

ד.

ומדלא קא משנינ הכי,
תפשוט ד¯· ·,ÈÈ·‡ ¯· È·È
דבעי ¯· ·:ÈÈ·‡ ¯· È·È
הדביק פת בתנור,
התירו לו לרדותה קוד שיבא לידי חיוב חטאת?
או לא התירו?
תפשוט  דלא התירו!?
הא לא קשיא,
ותפשוט.
4

5

6

ואיבעית אימא 
לעול לא תפשוט,
ולא קשיא,
כא  בשוגג,
כא  במזיד.
בשוגג  לא קנסוה רבנ ,
במזיד  קנסוה רבנ .
7

ואיבעית אימא 
אידי ואידי בשוגג,
והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי,

ואיבעית אימא 
לעול לא קנסו,
ולא קשיא,
כא  לאותה חצר* ,
כא  לחצר אחרת;
כדבעא מיניה ¯·‡ מ¯· :ÔÓÁ
היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחו,%
מהו להחזירה לאותה חצר?
אמר ליה :מותר.
לחצר אחרת,
מהו?
אמר ליה :אסור.
ומאי שנא!?
טז
אמר ליה:
לכי תיכול עלה כורא דמילחא!
הת  לא איתעבידא מחשבתו,
הכא  איתעבידא מחשבתו.
8

9

10

גופא:
בעי ¯· ·:ÈÈ·‡ ¯· È·È
הדביק פת בתנור,
התירו לו לרדותה קוד שיבוא לידי חיוב חטאת?
או לא התירו?
אמר ליה ¯· ‡ ÈÈ·‡ ¯· ‡Áל¯·:‡È
היכי דמי?
אילימא  בשוגג ולא אידכר ליה;
למא התירו?
יז
ואלא  דאיהדר ואידכר;
מי מחייב?
והתנ )כא יא:ו(:
כל חייבי חטאות אינ חייבי ,
עד שתהא תחלת וסופ יח שגגה!?
ואלא יט במזיד;
קוד שיבא לידי איסור סקילה מיבעי ליה!?
11

12

13

רש"י

14

 .È''Ú·Ó Ô‡Î 1הושיטה מבע''י מחזירה משתחש ,דלאו רשות לעצמה היא אלא
בתר גופו גרירא:
 .Í˘Á˙˘Ó Ô‡Î 2הושיטה משחשיכה קנסוה ולא שתהא רשות לעצמה דא''כ
א 2מבעוד יו מיתסרא אלא קנסא בעלמא:
 .‰ÈÏ È„˘ È‡„ È''Ú·Ó 3כלומר היכא דהושיטה מבעוד יו שא תאסרנה
להחזירה וישלי ,מידו החפ %כדי להקל טרחו לא אתי לידי חיוב חטאת דלא הוי
עקירה בשבת אלא הנחה לחודיה ואיסורא דרבנ הוא דאיכא דעשה מקצתה
וכדתנ שניה פטורי אבל אסורי קנסוה רבנ שלא יחזירנה אבל היכא
דהושיטה משחשכה דאי שדי ליה מידו על ידי קנס שתאסרנו להחזירה נמצא
מתחייב חטאת א שוגג הוא דעביד ליה עקירה והנחה לא קנסוה רבנ דמוטב
שלא נקנסנו משנגרו לבא לידי חילול שבת דאורייתא ומדלא חיישת להכי
תפשוט בעיא דרב ביבי דלא נמנעו חכמי מלהעמיד דבריה מפני חשש שמא
לא יעמוד האד בה ויעשה איסור חמור:
 .¯Â˙· ˙Ù ˜È·„‰ 4בשבת בשוגג ונזכר שהוא שבת קוד שתאפה וקיימא ל
)לקמ קיז (:דרדיית הפת שבות היא שהיא חכמה ואינה מלאכה:
 .ÂÏ Â¯È˙‰ 5את האיסור מדבריה וירדנה קוד שתאפה ויתחייב משו אופה
שהוא אב מלאכה:
 Â¯È˙‰ ‡Ï Â‡ 6לרדותה ולהוציאה מ התנור:
 .'ÂÎ Ô·¯ ‰ÂÒ˜ ‡Ï ‚‚Â˘· 7ודרב ביבי לא תפשוט מהכא לא לאיסור ולא
להיתר דהאי דלא קנסוה בשוגג לאו משו חששא דדילמא שדי להו מידיה הוא
אלא משו דלא עבד איסורא במזיד וחזרת ידו אינה אפילו שבות אי לא משו
קנסא והכא לא קניס אבל רדיית הפת שבות הוא ונגזרה במני ומשו קוד
שיבא לידי חיוב חטאת לא בטלו גזירת ולאיסור נמי לא תפשוט מדקנסו במזיד
דהת ליכא למיחש דילמא לישדינהו שיתחייב מיתת בית די אבל הכא אי
קנסינ ליה מלרדות על כרחי ,יתחייב מיתת בית די :

15

רש"י

 .¯ˆÁ ‰˙Â‡Ï 8שהוא עומד בתוכה מותר להחזירה אבל לחצר אחרת הסמוכה
לה אסור לזורק:
 .‡ÁÏÈÓ„ ‡¯ÂÎ ‰ÏÚ ÏÂÎÈ˙ ÈÎÏ 9בבדיחותא אהדר ליה כשתמדוד לי כור של
מלח אומר ל ,טעמו של דבר לישנא אחרינא לכשתאכל עליה כור של מלח לא
תוכל להשוות זו לזו:
 .Â˙·˘ÁÓ 10שנתכוו לפנות'^ מחצר זה לא נתקיימה הלכ ,לא גזרו אבל לחצר
אחרת נתקיימה מחשבתו וגזור דילמא זימנא אחריתי שדי להו לרה''ר:
 .¯Î„È‡ ‡ÏÂ 11קוד אפייה על שגגתו שהיא שבת או שמלאכה זו אסורה:
 .Â¯È˙‰ Ô‡ÓÏ 12הא לא מסיק אדעתיה לבא לישאל על כ:,
 .¯Î„È‡Â ¯„‰È‡„ ‡Ï‡Â 13קוד אפייה:
 .·ÈÈÁÓ ÈÓ 14חטאת באפייתו:
 .‰ÙÂÒÂ ‰˙ÏÁ˙ 15תחלת המלאכה וסופה לא נודעה לו שגגתו עד שנגמרה
עבירה:
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ה

פרק ראשון

אמר ¯· ˘:‡ÏÈ
לעול בשוגג,
ולמא התירו? לאחרי.
כ
מתקי 2לה ¯· ‡˘:È
וכי אומרי לו לאד  חטא כדי שיזכה חביר?!,
1

2

אלא אמר ¯· ‡˘:È
לעול במזיד,
ואימא 
קוד שיבא לידי איסור סקילה.
¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áמתני לה בהדיא:
אמר ¯· ·:ÈÈ·‡ ¯· È·È
הדביק פת בתנור,
התירו לו לרדותה קוד שיבא לידי איסור סקילה.
3

פשט העני את ידו.
אמאי חייב?
והא בעינ 
עקירה והנחה מעל גבי מקו ארבעה על ארבעה,
וליכא!?
אמר ¯·:‰
הא מני? ¯· ‡·È˜Ú Èדאמר:
לא בעינ מקו ארבעה על ארבעה;
דתנ )כא יא:א(:
הזורק...
מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבי באמצע 
¯· ‡·È˜Ú Èמחייב,
ו ÌÈÓÎÁפוטרי;
¯· ‡·È˜Ú Èסבר  אמרינ קלוטה כמי שהונחה דמיא,
ו¯· Ôסברי  לא אמרינ קלוטה כמי שהונחה דמיא.
4

5

ד:

למימרא דפשיטא ליה ל¯· ‰
דבקלוטה כמי שהונחה דמיא,
ובתו ,עשרה פליגי?
והא מיבעיא בעי לה ¯·,‰
דבעי ¯·:‰
למטה מעשרה פליגי,

דף ד:

שבת

ובהא פליגי 
ד¯· ‡·È˜Ú Èסבר  קלוטה כמי שהונחה דמיא,
ו¯· Ôסברי  לא אמרינ קלוטה כמי שהונחה דמיא,
אבל למעלה מעשרה  דברי הכל פטור,
ולאכא ילפינ זורק ממושיט;
או דילמא 
למעלה מעשרה פליגי,
ובהא פליגי 
ד¯· ‡·È˜Ú Èסבר  ילפינ זורק ממושיט,
ו¯· Ôסברי  לא ילפינ זורק ממושיט,
אבל למטה מעשרה  דברי הכל חייב,
מאי טעמא?
אמרינ קלוטה כמי שהונחה דמיא!?
הא לא קשיא,
כג
בתר דבעיא כב הדר פשטה.
7

ודילמא 
הנחה הוא דלא בעי,
כה
הא עקירה בעי!?
אלא אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הא מני? ¯· Èהיא.
הי ¯·?È
אילימא 
הא ¯· Èדתניא:
זרק ונח על גבי זיז כל שהוא,
¯· Èמחייב,
ו ÌÈÓÎÁפוטרי ;
הת כדבעינ למימר לקמ :
כד‡·,ÈÈ
דאמר ‡·:ÈÈ
הכא באיל העומד ברשות היחיד ,ונופו נוטה לרשות הרבי,
וזרק ונח אנופו,
ד¯· Èסבר  אמרינ שדי נופו בתר עיקרו,
ו¯· Ôסברי  לא אמרינ שדי נופו בתר עיקרו!?
אלא הא ¯· Èדתניא:
זרק מרשות הרבי לרשות הרבי ורשות היחיד באמצע,
¯· Èמחייב,
ו ÌÈÓÎÁפוטרי ;
ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחייב היה ¯· Èשתי,
8

כד

9

10

11

*

6

רש"י

1

 .ÌÈ¯Á‡Ï 1אחר שראה ובא לפנינו לישאל לרדותה קוד שיבא חבירו לידי
חיוב חטאת:
 .Ì„‡Ï ÂÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÈÎÂ 2צא וחטא איסור קל כדי שלא יתחייב חביר ,עונש
חמור:
 .‡È„‰· 3סקילה ובלשו פשיטותא ולא בלשו בעיא מתני רב אחא בריה דרבא
מילתא דרב ביבי:
 .'„ ÌÂ˜Ó È·‚ ÏÚÓ 4דהוי חשוב למיהוי הנחתו הנחה ועקירתו עקירה וידו לאו
מקו ד' הוא וקתני לה מתני' בי לעקירה בי להנחה דקתני ונת לתו ,ידו של
בעל הבית הרי הנחה או שנטל מתוכה הרי עקירה:
 .‰ËÂÏ˜ 5החפ %הואיל ונקלט באוירה של רשות הרבי כמי שהונחה בתוכו
הוא ואע''ג דלא נח:
 .'È ÍÂ˙·Â 6דאילו למעלה מי' לאו אויר ר''ה הוא אלא אויר מקו פטור הוא
ואפי' קלוטה ליכא:

רש"י

 .ËÈ˘ÂÓÓ ˜¯ÂÊ 7דאילו במושיט מרה''י לרה''י דר ,ר''ה אפי' למעלה מי'
קיימא ל בפ' הזורק דחייב דילי 2מעגלות של מדבר שמושיטי את הקרשי מזו
לזו וה רה''י וביניה ר''ה ולא היו זורקי אות שלא יתקלקלו:
 .‡ÈÚ· ‡Ï„ ‡Â‰ ‰Á‰ ‡ÓÏÈ„Â 8מדקתני ר''ע מחייב אבל עקירה בעי מעל גבי
מקו ד' מדלא קתני ר''ע מחייב שתי אחת משו הוצאה ואחת משו הכנסה:
 .˜¯Ê 9מר''ה מתחלת ד' לסו 2ד' ונח' ע''ג זיז כל^ ע %היוצא מ הכותל קרי זיז:
 .·ÈÈÁÓ È·¯ 10אלמא דלא בעי הנחה על מקו ד':
 .Â¯˜ÈÚ ¯˙· ÂÙÂ È„˘ 11והוי כמונח בר''ה על מקו ד' דעיקר מחשב ליה
לנו:2
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יציאות השבת

ו

ה.

פרק ראשון

דף ה.

שבת

אחת  משו הוצאה,
ואחת  משו הכנסה,
אלמא 
לא בעי ¯·  Èלאכו עקירה ולא הנחה;
מעלכז גבי מקו ארבעה על ארבעה.
הא איתמר עלה:
¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו* :
לא מחייב ¯· Èאלא ברשות היחיד מקורה,
דאמרינ ביתא כמא דמליא דמיא,
אבל שאינו מקורה  לא;
וכי תימא 
הכא נמי במקורה,
התינח  ברשות היחיד מקורה;
ברשות הרבי מקורה  מי חייב?
והאמר ¯· ˘‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓ
אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  ‡Â‰אמר ¯·:
המעביר חפ %ארבע אמות ברשות הרבי מקורה  פטור,
לפי שאינו דומה לדגלי מדבר!?

והא ידו קתני!?
תני:
טרסקל שבידו.
התינח  טרסקל ברשות היחיד;
אלא  טרסקל שברשות הרבי ,רשות היחיד הוא!
לימא דלא כ¯·,‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
דתניא:
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
נע %קנה ברשות הרבי ובראשו טרסקל,
וזרקל ונח על גביו 
חייב;
דאי כ¯·,‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
פשט בעל הבית את ידו לחו %ונת לתו ,ידו של עני,
אמאי חייב,
מרשות היחיד לרשות היחיד קא מפיק!?
אפילו תימא  ¯·,‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
הת  למעלה מעשרה,
הכא  למטה מעשרה.

אלא אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
הא מני? ‡ ÌÈ¯Áהיא,
דתניא:
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
עמד במקומו וקבל  חייב,
נעקרכח ממקומו וקבל  פטור;
עמד במקומו וקבל  חייב?
הא בעינ הנחה על גבי מקו ארבעה ,וליכא!
אלא שמע מינה 
לא בעינ מקו ארבעה.
ודילמא הנחה הוא דלא בעינ ,
הא עקירה בעינ !
והנחה נמי 
דילמא דפשיט כנפיה וקיבלה,
דאיכא נמי הנחה!?
אמר ¯·:‡·‡ È
כט
מתניתי נמי כגו שקבלה בטרסקל.

קשיא ליה ל¯·:Â‰·‡ È
מי קתני טרסקל שבידו?
והא ידו קתני!?
אלא אמר ¯·:Â‰·‡ È
כגו ששלשל ידו למטה משלשה וקבלה.
והא עומד קתני!?
בשוחה;
ואיבעית אימא  בגומא;
ואיבעית אימא  בננס.
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אמר ¯·‡:
איכפל תנא לאשמעינ כל הני!?
אלא אמר ¯·‡:
ידו של אד  חשובה לו כארבעה על ארבעה.
וכ  ,כי אתא ¯· ÔÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ידו של אד  חשובה לו כארבעה על ארבעה.
23

12

רש"י
רש"י

 .ÌÈ˙˘ '¯ ‰È‰ ·ÈÈÁÓ 1דהוי כאלו נח ברה''י וחזר ונעקר מש והכניס לר''ה
אלמא לא עקירה בעי ולא הנחה בעי ע''ג מקו' ד':
 .‰¯Â˜Ó 2שיש לה גג:
 .ÈÏÓ„ Ô‡ÓÎ 3דבר סתו מכל צד הוי כמלא חפצי עד גגו דאי אוירו חשיב
אויר הלכ ,כל הנזרק לתוכו הוי כמונח:
 .È''‰¯ ÁÈ˙‰ 4דבע''ה אלא רשות הרבי דעני מי מוקמת ליה במקורה:
 .¯·„Ó ÈÏ‚„Ï 5וכל מלאכות דבשבת ממשכ גמרי לקמ מדנסמכה פרשת שבת
לפרשת משכ בויקהל:
 .ÈÓ ‡‰ 6דלא בעי מקו ד' אחרי היא:
 .ÂÓÂ˜Ó· „ÓÚ 7זרק חפ %וקבלו אחר עמד המקבל במקומו וקבל:
 .·ÈÈÁ 8הזורק דאיהו עבד עקירה והנחה:
 ^.¯˜Ú 9המקבל ממקומו ור %לקראת החפ %וקבלו:
 .¯ÂËÙ 10הזורק דלא איתעביד הנחה מכחו:
 .‰ÈÙÎ ËÈ˘Ù„ 11פרס בגדו דהוי ד':

 .Ï˜Ò¯Ë 12סל:
 .‡Â‰ „ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯ 13ואמאי מחייב משו הוצאה:
 .‡ÓÈÏ 14מתניתי דלא חשיב ליה רה''י דלא כרבי יוסי ברבי יהודה:
 .˜¯ÊÂ 15מרשות הרבי:
 .·ÈÈÁ ÂÈ·‚ ÏÚ ÁÂ 16דאע''ג דלמטה לא הוי קנה רחב ד' הואיל ובראשו ארבע
אמרינ גוד אחית מחיצה והוי רה''י גמור:
 .'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ 17הוי רה''י הואיל ורחב ד':
 .Ï˘Ï˘ 18השפיל כמו היה משלשל בחבל:
 .'‚Ó ‰ËÓÏ 19דהויא כקרקע:
 .È˙˜ „ÓÂÚ ‡‰Â 20העני עומד בחו %והא יושב הוא:
 .‰ÁÂ˘· 21כופ 2עצמו:
 .‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 22בעומד בגומא וידו סמוכה לשפתה:
 .'ÂÎ ‡˙ ÏÙÎÈ‡ 23טרח התנא בכל זאת ולא היה לו להודיענו דמוציא מרשות
לרשות חייב אלא על ידי דברי הללו שאי דרכ בכ ,לתני פשט כנ 2בגדו
לפני דהוי ד':
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יציאות השבת

ז

פרק ראשון

אמר ¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯· È‡ÚÏÈ‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
זרק חפ,%
ונח בתו ,ידו של חבירו 
חייב.
מאי קא משמע ל ?
ידו של אד  חשובה לו כארבעה על ארבעה.
והא אמרה ¯· ÔÁÂÈ Èחדא זימנא!?
מהו דתימא?
הני מילי  היכא דאחשבה הוא לידיה;
אבל היכא דלא אחשבה הוא לידיה 
אימא לא;
קא משמע ל .

9

10

2

3

שבת

מה לי הטעינו שמי,
איהו  לא עביד עקירה!?
לא תימא  קיבל,
אלא אימא לד קלט.

1

ואמרלא ¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯· È‡ÚÏÈ‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
עמד במקומו וקיבל  חייב,
עקר ממקומו וקיבל  פטור.
תניא נמי הכי:
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
עמד במקומו וקיבל  חייב,
עקר ממקומו וקיבל  פטור.

דף ה:

4

5

ה:

והא בעינ עקירה מעל גבי מקו ארבעה,
וליכא!?
לה
אמר ¯· :‡Â‰ ·¯„ ‰È¯· ‡ÈÈÁ
כגו שקלט מעל גבי הכותל.
על גבי כותל נמי,
והא לא נח!?
כדאמר ¯·‡:
בכותל משופע,
הכא נמי  בכותל משופע.
והיכא איתמר ד¯·‡?
אהא ,דתנ )עירובי י:ג(* :
היה קורא בספר על האיסקופה ,ונתגלגל הספר מידו 
גוללו אצלו;
היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו,
עד שלא הגיע לעשרה טפחי 
גוללו אצלו,
משהגיע לעשרה טפחי 
הופכו על הכתב;
והוינ בה:
אמאי הופכו על הכתב?
והאלו לא נח!
ואמר ¯·‡:
בכותל משופע;
אימור דאמר ¯·‡ בספר דעביד דנייח;
מי מי עבידי דנייחי!?
12

11

13
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14

16

בעי ¯·:ÔÁÂÈ È
זרק חפ,%
ונעקר הוא ממקומו ,וחזר וקיבלו,
מהו?
מאי קמבעיא ליה?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
שני כחות באד אחד קא מבעיא ליה,
שני כחות באד אחד  כאד אחד דמי,
וחייב;
או דילמא 
כשני בני אד דמי ,ופטור?
תיקו.
6

17

18

19

20

21

22

7

ואמר ¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯· È‡ÚÏÈ‡ Èאמרלב ¯·:ÔÁÂÈ È
לג
הכניס ידו לחצר,
וקיבל מי גשמי והוציא  חייב.
מתקי 2לה ¯·:‡¯ÈÊ È
מה לי הטעינו חבירו,
8

רש"י

 .‰·˘Á‡„ ‡ÎÈ‰ 1זה העושה מלאכה נתכוו לתתה ליד חבירו כי מתניתי :
 .‰·˘Á‡ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ 2שהלכה ונחה מעצמה ביד חבירו דהאי דזריק לא
אחשבה ליד חבירו לאנוחה בגווה דלא נתכוו לכ:,
 .„ÓÚ 3המקבל במקומו וקבל:
 .·ÈÈÁ 4הזורק:
 .¯ÂËÙ 5הזורק דלא עביד הנחה:
 .‰ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ È‡Ó 6מאי ספיקא איכא מאיזה טעמא יפטור הא עבד עקירה
והנחה:
 .¯ÂËÙÂ ^ÈÓ„ Ì„‡ È· È˘Î 7דהוו להו שני שעשאוה דכיו שלא הניח החפ%
ליל ,עד מקו הילוכו ולנוח אלא ר %אחריו ועכבו הויא ליה עקירה קמייתא בלא
הנחה:

רש"י

 .Â¯È·Á ÂÈÚË‰ ÈÏ ‰Ó 8דפטר ליה תנא דמתניתי דקתני או שנת לתוכה
והוציא שניה פטורי :
 .Ï·È˜ ‡ÓÈ˙ ‡Ï 9פשט ידו וירדו לתוכה דלא עבד מעשה:
 .ËÏ˜ ‡ÓÈ‡ ‡Ï‡ 10השתא סלקא דעת ,כשהיה הקילוח יורד הכה בידו אחת
וקבלו בחברתה דעבד ליה עקירה:
 .¯ÙÒ· ‡¯Â˜ 11כל ספרי שלה עשוי כמגילה:
 .Â„ÈÓ ¯ÙÒ‰ Ï‚Ï‚˙Â 12וראשו אחד בידו:
 .ÂÏˆ‡ ÂÏÏÂ‚ 13ובפרק בתרא דעירובי מוקי לה באיסקופת כרמלית כגו גבוה
ג' ורחבו ד' ורשות הרבי עוברת לפניו דאי נפל כוליה מידיה ומהדרי ליה
מרה''ר לאיסקופה לאו חיוב חטאת איכא הלכ ,השתא דראשו אחד בידו ואי
כא עקירה אפילו משו שבות נמי לא גזור:
 .‚‚‰ ˘‡¯· ‡¯Â˜ ‰È‰ 14שהוא רה''י:
 .Â„ÈÓ ¯ÙÒ‰ Ï‚Ï‚˙Â 15וראשו אחד בידו:
 .ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ „Ú 16ראש התחתו :
 .'ÈÏ 17התחתוני שהוא אויר ר''ה גוללו אצלו:
 .'ÈÏ ÚÈ‚‰ 18אסור לגוללו דגזור רבנ משו שבות היכא דאוגדו בידו אטו
היכא דנפק מידיה כוליה דלא לייתיה דאיכא חיובא דאורייתא:
 .·˙Î‰ ÏÚ ÂÎÙÂ‰ 19כתבו לצד הכותל והחלק כלפי ר''ה שלא יהא מוטל כל כ,
בבזיו :
 .Á ‡Ï ‡‰Â 20ואמאי אסור לגוללו אצלו:
 .ÚÙÂ˘Ó 21בולט מלמטה ומצר מלמעלה דנח ליה על אותו שיפוע:
 .ÈÁÈÈ„ È„È·Ú ÈÓ 22אלא בדבר שיש לו תו:,
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יציאות השבת

ח

פרק ראשון

שבת

ממאי?
מדאמר מר:
תו ,ארבע אמות;
עמד לפוש  פטור,
לכת  2חייב;
חו %לארבע אמות;
עמד לפוש  חייב,
לכת  2פטור.
מאי קא משמע ל ?
שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכ.,
הא אמרה ¯· ÔÁÂÈ Èחדא זימנא,
דאמר ¯·  ‡¯ÙÒאמר ¯· ÈÓ‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
המפנהמב חפצי מזוית לזוית,
ונמל ,עליה והוציא  פטור,
שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכ?!,
אמוראי נינהו,
מר אמר לה  בהאי לישנא,
ומר אמר לה  בהאי לישנא.

אלא אמר ¯·‡:
כגו שקלט מעל גבי גומא.
גומא,
פשיטא!?
מהו דתימא?
מי על גבי מי  לאו הנחה הוא;
קא משמע ל .

11

12

13

14

1

2

ואזדא ¯·‡ לטעמיה,
דאמר ¯·‡:
מי על גבי מי  היינו הנחת ,
אגוז על גבי מי  לאו היינו הנחתו;
בעי ¯·‡:
אגוז בכלי ,וכלי צ 2על גבי מי,
לז
מהו?
בתר אגוז אזלינ  והא נייח?
או דילמא 
לח
בתר כלי אזלינ  והא לא נייח?
תיקו.

15

16

3

19

18

20

21

4

6

7

ואמרלט ¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯· È‡ÚÏÈ‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
היה טעו אוכלי מ ומשקי ,
ונכנס ויצאמא כל היו כולו 
אינו חייב עד שיעמוד.
אמר ‡·:ÈÈ
והוא שעמד לפוש.

תנו רבנ :
המוציא מחנות לפלטיא דר ,סטיו  חייב;
ו· È‡ÊÚ Ôפוטר.
בשלמא · È‡ÊÚ Ô
קסבר  מהל ,כעומד דמי;
אלא ¯· Ô
נהי נמי דקסברי מהל ,לאו כעומד דמי,
היכא אשכחנא כהאי גוונא דחייב!?
אמר ¯·  ‡¯ÙÒאמר ¯· ÈÓ‡ Èאמר ¯·* :ÔÁÂÈ È
מידי דהוה אמעביר חפ %ברשות הרבי,
17

שמ שצ 2על גבי יי 
מחלוקת ¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èו¯·,Ô
דתנ )טבול יו ב:ה(:
שמ שצ 2על גבי יי  ,ונגע טבול יו בשמ 
לא פסל אלא שמ בלבד;
¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èאומר:
שניה מחוברי זה לזה.
5

דף ו.

22

ו.

8

1

9

10

רש"י

 .‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 1לאו היינו הנחת דתהוי עקירתו עקירה דהא ניידי ואזלו:
 .Ï''Ó˜ 2דהיינו הנחת ועקירת עקירה:
 .ÔÈÈ ‚''Ú Ûˆ˘ ÔÓ˘ 3ועקר השמ והוציאו לר''ה וה''ה ע''ג מי לעני שבת
אבל לעני תרומה לא סגי דלא נקט יי :
 .ÔÓ˘ Ô˙„ Ô·¯Â ÔÁÂÈ È·¯ ˙˜ÂÏÁÓ 4של תרומה:
 .ÔÈÈ ‚''Ú Ûˆ˘ 5של תרומה:
 .ÌÂÈ ÏÂ·Ë 6פוסל את התרומה מ התורה ביבמות בפ' הערל )עא:(.
 .„·Ï· ÔÓ˘ ‡Ï‡ ÏÒÙ ‡Ï 7לפי שאינו חבור זה לזה ושמ פסול הוא ולא טמא
הילכ ,לא פסיל ליה ליי ולעני שבת נמי הוי כדבר אחר הצ 2על המי דלאו
היינו הנחתו:
 .ÔÈ˜˘ÓÂ ÔÈÏÎÂ‡ ÔÂÚË ‰È‰ 8משמע שלא טענו לכ ,אלא היה טעו ברה''י כדי
להוליכו מזוית לזוית )או מבעוד יו( ומשעקר רגליו נמל ,ויצא ונכנס כל היו
כולו:
 .„ÂÓÚÈ˘ „Ú ·ÈÈÁ ÂÈ‡ 9ואח''כ יעקור עצמו לצאת דעמידת גופו ודאי כעמידת
חפ %דמי הלכ ,כי עמד ועקר ע''מ לצאת מיחייב אבל בלא עמידה ליכא עקירה
אלא עקירה ראשונה והיא לא היתה ע''מ לצאת והתורה לא חייבה אלא מלאכת
מחשבת וגמרינ ממשכ שיתכוי לעשות המלאכה אבל לא יודע שהוא שבת או
כסבור שמלאכה זו מותרת:

רש"י

 .˘ÂÙÏ „ÓÂÚ˘ ‡Â‰Â 10לנוח ההיא הויא עמידה ועקירה דבתרה הוי עקירה אבל
עומד לכת 2לתק משאו על כתיפו לאו עמידה היא:
 .¯Ó ¯Ó‡„Ó 11רבה דהוא רביה דאביי:
 .˙ÂÓ‡ '„ ÍÂ˙ 12המעביר ד' אמות ברה''ר ועמד תו ,ד' אמות לפוש וחזר
והשלי והניח או עמד ש:
 .¯ÂËÙ 13שלא העביר ד' אמות בעקירה אחת וא לכת 2עמד בתו ,הד' אמות
וכשהשלי ד' אמות הניח או עמד ש לפוש חייב ועמידה דתו ,ד' לאו עמידה
היא שהיתה לכת:2
 .˙ÂÓ‡ '„Ï ıÂÁ 14המעביר ד' אמות שלימות ועומד חו %לד' אמות א לפוש
עמד הוי הנחת גופו כהנחת חפ %וא לכת 2עמד אי זו עמידה וא נטלה אחר
מידו אחרי כ שניה פטורי :
 .Â‰È È‡¯ÂÓ‡ 15ר' אלעאי ור' אמי:
 .‡˘ÈÏ È‡‰· ‰Ï ¯Ó‡ ¯ÓÂ ‡˘ÈÏ È‡‰· ‰Ï ¯Ó‡ ¯Ó 16ומיהו ר' יוחנ חדא
זימנא אמרה:
 .˙ÂÁ 17רה''י:
 .‡ÈËÏÙ 18רחבה והוא רה''ר:
 .ÂÈËÒ Í¯„ 19מקו איצטבאות שיושבי סוחרי וש כרמלית עליה דלאו
להילוכה הוא כרה''ר:
 .·ÈÈÁ 20הואיל ולא עמד בסטיו לפוש אי כא הנחה אלא בפלטיא:
 .¯ËÂÙ È‡ÊÚ Ô·Â 21כדמפ' קסבר מהל ,כעומד דמי ונמצא נעקר מרה''י ומונח
בסטיו ועוקר מסטיו ומניח ברה''ר:
 .‚''‰Î ÔÁÎ˘‡ ‡ÎÈ‰ 22דמפסקא רשותא אחריתי מיחייב דילמא לא חייב'
רחמנא אלא במוציא מרה''י לר''ה בהדיא:
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ט

הת לאו א 2על גב דכמה דנקיט ליה ואזיל  פטור,
כי מנח ליה  חייב?
הכא נמי  לא שנא.
מי דמי?
הת  כל היכא דמנח ליה  מקו חיוב הוא,
הכא  אי מנח ליה בסטיו  מקו פטור הוא!?

פרק ראשון

דף ו.

שבת

ומודה · È‡ÊÚ Ôבזורק.
תניא נמי הכי:
המוציא מחנות לפלטיא דר ,סטיו  חייב,
אחד המוציא ,ואחד המכניס,
מג
אחד המושיט ,ואחד הזורק;
· È‡ÊÚ Ôאומר:
המוציא והמכניס  פטור,
המושיט והזורק  חייב.
8

9

אלא,
מידי דהוה אמעביר חפ %מתחלת ארבע לסו 2ארבע,
הת לאו א 2על גב דאי מנח ליה בתו ,ארבע אמות  פטור,
כי מנח ליה בסו 2ארבע אמות  חייב?
הכא נמי  לא שנא.
מי דמי?
הת 
לגבי דהאי גברא  מקו פטור הוא,
לכולי עלמא  מקו חיוב הוא,
הכא 
לכולי עלמא  מקו פטור הוא!?
2

3

אלא,
מידי דהוה אמוציא מרשות היחיד לרשות הרבי,
דר ,צדי רשות הרבי,
הת לאו א 2על גב דאי מנח ליה אצדי רשות הרבי  פטור,
וכי מנח ליה ברשות הרבי  חייב,
הכא נמי  לא שנא.
מתקי 2לה ¯· :‡ÙÙ
הניחא ל¯· Ôדאמרי:
צדי רשות הרבי לאו כרשות הרבי דמי;
אלא ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדאמר:
צדי רשות הרבי כרשות הרבי דמי 
מאי איכא למימר!?
אמר ליה ¯· ‡:‡˜È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡Á
אימור דשמעת ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדאמר:
צדי רשות הרבי כרשות הרבי דמי 
היכא דליכא חיפופי,
אבל היכא דאיכא חיפופי  מי שמעת ליה?
הלכ ,להא דמיא.
4

תנו רבנ :
ארבע רשויות לשבת:
רשות היחיד ,ורשות הרבי,
וכרמלית ,ומקו פטור.
10

ואיזו היא רשות היחיד?
חרי %שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה,
וכ גדר שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה,
זו היא רשות היחיד גמורה.
11

ואיזו היא רשות הרבי?
סרטיא ,ופלטיא גדולה,
ומבואות המפולשי ,
זו היא רשות הרבי גמורה.
13

12

15

14

אי מוציאי מרשות היחיד זו לרשות הרבי זו,
ואי מכניסי מרשות הרבי זו לרשות היחיד זו;
וא הוציא והכניס,
בשוגג  חייב חטאת,
במזיד  ענוש כרת ונסקל.
17

16

אבל י ,ובקעה ,ואיסטוונית ,והכרמלית 
אינ מד לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבי,
ואי נושאי ונותני בתוכה,
וא נשא ונת בתוכה  פטור;
18

21

6

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
רש"י

 .‰''¯· ıÙÁ ¯È·ÚÓ‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ 1יותר מד' אמות וכל כמה דלא מנח ליה
פטור וכי אנחיה חייב ואע''ג דאיפסיק הילוכא ביני וביני:
 .'„ ÛÂÒÏ '„ ˙ÏÁ˙Ó 2אמות מצומצמות:
 .·ÂÈÁ ÌÂ˜Ó ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ 3א יטלהו חו %לד' ויניחהו כא שהרי העבירו ד'
שלימות:
 .‰''¯ È„ˆ‡ 4מרה''י לר''ה כגו חצר שנפר %לר''ה דהוי מקו המחיצה צדי
ר''ה ופליגי בה ר' אליעזר ורבנ בעירובי בפ' כל גגות ואמרי רבנ דלאו כר''ה
דמו ואפ''ה כי אפיק מרה''י לר''ה דר ,ש חייב:
 .ÈÙÂÙÈÁ ‡ÎÈÏ„ ‡ÎÈ‰ 5כגו ההיא דעירובי :
 .ÈÙÂÙÈÁ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰ 6נועצי יתדות קטנות לפני הכותל שיחופו ש עגלות
וקרונות ולא יחופו בכותל ויפילוהו:
 .‰ÈÏ 'ÚÓ˘ ÈÓ 7דהוי ר''ה ואפילו הכי כי מפיק לר''ה דר ,ש חייב:

22

23

5

7

19

20

מה

רש"י

 .˜¯ÂÊ· 8מחנות לפלטיא דר ,סטיו דחייב דהא לא נח בכרמלית מידי:
 .¯ÂËÙ ‡ÈˆÂÓ‰Â ÒÈÎÓ‰ 9דמהל ,כעומד והא נח גופו בכרמלית:
 .˙ÂÈÂ˘¯ '„ 10כולהו מפרש ליה:
 .¯„‚ 11כותל שהוא גבוה י' ורחב ד' הוי רה''י:
 .‡ÈË¯Ò 12מסילה שהולכי בה מעיר לעיר:
 .‡ÈËÏÙ 13רחבה של עיר שש מתקבצי לסחורה:
 .'Â‡Â·ÓÂ 14של עיר רחבי י''ו אמה:
 .ÔÈ˘ÏÂÙÓ‰ 15משני ראשיה לפלטיא:
 .˙¯Î ˘ÂÚ 16בלא התראה:
 .Ï˜ÒÂ 17בהתראה:
 .‰Ú˜· 18שדות הרבה קנפני''א בלע''ז:
 .˙ÈÂÂËÒÈ‡ 19שלפני החנויות שיושבי ש סוחרי:
 .˙ÈÏÓ¯Î‰Â 20לקמיה פרי ,אטו כל הני י ובקעה לאו היינו כרמלית דקתני תנא
לעיל:
 .„ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯Î ‡Ï ÔÈ‡ 21משו דדמיא לרה''ר דאי לה מחיצות:
 .¯''‰¯Î ‡ÏÂ 22דאינ דומי לדגלי מדבר דלאו להילוכא דרבי עבידי:
 .ÔÎÂ˙· ÔÈ˙ÂÂ ÔÈ‡˘Â ÔÈ‡ 23כלומר אי מטלטלי בה אלא בתו ,ד' משו
דדומי לר''ה וגזרו בה רבנ אטו ר''ה:
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י

פרק ראשון

ואי מוציאי מתוכה לרשות הרבי,
ולא מרשות הרבי לתוכה,
ואי מכניסי מרשות היחיד לתוכה,
ולא מתוכה לרשות היחיד,
וא הוציא והכניס  פטור.
1

3

4

5

6

אד עומד על האיסקופה,
נוטל מבעל הבית ונות לו,
נוטל מעני ונות לו;
ובלבד שלא יטול מבעל הבית וית מו לעני,
מעני וית מז לבעל הבית,
וא נטל ונת  שלשת פטורי.
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
איסקופה משמשת שתי רשויות,
בזמ שהפתח פתוח  כלפני,
פתח נעול  כלחו,%
וא היתה איסקופה גבוהה עשרה ורחבה ארבעה 
הרי זו רשות לעצמה.
7

8

9

10

אמר מר:
זו היא רשות היחיד גמורה.
למעוטי מאי?
למעוטי הא ד¯·,‰„Â‰È È
דתניא:
יתר על כ אמר ¯·:‰„Â‰È È
מי שיש לו שני בתי בשני צדי רשות הרבי,
עושה * לחי מכא ולחי מכא ,
מח

11

ו:

שבת

או קורה מכא וקורה מכא ,
ונושא ונות באמצע.
אמרו לו :אי מערבי רשות הרבי בכ.,
ואמאי קרו ליה :גמורה?
מהו דתימא?
כי פליגי ¯· Ôעליה ד¯· ‰„Â‰È Èדלא הוי רשות היחיד,
הני מילי  לטלטל,
אבל לזרוק  מודו ליה;
קא משמע ל .
13

חצרות של רבי ,ומבואות שאינ מפולשי ,
עירבו  מותרי ,
לא עירבו  אסורי.
2

דף ו:

12

14

15

אמר מר:
מט
זו היא רשות הרבי גמורה.
למעוטי מאי?
למעוטי איד ,ד¯·,‰„Â‰È È
דתנ )עירובי ב:ד(:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
נ
א היתה דר ,הרבי מפסקת 
יסלקנה לצדדי ;
ו ÌÈÓÎÁאומרי :אינו צרי.,
ואמאי קרו ליה :גמורה?
איידי דתנא רישא :גמורה,
תנא נמי סיפא :גמורה.

16

17

18

ולחשוב נמי מדבר,
דהא תניא:
איזו היא רשות הרבי?
סרטיא ,ופלטיא גדולה,
ומבואות המפולשי  ,והמדבר!?
אמר ‡· :ÈÈלא קשיא,
כא  בזמ שהיו ישראלנא שרויי במדבר,
19

רש"י

רש"י

 .¯ÂËÙ ÒÈÎ‰Â ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â 1וזו היא כרמלית האמורה למעלה:
 .ÌÈ·¯ Ï˘ ¯ˆÁ 2שפתוחי לחצר בתי רבי וחצר פתוחה לרה''ר ובני הבתי
יוצאי דר ,החצר לרה''ר:
 .ÔÈ˘ÏÂÙÓ ÔÈ‡˘ ˙Â‡Â·ÓÂ 3שראשו אחד סתו וחצרות פתוחי לו ובני
החצרות יוצאי דר ,מבוי לרה''ר:
 .Â·¯ÈÚ 4כל הבתי של חצר יחד בפת וכ לעני המבוי א עירבו החצרות
הפתוחות לו ביחד:
 .ÌÈ¯˙ÂÓ 5להכניס ולהוציא מ הבתי לחצר וכ מ החצרות למבוי:
 .ÔÈ¯ÂÒ‡ Â·¯ÈÚ ‡Ï 6מפני שהבית מיוחדת לבעליה והחצר רשות לכול ונמצא
מוציא מרשות לרשות אע''פ ששתיה רה''י לעשות סייג לתורה להרחיק שלא
יוציא מרה''י לרה''ר וה ,מילתא לאו מחילוק ד' רשויות היא דבי עירבו בי לא
עירבו רה''י היא והמוציא מתוכו לרה''ר חייב:
 .'ÂÎ ÂÏ Ô˙ÂÂ ıÂÁ· „ÓÂÚ‰ ÈÚÓ ÏËÂ ‰ÙÂ˜Ò‡‰ ÏÚ „ÓÂÚ Ì„‡ 7וזה מקו
פטור שהוזכר למעלה שאינו חשוב רשות לעצמו לפי שאינו רחב ד' כדמפר'
לקמ ובטל אצל רה''י ואצל רשות הרבי:
 .'ÂÎ ÏÂËÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â 8דמזלזל באיסורי שבת לכתחלה לגרו הוצאה מרה''י
לרה''ר וגזירה דילמא אתי לאקולי ולאפוקי להדיא מרה''י לרה''ר:
 .˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘ ˙˘Ó˘Ó 9פעמי שהיא משמשת בתורת רה''י ופעמי כרה''ר
ולקמיה מפרש לה בשילהי כולהי שמעתתא:
 .‰ÓˆÚÏ ˙Â˘¯ ÂÊ È¯‰ 10אע''פ שהיא מרה''י כדאמרינ לעיל בגדר גבוה י'
ורחב ד' הויא רשות בפני עצמה ואי מוציאי מ הבית לתוכה ולקמ מפרש
טעמא:
 .¯''‰¯ È„ˆ È˘· 11זו כנגד זו:

 .Ô‡ÎÓ ÈÁÏÂ Ô‡ÎÓ ÈÁÏ 12בשתי פאות של אחד מ הבתי להיכר בעלמא
דקסבר רבי יהודה ב' מחיצות הוו רה''י מדאורייתא והא איכא שתי מחיצות
מעלייתא מחיצות של ב' בתי:
 .‰„Â‰È '¯„ ‰ÈÏÚ Ô·¯ È‚ÈÏÙ ÈÎ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 13בברייתא ואמרי אי מערבי
רה''ר בכ ,למהוי רה''י ה''מ לטלטל שיהא מותר לטלטל בתוכה כדקתני אי
מערבי רה''ר בכ ,דגזור בה משו דדמי לרה''ר:
 .˜Â¯ÊÏ Ï·‡ 14שהזורק מרה''ר לתוכה מודו ליה דחייב דשתי מחיצות דאוריי'
וש רה''י עליה:
 .‰¯ÂÓ‚ Ï''Ó˜ 15כלומר זו היא שנגמרו מניי מחיצות שלה שיש לה מחיצות
מכל צד כגו חרי %וכ גדר דאמרינ מד' צדדי גוד אסיק פני המחיצה על ראשו
ונמצא ראשו מוק 2מד' צדדי וחללו ד' אבל דרבי יהודה לא נגמרו מחיצות שלה
למניינ ולאו רה''י היא כלל:
 .Ô˙˜ÒÙÓ 16לפסי ביראות בפרק ב' דעירובי דהקילו חכמי משו עולי רגלי
בבור בר''ה והבור עצמה רה''י שהיא עמוקה י' ורחבה ד' והממלא מתוכה ומניח
על שפתה חייב והקילו חכמי לעשות ד' פסי וביניה י' אמות דהוי חללו רה''י
למלאות מ הבור וקאמר ר' יהודה א היתה דר ,רה''ר מפסקת יסלקנה מביניה
דאתו רבי ומבטלי מחיצתה והת רמינ דרבי יהודה אדרבי יהודה דלעיל דאמר
נושא ונות באמצע דלא אתו רבי ומבטלי מחיצות ורבנ אדרבנ ומשנינ לה:
 .ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ 17והיינו דקתני זו היא רה''ר אבל הילו ,דרבי לבי הפסי לא הוי
רה''ר הואיל ואיכא ש ד' מחיצות:
 .‰¯ÂÓ‚ È‡ÓÂ 18הכא ליכא למימר מהו דתימא כדלעיל דעיקר עשיית משו
לטלטל בתוכו וקאמרי רבנ אינו צרי ,דרשות היחיד היא אפילו לטלטל וכ''ש
דהזורק לתוכה מרה''ר חייב:
 .¯·„Ó· Ï‡¯˘È ÂÈ‰˘ ÔÓÊ· 19חשיבא רה''ר:
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יציאות השבת

יא

פרק ראשון

כא  בזמ הזה.

שבת

והא תנ )טהרות ו:ז(:
הבקעה,
בימות החמה 
רשות היחיד לשבת ,ורשות הרבי לטומאה;
בימות הגשמי 
רשות היחיד לכא ולכא !?
אמר :‡ÏÂÚ
לעול כרמלית הויא,
ואמאי קרי לה  רשות היחיד?
לפי שאינה רשות הרבי.

1

אמר מר:
א הוציא והכניס,
בשוגג  חייב חטאת,
במזיד  ענוש כרת ונסקל.
בשוגג  חייב חטאת.
פשיטא!?
במזיד ענוש כרת ונסקל אצטריכא ליה.
הא נמי פשיטא!?
הא קא משמע ל כד¯·,
דאמר ¯·:
מצאתי מגלת סתרי בי ¯·,‡ÈÈÁ È
וכתוב בה:
‡ ‰„Â‰È Ô· ÈÒÈאומר:
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת,
ואינו חייב אלא אחת;
איני?
והתנ )כא ז:ב(:
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת;
והוינ בה:
מנינא למה לי?
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
נב
שא עשא כול בהעל אחד 
חייב על כל אחת ואחת!
אלא אימא 
אינו חייב על אחת מה ;
והא קא משמע ל 
הא מהנ ,דלא מספק .

דף ז.

9

11

10

12

2

13

3

ז.

4

5

6

7

8

אמר מר:
אבל י ,ובקעה ,והאיסטוונית ,והכרמלית 
אינ לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבי.
ובקעה אינהנג לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבי?
רש"י

 .‰Ê‰ ÔÓÊ· 1אינו מקו הילו ,לרבי דהולכי מדברות לא שכיחי:
 .‡ËÈ˘Ù ˙‡ËÁ ·ÈÈÁ 2כיו דתנא חדא רה''י וחדא רה''ר ניתני סתמא וא
הוציא והכניס חייב ואנא ידענא דשגגתו חטאת דהא שבת זדונו כרת הוא:
 .‡ËÈ˘Ù ÈÓ ‡‰ 3דבהתראה סקילה ממקושש:
 .ÌÈ¯˙Ò ˙ÏÈ‚Ó 4שהסתירוה מפני שלא ניתנה ליכתוב וכששומעי דברי יחיד
חדשי שאינ נשני בב''ה וכותבי אות שלא ישתכחו מסתירי את המגילה:
 .˙Á‡ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ 5השתא משמע א עשא בהעל אחד שלא נודע לו בי
כל אחת ואחת שחטא אינו חייב אלא אחת דכל חילול דשבת גו 2אחד של
עבירה הוא:
 .ÈÏ ‰ÓÏ ‡ÈÓ 6ליתני אבות מלאכות הזורע והחורש כו' למה לי לאשמעי'
מניינא הא מני להו ואזיל:
 .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎ ÏÚ ·ÈÈÁ 7ובא להודיענו סכו החטאות שאד חייב באיסורי
שבת בהעל אחד ואשמעינ מ' חסר אחת ה ותו לא שאפי' עשה תולדותיה
עמה אינו מביא על התולדה היכא דעשאה ע אביה דה''ל כעושה וחוזר ועושה
דכול' חדא עבירה היא:
8
‡ .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ·ÈÈÁ ÂÈאחת יש בה שאינו חייב עליה מיתה ולא פי' )רבי(
איזו היא ואשמעי' תנא דמתנית' דקתני נסקל דהא הוצאה והכנסה מהנ ,דלא
מספק היא דעל זו לא אמר איסי ב יהודה:

¯· ‡˘ Èאמר:
כגו דאית לה מחיצות,
וכי הא דאמר  ‡ÏÂÚאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
קרפ 2יותר מבית סאתי שלא הוק 2לדירה,
ואפילו כור ואפילו כוריי,
הזורק לתוכו  חייב;
מאי טעמא?
מחיצה היא,
אלא שמחוסרת דיורי .
נד
בשלמא ¯· ‡˘ Èלא אמר כ;‡ÏÂÚ
אלא  ‡ÏÂÚ
מאי טעמא לא אמר כשמעתיה!?
אמר ל ,
אי דאית לה מחיצות  בקעה קרי לה?
קרפ 2היא!
ו¯· ‡˘?!È
רשות היחיד קתני.
*

14

16

15

17

והכרמלית.
אטו כולהו לאו כרמלית נינהו!?
כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
18

נה

רש"י

 .‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· 9שאי בה זרעי:
 .˙·˘Ï È''‰¯ 10דהא לאו הילו ,לרבי הוא שאי רבי מסתלקי מ המסילה
ליל ,בשדה:
 .‰‡ÓÂËÏ ¯''‰¯ 11וספקו טהור דהא לאו מקו סתירה הוא שיש בני אד
נכנסי לה דספק טומאה לטמא מסוטה גמרינ לה והת סתירה כתיב ונסתרה
והיא נטמאה דבמקו סתירה טמאה היא לבעלה מספק ומכא אתה ד לשר:%
 .ÌÈÓ˘‚‰ ˙ÂÓÈ· 12שהיא זרועה אי אד נכנס לה:
 .‡ÈÂ‰ ˙ÈÏÓ¯Î ÌÏÂÚÏ 13והזורק מרה''ר לתוכה אינו חייב:
 .˙ÂˆÈÁÓ ‰Ï ˙È‡„ ÔÂ‚Î 14ואשמעינ דאע''ג דהיקפה יתר מבית סאתי ולא
הוק 2לדירה שאי ביתו סמו ,לה קוד היק 2ולעני לטלטל לתוכה הויא
ככרמלית כדאמרינ בעירובי שאי מטלטלי בו אלא בד' אפ''ה דאורייתא רה''י
היא והזורק מרה''ר לתוכה חייב:
 .‡ÏÂÚ„Î 15דאמר מחיצה היא לקרות רה''י אלא שמחוסרת דירה לכ ,אסורה
לטלטל מדרבנ והא דקתני רה''ר לטומאה כגו שיש פתחי במחיצותיה ונכנסי
בזו ויוצאי בזו:
 .‡ÏÂÚ 16דאמר אמאי קרי לה רה''י כו' מ''ט לא אמר כגו דאית לה מחיצות
ורה''י גמורה קאמר וניזיל בתר שמעתיה דאמר הזורק לתוכו חייב:
 .È˘‡ ·¯Â 17אמר ל ,רה''י קתני וכרמלית לא קרי לה תנא רה''י:
 .Â‰ÏÂÎ ÂË‡ 18הנ ,י ובקעה ואיסטוונית לא זו היא כרמלית דהוזכר במני
רשויות הא קתני אינו לא כרה''י ולא כרה''ר ואי מוציאי כו' ש''מ זו היא רשות
שלישי:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

יציאות השבת

יב

פרק ראשון

לא נצרכה אלא לקר זוית הסמוכה לרשות הרבי,
דא 2על גב דזימני דדחקי בהנו רבי ועיילי לגוה,
כיו דלא ניחא תשמישתיה 
נז
ככרמלית דמיא.
1

2

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בי העמודינח נידו ככרמלית.
מאי טעמא?
א 2על גב דדרסי בה רבי,
כיו דלא מסתגי להו בהדיא 
ככרמלית דמיא.

דף ז.

שבת

ו ·¯ ¯· ‡ÈÈÁאמר:
אפילו היזמי והיגי,
אבל צואה  לא.
ו¯· ‡˘ Èאמר:
אפילו צואה.
12

3

13

4

14

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯· :‰„Â‰È
איצטבא שלפני העמודי 
נידו ככרמלית.
למא דאמר :בי העמודי 
כל שכ איצטבא;
למא דאמר :איצטבא 
דוקאנט איצטבא הוא דלא ניחא תשמישתיה,
אבל בי העמודי כיו ס דדרסי ליה רבי 
כרשות הרבי דמיא.
אמר ¯· ‡ÏÈ˘ ¯· ‰אמר ¯· :‡„ÒÁ
לבינה זקופה ברשות הרבי,
וזרק וטח בפניה  חייב,
על גבה  פטור.
‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
והוא שגבוה שלשה ,דלא דרסי לה רבי.
אבל היזמי והיגי 
א 2על גב דלא גביהי שלשה.
5

6

7

8

9

כיסא אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אי כרמלית פחותה מארבעה.
ואמר ¯· ˘˘˙:
ותופסת עד עשרה.
מאי ותופסת עד עשרה?
אילימא 
דאי איכא מחיצה עשרה  הוא דהויאסב כרמלית,
ואי לא  לא הויאסג כרמלית;
ולא?
והאמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
בית שאי תוכוסד עשרה וקרויו משלימו לעשרה,
על גגו  מותר לטלטל בכולו,
סה
בתוכו  אי מטלטלי בו אלא בארבע אמות!?
15

16

17

18

אלא מאי ותופסת עד עשרה?
דעד עשרה הוא דהויא כרמלית,
למעלה מעשרה טפחי  לא הוי כרמלית.
וכי הא דאמר ליה ˘ Ï‡ÂÓל¯·  :‰„Â‰Èשיננא,
לא תיהוי במילי דשבתא למעלה מעשרה;
למאי הלכתא?
אילימא 
19

1

10

11

רש"י

 .‰Î¯ˆ ‡Ï 1כרמלית דקתני אלא לאוסופי כרמלית אחריתי כגו קר זוית
שנכנס בו בית לתוכו והניח מקרקעו לרה''ר:
 .‰È˙˘ÈÓ˘˙ ‡ÁÈ ‡Ï 2שאי יכולי להכנס לה להדיא דר ,הילוכו אי נמי בית
שפניו עומד באלכסו שזויתו אחת סמוכה לרה''ר והשניה משוכה מרה''ר
ולפני זוית הבולטת מעכבת את הרבי מליכנס בהדי' בתו ,כניסה של זוית
האחרת:
 .ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÔÈ· 3שהיו עמודי ברחבה ותולי בה התגרי פרגמטיא וג
איצטבאות היו לפניה לישב ש התגרי:
 .‡È„‰Ï Â‰Ï È‚˙ÒÓ ‡Ï 4שהיו עמודי הרבה באור ,ורוחב וזה שלא כנגד זה:
 .‰È·Ï 5סת לבינה ארכה ורחבה ג' ואי לעביה שיעור יש מה עבות ויש מה
דקות:
 .‰ÈÙ ÏÚ ÁËÂ 6כגו דבילה שמינה או טיט:
 .·ÈÈÁ 7א זרק ד''א דהוי כמונח ברה''ר דכל למטה מי' רה''ר הוא ובלבד
שינוח )או( למטה מג' דהוי כקרקע או באויר כי האי דנדבקה בכותל וכדאמרינ
במתני' לקמ הזורק ד' אמות בכותל למטה מי' טפחי כזורק באר %וחייב וכי
אמר למטה מי' ברוחב ד' כרמלית וכשאי רחב ד' מקו פטור היינו בתשמיש
המסוי כגו גב לבינה וראש כותל או עמוד דהני מסתיי תשמישתייהו אבל
אויר כגו פני הכותל דבר הנדבק בו לא הוי רשותא לנפשיה אלא אי למטה מי'
הוא הוי רה''ר גמור ואי למעלה י' הוא דלא שלטי ביה רבי הוי אוירא בעלמא
מקו פטור כדתנ למעלה מי' טפחי כזורק באויר ופטור:
 .¯ÂËÙ ‰·‚ ÏÚ 8כדמוקי לה אביי ורבא בגבוהה ג' דלא דרסי בה רבי דהוי
מקו לעצמה:
 .ÈÓÊÈ‰ 9דורצא''י :
 .È‚È‰ 10איגלטי''ר :

רש"י

 .'‚ ‰Â·‚ ‡Ï„ ‚''Ú‡ 11הוי מקו פטור לעצמו דלא דרסי בה רבי עליה שלא
יזוקו:
 .È‚È‰Â ÈÓÊÈ‰ ÂÏÈÙ‡ 12דדרסי עליה בסנדליהו אבל צואה אע''ג דלא גבוה לא
דרסי עלה ורב אשי אמר אפילו צואה:
 13ה''ג ‡ .'„Ó ‰˙ÂÁÙ ˙ÈÏÓ¯Î ÔÈרוחב ואי לא מקו פטור הוא ומותר לכתחלה
להוציא מש לרשות הרבי ולרה''י:
 .˙ÒÙÂ˙Â 14בגובה עד י' ולקמיה מפרש לה:
 .'ÂÎ 'È ‰ˆÈÁÓ ‡ÎÈ‡ È‡„ ‡ÓÈÏÈ‡ 15כגו בקעה המוקפת גדר והיא יתירה על
בית סאתי ולא הוקפה לדירה:
 .ÂÓÈÏ˘Ó ÂÈÂ¯È˜Â 16עובי קירויו:
 .Â‚‚ ÏÚ 17דגבוה י' הוי רה''י ומותר לטלטל בכולו:
 .'„· ‡Ï‡ 18דכיו דלא גבוה המחיצה י' הוי כרמלית אלמא איפכא שמעינ
לה:
 .˙ÈÏÓ¯Î ÈÂ‰ 'È „Ú„ 19אויר של בקעה או של י או של קרפ 2יתר על בית
סאתי תופס את שמו עד י' אבל למעלה מי' אי ש כרמלית על אוירו בדבר
שאינו מסויי כגו פני לבינה או פני כותל או קלט מ האויר למעלה מי' מותר
להוציא לכתחילה מש לרה''י ולרה''ר דאי ש כרמלית עליו כי היכי דאויר
למעלה מי' ברה''ר לאו רה''ר הוא כדתנ לקמ למעלה מי' כזורק באויר גבי
כרמלית נמי לאו כרמלית הוא ובדבר מסוי כגו ראש עמוד וגב לבינה ליכא
לאוקמיה דאי אית ביה ארבע פשיטא דלמעלה מעשרה לא הוי כרמלית דהא
אפילו עמוד ברשות הרבי רשות היחיד הוא ואי דלית ביה ארבע ולמטה
מעשרה מי הוי כרמלית הא קאמר אי כרמלית פחותה מארבע ואי בדקאי
בכרמלית וכיו דלית ביה ד' הוי ש הכרמלית עליו א כ מצינו חומר בכרמלית
מרשות הרבי דאילו ברשות הרבי כי האי גוונא מקו פטור הוא ובטל ומותר
לרשות הרבי ולרשות היחיד ואנ אמרינ בשמעתי דהאי תופסת עד י' מקולי
רשות הרבי הוא הלכ ,לא מיתוקמא אלא באוירא:
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דאי רשות היחיד למעלה מעשרה;
והאמר ¯· :‡„ÒÁ
נע %קנה ברשות היחיד ,וזרק ונח על גביו,
אפילו גבוה מאה אמה  חייב,
מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע! *
אלא 
דאי רשות הרבי למעלה מעשרה;
מתניתי היא,
דתנ )כא יא:ג(:
הזורק ארבע אמות בכותל,
למעלה מעשרה טפחי  כזורק באויר,
למטה מעשרה טפחי  כזורק באר!%
אלא  אכרמלית,
דאי כרמלית למעלה מעשרה.
3

2

4

ז:

5

6

7

8

דף ז:

שבת

אמר ‡·:ÈÈ
וא חקק בו ארבעה על ארבעה ,והשלימו לעשרה 
מותר לטלטל בכולו,
מאי טעמא?
הוי חורי רשות היחיד,
וחורי רשות היחיד כרשות היחיד דמו.
דאיתמר:
חורי רשות היחיד כרשות היחיד דמו;
חורי רשות הרבי,
‡· ÈÈאמר:סו כרשות הרבי דמו;
¯·‡ אמר:סז לאו כרשות הרבי דמו.
14

13

15

16

9

10

ואקילו בה רבנ מקולי רשות היחיד,
ומקולי רשות הרבי.
מקולי רשות היחיד.
דאי איכא מקו ארבעה  הוא דהויא כרמלית,
ואי לא  מקו פטור בעלמא הוא.
מקולי רשות הרבי.
דעד עשרה טפחי  הוא דהויא כרמלית,
למעלה מעשרה טפחי  לא הויא כרמלית.
11

12

גופא:
אמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
בית שאי תוכו עשרה וקרויו משלימו לעשרה,
על גגו  מותר לטלטל בכולו,
בתוכו  אי מטלטלי בו אלא בארבע אמות.

רש"י

 .‡ÓÈÏÈ‡ 1דאי רה''י שולטת בחצר באויר למעלה מי' אלא מקו פטור הוא
ובטל א 2לגבי רה''ר:
 .‰˜ ıÚ 2סתמיה אי רחב ד':
 .˜¯ÊÂ 3מר''ה ונח על גביו:
 .·ÈÈÁ 4כמונח ע''ג קרקע דלא בעי הנחה על גבי מקו ד' ברה''י כדמפרש
לקמיה בשמעתי  .עד לרקיע .כל אויר שכנגד רה''י בי אויר חצר בי אויר עמוד
בר''ה גבוה י' ורחב ד' כנגדו עד לרקיע ש רה''י עליו:
 .‡Ï‡ 5דאי אויר רה''ר למעלה מי' והוי אוירא מקו פטור:
 .‡È‰ 'È˙Ó 6ולמה ליה לשמואל לאשמעינ :
 .˙ÂÓ‡ '„ ˜¯ÂÊ‰ 7ברה''ר ונדבק בכותל כגו דבילה שמינה כדמוקי לה לקמ :
 .¯ÈÂ‡· ˜¯ÂÊÎ 8ופטור דלאו ברה''ר נח ורה''י נמי לא הוי אלא דבר המסויי
ורחב ארבע:
 .ı¯‡· ˜¯ÂÊÎ 9וחייב דאויר רה''ר משנח משהו הוי הנחה ולא דמי לנח על דבר
המסויי למטה מי' דההוא חשיב למיהוי רשות חשוב לעצמו או כרמלית או
מקו פטור ולא הויא הנחה ברה''ר:
 .˙ÈÏÓ¯Î‡ 10כדפרישית:
 .Ô·¯ ‰· ÂÏÈ˜‡Â 11לעיל קאי אדרב דימי ורב ששת דאקילו בה רבנ בכרמלית
הואיל ואיסורה מדבריה אקילו בה:
 .¯''‰¯Â È''‰¯ ÈÏÂ˜Ó 12רב דימי אשמעינ מקולי רה''י כי היכי דרשות היחיד
ליתיה פחות מרחב ד' והמכניס מרה''ר עליו פטור כרמלית נמי לא הוי ומותר
לכתחלה להכניס מרשות הרבי ומרה''י עליו ורב ששת אשמעינ דמקולי רה''ר
נמי אקילו עלה דאינה תופסת באויר למעלה מי' כרה''י אלא למטה מי' כתורת
רה''ר:

אמר ליה ¯·‡ ל‡·:ÈÈ
לדיד ,דאמרת:
חורי רשות הרבי כרשות הרבי דמו 
מאי שנא מהא דכי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא נצרכה אלא לקר זוית הסמוכה לרשות הרבי;
ותיהוי כחורי רשות הרבי!?
הת  לא ניחא תשמישתיה,
הכא  ניחא תשמישתיה.
17

18

סח

איתיביה )כא יא:ג(:
הזורק ארבע אמות בכותל,
למעלה מעשרה טפחי סט כזורק באויר,
למטה מעשרה טפחי  כזורק באר;%
והוינ בה:
מאי כזורק באר?%
והא לא נח!
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בדבילה שמינה שנו;
ואי סלקא דעת ,
חורי רשות הרבי  כרשות הרבי דמו,
למה לי לאוקמה בדבילה שמינה?
לוקמה בצרור וחפ %ודנח בחור!?
זימני משני לה:
ע
בכותל דאית ביה חור,
ושניעא צרור וחפ %דמיהדר ואתי.
19

20

רש"י

 .Â· ˜˜Á 13בקרקע הבית באמצעיתו ארבעה באור ,ורוחב:
 .ÂÓÈÏ˘‰Â 14במקו חקק לחלל י' גבוה עד הקירוי נעשה כל הבית כולו חורי
רה''י כמו כותלי רה''י ובה חורי כלפי רה''י שה כרה''י והני נמי כיו דנגד
החקק רה''י גמור אינ ,הוי פיאות של תשמישי רה''י:
 . ¯''‰¯ È¯ÂÁ 15חורי שהכתלי כלפי רה''ר:
 .ÂÓ„ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Î Â‡Ï 16אלא רשות לעצמ ה וא רחבי ד' הוי כרמלית
ואי לא הוי מקו פטור:
 .‰Î¯ˆ ‡Ï 17והכרמלית דתני בברייתא אוקמוה רב דימי בקר זוית כו':
 .ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ È¯ÂÁÎ ÈÂ‰È˙ 18ואמאי הויא כרמלית:
 .Á ‡Ï ‡‰Â 19וכי חזרה נפלה לתו ,ד' אמות דעל כרח ,כשמכה בכותל קופצת
לאחוריה:
 .ÔÈÒ¯‚ ıÙÁÂ ¯Â¯ˆ È‡˘Â 20כלומר בכותל דאית ביה חור ואפילו הכי לא
אוקמיה ר' יוחנ בדנח בחור משו דלאו אורחייהו דצרור וחפ %לנוח ע''י זריקה
במקו שנופלי ש:
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יד

פרק ראשון

זימני משני לה:
בכותל דלית ביה חור,
ממאי?
מדקתני רישא:
למעלהעב מעשרה טפחי  כזורק באויר;
ואי סלקא דעת ,בכותל דאית ביה חור 
אמאי כזורק באויר?
הא נח בחור!
וכי תימא 
מתניתי דלית בהו ארבעה על ארבעה;
והאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:‡ÈÈÁ È
זרק למעלה מעשרה טפחי,
והלכה ונחה בחור כל שהוא,
באנו למחלוקת ¯· ¯È‡Ó Èו¯·,Ô
ד¯· ¯È‡Ó Èסבר  חוקקי להשלי,
ו¯· Ôסברי  אי חוקקי להשלי;
אלא לאו שמע מינה  בכותל דלית ביה חור?
שמע מינה.
1

2

3

גופא:
אמר ¯· :‡„ÒÁ
נע %קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו,
אפילו גבוה מאה אמה  חייב,
מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע.
לימא ¯·  ‡„ÒÁדאמר כ¯·,È
דתניא:
זרק ונח על גבי זיז כל שהוא,
¯· Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי* .
אמר ‡·:ÈÈ
ברשות היחיד דכולי עלמא לא פליגי כד¯· ;‡„ÒÁ
אלא הכא באיל העומד ברשות היחיד,
ונופו נוטה לרשות הרבי,
וזרק ונח אנופו,
ד¯· Èסבר  אמרינ שדי נופו בתר עיקרו;
ו¯· Ôסברי  לא אמרינ שדי נופו בתר עיקרו.

דף ח.

שבת

זרק כוורת לרשות הרבי ,גבוהה עשרה,
ואינה רחבה ששה  חייב,
רחבה ששה  פטור.
¯·‡ אמר:
אפילו אינה רחבה ששה  פטור,
מאי טעמא?
אי אפשר לקרומיות של קנה שלא יעלו למעלה מעשרה.
9

8

10

11

כפאה על פיה,
שבעה ומשהו  חייב,
שבעה ומחצה  פטור.
¯· ‡˘ Èאמר:
אפילו שבעה ומחצה  חייב,
מאי טעמא?
מחיצות לתוכ עשויות.
12

13
14

15

אמר :‡ÏÂÚ
עמוד תשעה ברשות הרבי,
ורבי מכתפי עליו,
וזרק ונח על גביו  חייב.
מאי טעמא?
פחות משלשה  מדרס דרסי ליה רבי,
משלשה ועד תשעה  לא מדרס דרסי ליה ולא כתופי מכתפי,
16

17

4

5

ח.

6

7

אמר ‡·:ÈÈ
רש"י
1

‡ .¯ÈÂ‡· ˜¯ÂÊÎ È‡Óהא ה''ל מרה''ר לרה''י דהוה ליה גבוה י' ורשות לעצמו:

 .Ô·¯Â ¯È‡Ó È·¯ 2במסכת יומא גבי מזוזה:
 .¯·Ò ¯È‡Ó È·¯ 3דבר שאי בו שיעור ויש ש עובי ורחב לחקוק ולהשלי
לכשיעור אמרינ כמא דחקוק דמי והכא נמי לרבי מאיר חוקקי להשלי וחייב
וסת משנה ר' מאיר:
 .È·¯Î ¯Ó‡„ 4דלא בעי הנחה על גבי מקו ד':
 .'ÂÎ ÁÂ ˜¯Ê 5קס''ד מרה''ר לרה''י:
 .˜¯ÊÂ ¯''‰¯Ï ‰ËÂ ÂÙÂÂ 6מתחילת ד' לסו 2ד' ונח אנופו:
 .'ÂÎ ÂÙÂ È„˘ 7דחשיב אגב עיקרו דאית ביה ד' ודרב חסדא דלא כרבי ודלא
כרבנ לישנא אחרינא אמר אביי בדרב חסדא דהוי ברה''י אפי' רבנ מודו וכי
פליגי רבנ בשדי נופו בתר עיקרו הוא דפליגי:

רש"י

 .˙¯ÂÂÎ 8עגולה היא:
 .'È ‰‰Â·‚ 9כלומר אפי' גבוהה י' א אינה רחבה ו' באמצעיתה חייב דאכתי
חפ %בעלמא הוא ואינה רשות לעצמה דלא הוי רשות דאוריי' אלא גבוהה י'
ורחבה ד' על ד' כדאמרי' בעירובי )נא (.דכל שיעורי דשבת צרי ,ה ואלכסונ
ודבר עגול כי מרבעת לה מתוכו ומפקע עיגול שסביב הריבוע לא משכחת ביה ד'
מרובעי אי לא הוי עיגולו קרוב לששה כדאמרינ גבי סוכה העשויה ככבש
)סוכה פ''א ז (:דעל כרחי ,צרי ,שתמצא בתוכו אלכסו של ד' על ד' וכל טפח
בריבועו טפח ותרי חומשי באלכסונו הרי ה' טפחי וג' חומשי ואביי לא דק
ולחומרא הוא דלא דק ולהפרישו מאיסור שבת א 2ע''ג דיש כא אלכסו באינה
רחבה ששה מחייב ליה מדרבנ עד דאיכא ששה אבל ודאי לעני קרב לא מייתי
אי הויא ה' טפחי וג' חומשי דהוי כזורק רשות:
 .¯ÂËÙ 'Â ‰·Á¯ 10דהוי רשות לעצמה ואנ ממשכ גמרינ שהיו זורקי מחטיה
במלאכת זה לזה ולא היו זורקי רשויות וא''ת בדלא גבוהה עשרה נמי רשות
לעצמה היא דהא שמה כרמלית ההיא לאו מדאורייתא הוה רשות אלא מדרבנ
ולא להקל על דברי תורה בא כגו זו שיפטר מחטאת:
 .¯˘ÙÈ‡ È‡ 11הואיל וגבוהה י' שלא יהא בה קרומיות מ השתי שגבוהי
מחבריה של ערב ועולי למעלה מי' שהוא אויר מקו פטור וכיו דלא ניחא
כולה ברה''ר לא הויא הנחה לאיחיובי:
 .‰ÈÙ ÏÚ ‰‡ÙÎ 12וזרקה אאינה רחבה ו' קאי:
 .·ÈÈÁ Â‰˘ÓÂ 'Ê 13א גבוהה ז' ומשהו עדיי חייב וכ''ש פחותה מכ אלא
אפילו גבוהה ז' ומשהו דאיכא למימר הואיל ומחיצותיה למטה וקיי''ל הלכה
למשה מסיני דאמרינ לבוד אכתי כולה ניחא ברה''ר דכי מטיא פחות מג' סמו,
לקרקע ואמר בה לבוד והויא הנחה אכתי כולה באויר רה''ר היא וחייב:
 .‰ˆÁÓÂ 'Ê ‰Â·‚ Ï·‡ 14וה''ה לשני משהויי פטור דמכי מטא לפחות משלשה
סמו ,לקרקע אמרינ לבוד במחיצותיה והרי היא כמונחת נמצאו שוליה למעלה
מעשרה ואינה נוחה כולה ברה''ר ובשלא כפאה ליכא למימר לבוד דלא אמרינ
לבוד אלא במחיצות והא מילתא בי לאביי בי לרבא דאביי נמי מודה דבעינ
הנחה כולה ברשות הרבי אלא דאביי לא חשיב קרומיות אבל בהא מודה דבלא
קרומיות איתא למעלה מי':
 .˙ÂÈÂ˘Ú ÔÎÂ˙Ï 15להניח בה דבש ולא לכופ כלפי מטה הלכ ,אי כא תורת
לבוד:
 .‰Ú˘˙ 16דוקא נקט דחזי לכתופי דאינו לא גבוה ולא נמו:,
 .˜¯ÊÂ 17מתחלת ד' לסו 2ד':
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יציאות השבת

טו

פרק ראשון

תשעה  ודאי מכתפי עילויה.
1

אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
גומא מאי?
אמר ליה :וכ בגומא.
¯·‡ אמר:
בגומא לא;
מאי טעמא?
עג
הילו ,על ידי הדחק שמיה הילו;,
תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש.
3

2

4

דף ח:

שבת

מה לי למעלה ,ומה לי למטה?
הוא במקו אחד ,ועירובו במקו אחר הוא!
אלא לאו 
בבור דלית ביה עשרה,
וקתני :עירובו עירוב,
אלמא  תשמיש על ידי הדחק שמיה תשמיש!?
זמני משני ליה:
הוא ועירובו בכרמלית,
ואמאי קרי לה רשות הרבי?
לפי שאינה רשות היחיד.
וזמני משני ליה:
הוא ברשות הרבי ,ועירובו בכרמלית,
ו¯· Èהיא דאמר:
כל דבר שהוא משו שבות 
לא גזרו עליו בי השמשות,
ולא תימא 
דחויי קא מדחינא ל,,
אלא דוקא קאמינא ל,,
דתנ )כא יא:ד(:
א היה רקק מי ורשות הרבי מהלכת בו,
הזורק לתוכועד ארבע אמות  חייב;
וכמה הוא רקק מי?
פחות מעשרה טפחי;
ורקק מי שרשות הרבי מהלכת בו,
הזורק לתוכו ארבע אמות  חייב;
בשלמא רקק רקק תרי זימני 
חד  בימות החמה,
וחד  בימות הגשמי,
וצריכא,
14

15

16

17

18

איתיביה ¯· ‡„‡ ·¯  ‡˙Óל¯·‡:
היתה קופתו מונחת ברשות הרבי,
גבוהה עשרה ,ורחבה ארבעה 
אי מטלטלי לא מתוכה לרשות הרבי,
ולא מרשות הרבי לתוכה,
פחות מכ  מטלטלי ;
וכ בגומא;
מאי לאו אסיפא!?
לא,
ארישא.
5

6

7

8

ח:

איתיביה:
נתכוו לשבות ברשות הרבי והניח עירובו בבור,
למעלה מעשרה טפחי  עירובו עירוב,
למטה מעשרה טפחי  אי עירובו עירוב;
היכי דמי?
אילימא 
בבור דאית ביה עשרה,
ולמעלה  דדלאי ואותביה,
ולמטה  דתתאי ואותביה;
*

9

10

11

19

20

21

22

23

24

12

13

רש"י

 .‰ÈÂÏÈÚ ÈÙ˙ÎÓ 1וכיו דצרי ,לרבי רה''ר הוא בי רחב בי קצר:
 .‡ÓÂ‚ 2עמוקה ט':
 .È‡Ó 3גבי רה''י דעשרה תניא לעיל )ו (.עומקה כגובהה דקתני חרי %עמוק י'
ורחב ד' רשות היחיד הכא מאי אי אמרי' מנחי ביה בני רה''ר חפצי שביד עד
דהדרי ואתו דר ,ש ושקלי ליה ונמצא שצריכי לו רבי הלכ ,רשות הרבי
הוא:
 4ה''ג ¯·‡ ‡ .˘ÈÓ˘˙ ‰ÈÓ˘ ‡Ï ˜Á„‰ È''Ú ˘ÈÓ˘˙ Ë''Ó ‡Ï ‡ÓÂ‚ ¯Óהלכ,
לאו צור ,רבי הוא אלא כרמלית הוא:
 .ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ 5דהוי רה''י לעצמה:
 .ÔÎÓ ˙ÂÁÙ 6או בגובה או ברוחב מטלטלי וא''ת פחות מי' ורחבה ד' כרמלית
היא לא גזור רבנ לבטולי מתורת כלי הואיל וכלי הוא:
 .Â‡Ï È‡Ó 7האי וכ אסיפא נמי קאי דפחות מכ מטלטל לכתחלה אלמא רה''ר
חשיב ליה ואוקמא בעמוק ט' דמשתמשי בו קצת:
 .‡˘È¯‡ ‡Ï 8אגבוהה י' ורחבה ד' דהוי רה''י קתני וכ בגומא:
 .¯''‰¯· ˙Â·˘Ï ÔÈÂÎ˙ 9המערב עירובי תחומי עירובו קונה לו שביתתו ש
שיוכל ליל ,מש לכל רוח אלפי כאילו שבת ש וצרי ,שיתכוו לקנות
שביתתו במקו שיכול לאכול ש עירובו א היה רוצה לאוכלו שמתו ,כ
מועיל לו עירובו לקנות שביתה דמקו פיתא גור דהת שיי ,איניש ואע''פ
שהוא בתו ,העיר כשקדש היו:
 .·Â¯ÈÚ Â·Â¯ÈÚ ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ 10קס''ד דיכול ליטלו בשבת:
 .'È ‰È· ˙È‡„ ¯Â·· ‡ÓÈ È‡ 11עמוק:
 .‰È·˙Â‡Â È‡Ï„„ ‰ÏÚÓÏ È‡ÓÂ 12שהגביהו והניחו למעלה מי' מקרקעיתו של
בור:

רש"י

 .‰È·˙Â‡Â È‡˙˙„ ‰ËÓÏ È‡ÓÂ 13שהשפילו והניחו למטה מי' התחתוני אמאי
עירובו עירוב הרי הבור רה''י הוא משפת אוגנו ולמטה וכל שמונח בו ברה''י
הוא מונח וכיו דנתכוי שתהא שביתתו ברה''ר ולא הניח עירובו על שפת הבור
נמצא הוא במקו אחד ועירובו במקו אחר ואינו יכול להוציאו מרה''י לרה''ר
לאוכלו':
 .Â‡Ï ‡Ï‡ 14האי למעלה מי' דקתני בבור דלית ביה י' וה''ק א קרקעיתו של
בור למטה מי' דהוי הבור חללו י' והוי רה''י אי עירובו עירוב כל מקו שהונח
ש וא קרקעיתו של בור למעלה מי' דה''ל חללו פחות מעשרה עירובו עירוב
ולא חשיב ליה כמונח בכרמלית אלמא תשמיש לרבי חשיב ליה:
 .˙ÈÏÓ¯Î· Â·Â¯ÈÚÂ ‡Â‰ 15כגו שהיה בור זה בבקעה ונתכוו לשבות על שפתו
ובור נמי כיו דלא עמוק י' כרמלית הוא:
 .‰ÈÏ È¯˜ È‡Ó‡Â 16נתכוו לשבות ברה''ר:
 .È''‰¯ ‰È‡˘ ÈÙÏ 17דאילו הואי האי בור בחצר אפילו עמוק י' עירובו עירוב:
 .‰ÈÏ È˘Ó ÔÈÓÊÂ 18רה''ר דוקא קתני ובור שהוא פחות מי' כרמלית הואי
כדאמרינ דלא שמיה  .תשמיש ודקשיא ל ,היכי מצי מפיק ליה על כרחי ,קניית
עירוב בי השמשות איתא כשקדש היו והוא ספק יו ספק לילה:
 .¯Ó‡„ ‡È‰ '¯Â 19בעירובי )לד (:דשבות שגזרו חכמי באיסורי שבת לא גזרו
עליה אלא בשבת ודאי ולא בי השמשות הלכ ,מכרמלית לרשות הרבי שבות
בעלמא הוא ובי השמשות ראוי ליטלו מש ולאוכלו לפיכ ,קנה עירוב:
 .ÍÏ ‡ÈÓ‡˜ ‡˜Â„ ‡Ï‡ ÍÏ ‡ÈÁ„Ó ‡˜ ÈÈÂÁ„ ‡ÏÂ 20דלא שמיה תשמיש
לרבי:
 .˜˜¯ 21גרוויל''א ומי צפי עליו:
 .Â· ˙ÎÏ‰Ó ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Â 22שעוברי באותו רקק ברגליה:
 .'ÈÓ ˙ÂÁÙ 23שאי המי עמוקי י':
 .·ÈÈÁ 24שהוא כרשות הרבי גמורה:
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טז

פרק ראשון

דאי אשמעינ בימות החמה  דעבידי אינשי לקרורי נפשיהו,
אבל בימות הגשמי  אימא לא;
ואי אשמעינ בימות הגשמי  אגב דמטני 2מקרי ונחית,
אבל בימות החמה  אימאעה לא;
צריכא;
אלא הילו ,תרי זימני למה לי?
אלא לאו שמע מינה 
הילו ,על ידי הדחק  שמיה הילו,,
תשמיש על ידי הדחק  לא שמיה תשמיש?
שמע מינה.

דף ט.

שבת

כגו דלית ביה ארבעה על ארבעה.
וכי הא דכי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מקו שאי בו ארבעה על ארבעה טפחי 
מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבי לכת 2עליו,
ובלבד שלא יחליפו.
8

1

אמר ¯· :‰„Â‰È
האי זירזא דקני,
רמא וזקפיה רמא וזקפיה 
לא מיחייב עד דעקר ליה.
2

ט.

3

אמר מר:
פד
ובלבד שלא יטול מבעל הבית וית לעני,
מעני וית פה לבעל הבית,
וא נטל ונת  שלשת פטורי .
לימא תיהוי תיובתא ד¯·‡,
דאמר ¯·‡:
המעביר חפ %מתחילת ארבע לסו 2ארבע ברשות הרבי,
א 2על פי שהעבירו * דר ,עליו 
חייב!?
הת  לא נח,
הכא  נח.
9

10

11

אמר מר:
אד עומד על האיסקופה,
נוטל מבעל הבית ונות לו,
נוטל מעני ונות לו.
האי איסקופהעז מאי?
אילימא 
עח
איסקופה  רשות הרבי;
נוטל מבעל הבית?
הא מפיק מרשות היחיד לרשות הרבי!
עט
אלא 
איסקופה פ רשות היחיד;
נוטל מ העני?
הא קא מעייל מרשות הרבי לרשות היחיד!
אלא 
איסקופה פא כרמלית;
נוטל ונות לכתחלה?
פב
סו 2סו 2איסורא דרבנ מיהא איתא!
אלא 
פג
איסקופה  מקו פטור;
עו

4

5

6

12

פו

אמר מר:
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
איסקופהפז משמשת שתי רשויות,
בזמ שהפתח פתוח  כלפני,
פתח נעול  כלחו.%
וא 2על גב דלית ליה לחי?
והאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
תו ,הפתח צרי ,לחי אחר להתירו!
וכי תימא 
דלית ביה ארבעה על ארבעה 
פח
והאמר ¯·  ‡·¯ ¯· ÔÁאמר ¯·:
תו ,הפתח,
א 2על פי שאי בו ארבעה על ארבעה 
צרי ,לחי אחר להתירו!?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
הכא באיסקופת מבוי עסקינ ,
13

14

15

16

17

7

רש"י
רש"י

 .ÈÏ ‰ÓÏ ÈÓÈÊ È¯˙ ÍÂÏÈ‰ ‡Ï‡ 1ליתני בסיפא ורקק מי שברה''ר הזורק לתוכו
חייב רה''ר מהלכת בו לאשמועינ דבעינ שיהא צור ,לרבי למה לי הא מרישא
שמעינ ליה אלא להכי הדר תנייה דוקא שיהא הילו ,לרבי דא 2על גב דע''י
הדחק הוא שמיה הילו ,אבל א היה צור ,רבי לתשמיש לא חשיב רשות
לרבי:
 .È˜„ ‡Ê¯ÈÊ 2חבילה של קני ארוכי:
 .‰ÈÙ˜ÊÂ ‡Ó¯ ‰ÈÙ˜ÊÂ ‡Ó¯ 3הוליכו אמות הרבה ברשות הרבי כעני הזה שלא
נטלו כולו מ הקרקע אלא זקפו והשליכו וחזר וזקפו והשליכו אי זו עקירה:
 .ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ 'ÙÂ˜Ò‡ 4כגו אסקופ'^ מבוי שאי עליה תקרה ואי גבוה ג' מ
הקרקע ולחי של מבוי לפני הימנה:
 .„ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯ 5כגו עומדת תחת התקרה או לפני מ הלחי או גבוהה י'
ורחבה ד':
 .˙ÈÏÓ¯Î ˙ÙÂ˜Ò‡ 6אינה גבוהה י' אלא רחבה ד' היכי קתני נוטל לכתחילה סו2
סו 2איסור דרבנ איכא:
 .¯ÂËÙ ^ÌÂ˜Ó 7מקו שאי בו ארבע על ארבע הוא מקו מסויי שיש לו ראש
רחב קצת וגבוה ג' ועומד סמו ,לרשות היחיד ולרה''ר והכי מוקי לה בעירובי
בגבוה ג':

 .ÂÙÈÏÁÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â 8והכי נמי קתני לעיל ובלבד שלא יטול מ העני וית
לבעל הבית:
 .ÂÈÏÚ Í¯„ 9שהגביהו למעלה מי' דלא שליט ביה אויר רה''ר והוי מקו פטור:
 .·ÈÈÁ 10כי הדר אנחיה ואע''ג דדר ,מקו פטור אזל:
 .Á ‡Ï 11במקו פטור והויא ליה עקירה מרה''ר והנחה ברה''ר:
 .Á ‡Î‰ 12במקו פטור ביד העומד על האסקופה:
 .'ÂÎ ÁÂ˙Ù Á˙Ù 13קס''ד במבוי שהכשירו בלחי ולחיו לפני מ האסקופה
והיינו דקא מתמה ואע''ג דלית ליה לחי מבחו %והא אמר רב חמא כו':
 .Á˙Ù‰ ÍÂ˙ 14של מבוי דהיינו רחב האסקופה:
 .Â¯È˙‰Ï ¯Á‡ ÈÁÏ ÍÈ¯ˆ 15שהלחי המתיר את המבוי סתמיה נגד האסקופה
וזקו 2עליה וקסבר אסור להשתמש נגד הלחי אלא מחודו הפנימי ולפני הוי
היכר המחיצה:
 .'„ ·Á¯ ‰È· ˙ÈÏ„ ˙''ÎÂ 16במש ,עובי החומה לפיכ ,אינה רשות לעצמה
ומותר להשתמש כנגד הלחי מחודו החיצו שהוא שוה לאסקופה אצל רה''ר
ואי ל ,לחי גדול מעובי החומה שמכא ומכא שבה המבוי ניתר:
 .ÔÈ˜ÒÚ ÈÂ·Ó ˙ÙÂ˜Ò‡· ‡Î‰ 17כדקאמרת אבל לא במבוי שהכשרו בלחי אלא
במבוי שהכשרו בקורה וקורת המבוי שיעור רחבה טפח בפ''ק דעירובי )יג(:
והאסקופה ועובי הפתח מסתמא רחבי ה נמצא חציו של עובי הפתח מקורה
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יז

פרק ראשון

שבת

משנה )ב(:
לא ישב אד לפני הספר סמו ,למנחה,
עד שיתפלל.
לא יכנס אד למרח ,%ולא לבורסקי,
ולא לאכול ,ולא לדי ;
וא התחילו  אי מפסיקי .
מפסיקי לקריתצ שמע,
ואי מפסיקי לתפלה.

חציו מקורה ,וחציו שאינו מקורה,
וקירויו כלפי פני;
פתח פתוח  כלפני,
פתח נעול  כלחו.%
¯· ‡˘ Èאמר:
לעול באיסקופת בית עסקינ ,
וכגו שקירה בשתי קורות,
שאי בזו ארבעה ואי בזו ארבעה,
ואי בי זו לזו שלשה,
ודלת באמצע;
פתח פתוח  כלפני,
פתח נעול  כלחו.%

10

11

12

1

13

14

15

2

16

17

18

3

גמרא:
הי סמו ,למנחה?
אילימא  למנחה גדולה;
אמאי לא?
האיכא שהות ביו טובא!?
אלא  סמו ,למנחה קטנה;
א התחילו אי מפסיקי ?
נימא תיהוי תיובתא ד¯·,ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
דאמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
כיו שהגיע זמ תפלת המנחה 
אסור לאד שיטעו כלו קוד שיתפלל תפלת המנחה!?
לא,
לעול סמו ,למנחה גדולה,
ובתספורת  ב אלעשה,
ולא למרח  %לכולא מילתא דמרח,%
ולא לבורסקי  לבורסקי גדולה,
ולא לאכול  בסעודה גדולה,
ולא לדי  בתחלת די .
19

פט

אמר מר:
וא היתה איסקופה גבוהה עשרה ורחבה ארבעה 
הרי זו רשות לעצמה.
מסייע ליה ל¯· ,ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
דאמר ¯· :ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
אומר היה ¯·:¯È‡Ó È
כל מקו שאתה מוצא שתי רשויות וה רשות אחת,
כגו עמוד ברשות היחיד גבוה עשרה ורחב ארבעה 
אסור לכת 2עליו,
גזירה משו תל ברשות הרבי* .
4

5

6

7

8

ט:

דף ט:

9

20

21

22

2423

רש"י

וחציו אינו מקורה וכגו שהניח הקורה כלפי פני לצד המבוי הלכ ,פתח פתוח
כלפני מחוד החיצו של קורה ולפני וסבר לה כמ''ד מותר להשתמש תחת
הקורה או משו טע ההיכרא מלבר כדמפרש פלוגתייהו בעירובי )ח (:אי
משו דקורה משו מחיצה דאמרינ חודה החיצו יורד וסות:
 .ÏÂÚ Á˙Ù 1והדלת שוק 2בפני האסקופה הפנימית וכל האסקופה חו %לדלת
כלחו %ואפילו תחת הקורה דכיו דנסת המבוי בטלה לה קורה וליכא למימר
יורד וסות דכל מחיצה שאי בי חלל המחיצות ד' אינ מחיצות ולא שייכא בהו
תורת גוד אחית ולהכי לא אוקמא באסקופת בית דסת בית פתח שלו יש לו
משקו 2מלמעלה ונמצא עובי הפתח כולו מקורה ואפילו פתח נעול אמרינ יורד
וסות שהרי יש בחלל עביו ד' מ הדלת לסתימת פי התקרה וה''ה דמצי
לאוקמא כולו מקורה אלא שאי ברחב עביו ד' אלא משו דסת עובי החומה
אינו פחות מד':
 .˙È· ˙ÙÂ˜Ò‡· 2שכולו פתח מקורה והיינו טעמא דפתח נעול כלחו %כגו
שקירה עובי הפתח בשתי קורות דאילו תקרה שיש בה ד' אמרינ בה יורד וסות
ותו לא אתי נעילת דלת ומבטל למחיצה ואפילו הוא שוק 2באמצעיתו דלא דמי
למבוי דקורת מבוי קצרה היא ולא הוכשרה אלא למבוי הלכ ,פתח נעול בטלה
מתורת קורה דהא אזל ליה מבוי אבל תקרת ד' לא בטלה ירידת סתימתה בנעילת
דלת דהלמ''מ מסיני הוא גוד ולבוד ודופ עקומה במקו ד' והכא טעמא משו
דשתי קורות הוו שאי בזו ארבע ולא בזו ארבע ולא ביניה ג' והדלת מתוק
להיות נועל באמצע הלכ ,פתח פתוח כלפני דכיו דאי ביניה ג' אמרינ לבוד
והוי כחדא ופיה החיצו יורד וסות דהא השתא אית בה ד':
 .ıÂÁÏÎ ÏÂÚ Á˙Ù 3כיו דבאמצע הוא נמצא הוא מפסיק ביניה ומחלק זו מזו
שאינ נראות יחד לומר בה לבוד וליכא למימר בחיצונה פיה יורד וסות דהא
לית בה ד':
 .'ÂÎ 'È ‰‰Â·‚ ‰ÙÂ˜Ò‡ ‰˙È‰ Ì‡Â 4סיפא דמילתא דאחרי דברייתא דלעיל
והדר נקיט לה לפרושה כמו אמר מר:
 .‰ÓˆÚÏ ˙Â˘¯ 5ואי מטלטלי בה אפילו מ הבית וא 2על גב דשניה רה''י:
 .Ó''¯ ‰È‰ ¯ÓÂ‡ 6דהוא אחרי כדאמרינ בהוריות:
 .˙Á‡ ˙Â˘¯ Ô‰Â 7דשניה רה''י אלא שזה נמו ,וזה גבוה:
 .'ÂÎ È''‰¯· „ÂÓÚ ÔÂ‚Î 8אסור לכת 2עליו מ החצר:
 .¯''‰¯· Ï˙ ÌÂ˘Ó 9גבוה י' ורחב ד' דהוי רשות היחיד דאיכא חיובא דאורייתא
מרשות הרבי לכת 2עליו:

רש"י

 .¯ÙÒ‰ ÈÙÏ Ì„‡ ·˘È ‡Ï :'È˙Ó 10להסתפר:
 .‰ÁÓÏ ÍÂÓÒ 11קוד למנחה:
 .ÏÏÙ˙È˘ „Ú 12שמא ישכח ולא יתפלל והא אפילו בחול נמי והא דתני הכא
משו דדמי להא דתני גבה לא יצא החייט במחטו ע''ש ע חשכה שמא ישכח
ויצא משתחש:,
 .ÒÎÈ ‡ÏÂ 13סמו ,למנחה:
 .'ÂÎ ıÁ¯ÓÏ ‡Ï 14וטעמא דכולהו משו שמא ימש ,עד שיעבור זמ תפלה:
 .ÂÏÈÁ˙‰ Ì‡Â 15אחת מכל אלו:
 .ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ 16אלא יגמור ואח''כ מתפלל ובגמרא )י (.מפרש בדאיכא שהות
לגמור קוד שיעבור הזמ :
 .˘''˜Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓ 17דאיתא מדאורייתא:
 .‰ÏÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡Â 18ובגמרא )יא (.פרי ,הא תנא ליה רישא:
 .‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ :'Ó‚ 19התחלת זמ תמיד של בי הערבי מכי מתחיל להעריב
דהיינו מחצי שבע ולמעלה דהא חצי שש וחצי שבע חמה עומדת בראש כל אד
וקודרת כנגדה למטה ואינה נוטה לשו צד ומחצי ז' ולמעלה נוטה ברקיע
למערב סמו ,למנחה מהתחלת שבע:
 .‰Ë˜ ‰ÁÓ 20בט' ומחצה שהיו רגילי שלא לאחרו יותר מכ כדאמרי'
בתמיד נשחט סמו ,לה מתחילת י':
 .ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÂÏÈÁ˙‰ Ì‡ 21בתמיה ויעבור הזמ לימא תהוי תיובתא כו'
דקתני הכא יגמרו סעודת:
 .‰˘ÚÏ‡ Ô· 22חתנו של רבי היה ופזר מעות ללמוד תספורת של כ''ג ]נדרי'
נא [.שהיה מספר כל ראשו ולא לגמרי אלא מניח כל השערות קצת כדי שיהא
ראשו של זה בצד עיקרו של זה והיינו כסו יכסמו ]את ראשיה[ )יחזקאל מד(
ומימשי ,טובא:
 .‰ÏÂ„‚ È˜Ò¯Â· 23עורות הרבה ובתחלת תקונ :
 .ıÁ¯Ó„ ‡˙ÏÈÓ ‡ÏÂÎÏ 24לחו 2ראשו ולהשתט 2בחמי ובצונ ולהזיע:
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יח

פרק ראשון

דף י.

שבת

כיו דשרא ליה המייניה  לא מטרחינ ליה.
ולמא דאמר :חובה  מטרחינ ליה?
והא תפלת מנחה,
דלכולי עלמא חובה היא,
ותנ )כא (:
א התחילו  אי מפסיקי ;
ואמר ¯· :‡ÈÁ Èמשיתיר חגורו!? *
הת  לא שכיחא שכרות,
הכא  שכיחא שכרות.
אי נמי 
במנחה  כיו דקביעא לה זימנא 
מירתת ולא אתי למפשע;
צו
ערבית  כיו דכוליצה ליליא זמ תפלה הוא 
לא מירתת ואתי למפשע.
14

¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áאמר:
לעול בתספורת דיד ,
צא
לכתחלה אמאי לא?
גזירה  שמא ישבר הזוג;
ולא למרח  %להזיע בעלמא,
לכתחלה אמאי לא?
גזירה  שמא יתעלפה;
ולא לבורסקי  לעיוני בעלמא,
לכתחלה אמאי לא?
דילמא  חזי פסידא בזביניה ומטריד;
ולא לאכול  בסעודה קטנה,
לכתחלה אמאי לא?
דילמא  אתי לאמשוכי.
ולא לדי  בגמר הדי ,
לכתחלה אמאי לא?
דילמא  חזי טעמא וסתר דינא.

15

1

2

י.

3

16

4

5

6

7

מאימתי התחלת תספורת?
אמר ¯· ‡·:ÔÈ
משיניח מעפורת של ספרי על ברכיו.
ומאימתי התחלת מרח?%
אמר ¯· ‡· :ÔÈמשיערה מעפרתו הימנו.
ומאימתי התחלת בורסקי?
אמר ¯· ‡·:ÔÈצב משיקשור בי כתיפיו.
ומאימתי התחלת אכילה?
¯· אמר :משיטול ידיו;
צג
ו¯· ‡ÈÁ Èאמר :משיתיר חגורו.
ולא פליגי,
הא  ל ,
והא  להו.
8

9

10

11

12

צד

אמר :È¯ÈÚÊ
הני חברי בבלאי,
למא דאמר :תפלת ערבית רשות,

מתקי 2לה ¯· ˘˘˙:
טריחותא למיסר המייניה!
ועוד 
ליקו הכי וליצלי!?
משו שנאמר )עמוס ד,יב(:
" ִה ּכ ֹון

17

לִ ְק ַראת אֱ ל ֶֹה ָ
יך יִ ְ ׂש ָר ֵאל".

¯·‰צז ·¯ ¯·  ‡Â‰רמי פזמקיצח ומצלי,
אמרִ " :ה ּכ ֹון לִ ְק ַראת אֱ ל ֶֹה ָ
יך יִ ְ ׂש ָר ֵאל".
18

צט

¯·‡ שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי,
אמר :כעבדא קמיק מריה.
20

19

אמר ¯· ‡˘:È
חזינא ליה ,‡‰Î ·¯Ï
כי איכא צערא בעלמא  שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי,
אמר :כעבדא קמי מריה.
כי איכא שלמא  לביש ומתכסי ומתעט 2ומצלי,
אמרִ " :ה ּכ ֹון לִ ְק ַראת אֱ ל ֶֹה ָ
יך יִ ְ ׂש ָר ֵאל".
¯·‡ חזייה ל¯·  ‡ÂÓ‰דקא מארי ,בצלותיה,
אמר :מניחי חיי עול ועוסקי בחיי שעה!?
והוא סבר 

13

21

רש"י

 .‚ÂÊ‰ ¯·˘È ‡Ó˘ 1של מספרי ויהא צרי ,לחזר אחר זוג אחר:
 .ıÁ¯ÓÏ 2נמי לא תימא לכולא מילתא דמרח %אלא להזיע בעלמא:
 .‰ÙÏÚ˙È 3פשמי''ר בלע''ז:
 .‡ÓÏÚ· ÈÂÈÚÏ 4שאי זה תחלת עשייתה ואפ''ה לכתחלה לא יכנס לה סמו,
למנחה גדולה:
 .‰ÈÈ·Ê· ‡„ÈÒÙ ÈÊÁ ‡ÓÏÈ„ 5שמא נתקלקלו בתוכה העורות:
 .„È¯ËÓÂ 6יצטער ויהא טרוד בצערו ולא יתפלל:
 .‡È„ Â¯˙ÒÂ 7יסתרו מה שפסקו ויחזרו בה וחוזר להיות תחלת הדי :
 .˙¯ÂÙÒ˙ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Ó 8דנימא שוב אי מפסיק כדתנ א התחילו כו':
 .˙¯ÂÙÚÓ 9סודר ונותנו על ברכיו שלא יפול השער על בגדיו:
 .ÂÓÈ‰ Â˙¯ÙÚÓ ‰¯ÚÈ˘Ó 10סודרו הוא ראשו להפשטת בגדיו:
 .ÂÈÙ˙Î ÔÈ· ¯Â˘˜È˘Ó 11את בתי זרועותיו שקורי ברצייר''א :
 .Â‰Ï ‡‰Â ÔÏ ‡‰ 12בני בבל היו חוגרי את עצמ בחוזק וכשאוכלי צריכי
להתיר ובני אר %ישראל לא היו נוהגי כ בהתרת חגורה קוד נטילת ידי:

רש"י

 .˙Â˘¯ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ 13במסכת ברכות )כז (:מפני שהיא כנגד
הקטר חלבי ואימורי שאי מעכבי כפרת :
 .‰ÈÏ ÔÈÁ¯ËÓ ‡Ï 14להפסיק אלא יגמור ואחר כ ,יתפלל:
 .'ÂÎ ‰·ÂÁ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏÂ 15בתמיה:
 .˙Â¯Î˘ ‡ÁÈÎ˘ ‡Ï 16אי דר ,להשתכר מבע''י לפיכ ,גומר ויתפלל אבל
בלילה עשוי להשתכר בסעודת :
 .ÍÈ‰Ï‡ ˙‡¯˜Ï ÔÂÎ‰ 17התנאה לפניו:
 .È˜ÓÊÂÙ ÈÓ¯ 18נות אנפילאות חשובי ברגליו ובלעז קאלצונ^:%
 .‡ÓÈÏ‚ È„˘ 19משלי ,אדרתו מעליו שלא יראה כחשוב:
 .‰È„È ¯ÎÙÂ 20חובק ידיו באצבעותיו מרצי''ר בלע''ז כאד המצטער מאימת
רבו:
 .ÌÏÂÚ ÈÈÁ 21תורה תפלה צור ,חיי שעה היא לרפואה לשלו ולמזונות:
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יט

זמ תפלה  לחוד,
וזמ תורה  לחוד.
¯· ‰ÈÓ¯È Èהוה יתיב קמיה ד¯· ‡¯ÈÊ Èוהוו עסקי בשמעתא,
נגה לצלויי,
והוה קא מסרהב ¯·,‰ÈÓ¯È È
קרי עליה ¯·:‡¯ÈÊ È
תו ּת ֹו ֵע ָבה" )משלי כח,ט(.
" ֵמ ִסיר ָאזְ ֹנו ִמ ּ ׁ ְשמ ַֹע ּת ֹו ָרה ַּגם ְּת ִפ ּ ָל ֹ
1

2

מאימתי התחלת די ?
¯· ‰ÂÈ Èו¯·,‰ÈÓ¯È È
חד אמר :משיתעטפו הדייני ;
קב
וחד אמר :משיפתחו בעלי דיני .
ולא פליגי,
הא  דעסיקיקג ואתו בדינא,
הא  דלא עסיקיקד ואתו בדינא.

פרק ראשון

דף י.

שבת

אמר ¯· ˘˘˙ :עד זמ סעודה.
אמר ¯·  :‡ÓÁמאי קרא?
דכתיב )קהלת י,טזיז(:

" ִאי לָ ְך ֶא ֶרץ ׁ ֶש ּ ַמלְ ֵּכ ְך 8נָ ַער,
ֹאכל ּו,
ש ַריִ ְך ּ ַב ּב ֶֹקר י ֵ
וְ ָ ׂ

ַא ׁ ְש ֵר ְ
חו ִרים,
יך ֶא ֶרץ ׁ ֶש ּ ַמלְ ֵּכ ְך ּ ֶבן ֹ
ֹאכל ּוִּ ,בגְ ב ּו ָרה וְ לֹא ַב ּ ׁ ְש ִתי",
ש ַריִ ְך ָּב ֵעת י ֵ
וְ ָ ׂ

" ִּבגְ ב ּו ָרה" של תורה,
"וְ לֹא ַב ּ ׁ ְש ִתי"קז של יי .

קא

3

תנו רבנ :
שעה ראשונה  מאכל לודי,
שניה  מאכל לסטי,
קח
שלישית  מאכל יורשי,
רביעית  מאכל פועלי,
קט
חמישית  מאכל תלמידי חכמי,
קי
ששית  מאכל כל אד.
קיא
והאמר ¯· :‡ÙÙ
רביעית  זמ סעודה לכל אד!?
אלא 
רביעית  מאכל כל אד,
חמישית  מאכל פועלי,
ששית  מאכל תלמידי חכמי.
מכא ואיל  ,כזורק אב לחמת.
אמר ‡·:ÈÈ
לא אמר אלא דלא טעי מידי בצפרא,
אבל טעי מידי בצפרא  לית ל בה.
9

10

4

¯· ‡ ÈÓו¯· ‡ ÈÒהוו יתבי וגרסי ביני עמודי,
וכל שעתא ושעתא הוו טפחי אעיברא דדשא ואמרי:
אי איכא דאית ליה דינא  ליעול וליתי.
5

¯·  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰הוו יתבי בדינא כולי יומא,
הוה קא חליש לבייהו,
תנא להו ‡ÈÈÁקה ·¯ ¯· :È˙Ù„Ó
6

7

"וַ ּיַעֲ מֹד ָה ָעם ַעל מ ׁ ֶֹשה ִמן ַה ּב ֶֹקר ַעד ָה ָע ֶרב" )שמות יח,יג(,
וכי תעלה על דעת ,
שמשה יושב וד כל היו כולו?
תורתו אימתיקו נעשית?
אלא לומר ל ,
כל דיי שד די אמת לאמיתו אפילו שעה אחת,
מעלה עליו הכתוב 
כאילו נעשה שות 2להקדוש ברו ,הוא במעשה בראשית,
כתיב הכא:
"וַ ּיַעֲ מֹד ָה ָעם ַעל מ ׁ ֶֹשה ִמן ַה ּב ֶֹקר ַעד ָה ָע ֶרב",
וכתיב הת )בראשית א,ה(:
"וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר ֹיום ֶא ָחד".
עד מתי יושבי בדי ?

11

אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
מתפלל אד תפלתו בבית המרח.%
מיתיבי:
הנכנס לבית המרח,%
קיב
מקו שבני אד עומדי לבושי 
יש ש מקרא ותפלה,
ואי צרי ,לומר שאילת שלו,
ומניח תפילי  ,ואי צרי ,לומר שאינו חול;%
קיג
מקו שבני אד עומדי ערומי ולבושי 
יש ש שאילת שלו,
12

13

14

15

רש"י

 .‰‚ 1איחר:
 .·‰¯ÒÓ 2ממהר לעמוד:
 .Ô˙ÈÏË· ÔÈÙËÚ˙Ó ÔÈÈÈ„ 3כשפותחי בדי מאימת שכינה ושלא יפנו ראש
לכא ולכא ותהא דעת מיושבת עליה:
 .Â˙‡Â È˜ÈÒÚ 4בדי אחר וכבר מעוטפי ה וכשנגמר אותו די בא לפניה די
אחר סמו ,למנחה הויא התחלת משיפתחו בעלי הדי בטענות דהכא ליכא
למימר משיתעטפו:
 .È„ÂÓÚ 5שעליית בית המדרש נשע עליה:
 .Â‰ÈÈ·Ï ˘ÈÏÁ 6מצטערי שלא עסקו אותו יו בתורה:
 .·¯ ¯· ‡ÈÈÁ Â‰Ï ‡˙ 7שגדול שכר הדייני ולא יצטערו ול''נ דאי זה
]משמעות[ לשו לבייהו אלא לשו חלש דעתייהו ולשו חלש לבייהו לשו
תענית הוא שלא סעדו כל היו תנא להו חייא בר רב שאי צריכי לישב ולידו
כל היו אלא מקצת היו ומה שאמר מ הבקר עד הערב מדרש הוא שחשוב
הדבר כמעשה בראשית שנאמר בו ערב ובוקר:

רש"י

 .ÍÎÏÓ˘ 8דיינ ,שהדיי קרוי מל ,שנאמר מל ,במשפט יעמיד אר) %משלי כט(:
 .ÌÈ„ÂÏ 9אומה שקורי קנלינש ואוכלי אד ה וה רעבתני :
 .ÌÈ˘¯ÂÈ ÏÎ‡Ó 10יורשי הו רב שלא טרחו בו ואי עסוקי ודואגי לשוט אחרי
מזונות ולעסוק במלאכה:
 .˙ÓÁÏ Ô·‡ ˜¯ÂÊÎ 11קשה לגו 2ולי נראה לא קשה ולא יפה:
 12מרחצאות שלה ג' חדרי היו לו פנימי להזיע ולהשתט 2אמצעי שיורד
לתוכו מ המרח %ולובש חלוקו ויוצא לחיצו וגומר לבישתו ונח ש שעה
מיגיעת המרח:%
 .ÌÈÓÂ¯Ú ÌÈ„ÓÂÚ 13פנימי:
 .‡¯˜Ó 14ק''ש:
 .ÌÈ˘Â·ÏÂ ÌÈÓÂ¯Ú 15אמצעי שיוצא בו ערו וממהר לכסות את עצמו ויוצא
לחיצו :
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כ

ואי ש מקרא ותפלה,
ואינו חול %תפילי  ,ואינו מניח לכתחלה;
מקו שבני אד עומדיקיד ערומי 
אי ש שאילת שלו,
ואי צרי ,לומר מקרא ותפלה,
וחול %תפילי  ,ואי צרי ,לומר שאינו מניח !?
כי קאמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡ ‰·‰
במרח %שאי בו אד.
והא אמר ¯·:‡ÈÁ ¯· ÈÒÂÈ È
מרח %שאמרו  א 2על פי שאי בו אד,
בית הכסא שאמרו  א 2על פי שאי בו צואה!?
אלא,
קטו
כי קאמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡ ‰·‰
בחדתי.
קטז
והא מיבעיא בעי ליה ל¯·;‡È
קיז
דבעי ¯·:‡È
הזמינו לבית הכסא,
מהו?
יש זימו ,
או אי זימו ?
ולא איפשיטא ליה;
לאו הוא הדי למרח?!%
לא,
קיח
דילמא * שאני בית הכסא דנפיש זוהמיה.
1

2

3

י:

4

אי ש שאילת שלו.
מסייע ליה ל¯·  ‡ÂÓ‰משמיה ד ‡ÏÂÚדאמר:
אסור לאד שית שלו לחבירו בבית המרח,%
משו שנאמר )שופטי ו,כד(:
לום".
לו יְ הֹוָ ה ׁ ָש ֹ
"וַ ִּי ְק ָרא ֹ
אלא מעתה 
הימנותא נמי אסור למימר בבית הכסא,
דכתיב )דברי ז,ט(:
" ָה ֵאל ַה ּנֶאֱ ָמן"!?
וכי תימא  הכי נמי;
והאמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
שרי למימר הימנותא בבית הכסא!?
הת 
ש גופיה לא איקרי הכי ,דמתרגמינ אלהא מהימנא,
הכא 
5

6

רש"י

 .ÔÈÏÈÙ˙ ıÏÂÁÂ 1מראשו ואי צ''ל שא אוחז בידו בתיק שלה שאינו מניח
והא דתני ואי צ''ל כו' איידי דבעי למיתני מציעתא ואינו מניח ואינו חול%
שאמצעי לא כמרח %גמור הוא ומקצת תורת מרח %עליו הלכ ,היו בראשו אי
צרי ,לחלו %היה אוחז אסור להניח ש בראשו אלא יוצא לחיצו ומניח :
 .‰‡Âˆ Â· ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ 2שפינוה מש:
 .È˙„Á· 3שלא רח %בו אד מעול אלא שהזמינו לכ:,
 .ÒÈ‡Ó„ ‡ÒÎ‰ ˙È· È‡˘ 4וש מגונה עליו מש''ה מספקא ל בהזמנתו:
 .ÂÏ ‡¯˜ÈÂ 5גדעו להקב''ה ה' שלו:
 .‡˙ÂÓÈ‰ 6להזכיר אמונה בבית הכסא:

פרק ראשון

דף י:

שבת

ש גופיה איקרי שלו,
דכתיב )שופטי ו,כד(:
לום".
לו יְ הֹוָ ה ׁ ָש ֹ
"וַ ִּי ְק ָרא ֹ
ואמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
הנות מתנה לחבירו  צרי ,להודיעו,
שנאמר )שמות לא,יג(:
"לָ ַד ַעת ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ְמ ַק ִ ּד ׁ ְש ֶכם".
תניא נמי הכי:
"לָ ַד ַעת ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ְמ ַק ִ ּד ׁ ְש ֶכם".
אמר לו הקדוש ברו ,הוא למשה:
מתנה טובה יש לי בבית גנזי,
ושבת שמה,
ואני מבקש ליתנה לישראל,
ל ,והודיע.
מכא אמר ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
הנות פת לתינוק  צרי ,להודיע לאמו.
מאי עביד ליה?
אמר ‡·:ÈÈ
שיי2קיט ליה משחא ומלי ליה כוחלא.
והאידנא דחיישינ לכשפי,
מאי?
אמר ¯· :‡ÙÙ
שיי2קכ ליה מאותו המי .
7

8

10

9

11

איני?
והאמר ¯· :‡ÈÁ ¯· ‡ÓÁ
הנות מתנה לחבירו  אי צרי ,להודיעו,
שנאמר )שמות לד,כט(:
רו ִא ּת ֹו"!?
עור ּ ָפנָ יו ְּב ַד ְּב ֹ
" ּומ ׁ ֶֹשה ל ֹא י ַָדע ִ ּכי ָק ַרן ֹ
לא קשיא,
הא  במילתא דעבידא לאגלויי,
הא  במילתא דלא עבידא לאגלויי.
והא שבת דעבידא לגלויי!?
מת שכרה לא עביד לגלויי.
12

13

¯·  ‡„ÒÁהוה נקיט בידיה תרתי מתנתא דתורא,
14

1

רש"י

 .ÂÚÈ„Â‰Ï ÍÈ¯ˆ 7מת פלוני את ל ,וזהו דר ,כבוד דשמא יתבייש לקבלה
ומתו ,כ ,מתרצי בדברי ואינו בוש בדבר וכ א נתנה בביתו שלא מידיעתו
צרי ,להודיעו שמידו באה לו שמתו ,כ ,יהא אוהבו:
 .'Â‚Â '‰ È‡ ÈÎ ˙Ú„Ï 8להודיע אני בא שאני רוצה לקדש:
 .‡Á˘Ó ‰ÈÏ ÛÈÈ˘ 9ישפשפנו בשמ בי עיניו דבר הנראה שתשאלנו אמו מי
עשה כ ויאמר לה התינוק פלוני עשה וג פת נת לי:
 .‡ÏÁÂÎ ‰ÈÏ ÈÏÓÂ 10נות כחול סביב עינו וכ לשונו בתלמוד:
 .ÌÈÙ˘ÎÏ 11שתחשדנו שכשפו:
 .ÈÈÂÏ‚‡Ï 12מי נתנו לו:
 .'ÂÎ ‰¯Î˘ Ô˙Ó 13והוא הודיע ]ע''י משה[ בעל פה מה שכרה:
 .‡„ÒÁ ·¯ 14כה הוה כדאמרינ )ברכות פ''ו מד (.גבי עיר אחת היתה בא''י ובה
שמוני זוגות אחי כהני הנשואי שמוני זוגות אחיות כהנות ובדקו מסורא
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יציאות השבת

כא

אמר:
כל מא דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא משמיה ד¯· 
יהיבנא ליה ניהליה.
אמר ליה ¯·‡ ·¯  :‡ÈÒÁÓהכי אמר ¯·:
הנות מתנה לחבירו  צרי ,להודיעו,
שנאמר )שמות לא,יג(:
"לָ ַד ַעת ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ְמ ַק ִ ּד ׁ ְש ֶכם".
יהבה ניהליה.
אמר ליה:קכא חביבי על ,שמעתתא ד¯· כולי האי?
אמר ליה :אי !
אמר ליה:
היינו דאמר ¯·:
מילתא אלבישייהו יקירא.
אמר ליה:
אמר ¯· הכי?
בתרייתא עדיפא לי מקמייתא!
ואי הוה נקיטנא אחריתי  יהיבנא ל!,

פרק ראשון

דף יא.

שבת

והא קא חזו לה!
אלא 
מתו ,שישיבתה " ְקר ָֹבה"  עונותיה מוצערי ;
8

2

9

קכו

יא.

3

ואמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
לעול אל ישנה אד בנו בי הבני,
שבשביל משקל שני סלעי,
מילת שנת יעקב ליוס 2יותר משאר בניו,
נתקנאו בו אחיו,
ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרי.
4

ואמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
לעול יחזר אד וישב בעיר שישיבתה קרובה,
שמתו ,שישיבתה קרובה עונותיה מועטי .
קכב
אמר ¯· :ÔÈÁ
קכג
מאי קראה?

ואמר ¯·:˜ÁˆÈ È
ישיבתה של צער חמשי ואחת שנה,
שנאמר )ש(:קכח " ִא ּ ָמלְ ָטה ָ ּנא ׁ ָש ּ ָמה",
" ָ ּנא" בגימטריא  חמשי וחד הוי;
ושל סדו חמישי ושתי.
ושלותה * עשרי ושש,
דכתיב )בראשית יד,דה(:
10

קכז

11

ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ָע ְבד ּו ֶאת ְ ּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר,
" ׁ ְש ּ ֵתים ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ָמ ָרד ּו,
ּו ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְ ׂ

ּו ְב ַא ְר ַּבע ֶע ְ ׂש ֵרה ׁ ָשנָ ה" וגו'.
ואמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
כל עיר שגגותיה גבוהי מבית הכנסת לסו 2חרבה,
שנאמר )עזרא ט,ט(:
רו ֵמםֶ 12את ּ ֵבית אֱ ל ֵֹהינ ּוּ ,ולְ ַהעֲ ִמיד ֶאת ָח ְרב ָֹתיו,
"לְ ֹ
קכט

וְ לָ ֶתת לָ נ ּו גָ ֵדר ִּביה ּו ָדה ּו ִביר ּו ׁ ָשלָ ִם".
והני מילי  בבתי,
אבל בקשקושי ואברורי  לית ל בה.
אמר ¯· ‡˘:È
אנא עבדי למתא מחסיא דלא חרבה.
והא חרבה!?
מאותו עו לא חרבה.
13

14

5

" ִה ּנֵה נָ א ָה ִעיר ַה ּזֹאת ְקר ָֹבה לָ נ ּוס ׁ ָש ּ ָמה,

וְ ִהוא ִמ ְצ ָער" )בראשית יט,כ(.
מאי " ְקר ָֹבה ...וְ ִהוא ִמ ְצ ָער"?
קכה
אילימא  דמיקרבא וזוטא;

ואמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
קל
תחת ישמעאל ,ולא תחת גוי;
תחת גוי,קלא ולא תחת חבר;
15

21

קכד

6

רש"י

7

רש"י

עד נהרדעא ולא אשכחו אלא תרתי בנתיה דרב חסדא דהוו נסיבי לרמי בר חמא
ולמר עוקבא בר חמא:
 .‡¯Â˙„ ‡˙˙Ó È˙¯˙ ËÈ˜ ‰Â‰ 1זוג של זרוע לחיי וקיבה שנתנה לו ורשאי
להאכיל לישראל ואע''ג דרב חסדא בח''ל הוה לא ילפינ מהכא דמתנות נוהגות
בזמ הזה דהאידנא נהוג עלמא כתלתא סבי )ברכות כב (.כרבי יאשיה בכלאי
וכרבי יהודה בטבילת בעלי קריי לת''ת וכרבי אלעאי בראשית הגז שהיה אומר
אינו נוהג אלא באר %וכ מתנות בימי רב חסדא אכתי לא נהוג כר' אלעאי ובימי
ר''נ בר יצחק נהוג כוותיה בראשית הגז ולא במתנות והשתא קא חזינא דנהוג א2
במתנות וכי היכי דאחזו במנהג בראשית הגז בימי ר''נ ולא מחינא בהו ונהגנא
כולא כוותיה השתא דנהוג א 2במתנות לא משנינ מנהגא:
 .‡˙„Á 2חדשה שלא שמעתיה:
 .‡¯È˜È 'È˘È·Ï‡ ‡˙ÏÈÓ 3מעיל דמיו יקרי למי שרגיל ללובשו כלומר לפי
שאתה תלמידו של רב ורגיל בשמועותיו אתה מחזר אחריה:
 .ÌÈÚÏÒ '· Ï˜˘Ó 4לאו דוקא נקט בתלמידי רבינו יצחק הלוי מצאתי כתונת
פסי סביב פס ידו נת מילת ולא כל הכתונת:
 .‰·Â¯˜ ‰˙·È˘È˘ 5שנתיישבו בה מקרוב כלומר עיר חדשה:
 .‡·¯˜Ó„ 6לנוס ש:
 .‡ËÂÊÂ 7ולא צריכי את להקפיד על קיומה:

 .‰Ï ÂÊÁ ‡˜ ‡‰ 8למה ליה למימר להו:
 .‰·Â¯˜ ‰˙·È˘È˘ 9שנה אחת קדמה לה סדו כדמפרש של סדו חמשי
ושתי דע''כ בוני מגדל באר %שנער היו ולא היה ישוב בעול אלא באותה
בקעה כדכתיב )בראשית יא( ויהי כל האר %שפה אחת וגו' ויהי בנסע מקד
ומש נפוצו למקומות אחרי כשנתפלגו ובנו לה עיירות ומשנתפלגו עד
שחרבה סדו אינו אלא חמשי ושתי שנה שהרי בסו 2ימי פלג נתפלגו
הארצות כדתניא בסדר עול אמר רבי יוסי נביא גדול היה עבר שקרא בנו פלג כי
בימיו נפלגה האר %וא תאמר בתחלת ימיו והלא יקט אחיו קט ממנו והוליד
משפחות ונתפלגו וא תאמר באמצע ימיו לא בא הכתוב לסתו אלא לפרש נת
ל ,סימ ולא תדע באיזו משנותיו אלא בסו 2ימיו צא וחשוב שנותיו של פלג
ונמצא שנה שמת בה היא שנת מ''ח לאברה וכשחרב סדו שנת צ''ט לאברה
שהרי בו ביו נתבשרה שרה ולשנה אחרת ילדה ואברה ב מאת שנה וגו' )ש
כא(:
10
 .‰˙ÂÏ˘Âהאמורה בה גאו שבעת לח ושלות השקט היה לה וגו' )יחזקאל טז(
וכתיב נתיב לא ידעו עיט לא הדריכוהו וגו' )איוב כח(:
 .¯ÓÂÚÏ¯„Î ˙‡ Â„·Ú ‰˘ ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ ·È˙Î„ ˘˘Â ÌÈ¯˘Ú 11אי זו שלוה
וי''ג מרדו אי זו שלו שהיו בה מלחמות הרי כ''ה שני ושנת כ''ו נהרג
כדרלעומר והיתה בשלוה כ''ו הנותרי מנ''ב:
 .ÂÈ‰Ï‡ ˙È· ÌÓÂ¯Ï 12ועל ידי כ זכינו לתת לנו גדר ביהודה:
 .È¯Â¯·‡Â È˘Â˜˘˜ 13בירניות ומגדלי:
 .È˘‡ ·¯ 14ראש ישיבה היה במתא מחסיא ומנע מלהגביה בתיה יותר
מבהכ''נ:
 .Ï‡ÚÓ˘È ˙Á˙ 15לשמשו:
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יציאות השבת

כב

פרק ראשון

תחת חבר ,ולא תחת תלמיד חכ;
תחת תלמיד חכ ,ולא תחת יתו ואלמנה.
3

ואמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
כל חולי ולא חולי מעי;
כל כאב ולא כאב לב;
כל מיחוש ולא מיחוש ראש;
קלב
כל רעה ולא רעת אשה.
4

5
6

ואמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
א יהיו כל הימי דיו ,ואגמי קולמוסי,
ושמי ואר%קלג יריעות ,וכל בני אד לבלרי 
אי מספיקי לכתוב חללה של רשות.
מאי קראה?
אמר ¯· :‡È˘¯˘Ó
7

" ׁ ָש ַמיִ ם לָ ר ּום וָ ָא ֶרץ לָ ע ֶֹמק וְ לֵ ב ְמלָ ִכים ֵאין ֵח ֶקר" )משלי כה,ג(.

דף יא.

שבת

דתניא:
חברי שהיו עוסקי בתורה,
מפסיקי  לקרית שמע,
ואי מפסיקי  לתפלה.
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא שנו אלא כגו ¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èוחביריו,
שתורת אומנות ;
אבל כגו אנו  מפסיקי לקרית שמע ולתפלה.
11

12

והתניא:
כש שאי מפסיקי לתפלה 
כ ,אי מפסיקי לקרית שמע!?
כי תני ההיא  בעיבור שנה,
דאמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
וכ תנו :‡ÈÂ¯‚‰„ È·Ò
קלט
אמר ¯·:˜Â„ˆ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
כשהיינו עוסקי בעיבור השנה ביבנה,
לא היינו מפסיקי  לא לקרית שמע,קמ ולא לתפלה.
13

ואמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
יפה תענית לחלו כאש לנעורת.
אמר ¯·  :‡„ÒÁובו ביו.
אמרקלד ¯·  :ÛÒÂÈאפילו בשבת.
¯·קלה  È„È‡ ·¯„ ‰È¯· Ú˘Â‰Èאיקלע לבי ¯· ‡˘,È
עבדוקלו ליה עיגלא תילתא.
אמרו ליה :לטעו מר מידי.
אמר להו :בתענית יתיבנא.
אמרו ליה :ולא סבר ליה מר להא 
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:קלז לוה אד תעניתו ופורע!?
אמר להו :תענית חלו הוא,
ואמר ¯·‡ ·¯  ‡ÈÒÁÓאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
יפה תענית לחלו כאש לנעורת,
ואמר ¯·  :‡„ÒÁובו ביו,
ואמר ¯·  :ÛÒÂÈאפילו בשבת.
8

ואם התחילו  -אין מפסיקין.
הא תנא ליה רישא )כא (:
אי מפסיקי !?
סיפא אתא לדברי תורה,

משנה )ג(:
לא יצא החייט במחטו סמו ,לחשכה ,שמא ישכח ויצא;
ולא הלבלר בקולמוסו.
ולא יפלה את כליו ולא יקרא ,לאור הנר.
באמת אמרו:
החז רואה היכ תינוקות קוראי  ,אבל הוא לא יקרא.
כיוצא בו,
לא יאכל הזב ע הזבה מפני הרגל עבירה.
14

16

15

17

18

19

גמרא:
תנ הת )עירובי י:ו(:
לא יעמוד אד ברשות היחיד וישתה ברשות הרבי,
ברשות הרבי וישתה ברשות היחיד,
21

קלח

רש"י
11

9

10

רש"י

 ^.ÈÂ‚ ˙Á˙ ‡ÏÂ 1אדומי שהיו רשעי' יותר:
 .¯·Á 2אומה מבני פרסיי:
 .ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ 3א יקניטנו יענישנו וכ יתו ואלמנה מפני שדמעת מצויה:
 .ÈÏÂÁ 4הוא חולי ארו ,המנוונה והול ,ומתיש כח כגו אשתא וחולי הראש:
 .·‡Î 5הוא ההול ,ובא כגו כאב ש כאב מכה:
 .˘ÂÁÈÓ 6חששא בעלמא לפי שעה וקל:
 .˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÏÏÁ 7עומק לב שהוא צרי ,להיות לו לב לכמה מדינות למס
הקצוב ולכמה מלחמות ולכמה משפטי והכל ביו אחד:
 .‡˙ÏÈ˙ ‡Ï‚ÈÚ 8שלישי לבט שהוא משובח מפני שהבהמה בקטנותה אינה
עדיי בכחה והולד ראשו ושני אינו בריא:
 .ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÂÏÈÁ˙‰ Ì‡ ‡˘È¯ ‰ÈÏ ‡˙ ‡‰Â 9וגבי תפלה קיימינ ולמה ליה
למיהדר למיתני ואי מפסיקי לתפלה:
 .‰¯Â˙ È¯·„Ï Ô‡˙‡ 10ומילתא אחריתי נקט:

20

 .ÔÈ˜ÈÒÙÓ ‰¯Â˙· ÔÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ¯·Áתורת לקריאת שמע דזמנה דאוריי'
ובשכב ,ובקומ ,ואי מפסיקי לתפלה:
 .Â‡ Ï·‡ 12הואיל ומפסיקי תורתנו לאומנתנו כ''ש שנפסיק לתפלה:
 .‰˘ ¯Â·ÈÚ 13שהיו עולי שבעה לעלייה ונושאי ונותני א השנה ראויה
וצריכה להתעבר כדאמר בסנהדרי )יא (:על האביב ועל פירות האיל ועל
התקופה:
 .‡ˆÈÂ ÁÎ˘È ‡Ó˘ :'È˙Ó 14משתחש:,
15
 .ÂÈÏÎ ˙‡ ‰ÏÙÈ ‡ÏÂמבער כני מבגדיו דמתרגמינ בערתי פליתי )דברי כו(
ולקמ )יב (.מפרש טעמא:
 .¯‰ ¯Â‡Ï ‡¯˜È ‡ÏÂ 16בספר שמא יטה הנר להביא השמ לפי הפתילה שידלק
יפה ונמצא מבעיר בשבת:
 .ÔÊÁ‰ 17חז הכנסת המקרא שבעה הקוראי בתורה ופעמי שאינו יודע היכ
צריכי לקרות למחר ורואה היכ קורי תינוקות של בית רב בשבת זו וה קורי
בסדר לאור הנר בבית הכנסת ויודע שהיא פרשה של שבת זו ל''א חז מלמד
תינוקות ורואה היכ יתחילו למחר והיכא יסיימו פרשיותיה :
 .Â· ‡ˆÂÈÎ 18לעשות הרחקה לעבירה אמרו:
 .‰·Ê‰ ÌÚ ·Ê‰ ÏÎ‡È ‡Ï 19וכ''ש טהור ע הזבה:
 .‰¯È·Ú Ï‚¯‰ ÈÙÓ 20מפני שמתו ,שמתיחדי יבא לבעול זבה שהיא בכרת:
 .È''‰¯· Ì„‡ „ÂÓÚÈ ‡Ï :'Ó‚ 21ויושיט פיו וראשו לרה''ר לאחוז כלי ולשתות
גזרה שמא יוציא הכלי אליו ונמצא מתחייב חטאת:
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יציאות השבת

כג
יא:

אלא א כ הכניס ראשו ורובו למקו שהוא שותה;
וכ בגת.
איבעיא להו:
כרמלית מאי?
אמר ‡·:ÈÈ
היא היא.
¯·‡ אמר:
היא גופה גזירה,
ואנ ניקו ונגזור גזירה לגזירה!?

קמא

פרק ראשון
*

1

2

3

4

5

6

אמר ‡·:ÈÈ
מנא אמינא לה?
דקתני )ש(:
וכ בגת;
מאי גת?
אי רשות היחיד  תנינא,
אי רשות הרבי  תנינא;
אלא לאו  כרמלית!?
¯·‡ אמר:
וכ בגת  לעני מעשר,
וכ אמר ¯· ˘˘˙:
וכ בגת  לעני מעשר,
דתנ )מעשרות ד:ד(:
שותי על הגת,
קמב
בי על החמי  ,בי על הצונ  פטור,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ˜Â„ˆ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
על החמי  חייב ,על הצונ  פטור,
מפני שהוא מחזיר את המותר.
7
8

9

10

תנ )כא (:
לא יצא החייט במחטו סמו ,לחשיכה ,שמא ישכח ויצא;
מאי לאו  דתחובה לו בבגדו!?
11

דף יא:

שבת

לא,
דנקיט ליה בידיה.
תא שמע:
לא יצא החייט במחטו התחובה לו בבגדו;
מאי לאו  בערב שבת!?
לא,
כי תניא ההיא  בשבת.
12

קמג

תא שמע:
לא יצא החייט במחטו התחובה בבגדו,
בערב שבת ע חשיכה!?
הא מני?
¯· ‰„Â‰È Èהיא דאמר:
אומ דר ,אומנתו  חייב,
דתניא:
לא יצא החייט במחטו התחובה לו בבגדו,
ולא נגר בקיס שבאזנו,
קמד
ולא סורק במשיחה שבצוארו,
ולא גרדי באירא שבאזנו,
קמה
ולא צבע בדוגמא שבאזנו,
ולא שולחני בדינר שבאזנו,
וא יצא 
פטור אבל אסור,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אומ דר ,אומנתו  חייב,
שאר כל אד  פטור.
13

14

16

15

17

18

תני חדא:
לא יצא הזב בכיסו,
וא יצא  פטור אבל אסור.
ותניא איד:,
לא יצא,
וא יצא  חייב חטאת!?
19

רש"י

 .˙‚· ÔÎÂ 1לקמיה מפרש לה:
 .˙ÈÏÓ¯Î 2כגו בקעה דמדרבנ הוא דאסור להכניס ולהוציא:
 .Â‰Ó 3לעמוד ברה''י או ברה''ר ויושיט ראשו לכתחלה לתוכו וישתה:
 .‡È‰ ‡È‰ 4כש שאסרנו זו במשנתנו כ ,זו אסורה:
 .‰ÙÂ‚ ‡È‰ 5אפי' יוציא הכלי מתוכה לרשות היחיד או מתוכה לרה''ר מדרבנ
בעלמא הוא:
 .¯ÂÊ‚Â ÌÂ˜È Ô‡Â 6הושטת ראשו אטו הוצאת כלי:
 .È''‰¯ ‡ÓÈ È‡ 7כגו גבוה י' וקאמר דלא יעמוד ברה''ר וישתה לתוכה תנינא:
 .¯''‰¯ È‡Â 8כגו אינה גבוה ג':
 .¯˘ÚÓ ÔÈÚÏ 9דשתיה על הגת ממש שלא עקרו מש להוציאו חוצה הויא
שתיית עראי ופטור ממעשר כל זמ שלא ירד לבור שהוא גמר מלאכתו למעשר
אבל להוציאו מש הוי קבע שאי בדעתו להחזיר המותר ואע''ג דלא נגמר
מלאכתו למעשר אסור:
 .ÔÈÓÁ· 10שמזגו בחמי שוב אינו ראוי להחזיר המותר שלא יחמי %את היי
מחמת החמי :
 .Â„‚·· ‰·ÂÁ˙„ Â‡Ï È‡Ó 11שאי דר ,הוצאה בכ ,ואפי' הוציאה לרשות
הרבי משחשכה שבות בעלמא הוא וקא גזור סמו ,לחשכה אטו חשכה אלמא
גזרינ לאיסור שבת גזירה לגזירה:

רש"י

 .‡È‰‰ ‡È˙ ÈÎ 12בשבת עצמה דחדא גזירה איכא גזירה תחובה בבגדו אטו
היכא דמפיק בידי:
 .ÔÓÂ‡ 13המוציא דר ,אומנתו שהוא רגיל לצאת לפרקי כ בחול חייב דהשתא
לדידיה ליכא אלא חדא גזירה דגזרינ סמו ,לחשכה אטו חשכה:
 .ÂÊ‡·˘ ÌÒÈ˜· 14קיס ארו ,ושוה כעי סרגלא שמשרטטי בה ספרי
שקורי ויר''א בלע''ז ובו משוי את הנסרי כדר ,נגרי שלנו משוי בנטיית קו
ולי נראה שכל השנויי כא אינו אלא שנותני אותו בני האומנות עליה בצאת
לשוק כדי שיכירו מאיזו אומנות הוא וישכרוהו למלאכה:
 .˜¯ÂÒ 15בגדי שקורי פיליר''ש :
 .‰ÎÈ˘Ó· 16הוא קושר הקוצי שקורי קרדונ''ש וג את הבגד תופר ומחבר בו
ב' ראשי כשמותחו על יתדות האומנות לחובטו במקלות לזקו 2את שערו:
 .‡¯È‡ 17הוא צמר או צמר גפ שסות בו פי הקנה לאחר שהניח בתוכו
פקעויות הערב ומשייר בנקב מלא חוט לאריג וזורקו לקנה והפקיע מתגלגל
לתוכו ולצאת אינה יכולה שנסת הנקב:
 .‡Ó‚Â„ 18מעט צמר צבוע אדו ומעט צבוע שחור וכ בכל מיני צבע שמראה
בה דוגמא לאחר כזה תרצו או כזה תרצו:
 .ÒÈÎ 19שעושי לזב וקושרו לפי האמה לקבל בו את הזוב:
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כד

פרק ראשון

אמר ¯·  :ÛÒÂÈלא קשיא,
הא  ¯·,¯È‡Ó È
הא  ¯·.‰„Â‰È È
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אימור דשמעת ליה ל¯· ¯È‡Ó È
במידי דלאו היינו אורחיה,
במידי דהיינו אורחיה מי שמעת ליה?
דאי לא תימא הכי,
אלא מעתה 
הדיוט שחקק קב בבקעת בשבת 
ל¯· ¯È‡Ó Èהכי נמי  דלא מחייב!?
1

2

3

4

אלא אמר ¯·  :‡ÂÓ‰לא קשיא,
כא  בזב בעל שתי ראיות,
כא  בזב בעל שלש ראיות.
מאי שנא זב בעל שתי ראיות  דחייב,
דמיבעי ליה לבדיקה?
זב בעל שלש נמי,
מיבעי ליה לספירה!?
לא נצרכא אלא לבו ביו.
והא מיבעי ליה כדי שלא יטנפו כליו!?
אמר ¯· :‡¯ÈÊ Èהאי תנא,
הוא דאמר כל אצולי טינו  2לא קא חשיב,
דתנ )מכשירי ד:ג(:
הכופה קערה על הכותל,
א בשביל שתודח הקערה 
הרי זה בכי יות ;
א בשביל * שלא ילקה הכותל 
אינו בכי יות .
5

6

7

8

9

10

יב.

11

דף יב.

שבת

מי דמי?
הת  לא קא בעי להו להני משקי כלל,
הכא  קא בעי ליהקמו להאי כיס לקבולי ביה זיבה!
הא לא דמיא אלא לסיפא )ש:ה(:
עריבה שירד דל 2לתוכה,
מי הניתזי והנצפי  אינ בכי יות ;
ושבתוכה  הרי זה בכי יות !?
אלא ‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו :לא קשיא,
הא  ¯·,‰„Â‰È È
והא  ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
12

13

14

16

15

17

18

תנאקמז „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
יוצא אד בתפילי בערב שבת ע חשיכה.
מאי טעמא?
כיו דאמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
חייב אד למשמש בתפילי כל שעה ושעה,
קל וחומר מצי %
מה צי %שאי בו אלא אזכרה אחת 
אמרה תורה )שמות כח ,לח(:
חו ָּת ִמיד" ,שלא יסיח דעתו ממנו,
"וְ ָהיָה ַעל ִמ ְצ ֹ
תפילי שיש בה אזכרות הרבה 
על אחת כמה וכמה!
הלכ ,,מידכר דכיר להו.
19

20

תניא:
 ‡ÈÁאומר:
חייב אד למשמש בבגדו ערב שבת ע חשכה.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הלכתא רבתי לשבת.
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1

רש"י
רש"י

 .‰„Â‰È È·¯ ‡‰ 1דזו דר ,הוצאתו בחול:
 .‰ÈÁ¯Â‡ ÂÈÈ‰ Â‡Ï„ È„ÈÓ· 2כגו כל אלו השנוי למעלה אי דר ,הוצאתו אלא
ביד אפילו לאומ אלא בשעה שהוא רוצה להכריז לעצמו שהוא אומ אבל כיס
לזב אי דר ,הוצאתו אלא בכ ,מי שמעת ליה דפטור:
 .ÈÎ‰ ‡ÓÈ˙ ‡Ï È‡„ 3דמודה ר''מ במי שכל דרכו בכ:,
 .˙Ú˜·· ·˜ ˜˜Á˘ ËÂÈ„‰ 4הואיל ואינו אומ ואי דר ,חקיקה בכ ,הכי נמי
דפטור לרבי מאיר א''כ לא מחייב ר' מאיר בשבת אלא אומני אלא על כרחי,
הואיל וכל דר ,חקיקתו של זה בכ ,מיחייב והכא נמי הואיל וכל דר ,הוצאה זו
לזה בכ ,חייב:
 .˙ÂÈ‡¯ È˙˘ ÏÚ· ·Ê 5חייב לפי שהכיס צרי ,לו לבדוק עצמו א יראה עוד
שלישית ויהיה זב גמור לקרב וכיו דצריכה לו הויא ליה לדידיה דר ,הוצאתו
בכ:,
 .‰¯ÈÙÒÏ ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ 6דכתיב )ויקרא טו( וכי יטהר הזב וספר לו שבעת ימי ז'
נקיי וצרי ,הוא לכיס לברר לו היו בנקיות שאילו יראה באחד מה יסתור את
הכל דבעינ רצופי דכתיב לטהרתו טהרה אחת לכול שלא תהא טומאה מפסקת
ביניה :
 .ÌÂÈ· Â·Ï 7באותו יו שבת ראה הראיה שלישית דשוב אינו צרי ,לכיס כל
אותו היו שאי אותו יו ממני הנקיי:
 .·È˘Á ‡Ï 8הלכ ,לאו דר ,הוצאה היא לו:
 .Ï˙ÂÎ‰ ÏÚ ‰¯Ú˜ ‰ÙÎ 9שיורדי גשמי עליו:
 .Ô˙ÂÈ ÈÎ· ‡Â‰ È¯‰ 10דאחשבינהו להנ ,משקי הראה בדעתו שצרי ,לה
ואע''ג דלא ניחא ליה נפילה שנפלו על הפירות לאחר זמ הוי מוכשרי דתנ
)מכשירי פ''א( כל משקה שתחלתו לרצו אע''פ שאי סופו לרצו מכשיר:
 .'ÂÎ ‰˜ÏÈ ‡Ï˘ 11דהיינו אצולי טינו 2לא חשיב ליה ה ,כפיי':

 .ÈÓ„ ÈÓ 12הא לא ניחא ליה בהנ ,משקי כלל וברצונו לא ירדו ונהי נמי
דכפיית קערה חשיבא ליה אנ חשיבותא דמשקי בעינ וכפייה זו אינה אלא
לגלות עליה שאינו חפ %בה אבל הכא לעני שבת אחשיבותא דהוצאה קפדינ
וה ,הוצאה דכיס חשיבא דקא מיבעי ליה להציל על בגדיו:
 .‡ÈÓ„ ‡Ï ‡‰ 13ע''כ א להכשר זרעי באת לדמויה לא תדמיה אלא לה:,
 .'ÂÎ ‰ÎÂ˙Ï ÛÏ„ „¯È˘ 14משנה היא במסכת מכשירי )פ''ד משנה ה( השנויה
אחר הסיפא דהכופה את הקערה והכי תנ עריבה שירד הדל 2לתוכה כו' הניחה
שירד הדל 2לתוכה מי הניתזי והצפי ב''ש אומרי בכי יות וב''ה אומרי
אינ בכי יות נטלה לשופכה אלו ואלו מודי שה בכי יות ומ''מ יש לשמוע
מה ,סיפא כדגרסינ בספרי )וכב''ה( נתנה לעריבה זו שירד הדל 2לתוכה אע''ג
דאצולי טינו 2הוא אפילו הכי מדלא כפאה גלי דעתי' דאחשבינהו לקבל והוו
חשובי אות שבתוכה וה ,הוצאה נמי אחשבה לקבולי בהאי כיס האי זיבה
אע''ג דבזיבה לא ניחא ליה אנ לחיובי אהוצאת זיבה לא מהדרינ אלא אהוצאת
כיס:
 .ÔÈÊ˙È‰ 15למרחוק:
 .ÔÈÙˆ‰Â 16מלמעלה כשהיא מלאה:
 .Ô˙ÂÈ ÈÎ· ÔÈ‡ 17דלא ניחא ליה בהו:
 .‰„Â‰È È·¯ ‡‰ 18דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה שברצונו לא תעשה
ואינו צרי ,לעיקר )תחלתה( ]תכליתה[ כי הכא שאינו צרי ,לזיבה זו שעל ידה
בא הכיס הזה ואעפ''כ חייב עליה ופלוגתייהו בהמצניע )לקמ צג (:גבי מוציא
המת במטה חייב ואע''ג דהוצאת המת לא ניחא ליה ביה ור''ש פוטר:
 .‰ÎÈ˘Á ÌÚ 19ולא חיישינ דילמא נפיק בהו משתחש:,
 .„ÈÓ˙ ÂÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â 20קרא יתירא הוא לה ,דרשה דהא כבר קבע ליה מקו
והיה על מצח אהר :
 .Â„‚·· ˘Ó˘ÓÏ 21שלא יהא כרו ,בשו דבר פ יוציאנו:
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יציאות השבת

כה

פרק ראשון

לא יפלה את כליו כו'.
איבעיא להו:
לא יפלה את כליו )כא (  ביו,
שמא יהרוג,
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא,
דתניא:
אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
קמח
ההורג כינה בשבת  כהורג גמל;
ולא יקרא לאור הנר )כא (  שמא יטה;
או דילמא 
תרוייהו  שמא יטה?
תא שמע:
אי פולי ואי קורי לאור הנר.
מי אלימא ממתניתי ?
2

3

4

5

תא שמע:
אי פולי לאור הנר ,ואי קורי לאור הנר,
ואלוקמט מ ההלכות שאמרו
בעליית ;ÔÂ¯‚ Ô· ‰È˜ÊÁ Ô· ‰ÈÁ
שמע מינה  דתרוייהו שמא יטה;
שמע מינה.
6

דף יב.

שבת

כיוצא בו,
אמר ¯·  ,‰„Â‰Èואמרי לה ¯·:‰ÈÓÁ È
אי עושי אפיקטויזי ברשות הרבי מפני הכבוד.
13

תנו רבנ :
המפלה את כליו 
מולל וזורק ,ובלבד שלא יהרוג;
‡·‡ ˘‡ ÏÂאומר:
נוטל וזורק ,ובלבד שלא ימלול.
אמר ¯· :‡Â‰
הלכה :מולל וזורק,
וזהו כבודו ,ואפילו בחול.
¯· ‰מקטע להו;
ו¯· ˘˘˙ מקטע להו;
¯·‡ שדי להו ללקנאקנ דמיא;
אמר להו ¯·  ÔÓÁלבנתיה:
קטל ואשמע קנא לי קלא דסנוותי.
14

15

16

תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אי הורגי את המאכולת בשבת,
דברי ·;È‡Ó˘ ˙È
ו· ÏÏ‰ ˙Èמתירי .
וכ היה ¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר
משו ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
אי משדכי את התינוקות לארס,
ולא את התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות,
ואי מנחמי אבלי ,ואי מבקרי חולי בשבת,
דברי ·;È‡Ó˘ ˙È
 ÏÏ‰ ˙È·Âמתירי .
17

18

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
אפילו להבחי בי בגדו לבגדי אשתו.
אמר ¯·‡:
לא אמר אלא  דבני מחוזא,
אבל דבני חקליתא  מידע ידעי;
ודבני מחוזא נמי,
לא אמר אלא  דזקנות,
אבל דילדות  מידע ידיעי.
7

8

9

19

20

21

10

תנו רבנ :
אי פולי ברשות הרבי מפני הכבוד.
11

12

תנו רבנ :
הנכנס לבקר את החולה ,אומר:
שבת היא מלזעוק ,ורפואה קרובה לבא;
22

רש"י

 .È˙·¯ ‡˙ÎÏ‰ 1דבר גדול יש כא להפרישו מאיסור שבת:
 .‚Â¯‰È ‡Ó˘ 2וביו נמי עסקינ ולאור הנר דמתני' אלא יקרא קאי:
 .ÏÓ‚ ‚¯Â‰Î 3כלומר דגדול מאד:
 .‡ÓÏÈ„ Â‡ 4לאור הנר דקתני אתרוייהו קאי ותרוייהו שמא יטה אבל ביו
שפיר דמי:
 .ÔÈ˙È˙ÓÓ ‡ÓÈÏ‡ ÈÓ 5דקתני לאור הנר בסו 2ואפ''ה מספקא ל דאיכא לפלוגי
בהו ולמימר דלאור הנר אלא יקרא קאי הכא נמי איכא למימר דאי פולי אפילו
ביו ולאור הנר אאי קורי קאי:
 .˘''˙ 6דקתני לאור הנר בתרוייהו:
 .‡ÊÂÁÓ È· 7מפנקי ולא עבדי מלאכה ובגדיה רחבי כשל אשה וצריכי
עיו :
 .ÈÚ„È Ú„ÈÓ 8שבגדי האנשי קצרי שעוסקי בשדות במלאכה ושל נשי
רחבי בתי יד שלה :
 .˙Â˜Ê„ 9קצרי במקצת ושל אנשי מעונגי רחבי ודומי זה לזה וגזרינ
שמא יטה:
 .˙Â„ÏÈ„ Ï·‡ 10רחבי הרבה ואי של אנשי דומי לה:
 .¯''‰¯· 11בחול:

רש"י

 .„Â·Î‰ ÈÙÓ 12של עוברי שלא ימאסו:
 .ÔÈÊÈÂË˜ÈÙ‡ 13הקאה גומיטא בלע''ז כ ,מצאתי:
 .˜¯ÂÊÂ ÏÏÂÓ 14בשבת מולל להתיש כח שלא יחזרו אליו ובלבד שלא ימלול
בדוחק ויהרוג דסבירא ליה הריגת כינה שבות ואבא שאול כר''א ומחייב חטאת
הלכ ,גזרינ מלילה שלא יהרוג:
 .Â‰Ï ÚË˜Ó 15הורג ובשבת:
 .‡˜Ï 16ספל:
 .˙ÏÂÎ‡Ó 17כינה:
 .ÔÈ¯È˙Ó 18כדמפרש טעמא בפרק שמונה שרצי )לקמ קז (:מאילי מאדמי
דמשכ מה אילי פרי ורבי א 2כל שפרה ורבה וכינה אינה פרה ורבה אלא
מבשר אד היא שורצת:
 .¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰È‰ ÔÎÂ 19דבהני נמי פליגי ב''ש וב''ה:
 .ÔÈÎ„˘Ó ÔÈ‡ 20בשבת משו ממצוא חפצ ,וב''ה מתירי דקא סברי חפצ ,ולא
חפצי שמי:
 .ÔÈÓÁÓ ÔÈ‡Â 21משו דמצטער ע המצטערי :
 .˜ÂÚÊÏÓ ‡È‰ ˙·˘ 22צרי ,להרחיב דעת בתנחומי שלא יצטערו:
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יציאות השבת

כו

יב:

ו¯· ¯È‡Ó Èאומר:
יכולה היא שתרח;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
המקו ירח עלי ,,ועל חולי ישראל;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
המקו ירח עלי ,,בתו ,חולי ישראל.
˘·‡ ‡,ÌÈÏ˘Â¯È ˘È
בכניסתו אומר:
שלו;
וביציאתו אומר:
שבת היא מלזעוק ,ורפואה קרובה לבא,
ורחמיו מרובי  ,ושבתו בשלו.
1

שבת

שנאמר )תהלי מא,ד(:
"יְ הֹוָ ה יִ ְס ָע ֶד ּנ ּו ַעל ֶע ֶר ׂש ְ ּדוָ י".

*

תניא נמי הכי:
הנכנס לבקר את החולה 
לא ישב  לא על גבי מטה ,ולא על גבי כסא,
אלא מתעט 2ויושב לפניו,
מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה,
שנאמר )ש(:
"יְ הֹוָ ה יִ ְס ָע ֶד ּנ ּו ַעל ֶע ֶר ׂש ְ ּדוָ י".

2

11

3

4

פרק ראשון

דף יב:

קנג

אמר ¯· ÔÈאמר ¯·:
מני שהקדוש ברו ,הוא ז את החולה?
שנאמר )ש(:
"יְ הֹוָ ה יִ ְס ָע ֶד ּנ ּו ַעל ֶע ֶר ׂש ְ ּדוָ י".

5

כמא אזלא הא דאמר ¯·:‡ÈÁ È
מי שיש לו חולה בתו ,ביתו 
צרי ,שיערבנו בתו ,חולי ישראל?
כמא ?
כ¯·.ÈÒÂÈ È

ולא יקרא לאור הנר.
אמר ¯·:‰
אפילו גבוה שתי קומות,
ואפילו גבוהקנד שתי מרדעות,
קנה
ואפילו עשרה בתי זה על גב זה.
12

ואמר ¯·:‡ÈÁ È
בקושי התירו לנח אבלי ולבקר חולי בשבת.
6

אמר ¯·:‰Á ¯· ¯· ‰
כי הוה אזלינ בתריה ד¯· ¯ÊÚÏ‡ Èלשיולי בתפיחה,
זימני אמר :המקו יפקד ,לשלו,
וזימני אמר :רחמנא ידכרינ ,לשל.
היכי עביד הכי?
קנב
והאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
לעול אל ישאל אד צרכיו בלשו ארמי;
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כל השואל צרכיו בלשו ארמי 
אי מלאכי השרת נזקקי לו,
שאי מלאכי השרת מכירי בלשו ארמי!?
שאני חולה ,דשכינה עמו,
דאמר ¯·  ÔÚאמר ¯·:
מני ששכינה סועד את החולה?

7

8

9

10

רש"י

 .ÌÁ¯˙˘ ‡È‰ ‰ÏÂÎÈ 1א תכבדוה מלהצטער בה:
 .Ï‡¯˘È ÈÏÂÁ ÍÂ˙· 2שמתו ,שכולל ע האחרי תפלתו נשמעת בזכות של
רבי:
 .ÌÈÏ˘Â¯È ˘È‡ ‡·˘ 3אד גדול היה בירושלי ושמו שבנא:
 .ÂÈÓÁ¯ 4של הקב''ה מרובי:
 .ÌÂÏ˘· Â˙·˘ 5נוחו בשבתכ לשלו:
 .Â¯È˙‰ È˘Â˜· 6מפני שמצטער:
 .‰ÁÈÙ˙· 7בחולה:
 .‰Ï ¯Ó‡ ÔÈÓÈÊ 8בלשו קדש וזימני אמר לה בלשו ארמי והא לאו לעני
שבת נקט:
 .ÂÓÚ ‰ÈÎ˘„ 9ואי המתפלל צרי ,שיזדקקו לו מלאכי השרת להכניס תפלתו
לפני מ הפרגוד:
 .„ÚÂÒ 10סומ ,בתשות כחו ומשו רבינו יעקב סוער תרגומו של פוקד כלומר
מבקר כמו ואת אחי ,תפקוד לשלו )שמואל א' יז( ומתרגמי' ואת אחי ,תסער
לשל ולה ,לישנא גרסינ אל תקרי יסעדנו אלא יסערנו:

חד הוא  דלא ליקרי,
הא תרי  שפיר דמי.
והתניא:
לא אחד ולא שני!?
אמר ¯· :¯ÊÚÏ‡ Èלא קשיא,
כא  בעני אחד,
כא  בשני עניני.
אמר ¯· :‡Â‰
ובמדורה  אפילו עשרה בני אד אסור.
13

14

15

אמר ¯·‡:
א אד חשוב הוא  מותר.
מיתיבי:
לא יקרא לאור הנר שמא יטה;
אמר ¯·:Ú˘ÈÏ‡ Ô· Ï‡ÚÓ˘È È
אני אקרא ולא אטה;
פע אחת קרא ,ובקש להטות ,אמר:
כמה גדולי דברי חכמי,
שהיו אומרי :לא יקרא לאור הנר!
16

רש"י

 .ÛËÚ˙Ó 11מאימת שכינה כאד היושב באימה ואי פונה לצדדי :
 .‰Â·‚ 'ÈÙ‡Â 12דליכא למיחש להטייה דכיו דגזור לא פלוג למילתייהו:
 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ È¯˙ ‡‰ 13שא יבא להטות יזכירנו חברו:
 .ÌÈÈÚ È˘· 14בשתי פרשיות הואיל וכל אחד מעיי לעצמו אי מכיר במעשה
חבירו:
 .‰¯Â„Ó· 15מדורת אש גדולה אסור דהואיל ויושבי רחוק זה מזה ועוד שזנבות
האודי סמוכי לה אי זה מכיר בבא חבירו להבעיר ולחתות:
 .¯˙ÂÓ 16לקרות לאור הנר שאינו רגיל להטות נר בחול מפני חשיבותו:
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יציאות השבת

כז

¯· Ô˙ Èאומר:
קרא והטה וכתב על פנקסו:
אני ,Ú˘ÈÏ‡ Ô· Ï‡ÚÓ˘È
קריתי והטיתי נר בשבת,
לכשיבנה בית המקדש  אביא חטאת שמנה!?
אמר ¯·:‡·‡ È
שאני ¯·,Ú˘ÈÏ‡ Ô· Ï‡ÚÓ˘È È
הואיל ומשי עצמו על דברי תורה כהדיוט.
תני חדא:
שמש בודק כוסות וקערות לאור הנר.
ותניא איד:,
לא יבדוק!?
לא קשיא,
כא  בשמש קבוע,
כא  בשמש שאינו קבוע.
ואי בעית אימא 
הא והא  בשמש קבוע,
ולא קשיא,
הא  בדמשחא,
והא  בדנפטא.
1

2

3

4

איבעיא להו:
שמש שאינו קבוע,
בדמשחא מהו?
אמר ¯· :הלכה ,ואי מורי כ ;
ו¯· ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר :הלכה ,ומורי כ .
¯· ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È Èאיקלע לבי ¯· ‡,ÈÒ
ק שמעיה ,קא בדיק לנהורא דשרגא,
אמרה ליה דביתהו :ומר לא עביד הכי!?
אמר לה :שבקיה ,כרביה סבירא ליה.
5

6

7

8

9

10

פרק ראשון
יג.

דף יג.

שבת

וכולה פרשה לא?
מיתיבי:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
קנח
תינוקות של בית רב 
מסדרי פרשיותיה וקורי לאור הנר!?
אי בעית אימא 
קנט
ראשי פרשיות;
ואי בעית אימא 
שאני תינוקות,
הואיל ואימת רב עליה  לא אתי לאצלויי.
*

12

כיוצא בו,
לא יאכל הזב.
תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
בוא וראה עד היכ פרצה טהרה בישראל,
שלא שנינו 
לא יאכל הטהור ע הטמאה,
אלא 
לא יאכל הזב ע הזבה מפני הרגל עבירה.
כיוצא בו,
לא יאכל זב פרוש ע זב ע האר,%
שמא ירגילנו אצלו.
וכי מרגילו אצלו מאי הוי!?
אלא אימא 
שמא יאכילנו דברי טמאי .
אטו זב פרוש לאו דברי טמאי אכיל!?
אמר ‡·:ÈÈ
גזירה שמא יאכילנו דברי שאינ מתוקני .
ו¯·‡ אמר:
רוב עמי האר %מעשרי ה !?
אלא,
שמא יהא רגיל אצלו,
ויאכילנו דברי טמאי בימי טהרתו.
13

14

15

16

באמת אמרו:
החזן כו'.
אמרקנו ¯·:Ï‡ÂÓ˘ ¯· ‰
קנז
אבל מסדר הוא ראשי פרשיות.
11

איבעיא להו:
נדה,
מהו שתיש ע בעלה היא בבגדה והוא בבגדו?
17

רש"י

 .ÚÂ·˜ ˘Ó˘ 1לא יבדוק מפני שאימת רבו עליו א ימצא בה דבר מגונה
ובודק יפה וחיישינ להטיה:
 .ÚÂ·˜ ÂÈ‡˘ 2לא רמיא עליה כולי האי:
 .ÚÂ·˜ ˘Ó˘· ‡‰Â ‡‰ 3גרסי':
 .‡ËÙ„· 4שהוא מסריח מותר לבדוק לאורו דלא אתי להטות:
 .È‡Ó ‡Á˘Ó„· ÚÂ·˜ ÂÈ‡˘ ˘Ó˘ 5כיו שאינו קבוע אינו מטה אפילו בחול
והלכ ,בשבת מותר או דילמא בדמשחא הואיל ולא מאיס דרכו להטות בחול
הוא:
 .‰ÎÏ‰ 6דמותר:
 .ÔÎ ÔÈ¯ÂÓ ÔÈ‡Â 7שלא יזלזלו:
 .'ÈÚÓ˘ Ì˜ 8דר' ירמיה דהוא שמש שאינו קבוע בבית רב אסי:
 .Â‰˙È·„ ‰ÈÏ ‰¯Ó‡ 9דרב אסי לרב אסי מר לא עביד הכי:
 .‰È·¯Î 10ר' ירמיה דאמר הלכה ומורי כ :

רש"י

 .˙ÂÈ˘¯Ù È˘‡¯ 11ומריצ בפיו שמתו ,שראש הפרשה שגורה בפיו הוא נזכר
בכולה למחר ומסייע את שבעה הקורי בנקודה וטעמיה בלחש:
 .Ô‰ÈÏÚ Ô·¯ ˙ÓÈ‡Â 12אי פושטי יד לשו דבר ואפי' בחול אלא על פי רב :
 .‰ˆ¯Ù 13גברה כמו ופרצת ימה וקדמה )בראשית כח(:
 .‰‡ÓË‰ ÌÚ ¯Â‰Ë ÏÎ‡È ‡Ï ÂÈ˘ ‡Ï˘ 14מפני הערוה לפי שלא הוצרכו לכ,
שכול אוכלי חוליה בטהרה היו ולא היו אוכלי ע נשותיה טמאות:
 .ÏÈÎ‡˜ ÌÈ‡ÓË ÌÈ¯·„ Â‡Ï ˘Â¯Ù ·Ê ÂË‡ 15והלא כל מגעו טמא:
 .Ô‰ ÔÈ¯˘ÚÓ 16ולא גזרי' גזירה לגזירה:
 .‰ÏÚ· ÌÚ Ô˘È˙˘ 17במטה כגו שהוא טמא דליכא למיחש משו טהרה או
בזמ הזה שאי בו טהרה מי חיישי' להרגל עבירה או דילמא כיו דאיכא היכרא
מדכר דכירי:
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כח

פרק ראשון

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
תא שמע )חולי ח:א(:
העו 2עולה ע הגבינה על השלח  ,ואינו נאכל,
דברי ·;È‡Ó˘ ˙È
קס
· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
לא עולה ,ולא נאכל;
שאני הת  דליכא דיעות.
הכי נמי מסתברא  דהיכא דאיכא דיעות שאני,
דקתני סיפא )ש:ב(:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
שני אכסניי אוכלי על שלח אחד,
זה בשר וזה גבינה,קסא ואי חוששי .
ולאו אתמר עלה:
אמר ¯·  ÈÓ‡ ¯· ÔÈÁאמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא שנו אלא שאי מכירי זה את זה,
אבל מכירי זה את זה  אסורי;
והכא נמי  מכירי זה את זה נינהו!?
הכי השתא?
הת  דיעות איכא ,שינוי ליכא,
קסב
הכא  איכא דיעות ,ואיכא שינוי.
תא שמע )כא (:
קסג
כיוצא בו,
קסד
לא יאכל הזב ע הזבה ,מפני הרגל עבירה.
הכי נמי 
דיעות איכא ,שינוי ליכא.
1

דף יג:

שבת

ופליגא ד¯· ,˙„Ù Èדאמר ¯·:˙„Ù È
לא אסרה תורה אלא קורבה של גלוי עריות בלבד,
שנאמר )ויקרא יח,ו(:
11

12

2

רו,
ש ֹ
יש ִא ׁ
" ִא ׁ
יש ֶאל ָּכל ׁ ְש ֵאר ְּב ָ ׂ

3

לֹא ִת ְק ְרב ּו לְ גַ ּל ֹות ֶע ְרוָ ה".

4

 ‡ÏÂÚכי הוי אתי מבי רב,
הוה מנשק להו לאחוותיה אבי חדייהו;
ואמרי לה :אבי ידייהו.
ופליגא דידיה אדידיה,
דאמר :‡ÏÂÚ
אפילו שו קורבה אסור,
משו ל ,ל,,
אמרי :קסה נזירא,
סחור סחור,
לכרמא לא תקרב.

5

6

7

8

13

תא שמע:
ֶאלֶ 9ה ָה ִרים ל ֹא ָא ָכל,
ש ָר ֵאל,
שא ֶאל ִ ּג ּל ּולֵ י ּ ֵבית יִ ְ ׂ
וְ ֵעינָ יו ל ֹא נָ ָ ׂ

תנאקסו „·:Â‰ÈÏ‡ È
מעשה בתלמיד אחד,
שקרא הרבה ,ושנהקסז הרבה,
ושימש תלמידי חכמי הרבה,
ומת בחצי ימיו.
והיתה אשתו נוטלת תפיליו,
ומחזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות,
ואמרה לה :כתובקסח בתורה )דברי ל,כ(:
ֶיך וְ א ֶֹר ְך י ֶָמ ָ
" ִ ּכי ה ּוא ַח ּי ָ
יך",
קסט
הרבה* ,
בעלי שקרא הרבה ,ושנה
ושימש תלמידי חכמי הרבה,
מפני מה מת בחצי ימיו!?
ולא היה אד מחזירה דבר.
פע אחת,
נתארחתי אצלה,
והיתה מסיחה כל אותו מאורע,
ואמרתי לה :בתי,
בימי נדות ,,מהוקע אצל?,
אמרה לי :חס ושלו,
אפילו באצבע קטנה לא נגע בי.
בימי לבוני ,,מהו אצל?,
אכל עמי ,ושתה עמי ,ויש עמי בקירוב בשר,
ולא עלתה דעתו על דבר אחר.
ואמרתי לה:

יג:

וְ ֶאת ֵא ׁ ֶשת ֵר ֵעה ּו ל ֹא ִט ּ ֵמא,
וְ ֶאל ִא ּ ׁ ָשה נִ ָ ּדה לֹא יִ ְק ָרב" )יחזקאל יח,ו(,

מקיש  " ִא ּ ׁ ָשה נִ ָ ּדה" ל" ֵא ׁ ֶשת ֵר ֵעה ּו".
מה " ֵא ׁ ֶשת ֵר ֵעה ּו"  הוא בבגדו והיא בבגדה אסור,
א 2אשתו "נִ ָ ּדה"  הוא בבגדו והיא בבגדה אסור;
שמע מינה.
10

רש"י

 .ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ 1שאוכל עליו מותר להניח בשר העו 2אצל הגבינה דקסברי בית
שמאי בשר עו 2בחלב לאו דאורייתא ולא גזרי' העלאה אטו אכילה:
 .ÏÎ‡ ÂÈ‡Â 2עמו:
 .'ÂÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰''·Â 3ש''מ דאסור:
 .˙ÂÚÈ„ ‡ÎÈÏ„ 4שני בני אד שיזכירו זה לזה וה''ה נמי דמצי לשנויי דליכא
שינוי להיכרא ומיהו דעדיפא נקט דאפי' דיעות ליכא:
 .ÔÈ¯ÈÎÓ ÔÈ‡˘ 5דלא אתי חד למשקל מדחבריה ומיכל:
 .ÔÈ¯ÈÎÓ Ï·‡ 6אסור ואשה ובעלה ]נמי[ מכירי זה את זה וש''מ דאסור:
 .‡ÎÈÏ ÈÂÈ˘ 7שאוכלי בדר ,אכילה:
 .ÈÂÈ˘ ‡ÎÈ‡ 8שאי דר ,ליש אלא בקירוב בשר כדכתיב שארה כסותה ועונתה
ואמר מר שאר זה קירוב בשר שא אמר אי איפשי אלא היא בבגדה והוא בבגדו
יוציא וית כתובה במס' כתובות )פ''ד מח:(.
 .ÏÎ‡ ‡Ï ÌÈ¯‰‰ Ï‡ 9בפרק אלו ה הנשרפי בסנהדרי )פא (.מפרש ליה שלא
נתפרנס בזכות אבות שלא הוצר ,לכ ,לפי שהוא צדיק:
 .'ÂÎ Â‰Ú¯ ˙˘‡ ‰Ó 10דאסור ל יחוד מ התורה בקדושי )פ''ד פ (.מאחי ,ב
אמ:,

14

15

רש"י

 .‡‚ÈÏÙÂ 11דרב יוס 2דפשט מדרשה דהאי קרא לאיסור אדרבי פדת:
 .˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚ 12תשמיש ממש ושאר קורבה ואפי' קירוב בשר מדרבנ והיא
בבגדה אפי' מדרבנ ליכא למגזר:
 .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ˘ÓÈ˘Â 13להסבירו סתומות המשנה וטעמיה והוא הנקרא
תלמוד:
 .ÍÈ˙Â„ 14כל שבעה של ראייה ראשונה:
 .ÍÈÂ·ÈÏ 15כגו זבה שסופרת שבעה נקיי משפסקה וצריכה להיות לובשת
לבני לבדיקה שמא תראה ותסתור ספירתה:
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כט

פרק ראשון

ברו ,המקו שהרגו,
שלא נשא פני לתורה,
שהרי אמרה תורה )ויקרא יח,יט(:

דף יג:

שבת

שא באנו לכתוב  אי אנו מספיקי .
דבר אחר:
אי שוטה נפגע.
דבר אחר:
אי בשר המת מרגיש באיזמל.
איני?
והאמר ¯·Èקעב :˜ÁˆÈ
קשה רימה למת כמחט בבשר החי,
שנאמר )איוב יד,כב(:
9

10

"וְ ֶאל ִא ּ ׁ ָשה ְּבנִ ַּדת ֻט ְמ ָא ָת ּה לֹא ִת ְק ַרב".
כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
מטה חדא הואי.
במערבא אמרי:
אמר ¯· :ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈ
סינר מפסיק בינו לבינה.
1

2

3

משנה )ד(:
ואלו מ ההלכות שאמרו
בעליית  ÔÂ¯‚ Ô· ‰È˜ÊÁ Ô· ‰ÈÁשעלו לבקרו.
נמנו ורבו · È‡Ó˘ ˙Èעל ·ÏÏ‰ ˙È
ושמנה עשר דברקעא גזרו בו ביו.
4

גמרא:
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
אלו תנ  ,או ואלו תנ ?
ואלו תנ  הני דאמר ,
או אלו תנ  דבעינ למימר קמ ?
תא שמע:
אי פולי לאור הנר ,ואי קורי לאור הנר,
ואלו מ ההלכות שאמרו
בעליית ;ÔÂ¯‚ Ô· ‰È˜ÊÁ Ô· ‰ÈÁ
שמע מינה  ואלו תנ ;
שמע מינה.
5

6

רו ָעלָ יו יִ ְכ ָאב וְ נַ ְפ ׁש ֹו ָעלָ יו ּ ֶתאֱ ָבל"!?
ש ֹ
" ַא ְך ְּב ָ ׂ
אימא 
אי בשר המת שבחי מרגיש באיזמל.
11

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
בר זכור אותו האיש לטוב,
 ‰È˜ÊÁ Ô· ‰ÈÁÂשמו,
שאלמלא הוא  נגנז ספר יחזקאל,
שהיו דבריו סותרי דברי תורה.
מה עשה?
העלו לו שלש מאות גרבי שמ ,
קעג
וישב בעלייה ,ודרשו.
12

13

14

שמנה עשר דבר גזרו.
מאי נינהו שמנה עשר דבר?
דתנ )זבי ה:יב(:
אלו פוסלי את התרומה:
האוכל אוכל ראשו  ,והאוכל אוכל שני,
והשותה משקי טמאי ,
והבא ראשו ורובו במי שאובי ,
וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגי מי שאובי ,
והספר ,והידי ,וטבולקעד יו,
15

16

תנו רבנ :
מי כתב מגילת תענית?
אמרו ‰È˜ÊÁ Ô· ‰ÈÁ :וסיעתו,
שהיו מחבבי את הצרות.
אמר ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
א 2אנו מחבבי את הצרות,
אבל מה נעשה,

17

7

18

1

2

8

רש"י

רש"י

 .‰˙‡ÓÂË ˙„· 1ועד שתבא במי לטבילה היא בנדתה דמרבינ מתהיה בנדתה
בהוייתה תהא עד שתבא במי בתורת כהני:
 .È‡Â‰ ‡„Á ‰ËÓ 2רחבה ולא קירוב בשר הואי וסבר דשרי בהכי:
 .¯ÈÒ 3פורציינ''ט שהיא חוגרת בו ומגיע ממתני ולמטה:
 .Â·¯Â ÂÓÂ :'È˙Ó 4באו למני ונמצאו של ב''ש מרובי :
 :'Ó‚ 5ה''ג .ÔÓ˜ ¯ÓÈÓÏ ÔÈÚ·„ È‰ Ô˙ ÂÏ‡ ‡ÓÏ„ Â‡ Ô¯Ó‡„ È‰ Ô˙ ÂÏ‡Â
ואלו קאי אדלעיל לא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר ואלו מ ההלכות כו' או
דילמא אלו תנ וקאי לקמ אאי שורי דיו:
 .˘''˙ 6דאתרתי קמייתי קאי אבל אינ ,לאו משמונה עשר דבר נינהו ולקמ
בגמרא מפרש להו:
 .˙ÈÚ˙ ˙ÏÈ‚Ó 7לפי ששאר כל משנה וברייתא לא היו כתובי דאסור לכתב
וזו נכתבה לזכרו לדעת ימי האסורי בתענית לכ ,נקרא מגלה שכתוב במגלת
ספר:
 .˙Â¯ˆ‰ ˙‡ ÔÈ··ÁÓ 8שנגאלי מה והנס חביב עליה להזכירו לשבחו של
הקב''ה הוא וכותבי ימי הנס לעשות יו טוב כגו אלי יומי דלא להתענאה
בהו כו':

 .ÔÈ˜ÈÙÒÓ Â‡ ÔÈ‡ 9לפי שה תדירות ל''א אי אנו מספיקי מלעשות י''ט בכל
יו:
 .Ú‚Ù ‰ËÂ˘ ÔÈ‡ 10אי פגע רע בא עליו כלומר אינו מכיר בפגעיו כ ,כמה
נסי באי לנו ואי אנו מכירי בה :
 .ÈÁ·˘ ˙Ó ¯˘· 11הגדל באד החי מחמת מכה או מחמת כויה אינו מרגיש
באיזמל כשחותכי אותו:
 .‰¯Â˙ È¯·„ 12כגו נבילה וטרפה וגו' לא יאכלו הכהני הא ישראל אוכלי
וכגו וכ תעשה בשבעה בחודש היכ נרמז קרב זה בתורה:
 .È·¯‚ 13למאור ולמזונות:
 .Ô˘¯„ 14כדדרשינ להני קראי במנחות )מה (.דמשו דאשתרי מליקה בחטאת
העו 2גבייהו הוצר ,להזהיר על מליקת חולי שהיא נבילה:
 .ÔÂ˘‡¯ ÏÎÂ‡ ÏÎÂ‡‰ 15מ התורה אי אוכל מטמא אד האוכלו חו %מנבלת
עו 2טהור אבל נבלת בהמה לא כדאמר במסכת נדה )פ''ה דמ''ב (:מי שאי לו
טומאה אלא באכילתה יצתה זו שיש לה טומאה קוד שיאכלנה וכ''ש אוכל
ראשו שאינו אב הטומאה אבל ה גזרו באותו היו כדמפרש טעמא לקמ
בכולהו ושיעור לפסול את הגויה בחצי פרס בפרק יו הכפורי )יומא פ (:והת
נמי אמר הנח לטומאת גויה דלאו דאורייתא ומצאתי בספר ערו ,משונה טומאה
זו מטומאה דאורייתא דסגי לה בטבילה לתרומה דלא בעיא הערב שמש דתניא
בספרי אי האוכל אוכלי טמאי ולא השותה משקי טמאי טמא טומאת ערב:
 .‡·‰Â 16לאחר שטבל מטומאתו במי שאובי בו ביו:
 .¯Â‰ËÂ 17גמור שנפלו על ראשו כו':
 .¯ÙÒ‰Â 18כל כתבי הקודש תורה נביאי וכתובי פוסלי תרומה במגע :
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ל

פרק ראשון

והאוכלי והכלי שנטמאו במשקי .
3

דף יד.

שבת

מהו דתימא?
הא  שכיחי,
והא  לא שכיחי;
קא משמע ל .
15

מא תנא 
האוכל אוכל ראשו  ,והאוכל אוכל שני 
מפסל פסלי,
טמויי * לא מטמו?
אמר ¯· Ú˘Â‰È È·¯ :‰Á ¯· ¯· ‰היא,
דתנ )טהרות ב:ב(:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
האוכל אוכל ראשו  ראשו ,
אוכלקעה שני  שני,
אוכל שלישי  שלישי;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
האוכל אוכל ראשו ואוכל שני  שני;
שלישי  שני לקודש ולאקעו שני לתרומה,
בחולי שנעשו על טהרת תרומה;
4

16

5

יד.

6

7

8

9

10

11

12

אוכל אוכל ראשו ואוכל אוכל שני )זבי ה:יב(.
מאי טעמא גזרו ביה רבנ טומאה?
דזימני דאכיל אוכלי טמאי ,
ושקיל משקי דתרומה ,ושדי לפומיה,
ופסיל להו.
13

14

והבא ראשו ורובו במי שאובי )ש(.
מאי טעמא גזרו ביה רבנ טומאה?
אמר ¯· · È·Èאמר ¯· ‡:ÈÒ
שבתחלה היו טובלי במי מערות מכונסי וסרוחי ,
והיו נותני עליה מי שאובי ,
התחילו ועשאו קבע,
גזרו עליה טומאה.
מאי קבע?
אמר ‡·:ÈÈ
שהיו אומרי:
לא אלו מטהרי ,
אלא אלו ואלו מטהרי .
אמר ליה ¯·‡:
מאי נפקא מינה? הא קא טבלי בהנ?!,
אלא אמר ¯·‡:
שהיו אומרי:
לא אלו מטהרי ,
אלא אלו מטהרי .
17

18

19

20

21

22

והשותהקעז משקי טמאי )ש(.
מאי טעמא גזרו ביה רבנ טומאה?
דזימני דשתה משקי טמאי ,
ושקיל אוכלי דתרומה,
ושדי לפומיה ,ופסיל להו.
היינו ה?!,

וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגי מי שאובי )ש(.
מאי טעמא גזרו ביה רבנ טומאה?
דאי לא הא  לא קיימא הא.
23

24

קעח

רש"י

 .ÌÈ„È‰Â 1סתמ קוד נטילת :
 .ÌÂÈ ÏÂ·ËÂ 2ולקמ פרי ,טבול יו מדאורייתא הוא:
 .ÔÈ˜˘Ó· Â‡ÓË˘ ÌÈÏÎ‰Â ÔÈÏÎÂ‡‰Â 3לקמ בעי לה:
 .‡˙ Ô‡Ó 4מי הוא האומר כ :
 .ÈÏÒÙ 5את התרומה ואותה תרומה לא תפסול אחרת שוב במגעה:
 .ÂÓËÓ ‡Ï 6את התרומה להיות שניה והיא תחזור ותפסול אחרי:
 .ÔÂ˘‡¯ ÏÎÂ‡ ÏÎÂ‡‰ 7נעשה גופו ראשו ומטמא את התרומה להיות שנייה
והיא תחזור ותפסול שלישי:
 .È˘ 8פוסל ואינו מטמא:
 .È˘ÈÏ˘ 9אינו פוסל תרומה במגעו אבל הקדשי פוסל ובפ''ב דשחיטת חולי
מפרש טעמא דתרוייהו:
 .ÔÂ˘‡¯ ÏÎÂ‡ ÏÎÂ‡‰ ¯ÓÂ‡ Ú˘Â‰È '¯ 10הוי שני וכ האוכל אוכל שני הוי שני
והת מפרש טעמא מצינו שהשני עושה שני ע''י משקי דמשקי אפי' ה שניי
נעשי תחלה ועושי מגע שני וא 2כא החמירו בשני לעשות האוכלו כיוצא בו:
 .˘„˜Ï È˘ È˘ÈÏ˘ 11האוכל אוכל שלישי עושה גופו שני לקדש והת מפרש
טעמא דהאי אוכל שלישי חולי שנעשו על טהרת תרומה הוא וטהרת טומאה
היא אצל הקדש הלכ ,שמירה דידה לאו שמירה היא לעני קודש וחיישינ
באוכל שלישי דידיה דילמא ראשו הוא והאוכלו שני:
 .‰ÓÂ¯˙ ˙¯‰Ë ÏÚ Â˘Ú˘ ÔÈÏÂÁ· 12כלומר באיזו חולי אתה מוצא אוכל
שלישי בחולי שנעשו על טהרת תרומה דאילו חולי גרידא לא משכחת בהו
שלישי:
 .¯ÂÊ‚ ‡ÓÚË È‡Ó 13באד האוכל שיהא טמא:
14
 .Â‰Ï ÏÈÒÙÂוהתורה הזהירה על התרומה לשמרה בטהרה דכתיב )במדבר יח(
את משמרת תרומתי לפיכ ,גזרו באוכל אוכלי טמאי שלא יהא רגיל אצל
תרומה:

והספר )ש(.
מאי טעמא גזרו ביה רבנ טומאה?
אמר ¯· :‡È˘¯˘Ó
שבתחלה היו מצניעי את אוכלי דתרומה אצל ספר תורה,
קעט
אמרי:
האי קדש ,והאי קדש;
כיו דחזוקפ דקאתו לידי פסידא 
1

רש"י

 .‡ÁÈÎ˘ ‡‰ 15שאד שותה ע אכילתו:
 .‡ÁÈÎ˘ ‡Ï ‡‰Â 16שיהא אוכל ע שתייתו:
 17ה''ג  .ÔÈÒÂÎÓ ÌÈÁÂ¯Ò ‰¯ÚÓ ÈÓ· ÔÈÏ·ÂË ÂÈ‰שיש בה מ' סאה מי גשמי
שה כשרי לכל טמא חו %מזב לבדו דכתיב ביה מי חיי:
 .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙Â ÂÈ‰Â 18על גופ מי שאובי להעביר סרחו המקוה:
 .ÂÏÈÁ˙‰ 19הטובלי ועשו השאובי קבע לפיכ ,גזרו על השאובי טומאה
לטמא אד אחר טבילתו אבל אי מטמא שו אוכל ומשקה אלא א כ נטמאו
בשר:%
 .ÂÏ‡ ‡Ï 20דמקוה לבדה מטהרי אלא אלו ואלו מטהרי דמתו ,שהורגלו הכל
בכ ,לא היו יודעי שלהעביר הזוהמא היו השאובי באי אלא לטהר:
 .‰ÈÓ ÔÏ ‡˜Ù È‡Ó 21כיו שכול טובלי תחלה במקוה מאי איכפת לרבנ א
עשאוה הטובלי קבע אחר טבילה:
 .ÔÈ¯‰ËÓ ÂÏ‡ ‡Ï‡ 22וחיישינ דילמא אתי לבטולי תורת מקוה וטובלי
בשאובי והתורה אמרה א ,מעי ובור מקוה מי וגו' )ויקרא יא(:
 .Ë''Ó 23הא לאו לאחר טבילה הוה:
 .Â‡Ï È‡ 24דגזור א 2על הטהור לא קיימא גזירה הבא אחר טבילה דאמרי מ''ש
האי מהאי:
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יציאות השבת

לא

פרק ראשון

גזרו ביה רבנ טומאה.

דף יד:

שבת

דאורייתא נינהו,
דכתיב )ש יא,לד(" :וְ ָכל ַמ ׁ ְש ֶקה אֲ ׁ ֶשר יִ ּ ׁ ָש ֶתה"!?
אלא,
במשקי הבאי מחמת ידי,
וגזירה משו משקי הבאי מחמת שר.%
10

11

והידי )ש(.
מפני שהידי עסקניות ה .
תנא:
א 2ידי הבאות מחמת ספר פוסלות את התרומה.
משו ד¯·,Í¯Ù È
דאמר ¯· Í¯Ù Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
האוחז ספר תורה ערו 
נקבר ערו.
ערו סלקא דעת?!,
אלא אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
ערו בלא מצות.
בלא מצות סלקא דעת?!,
אלא אימא 
ערו בלא אותה מצוה.
2

3

יד:

הי גזור ברישא?
אילימא  הא גזור ברישא;
כיו דה ,גזור ברישא 
הא תו למה לי!?
אלא,
ה ,גזור ברישא,
והדר גזור בכולהו ידי.
4

*

12

13

והכלי שנטמאו במשקי )ש(.
כלי דאיטמאו במשקי דמאי?
אילימא  במשקי דזב;
דאורייתא נינהו,
הור",
דכתיב )ויקרא טו,ח(" :וְ ִכי ָירֹק ַה ָ ּזב ּ ַב ּ ָט ֹ
מה שביד טהור  טמאתי ל?!,
אלא,
במשקי הבאי מחמת שר,%
וגזירה משו משקי דזב.
14

15

16

17

וידי תלמידי ˘ È‡Óו ÏÏ‰גזור?
˘ È‡Óו ÏÏ‰גזור,
דתניא:
 ‰„È¯ˆ ˘È‡ ¯ÊÚÂÈ Ô· ÛÒÂÈוÛÒÂÈקפא ·ÌÈÏ˘Â¯È ˘È‡ ÔÁÂÈ Ô
גזרו טומאה על אר %העמי ועל כלי זכוכית;
˘ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓתיק כתובה לאשה,
18

5

19

1

6

רש"י

וטבול יו )ש(.
טבול יו דאורייתא הוא,
דכתיב )ויקרא כב,ז(ּ " :ו ָבא ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ָט ֵהר"!?
סמי מכא טבול יו.
7

8

והאוכלי  ...שנטמאו במשקי )ש(.
במשקי דמאי?
אילימא  במשקי הבאי מחמת שר;%
9

רש"י

 .‡„ÈÒÙ È„ÈÏ 1עכברי מצויי אצל אוכלי ומפסידי את הספר אבל בחולי לא
הוצרכו לגזור דבלאו הכי נמי לא היו נותני חול אצל קדש:
 .Ô‰ ˙ÂÈ˜ÒÚ 2ונוגעי בבשרו ובמקו טנופת וגנאי לתרומה בכ ,ונמאס
לאוכלי כשנוגע בה בידי מסואבות ורבותינו מפרשי חיישינ שמא נגעו
]ידיו[ בטומאה ]ונטמא[ וקשיא לי א כ ניחוש שמא נגע באב הטומאה ונמצא
ראשו ויטמאנה ועוד מאי שנא ידי לחודייהו בכל גופו נגזור לפסול תרומה
שמא נגעו ידיו בטומאה ונטמא כל גופו ועוד לא תסגי להו בנטילה אלא
בטבילה:
 .ÌÂ¯Ú ‰¯Â˙ ¯ÙÒ 3אלא על ידי מטפחת:
 .‡‰ ‡ÓÈÏÈ‡ 4דסת ידי גזור ברישא:
 .ÈÏ ‰ÓÏ Â˙ ‡‰ 5ה ,מי נפקא מכלל סת ידי:
 .‡˘È¯· ¯ÂÊ‚ ‡‰ ‡Ï‡ 6דסת ידי לא גזרו )סמו (,לנטילת מגע לתרומה:
 .¯‰ËÂ ˘Ó˘‰ ‡·Â 7ומקמי הכא לא ואוקמינ להאי קרא בתרומה ביבמות
בפרק הערל )עד (:ואפילו לנגיעה אשכח קרא הת כל כלי אשר יעשה מלאכה
בה במי וגו' והאי נגיעה היא ובעינ הערב שמש אלמא פסיל בנגיעה דאי לא
פסיל למאי קרי ליה וטהר השתא מכלל דמעיקרא לא הוי טהור גמור והאי כלי
לאו בר אכילה הוא ומיהו טמויי לא מטמינ דהא לאו טמא איקרי:
 .Ô‡ÎÓ ÈÓÒ 8הסר מכא :
 .ı¯˘ ˙ÓÁÓ 9שנטמאו בשר:%

 .‡È‰ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ 10שהמשקי ראשו והאוכל שני ופוסל תרומה להיות שלישי:
 .'Â‚Â ‰˜˘Ó ÏÎÂ ·È˙Î„ 11ואע''ג דהאי במשקי הבאי מחמת אויר כלי חרס
כתיב דהא כתיב לעיל מיניה כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל כלומר א יש
בתוכו אוכלי או משקי והני שניי נינהו שהכלי היה ראשו וה שניי ואוכל
הנוגע בה אינו פוסל את התרומה )א''ה( הא גמרינ משקי הבאי מחמת שר%
מנייהו בק''ו ובפ''ק דפסחי )יח (:וכיו דמקבלי טומאה מדאורייתא ממילא
עבדי לאוכל שני דהכי גמרינ סדר טומאה הת דמשקה מטמא אוכל ואוכל
משקה דלא משכחת רביעי בקדש אלא בהכי דהא אי טומאה עושה כיוצא בה
לא להיות אוכל מטמא אוכל ולא משקה מטמא משקה ולא אוכל ומשקה
מטמאי כלי דאי כלי מיטמא אלא באב הטומאה:
 .ÌÈ„È ˙ÓÁÓ 12לפני נטילה דגזרו רבנ בידי וכ בשאר כל פוסלי תרומה
השנויי לטמא משקי להיות תחלה:
 .ı¯˘ ˙ÓÁÓ ÌÈ‡·‰ ÔÈ˜˘Ó ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ 13דאשכח בה שה ראשוני
דאורייתא והא דגזור בכל טומאת משקי להיות תחלה ולא גזור נמי באוכלי
גזירה משו אוכל הבא מחמת שר %היינו טעמא דאחמיר רבנ במשקי משו
דעלולי לקבל טומאה שאינ צריכי תיקו הכשר להביא לידי טומאה אבל
אוכלי צריכי תיקו נתינת מי להכשיר לקבלת טומאה כל הכשר שבתלמו'^
לשו תיקו :
 .·Ê‰ ‰˜˘Ó 14היוצא ממנו רוקו וזוב ומימי רגליו:
 .'Â‚Â ·Ê‰ ˜Â¯È ÈÎÂ 15וכבס בגדיו אלמא אב הטומאה הוא לטמא אד ובגדי
דהיינו כלי ושאר משקי היוצאי ממנו גמרינ מרוק מה רוק מתאס 2תחלה
ואח''כ יוצא א 2כל מתעגל ויוצא כגו מימי רגליו:
 .ÍÏ È˙‡ÓË ¯Â‰Ë „È·˘ ‰Ó 16אינו צרי ,כא דטומאת משא ילפינ מיניה לרוק
במסכת נדה )פ''ז נה:(:
 .ı¯˘ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡·· ‡Ï‡ 17דלאו אב הטומאה ה והכלי אינו מקבל טומאה
אלא מאב הטומאה כדתניא בפסחי )כ (.יכול יהו כל הכלי מיטמאי מאויר
כלי חרס ת''ל מכל האוכל וגו' אוכל ומשקה מיטמא מאויר כלי חרס כו' אלמא
לא אתי כלי טמא ומטמא ליה וכ''ש אוכל ומשקה וגזור רבנ דליטמא לעני
תרומה משו משקה זב וזבה שה אב הטומאה:
 .ÌÈÓÚ‰ ı¯‡ ÏÚ 18ומשו ספק קברות שלה דגוי מטמו^ במגע ובמשא
ואהל לרבנ ולרבי שמעו נמי דאמר אי מטמאי באהל מטמאי ה במגע
ובמשא ורקב:
 .˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ ÏÚÂ 19דלא כתיב באורייתא טומאה:
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יציאות השבת

לב

פרק ראשון

וגזר טומאה על כלי מתכות;
˘ È‡Óו ÏÏ‰גזרו טומאה על הידי!
וכי תימא 
˘ È‡Óוסיעתו ו ÏÏ‰וסיעתו,
והאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
שמנה עשר דבר גזרו ,ובשמנה עשר נחלקו,
ואילו  ÏÏ‰ו˘ È‡Óלא נחלקו אלא בשלשה מקומות,
דאמר ¯· :‡Â‰
בשלשה מקומות נחלקו;
ותו לא!
וכי תימא 
אתו אינהו  גזור לתלות,
ואתו תלמידייהו  וגזרו לשרו;2
והאמר ‡:‡ÙÏÈ
ידי ,תחלת גזירת לשריפה!?
אלא,
אתו אינהו ,גזור ולא קבלו מינייהו,
ואתו תלמידייהו ,גזרו וקבלו מינייהו.
2

3

4

5

6

7

ואכתי ,שלמה גזר,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
קפב
בשעה שתיק שלמה עירובי וידי 
יצתה בת קול ואמרה:
8

9

" ְּבנִ י ִאם ָח ַכם לִ ּ ֶב ָך יִ ְ ׂש ַמח לִ ִּבי גַ ם ָאנִ י" )משלי כג,טו(,

טו.

יבה ח ְֹר ִפי ָד ָבר" )ש כז,יא(!?
ש ּ ַמח לִ ִּבי וְ ָא ׁ ִש ָ
"חֲ ַכם ְּבנִ י וְ ַ ׂ
אתא * שלמה ,גזר לקדשי,
ואתו אינהו ,גזורקפג א 2לתרומה.
גופא:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
שמנה עשר דברקפד גזרו ,ובשמנה עשר נחלקו.
והתניא:
הושוו!?
בו ביו נחלקו ,ולמחר הושוו.
10

רש"י

 .‰·Â˙Î Ô˜È˙ 1שיהא כותב לה כל נכסי אחראי לכתובה לפי שהיה מייחד לה
כתובתה וכשהיה כועס עליה אומר לה טלי כתובתי ,וצאי בכתובות בסו 2האשה
שנפלו )פב:(:
 .˙ÂÎ˙Ó ÈÏÎ ÏÚ ‰‡ÓÂË Â¯Ê‚Â 2לקמ מפרש:
 .'ÂÎ Â˙ÚÈÒÂ È‡Ó˘ 3וה עצמ היו ע תלמידיה במחלוקת של י''ח דבר:
 .Â˜ÏÁ ¯·„ Á''È·Â 4כלומר אות י''ח שגזרו במחלוקת היו אלא שנמנו
ונמצאו ב''ש רבי:
 .˙ÂÓÂ˜Ó ‰˘Ï˘ 5לקמ מפרש:
 .˙ÂÏ˙Ï 6תרומה על מגע לא אוכלי ולא שורפי :
 .‰ÙÈ¯˘Ï 7שיהיו שורפי תרומה עליה :
 .¯Ê‚ ‰ÓÏ˘ 8דכתיב )קהלת יב( ואיז וחקר שעשה אזני לתורה כלומר סייג
והרחקה ככפיפה זו שנוטלי אותה באזני ואי נוגעי בה:
 .ÔÈ·Â¯ÈÚ 9אזני להוצאת שבת שאסור להוציא מרשותו לרשות חבירו ואע''פ
ששניה רה''י:
 .ÂÂ˘Â‰ ¯ÁÓÏÂ 10שחזרו בה ב''ה:

דף טו.

שבת

גופא:
אמר ¯· :‡Â‰
בשלשה מקומות נחלקו ˘ È‡Óו) ÏÏ‰עדויות א:ב(:
˘ È‡Óאומר :מקב חלה;
ו ÏÏ‰אומר :מקביי;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא כדברי זה ולא כדברי זה,
אלא קב ומחצה חייבי קפה בחלה,
משהגדילו המדות אמרו:
חמשת רבעי קמח חייבי בחלה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר חמשה פטורי  ,חמשה ועוד חייבי .
11

12

13

14

ואיד) ,ש:ג(:
 ÏÏ‰אומר:
מלא הי מי שאובי פוסלי את המקוה,
שחייב אד לומר בלשו רבו;
˘ È‡Óאומר:
תשעה קבי ;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא כדברי זה ולא כדברי זה,
עד שבאו שני גרדיי משער האשפותקפו שבירושלי,
והעידו משו ˘ ‰ÈÚÓו‡·:ÔÂÈÏË
ששלשה לוגי מי שאובי פוסלי את המקוה;
וקיימו חכמי את דבריה.
16

15

17

18

ואיד) ,ש:א(:
˘ È‡Óאומר:
כל הנשי דיי שעת ;
ו ÏÏ‰אומר:
19

20

רש"י

 .‰ˆÁÓÂ ·˜ 11ירושלמי' שה ז' לוגי וביצה וחומש ביצה למדה מדברית והוא
עומר לגלגולת עשירית האיפה שחייב בחלה כדכתיב עריסותיכ כדי עיסת
מדבר והוסיפו שתות בירושלי נמצא שש מדבריות נכנסות בחמש ירושלמיות
ולוג הנשאר וביצה וחומש ביצה עולי ללוג ירושלמי שהלוג מדברי ששה ביצי
נכנסי בחמשה ביצי גדולי נמצא הלוג חסר ביצה גדולה ת ביצה וחומש
ביצה תחת ביצה גדולה שהחומש הוא שתות מלבר ]נוס [2על הביצה נמצאו
ששה ביצי גדולי שה לוג גדול הרי ה ששה לוגי ירושלמי' דה קב ומחצה:
 .˙Â„Ó‰ ÂÏÈ„‚‰˘Ó 12היא מדת צפורי שעודפ' שתות על ירושלמית נמצאו הו'
לוגי ה':
 .ÌÈÚ·¯ '‰ 13לוגי שה רביעית הקב:
 .ÔÈ·ÈÈÁ „ÂÚÂ ‰˘ÓÁ 14דסבר ר' יוסי מדה מדברית היו ביצי גדולי משלנו
והכי נמי א''ר יוסי בעירובי בפרק כיצד משתתפי )פג (:כמה שיעור חצי פרס
שני ביצי שוחקות והת מפרש האי ועוד אחד מכ' בביצה לכל ביצה:
 .ÔÈ‰ 15י''ב לוג:
 .ÔÈÏÒÂÙ 16א נפלו לתוכ קוד שנשל אבל א נשל שוב אינו נפסל ואפילו
המשי ,לתוכ אחרי כ אל 2סאה:
 .'ÂÎ Ì„‡ ·ÈÈÁ˘ 17כלומר הי אינו לשו משנה אלא לשו תורה אלא כ,
שמעה מפי שמעיה ואבטליו ורבותי מפרשי ]בלשו [ משה רבינו ולבי מגמג
שהרי בכמה מקומות לא הקפיד על כ:,
 .˙ÂÙ˘‡‰ ¯Ú˘Ó ÌÈÈ„¯‚ È˘ 18במסכת עדיות מפ' למה הוזכר ש אומנות
וש מקומ לומר שלא ימנע אד עצמו מבית המדרש שאי ל ,אומנות פחותה
מגרדי שאי מעמידי ממנו לא כה גדול ולא מל ,כדאמרינ בקדושי )פב (.ואי
שער בירושלי פחות משער האשפות והכריעו בעדות כל חכמי ישראל:
 .ÌÈ˘‰ ÏÎ 19הרואות ד:
 .Ô˙Ú˘ ÔÈÈ„ 20לטמא טהרות משעת ראיית ואיל:,
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לג

פרק ראשון

מפקידה לפקידה ,ואפילו לימי הרבה;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא כדברי זה ולא כדברי זה,
אלא מעת לעת ממעטתקפז על יד מפקידה לפקידה,
ומפקידה לפקידה ממעטתקפח על יד מעת לעת,
1

2

שבת

ארבעי שנה עד שלא חרב הבית 
גלתה לה סנהדרי וישבה לה בחנות;
למאי הילכתא?
אמר ¯· :ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
לומר שלא דנו דיני קנסות;
דיני קנסות סלקא דעת?,
אלא אימא :שלא דנו דיני נפשות;
וכי תימא 
בשמני שנה נמי אינהו הוו,
והתניא:
 ,ÏÏ‰ו˘ ,Ï‡ÈÏÓ‚ ,ÔÂÚÓו˘ ÔÂÚÓ
נהגו נשיאות בפניקצג הבית מאה שנה,
קצד
· ÔÁÂÈ Ôהוו קדמי טובא!? *
ואילו  ¯ÊÚÂÈ Ô· ÛÒÂÈוÛÒÂÈ
קצב

3

ותו ליכא?
והאיכא )חגיגה ב:ב(:
 ÏÏ‰אומר :לסמו;,
ו˘ È‡Óאומר :שלא לסמו?!,
כי קאמר ¯·  ‡Â‰
היכא דליכא פלוגתא דרבוותא בהדייהו;
קפט
הת איכא פלוגתא דרבוותא בהדייהו.

דף טו:

4

5

11

13

12

14

טו:

והאיכא:
הבוצר לגת,
˘ È‡Óאומר :הוכשר;
ו ÏÏ‰אומר :לא הוכשר!?
בר מיניה דההיא,
דהת האקצ שתיק ליה  ÏÏ‰ל˘.È‡Ó
6

7

8

 ‰„È¯ˆ ˘È‡ ¯ÊÚÂÈ Ô· ÛÒÂÈוÛÒÂÈקצא ·ÌÈÏ˘Â¯È ˘È‡ ÔÁÂÈ Ô
גזרו טומאה על אר %העמי ועל כלי זכוכית.
והא ¯· ‰˘ ÌÈÓ˘„ Ôגזור,
דאמר ¯· :‡‰Î
כשחלה ¯·,ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
שלחו לו :רבינו,
אמור לנו שני ושלשה דברי שאמרת לנו משו אבי;,
שלח לה  כ ,אמר אבא:
מאה ושמני שנה עד שלא חרב הבית 
פשטה מלכות הרשעה על ישראל;
שמני שנה עד שלא חרב הבית 
גזרו טומאה על אר %העמי ועל כלי זכוכית;
109

15

16

אלא,
אתו אינהו,
גזור אגושא לשרו ,2ואאוירא ולא כלו;
ואתו ¯·,‰˘ ÌÈÓ˘„ Ô
גזור אאוירא לתלות.
למימרא דחדא גזירתא הוה לשריפה?
והאמר ‡:‡ÙÏÈ
ידי תחלת גזירת לשריפה;
ידי הוא דתחלת גזירת לשריפה,
הא מידי אחרינא  לא!?
אלא,
אתו אינהו,
גזור אגושא לתלות ,ואאוירא ולא כלו;
ואתו ¯·,‰˘ ÌÈÓ˘„ Ô
גזור אגושא לשרו ,2ואאוירא לתלות.
ואכתי,
באושא גזור,
דתנ )טהרות ד:ה(:
על ששה ספקות שורפי את התרומה:
על ספק בית הפרס;
17

19

18

20

21

רש"י

 .‰„È˜ÙÏ ‰„È˜ÙÓ 1למפרע בדקה היו ומצאתה טהורה ובדקה לסו 2שבוע
ומצאתה טמאה חוששי למגעה מבדיקה ראשונה ואיל ,שמא ע סילוק ידיה
ראתה:
 .‰„È˜ÙÏ ‰„È˜ÙÓ „È ÏÚ ËÚÓÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ 2שני זמני הוזכרו בה למפרע
להל ,אחר הקל שבה א מפקידה לפקידה יתר על מעת לעת הל ,אחר מעת
לעת וא מעת לעת יתר על מפקידה לפקידה הל ,אחר הפקידה:
 .„È ÏÚ ËÚÓÓ 3ממעט אחריו:
 .ÍÂÓÒÏ 4פלוגתא היא דב''ש וב''ה גבי מביאי נדרי ונדבות וסומכי ביו
טוב:
 .‡˙ÂÂ·¯„ ‡˙‚ÂÏÙ ‡ÎÈÏ„ ‡ÎÈ‰ ‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡˜ ÈÎ 5שלש מקומות שאמר רב
הונא לא נחלקו בה רבותיה הראשוני אבל סמיכה כל האבות ב''ד והנשיאי
מיוסי ב יועזר עד הלל נחלקו בה במסכת חגיגה:
 .¯ˆÂ·‰ 6ענבי לדורכ בגת דאילו הבוצר לצימוקי משקה היוצא מה אי
מכשירי דלא ניחא ליה:
 .Â¯˘ÎÂ‰ ¯ÓÂ‡ È‡Ó˘ 7ביי הנדל 2מה על גביה ואע''ג דאזיל לאיבוד לאר%
ששותת מ הסלי גזירה שמא יבצרנו בקופות מזופפות כדמפרש לקמיה )יז:(.
 .ÏÏ‰ ‰ÈÏ ˜È˙˘ ‡‰ 8ולא עמד במחלוקתו כדתניא בפרקי )ש( אותו היו היה
הלל כפו 2כו':
 .‰Ú˘¯‰ ^˙ÂÎÏÓ 9רומי:
 .‰Ë˘Ù 10התחילו לכובש :

רש"י

 .ÔÂÚÓ˘Â ÏÏ‰ 11רב שמעו בנו של הלל היה:
 .Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯Â 12הוא רב גמליאל הזק :
 .ÔÂÚÓ˘Â 13הוא רבי שמעו הנהרג ע הרוגי מלכות והוא היה אביו של ר''ג
דצעריה לרבי יהושע ב חנניה )ברכות פ''ד כז (:ושעשה מחלוקת ע ר''א ב
הורקנוס )ב''מ פ''ד נט:(:
 .˙È·‰ ÈÙ· 14בעוד הבית קיי:
 .‰˘ '˜ 15אחרוני שלפני החורב התחיל נשיאותו של הלל ופרנסו אלו ארבע
דורות ק' שנה אלמא הלל קוד לחורב ק' שנה:
 .¯ÊÚÂÈ Ô· ^ÛÒÂÈ ÂÏÈ‡Â 16קדי להלל כמה דורות במסכת אבות:
 .Â‰È‡ Â˙‡ 17יוס 2ויוס^:2
 .ÛÂ¯˘Ï ‡˘Â‚‡ ¯ÂÊ‚ 18תרומה הנוגעת בגוש העפר:
 .˙ÂÏ˙Ï ‡¯ÈÂ‡‡Â 19תרומה הנכנסת באוירא ואי דבר מפסיק בינתי כגו שידה
פרוצה מתחתיה:
 .È˙Î‡Â 20אגושא לשרו 2באושא גזור:
 .Ò¯Ù‰ ˙È· ˜ÙÒ ÏÚ 21כלומר על ספקו של בית הפרס כגו תרומה שנכנסת
לבית הפרס דהוא שדה שאבד בה קבר היינו ספק דלא ידעינ א האהילה על
הקבר א לאו:
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לד

ועל ספק עפר הבא מאר %העמי;
ועל ספק בגדי ע האר;%
ועל ספק כלי הנמצאי ;
ועל ספק הרוקי ;
ועל ספק מי רגלי אד שכנגד מי רגלי בהמה;
על ודאי מגע וספקקצה טומאת  שורפי את התרומה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
קצו
א 2על ספק מגע ברשות היחיד;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
ברשות היחיד תולי  ,ברשות הרבי טהורי ;
ואמר :‡ÏÂÚ
אלו ששה ספיקות  באושא התקינו!?
אלא,
אתו אינהו,
גזור אגושא לתלות ,ואאוירא ולא כלו;
ואתו ¯·,‰˘ ÌÈÓ˘„ Ô
גזור אידי ואידי לתלות;
ואתו באושא,
גזור אגושא לשרו ,2ואאוירא כדקאי קאי.

פרק ראשון
13

2
3
4
5

6

8

14

15

טז.

9

כלי זכוכית,
מאי טעמא גזור בהו ¯· Ôטומאה?
אמרקצז ¯:˘È˜Ï ˘È
הואיל ותחלת בריית מ החול 
שוינהו רבנ ככלי חרס.

אלא מעתה * 
לא ליטמו מגב ,
אלמה תנ )כלי ב:א(:
כלי חרס וכלי נתר טומאת שוה 
מיטמאי ומטמאי מאויריה ,
ומיטמאי מאחוריה  ,ואי מיטמאי מגביה ,
ושבירת מטהרת ;
כלי נתר וכלי חרס הוא דטומאת שוה,
אבל מידי אחרינא  לא!?
אמרי:
כיו דכי נשתברו יש לה תקנה 
שוינהו ¯·Ôקצח ככלי מתכות.
16

17

18

20

19

21

אלא מעתה 
יחזרו לטומאת ישנה!
דתנ )כלי יא:א(:
כלי מתכות 
פשוטיה ומקבליה טמאי ,
נשברו  טהרו,
חזר ועשה מה כלי 
חזרו לטומאת ישנה;
ואילו גבי כלי זכוכית תנ )כלי ב:א(:
כלי ע ,%וכלי עור ,וכלי עצ ,וכלי זכוכית 
פשוטיה טהורי  ,ומקבליה טמאי ;
22

אלא מעתה 
לא תהא לה טהרה במקוה,
אלמה תנ )מקוואות ט:ה(:
ואלו חוצצי בכלי:
הזפת והמור בכלי זכוכית!?
הכא במאי עסקינ ?

קצט

23

24

10

11

שבת

כגו שניקבו והטי 2לתוכ אבר,
ו¯· ¯È‡Ó Èהיא דאמר:
הכל הול ,אחר המעמיד,
דתניא:
כלי זכוכית שנקבו והטי 2לתוכ אבר,
אמר ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
¯· ¯È‡Ó Èמטמא,
ו ÌÈÓÎÁמטהרי .

1

7

דף טז.

12

25

רש"י

 .ÌÈÓÚ‰ ı¯‡ ¯ÙÚ Ï˘ Â˜ÈÙÒ ÏÚÂ 1דכל עפר אר %העמי מספקא ל בקבר של
מת:
 .ı¯‡‰ ÌÚ È„‚· Ï˘ Â˜ÈÙÒ ÏÚÂ 2דכולהו מספקא ל שמא ישבה עליה אשתו
נדה כדתנ )חגיגה יח (:בגדי ע''ה מדרס לפרושי:
 .ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈÏÎ ˜ÙÒ ÏÚÂ 3דלא ידעינ א טמאי ה :
 .ÔÈ˜Â¯ ˜ÙÒ 4כל רוקי מספקא ל דדילמא דזב נינהו:
 .Ì„‡ ÈÏ‚¯ ÈÓ ˜ÙÒ ÏÚÂ 5ה ,ספק לא דמי להנ ,דלעיל אלא אפי' מספקא ל
א מי רגלי אד ה א מי רגלי בהמה ה דאיכא תרי ספיקי לקולא דא תמצי
לומר דאד שמא טהור:
 .‰Ó‰· ÈÏ‚¯ ÈÓ „‚Î˘ 6רבותא אשמעינ דלא תימא מדהני דבהמה הני נמי
דבהמה:
 .Ô˙‡ÓÂË ˜ÙÒÂ ÔÚ‚Ó È‡„Â 7יודע ודאי שנגע בה תרומה אבל אינו יודע א ה
טמאי א לאו כדמפרש בכולהו:
 .ÌÈÙ¯Â˘ 8והיינו אגושא:
 .ÂÈ˜˙‰ ‡˘Â‡· 9כמה שני אחר חורב כדאמרינ בר''ה )פ''ד לא (.גבי י'
מסעות נסעה שכינה:
 .ÔÈˆˆÂÁ ÂÏ‡Â 10לגבי טבילה:
 .¯ÂÓ‰Â ˙ÙÊ‰ 11גרסינ :
 .˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ· 12שה חלקי ואי אד מקפיד על טיט ודבר אחר הנדבק בה
לפי שנופל מאיליו והני הוא דמדבקי טובא וקפיד עלייהו ואי חוצ %אלא דבר
המקפיד עליו:

רש"י

 .Â·˜˘ ÔÂ‚Î 13וטהרו מתורת כלי חרס דכלי חרס שבירתו מטהרתו:
 .¯·‡ ÂÎÂ˙Ï ÛÈË‰Â 14דחשיב ליה ככלי מתכות דכל קבלת טומאתו משו אבר
המעמידו הלכ ,אית ליה טהרה במקוה:
 .‡ÓËÓ 15ולא אמרינ בטיל ליה מתורת כלי כשאר כלי חרס הנשבר דקסבר
הל ,אחר המעמיד ותורת כלי מתכות עליו:
 .‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 16הואיל ושוינהו ככלי חרס:
 .¯˙ 17מי אדמה לבנה :
 .Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡ÓËÓÂ ÔÈ‡ÓËÈÓ 18נתלית טומאה באויר  .נטמא מ האויר חזר
ותלה אוכלי באויר מטמאי את האוכלי ואע''פ שלא נגעו טמא דכתיב כל
אשר בתוכו יטמא ואפי' מלא חרדל שאי נוגע בדפנותיו אלא הסמו ,לדפנות:
 .Ô‰È¯ÂÁ‡Ó ÔÈ‡ÓËÈÓÂ 19א נכנס טומאה לתו ,אחוריה מבחו %במקו חקק
בית מושב כדר ,שעושי לכלי ע:%
 .Ô·‚Ó ÔÈ‡ÓËÈÓ ÔÈ‡Â 20דכתיב אל תוכו:
 .‰˜˙ Ô‰Ï ˘È 21להתיכ ולחזור ולעשות כלי:
 .‰˘È Ô˙‡ÓÂËÏ 22א נטמאו ונקבו וטהרו וחזר ועשה מה כלי יחזרו
לטומאת להטעינ טבילה הואיל וככלי מתכות נינהו:
 .Â¯‰Ë 23דאינה כלי:
 .‰˘È Ô˙‡ÓÂËÏ Â¯ÊÁ 24לקמיה מפרש טעמא:
 .ÌÈ¯Â‰Ë Ô‰ÈËÂ˘Ù 25דאיתקש ע %ועור לשק דיש לו בית קבול וכלי עצ
איתקש לע %ועור בפרשת מדי )במדבר לא( כל בגד וכל כלי עור וגו' ואמרי' בהכל
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יציאות השבת

לה

שבת

נשברו  טהרו;
חזר ועשה מה כלי 
מקבלי טומאה מכא ולהבא;
מכא ולהבא  אי ,
למפרע  לא!?
טומאת כלי זכוכית  דרבנ ,
וטומאה ישנה  דרבנ ,
ר
בטומאה דאורייתא  אחיתו להו ¯· Ôטומאה,
בטומאה דרבנ  לא אחיתו להורא ¯· Ôטומאה.
פשוטיה מיהא ליטמא,
דהא פשוטי כלי מתכות דאורייתא נינהו!?
עבדי בהו ¯· Ôהכירא,
כי היכי דלא לשרו 2עלייהו תרומה וקדשי* .

הניחא למא דאמר:
לא לכל הטומאות אמרו,
אלא לטומאת המת בלבד אמרו 
שפיר;
אלא למא דאמר:
לכל הטומאות אמרו,
מאי איכא למימר!?
אמר ‡·:ÈÈ
גזירה שמא לא יקבנו בכדי טהרתו.
¯·‡ אמר:
רג
גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו  דרצפינהו מרצ.2

¯· ‡˘ Èאמר:
לעול לכלי חרס דמו;
ודקא קשיא ל ,לא ליטמו מגב 
הואיל ונראה תוכו כברו.

ואיד ,מאי היא?
דתנ )מקוואות ד:א(:
רד
המניח כלי תחת הצינור,
אחד כלי גדולי ואחד כלי קטני,
רה
ואפילו כלי גללי ,וכלי אבני ,וכלי אדמה 
פוסלי את המקוה;
אחד המניח ואחד השוכח,
דברי ·;È‡Ó˘ ˙È
ו· ÏÏ‰ ˙Èמטהרי בשוכח;
אמר ¯·:¯È‡Ó È
נמנו ורבו · È‡Ó˘ ˙Èעל ·,ÏÏ‰ ˙È
ומודי · È‡Ó˘ ˙Èבשוכח בחצר שהוא טהור;
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
עדיי מחלוקת במקומה עומדת;
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טז:

פרק ראשון

דף טז:
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˘ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓתיק כתובה לאשה,
וגזר טומאה על כלי מתכות.
כלי מתכות דאורייתא נינהו,
דכתיב )במדבר לא,כב(:
" ַא ְך ֶאת ַה ָ ּז ָהב וְ ֶאת ַה ָּכ ֶסף" וגו'!?
לא נצרכה אלא לטומאה ישנה,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מעשה בשלציו רב המלכה שעשתה משתה לבנה,
ונטמאו כל כליה,
ושברת  ,ונתנת לצור ,2וריתכ  ,ועשה מה כלי חדשי,
ואמרו :ÌÈÓÎÁ
יחזרו לטומאת ישנה.
מאי טעמא?
משו גדר מי חטאת נגעו בה.
7

8

21

20

22

23

24

9
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רש"י

שוחטי )חולי כה (:להביא דבר הבא מ העזי מ הקרני ומ העצמות ומ
הטלפי וכלי זכוכית לקמ מפרש טעמא אמאי פשוטיה טהורי מאחר דדמו
למתכות:
 .‰˘È ‰‡ÓÂËÂ 1שיחזרו לה מאחר שטהרו ממנה דרבנ היא כדלקמ
בהילכתא:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˙ÂÎ˙Ó ÈÏÎ ˙‡ÓÂË· 2גזור טומאה ישנה אבל בכלי זכוכית דעיקר
תחילת טומאתו ליתא אלא מדרבנ לא גזרו טומאה ישנה:
 .‡ÓËÈÏ ‡‰ÈÓ Ô‰ÈËÂ˘Ù 3ככלי מתכות דהא פשוטי כלי מתכות דאוריי' וכיו
דדכוותייהו שוינהו ליטמא דליכא לשנויי בהא כדשני' בטומא' ישנה:
 .‡¯ÈÎ‰ Ô·¯ È„·Ú 4בטומאת כלי זכוכית וחילקו בה מטומאה דאורייתא
להודיע שהיא מדבריה ולא ישרפו עליה תרומה וקדשי דלא שרפי תרומה
משו טומאה דרבנ בר מ ו' ספיקות )לעיל טו:(:
 .ÂÓ„ Ò¯Á ÈÏÎÏ ÌÏÂÚÏ 5הואיל ובריית מ החול הלכ ,פשוטיה טהורי ואי
בה טומאה ]ישנה[:
 .ÂÎÂ˙ ‰‡¯Â ÏÈ‡Â‰ 6מבחו %דר ,דפנותיו לא חשיב גב אלא תו:,
 .ÔÂÈˆ Ï˘· 7בימי שמעו ב שטח היתה:
 .‰ÈÏÎ ÏÎ 8במת שהיתה צריכה להמתי הזאת שלישי ושביעי לפיכ ,שברת
למהר טהרת לבו ביו:
 .ÔÎ˙È¯Â 9שולדי בלע''ז שמחבר כס 2במקו שבר:

רש"י

 .˙‡ËÁ ÈÓ ¯„‚ 10נמצאו מי חטאת בטלי שאי ל ,אד ממתי ז' ימי אלא
שובר ותשתכח תורת מי חטאת:
 .'ÂÎ „''ÓÏ 11לא ידענא היכא:
 .Â¯Ó‡ 12שיחזרו:
 .Â˙¯‰Ë È„Î· 13כמוציא רמו :
 .‡ÓÂÈ ˙· 14בלא הערב שמש שהרואה שנטמאו ומשתמשי בה בו ביו ואינו
יודע שנשברו סובר שהטבילו:
 .‰ÏÂÚ 15מועלת:
 .Ûˆ¯Ó Â‰ÈÙˆ¯„ 16הריק ושבר כול כמו מאכולת רצופה שמא לא יקבנו
ליכא ושמא יאמרו איכא ואיכא דאמרי שמא לא יקבנו איכא שמא יאמרו כו'
ליכא דהא מינכר עשייה שנתחדש כולו וזה נראה בעיני:
 .¯ÂÈˆ‰ ˙Á˙ 17שקבעו ולבסו 2חקקו להמשי ,מי למקוה דשוב אינו פוסל
אבל הכלי פוסלי משו שאיבה:
 .ÌÈË˜ ÌÈÏÎ „Á‡Â 18דלא תימא לא חשיבי:
 .ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎ ÂÏÈÙ‡Â 19שאינ קרויי כלי לעני קבלת טומאה הוו כלי לעני
שאיבה:
 .ÌÈÏÏ‚ 20שייש:
 .‰Ó„‡ ÈÏÎ 21דלאו ע''י גיבול הוא ככלי נתר וכלי חרס:
 .ÔÈ¯‰ËÓ 22דשוכח לא חשיבה שאיבה הואיל ולא לכ ,נתכוו :
 .¯ˆÁ· 23שלא תחת הצינור ונתמלא מ הנוטפי ונפלו למקוה שהוא טהור
דבמניח תחת הצינור וכשהניח בשעת קישור עבי ואח''כ נתפזרו ושכח
כדמוקי לקמ הוא דפליגי ביה דגלי דעתיה שרצה שיפלו לתוכו ומשו פזור
עבי לא בטלה מחשבתו ראשונה אבל במונח בחצר ואפי' בשעת קישור
ונתפזרו לא מוכחא מחשבה קמייתא שפיר מעיקרא הלכ ,בטלה:
 .˙„ÓÂÚ ‰ÓÂ˜Ó· 24במניח תחת הצינור בקישור עבי לא נמנו ורבו עליה
לבטל דברי בית הלל דלא חזרו בה :
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פרק ראשון

אמר ¯· :‡È˘¯˘Ó
„· ·¯ Èאמרי:
הכל מודי כשהניח בשעת קישור עבי  טמאי;
בשעת פיזור עבי  דברי הכל טהורי ,
לא נחלקו אלא שהניח בשעת קישור עבי,
ונתפזרו ,וחזרו ונתקשרו,
מר סבר  בטלה מחשבתו,
ומר סבר  לא בטלה מחשבתו.
1

2

3

ול¯· ÈÒÂÈ Èדאמר מחלוקת עדיי במקומה עומדת,
בצרי להו!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
א 2בנות כותי נדות מעריסת )נדה ד:א(,
בו ביו גזרו.
4

5

דף יז.

שבת

שיהו כל המטלטלי מביאי את הטומאה
על האד שנושא רח בעובי המרדע,
ועל עצמ בכל שה ,
ועל שאר אד וכלי בפותח טפח;
ואמר ¯·:È‡È È
ומרדע שאמרו,
אי בעביו טפח ,ויש בהיקפו טפח,
וגזרו על היקפו משו עביו.
ול¯· ÔÂÙ¯Ë Èדאמר:
רט
אקפח את בני שזו הלכה מקופחת 
חסררי להו!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
א 2בנות כותי נדות מעריסת )נדה ד:א(,
בו ביו גזרו,
ובאיד ,סבר לה כ¯·.¯È‡Ó È
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רו

ואיד?,
דתנ )אהלות טז:א(:
כל המטלטלי מביאי את הטומאה בעובי המרדע;
אמר רבי טרפו * :
אקפח את בני שזו הלכה מקופחת!
ששמע השומע וטעה,
האיכר עובר ומרדעו על כתפו,
ואיהל צדו אחת על הקבר,
טמאוהורז משו כלי המאהילי על המת;
אמר ¯·:‡·È˜Ú È
אני אתק  ,שיהו דברי  ÌÈÓÎÁקיימי:
6

יז.

7

98
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רש"י

 .ÔÁÈ‰ 1תחת הצינור בשעת קישור עבי ואיחרו גשמי לבוא ויצא למלאכתו
ושכח דברי הכל הואיל ומתחלה לכ ,נתכוו לא בטלה מחשבתו בשכחתו:
 .ÌÈ¯Â‰Ë ÏÎ‰ È¯·„ 2דליכא גלויי דעתא:
 .Â˙·˘ÁÓ ‰ÏË· 3דכי נתפזרו אסח דעתיה דסבר לא ירדו גשמי עוד:
 .Â‰Ï È¯ˆ· 4י''ח דבר שאי זו מ המני דכל זמ שלא נמנו ורבו הויא הלכה
כבית הלל וטהור:
 .Ô˙ÒÈ¯ÚÓ ˙Â„ 5מיו שנולדה דגזרינ דילמא חזאי נדות דקטנה בת יומא
מטמאה בנדה דתניא אי לי אלא אשה תינוקת בת יו אחד לנדה מני תלמוד
לומר ואשה וכותי אי דורשי מדרש זה וכי חזיי לא מפרשי לה הלכ ,גזור
בהו רבנ :
 .‰‡ÓÂË‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈÏËÏËÓ‰ ÏÎ 6משו אהל שא איהל ראשו אחד על
המת וראשו אחד על הכלי מביאי לה טומאת אהל המת ליטמא ז' ימי
ולהיות אב הטומאה כדי אהל טמא:
 .Ú„¯Ó‰ È·ÂÚ· 7אפילו אי בה פותח טפח אלא כעובי המרדע ולקמ מפרש
יש בהיקפו טפח חוט טפח צרי ,להקיפו וא 2על גב דאהל דאורייתא פחות
מטפח לא הוי דהלכה למשה מסיני הוא כשאר כל השיעורי הכא גזור רבנ
היקפו משו עביו:
 .È· ˙‡ ÁÙ˜‡ 8מצער היה על תורה המשתכחת ומקלל את עצמו:
 .ÁÙ˜‡ 9אקבר לשו חיתו ,וקיצור:
 .ÚÓÂ˘‰ ÚÓ˘˘ 10כשנשאלה השאלה על ידי מעשה בבית המדרש ושמע
שטמאוהו וטעה ולא ידע משו מה טמאוהו ה טמאו את המרדע משו כלי
המאהילי על המת שהכלי עצמו המאהיל טמא בכל שהו דלא בעינ פותח טפח
אלא לשוויה אהל להביא טומאה תחת ראשו השני להביא טומאה על אחרי
אבל לגבי דידיה בכל שהו וטמאוהו לאיכר טומאת ערב משו שנגע באותו כלי
שהוא אב הטומאה וזה שנגע בו ראשו והשומע טעה לומר שעשאוהו לאיכר אב
הטומאה לטמא ז' ולטעו הזייה:
 .ÌÈÓÎÁ È¯·„ Â‰È˘ Ô˜˙‡ È‡ 11שאומרי עובי המרדע מביא טומאה קיימי
יש דבר שמביאי עליו טומאה ממש לטעו הזייה מדבריה כגו על האד

ואיד?,
הבוצר לגת,
˘ È‡Óאומר :הוכשר,
 ÏÏ‰אומר :לא הוכשר.
אמר לו  ÏÏ‰ל˘:È‡Ó
מפני מה בוצרי בטהרה ,ואי מוסקי בטהרה!?
אמר לו:
א תקניטני  גוזרני טומאה א 2על המסיקה!
נעצו חרב בבית המדרש,
אמרו:
הנכנס  יכנס ,והיוצא  אל יצא.
ואותו היו היה  ÏÏ‰כפו 2ויושב לפני ˘,È‡Ó
כאחד מ התלמידי,
ריא
והיה קשה לישראל כיו שנעשה בו העגל.
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רש"י

הנושא שטמא בו טומאת מגע מ התורה גזרו עליו בעובי המרדע ליטמא
טומאת אהל מדבריה גזירה הקיפו משו עביו דכיו דמטמאת ליה על כרח,
טומאה דאורייתא לאצרוכיה הערב שמש והוא לא נגע במת כסבור שמשו אהל
אתה מטמאו ומשו שיש בהיקפו טפח וכיו דלא מטמאת ליה טומאת ז' אתי
למימר באהל גמור נמי טומאת ערב אבל שאר אד וכלי שאי נוגעי בו ואי
עלי ,לטמא כלל אי מביאי שו טומאה אלא בפותח טפח ר''ע מילתייהו
דרבנ פריש:
 .È‡È ¯''‡Â 12גרסינ :
 .Â¯Ó‡˘ Ú„¯Ó 13דמביא את הטומאה על נושאו לטמאו שבעה מדבריה:
 .ÁÙË ÂÈ·Ú· ÔÈ‡ 14דא כ הוי אהל דאורייתא:
 .ÔÂÙ¯Ë '¯ÏÂ 15דאמר לא גזרו שו גזירה אלא בדי תורה דלא טמאוהו אלא
טומאת ערב משו מגע בצרי להו י''ח:
 .ÌÈ˙ÂÎ ˙Â· 16כו':
 .Í„È‡·Â 17דמניח כלי:
 .‰Ï ¯·Ò 18ר' טרפו כר' מאיר דחשיב ליה בי''ח דבר ואפיק הא ועייל ה,
דבנות כותי:
 .‰¯‰Ë· ÔÈ¯ˆÂ· ‰Ó ÈÙÓ 19מפני מה אתה מצרי ,לבצור בכלי טהורי
דקאמרת הוכשר ואי אתה מצרי ,למסוק זיתי בכלי טהורי:
 .ÒÎÈ 20לבית המדרש:
 .‡ˆÈ Ï‡ ‡ˆÂÈ‰Â 21לפי שהיו רוצי לעמוד במני :
 .‰˘˜ 22לפי שהלל נשיא וענוות :
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יציאות השבת

לז

פרק ראשון

מאי טעמא?
אמר  È¯ÈÚÊאמר ¯·:‡ÈÁ È
גזירה שמא יבצרנו בקופות טמאות.
הניחא למא דאמר :כלי טמא חושב משקי 
שפיר;
אלא למא דאמר :אי כלי טמא חושב משקי 
מאי איכא למימר!?
אלא אמר  È¯ÈÚÊאמר ¯·:‡ÈÁ È
גזירה שמא יבצרנו בקופות מזופפות.
¯·‡ אמר:
גזירה משו הנושכות.
¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
פעמי שאד הול ,לכרמו,
לידע א הגיעו ענבי לבצירה או לא,
ריב
ונוטל אשכול ענבי וסוחטו,
ומזל 2על גבי ענבי;
ובשעת בצירה עדיי משקה טופח עליה.
21

דף יז:

שבת

דילמא משהי לה גביה,
ואתי לידי תקלה.

3

5

4

ואיד?,
אמר ¯· ÈÓ‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èמשמיה ד:‡ÏÂÚ
א 2מי שהחשי ,לו בדר ,
נות כיסו לנכרי )כא כד:א(,
בו ביו גזרו.
14

6

7

יז:

ואיד?,
אמר *  ‡·˘È¯ ˙Â·Ëאמר ˘:Ï‡ÂÓ
א 2גידולי תרומה  תרומה,
בו ביו גזרו.
מאי טעמא?
אמר ¯·:‡ÈÁ È
גזירה משו תרומה טהורה ביד ישראל.
אמר ¯·‡:
אי דחשידי להכי 
אפרושי נמי לא ליפרשו!?
אלא אמר ¯·‡:
ישראל כיו דאפשר למעבד חטה אחת כד˘,Ï‡ÂÓ
ולא קעביד 
הימוני מהימני;
אלא גזירה משו תרומה טמאה ביד כה ,
ריג

9

8

11

10

12

13

ואיד?,
אמר ·‡ ÈÏאמר ‡·:‰‡˙ÂÂÒ ÈÓÈ
פת  ,ושמנ  ,ויינ  ,ובנותיה ,
כול משמנה עשר דבר ה .
הניחא ל¯·;¯È‡Ó È
אלא ל¯·  ÈÒÂÈ Èשבסרי הויי !?
איכא הא ד¯· ‡:‡„‡ ¯· ‡Á
דאמר ¯· ‡ ‡„‡ ¯· ‡Áאמר ¯·:˜ÁˆÈ È
גזרו על פת  משו שמנ ,
ועל שמנ  משו יינ ;
על פת  משו שמנ ?
מאי אולמיה דשמ מפת!
אלא,
גזרו על פת ושמנ  משו יינ ,
ועל יינ משו  בנותיה ,
ועל בנותיה  משו דבר אחר,
ועל דבר אחר  משו דבר אחר.
מאי דבר אחר?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
גזרו על תינוק גויריד שמטמא בזיבה,
שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור.
אי הכי ל¯· ¯È‡Ó Èנמי,
תשסרי הויי !?
אוכלי וכלי שנטמאו במשקי )זבי ה:יב(,
בחדא חשיב להו.
15

16

17

18

19

20

21

22

רש"י

 .ÏÏ‰Â È‡Ó˘ ¯ÂÊ‚Â 1ולא קבלו מינייהו ואתו תלמידייהו וגזור וקבלו מינייהו:
 .Ë''Ó 2הוכשר הא לא ניחא ליה בההיא משקה דנפיק וקאזיל לאיבוד:
 .˙Â‡ÓË ˙ÂÙÂ˜· 3דאתיא טומאת הכלי ומחשבה ליה למשקה להכשיר הואיל
וטומאתו והכשרו כאחת:
 .¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÁÈ‰ 4לא ידענא היכא:
 .‰˜˘Ó ·˘ÂÁ 5להכשיר אוכל שבתוכו וא 2על גב דלא אחשביה הוא:
 .˙ÂÙÙÂÊÓ 6כיו דלא אזיל לאיבוד ניחא ליה ליציאתו:
 .˙ÂÎ˘Â‰ 7אשכולות הנושכות זו את זו וכשבא להפריד נסחט המשקה עליה
וכיו דעבד בידי ולא אפשר בלא סחיטה מכשר:
 ^.˙Â·Ë 8ש האיש:
 .‡·˘È¯ 9פורס נשבי לצוד חיה ועו:2
 .‰ÓÂ¯˙ ÈÏÂ„È‚ 10א זרעה ואפי' דבר שזרעו כלה כגו תבואה וקטנית:
 .Ï‡¯˘È „È· ‰¯Â‰Ë ‰ÓÂ¯˙ 11ועינו צרה ליתנה לכה וזורעה לבטלה מתורת
תרומה:
 .Â˘¯ÙÈÏ ‡Ï ÈÓ È˘Â¯Ù‡ ÈÎ‰Ï È„È˘Á„ È‡ 12אלא חטה אחת מ הכרי
כדשמואל ומדאפרשו ש''מ לא חשידי:

רש"י

 .Ô‰Î „È· ‰‡ÓË ‰ÓÂ¯˙ ÌÂ˘Ó 13שאסורה באכילה ובא לזורעה וגזור שתהא
בשמה הראשו והרי היא תרומה טמאה דחיישינ דילמא משהי לה עד זמ
זריעה ואתי למיכל בטומאתה:
 .È¯ÎÏ ÂÒÈÎ Ô˙Â 14ולא יטלטלנו פחות פחות מד' אמות:
 .‰‡˙ÂÂÒ 15ש מקו:
 .Ô‰È˙Â·Â 16במס' ע''ז פרכינ בנותיה דאורייתא נינהו:
 .Ô‰ ÌÈ¯·„ Á''ÈÓ ÔÏÂÎ 17והא כולהו חדא היא דגזרו על פית משו שמנ ועל
שמנ כו' כדלקמ :
 .Ó''¯Ï ‡ÁÈ‰ 18דמנו להו להא דמניח כלי תחת הצינור הוו להו י''ח ט'
דפסלי תרומה ואי קורי ואי פולי הא חדסר פשו להו ז' צינור ומרדע ובנות
כותי ובוצר וגידולי תרומה ונות כיסו ופית ושמנ חדא:
 .‡‰ ‡ÎÈ‡ 19דמוסי 2רב יצחק אדאבימי על דבר אחר משו ד''א:
 .‡''„ ÌÂ˘Ó Ô‰È˙Â· ÏÚÂ 20ע''ז ועוד גזרו על ד''א שלא הוזכר כא :
 .‰·ÈÊ· ‡ÓËÓ˘ 21ואפילו אינו זב:
:Â‰Ï ·È˘Á ‡„Á ÔÈ˜˘Ó· Â‡ÓË˘ ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎÂ‡ 22
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יציאות השבת

לח

פרק ראשון

משנה )הט(:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
אי שורי דיו וסמני וכרשיני 
אלא כדי שישורו מבעוד יו;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמתירי .
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
אי נותני אוני של פשת לתו ,התנור 
אלא כדי שיהבילו מבעוד יו,
ולא את הצמר ליורה 
אלא כדי שיקלוט העי ;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמתירי .
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
אי פורסי מצודות חיה ועופות ודגי 
אלא כדי שיצודו מבעוד יו;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמתירי .
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
אי מוכרי לנכרי ,ואי טועני עמו ,ואי מגביהי עליו 
אלא כדי שיגיע למקו קרוב;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמתירי .
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
אי נותני עורות לעבד  ,ולא כלי לכובס נכרי 
אלא כדי שיעשו מבעוד יו;
ובכול · ÏÏ‰ ˙Èמתירי ע * השמש.
אמר ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
נוהגי היו בית אבא,
שהיו נותני כלי לב לכובס נכרי שלשה ימי קוד לשבת.
ושוי אלו ואלו שטועני קורת בית הבד ועגולי הגת.
2

1

3

4

5

6

7

9

8

10

יח.

11

12

13

רש"י

דף יח.

שבת

גמרא:
מא תנא נתינת מי לדיו זו היא שריית ?
אמר ¯·  È·¯ :ÛÒÂÈהיא,
דתניא:
רטו
אחד נות את הקמח ואחד נות לתוכו המי 
האחרו חייב,
דברי ¯·;È
¯·‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èרטז אומר:
אינו חייב עד שיגבל.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
ריז
ודילמא לא היא,
ריח
עד כא לא קאמר ¯· ÈÒÂÈ Èהת 
אלא קמחריט דבר גיבול הוא,
אבל דיו דלאו בר גיבול הוא 
מנתינת מירכ ליחייב!?
לא סלקא דעת,,
דתניא:
אחד נות את האפר ואחד נות את המי 
האחרו חייב,
דברי ¯·;È
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אינו חייברכא עד שיגבל.
ודילמא 
מאי אפר? עפר,
דבר גיבול הוא.
והתניא :אפר,
והתניא :עפר!?
מידי גבי הדדי תניא?
1514

16

17

18

19

20

תנו רבנ :
פותקי מי לגינה ערב שבת ע חשיכה,
רכב
ומתמלאת והולכת כל השבת כולה;
ומניחי מוגמר תחת הכלי,
רכג
ומתגמרי והולכי כל השבת כולה;
ומניחי גפרית תחת הכלי,
21

 .ÔÈÓÒ :'È˙Ó 1לצבע:
 .ÔÈÈ˘¯Î 2למאכל בהמה בינ''א בלע''ז:
 .ÔÈ¯È˙Ó ‰''·Â 3משנת את המי מבעוד יו:
 .ÔÈÂ‡ 4ארישב''א וה אגודות של פשת מנופ %ונותני אותו בקדרה לתנור
ומתלב :
 .ÂÏÈ·‰È˘ 5שיתחממו:
 .ÔÈÚ‰ 6הצבע שיקלוט מבעוד יו:
 .ÔÈ¯È˙Ó 7לתתה מבעו''י והיא קולטת כל הלילה:
 .ÂÓÚ ÔÈÚÂË ‡ÏÂ 8על החמור:
 .ÂÈÏÚ ÔÈ‰È·‚Ó ‡ÏÂ 9משאוי על כתיפו דנראה כמסייעו להולי ,בשבת:
 .·Â¯˜ ÌÂ˜ÓÏ ÚÈ‚È˘ È„Î ‡Ï‡ 10כלומר שיהא המקו קרוב שיוליכנו ש
מבעו''י:
 .˘Ó˘‰ ÌÚ 11בעוד החמה זורחת:
 .Ô·Ï ÈÏÎ 12שהוא קשה לכבס וצרי ,ג' ימי ומחמירי על עצמ כב''ש:
 .ÔÈÚÂË˘ 13את הזיתי בקורות בית הבד ואת הענבי בעיגולי הגת שלא היו
עוצרי אות בגלגל כמו שלנו אלא טועני אות בקורות כבדי והני דגת קרי
עיגולי שהיו דפי עבי עשוי כעיגולי ושוי שטועני אות מבעוד יו
והמשקה הול ,וזב כל השבת ובגמרא )יט (.פרי ,מאי שנא דלא פליגי ב''ש בהא
ומפרש משו דאי נמי עביד להו בשבת ליכא חיוב חטאת דכי אמרי' סחיטת
זיתי וענבי אב מלאכה בפ' חבית שנשברה )לקמ קמג (:הני מילי בזיתי וענבי
שלא ריסק מבעוד יו דהוה ליה מפרק דבר ממשאו הגדל בתוכו והיא תולדה
דדש אבל הכא אי נותני קורה על גבי זיתי עד שטוחני תחלה בריחי וכ
ענבי דורכי אות תחלה ברגל ובלאו קורה נמי משקה נפיק ממילא אלא דלא
נפיק שפיר כי השתא ולא דמי לדש:

22

23

רש"י

 :'Ó‚ 14מאי שנא בכולהו כו' ל''ג לה הכא אלא לקמ במשנה ושוי שטועני :
 .ÂÈ„Ï ÌÈÓ ˙È˙ ‡˙ Ô‡Ó 15ואע''פ שלא גיבל הדיו זו היא שריית והוי לישה
דידיה בהכי ומיחייב משו לש דהא מתני' ליכא גבול ואפליגו בה מבעוד יו
מכלל דבשבת חייב חטאת הוא:
 .·ÈÈÁ ÔÂ¯Á‡‰ 16משו לש שהוא אב מלאכה:
 .¯Ù‡ 17לאו בר גיבול הוא:
 .¯ÙÚ 18בר גיבול הוא לטיט של בני :
 .‡È˙ ‡‰Â 19תרתי מתניתא חדא דאפר וחדא דעפר:
 .Â‰È˙ È„„‰ È·‚ È„ÈÓ 20חדא תניא ר' חייא וחדא תניא רבי אושעיא וחדא
מינייהו תניא לעפר בלשו אפר:
 .ÔÈ˜˙ÂÙ 21פותחי עושי נגר קט משפת המעי לגנה:
 .¯Ó‚ÂÓ 22לבונה ומיני בשמי נותני על האש ומעשני הבגדי שיהא ריח
נוד:2
 .˙È¯Ù‚ 23תחת כלי כס 2שמציירי בה פרחי וצורות בחרט ומעשנ בגפרית
וה משחירות וניכרות וקורי נייל''ר :
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יציאות השבת

לט

ומתגפרי והולכי כל השבת כולה;
ומניחי קילור על גבי העי  ,ואיספלנית על גבי מכה,
רכד
ומתרפאת והולכת כל השבת כולה;
אבל אי נותני חטי לתו ,הריחי של מי,
אלא בכדי שיטחנו מבעוד יו.
מאי טעמא?
אמר ¯·:‰
מפני שמשמעת קול.
אמר ליה ¯· :ÛÒÂÈ
ולימא מר משו שביתת כלי,
דתניא:
יכם ִּת ּ ׁ ָש ֵמר ּו" )שמות כג,יג(,
" ּו ְבכֹל אֲ ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ִּתי אֲ לֵ ֶ
לרבות שביתת כלי!?
אלא אמר ¯· :ÛÒÂÈ
משו שביתת כלי.
1

פרק ראשון

שבת

בי קעביד מעשה בי דלא קעביד מעשה 
אסור;
ל· ÏÏ‰ ˙È
א 2על גב דקעביד מעשה 
שרי.

2

3

4

יח:

5

והשתא דאמרת 
ל· ÏÏ‰ ˙Èאית להו שביתת כלי 
מוגמר וגפרית,רכו מאי טעמא שרו?
משו דלא קעביד מעשה.
אוני של פשת  ,מאי טעמא שרו?
רכז
משו דלא קעביד מעשה.
רכח
מצודות חיה ועו 2ודגי ,דקעביד מעשה,
מאי טעמא שרו?
רכט
הת נמי  בלחי וקוקרי.
6

רכה

7

8

9

10

דף יח:

11

והשתא דאמר ¯· ‡ÈÚ˘Â‰רל אמר ¯· ‡:ÈÒ
מא תנא שביתת כלי דאורייתא?
· È‡Ó˘ ˙Èהיא ולא ·,ÏÏ‰ ˙È
ל· È‡Ó˘ ˙È
12

והשתא דאמרת 
רלא
˘ È‡Óא 2על גב דלא עביד מעשה אסור  *
ל·˙È
רלב
מוגמר וגפרית ,מאי טעמא שרו ·?È‡Ó˘ ˙È
הת מנח אארעא.
גיגית ,ונר ,וקדרה ,ושפוד ,מאי טעמא שרו ·?È‡Ó˘ ˙È
דמפקר להו אפקורי.
13

14

15

16

מא תנא להא דתנו רבנ :
לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמסי ,
ותניח לתו ,התנור ערב שבת ע חשכה,
וא נתנ 
למוצאי שבת אסורי בכדי שיעשו;
כיוצא בו,
לא ימלא נחתו חבית של מי,
ויניח לתו ,התנור ערב שבת ע חשכה,
וא עשה כ 
למוצאי שבת אסורי בכדי שיעשו?
לימא · È‡Ó˘ ˙Èהיא ולא ·?ÏÏ‰ ˙È
אפילו תימא  ·,ÏÏ‰ ˙È
גזירה שמא יחתה בגחלי.
17

18

19

אי הכי 
מוגמר וגפרית נמי ליגזור!?
הת  לא מחתי להו,
דאי מחתי להו רלד סליק בהו קוטרא ,וקשי להו.
אוני של פשת נמי ליגזור!?
רלה
הת  כיו דקשי להו זיקא  לא מגלי להו.
צמר ליורה ליגזור!?
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
ביורה עקורה.
רלג

20

21

רש"י

 .¯ÂÏÈ˜ 1תחבושת שקורי לוז''א:
 .˙ÈÏÙÒ‡Â 2רטייה:
 .ÌÈÓ Ï˘ ÌÈÈÁ¯· 3וכ''ש ברחיי של יד ושל חמור דאד מצווה על שביתת
בהמתו:
 .ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ÂÁËÈ˘ 4מפני שמשמעת את הקול ואוושא מילתא בשבת ואיכא
זילותא:
 .ÌÈÏÎ ˙˙È·˘ ˙Â·¯Ï 5דכתיב לעיל מינה למע ינוח שור ,וחמור ,וגו':
 .ÌÈÏÎ ˙˙È·˘ Â‰Ï ˙È‡ ÏÏ‰ ˙È· ˙¯Ó‡„ ‡˙˘‰Â 6דהא על כרחי ,האי מתניתא
בית הלל מדשרי בהנ ,וקתני דרחיי אסור משו שביתת כלי:
 .Â¯˘ È‡Ó‡ ˙È¯Ù‚Â ¯Ó‚ÂÓ 7וה''ה לכל הנ ,דמתני' הרי המוגמר מונח
בערדסקאות ונמצא כלי עושה מלאכה:
 .„È·Ú ‡˜ ‡Ï 8הכלי שו מעשה אלא מונח על האר %וה בתוכו אבל הרחיי
עבדי מעשה ולב''ש כיו דמונחי בגווה היינו מעשה דיליה:
 .‰˘ÚÓ È„·Ú ‡˜„ ˙Â„ÂˆÓ 9שהפח נקשר ותופס העו 2וכ יקוש שפושטי
לחיות ללוכד ברגלי כשנוגעי בו קופ %ומתחבר מאליו ולוכד:
 .ÈÁÏ· 10חכה שקורי איימ''א שהדג בולעו ומהדקו והכלי אינו זז ממקומו:
 .È¯˜Â˜Â 11שעושי סלי פיה אחד רחב ופיה השני קצר מאד והדג )ס''א
והחיה( נכנס ש ומוציא ראשו בפי הקצר ואי גופו יכול לצאת וכשבא להחזיר
ראשו לפני ראשי קרומות נכנסי לו תחת לחיו דהשתא לא עביד כלי מידי:
 .‡È‰ ˘''· 'ÂÎ ˙¯Ó‡„ ‡˙˘‰Â 12והא דריחי ב''ש וב''ש לא שני להו בי
היכא דעביד כלי מעשה בי היכא דלא עביד דהא אסרי באוני דמתני' וכיו
דב''ש היא:

22

23

רש"י

 .Â¯˘ Ë''Ó ˙È¯Ù‚Â ¯Ó‚ÂÓ 13הא מנחי בכלי:
 .‡Ú¯‡· ˙È¯Ù‚Â ¯Ó‚ÂÓ ÈÁÓ„ ÔÂ‚Î 14ולא בכלי:
 .˙È‚È‚ 15שהשכר בתוכו ואי אפשר לשופכו לאר %והשעורי נשורי כל השבת
יותר מח' ימי והשבת בכלל וכ נר הדולק בשבת וכ קדרה שעל גבי כירה שאי
אפשר שלא תצטמק בשבת וכ שפוד המונח בתנור כדתנ )יט (:משלשלי את
הפסח ולא פליגי ב''ש:
 .Â‰Ï ¯˜ÙÓ„· 16לכלי ושוב אינו מצווה על שביתת :
 .ÔÈÒÓ¯Â˙Â ˙ÂÈÒÒÚ 17מיני קטניות וצריכי בישול יותר:
 .Â˘ÚÈ˘ È„Î· 18כדי שלא יהנה ממלאכת שבת:
 .ÌÈÏÁ‚· ‰˙ÁÈ 19למהר בישול :
 .‡¯ËÂ˜ Â‰· ˜ÈÏÒ 20של עצי ומשחיר הבגדי ועש העצי קשה לה וכ
בגפרית:
 .ÈÏ‚Ó ‡Ï 21משטח פי תנור וליכא למגזר שמא יחתה בגחלי:
 .¯ÂÊ‚Ï 22שמא יחתה בגחלי:
 .‰¯Â˜Ú 23מעל האור:
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יציאות השבת

מ

פרק ראשון

וניחוש שמא מגיס בה!?
בעקורה וטוחה.

דף יט.

שבת

הת  בבשרא אגומרי.
11

1

2

אמר ¯·:‡È
האי קרא חייא  שפיר דמי,
כיו דקשי ליה זיקא 
כבשרא דגדיא דמי.

והשתא דאמר מר:
גזירה שמא יחתה בגחלי 
האי קדרה חייתא 
שרי לאנוחה ערב שבת ע חשיכה בתנורא,
מאי טעמא?
כיו דלא חזי לאורתא 
אסוחי מסח דעתיה מיניה ,ולא אתי לחתויי גחלי.
ובשיל  שפיר דמי,
בשיל ולא בשיל  אסיר,
ואי שדא ביה גרמא חייא  שפיר דמי.
3

4

בית שמאי אומרים:
אין מוכרין.
תנו רבנ :
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
רלח
לא ימכור אד חפצו לגוי,
ולא ישאילנו ,ולא ילונו ,ולא ית לו במתנה 
אלא כדי שיגיע לביתו;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
כדי שיגיע לבית הסמו ,לחומה;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
כדי שיצא מפתח ביתו;
אמר ¯·:‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
ה ה דברי ¯· ,‡·È˜Ú Èה ה דברי ·,ÏÏ‰ ˙È
לא בא ¯· ‡·È˜Ú Èאלא לפרש דברי ·.ÏÏ‰ ˙È

5

6

12

13

והשתא דאמר מר:
כל מידי דקשי ליה זיקא  לא מגלו ליה 
האי בשרא דגדיא ושריק  שפיר דמי;
דברחא ולא שריק  אסור;
דגדיא ולא שריק ,דברחא ושריק 
¯· ‡˘ Èשרי;
ו¯·  È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯Èאסיר.
ול¯· ‡˘ Èדשרי,
רלו
והתנ )כא י(:
אי צולי בשר ,בצל ,וביצה 
אלא כדי שיצולו מבעוד יו!?
הת  דברחא ולא שריק.
7

14

8

9

15

10

איכא דאמרי:
דגדיא ,בי שריק בי לא שריק  שפיר דמי;
דברחא נמי ושריק  שפיר דמי;
כי פליגי  דברחא ולא שריק,
„¯· ‡˘ Èשרי,
ו¯·  È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯Èאסיר.
ול¯· ‡˘ Èדשרי,
רלז
והתנ )כא י(:
אי צולי בשר בצל וביצה 
אלא כדי שיצולו מבעוד יו!?

16

תנו רבנ :
לארלט ימכור אד חמצו לגוי,
אלא א כ יודע בו שיכלה קוד הפסח,
דברי ·;È‡Ó˘ ˙È
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
רמא
כל שעה שמותר לאוכל  מותר למכור;
רמב
אומר* :
¯·‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È È
כותח וכלרמג מיני כותח 
אסור למכור שלשי יו קוד הפסח.
רמ

יט.

17

18

תנו רבנ :
נותני מזונות לפני הכלב בחצר,
וא נטל רמד ויצא  אי נזקקי לו.
כיוצא בו,
רמה
נותני מזונות לפני הגוי בחצר,
וא נטל רמו ויצא  אי נזקקי לו.

רש"י

 .ÒÈ‚Ó 1מהפ ,בה ובמבושל הוי בישול:
 .‰ÁÂËÂ 2מכוסה בכיסוי שלה וטוחה בטיט סביב דכולי האי לא טרח ומידכר:
 .¯Ó ¯Ó‡„ ‡˙˘‰Â 3דהנחת קדרה לא אסירא אלא משו חתייה:
 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ‡˙ÈÈÁ '¯„˜ È‡‰ 4להשהותה לכתחלה מבעוד יו בתנור והיא
מתבשלת כל הלילה דודאי חייתא לאו אדעתא למיכלה לאורתא אנחה הת
ומשו למחר לא אתי לחתויי שהרי יש לה שהות גדול ולא דמי לעססיות
ותורמסי שאי כל הלילה והיו די לה :
 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ÏÈ˘·Â 5מבושלת כל צרכה שפיר דמי להניחה דלא בעי חיתוי:
 .‡ÈÈÁ ‡Ó¯‚ ‰È· ‡„˘ 6דלאו דעתיה למיכליה לאורתא:
 .‡È„‚ 7קשי ליה זיקא:
 .˜È¯˘ 8פי התנור בטיט סביב כיסוי אינו מוכ לחתות:
 .‡Á¯· 9איל גדול לא קשיא ליה זיקא ואתי לגלויי פי התנור ליטול כיסויו
לחתות:
 .˜È¯˘ ‡ÏÂ ‡È„‚„ 10איכא חדא לאיסורא וחדא להיתרא:

רש"י

 .È¯ÓÂ‚‡ ‡¯˘·· 11שאינו בתנור דאפילו כיסוי ליכא ומוכ להפו ,בו ולחתות:
 .ÂÏ‡˘È ‡Ï 12שאלה דבר החוזר בעי הלואה בדבר הנית להוצאה:
 .ÚÈ‚È˘ È„Î ‡Ï‡ 13הגוי^ לביתו מבעוד יו ואע''ג דבדידיה קטרח מחמירי
ב''ש דמיחל 2בשלוחו:
 .‰ÓÂÁÏ ÍÂÓÒ‰ ˙È· 14של עיר אחרת שהגוי^ דר ש שהרי יכול להניחו ש:
 .Â˙È· Á˙ÙÓ 15של ישראל:
 .'ÂÎ È¯·„ Ô‰ Ô‰ 16לא בא ר''ע לחלוק על ב''ה אלא לחלוק על תנא ב
מחלוקתו שאמר אליבא דב''ה לבית הסמו ,לחומה ובא ר''ע לומר לא אמרו
ב''ה כ אלא כו':
 .Á˙ÂÎ 17הבבלי נותני בו חמ %כדאמרי' באלו עוברי ואינו עשוי לאכול יחד
אלא לטבול בו ואינו כלה עד זמ מרובה:
 .ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ 18משמתחילי לדרוש בהלכות הפסח חלה אזהרת פסח עליו:
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יציאות השבת

מא

פרק ראשון

הא תו למה לי?
היינו ה?!,
מהו דתימא?
האי  רמי עליה,
והאי  לא רמי עליה;
קא משמע ל .

דף יט.

שבת

במה דברי אמורי? לדבר הרשות,
רנג
אבל לדבר מצוה  מותר,
ופוסק עמו על מנת לשבות ,ואינו שובת,
דברי ¯·;È
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר :אינו צרי.,
ומצור לציד 
אפילו בערב שבת מותר.
12

1

13

תנו רבנ :
לא ישכיר אד כליו לגוי בערב שבת;
ברביעי ובחמישי  מותר.
כיוצא בו,
רמח
אי משלחי איגרות ביד גוי בערב שבת;
ברביעי ובחמישי  מותר.
אמרו עליו על ÛÒÂÈרמט ,Ô‰Î‰
ואמרי לה על ÛÒÂÈרנ :„ÈÒÁ‰
רנא
שלא נמצא כתב ידו ביד גוי מעול.
רמז

2

3

תנו רבנ :
אי משלחי איגרת ביד גוי בערברנב שבת 
אלא א כ קוצ %לו דמי.
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :כדי שיגיע לביתו;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :כדי שיגיע לבית הסמו ,לחומה.
והלא קצ?!%
אמר ¯· ˘˘˙:
הכי קאמר 
וא לא קצ %
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :עד שיגיע לביתו;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :עד שיגיע לבית הסמו ,לחומה.
והאמרת רישא אי משלחי !?
לא קשיא,
הא  דקביע בי דואר במתא,
והא  דלא קביע בי דואר במתא.
4

5

6

7

8

9

10

תנו רבנ :
אי מפליגי בספינה פחות משלשה ימי קוד לשבת.
11

תנו רבנ :
רנד
אי צרי על עיירות של גוי 
פחות משלשה ימי קוד לשבת,
וא התחילו  אי מפסיקי .
רנה
וכ היה ˘ È‡Óדורש:
" ַעד ִר ְד ָּת ּה" )דברי כ,כ( ,אפילו בשבת.
אמר רבן שמעון בן גמליאל:
נוהגין היו וכו'.
תניא:
אמר ¯·:˜Â„ˆ È
כ ,היה מנהגו של בית ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
שהיו נותני כלי לב לכובס שלשה ימי קוד לשבת,
וצבועי אפילו בערב שבת.
ומדבריה למדנו 
שהלבני קשי לכבס יותר מ הצבועי .
14

‡· ÈÈהוה יהיב ליה ההוא מנא דצביעא לקצרא,
אמר ליה :כמה בעית עילויה?
אמר ליה :כדחיורא.
אמר ליה :כבר קדמו ,רבנ .
אמר ‡·:ÈÈ
האי מא דיהיב מנא לקצרא 
במשחא ניתיב ליה,
ובמשחא נשקול מיניה.
דאי טפי  אפסדיה ,דמתחיה,
ואי בציר  אפסדיה ,דכווציה.

15

16

17

18

19

ושוין אלו ואלו,

רש"י

 .·ÏÎ 1רמי עליה לזונו:
 .ÂÈÏÎ Ì„‡ ¯ÈÎ˘È ‡Ï 2לעשות בה מלאכה בע''ש דנראה שמשכירו לו לצור,
השבת:
 .Â„È ·˙Î ‡ˆÓ ‡Ï˘ 3שלא יוליכנו בשבת:
 .ÌÈÓ„ ÂÏ ıˆ˜ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ 4דכיו דקוצ %לו דמי בדידיה טרח וב''ש לא מודו
בקצ %דאפילו בקצ %פליגי דהא לא עדי 2ממוכר ומשאיל ונות מתנה אלא
מילתא דב''ה אשמעינ דבדלא קוצ %לא פליגי דאסור:
 .Â˙È·Ï 5של מי שנשתלח לו:
 .ÍÂÓÒ‰ ˙È·Ï 6לחומת העיר שנשתלח ש:
 .ıˆ˜ ‡Ï‰Â 7ואמאי אסרי ב''ה הא אינהו שרו לעיל:
 .ÔÈÁÏ˘Ó ÔÈ‡ ‡˘È¯ ˙¯Ó‡ ‡‰Â 8אא''כ קצ:%
 .¯‡Â„ 9שלטו העיר ולו רגילי לשלוח איגרות:
 .‡˙Ó· ‡ÁÈÎ˘ 10משלחי בלא קוצ %בכדי שיגיע השליח למר לבית הדואר
ולמר לבית הסמו ,לחומה ורישא דאי משלחי בלא קוצ %כלל דלא קביע במתא
וא לא ימצאנו יהא צרי ,ליל ,אחריו בשבת:

רש"י

 .ÔÈ‚ÈÏÙÓ 11מפרישי מ היבשה לי וזהו לשו ]הפלגת[ ספינה על ש
שמפליג עצמו מ היישוב ומרבינו יעקב שמעתי בעירובי שאמצעיתו של י
נקרא פילגוס וא 2בלשו לעז פילגא^:
 .˜ÒÂÙÂ 12ע הגוי^ ע''מ לשבות ואי צרי ,לשבות:
 .Ô„ÈˆÏ ¯ÂˆÓÂ 13אי אלא מהל ,יו ובע''ש היה ש יו השוק כדאמרינ
בפסחי במקו שנהגו ]נ:[:
 .'ÂÎ Â„ÓÏ Ì‰È¯·„ÓÂ 14ונפקא מינה לשכר הכובס:
 .‡¯ˆ˜Ï 15כובס:
 .‰ÈÂÏÚ ˙ÈÚ· ‰ÓÎ 16בשכר כיבוס:
 .Ô·¯ ÍÂÓ„˜ ¯·Î 17שלמדונו שהלבני קשי לכבס יותר מ הצבועי:
 .‰ÈÁ˘ÓÈÏ 18ימדדנו בנתינתו ובחזירתו:
 .ÈˆÂÂÎ„ 19ברותחי :
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יציאות השבת

מב

שטוענין כו'.
מאי שנא כולהו דגזרו בהו ·,È‡Ó˘ ˙È
ומאי שנא קורות בית הבד ועיגולי הגת דלא גזרו?
הנ ,דאי עביד להו בשבת מיחייב חטאת 
גזרו בהו · È‡Ó˘ ˙Èערב שבת ע חשכה;
קורות בית הבד ועיגולי הגת,
דאי עביד להו בשבת לא מיחייב חטאת 
לא גזרו.
מא תנא דכל מידי דאתי ממילא שפיר דמי?
אמר ¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èרנו :‡ÈÁ
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èהיא,
דתנ )עדויות ב:ו(:
השו והבוסר והמלילות שרסק מבעוד יו,
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר :יגמור משתחש;,
ו¯· ‡·È˜Ú Èאומר * :לא יגמור.
1

2

שבת

זיתי וענבי שריסק מערב שבת,
ויצאו מעצמ  אסורי ,
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתירי .
ו¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èרס ?!‡ÈÁ
ברייתא לא שמיע ליה.
13

ו¯·,¯ÊÚÏ‡ È
מאי טעמא לא אמר כ¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èרסא ?‡ÈÁ
אמר ל  ,לאו איתמר עלה:
אמר ¯·‰Á ¯· ¯· ‰רסב אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
במחוסרי דיכה  דכולי עלמא לא פליגי,
כי פליגי  במחוסרי שחיקה,
והני נמי  כמחוסרי דיכה דמו.
14

15

3

4

יט:

פרק ראשון

דף יט:

הורה ¯·È·¯· ÈÒÂÈ È

רסג

 ‡ÈÁכ¯·.Ï‡ÚÓ˘È È

5

שמ של בדדי ומחצלות של בדדי ,
¯· אסר;
ו˘ Ï‡ÂÓשרי.
16

ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èהיא,
דתנ )כא כב:א(:
רנז
חלות דבש שריסק מערב שבת,
רנח
ויצאו מעצמ  אסורי ;
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמתיר.

17

6

7

8

הני כרכי דזוזי,
¯· אסר;
ו˘ Ï‡ÂÓשרי.
18

9

10

11

ור·È·¯· ÈÒÂÈ Èרנט ,‡ÈÁ
מאי טעמא לא אמר כ¯·?¯ÊÚÏ‡ È
אמר ל ,
הת  הוא דמעיקרא אוכל ולבסו 2אוכל,
הכא  מעיקרא אוכל והשתא משקה.
ו¯·?!¯ÊÚÏ‡ È
אמר ל ,
הא שמעינ ליה ל¯· ¯ÊÚÏ‡ Èדאפילו זיתי וענבי נמי שרי,
דהא כי אתא ¯·  ‡ÈÚ˘Â‰מנהרדעא,
אתא ואייתי מתניתא בידיה:
12

רש"י

 .‡ÏÈÓÓ È˙‡„ 1כגו משקי הללו שנסחטי מאליה ובלבד שיתחיל מבעוד
יו:
 .¯ÒÂ· 2ענבי בתחילת כשה דקי מוציא מה משקי לטבל בו בשר לפי
שהוא חזק וקרוב להחמי:%
 .˙ÂÏÈÏÓ 3שבולי שלא בשלו כל צרכ מרסק וטוענ באבני ומשקה זב מה
ומטבל בו:
 .¯ÂÓ‚È 4מאחר שרסק וצבר בכובד יניח בכלי ויצאו מעצמ ומותר
לכתחילה:
 .¯ÂÓ‚È ‡Ï 5אסור להניח מבעוד יו תחת כובד כדי לגמור משתחש:,
 .¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÏ‡ '¯Â 6הוא ר' אלעזר ב פדת דהוא אמורא:
 .‡È‰ ¯ÊÚÏ‡ '¯ 7הוא ר' אלעזר ב שמוע סת ר' אלעזר של משנה וברייתא:
 .˘·„ ˙ÂÏÁ 8שהכוורת רודה ועשויי כמי חלות של שעוה והדבש בתוכ :
 .Ô˜ÒÈ¯˘ 9כותת :
 .ÔÈ¯ÂÒ‡ 10לאותו שבת באכילה:
 11דבש לאחר שזב מ החלות נמי אוכלא הוא הלכ ,ליכא למיגזר ביה שמא
יסחוט משתחש ,דלא שייכא ביה סחיטה:
 .‡Î‰ 12זיתי וענבי דמתני' דמעיקרא אוכלא והשתא משקה איכא למיגזר
שמא יסחוט משתחש ,דהא ודאי סחיטה היא:

אמר ¯· :ÔÓÁ
עז לחלבה ,ורחל לגיזתה,
ותרנגולת לביצתה ,ותורי דרידיא,
ותמרי דעיסקא,
¯· אסר;
רסד
ו˘ Ï‡ÂÓשרי.
וקמיפלגי בפלוגתא ד¯· ‰„Â‰È Èו¯·.ÔÂÚÓ˘ È
20

19

21

22

23

רש"י

 .‡ÈÁ '¯· ÈÒÂÈ '¯Â 13ה ,ברייתא דקתני דפליג ר' אלעזר א 2בזיתי ובענבי
לא הוה שמיע ליה ומההיא דחלות דבש שהיא משנה בפרק חבית שנשברה לא
הוי מצי לדמויה למתני' משו פירכא דלעיל:
 .È‚ÈÏÙ ‡Ï Ú''Î ‰ÎÈ„ ÔÈ¯ÒÂÁÓ· 14דאסירי דטעינת היא גומרת ונמצא הכל
עשוי בשבת:
 .‰˜ÈÁ˘ 15יותר מדיכה לשו או דכו במדוכה )במדבר יא( ורבותי גורסי כי פליגי
במחוסרי סחיטה שנידוכו יפה ואי טעינת גומרת אלא סחיטה ולמא דגריס
שחיק' טעינת שוחקת והני דמתני' מחוסרי דיכה ה וטעינת היא דיכת היא
שוחקת היא סוחטת ובהא ר' ישמעאל מודה דאסור:
 .ÔÈ„„· Ï˘ ÔÓ˘ 16איידי דאיירי בבית הבד נקט ליה שמ המשתייר בזויות הבד
תחת הטעינה והוא נית לבדדי וכ מחצלות של בדדי שמכסי בה את הזיתי:
 .¯Ò‡ ·¯ 17לטלטולי משו מוקצה דרב סבר כר' יהודה במוקצה ושמואל סבר
כר''ש דלית ליה מוקצה והכי אמרינ במי שהחשי:,
 .ÈÊÂÊ„ ÈÎ¯Î 18זוג של מחצלות שמכסי בה את פרגמטיא של ספינה וזוזי
לשו זוג לפי שה שתי ועשויות כאהל ובתשובות הגאוני מצאתי כרכי דזיווי
ומפרש שהוא לשו ספינה בלשו ארמי:
 .ÊÚ 19העומדת לחלבה:
 .ÏÁ¯ ÔÎÂ 20העומדת לגיזתה:
 .‡È„È¯„ ‡¯Â˙Â 21העומד לחרישה:
 .‡˜ÒÈÚ„ È¯Ó˙Â 22העומדי להוליכ לסחורה למקו אחר:
23
 .'ÂÎ ‰„Â‰È '¯„ ‡˙‚ÂÏÙדלר' יהודה דאית ליה מוקצה בפרק אחרו )קנו(:
אסור לשוחט ביו טוב אלא א כ הזמינ מבעוד יו ולר' שמעו שרו:
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יציאות השבת

מג

פרק ראשון

ההוא תלמידא דאורי בחרתא דארגיז כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
שמתיה ¯· .‡ÂÓ‰
והא כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ל !?
באתריה ד¯· הוה,
לא איבעי ליה למיעבד הכי.
2

1

3

הני תרי תלמידי,
חד מציל בחד מנא,
וחד מציל בארבע וחמש מאני.
וקמיפלגי בפלוגתא ד¯·‡·‡ Èרסה ·¯  ‡„·Êו¯· .‡Â‰
5

4

דף כ.

שבת

גמרא:
וכמה?
אמר ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר ¯·:
כדי שיצולו מבעוד יו כמאכל ב דרוסאי.
16

איתמר נמי:
אמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כל שהוא כמאכל ב דרוסאי 
רסז
אי בו משו בישולי גוי.
17

18

6

7

תניא:
 ‰ÈÁאומר:
כל שהוא כמאכל ב דרוסאי 
מותר להשהותו על גבי כירה,
רע
א2רסט על פי שאינו גרו 2ואינו קטו.
רסח

משנה )ייא(:
אי צולי בשר בצל וביצה 
אלא כדי שיצולו מבעוד יו.
אי נותני פת לתנור ע חשכה,
ולא חררה על גבי גחלי 
אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יו;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
כדי שיקרו התחתו שלה.
משלשלי את הפסח בתנור ע חשכה,
ומאחיזי את האור במדורת בית המוקד; *
ובגבולי כדי שתאחוז האור ברובו;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א2רסו בפחמי כל שהוא.
8

9

10

11

כ.

13

12

14

15

רש"י

 .‡˙¯Á 1ש מקו:
 .ÊÈ‚¯‡„ 2אד אחד היה אמגושי שבנה לאותה העיר ורב המנונא דר בה ועדיי
מערת קבורתו קיימת ש כ ,מצאתי בתשובה:
 .ÔÏ ‡¯È·Ò ÔÂÚÓ˘ '¯Î ‡‰Â 3השתא כדלקמ ואמאי שמתיה:
 .ÏÈˆÓ „Á 4אוכלי ומשקי מפני הדליקה הרבה לחצר המעורבת:
 .‡Ó „Á· 5כדתנ מצילי סל מלא ככרות ואע''ג שיש בו מאה סעודות:
 .È‡Ó ˘ÓÁÂ Ú·¯‡· ÏÈˆÓ „ÁÂ 6אלא שמקפל כול לתו ,כלי גדול ונושא
בפע אחת:
 .'ÂÎ È‚ÏÙÈÓ ‡˜Â 7בפרק כל כתבי הקדש:
 .‰¯¯Á :'È˙Ó 8עוגת רצפי )מלכי א יט( פוגאר''ה בלע''ז:
 .ÂÓ¯˜È 9כמו קרו קרושטי'' בלע''ז:
 .ÔÂ˙Á˙‰ 10מפרש בגמרא:
 .'ÂÎ ÁÒÙ‰ ˙‡ ÔÈÏ˘Ï˘Ó 11והוא נצלה והול ,משתחש ,ואע''ג דבעלמא אי
צולי כדאמר הכא שרי דבני חבורה זריזי ה ומדכרי אהדדי ולא אתו לחתויי
בגחלי:
 .¯Â‡‰ ˙‡ ÔÈÊÈÁ‡ÓÂ 12מעט מעט בעצי של מדורת בית המוקד שהיתה בעזרה
והיא מתבערת והולכת משתחש ,ולא חיישינ שמא יהו כהני צריכי להבעירה
משתחש ,כדמפרש בגמרא:
 .„˜ÂÓ‰ ˙È· 13לשכה גדולה היא שהכהני מתחממי ש במדורת אש הנסקת
תמיד מפני שמהלכי יחפי על רצפת שיש בעזרה כדאמרי' בזבחי )פ''ב כד(.
הואיל ורצפה מקודשת דכתיב ביו ההוא קדש המל ,את תו ,החצר וכלי שרת
מקודשי דכתיב וימשח ויקדש אות מה כלי שרת לא יהא דבר חוצ %בינו לבי
כלי שרת א 2רצפה לא יהא דבר חוצ %בינו לבי הרצפה:
 .ÔÈÏÂ·‚·Â 14צרי ,להבעיר מדורת מבעוד יו כדי שתאחוז האש ברובו:
 .¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ 15א היתה מדורת פחמי אי צרי ,להאחיז בה האור אלא
כל שהוא והיא דולקת והולכת דאי דרכה להיות כבה והולכת וא''צ לחתות
בה :

20

19

אין נותנין את הפת כו'.
איבעיא להו:
תחתו האי ,דגבי תנור;
או דילמא 
תחתו האי ,דגבי האור?
תא שמע:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
כדי שיקרמו פניה המדובקי בתנור.
21

22

משלשלין את הפסח.
מאי טעמא?
משו דבני חבורה זריזי ה .
הא לאו הכי לא?
והאמר מר:
גדיא ,בי שריק ,בי לא שריק  שפיר דמי!?
הת  מינתח,
הכא  לא מינתח.
23

24

ומאחיזין את האור וכו'.
מנהני מילי?
רש"י

 .È‡ÒÂ¯„ Ô· :'Ó‚ 16לסטי היה ומבשל בישולו שליש:
 .ÈÓ ¯Ó˙È‡ 17דמאכל ב דרוסאי חשוב בישול:
 .‡Â‰˘ ÏÎ 18מבושל ביד ישראל כמאכל ב דרוסאי שוב אי בגמרו משו
בישולי גוי^:
 .ÛÂ¯‚ 19מ הגחלי במגריפה שקורי וודילי :
 .ÌÂË˜ 20מפזרי אפר מלמעלה כדי להפיג חומו שלא יוסי 2הבל בשבת וזה
תבשיל שהוא כמאכל ב דרוסאי לא חיישי' א מתבשל והול ,בשבת:
 .¯Â˙ È·‚„ 21שהככרות נדבקי בדופני התנור סביב הילכ ,מבעיא ליה הי קרי
תחתו הנ ,פני דגבי דופני התנור או פני הפוני למטה לחלל התנור לצד
האור:
 .¯Â˙· ÌÈ˜·Â„Ó 22וחומרא היא דפני שכלפי האור ממהרי לקרו:
 .Á˙Ó Ì˙‰ 23וא פותח פי התנור עייל ביה זיקא וקשי ליה:
 .Á˙Ó ‡Ï ‡Î‰ 24דכתיב )שמות יב( על ראשו ועל קרבו ואי מגלי ליה לא קשי
ליה זיקא הלכ ,אי לא דזריזי ה אסור:
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יציאות השבת

מד

פרק ראשון
כו נָ ָחר
תו ֹ
וְ ֹ
"וְ ֶאת

רעה

13

אכה" )יחזקאל טו,ד(.
הֲ יִ ְצלַ ח לִ ְמלָ ָ

ָה ָאח

14

לְ ָפנָיו ְמב ָֹע ֶרת" )ירמיהו לו,כב(.

מאי " ָאח"?
אמר ¯· :אחוונא;
רעו
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :עצי שנדלקי באחוה.
ההוא דאמר להו :מא בעי אחוונא!
אשתכח ערבתא.
15

16

1

אמר ¯· :‡Â‰
קני  אי צריכי רוב,
אגד  צריכי רוב;
גרעיני  אי צריכי רוב,
נתנ בחותלות  צריכי רוב.
מתקי 2לה ¯·  :‡„ÒÁאדרבה!
איפכא מסתברא!
קני  מבדר ,
אגד  לא מבדר ;
גרעיני  מבדר ,
נתנ בחותלות  לא מבדר !?

ובגבולין כדי שתאחוז כו'.
רעא
מאי רובו?
אמר ¯·:
רוב כל אחד ואחד;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
כדי שלא יאמרו הבא עצי ונניח תחתיה .
ותני ¯·Èרעב  ‡ÈÈÁלסיועיה ל˘:Ï‡ÂÓ
כדי שתהא שלהבת עולה מאיליה,
ולא שתהא שלהבת עולה על ידי דבר אחר.

17

18

19

20

2

3

21

4

5

כ:

6

שבת

צו ָתיו ָא ְכלָ ה ָה ֵא ׁש,
" ֵאת ׁ ְשנֵיְ 12ק ֹ

אמר ¯· :‡Â‰
יכם" )שמות לה,ג(,
"ל ֹא ְת ַבעֲ ר ּו ֵא ׁש ְּבכֹל מ ׁ ְֹשב ֵֹת ֶ
יכם"  אי אתה מבעיר,
" ְּבכֹל מ ׁ ְֹשב ֵֹת ֶ
אבל אתה מבעיר  במדורת בית המוקד.
מתקי 2לה ¯· :‡„ÒÁ
אי הכי  אפילו בשבת נמי!?
אלא אמר ¯· :‡„ÒÁ
קרא כי אתא 
למישרי אברי ופדרי הוא דאתא;
וכהני זריזי ה .

ע %יחידי,
¯· אמר :רוב עביו;
ואמרי לה :ברוב היקפו.
אמר ¯·  :‡ÙÙהלכ,,
בעינ רוב עביו ,ובעינ רוב היקפו.

דף כ:

רעז

*
איתמר:
אמר ¯· :‡‰Î
קני שאגד  צריכי רוב,
גרעיני  שנתנ רעח בחותלות  אי צריכי רוב.
22

7

23

כתנאי:
¯· ˜ÁˆÈ Èאומר:
כדי שישחת הע %ממלאכת האומ ;
¯·‰„Â‰È Èרעד אומר:
כדי שתאחז האש משני צדדי ,
וא 2על פי שאי ראיה לדבר זכר לדבר:
8

רעג

9

תני ¯· :ÛÒÂÈ
ארבע מדורות אי צריכי רוב:
של זפת ,ושל גפרית,
ושל גבינה ,ושל רבב.
24

25

10

11

רש"י

 .‡˙‡„ ‡Â‰ ÌÈ¯„ÙÂ ÌÈ¯·‡ 1להתיר את הקטיר כל הלילה אבל מדורת בית
המוקד שאינה צור ,גבוה אלא צור ,כהני לא הותרה וסמו ,לחשיכה היינו
טעמא דלא גזור משו דכהני זריזי ה שכול היו בני תורה וחרדי ונזכרי
ולא אתו לחתויי משתחש:,
 .„Á‡Â „Á‡ ÏÎ 2כל ע %וע %ולא תימא כיו שאחזה ברוב מני העצי:
 .¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â 3כדי שלא צרי ,לומר הבא עצי דקי ונניח תחתיה להבעיר
את אלו:
 .‡ÈÈÁ '¯ È˙ 4בפ' במה מדליקי לגבי מנורה להעלות נר תמיד שתהא שלהבת
עולה מאליה אלמא בכי האי גוונא הויא הדלקה משו ר''י הלוי וקשה לי חדא
דרמי בר חמא קתני לה הת ועוד דלאו מתניתא היא אלא הוא אמר לה בפירוש
דמתני' אחריתי ושאר רבותינו תנו לה לעני מדורה ואני מצאתי אותה בת''כ
לגבי מנורה:
 .È„ÈÁÈ ıÚ 5כעי צוק''ש שלנו:
 .ÂÈ·Ú ·Â¯ 6שיכנס האור בתו ,עביו עד רובו:
 .ÂÙ˜È‰ ·Â¯ 7מבחו:%
 .È‡˙Î 8רוב עביו או רוב היקפו:
 .˙Á˘È˘ 9רוב עביו:
 .ÂÈ„„ˆ '· 10רוב היקפו:

רש"י

 .¯·„Ï ¯ÎÊ 11דשוב הול ,ודולק:
 .˘‡‰ ‰ÏÎ‡ ÂÈ˙Âˆ˜ È˘ 12בידוע שתוכו נחר והלכה לחה שלו ונעשה יבש:
13
 .¯Áפסק לחה שלה ויבש כמו נחר גרוני )תהלי סט( וכ חרה מני חורב )איוב
ל( :
 .Á‡‰Â 14בשריפת יהויקי המגילה כתיב:
 .‡ÂÂÁ‡ 15ערבה:
 .‰ÂÁ‡· 16כל העצי נדלקי זה מזה הקט מדליק הגדול:
 .·Â¯ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ 17להצית את האור ברוב מע''ש אלא מאחיז בה אור מבעוד
יו לפי שאי כבי והולכי אלא דולקי והולכי:
 .·Â¯ ÌÈÎÈ¯ˆ 18לפי שאי שלהבת יכול ליכנס ביניה:
 .ÔÈÈÚ¯‚ 19של תמרה א עשה מה מדורה לכשיבשו אי צריכי רוב:
 .˙ÂÏ˙ÂÁ· Ô˙ 20כלי שעושי מלולבי ונת הכלי מלא במדורה צריכי רוב
לפי שצבורי יחד ואי השלהבת יכולה להכנס בה :
 .Ô¯„·Ó ÌÈ˜ 21לכא ולכא ואחת מה היוצאה לא תמצא את חברתה לבערה
הלכ ,כי לא אגד צריכי רוב אבל אגד לא מבדר ואי צריכי רוב וכ גרעיני :
 .·Â¯ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô„‚‡˘ ÌÈ˜ ¯Ó‡ ‡‰Î ·¯ 22כרב הונא דלא עיילא בה נורא
ולאבדורי לא חיישינ דארוכי ה וכבדי :
 .·Â¯ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙ÂÏ˙ÂÁ· Ô˙˘ ÔÈÈÚ¯‚ 23כרב חסדא שנוחי לידלק אבל
בלא חותלות מבדרי:
 .‰¯Â„Ó 24לשו היסק גדול:
 .··¯ 25שומ ושעוה וכל דבר הנית:,
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יציאות השבת

מה

במתניתא תנא:
א 2של קש ,ושל גבבא.

פרק ראשון

שבת

21

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
עצי של בבל אי צריכי רוב.
מתקי 2לה ¯·  :ÛÒÂÈמאי היא?
אילימא  סילתי;
השתא פתילה אמר :‡ÏÂÚ
המדליק צרי ,שידליק ברוב היוצא 
סילתי מבעיא!?
אלא אמר ¯· :ÛÒÂÈ
שוכא דארזא.
¯ ‡·‡ ¯· ÈÓאמר:
זאזא.
3

4

5

6

7

הדרן עלך יציאות השבת

רש"י

 .‡··‚ 1שגובבי מ השדה בל''א שטובל''א:
 .˘˜ 2זנבות שבולי אשטרי''ס:
 .È˙ÏÈÒ 3לאחר שעשאו עצי דקי ובבבל נוהגי כ :
 .‰ÏÈ˙Ù ‡˙˘‰ 4של בגד הטבולה בשמ ונוח לידלק:
 .˜ÈÏ„Ó‰ ‡ÏÂÚ ¯Ó‡ 5נר של שבת צרי ,שידליק ברוב היוצא מראש הפתילה
חו %לנר:
 .‡Ê¯‡„ ‡ÎÂ˘ 6יבש הוא ודק ויש כמי צמר בי קליפה לע %והוא מבעירו
משאחזה בו אור:
 .‡Ê‡Ê 7מולש''א בלעז:
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דף כ:

במה מדליקין פרק שני שבת

מו

פרק שני  -במה מדליקין
משנה )א(:
במה מדליקי ובמה אי מדליקי ?
אי מדליקי 
לא בלכש ,ולא בחוס  ,ולא בכל,,
ולא בפתילת האיד  ,ולא בפתילת המדבר,
ולא בירוקה שעל פני המי,
לאא בזפת ,ולא בשעוה,
ולא בשמ קיק ,ולא בשמ שריפה,
ולא באליה ,ולא בחלב;
 È„Ó‰ ÌÂÁאומר:
מדליקי בחלב מבושל;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אחד מבושל ואחד שאינו מבושל  אי מדליקי בו.
1

2

גמרא:
מאיב לכש?
שוכא דארזא.
שוכא דארזא ע %בעלמא הוא!?
בעמרניתא דאית ביה.

דף כ:

¯· ÔÈו‡·,ÈÈ
הוו יתבי קמיה ד¯·‡ ,‡˙ÂÏ‚ ˘È¯„ ‰ÂÁ‡ ‰ÈÓÁ
חזייה דהוה לביש מטכסא,
אמר ליה ¯· ÔÈל‡·:ÈÈ
היינו כל ,דתנ .
אמר ליה :אנ שירא פרנדא קרינ ליה.
מיתיבי:
ד
השיראי והכל ,והסיריקי חייבי בציצית!?
תיובתא.
איבעית אימא 
שירא לחוד ,ושירא פרנדא לחוד.
9

11

10

12

ולא בפתילת האידן.
ה
אחוונא.
13

¯· ÔÈו‡· ÈÈהוו קאזלו בפקתא דתרמודיא,
ז
חזינהו להנהו ערבתא,
אמר ליה ¯· ÔÈל‡·:ÈÈ
היינו איד דתנ .
אמר ליה:
ההיא ע %בעלמא הוא!?
קל 2ואחוי ליה עמרניתא דביני ביני.
14

3

4

ו

15

ולא בחוסן.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
נעורת של פשת .
אמר ליה ‡·:ÈÈ
והכתיב )ישעיהו א,לא(" :וְ ָהיָה
אלא אמר ‡·:ÈÈ
כיתנא דדייק ולא נפי.%

ולא בפתילת המדבר.
שברא.
16

5

ֶה ָחסֹן לִ נְ ע ֶֹרת"!?

6

ולא בירוקה שעל כו'.
מאי היא?
אילימא  אוכמתא דחריצי;
איפרוכי מפרכ !
אלא אמר ¯· :‡ÙÙ
ח
אוכמתא דארבי.
17

ולא בכלך.
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
שאלתינהו לכל נחותי ימא,
ואמרו לי:ג כולכא שמיה.
¯·  ‡¯ÈÚÊ ¯· ˜ÁˆÈאמר:
גושקרא.

18

19

תנא:

87

רש"י

רש"י

 .ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰Ó· :'È˙Ó .ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰Ó· - È˘ ˜¯Ù 1לעשות פתילה כל הני
דמתני' מפרש בגמרא:
 .‰ÂÚ˘· ‡ÏÂ ˙ÙÊ· ‡Ï 2לאו לעני פתילה אלא לתת במקו שמ וכל הני מזפת
ואיל ,פסולי שמני ה :
 .‡Â‰ ‡ÓÏÚ· ıÚ :'Ó‚ 3ופשיטא דלא חזי לפתילה אלא למדורה:
 .‡˙È¯ÓÚ 4כמי צמר יש בי קליפתו לעצו:
 .˙¯ÂÚÏ ÔÂÒÁ‰ ‰È‰Â 5אלמא חסו לאו נעורת הוא:
 .ıÈÙ ‡ÏÂ ˜ÈÈ„„ ‡˙ÈÎ 6דכיו דלא נפי %אי שמ נמש ,אחריו נפי %קרפר''י
ונעורת מ הדק שבו והכי קאמר קרא פשת החזק יהפ ,לנעורת כלומר הגבור
יהיה חלש:
 .‡¯˜˘Â‚ 7פסולת של משי העשוי ככובעי והוא בית התולעת וקורי לו
פולויי''ל ונופצי אותו וטווהו ועושה ממנו בגד ואסור לעשות ממנו פתילה
כדאמר בכל פסולי פתילות דמתניתי שהאור מסכסכת בה קופצת ונפסקת ואי
השלהבת עומדת במקומה:

 .‡¯˜˘Â‚ 8על ש פסולת וג פת סובי כמו כ נקראת במסכת גיטי )נו:(:
 .‡ÒÎËÓ 9לבוש העשוי מאותו כל:,
 .ÌÈ‡¯È˘ 10מעיל העשוי מעיקר המשי:
 .ÔÈ˜È¯ÈÒ 11עשוי מ המשי הר ,המתפצל ומצוי במשי וקורי לו במקומנו יד''ש
:
 .˙ÈˆÈˆ· ÔÈ·ÈÈÁ 12ודלא כמא דאמר כל בגדי צמר ופשתי דוקא חייבי
בציצית מדאורייתא אי נמי מדרבנ קתני מיהא השיראי והכל ,אלמא שיראי
לאו היינו כל:,
 .‡ÈÂÂÁ‡ 13ערבה ויש כמי צמר בי קליפה לע:%
 .‡˙˜Ù· 14בקעה:
 .‡Â‰ ‡ÓÏÚ· ıÚ 15והיכי ליחזי לפתילה:
 .‡¯·˘ 16מי עשב ארו ,וקורי אותו אורטי''א :
 .ÈˆÈ¯Á„ ‡˙ÓÎÂ‡ 17מקו כנוס מי גדל עליה כמי ירקרוקת:
 .ÔÎ¯ÙÈÓ ÈÎÂ¯ÙÈ‡ 18ולא מצי ליעבד פתילה מינה:
 ^.'·¯‡„ ‡˙ÓÎÂ‡ 19ספינה המתעכבת במקו אחד במי גדל ירקרוקת סביב
שוליה מבחו:%
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במה מדליקין פרק שני שבת

מז

דף כא.

¯·  ‰„Â‰È ·¯„ ‰È¯· ˜ÁˆÈאמר:
משחא דקאזא.
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
" ִק ָיק ֹיון" )יונה ד,ו( דיונה.

הוסיפו עליה של צמר ושל שער.
ו˙‡ „?!Ô„È
צמר  מכוו %כווי,%
שער  איחרוכי מיחר.,

11

1

12

אמר ¯·:‰Á ¯· ¯· ‰
לדידי חזי לי " ִק ָיק ֹיון" דיונה,
ולצלוליבא דמי ,ומדפשקי רבי,
ועל פו חנותא מדל יתיה,
ומפרצידוהי עבדי משחא,
ובענפוהי נייח כל בריחי דמערבא.

זפת.
זיפתא.

13

14

15

שעוה.
קירותא.

16

17

תנא:
עד כא פסול פתילות,
מכא ואיל ,פסול שמני.
פשיטא!?
שעוה איצטריכא ליה,
מהו דתימא?
לפתילות נמי לא חזיא;
קא משמע ל .

18

אמר ¯·:‰
פתילות שאמרו חכמי אי מדליקי בה בשבת 
מפני שהאור מסכסכת בה ;
יב
שמני שאמרו חכמי אי מדליקי בה בשבת 
מפני שאי נמשכי אחר הפתילה.

2

3

19

20

4

5

בעא מיניה ‡· ÈÈמ¯·:‰
שמני שאמרו חכמי :אי מדליקי בה בשבת 
מהו שית לתוכ שמ כל שהוא וידליק?
מי גזרינ דילמא אתי לאדלוקי בעינייהו,
או לא?
אמר ליה :אי מדליקי .
מאי טעמא?
לפי שאי מדליקי .
21

אמר ¯:ÔÈ·‡ ¯· ÈÓ
עטרנא  פסולתא דזיפתא,
כא .שעוה  פסולתא דדובשא* .
למאי נפקא מינה?
למקח וממכר.
6

22

7

תנו רבנ :
כל אלו שאמרו אי מדליקי בה בשבת 
אבל עושי מה מדורה,
בי להתחמ כנגדה ,בי להשתמש לאורה,
ט
בי על גבי קרקע ,בי על גבי מנורה,
ולא אסרו אלא לעשות מה פתילה לנר בלבד.
8

9

י

ולא בשמן קיק.
מאי שמ קיק?
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
עו2יא אחד יש בכרכי הי וקיק שמו.

איתיביה:
כר ,דבר שמדליקי בו על גבי דבר שאי מדליקי בו 
אי מדליקי בו;
אמריג ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
של בית אבא היו כורכי פתילה על גבי אגוז ומדליקי ,
קתני מיהת מדליקי !?
אמר ליה:
23

24

25

רש"י

10

רש"י

 .ıÂÂÎ ıÂÂÎÓ 1מפני האור ואי דולק כלל ואי שלהבת אוחזת בו ולא צרי,
למתנייה:
 .Ô‡Î „Ú 2עד ירוקה שעל פני המי פסול פתילות:
 .ÌÈÓ˘ ÏÂÒÙ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ 3שלא ית חתיכה זפת או שעוה בנר במקו שמ :
 .‰ÈÏ ‡ÎÈ¯ËˆÈ‡ ‰ÂÚ˘ 4לפי שרגילי לעשות כמי פתילה ארוכה והפתילה
לתוכה כמו שאנו עושי :
 .ÈÓ ‰ÏÈ˙ÙÏ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 5קאסר לה:
 .‡˙ÙÈÊ„ ‡˙ÏÂÒÙ 6לאחר שיוצא הזפת מ הע %זב ממנו על ידי האור פסולת
צלול כשמ והוא עיטר :
 .¯ÎÓÓÂ Á˜ÓÏ 7למא דמתני למזב שעוה ליתיב ליה פסולתא דדובשא:
 .‰¯Â„Ó Ô‰Ó ÔÈ˘ÂÚ Ï·‡ 8היסק גדול שאחד מבעיר חבירו:
 .¯Ï 9קרויז''ל :
 .˜È˜ ÔÓ˘· 10שמ של עו 2אחד נותני בנר ודולק:

 .‡Ê‡˜„ ‡Á˘Ó 11שמ שעושי מגרעיני צמר גפ שקורי קוטו'' :
 .ÔÂÈ˜È˜ 12כעי אותה של יונה:
 .ÈÏ ÈÊÁ È„È„Ï 13מי קיקיו דיונה:
 .È·¯ È˜˘Ù„ÓÂ 14בבצעי המי הוא גדל:
 .‰È˙È ÔÏ„Ó ‡˙ÂÂÁ ÌÂÙ ÏÚÂ 15על פו החנויות מדלי אותו לצל ולריח טוב:
 .È‰Â„Èˆ¯ÙÓ 16מגרעיניו:
 .ÔÈÁÈÈ 17שוכבי :
 .ÈÁÈ¯· 18חולי :
 .˙ÎÒÎÒÓ 19כמי סכי פגומה מסכסכת בבשר אנמילי''ד בלע''ז שאי אורו
זקו 2ונוח במקו אחד אלא נדע ,וקופ %לישנא אחרינא מסכסכת בה אינה
נכנסת תו ,הפתילה אלא סביב מבחו %כמו סיכסכה אבניו ברואט''ש בלע''ז:
 .ÔÈÎ˘Ó ÔÈ‡˘ 20ואתי להטות:
 .‡Â‰˘ ÏÎ ÔÓ˘ 21שמ הנית בתוכו ממשיכו לאחר הפתילה:
 .ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 22בעינייהו וגזרינ הא אטו הא:
 ¯·„ Í¯Î 23לעשות פתילה:
 .Â· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡˘ ¯·„ È·‚ ÏÚ 24כגו פסול פתילות דמתני':
 .‡‰ÈÓ È˙˜ 25בדר''ש מדליקי ואע''ג דאגוז לא חזי לפתילה על ידי תערובות
שפיר דמי:
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במה מדליקין פרק שני שבת

מח

אדמותבת לי מד¯·,Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
סייעינהו מד˙‡ ˜!‡Ó
הא לא קשיא,
מעשה רב!
מכל מקו קשיא,
מאי לאו להדליק!?
לא ,להקפות.
אי להקפות 
מאי טעמא ד˙‡ ˜?!‡Ó
כולה ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôהיא,
וחסורי מיחסרא והכי קתני:
כר ,דבר שמדליקי בו על גבי דבר שאי מדליקי בו 
אי מדליקי בו;
במה דברי אמורי?
להדליק;
אבל להקפות  מותר,
ש¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
יד
של בית אבא היו כורכי פתילה על גבי אגוז ומדליקי .
1

2

3

איני?
והאמר ¯· ·¯ ‡Âאמר ¯·:
חלב מהות ,וקרבי דגי שנמוחו,
אד נות לתוכו שמ כל שהוא ומדליק!?
הני  מימשכי בעינייהו,
והני  לא מימשכי בעינייהו,
וגזרו רבנ על חלב מהות ,משו חלב שאינו מהות,,
ועל קרבי דגי שנמוחו משו קרבי דגי שלא נמוחו.
4

5

וליגזור נמי 
חלב מהות ,וקרבי דגי שנמוחו 
שנת לתוכ שמ ,
משו חלב מהות ,וקרבי דגי שנמוחו 
שלא נת לתוכ שמ !?
היא גופה גזירה,
ואנ ניקו וניגזור גזירה לגזירה?
תני ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
פתילותטו שאמרו חכמי אי מדליקי בה בשבת 
אי מדליקי בה במקדש,
משו שנאמר )שמות כז,כ(" :לְ ַהעֲ לֹת נֵר ָּת ִמיד".
הוא תני לה ,והוא אמר לה:
6

רש"י

 .·¯ ‰˘ÚÓ 1הואיל ומעיד שכ ,היו של בית אביו עושי הלכה היא:
 .˜ÈÏ„‰Ï Â‡Ï È‡Ó 2היו כורכי שתדליק הפתילה ע האגוז:
 .˙ÂÙ˜‰Ï ‡Ï 3לא היו מדליקי האגוז אלא סומ ,עליה הפתילה להציפה שלא
תטבע בשמ ויצ 2הברזל מתרגמינ וקפא פרזלא )מלכי ב ו(:
 .Í˙Â‰Ó ·ÏÁ 4פונד''ר בלע''ז:
 .Â‰ÈÈÈÚ· ÈÎ˘ÓÈÓ È‰ 5אחר הפתילה ובלא תערובות שמ נמי חזו אלא דגזור
רבנ מהות ,אטו אינו מהות ,הלכ ,בעינייהו גופה גזירה ואנ ניקו וניגזור ע''י
תערובת אטו בעינייהו:
 .‰Ï ¯Ó‡ ‡Â‰Â 6מפרש מאי תלמודא והיכי משמע מהאי קרא:

דף כא:

כדי שתהא שלהבת עולה מאיליה,
ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר.
7

תנ )סוכה ה:ג(:
מבלאי מכנסי הכהניטז ומהמיניה,
מה היו מפקיעי  ,ובה היויז מדליקי !?
שמחת בית השואבה שאני.
8

109

11

תא שמע:
דתני ¯·:‰˙Ó ¯· ‰
בגדי כהונה שבלו 
מפקיעי אות ,
ומה היו עושי פתילות למקדש;
מאי לאו דכלאי!?
לא ,דבו.%
12

אמר ¯· :‡Â‰
פתילות ושמני שאמרו חכמי אי מדליקי בה בשבת 
אי מדליקי בה בחנוכה,
בי בשבת ,בי בחול.
אמר ¯·‡:
מאי טעמיהיח ד¯· ?‡Â‰
קסבר 
כבתה זקוק לה,
ומותר להשתמש לאורה.
ו¯·  ‡„ÒÁאמר:
יט
מדליקי בה בחנוכה,
בחול ,אבל לא בשבת,
קסבר 
כא :כבתה * אי זקוק לה,
ומותר להשתמש לאורה.
13

14

15

16

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯· ,‰˙Ó
ואמרי לה אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·:
פתילות ושמני שאמרו חכמי אי מדליקי בה בשבת 
מדליקי בה בחנוכה,
בי בחול ,בי בשבת.
רש"י

 .'ÂÎ ‰ÏÂÚ ‡‰˙˘ ‡ÏÂ 7ולא שתהא צריכה תיקו והטייה:
 .ÌÈ‰Î‰ ÈÒÎÓ È‡Ï·Ó 8ממכנסי הכהני הבלואי:
 .ÔÈÚÈ˜ÙÓ ÂÈ‰ 9קורעי ועושי פתילות בשמחת בית השואבה שהיא בעזרת
נשי:
 .Ì‰ÈÈÓ‰ÓÂ 10של כלאי ה דכתיב ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמ
וקי''ל תכלת עמרא הוא ותני' לעיל לעני שבת הוסיפו עליה של צמר לפסול
וקתני מדליקי בה במקדש:
 .È‡˘ ‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘ 11דלא כתיב להעלות בה ולאו דאוריית' היא:
 .ÌÈ‡ÏÎ„ Â‡Ï È‡Ó 12כגו אבנט:
 .‰˙·Î 13נר חנוכה:
 .‰Ï ˜Â˜Ê 14לתקנה הלכ ,צרי ,לכתחלה לעשות יפה דילמא פשע ולא מתק
לה:
 .‰¯Â‡Ï ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓÂ 15הלכ ,בשבת אסור שמא יטה לצור ,תשמיש:
 .‰Ï ˜Â˜Ê ÔÈ‡ 16הלכ ,בחול שרי:
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מט

אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
מאי טעמיהכ ד¯·?
קסבר 
כבתה אי זקוק לה,
ואסור להשתמש לאורה.
אמרוה רבנ קמיה ד‡· ÈÈמשמיה ד¯· ‰ÈÓ¯È Èולא קיבלה.
כי אתא ¯· ,ÔÈאמרהכא משמיה ד¯· ÔÁÂÈ Èוקיבלה,
אמר:
כב
אי זכאי  גמרתה מעיקרא.
והא גמרה!?
נפקא מינה לגירסא דינקותא.

דף כא:

טעמייהוכג ד·  È‡Ó˘ ˙Èכנגד ימי הנכנסי ,
וטעמייהוכד ד·  ÏÏ‰ ˙Èכנגד ימי היוצאי ;
וחד אמר:
טעמייהוכה ד·  È‡Ó˘ ˙Èכנגד פרי החג,
וטעמייהוכו ד·  ÏÏ‰ ˙Èכנגד מעלי כז בקדש ואי מורידי .
9

10

11

1

12

2

3

4

וכבתה אי זקוק לה?
ורמינהו:
מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מ השוק,
מאי לאו 
דאי כבתה הדר מדליק לה!?
לא,
דאי לא אדליק  מדליק;
ואי נמי  לשיעורה.
5

עד שתכלה רגל מ השוק.
ועד כמה?
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
עד דכליא ריגלא דתרמודאי.
6

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שני זקני היו בציד ,
אחד עשה כדברי ·˙Èכח ˘,È‡Ó
ואחד עשה כדברי ·,ÏÏ‰ ˙È
זה נות טע לדבריו כנגד פרי החג,
וזה נות טע לדבריו דמעלי בקדש ואי מורידי .
תנו רבנ :
נר חנוכה,
מצוה להניחה על פתח ביתו מבחו;%
א היה דר בעלייה 
מניחה בחלו הסמוכה לרשות הרבי;
ובשעת הסכנה 
מניחה על שלחנו ודיו.
13

14

15

16

אמר ¯·‡:
וצרי,כט נר אחרת להשתמש לאורה;
ואי איכא מדורה 
לא צרי;,
ואי אד חשוב הוא ,א 2על גב דאיכא מדורה 
ל
צרי.,
17

18

19

תנו רבנ :
מצות חנוכה  נר איש וביתו;
והמהדרי  נר לכל אחד ואחד;
והמהדרי מ המהדרי 
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
יו ראשו  מדליק שמנה,
מכא ואיל  ,פוחת והול;,
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
יו ראשו  מדליק אחת,
מכא ואיל  ,מוסי 2והול.,

20

7

מאי חנוכה?
דתנו רבנ :
בעשרי וחמשה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינו ,
לא
דלא למספד בהו ,
שכשנכנסו יווני להיכל  טמאו כל השמני שבהיכל,
וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחו 
בדקו ולא מצאו אלא פ ,אחד של שמ

8

21

רש"י

אמר :‡ÏÂÚ
פליגי בה תרי אמוראי במערבא,
¯· ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ Èו¯·,‡„È·Ê ¯· ÈÒÂÈ È
חד אמר:
רש"י

 .‰¯Â‡Ï ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡Â 1שיהא ניכר שהוא נר מצוה וליכא למיחש להטייה:
 .‰Ï·˜ ‡ÏÂ 2שלא חשבו לסמו ,על דבריו:
 .È‡ÎÊ È‡ 3אילו הייתי זוכה ללומדה הייתי גורסה כששמעתיה ראשו :
 .‡˙Â˜È„ ‡Ò¯È‚ 4מתקיי יותר משל זקנה:
 .‰¯ÂÚÈ˘Ï 5שיהא בה שמ כשיעור הזה ומיהו א כבתה אי זקוק לה:
 .È‡„ÂÓ¯˙„ ‡Ï‚¯ 6ש אומה מלקטי עצי דקי ומתעכבי בשוק עד שהולכי
בני השוק לבתיה משחשכה ומבעירי בבתיה אור וכשצריכי לעצי יוצאי
וקוני מה :
 .Â˙È·Â ˘È‡ ¯ 7נר אחד בכל לילה ואיש וכל בני ביתו סגי להו בנר אחד:
 .ÔÈ¯„‰Ó‰Â 8אחר המצות עושי נר אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מבני הבית:

 .ÌÈÒÎ‰ ÌÈÓÈ „‚Î 9העתידי לבא:
 .ÔÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈÓÈ 10שיצאו כבר וזה שהוא עומד בו נמנה ע היוצאי :
 .‚Á‰ È¯Ù 11מתמעטי והולכי בקרבנות דפרשת פנחס:
 .ÔÈ„È¯ÂÓ ÔÈ‡Â ˘„˜· ÔÈÏÚÓ 12מקרא ילפינ לה במנחות בפרק שתי הלח
)צט:(.
 .ıÂÁ·Ó 13משו פרסומי ניסא ולא ברה''ר אלא בחצרו שבתיה היו פתוחי
לחצר:
 .‰ÈÈÏÚ· ¯„ ‰È‰ Ì‡Â 14שאי לו מקו בחצרו להניחה ש:
 .‰ÁÈÓ 15מבפני כנגד חלו הסמו ,לרה''ר:
 .‰ÎÒ‰ 16שהיה לה לפרסיי חוק ביו איד שלא יבעירו נר אלא בבית ע''ז
שלה כדאמרינ בגיטי )פ''ב יז:(:
 .˙¯Á‡ ¯ 17לעשות היכר לדבר:
 .‰¯Â„Ó ‡ÎÈ‡ È‡Â 18אש לא צרי ,נר אחרת לפי שמשתמש לאור המדורה ויש
היכרא שהנר של מצוה היא:
 .‡Â‰ ·Â˘Á Ì„‡ È‡Â 19שאינו רגיל להשתמש לאור המדורה:
 .ÍÈ¯ˆ 20נר אחרת דאי לא לא הוי היכר:
 .‰ÎÂÁ È‡Ó 21על איזה נס קבעוה:
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נ

שהיה מונח בחותמו של כה גדול,
ולא היה בו אלא להדליק יו אחד;
נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימי.
לשנה אחרת קבעו ועשאו ימי טובי בהלל והודאה.
1

2

תנ הת )בבא קמא ו:ו(:
ג %היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק  חייב.
גמל טעו פשת ועוברלב ברשות הרבי,
ונכנסה פשתנו לתו ,החנות,
ודלקה בנרו של חנוני והדליק את הבירה 
בעל הגמל חייב;
הניח חנוני נרולג מבחו %
חנוני חייב;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
בנר חנוכה פטור.
אמר ¯· ‡Èמשמיה ד¯·‡:
זאת אומרת:
נר חנוכה מצוה להניחה בתו ,עשרה;
דאי סלקא דעת ,למעלה מעשרה 
לימא ליה  היה ל ,להניח למעלה מגמל ורוכבו.
ודילמא אי מיטרחא ליה טובא 
אתי לאימנועי ממצוה.
3

דף כב.

והיכא מנח ליה?
¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áאמר :מימי ;
¯· ‰ÈÓ¯Èלז  È˙Ù„Óאמר :משמאל.
והילכתא :משמאל,
כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימי .
11

12

4

לח

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯· ‡:ÈÒ
אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה.
כי אמריתה קמיה ד˘ Ï‡ÂÓ
אמר לי :וכי נר קדושה יש בה!?
מתקי 2לה ¯· :ÛÒÂÈ
וכי ד קדושה יש בו,
דתניא:
13

5

6

מו וְ ִכ ּ ָסה ּו ּ ֶב ָע ָפר" )ויקרא יז,יג(,
"וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת ָ ּד ֹ

לט

ושפ ,וכסה,
במה ששפ  ,יכסה,
שלא יכסנו ברגל,
שלא יהו מצות בזויות עליו;
הכא נמי  שלא יהו מצות בזויות עליו!?

7

14

בעו מיניה מ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
מהו להסתפק מנויי סוכה כל שבעה?
אמר להו :הרי אמרו:
אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה.
אמר ¯·  :ÛÒÂÈמריה דאברה!
תלי תניא בדלא תניא,
סוכה  תניא,
חנוכה  לא תניא,
דתניא:
סככה כהלכתה,
ועיטרה בקרמי ,מ ובסדיני המצויירי ,
ותלה בה אגוזי ,אפרסקי  ,שקדי ,ורמוני,
מא
ופרכילי ענבי ,ועטרות שבלי,
יינות ,שמני ,וסלתות 
אסור להסתפק מה עד מוצאי יו טוב האחרו של חג;
וא התנה עליה  הכל לפי תנאו!?
15

אמר ¯· :‡‰Î
כב .דרש ¯· ˙ ÈÓÂÈÓ ¯· Ôמשמיה ד¯·* :ÌÂÁ˙ È
נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרי אמה  פסולה,
כסוכה וכמבוי.

8

9

ואמר ¯· :‡‰Î
דרש ¯· ˙ ÈÓÂÈÓ ¯· Ôמשמיה ד¯·:ÌÂÁ˙ È
מאי דכתיב )בראשית לז,כד(:
"וְ ַה ּב ֹור ֵרק ֵאין ּב ֹו ָמיִ ם"?
ממשמע שנאמר "וְ ַה ּב ֹור ֵרק" 
איני יודע ש" ֵאין ּב ֹו ָמיִ ם"?
אלא מה תלמוד לומר " ֵאין ּב ֹו ָמיִ ם"?
" ָמיִ ם" " ֵאין ּב ֹו" ,אבל נחשי ועקרבי יש בו.
לד

16

17

18

19

1

לה

אמר ¯·‡:
נר חנוכה,
מצוה להניחה בטפח הסמו,לו לפתח.
10

רש"י

 .ÂÓ˙ÂÁ· 1בהצנע וחתו בטבעתו והכיר שלא נגעו בו:
 2ה''ג  .‰‡„Â‰Â ÏÏ‰· ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ ÌÂ‡˘ÚÂלא שאסורי במלאכה שלא נקבעו
אלא לקרות הלל ולומר על הנסי בהודאה:
 .ı‚ 3ניצו %אישטינציל''ש :
 .˘ÈËÙ 4קורנס גדול של נפחי:
 .·ÈÈÁ ÏÓ‚ ÏÚ· 5שלא היה לו להגדיל בחבילתו שתכנס לחנות:
 .¯ÂËÙ ‰ÎÂÁ ¯· 6חנוני שברשות פירסו מצוה הניחה ש:
 .˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê 7הא דקתני בנר חנוכה פטור:
 .‰ÏÂÒÙ 8דלא שלטא בה עינא למעלה מכ' אמה וליכא פרסומי ניסא:
 .ÈÂ·ÓÎÂ ‰ÎÂÒÎ 9דתנ בהו בהדיא בעירובי ומסכת סוכה דפסילי:

רש"י

 .‰ÁÈ‰Ï ‰ÂˆÓ 10בחצר או ברה''ר בטפח הסמו ,לפתח שא ירחיקנו להל מ
הפתח אינו ניכר שבעה''ב הניחו ש:
 .ÔÈÓÈÓ 11בכניסתו לביתו לימי :
 .‰ÊÂÊÓ 12קי''ל דבימי דכתיב בית ,דר ,ביאת ,וכי עקר אינש כרעיה דימנא
עקר ברישא:
 .˙Âˆ¯‰Ï 13למנות:
 .ÍÙ˘˘ ‰Ó· 14בידו ששפ ,בה ולא ברגלו:
 .‰ÎÂÒ ÈÈÂ 15פירות שתולי בה לנוי:
 .Ì‰¯·‡„ ‰È¯Ó 16לשו תמיה הוא:
 .ÈÏ˙ 17סוכה דתניא בברייתא בהדיא כדמפרש ואזיל:
 .‡È˙ ‡Ï„· 18בנר חנוכה דמימרא דרב אסי הוא ואינו ברייתא:
 .ÌÈÓ¯˜· ‰¯ËÚÂ 19פארה ביריעות של צבעי שקורי אובריי'': %
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נא

אלא אמר ¯· :ÛÒÂÈ
אבוהו  דכולהו ד.
2

3

דף כב:

כב :מתיב ¯· ‡:‡ÈÂ
נב
מעשרנא שני ,אי שוקלי כנגד דנרי זהב,
ואפילו לחלל עליה נג מעשר שני אחר,
אי אמרת בשלמא 
כי פליגי ¯· ו˘ Ï‡ÂÓמנר לנר,
אבל בקינסא אסר ˘ Ï‡ÂÓ
הא לא תהוי תיובתא;
אלא אי אמרת  בקינסא נמי שרי,
הא תהוי תיובתא!?
נד
אמר ¯·‡:
גזירה שמא לא יכוי משקלותיו,
וקא מפיק להו לחולי .
*

12

איתמר:
¯· אמר :אי מדליקי מנר לנר;
מב
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :מדליקי מנר לנר.
¯· אמר :אי מתירי מג מבגד לבגד;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :מתירי מבגד לבגד.
¯· אמר :אי הלכה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבגרירה;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :הלכה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבגרירה.
אמר ‡·:ÈÈ
כל מילי דמר  עביד כ¯·,
לבר מהני תלת דעביד כ˘:Ï‡ÂÓ
מד
מתירי מבגד לבגד;
מה
ומדליקי מנר לנר;
והלכה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבגרירה,
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
גורר אד מטה ,כסא ,וספסל,
ובלבד שלא יתכוי לעשות חרי.%
4

5

6

7

8

יתיב ההוא מרבנ קמיה ד¯· ‡„‡ ·¯ ‡,‰·‰
ויתיב וקאמר:
טעמיהמו ד¯·  משו בזויימז מצוה.
אמר להו :לא תציתו ליה,
טעמיה ד¯·  משו אכחושימח מצוה.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו:
דקא מדליק משרגא לשרגא,
מא דאמר :משו בזויימט מצוה 
מצוה ממצוה קאנ מדליק;
מא דאמר :משו אכחושי מצוה 
משרגא לשרגא נמי אסור.
9

13

14

15

מתיב ¯· ˘˘˙:

מו ֵעד יַעֲ ר ְֹך" )ויקרא כד,ג(,
" ִמח ּוץ לְ ָפר ֶֹכת ָה ֵע ֻדת ְּבא ֶֹהל ֹ

וכי לאורה הוא צרי?,
והלא כל ארבעי שנה שהלכו בני ישראל במדבר,
לא הלכו אלא לאורו!
אלא עדות היא לכל באינו עול שהשכינה שורה בישראל;
מאי עדות?
נז
אמר ¯·‡:
זו נר מערבי,
שנות בה שמ כמדת חברותיה,
וממנה היה מדליק ,ובה היה מסיי;
16

17

19

18

20

10

11

רש"י

 .Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ 1במס' ביצה )ל (:אוקימנא באומר איני בודל מה כל בי
השמשות של קידוש יו''ט ראשו דלא חל עלייהו קדושה כלל אבל תנאי אחר
אינו מועיל:
 .Â‰ÏÂÎ„ ÔÂ‰Â·‡ 2שילמדו כול ממנו:
 .Ì„ 3כיסוי הד דנפקא ל מקרא ושפ ,וכסה ומפרש בה טעמא שלא יהיו
מצות בזויות עליו:
 .¯Ï ¯Ó 4דחנוכה כדמפרש טעמא לקמיה:
 .ÔÈ¯È˙Ó 5להטיל ציצית מטלית יש לטלית חדש ובמנחות מפרש טעמא דמא
דאסר:
 .˘''¯Î 'ÎÏ‰ 6דאמר דבר שאי מתכוי מותר ואע''ג דקעביד חרי %והוי תולדה
דחורש או בונה ומשו דהילכתא כרב באיסורי בכוליה תלמודא^ בר מהני תלת
נקטינהו גבי הדדי:
 .¯Ó„ ÈÏÈÓ ÏÎ 7רבה בר נחמני:
 .ıÈ¯Á ˙Â˘ÚÏ 8גרסינ :
 .·¯„ ‡ÓÚË 9מנר לנר משו ביזוי מצוה שמדליק קיס שאינה מ המצוה מנר
של מצוה וממנו מדליק השאר:
 .È˘ÂÁÎ‡ 10דמיחזי כמא דשקיל נהורא ושואב קצת מלחלוחית שמנו:
 .‡‚¯˘Ï ‡‚¯˘Ó 11מביא נר אצל נר ושתיה של מצוה ולא בקיס:

נה

רש"י

 .È˘ ¯˘ÚÓ 12דינרי שחילל עליה מעשר שני אי שוקלי כנגד דינרי של
חולי לראות שיהיו שלימי:
 .¯Ï ¯Ó Ï‡ÂÓ˘Â ·¯ È‚ÈÏÙ ÈÎ ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 13ממש ולא בקיס ובהא
הוא דשרי שמואל דלא חייש לאכחושי אבל בקינסא דביזוי הוא מודה הא לאו
הויא תיובתיה דהנ ,דינרי דחולי לא גופייהו מצוה ואע''ג דלמצוה קבעי להו
לקינסא דמיא אלא אי אמרת בקינסא נמי שרי שמואל הואיל וצור ,מצוה הוא
הא הויא תיובתיה דאסר לשקול ואע''ג דצור ,מצוה:
 .ÂÈ˙ÂÏ˜˘Ó ÔÈÂÎÈ ‡Ï 14שמא לא ימצא טובי או ימצא יתירי ויחוס עליה
ולא יחלל המעשר עליה ונמצא שביזה המעשר שלא לצור:,
 .ÔÈÏÂÁÏ Â‰Ï ˜ÈÙÓÂ 15כלומר יניח בחוליה כמו שה :
 .È·¯ÚÓ ¯ 16למ''ד במנחות מזרח ומערב מונחי סדר הקני קרי מערבי נר שני
שבצד החיצו שהוא במזרח ולמ''ד צפו ודרו מונחי אמצעי קרי מערבי על
ש שהיה פיו כנגד מערב וכל שאר הנרות כלפי האמצעית דכתיב אל מול פני
המנורה דהיינו אמצעי יאירו וגו' של צפו היו פונות לדרו ושבדרו פונות
לצפו :
 .˙Â¯ 17לוצ''ש של זהב שנותני לתוכ שמ ופתילה:
 .‰È˙Â¯·Á ˙„ÓÎ 18חצי לוג שיערו בה ללילי תקופת טבת הגדולי וא ידלק
ביו )ובלילה( בלילות הקצרי ידלק אבל פחות לא שלא יכבה בטבת בלילה
והתורה אמרה מערב עד בקר:
 .˜ÈÏ„Ó ‰È‰ ‰ÓÓÂ 19הנרות בי הערבי:
 .ÌÈÈÒÓ ‰È‰ ‰·Â 20הטבת הנרות שדלק כל היו ואינו מטיבו עד הערב ומשנה
זו בת''כ שנויה וסבירא ליה דמזרח ומערב מונחי והכי תניא לעיל מיניה
להעלות נר תמיד שתהא נר מערבי תמיד שממנו יהא מתחיל ובו יהא מסיי
ומדלא כתיב להעלות נרות ש''מ הוקבע נר אחד להתחיל בו בכל יו וזהו נר
מערבי השני של מזרח והכי תנ )תמיד לג (.נכנס ומצא נרות מזרחי דולקות
מדש המזרחי ומניח את המערבי דולק שממנו מדליק את המנורה בי הערבי
מצאו שכבה כגו משמת שמעו הצדיק מדליקו ממזבח העולה ונראה בעיני
דאמור רבנ קביעותא בנר שני משו דאי מעבירי על המצות וכי עייל בהיכל
בקמא פגע ברישא וביה לא מצי לאתחולי דכתיב יערו ,אותו לפני ה' צרי ,שיהא
אחד חוצה לו דאי לא לא קרינ ביה לפני ה' והכי אמרינ במנחות )צח (:דכתיב
בנר מערבי לפני ה' מכלל דכולהו לאו לפני ה' כו' ובה היה מסיי ההטבה לפי
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נב

והא הכא 
כיו דקביעי נרות 
לא סגיא דלא משקיל ואדלוקי;
וקשיא,נח בי למא דאמר :משו בזויי מצוה,
ובי למא דאמר :משו אכחושי מצוה!?
תרגמא ¯· :‡ÙÙ
בפתילות ארוכות.
סו 2סו,2
למא דאמר :משו אכחושי מצוה  קשיא!?
קשיא.

דף כג.

לא עשה ולאס כלו;
אי אמרת בשלמא  הדלקה עושה מצוה,
הדלקה במקומו בעינ ,
משו הכי לא עשה ולאסא כלו;
אלא אי אמרת  הנחה עושה מצוה,
אמאי לא עשה ולא כלו?
הת נמי 
סב
הרואה אומר לצורכו הוא דאדלקה.

1

14

2

3

4

כג.

תא שמע:
דאמר ¯·* :ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
עששית שהיתה דולקת והולכת כל היו כולו,
למוצאי שבת מכבה ומדליקה;
אי אמרת בשלמא הדלקה עושה מצוה 
שפיר;
אלא אי אמרת הנחה עושה מצוה,
האי מכבה ומדליקה?
מכבה ומגביהה ומניחה וחוזרסג ומדליקה מיבעי ליה!
ועוד 
מדקא מברכינ :
אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה,
שמע מינה  הדלקה עושה מצוה;
שמע מינה.
15

מאי הוי עלה?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
חזינא 
אי הדלקה עושה מצוה  מדליקי מנר לנר,
ואי הנחה עושה מצוה  אי מדליקי מנר לנר;
דאיבעיא להו:
הדלקה עושה מצוה,
או הנחה עושה מצוה?
5

7

6

8

תא שמע:
דאמר ¯·‡:
היה תפוש נר חנוכה ועומד 
לא עשה ולא כלו;
שמע מינה  הנחה עושה מצוה?
הת 
הרואה אומר לצורכו הוא דנקיט לה.
9

16

17

10

11

והשתא דאמרינ הדלקה עושה מצוה,
הדליקה חרש שוטה וקט  לא עשה ולא כלו.
אשה  ודאי מדליקה,
דאמר ¯· :ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È Èנשי חייבות בנר חנוכה,
שא 2ה היו באותו הנס.
18

תא שמע:
דאמר ¯·‡:
נט
הדליקה בפני והוציאה לחו%
12

אמר ¯· ˘˘˙:
אכסנאי חייב בנר חנוכה.

13

19

רש"י

שהשאר היה מטיב שחרית וזו מטיב בי הערבי ואוחז הישנה בידו או מניחה
בכלי עד שנות שמ ופתילה ומדליקה ומדליק ממנה את השאר והא דאמרינ
בסדר יומא )לג (:הטבת ה' נרות קוד להטבת ב' נרות משמע כולהו הוה מטיב
שחרית וילי 2לה מקראי היינו בשלא הי' הנס מתקיי והי' מוצאו שכבה דלא
סמ ,קרא אניסא וכל זמ שהיו ישראל חביבי היה דולק כל היו והיינו עדותה:
 .˙Â¯ ÈÚÈ·˜„ ÔÂÈÎ ‡Î‰ ‡‰Â 1במנורה ולא היה יכול לנתק נר מערבי מ
המנורה להדליק בו האחרי על כרחי ,הא דקתני ממנה הי' מדליק לא סגי דלאו
משקל קינסא:
 .È˜ÂÏ„‡Â 2לקינסא מנר מערבי ובההיא קינסא מדליק את השאר:
 .˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÏÈ˙Ù· 3כל הפתילות יוצאות חו %לנרותיה עד שמגיעות זו לזו
ומדליק ממנה הסמוכה לה והשאר זו מזו:
 .'ÂÎ „''ÓÏ ÛÂÒ ÛÂÒ 4דהא לדידיה משרגא לשרגא אסור:
 .‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ‰˜Ï„‰ È‡ 5אי המצוה של חנוכה תלויה בהדלקה מדליקי
כדאשכח במנורה:
 .‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ‰Á‰ È‡Â 6ועיקר מצותה תליא בהנחה:
 .¯Ï ¯Ó ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ 7דהדלקה לאו מצוה היא כולי האי:
 .Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡„ 8גרסי' כלומר דהא מילתא כבר איבעיא ל ומפשטא דההיא
בעיא מיפשטא ל ה:,
 .‰ÎÂÁ ¯ ˘ÂÙ˙ ‰È‰ 9בידו משהדליקה עד שכבתה:
 .„ÓÂÚÂ 10לאו דוקא אלא כ לשו התלמוד^:
 .ÂÎ¯ˆÏ 11להשתמש וליכא היכר ניסא:
 .ÌÈÙ· 12בבית:

אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
מריש כי הוינא בי רב 
משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא,
בתר דנסיבי איתתא 
אמינא השתא ודאי לא צריכנא,
דקא מדליקי עלי בגו ביתאי.
20

21

22

רש"י

 .ıÂÁÏ ‰‡ÈˆÂ‰Â 13כדאמר לעיל דצרי ,להניחה על פתח ביתו מבחו:%
.ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰˘Ú ‡Ï ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ‰˜Ï„‰ ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 14
דכיו דזו היא מצותה צרי ,שתיעשה במקו חיובא:
 .˙È˘˘Ú 15כלי גדול של זכוכית בלעז לנטרנ''א :
 .˙˜ÏÂ„ 16שהדליקה למצות חנוכה בע''ש:
 .‰˜ÈÏ„ÓÂ 17למצות הלילה:
 .Ò‰ Â˙Â‡· ÂÈ‰ 18שגזרו יווני על כל בתולות הנשואות להיבעל להגמו ^
תחלה ועל יד אשה נעשה הנס:
 .È‡ÒÎ‡ 19אורח:
 .È·ÈÒ„ ¯˙· 20ופעמי שהייתי אכסנאי ללמוד תורה:
 .ÈÏÚ 21בשבילי:
 .È‡˙È· Â‚· 22בביתי:
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נג

אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
כל השמני כול יפי לנר,
ושמ זית מ המובחר.
אמר ‡·:ÈÈ
מריש הוה מהדר מר אמשחא דשומשמי,
אמר :האי משי ,נהוריהסד טפי;
כיו דשמע לה להא ד¯·,ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
מהדר אמשחא דזיתא,
אמר :האי צליל נהוריה טפי.

דף כג.

מכא ואיל ,
המדליקע מבר ,שתי,
והרואהעא מבר ,אחת.
מאי ממעט? ממעט זמ .
ונימעוט נס!?
נס כל יומי איתיה.
9

10

1

2

ואמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
כל השמני יפי לדיו,
ושמ זית מ המובחר.
איבעיא להו:
לגבל או לעש ?
תא שמע:
סה
דאמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
כל השמני יפי לדיו,
ושמ זית מ המובחר,
בי לגבל בי לעש .
¯· ˘ ‡¯ËÂÊ ¯· Ï‡ÂÓמתני הכי:
כל העשני יפי לדיו,
ושמ זית מ המובחר.
3

עב

מאי מבר?,
אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה.
והיכ צונו!?
¯· ‡ ‡ÈÂאמר:
מ"לֹא ָתס ּור" )דברי יז,יא(.
¯· ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁעג אמר:
יך וְ ַי ֵּג ְד ָך זְ ֵקנ ָ
" ׁ ְש ַאל ָא ִב ָ
ֹאמר ּו לָ ְך" )ש לב,ז(.
ֶיך וְ י ְ
11

12

מתיב ¯· ) Ì¯ÓÚדמאי א:ד(:
הדמאי 
מערבי בו ,ומשתתפי בו,
ומברכי עליו ,ומזמני עליו,
ומפרישי אותו ערו ,ובי השמשות;
ואי אמרת  כל מדרבנ בעי ברכה 
הכא כי קאי ערו ,היכי מבר?,
והא בעינ  "וְ ָהיָה ַמחֲ נ ָ
דו ׁש" )ש כג,טו(,
ֶיך ָק ֹ
וליכא!?
אמר ‡·:ÈÈ
ודאי דדבריה  בעי ברכה,
ספק דדבריה  לא בעי ברכה.
והא יו טוב שני,
דספק דבריה הוא ,ובעי ברכה!?
הת כי היכי דלא לזילזולי בה.
¯·‡ אמר:

4

14

13

16

15

17

18

אמר ¯· :‡Â‰
כל השרפי יפי לדיו,
ושר 2קט 2יפה מכול.

19

5

20

6

21

אמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
המדליק נר של חנוכה צרי ,לבר;,
ו¯· ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯Èסו אמר:
הרואה נר של חנוכה צרי ,לבר.,
סז
מאי מבר?,
אמר ¯· :‰„Â‰È
יו ראשו ,
סח
המדליק מבר ,שלש,
סט
ורואה מבר ,שתי.

22

7

רש"י

8

רש"י

 .‰È¯Â‰ ^ÍÈ˘Ó 1אינו ממהר לכלות כשמ זית:
 .‰È¯Â‰ ÏÈÏˆ 2צלול ומאיר:
 .Ï·‚Ï 3מצאתי בתשוב' הגאוני' שמעשני כלי זכוכית בעש שמ זית עד
שמשחיר וגורר השחרורי' ונות בו שמ קימעא ומגבל בו ומייבשו בחמה
וממחה אותו לתו ,הדיו:
 .Ô˘ÚÏ 4נמי כדפרישית:
 .Û¯˘ 5גומ''א :
 .ÛË˜ 6פרוניי''ל של יער כמו שאנו עושי משל שר:2
 .‰‡Â¯‰ 7העובר בשוק ורואה באחד החצרות דולק ומצאתי בש רבינו יצחק
ב יהודה שאמר מש רבינו יעקב דלא הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא הדליק
בביתו עדיי או ליושב בספינ':

 .ÌÈ˙˘ Í¯·Ó ‰‡Â¯‰ 8שעשה נסי ושהחיינו שאי עליו לבר ,להדליק דהא לא
אדליק איהו:
 .ËÚÓÓ È‡Ó 9המדליק בשאר ימי איזו מ השלש ממעט:
 .‰È˙È‡ ÈÓÂÈ ÏÎ 10שהרי כל שמנה הדליקו מ הפ ,אבל זמ משהגיענו
להתחלת זמ הגיענו:
 .ÂÂˆ ÔÎÈ‰ 11הא לאו דאורייתא היא אלא מדבריה:
 .¯ÂÒ˙ ‡ÏÓ 12מ הדבר אשר יגידו ל ,וגו':
 .Â· ÔÈ·¯ÚÓ 13עירובי חצרות ותחומי :
 .Â· ÔÈÙ˙˙˘Ó 14במבוי דאי בעי מפקר לנכסיה והוה עני וחזי ליה כדתנ
מאכילי את העניי דמאי הלכ ,חשוב דידיה:
 .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·ÓÂ 15המוציא:
 .ÂÈÏÚ ÔÈÓÊÓÂ 16ברכת הזימו :
 .Â˙Â‡ ˘È¯ÙÓÂ 17אד שהוא ערו כלומר דלא צרי ,לברוכי עליה בהפרשתו:
 .˘Â„˜ ÍÈÁÓ ‰È‰Â 18ולא יראה ב ,ערות דבר אפילו דבור דהזכרת הש לא
יראה ב ,ערות דבר:
 .Ì‰È¯·„„ È‡„Â 19כגו נר חנוכה:
 .Ì‰È¯·„„ ˜ÙÒ 20כגו דמאי שהפרשתו אינה אלא מספק:
 .‰Î¯· ÈÚ·Â 21קדוש היו:
 .¯Ó‡ ‡·¯ 22ספק דדבריה בעי ברכה ודמאי אפילו ספק לא הוי אלא חומרא
בעלמא דרוב עמי האר %מעשרי :
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רוב עמי האר %מעשרי ה .
אמר ¯· :‡Â‰
חצר שיש לה שני פתחי 
צריכה שתי נרות.
אמרעד ¯·‡:
לא אמר אלא משתי רוחות,
אבל מרוח אחת  לא צרי.,
מאי טעמא?
אילימא  משו חשדא;
חשדא דמא ?
אילימא  חשדא דעלמא;
אפילו מרוחעה אחת נמי ליבעי!
אי חשדא דבני מתא 
אפילו משתיעו רוחות נמי לא ליבעי!?
לעול,
משו חשדא דבני מתא,
עח
וזימני דחלפיעז בהא ,ולא חלפי בהא,
ואמרי:
כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק,
בה ,פיתחא נמי לא אדליק.
1

דף כג:

שלא יהיו עוברי ושבי אומרי:
תבא מארה לאד שלא הניח פאה בשדהו.
ומשו בל " ְת ַכ ּ ֶלה" )ויקרא יט,ט(.
אטו כולהו לאו משו בל " ְת ַכ ּ ֶלה" נינהו!?
אמר ¯·‡:
מפני הרמאי .
11

12

13

2

3

4

5

אמר ¯·  ‰ÙÈ„¯ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯· :‡Â‰
נר שיש לה שני פיות 
עולה לשני בני אד.
אמר ¯·‡:
מילא קערה שמ  ,והקיפה פתילות,
אפא כפה עליה כלי 
עולה לכמה בני אד;
לא כפה עליה כלי 
פב
עשאה כמדורה,
ואפילו לאחד נמי אינה עולה.
14

15

אמר ¯·‡:
פשיטא לי 
נר ביתו ונר חנוכה 
נר ביתו עדי ,2משו שלו ביתו;
נר ביתו וקידוש היו 
נר ביתו עדי ,2משו שלו ביתו.
בעי ¯·‡:
נר חנוכה וקידוש היו,
מהו?
קידוש היו עדי ,2משופג דתדיר;
או דילמא 
נר חנוכה עדי 2משו פרסומי ניסא?
בתר דבעיא,פד הדר פשטה:
נר חנוכה עדי ,2משו פרסומי ניסא.
16

17

עט

ומנא תימרא דחיישינ לחשדא?
דתניא:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
בשביל ארבעה דברי
אמרה תורה להניח פיאה בסו 2שדהו:
מפני גזל עניי ,ומפני ביטול עניי,
ומפני החשד ,ומשו בל " ְת ַכ ּ ֶלה" )ויקרא יט,ט(.
מפני גזל עניי.
שלא יראה בעל הבית שעה פנוייה,
ויאמר לקרובו עני :הרי זו פאה* .
ומפני ביטול עניי.
פ
שלא יהו עניי יושבי ומשמרי ואומרי:
עכשיו מניח בעל הבית פאה.
ומפני חשד.
6

7

8

כג:

9

אמר ¯· :‡Â‰
הרגיל בנר חנוכה  הויי ליה בני תלמידי חכמי;
פה

1

10

רש"י
רש"י

 .ÌÈÁ˙Ù '· ‰Ï ˘È˘ ¯ˆÁ 1שיש לבית ב' פתחי פתוחי לחצר צריכ' שתי
נרות נר לכל פתח כדמפ' טעמא משו חשדא שהרואה יהא סבור שהבית חלוק
והרי הוא של שני בני אד ויאמרו האחד אינו מקיי מצות נר:
 .˙ÂÁÂ¯ '·Ó 2אחד בצפו ואחד במזרח:
 .‡ÓÏÚ„ ‡„˘Á 3בני עיר אחרת העוברי מש בשוק:
 .ÈÓ ˙Á‡ ÁÂ¯Ó 'ÈÙ‡ 4סבורי ה שהבית חלוק מתוכו:
 .‡˙Ó È·„ ‡„˘Á È‡Â 5שיודעי שאי חלוק:
 .Â‰„˘ ÛÂÒÏ 6בגמר קצירו כדכתי' לא תכלה משמע בשעת כילוי ולא שיקצה
אותה קוד לכ :
 .ÌÈÈÚ ÏÂË· ÈÙÓ 7וכולהו מפרש להו:
 .‰ÈÂÙ ‰Ú˘ 8שאי עניי אצלו ויאמר לקרובו עני מהר וטול כא עד שלא
יבאו אחרי אבל עכשיו שמניחה בגמר קציר השד' העניי רואי ובאי :
 .ÌÈÈÚ ÏÂË· ÈÙÓÂ 9שלא היו יודעי מתי יקצור אות:

 .„˘Á‰ ÈÙÓ 10שהעוברי רואי בגמר קצירו שהוא מכלה את הכל לא ידעו
שנתנה כבר:
 .‰ÏÎ˙ ‡Ï ÌÂ˘ÓÂ 11דמשמע שעת כילוי:
 .Â‰ÏÂÎ ÂË‡ 12הני דאמר לא טעמא דלא תכלה קא מפרשי מאי שנא שעת
כילוי:
 .ÔÈ‡Ó¯‰ ÈÙÓ ‡·¯ ¯Ó‡ 13העוברי על לא תכלה ואומרי כבר הנחנוה:
 .˙ÂÈÙ È˙˘ 14שהנרות שלה של חרס ה ומכוסי ועושי לו נקב בצדי כסויו
להכניס לו הפתילה והוא הפה ולמעלה בכיסויו יש נקב קט וג חלל יש למעלה
מ הכסוי וממלאו שמ והוא נכנס דר ,הנקב מעט מעט א יש בו שני נקבי
משני צדדי עולה לשני בני אד .למהדרי העושי נר לכל אחד ואחד:
 .‰¯Â„ÓÎ ‰‡˘Ú 15שהאש מתחברת לאמצעיתה ואינו דומה לנר:
 .‰ÎÂÁ ¯Â Â˙È· ¯ 16נר ביתו בשבת והוא עני ואי לו כדי לקנות שמ לשתי
נרות:
 .Â˙È· ÌÂÏ˘ 17והכי אמרינ לקמ )כה (:ותזנח משלו נפשי זו הדלקת נר בשבת
שבני ביתו מצטערי לישב בחש:,

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

במה מדליקין פרק שני שבת

נה

הזהיר במזוזה  זוכה לדירה נאה;
הזהיר בציצית  זוכה לטלית נאה;
הזהיר בקידוש היו  זוכה וממלא גרבי יי .
¯·  ‡Â‰הוה רגיל דהוה חלי 2ותני
אפתחא ד‡· ÔÈפו ‚¯‡,
פז
חזא דהוה רגיל בשרגא,
אמר :תרי גברי רברבי נפקי מהכא.
נפקי מינייהו  ¯· ‡ ÔÈ·‡ ¯· È„Èו¯· .ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ
2

3

4

5

16

17

19

6

7

ולא בשמן שריפה וכו'.
מאי שמ שריפה?
אמר ¯·:‰
שמ של תרומה שנטמאה.
ואמאי קרו לה שמ שריפה?
הואיל ולשריפה עומד.
ובשבת מאי טעמא לא?
מתו ,שמצוה עליו לבערו 
גזרה שמא יטה.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אלא מעתה 
ביו טוב לישתרי!
אלמה תנ )כא ב(:
אי מדליקי בשמ שריפה ביו טוב!?
גזרה יו טוב אטו שבת.
18

¯·  ‡„ÒÁהוה רגיל דהוה חלי 2ותני
אפיתחא דבי נשא ד¯· ˘,È·ÊÈ
פח
חזא דהוה רגיל בשרגא,
אמר :גברא רבא נפק מהכא.
נפק מינייהו ¯· ˘.È·ÊÈ
דביתהו ד¯·  ÛÒÂÈהות מאחרא ומדלקה,
אמר לה ¯· :ÛÒÂÈ
תניא:

דף כד.

פט

¯·  ‡„ÒÁאמר:
לשמא יטה  לא חיישינ ;
"לֹא י ִָמ ׁיש ַע ּמ ּוד ֶה ָענָ ן ֹיו ָמם וְ ַע ּמ ּוד ָה ֵא ׁש לָ יְ לָ ה" )שמות יג,כב(,
אלא הכא ביו טוב שחל להיות ערב שבת עסקינ ,
מלמד 
לפי שאי שורפי קדשי ביו טוב.
צ
,
האש
לעמוד
משלי
ענ
ה
שעמוד
והא מדקתני סיפא )ש(:
.
הענ
וד
לעמ
משלי
האש
ועמוד
אי מדליקי בשמ שריפה ביו טוב;
צא
סברה לאקדומי,
מכלל דרישא לאו ביו טוב עסקינ !?
אמר לה ההוא סבא:
אמר ¯· :‡¯ÂÒÓ ‡ÈÁ
תנינא:
מה טע קאמר,
ובלבד שלא יקדי ושלא יאחר.
מה טע אי מדליקי בשמ שריפה ביו טוב?
כד .לפי שאי שורפי קדשי ביו טוב* .
אמר ¯·‡:
דרחי רבנ  הוו ליה בני רבנ ,
תניא כוותיה ד¯· :‡„ÒÁ
דמוקיר רבנ  הוו ליה חתנוותא רבנ ,
כל אלו שאמרו אי מדליקי בה בשבת,
דדחיל מרבנ  הוא גופיה הוי צורבא מרבנ ,
מדליקי בה ביו טוב,
ואי לאו בר הכי הוא 
חו %משמ שריפה,
משתמע מיליה כצורבא מרבנ .
לפי שאי שורפי קדשי ביו טוב.
8

20

9

10

11

12

14

13

15

רש"י

 .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ· 1דכתיב )משלי ו( כי נר מצוה ותורה אור על ידי נר מצוה
דשבת וחנוכה בא אור דתורה:
 .‡¯‚ ÔÈ·‡ È·¯„ 2חרש עצי:
 .‡‚¯˘· 3דשבת:
 .È˙Â ÛÈÏÁ 4עובר ושונה כלומר עובר תמיד:
 .‡˘ È·„ 5אביו ואיכא דאמרי חמיו:
 .Â‰ÈÈÈÓ ˜Ù 6דחתנו כבנו:
 ^.‰˜Ï„ÓÂ ‰¯Á‡Ó 7נר של שבת סמו ,לחשכה:
 .˘ÈÓÈ ‡Ï 8קרא יתירא הוא לה ,דרשה דהא כתיב וה' הול ,לפניה יומ:
 .ÔÚ‰ „ÂÓÚ 9של יו משלי אורו לעמוד האש שהיה עמוד האש בא קוד
שישקע עמוד הענ אלמא אורח ארעא בהכי:
 .ÈÓÂ„˜‡Ï 10בעוד היו גדול:
 .‡È˙ 11שונה אני:
 .ÌÈ„˜È ‡Ï˘ 12דלא מינכרא שהיא של שבת:
 .ÌÈÁ¯„ 13אוהב:
 .Ô·¯ ÔÈ· ‰ÈÏ ÂÂ‰ 14ואהבתו עליה כאב על ב :
 .ÈÎ‰ ¯· Â‡Ï È‡Â 15שאינו רגיל לעסוק בתורה:

איבעיא להו:
מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזו ?
כיו דמדרבנ הוא  לא מדכרינ ;
או דילמא 
משו פרסומי ניסא  מדכרינ ?
אמר ¯·‡ אמר ¯·  ‰¯ÂÁÒאמר ¯· :‡Â‰
21

22

רש"י

 .„ÓÂÚ ‰ÙÈ¯˘ÏÂ 16שאסור באכילה:
 .Â¯Ú·Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ˘ 17דילמא אתי ביה לידי תקלה דאכילה:
 .‰ËÈ ‡Ó˘ 18כדי שיתבער מהר:
 .·ÂË ÌÂÈ· 19דליכא למיחש להטייה לישתרי:
 .˙·˘ ·¯Ú· 20והוא צרי ,להדליקה מבעוד יו נמצא שור 2קדשי ביו''ט
ולקמ בפרקי )כד (:ילפינ מקראי דאי שורפי :
 .ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· 21בתפלה פשיטא ל שהרי להלל ולהודאה נקבעו כדאמרינ
לעיל:
 .ÔÈ¯ÎÊÓ ‡Ï 22לא חייבו להזכיר:
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אינו מזכיר,
וא בא להזכיר  מזכיר בהודאה.
1

דף כד:

ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה,
ואומר מעי המאורע בשומע תפלה,
וא לא אמר  אי מחזירי אותו,
ואי בה קדושה על הכוס,
ואי בה הזכרה בברכת המזו .
8

9

¯·  ‰„Â‰È ¯· ‡Â‰איקלע לבי ¯·‡,
סבר לאדכורי בבונה ירושלי.
אמר ליה ¯·‡:צב כתפלה,
מה תפלה  בהודאה,
א 2ברכת המזו  בהודאה.
צג
¯· ‡ÁÙ ˜ÁˆÈ Èאיקלע לבי ריש גלותא,
צד
סבר לאדכורי בבונה ירושלי.
צה
אמר ליה ¯· ˘˘˙ :כתפלה,
צו
מה תפלה  בהודאה,
צז
א 2ברכת המזו  בהודאה.

10

2

איבעיא להו:
מהו להזכיר של חנוכה במוספי ?
כיו דלית ביה מוס 2בדידיה  לא מדכרינ ,
או דילמא 
יו הוא שנתחייבקא בארבע תפלות?
¯·  ‡Â‰ו¯·  ‰„Â‰Èדאמרי תרוייהו :אינו מזכיר;
¯·  ÔÓÁו¯· ÔÁÂÈ Èדאמרי תרוייהו :מזכיר.

3

איבעיא להו:
מהו להזכיר שלצח ראש חודש בברכת המזו ?
א תימצי לומר בחנוכה דרבנ  לא צרי,,
ראש חודש דאורייתא  צרי;,
או דילמא 
כיו דלא אסור בעשיית מלאכה 
לא מזכרינ ?
¯· אמר :מזכיר;
¯· ‡ÈÁ Èאמר :אינו מזכיר.
אמר ¯· :‡˜È¯Ê
נקוט ד¯· ביד,,
דקאי ¯· ‡ÈÚ˘Â‡ Èכוותיה,
דתני ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
ימי שיש בה קרב מוס,2
כגו ראש חודש ,וחולו של מועד 
ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה,
ואומר מעי המאורע בעבודה,
וא לא אמר  מחזירי אותו,
ואי בה קדושה על הכוס,
ויש בה הזכרה בברכת המזו ;
וימיצט שאי בה קרב מוס,2
כגו שני וחמישי ותעניות ומעמדות;
שני וחמישי מאי עבידתייהו?
אלא,
שני וחמישי שלק תעניות ומעמדות;

11

12

אמר ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
הא ד¯·  ‡Â‰ו¯·   ‰„Â‰Èד¯· היא,
דאמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
ראש חדש שחל להיות בשבת 
המפטיר בנביא בשבת  אינו צרי ,להזכיר של ראש חדש,
שאילמלא שבת  אי נביא בראש חדש.
מי דמי?
הת  נביא בראשקג חדש ליכא כלל,
הכא  איתיה בערבית ושחרית ומנחה!?
אלא להא דמיא:
דאמר ¯· ‡ ÈÂ·„Áאמר ¯·  ‰˙Óאמר ¯·:
יו טוב שחל להיות בשבת,
המפטיר בנביא במנחה בשבת 
אינו צרי ,להזכיר של יו טוב,
כד :שאילמלא שבת  אי נביא במנחה ביו טוב* .
קב

13

14

15

1

4

5

7

6

רש"י

 .¯ÈÎÊÓ ÂÈ‡ 1אינו צרי ,להזכיר:
 .‰ÏÙ˙ ‰Ó 2בברכת הודאה דהא כולה מילתא דחנוכה עיקרה להודאה נתקנה:
 .‰‡„Â‰· 3בברכת האר:%
 .‰„Â·Ú· Ú¯Â‡Ó‰ ÔÈÚÓ ¯ÓÂ‡Â 4לבקש רחמי על ישראל ועל ירושלי להשיב
עבודה למקומה לעשות קרבנות היו:
 .È˘ÈÓÁÂ È˘ 5משמע של כל שבתות השנה ומאי עבידתייהו לזוכר ולחלק
משאר ימות השנה:
 .˙ÂÈÚ˙ Ï˘ 6שהיו גוזרי תעניות על הגשמי שני וחמישי ]ושני[ במס' תענית
)י:(.

רש"י

 .˙Â„ÓÚÓ Ï˘Â 7כלומר לימי של מעמדות שהיו מתעני ארבעה תעניות בשבת
שני ושלישי ורביעי וחמישי ומעי המאורע דידהו תפלת תענית:
 .˙È·¯Ú 8לילי כניסת ואע''פ שאוכל ושותה כל הלילה מתפלל תפלת תענית
מאחר שנכנס היו והכי נמי אמר רב הונא במסכת תענית )יא (:יחיד שקבל עליו
תענית א 2על פי שאוכל ושותה כל הלילה מתפלל תפלת תענית .ובתשו'
הגאוני מצאתי ברייתא שנו רבותינו פעמי שאד שרוי בתענית ואינו מתפלל
ופעמי שאינו שרוי בתענית ומתפלל הא כיצד כא בכניסתה כא ביציאתה
כלומר ערב תענית אע''פ שעתיד לאכול לאחר תפלה מתפלל תפלת תענית וליל
מחרתו א 2על פי שעודנו בתענית כשמתפלל תפלת ערבית אינו מתפלל תפלת
תענית וסו 2דברי הגאוני כתבו אבל אי אנו רגילי לומר ערבית ואפילו
שחרית שמא יארע לו אונס חולי או בולמוס ויטעו כלו ונמצא שקר בתפלתו:
 .Â˙Â‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ 9דלאו דאורייתא נינהו:
 .ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· 10של ערבית בכניסתו וכ''ש ביציאתו שכבר עבר היו:
 .ÔÈÙÒÂÓ· ‰ÎÂÁ Ï˘ 11בתפלת מוספי דשבת ור''ח שבתו ,ימי חנוכה מהו
להזכיר על הניסי בהודאה:
 .˙ÂÏÈÙ˙ '„· 12ערבית ושחרית ומוס 2ומנחה וכיו שחובת תפלה זה היו
אינה פחותה משאר תפלות של יו:
 .Á''¯· ‡È· ÔÈ‡ 13הכא נמי הואיל אלמלא ר''ח אי מוספי בחנוכה לא בעי
לאזכורי:
 .‰ÁÓÂ (˙È·¯ÚÂ ˙È¯Á˘·) ‰È˙È‡ ‡Î‰ 14וכיו שהיו מחויב בארבע תפלות
כזו כ זו:
 .˙·˘· ‰ÁÓ· ‡È·· ¯ÈËÙÓ‰ 15מצאתי בתשובת הגאוני שהיו רגילי
לקרות בנביא בשבתות במנחה עשרה פסוקי ובימי פרסיי גזרו שמד^ שלא
לעשות וכיו שנסתלקו נסתלקו:
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נז

ולית הילכתא ככל הני שמעתתא,
אלא כי הא דאמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
יו הכפורי שחל להיות בשבת,
המתפלל נעילה 
צרי ,להזכיר של שבת,
יו הוא שנתחייב בארבע תפלות.
2

3

דף כד:

ו ÌÈÓÎÁמתירי בכל השמני:
בשמ שומשמי  ,בשמ אגוזי ,בשמ צנונות,
בשמ דגי ,בשמ פקועות,
בעטר ובנפט;
¯· ÔÂÙ¯Ë Èאומר:
אי מדליקי אלא בשמ זית בלבד.
15
17

16

18

19

4

קשיא הילכתא אהילכתא,
אמרת :הילכתא כ¯·,ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
וקיימא ל הילכתא כ¯·‡,
דאמר ¯·‡:
יו טוב שחל להיות בשבת,
שליח ציבור היורד לפני התיבה ערבית 
אינו צרי ,להזכיר של יו טוב,
שאילמלא שבת אי שליח צבור יורד ערבית ביו טוב!?
הכי השתא?
הת  בדי הוא דאפילו בשבת נמי לא צרי,,
ורבנ הוא דתקינוקד משו סכנה;
אבל הכא  יו הוא שנתחייב בארבע תפלות.
5

6

גמרא:
מאי טעמא?
לפי שאי שורפי קדשי ביו טוב.
מנהני מילי?
אמר :‰È˜ÊÁ
וכ תנא „·:‰È˜ÊÁ È
אמר קרא )שמות יב,י(:
20

תו ִתיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד ּב ֶֹקר,
"וְ ל ֹא ֹ
וְ ַה ּנ ָֹתר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד ּב ֶֹקר ָּב ֵא ׁש ִּת ְ ׂשרֹפ ּו",

קה

שאי תלמוד לומר " ַעד ּב ֶֹקר",
מה תלמוד לומר " ַעד ּב ֶֹקר"?
בא הכתוב לית לו " ּב ֶֹקר" שני לשריפתו.
21

22

ולא באליה כו'.
 ÌÈÓÎÁהיינו ˙‡ ˜?!‡Ó
איכא בינייהו:
ד¯· ·¯ ‡Âאמר ¯·,
ולא מסיימי.
7

‡· ÈÈאמר:
אמר קרא )במדבר כח,י(:

8

9

23

10

משנה )ב(:
אי מדליקי בשמ שריפה ביו טוב.
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
אי מדליקי בעטר מפני כבוד השבת;
11

12

13

"עֹלַ ת ׁ ַש ַּבת ְּב ׁ ַש ַּב ּת ֹו",
ולא עולת חול בשבת,
ולא עולת חול ביו טוב.
¯·‡ אמר:
אמר קרא )שמות יב,טז(:

14

"ה ּוא לְ ַב ּד ֹו י ֵָע ֶׂשה לָ ֶכם",
קו
"ה ּוא" ,ולא מכשיריו,
"לְ ַב ּד ֹו" ,ולא מילה שלא בזמנה,
24

25

26

רש"י

 .·ÂË ÌÂÈ· ‰ÁÓ· ‡È· ÔÈ‡ 1וא 2על גב דאיתיה שחרית הואיל ומנחה לאו
משו יו טוב אתי לא מזכרינ :
 .‡˙˙ÚÓ˘ È‰ ÏÎÎ 2רב הונא ורב יהודה ורב גידל ורב אחדבוי אלא כתפלה
אחת כ ,חברתה לכל דבר היו ומזכיר:
 .˙·˘ Ï˘ ¯ÈÎÊ‰Ï ÍÈ¯ˆ 3לומר ותת לנו את יו המנוח ואת יו הכפורי הזה
וחות מקדש השבת ויוה''כ ואע''פ שאי תפלת נעילה בשבת:
 .˙ÂÏÙ˙ '„· ·ÈÈÁ˙˘ ‡Â‰ ÌÂÈ 4לאו תפלת הלילה בכלל אלא תפלות היו
שחרית מוס 2מנחה ונעילה:
 .˙È·¯Ú „¯ÂÈ‰ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ 5המתפלל ברכת מעי שבע קונה שמי ואר %מג
אבות בדברו:
 .˙ÎÒ ÌÂ˘Ó 6מזיקי שלא היו בתי כנסיות שלה בישוב וכל שאר לילי החול
היו עסוקי במלאכת ובגמר מלאכת מתפללי ערבית בבית ולא היו באי
בבית הכנסת אבל לילי שבת באי בבית הכנסת וחשו שיש שאי ממהרי לבא
ושוהי לאחר תפלה לכ ,האריכו תפלת הצבור:
 7הכי גרסינ  .Ï˘Â·Ó ·ÏÁ· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ¯ÓÂ‡ ÌÂÁוהוא מהות:,
 .˜''˙ ÂÈÈ‰ 8דאמר ולא בחלב כל חלב במשמע:
 .‡Â¯· ·¯„ 9דשרי ע''י תערובת שמ כל שהוא:
 .ÈÓÈÈÒÓ ‡ÏÂ 10אי ניכר מי אוסר ומי מתיר:
 .‰ÙÈ¯˘ ÔÓ˘ :'È˙Ó 11שמ של תרומה טמאה ובגמ' מפרש טעמא:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ 12בשבת:
 .Ô¯ËÚ 13פסולתא דזיפתא:

רש"י

 .˙·˘‰ „Â·Î ÈÙÓ 14שריחו רע:
 .'ÂÎ ÔÈÓ˘ÓÂ˘ ÔÓ˘ 15מסקנא דמילתא דחכמי היא:
 .˙ÂÂˆ 16צנו :
 .ÌÈ‚„ ÔÓ˘ 17מקרבי דגי שנימוחו:
 .˙ÂÚÂ˜Ù 18דלעת מדברי:
 .ËÙ 19מי שמ שריחו רע כדאמרינ בסדר יומא )לט (.בא למדוד נפט אומרי
לו מדוד לעצמ ,שאי אד רוצה לסייעו:
 .ÈÏÈÓ È‰Ó :'Ó‚ 20דאי שורפי דאי לא ממעט לה קרא אית ל למימר ליתי
עשה דבאש תשרופו וידחה את לא תעשה כל מלאכה:
 .¯˜· „Ú Ï''˙ ÔÈ‡˘ 21זימנא אחריתי אלא והנותר ממנו באש תשרופו דהא
כתיב עד בקר ברישא:
 .È˘ ¯˜· 22שהוא חולו של מועד והכי משמע והנותר ממנו לבקר ראשו עד
בקר שני המתינו ותשרפהו:
 .ÏÂÁ ˙ÏÂÚ 23כגו אברי תמיד של ערב יו''ט שלא הוקטרו מבעוד יו אי
מעלי אות משחשכה וכ''ש קדשי פסולי לא שרפינ :
 .Â„·Ï ‡Â‰ 24קראי יתירי נינהו דמצי למכתב א ,אשר יאכל לכל נפש יעשה
לכ:
 ^.'È¯È˘ÎÓ 25מכשירי האוכל כגו לעשות שפוד וסכי ותנור וכירי:
 .Â„·Ï 26למעוטי מילה שלא בזמנה דלא דחיא שבת ויו''ט דאי לא מעטיה קרא
אתיא בק''ו דתידחי בפ' ר' אליעזר )לקמ קלב (:דהכי תניא הת ומה צרעת
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נח

דאתיא בקל וחומר.
¯· ‡˘ Èאמר:

קז

תון" )ויקרא כג,לט( * ,עשה הוא,
כהַ ׁ " .ש ָּב ֹ
והוה ליה יו טוב עשה ולא תעשה,
ואי עשה דוחה את לא תעשה ועשה.
1

3

2

ביו טוב הוא דאסיר,
הא בחול שפיר דמי;
מאי טעמא?
קח
אמר ¯·‡:
קט
כש שמצוה לשרו 2את הקדשי שנטמאו 
כ ,מצוה לשרו 2את התרומה שנטמאת;
ואמרה תורה:
בשעת ביעורה  תהנהקי ממנה.
4

5

8

9

11

10

12

14

15

16

"וַ אֲ נִ י ִה ּנֵה נָ ַת ִּתי לְ ָך ֶאת ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְּתר ּומ ָֹתי",
בשתי תרומות הכתוב מדבר,
אחת  תרומה טהורה,
ואחת  תרומה טמאה,
ואמר רחמנא" :לְ ָך",
של ,תהא להסיקה תחת תבשיל.,

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
אמר קרא )דברי יח,ד(ִּ " :ת ּ ֶתן ּל ֹו",
" ּל ֹו" ,ולא לאורו,
מכלל דבת אורו הוא.
רבי ישמעאל אומר:
אין מדליקין בעטרן.

ואיבעית אימא  מד¯·,Â‰·‡ È
דאמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
"וְ ל ֹאִ 6ב ַע ְר ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּב ָט ֵמא"
" ִמ ּ ֶמ ּנ ּו"  אי אתה מבעיר,

מה מעשר הקל 
אמרה תורה" :לֹא ִב ַע ְר ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּב ָט ֵמא",
קדש חמור 
לא כל שכ ?
אי הכי 
תרומה נמי ,לימא  קל וחומר הוא!?
הא כתיבִ " :מ ּ ֶמ ּנ ּו".
ומה ראית?
מסתברא קדש לא ממעיטנא,
שכ פנ"קקיא עכ"ס:
פיגול; נותר; קרב ;
מעילה; וכרת; ואסורקיב לאונ .
אדרבה,
תרומה לא ממעיטנא,
שכ מחפ"ז:
כה :מיתה ,קיג חומש * ,ואי לה פדיו  ,ואסורה לזרי!?
הנ ,נפיש .
ואיבעית אימא 
קדש חמור ,שכ ענוש כרת.
13

היכ אמרה תורה?
מד¯· ,ÔÓÁ
דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
אמר קרא )במדבר יח,ח(:

7

דף כה:

17

קיד

)דברי כו,יד(,
רש"י

אבל אתה מבעיר  שמ של תרומה שנטמאת.
ואימא 
" ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" אי אתה מבעיר,
אבל אתה מבעיר שמ של קדש שנטמא!?
לאו קל וחומר הוא?
רש"י

שדוחה את עבודה ועבודה דוחה את השבת מילה שלא בזמנה דוחה אותה דהכי
תניא הת מילה דוחה את הצרעת בי בזמנה בי שלא בזמנה וילי 2לה מקראי
שבת שנדחית מפני עבודה אינו די שתהא מילה שלא בזמנה דוחה אותה אתא
לבדו לאפוקי מהאי ק''ו דלא תדרוש ליה וממילא שמעינ מינה דמצוה שאי
זמנה קבוע ויכול לעשותה למחר אינה דוחה יו טוב וה''ה לשריפת קדשי
טמאי:
 .‡Â‰ ‰˘Ú 1דמשמע שבות בו:
 .‰˘Ú ÔÈ‡Â 2דבאש תשרופו:
 .‰ÁÂ„ 3יו''ט דהוא לא תעשה ועשה ואע''ג דהדלקת נר ביו''ט מלאכה
המותרת היא הואיל והבערת שאר קדשי שאי נהני מה נאסרי ג זו לא יצא
מ הכלל:
 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ÏÂÁ· ‡‰ 4לאיתהנויי מינה:
 .˙‡ÓË˘ ‰ÓÂ¯˙‰ ˙‡ ÛÂ¯˘Ï ‰ÂˆÓ 5דדמיא לקדש ועוד משו תקלה:
 .ÂÓÓ È˙¯Ú· ‡Ï 6במעשר שני כתיב:
 .‡ÓË· 7בי שאני טמא בי שהוא טמא:

 .‡ËÈÚÓÓ ‡Ï ˘„˜ 8מה ,חומרא:
 .ÔÎ˘ 9יש בו חומרי פנקעכ''ס וראוי ג לזו חייבי עליו משו פיגול שחט על
מנת לאכול חו %לזמנו ואכל אפילו בזמנו ומשו נותר חו %לזמנו ממש ולא
חשב מתחלה וקרוי קרב ויש בו מעילה וא 2על גב שקדש )הנותר( לאכילת
כהני אי בה מעילה מ''מ תורת מעילה שייכא ביה א קדשי קדשי ה יש
בה מעילה לפני זריקה לכל הנהנה מה וא קדשי קלי ה יש מעילה
באימוריה לאחר זריקת דמי לאפוקי תרומה דלית בה כלל:
 .˙¯ÎÂ 10לאוכלה בטומאת הגו 2ותרומה במיתה בידי שמי ימיו נקצרי אבל
אינו הול ,ערירי:
 .ÔÂ‡Ï ¯ÂÒ‡ 11ק''ו ממעשר אבל תרומה מותרת לאונ ביבמות בפרק הערל
)ע (:זר זר ב' פעמי זרות אמרתי ל ,ולא אנינות אונ כל זמ שלא נקבר מתו:
 .Ê''ÙÁÓ 12מיתה בידי שמי לזר האוכלה או כה טמא וחומש לזר האוכלה
בשוגג דכתיב )ויקרא כב( כי יאכל קדש בשגגה ויס 2חמישיתו עליו אבל קדש
משעה שיש היתר לכהני כתרומה ויצא מידי מעילה שוב אי חומש בשגגת
אכילתו ויש דמוקמי לה בחומשי דחומשא ולא נהירא דהא רבינ ביה חומש
דחומש בהקדש בפרק הזהב )בבא מציעא נד:(:
 .ÔÂÈ„Ù ‰Ï ÔÈ‡Â 13להוציאה לחולי אבל קדש יש קדש שנפדה כגו שהומ
לפני שחיטה:
 .ÌÈ¯ÊÏ ‰¯ÂÒ‡Â 14לעול אבל קדש יש קדש שמותר לזרי לאחר זריקה כגו
מעשר בהמה ותודה ושלמי:
 .ÔÈ˘ÈÙ Í‰ 15בש:
 .˙¯Î 16עדיפא דאית בה תרי חומרי ימיו נכרתי והול ,ערירי:
 .Â¯Â‡Ï ‡ÏÂ ÂÏ Ô˙˙ Í‚„ ˙È˘‡¯ 17מכא שאי תורמי מ הטמא על הטהור
דכתיב תת לו דבר הראוי לו לאכול ולא לתת לאורו להסיק ומדאיצטרי,
למעוטי מכלל דבת אורו היא להסקה:
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נט

מאי טעמא?
אמר ¯·‡:
מתו ,שריחו רע,
גזרה שמא יניחנה ויצא.
אמר ליה ‡· :ÈÈויצא!?
אמר ליה :שאני אומר :הדלקת נר בשבת  חובה;
קטו
דאמר ¯·  ‡„ÒÁ ·¯ ¯· ÔÓÁאמר ¯· :‡„ÒÁ
ואמרי לה אמר ¯· ÔÁקטז ·¯ ¯·‡ אמר ¯·:
הדלקת נר בשבת  חובה,
רחיצת ידי ורגלי בחמי ערבית  רשות,
ואני אומר :מצוה.

דף כו.

טו ָבה" )ש(.
יתי ֹ
"נָ ׁ ִש ִ
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
זו בית המרח;%
קיט
¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
זו רחיצת ידי ורגלי בחמי ;
¯· ‡ÁÙ ˜ÁˆÈ Èאמר:
זו מטה נאה וכלי נאי שעליה;
¯· ‡·‡ Èאמר:
קכ
זו מטה מוצעת ,ואשה מקושטת ,לתלמיד חכ.

1

2

3

תנו רבנ :
איזהוקכא עשיר?
כל שיש לו נחת רוח בעשרו,
קכב
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ÔÂÙ¯Ë Èאומר:
כל שיש לו מאה כרמי ,ומאה שדות,
ומאה עבדי שעובדי בה ;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
כל שיש לו אשה נאה במעשי;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
כל שיש לו בית הכסא סמו ,לשולחנו.
10

מאי מצוה?
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
כ ,היה מנהגו של ¯·È·¯· ‰„Â‰È Èקיז ‡:È‡ÚÏ
ערב שבת מביאי לו עריבה מלאה חמי ,
ורוח %בה קיח פניו ידיו ורגליו,
ומתעט 2ויושב בסדיני המצוייצי ,
ודומה למלא ,יי צבאות,
והיו תלמידיו מחבי ממנו כנפי כסות ,
אמר לה  :בני,
לא כ ,שניתי לכ )עדויות ד:י(:
סדי בציצית 
· È‡Ó˘ ˙Èפוטרי ;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמחייבי ;
והלכה כדברי ·?!ÏÏ‰ ˙È
ואינהו סברי  גזירה משו כסות לילה.

11

12

4

5

6

7

8

טו ָבה" )איכה ג,יז(.
יתי ֹ
לום נַ ְפ ׁ ִשי נָ ׁ ִש ִ
"וַ ִּתזְ נַח ִמ ּ ׁ ָש ֹ
נַפ ׁ ִשי"?
מאי "וַ ִּתזְ נַח ִמ ּ ׁ ָש ֹ
לום ְ
אמר ¯·:Â‰·‡ È
זו הדלקת נר בשבת.
9

תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אי מדליקי בצרי.
מאי טעמא?
אמר ¯·:‰
מתו ,שריחו נוד,2
גזרה שמא יסתפק ממנו.
אמר ליה ‡·* :ÈÈ
לימא מר  מפני שהוא ע?!2
קכג
חדא ועוד קאמינא,
חדא  מפני שהוא ע;2
ועוד  גזירה שמא יסתפק ממנו.
13

כו.

14

רש"י

 .‡ˆÈÂ 1מאי איכפת ל :
 .‰·ÂÁ 2כבוד שבת הוא שאי סעודה חשובה אלא במקו אור כעי יממא
בפרק בתרא דיומא )עה:(:
 .ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ 3ערבית ליל שבת:
 .ÔÈˆÈÈÂˆÓ‰ ÔÈÈ„Ò· 4סדיני של פשת ובה ציצית של תכלת כלאי אלא
שמותר מ התורה דדרשינ סמוכי לא תלבש שעטנז גדילי תעשה ל) ,מנחות
פ''ד לט:(.
 .Ô˙ÂÒÎ ÈÙÎ ÂÓÓ ÔÈ·ÁÓ 5שהיו לה סדיני שאינ מצוייצי :
 .ÔÈ¯ËÂÙ È‡Ó˘ ˙È· 6וא 2על גב דציצית חובה הוא בכל טליתות שיש לו לאד
ואפילו מונחי בקופסא הני דפשת פטורי משו דכלאי לא שרא רחמנא דלא
דרשי סמוכי :
 .ÔÈ·ÈÈÁÓ ‰''·Â 7דדרשי סמוכי :
] .È¯·Ò Â‰È‡Â 8תלמידיו[ שהיו אוסרי סבור נהי דהלכה כב''ה וחייבי
מדאורייתא מיהו ]רבנ [ גזור בהו משו כסות לילה שמא יהא לו כסות שמיוחד
ללילות ויטיל בו ציצית ונמצא לובש כלאי שלא במקו מצוה דכסות לילה לא
מיחייב בציצית דכתיב וראית אותו וביבמות פרכינ וכי ב''ד מתני לעקור דבר
מ התורה לפטור את החייב ומשני שב ואל תעשה שאני:
 .˙·˘· ¯ ˙˜Ï„‰ 9שלא היה לו ממה להדליק ובמקו שאי נר אי שלו
שהול ,ונכשל והול ,באפילה:

ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתה,
אמרה לה:
זיל איקשיט במשחא דאפרסמא.
אזלא איקשיט.
כי אתת,
אמרה לה :זיל איתלי שרגא.
15

16

רש"י

 .¯È˘Ú Â‰ÊÈ‡ 10נפקא מיניה למטרח להדורי אמילתא:
 .Â¯˘Ú· ÁÂ¯ ˙Á 11שמח בחלקו א מעט א רב:
 .Ô‰· ÔÈ„·ÂÚ˘ 12בשדות עבודה הצריכה לה:
 .ÂÓÓ ˜Ù˙ÒÈ ‡Ó˘ 13ותניא בתוספתא הנות שמ לנר חייב משו מבעיר
והמסתפק חייב משו מכבה במסכת ביצה בגמרא דיו טוב )כב:(.
 .ÛÚ ‡Â‰˘ 14ונדבק בכותלי הבית ומדליק את הבית:
 .‡˙ÓÁ 15חמותה:
 .‡‚¯˘ ÈÏ˙È‡ 16הדלק את הנר:
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ס

אזלא אתלא שרגא,
אינפח בה נורא ואכלתה.

דף כו:

כל היוצא מ הע  %אי מדליקי בו;
¯·ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È Èקכט · ‰˜Â¯· Ôאומר:
אי מדליקי אלא ביוצא מ הפרי;
¯· ÔÂÙ¯Ë Èאומר:
אי מדליקי אלא בשמ זית בלבד;
עמד ¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èעל רגליו ואמר:
מה יעשו אנשי בבל,
שאי לה אלא שמ שומשמי !
ומה יעשו אנשי מדי,
שאי לה אלא שמ אגוזי!
ומה יעשו אנשי אלכסנדריא,
שאי לה אלא שמ צנונות!
ומה יעשו אנשי קפוטקיא,
שאי לה לא כ ,ולא כ ,אלא נפט!?
אלא,
אי ל ,אלא מה שאמרו חכמי אי מדליקי ,
ומדליקי בשמ דגי ובעטר ;
¯· È¯ÂÊ˘ ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מדליקי בשמ פקועות ובנפט;
 ÒÂÎÓÂÒאומר:
כל היוצא מ הבשר  אי מדליקי בו,
אלא בשמ דגי.
 ÒÂÎÓÂÒהיינו ˙‡ ˜?!‡Ó
איכא בינייהו ד¯· ·¯ ‡Âאמר ¯·,
ולא מסיימי.
9

"ומדלת ָה ָא ֶרץ ִה ׁ ְש ִאיר נְ ב ּוז ְַראֲ ָדן ַרב ַט ָּב ִחים,

לְ כ ְֹר ִמים ּולְ יֹגְ ִבים" )ע"פ ירמיהו נב,טז(.
קכד
"לְ כ ְֹר ִמים",
תני ¯· :ÛÒÂÈ
אלו מלקטי אפרסמו מעי גדי ועד רמתא;
קכה
" ּולְ יֹגְ ִבים",
אלו ציידי חלזו ,
מסולמא דצורקכו ועד חיפה.
21

3

4

תנו רבנ :
אי מדליקי בטבל טמא בחול,
ואי צרי ,לומר בשבת.
כיוצא בו:
אי מדליקי בנפט לב בחול,
ואי צרי ,לומר בשבת.
בשלמא נפט לב 
מפני שהוא ע;2
אלאקכז טבל טמא 
מאי טעמא?
אמר קרא )במדבר יח,ח(:
5

10

11

12

13

"וַ אֲ נִ י ִה ּנֵה נָ ַת ִּתי לְ ָך ֶאת ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְּתר ּומ ָֹתי",
בשתי תרומות הכתוב מדבר,
אחת  תרומה טהורה,
ואחת  תרומה טמאה,
מה תרומה טהורה  אי ל ,בה אלא משעת הרמה ואיל,,
א 2תרומה טמאה  אי ל ,בה אלא משעת הרמה ואיל.,

14

תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל היוצא מ הע %
אי בו משו שלש על שלש ,ומסככי בו,
חו %מפשת .

6

15

17

16

18

גופא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אי מדליקי בצרי.
וכ היה ¯·Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôקכח אומר:
צרי ,אינו אלא שר 2מעצי הקט;2
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
7

כו:

אמר ‡·* :ÈÈ
¯·,¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
1

8

רש"י

 .‡˙Ó¯ „Ú 1ש מקו:
 .ÌÈÓ¯ÂÎÏ 2לשו מאספי כמו כורמי עליו את הכלי לקמ בפרק רבי עקיבא
)פח:(:
 .ÌÈ·‚ÂÈÏÂ 3לשו יקבי שעוצרי ופוצעי את החלזו להוציא דמו כדאמר
בפרק כלל גדול לקמ )עה (.והניח נבוזראד ללבושי המל:,
 .¯Âˆ„ ‡ÓÏÂÒ 4מעלה הר וקצרה המסילה וגבוהה וקורי אותה פוייאיא''ה :
 .‡ÓË Ï·Ë· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ 5וכ''ש בטהור ולקמיה מפרש טעמא:
 .‰¯Â‰Ë ‰ÓÂ¯˙ ‰Ó 6שהיא לאכילה אי ל ,בה אלא משעת הרמה ואיל,
ומקמי הכי אסירא שהרי טבל במיתה לאוכלה א 2תרומה טמאה אע''פ שאי
אתה אוכלה אלא מסיקה אסור להסיקו בטבלו:
 .È¯ˆ· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ 7כדמפרש לעיל ועוד כדקתני ואזיל דאינו בא מ הפרי אלא
מ הע %שר 2בעלמא והוה ליה כזפת ואינו נמש ,לישנא אחרינא וכ היה רבי
שמעו ב אלעזר אומר כו' לאו טעמא למילתיה יהיב אלא הכי קאמר ועוד היה
אומר דבר אחר בצרי:
 .ÛË˜‰ ÈˆÚ 8כ ,שמ:

רש"י

 .È¯Ù‰ ÔÓ 9לאפוקי שמ דגי ועטר וצרי:
 .Ô‰· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡˘ ‰Ó ‡Ï‡ ÍÏ ÔÈ‡ 10כגו פסולי שמני
דמתניתי :
 .ÌÈ‚„ ÔÓ˘· ÔÈ˜ÈÏ„ÓÂ 11ואע''ג דדמי לחלב ואינו יוצא מפרי:
 .Ô¯ËÚ·Â 12ואע''ג דמזפת קאתי:
 .˜''˙ ÂÈÈ‰ ÒÂÎÓÂÒ 13ר' יוחנ ב נורי דפסיל כל הנ ,דמתניתי וחלב אימני
בהדייהו דהוא יוצא מ הבשר ואכשר בשמ דגי:
 .‡Â¯· ·¯„ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ 14דאמר צרי ,לתת לתוכו שמ כל שהוא אי נמי
דאכשר חלב מהות ,בתערובת שמ כל שהוא חד מהנ ,תנאי סבר לדרב ברונא
דחלב ניתר בתערובת אבל שמ דגי אפילו בעיניה וחד סבר שמ דגי על ידי
תערובת אבל חלב כלל וכלל לא:
 .˘Ï˘ ÏÚ ˘Ï˘ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡ 15לקבל טומאה בג' אצבעות:
 .ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ 16כמו קנבוס וצמר גפ :
 .Â· ÌÈÎÎÒÓÂ 17סוכה הואיל ואינו מקבל טומאה דאי מסככי בדבר המקבל
טומאה כדילפינ במסכ' סוכה )יב (:מגרנ ,ומיקב:,
 .Ô˙˘ÙÓ ıÂÁ 18דילפינ לקמ דאיקרי ע %ומקבל טומאת נגעי אפילו אוני
שבו כדלקמ הלכ ,אי מסככי באוני :
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סא

ותנא „· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èאמרו דבר אחד.
¯·  ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èהא דאמר ,
תנא „· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èמאי היא?
דתנאקל „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
הואיל ונאמרו בגדי בתורה סת,
ופרט ל ,הכתוב באחד מה צמר ופשתי,
מה להל  צמר ופשתי,
א 2כל  צמר ופשתי.

לא אתי בקל וחומר;
טעמא  דכתביה קרא,
הא לא כתביה קרא  לא גמרינ בקל וחומר.
ואימא 
לרבות שלשה על שלשה בשאר בגדי!?
אמר קרא )ויקרא יג,מז(:
קלה
או ְּב ֶבגֶ ד ּ ִפ ׁ ְש ִּתים",
" ְּב ֶבגֶ ד ֶצ ֶמר ֹ
" ֶבגֶד ֶצ ֶמר" ו" ּ ִפ ׁ ְש ִּתים"  אי ,
מידי אחריני  לא.
ואימא 
כי אימעוט  משלש על שלש,
אבל שלשה על שלשה  מיטמא!?
תרי מיעוטי כתיבי )ויקרא יג,מז(:
או ְּב ֶבגֶד ּ ִפ ׁ ְש ִּתים",
" ֶבגֶד ֶצ ֶמר ֹ
חד  למעוטי משלש על שלש,
וחד  למעוטי משלשה על שלשה.
9

10

2

11

3

¯·‡ אמר:
שלשה על שלשה בשאר בגדי איכא בינייהו,
ל¯·Èקלא ˘  ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓאית ליה,
לתנא „·  Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èלית ליה.

12

4

5

דכולי עלמא מיהת 
שלש על שלש בצמר ופשתי מטמא,
מנל ?
דתניא:
בגד,
אי לי אלא בגד;
שלש על שלש מני ?
תלמוד לומר" :וְ ַה ּ ֶבגֶד" )ויקרא יג,מז(.
ואימא 
לרבות שלשה על שלשה!?
ולאוקלג קל וחומר הוא?
השתא שתי וערב  מיטמא,
שלשה על שלשה  מיבעיא?
אי הכי 
שלש על שלש נמי ליתי בקל וחומר!?
שלשהקלד על שלשה,
דחזו בי לעשירי בי לעניי  אתי בקל וחומר,
שלש על שלש  לעניי הוא דחזיי ,
לעשירי  לא חזיי 

דף כז.

13

6

קלב

7

כז.

8

ול¯·‡ דאמר:
שלשה על שלשה בשאר בגדי איכא בינייהו,
ל¯·  ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאית ליה,
לתנא „·  Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èלית ליה,
שלשה על שלשה בשאר בגדי * מנא ליה?
קלו
או ֶבגֶ ד" )ויקרא יא,לב(,
נפקא ליה מ" ֹ
דתניא:
בגד,
אי לי אלא בגד,
שלשה על שלשה בשאר בגדי מניי ?
או ֶבגֶד".
תלמוד לומרֹ " :
14

15

16

ו‡·,ÈÈ
או ֶבגֶ ד" מאי עביד ליה!?
האי " ֹ
מיבעי ליה לרבות 
שלש על שלש בצמר ופשתי  דמטמא בשרצי.

רש"י

 .„Á‡ ¯·„ Â¯Ó‡ Ï‡ÚÓ˘È '¯ È·„ ‡˙Â ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯ 1דמהיכא תיתי
לר' שמעו למעוטי שאר בגדי מטומאה אי לאו דאית ליה הא דתנא דבי ר'
ישמעאל והלכ ,יוצא מ הע %לאו דווקא נקט דה''ה לנוצה של עזי וכל מידי
דלאו צמר ופשתי הוא ואיידי דנקט יוצא מ הע %לעני סוכה נקט לה נמי לעני
טומאה:
 .Ì˙Ò ‰¯Â˙· ÌÈ„‚· Â¯Ó‡Â ÏÈ‡Â‰ 2כגו בטומאת שרצי וטומאת מת דכתיב
בטומאת שרצי או בגד או עור ובמת וכל בגד וכל כלי עור וכ בשכבת זרע וכל
בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וגו' ובציצית על כנפי בגדיה:
 .Ô‰Ó „Á‡· ·Â˙Î‰ ÍÏ Ë¯ÙÂ 3בטומאת נגעי כלל תחלה ואח''כ פרט והבגד
כי יהיה בו נגע צרעת כלל בבגד צמר כו' פרט א 2כל בגדי הסתומי ילפי' במה
מצינו דהוא בני אב דאינו אלא צמר ופשתי:
 .‰˘Ï˘ 4טפחי:
 .‰ÈÏ ˙È‡ ÔÂÚÓ˘ '¯Ï 5דבהדיא תנא אי בו משו שלש על שלש אבל שלשה
על שלשה דחזי א 2לעשירי מיטמא ולקמ ילי 2מנליה בהו טומאה כלל הואיל
ומנגעי ילי 2דאי לא ילי 2מנגעי מהיכא תיתי ליה לחלק בי פשת לשאר
מיני :
 .‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ 6בי לאביי בי לרבא אליבא דהני תנאי:
 .'ÂÎ ÈÏ ÔÈ‡ „‚· 7כלומר אי הוה כתיב בנגעי בגד אי לי דמיטמא בנגעי אלא
בגד של:

רש"י
8

 .ÔÈÈÊÁ ‡Ï ÌÈ¯È˘ÚÏאי מקפידי להצניע ובטולי מבטלי להו לא אתיי בק''ו:
 .'ÂÎ ‡¯˜ ‰È·˙Î„ ‡ÓÚËÂ 9מסקנא דפירושה דמילתא היא ובניחותא כלומר
הלכ ,טעמא דכתב קרא והבגד לרבויינהו הלכ ,מיטמו הא לא רבינהו לא
מיטמו:
 .ÌÈ„‚· ¯‡˘· ‰˘Ï˘ ÏÚ ‰˘Ï˘ ˙Â·¯Ï ‡ÓÈ‡Â 10ושלש על שלש בצמר
ופשתי מיטמו מק''ו והאי רבויא לשלשה על שלשה אתא ולשאר בגדי:
 .¯Óˆ „‚·· ‡¯˜ ¯Ó‡ 11פרט אחר כלל למימר דאפי' גדול דשאר מיני לא
מיטמו בנגעי:
 .ËÈÚÓ‡ ÈÎ ‡ÓÈ‡Â 12שאר בגדי משלש על שלש דבצמר ופשתי אתי בק''ו
משתי וערב אבל שלשה על שלשה מיטמו מריבויא דוהבגד:
 .È·È˙Î ÈËÂÚÈÓ È¯˙ 13תרי זימני כתיבי בגד צמר ופשתי זאת תורת נגע הצרעת
בגד הצמר או הפשתי:
 .‰ÈÏ ‡Ó 14לרבי שמעו שו טומאה בשאר בגדי הואיל ושאר בגדי
הסתומי למדי ה מ המפורש:
 .„‚· Â‡Ó 15דכתיב בשרצי או ריבויא הוא:
 .‡È˙„ 16ל''ג דאי מתניתא היא היכי פליג עלה אביי ואמר מיבעיא ליה לשלש
על שלש הא תנא תני בהדיא שלשה על שלשה בשאר בגדי מניי אלא דרשא
דרבא היא:
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סב

ו¯·‡!?
גלי רחמנא גבי נגעי,
והוא הדי לשרצי.
ו‡·?!ÈÈ
איכא למיפר ,
מה לנגעי  שכ שתי וערב מטמא בה.
ואיד?!,
אי סלקא דעת ,נגעי חמירי,
לכתוב רחמנא גבי שרצי,
וליתו נגעי מינייהו.
ואיד?!,
נגעי משרצי לא אתו,
דאיכא למיפר ,
קלז
מה לשרצי  שכ מטמאי בכעדשה.

ואי בעית אימא 
הא  ¯·  ‡ÙÙאמרה,
ד¯·קלט  ‡ÙÙאמר:
א 2כל  לאתויי כלאי.
כלאי,
בהדיא כתיבי ביה )דברי כב,יא(:
9

1

10

2

11

3

"לֹא ִתלְ ַּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵז צֶ ֶמר ּו ִפ ׁ ְש ִּתים י ְַח ָ ּדו"!?
סלקא דעת ,אמינא 
הני מילי  דר ,לבישה,
אבל בהעלאה  כל תרי מיני אסור.
ולאו קל וחומר הוא 
ומה לבישה  דקא מיתהני כולי גופיה מכלאי ,אמרת 
צמר ופשתי  אי ,
מידי אחרינא  לא;
העלאה  לא כל שכ !?
אלא,
ד¯·  ‡ÙÙבדותא היא.

4

אמר ‡·:ÈÈ
האי תנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
מפיק מאיד ,תנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
דתנאקלח „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
בגד,
אי לי אלא בגד צמר ופשתי,
מניי לרבות 
צמר גמלי ,וצמר ארנבי ,נוצה של עזי,
והשירי  ,והכל ,,והסריקי ?
או ֶבגֶד".
תלמוד לומרֹ " :
5

6

דף כז:

כז:

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
א 2כל  *
לאתויי ציצית.
ציצית בהדיא כתיב )ש(:
12

"לֹא ִתלְ ַּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵז צֶ ֶמר ּו ִפ ׁ ְש ִּתים",
וכתיב )ש,יב(:
" ְ ּג ִדלִ ים ּ ַתעֲ ֶׂשה ּ ָל ְך"!?
13

¯·‡ אמר:
כי לית ליה לה ,תנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
בשאר בגדי שלש על שלש,
שלשה על שלשה  אית ליה.
והא ¯·‡ הוא דאמר:
שלשה על שלשה בשאר בגדי,
ל¯·  ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאית ליה,
לתנא „·  Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èלית ליה!?
הדר ביה ¯·‡ מההיא.
7

8

רש"י

 .ÌÈÚ‚· ‡ÓÁ¯ ÈÏ‚ 1דרבייה מ והבגד וה''ה לשרצי דכיו דכתיב בה בגד
כי הת מיניה ילפינ בבני אב:
 2שרצי אי שתי וערב מטמא בה דבגד כתיב בהו ולא שתי ולא ערב:
 .„''Ò È‡ Í„È‡Â 3ורבא אמר ל ,על כרחי ,לשלשה על שלשה בשאר בגדי
אתא דאילו ג' על ג' בצמר ופשתי בשרצי מנגעי ילי 2דאי נגעי חמירי
לכתוב רחמנא האי ריבויא בשרצי ולשתוק מריבויא דהבגד בנגעי אלא
לדרשא אחריתי אתא:
 .‰˘„ÚÎ· 4ונגעי בעינ כגריס:
 .Í„È‡Ó ˜ÈÙÓ 5כלומר מוצא הוא מסברת איד ,תנא דפליג עליה דאשכח
דמרבי שאר בגדי לטומאת שרצי:
 .ÌÈÊÚ Ï˘ 6קרי נוצה על ש שאי גוזזי אות אלא מורטי :
 .‰ÈÏ ˙ÈÏ ÈÎ ¯Ó‡ ‡·¯ 7לתנא דרישא בשאר בגדי בשרצי ג' על ג' דילמד
סתו מ המפורש אבל שלשה על שלשה בשרצי אית ליה בהו דאיתרבו מאו
בגד:

סלקא דעת ,אמינא  כד¯·‡,
ד¯·‡ רמי:
כתיב )במדבר טו,לח(:
14

1

רש"י

 .‡È‰‰Ó ‡·¯ ‰È· ¯„‰ 8ואמר דתנא דבי רבי ישמעאל ורשב''א אמרו דבר אחד
ולאו כאביי אלא דלתרוייהו בשאר בגדי טומאת ג' על ג' ליכא שלשה על
שלשה איכא:
 .‡‰ ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 9שמעתא דסיפא לאו רבא אמרה אלא רב פפא אמרה
לאוקמי תרוייהו תרי תנאי דרבי ישמעאל כהדדי ולמימר דמודה תנא דרישא דיש
טומאת שרצי בשאר בגדי:
 10ה''ג „¯·  .ÌÈ‡ÏÎ ÈÈÂ˙‡Ï ÏÎ Û‡ ¯Ó‡ ‡ÙÙא 2כל דתנא דרישא דקאמר א2
כל בגדי סת צמר ופשתי לאו לפרושי בגדי סתומי דטומאה קא אתי
דבשאר טומאה ודאי מטמאו שאר בגדי דאיתרבו מאו בגד אלא לפרושי בגד
האמור בכלאי סת ובגד כלאי שעטנז וגו' הלכ ,לרב פפא לא מפיק האי תנא
מילתיה דהאי תנא וה ,פירוקא דסיפא איהו אמרה ולא איתמר כדאמרת ליה
אליבא דרבא דמפליג בי ג' על ג' לשלשה על שלשה אלא הכי איתמר רב פפא
אמר לא מפיק האי תנא מאיד ,תנא דא 2כל לאתויי כלאי דכי הוה מוקמינ ליה
כרבא הוה צרי ,לפלוגי דכיו דא 2כל לטומאת שרצי נמי אתא על כרחי ,א2
כל למעוטינהו משלש על שלש כדי נגעי ואו בגד לרבויי שלשה על שלשה
וא 2על גב דלא מטמו שאר בגדי בנגעי דהא נתמעטו בתרי מיעוטי איתרבו
בשרצי אבל לרב פפא לא מיבעי ל לפלוגי דכיו דאתרבו שאר בגדי לשרצי
איתרבו לכל תורת צמר ופשתי בי לשלש בי לשלשה:
 .‰È· È·È˙Î ‡È„‰· 11צמר ופשתי לא תלבש שעטנז וגו':
 .˙ÈˆÈˆ ÈÈÂ˙‡Ï 12דלא מחייבי בציצית אלא בגדי צמר ופשתי:
 .ÍÏ ‰˘Ú˙ ÌÈÏÈ„‚ 13לאלו:
 .‡·¯„Î ‡''„Ò 14כלומר סד''א דלא דרשינ הני סמוכי לעני טלית למימר
דטלית צמר ופשתי תעשה ציצית ולא לשאר טלית אלא לעני ציצית תדרשיה
גדילי תעשה ל ,מצמר ופשתי ולא משאר מיני כדדריש ליה רבא:
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סג

" ַה ָּכנָ ף"  מי כנ,2
וכתיב )דברי כב,יא(:

דף כז:

קאי בצמר ופשתי  מרבה שאר בגדי?
12

2

3

" ֶצ ֶמר ּו ִפ ׁ ְש ִּתים י ְַח ָ ּדו",
הא כיצד?
" ֶצ ֶמר ּו ִפ ׁ ְש ִּתים" 
פוטרי בי במינ  ,בי שלא במינ ;
שאר מיני 
במינ  פוטרי ,
שלא במינ  אי פוטרי ,
סלקא דעת  ,כד¯·‡;
קא משמע ל .

אמר ‡·:ÈÈ
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èו ÒÂÎÓÂÒאמרו דבר אחד.
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
הא דאמר ;
 ÒÂÎÓÂÒ
דתניא:
 ÒÂÎÓÂÒאומר:
סיככה בטווי  פסולה,
מפני שמטמאה בנגעי.
כמא ?
כי האי תנא,
דתנ )נגעי יא:ח(:
שתי וערב מטמא בנגעי מיד,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯·Èקמב  ‰„Â‰Èאומר:
השתי  משישלק,קמג והערב  מיד,
והאוני של פשת  משיתלבנו.
13

14

15

4

17 16

אמר ליהקמ ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
לתנא „·,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
מאי שנא לעני טומאה דמרבי שאר בגדי 
או ֶבגֶד",
דכתיבֹ " :
הכא נמי לימא 
לרבות שאר בגדי מ"אֲ ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה" )דברי כב,יב(!?
ההוא לאתויי כסות סומא הוא דאתא,
דתניא:
ֹתו" )במדבר טו,לט(,
יתם א ֹ
" ּו ְר ִא ֶ
פרט לכסות לילה;
אתה אומר פרט לכסות לילה,
או אינו אלא פרט לכסות סומא?
כשהוא אומר" :אֲ ׁ ֶשר ְּת ַכ ּ ֶסה ָּב ּה",
הרי כסות סומא אמור,
תו"?
יתם אֹ ֹ
הא מה אני מקיי " ּו ְר ִא ֶ
פרט לכסות לילה.
קמא
ומה ראית לרבות  כסות סומא,
ולהוציא  כסות לילה?
מרבה אני כסות סומא  שישנה בראייה אצל אחרי,
ומוציא אני כסות לילה  שאינה בראייה אצל אחרי.
ואימא  לרבות שאר בגדי!?
מסתברא 
קאי בצמר ופשתי  מרבה צמר ופשתי,
5

6

7

8

9

10

11

רש"י

 .ÛÎ ÔÈÓ ÛÎ‰ ·È˙Î 1דהאי כנ 2קרא יתירא הוא דהא כתיב על כנפי בגדיה
והוה ליה למכתב ונתנו על הציצית פתיל תכלת:
 .ÛÎ ÔÈÓ 2מי הטלית יהא הציצית דהכי משמע ציצית של כנ 2תהא וא של
משי הוא ציצית של משי פוטר בה:
 .ÌÈ˙˘ÙÂ ¯Óˆ ·È˙ÎÂ 3גדילי תעשה ל ,דמשמע נמי מה תעשה:
 .‡·¯„Î ‡''„Ò 4דאמר דהכנ 2אתא לאשמועינ דלא תדרוש סמוכי למיפטר
שאר בגדי דודאי מיחייב מיהא בציצית דמינ קמ''ל א 2כל דלא תדרוש הכנ2
הכי אלא אורחיה דקרא הוא ולאשמעינ דמצות ציצית בשני מיני צבע שני חוטי
של תכלת ושני חוטי של לב דהיינו מי כנ 2דסתמיה לב :
 .'ÂÎ ‡˘ È‡Ó 5אליבא דרב נחמ קבעי לה דאמר א 2כל לאתויי ציצית:
 .‰ÒÎ˙ ¯˘‡ 6ריבויא דקרא הוא:
 .‰ÏÈÏ ˙ÂÒÎÏ 7כסות המיוחד ללילות דלא ניחייב:
 .ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ‰ÈÈ‡¯· ‰˘È˘ 8וקרינ ביה וראית לאחרי ביו ולא אתי אשר
תכסה ומפיק וראית:
 .‰ÈÈ‡¯· ‰È‡˘ 9ואי מרבינ לה מאשר תכסה קא עקרת ליה וראית:
 .ÌÈ„‚· ¯‡˘ ˙Â·¯Ï ‡ÓÈ‡Â 10ולא כסות סומא:

18

19

משנה )ג(:
כל היוצא מ הע %אי מדליקי בו 
אלא פשת .
וכל היוצא מ הע %אינו מטמא טומאת אהלי 
אלא פשת .
20

21

22

גמרא:
מנל דפשת איקרי ע?%
רש"י

 .ÌÈ˙˘ÙÂ ¯Óˆ· È‡˜ 11כדאמר דסמ ,צמר ופשתי לגדילי מרבה כסות סומא
דצמר ופשתי:
 .ÌÈ„‚· ¯‡˘ ‰·¯Ó 12בתמיה:
 .„Á‡ ¯·„ Â¯Ó‡ 13דדבר המיטמא בנגעי אי מסככי ואע''ג דאינו מטמא
בטומאת מגע:
 .Ô¯Ó‡„ ‡‰ 14חו %מפשת ולא קאמר חו %מבגד פשת משמע אע''ג דלאו בגד
שלא נטוה כגו אוני או נטוה ולא נארג אי מסככי הואיל ומטמו בנגעי
ואע''ג דלא מטמא בשרצי:
 .ÈÂÂË· ‰ÎÎÈÒ 15הואיל ומטמו בנגעי דכתיב או בשתי או בערב וה''ה נמי
לאוני משיתלבנו והאי דנקט טווי לאשמעינ דטווי מטמא מיד דטווייתו הוא
גמר מלאכתו ולא בעינ שישלק^:
 .Ô‡ÓÎ 16אמרה סומכוס להא כר' מאיר דאמר מטמא מיד שנטווה ל''א כמא
אמרה אביי להאי מילתא דההיא חו %מפשת פשת דווקא קאמר אע''ג דלאו
בגד ועל כרחי ,אפי' אוני במשמע אלמא אוני מיטמא בנגעי :כי האי תנא כר'
יהודה:
 17ל''א  Ô‡ÓÎאמרה אביי להאי מילתא דההיא חו %מפשת פשת דווקא קאמר
אע''ג דלאו בגד ועל כרחי ,אפי' אוני במשמע אלמא אוני מיטמא בנגעי :כי
האי תנא כר' יהודה:
 ^.˜Ï˘È˘Ó 18שיהיו שולי אותו מ היורה ששולקי אותו בה ללבנו:
 .Â·Ï˙È˘Ó 19בתנור:
 .Â· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ :'È˙Ó 20לעשות פתילה מקנבוס ובגד קנבוס מצמר גפ :
 .ÌÈÏ‰Â‡ ˙‡ÓÂË ‡ÓËÓ ÂÈ‡ 21א עשה מה אהל והמת תחתיו הוי כשאר בית
וא''צ להטביל האהל עצמו דלא קבל טומאה אלא כלי שתחתיו:
 .Ô˙˘Ù ‡Ï‡ 22שא 2אהל טמא כדכתיב והזה על האהל ובגמ' ילי 2דבפשת
משתעי קרא:
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סד

אמר :‡¯ËÂÊ ¯Ó
דאמר קרא )יהושע ב,ו(:

דף כח.

השתא עור בהמה טהורה  לא מטמא,
עור בהמה טמאה  מיבעיא!?
שאני הת דהדר אהדריה קרא,
דכתיב )במדבר ד,כה(:
7

"וְ ִהיא ֶהעֱ לָ ַתם ַה ָּגגָ ה וַ ִּת ְט ְמנֵם ְּב ִפ ׁ ְש ּ ֵתי ָה ֵעץ".

מו ֵעד ִמ ְכ ֵסה ּו,
שא ּו ֶאת יְ ִריעֹת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ,וְ ֶאת אֹ ֶהל ֹ
"וְ נָ ְ ׂ
ּו ִמ ְכ ֵסה ַה ּ ַת ַח ׁש אֲ ׁ ֶשר ָעלָ יו",

וכלקמד היוצא מן העץ
אינו מטמא טומאת אהלים -
אלא פשתן.
מנל ?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
כח .גמר  אהל אהל * ממשכ ,
כתיב הכא )במדבר יט,יד(:

מקיש עליו לתחתו ,
מה תחתו  קרוי "א ֶֹהל",
א 2עליו  קרוי "א ֶֹהל".
8

1

"זֹאת ַה ּת ֹו ָרה ָא ָדם ִּכי יָמ ּות ְּבא ֶֹהל",
וכתיב הת )שמות מ,יט(:
"וַ ִּי ְפר ֹׂש ֶאת ָהא ֶֹהל ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן",
מה להל  של פשת קרוי "א ֶֹהל",
א 2כא  של פשת קרוי "א ֶֹהל".
אי מה להל  שזורי וחוט כפול ששה,
א 2כא  שזורי וחוט כפול ששה!?
תלמוד לומר" :א ֶֹהל" "א ֶֹהל" ריבה.
2

3

אי "א ֶֹהל" "א ֶֹהל" ריבה,
אפילו כל מילי נמי!?
א כ 
גזירה שוה מאי אהני ליה?
ואימא 
מה להל  קרשי,
א 2כא  קרשי!?
אמר קרא )שמות כו,טו(:

גופא:
בעי ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
עור בהמה טמאה,
מהו שיטמא טומאת אהלי ?
מאי קמיבעיא ליה?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
תחש שהיה בימי משה קמיבעיא ליה,
טמא היה או טהור היה?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
מאי תיבעי ליה?
תנינא:
לא הוכשרו למלאכת שמי,
אלא עור בהמה טהורה בלבד!?
מתיב ¯·:‡·‡ È
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
שני מכסאות היו,
אחד  של עורות אילי מאדמי,
ואחד  של עורות תחשי;
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
מכסה אחד היה,
ודומה כמי תלא איל ;
והא תלא איל טמא הוא!?
הכי קאמר 
כמי תלא איל הוא  שיש בו גווני הרבה,
ולא תלא איל ,
דאילו הת טמא ,והכא טהור.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
אי הכי  היינו דמתרגמינ ססגונא,
ששש בגווני הרבה.
9

10

4

"וְ ָע ִ ׂש ָית ֶאת ַה ְּק ָר ׁ ִשיםקמה לַ ִּמ ׁ ְש ָּכן",
משכ קרוי " ִּמ ׁ ְש ָּכן",
ואי " ְּק ָר ׁ ִשים" קרויי " ִּמ ׁ ְש ָּכן".
אלא מעתה 
"וְ ָע ִ ׂש ָית ִמ ְכ ֶסה לָ א ֶֹהל" )ש,יד(,
הכי נמי  " ִמ ְכ ֶסה" לא איקרי "א ֶֹהל",
אלא הא דבעי ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
עור בהמה טמאה,
מהו שיטמא באהל המת?
5

6

11

12

13

רש"י

רש"י

 .ÔÎ˘ÓÓ :'Ó‚ 1דלא הוה ביה שו יוצא מ הע %אלא פשת כדכתיב עשר
יריעות שש משזר:
 .ÔÈ¯ÂÊ˘ 2דטור''ש בלע''ז דכתיב משזר:
 .‰˘˘ ÏÂÙÎ ÔËÂÁÂ 3כדאמרינ בפ' בא לו דסדר יומא )עא (:דברי שנאמר בה
שש חוט כפול ששה ואי קשיא כיו דילי 2ממשכ כלי ואד שתחת גג הבית
וכל שאר אהלי דלא דמו למשכ מנל דמטמו בספרי תניא מני לעשות שאר
המאהילי כאהל אמרת מה מצורע הקל עשה בו כל המאהיל כו':
 .ÌÈ˘¯˜ Ô‡Î Û‡ 4ואימא דע %נמי איקרי אהל:
 .ÔÎ˘Ó ÈÂ¯˜ ÔÎ˘Ó 5כגו עשר יריעות שש משזר ומשכ איקרי אהל דכתיב
)שמות לט( את משכ אהל מועד:
 .ÈÓ ÈÎ‰ 6דמכסה עורות לאו אהל ולעני טומאה נמי לא מקבל:

 .‰¯Â‰Ë ‰Ó‰· ¯ÂÚ ‡˙˘‰ 7כגו אילי מאדמי:
 .ÔÂ˙Á˙ ‰Ó 8עשתי עשרה יריעות עזי לאהל על המשכ דמשכ היינו עשר
יריעות המחוברות בקרסי זהב מלמעלה מה אהל יריעות עזי ולמעלה מה
מכסה העורות:
 .‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ˜ È‡Ó 9הא ממשכ גמר לה ר' )אליעזר( לעיל בריש שמעתי והת
טהורה היא דהוי למלאכת משכ :
 .‰È‰ „Á‡ ‰ÒÎÓ 10חציו של אילי וחציו של תחשי ולמעלה דקרא אתרוייהו
כתיב דבי אילי בי תחשי היה מכסה אחד מלמעלה לאהל יריעות העזי:
 .ÔÏÈ‡ ‡Ï˙ 11חיה טמאה היא ומנומרת בגווני :
 .ÈÎ‰ È‡ 12סייעתא היא:
 .˘˘˘ 13ששמח ביופיו בגווני :
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¯·‡ אמר:
עור בהמה טמאה דמטמא באהל המת מהכא:
דתניא:
עור" )ויקרא יג,מח(,
או ְב ֹ
עורֹ " ,
ריבה  "ע ֹור" בהמה טמאה ,ושלקה ביד כה ;
קצ %מכול ועשה אחת מה ,
מני ?
עור" )ש(.
אכת ֹ
או ְּב ָכל ְמלֶ ֶ
תלמוד לומרֹ " :
1

2

3

דף כח:

ואלא הא דתני ¯· :ÛÒÂÈ
לא הוכשרו למלאכתקנב שמי,
אלא עור בהמה טהורה בלבד,
למאי הלכתא!?
לתפילי .
תפילי בהדיא כתיב בהו )שמות יג,ט(:
"לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶה ּת ֹו ַרת יְ הֹוָ ה ְּבפ ָ
יך",
ִ
מ המותר בפי?!,
אלא לעור .
והאמר ‡·:ÈÈ
שי" של תפילי הלכה למשה מסיני!?
אלא לכורכ בשער ולתופר בגיד .
הא נמי הלכה למשה מסיני הוא,
דתניא:
תפילי מרובעות  הלכה למשה מסיני,
קנג
נכרכות בשער ונתפרות בגיד  הלכה למשה מסיני!?
אלא לרצועות.
והא אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
רצועות שחורות הלכה למשה מסיני!?
נהי דגמירי שחורות,
טהורות  מי גמירי?
8

9

10

ואיכא למיפר ,
מה לנגעי  שכ שתי וערב טמא בה !?
אלא  גמר משרצי,
דתניא:
עור" בהמה טהורה;
עור" )ויקרא יא,לב( ,אי לי אלא " ֹ
" ֹ
עור בהמה טמאה מני ?
עור".
או ֹ
תלמוד לומר )ש(ֹ " :
4

ואיכא למיפר ,
מה לשרצי  שכ מטמאי בכעדשה!?
נגעי יוכיחו!
וחזר הדי ,
לא ראי זה כראי זה,
ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבה  שעור טמא בה ,
ועשה עור בהמה טמאה כעור בהמה טהורה,
א 2אני אביא אהל המת שעור טמא בו,
ונעשה בו עור בהמה טמאה כעור בהמה טהורה.
5

אמר ליה ¯·‡  ˘È¯·Óל¯· ‡˘:È
איכא למיפר ,
מה להצד השוה שבה  שכ מטמאי קמו בפחות מכזית,
תאמר במת שאינו מטמא אלא בכזית!?
כח :אלא אמר ¯·‡ :˘È¯·Ó
אתיא בקל וחומר מנוצה של עזי,
ומה נוצה של עזיקמז שאינה מטמאהקמח בנגעי 
מיטמאהקמט באהל המת,
קנ
עור בהמה טמאה שמטמא בנגעי 
אינו די שיטמאקנא באהל המת.
*

11

12

13

14

15

מאי הוי עלה דתחש שהיה בימי משה?
אמר ¯·È‡ÚÏ‡ Èקנד אמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
אומר היה ¯·:¯È‡Ó È
תחש שהיה בימי משה  בריה בפני עצמה היה,
ולא הכריעו בוקנה חכמי א מי חיה הוא א מי בהמה הוא,
וקר אחת היתה לו במצחו,
ולפי שעה נזדמ לו למשה,
ועשה ממנו משכ  ,ונגנז;
מדקאמר קר אחת היתה לו במצחו,
שמע מינה  טהור היה,
דאמר ¯· :‰„Â‰È
שור שהקריב אד הראשו קר אחת היתה לו במצחו,
16

6

7

רש"י

 .¯ÂÚ· Â‡ ¯ÂÚ 1גבי נגעי כתיב או בעור והוה מצי למכתב או עור:
 .Ô‰Î „È· ‰˜Ï˘Â 2משהראהו ביד כה נעשה נגע ומתחלה לא היה נגע:
 .ÔÏÂÎÓ ıˆ˜ 3מכל האמורי בפסוק וחיבר יחד:
 .ÌÈˆ¯˘ 4מטמאי בכעדשה ומת בכזית ונגעי בכגריס והוא פחות מכזית:
 .Â· ‡ÓË ¯ÂÚ˘ ˙Ó‰ Ï‰‡ ‡È·‡ È‡ Û‡ 5כדאמר לעיל מקיש עליו לתחתו
דקרוי אהל:
 .ÌÈÚ‚· ‰‡ÓËÓ ‰È‡˘ 6דהא צמר ופשתי כתיב:
 .˙Ó‰ Ï‰‡· ‡ÓËÓ 7א עשאו אהל דהא ממשכ גמר ליה ועיקר אהל דכתיב
במשכ ביריעות עזי כתיב הא דכתיב בספרי כל מעשה עזי ל''ג ליה דמהכא
לא נפקא ל אהל דבכלי הוא דכתיב וכדאמר בעלמא להביא דבר הבא מ
העזי מ הקרני ומ הטלפי:

רש"י
8

‡ .'ÂÎ ÛÒÂÈ ·¯ È˙„ ‡‰ ‡Ïכיו דרבינ עור בהמה טמאה לאהל המת הא
דתני רב יוס 2למאי הלכתא מאי דהוה הוה אי לאו למיל 2מיניה לטומאה:
 .ÔÈÏÈÙ˙Ï 9איתמר דהיא נמי מלאכת שמי:
 .Ô¯ÂÚÏ 10עור דפוס שלה שהכתבי של פרשיות מונחי בו דהאי לא מלמע
תהיה נפקא דהא לאו תורה כתיבא ביה:
 .ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘ Ô''È˘ 11שיהא העור נקמט מבחו %ג' קמטי ודומה לשי''
והרצועה נקשרת כמי דלית ויש רצועה כפופה כמי י' דהיינו שדי וכיו דאות
הש נכתב בקמטי שלו מותר בפי ,בעינ ומקרא נפיק:
 .Ô¯Ú˘· ˙ÂÎ¯ÎÏ ‡Ï‡ 12תניא לההיא דרב יוס 2שצרי ,לקשור איגרות
הפרשיות בשער עור בהמה טהורה ולתופר בגיד בהמה טהורה:
 .Ô¯Ú˘· 13בשער מ הקל 2כלומר בשל טהורה:
 .Ô‰È˙ÂÚÂˆ¯Ï 14שיהיו מעור בהמה טהורה:
 .Ó''Ï‰ 15וכיו דהלכתא רצועות מסיני טהורות נמי הל''מ ומתניתא דרב יוס2
לאו הל''מ קאמר:
 .˘Á˙„ ‰ÏÚ ÈÂ‰ È‡Ó 16הואיל ולרב יוס 2לאו לעני מלאכה דמשכ איתמר לא
איפשיט בעיי :
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סו

שנאמר )תהלי סט,לב(:
יטב לַ יהֹוָ ה ִמ ּ ׁש ֹור ּ ָפר ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריס".
"וְ ִת ַ

המדליק צרי ,שידליק ברוב היוצא,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר  קיפול אינו מועיל,
וכיו דאדליק ביה פורתא  הויא ליה שבר כלי,
וכי קמדליק קנז בשבר כלי קמדליק;
ו¯· ‡·È˜Ú Èסבר  קיפול מועיל,
ואי תורת כלי עליו,
וכי קמדליק  בע %בעלמא קמדליק.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
היינו דתנינא:
שלוש על שלוש מצומצמות,
ולא ידענא למאי הלכתא.

" ַמ ְק ִרן" תרתי משמע!?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
"מקרן" כתיב.
וליפשוט מיניה דמי בהמה הוא!?
כיו דאיכא קרש דמי חיה הוא,
ולית ליה אלא חדא קר 
איכא למימר מי חיה הוא.
1

11

12

משנה )ג(:
פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
טמאה היא ואי מדליקי בה;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
טהורה היא ומדליקי בה.
2

4

דף כט.

3

5

גמרא:
בשלמא לעני טומאה  בהא פליגי 
ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר 
קיפול אינו מועיל,
ובמילתיה קמייתא קיימא;
ו¯· ‡·È˜Ú Èסבר 
קיפול מועיל ובטולי בטיל;
אלא לעני הדלקה  במאי פליגי?
אמר ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר ¯· ‡,‡ÈÚ˘Â
וכ אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
הכא בשלוש על שלוש מצומצמות עסקינ ,
וביו טוב שחל להיות ערב שבת עסקינ ,
ודכוליקנו עלמא אית להו ד¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
מסיקי בכלי ,ואי מסיקי בשברי כלי,
ודכולי עלמא אית להו ד,‡ÏÂÚ
דאמר :‡ÏÂÚ

ומדקא מתר ‰·‰‡ ¯· ‡„‡ ·¯ %אליבא ד¯·,‰„Â‰È È
שמע מינה כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה.
ומי אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡ ‰·‰הכי?
כט .והא אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡* :‰·‰
גויקנח שחקק קב בבקעת 
ישראל מסיקה ביו טוב;
ואמאי? נולד הוא!?
לדבריה ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯· ‡·È˜Ú Èקאמר ליה,
וליה לא סבירא ליה.
13

14

15

6

7

8

9

10

¯·‡ אמר:
היינו טעמיה ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È
לפי שאי מדליקי בפתילה שאינה מחורכת,
ולא בסמרטוטי שאינ מחורכי .
אלא הא דתני ¯· :ÛÒÂÈ
שלש על שלש מצומצמות,
למאי הלכתא!?
לעני טומאה,
דתנ )כלי כח:ז(:
שלש על שלש שאמרו 
חו %מ המלל,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
קנט

16

17

רש"י

 .ÚÓ˘Ó È˙¯˙ ÔÈ¯˜Ó 1דסת מקרי כל קרניו:
 .‰ÏÙÈ˜˘ :'È˙Ó 2כמו שגודלי פתילות:
 .‰·‰·‰ 3על השלהבת כדי שתהא מחורכת ותדליק יפה:
 .‡È‰ ‰‡ÓË 4דבגד כלי הוא ומקבל טומאה א היה שלש על שלש דקפול אי
מבטלה מתורת בגד הואיל ולא הבהבה:
 .‰· ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡Â 5כדמפרש טעמא בגמ':
 .ÏÈÚÂÓ ÏÂÙ˜ :'Ó‚ 6לבטולה מתורת בגד:
 .˙ÂÓˆÓÂˆÓ 7דאי הוה טפי פורתא לכולי עלמא מדליקי :
 .˘''Ú· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Ë''È·Â 8דשיי ,ביה איסור מוקצה עסקינ :
 .ÌÈÏÎ È¯·˘· ÔÈ˜ÈÒÓ ÔÈ‡Â 9שנשברו בו ביו דהוו להו נולד אבל בכלי
מסיקי דהא חזו לטלטל :
 .Â‰Ï ˙È‡ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„Â 10צרי ,המדליק להדליק בידי קוד סילוק ידיו רוב
היוצא מ הפתילה חו %לנר הלכ ,על כרח ,צרי ,לעסוק בו לאחר שנפחת
משלש הלכ ,טעמא דר''א דאסר קסבר קיפול אינו מועיל והוה ליה כלי שנשבר
ביו''ט וכי קמדליק ביה פורתא כיו דמצומצמות היו הוו שברי כלי דפחות
משלש לאו כלי הוא והוה ליה כלי שנשבר בי''ט וכי קמדליק בידי להשלי רוב
היוצא בשבר כלי קמדליק והא דאמרינ מסיקי בכלי דוקא שלא יגע בו אחר
שנפחת אלא א כ ריבה עליו עצי מוכני כדלקמ )כט:(.

רש"י

 .ÏÈÚÂÓ ÏÂÙÈ˜ 11ועל כרח ,מעי''ט קיפלה דאי גודלי פתילה בי''ט כדתניא
בהמביא )ביצה לב (:וכבר נתבטל הכלי מבע''י ואי כא שבר כלי:
 .‡È˙„ ÂÈÈ‰ 12שהייתי שונה מרבותי משנה ג' על ג' מצומצמות ולא הוה
ידענא למאי הלכתא איתמר דאי לעני טמויי כל שכ דאי איכא טפי דמטמא:
 .'ÂÎ ı¯˙Ó ‡˜„ÓÂ 13מילתא באפי נפשיה היא בתמיה למירמי דרב אדא אדרב
אדא מדקא מתר %למתניתי ואוקי דכולי עלמא אית להו אי מסיקי בשברי
דהיינו אליבא דר''י דאית ליה נולד ש''מ כו':
 .·˜ ˜˜Á˘ 14בי''ט דהוה ליה נולד:
 .¯Ó‡˜ ‡·È˜Ú '¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ '¯„ Ì‰È¯·„Ï 15האי דאוקי להו רב אדא אליבא
דר' יהודה דחזא פלוגתייהו דלא מיתוקמא אלא אליבא דר' יהודה ומיהו איהו
לא סבירא ליה אלא כר' שמעו :
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ ‡ÓÚË 16בהדלקה משו דאי מדליקי בו שאי דולקי יפה
ובכל שבתות השנה אסור ולאו משו נולד:
 .ÏÏÓ‰ ÔÓ ıÂÁ 17דר ,תופרי בגדי למלול מ הבגדי לכופל מעט סביב
התפירה ואח''כ תופר וג' על ג' סופו לתפור לטלאי בבגד עני לכ אחשבוה
להיות כלי הלכ ,צרי ,להיות בו יותר משיעור המלל כדי שיהא הטלאי שלש על
שלש:
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סז

שלש על שלש מכוונות.

1

דף כט.

אכל תמרי ושדא קשייתא לחיותא,
קסב
מאי לאו בפרסייתא,
ולא קיבלה?
קסג
לא ,בארמייתא,
הואיל וחזיי קסד אגב אימייהו.
10

11

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מסיקי בכלי,
ואי מסיקי בשברי כלי,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר.
קס
מסיקי בתמרי;
אכל  אי מסיקי בגרעיניה ,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר.
קסא
מסיקי באגוזי ;
אכל  אי מסיקי בקליפותיה ,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר.
וצריכא,
דאי אשמעינ קמייתא 
בההיא קאמר ¯·,‰„Â‰È È
משו דמעיקרא כלי ,והשתא שבר כלי,
והוה ליה נולד  ואסור;
אבל תמרי דמעיקרא גרעיני  ,והשתא גרעיני 
אימא שפיר דמי.
ואי אשמעינ גרעיני 
הוה אמינא 
דמעיקרא מכסיי  ,והשתא מיגליי ;
אבל קליפי אגוזי דמעיקרא מיגלו ,והשתא מיגלו 
אימא שפיר דמי;
צריכא.
2

3

4

והא ד¯· לאו בפירוש איתמר,
אלא מכללא איתמר,
ד¯· אכל תמרי ושדא קשייתא לבוכיא,
אמר ליה ¯· :‡ÈÈÁ Èבר פחתי,
כנגדו ביו טוב  אסור.
קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה?
תא שמע:
דכי אתא ¯· לבבל,
5

6

87

9

רש"י

 .˙ÂÂÂÎÓ 1מצומצמות ובהכי אחשבוה ואע''ג דכשיתפור לא הוה שלש והיינו
ה ,דרב יוס 2ולאו משו דאי הוה טפי לא מיטמא )דכל שכ ( אלא לאפוקי
מדתנא קמא:
 .ÌÈ¯Ó˙· ÔÈ˜ÈÒÓ 2דאגב דמטלטל להו לאכילה חזו נמי להסקה:
 .ÔÏÎ‡ 3ביו''ט אי מסיקי גרעיני ביו''ט דהוה להו נולד:
 .ÔÈÈÏ‚Ó ‡˙˘‰Â 4הלכ ,נולד הוה:
 .·¯„ ‡‰Â 5דאמר לר' יהודה אי מסיקי בגרעיני לאו בפירוש איתמר:
 .È¯Ó˙ ÏÎ‡ 6בחול:
 .‡ÈÎÂ·Ï 7כירה של רעפי שקורי טיול''ש והיא חלולה וספרי שכתוב בה
לבי תפי היינו נמי כירה והוא תרגו של בית שפיתת שתי קדרות:
 .‡˙ÈÈ˘˜ 8גרעיני :
 .È˙ÁÙ ¯· 9ב גדולי:

12

13

אמר ליה ¯· ˘ ‰Á ¯· ¯· Ï‡ÂÓל¯· :ÛÒÂÈ
ל¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
מסיקי בכלי,
ואי מסיקי בשברי כלי,
כיו דאדליק בהו פורתא  הוה ליה שברי כלי,
וכי קא מהפ  ,באיסורא קא מהפ?!,
דעבד כד¯· ,‰˙Ó
דאמר ¯·  ‰˙Óאמר ¯·:
עצי שנשרו מ הדקל לתנור ביו טוב,
מרבה עליהקסה עצי מוכני ,
ומסיק .
14

¯·  ‡ÂÓ‰אמר:
הכא בפחות משלשה על שלשה עסקינ ,
ומקולי מטלניות שנו כא ,
ואזדא ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלטעמיה ,ו¯· ‡·È˜Ú Èלטעמיה,
דתנ )כלי כח:ב(:
פחות משלשה על שלשה
שהתקינו לפקק בו את המרח,%
ולנער בו את הקדירה ,ולקנח בו את הרחיי,
בי מ המוכ ובי שלאקסו מ המוכ 
טמא,
דברי ¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
ו¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
בי מ המוכ ובי שלא מ המוכ 
טהור;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
15

16

17

18

19

20

21

רש"י

 .È¯Ó˙ ÏÎ‡ 10ביו טוב:
 .‡˙ÈÈÒ¯Ù 11תמרי טובי ומתבשלי יפה וכל אוכל שלה נפרש מעל
גרעיניה ואי הגרעיני ראוי לטלטל ואפ''ה לטלטל למישדינהו לחיותא אלמא
לא קיבלה מיניה:
 .‡˙ÈÓ¯‡· 12דאי מתבשלות יפה ואי האוכל נפרש מה ומשתייר בגרעיניה
וחזו לאד:
 .Â‰ÈÈÓÈ‡ ·‚‡ 13שיש עוד מאמ עליה :
 .Ô‰ÈÏÚ ‰·¯Ó 14ומבטל ברוב:
 .¯Ó‡ ‡ÂÓ‰ ·¯ 15מתניתי בפחות משלשה טפחי על שלשה טפחי פליגי
לעני טומאה:
 .˙ÂÈÏËÓ ÈÏÂ˜ÓÂ 16מטלניות הקלות בעיניו דומיא דמתוקנות לפקוק מרח%
דמידי דלא חשיב הוא וקיפול דנקט במתניתי משו הבהוב דנקט דוקא
ולפלוגתא דהדלקה תנא קיפול:
 .'ÂÎ ‰˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙ 17דאילו שלשה על שלשה חשיבי ולא בטלי ואע''ג דקילי
כגו סמרטוטי :
 .ÍÎÏ ÂÈ˜˙‰˘ 18שהקצו לכ:,
 .ıÁ¯Ó‰ ˜Â˜ÙÏ 19נקבי שהמי באי דר ,ש למרח:%
 .‰¯„˜‰ ˙‡ Â· ¯ÚÏÂ 20לאחוז בה שולי הקדרה ולנערה לתו ,התמחוי:
 .ÔÎÂÓ‰ ÔÓ ÔÈ· 21לקמיה מפרש:
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סח

מ המוכ  טמא,
ושלא מ המוכ  טהור;
ואמר :‡ÏÂÚ
ואיתימא ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הכל מודי 
כט :זרקו באשפה  דברי הכל טהור* ,
הניחו בקופסא  דברי הכל טמא;
לא נחלקו אלא שתלאו במגוד או שהניחו לאחורי הדלת,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר 
מדלא זרקו באשפה  דעתיה עילויה,
ואמאיקסז קרי ליה שלא מ המוכ ?
דלגבי קופסא  לאו מוכ הוא;
ו¯· Ú˘Â‰È Èסבר 
מדלא הניחו בקופסא  בטולי בטליה,
ואמאיקסח קרי ליה מ קסט המוכ ?
דלגבי אשפה מוכ הוא;
ו¯·,‡·È˜Ú È
בתלאו במגוד  סבר כ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
בהניחו אחורי הדלת  סבר לה כ¯·,Ú˘Â‰È È
והדר ביה ¯· ‡·È˜Ú Èלגביה ד¯·.Ú˘Â‰È È
1

דף כט:

ואפילו היא של חרס;
ו¯· ‰„Â‰È Èמתיר.
אבל א חברה היוצר מתחלה  מותר,
מפני שהוא כלי אחד.
לא ימלא אד קערה של שמ ויתננה בצד הנר,
וית ראש הפתילה בתוכה ,בשביל שתהא שואבת,
ו¯· ‰„Â‰È Èמתיר.
10

11

12

2

3

4

5

6

גמרא:
וצריכא,
דאי אשמעינ שפופרת של ביצה 
בהא קאמרי ¯·,Ô
דכיו דלא מאיסא  אתי לאסתפוקי מינה,
אבל של חרס דמאיסא  אימא מודו ליה ל¯·;‰„Â‰È È
ואי אשמעינ של חרס 
בהא קאמר ¯·,‰„Â‰È È
אבל בההיא  אימא מודי להו ל¯·;Ô
ואי אשמעינ הנ ,תרתי 
קע
בהני קאמר ¯· ‰„Â‰È Èמשו דלא מפסיק ולא מידי,
אבל קערה דמפסיק קעא אימא מודי להו ל¯·;Ô
ואי אשמעינ בההיא 
בההיא קאמרי ¯·,Ô
קעב
אבל בהני תרתי  אימא מודו ליה ל¯·;‰„Â‰È È
צריכא.
13

14

ממאי?
אמר ¯·‡ :מדקתני )כא (:
פתילת הבגד;
מאי איריא דתני:
פתילת הבגד?
ליתני פתילה של בגד!
מאי פתילת הבגד?
דעדיי בגד הוא.

7

8

קעג

אם חברה היוצר.
תנא:
א חברה בסיד ובחרסית  מותר.
והאנ יוצר תנ !?
מאי יוצר?
כעי יוצר.
15

משנה )ד(:
לא יקוב אד שפופרת של ביצה וימלאנה שמ ,
ויתננה על פי הנר ,בשביל שתהא מנטפת,
9

רש"י

 .‡ÒÙÂ˜· ÂÁÈ‰ 1גלי דעתיה דחשיב ליה:
 .„Â‚Ó· 2קביל''א דגרע מקופסא ועדי 2מאחורי הדלת ואחורי הדלת עדי2
מזרקו לאשפה ומוכ דר' אליעזר היינו קופסא ושלא מ המוכ מגוד ואחורי
הדלת:
 .ÔÎÂÓ‰ ÔÓ ‡Ï˘ ‰ÈÏ È¯˜ È‡ÓÂ 3הואיל ולרבי אליעזר חשיב לקבולי טומאה
דלגבי קופסא לאו מוכ הוא:
 .'ÂÎ ¯·Ò Ú˘Â‰È È·¯Â 4ומוכ דרבי יהושע מגוד ואחורי הדלת ושלא מ המוכ
זרקו לאשפה:
 .‰ÈÏ È¯˜ È‡ÓÂ 5למגוד מוכ הואיל ולר' יהושע בטל דלגבי אשפה דאיירי בה
רבי יהושע מוכ הוא ורבי עקיבא תלאו במגוד קרי מוכ ואחורי הדלת שלא מ
המוכ :
 .Ú˘Â‰È '¯ È·‚Ï ‡·È˜Ú '¯ ‰È· ¯„‰Â 6ומטהר א 2במוכ :
 .È˙˜„Ó 7במתניתי פתילת הבגד דמשמע שעדיי בגד הוא קצת וחשבו בעיניו
ואפ''ה קאמר רבי עקיבא במתני' טהורה היא אלמא הדר ביה:
 .„‚· Ï˘ 8משמע שקפלה מבגד הבגד משמע שקפל הבגד עצמו של ולעני
הדלקה כדאוקימנא לעיל טעמא דרבי אליעזר דבעי פתילה מחורכת שתדלק
יפה:
 .˙ÙËÓ ‡‰˙˘ :'È˙Ó 9ויתקיי הנר שתהא השמ מטפט 2כל שעה לתו ,הנר
וטעמא משו גזרה שמא יסתפק הימנו וכיו שהקצהו לנר חייב משו מכבה
ואפי' אותה שפופרת של חרס דמאיסא ליה גזרינ :

16

תניא:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
פע אחת שבתנוקעד בעליית בית נתזה בלוד,
והביאו לנו שפופרת של ביצה,
ומלאנוה שמ  ,ונקבנוה והנחנוה על פי הנר,
והיה ש ¯· ÔÂÙ¯Ë Èוזקני ולא אמרו לנו דבר.
אמרו לו :מש ראיה?
רש"י

 .‰¯·ÈÁ Ì‡ Ï·‡ 10ליכא למיחש דמשו איסור שבת בדיל מיניה:
 .‰ÏÈ˙Ù‰ ˘‡¯ Ô˙ÈÂ 11השני שהוא יוצא דר ,הנקב האחר שבנר לשאוב ושמ
נמש ,דר ,הפתילה לראש הדולק:
 .¯È˙Ó ‰„Â‰È È·¯Â 12דלא גזר:
 .˜ÒÙÈÓ ‡Ï„ :'Ó‚ 13מידי שהוא מונח בתו ,חלל הנר למעלה מכיסוי:
 .‡˜ÒÙÓ„ 14שהרי אצל הנר מונחת ויש כא הפסק וליכא למימר גופיה הוא
אימא מודה דנגזור:
 .‰¯·ÈÁ Ì‡ ‡˙ 15בעה''ב עצמו מבעוד יו בסיד או בחרסית מותר:
 .¯ˆÂÈ ÔÈÚÎ 16שחברה שפיר:
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סט

דף ל.

שאני בית נתזה דזריזי ה !

כסא דומיא דמטה.

אבי ציפוראה גרר ספסלא בעיליתא דשישא
לעילא מ¯·,¯ÊÚÏ‡ Ô· ˜ÁˆÈ È
אמר ליה:
אי שתוקי ל ,כדשתיקו ליה חבריא ל¯· ‰„Â‰È È
נפיק מיניה חורבא!
גזירה עיליתא דשישא  אטו עיליתאקעה דעלמא.

מתיב ¯·) ‰כלאי ט:ה(:
מוכרי כסות מוכרי כדרכ ,
ובלבד שלא יתכוי בחמה מפני החמה,
ובגשמי מפני הגשמי;
והצנועי מפשילי במקל לאחוריה ;
והא הכא דאפשר למיעבד כצנועי ,
דכי קטני דמי,
וכי לא מתכוי 
שרי ¯· ÔÂÚÓ˘ Èלכתחלה!
תיובתא ד¯·?!‰·¯ ‰ÈÓ¯È È
תיובתא.

13

1

2

14

15

3

16

4

17

ריש כנישתא דבצרה גרר ספסלא
לעילא מ¯·,‰·¯ ‰ÈÓ¯È È
אמר ליה:
כמא ? כ¯·?ÔÂÚÓ˘ È
אימר דאמר ¯· ÔÂÚÓ˘ È
בגדולי דלא אפשר,
בקטני  מי אמר!?
6

5

7

8

משנה )ה(:
המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני גוי,
ומפני ליסטי ,מפני רוח רעה,
ובשבילקעז החולה שייש 
פטור;
כחס על הנר ,כחס על השמ  ,כחס על הפתילה 
חייב;
רבי יוסי פוטר בכול ,
חו %מ הפתילה מפני שהוא עושה פח* .
קעו
18

19

ופליגא ד,‡ÏÂÚ
דאמר :‡ÏÂÚ
מחלוקת בקטני,
אבל בגדולי  דברי הכל מותר.

20

21

9

23

22

24

מתיב ¯· :ÛÒÂÈ
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
גורר אד מטה ,כסא ,וספסל,
ובלבד שלא יתכוי לעשות חרי;%
קתני גדולי וקתני קטני!
קשיא לתרווייהו!?
 ‡ÏÂÚמתר %לטעמיה,
ו¯· ‰·¯ ‰ÈÓ¯È Èמתר %לטעמיה;
 ‡ÏÂÚמתר %לטעמיה 
מטה דומיא דכסא;
ו¯· ‰·¯ ‰ÈÓ¯È Èמתר %לטעמיה 
10

ל.

25

גמרא:
מדקתני סיפא )כא ( :חייב,
שמע מינה  ¯· ‰„Â‰È Èהיא;
קעח
רישא במאי עסיקינ ?
אי בחולה שיש בו סכנה  מותר מיבעי ליה!
26

11

27

1

12

רש"י

רש"י

 .‡˘È˘„ 1רצפה של שיש דלא עביד בה חרי:%
 .˜ÁˆÈ È·¯Ó ‡ÏÈÚÏ 2לפניו:
 .‡È¯·Á ‰ÈÏ Â˜È˙˘„Î 3רבי טרפו וזקני שמפני שלא אמרו לו דבר דימה
והעיד דמותר:
 .‰·¯ÂÁ ‰ÈÈÓ ˜Ù 4וינהגו היתר בדבר ור' יצחק סבירא ליה כרבי יהודה דדבר
שאי מתכוי אסור ואע''ג דבשייש לא עביד חרי %גזר אטו עיליתא דעלמא:
 .‡˙˘ÈÎ ˘È¯ 5מפטיר כנסיות המכניס ומוציא ומיישב תלמידי ותינוקות:
 .‰¯ˆ·„ 6ש מקו כי זבח לה' בבצרה )ישעיה לד(:
 .ÔÂÚÓ˘ '¯Î 7דאמר גורר אד:
 .¯˘Ù‡ ‡Ï„ 8אלא בגרירה שאי יכול ליטל בידו:
 .ÌÈË˜· ˙˜ÂÏÁÓ 9ואע''ג דאפשר בטלטול שרי רבי שמעו הואיל ואי מתכוי
לחרי %ור' יהודה סבר כיו דאפשר אסור:
 .ÌÈÏÂ„‚ È˙˜ 10מטה:
 .ÌÈË˜ È˙˜Â 11כסא ורבי יהודה פליג עליה דתנ במסכת ביצה רבי יהודה
אומר כל הכלי אי נגררי דאי לאו משו פלוגתייהו למה לי למיתני גדולי
השתא קטני שרי רבי שמעו גדולי מיבעיא אלא תנא קטני משו ר' שמעו
ותנא גדולי משו רבי יהודה:
 .‡ÒÎ„ ‡ÈÓÂ„ 12קטני ובהא הוא דאסר רבי יהודה אבל בגדולי שרי:

 .‰ËÓ„ ‡ÈÓÂ„ ‡ÒÎ 13גדולי ובהא הוא דשרי רבי שמעו אבל בקטני אסר:
 .ÔÎ¯„Î ÔÈ¯ÎÂÓ 14כסות של כלאי לובשו בשוק כדי להראותו למוכרו דלא
אסרה תורה אלא לבישה שהיא להתחמ כדר ,כל הלובשי והעלאה דומיא
דלבישה נמי דמיתהני בה:
 .'ÂÎ ÔÈÂÎ˙È ‡Ï˘ „·Ï·Â 15ור' שמעו הוא דאזיל בתר כוונה:
 .ÌÈÚÂˆ‰Â 16כשרי שמרחיקי עצמ מכל לזות שפתי:
 .¯˘Ù‡„ ‡Î‰ ‡‰Â 17לכל אד למעבד שלא על ידי איסור ואפילו הכי שרי:
 .ÌÈÂ‚ ÈÙÓ :'È˙Ó 18כגו פרסיי שהיה לה יו איד^ שאי מניחי אור אלא
בבית ע"ז^ שלה:
 .ÔÈËÒÏ‰ ÈÙÓÂ 19שלא יראו שיש ש אד ויבאו עליו:
 .‰Ú¯ ÁÂ¯ ÈÙÓÂ 20הבאה עליו וכשאינו רואה נוח לו:
 .¯ÂËÙ 21ובגמרא מפרש לכולה:
 .¯‰ ÏÚ ÒÁÎ 22שראוהו שמתקלקל וחס עליו וכבה את הפתילה:
 .¯‰ 23קרוייזי''ל חייב .ובגמרא מפרש לה:
 .ÔÏÂÎ· ¯ËÂÙ 24מפרש בגמרא )לא:(:
 .ÌÁÙ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ 25בכיבוי זה והוי מלאכה הצריכה לגופה כדאמר בגמרא:
 .‡ÙÈÒ È˙˜„Ó :'Ó‚ 26כחס על הנר כו' חייב חטאת א שגג בשבת ששכח
שהוא שבת או סבר שכיבוי מותר בשבת:
 .‡È‰ ‰„Â‰È '¯ Ó''˘ 27דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה דכיבוי
זה אי צרי ,לגופו אלא לצור ,דבר אחר שלא תדלק הפתילה או שלא יפקע הנר
ואי ל ,כיבוי הצרי ,לגופו אלא כיבוי של פחמי כשעושי אותו וכיבוי של
הבהוב פתילה שהכיבוי נעשה להאחיז בו האור מהר כשירצה להדליקו וכיו
דרבי יהודה היא רישא דפטר משו חולה וה''ה לשאר פטורי דמתניתי :
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ע

ואי בחולה שאי בו סכנה  חייב חטאת מיבעי ליה!?
לעול בחולה שיש בו סכנה,
ובדי הוא דליתני מותר,
ואיידי דבעי למתני סיפא :חייב 
תנא נמי רישא :פטור.
2

והדתני ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
א בשביל החולה שייש  לא יכבה,
וא כבה  פטור אבל אסור,
ההיא בחולה שאי בו סכנה;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא.
3

ודקאמר שלמה:
"וְ ׁ ַש ּ ֵב ַח אֲ נִ י ֶאת ַה ּ ֵמ ִתים ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵמת ּו",
שכשחטאו ישראל במדבר 
עמד משה לפני הקדוש ברו ,הוא,
ואמר כמה תפלות ותחנוני לפניו,
ולא נענה;
וכשאמר:
14

15

ש ָר ֵאל עֲ ָב ֶד ָ
יך" )שמות לב,יג( 
"זְ כֹר לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּו ְליִ ְ ׂ
מיד נענה,
ולא יפה אמר שלמה:
"וְ ׁ ַש ּ ֵב ַח אֲ נִ י ֶאת ַה ּ ֵמ ִתים ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵמת ּו"?

4

שאול שאילתהקעט לעילא מ¯·:ÈÂ ÔÓ„ ÌÂÁ˙ È
מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתא?
פתח ואמר:
אנת שלמה? א חכמת ?,א סוכלתנות?,
לא דיי ,שדברי ,סותרי דברי דוד אבי,,
אלא שדברי ,סותרי זה את זה!
דוד אבי ,אמר )תהלי קטו,יז(:
"לֹא ַה ּ ֵמ ִתים יְ ַהלְ ל ּו י ָּה",
ואת אמרת )קהלת ד,ב(:
"וְ ׁ ַש ּ ֵב ַח אֲ נִ י ֶאת ַה ּ ֵמ ִתים ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵמת ּו",
וחזרת ואמרת )ש ט,ד(:
טוב ִמן ָה ַא ְריֵה ַה ּ ֵמת"!?
" ִ ּכי לְ ֶכלֶ ב ַחי ה ּוא ֹ
5

דף ל.

7

6

8

9

10

11

לא קשיא,
הא דקאמר דוד "לֹא ַה ּ ֵמ ִתים יְ ַהלְ ל ּו י ָּה" הכי קאמר:
לעול יעסוק אד בתורה ובמצות קוד שימות,
שכיו שמת  בטל מ התורה ומ המצות,
ואי להקדוש ברו ,הוא שבח בו;
והיינו דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מאי דכתיב )תהלי פח,ו(ַּ " :ב ּ ֵמ ִתים ָח ְפ ׁ ִשי"?
כיו שמת אד 
נעשה " ָח ְפ ׁ ִשי" מ התורה ומ המצות.

דבר אחר:
16

קפ

"וְ ׁ ַש ּ ֵב ַח אֲ נִ י ֶאת ַה ּ ֵמ ִתים ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵמת ּו",
מנהגו של עול 
מל,קפא בשר וד גוזר גזרה,
ספק מקיימי אותה ,ספק אי מקיימי אותה,
וא תמצי לומר מקיימי אותה 
בחייו  מקיימי אותה,
במותו  אי מקיימי אותה;
ואילו משה רבינו 
גזר כמה גזירות ותיק כמה תקנות,
וקיימות ה לעול ולעולמי עולמי!
ולא יפה אמר שלמה:
קפב
"וְ ׁ ַש ּ ֵב ַח אֲ נִ י ֶאת ַה ּ ֵמ ִתים ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵמת ּו"?
17

12

13

רש"י
1

‡ .Èדאית בהו סכנת נפשות ומשו פקוח נפש שרי להו ליתני מותר לכתחלה:

 .‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ·ÈÈÁ 2הואיל ורבי יהודה היא דלא פטר ליה משו דאינה צריכה
לגופה:
 .‡ÈÚ˘Â‡ È·¯ È˙„ ‡‰Â 3בהדיא אבל אסור:
 .‡È‰ ÔÂÚÓ˘ '¯Â 4דפטר ליה משו אינה צריכה לגופה:
 .‡˙ÏÈ‡˘ ÏÂ‡˘ 5שאלו שאלה:
 .ÌÂÁ˙ '¯Ó ‡ÏÈÚÏ 6לפניו וכ לשו התלמוד^ והמקרא שרפי עומדי ממעל
לו )ישעיה ו'( ועל ש שיראי להתקרב לפניו עומדי מרחוק:
 .ÈÂ ÔÓ„ 7מקו:
 .‡˘È‡· 8חולה תרגו של רעה בישתא:
 .¯Ó‡Â Á˙Ù 9כ ,היו רגילי לפתוח באגדה תחילה והוא דומה לשאלה ודרש כי
לכלב חי כלומר גדולי החיי ופקוח נפש:
 .‡È‰ Ô‡ 10אנה הלכה:
 .˙¯Ó‡Â ˙¯ÊÁÂ 11לסתור דברי עצמ:,
 .‡È˘˜ ‡Ï 12איהו גופיה הוה מפרש להו:
 .ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡„ 13קרא קא דריש במתי חפשי:

דבר אחר:
"וְ ׁ ַש ּ ֵב ַח אֲ נִ י ֶאת ַה ּ ֵמ ִתים",
כד¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מאי דכתיב )תהלי פו,יז(:

קפג

טו ָבה וְ יִ ְרא ּו ׂשֹנְ ַאי וְ ֵיב ֹׁש ּו"?
אות לְ ֹ
שה ִע ִּמי ֹ
"עֲ ֵׂ
אמר דוד לפני הקדוש ברו ,הוא :רבונו של עול,
מחול לי על אותו עו .
אמר לו :מחול ל.,
אות" בחיי.
שה ִע ִּמי ֹ
אמר לו" :עֲ ֵׂ
אמר לו :בחיי ,איני מודיע ,בחיי שלמה בנ ,אני מודיע.
בשעה שבנהקפד שלמה את בית המקדש,
ובקשקפה להכניס ארו לבית קדשי הקדשי,
דבקו שערי זה בזה,
18

19

רש"י

 .ÌÈ˙Ó‰ ˙‡ È‡ Á·˘Â 14שעסקו בחייה בתורה ומצות ומתו ראויי לשבח
אפילו מצדיקי חיי שגדולי ה במיתת מבחייה :
 .‰˘Ó „ÓÚ 15ואי ל ,צדיק ממנו ולא נענה בזכותו:
 16ד''א  .ÌÈ˙Ó‰ ˙‡ È‡ Á·˘Âהראשוני מ החיי של עכשיו שהראשוני
טובי מאלה תדע שמתקיימות גזרותיו של משה ואי מתקיימות גזירות מלכי^
של עכשיו:
 .˙Â˜˙ ‰ÓÎ Ô˜˙Â 17כי ההיא דתני במגילה )לב (.משה תיק לה לישראל שיהו
שואלי ודורשי בעניינו של יו:
 .ÔÂÚ Â˙Â‡ ÏÚ 18דבת שבע:
 .ÌÈ¯Ú˘ Â˜·„ 19של בית קדשי הקדשי:
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עא

אמר שלמה עשרי וארבעה רננות )מלכי א ח( ולא נענה;
פתח ואמר:

דף ל:

1

ודקאמר שלמה:
6

עולָ ם,
שא ּו ּ ִפ ְת ֵחי ֹ
אש ֶ
שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
יכם וְ ִה ָ ּנ ְ ׂ
" ְׂ
ְ
בוד" )תהלי כד,ז(,
בוא ֶמלֶ ך ַה ָּכ ֹ
וְ ָי ֹ

טוב ִמן ָה ַא ְריֵה ַה ּ ֵמת",
" ִ ּכי לְ ֶכלֶ ב ַחי ה ּוא ֹ
כד¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מאי דכתיב )תהלי לט,ה(:

רהטו בתריה למיבלעיה,
קפו
בוד" )ש,ח(!?
ֶמלֶ ְך ַה ָּכ ֹ
אמרוִ " :מי זֶה
קפז
אמר להו" :יְ הֹוָ ה ִע ּז ּוז וְ גִ ּב ֹור יְ הֹוָ ה ִ ּג ּב ֹור ִמלְ ָח ָמה" )ש(!
חזר ואמר:
2

3

יענִ י יְ הֹוָ ה ִק ִּציּ ,ו ִמ ַּדת י ַָמי ַמה ִהיא,
הו ִד ֵ
" ֹ

עולָ ם,
שא ּו ּ ִפ ְת ֵחי ֹ
אש ֶ
שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
יכםּ ,ו ְ ׂ
" ְׂ
ְ
בוד,
וְ ָיבֹא ֶמלֶ ך ַה ָּכ ֹ
בוד?
ִמי ה ּוא זֶה ֶמלֶ ְך ַה ָּכ ֹ

ֵא ְד ָעה ֶמה ָח ֵדל ָאנִ י"?
אמר דוד לפני הקדוש ברו ,הוא :רבונו של עול,
יענִ י יְ הֹוָ ה ִק ִּצי".
הו ִד ֵ
" ֹ
אמר לו:
גזרה היא מלפני שאי מודיעי קצו של בשר וד.
" ּו ִמ ַּדת י ַָמי ַמה ִהיא"?
קצ
אמר לו:
גזרה היא מלפני שאי מודיעי מדת ימיו של אד.
" ֵא ְד ָעהקצא ֶמה ָח ֵדל ָאנִ י".
אמר לו :בשבת תמות.
אמות באחד בשבת?
אמר לו:
כבר הגיע מלכות שלמה בנ,,
ואי מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא.
אמות בערב שבת?
אמר לו:
טוב ֹיום ּ ַבחֲ ֵצ ֶר ָ
יך ֵמ ָאלֶ ף" )תהלי פד,יא(,
ֹ
" ִ ּכי
טוב" לי " ֹיום" אחד שאתה יושב ועוסק בתורה,
" ֹ
" ֵמ ָאלֶ ף" עולות,
שעתיד שלמה בנ ,להקריב לפני על גבי המזבח* .
כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומא,
ההוא יומא דבעי למינח נפשיה,
ק מלא ,המות קמיה ולא יכיל ליה,
דלא הוה פסק פומיה מגירסא;
אמר :מאי אעביד ליה?
הוה ליה בוסתנא אחורי ביתיה,
אתא מלא ,המות סליק ובחיש באילני,
נפק למיחזי,
הוה סליק בדרגא ,איפחית דרגא מתותיה,
7

בוד ֶסלָ ה" )ש טי(,
אות ה ּוא ֶמלֶ ְך ַה ָּכ ֹ
יְ הֹוָ ה ְצ ָב ֹ
ולא נענה.
כיו שאמר:

8

יח ָ
יך,
"יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהיםַ ,אל ּ ָת ׁ ֵשב ּ ְפנֵי ְמ ׁ ִש ֶ
זָ ְכ ָרה לְ ַח ְס ֵדי ָ ּדוִ יד ַע ְב ֶּד ָך" )דברי הימי ב ו,מב( 

9

מיד נענה.
באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה,
וידעו כלקפט ישראל 
שמחל לו הקדוש ברו ,הוא על אותו עו .
ולא יפה אמר שלמה:
"וְ ׁ ַש ּ ֵב ַח אֲ נִ י ֶאת ַה ּ ֵמ ִתים ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵמת ּו"?
קפח
4

10

והיינו דכתיב )מלכי א ח,סו(:

11

" ּ ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י ׁ ִש ּ ַלח ֶאת ָה ָעם וַ יְ ָב ֲרכ ּו ֶאת ַה ּ ֶמלֶ ְך,
טו ֵבי לֵ ב,
ש ֵמ ִחים וְ ֹ
וַ ּיֵלְ כ ּו לְ ָאהֳ לֵ ֶ
יהם ְ ׂ
שה יְ הֹוָ ה לְ ָדוִ ד ַע ְב ּד ֹו,
ַעל ָּכל ַה ּט ֹו ָבה אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ

ּולְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּמ ֹו".

ל:

12

יהם" 
"וַ ּיֵלְ כ ּו לְ ָאהֳ לֵ ֶ
שמצאו נשותיה בטהרה.
" ְ ׂש ֵמ ִחים" 
שנהנו מזיו השכינה.
טו ֵבי לֵ ב" 
"וְ ֹ
שנתעברו נשותיה של כל אחד ואחד וילדה זכר.
ַעל ָּכל ַה ּט ֹו ָבה אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה יְ הֹוָ ה לְ ָדוִ ד ַע ְב ּד ֹו 
שמחל לו על אותו עו .
" ּולְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּמ ֹו" 
דאחיל להו עו דיו הכפורי.
5

רש"י

 .˙Â¯ „''Î 1רנה תפילה תחינה כתובי בתפילת שלמה עד כ''ד ויש אומרי
כ''ד ברכות דתענית ולא נהירא:
 .ÂË‰¯ 2שערי:
 .‰ÈÚÏ·ÓÏ ‰È¯˙· 3סברי דעל עצמו אמר מל ,הכבוד א''ל שערי מי הוא זה
מל ,הכבוד אמר איהו ה' עזוז וגבור )תהלי כד(:
 .„Â„ È‡Â˘ 4משפחת שאול שמעי וכיוצא בו:
 .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ„ 5שאכלו ושתו בחנוכת הבית כדכתיב את החג שבעת ימי
ושבעת ימי כדאמרינ במועד קט )ט:(.

13

14

רש"י

 .˙Ó‰ ‰È¯‡Ó ·ÂË ‡Â‰ ÈÁ ·ÏÎÏ ÈÎ ‰ÓÏ˘ ¯Ó‡˜„Â 6לאו לעני חשיבותא
אמרו אלא לעני הלכות שבת וי''ט:
 .ÈˆÈ˜ 7העתידות לבוא עלי:
 .ÈÓÈ ˙„Ó 8כמה ימי חיי:
 .È‡ Ï„Á ‰Ó 9באיזה יו אני חדל ובטל מ העול:
 .˙·˘· „Á‡· ˙ÂÓ‡ 10שיוכלו להתעסק בי ובהספדי:
 .ÍÈ¯ˆÁ· ÌÂÈ ·ÂË ÈÎ 11כלומר כבר אמרת לפני טוב יו שאתה עומד בחצרי
ועוסק בתורה מאל 2עולות שעתיד בנ ,שלמה להעלות כדכתיב )מלכי א ג( אל2
עולות יעלה שלמה וגו':
 .‡˙·˘„ ‡ÓÂÈ ÏÎ 12של כל שבתות השני:
 .ÒÈ¯‚Â ·È˙È ‰Â‰ 13שלא יקרב מלא ,המות אליו שהתורה מגינה ממות
כדאמרינ בסוטה )כא:(.
 .ÈÏÈ‡· ˘ÈÁ·Â ˜ÈÏÒ 14מנענע המלא ,באילנות להשמיע קול תימה:
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עב

אישתיק ,ונח נפשיה.
שלח שלמה לבי מדרשא:
אבא מת ומוטל בחמה,
וכלבי של בית אבא רעבי,
מה אעשה?
שלחו ליה:
חתו ,נבלה והנח לפני הכלבי,
ואבי  ,הנח עליו ככר או תינוק וטלטלו.
ולא יפה אמר שלמה )קהלת ט,ד(:
1

2

טוב ִמן ָה ַא ְריֵה ַה ּ ֵמת"?
" ִ ּכי לְ ֶכלֶ ב ַחי ה ּוא ֹ
ולעני שאילתאקצב דשאילנא קדמיכו :
נר קרויה נר,
ונשמתו של אד קרויה נר,
קצד
מוטב תכבה נרוקצג של אד,
מפני נרו של הקדוש ברו ,הוא.
4

3

5

6

אמר ¯·  ˙ÏÈ˘ ¯· Ï‡ÂÓ˘ ·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰Èמשמיה ד¯·:
בקשו חכמי לגנוז ספר קהלת,
מפני שדבריו סותרי זה את זה,
ומפני מה לא גנזוהו?
מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה.
תחילתו דברי תורה.
דכתיב )קהלת א,ג(:
לו ׁ ֶש ּיַעֲ מֹל ּ ַת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש",
רון לָ ָא ָדם ְּב ָכל עֲ ָמ ֹ
" ַמה ִּי ְת ֹ
ואמרי „·:È‡È È·¯ È
" ּ ַת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש" הוא דאי לו,
האקצה קוד השמש קצו יש לו.
סופו דברי תורה.
דכתיב )ש יב,יג(:
7

8

סוף ָ ּד ָבר ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמע,
" ֹ
מור,
ֶאת ָהאֱ ל ִֹהים יְ ָרא וְ ֶאת ִמ ְצ ֹו ָתיו ׁ ְש ֹ

ִּכי זֶה ָּכל ָה ָא ָדם".

דף ל:

שקול זה כנגד כל העול כולו.
˘ È‡ÊÚ Ô· ÔÂÚÓאומר,
ואמרי לה ˘ ‡ÓÂÊ Ô· ÔÂÚÓאומר:
לא נברא כל העול כולו אלא לצוות לזה.
9

ומאי דבריו סותרי זה את זה?
טוב ַּכ ַעס ִמ ּ ְ ׂשחֹק",
כתיב )ש ז,ג(ֹ " :
הולָ ל",
חוק ָא ַמ ְר ִּתי ְמ ֹ
ש ֹ
וכתיב )ש ב,ב( :לִ ְ ׂ
כתיב )ש ח,טו(" :וְ ׁ ִש ַּב ְח ִּתי אֲ נִ י ֶאת ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה",
וכתיב )ש ב,ש(ּ " :ולְ ִ ׂש ְמ ָחה ַמה ּזֹה ע ָ ֹׂשה"!?
לא קשיא,
טוב ַּכ ַעס ִמ ּ ְ ׂשחֹק" 
" ֹ
טוב ַּכ ַעס" שכועס הקדוש ברו ,הוא
" ֹ
על הצדיקי בעול הזה,
" ִמ ּ ְ ׂשחֹק" שמשחק הקדוש ברו ,הוא
על הרשעי בעול הזה.
הולָ ל" 
חוק ָא ַמ ְר ִּתי ְמ ֹ
ש ֹ
ו"לִ ְ ׂ
חוק" שמשחק הקדוש ברו ,הוא
ש ֹ
זה " ְ ׂ
ע הצדיקי בעול הבא.
10

11

"וְ ׁ ִש ַּב ְח ִּתי אֲ נִ י ֶאת ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה" 
זוקצח " ּ ִ ׂש ְמ ָחה" של מצוה.
12

" ּולְ ִ ׂש ְמ ָחה ַמה ּזֹה ע ָ ֹׂשה" 
זו " ִ ׂש ְמ ָחה" שאינה של מצוה.
ללמד ,
שאי השכינהקצט שורה 
לא מתו ,עצבות ,ולא מתו ,עצלות ,ולא מתו ,שחוק,
ולא מתו ,קלות ראש ,ולא מתו ,שיחה,
ולא מתו ,דברי בטלי,
אלא מתו ,דבר שמחה של מצוה,
שנאמר )מלכי ב ג,טו(:

13

14

"וְ ַע ּ ָתה ְקח ּו 15לִ י ְמ ַנ ֵּגן,
וְ ָהיָה ְּכ ַנ ֵּגן ַה ְמ ַנ ֵּגן וַ ְּת ִהי ָעלָ יו יַד יְ הֹוָ ה".

מאי " ִּכי זֶה ָּכל ָה ָא ָדם"?
קצז
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
כל העול כולו לא נברא אלא בשביל זה.
¯· ‡‰Î ¯· ‡·‡ Èאמר:

אמר ¯· :‰„Â‰È
וכ לדבר הלכה.
אמר ¯·‡:
וכ לחלו טוב.

 .ÌÈ·Ú¯ ‡·‡ ˙È· Ï˘ ÌÈ·ÏÎÂ 1לשתי שאלות הללו הוצר:,
 .'ÂÎ ¯Ó‡ ‰ÙÈ ‡ÏÂ 2שלתקנת הכלבי לא הצריכוהו לשנות טלטול נבילה ואת
האריה המת אסרו לטלטל אלא על ידי ככר או תינוק ל''א שהקדימוהו תשובת
הכלב לתשובת האריה לשו רבותי:
 .‡˙ÏÈ‡˘ ÔÈÚÏÂ 3דמהו לכבות:
 .ÔÂÎÈÓ„˜ ‡ÏÈ‡˘„ 4דר ,ענוה אמר דהוה ליה למימר דשאילתו קדמי:
 .¯ ‰ÈÂ¯˜ 5נר אלהי נשמת אד )משלי כ(:
 .'ÂÎ Â¯ ‰·Î˙ ·ËÂÓ 6לאו מהכא ילי 2חלול שבת דפיקוח נפש נפקא ל מוחי
בה ולא שימות בה אלא להטעימ הדבר באגדה המושכת את הלב לפי שהיו
באי לשמוע הדרשה נשי ועמי האר %והיו צריכי הדרשני למשו ,את לבב:
 .ÂÙÂÒÂ Â˙ÏÁ˙ 7וכ''ש שיש עוד בינתיי:
 .˘Ó˘‰ Ì„Â˜ 8א יעמול בתורה שקדמה לשמש יש יתרו :

 .˙ÂÂˆÏ 9צוותא שולא''^:%
 .ÏÏÂ‰Ó 10משובח:
 .ÌÈÚ˘¯‰ ÌÚ ˜Á˘Ó˘ ˜ÂÁ˘Ó 11שנות לה שעה משחקת כדי להאכיל
חלק ולטורד מ העול הבא:
 .‰ÂˆÓ Ï˘ ‰ÁÓ˘ 12כגו הכנסת כלה:
 .˜ÂÁ˘ 13שחוק ממש שאי דעת שוחק מיושבת עליו ואפילו אינו של לצו
מ''מ אי בו יישוב:
 .˘‡¯ ˙ÂÏ˜ 14לצו :
 .Ô‚Ó ÈÏ ÂÁ˜ 15מצוה היא להשרות עליו שכינה:
 .‰ÎÏ‰ ¯·„Ï 16צרי ,לפתוח במילי דבדיחותא ברישא:
 .·ÂË ÌÂÏÁÏ 17א בא ליש מתו ,שמחה מראי לו חלו טוב:

16

17

רש"י
רש"י
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עג

איני?
והאמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
כל תלמיד חכ שיושב לפני רבו,
ואי שפתותיו נוטפות מר  תכוינה!
שנאמר )שיר השירי ה,יג(:
1

מור ע ֵֹבר",
פות ֹ
תו ָתיו ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים נ ְֹט ֹ
ש ְפ ֹ
" ִׂ
מור ע ֵֹבר" ,אלא  מר עובר,
אל תקריֹ " :
אל תקריׁ " :ש ֹו ׁ ַש ִּנים" ,אלא  ששוני!?
לא קשיא,
הא  ברבה,
ר
והא  בתלמידא.
ואיבעית אימא 
הא והא  ברבה,
ולא קשיא,
הא  מקמי דלפתח,
הא  לבתר דפתח.
כי הא ד¯·,‰
מקמי דפתח להו לרבנ 
אמר מילתא דבדיחותא ,ובדחי רבנ .
לסו 2
יתיב באימתא ,ופתח בשמעתא.
2

וא 2ספר משלי בקשו חכמירא לגנוז,
מפנירב שהיו דבריו סותרי זה את זה.
ומפני מה לא גנזוהו?
אמרי:
ספר קהלת לאו עיינינ ואשכחינ טעמא?
הכא נמי  ליעיינ .
ומאי דבריו סותרי זה את זה?
כתיב )משלי כו,ד(ַ " :אל ּ ַת ַען ְּכ ִסיל ְּכ ִא ַ ּולְ ּת ֹו",
וכתיב )ש,ה(" :עֲ נֵה ְכ ִסיל ְּכ ִא ַ ּולְ ּת ֹו"!?
לא קשיא,
הא  בדברי תורה,
הא  במילי דעלמא.
כי הא דההוא דאתא לקמיה ד¯·,È
אמר ליה :אשת ,אשתי ,ובני ,בני!
אמר ליה :רצונ ,שתשתה כוס של יי ?
שתה ,ופקע.
ההוא דאתא לקמיה ד¯·,‡ÈÈÁ È
אמר ליה :אמ ,אשתי ,ואתה בני!
אמר ליה :רצונ ,שתשתה כוס של יי ?
שתה ,ופקע.
אמר ¯·:‡ÈÈÁ È
רג
אהניא ליה צלותיה ל¯· Èדלא שוייה ממזרא.
רש"י

 .¯Ó ˙ÂÙËÂ 1מרירות מחמת אימה:
 .Ô·¯ ÈÁ„·Â 2נפתח לב מחמת השמחה:

דף ל:

ד¯· Èכי הוה מצלי ,אמר:
יהי רצו מלפני ,יי אלהינו,
שתצילני היו מעזי פני ומעזות פני.
4

3

בדברי תורה מאי היא?
כי הא דיתיב ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôוקא דריש:
עתידה אשה שתלד בכל יו,
שנאמר )ירמיהו לא,ז(ָ " :ה ָרה וְ יֹלֶ ֶדת י ְַח ָ ּדו".
ליגלג עליו אותו תלמיד,
והכתיב )קהלת א,ט(:רד " ֵאין ָּכל ָח ָד ׁש ּ ַת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש"!?
אמר לו:
בא וארא ,דוגמת בעול הזה,
נפק אחוי ליה תרנגולת.
5

6

7

ותו יתיב ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôוקא דריש:
עתידי אילנות שבאר %ישראלרה שמוציאי פירות בכל יו,
נָשא ָענָ ף וְ ָע ָ ׂשה ֶפ ִרי",
שנאמר )יחזקאל יז,כג(" :וְ ָ ׂ
מה " ָענָ ף"  בכל יו,
אֶ " 2פ ִרי"  בכל יו.
ליגלג עליו אותו תלמיד,
והכתיב )קהלת א,ט(:רו " ֵאין ָּכל ָח ָד ׁש ּ ַת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש"!?
אמר לו:
בא וארא ,דוגמת רז בעול הזה,
נפק אחוי ליה צל.2
8

9

ותו יתיב ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôוקא דריש:
עתידה אר %ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת,
שנאמר )תהלי עב,טז(" :יְ ִהי ִפ ּ ַסת ַּבר ָּב ָא ֶרץ".
ליגלג עליו אותו תלמיד,
והכתיב )קהלת א,ט(:רח " ֵאין ָּכל ָח ָד ׁש ּ ַת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש"!?
אמר ליה:
בא וארא ,דוגמת בעול הזה,
נפק אחוי ליה כמיהי ופטריות,
וכלירט מילת  נברא בר קורא.
10

11

12

13

רש"י

 .ÌÈÙ ÈÊÚÓ 3שלא יזיקוני:
 .ÌÈÙ ˙ÂÊÚÓÂ 4שלא יצא עלי ש ממזרות דהוא עז פני:
 .‰¯Â˙ È¯·„· 5מותר לענות כאולתו:
 .ÂÈ„ÁÈ ˙„ÏÂÈÂ ‰¯‰ 6ביו שהרה זה יולדת ולד אחר כמו תרנגולת וכיו
שמשמשת בכל יו נמצאת יולדת בכל יו דהכי משמע קרא בכל עת שהיא
מתעברת יולדת שממהרת לגמור צורת הולד לזמ מועט:
 .Í‡¯‡Â ‡· 7טרח לענותו כאולתו כדי להעמיד דברי תורה על מכונו:
 .‚Ï‚ÈÏ 8זו אוולת:
 .ÛÏˆ 9מי איל הטוע ג' מיני פירות אביונות וקפריסי ולולבי וכי איתיה
להאי ליתיה להאי כדאמר בריש חזקת הבתי:
 .¯· ˙ÒÈÙ 10משמע גלוסקאות שרחבות כמי פס יד ומשמע כלי מילת כמו
כתונת פסי:
11
·¯ .כמו לשבור בר )בראשית מב( ולעני כלי מילת בר נקי כמו ברה כחמה )שיר
ו(:
 .˙ÂÈ¯ËÙÂ ÔÈ‰ÓÎ 12שיוצאי כמות שה בלילה אחד ורחבי ועגולי
כגלוסקאות:
 .‡¯Â˜ ¯· ‡¯· 13סיב כמי לבוש מצוייר גדל סביבות הקור של דקל כשהוא
ר ,קור ענ 2האיל כשהוא ר ,יוצא בכל שנה קוד שיתקשה קרוי קור:
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עד

תנו רבנ :
לעול יהא אד ענוות כ ,ÏÏ‰ואל יהא קפד כ˘.È‡Ó
לא .מעשה בשני בני אד * שהמרו זה את זה,
אמרו :כל מי שיל ,ויקניט את  ÏÏ‰
יטול ארבע מאות זוז.
אמר אחד מה :אני אקניטנו.
אותו היו ערב שבת היה,
והיה  ÏÏ‰חופ2רי את ראשו.
הל ,ועבר על פתח ביתו,
אמר :מי כא  ?ÏÏ‰מי כא ?ÏÏ‰
נתעט 2ויצא לקראתו.
אמר לו :בני,
מה אתה מבקש?
אמר לו :שאלה יש לי לשאול.
אמר לו :שאל בני ,שאל.
אמר לו:ריא מפני מה ראשיה של בבליי סגלגלות?
אמר לו :בני ,שאלה גדולה שאלת,
מפני שאי לה חיות פקחות.
הל ,והמתי שעה אחת,
חזר ואמר :מי כא  ?ÏÏ‰מי כא ?ÏÏ‰
נתעט 2ויצא לקראתו.
אמר לו :בני ,מה אתה מבקש?
אמר לו :שאלה יש לי לשאול.
אמר לו :שאל בני ,שאל.
אמר לו:ריב מפני מה עיניה של תרמודיי תרוטות?
אמר לו :בני ,שאלה גדולה שאלת,
מפני שדרי בי החולות.
הל ,והמתי שעה אחת,
חזר ואמר :מי כא  ?ÏÏ‰מי כא ?ÏÏ‰
נתעט 2ויצא לקראתו.
אמר לו :בני ,מה אתה מבקש?
אמר לו :שאלה יש לי לשאול.
אמר לו :שאל בני ,שאל.
אמר לו:ריג מפני מה רגליה של אפרקיי רחבות?
אמר לו :בני ,שאלה גדולה שאלת,
מפני שדרי בי בצעי המי.
אמר לו :שאלות הרבה יש לי לשאול,
ומתירא אני שמא תכעוס!
נתעט 2וישב לפניו.
1

דף לא.

אמר לו :כל שאלות שיש ל ,לשאול  שאל.
אמר לו :אתה הוא  ÏÏ‰שקורי אות ,נשיא ישראל?
אמר לו :ה .
אמר לו :א אתה הוא  לא ירבו כמות ,בישראל!
אמר לו :בני ,מפני מה?
אמר לו :מפני שאבדתי על יד ,ארבע מאות זוז.
אמר לו :הוי זהיר ברוח,,
כדי הוא  ÏÏ‰שתאבד על ידו 
ארבע מאות זוז ,וארבע מאות זוז,
ו ÏÏ‰אלריד יקפיד.
6

2

3

4

5

רש"י

 .Â¯Ó‰˘ 1נתערבו כמו שממרי את היוני דסנהדרי )כה:(:
 .ÏÏ‰ Ô‡Î ÈÓ 2כלו כא הלל ולשו גנאי לנשיא ישראל:
 .˙ÂÏ‚Ï‚Ò ÌÈÈÏ·· Ï˘ Ô˘‡¯ ‰Ó ÈÙÓ 3בילונ''ה בלעז שאינו עגול לישנא
אחרינא ראש של בבליי סגלגל עגול:
 .˙ÂËÂ¯˙ 4רכות:
 .˙ÂÏÂÁ‰ ÔÈ· ÌÈ¯„˘ 5והרוח נושבת ונכנס בתו ,עיניה ובמקו אחר מפרש
תרוטות לשו עגולות בית מושב שלה וא 2כא אני אומר כ ומפני שדרי בי
החולות שינה אות המקו שלא יהא סדק של עיניה ארו ,כשלנו ויכנס בו
החול וכ רגליה של אפרקיי רחבות שלא יטבעו בבצעי המי ורבותינו
מפרשי שדרי בי בצעי המי והולכי יחפי ומתפשטי רגליה לפי שהמנעל
דוחק הרגל ומעמידו על דפוס שלו:

תנו רבנ :
מעשה בגוירטו אחד שבא לפני ˘,È‡Ó
אמר לו :כמה תורות יש לכ?
אמר לו :שתי  תורה שבכתב ,ותורה שבעל פה.
אמר לו:
שבכתב  אני מאמינ,,
ושבעל פה  איני מאמינ,,
גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב.
גער בו ,והוציאו בנזיפה.
בא לפני  ,ÏÏ‰גייריה.
יומא קמא אמר ליה :א"ב ,ג"ד,
למחר אפי ,ליה.
אמר ליה :והא אתמול לא אמרת לי הכי!?
אמר ליה :לאו עלי דידי קא סמכת?
דעל פה נמי סמו ,עלי!
ושוב מעשה בגוירטז אחד שבא לפני ˘,È‡Ó
אמר לו:
גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה
כשאני עומד על רגל אחת.
דחפו באמת הבני שבידו.
בא לפני  ,ÏÏ‰גייריה.
אמר לו:
דעל ,סני  לחבר ,לא תעביד;
זו היא כל התורה כולה,
ואיד ,פירושה הוא;
7

8

9

10

11

12

13

1

2

רש"י

 .ÏÏ‰ ‡Â‰ È„Î 6ראוי לכ:,
 .‰ÙÈÊ· Â‡ÈˆÂ‰ 7דתניא הבא לקבל דברי חברות חו %מדבר אחד וכ גר הבא
להתגייר וקבל עליו דברי תורה חו %מדבר אחד אי מקבלי אותו במסכת
בכורות )ל:(:
 .‰È¯ÈÈ‚ 8וסמ ,על חכמתו שסופו שירגילנו לקבל עליו דלא דמיא הא לחו%
מדבר אחד שלא היה כופר בתורה שבעל פה אלא שלא היה מאמי שהיא מפי
הגבורה והלל הובטח שאחר שילמדנו יסמו ,עליו:
 .‰ÈÏ ÍÈÙ‡ 9כגו תשר''ק:
 .˙ÎÓÒ ‡˜ ÈÏÚ Â‡Ï 10מני אתה יודע שזו אל 2וזו בית אלא שלמדתי ,וסמכת
עלי דעל פה נמי סמו ,על דברי:
 .ÔÈ·‰ ˙Ó‡ 11מקל שהוא אמת אור ,ומודדי בו אור ,הבני שהיו קוצצי ע
האומני כ ,וכ ,אמות בכ ,וכ ,דמי:
 .„È·Ú˙ ‡Ï Í¯·ÁÏ ÈÒ ÍÏÚ„ 12ריע ,וריע אבי ,אל תעזוב )משלי כז( זה הקב''ה
אל תעבור על דבריו שהרי עלי ,שנאוי שיעבור חביר ,על דברי ,ל''א חביר,
ממש כגו גזלה גנבה ניאו 2ורוב המצות:
 .Í„È‡ 13שאר דברי תורה:
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עה

דף לא:

מאי דכתיב )ישעיהו לג,ו(:

זיל גמור!
ריח
ריז
ושוב מעשה בגוי אחד שהיה עובר אחורי בית הכנסת,
רלב
רו"?
או ָצ ֹ
יִ ְר ַאת יְ הֹוָ ה ִהיא ֹ
ושמע קול סופר שהיה אומר:
"אֱ מ ּונַ ת"  זה סדר זרעי,
"וְ ֵא ּ ֶלה ַה ְּבגָ ִדים אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ׂש ּו ח ׁ ֶֹשן וְ ֵא ֹפוד" )שמות כח,ד(.
ריט
" ִע ּ ֶת ָ
בא לפני הסופר,
יך"  זה סדר מועד,
רכ
.
לי
פרשהו
אמר לו:
"ח ֶֹסן"  זה סדר נשי,
רכא
פירשו לו.
"יְ ׁש ּועֹת"  זה סדר נזיקי ,
רכב
?
למי
הללו
אמר לו:
" ָח ְכ ַמת"  זה סדר קדשי,
אמררכג לו :לכה גדול.
"וָ ָד ַעת"  זה סדר טהרות,
אמר אותו גוירכד בעצמו:
ואפילו הכי 
אל ,ואתגייר ,בשביל שישימוני כה גדול.
רו".
או ָצ ֹ
"יִ ְר ַאת יְ הֹוָ ה ִהיא ֹ
בא לפני ˘,È‡Ó
רכה
אמר לו:
אמר ¯·‡:
גיירני על מנת שתשימני כה גדול.
בשעה שמכניסי אד לדי אומרי לו:
דחפו באמת הבני שבידו.
נשאת ונתת באמונה?
בא לפני  ,ÏÏ‰גייריה.
קבעת עתי לתורה?
אמר לו:
רכו
עסקת בפריה ורביה?
כלו מעמידי לפני המל ,אלא מי שיודע טכסיסי מלכות?
צפית לישועה?
ל ,למוד טכסיסי מלכות!
פלפלת בחכמה?
הל ,וקרא,
הבנת דבר מתו ,דבר?
כיו שהגיע "וְ ַה ָ ּזר ַה ָ ּק ֵרב י ּו ָמת" )במדבר ג,י( 
ואפילו הכי 
אמר לו:רכז מקרא זה על מי נאמר?
רו"  אי ,
או ָצ ֹ
אי "יִ ְר ַאת יְ הֹוָ ה ִהיא ֹ
אמר לו :אפילו על דוד מל ,ישראל.
אי לא  לא.
נשא אותו גר קל וחומר בעצמו 
ומה ישראל שנקראו בני למקו,
משל לאד שאמר לשלוחו:
ומתו ,אהבה שאהב קרא לה:
העלה לי כור חיטי לעלייה,
" ְּבנִ י ְבכ ִֹרי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )שמות ד,כב( 
הל ,והעלה לו.
רכח
אמר לו :עירבת לי בה קב חומטו ?
כתוב בה :
אמר לו :לאו.
"וְ ַה ָ ּזר ַה ָ ּק ֵרב י ּו ָמת" )במדבר ג,י(,
אמר לו :מוטב א לא העליתה.
גר הקל שבא במקלו ובתרמילו 
על אחת כמה וכמה!
תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
בא לפני ˘,È‡Ó
מערב אד קב חומטו בכור של תבואה,
אמר לו:
ואינו חושש.
כלו ראוי אני להיות כה גדול?
והלא כבר נאמר:רכט "וְ ַה ָ ּזר ַה ָ ּק ֵרב י ּו ָמת"!
אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
בא לפני ,ÏÏ‰
לא :כל אד שיש בו תורה ואי בו * יראת שמי 
אמר לו :ענוות ,ÏÏ‰
רל
ינוחו ל ,ברכות על ראש ,שקרבתני תחת כנפי השכינה.
רש"י
לימי נזדווגו שלשת למקו אחד ,אמרו:
 .ÌÈÚ¯Ê ¯„Ò 7שעל אמונת האד סומ ,להפריש מעשרותיו כראוי:
,
העול
קפדנותו של ˘  È‡Óבקשה לטורדנו מ
 .ÔÒÂÁ 8לשו יורשי ועל ידי אשה נולדו יורשי :
ענוותנותו של   ÏÏ‰קרבתנורלא תחת כנפי השכינה.
 .ÔÈ˜ÈÊ ¯„Ò 9מושיע מזהיר לפרוש מהיזק ומהתחייב ממו :
3

"וְ ָהיָה אֱ מ ּונַ ת ִע ּ ֶת ָ
יך ,ח ֶֹסן יְ ׁש ּועֹת ָח ְכ ַמת וָ ָד ַעת,

4

7

8

9

10

11
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5

15
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6

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
רש"י

 .‰˘Â¯ÈÙ 1דהא מילתא:
 .‡Â‰ 2לדעת איזה דבר שנאוי:
 .¯ÂÓ‚ ÏÈÊ 3ותדע:
 .¯ÙÂÒ 4מלמד תינוקות:
 .ÈÒÈÒÎË 5תיקוני צרכי המל ,לפי הכבוד:
 .Ô˙˘Ï˘ 6הגרי הללו:

 .˙Ú„ 10עדי 2מחכמה:
 .Â¯ˆÂ‡ ‡È‰ 11הוא עיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזכרו :
 .ÌÈ˙Ú ˙Ú·˜ 12לפי שאד צרי ,להתעסק בדר ,אר %שא אי דר ,אר %אי
תורה הוצר ,לקבוע עתי לתורה דבר קצוב שלא ימש ,כל היו לדר ,אר:%
 .‰È·¯Â ‰È¯Ù· 13היינו חוס :
 .‰ÚÂ˘ÈÏ ˙ÈÙˆ 14לדברי הנביאי:
 .¯·„ ÍÂ˙Ó ¯·„ ˙·‰ 15היינו דעת:
 .ÔÈËÓÂÁ ·˜ 16אר %מלחה ומשמרת את הפירות מהתליע:
 .˘˘ÂÁ ÂÈ‡Â 17למוכרה בדמי חטי דלאו אונאה היא שהרי שמירת בכ:,
 .‰ÓÂ„ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È 18לפתחי חיצוני שדר ,לה נכנסי לפנימיי כ ,א
ירא שמי הוא נעשה חרד לשמור ולעשות וא לאו אינו חש לתורתו:
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עו

דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות,
ומפתחות החיצונות לא מסרו לו;
בהי עייל!?
מכריז ¯·:È‡È È
חבל על דלית ליה דרתא,
ותרעא לדרתא עביד!
1

אמר ¯· :‰„Â‰È
לא ברא הקדוש ברו ,הוא את עולמו,
אלא כדי שייראו מלפניו,
שנאמר )קהלת ג,יד(" :וְ ָהאֱ ל ִֹהים ָע ָ ׂשה ׁ ֶש ִּי ְרא ּו ִמ ְּל ָפנָ יו".
¯· ÔÂÓÈÒ Èו¯·ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èרלג הוו יתבי,
חלי 2ואזיל ¯·,‡Á‡ ¯· ·˜ÚÈ È
אמר ליה חד לחבריה:
ניקו מקמיה,
דגבר דחיל חטאי הוא.
אמר לו איד:,
ניקו מקמיה,
דגבר בר אוריי הוא.
אמר ליה:
אנא אמינא ל ,רלד דגבר דחיל חטאי הוא,
ואת אמרת לי רלה בר אוריי הוא!?
תסתיי ד¯·ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èרלו הוא דאמר:
דגבר דחיל חטאי הוא,
רלז
דאמר ¯· ÔÁÂÈ Èמשו ¯·:ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
אי לו להקדוש ברו ,הוא בעולמו אלא יראת שמי בלבד,
שנאמר )דברי י,יב(:
2

ש ָר ֵאל ָמה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך ׁש ֵֹאל ֵמ ִע ּ ָמ ְך,
"וְ ַע ּ ָתה יִ ְ ׂ

ִּכי ִאם לְ יִ ְר ָאה" וגו',
וכתיב:
ֹאמר לָ ָא ָדם ֵהן יִ ְר ַאת אֲ דֹנָי ִהיא ָח ְכ ָמה" וגו' )איוב כח,כח(,
"וַ ּי ֶ
רלח
שכ בלשו יוני קורי לאחת  הינא,
תסתיי.
3

רלט

דרש ¯·:‡ÏÂÚ ¯· ‰
מאי דכתיב )קהלת ז,יז(ַ " :אל ִּת ְר ׁ ַשע ַה ְר ּ ֵבה" וגו',
" ַה ְר ּ ֵבה"  הוא דלא לירשע,
הא מעט  לירשע!?
אלא 
מי שאכל שו וריחו נוד 2
יחזור ויאכל שו אחר ,ויהא ריחו נוד?2
4

רש"י

 .ÏÈÈÚ È‰· 1באיזה פתח נכנס לפתוח את הפנימי:
 .ÍÏ ‡ÈÓ‡ (‡‡Â) 2כלומר אתה מיעטת בשבחו:
 .'‰ ˙‡¯È Ô‰ 3יחידה היא היראה בעול:
 .'ÂÎ Û„Â ÂÁÈ¯Â ÌÂ˘ ÏÎ‡˘ ÈÓ 4פירוקא הוא כלומר הכי קאמר קרא א רשעת
מעט אל תוס 2על רשע ,דמי שאכל שו וריחו נוד 2כבר לחבריו כלו יחזור
ויאכל עוד אחר ויהיה נוד 2יותר לזמ ארו:,

דף לא:
רמ

דרש ¯·:‡ÏÂÚ ¯· ‰
מאי דכתיב )תהלי עג,ד(:
מו ָתם ּו ָב ִריא א ּולָ ם"?
" ִ ּכי ֵאין ַח ְרצֻ ּב ֹות לְ ֹ
אמר הקדוש ברו ,הוא:
לא דיי לרשעי שאינ חרדי ועצבי מיו המיתה,
אלא שלב " ָב ִריא" לה כ"א ּולָ ם".
5

6

והיינו דאמר ¯·:‰
מאי דכתיב )ש מט,יד(:
מו"?
"זֶה ַד ְר ָּכם ֵּכ ֶסל לָ ֹ
יודעי רשעי שדרכ למיתה,
ויש לה חלב על כסל.
שמא תאמר שכחה היא מה ,
תלמוד לומר:
7

יהם יִ ְרצ ּו ֶסלָ ה" )ש(.
יהם ְּב ִפ ֶ
"וְ ַאחֲ ֵר ֶ
כחס על הנר כו'.
¯· ÈÒÂÈ Èכמא סבירא ליה?
אי כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה 
אפילו בהנ ,נמי ליחייב!
ואי כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה 
אפילו בפתילהרמא נמי ליפטר!?
אמר :‡ÏÂÚ
לעול כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה,
וקסבר ¯· ÈÒÂÈ È
סותר על מנת לבנות במקומו  הוי סותר,
8

9

רש"י

 .ÔÈ·ˆÚÂ ÔÈ„¯Á 5נוטריקו דחרצובות:
 .ÌÏÂ‡Î 6שפתחו פתוח ורחב:
 .ÌÎ¯„ ‰Ê 7לעיל מיניה כתיב קרב בתימו לעול דהיינו קבורה והדר כתיב זה
דרכ כסל למו כלומר יודעי ה שזו דרכ אבל כסל למו כליותיה מחופי
בחלב מהשיב כליותיה מחשבת סופ ושמא תאמר מחמת החלב שכחו והרי
ה שוגגי ת''ל ואחריה את העתיד לבא לנפש אחרי אובד בפיה ירצו
ויספרו תמיד ואעפ''כ אינ חוזרי :
 .¯ËÙÈÏ ÈÓ ‰ÏÈ˙Ù· 'ÈÙ‡ 8דחס על הפתילה נמי אינה צריכה המלאכה לגופה
דמלאכה היינו כיבוי וכיבוי עצמו אינו צרי ,לו דא לא הובערה מעול הוה
ניחא ליה א מתחלה הובהבה הואיל וחס עליה כי אית בה טפי הוה ניחא ליה
בה:
 .‰ÈÏ ‡¯È·Ò ‰„Â‰È '¯Î ÌÏÂÚÏ 9דמשו אי צריכה לגופה לא מיפטר הואיל
וצריכה לדבר אחר מלאכת מחשבת הוא וכי מכבה לה משו חייסא דשמ ונר
היינו טעמא דפטור קסבר דסותר ע''מ לבנות במקומו הוי סותר כל מקלקל
דשבת הוי פטור דלאו היינו מלאכת מחשבת וסותר דתנ באבות מלאכות
דמיחייב סותר ע''מ לבנות הוא ואינו יכול לבנות אלא א כ סותרו והשתא לאו
קלקול הוא ור''י סבר דא במקומו חוזר ובונה הוא דמחייב אסתירה ואי לא לא
ומכבה דומיא דסותר הוא וכ קורע דומיא דסותר ולהכי תנ הקורע ע''מ לתפור
וכ מוחק תנ ע''מ לכתוב דכול סותר נינהו הלכ ,על הפתילה חייסה דידיה
אינה אלא להדליק הלכ ,מכבה על מנת להדליק היינו במקומו אבל כי חס על
הנר או על השמ ועל הפתילה אינו חס ואינו חושש א משליכה אפי' צרי,
לשמ להדליק בו פתילה אחרת לאחר זמ בתו ,נר זה אי זה סותר ע''מ לבנות
במקומו שאי הכיבוי וההבערה לא בשמ ולא בנר אלא בפתילה הלכ ,לא
שייכא סתירה ובני אלא בפתילה וכיו דאי מחשבת סופו לחזור ולהדליק
פתילה זו אי כא עוד בני במקו סתירה ודקתני שהוא עושה פח כלומר מפני
שה עושי פח מתחלתה ועומדת לחזור ולהאחיז בה אור ואיכא בני במקו
סתירה ורבותינו מפרשי נר ושמ איכא למימר מיבעי ליה למידי אחריני ולא
להדליק ולי נראה שאי צריכי אנו לדוחק זה דמשו דאיכא למימר לית ל
למיפטריה שהרי הוא יודע למה חס עליה וסת נר אינו אלא להדליק בו
פתילה:
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עז

על מנת לבנות שלא במקומו  לא הוי סותר.
אמר ליה ¯·:‰
מכדי כל מלאכות ילפינ להו ממשכ ,
ומשכ רמב סותר על מנת לבנות שלא במקומו הוא!?
אמר ליה :שאני הת,
כיו דכתיב )במדבר ט,יח(:
" ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה יַחֲ נ ּו",
כסותר על מנת לבנות במקומו דמי.
1

ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
לעול כ¯·È
˘ ÔÂÚÓסבירא ליה,
ומאי שנא פתילה?
כדאמר ¯·  ‡ÂÓ‰ואיתימא ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
הכא בפתילה שצרי ,להבהבה עסקינ ,
דבההיא אפילו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמודי דקא מתק מנא.
אמר ¯·‡:
דיקא נמי דקתני  שהוא עושה פח,
ולא קתני  מפני שנעשית פח;
שמע מינה.
2

3

משנה )ו(:
על שלש עבירות נשי מתות בשעת לידת :
על שאינ זהירות בנדה ,בחלה ,ובהדלקת הנר.
4

גמרא:
נדה מאי טעמא?
אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
היא קלקלה בחדרי בטנה 
לפיכ ,תלקה בחדרי בטנה.
תינח  נדה;
חלה והדלקת הנר מאי איכא למימר!?
כדדרש ההוא גלילאה עליה ד¯· :‡„ÒÁ
אמר הקדוש ברו ,הוא:
רביעית ד נתתי בכ 
לב .על עסקי ד הזהרתי אתכ; *
5

76

8

רש"י

 .‡Â‰ ÂÓÂ˜Ó· ‡Ï˘ ˙Â·Ï ˙Ó ÏÚ ¯˙ÂÒ ÔÎ˘ÓÂ 1שהיו סותרי אותו בחנייה זו
ונוסעי למקו אחר וחוני וחוזרי ומקימי אותו:
 .ÔÂÚÓ˘ '¯Î 2דפטר ליה משו דאי צריכי לגופה וכחס על הפתילה היינו
טעמא דמחייב כגו שצרי ,להבהבה שלא הובהבה מבעוד יו דכיבוי זה צרי,
לגופו שיהא הלהב נוח לאחוז בה כשיבא להדליקה:
 .ÌÁÙ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ 3שהוא מתכוי ממש לעשותה כמי פח עכשיו אלמא
בכבוי הצרי ,לגופו מיירי ולא קתני שנעשית פח מתחלתו שהובהבה דנמצי
למימר טעמא משו דבת בני היא דאיכא בני במקו סתירה מה שאי כ בשמ
ונר דלא שיי ,בהו בני וסתירה:
 .Ô˙„ÈÏ ˙Ú˘· :'È˙Ó 4בגמרא מפרש מאי שנא שעת לידת :
 :'Ó‚ 5הכי גרסינ ·„:‡ÓÚË È‡Ó ‰
 .‰Ë· È¯„Á· 6מקור דמה:
 .‰Ï˜Ï˜ 7מרדה:
 .Ì„ ˙ÈÚÈ·¯ 8חיי אד תלויי בה:

דף לב.

ראשית קראתי אתכ 
על עסקי ראשית הזהרתי אתכ;
נשמה שנתתי בכ קרויה נר 
על עסקי נר הזהרתי אתכ;
א את מקיימי אות  מוטב,
וא לאו  הריני נוטל נשמתכ.
9

10

11

ומאי שנא בשעת לידת ?
אמר ¯·‡:
נפל תורא  חדד לסכינא;
‡·:¯Ó‡ ÈÈ
תפיש תירוס אמתא בחד מחטרא ליהוי;
¯·  ‡„ÒÁאמר:
שבקיה לרויא דמנפשיה נפיל;
 ‡·˜ÂÚ ¯Óאמר:
רעיא חגרא ועיזי ריהט ,
אבב חוטרא  מילי,
ואבי דרי  חושבנא;
¯·  ‡ÙÙאמר:
אבב חנואתא  נפישי אחי ומרחמי,
אבב בזיוני  לא אחי ולא מרחמי.
12

1413

16

15

17

18

19

20

22

21

23

וגברי היכא מיבדקי?
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
24

רש"י

 .ÌÎ˙‡ È˙‡¯˜ ˙È˘‡¯ 9ראשית תבואתה )ירמיה ב(:
 .˙È˘‡¯ È˜ÒÚ 10ראשית עריסותיכ )במדבר טו(:
 .ÌÎ˙Ó˘ ÏËÂ ÈÈ¯‰ 11ותאבד רביעית דמכ ויכבה נרכ ויבטל ש
ראשיתכ ונשי נצטוו על כ ,כדאמרינ בבראשית רבה היא איבדה חלתו של
עול שעל ידה נטרד אדה''ר שנתר כחלה וכבתה נרו של עול ושפכה דמו
ועוד שצרכי הבית תלוי בה:
 .‡¯Â˙ ÏÙ 12לאר %שהוא עומד לשחיטה הכל אומרי חדדו לסכינא עד שלא
יקו ויהא טורח להשליכו כ ,הואיל ואיתרע מזלה מזומנת פורענותה לבא:
 .‡˙Ó‡ ÒÂ¯È˙ ˘ÈÙ˙ 13תרבה פשעי השפחה וכול תלקה בחבטה אחת:
 .˘ÈÙ˙ 14תרבה:
 .ÒÂ¯È˙ 15פשע והתרסה:
 .‡¯ËÁÓ 16בטדו''ר בלע''ז כלומר אשה עומדת ליסורי לידה על עונשה של
חוה ומצרפי לה עונשי הרבה לאותו מלקות:
 .‡ÈÂ¯Ï ‰È˜·˘ 17לשיכור אינ ,צרי ,להפילו שהוא יפול מאליו כ ,האשה
עומדת לילד משנתעברה והיא צריכה לבקש להקב''ה לפתוח רחמה והוא נמנע
והיא מתה מאליה כל הני משל הדיוט נינהו:
 .ÔÈËÈ‰¯ ÈÊÈÚÂ ‡¯‚Á ‡ÈÚ¯ 18קלי לרו %ואינו יכול להגיע ולהלקות על
סרחונ :
 .ÈÏÈÓ ‡¯ËÂÁ ··‡ 19כשהיא באה לפני גדרות צא ש הוא מדבר עמה
להלקותה על פשעה ואבי דרי לבית הדיר של צא באי לחשבו גדרות צא
מתרגמינ חוטרי דע )במדבר לב( כלומר האשה כשהיא בבריאות פעמי
שזכיותיה תולי ואי כח במקטרג להזכיר עונה אבל משהגיעה לפתח הסכנה
וצריכה לנסי ש מזכירי עונותיה ומעשיה א ראויה היא לנס א לאו:
 .ÈÓÁ¯ÓÂ ÈÁ‡ È˘ÈÙ ‡˙‡ÂÁ ··‡ 20לפתח החנות שמחלקי בו מזונות ויש
ש עושר הרבה אחי והרבה אוהבי יש הכל נעשי אוהבי:
 .ÈÓÁ¯Ó 21אוהבי:
 .ÈÂÈÊ· ··‡ 22במקו שיש הפסד ועוני:
 .ÈÓÁ¯Ó ‡ÏÂ ÈÁ‡ ‡Ï 23כ ,בשעת הסכנה הורע מזלה וחשיבותה וחדלו
פרקליטי שלה:
 .È˜„·ÈÓ Í‡È‰ È¯·‚Â 24מעשי שלה להזכיר עונ וזכות:
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עח

בשעה שעוברי על הגשר.
גשר ותו לא!?
אימא  כעי גשר.

דף לב.

תנו רבנ :
מי שחלה ונטה למות,
אומרי לו :התודה,
שכ דר,רמח כל המומתי מתודי .
אד יוצא לשוק 
יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט.
חש בראשו 
יהי דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר.
עלה למטה ונפל 
יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדו לידו ,
שכל העולה לגרדו לידו ,
א יש לו פרקליטי גדולי  ניצול,
וא לאו  אינו ניצול.
ואלו ה פרקליטי של אד?
תשובה ומעשי טובי.
ואפילו תשע מאות ותשעי ותשעה מלמדי עליו חובה,
ואחד מלמד עליו זכות  ניצול,
שנאמר )איוב לג,כגכד(:
13

1

14

רמג

¯· לא עבר במברא דאית ביה גוי,
אמר :דילמא מיפקיד ליה דינא עליה ,ומתפיסנא בהדיה.
רמד
˘ Ï‡ÂÓלא עבר אלא במברא דאית ביה גוי,
אמר :שטנא בתרי אומי לא שליט.
¯· È‡È Èבדיק ועבר.
¯· È‡È Èלטעמיה דאמר:
לעול אל יעמוד אד במקו סכנה ויאמר עושי רמה לו נס 
שמא אי עושי לו נס,
וא תמצא לומררמו עושי לו נס  מנכי לו מזכיותיו.
אמר ¯·:ÔÈÁ È
מאי קראה?
" ָקטֹנְ ִּתי ִמ ּכֹל ַהחֲ ָס ִדים ּו ִמ ָּכל ָהאֱ ֶמת" )בראשית לב,יא(.
32

4

5

6

¯· ‡¯ÈÊ Èביומא דשותא לא נפיק לביני דיקלי.
8

7

רמז

אמר ¯· :‰„Â‰È ·¯„ ‰È¯· ˜ÁˆÈ
לעול יבקש אד רחמי שלא יחלה,
שא יחלה 
אומרי לו :הבא זכות והפטר.
אמר :‡·˜ÂÚ ¯Ó
מאי קראה?
" ִּכי יִ ּפ ֹל ַה ּנ ֵֹפל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" )דברי כב,ח(,
" ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" להביא ראיה.
9

תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
" ִּכי יִ ּפ ֹל ַה ּנ ֵֹפל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו",
ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית,
שהרי לא נפל והכתוב קראוּ " :נ ֵֹפל",
אלא שמגלגלי זכות על ידי זכאי,
וחובה על ידי חייב.
10

11

15

16

17

18

19

20

" ִאם י ֵׁש ָעלָ יו ַמלְ ָא ְך ֵמלִ יץ ֶא ָחד ִמ ִּני ָאלֶ ף,

רו,
ָש ֹ
לְ ַה ִ ּגיד לְ ָא ָדם י ׁ ְ

וַ יְ ֻח ֶ ּנ ּנ ּו וַ ּי ֶ
אתי כ ֶֹפר".
ֹאמר ּ ְפ ָד ֵעה ּו ֵמ ֶר ֶדת ׁ ָש ַחת ָמ ָצ ִ
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È·¯ Ï˘ Â· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אפילו תשע מאות ותשעי ותשעה באותו מלא ,לחובה,
ואחד לזכות  ניצול,
שנאמר )ש(:
" ֵמלִ יץ ֶא ָחד ִמ ִּני ָאלֶ ף".
21

22

תנו רבנ :
על שלש עבירות נשי מתות יולדות;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר :נשי מתות ילדות;
¯· ‡Á‡ Èאומר :בעו שמכבסות צואת בניה בשבת;
2423
25

1

12

רש"י
13

רש"י

 .¯˘‚ ÔÈÚÎ 1כל מקו סכנה כגו קיר נטוי ויוצא לדר:,
 .„È˜ÙÈÓ ‡ÓÏÈ„ 2גוי^ דינא על חטאיו ומתפיסנא בהדיה:
 .‡¯·Ó 3ספינה שעוברי בה את הנהר:
 .˜È„· 4הספינה שלא יהא בה נקב:
 .ÔÈÎÓ 5פוחתי :
 .ÌÈ„ÒÁ‰ ÏÎÓ È˙Ë˜ 6הוקטנו ונתמעטו זכיותי בשביל החסדי אשר עשית
וגו':
 .‡˙Â˘„ ‡ÓÂÈ 7שמנשבת בו הרוח דרומית חזקה המפלת חומות ועוקרת
אילנות:
 .ÈÏ˜„ ÈÈ·Ï 8שלא יפיל הרוח דקל עליו:
 .‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÓÓ 9מאחר שהוא נופל צרי ,למצוא ממנו וממעשיו ראיה
לזכות:
 .˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘Ó 10דכתיב קורא הדורות מראש )ישעיה מא( שנגלו לפניו
הדורות ומעשיה וקנס פורענות:
 .È¯‰˘ 11כשניתנה תורה עדיי לא נפל זה והכתוב קראו נופל:
 .·ÈÈÁ È„È ÏÚ 12בע''ה זה שלא קיי מצות מעקה:

רמט

‡ .ÌÈ¯ÓÂהעומדי ש:
 .ÔÈ„Â˙Ó ÌÈ˙ÓÂÓ‰ ÏÎ Í¯„ ÔÎ˘ 14כדתנ בסנהדרי שכל המתודה יש לו חלק
כו' שכ מצינו בעכ שאמר לו יהושע כו' בפ' נגמר הדי )סנהדרי מד:(:
 .˜Â˘Ï 15מצויי ש מריבות ובעלי דיני גוי^ וישראלי:
 .ËÂÈ„¯ÒÏ ¯ÒÓ˘ ^ÈÓÎ ‰ÓÂ„ 16להוליכו לפני השופט:
 .Â˘‡¯· ˘Á 17חששא בעלמא מיחוש קל:
 .¯ÏÂ˜· Â‰Â˙ 18הוי טפי משנמסר לסרדיוט וגרוע מעולה לגרדו שאי דני
ש אלא להריגה ועל סרחו חמור וצרי ,פרקליטי גדולי:
 .‰ËÓÏ ‰ÏÚ 19שחלה הרבה שצרי ,לעלות וליפול למשכב:
 .ÔÈËÈÏ˜¯Ù Ô‰ ÂÏ‡Â 20שעושה למטה רצוי לב''ד של מעלה תשובה ומעשי
טובי:
 .Í‡ÏÓ Â˙Â‡· 21שמלי %עליו זכות והוא אחד מני אל 2ואפילו הוא עצמו מעיד
עליו חובה ניצול באחת של זכות:
 .ÛÏ‡ ÈÓ „Á‡ ıÈÏÓ ¯Ó‡˘ 22במליצתו של מלא ,אי אלא אחת מאל2
להגיד ישרו ומשמע נמי שהמלא ,המלי %הוי אחד מני אל 2דהא מלא ,כתיב
מכלל דהשאר מגידי עליו חובה אלא מדלא כתיב א יש עליו מלי %מלא ,אחד
מני אל 2איכא למידרשיה אמלא ,ואמליצה:
 .˙Â„ÏÂÈ 23בשעת לידת :
 .˙Â¯È·Ú ˘Ï˘ 24הנ ,דמתניתי :
 .˙Â„ÏÈ 25בחורות ואפילו שלא בשעת לידה:
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עט

ו :ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘Èעל שקורי לארו הקודש  ארנא.

2

תניא:
¯·ÔÂÚÓ˘ Èרנ · ¯ÊÚÏ‡ Ôאומר:
בעו שני דברי עמי הארצות מתי:
רנא
על שקורי לבית הכנסת  בית ע,
רנב
ולארו הקודש  ארנא.

דף לב:

שה י ֶָד ָ
יך",
לָ ּ ָמה יִ ְקצֹף ָהאֱ ל ִֹהים ַעל ֹ
קולֶ ָך וְ ִח ּ ֵבל ֶאת ַמעֲ ֵׂ
איזה ה " ַמעֲ ֵׂשה" ידיו של אד?
הוי אומר 
בניו ובנותיו של אד.
14

תנו רבנ :
בעו נדרי בני מתי,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
¯· ‡È˘‰ ‰„Â‰È Èאומר:
בעו ביטול תורה.
בשלמא למא דאמר :בעו נדרי 
כדאמר ;
אלא למא דאמר :בעו ביטול תורה 
מאי קראה?
דכתיב )ירמיהו ב,ל(:

3

4

תניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
שלשה בדקי מיתה נבראו באשה;
ואמרי לה:
שלשה דבקי מיתה:
נדה ,וחלה ,והדלקת הנר.
חדא כ¯·,¯ÊÚÏ‡ È
וחדא כ¯·.Ô
5

6

"לַ ּ ׁ ָשוְ א

15

ֵיכם ,מ ּו ָסר לֹא לָ ָקח ּו".
יתי ֶאת ְּבנ ֶ
ִה ֵּכ ִ

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
למא דאמר :בעו נדרי  נמי מהכא:
ֵיכם"  על עסקי " ּ ׁ ָשוְ א".
יתי ֶאת ְּבנ ֶ
"לַ ּ ׁ ָשוְ א ִה ֵּכ ִ

תניא:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
הלכות הקדש ,תרומות ,ומעשרות 
לב :ה ה גופי תורה* ,
ונמסרו לעמי האר.%

16

מכדי ¯· ‡È˘‰ ‰„Â‰È Èהיינו ¯· È
ו¯· Èבעו נדרי קאמר!?
בתר דשמעה מ¯·.ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È

7

17

תניא:
¯· Ô˙ Èאומר:
בעו נדרי מתה אשתורנג של אד,
שנאמר )משלי כב,כז(:

" ִאםֵ 8אין לְ ָך לְ ׁ ַש ּ ֵלם לָ ּ ָמה יִ ַ ּקח ִמ ׁ ְש ָּכ ְב ָך

9

ִמ ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
יך".

¯· Èאומר:
בעו נדרי בני מתי כשה קטני,
שנאמר )קהלת ה,ה(:

" ַאלִּ 10ת ּ ֵתן ֶאת ּפ ָ
ש ֶר ָך,
יך לַ חֲ ִטיאֶ 11את ְּב ָ ׂ
ִ
ֹאמר לִ ְפנֵיַ 12ה ּ ַמלְ ָא ְך ִ ּכיְ ׁ 13שגָ גָ ה ִהיא,
וְ ַאל ּת ַ
רש"י

 .¯ÓÂ‡ ‡Á‡ È·¯ 1הילדות מתות על עו שמכבסות:
 .‡¯‡ 2כ ,היו קורי מגדלות שלה פריט''י ובלשונינו משטי''ר :
 .ÌÚ ˙È· 3לשו ביזוי שמתקבצי בו הכל:
 .‡¯‡ ˘„˜‰ ÔÂ¯‡ÏÂ 4אי קורי אותו ארו הקדש:
 .È˜„· 5עונות שבודקי אות בה בשעת סכנה כרבנ דאמרי יולדות:
 .È˜·„ 6שמדבקי ומקרבי מיתה לפני זמנה כר' אלעזר דתני ילדות:
 .ı¯‡‰ ÈÓÚÏ Â¯ÒÓÂ 7שלא מסרו לב''ד למנות שומרי לדבר והאמינה תורה
את כל אד עליה וה ה גופי תורה שחברי אוכלי פת וסומכי שניטל ממנו
חלה ותרומה ומעשרות והקדש נמי מסור לכל אד להקדיש וחל הקדש ע''פ כל
אד וה גופי תורה שהיינו צריכי לחוש במטלטלי שמא הקדישו וחזר בו
ואע''ג דתקו רבנ דמאי מ''מ תורה האמינתו ורבותי מפרשי הלכות הקדש
כגו יי לנסכי כדמפרש בחומר בקדש )חגיגה כז (:שעמי האר %נאמני עליו
וקשיא לי אי מדרבנ קאמר דחשיב מאי דהימנוהו רבנ לא הוה ליה למיתני
תרומות ומעשרות דרבנ לא הימנוהו:
 .ÌÏ˘Ï ÍÏ ÔÈ‡ Ì‡ 8עולות והקדשות שתדור:
 .Í·Î˘Ó 9אשת:,
 .ÍÈÙ ˙‡ Ô˙˙ Ï‡ 10בנדר:
 .Í¯˘· ˙‡ ‡ÈËÁÏ 11לחייב את בני:,
 .Í‡ÏÓ‰ ÈÙÏ 12גזבר של הקדש:

פליגי בה ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èו¯·,ÈÒÂÈ È
חד אמר :בעו מזוזה,
וחד אמר :בעו ביטול תורה.
למא דאמר :בעו מזוזה 
מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו;
ולמא דאמר :בעו ביטול תורה 
מקרא נדרש לפניו ולפני פניו.
18

19

20

פליגי בה ¯· ¯È‡Ó Èו¯·,‰„Â‰È È
חד אמר :בעו מזוזה,
וחד אמר :בעו ציצית.
בשלמא למא דאמר :בעו מזוזה 
דכתיב )דברי יא,כ(:
ָ
יתך",
" ּו ְכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ְמז ּו ֹזות ּ ֵב ֶ
וכתיב בתריה )ש,כא(:
רש"י

 .‰‚‚˘ ÈÎ 13בשוגג קפצתי לנדור ולא אשל:
 .ÍÏÂ˜ ÏÚ 14בשביל קול נדרי:,
 .È˙ÈÎ‰ ‡Â˘Ï 15בתמיה וכי בחנ הכיתי אינו אלא בשביל המוסר דהיינו
תורה לא לקחו לא למדו לשו לקח:
 .‡Â˘ È˜ÒÚ ÏÚ 16ששקרו בנדריה דדמי לשבועה:
 .¯Ó‡ ÌÈ¯„ ÔÂÚ· ‡‰Â 17בברייתא קמייתא ומשני ההיא קמייתא בתר ה,
איתמר דמעיקרא אמר בעו ביטול תורה ובתר דשמע מר' אלעזר דשמע מר'
שמעו אבוה דהוה רביה דרבי בעו נדרי אמר איהו נמי הכי:
 .˘¯„ ‡¯˜Ó 18למע ירבו ימיכ וימי בניכ נדרש לפניו קאי אקרא דלקמיה
דמשתעי במזוזה:
 .ÂÈÙ ÈÙÏ ‡ÏÂ 19ולמדת אות את בניכ:
 .ÂÈÙ ÈÙÏÂ 20וא 2בעו בטול תורה קאמר:
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פ

ֵיכם";
ימי ְבנ ֶ
יכם וִ ֵ
"לְ ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
אלא למא דאמר :בעו ציצית 
מאי טעמא!?
אמר ¯·  ‡‰Îואיתימא ˘:È¯Ó ‡ÏÈ
דכתיב )ירמיהו ב,לד(:
" ַּגם

1

וא נותני  מתברכי ,
שנאמר )יחזקאל מד,ל(:
יכם ִּת ְּתנ ּו לַ ּכ ֵֹהן,
סו ֵת ֶ
אשית עֲ ִר ֹ
" ֵר ׁ ִ
ָ
יתך".
יח ְּב ָר ָכה ֶאל ּ ֵב ֶ
לְ ָהנִ ַ

ְ
נַפ ׁש ֹות ֶא ְב ֹיונִ ים נְ ִק ִּיים".
ִּב ְכנָ ַפיִ ך נִ ְמ ְצא ּו ַּדם ְ

בעו ביטול תרומות ומעשרות 
שמי נעצרי מלהוריד טל ומטר,
והיוקר הווה,רנו והשכר אבד,
ובני אד רצי אחר פרנסת ואי מגיעי ,
שנאמר )איוב כד,יט(:
10

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
למא דאמר בעו מזוזה נמי מהכא,
אתים",
דכתיב )ש(" :ל ֹא ַב ּ ַמ ְח ּ ֶת ֶרת ְמ ָצ ִ
שעשו פתחי כ" ּ ַמ ְח ּ ֶת ֶרת".

11

2

אול ָח ָטא ּו".
ימי ׁ ֶשלֶ ג ׁ ְש ֹ
" ִצ ּיָה גַ ם חֹם יִ גְ זְ ל ּו ֵמ ֵ
מאי משמע?
תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
בשביל דברי שצויתי אתכ בימות החמה ולא עשית 
ימי ׁ ֶשלֶ ג" בימות הגשמי.
"יִ גְ זְ ל ּו" מכ " ֵמ ֵ
וא נותני  מתברכי ,
שנאמר )מלאכי ג,י(:
12

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
כל הזהיר בציצית 
זוכה ומשמשי לו שני אלפי ושמונה מאות עבדי,
שנאמר )זכריה ח,כג(:
אותַ ּ ,ב ּי ִָמים ָה ֵה ּ ָמה,
" ּכֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָב ֹ
ש ָרה אֲ נָ ׁ ִשים ִמ ּכֹל לְ ׁש ֹֹנות ַהג ֹּויִ ם,
אֲ ׁ ֶשר יַחֲ זִ יק ּו עֲ ָ ׂ
יש יְ ה ּו ִדי לֵ אמֹר,
וְ ֶהחֱ זִ יק ּו ִּב ְכנַףִ 3א ׁ

או ָצר,
שר ֶאל ּ ֵבית ָה ֹ
" ָה ִביא ּו ֶאת ָּכל ַה ּ ַמעֲ ֵׂ
יתי,
יהי ֶט ֶרף ְּב ֵב ִ
וִ ִ

ש ַמ ְענו אֱ ל ִֹהים ִע ּ ָמ ֶכם".רנד
נֵלְ ָכה ִע ּ ָמ ֶכם ִ ּכי ׁ ָ
ּ

אות,
ּו ְב ָחנ ּונִ י נָ א ָּבזֹאתָ ,א ַמר יְ הֹוָ ה ְצ ָב ֹ

רנה

ִאם ל ֹא ֶא ְפ ּ ַתח לָ ֶכם,

תניא:
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
בעו שנאת חנ 
מריבה רבה בתו ,ביתו של אד,
ואשתו מפלת נפלי,
ובניו ובנותיו של אד מתי כשה קטני.

ֵאת אֲ ֻר ּב ֹות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ הֲ ִריק ִֹתי לָ ֶכם ְּב ָר ָכה ַעד ְּבלִ י ָדי".

4

מאי " ַעד ְּבלִ י ָדי"?
רנז
אמר ¯ „ÂÈ ·¯ ¯· ÈÓאמר ¯·:
" ַעד" שיבלו שפתותיכ מלומר " ָדי".

5

6

בעו גזל 
הגובאי עולה ,והרעב הווה,
ובני אד אוכלי בשר בניה ובנותיה ,
שנאמר )עמוס ד,א(:

¯· ‰„Â‰È È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
בעו חלה 
אי ברכה במכונס ,ומארה משתלחת בשערי,
וזורעי זרעי ואחרי אוכלי ,
שנאמר )ויקרא כו,טז(:
7

רון,
רות ַה ָּב ׁ ָשן אֲ ׁ ֶשר ְּב ַהר ׁש ְֹמ ֹ
" ׁ ִש ְמע ּו ַה ָ ּד ָבר ַה ּזֶה ּ ָפ ֹ
קות ַּד ִּליםָ ,הר ְֹצ ֹצות ֶא ְב ֹיונִ ים";
ָהע ׁ ְֹש ֹ

שה ּזֹאת לָ ֶכם,
" ַאף אֲ נִ י ֶאעֱ ֶׂ
יכם ּ ֶב ָהלָ ה ֶאת ַה ּ ׁ ַש ֶח ֶפת וְ ֶאת ַה ַ ּק ַּד ַחת,
וְ ִה ְפ ַק ְד ִּתי עֲ לֵ ֶ
נָפ ׁש,
ְמ ַכ ּל ֹות ֵעינַיִ ם ּו ְמ ִדיבֹת ֶ

דף לג.

לג.

יכם",
ּוזְ ַר ְע ּ ֶתם לָ ִריק זַ ְרעֲ ֶכם ,וַ אֲ ָכלֻה ּו אֹיְ ֵב ֶ
אל תקריֶ ּ " :ב ָהלָ ה" ,אלא  בחלה.
98

אמר ¯·‡:
כגו הני נשי דמחוזא * ,דאכל ולא עבד ,
וכתיב )ש,ט(:
13

14

קון,
פון ּו ַב ּי ֵָר ֹ
יתי ֶא ְת ֶכם ּ ַב ּ ׁ ִש ָ ּד ֹ
" ִה ֵּכ ִ

רש"י
רש"י

 .ÍÈÙÎ· Ì‚ 1בשביל כנפי ,שבטלת מצות נמצאו עלי ,חובת ד נפשות
אביוני נקיי בני קטני שלא חטאו:
 .˙¯˙ÁÓÎ 2שאי לה פצימי הכי אמר קרא לא במחתרת פתחיה מצאתי
שלמי במצותי כי על כל אלה הכיתי דהאי קרא בתר לשוא הכיתי את בניכ
כתיב:
 .È„Â‰È ˘È‡ ÛÎ· 3בשכר הכנ 2יחזיקו בכנ 2עשרה אנשי מכל לשו הרי שבע
מאות לשבעי לשו וארבע כנפות יש לו הרי אלפי ושמנה מאות:
 .ÌÁ ˙‡˘ 4שלא ראה בו דבר עבירה שיהא מותר לשנאותו ושונאו:
 .‰·¯ ‰·È¯Ó 5מדה כנגד מדה:
 .ÌÈ˙Ó ÌÈË˜ ÂÈ·Â 6אהבתו ניטלת ממנו היינו נמי במדה:
 .ÒÂÎÓ· 7באוצרות יי ושמ ומתו ,כ ,באה מארה בשערי שמוכרי ביוקר:
 .‰ÏÁ· 8בעו חלה:

 .È˙„˜Ù‰Â 9כמו לא נפקד ממנו איש )במדבר לא( אמעט את מה שעליכ שכנסת
כבר:
 .ÌÈ¯ˆÚ ÌÈÓ˘‰ 10ומתו ,שאי גשמי היוקר הוה:
 .„·‡ ¯Î˘Â 11שכר ריוח:
 .ÌÂÁ Ì‚ ‰Èˆ 12ציה כמו צווי דברי שצויתי אתכ בשעת החו היינו תרומות
ומעשרות:
 .Ô„·Ú ‡ÏÂ ÔÏÎ‡„ 13ונמצא שגוזלות את בעליה ועוד מתו ,שמלומדות
במאכל ובמשתה גורמות לבעלי לגזול:
 .·È˙ÎÂ 14בההיא פרשה בנבואת עמוס הכיתי אתכ בשדפו וסיפיה דקרא
כרמיכ וזיתיכ יאכל הגז וכתיב ביואל יתר הגז דמשמע שהגז אינו אלא
תחלת מכה ואחריה באי ארבה וחסיל אלמא גובאי עולה בעו גזל וכיו דמיני
גובאי עולי רעב הוה וכיו דהרעב הוה כתיב בישעיה ויגזור על ימי ורעב וגו'
וסיפיה דקרא איש בשר זרועו יאכלו:
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פא

"וְ ל ֹא ִת ּ ׁ ָש ְבע ּו ִב ׁ ְש ִמי לַ ּ ׁ ָש ֶקר ,וְ ִח ּ ַללְ ּ ָת ֶאת ׁ ֵשם אֱ ל ֶֹה ָ
יך",
ובחילולרנח הש כתיב )ש כב,לב(:
"וְ לֹא ְת ַח ְּלל ּו ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ִשי",
ובחי+לולרנט שבת כתיב )שמות לא,יד(:
מות י ּו ָמת",
יה ֹ
" ְמ ַחלְ לֶ ָ
וילי 2חילול חילול משבועת שקר.

יכם,
יכם וְ ַכ ְר ֵמ ֶ
ַה ְר ּב ֹות ַּגנ ֹּו ֵת ֶ

ֹאכל ַה ָּגזָ ם",
יכם י ַ
ֵית ֶ
ֵיכם וְ ז ֵ
ּו ְת ֵאנ ֶ
וכתיב )יואל א,ד(:

8

"י ֶֶתר ַה ָּגזָ ם ָא ַכל ָה ַא ְר ּ ֶבה,
וְ י ֶֶתר ָה ַא ְר ּ ֶבה ָא ַכל ַה ּיָלֶ ק,

וְ י ֶֶתר ַה ּיֶלֶ ק ָא ַכל ֶה ָח ִסיל",
וכתיב )ישעיהו ט,יט(:
ש ֵבע ּו,
שמֹאול וְ ל ֹא ָ ׂ
"וַ ִּיגְ זֹר ַעל י ִָמין וְ ָר ֵעב ,וַ ּי ֹא ַכל ַעל ְ ׂ

ֹאכל ּו",
ֹעו י ֵ
שר זְ ר ֹ
ִא ׁ
יש ְּב ַ ׂ
ֹעו" ,אלא  בשר זרעו.
שר זְ ר ֹ
אל תקריְּ " :ב ַ ׂ
בעו עינוי הדי  ,ועיוות הדי ,
וקלקול הדי  ,וביטול תורה 
חרב וביזה רבה ,ודבר ובצורת בא,
ובני אד אוכלי ואינ שבעי ,
ואוכלי לחמ במשקל,
דכתיב )ויקרא כו,כה(:
1

דף לג.

2

בעו שפיכות דמי 
בית המקדש חרב ,ושכינה מסתלקת מישראל,
שנאמר )במדבר לה,לגלד(:
רס

"וְ ל ֹא ַתחֲ נִ יפ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ...
וְ ל ֹא ְת ַט ּ ֵמא ֶאת ָה ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ַא ּ ֶתם י ׁ ְֹש ִבים ָּב ּה,
תו ָכ ּה",
אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י ׁש ֵֹכן ְּב ֹ

3

הא את מטמאי אותה 
תו ָכ ּה".
אינכ "י ׁ ְֹש ִבים ָּב ּה" ,ואיני " ׁש ֵֹכן ְּב ֹ

4

9

רסא

יכם ֶח ֶרב נ ֶֹק ֶמת נְ ַקם ְּב ִרית" וגו'.
אתי עֲ לֵ ֶ
"וְ ֵה ֵב ִ
ואי " ְּב ִרית" אלא  תורה,
שנאמר )ירמיהו לג,כה(:
" ִאם לֹא ְב ִר ִיתי ֹיו ָמם וָ לָ יְ לָ ה" וגו',
וכתיב )ויקרא כו,כו(:
" ְּב ׁ ִש ְב ִרי לָ ֶכם ַמ ּ ֵטה לֶ ֶחם וְ ָאפ ּו ֶע ֶׂשר נָ ׁ ִשים" וגו',
וכתיב )ש,מג(:
"י ַַען ּו ְבי ַַען ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ָמ ָאס ּו".
בעו שבועת שוא ,ושבועת שקר,
וחילול הש ,וחילול שבת 
חיה רעה רבה ,ובהמה כלה,
ובני אד מתמעטי  ,והדרכי משתוממי ,
שנאמר )ש,כג(:
"וְ ִאם ְּב ֵא ּ ֶלה לֹא ִת ָ ּו ְסר ּו לִ י",
אל תקריְּ " :ב ֵא ּ ֶלה" ,אלא  באלה,
וכתיב )ש,כב(:
"וְ ִה ׁ ְשלַ ְח ִּתי ָב ֶכם ֶאת ַח ּיַת ַה ּ ָ ׂש ֶדה" וגו'.
וכתיב בשבועת שקר )ויקרא יט,יב(:
5

6

7

רש"י

 .ÔÈ„‰ ÈÂÈÚ 1שמאחרי הדייני לדונו ולא לש שמי אלא לאחר שהוברר לה
הדי משהי אותו:
 .ÔÈ„‰ ^˙ÂÂÈÚ 2שמעוותי אותו מזידי :
 .ÔÈ„‰ ÏÂ˜Ï˜ 3שלא היו מתוני בו לעיי כל צרכ ונתקלקל מאליו:
 .'ÂÎ ‰·¯ ‰ÊÈ·Â ·¯Á 4דכתיב נק ברית ואי ברית אלא תורה דכתיב א לא
בריתי יומ ולילה והגית בו יומ ולילה וכתיב חרב ועל ידי חרב דהיינו משלחת
גירוי מלחמה הביזה באה וכתיב ושלחתי דבר הרי דבר וכתיב בשברי לכ מטה
לח הרי בצורת וכתיב בסו 2כל הקללות יע וביע במשפטי מאסו הרי עינוי
ועיוות וקלקול בכלל:
 .‡Â˘ ˙ÂÚÂ·˘ 5כל המשנה את הידוע כגו על האיש שהוא אשה שבועת שקר
שאי בדאותו ניכרת ומאמי שקר לבריות:
 .ÔÈÓÓÂ˙˘Ó ÌÈÎ¯„‰Â 6מאי עובר:
 .‰Ï‡· ‡Ï‡ 7ויש במשמע בי שוא בי שקר וכתיב בשבועת שקר וחללת
ובשבת ובחילול הש כתיב חילול וגמרינ משבועה:

בעו גלוי עריות ,ועבודה זרה,
והשמטת שמיטי  ,ויובלות 
גלות בא לעול ,ומגלי אות ,
ובאי אחרי ויושבי במקומ ,
שנאמר )ויקרא יח,כז(:

" ִּכי ֶאת ָּכל ַה ּת ֹו ֵעבֹת ָה ֵאל ָע ׂש ּו ַאנְ ׁ ֵשי ָה ָא ֶרץ" וגו',
וכתיב )ש,כה(:
יה" וגו',
"וַ ִּת ְט ָמא ָה ָא ֶרץ וָ ֶא ְפקֹד עֲ ֹונָ ּה ָעלֶ ָ
וכתיב )ש,כח(:
"וְ לֹא ָת ִקיא ָה ָא ֶרץ ֶא ְת ֶכם ְּב ַט ּ ַמאֲ ֶכם א ָֹת ּה",
ובעבודה זרהרסב כתיב )ש כו,ל(:
יכם" וגו',
"וְ נָ ַת ִּתי ֶאת ּ ִפגְ ֵר ֶ
וכתיב )ש,לאלג(:
יכם" וגו',
"וַ הֲ ׁ ִש ּמ ֹו ִתי ֶאת ִמ ְק ְ ּד ׁ ֵש ֶ
"וְ ֶא ְת ֶכם אֱ זָ ֶרה ַבג ֹּויִ ם",
ובשמיטי רסג וביובלות כתיב )ש,לד(:
10

11

יהּ 12כֹל יְ ֵמי הֳ ׁ ַש ּ ָמה,
" ָאז ִּת ְרצֶ ה ָה ָא ֶרץ ֶאת ׁ ַש ְּבת ֶֹת ָ

יכם" וגו',
וְ ַא ּ ֶתם ְּב ֶא ֶרץ אֹיְ ֵב ֶ
וכתיב )ש,לה(:
" ָּכל יְ ֵמי ָה ּ ׁ ַש ּ ָמה ִּת ׁ ְש ּבֹת".
13

בעו נבלות פה 
צרות רבות ,וגזירות קשות מתחדשות,
רש"י

 .Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ 8אד גדול שבני אד למדי הימנו ואינו נזהר במעשיו נמצאו
הקטני מזלזלי בתורה על ידו ואומרי זהו מבי שאי ממש בתורה ובמצות
ונמצא הש מתחלל נעשה דבריו חולי :
 .ÔÎÂ˘ È‡ ÔÈ‡ 9חורב הבית במשמע שאי משכני בתוכ:
 .˙Â·ÚÂ˙‰ ÏÎ ˙‡ ÈÎ 10בפרשת עריות כתיב:
 .ÌÎÈÏÂÏ‚ È¯‚Ù ÏÚ ÌÎÈ¯‚Ù ˙‡ È˙˙Â 11דהיינו ע''ז וכתיב בתריה ואתכ אזרה
בגוי וכתיב ושממו עליה אויביכ היושבי בה הרי שה גולי ואויביה
יושבי במקומ :
 .‰È˙Â˙·˘ 12שמיטי :
 .ÌÎÈ·ÈÂ‡ ı¯‡· Ì˙‡Â 13ולעיל מיניה כתיב ושממו עליה אויביכ:
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ובחורי שונאי ישראל מתי,
יתומי ואלמנות צועקי ואינ נעני ,
שנאמר )ישעיהו ט,טז(:

דף לג:

של עבירה  עבה,
ושל רעב  תפוח,
ושל כשפי  דק.
˘ ÔË˜‰ Ï‡ÂÓחש ביה,
אמר :רבונו של עול ,מי מפיס?
איתסי.
‡· ÈÈחש ביה,
אמר ¯·‡:
ידענא ביה ב ÈÓÁדמכפי נפשיה.
¯·‡ חש ביה.
והא ¯·‡ הוא דאמר:
נפישי קטילי קדר מנפיחי כפ !?
שאני ¯·‡,
דאנסי ליה רבנ בעידניה בעל כורחיה.
8

9

10

ש ַמח אֲ דֹנָ י,
" ַעל ֵּכן ַעל ּ ַבח ּו ָריו ל ֹא 1יִ ְ ׂ
וְ ֶאת יְ ת ָֹמיו וְ ֶאת ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא יְ ַר ֵחם,

11

ִ ּכי ֻכ ּל ֹו ָחנֵף ּו ֵמ ַרע ,וְ ָכל ּ ֶפה ּד ֵֹבר נְ ָבלָ ה,

ָדו נְ ט ּויָה".
עוד י ֹ
ְּב ָכל זֹאת ל ֹא ׁ ָשב ַא ּפ ֹו ,וְ ֹ
ָדו נְ ט ּויָה"?
עוד י ֹ
מאי "וְ ֹ
אמר ¯·:‡·¯ ¯· ÔÁ È
הכל יודעי  כלה למה נכנסה לחופה,
אלא כל המנבל פיו,
אפילו חותמי עליו גזר די של שבעי שנה לטובה 
הופכי עליו לרעה.

12

2

1413

15

אמר ¯· ‡ÏÈ˘ ¯· ‰אמר ¯· :‡„ÒÁ
כל המנבל את פיו  מעמיקי לו גיהנ,
שנאמר )ש(:
רות".
" ׁש ּו ָחה עֲ ֻמ ָ ּקה ּ ִפי זָ ֹ

תנו רבנ :
ארבעה סימני ה :
סימ לעבירה  הדרוק ,
סימ לשנאת חנ  ירקו ,
סימ לגסות הרוח  עניות,
סימ ללשו הרע  אסכרה.

3

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
א 2שומע ושותק,
שנאמר )משלי כב,יד(:
"זְ ע ּום

4

16

17

יְ הֹוָ ה יִ ּ ָפל )כתיב  יפול( ׁ ָשם".

אמר ¯· ‡:‡ÈÚ˘Â
כל הממרק עצמו לדבר עבירה 
פצעות וחבורות יוצאותרסה בו,
שנאמר )משלי כ,ל(:
5

לג:
רסד

רות ּ ֶפ ַצע ּ ַת ְמר ּוק )כתיב  תמריק( ְּב ָרע".
" ַח ּ ֻב ֹ
ולא עוד אלא שנדו בהדרוק ,
שנאמר )ש(:
" ּו ַמ ּכ ֹות ַח ְד ֵרי ָב ֶטן".
6

7

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
סימ לעבירה  הדרוק .

תנו רבנ :
אסכרה באה לעול * על המעשר;
¯· ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר :על לשו הרע.
אמר ¯·‡ ,ואיתימא ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
מאי קראה )תהלי סג,יב(:
18

ש ַמח ּ ֵבאל ִֹהים יִ ְת ַה ּ ֵלל ָּכל ַה ִּנ ׁ ְש ָּבע ּב ֹו,
"וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך יִ ְ ׂ

ִ ּכי יִ ּ ָס ֵכר

19

דו ְב ֵרי ׁ ָש ֶקר".
ּ ִפי ֹ

איבעיא להו:
רש"י
8

תנו רבנ :
שלשה מיני הדרוק ה :
רש"י

 .ÁÓ˘È ‡Ï 1הרי צרות וגזירות ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירח הרי צועקי
ואינ נעני בעו מה כי כלו חנ 2ומרע וכל פה דובר נבלה ועוד ידו נטויה לשו
ועד כל שנותיו של אד שה ע' שנה יד הדי נטויה עליו לבטל זכיותיו בעו זה:
 .'ÂÎ ÔÈÚ„ÂÈ ÏÎ‰ 2ולא הוצר ,לאד לפרש למה נכנסה והמנבל פיו בכ ,אפילו
כו':
 .‰˜ÂÓÚ ‰ÁÂ˘ 3מוכנת לפי זרות למי שפיו זרה:
 .Ì˘ ÏÂÙÈ '‰ ÌÂÚÊ 4זע של הקב''ה הוא שורה ש אצל פי זרות היושב אצלו
ושומע קרוי זעומו של הקב''ה:
 .ÂÓˆÚ ˜¯ÓÓ‰ 5מפנה לבו לכ ,ממרק עצמו משאר עסקי להתעסק בעבירות:
 .Ú¯· ˜Â¯Ó˙ 6הממרק ברע:
 .Ô˜Â¯„‰ 7חולי הוא:

˘ .‰·Ú ‰¯È·Ú Ïהבאה בשביל עבירה עבה בשרו מתקשה ועב ונפוח בעובי:
 .ÁÂÙ˙ 9שייני''ס נפוח עורו על בשרו ומי בינתיי ונראה כזכוכית ור ,מתוכו:
 .˜„ 10בשרו דק וכחוש:
 .ÒÈÙÓ ÈÓ 11מי מטיל גורל להבחי ולהודיע שאינו של עבירה עכשיו יאמרו
עלי שעברתי על דת ואי הכל יודעי בג' סימני שאמרנו ופעמי שמשתני :
 .‰È· ‡Ú„È 12שמחמת רעב בא לו ואי צרי ,לחשדו:
 .¯Ó‡„ ‡·¯ ‡‰Â 13כלומר למה חש בו והא לא הרעיב את עצמו מדקאמר
ידענא ביה בנחמני מכלל דהמרעיב עצמו רע בעיניו ואי משו שהיה משהה
נקביו ואמרינ בבכורות )סד (:צואה רבה הדרוק רבה שעל שהיית נקבי הוא
בא:
 .¯„˜ ÈÏÈË˜ È˘ÈÙ ¯Ó‡ Â‰È‡ ‡‰ 14רבי הרוגי נקבי ממותי הדרוק של רעב
קדר לשו קדרה על ש ששופ ,כקדרה:
 .‰È„ÈÚ· Ô·¯ ‰ÈÏ ÈÒ‡„ 15התלמידי הקבועי לה עת לפניו אונסי אותו
להשהות נקביו:
 .˙ÂÈÚ ÁÂ¯‰ ˙ÂÒ‚Ï ÔÓÈÒ 16בפרק האיש מקדש )קדושי מט (:מפרש מאי עניות
עניות דתורה:
 .‰¯ÎÒ‡ 17חולי המתחיל במעיי וגומר בגרו הנקרא בונמלא'' :
 .¯˘ÚÓ‰ ÏÚ 18האוכל פירותיו טבלי והוא במיתה בידי שמי וזוהי מיתתו
מדה במדה דדר ,גרונו נכנס במעיו:
 .¯ÎÒÈ 19אסכרה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

במה מדליקין פרק שני שבת

פג

¯· ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
על לשו הרע קאמר;
או דילמא 
א 2על לשו הרע נמי קאמר?
תא שמע:
כשנכנסו רבותינו לכר ביבנה,
היה ש ¯· ,‰„Â‰È Èו¯· ,ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯·,ÔÂÚÓ˘ È
נשאלה שאלה זו בפניה:
מכה זו מפני מה מתחלת בבני מעיי וגומרת בפה?
נענה ¯·,ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈ¯·„Ó‰ ˘‡¯ È‡ÚÏ‡ È·¯· ‰„Â‰È È
ואמר:
א 2על פי שכליות  יועצות,
ולב  מבי ,
ולשו  מחת ,
פה  גומר;
נענה ¯·,ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
ואמר :מפני שאוכלי בה דברי טמאי ;
דברי טמאי סלקא דעת?,
אלא שאוכלי בה דברי שאינ מתוקני;
נענה ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
ואמר :בעו ביטול תורה;
אמרו לו:
נשי יוכיחו!?
שמבטלות את בעליה ;
גוירסו יוכיחו!?
שמבטלי את ישראל;
תינוקות יוכיחו!?
שמבטלי את אביה ;
תינוקות של בית רב יוכיחו!?
הת כד¯·,ÔÂÈ¯Â‚ È
דאמר ¯·,ÔÂÈ¯Â‚ È
ואיתימא ¯· :‰ÈÚÓ˘ È·¯· ÛÒÂÈ
1

2

3

54

6

7

8

9

10

11

רש"י

 .Ì¯ÎÏ 1זה בית המדרש שיושבי שורות שורות ככר כ ,מפורש בירושלמי
בברכות:
 .ÂÊ ‰ÎÓ 2אסכרה:
 .ÌÈ¯·„Ó‰ ˘‡¯ 3במצות מל ,רומי צוה^ עליו לדבר תחלה בכל מקו
כדלקמ :
 .¯ÓÂ‚ ‰Ù 4לשו הרע והוא בא על כ ,לפיכ ,מתחיל במעיי ומסיי בפה
שהלב מבי לספר לשו הרע ובודה הדברי מלבו:
 .¯ÓÂ‚ ‰Ù 5הכל יוצא מ הגרו :
 .Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ ÌÈ‡ÓË ÌÈ¯·„ 6וכי עונש מיתה דבשלמא לשו הרע עונשו^
מיתה דכתיב )תהלי קא( מלשני בסתר רעהו אותו אצמית:
 .ÔÈ˜Â˙Ó 7מעושרי שהטבל במיתה בידי שמי כדילי 2באלו ה הנשרפי
)סנהדרי פג:(.
 .‰¯Â˙ ÏÂË· ÔÂÚ· 8דענוש נמי מיתה כדאמר מקרא נדרש לפני פניו למע ירבו
ימיכ הא א לא תלמדו יתמעטו:
 .ÂÁÈÎÂÈ ÌÈ˘ 9שאינ מצוות על דברי תורה דכתיב ולמדת אות את בניכ
ולא בנותיכ ומתות באסכרה אמר לה א 2ה מבטלות את בעליה :
 .ÂÁÈÎÂÈ ˙Â˜ÂÈ˙ 10שאינ בני לימוד אמר לה א 2ה בעו שמבטלי את
אביה להוליכ לחמה ולצונ ולפייס באגוזי:
 .Ô·¯ ˙È· Ï˘ 11לא בטלי ולא מבטלי :

דף לג:

בזמ שהצדיקי בדור  צדיקי נתפסי על הדור,
אי צדיקי בדור  תינוקות של בית רב נתפסי על הדור;
אמר ¯·,È¯ÈÚÊ ¯· ˜ÁˆÈ È
ואמרי לה אמר ¯·ÔÂÚÓ˘ Èרסז :‡¯ÈÊ
מאי קראה?
" ִאם 12ל ֹא ֵת ְד ִעי לָ ְך ַה ּי ָָפה ּ ַב ָ ּנ ׁ ִשים,
ְצ ִאי לָ ְך ְּב ִע ְק ֵבי ַה ּצֹאן" וגו' )שיר השירי א,ח(,

ואמרינ :
גדיי הממושכני על הרועי;
שמע מינה 
א 2על לשו הרע נמי קאמר;
שמע מינה.
13

ואמאי קרו ליה ¯‡˘ ?ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈ¯·„Ó‰
דיתבי ¯· ‰„Â‰È Èו¯· ÈÒÂÈ Èו¯·,ÔÂÚÓ˘ È
ויתיב  ÌÈ¯‚ Ô· ‰„Â‰Èגבייהו.
פתח ¯· ‰„Â‰È Èואמר:
כמה נאי מעשיה של אומה זו,
תקנו שווקי ,תקנו גשרי ,תקנו מרחצאות;
¯· ÈÒÂÈ Èשתק;
נענה ¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èואמר:
כל מה שתקנו  לא תקנו אלא לצור ,עצמ ,
תקנו שווקי  להושיב בה זונות,
מרחצאות  לעד בה עצמ ,
גשרי  ליטול מה מכס.
הל ÌÈ¯‚ Ô· ‰„Â‰È ,וסיפר דבריה,
ונשמעו למלכות.
אמרו:
 ‰„Â‰Èשעילה  יתעלה,
 ÈÒÂÈששתק  יגלה לציפורי,
˘ ÔÂÚÓשגינה  יהרג.
14

15

16

17

18

אזל הוא ובריה ,טשו בי מדרשא.
כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי.
כי תקי 2גזירתא ,אמר ליה לבריה:
נשי דעת קלה עליה ,
דילמא מצערי לה ומגליא ל .
אזלו טשו במערתא.
רש"י

 .ÍÏ ÈÚ„˙ ‡Ï Ì‡ 12לשמור מצותי צאי ל ,ובקשי רחמי בזכות עקבי הצא
אבות הראשוני שהיו רגלי הצא וחזוק ורעי בזכות את גדיותי ,תינוקות של,
שלא יתפשו על משכנות הרועי רועי הדור ופרנסיו:
 .Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÏÚ Û‡ Ó''˘ 13ולא פליג אמעשר דהא קאמר הכא שה אוכלי
דברי שאינ מתוקני :
 .ÌÈ¯‚ Ô· 14ב גר וגיורת היה:
 .ÂÊ ‰ÓÂ‡ Ï˘ 15רומיי:
 .ÔÈ˜ÂÂ˘ 16סדר מושב שווקי עיירות וחוצותיה :
 .Ì‰È¯·„ ¯ÙÈÒÂ 17לתלמידי או לאביו ואמו ולא להשמיע למלכות ונשמעו
על ידו למלכות:
 .‰ÏÚ˙È 18להיות ראש המדברי:
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פד

איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא.
והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוארייהו בחלא;
כולי יומא גרסי,
בעיד צלויי לבשו מיכסו ומצלו,
והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו.
איתבו תריסר שני במערתא.
אתא אליהו וק אפיתחא דמערתא,
אמר:
מא לודעיה ל·¯  ÈÁÂÈדמית קיסר ובטיל גזירתיה?
נפקו.
חזו אינשי דקא כרבי וזרעי,
רסח
אמרי :
מניחי חיי עול ,ועוסקי בחיי שעה!
כל מקו שנתנו עיניה רסט מיד נשר.2
יצתה בת קול ואמרה לה:
להחריב עולמי יצאת?
חיזרו למערתכ!
הדור אזול,
איתיבו תריסר ירחי שתא,
אמרי:
משפט רשעי בגיהנ  שני עשר חדש.
יצתה בת קול ואמרה:
צאו ממערתכ!
נפקו,
כל היכא דהוה מחי ¯·  ¯ÊÚÏ‡ Èהוה מסי ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
אמר לו :בני,
די לעול אני ואתה.
1

דף לד.

2

שמע ¯· ¯È‡È Ô· ÒÁÙ Èחתניה ונפק לאפיה,
רע
עייליה לבי בני,
הוה קא ארי ,ליה לבישריה,
חזי דהוה ביה פילי בגופיה,
הוה קא בכי,
וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה,
אמר לו :אוי לי שראיתי ,בכ!,
אמר לו :אשרי ,שראיתני בכ,,
שאילמלא לא ראיתני בכ  ,לא מצאת בי כ.,
דמעיקרא כי הוה מקשי ¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èקושיא 
הוה מפרק ליה ¯· ¯È‡È Ô· ÒÁÙ Èתריסר פירוקי;
לסו 2כי הוה מקשי ¯· ¯È‡È Ô· ÒÁÙ Èקושיא 
הוה מפרק ליה ¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èעשרי וארבעה פירוקי.

3

10

11

12

4

5

אמר:
הואיל ואיתרחיש ניסא 
איזיל אתקי מילתא;
דכתיב )בראשית לג,יח(:
"וַ ָ ּיבֹא יַעֲ קֹב ׁ ָשלֵ ם";
ואמר ¯·:
" ׁ ָשלֵ ם" בגופוָ ׁ " ,שלֵ ם" בממונוָ ׁ " ,שלֵ ם" בתורתו.
13

6

14

8

"וַ ִּי ַחן ֶאת ּ ְפנֵי ָה ִעיר" )ש(,
אמר ¯· :מטבע תיק לה;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :שווקי תיק לה;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר :מרחצאות תיק לה.
אמר:
איכא מילתא דבעי לתקוני?
אמרו ליה:
איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה* ,
ואית להו צערא לכהני לאקופי.
אמר:
רעא
איכא דידע דאיתחזק טהרה הכא?
אמר ליה ההוא סבא:
כא קיצ È‡ÎÊ Ô· %תורמסי תרומה.
16

7

בהדי פניא דמעלי שבתא,
חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא,
ורהיט בי השמשות,
אמרו ליה :הני למה ל?,
אמר להו :לכבוד שבת.
ותיסגי ל ,בחד?
מור" )דברי ה,יב(.
כור" )שמות כ,ז( ,וחד כנגד " ׁ ָש ֹ
חד כנגד "זָ ֹ
אמר ליה לבריה:
חזי כמה חביבי מצות על ישראל!
יתיב דעתייהו.

15

9

לד.

17

18

19

20

רש"י
רש"י

 .‡·Â¯Á Â‰Ï È¯·È‡ 1לאכול פירותיו:
 .‡ÈÓ„ ‡ÈÚÂ 2לשתות:
 .‡ÏÁ· 3בחול שהיו פושטי בגדיה שלא יבלו ומכסי ערות בחול:
 .È·¯Î 4חורשי:
 .‰Ú˘ ÈÈÁ· ÔÈ˜ÒÂÚÂ 5דאפשר על ידי גוי^ והקב''ה הוא מחלק מזו וריוח
לעושי רצונו:
 .˘„ÂÁ ·''È Ì‰È‚· ÌÈÚ˘¯ ËÙ˘Ó 6שנאמר )ישעיה סו( ואש לא תכבה והיה
מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר א 2הנדוני בו במשמע מה
שבתות למינוי שלה א 2חדשי למינוי שלה והאי ודאי בפושעי גיהנ משתעי
דכתיב לעיל מיניה ויצאו וראו בפגרי האנשי הפושעי בי הכי תני לה בסדר
עול )פ''ו(:
 .ÌÏÂÚÏ È„ 7בעוסקי תורה אני ואתה:
 .È‡„Ó È¯˙ 8חבילות של הדס להריח בשבת:
 .È‡„Ó 9כמו מעדנות כימה )איוב לח(:

 .ÍÈ¯‡ 10מתק ומחליק:
 .ÈÏÈÙ 11בקעי סדקי מחמת החול:
 .‰ÈÏ ÂÁÂÂˆÓ˜Â 12לר' שמעו שהדמעות מלוחי ומכאיבי את המכה בתחלת :
 .‡˙ÏÈÓ ÔÈ˜˙‡ 13כדר ,שעשה יעקב כשניצול מיד עשו:
 .ÂÙÂ‚· ÌÏ˘ 14שנתרפא מצלעתו:
 .Â˙¯Â˙· ÌÏ˘ 15שלא שכח תלמודו מפני טורח הדר:,
 .Ì‰Ï Ô˜È˙ 16דברי ח וחנייה ולי נראה מויק את חלקת השדה לשו תיקו :
 .ÈÙÂ˜‡Ï ‡¯Úˆ Â‰Ï ˙È‡Â 17שהיה אותו שוק שהספק בו מקו מעבר העיר
לרבי והכהני לא היו יכולי ליכנס ש מפני טומאה וצרי ,להקי 2דר ,אחר
ארו:,
 .‰¯‰Ë ˜ÊÁ˙È‡„ Ú„È„ ‡ÎÈ‡ 18בהאי שוק מימיו שלא היה בית הקברות גמור
ולא נית לפנותו:
 .È‡ÎÊ Ô· ıˆÈ˜ Ô‡Î 19שתל ועקר לאחר גידול :
 .‰ÓÂ¯˙ ÈÒÓ¯Â˙ 20הצריכות לשמר בטהרה וג הוא היה כה כדאמרינ
]בתוספתא דפרה[ )פ''ג( א מה שעשו ידי שכחתי:
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עבד איהו נמי הכי,
כל היכא דהוה קשי  טהריה,
וכל היכא דהוה רפי  צייניה.
אמר ההוא סבא:
טיהר · ÈÁÂÈ Ôבית הקברות!
אמר לו:
אילמלא לארעב היית עמנו ,ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו

יפה אתה אומר;
עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו 
יאמרו :זונות מפרכסות זו את זו,
תלמידי חכמי לא כל שכ ?
יהב ביה עיניה ,ונח נפשיה.
נפק לשוקא,
חזייה ל,ÌÈ¯‚ Ô· ‰„Â‰È
אמר :עדיי יש לזה בעול?
נת בו עיניו,
ועשהו גל של עצמות.

דף לד.

1

2

3

4

5

משנה )ז(:
שלשה דברי צרי ,אד לומר בתו ,ביתו,
ערב שבת ע חשכה:
עשרת? ערבת? הדליקו את הנר!
ספק חשכה ,ספק אינו חשכה,
אי מעשרי את הודאי ,ואי מטבילי את הכלי,
ואי מדליקי את הנרות;
אבל מעשרי את הדמאי ,ומערבי ,
וטומני את החמי .
6

8

7

9

11

10

12

14

13

15

רש"י

 .ÈÎ‰ ÈÓ Â‰È‡ „·Ú 1היה מקצ %תורמסי ומשליכ ש ונעשה נס וצ 2המת
במקו שהוא ש וציינו למקו הקבר הכי מפרש בפסיקתא דפרשת העומר
ובסדר זרעי ירושלמי:
 .˙ÈÈ‰ 2במעמד:
 .˙ÈÓÂ 3הסכמת לדעתנו להיות מ המני :
 .ÂÊ ˙‡ ÂÊ ˙ÂÒÎ¯ÙÓ 4את שער חברתה להיות נאה:
 .˙ÂÓˆÚÓ Ï‚ 5כמת שנרקב בשרו ונפל מזמ הרבה:
 .‰Î˘Á ÌÚ :'È˙Ó 6שא ימהר להזכיר מבעוד יו יפשעו ויאמרו עדיי יש
שהות:
 .Ì˙¯˘Ú 7פירות האיל לסעודת שבת שא 2אכילת עראי של שבת קובעת
למעשר כדאמרינ במסכת ביצה )לד (:דשבת עונג איקרי מכל שהוא הוי עונג:
 .Ì˙·¯Ú 8ערובי תחומי וחצירות והני תרי שייכי למימרינהו בלשו שאלה
דשמא כבר עשו אבל בנר לא שיי ,הדלקת דדבר הנראה לעי הוא:
 .‰Î˘Á ˜ÙÒ 9כגו בי השמשות:
 .È‡„Â‰ ˙‡ ÔÈ¯˘ÚÓ ÔÈ‡ 10דתיקו מעליא הוא אע''ג דשבות בעלמא היא קסבר
גזרו על השבות א 2על בהש''מ:
11
 .ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ÔÈÏÈ·ËÓ ÔÈ‡Âדהוי נמי שבות כדאמרינ במסכת ביצה )יח(.
דנראה כמתק כלי:
 .˙Â¯‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡Â 12כ''ש דספיקא דאורייתא היא וזו ואי צרי ,לומר זו
קתני:
 .È‡Ó„‰ ˙‡ ÔÈ¯˘ÚÓ Ï·‡ 13דלא דמי למתק דרוב ע''ה מעשרי ה :
 .ÔÈ·¯ÚÓÂ 14עירוב ובגמרא פרי ,הא תנ לעיל ע חשכה ערבת מקמי דליהוי
ספק:
 .ÔÈÓÁ‰ ˙‡ ÔÈÓÂËÂ 15נותנ בקופה של מוכי להיות חומ משתמר בה אבל
משחשכה ודאי אי טומני בה כדמפרש בגמ':

גמרא:
מנא הני מילי?
אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
אמר קרא )איוב ה,כד(:

לום ָאהֳ לֶ ָךּ ,ו ָפ ַק ְד ָּת נָ וְ ָך וְ לֹא ֶתחֱ ָטא".
"וְ י ַָד ְע ּ ָת ִ ּכי ׁ ָש ֹ

אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
א 2על גב דאמור רבנ )כא (:
שלשה דברי צרי ,אד לומר וכו' 
צרי ,למימרינהו בניחותא,
כי היכי דליקבלינהו מיניה.
אמר ¯· ‡˘:È
אנא לא שמיע לי הא ד¯·,‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
וקיימתי מסברא.
הא גופא קשיא 
אמרת )כא (:
שלשה דברי צרי ,אד לומר בתו ,ביתו,
ערב שבת ע חשכה;
ע חשכה  אי ,
ספק חשכה ,ספק אינו חשכה  לא;
והדר תני:
ספק חשכה ,ספק אינו חשכה...
רעג
מערבי !?
אמררעד ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
לא קשיא,
כא  בעירובי תחומי ,
כא  בעירובי חצרות.
16

17

אמררעה ¯·‡:
אמרו לו שני :צא וערב עלינו,
לאחד עירב עליו מבעוד יו,
ולאחד עירב עליו בי השמשות;
זה שעירב עליו מבעוד יו נאכל עירובו בי השמשות,
וזה שעירב עליו בי השמשות נאכל עירובו משחשכה 
שניה קנורעו עירוב.
18

19

20

21

רש"י

 .‰Î˘Á ÌÚ :'Ó‚ 16מבעוד יו הוא ויש שהות לעשר ולערב:
 .ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚ· 17תיקו מעליא דאסמכוה רבנ תחומי אקראי ואפי' למא
דאמר תחומי דרבנ כדאמרינ בעירובי )נא (.ילפינ מקו ממקו ומקו מניסה
כו' אבל עירובי חצרות חומרא בעלמא הוא ולא מיקרי שביתה מעלייתא וספקא
דבי השמשות שפיר דמי:
 .˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· 18קונה עירוב שהוא תחילת קדושת היו:
 .ÏÎ‡ 19שאכלו כלב או אד:
 .ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ÂÈÏÚ ·¯ÈÚ˘ 20הניח עירוב לסו 2התחו מבעוד יו ולא הספיק
להחשי ,ממש עד שנאכל בי השמשות:
 .·Â¯ÈÚ Â˜ Ì‰È˘ 21דלגבי האי שנאכל בי השמשות משוינ ליה ליליא
ואמרינ כבר קדש היו בעוד העירוב קיי וקנה עירוב דהלכה כר' יוסי דאמר
בעירובי )לה (.ספק עירוב כשר ולגבי דהאי שהונח עליו בי השמשות ונתקיי
עד שחשכה משוינ לבי השמשות יממא ועדיי לא קדש היו כשהונח ונמצא
שהיה ש כבר בשעת קניית עירוב:
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פו

מה נפש,,
אי בי השמשות יממא הוא 
בתרא  ליקני,
קמא  לא ליקני!
ואי בי השמשות ליליא הוא 
קמא  ליקני,
בתרא  לא ליקני!?
בי השמשות ספקא הוא,
וספקא דרבנ  לקולא.

דף לד:

ספק כולו מ היו ,ספק כולו מ הלילה,
מטילי אותו לחומר שני ימי.
ואיזהו בי השמשות?
משתשקע החמה,
כל זמ שפני מזרח מאדימי ,
הכסי 2התחתו ולא הכסי 2העליו  בי השמשות,
הכסי 2העליו והשוה לתחתו  זהו לילה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
כדי שיהל ,אד משתשקע החמה חצי מיל;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
בי השמשות כהר 2עי ,
זה נכנס וזה יוצא ,ואי אפשר לעמוד עליו.
13

1

2

14

15

3

17

16

18

ואמר ¯·‡:
מפני מה אמרו:
אי טומני בדבר שאינו מוסי 2הבל משחשכה?
גזרה שמא ירתיח.
אמר ליה ‡· :ÈÈאי הכי 
בי השמשות נמי ניגזר!?
אמר ליה :סת קדירות רותחות ה .

19

4

5

6

7

לד :ואמר ¯·‡:
מפני מה אמרו:
אי טומני בדבר המוסי 2הבל ואפילו מבעוד יו?
גזירה שמא יטמי ברמ %שיש בה גחלת.
אמר ליה ‡· :ÈÈויטמי !?
גזירה שמא יחתה בגחלי.
*

8

9

20

אמר מר:
מטילי אותו לחומר שני ימי.
למאי הלכתא?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
לעני טומאה,
כדתנ )זבי א:ו(:
ראה שני ימי בי השמשות 
ספק לטומאה ולקרב ;
21

22
23

10

11

תנו רבנ :
בי השמשות 
מ רעז היו ומ הלילה,
12

רש"י

 .È˜ÈÏ ‡¯˙· 1זה שהונח עליו בי השמשות:
 .È˜ÈÏ ‡Ï ‡Ó˜ 2שהרי נאכל מבעוד יו:
 3ה''ג  .‡È‰ Ô·¯„ ‡˜ÙÒכלומר הא מילתא דמספקא ל אי בי השמשות יממא
או ליליא במילתא דרבנ איתרע ל בעירובי תחומי דרבנ וכל ספקא דרבנ
לקולא:
 4ה''ג ‡ .Ï·‰ ÛÈÒÂÓ ÂÈ‡˘ ¯·„· ÔÈÓÂË ÔÈ‡ Â¯Ó‡ ‰Ó ÈÙÓ ‡·¯ ¯Óכגו
צמר ומוכי :
 .‰Î˘Á˘Ó 5כדתנ במתניתי וטומני את החמי טעמא דספק חשכה הא ודאי
חשכה אי טומני וסת הטמנה בדבר שאינו מוסי 2הבל דאילו בדבר המוסי2
הבל אפילו מבעוד יו אסור כדתנ בפ''ד )מז (:אי טומני לא בגפת כו' גזירה
שמא ימצא קדרתו שנצטננה כשירצה להטמינה וירתיחנה תחילה ונמצא מבשל
בשבת:
 .¯Ê‚È ÈÓ ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ^ÈÎ‰ È‡ 6דהא שבות מעלייתא היא דהא איכא גזירת
איסור דאורייתא ותנא דמתניתי אית ליה דגזרו על השבות ביה''ש דקתני אי
מעשרי את הודאי:
 .Ô‰ ˙ÂÁ˙Â¯ 7שסמו ,לביה''ש הוא מעביר מעל האור וליכא למיחש לשמא
נצטננה וירתיחנה:
 .ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ÂÏÈÙ‡Â Ï·‰ ÛÈÒÂÓ‰ ¯·„· ÔÈÓÂË ÔÈ‡ Â¯Ó‡ ‰Ó ÈÙÓ 8כדתנ
לקמ לא בגפת ולא בזבל וא 2על גב דסת הטמנה מבעוד יו הוא דהא אסרינ
משחשכה:
 .ıÓ¯· 9אפר המעורב בגחלי:
 .ÔÈÓËÈÂ 10דהא מבעוד יו הוא:
 .ÌÈÏÁ‚· ‰˙ÁÈ ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚ 11משחשכה שבא לבשל הקדרה שלא בשלה כל
צרכה וגזרו א 2בבישלה כל צרכה עד שיגרו 2או שיקטו והכי מסקינ בפרק
כירה )לז (:דאמר רבי קטמה והובערה משהי עליה חמי שהוחמו מבעוד יו כל
צרכ ותבשיל שבישל כל צרכו וכ אמר רבי יוחנ :

רש"י

 .‰ÏÈÏ‰ ÔÓÂ ÌÂÈ‰ ÔÓ 12כלומר ספק יש בו משניה:
 .‰ÏÈÏ‰ ÔÓ ÂÏÂÎ ˜ÙÒ ÌÂÈ‰ ÔÓ ÂÏÂÎ ˜ÙÒ 13הרי ג' ספיקות לפיכ ,מטילי עליו
חומר שני הימי ולקמ מפרש למאי הילכתא שיי ,לומר שמא יש בו משניה:
 .ÔÈÓÈ„‡Ó 14שנראה אדמומית חמה בעבי:
 .ÛÈÒÎ‰ 15השחיר:
 .ÔÂ˙Á˙‰ 16תחתו של כיפת הרקיע הסמוכה לאר:%
 .ÔÂÈÏÚ 17גובהה של כפה אינה ממהרת להכסי 2ולקמ פרי ,מאי קאמר דקשיא
סיפא ארישא:
 .ÏÈÓ ÈˆÁ 18זהו שיעור אור ,בי השמשות ולאחר חצי מיל הוי לילה:
 .ÔÈÚ Û¯‰Î 19כשיעור קריצת עי ברפיו ולא בחזקה:
 .ÒÎ ‰Ê 20הלילה נכנס והיו יוצא יציאת זה ע כניסת זה כשה מתפרשי
קרי בי השמשות וכל דמקמי הכי הוי יו מעליא:
 .‡˙ÎÏÈ‰ È‡ÓÏ 21יטילו עליו ספק שמא משניה יש בו בשלמא ספק כולו מ
היו איכא למימר לעני מוצאי שבת להביא אש תלוי ספק כולו מ הלילה
לעני לילי שבת אלא חומר שניה למאי הילכתא:
 .˘''‰È· È˘ ‰‡¯ 22זיבה דזב מטמא בימי ובראיות בי שראה שתי ביו
אחד בי שראה שתי בשני ימי רצופי בי שראה אחת בשני ימי כגו בי
השמשות חשיב ליה כשתי ראיות משו ימי דילפינ מלזכר ולנקבה מה נקבה
בימי א 2זכר בימי וראיות בגופיה מיפרשא כדתניא במגילה )ח (.מנה הכתוב
שתי וקראו טמא כו':
 .Ô·¯˜ÏÂ ‰‡ÓÂËÏ ˜ÙÒ 23ספק טמא ספק טהור ספק חייב קרב ע הטומאה
ספק אינו חייב קרב אבל טמא שבעה דזב בעל שתי ראיות או שני ימי כל תורת
טומאת זבי עליו ושלישי מביאתו לידי קרב וזה שראה שני בי השמשות ספק
יו אחד הוא וטמא בשני ראיות או שני ימי רצופי ה וטמא נמי בתורת ימי
ספק ב' ימי שאי רצופי ה וטהור מטומאת שבעה אלא כבעל קרי בעלמא
דלאו שתי ראיות ביו אחד איכא ולא שני ימי רצופי איכא ספק שה ג' ימי
רצופי דזב גמור הוא א 2לקרב כיצד שמא בי השמשות הראשו כולו מ היו
וביה''ש השני כולו מ הלילה ונמצא יו אחד הפסק בינתיי וטהור או שניה
מ היו דהוו להו שני ימי רצופי וכ א שניה מ הלילה הוו להו נמי שני
ימי רצופי או שמא א הראשו מ הלילה והשני מ היו הוו להו נמי שתי
ראיות ביו אחד וטמא שבעה בכל אלו ואי כא קרב או שמא שתיה הראיות
היו מקצת ביו ומקצת בלילה ויש כא שלשה רצופי וכ א הראשונה
מקצתה ביו ומקצתה בלילה והשניה כולה מ הלילה או הראשונה כולה מ
היו והשניה מקצתה ביו ומקצתה בלילה הוו להו ג' ימי רצופי וטעו קרב
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פז

ראה יו אחד בי השמשות 
ספק לטומאה.

דף לה.

לה .אלא  * תרי תילתי מיל.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו פלגא דדנקא.

1

5

הא גופה קשיא,
אמרת:
איזהו בי השמשות?
משתשקע החמה,
כל זמ שפני מזרח מאדימי ;
הא הכסי 2התחתו ולא הכסי 2העליו  לילה הוא;
והדר תנא:
הכסי 2התחתו ולא הכסי 2העליו  בי השמשות!?
אמר ¯· ‰אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כרו ,ותני:
איזהו בי השמשות?
משתשקע החמה,
כל זמ שפני מזרח מאדימי ,
והכסי 2התחתו ולא הכסי 2העליו  נמי בי השמשות,
הכסי 2העליו והשוה לתחתו  לילה.
ו¯·  ÛÒÂÈאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הכי קתני:
משתשקע החמה,
כל זמ שפני מזרח מאדימי  יו,
הכסי 2התחתו ולא הכסי 2העליו  בי השמשות,
הכסי 2העליו והשוה לתחתו  לילה.
ואזדו לטעמייהו,
דאיתמר:
שיעור בי השמשות בכמה?
אמר ¯· ‰אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
שלשה חלקי מיל;
מאי שלשה חלקי מיל?
אילימא  תלתא פלגי מילא;
נימא מיל ומחצה!
אלא  תלתא תילתי מילא;
נימא מיל!
אלא  תלתא ריבעי מילא;
ו¯·  ÛÒÂÈאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
שני חלקי מיל;
מאי שני חלקי מיל?
אילימא  תרי פלגי מילא;
לימא מיל!
ואלא  תרי רבעי מילא;
לימא חצי מיל!
2

3

4

רש"י

הלכ ,ספק א 2לקרב ומביא חטאת העו 2הבאה על הספק ואי נאכלת דשמא
לאו בר קרב הוא ומליקת חולי נבלה:
 .‰‡ÓÂËÏ ˜ÙÒ ˘''‰È· ˙Á‡ ‰‡¯ 1שמא מקצתה ביו ומקצתה בלילה והיינו
חומר ב' ימי וטמא ז' או שמא כולה או מ היו או מ הלילה ואי כא אלא
אחת:
 .ÌÈÓÈ„‡Ó Á¯ÊÓ ÈÙ 2עדיי לא הכסי 2אפי' תחתו :
 .È˙Â ÍÂ¯Î 3שני הדברי בכר ,אחד בתורה אחת:
 .Â‰ÈÈÓÚËÏ Â„Ê‡Â 4דרבה סבר שיעור ביה''ש נפיש ורב יוס 2סבר זוטר:

וחילופה בחלתא,
דאמר ¯·:‰
חלתא בת תרי כורי  שרי לטלטולה,
ובת תלתא כורי  אסור לטלטולה;
ו¯·  ÛÒÂÈאמר:
בת תלתא כורי  נמי שרי,
בת ארבעה כורי  אסור.
7

6

8

9

אמר ‡·:ÈÈ
בעי מיניה דמר בשעת מעשה,
ואפילו בת תרי כורי לא שרא לי!
כמא ? כהאי תנא,
דתנ )כלי טו:א(:
כוורת הקש ,וכוורת הקני,
ובור ספינה אלכסנדרית,
א 2על פי שיש לה שולי,
וה מחזיקות ארבעי סאה בלח ,שה כוריי ביבש 
טהורי.
אמר ‡·:ÈÈ
שמע מינה 
האי גודשא  תילתא הוי.
11

10

12

13

14

15

16

‡· ÈÈחזייה ל¯·‡ דקא דאוי למערב,
אמר ליה:
והתניא:
כל זמ שפני מזרח מאדימי !?
אמר ליה :מי סברת פני מזרח ממש?
פנירעח המאדימי את המזרח.
17

1

רש"י

 .‡˜„„ ‡‚ÏÙ 5אחד מי''ב במיל דשיעורא דרבה תלת ריבעי מילא היינו תשעה
פלגי דנקא ושיעורא דרב יוס 2שמונה פלגי דנקא .דנקא שתות:
 .‰ÙÂÏÈÁÂ 6איפליגו רבה ורב יוס 2בחלתא דהת שיעורא דרב יוס 2נפיש
מדרבה רבה דאמר הכא תלתא אמר הת תרי ורב יוס 2דאמר הכא תרי אמר הת
תלתא:
 .‡˙ÏÁ 7כוורת:
 .‰ÏÂËÏËÏ È¯˘ 8דתורת כלי עליה:
 .‡˙Ï˙ ˙· 9גדולה יותר מדאי ואי תורת כלי עליה:
 .¯Ó„ ‰ÈÈÓ ÈÚ· 10רבה:
 .‰˘ÚÓ ˙Ú˘· 11שהייתי צרי ,לדבר:
 .Ô‡ÓÎ 12הא דאפי' בתרתי כורי לא שרא:
 .˘˜ 13זנבות שבולי אשטריי''ס ובור ספינה אלכסנדרית .ספינה גדולה
שפורשי בה לי הגדול ומי הי מלוחי ועושי כלי גדול כמי בור ונותני
לתוכו מי יפי:
 .ÁÏ 14אי בו גודש:
 .ÌÈÈ¯ÂÎ Ô‰˘ 15ששי סאה ביבש שהגודש מחזיק שליש בכלי שלה שהיו
עשויי כי שעשה שלמה גובה כחצי רחב וה עגולי:
 .ÔÈ¯Â‰Ë 16דאיתקש כלי ע %לשק דמיטלטל מלא וריק וזהו אינו מיטלטל מלא
דגדול יותר מדאי וא יטלטלוהו ישבר בידיה:
 .ÈÂ‡„ 17מביט ערב שבת לראות א יש ש אדמומית חמה:
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פח

איכא דאמרי:
¯·‡ חזייה ל‡· ÈÈדקא דאוי למזרח,
אמר ליה :מי סברת פני מזרח ממש?
פני המאדימי את המזרח,
וסימני ,כוותא.

דף לה:

בי השמשות ד¯· ‰„Â‰È Èל¯· ÈÒÂÈ È
כהני טובלי בו.
פשיטא!?
מהו דתימא?
בי השמשות ד¯· ÈÒÂÈ È
מיש ,שיי ,בד¯·,‰„Â‰È È
קא משמע ל 
דשלי בי השמשות ד¯·,‰„Â‰È È
והדר מתחיל בי השמשות ד¯·.ÈÒÂÈ È
10

2

11

¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
כדי שיהל ,אד משתשקע החמה חצי מיל.
אמר ¯·:‡ÈÁ È
הרוצה לידע שיעורו של ¯· ‰ÈÓÁ È
יניח חמה בראש הכרמל ,וירד ויטבול בי ויעלה,
וזהו שיעורו של ¯·.‰ÈÓÁ È
3

אמר ¯·:‡ÈÈÁ È
הרוצה לראות בארה של מרי,
יעלה לראש הכרמל ,ויצפה ויראה כמי כברה בי,
וזו היא בארה של מרי.
4

5

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ¯· ‰„Â‰È Èלעני שבת,
והלכה כ¯· ÈÒÂÈ Èלעני תרומה.
בשלמא הלכה כ¯· ‰„Â‰È Èלעני שבת  לחומרא;
אלא הלכה כ¯· ÈÒÂÈ Èלעני תרומהרעט מאי היא?
אילימא  לטבילה;
לה :ספקא היא! *
אלא,
לאכילת תרומה,
דלא אכלי כהני תרומה עד דשלי בי השמשות ד¯·.ÈÒÂÈ È
12

13

14

אמר ¯·:
מעי המיטלטל  טהור,
וזהו בארה של מרי.

6

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
בי השמשות ד¯· ‰„Â‰È È
כהני טובלי בו.
למא ?
אילימא  ל¯·;‰„Â‰È È
ספקא הוא!
אלא,
7

8

9

רש"י

 .Á¯ÊÓ‰ ˙‡ ÌÈÓÈ„‡Ó‰ ÌÈÙ 1לערב חמה שוקעת במערב וזהרורי החמה
מאדימי את המזרח כחלו דכשהחמה נכנסת בה מאדמת כותל שכנגדה:
 .‡˙ÂÂÎ ÍÓÈÒÂ 2חלו כמו שפירשתי:
 .ÏÓ¯Î 3הר שעל שפת הי וחמה סמו ,לשקיעתה נראית על ראשי ההרי
ובכדי שירד ויטבול ויעלה הוי לילה:
 .‰¯·Î ÔÈÓÎ 4סלע עגול ועשוי ככברה:
 .ÌÈ¯Ó Ï˘ ‰¯‡· Â‰Ê 5שהיה מתגלגל ע ישראל במדבר בזכותה של מרי
דכתיב )במדבר כ( ותמת ש מרי וסמי ,ליה ולא היה מי לעדה:
 .¯Â‰Ë 6מלקבל טומאה וטובלי בו דלאו ככלי דמי להיות המי הנובעי ממנו
כשאובי ואי ל ,מעי מיטלטל אלא בארה של מרי:
 .Â· ÔÈÏ·ÂË ÌÈ‰Î 7ואע''פ שצריכי הערב שמש אחר טבילה לאכול בתרומת
קסבר יממא הוא ויש שהות אחריו לשקיעת החמה:
 .‡Â‰ ˜ÙÒ 8לדידיה הואיל וקרי ליה בי השמשות כוליה ספקא הוא ושמא
טבלו בלילה ואי כא הערב שמש:
 .‰„Â‰È È·¯Ï ÈÒÂÈ È·¯„ ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ‡Ï‡ 9לא גרסינ דהא בהדיא אמר
שמואל בי השמשות דר' יהודה כהני טובלי בו ומא דגריס ליה מפרש הכי
אלא בי השמשות דר' יוסי לרבי יהודה והכי אתמר בי השמשות דר' יוסי לרבי
יהודה כהני טובלי בו ואשמעינ שמואל דבי השמשות דר' יוסי קדי לדר'
יהודה ותחילת בי השמשות דר' יהודה לר' יוסי ליליא הוא ודר' יוסי לר' יהודה
יממא הוא והא בעי הערב שמש נהי דלר' יהודה יממא הוא מיהו היכי טביל הא
בי השמשות דר' יהודה ספק לילה הוא וכיו דבי השמשות דר' יוסי כהר 2עי
מקמי דסליק מטבילה שלי ועייל בי השמשות דר' יהודה וספק לילה הוא ואי
כא הערב שמש ולאו מילתא היא דליכא למימר דר' יוסי קדי מדקאמר בסיפא
אלא דרבי יהודה לר' יוסי ופרכינ פשיטא ואי הוה ל לספוקי דדילמא דר' יוסי

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כוכב אחד  יו,
שני  בי השמשות,
שלשה  לילה.
תניא נמי הכי:
רפ
¯· Ô˙ Èאומר:
כוכב אחד  יו,
שני  בי השמשות,
שלשה  לילה.
רפא
אמר ¯·:ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ È
לא כוכבי גדולי הנראי ביו,
ולא כוכבי קטני שאי נראי אלא בלילה,
רש"י

קדי מאי פשיטותא טובא אשמעינ שמואל דאשמעינ דבי השמשות דר'
יהודה קדי:
 .‡ËÈ˘Ù 10דלר' יוסי כהני טובלי בו בדר' יהודה דהא ספקא דר' יוסי כהר2
עי וכל למעלה הימנו יממא הוא ושיעוריה דר' יהודה נפיש טובא ומעריב
שמשיה:
 .‰„Â‰È '¯„· ÍÈÈ˘ Í˘ÈÓ ÈÒÂÈ '¯„ ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· 11בסופו הוא נכלל וכי שלי
דר' יהודה ליליא הוא אפי' לר' יוסי וכי טביל בסו 2בי השמשות דר' יהודה תו
ליכא הערב שמש קא משמע ל שמואל דכל בי השמשות דר' יהודה לר' יוסי
יממא הוא וכשר לטבילה והדר מתחיל דר' יוסי והוא הערב שמש:
 .‡¯ÓÂÁÏ ˙·˘ ÔÈÚÏ ‰„Â‰È '¯Î ‰ÎÏ‰ ‡ÓÏ˘· 12כלומר מדקאמר ר' יוחנ
הלכה כר' יהודה להכי והלכה כר' יוסי להכי ש''מ מספקא ליה הלכ ,על כרח,
לחומרא בעי למיזל ובשלמא כי אמר הלכה כר' יהודה לעני שבת איכא  .למימר
דלחומרא אמרה ובע''ש אמר שא עשה בו מלאכה מביא אש תלוי אבל
במוצ''ש לא עבדינ כוותיה למימרא דביה''ש דידיה ליליא הוא:
 .‰ÏÈ·ËÏ ‡ÓÈÏÈ‡ 13דס''ל דכהני טובלי בדר' יהודה כדקאמר ר' יוסי והא
לר' יוחנ דר' יהודה ספיקא הוא מדלעני שבת קאי כוותיה לחומרא:
 .‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï‡ 14וכולה מילתא דר' יוחנ לחומרא דלא תימא כי שלי בי
השמשות דר' יהודה ליליא הוא וניכול וממילא נמי לעני מוצאי שבת לא אמרינ
כר' יהודה דנימא דר' יוסי ליליא הוא ושרי:
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פט

דף לה:

אלא בינוני.
מתני ליה ¯·  ‰„Â‰Èל¯· :‰È¯· ˜ÁˆÈ
שניה  להדליק את הנר.
כמא ?
לא כ¯· Ô˙ Èולא כ¯·?!‡È˘‰ ‰„Â‰È È
אלא 
שלישית להדליק את הנר,
כמא ?
כ¯·.Ô˙ È

אמר ¯·:‡„È·Ê È·¯· ÈÒÂÈ È
העושה מלאכה בשני בי השמשות 
חייב חטאת ,ממה נפש.,
1

2

אמר ליה ¯·‡ לשמעיה:
אתו דלא קי לכו בשיעורא דרבנ ,
אדאיכא שימשארפב אריש דיקלי 
אתלו שרגא.
ביו המעונ מאי?
רפד
במתא  חזורפג תרנגלי,
בדברא  חזורפה עורבי,
אי נמי  אדאני.
3

4

5

15

6

תנו רבנ :
שש תקיעות תוקעי ערב שבת:
ראשונה  להבטיל מלאכהרפו שבשדות,
שניה  להבטיל עיר וחנויות,
שלישית  להדליק את הנר,
דברי ¯·;Ô˙ È
¯· ‡È˘‰ ‰„Â‰È Èאומר:
שלישית  לחלו %תפילי ;
ושוהה כדי צליית דג קט  ,או כדי להדביק פת בתנור,
ותוקע ומריע ותוקע ,ושובת.
אמר ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
מה נעשה לה לבבליי,
שתוקעי ומריעי  ,ושובתי מתו ,מריעי ?
תוקעי ומריעי ?
הוו להו חמשה!?
אלא 
שתוקעי  ,וחוזרי ותוקעי  ,ומריעי ושובתי מתו ,מריעי .
מנהג אבותיה בידיה .
7

8

9

10

11

12

13

תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
שש תקיעות תוקעי ערב שבת:
התחיל לתקוע תקיעה ראשונה 
נמנעו העומדי בשדה מלעדור ,ומלחרוש,
ומלעשות כל מלאכה שבשדות,
ואי הקרובי רשאי ליכנס,
עד שיבואו רחוקי ויכנסו כול כאחד,
ועדיי חנויות פתוחות ותריסי מונחי .
התחיל לתקוע תקיעה שניה 
נסתלקו התריסי וננעלו החנויות,
ועדיי חמי מונחי על גבי כירה,
וקדירות מונחות על גבי כירה.
התחיל לתקוע תקיעה שלישית 
סילק המסלק ,והטמי המטמי ,
והדליק המדליק,
ושוהה כדי צליית דג קט  ,או כדי להדביק פת בתנור,
ותוקע ומריע ותוקע ,ושובת.

14

רש"י

 .˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· È˘· 1ערב שבת ומוצאי שבת בהעל אחד אי כא עוד אש
תלוי אלא חטאת:
 .Í˘Ù ‰ÓÓ 2אי ליליא הוא חייב על ערב שבת ושל מוצאי שבת אינו כלו ואי
יממא הוא חייב על מוצאי שבת ואי של ערב שבת כלו וכגו דעבד ליה כל בי
השמשות דליכא לספוקי להאי בתחילתו ולהאי בסופו:
 .Ô·¯„ È¯ÂÚÈ˘· 3בי השמשות:
 .ÂÏ˙‡ 4הדליקו את הנר מבעוד יו:
 .ÔÈÏÂ‚¯˙ ÂÊÁ 5היושבי על הקורות מבעוד יו וכ העורבי בשדה:
 .È‡„‡ 6עשב הקרוי מלוו''א ועלי שלו נוטי לצד החמה שחרית כפופי
למזרח ובחצי היו זקופי ולערב כפופי מאד למערב:
 .˙ÂÚÈ˜˙ ˘˘ 7א 2התרועות במני דסדר שלה תקיעה תרועה ותקיעה:
 .˙Â„˘·˘ ^‰Î‡ÏÓ ÏÈË·‰Ï 8ויהא לה שהות ליכנס לעיר:
 .¯ÈÚ‰ ÏÈË·‰Ï 9ממלאכה:
 .˙ÂÈÂÁ‰Â 10ממקח וממכר:
 .ÔÈÏÈÙ˙ ıÂÏÁÏ 11והדלקת נר ברביעית:
 .¯Â˙· ˙Ù ˜È·„‰Ï 12ועדיי יש שהות כדי שיקרמו פניה שהיו ממהרי
התקיעות כדי להוסי 2מחול על הקדש:
 .Ú˜Â˙Â ÚÈ¯ÓÂ Ú˜Â˙Â 13הרי שש:
 .˙·Â˘Â 14חל שבת עליו:

16

17

18

20

19

רפז

אמר ¯·:‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
שמעתי שא בא להדליק אחר שש תקיעות  מדליק,
שהרי נתנו חכמי שיעור לחז הכנסת
להולי ,שופרו לביתו.
אמרורפח לו :א כ ,
נתת דברי ,לשיעורי !?
אלא 
מקו צנוע יש לו לחז הכנסת בראש גגו,
שש מניח שופרו,
לפי שאי מטלטלי לא את השופר ולא את החצוצרות.
21

22

23

24

1

רש"י

 .¯Â„ÚÏÓ 15מלחפור:
 .„Á‡Î ÌÏÂÎ ÂÒÎÈÂ 16שלא יחשדו הנכנסי באחרונה לומר שעסקו במלאכת
אחר ששמעו קול השופר שאי הכל מכירי מי קרובי ומי רחוקי:
 .ÔÈÒÈ¯˙ 17ה דלתות החנויות ומסלקי אות ומניח ע''ג יתדות ומוכרי עליה
תבלי ושאר דברי ולערב מחזירי אות לפתחי:
 .ÔÈÓÁ 18מי חמי למזוג בה יי לשתות:
 .˜ÏÒÓ‰ ˜ÏÈÒ 19קדרות העשויות להסתלק למאכל הלילה:
 .ÔÈÓËÓ‰ ÔÈÓË‰Â 20את הראויות למחרת:
 .˙ÒÎ‰ ÔÊÁ 21שמש הציבור:
 .Â˙È·Ï Â¯ÙÂ˘ ÍÈÏÂ‰Ï 22שהיה גג מיוחד בגובה העיר ואמצעיתה לתקוע ש
ומש מוליכו לביתו אלמא אכתי לא נקיט קדושת שבת עלייהו:
 .ÔÈ¯ÂÚÈ˘Ï 23פעמי שביתו קרוב פעמי שביתו רחוק:
 .Â‚‚ ˘‡¯· 24שתקע ש:
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במה מדליקין פרק שני שבת

צ

למקח וממכר.

והתניא:
שופר מיטלטל,
וחצוצרות אינ מיטלטלי !?
רפט
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לא קשיא,
כא  ביחיד,
כא – בצבור.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
וביחיד למאי חזי?
הואיל וראוי לגמע בו מי * לתינוק,
בציבור נמי חזי לגמע לתינוק עני!
ותו 
הא דתניא:
כש שמטלטלי את השופר 
כ ,מטלטלי את חצוצרות;
מני!?
2

3

לו.

דף לו:

אמר ‡·:ÈÈ
א 2אנו נאמר:
הובלילא בי כסי ,בי כסי הובלילא.
למאי נפקא מינה?
רצב
למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות.
אמר ¯· ‡˘:È
א 2אנו נאמר:
בבל בורסי ,2בורסי 2בבל* .
למאי נפקא מינה?
לגיטי נשי.
12

13

לו:

4

14

15

הדרן עלך במה מדליקין

אלא לא קשיא,
הא  ¯·,‰„Â‰È È
הא  ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
הא  ¯·,‰ÈÓÁ È
ומאי שופר? נמי חצוצרות.
כד¯· ,‡„ÒÁ
דאמר ¯· :‡„ÒÁ
הני תלת מילי אישתני שמייהו מכי חרב בית המקדש:
רצ
שיפורא חצוצרתא ,חצוצרתא שיפורא.
למאי נפקא מינה?
לשופר של ראש השנה.
ערבה צפצפה ,צפצפה ערבה.
למאי נפקא מינה?
ללולב.
רצא
פתורא פתורתא ,פתורתא פתורא.
למאי נפקא מינה?
5
6
7

8

9

10

11

רש"י

 .ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡˘ 1אפילו ברשות היחיד:
 .ÏËÏËÈÓ ¯ÙÂ˘ ‡È˙‰Â 2לפי שכפו 2ראשו וראוי לשאוב בו מי ולשתות
התינוק:
 .˙Â¯ˆÂˆÁ 3פשוטה ואינה ראויה אלא לתקוע והוי דבר שמלאכתו לאיסור
ואסור משו מוקצה:
 .ÈÚ ˜ÂÈ˙Ï 4שעל הציבור לפרנסו:
 .‰„Â‰È '¯ ‡‰ 5שופר מיטלטל וחצוצרות אינ מיטלטלי דמוקצה הוא אבל
שופר תורת כלי עליו כדאמר לעיל:
 .‡‰ 6דקתני תרוייהו מטלטלי ר' שמעו היא דלית ליה מוקצה:
 .‡‰ 7דקתני א 2שופר אי מטלטלי ר' נחמיה דאמר אפי' תרווד אפי' טלית אי
ניטלי אלא לצור ,תשמישו המיוחד ועיקר שופר לאו לגמוע מי קאי:
 .¯ÙÂ˘ È‡ÓÂ 8דקתני בההיא דר' נחמיה דאקדמית בה לחצוצרות לאיסורא וכיו
דתני אי מטלטלי את השופר תו לא צרי ,למתני חצוצרות דכ''ש היא הואיל
ואינו ראוי לגמע בו תינוק אלא שופר דתנא רישא הוא חצוצרות וחצוצרות דתנא
בסיפא הוא שופר דאישתנו שמייהו כדרב חסדא:
 .‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ¯ÙÂ˘Ï 9אי תוקעי אלא באותו שע האר %קורי חצוצרות
והוא שופר או א בא ע האר %לשאול במה יתקע אומרי לו בחצוצרות:
 .‰ÙˆÙˆ 10פסולה ללולב ועלה שלה עגול וקנה שלה לב כדאמר בסוכה:
 .‰¯Â˙Ù 11מתחילה היו קורי לגדול פתורה ולקטנה פתורתא ועכשיו נשתנו:

רש"י

 .¯Ó‡ Â‡ Û‡ 12א 2אנו יכולי להוסי 2אדרב חסדא לומר שג זה נשתנה:
 .‡ÏÈÏ·Â‰ 13מתחילה היו קורי להמסס הובלילא ולבית הכוסות בי כסי ועכשיו
נשתנו המסס הוא הסמו ,לבית הכוסות עשוי סגלגל כמי כדור ובתוכו קליפות
קליפות הרבה כגלגל של ריחי וקורי צינפי''ל ודופנו דק מאד:
 .˙ÂÒÂÎ‰ ˙È· 14סו 2הכרס שקורי פאנצ''א ויש בו עובי שקורי דובלו ותוכו
עשוי כמי כוס עובי בית הכוסות דופ כפולה ודבוקי הכפלי זה בזה בשומ
מצד א' שלא ניקב אלא א' מ הכפלי כשרה שחבירו סותמו מב' צדדי שניקבו
שניה טריפה ובבית הכוסות הוא דאיכא לפלוגי בי צד א' לשני צדדי אבל
בהמסס אפי' מצד א' שלא נראה הנקב לחו %אי זו סתימה לפי שהדופ דק מאד:
 .ÌÈ˘ ÈËÈ‚Ï 15דקיימא ל בני בבל בקיאי שצרי ,לכתוב גט לשמה והמביא
גט מש אי צרי ,לומר בפני נכתב ובפני נחת ובני שאר ארצות אי בקיאי
וצרי ,ועכשיו בני בורסי 2היא בבל ובבל של עכשיו היא בורסי 2וה עמי האר%
כדאמרינ בעלמא )סנהדרי קט (.בור שאפי שנטלו מימיו ואני אומר נפקא מינה
לגיטי נשי לעני שינה שמו ושמה וש עירו ועירה פסול וצרי ,לכתוב ש של
עכשיו:
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כירה פרק שלישי שבת

צא

פרק שלישי  -כירה
משנה )א(:
כירה שהסיקוה בקש ובגבבא 
נותני עליה תבשיל.
בגפת ובעצי 
לא ית עד שיגרו ,2או עד שית את האפר.
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :חמי אבל לא תבשיל;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :חמי ותבשיל.
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :נוטלי אבל לא מחזירי ;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :א 2מחזירי .
1

3

2

4

6

5

7

ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :א 2מחזירי ;
אי אמרת בשלמא לשהות תנ 
הכי קתני 
כירה שהסיקוה בקש ובגבבא 
משהי עליה תבשיל,
בגפת ובעצי 
א
לא ישהא עד שיגרו 2או עד שית את האפר;
ומה ה משהי ?
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :חמי אבל לא תבשיל;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :חמי ותבשיל;
וכי היכי דפליגי בלשהות  פליגי נמי בלהחזיר,
ש· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :נוטלי אבל לא מחזירי ,
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :א 2מחזירי ;
אלא אי אמרת להחזיר תנ 
הכי קתני:
כירה שהסיקוה בקש ובגבבא 
מחזירי עליה תבשיל,
בגפת ובעצי 
ב
לא יחזיר עד שיגרו 2או עד שית את האפר;
ומה ה מחזירי ?
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :חמי אבל לא תבשיל,
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :חמי ותבשיל;
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :נוטלי אבל לא מחזירי ;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :א 2מחזירי ;
הא תו למה לי!? *
13

8

9

14

10

גמרא:
איבעיא להו:
האי לא ית  לא יחזיר הוא,
אבל לשהות  משהי א 2על פי שאינו גרו 2ואינו קטו,
ומני?
 ‰ÈÁהיא,
דתניא:
 ‰ÈÁאומר:
כל שהוא כמאכל ב דרוסאי 
מותר לשהותו על גבי כירה,
א 2על פי שאינו גרו 2ואינו קטו;
או דילמא 
לשהות תנ ,
ואי גרו 2וקטו  אי ,
אי לא  לא,
וכל שכ  להחזיר?

דף לז.

15

11

16

לז.

תא שמע מדקתני תרי בבי במתניתי :
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :חמי אבל לא תבשיל;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :חמי ותבשיל;
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :נוטלי  ,אבל לא מחזירי ;
12

רש"י

 . ÔÈ˙ÂÂ ‰¯È„˜ ÔÈÚÎ ‰ÈÂ˘Ú ‰¯ÈÎ :'È˙Ó .‰¯ÈÎ - È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù 1קדירה
לתוכה:
 .˘˜ 2זנבות השבולי :
 .‡··‚ 3הנגבב מ השדה אישטובל''א :
 .˙Ù‚ 4פסולת של שומשמי שהוציא שומנ :
 .ÛÂ¯‚È˘ „Ú 5הגחלי משו דמוסי 2הבל וטעמא פרישנא בפרק דלעיל שמא
יחתה בגחלי:
 .¯Ù‡ Ô˙È˘ „Ú Â‡ 6על גבי גחלי לכסות ולצננ:
 .ÌÈ¯ÓÂ‡ È‡Ó˘ ˙È· 7נותני עליה חמי אחר שגרפה דלא צריכי לבשולי דליכא
למגזר שמא יחתה:
 .ÏÈ˘·˙ ‡Ï Ï·‡ 8דניחא ליה בישוליה ואתי לאחתויי א''נ נתקיימה מחשבתו
ומיחזי כמבשל:
 .ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡Ï 9בשבת דמיחזי כמבשל:
 .ÔÈ¯ÈÊÁÓ Û‡ 10הואיל וגרו:2
 .ÌÂË˜ :'Ó‚ 11היינו נת אפר על הגחלי דאפר מתרגמינ קיטמא:
 .È·· È¯˙ 12בית שמאי אומרי חמי וכו' ותו תנא בבא אחריתי נוטלי ולא
מחזירי :

17

לעול אימא ל  ,להחזיר תנ ,
וחסורי מיחסרא והכי קתני:
כירה שהסיקוה בקש ובגבבא 
מחזירי עליה תבשיל;
בגפת ובעצי 
לא יחזיר עד שיגרו 2או עד שית את האפר,
אבל לשהות 
משהי  ,א 2על פי שאינו גרו 2ואינו קטו;
ומה ה משהי ?
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :חמי אבל לא תבשיל;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :חמי ותבשיל;
וה ,חזרה דאמרי ל  ,לאו דברי הכל היא,
אלא מחלוקת · È‡Ó˘ ˙Èו·,ÏÏ‰ ˙È
ש· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :נוטלי ולא מחזירי ;
18

19

20

רש"י

 .ÔÈ‰˘Ó Ô‰ ‰ÓÂ 13בגרו 2וקטו:
 .¯ÈÊÁ‰Ï· ÈÓ È‚ÈÏÙ 14את המותר לשהות כגו חמי לבית שמאי וחמי
ותבשיל לב''ה:
 .È˙˜ ÈÎ‰ Ô˙ ¯ÈÊÁ‰Ï ˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡ 15כלומר ע''כ הכי מפרשא:
 .ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÏËÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘''· 16ע''כ אתבשיל קיימי דהא שרו בחמי :
 .ÈÏ ‰ÓÏ Â˙ ‡‰ 17הא תנא ליה רישא אבל לא תבשיל:
 .Ô˙ ¯ÈÊÁ‰Ï ÍÏ ‡ÓÈ‡ ÌÏÂÚÏ 18ואילו לשהות אע''פ שאינו גרו 2שרי:
 .ÍÏ È¯Ó‡„ ‰¯ÊÁ Í‰Â 19לא יחזיר עד שיגרו 2דכי גרו 2מיהא שרי:
 .‡È‰ ÏÎ‰ È¯·„ Â‡Ï 20ולבית שמאי לא סבירא להו:
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כירה פרק שלישי שבת

צב

ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :א 2מחזירי .
תא שמע:
דאמר ¯· Â·ÏÁ Èאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
לא שנו אלא על גבה,
אבל לתוכה  אסור,
אי אמרת בשלמא להחזיר תנ 
היינו דשני בי תוכה לעל גבה;
אלא אי אמרת לשהות תנ 
מה לי תוכה מה לי על גבה!?
מי סברת ¯· Â·ÏÁ Èארישא קאי?
אסיפא קאי:
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :א 2מחזירי ,
ואמר ¯· Â·ÏÁ Èאמר ¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאמר ¯·:
לא שנו אלא על גבה,
אבל לתוכה ג אסור!
1

2

3

4

5

6

תא שמע:
שתי כירות המתאימות,
אחת גרופה וקטומה ,ואחת שאינה גרופה ואינה קטומה,
משהי על גבי גרופה וקטומה,
ואי משהי על גביד שאינה גרופה ואינה קטומה;
ומה ה משהי ?
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :ולא כלו;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :חמי אבל לא תבשיל;
עקר  דברי הכל לא יחזיר,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :חמי אבל לא תבשיל;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :חמי ותבשיל;
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :נוטלי אבל לא מחזירי ;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :א 2מחזירי ;
אי אמרת בשלמא לשהות תנ 
מתניתי מני?
¯· ‰„Â‰È Èהיא;
אלא אי אמרת להחזיר תנ 
7

8

9

10

11

רש"י

 .Â˘ ‡Ï 1שריותא דמתני' אלא על גבה דלא נפיש הבלא כולי האי אבל תוכה
אסור:
 .Ô˙ ¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 2אבל לשהות משהי אפילו בשאי גרופה
כדמחסרינ ליה חסורי ורבי חלבו אשריותא דלשהות על שאינה גרופה קאי:
 .‰·‚ ÏÚÏ ‰ÎÂ˙ ÔÈ· È˘„ ÂÈÈ‰ 3דכי משהי לתוכה דשאינה גרופה מטמי
ממש ברמ:%
 .Ô˙ ˙Â‰˘Ï ˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡ 4דאפילו לשהות בעי גרופה כיו דגרופה ומבעוד
יו הוא נותנו לתוכה מה לי תוכה מה לי על גבה:
 .‡˘È¯‡ 5עד שיגרו:2
 .È‡˜ ‡ÙÈÒ‡ 6דאיירי בחזרה אבל רישא לשהות הוא ובי תוכה ובי גבה שרי:
 .˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙Â¯ÈÎ È˙˘ 7מחוברות יחד וקיר של חרס מפסקת ביניה:
 .‰ÓÂË˜Â ‰ÙÂ¯‚ È·‚ ÏÚ ÔÈ‰˘Ó 8דלא חיישינ משו דסליק לה הבלא מאיד:,
 .ÔÈ‰˘Ó Ô‰ ‰ÓÂ 9על הגרופה:
 .¯ÈÊÁÈ ‡Ï 10בשבת:

דף לז.

מתניתי מני?
לא ¯· ‰„Â‰È Èולא ¯·!¯È‡Ó È
אי ¯· ¯È‡Ó È
קשיא ל· È‡Ó˘ ˙Èבחדא ,ו ÏÏ‰ ˙È·Ïבתרתי;
אי ¯· ‰„Â‰È È
קשיא גרופה וקטומה!?
לעול אימא ל ,
להחזיר תנ ,
ו˙‡ „ Ô„È
סבר לה כ¯· ‰„Â‰È Èבחדא ,ופליג עליה בחדא;
סבר לה כ¯· ‰„Â‰È Èבחדא 
בחמי ותבשיל,
ונוטלי ומחזירי ;
ופליג עליה בחדא 
דאילו ˙‡ „ Ô„Èסבר 
לשהות א2ה על פי שאינו גרו 2וקטו,
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
בלשהות נמי ,גרו 2וקטו  אי  ,אי לא  לא.
13

12

14

15

איבעיא להו:
מהו לסמו ,בה?
תוכה וגבה  אסור,
אבל לסמו ,בה  שפיר דמי;
או דילמא 
לא שנא?
תא שמע:
שתי כירות המתאימות,
אחת גרופה וקטומה ,ואחת שאינה גרופה וקטומה,
משהי על גבי גרופה וקטומה,
וא 2על גב דקא סליק ליה הבלא מאיד.,
דילמא שאני הת 
16

17

רש"י

 .·''‡‡ 11רישא דמתניתי לשהות קאמר דבעי גרופה ובלשהות פליגי בחמי
ובתבשיל ובגרו 2וסיפא פליגי בחזרה מתני' ר' יהודה היא אלא אי אמרת להחזיר
תנ דבעי גרופה אבל לשהות לא בעי גרופה ופלוגתא דחמי ותבשיל כשאינו
גרו 2כדקמחסרת ומתרצת לה:
 .‡„Á· ˘''·Ï ‡È˘˜ 12דקאמרי ב''ש במתני' משהי חמי א 2בשאינו גרו2
והכא קאמר רבי מאיר לב''ש דאפילו גרו 2ולא כלו וכ''ש כשאינו גרו 2והא
כולה חדא פירכא היא דבית שמאי לא שני להו בי גרו 2לשאינו גרו:2
 .È˙¯˙· ‰''·ÏÂ 13דבמתניתי שרי בית הלל להשהות חמי ותבשיל א 2בשאינו
גרו 2והכא קתני דבגרו 2חמי אי תבשיל לא ובשאינה גרו 2אי משהי כלל
ולעני חזרה בגרו 2תנ במתניתי לב''ה מחזירי והכא קתני עקר דברי הכל לא
יחזיר:
 .‰„Â‰È '¯ È‡Â 14דאמר נמי כי מתניתי מ''מ גרופה וקטומה קשיא דמתניתי
תרצת דפלוגתא קמייתא בשאינו גרו 2ושרו ב''ש חמי ובית הלל חמי ותבשיל
והכא קתני אי משהי על גבי שאינה גרופה ואינה קטומה כלל ופלוגתא
דלשהות בגרופה וקטומה:
 .ÔÈ¯ÈÊÁÓÂ ÌÈÏËÂÂ ÏÈ˘·˙Â ÔÈÓÁ· 15דמוקי פלוגתא דב''ש וב''ה בשהיית
חמי ותבשיל דבית שמאי שרו חמי ותבשיל לא וב''ה חמי ותבשיל ולא כר'
מאיר דאמר לב''ש לא כלו:
 .ÍÂÓÒÏ Â‰Ó 16קדרה אצל דופ הכירה בלא גרופה שהכירה מטלטלת היא
ומושיבי אותה על גבי קרקע:
 .‰·‚ 17עובי שפתה או כסוי שעל חללה:
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צג

דכיו דמידליא  שליט בה אוירא.
1

תא שמע:
דאמר ¯·  ‡¯ÙÒאמר ¯· :‡ÈÈÁ
קטמה ונתלבתה 
סומכי לה ,ומקיימי עליה,
ונוטלי ממנה ,ומחזירי לה;
שמע מינה 
לסמו ,נמי,
קטמה  אי ,
לא קטמה  לא.
ולטעמי ,נוטלי ממנה דקתני 
קטמה  אי ,
לא קטמה  לא!?
אלא,
תנא נוטלי משו מחזירי ,
הכא נמי 
תנא סומכי משו מקיימי .
הכי השתא?
הת 
נוטלי ומחזירי בחד מקו הוא,
תנא נוטלי משו מחזירי ;
אלא הכא 
סומכי בחד מקו הוא ומקיימי בחד מקו הוא!?
2

3

מאי הוי עלה?
תא שמע:
כירה שהסיקוה בגפת ובעצי  סומכי לה,
ו
ואי מקיימי עליה,
אלא א כ גרופה וקטומה.
גחלי שעממו ,או שנת עליה נעורת של פשת דקה 
הרי היא כקטומה.
4

דף לז:

אי הכי 
מאי למימרא!?
הובערה איצטריכא ליה,
מהו דתימא?
כיו דהובערה  הדרא לה למילתא קמייתא;
קמשמע ל .
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
קטמה והובערה 
משהי עליה חמי שהוחמו כל צורכ ,
ותבשיל שבישל כל צורכו,
ואפילו גחלי של רות.
שמע מינה 
מצטמק ויפה לו  מותר.
שאני הכא  דקטמה.
אי הכי  מאי למימרא!?
הובערה אצטריכא ליה.
היינו ה?!,
גחלי של רות אצטריכא ליה.
9

אמר ¯· ˘˘˙ אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כירה שהסיקוה בגפת ובעצי,
משהי עליה חמי שלא הוחמו כל צורכ ,
ותבשיל שלא בישל כל צורכו,
עקר 
לא יחזיר עד שיגרו 2או עד שית אפר.
קסבר 
מתניתי להחזיר תנ ,
אבל לשהות  משהי ,
א 2על פי שאינו גרו 2ואינו קטו.
אמר ¯·‡:
תרווייהו תננהי,
לשהות תנינא )כא א:י(:
ולאז חררה על גבי גחלי,
אלא כדי שיקרמו פניה;
הא קרמו פניה  שרי!
להחזיר נמי תנינא )כא (:
· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :א 2מחזירי ;
10

11

12

13

אמר ¯· ÈÓÁ ¯· ˜ÁˆÈ Èאמר ¯· ‡:‡ÈÚ˘Â
קטמה והובערה 
משהי עליה חמי שהוחמו כל צורכ ,
ותבשיל שבישל כל צורכו* .
שמע מינה 
מצטמק ויפה לו  מותר.
שאני הכא דקטמה.
5

לז:

6

7

14

8

רש"י
רש"י

 .ÈÏ„Ó„ 1הקדרה על גבי הכירה:
 .‰˙·Ï˙Â 2חזרה והובערה:
 .ÌÂ˜Ó „Á· ÔÈ¯ÈÊÁÓÂ ÔÈÏËÂ Ì˙‰ 3ולא שיי ,למתני מחזירי עד דתני נוטלי :
 .˙¯ÂÚ 4ארישט''ש :
 .ÔÎ¯ˆ ÏÎ ÂÓÁÂ‰˘ 5דליכא למיחש לחיתויי:
 .˜ÓËˆÓ 6מתמעט וכוי %רטיי''ט לשו שדי צומקי )הושע ט( כמו שאתה אומר
בלשו צווי נצטוה ובלשו צדק נצטדק וכ כל תיבה שראש יסודה צד''י כשהיא
מתפעלת נות ט' אחר צד''י:
 .¯˙ÂÓ 7להשהות בכירה דאי לא במצטמק ויפה לו קאמר מאי אתא לאשמעינ
אלא ע''כ במצטמק ויפה לו קאמר ואפילו הכי לא גזרו משו חיתוי הואיל
ונתבשל כל צרכו ותנא חמי לאשמעינ דבעינ שהוחמו כל צרכ מבעוד יו:

 .‰ÓË˜„ ‡Î‰ È‡˘ 8וגלי דעתיה דלא ניחא ליה בצמוקי:
 .Ì˙Â¯ Ï˘ ÌÈÏÁ‚ 9חמי יותר משאר גחלי ואינ ממהרי לכבות כדאמרינ
בהמוכר את הספינה )ב''ב עד:(:
 .‰ÈÏÚ ÔÈ‰˘Ó 10ואע''פ שלא קטמה ואמוראי נינהו אליבא דר' יוחנ :
 .ÔÈ˙È˙Ó 11דקתני עד שיגרו:2
 .Ô˙ ¯ÈÊÁ‰Ï 12דלא שרו בית הלל להחזיר עד שיגרו 2ופירוקא דמתניתי
כדאמרינ לעיל חסורי מיחסרא הלכ ,עקר לא יחזיר הואיל ואינה גרופה:
 .È‰˙ Â‰ÈÈÂ¯˙ 13בי לשהות בשאינה גרופה תנינא בהדיא סת משנה דמותר
ועקר לא יחזיר נמי תנינא ולמה ליה לרבי יוחנ לאשמעינ :
 .È¯˘ ‰ÈÙ ÂÓ¯˜ ‡‰ 14והיינו לא בישל כל צרכו ותנור לאו גרו 2וקטו הוא
ואי נמי גרו 2בתנור לא מהניא גריפה כדתנ במתניתי וכ''ש פת דאדעתא
לבשולי יהביה בגוויה:
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צד

ועד כא לא קשרו · ÏÏ‰ ˙Èאלא בגרופה וקטומה,
אבל בשאינה גרופה וקטומה  לא!?
ו¯· ˘˘˙ נמי  דיוקא דמתניתי קמשמע ל .
1

2

אמר ¯· ˘ ‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כירה שהסיקוה בגפת ובעצי 
משהי עליה תבשיל שבישל כל צורכו,
וחמי שהוחמו כל צורכ ,
ואפילו מצטמק ויפה לו.
אמר ליה ההוא מדרבנ ל¯· ˘:‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓ
הא ¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרווייהו:
מצטמק ויפה לו  אסור!?
אמר ליה:
אטו לית אנא ידע דאמר ¯·  ÛÒÂÈאמר ¯· ‰„Â‰È
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
מצטמק ויפה לו אסור?
כי קאמינא ל  ,ל¯· ÔÁÂÈ Èקאמינא.
אמר ליה ¯·  Ô˘ÈÓÓ ‡·˜ÂÚל¯· ‡˘:È
אתו דמקרביתו ל¯· ו˘  Ï‡ÂÓעבידו כ¯· ו˘,Ï‡ÂÓ
אנ  נעביד כ¯·.ÔÁÂÈ È
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
מהו לשהות?
אמר ליה:
הא ¯·   ‰„Â‰Èמשהו ליה ואכיל.
אמר ליה:
בר מיניה ד¯· ,‰„Â‰È
דכיו דמסוכ הוא 
אפילו בשבת נמי שרי למעבד ליה.
לי ול ,מאי?
אמר ליה :בסורא  משהו.
¯·ח  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁמרי דעובדא הוה,
ומשהו ליה ואכיל.
3

4

5

אמר ¯· ‡˘:È
הוהט קאימנא קמיה ד¯· ,‡‰Î
ושהי ליה כסא דהרסנא ואכל,
ולא ידענא אי משו דקסבר  מצטמק ויפה לו מותר,
י

רש"י

 .'ÂÎ Â¯˘ ‡Ï Ô‡Î „ÚÂ 1דמתניתי אלאחר שיגרו 2קאי דקתני לא ית עד
שיגרו 2ובי למא דאמר לא ישהה ובי למ''ד לא יחזיר מ''מ חזרה דסיפא
אגרו 2וקטו מהדר:
 .Ï''Ó˜ 'È˙Ó„ ‡˜ÂÈ„ ÈÓ ˙˘˘ ·¯Â 2משו דלא מתני לה בהדיא הא קרמו
שרי ואנ דמשהינ קדירה על גבי כירה שאינה גרופה אדחנניה סמכינ הואיל
ותנ סת מתניתי כוותיה כדאמר הא קרמו שרי ואע''ג דלא בישל כל צרכו
ואמר רב ששת משמיה דרבי יוחנ כוותיה דמתניתי דפרקי משו חזרה הוא
דבעי גרופה אבל לשהות לא וכל הני אמוראי דאסרי סברי מתניתי לשהות תנ :
 .˙Â‰˘Ï Â‰Ó 3בשאינה גרופה:
 .‡Â‰ ÔÎÂÒÓ 4רגיל לאוחזו בולמוס וצרי ,לאכול מאכל מתוק וטוב:
 .‡„·ÂÚ„ È¯Ó 5מדקדק במעשיו:

דף לח.

אי משו דכיו דאית ביה מיחא  מצטמק ורע לו הוא.
76

אמר ¯· :ÔÓÁ
מצטמק ויפה לו  אסור,
מצטמק ורע לו  מותר.
כללא דמלתא:
כל דאית ביה מיחא  מצטמק ורע לו,
לבר מתבשיל דליפתא,
דא 2על גב דאית ביה מיחא מצטמק ויפה לו הוא;
והני מילי  דאית ביה בשרא,
אבל לית ביה בשרא  מצטמק ורע לו הוא;
וכי אית ביה בשרא,
נמי לא אמר אלא דלא קבעי לה לאורחי ,
אבל קבעי לה לאורחי  מצטמק ורע לו.
לפדא ,דייסא ,ותמרי 
מצטמק ורע לה .
8

9

10

לח .בעו מיניה מ¯·* :‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת,
מהו?
אישתיק ,ולא אמר ליה ולא מידי.
למחר נפק דרש להו )תרומות ב:ג(:
המבשל בשבת,
בשוגג  יאכל,
במזיד  לא יאכל;
ולא שנא.
מאי ולא שנא?
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרווייהו :להיתירא,
מבשל הוא דקא עביד מעשה  במזיד לא יאכל,
אבל האי דלא קא עביד מעשה  במזיד נמי יאכל.
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר :לאיסורא,
מבשל הוא דלא אתי לאיערומי  בשוגג יאכל,
אבל האי דאתי לאיערומי  בשוגג נמי לא יאכל.
11

12

13

14

15

16

רש"י
6

 .‡ÁÈÓקמח:
 .‡Ò¯‰„ ‡ÒÎ 7דגי המבושלי בשמנ בקמח:
 .‡¯˘· ‰È· ˙È‡„ 8מצטמק ויפה לו ששומ הבשר משבר כח הלפת כדאמר
בברכות )מד:(:
 .ÔÈÁ¯Â‡Ï 9צרי ,חתיכות חשובות לשו לפניה ואי דר ,כבוד בתבשיל
הצטמק שאי הבשר ניכר בו .לפדא  .מאכל שעושה מתאני:
 .È¯Ó˙ 10מאכל תמרי:
 .‰¯„˜ ÁÎ˘ 11אליבא מא דאסר:
 .˙·˘· Ï˘·Ó‰ 12משנה היא:
 .‡˘ ‡ÏÂ 13אבל האי דשכח קדרה .לא שנא בי שוגג למזיד והכי דרש להו
סתמא ולא פירש אי אשוגג מדמה לה ומותר לאוכלה אי אמזיד מדמה לה
ואסור:
 .ÈÓ „ÈÊÓ· 14א השהה על גבי כירה מבעוד יו יאכל:
 .ÈÓÂ¯ÚÈ‡Ï È˙‡ ‡Ï„ 15ולעשות מזיד ולומר שוגג הייתי דלא נחשדו ישראל על
השבתות:
 .ÈÓÂ¯ÚÈ‡Ï È˙‡„ 16דאיסור דרבנ הוא וקילא ליה ואתי לשהויי מזיד ויאמר
שכחתי:
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צה

מיתיבי:
שכח קדירה על גבי כירה ובישלה בשבת,
בשוגג  יאכל,
במזיד  לא יאכל;
במה דברי אמורי?
בחמי שלא הוחמו כל צורכ ,
ותבשיל שלא בישל כל צורכו;
אבל חמי שהוחמו כל צורכ ,
ותבשיל שבישל כל צורכו,
בי בשוגג בי במזיד  יאכל,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
חמי שהוחמו כל צורכ  מותרי ,
מפני שמצטמק ורע לו;
ותבשיל שבישל כל צורכו  אסור,
מפני שמצטמק ויפה לו,
וכל המצטמק ויפה לו,
כגו כרוב ,ופולי ,ובשר טרו  2אסור,
וכל המצטמק ורע לו  מותר;
קתני מיהא:
תבשיל שלא בישל כל צורכו;
בשלמא ל¯·   ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁלא קשיא,
כא  קוד גזרה,
כא  לאחר גזרה;
אלא ¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי :להיתירא 
אי קוד גזרה  קשיא מזיד,
אי לאחר גזרה  קשיא נמי שוגג!?
קשיא.
1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

דף לח.

במזיד  לא יאכל,
והוא הדי לשוכח;
משרבו משהי במזיד ,ואומרי :שכחי אנו 
חזרו וקנסו על השוכח.
12

קשיא ד¯· ¯È‡Ó Èאד¯·!¯È‡Ó È
קשיא ד¯· ‰„Â‰È Èאד¯·?!‰„Â‰È È
ד¯· ¯È‡Ó Èאד¯·  ¯È‡Ó Èלא קשיא,
הא  לכתחילה,
הא  דיעבד.
ד¯· ‰„Â‰È Èאד¯·  ‰„Â‰È Èנמי לא קשיא,
כא  בגרופה וקטומה,
כא  בשאינה גרופה וקטומה.
13
14

15

16

איבעיא להו:
עבר ושהה,
מאי?
מי קנסוהו רבנ ,
או לא?
תא שמע:
דאמר ˘ Ô˙ ¯· Ï‡ÂÓאמר ¯·:‡ÈÁ È
כשהל ÈÒÂÈ È·¯ ,לציפורי,
מצא חמי שנשתהו על גבי כירה  ולא אסר לה ,
ביצי מצומקות שנשתהו על גבי כירה  ואסר לה ;
מאי לאו  לאותהיא שבת?
לא,
לשבת הבאה.
17

18

19

20

21

מכלל דביצי מצומקות מצטמקות ויפה לה נינהו?
אי  ,דאמר ¯· :‡ÈÁ ¯· ‡ÓÁ
פע אחת נתארחתי אני ו¯· Èלמקו אחד,
והביאו לפנינו ביצי מצומקות כעוזרדי ,
22

מאי גזירתא?
דאמר ¯· Ï‡ÂÓ˘ ¯· ‰„Â‰È
אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  ‡‰Îאמר ¯·:
בתחילה היו אומרי:
המבשל בשבת,
בשוגג  יאכל,

1

23

11

רש"י

 .‚‚Â˘· 'ÂÎ ‰¯„˜ ÁÎ˘ È·È˙ÈÓ 1כגו האי דשכח יאכל בשבת:
 .„ÈÊÓ· 2דלא שכח אלא הניח לא יאכל:
 .ÛÂ¯Ë ¯˘·Â 3דגלי דעתיה דלא לאורחי קבעי לה:
 .ÂÏ ‰ÙÈÂ ˜ÓËˆÓ‰ ÏÎÂ 4כלומר וכ כל שאר המצטמק ויפה לה אסור לאוכל
א השה מזיד:
 .˙‰ÈÓ È˙˜ 5בשלא בישל כל צרכו דיש חילוק בי שוגג למזיד במשהה קשיא
בי לרבה ורב יוס 2דשרו מזיד בי לרב נחמ דאסר שוגג:
 .ÔÓÁ ·¯Ï ‡ÓÏ˘· 6מצי לתרוצי כי תניא ההיא דשוגג יאכל לפני גזירה
דאמרינ לקמ דגזרו על השוכחי וכי איתמר דר' חייא בר אבא דתריצנא אליביה
דשוגג אסור לאחר גזירה:
 .ÛÒÂÈ ·¯Â ‰·¯„ ‡Ï‡ 7דאמרי אליבא דר' חייא בר אבא להתירא א 2במזיד:
 .‰¯ÈÊ‚ Ì„Â˜ È‡ 8אתמר דר' חייא:
 .„ÈÊÓ ‡‰ÈÓ ‡È˘˜ 9דהכא תניא במזיד לא יאכל:
 .‚‚Â˘ ÈÓ ‡È˘˜ ‰¯ÈÊ‚ ¯Á‡Ï È‡Â 10דאפי' שוגג ה''ל למיסר דאילו מתני'
קוד גזירה נשנית:
 .˙·˘· Ï˘·Ó‰ 11בידי דאיכא חיובא דאורייתא:

רש"י

 .ÁÎÂ˘Ï ‰''‰Â 12דהמשהה נמי מבעוד יו א שכח בשוגג יאכל וא במזיד
השהה לא יאכל כאילו בשלה בידי בשבת:
 .¯È‡Ó '¯„‡ ¯È‡Ó '¯„ ‡È˘˜ 13דתנ לעיל בריש פירקי לר' מאיר אליבא
דב''ה חמי אבל לא תבשיל והכא שרי חמי ותבשיל שבישל כל צרכו:
 .‰„Â‰È '¯„‡ ‰„Â‰È '¯„ ‡È˘˜Â 14דהת א''ר יהודה חמי ותבשיל והכא אסר
תבשיל שבישל כל צרכו:
 .‰ÏÁ˙ÎÏ ‡‰ 15משנה קמייתא לשהות לכתחלה קמיירי וה ,בהשהה כבר
קאמר דמותר לאוכלה:
 .‰ÓÂË˜Â ‰ÙÂ¯‚· Ô‡Î 16ההיא דלעיל איירי בגרופה וקטומה כדקתני בה
משהי על גבי גרופה וקטומה ואי משהי על שאינה גרופה ומה ה משהי על
הגרופה שהתרנו לשהות ר''מ אומר כו' הלכ ,אפי' לכתחלה שרי ר' יהודה והכא
כשאינה גרופה הלכ ,דיעבד אסר:
 .È‡Ó „ÈÊÓ· ‰‰˘Â ¯·Ú 17מותר לאוכלה או לא:
 .ÔÈÓÁ 18לא אסר דמצטמק ורע לו:
 .ÌÈˆÈ· 19אסר דמצטמק ויפה לו:
 .˙·˘ Â˙Â‡Ï Â‡Ï È‡Ó 20אסר עליה באכילה:
 .‰‡·‰ ˙·˘Ï ‡Ï 21אסר לה עכשיו שלא לעשות כ לשבת הבאה אבל
באכילה שרו:
 .'ÂÎ ˙Â˜ÓÂˆÓ ÌÈˆÈ·„ ÏÏÎÓ 22בעיא היא:
 .ÂÈÙÏ Â‡È·‰Â 23בחול:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כירה פרק שלישי שבת

צו

ואכלנו מה הרבה.
בית הלל אומרים :אף מחזירין.
לח :אמר ¯· ˘˘˙:
לדברי האומר * :מחזירי 
אפילו בשבת.
וא ‡ÈÚ˘Â‡ È·¯ 2סבר 
מחזירי יב אפילו בשבת;
דאמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
פע אחת היינו עומדי לעילא מ¯·,‰·¯ ‡ÈÈÁ È
והעלנו לו קומקמוס של חמי
מדיוטא התחתונה לדיוטא העליונה,
ומזגנו לו את הכוס,
והחזרנוהו למקומו,
ולא אמר לנו דבר.
2

3

4

5

אמר ¯· ‡˜È¯Ê Èאמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:È‡„˙ È
לא שנו אלא שעוד בידו,
אבל הניח על גבי קרקע  אסור.
אמר ¯·:ÈÓ‡ È
יד
¯· È‡„˙ Èדאמר יג לגרמיה הוא דאמר,
אלא הכי אמר ¯·‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èטו אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אפילו הניחה על גבי קרקע  מותר.
6

7

פליגי בה ¯· „ ÈÓÈו¯· ˘,‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓ
ותרוייהו משמיה ד¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמרי,
חד אמר:
עוד בידו  מותר,
על גבי קרקע  אסור;
וחד אמר:
הניח על גבי קרקע  נמי מותר.
אמר  ‰È˜ÊÁמשמיה ד‡·:ÈÈ
הא דאמרת עוד בידו  מותר,
לא אמר אלא שדעתו להחזיר,
אבל אי דעתו להחזיר  אסור;
מכלל דעל גבי קרקע,
א 2על פי שדעתו להחזיר  אסור.

דף לח:

איכא דאמרי:
אמר  ‰È˜ÊÁמשמיה ד‡·:ÈÈ
הא דאמרת על גבי קרקע  אסור,
לא אמר אלא שאי דעתו להחזיר,
אבל דעתו להחזיר  מותר;
מכלל שבעוד בידו,
א 2על פי שאי דעתו להחזיר  מותר.
בעי ¯·:‰ÈÓ¯È È
תלא במקל מהו?
הניח על גבי מטה מהו?
בעי ¯· ‡˘:È
פינ ממיח למיח מהו?
תיקו.
8

10

9

משנה )ב(:
תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא 
לא ית בי מתוכו בי מעל גביו.
כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא 
הרי הואטז ככיריי;
בגפת ובעצי 
הרי הוא כתנור.
11

12

גמרא:
תנור שהסיקוהו.
סבר ¯·  ÛÒÂÈלמימר 
תוכו  תוכו ממש,
על גביו  על גביו ממש,
אבל לסמו  ,שפיר דמי.
איתיביה ‡·) ÈÈכא (:
כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא 
הרי הוא ככיריי;
בגפת ובעצי 
הרי הוא כתנור ,ואסור;
הא ככירה  שרי,
במאי עסקינ ?
אילימא  על גביו;
13

14

15

16

רש"י
רש"י

 .ÔÈ„¯ÊÂÚÎ 1שנצטמקו עד שנעשו דקות כעוזרדי קורמ''ש בלע''ז ומדאמר
ואכלנו הרבה מכלל דיפה לה :
 .˙·˘· ÂÏÈÙ‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ 2ביו המחרת ולא תימא פלוגתייהו משחשכה והת
הוא דשרו משו דמוכחא מילתא דאדעתא דאהדורי לצור ,מחר שקיל ליה אבל
ביו לא מוכח דשקיל ליה אדעתא דאהדורי ובטלה לה הטמנה וה''ל כמטמי
לכתחלה:
 .ÒÂÓ˜ÓÂ˜ 3יורה קטנה:
 .‡ËÂÈ„ 4עלייה:
 .ÂÓÂ˜ÓÏ 5לכירה:
 .¯ÂÒ‡ Ú˜¯˜ È·‚ ÏÚ ÁÈ‰ Ï·‡ 6להחזיר דבטלי לה הטמנה דאתמול והוי
כמטמי לכתחלה:
 .‰ÈÓ¯‚Ï 7יחיד הוא בדבר ואי הלכה כמותו:

 .Â‰Ó Ï˜Ó· Ô‡Ï˙ 8כעוד בידו דמי או כהניח ע''ג קרקע דמי:
 .Â‰Ó ÌÁÈÓÏ ÌÁÈÓÓ ÔÈÙ 9מי הוי כמטמי לכתחלה ואסור להחזיר לכירה או
לא:
 .ÌÁÈÓ 10קומקמוס שמחמ בו חמי :
 .¯Â˙ :'È˙Ó 11מתו ,שקצר למעלה ורחב למטה נקלט חומו לתוכו טפי
מכירה:
 .ÁÙÂÎ 12בגמרא מפרש לה עשוי חלל ככירה אבל ארכו כרחבו ואי בו אלא
שיעור שפיתת קדירה אחת וכירה יש בה שפיתת שתי קדירות:
 .ÂÈ·‚ ÏÚ :'Ó‚ 13על שפתו:
 .ÍÂÓÒÏ Ï·‡ 14אצל דופנו:
 .È¯˘ ‰¯ÈÎÎ ‡‰ 15כלומר מדקתני הרי הוא כתנור מכלל דאי הוה מדמי ליה
לכירה הוה שרי ושמעינ מינה דכירה שהוסק בגפת ובעצי שרי:
 .È‡˜ È‡Ó·Â 16קס''ד בשאינה גרופה ואי על גבה מי שרי:
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צז

ובמאי?
אילימא  כשאינו גרו 2וקטו;
אלא כירה 
כי אינה גרופה וקטומה  על גבהיז מי שרי?
אלא לאו  לסמו,,
וקתני )כא (:
הרי הוא כתנור; ואסיר!?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
הכא בכופח גרו 2וקטו,
ותנור גרו 2וקטויח עסקינ ,
הרי הוא כתנור,
דא 2על גב דגרו 2וקטו  על גביו אסור,
דאי ככירה 
כי גרופה וקטומה  שפיר דמי.
תניא כוותיה ד‡·:ÈÈ
תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא 
אי סומכי לו,
ואי צרי ,לומר  על גביו,
ואי צרי ,לומר  לתוכו,
ואי צרי ,לומר  בגפת ובעצי.
1

ולא יפקיענה בסודרי ;
ו¯· ÈÒÂÈ Èמתיר.
ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכי בשביל שתצלה.
מעשה שעשו אנשי טבריא,
והביאו סילו של צונ לתו ,אמה של חמי ,
אמרו לה חכמי:
א בשבת  כחמי שהוחמו בשבת,
ואסורי ברחיצה ובשתיה;
א ביו טוב  כחמי שהוחמו ביו טוב,
ואסורי ברחיצה ומותרי בשתיה.
8

9

10

11

13

12

14

גמרא:
איבעיא להו:
גלגל מאי?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
גלגל  חייב חטאת.
אמר :‡È·¯„ ‰È¯· ¯Ó
לט .א 2אנ נמי תנינא )כא כב:ב(* :
כל שבא בחמי מלפני השבת 
שורי אותו בחמי בשבת;
וכל שלא בא בחמי מלפני השבת 
מדיחי אותו בחמי בשבת,
חו %מ המליח יש וקולייס האיספני ,
שהדחת זו היא גמר מלאכת ;
שמע מינה.
15

אמריט ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
האי כופח היכי דמי?
אי ככירה דמי  אפילו בגפת ובעצי נמי!
אי כתנור דמי  אפילו בקש ובגבבא נמי לא!?
אמר ליה:
נפיש הבליה מדכירה,
וזוטר הבליה מדתנור.
2

היכי דמי כופח ,היכי דמי כירה?
אמר ¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èכ :‡ÈÁ
כופח  מקו שפיתת קדרה אחת,
כירה  מקו שפיתת שתי קדרות.
אמר ‡· ,ÈÈואיתימא ¯·:‰ÈÓ¯È È
א 2אנ נמי תנינא )כלי ז:ג(:
כירה שנחלקה לאורכה  טהורה;
לרחבה  טמאה.
כופח בי לאורכו בי לרוחבו  טהור.
3

4

5

משנה )גד(:
אי נותני ביצה בצד המיח בשביל שתתגלגל,
6

דף לט.

7

רש"י

 .ÈÈ·‡„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È˙ 1דאסור לסמו ,אתנור:
 .ÌÈˆÚÂ ˙Ù‚· 'ÈÙ‡ 2לשתרי בגרופה וקטומה:
 .‰Î¯Â‡Ï ‰˜ÏÁ˘ 3הרי בטלו שתי שפיתותיה שנחלקת רחבה לשתי הלכ,
טהרה מטומאתה שהרי ניתצה:
 .‰·Á¯Ï ‰˜ÏÁ 4נמצאו שתי השפיתות קיימות זו לבדה וזו לבדה:
 .‰¯Â‰Ë ‰·Á¯Ï ÔÈ· ‰Î¯Â‡Ï ÔÈ· ÁÙÂÎ 5שהרי ארכה כרחבה וכולה מקו
שפיתה אחת:
 .ÌÁÈÓ‰ „ˆ· ‰ˆÈ· ÔÈ˙Â ÔÈ‡ :'È˙Ó 6קומקמוס של נחשת:

16

17

18

ולא יפקיענה בסודרין.
והא דתנ )ש:ד(:
נותני תבשיל לתו ,הבור  בשביל שיהא שמור,
ואת המי היפי ברעי  בשביל שיצננו,
ואת הצונ בחמה  בשביל שיחמו;
לימא ¯· ÈÒÂÈ Èהיא ולא ¯·?Ô
אמר ¯· :ÔÓÁ
19

20

רש"י

 .Ï‚Ï‚˙˙˘ ÏÈ·˘· 7שתצלה קצת עד שתהא מגלגלת:
 .ÔÈ¯„ÂÒ· ‰ÚÈ˜ÙÈ ‡ÏÂ 8לא ישברנה על סודר שהוח בחמה כדי שתצלה
מחומו של סודר:
 .ÌÈÎ¯„ ˜·‡·Â ÏÂÁ· 9שהוחמו מכח חמה ובגמרא מפרש אמאי לא פליג רבי
יוסי בהא:
 .ÔÂÏÈÒ Â‡È·‰Â 10מבעוד יו:
 .ÔÂˆ Ï˘ 11כדי לחממ דהמי נמשכי ובאי כל השבת:
 .‰Ó‡ ÍÂ˙Ï 12של חמי טבריא:
 .˙·˘· Ì‡ 13אות שבאו בשבת:
 14ה''ג :ÂÓÁÂ‰˘ ÔÈÓÁÎ
 .ÔÈÓÁ· ‡·˘ ÏÎ :'Ó‚ 15כל מלוח שבא בחמי מע''ש חוזרי ושורי אותו
בחמי בשבת ואי בו משו תיקו שהרי נתק כבר:
 .ÔÈÁÈ„Ó 16שאי זה גמר מלאכתו אבל לא שורי :
 .ÔÈÙÒÈ‡‰ ÒÈÈÏÂ˜ Â‡ Ô˘È ÁÂÏÓ ‚„Ó ıÂÁ 17דג שקורי טונינ''א :
 .Â˙Î‡ÏÓ ¯Ó‚ Â‰Ê Â˙Á„‰˘ 18מדקרי ליה גמר מלאכתו ש''מ זהו בישולו
וחייב:
 .Ô˙„ ‡‰Â 19בפרק חבית נותני כו' המי צונ :
 .‰ÓÁ· 20בשמש:
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צח

בחמה  כוליכא עלמא לא פליגי דשרי;
בתולדות האור  כוליכב עלמא לא פליגי דאסיר;
כי פליגי  בתולדות החמה,
מר סבר  גזרינ תולדות החמה אטו תולדות האור,
ומר סבר  לא גזרינ .

ארישא קאי )כא (:
לא יפקיענה בסודרי ;
ו¯· ÈÒÂÈ Èמתיר;
והכי קאמרי ליה ¯· Ôל¯· ÈÒÂÈ È
הא מעשה דאנשי טבריא דתולדות חמה הוא,
ואסרי להו ¯·?!Ô
אמר להו:
ההוא  תולדות אור הוא,
דחלפי אפיתחא דגיהנ.

1

2

16

3

4

5

ולא יטמיננה בחול.
וליפלוג נמי ¯· ÈÒÂÈ Èבהא!?
¯· ‰אמר:
גזרה שמא יטמי ברמ;%
¯·  ÛÒÂÈאמר:
גזרה שמא יזיזכג עפר ממקומו.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו  עפר תיחוח.

דף לט:

17

6

לט :אמר ¯· :‡„ÒÁ
ממעשה שעשו אנשי טבריא ואסרי להו ¯·,Ô
בטלה הטמנה בדבר המוסי 2הבל,
ואפילו מבעוד יו.
*

7

18

8

מיתיבי:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
מגלגלי ביצה על גבי גג רותח,
ואי מגלגלי ביצה על גבי סיד רותח,
בשלמא למא דאמר :גזרה שמא יטמי ברמ %
ליכא למיגזר;
כד
אלא למא דאמר :גזרה שמא יזיז עפר ממקומו 
ליגזר!?
סת גג לית ביה עפר.
9

10

11

12

תא שמע )כא (:
מעשה שעשו אנשי טבריא,
והביאו סילו של צונ לתו ,אמה של חמי וכו',
בשלמא למא דאמר :גזרה שמא יטמי ברמ %
היינו דדמיא להטמנה;
כה
אלא למא דאמר :גזרה שמא יזיז עפר ממקומו 
מאי איכא למימר!?
מי סברת מעשה טבריא אסיפא קאי?
13

14

15

רש"י

 .È¯˘„ 1דאי דר ,בישולו בכ ,וחמה באור לא מיחלפא דליגזר הא אטו הא:
 .¯Â‡‰ ˙Â„ÏÂ˙· 2כגו א הוח הסודר הזה באור מתחילה:
 .¯ÈÒ‡„ 3דהוי בישול:
 .‰ÓÁ ˙Â„ÏÂ˙ 4שהוח הסודר בחמה:
 .¯Â‡‰ ˙Â„ÏÂ˙ ÂË‡ 5דמא דחזי סבר דתולדות האור נינהו:
 .ıÓ¯· ÔÈÓËÈ ‡Ó˘ 6דמא דחזי סבר מכדי האי לבשולי והאי לבשולי ותרוייהו
דר ,הטמנה מה לי רמ %מה לי חול ומשו הכי מודה ר' יוסי:
 .¯ÙÚ ÊÈÊÈ ‡Ó˘ 7שמא לא יהא ש חול עקור לכל הצור ,ואתי לאזוזי עפר
הדבוק והוי חופר גומא:
 .ÁÂÁÈ˙ ¯ÙÚ 8כלומר תיחוח בעומק דליכא למיחש למזיז:
 .Á˙Â¯ ‚‚ 9שרתחו חמה:
 .Á˙Â¯ „ÈÒ· ÔÈÏ‚Ï‚Ó ÔÈ‡Â 10דהוא תולדות האור:
 .¯Ê‚ÈÓÏ ‡ÎÈÏ 11בגג רותח דהא לא מטמי ליה:
 .‡Ï‡ 12לשמא יזיז עפר ויכסנו בו ליגזר:
 .ÔÈÓÁ Ï˘ ‰Ó‡ ÍÂ˙Ï 13וחמי טבריא לאו תולדות האור נינהו ואפ''ה אסרו להו
ומודה בהא ר' יוסי:
 .‰ÓË‰Ï ‡ÈÓ„„ 14שמטמי מי במי:
 .È‡˜ ‡ÙÈÒ‡ ‰˘ÚÓ ˙¯·Ò ÈÓ 15לסייעתא דחול ואבק ולאורויי דתולדות תמה
כי האי גוונא אסירי לדברי הכל:

אמר :‡ÏÂÚ
הלכה כאנשי טבריא.
אמר ליה ¯· :ÔÓÁ
כבר תברינהו אנשי טבריא לסילונייהו.

19

מעשה שעשו אנשי טבריא.
מאי רחיצה?
אילימא  רחיצת כל גופו;
אלא חמי שהוחמו בשבת  הוא דאסורי ,
הא חמי שהוחמו מערב שבת  מותרי ?
והתניא:
חמי שהוחמו מערב שבת 
למחר רוח %בה פניו ידיו ורגליו,
אבל לא כל גופו!
אלא  פניו ידיו ורגליו;
אימא סיפא )כא (:
ביו טוב  כחמי שהוחמו ביו טוב,
ואסורי ברחיצה ומותרי בשתיה;
לימא תנ סתמא כ·?È‡Ó˘ ˙È
דתנ )ביצה ב:ה(:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
לא יח אד חמי לרגליו אלא א כ ראויי לשתיה;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמתירי !?
אמר ¯· ‡:‡ÈÁ ¯· ‡˜È
להשתט 2בה כל גופו עסקינ ;
והאי תנא הוא דתניא:
20

21

1

רש"י

 .È‡˜ ‡˘È¯‡ 16אפלוגתא ורבנ הוא דאמרי לה אבל לר' יוסי כה''ג לא מיתסר
אלא משו דהני תולדות האור נינהו:
 .‰˘ÚÓ ‡‰Â 17דחמי טבריא דתולדות חמה נינהו ודמי לאפקעתא דסודרי
דליכא למגזר לשמא יזיז ואסרי להו:
 .‰ÓË‰ ‰ÏË· 18נאסרה הטמנה בדבר המוסי 2הבל דהא מבע''י נתנו ש
הסילו ומפני שהצונני מתחממי בכ ,ואע''ג דממילא אסור:
 .Â‰ÈÈÂÏÈÒÏ 19לסילוני שלה שחזרו בה :
 .‰È˙˘Ï ÔÈÈÂ‡¯ 20דמחי להו לשתייה ואי בעי רוח %בה פניו:
 .ÛË˙˘‰Ï 21שנות על גופו ומשתט:2

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כירה פרק שלישי שבת

צט

לא ישתט 2אד כל גופו,
בי בחמי ובי בצונ ,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
בחמי  אסור ,בצונ  מותר.
2

ואי מכללא מאי?
דילמא,
הני מילי במתניתי ,
אבל בברייתא  לא.
אמר ליה :אנא בפירוש שמיע לי.

3

9

אמר ¯· :‡„ÒÁ
מחלוקת  בכלי,
אבל בקרקע  דברי הכל מותר.
והא מעשה דאנשי טבריא בקרקע הוה,
ואסרי להו ¯·?!Ô
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
מחלוקת  בקרקע,
אבל בכלי  דברי הכל אסור.
4

5

6

7

מ.

דף מ.

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ¯·.‰„Â‰È È
אמר ליה ¯· :ÛÒÂÈ
בפירוש שמיע ל,,
או מכללא שמיע ל?,
מאי כללא?
דאמר ¯· ˙ ÌÂÁאמר ¯· ÔÁÂÈ Èאמר ¯·È‡È È
כו
אמר ¯·:È
כל מקו שאתה מוצא שני חלוקי ,
ואחד מכריע 
הלכה כדברי המכריע,
חו %מקולי מטלניות,
שא 2על פי ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמחמיר ,ו¯· Ú˘Â‰È Èמיקל,
ו¯· ‡·È˜Ú Èמכריע 
אי הלכה כדברי המכריע;
חדא 
ד¯· ‡·È˜Ú Èתלמיד הוא,
ועוד 
הא * הדר ביה ¯· ‡·È˜Ú Èלגביה ד¯·.Ú˘Â‰È È
8

אתמר:
חמי שהוחמו מערב שבת,
כז
למחר 
¯· אמר :רוח%כח בה כל גופו אבר אבר;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :לא התירו לרחו %אלא פניו ידיו ורגליו.
מיתיבי:
חמי שהוחמו מערב שבת,
למחר 
רוח %בה פניו ידיו ורגליו,
אבל לא כל גופו;
תיובתא ד¯·!?
אמר ל ·¯ ,
לא כל גופו בבת אחת ,אלא אבר אבר.
והא פניו ידיו ורגליו קתני!?
כעי פניו ידיו ורגליו.
10

תא שמע:
לא התירו לרחו %בחמי שהוחמו מערב שבת,
אלא פניו ידיו ורגליו!?
הכא נמי 
כעי פניו ידיו ורגליו.
תניא כוותיה ד˘:Ï‡ÂÓ
חמי שהוחמו מערב שבת,
למחר רוח %בה פניו ידיו ורגליו,
אבל לא כל גופו אבר אבר,
ואי צרי ,לומר חמי שהוחמו ביו טוב.
¯· ‰מתני לה להא שמעתא ד¯· בהאי לישנא:
חמי שהוחמו מערב שבת,
למחר 
אמר ¯·:
רוח %בה כל גופו ,ומשייר אבר אחד.
איתיביה כל הני תיובתא!?
תיובתא.
11

רש"י

 .‡˙ È‡‰Â 1ר' שמעו היא דמתיר להשתט 2כל גופו בשבת בחמי שהוחמו
מע''ש והיינו דקאמר כחמי שהוחמו בשבת אסור הא שהוחמו מאתמול שרי ואי
בי''ט כחמי שהוחמו בי''ט ואסור ברחיצה דאפי' בית הלל לא שרי להח בי''ט
אלא לפניו ידיו ורגליו אבל לשיטו 2כל גופו לא:
 .ÛË˙˘È ‡Ï 2בשבת:
 .ÔÈÓÁ· ÔÈ· 3ואפי' הוחמו בחול:
 .ÈÏÎ· 4דהרואה אומר היו הוחמו ומוכחא מילתא דתולדות האור נינהו ואתי
להח בשבת כגו נות צונ בחמי :
 .Ú˜¯˜· Ï·‡ 5כגו אמבטאות של מרחצאות וה חמי האור:
 .¯˙ÂÓ 6דבטלי להו מתורת חמי :
 .'ÂÎ ‡È¯·Ë È˘‡„ ‰˘ÚÓ ‡‰Â 7אלמא במילתייהו קיימי:
 .‡·È˜Ú È·¯ ‰È· ¯„‰ 8כדאמרינ בפירקי דלעיל )כט (:לשו מכריע מכביד
מטה כ 2מאזני ומכריע את שכנגדו כגו הכא בחמי אסור השתא הוה ליה ר'
שמעו דמתיר בחמי יחיד במקו שני נמצא ר' יהודה מכביד את כ2

12

רש"י

המשקולת שהרי ר' יהודה ע רבי מאיר שוי לאיסור ובצונ מותר הוי ליה ר'
מאיר בצונ יחיד במקו שני נמצא ר' יהודה מכביד את כ 2המשקולת:
 .Ó''‰ 9דא''ר יוחנ הלכה כדברי המכריע במכריע במשנה כי ההיא דמטלניות:
 .ÂÈÙ ÔÈÚÎ 10כלומר כל אבר בפני עצמו:
 .ÂÙÂ‚ ÏÎ Ô‰· ıÁÂ¯ 11ביחד אלא שמשייר אבר אחד:
 .È‰ ÏÎ ‰È·È˙È‡ 12וליכא לשנויי כעי פניו ידיו ורגליו דהא כל גופו יחד קאמר
חו %מאבר אחד:
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ק

אמר ליה ¯·  ÛÒÂÈל‡·:ÈÈ
¯· ‰מי קא עביד כשמעתיה ד¯·?
אמר ליה :לא ידענא.
מאי תיבעי ליה?
פשיטא דלא עביד ,דהא איתותב!?
לא שמיעכט ליה.
ואי לא שמיעל ליה  ודאי עביד,
דאמר ‡·:ÈÈ
כל מילי דמר עביד כ¯·,
בר מהני תלת דעביד כ˘:Ï‡ÂÓ
מתירי לא מבגד לבגד;
ומדליקי מנר לנר;
והלכה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבגרירה!?
כחומרי ד¯· עביד ,כקולי ד¯· לא עביד.
1

אמבטיאות של כרכי 
מטייל בה ואינו חושש.
13

2

14

16

4

6

17

18

7

תנו רבנ :
מרח %שפקקו נקביו מערב שבת,
למוצאי שבת 
רוח %בו מיד;
פקקו נקביו מערב יו טוב,
למחר 
נכנס ומזיע ,ויוצא ומשתט 2בבית החיצו .
אמר ¯·Èלב :‰„Â‰È
מעשה במרח %של בני ברק,
שפקקו נקביו מערב יו טוב,
למחר 
נכנס ¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ‡·È˜Ú Èוהזיעו בו,
ויצאו ונשתטפו בבית החיצו ,
אלא שחמי שלו מחופי בנסרי.
כשבא הדבר לפני  ,ÌÈÓÎÁאמרו:
א 2על פי שאי חמי שלו מחופי בנסרי .
ומשרבו עוברי עבירה 
התחילו לאסור.

15

מאי עוברי עבירה?
דאמר ¯· ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאמר ¯·ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
משו ·¯ ˜:‡¯Ù
בתחלה היו רוחצי בחמי שהוחמו מערב שבת,
התחילו הבלני להח בשבת,
ואומרי :מערב שבת הוחמו,
לד
אסרו לה לג את החמי  ,והתירו לה את הזיעה.
ועדיי היו רוחצי בחמי ,
ואומרי :מזיעי אנחנו,
אסרו לה את הזיעה ,והתירו לה לה חמי טבריה.
ועדיי היו רוחצי בחמי האור,
ואומרי :בחמי טבריה רחצנו,
אסרו לה חמי טבריה ,והתירו לה את הצונ .
ראו שאי הדבר עומד לה ,
התירו לה חמי טבריה ,וזיעה במקומה עומדת.

3

5

דף מ:

8

19

20

9

10

מ:

11

אמר ¯·‡:
האי מא דעבר אדרבנ 
שרי למיקרי ליה עבריינא.
כמא ? *
כי האי תנא.
21

אמבטיאות של כרכי 
מטייל בה ואינו חושש.
אמר ¯·‡:
דוקא כרכי ,
אבל דכפרי  לא.
מאי טעמא?
כיו דזוטרי  נפיש הבלייהו.
22

12

רש"י

 .ÈÈ·‡Ï ÛÒÂÈ ·¯ Ï''‡ 1משו דגדל אביי בבית רבה בר נחמני שהיה ראש קוד
לרב יוס 2ומת היה שואלו רב יוס 2אי ,היה רואהו נוהג:
 .·¯„ 'È˙ÚÓ˘Î „È·Ú ÈÓ 2בהא מילתא דרחיצה:
 .‰ÈÏ ÈÚ·˙ È‡Ó 3שיטת דתלמוד'^ פרכא ליה:
 .‰ÈÏ ÚÈÓ˘ ‡Ï 4לרבה הא תיובתא משו הכי מספקא ליה לרב יוס 2ברבה
דדילמא עביד כרב:
 .‰ÈÏ ‡ÚÈÓ˘ ‡Ï È‡Â 5אמאי מספקא ליה לרב יוס:2
 .„È·Ú È‡„Â ‡‰ 6רבה בכל מילי כרב:
 ..„È·Ú ‰Â‰ ·¯„ È¯ÓÂÁÎ 7בר מהני תלת חומרי אבל כקולי דרב איכא דלא
עביד והא קולא היא ודילמא לא עביד:
 .ÂÈ·˜ Â˜˜Ù˘ 8שלא יצא חמימותו:
 .„ÈÓ Â· ıÁÂ¯ 9ואי צרי ,להמתי בכדי שיעשה ל''א שפקקו נקביו אות נקבי
שמרח %מתחמ על ידיה שאור ניסקת מבחו %מתחתיו לוי''ה ועיקר רוח %בו
מיד שהרי לא נתחמ בשבת אבל בשבת לא שהרי גזרו על הרחיצה:
 .ÔÂˆÈÁ‰ ˙È·· ÛË˙˘ÓÂ 10שלפני המרח %ולא בתו ,המרח %שלא יאמרו רוח%
הוא כדאמר דאסרו את הרחיצה אבל הזיעה התירו והיא ,היא זיעה עומד או
יושב בבית המרח %ואינו נות מי עליו והוא מתחמ ומזיע:
 .ÌÈ¯Ò· ÔÈÙÂÁÓ 11ולא היו צריכי לחוש שמא נתחממו בשבת מחומו של
מרח:%

תנו רבנ :
מתחמ אד כנגד המדורה ויוצא ומשתט 2בצונ ;
ובלבד שלא ישתט 2בצונ ויתחמ כנגד המדורה,
מפני שמפשיר מי שעליו.
1

רש"י

 .¯ÂÒ‡Ï ÂÏÈÁ˙‰ 12את הזיעה:
 .˙Â‡Ë·Ó‡ 13בתי מרח %גדולי:
 .Ô‰· ÏÈÈËÓ 14מהל ,בתוכ לפי דרכו ולא להזיע:
 .˘˘ÂÁ ÂÈ‡Â 15שמא יאמרו מזיע הוא ואע''ג דאסרו את הזיעה:
 .‰¯È·Ú È¯·ÂÚ È‡Ó 16דקאמר לעיל שאסרו זיעה על ידיה :
 .ÔÈÓÁ‰ ˙‡ Ô‰Ï Â¯Ò‡ 17לגמרי:
 .ÔÈÓÁ· ÔÈˆÁÂ¯ ÂÈ‰ ÔÈÈ„ÚÂ 18שהוחמו מבע''י:
 .„ÓÂÚ ¯·„‰ ÔÈ‡˘ 19שלא היו ציבור יכולי לקבל מתו ,שאסרו לה את הכל:
 .˙„ÓÂÚ ‰ÓÂ˜Ó· 20לאיסור:
 .‡˙ È‡‰ ÈÎ 21דאמר לעיל משהתחילו עוברי עבירה התחילו לאסור הזיעה
והרי לא נאסרה אלא ע''י הרוחצי בחמי מאתמול ואומרי מזיעי אנחנו ואי
כא אלא עבירת דבריה שאסרו את החמי :
 .Â‰ÈÈÏ·‰ ˘ÈÙ 22ומזיע:
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קא

תנו רבנ :
מיח אד אלונטית ומניחה על בני מעי בשבת;
ובלבד שלא יביא קומקומוס של מי חמי ,
ויניחנו על בני מעי בשבת,
ודבר זה אפילו בחול אסור מפני הסכנה.
3

2

שמ יש בו משו בשול,
והפשרו זהו בשולו.

4

5

6

תנו רבנ :
מביא אד קיתו מי ומניחו כנגד המדורה,
לא בשביל שיחמו ,אלא בשביל שתפיג צינת ;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
מביאה אשה פ ,של שמ ומניחתו כנגד המדורה,
לא בשביל שיבשל ,אלא בשביל שיפשר;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
אשה סכה ידה שמ ומחממתה כנגד המדורה,
וסכה לבנה קט  ,ואינה חוששת.
7

דף מ:

8

9

10

איבעיא להו:
שמ מה הוא ל˙‡ ˜?‡Ó
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו :להתירא;
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר :לאיסורא.

11

¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו :להתירא.
שמ  ,א 2על פי שהיד סולדת בו  מותר;
לו
קסבר 
שמ אי בו משו בשול;
ואתא ¯· ‰„Â‰È Èלמימר 
שמ יש בו משו בשול,
והפשרו לא זה הוא בשולו;
ואתא ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôלמימר 
12

13

14

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר :לאיסורא.
שמ  ,א 2על פי שאי היד סולדת בו  אסור;
קסבר 
שמ יש בו משו בשול,
והפשרו זהו בשולו;
ואתא ¯· ‰„Â‰È Èלמימר 
הפשרו לא זהו בשולו;
ואתא ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôלמימר 
שמ יש בו משו בשול,
והפשרו זהו בשולו.
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôהיינו ˙‡ ˜?!‡Ó
איכא בינייהו כלאחר יד.
15

16

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
אחד שמ ואחד מי,
יד סולדת בו  אסור ,אי יד סולדת בו  מותר.
והיכי דמי יד סולדת בו?
אמר ¯:‡·Á
כל שכריסו של תינוק נכוית.
17

אמר ¯· :ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
פע אחת נכנסתי אחר ¯· Èלבית המרח,%
ובקשתי להניח לו פ ,של שמ באמבטי,
ואמר לי :טול בכלי שני ות .
שמע מינה תלת:
שמע מינה  שמ יש בו משו בשול,
ושמע מינה  כלי שני אינו מבשל,
ושמע מינה  הפשרו זהו בשולו.
18

2019

21

22

23

רש"י

 .¯È˘ÙÓ 1מחמ לשו פושרי :
 .Ì„‡ ÌÁÈÓ 2מחמ:
 .˙ÈËÂÏ‡ 3טיול''א ונראה לי בגד שמסתפגי בו דבכל דוכתא קרי לה
אלונטית:
 .ÌÈÈÚÓ È·‚ ÏÚ 4כשהוא חש במעיו מחממי לו כלי או בגד ומניחו ש ומועיל:
 .'ÂÎ ÒÂÓÂ˜ÓÂ˜ ‡È·È ‡Ï˘ „·Ï·Â 5שמא ישפכו עליו ונמצא רוח %בשבת
בחמי :
 .‰ÎÒ ÈÙÓ 6פעמי שה רותחי :
 .ÂÓÁÈ˘ ‡Ï 7לא שיניח ש עד שיחמו:
8
‡ .Ô˙Èˆ ‚ÈÙ˙˘ ‡Ïבמקצת שתפיג שתתחל 2כמו וריחו לא נמר )ירמיה מח(
מתרגמי וריחיה לא פג:
 .Ï˘·È˘ ÏÈ·˘· ‡Ï 9שלא תניחנו ש כדי בישול שתהא היד סולדת בו:
 .‰„È ‰ÎÒ 10אבל להפשירו בפ ,כדר ,שעושה בחול לא ופליג אדרב יהודה:
 .‡¯È˙‰Ï 11מאי דאסר רבי יהודה בשמ בישול שרי ת''ק ומי דוקא נקט ולא
שיחמו דיש בה בישול אבל שמ אע''פ שהיד סולדת דהיינו בישול דר' יהודה
שרי לת''ק:
12
 .˙„ÏÂÒנמשכת לאחוריה מדאגה שלא תכוה וזהו לשו ואסלדה בחילה )איוב
ו( ואדאג ברעדה ואמש ,מתלונתי מדאגת יו הדי א הייתי יודע שמיתתי
קרובה ולא יחמול:
 .ÏÂ˘È· ÌÂ˘Ó Â· ˘È ÔÓ˘ 13הלכ ,לא כדי שיבשל אלא כדי שיפשר שרי
דהפשרו אי זה בישולו:
 .ÂÏÂ˘È· Â‰Ê Â¯È˘Ù‰„ ¯ÓÈÓÏ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‡˙‡Â 14הלכ ,כדעבדי בחול לא
ליעביד אלא כלאחר יד על ידי שינוי:

24

היכי עביד הכי?
והאמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בכל מקו מותר להרהר,
25

1

רש"י

 .‡¯ÂÒÈ‡Ï 15אמרה תנא קמא לשמ דמיא הוא דשרי להפשיר אבל שמ הפשרו
זהו בישולו:
 .„È ¯Á‡ÏÎ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ 16דלתנא קמא אפי' ע''י שינוי אסור:
 .ÈÓ„ ÈÎÈ‰Â 17סלוד יש שסולד מרתיחה מועטת ויש שאינו סולד:
 .È˙ÒÎ 18בשבת ובחמי טבריא הוה שלא נאסרו כדאמר לעיל התירו לה חמי
טבריא:
 .ÈË·Ó‡· 19כגו בריכה עשויה בקרקע שהמי נכנסי ש ונאספי :
 .ÔÓ˘ ÍÙ Ì˘ ÁÈ‰Ï È˙˘˜·Â 20להפשיר לסו ,הימנו קוד הרחיצה:
 .ÏÂË 21מ המי:
 .È˘ ÈÏÎ· 22שיצטננו מעט דכלי שני אינו מבשל ואח''כ ת הפ ,לתו ,אותו
כלי שני דה ,אמבטי שהחמי נמשכי לה מ המעיי חשיב לה ככלי ראשו
שנרתחו בו שאע''פ שהעבירו מעל האור מבשל כדתנ לקמ )מב (.האילפס
והקדירה שהעביר מרותחי לא ית לתוכ תבלי :
 .Â¯˘Ù‰ Ó''˘Â 23במקו הראוי לבישול:
 .ÂÏÂ˘È· Â‰Ê 24דהא להפשיר בעלמא הוא דקבעי ואסר ליה:
 .ÈÎ‰ „È·Ú ÈÎÈ‰Â 25להורות הוראה שהיא^ דבר תורה בבית המרח:%
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כירה פרק שלישי שבת

קב

חו %מבית המרח %ובית הכסא!
וכי תימא  בלשו חול אמר ליה;
והאמר ‡·:ÈÈ
דברי של חול  מותר לאומר בלשו קודש,
של קודש  אסור לאומר בלשו חול!?
אפרושי מאיסורא שאני,
תדע 
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מעשה בתלמידו של ¯· ¯È‡Ó Èשנכנס אחריו לבית המרח,%
ובקש להדיח לולז קרקע,
אמרלח לו :אי מדיחי ;
לסו ,לו קרקע,
אמר לו :אי סכי ;
אלמא  אפרושי מאיסורא שאני,
הכא נמי  לאפרושי מאיסורא שאני.
3

2

4

אמר ¯·:‡È
שמע מינה 
המבשל בחמי טבריה בשבת  חייב,
דהא מעשה ד¯· Èלאחר גזירה הוה,
ואמר ליה :טול בכלי שני ות .
איני?
והאמר ¯· :‡„ÒÁ
המבשל בחמי טבריה בשבת  פטור!?
מאי חייב נמי דקאמר?
מכת מרדות.
5

6

7

אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
אנא חזיתיה ל¯· Â‰·‡ Èדשט באמבטי,
ולא ידענא 
אי עקר ,אי לא עקר.
פשיטא דלא עקר,
דתניא:
לא ישוט אד בבריכה מלאה מי,
ואפילו עומדת בחצר!?
98

10

11

12

דף מא.

לא קשיא,
מא .הא  * דלית ליה גידודי,
הא  דאית ליה גידודי.
15

14

ואמר ¯·:‡¯ÈÊ È
אנא חזיתיה ל¯· Â‰·‡ Èשהניח ידיו כנגד פניו של מטה,
ולא ידענא 
אי נגע ,אי לא נגע.
פשיטא דלא נגע,
דתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
כל האוחז באמה ומשתי כאילו מביא מבול לעול!?
אמר ‡·:ÈÈ
עשאוה כבולשת,
דתנ )עבודה זרה ה:ו(:
בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלו 
חביות פתוחות  אסורות ,סתומות  מותרות;
בשעת מלחמה 
אלו ואלו מותרות,
לפי שאי פנאי לנס;,
אלמא 
כיו דבעיתי  לא מנסכי,
הכא נמי כיו דבעית  לא אתי להרהורי.
והכא מאי ביעתותא?
ביעתותא דנהרא.
16

17

18

19

20

איני?
והאמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  ‡Â‰אמר ¯·:
כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה 
כאילו כופר בבריתו של אברה אבינו!?
לא קשיא,
הא  כי נחית,
הא  כי סליק;
כי הא ד¯·‰לט שחי ‡¯ÈÊ È·¯ ,זקי;2
21

22
23

24

13

רש"י

רש"י

 .¯‰¯‰Ï 1בדברי תורה:
 .˘„˜ Ï˘ ÌÈ¯·„ 2דברי תורה:
 .Ô¯ÓÂ‡Ï ¯ÂÒ‡ 3במקו הטנופת ואפי' בלשו חול:
 .ÔÈÁÈ„Ó ÔÈ‡ 4דלמא אתי לאשויי גומות:
 .‰Â‰ ‰¯ÈÊ‚ ¯Á‡ È·¯„ ‰˘ÚÓ ‡‰„ 5שגזרו על הזיעה ועל כרחי בחמי טבריא
הוא דהוי ורבי יהושע דאמר לעיל בימי רבי הוה אלמא בימי רבי כבר נגזרה:
 .È˘ ÈÏÎ· ÏÂË ‰ÈÏ ¯Ó‡˜Â 6אבל ראשו לא אלמא יש בה משו בישול:
 .˙Â„¯Ó 7רדוי:
 .Ë˘ 8צ:2
 .ÈË·Ó‡· Ë˘„ 9בשבת:
 .¯˜Ú È‡ ‡Ú„È ‡ÏÂ 10רגליו מ האר %דקסבר כי תנ אי שטי על פני המי
במשילי פירות בנהר גדול תנ דאיכא למגזר שמא יעשה חבית של שייטי
כדאמרינ הת אבל באמבטי לא:
 .¯˜Ú ‡Ï È‡ 11רגליו:
 .ËÂ˘È ‡Ï 12דאע''ג דליכא למיגזר אסור:

 .¯ˆÁ· ˙„ÓÂÚ ÂÏÈÙ‡Â 13דליכא למיגזר שמא יתיז מי ברגליו חו %לארבע
אמות:
 .‡‰ 14דאסיר:
 .È„Â„È‚ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ 15שאי שפתה גבוהה שיהיו המי עמוקי אצל שפתה כמו
באמצע דכיו שאי עמוקי ש כי מטי סמו ,לשפתה נוע %רגליו בקרקע וחופר
וממחה העפר לתו ,המי ודמי למגבל ולי נראה דאית ליה גידודי שרי דלא דמי
לנהר אלא לכלי דלית ליה גידודי דמיא לנהר ואסור:
 .ÂÈ„È ÁÈ‰˘ 16כשהיה רוח %משו צניעות:
 .Ú‚ È‡ 17באמה:
 .ÌÏÂÚÏ ÏÂ·Ó ‡È·Ó ÂÏÈ‡Î 18שמתחמ ובא לידי קרי וזה קלקולו של דור
המבול מוציאי שכבת זרע לבטלה דכתיב כי השחית כל בשר וגו' )בראשית ו(:
 .˙˘ÏÂ·Î 19עשאוה להא דר' אבהו^ בולשת חיילות גייס הבא לעיר על ש
שמחפשי ובולשי את העיר קרי לה בולשת:
 .ÌÂÏ˘ ˙Ú˘· 20כגו שהוא של אותה מלכות:
 .¯ÙÂÎ ÂÏÈ‡Î 21דנראה שהוא בוש בדבר:
 .˙ÈÁ ÈÎ 22לנהר פניו כלפי הנהר ואי כא משו צניעות אסור לכסותו:
 .˜ÈÏÒ ÈÎ 23ופניו כלפי הע מותר משו צניעות:
 .ÛÈ˜Ê ‡¯ÈÊ '¯ 24דחייש לדרב שלא יראה ככופר:
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כירה פרק שלישי שבת

קג

¯·,È˘‡ ·¯ È·„ Ô
כי קא נחתי  זקפי,
כי קא סלקי  שחי.

דף מא.

רח %בחמי ולא שתה מה 
דומה לתנור שהסיקוהו מבחו %ולא הסיקוהו מבפני;
רח %בחמי ולא נשתט 2בצונ 
דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונ ;
רח %ולא ס ,
דומה למי על גבי חבית.
13

14

¯· ‡¯ÈÊ Èהוה קא משתמיט מד¯· ,‰„Â‰È
דבעי למיסק לארעא דישראל,
דאמר ¯· :‰„Â‰È
כל העולה מבבל לאר %ישראל עובר בעשה,
שנאמר )ירמיהו כז,כב(:
" ָּב ֶבלָ ה י ּו ָבא ּו וְ ׁ ָש ּ ָמה יִ ְהי ּו";
אמר :איזיל ואשמע מיניה מילתא,
ואיתי ואיסק.
אזל אשכחיה דקאי בי באני וקאמר ליה לשמעיה:
הביאו לי נתר ,הביאו לי מסרק,
פתחו פומייכו ואפיקו הבלא,
ואשתו ממיא דבי באני.
אמר:
אילמלא לא באתי אלא לשמוע דבר זה  דיי.
בשלמא 
הביאו נתר הביאו מסרק,
קמשמע ל 
דברי של חול  מותר לאומר בלשו קדש;
פתחו פומייכו ואפיקו הבלא 
נמי כד˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ˘ :Ï‡ÂÓהבלא מפיק הבלא;
אלא אשתו מיא דבי באני 
מאי מעליותא!?
דתניא:
אכל ולא שתה 
אכילתו ד,
וזהו תחילת חולי מעיי;
אכל ולא הל ,ארבע אמות 
אכילתו מרקבת,
וזהו תחילת ריח רע;
הנצר ,לנקביו ואכל 
דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו,
וזהו תחילת ריח זוהמא.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

רש"י

 .ËÈÓ˙˘Ó 1היה ירא ליראות לו משו דהוה בעי רבי זירא למיסק לארעא
דישראל ורב יהודה לא סבירא ליה וירא פ יגזור עליו מליל:,
 .'Â‚Â È„˜Ù ÌÂÈ „Ú ÂÈ‰È ‰Ó˘Â Â‡·ÂÈ ‰Ï·· 2ור' זירא אמר ל ,האי קרא בכלי
שרת כתיב כדאמרינ בשני דייני גזירות )כתובות קיא:(.
 .¯˙ ÈÏ Â‡È·‰ 3לחו 2את ראשי וקאמר להו בלשו הקודש:
 .ÂÎÈÈÓÂÙ ÂÁ˙Ù 4ויכנס הבל בית המרח %לתו ,הגו 2ויוציא הבל של זיעה:
 .Â˙˘‡Â 5מ מי חמי ואפי' לא הוחמו אלא לרחיצה:
 .Ô¯ÓÂ‡Ï ¯˙ÂÓ 6בבית המרח %ואפי' בלשו קודש:
 .‡Ï·‰ 7דמרח %הנכנס דר ,הפה:
 .‡Ï·‰ ˜ÈÙÓ 8דזיעה:
 .˙ÂÓ‡ '„ ÍÏ‰ ‡ÏÂ 9קוד שיש :
 .˙·˜¯Ó 10אינה מתעכלת לעשות זבל:
 .Ú¯ ÁÈ¯ 11ריח הפה:

15

משנה )ד(:
מוליאר הגרו  2שותי הימנו בשבת;
אנטיכי ,א 2על פי שגרופה 
אי שותי הימנה.
17

16

18

גמרא:
מ
היכי דמי מוליאר?
תנא:
מי מבפני ,וגחלי מבחו.%
אנטיכי?
¯· ‰אמר :בי כירי;
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר :בי דודי.
מא דאמר :בי דודי  כל שכ בי כירי.
ומא דאמר :בי כירי ,אבל בי דודי  לא.
19

20

21

22

תניא כוותיה ד¯· :ÔÓÁ
אנטיכי א 2על פי שגרופה וקטומה  אי שותי הימנה,
מפני שנחושתה מחממתה.
23

משנה )ה(:
רש"י

 .‡Ó‰ÂÊ ÁÈ¯ 12כל גופו מזוה בזיעה תמיד:
 .ÌÈÙ·Ó Â‰Â˜ÈÒ‰ ‡ÏÂ 13שאינו מטיב לכלו:
 .ÔÂˆÏ Â‰ÂÒÈÎ‰ ‡ÏÂ 14שה מחזקי את הברזל:
 .˙È·Á ‚''Ú ÌÈÓÏ 15על שוליו וצדדיו שאינ נכנסי לתוכו:
 .ÛÂ¯‚‰ ¯‡ÈÏÂÓ :'È˙Ó 16מ הגחלי מבע''י:
 .ÔÈ˙Â˘ 17ממימיו בשבת ואע''פ שהוחמו קצת מחמת הכלי לפי שאינו מוסי2
הבל אלא משמר ומקיי חו שלה שלא יצטננו בגמרא מפרש מוליאר מי
מבפני וגחלי מבחו %כלי שיש בו בית קיבול קט אצל דופנו מבחו %מחובר
לו ונות ש גחלי והמי בקיבולו הגדול ורבותינו מפרשי מוליאר שני שולי
ואנטיכי בי דודי מחיצה בינתיי ולי נראה להפ ,דא כ ה''ל למיתני מי
מלמעלה וגחלי מלמטה ועוד דנחשתה דתני באנטיכי לשו שולי ה וה
אומרי לשו נחושת ושאני נחשת מחרס:
 .ÈÎÈË‡ 18מפרש בגמרא:
 .È¯ÈÎ È· :'Ó‚ 19חלל יש בכירה אצל חלליה שהגחלי בו ומי נתוני בחללה
השני ואע''ג דדמי למוליאר מיהו כירה דופנה עב והאור תדיר בתוכה כל ימות
החול ודופנה ח מאד ומוסי 2הבל במי אע''פ שגרופה מ הגחלי:
 .È„Â„ È· 20יורה גדולה עושי לה שתי שוליי ונותני גחלי בי שניה והמי
על העליוני:
 .ÔÎ˘ ÏÎÂ 21דבי כירי אסור כדפרישית שמתו ,שהאור תדיר בו ודופנו עב
מרתיח:
 .‡Ï È„Â„ È· Ï·‡ 22שהרי הוא כמוליאר:
 .‰˙˘ÂÁ˘ 23נחושת שלה אלמא ביורה של נחשת קאי ונחשת משמר רתיחתו
ואני אומר נחושתה לשו שולי כדכתיב )יחזקאל טז( יע השפ ,נחשת ,ולשו של
המשנה נחשתו של תנור במסכת כלי )פ''ח מ''ג( ושאני אנטיכי ממוליאר דמתו,
שהשולי מכוסי חומ משתמר ואע''ג שגרפו גחליה:
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קד

המיח שפינהו 
לא ית לתוכו צונ בשביל שיחמו;
אבל נות הוא לתוכו או לתו ,הכוס כדי להפשיר .
2

1

דף מב.

ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
מב .אפילו שיעור לצר *  2מותר.

גמרא:
מאי קאמר?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ :‡˙Ó
הכי קאמר 
המיח שפינה ממנו מי חמי 
לא ית לתוכומא מי מועטי בשבילמב שיחמו,
מג
כדי להפשיר * .
מא :אבל נות לתוכו מי מרובי
והלא מצר?!2
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
דבר שאי מתכוי  מותר.
מתקי 2לה ‡·:ÈÈ
מידי מיח שפינה ממנו מי קתני?
מיח שפינהו קתני!?
3

4

9

למימרא ד˘ Ï‡ÂÓכ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה?
והאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מכבי גחלת של מתכת ברשות הרבי 
בשביל שלא יזוקו בה רבי,
אבל לא גחלת של ע;%
ואי סלקא דעת ,סבר לה כ¯· ÔÂÚÓ˘ È
אפילו של ע %נמי!?
בדבר שאי מתכוי  סבר לה כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
במלאכה שאינה צריכה לגופה  סבר לה כ¯·.‰„Â‰È È
אמר ¯·:‡È
הלכ,,
קו %ברשות הרבי  מוליכו פחות פחות מארבע אמות,
ובכרמלית  אפילו טובא.
10

11

12

13

14

16

15

5

אלא אמר ‡·:ÈÈ
הכי קאמר 
המיח שפינהו ויש בו מי חמי 
מד
לא ית לתוכו מי מועטי בשביל שיחמו,
אבל נות לתוכו מי מרובי מה כדי להפשיר ;
ומיח שפינה ממנו מי 
לא ית לתוכו מי כל עיקר ,מפני שמצר,2
ו¯· ‰„Â‰È Èהיא דאמר:
דבר שאי מתכוי  אסור.
אמר ¯·:
לא שנו אלא להפשיר,
אבל לצר  2אסור;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
אפילו לצר  2נמי מותר.
לצר 2לכתחילה מי שרי!?
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
אמר ¯·:
לא שנו אלא שיעור להפשיר,
אבל שיעור לצר  2אסור;

אבל נותן כו'.
תנו רבנ :
נות אד חמי לתו ,הצונ ,
ולא הצונ לתו ,החמי ,
דברי ·;È‡Ó˘ ˙È
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
בי חמי לתו ,הצונ ,
ובי צונ לתו ,החמי  מותר;
במה דברי אמורי? בכוס,
אבל באמבטי 
חמי לתו ,הצונ ,
ולא צונ לתו ,החמי ;
ו¯· ‡ÈÒÓ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאוסר.
17

18

19

20

6

אמר ¯· :ÔÓÁ
הלכה כ¯·.‡ÈÒÓ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
סבר ¯·  ÛÒÂÈלמימר 

7

רש"י

8

רש"י

 .ÌÁÈÓ‰ :'È˙Ó 1קומקמוס של חמי :
 .Â‰ÈÙ˘ 2כולה מתניתי מפרש בגמרא:
 .¯Ó‡˜ È‡Ó :'Ó‚ 3מאי פינהו ומאי לא ית והדר אמר אבל נות :
 .Û¯ˆÓ ‡Ï‰Â 4כשכלי מתכות ח ונות לתוכו צונ מחזקי את הכלי וזו היא
גמר מלאכת הצורפי שרתיחת האור מפעפעתו וקרוב להשבר והמי מצרפי
פעפועיו שולדי''ר בלע''ז:
 .Â‰ÈÙ˘ 5משמע שפניו לעצמו מעל האור:
 .Û¯ˆÏ Ï·‡ 6שפינהו ממנו החמי :
 .Â˘ ‡Ï ¯Ó˙È‡ ÈÎ‰ 7דפינהו שרי לתת לתוכו צונ :
 .¯È˘Ù‰Ï ¯ÂÚÈ˘ ‡Ï‡ 8ולא לצר 2כגו שלא מלאהו כולו ורב משמע ליה פינהו
כרב אדא שפינה ממנו חמי :

 . ¯˙ÂÓ ÂÏÂÎ Â‰‡ÏÓ˘ Û¯ˆÏ ¯ÂÚÈ˘ ÂÏÈÙ‡ 9שאי מתכוי לכ:,
 .˙Î˙Ó Ï˘ ˙ÏÁ‚ 10שמשליכי לחו %פסולת של ברזל דלא שיי ,כבוי בהכי
מדאורייתא ומדרבנ אסורה והיכא דאיכא נזקא לרבי לא גזרו על השבות:
 .ıÚ Ï˘ ‡Ï Ï·‡ 11דאיסורא דאורייתא היא וחייב סקילה:
 .ÈÓ ıÚ Ï˘ ÂÏÈÙ‡ 12דהא לרבי שמעו מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור
עליה וכל כיבוי אינו צרי ,לגופו חו %מעושי פחמי או מהבהבי פתילה:
 .ÍÎÏ‰ 13כיו דאמרת לא גזרו שבות דכיבוי מתכת במקו נזקא דרבי:
 .˙ÂÓ‡ '„Ó ˙ÂÁÙ ˙ÂÁÙ ÂÎÈÏÂÓ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ıÂ˜ 14עד שיסלקנו לצידי
רשות הרבי דאיסורא דרבנ הוא:
 .˙ÈÏÓ¯Î·Â 15דטלטול דידיה דרבנ :
 .‡·ÂË ÂÏÈÙ‡ 16יעבירנו בעקירה אחת:
 .ÔÂˆ ÍÂ˙Ï ÔÈÓÁ 17דקסבר תתאה גבר ואי החמי מרתיחי את הצונ אלא
מפשירי :
 .ÔÈÓÁ ÍÂ˙Ï ÔÂˆ ‡ÏÂ 18שהתחתוני מרתיחי את העליוני דתתאה גבר:
 .ÒÂÎ· 19דלשתיה קבעי להו ולא ניחא ליה שיחומו הרבה ועוד דכלי שני הוא:
 .¯ÒÂ‡ 20אפילו חמי לתו ,צונ :
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קה

ספל הרי הוא כאמבטי;
אמר ליה ‡· :ÈÈתני ¯·:‡ÈÈÁ È
ספל אינו כאמבטי.
ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא 
דספל הרי הוא כאמבטי,
ואמר ¯· :ÔÓÁ
הלכה כ¯·?‡ÈÒÓ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
אלא בשבת רחיצה בחמי ליכא!?
מי סברת ¯·‡ÈÒÓ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èמו אסיפא קאי?
ארישא קאי!
ו· ÏÏ‰ ˙Èמתירי 
בי חמי לתו ,צונ  ,ובי צונ לתו ,החמי ;
ו¯· ‡ÈÒÓ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאוסר צונ לתו ,חמי .
לימא ¯· ‡ÈÒÓ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר כ·?!È‡Ó˘ ˙È
הכי קאמר 
לא נחלקו · È‡Ó˘ ˙Èו· ÏÏ‰ ˙Èבדבר זה.
1

2

3

4

אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
חזינא ליה ל¯·‡ דלא קפיד אמנא,
מדתני ¯·:‡ÈÈÁ È
נות אד קיתו של מי לתו ,ספל של מי,
בי חמי לתו ,צונ ,
ובי צונ לתו ,חמי .
אמר ליה ¯·‡Èמז ל¯· ‡˘:È
דילמא שאני הת דמיפסק כלי!?
אמר ליה :מערה איתמר:
מערה אד קיתו של מי לתו ,ספל של מי,
בי חמי לתו ,צונ ,
בי צונ לתו ,חמי .
משנה )ה(:
האילפס והקדרה שהעביר מרותחי 
מב :לא ית לתוכ תבלי ; *
אבל נות הוא לתו ,הקערה או לתו ,התמחוי.
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
לכל הוא נות ,

חו %מדבר שיש בו חומ %וציר.
11

12

גמרא:
איבעיא להו:
¯· ‰„Â‰È Èארישא קאי ,ולקולא;
או דילמא 
אסיפא קאי ,ולחומרא?
תא שמע :דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
לכל אילפסי הוא נות  ,לכל הקדירות רותחות הוא נות ,
חו %מדבר שיש בו חומ %וציר.
13

14

סבר ¯·  ÛÒÂÈלמימר  מלח הרי הוא כתבלי ,
דבכלי ראשו  בשלה,
ובכלי שני  לא בשלה.
אמר ליה ‡· :ÈÈתני ¯·:‡ÈÈÁ È
מלח אינה כתבלי ,
דבכלי שני  נמי בשלה.
ופליגא ד¯· :ÔÓÁ
דאמר ¯· :ÔÓÁ
צריכא מילחא בישולא ,כבשרא דתורא.
15

ואיכא דאמרי:
סבר ¯·  ÛÒÂÈלמימר  מלח הרי הוא כתבלי ,
דבכלי ראשו  בשלה,
בכלי שני  לא בשלה.
אמר ליה ‡· :ÈÈתני ¯·:‡ÈÈÁ È
מלח אינה כתבלי ,
דבכלי ראשו נמי לא בשלה;
והיינו ד¯·מח :ÔÓÁ
צריכא מילחא בישולא ,כבישרא דתורא.

65

7

8

דף מב:

משנה )ו(:
אי נותני כלי תחת הנר לקבל בו את השמ ,
וא נתנומט מבעוד יו  מותר.
ואי ניאותי ממנו לפי שאינו מ המוכ .
16

9

10

17

18

1

רש"י
רש"י

 .'ÈË·Ó‡Î ‡Â‰ È¯‰ ÏÙÒ 1וא 2על גב דכלי שני הוא הואיל ולאו לשתיה אלא
לרחיצה אסירי דניחא ליה שיחמו הרבה וגזרינ :
 .‡ÎÈÏ ÔÈÓÁ· ‰ˆÈÁ¯ ˙·˘· ‡Ï‡ 2בתמיה דהא לרבי שמעו אפילו חמי לתו,
צונ אסור לא משכחת חמי שהוחמו ואפילו מע''ש שלא יהיו צריכי להפיג
רתיחת וא כ לא ירחו %אפילו פניו ידיו ורגליו בחמי :
 .È‡˜ ‡ÙÈÒ‡ ÔÂÚÓ˘ '¯ ˙¯·Ò ÈÓ 3דלא שרי ת''ק אלא חמי לתו . ,צונ  .ואתא
איהו ואסר א 2חמי לתו ,צונ :
 .È‡˜ ‡˘È¯‡ 4לשתיה וצונ לתו ,חמי דקשרו ב''ה קאסר:
 .Ô¯È·Ú‰˘ :'È˙Ó 5מ האור:
 .ÔÈÁ˙Â¯Ó 6בי השמשות:
 .ÔÈÏ·˙ ÔÎÂ˙Ï Ô˙È ‡Ï 7משתחש ,דכלי ראשו כל זמ שרותח מבשל:
 .‰¯Ú˜‰ ÍÂ˙Ï ‡Â‰ Ô˙Â Ï·‡ 8דכלי שני אינו מבשל:
 .ÈÂÁÓ˙ 9כעי קערה גדולה שמערה כל האילפס לתוכה ומש מערה לקערות:
 .'ÂÎÂ ÏÎÏ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ 10בגמ' מפרש אהי קאי אכלי ראשו או אכלי שני:

 .¯Èˆ Â‡ ıÓÂÁ Â· ˘È˘ ¯·„Ó ıÂÁ 11שה מבשלי את התבלי כשה רותחי :
 .¯Èˆ 12הנוט 2מ הדגי כשכובשי אות במכבש:
 .È‡˜ ‡˘È¯‡ :'Ó‚ 13אאילפס דקא אסר ת''ק וקאמר ר' יהודה לכל אילפסי
הוא נות דכלי ראשו לא מבשל:
 . È‡˜ ‡ÙÈÒ‡ ‡ÓÏÈ„ Â‡ 14אקערה ותמחוי דקא שרי ת''ק וקא אמר ליה רבי
יהודה בכל קערות ותמחויי מודינא ל ,חו %מדבר שיש בו חומ %ואפילו כלי
שני נמי לא:
 .‰Ï˘· ‡Ï ÈÓ ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ·„ 15ומותר לית ואפילו בכלי ראשו משהעבירו
מ האור:
 .ÔÈ˙Â ÔÈ‡ :'È˙Ó 16בשבת:
 .¯‰ ˙Á˙ ÈÏÎ 17לקבל בו שמ המטפט 2משו דשמ מוקצה הוא וקסבר אי
כלי ניטל בשבת אלא לצור ,דבר הניטל אי נמי קסבר אסור לבטל כלי מהיכנו
להושיב כלי במקו שלא יוכל עוד ליטלו )משו( דהוי כקובע לו מקו ומחברו
בטיט ודמי למלאכה וכלי זה משיפול בו השמ המוקצה יהא אסור לטלטלו:
 .¯˙ÂÓ 18להניחה ש:
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דף מג.

נותני כלי תחת הדל 2בשבת )ביצה ה:א(!?
בבתי חדתי ,דשכיחי דדלפי.

גמרא:
אמר ¯· :‡„ÒÁ
א 2על פי שאמרו:
אי נותני כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה 
אבל כופה עליה כלי שלא תשבר.
אמר ¯·:‰
מאי טעמיה ד¯· ?‡„ÒÁ
קסבר 
תרנגולת עשויה להטיל ביצתה באשפה,
ואינה עשויה להטיל ביצתה במקו מדרו ,
והצלה מצויה  התירו,
והצלה שאינה מצויה  לא התירו.

19

2

¯·  ÛÒÂÈאמר:
היינו טעמיהנד ד¯·  ‡„ÒÁ
משו דקא מבטל כלי מהיכנו.
20

3

21

איתיביה ‡·:ÈÈ
חבית של טבל שנשברה,
מביא כלי אחר ומניח תחתיה!?
אמר ליה:
טבל מוכ הוא אצל שבת ,שא עבר ותקנו  מתוק .

4

5

22

6

נותני כלי תחת הנר לקבל ניצוצות )כא (!?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
ניצוצות אי בה ממש.

איתיביה ‡·:ÈÈ
והצלה שאינה מצויה לא התירו?
והתניא:
נשברה לו חבית של טבל בראש גגו 
מביא כלי ומניח תחתיה!?
בגולפי חדתי ,דשכיחי דפקעי.

וכ קורה שנשברה,
סומכי אותה בספסל או בארוכות המטה )כא
דרפי ,דאי בעי  שקיל ליה.

נותני נ כלי תחת הנר לקבל ניצוצות )כא (!?
ניצוצות נמי שכיחי* .

נותני כלי תחת הדל 2בשבת )ביצה ה:א(!?
בדל 2הראוי.

23

7

24

8

9

10

מג.

11

25

כופי נא קערה על גבינב הנר,
בשביל שלא תאחזנג בקורה )כא טז:ז(!?
בבתי גחיני ,דשכיח בהו דליקה.
12

וכ קורה שנשברה,
סומכי אותה בספסל ובארוכות המטה )כא
בכשורי חדתי ,דעבידי דפקעי.
14

כופי את הסל לפני האפרוחי שיעלו וירדו
קסבר  מותר לטלטלו.
והתניא:
אסור לטלטלו!?
בעוד עליו.
והתניא:
א 2על פי שאי עוד עליו אסור!?
אמר ¯·:Â‰·‡ È
בעוד עליו כל בי השמשות,
מיגו דאיתקצאי לבי השמשות  איתקצאי לכולי יומא.
)כא

13

15

1716

כג:ה(!?

כג:ה(!?

18

רש"י

 .ÔÈ˙Â‡È ÔÈ‡Â 1נהני :
 .‰˙ˆÈ· Ï·˜Ï ˙ÏÂ‚¯˙ ˙Á˙ ÈÏÎ ÔÈ˙Â ÔÈ‡ Â¯Ó‡˘ Ù''Ú‡ :'Ó‚ 2כשהיא
מטילתה במקו מדרו שמא תתגלגל ותשבר ומדיוקא דמתניתי שמעינ לה
דדמי לנות כלי תחת הנר לקבל בו שמ :
 .ÈÏÎ ‰ÈÏÚ ‰ÙÂÎ Ï·‡ 3ולא תימא אי כלי ניטל אלא לצור ,דבר הניטל:
 .‰Ù˘‡· 4ויש לחוש שמא תשבר ברגלי אד וכופה עליה כלי:
 .Â¯È˙‰ ‰ÈÂˆÓ ‰Ïˆ‰Â 5לטלטל כלי לצרכה וא 2על פי שהביצה דבר שאינו
ניטל בשבת:
 .‰ÈÂˆÓ ‰È‡˘ 6כגו מדרו וטיפטו 2דשמ דמתני':
 .Ï·Ë Ï˘ ˙È·Á ÂÏ ‰¯·˘ 7גרסינ :
 .ÈÏÎ ‡È·Ó 8וא 2על גב דטבל דבר שאינו ניטל הוא וחבית לא שכיחא דפקעה:
 .ÈÙÏÂ‚ 9חביות:
 .ÈÏÎ ÔÈ˙Â 10מתניתי היא ומותיב ליה מינה:
 .˙ÂˆÂˆÈ 11שלהבת הנוטפת מ הנר כדי שלא ידלק מה שתחתיה ואע''ג
דניצוצות לא מיטלטלי ולא שכיחי:
 .‰¯Ú˜ ÔÈÙÂÎ ‰È·È˙È‡ 12של חרס על גבי הנר כו':
 .ÈÈÁ‚ 13נמוכי :
 .'ÂÎ ‰¯·˘˘ ‰¯Â˜ ÔÎÂ 14משנה היא לקמ :
 .‰¯·˘˘ 15בשבת:
 .‰ËÓ‰ ˙ÂÎÂ¯‡ 16לימונ''ש :
 .ÏÒÙÒ· 17דכלי הוא ומותר לטלטלו:

יח:ב(!?

26

¯· ˜ÁˆÈ Èאמר:

נה

רש"י

 .È˙„Á È¯Â˘Î· 18שלא נבדקו עדיי וכשמכביד משא הבית עליה שהיו טחי
על גגותיה בטיט שכיחי דפקעי:
 .ÛÏ„‰ ˙Á˙ 19לקבלו:
 .‡„ÒÁ ·¯„ ‡ÓÚË 20דאי נותני כלי תחת התרנגולת:
 .ÂÎÈ‰Ó ÈÏÎ ÏË·Ó˘ ÈÙÓ 21שהיה מוכ מתחלה לטלטלו ועכשיו עושהו
מוקצה:
 .‡Â‰ ÔÎÂÓ 22שאי בו מוקצה אלא איסורו וא בא אחד ועבר על דברי חכמי
שאסרו לתרו בשבת ותיקנו מתוק ומותר לטלטלו ולאוכלו הלכ ,לאו מבטל
כלי מהיכנו חשיב ליה:
 .˘ÓÓ Ô‰· ÔÈ‡ 23ומותר ליטל אחר שנפלו לתוכו:
 .'ÂÎ ‰¯Â˜ ÔÎÂ 24קס''ד שמהדקו ש ואינו יכול שוב ליטלו:
 .ÈÂ‡¯‰ 25לשתיה כל אלו משניות ה :
 .˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ÏÎ 26אבל נתנו ש משחשיכה מותר ליטלו א אי האפרוחי
עליו:
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קז

כש שאי נותני כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה 
כ ,אי כופי עליה כלי בשביל שלא תשבר.
קסבר 
אי כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת.
מיתיבי כל הני תיובתא!?
ושני  בצרי ,למקומו.
1

תא שמע:
אחת ביצה שנולדה בשבת,
ואחת ביצה שנולדה ביו טוב,
נו
אי מטלטלי אותה 
לא לכסות בה את הכלי,
ולא לסמו,נז בה כרעי המטה,
אבל כופה עליה כלי בשביל שלא תשבר!?
הכא נמי  בצרי ,למקומו.
2

תא שמע:
פורסי מחצלות על גבי אבני בשבת!?
באבני מקורזלות ,דחזיי לבית הכסא.
3

4

דף מג:

דחשיב עלייהו.
הא לא חשיב עלייהו מאי? אסור;
אי הכי  הא דתני:
ובלבד שלא יתכוי לצוד,
לפלוג ולתני בדידה 
במה דברי אמורי?
כשחישב עליה ,
אבל לא חישב עליה  אסור!?
הא קמשמע ל 
א 2על פי שחישב עליה  ,ובלבד שלא יתכוי לצוד.
מני?
אי ¯· ÔÂÚÓ˘ È
לית ליה מוקצה;
אי ¯· ‰„Â‰È È
כי לא מתכוי מאי הוי ,הא דבר שאי מתכוי  אסור!?
לעול ¯·,‰„Â‰È È
מאי ובלבד שלא יתכוי לצוד?
שלא יעשנה כמצודה,
דלישבוק להו רווחא כי היכי דלא ליתצדו ממילא.
¯· ‡˘ Èאמר:
מי קתני  בימות החמה ,ובימות הגשמי?
בחמה  מפני החמה,
ובגשמי  מפני הגשמי קתני!
ביומי ניס וביומי תשרי,
דאיכא חמה ,ואיכא גשמי ,ואיכא דבש.
9

10

11

12

13

תא שמע:
פורסי מחצלות על גבי לבני בשבת!?
דאישתיור מבנינא ,דחזיי למיזגא עלייהו.
5

תא שמע:
פורסי מחצלת על גבי כוורת דבורי בשבת,
בחמה  מפני החמה,
ובגשמי  מפני הגשמי,
ובלבד שלא יתכוי לצוד!?
הכא במאי עסקינ ?
דאיכא דבש.
6

מג:

אמר ליה ¯·  Ô˘ÈÓÓ ‡·˜ÂÚל¯· ‡˘:È
תינח  בימות החמה * דאיכא דבש;
בימות הגשמי דליכא דבש  מאי איכא למימר!?
לא נצרכא אלא לאות שתי חלות.
והא מוקצות נינהו!?
7

8

אמר להו ¯· ˘˘˙:
פוקו ואמרו ליה ל¯·:˜ÁˆÈ È
כבר תרגמא ¯·  ‡Â‰לשמעתי ,בבבל,
דאמר ¯· :‡Â‰
עושי מחיצה למת  בשביל חי,
ואי עושי מחיצה למת  בשביל מת.
מאי היא?
דאמר ¯· ˘,‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓ
וכ תנא ˘:È¯Ó ‡ÏÈ
מת המוטל בחמה 
באי שני בני אד ויושבי בצדו;
ח לה מלמטה 
14

15

16

1

רש"י

 .ÂÓÂ˜ÓÏ ÍÈ¯ˆ· 1להשתמש במקו הכלי ומתו ,שיכול ליטלו לצור ,מקומו
מוליכו למקו שירצה:
 .ÈÏÎ‰ ˙‡ ‰· ˙ÂÒÎÏ 2לסתו פי צלוחית:
 .ÌÈ·‡ È·‚ ÏÚ 3מפני הגשמי שלא ימחו או לא יקבלו סיד מאחר ששרויות
במי:
 .˙ÂÏÊ¯Â˜Ó 4ראש חד וראויות לקינוח דהוי דבר הניטל:
 .‡‚ÊÈÓÏ 5להשע שכל הסבת כ ,היתה יושב קצת ונשע קצת על שמאלו:
 .˘·„ ‡ÎÈ‡„ 6דבר הניטל:
 .˙ÂÏÁ È˙˘ 7כל הכוורת עושי אותה הדבורי חלות חלות של צפיחית דבש
ושעוה וכשרודי אות מניחי בה שתי שיתפרנסו מה הדבורי כל ימות
הגשמי כדתנ בהמוכר את הספינה )ב''ב פ (.הלוקח חלות כוורתו של חבירו
מניח שתי חלות דסתמא לא מכר :
 .Â‰È ˙Âˆ˜ÂÓ 8לדבורי הדר הוה ליה דבר שאינו ניטל ואפ''ה מטלטלי
מחצלת להצלת :

רש"י

 .Â‰ÈÈÏÚ ·È˘Á„ 9מאתמול לאכילה:
 .ÈÓÂ 10היא שהצרכת לתרוצה כשחישב וקתני דדבר שאי מתכוי מותר
כר''ש:
 .˘''¯ È‡ 11אמר למה לי לאוקמיה בשחישב:
 .‰„ÂˆÓÎ Â˘ÚÈ ‡Ï˘ 12שלא יכסנה כולה אלא דנשבוק רווחא שיוכלו לצאת
כי היכי דלא ליתצדו בהאי כיסוי ממילא ואע''ג דלא מיכוי למיצד אסור:
 .¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 13לעול דאיכא דבש טובא ודקשיא ל ,ימות הגשמי מי קתני
בה ימות הגשמי:
 .ÍÈ˙ÚÓ˘Ï 14דאי כלי ניטל אלא לדבר הניטל:
 .‰ÓÁ· ÏËÂÓ‰ ˙Ó 15ויש לחוש שמא ימהר להסריח:
 .Â„ˆ· ÔÈ·˘ÂÈÂ 16ע''ג הקרקע כדי שיצטערו מחו הקרקע ויצטרכו להביא
מטות לישב עליה והמטות יהיו למחיצה כדמסיי ואזיל:
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קח

הלכה כ¯· ˘È˜Ï Ô· ‰„Â‰È Èבמת.

זה מביא מטה ,ויושב עליה,
וזה מביא מטה ,ויושב עליה;
ח לה מלמעלה 
מביאי מחצלת ופורסי עליה ,
זה זוק 2מטתו ,ונשמט והול ,לו,
וזה זוק 2מטתו ,ונשמט והול ,לו,
ונמצאת מחיצה עשויה מאליה.

ס

אין נאותין.
תנו רבנ :
מותר השמ שבנר ושבקערה  אסור;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר.

2

3

איתמר:
מת המוטל בחמה,
¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הופכו ממטה למטה;
¯·  ‡ÈÓÏ˘ ¯· ‡ÈÁמשמיה ד¯· אמר:
מניח עליו ככר או תינוק ומטלטלו.
היכא דאיכא ככר או תינוק 
כולי עלמא לא פליגי דשרי,
נח
כי פליגי  דליכא,
מר סבר  טלטול מ הצד שמיה טלטול;
ומר סבר  לא שמיה טלטול.
4

5

לימא כתנאי:
אי מצילי את המת מפני הדליקה;
אמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ‰„Â‰È È
שמעתי שמצילי את המת מפני הדליקה.
היכי דמי?
אי דאיכא ככר או תינוק  מאי טעמיה ד˙‡ ˜?‡Ó
אי דליכא  מאי טעמיה ד¯·?˘È˜Ï Ô· ‰„Â‰È È
אלא לאו בטלטול מ הצד פליגי,
דמר סבר  טלטול מ הצד שמיה טלטול;
ומר סבר  לא שמיה טלטול?
לא,
דכולי עלמא  טלטול מ הצד שמיה טלטול,
והיינו טעמיהנט ד¯·:˘È˜Ï Ô· ‰„Â‰È È
מד .דמתו ,שאד בהול על מתו* ,
אי לא שרית ליה  אתי לכבויי.
6

דף מד.

7

8

אמר ¯·  ‡ÏÈ˘ Ô· ‰„Â‰Èאמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
רש"י

משנה )ו(:
מטלטלי נר חדש ,אבל לא יש ;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל הנרות מטלטלי ,
חו %מ הנר הדולק בשבת.
10

9

‚:‡¯Ó
תנו רבנ :
מטלטלי נר חדש אבל לא יש ,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
כל הנרות מטלטלי ,
חו %מ הנר שהדליקו בו בשבת;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
חו %מ הנר הדולק בשבת;
כבתה  מותר לטלטלה;
אבל כוס וקערה ועששית 
לא יזיז ממקומ;
ו¯·¯ÊÚÏ‡ Èסא ·¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מסתפק מ הנר הכבה ,ומ השמ המטפט,2
ואפילו בשעה שהנר דולק.
11

12

13

14

15

אמר ‡·:ÈÈ
¯·,ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
סבר לה כאבוה  בחדא,
ופליג עליה  בחדא.
סבר לה כאבוה בחדא.
דלית ליה מוקצה.
ופליג עליה בחדא.
דאילו אבוה סבר 
כבה  אי  ,לא כבה  לא;
סב

16

 .‰ËÓÏ Ì‰Ï ÌÁ 1מ הקרקע שרתחו חמה:
 .ÔÈÒ¯ÂÙÂ 2על ראש לצל:
 .Â˙ËÓ Û˜ÂÊ ‰Ê 3שתהא המחצלת מונחת עליה וכ זה נמצאת מחיצה עשויה
מאליה ולכשירצו נשמטי והולכי לה ודוקא נקט ח לה מלמטה ברישא
שיביאו המטות לישיבה ברישא והדר מחצלת לפרוש עליה לצל ואוחזי אותה
בידיה עד לאחר שעה שיזקפו וישמטו דהוה ליה כי ההוא דאמרינ )עירובי
קא (.האי מדורתא מלמעלה למטה שרי אבל לאתויי מעיקרא מטות לצור ,האהל
לא דהוה ליה מלמטה למעלה כדר ,בני וקי''ל אי עושי אהל עראי בתחילה
בשבת:
 .‰ËÓÏ ‰ËÓÓ ÂÎÙÂ‰ 4עד שמגיע לצל:
 .„ˆ‰ ÔÓ 5כלאחר יד:
 .‡ÎÈÏ„ È‡ 6והאי מצילי דקאמר ר' יהודה ב לקיש דמטלטל ליה להדיא הוא:
 .‰„Â‰È '¯„ ‡ÓÚË È‡Ó 7אלא לאו מ הצד הוא דקשרי:
 .'ÂÎÂ ‰ÈÏ ˙È¯˘ ‡Ï È‡ 8אבל במוטל לחמה לא שרי:

רש"י

 .˘„Á ¯ ÔÈÏËÏËÓ :'È˙Ó 9שאינו מאוס וחזי לאישתמושי להדיא שלא דלק
בו נר מעול:
 .Ô˘È ‡Ï Ï·‡ 10דמוקצה מחמת מיאוס הוא:
 .Â˜ÈÏ„‰˘ ¯‰ ÔÓ ıÂÁ :'Ó‚ 11וא 2על גב שכבה אסור דאית ליה לרבי מאיר
מוקצה מחמת איסור ולית ליה מוקצה מחמת מיאוס:
 .˙·˘· ˜ÏÂ„‰ ¯‰ ÔÓ ıÂÁ 12בעוד שהוא דולק אסור שמא יכבה הנר:
 .˙È˘˘Ú 13כוס גדול של זכוכית שקורי לנפ''א :
 .ÔÓÂ˜ÓÓ ÌÊÈÊÈ ‡Ï 14ואפילו כבה הנר ולקמ מפרש טעמא:
 .‰·Î‰ ¯‰ ÔÓ 15דכיו דכבה והול ,לא מחייב תו משו מכבה:
 .‡Ï ‰·Î ‡Ï ÔÈ‡ ‰·Î 16דלא שמעינ ליה לרבי שמעו דשרי במתני' אלא
מותר שמ שבנר ושבקערה דמשמע לאחר שכבה:
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קט

ואיהו סבר 
א 2על גב דלא כבה.

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מטה שיחדה למעות 
אסור לטלטלה.
מתיבסד ¯· ) ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁכא (:
מד :מטלטלי נר חדש ,אבל לא יש ; *
ומה נר  דלהכי עבידא,
כי לא הדליק בה  שרי לטלטולה,
מטה דלאו להכי עבידא  לא כל שכ !?
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מטה שיחדה למעות,
הניח עליה מעות  אסור לטלטלה,
לא הניח עליה מעות  מותר לטלטלה,
לא יחדה למעות 
יש עליה מעות  אסור לטלטלה,
אי עליה מעות  מותר לטלטלה,
והוא שלא היו עליה כלסה בי השמשות.
11

אבל כוס וקערה ועששית 
לא יזיז ממקומ.
מאי שנא הני?
אמר :‡ÏÂÚ
סיפא אתא ל¯·.‰„Â‰È È
מתקי 2לה :‡¯ËÂÊ ¯Ó
אי הכי מאי  אבל!?
אלא אמר :‡¯ËÂÊ ¯Ó
סג
לעול ¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא,
וכי קשרי ¯·  ÔÂÚÓ˘ Èבנר זוטא דדעתיה עלויה,
אבל הני דנפישי  לא.
והתניא:
מותר השמ שבנר ושבקערה  אסור;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר!?
הת  קערה דומיא דנר,
הכא  קערה דומיא דכוס.
1

2

3

4

5

אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
פמוט שהדליקו בו בשבת,
לדברי המתיר  אסור,
לדברי האוסר  מותר.
למימרא ד¯· ‰„Â‰È È
מוקצה מחמת מיאוס  אית ליה,
מוקצה מחמת איסור  לית ליה?
והתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כל הנרות של מתכת מטלטלי ,
חו %מ הנר שהדליקו בו בשבת!?
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
פמוט שהדליקו עליו בשבת  דברי הכל אסור,
לא הדליקו עליו  דברי הכל מותר.
6

7

דף מד:

8

9

10

רש"י

 .Ï·‡ È‡Ó 1מדקאמר אבל מכלל דבנר מותר:
 .‡ËÂÊ· 2דדעתי' עליה מבע''י סבר שיכלה השמ מהר ואשתמש בנר
לכשיכבה:
 .È‰ Ï·‡ 3לא אסיק אדעתיה שיכבו כל היו:
 .¯È˙Ó ÔÂÚÓ˘ '¯Â 4וקערה נפישא קשיא קערה אקערה:
 .¯„ ‡ÈÓÂ„ 5קתני לה דזוטרא:
 .ËÂÓÙ 6מנורה של מתכת ואינה מאוסה:
 .¯È˙Ó‰ È¯·„Ï 7ר' מאיר המתיר בנר יש :
 .¯ÒÂ‡ 8בהאי דמוקצה מחמת איסור כדקתני לעיל חו %מ הנר שהדליקו בו
בשבת:
 .¯ÒÂ‡‰ È¯·„Ï 9רבי יהודה האוסר בנר יש של חרס הת הוא דמאיס אבל הכא
שרי ולית ליה מוקצה מחמת איסור:
 .˙Î˙Ó Ï˘ ¯ 10לא מאיס כגו של נחשת דלא בלע:

12

13

14

15

16

אמר :‡ÏÂÚ
מתיב ¯·) ¯ÊÚÏ‡ Èכלי יח:ב(:
מוכני שלה,
בזמ שהיא נשמטת 
אי חיבור לה ,ואי נמדדת עמה,
ואי מצלת עמה באהל המת,
סו

1817

19

20

21

22

רש"י

 .˙ÂÚÓÏ ‰„ÁÈ˘ 11מיתסרא בהזמנה בעלמא ואע''פ שלא הניח עליה מעול:
 .˘„Á ¯ ÔÈÏËÏËÓ 12והא רבי יהודה קאמר לה דאית ליה מוקצה אלמא לא
מיתסר בהזמנה מדקאמר אבל לא יש ולא קתני אבל לא המיוחד לכ:,
 .˙ÂÚÓ ‰ÈÏÚ ÁÈ‰ 13אפילו בחול הרי הוקצה לאיסור ואסור לטלטלה ואפילו
נסתלקו המעות מבעוד יו ולא דמי לנר של מתכת דשרי רבי יהודה דהת בלא
יחדו:
 .˙ÂÚÓÏ ‰„ÁÈ ‡Ï 14אי עליה מעות בשבת:
 .‰ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ 15ואע''ג דהניח עליה מעות בחול:
 .‡Â‰Â 16שנסתלקו מבעוד יו .שלא היו עליה כל בי השמשות אבל היו עליה
כל בי השמשות איתקצי לכולי יומא:
 .‰Ï˘ ÈÎÂÓ 17גבי שידה תנ במסכת כלי והיא עגלה של ע %מוקפת מחיצות
למרכב אנשי ונשי:
 .ÈÎÂÓ 18אופ :
 .˙ËÓ˘ ‡È‰˘ ÔÓÊ· 19כעי אופני עגלה שלנו שאד יכול לסלקו מ העגלה:
 .‰Ï ¯Â·ÈÁ ÂÈ‡ 20דחשובה היא כלי לעצמה דאי שידה בת קבולי טומאה היא
כגו שאינה מחזקת מ' סאה בלח ונטמאה השידה לא נטמא המוכני ואי לאו בת
קבולי טומאה היא ונגעה טומאה במוכני המוכני טמאה לעצמה דלא חשיבה
משידה והיא מטלטלה מלאה וריקנית דיש לה בית קיבול:
 .‰ÓÚ ˙„„Ó ‰È‡Â 21לעני טומאה כדפרישית דכלי ע %המחזיק מ' סאה בלח
שה כוריי ביבש טהור כדאמרי' בבמה מדליקי )לה (.דכלי ע %איתקש לשק
שיהא מיטלטל מלא וריק וזו אינו מיטלטל מלא ותנ במסכת כלי ומייתינ
בגמ' דמנחות השידה ב''ה אומרי נמדדת מבחו %דרואי אותה כאילו היא
עומדת בתו ,כלי גדול וא מחזיק אותו כלי מ' סאה טהורה השידה ואע''פ
שהיא אינה מחזקת מ' סאה דקסבר א 2עוביה נמדד עמה והמוכני אינו נמדד
עמה להשלי דרואי כאילו ניטל המוכני ואח''כ תנת השידה לתו ,הכלי:
 .˙Ó‰ Ï‰‡· ‰ÓÚ ˙ÏˆÓ ‰È‡Â 22דא השידה מחזקת מ' ]סאה[ דאינה מקבלת
טומאה מצלת באהל המת והוי אהל לעצמה ולא שנכנסה לבית שהמת בו דא''כ
אי כא הצלה שהרי הגג מאהיל על הטהרות מלמעלה אלא כגו שנכנסה לבית
הקברות כדאמרינ בעירובי ר' יהודה אומר א 2בבה''ק מפני שיכול לחו%
בשידה תיבה ומגדל בפרק בכל מערבי דקסבר אהל זרוק כלומר אהל המיטלטל
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כירה פרק שלישי שבת

קי

ואי גוררי אותה בשבת בזמ שיש עליה מעות;
הא אי עליה מעות  שריא,
א 2על גב דהוו עליה בי השמשות!?
ההיא ¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא ,דלית ליה מוקצה,
מה .ו¯· כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה* .
1

דף מה.

או דילמא 
לא שנא?
אמר ליה:
אי מוקצה ל¯· ÔÂÚÓ˘ È
אלא שמ שבנר בשעה שהוא דולק,
הואיל והוקצה למצותו והוקצהסט לאיסורו.
12

13

הכי נמי מיסתברא ד¯· כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה,
דאמר ¯·:
מניחי נר על גבי דקל בשבת,
ואי מניחי נר על גבי דקל ביו טוב;
אי אמרת בשלמא ד¯· כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה 
היינו דשני בי שבת ליו טוב,
אלא אי אמרת כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה 
מה לי שבת ומה לי יו טוב!?
2

3

4

5

ו¯· כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה?
והא בעו מיניה ד¯·:
מהו לטלטולי שרגא דחנוכתא מקמי חברי בשבתא?
ואמר להו :שפיר דמי!?
שעת הדחק שאני,
סז
דהא אמרי ליה ¯·  ‡‰Îו¯· ‡ ÈÒל¯·:
הכי הלכתא?
ואמרסח להו:
כדי הוא ¯· ÔÂÚÓ˘ Èלסמו ,עליו בשעת הדחק.
6

8

7

9

10

בעא מיניה ¯ ˘È˜Ï ˘Èמ¯·:ÔÁÂÈ È
חטי שזרע בקרקע ,וביצי שתחת תרנגולת,
מהו?
כי לית ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èמוקצה  היכא דלא דחייה בידי,
היכא דדחייה בידי  אית ליה מוקצה;

14

ולית ליה הוקצה למצותו?
והתניא:
סיככה כהלכתה,
ועיטרה בקרמי ,ובסדיני המצויירי ,
עא
ותלה בה אגוזי,ע אפרסקי  ,שקדי ,ורמוני,
עג
ופרכילי ענבי,עב ועטרות של שבלי ,
ויינות,עד שמני ,וסלתות 
עה
אסור להסתפק מה עד מוצאי יו טוב האחרו של חג;
וא התנה עליה  הכל לפי תנאו;
וממאי ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא?
דתני ¯· ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ Èקמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
אי נוטלי עצי מ הסוכה ביו טוב אלא מ הסמו ,לה;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר;
ושוי בסוכת החג בחג  שהיא אסורה,
וא התנה עליה  הכל לפי תנאו!?
כעי שמ שבנר קאמרינ ,
הואיל והוקצה למצותו  הוקצה לאיסורו.
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

איתמר נמי:

11

רש"י

שמיה אהל ומפסיק כלפי הטומאה והמוכני א הוא גבוה מדופני השידה וכלי
]בולטי[ מלמעלה מדופני השידה וגובה המוכני מגי עליה אינו מציל דמוכני
כלי הוא לעצמו ומקבל טומאה ואינו חוצ %בפני הטומאה ורבותי דוחקי
ומפרשי אותה באהל המת ממש ובשל חרס המוקפת צמיד פתיל והרבה
תשובות יש חדא דנמדדת לא שיי ,בשל חרס דלא איתקש לשק ובי מיטלטל
ובי אינו מיטלטל טמא ועוד א המוכני מוק 2צמיד פתיל יציל בפני עצמו כלי
שבתוכו ועוד בפירוש נשנית במסכת כלי בהלכות כלי ע %והלכות כלי חרס
נשנו לבד והלכות כלי ע %נשנו לבד :
 .‡È‰ ÔÂÚÓ˘ '¯ ‡È‰‰ 1ומיהו מעות לא חזו מידי ומודה רבי שמעו דעוד עליו
אסור:
 .¯ ÔÈÁÈÓ 2מבעוד יו:
 .Ï˜„ ‚''Ú 3וידלק ש בשבת דליכא למיחש לכשיכבה לישקליה מיניה ונמצא
משתמש במחובר דכיו דאקצייה לדבר האסור בי השמשות איתקצי לכולי
יומא:
 .Ë''È· 'ÂÎ ÔÈÁÈÓ ÔÈ‡Â 4דשקיל ומנח ליה ומשתמש באיל :
 .'ÂÎ ˙·˘ ÈÏ ‰Ó 5בשבת נמי שקיל ליה לכשיכבה:
 .‡˙ÎÂÁ„ ‡‚¯˘ 6אחר שכבה:
 .È¯·Á ÈÓ˜Ó 7שלא יראוהו בחצר כדאמרינ בפרקי דלעיל )כב (:דנותנו בטפח
הסמו ,לרשות הרבי וידעו שהדליקו בו נר וה גזרו שלא להדליק אי נמי ביו
איד^ אי מניחי לדלוק אור אלא בבית ע''ז:
 .È¯·Á 8ש אומה שהיתה ע פרסיי:
 .‡˙ÎÏÈ‰ ÈÎ‰ 9בתמיה:
 .˜Á„‰ ˙Ú˘· 10סכנה אלמא שלא בשעת הדחק אסור:
 .Ú˜¯˜· ÔÚ¯Ê˘ 11ועדיי לא השרישו מהו ללקוט ולאכול:

רש"י

 .ÈÂ‡¯‰ ¯·„· ÔÂÚÓ˘ '¯Ï ‰ˆ˜ÂÓ ÔÈ‡ 12אלא בשמ שבנר בשעה שהוא דולק
כדתניא לעיל:
 .Â˙ÂˆÓÏ ‰ˆ˜Â‰Â ÏÈ‡Â‰ 13לשבת:
 .Â¯ÂÒÈ‡Ï ‰ˆ˜Â‰ 14איסור כיבוי:
 .‰ÈÏ ˙ÈÏ Â˙ÂˆÓÏ ‰ˆ˜Â‰Â 15בתמיה דקס''ד שמ שבנר דוקא קאמר דאיכא
תרתי מוקצה למצוה ומוקצה של שעת דליקתו משו איסור כיבוי אבל מוקצה
למצוה גרידא לא אסר ואפילו בשעת המצוה:
 .‰ÎÎÈÒ ‡È˙‰Â 16לסוכה כו':
 .ÌÈÓ¯˜ 17בגדי צבעוני שקורי אובריינ''א :
 .ÔÈ˜Ò¯Ù‡ 18פירסיק''י בלע''ז:
 .ÌÈÓ˘ ˙ÂÈÈ 19בכלי זכוכית:
 .ÔÂ¯Á‡‰ Ë''ÂÈ È‡ˆÂÓ „Ú 20והכא מוקצה למצוה איכא מוקצה דאיסור ליכא
דאי משו סתירת אהל כי מטא חולו של מועד לשתרי דומיא דנר שכבה:
 .‡È‰ ÔÂÚÓ˘ '¯„ È‡ÓÓ ‡‰Â 21דמותיבנא ל ,מיניה:
 .ÌÈˆÚ ÔÈÏËÂ ÔÈ‡ 'ÂÎ ‡ÈÈÁ '¯ È˙„ 22בפסח ועצרת מסוכה העשויה לצל
ואפילו נפלו משו מוקצה דאיתקצאי מחמת סתירת אהל בי''ט:
 .‰Ï ÍÂÓÒ‰ ÔÓ ‡Ï‡ 23א סמ ,חבילות עצי אצל דופנה ליכא איסור מוקצה
דדעתיה עילויה מאתמול למישקלינהו למחר דלא סתר בהו אהלא ומה ,דתני ר'
חייא בר יוס 2הוי מצי לאותבי ברישא אלא ניחא ליה לאותבי ממתניתא דר' חייא
ור' אושעיא כדאמרינ בעלמא )חולי קמא (.כל מתניתא דלא מיתניא בי ר' חייא
כו':
 .¯È˙Ó ÔÂÚÓ˘ '¯Â 24א נפלה דלית ליה מוקצה והכי מוקמינ ליה במסכת
ביצה:
 .‚Á· ‚Á‰ ˙ÎÂÒ· ÔÈÂ˘Â 25שהוקצה למצותה דמצותה כל שבעה אלמא כל
שעת מצותה נוהג מוקצה שלה ואע''ג דליכא איסור סתירה:
 .‡ÈÓ‡˜ ÔÓ˘ ÔÈÚÎ 26ולא משו איסור אלא משו מצוה דהואיל דהוקצה
למצותו דשבת הוקצה לכל זמ איסור דליקתו ולא יותר דאי מצותו אלא בשעת
דליקתו ומשכבה אי בו מצוה אבל בסוכת החג מצותה כל שבעה והקצאתה כל
זמ מצותה:
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כירה פרק שלישי שבת

קיא

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אי מוקצה ל¯· ÔÂÚÓ˘ È
אלא כעי שמ שבנר בשעה שהוא דולק,
הואיל והוקצה למצותו  הוקצה לאיסורו.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
אי מוקצה ל¯· ÔÂÚÓ˘ È
אלא גרוגרות וצימוקי בלבד.
ומידי אחרינא לא?
והתניא:
היה אוכל בתאני והותיר ,והעל לגג לעשות מה גרוגרות,
בענבי והותיר ,והעל לגג לעשות מה צימוקי ,
לא יאכל עד שיזמי ;
וכ אתה אומר באפרסקי  ,וחבושי ,
ובשאר כל מיני פירות;
מני?
אילימא  ¯·;‰„Â‰È È
ומה היכא דלא דחייה בידי  אית ליה מוקצה,
היכא דדחייה בידי  לא כל שכ ?
אלא לאו  ¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא!?
לעול ¯·,‰„Â‰È È
ואוכל אצטריכא ליה,
סלקא דעת ,אמינא 
כיו דקאכיל ואזיל  לא ליבעי הזמנה,
קמשמע ל 
כיו דהעל לגג  אסוחי אסחי לדעתיה מינייהו.
1

2

43

5

מה :בעא מיניה ¯·È·¯· ÔÂÚÓ˘ Èעו מ¯·:È
פצעילי תמרה ל¯·,ÔÂÚÓ˘ È
מהו?
אמר לו:
אי מוקצה ל¯· ÔÂÚÓ˘ È
אלא גרוגרות וצימוקי בלבד.

*

6

7

ו¯· Èלית ליה מוקצה?
והתנ )ביצה ה:ז(:
אי משקי ושוחטי את המדבריות,

אבל משקי ושוחטי את הבייתות;
ותניא:
אלו ה מדבריות?
כל שיוצאות בפסח ונכנסות ברביעה;
בייתות?
כל שיוצאות ורועות חו %לתחו ובאות ולנות בתו ,התחו;
¯· Èאומר:
אלו ואלו בייתות ה ;
ואלו ה מדבריות?
כל שרועות באפר,
ואי נכנסות לישוב 
לא בימות החמה ,ולא בימות הגשמי!?
איבעית אימא 
הני נמי כגרוגרות וצימוקי דמיי .
ואי בעית אימא 
לדבריו ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èקאמר ליה ,וליה לא סבירא ליה.
ואיבעית אימא 
לדבריה ד¯· Ôקאמר להו 
לדידי  לית לי מוקצה כלל,
לדידכו  אודו לי מיהת 
דהיכא דיוצאות בפסח ונכנסות ברביעה ,דבייתות נינהו.
ו¯· Ôאמרו ליה :לא ,מדבריות נינהו.
11

12

13

14

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אמרו :הלכה כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והא בעא מיניה ההוא סבא קרויא,
ואמרי לה סרויא מ¯·:ÔÁÂÈ È
קינה של תרנגולת,
מהו לטלטולי בשבת?
אמר ליה :כלו עשוי אלא לתרנגולי !?
הכא במאי עסקינ ?
דאית ביה אפרוח מת.
הניחא ל ¯ÓÈÓ‡ ¯· ¯Óמשמיה ד¯·‡ דאמר:
15

16

17

18

19

20

1

8

9

דף מה:

10

רש"י

 .ÔÈ˜ÂÓˆÂ ˙Â¯‚Â¯‚ ‡Ï‡ 1גרוגרות תאני שמעלה לגג ליבש ומשנשתהו ש
מעט אי ראוי לאכילה עד שיתייבשו וכ צימוקי דענבי:
 .ÌÈ‡˙· ÏÎÂ‡ ‰È‰ 2רבותא אשמעי' דהוה אכיל ואזיל מכיו דאסקינהו אסח
דעתיה ואקצ :
 .ÔÈ˘Â·Á 3קויינ'': %
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÔÎÂ 4ואע''ג דהני חזי כל שעתא ואפי' נשתהו לא נתקלקלו
מיהו הואיל ואקצינהו אסירי:
 .È''¯ ‡ÓÈ È‡ 5למה לי הנ ,דנקט דדחינהו בידי אפי' הכניס נמי לאוצר בעו
הזמנה:
 .‰¯Ó˙ ÈÏÈÚˆÙ 6תמרי הנלקטי קוד בישול וכונסי אות בסלי שעושי
מלולבי וה מתבשלות מאליה מהו לאכול מה קוד בישול מי מודה בה
דמוקצות ה כגרוגרות וצימוקי או לא:
 .ÔÈ˜ÂÓÈˆÂ ˙Â¯‚Â¯‚· ‡Ï‡ 7דאיכא תרתי דדחינהו בידי ולא חזו:
 .‰ˆ˜ÂÓ ‰ÈÏ ˙ÈÏ '¯Â 8דקס''ד מדבעי מיניה אליבא דרבי שמעו אלמא הוה
שמיע ליה מאבוה דכרבי שמעו סבירא ליה:

רש"י

 .ÔÈ˜˘Ó 9דר ,להשקות בהמה לפני שחיטה שתהא נוחה להפשיט:
 .˙ÂÈ¯·„Ó‰ 10הברייתות:
 .‰ÚÈ·¯· 11במרחשו :
 .¯Ù‡· ˙ÂÚÂ¯˘ ÏÎ ˙ÂÈ¯·„Ó ÂÏ‡Â 12והני מיהא אסירי אלמא אית ליה מוקצה:
 .È‰ ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡ 13מדבריות נמי כגרוגרות דמי דדחינהו בידי ויש טורח
ליל ,ולהביא:
 .‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 14ההיא דפצעילי תמרה לדבריו דרבי שמעו קאמר ולר' לא
ס''ל:
 15ה''ג ‡:ÔÂÚÓ˘ '¯Î ‰ÎÏ‰ Â¯Ó‡ ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ‰Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó
 .Â¯Ó‡ 16בני הישיבה:
 .‡ÈÈÂ¯˜ ‡ÈÈÂ¯Ò 17על ש מקומו:
 .ÈÂ˘Ú ÌÂÏÎ 18לשו תשמיש:
 .ÔÈÏÂ‚¯˙Ï ‡Ï‡ 19הלכ ,ה''ל מלאכתו לאיסור ואסור אלמא אית ליה מוקצה:
 .˙Ó ÁÂ¯Ù‡ ‰È· ˙È‡„ 20דלא חזי למיכל ולכלבי נמי לא חזי וא 2על גב דא''ר
שמעו מחתכי את הנבלה לפני הכלבי הני מילי במסוכנת אבל בריאה לא דלא
הוה דעתיה מאתמול לכלבי והאי אפרוח שמת בשבת נמי לא הוה דעתיה
מאתמול לכלבי:
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קיב

מודה היה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבבעלי חיי שמתו,
שאסורי 
עז
שפיר;
אלא ל ÛÒÂÈ ·¯„ ‰È¯· ¯Óמשמיה ד¯·‡ דאמר:
חלוק היה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èא2עח בבעלי חיי שמתו,
שה מותרי 
מאי איכא למימר!?
הכא במאי עסקינ ? בדאית ביה ביצה.
והאמר ¯· :ÔÓÁ
מא דאית ליה מוקצה  אית ליה נולד,
דלית ליה מוקצה  לית ליה נולד!?
דאית ביה ביצת אפרוח.

דף מו.

אבל מנורה,
בי ניטלה בידו אחת בי ניטלה בשתי ידיו  אסור לטלטלה.

2

3

4

מו.

וטעמא מאי?
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
הואיל ואד קובע לה מקו.
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
והרי כילת חתני ,דאד קובע לו מקו,
ואמר ˘ Ï‡ÂÓמשו ¯·:‡ÈÈÁ È
כילת חתני  *
מותר לנטותה ,ומותר לפרקה בשבת!?
11

5

כי אתא ¯· ,ÛÒÂÈ È·¯· ˜ÁˆÈ
אמר ¯· :ÔÁÂÈ Èהלכה כ¯·;‰„Â‰È È
ו¯· ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È Èאמר :הלכה כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
היינו דאמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אמרו :הלכה כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
אמרו ,וליה לא סבירא ליה.
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
עט
ואת לא תסברא ד¯· ÔÁÂÈ Èכ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה?
והאפ ¯·ÈÓ‡ Èפא ו¯· ÈÒ‡ Èאיקלעו לבי ¯·,‡ÙÈÁ ÔÓ„ ‡·‡ È
ונפל מנרתא על גלימיה ד¯· ÈÒ‡ Èולא טילטלה,
מאי טעמא?
לאו משו ד¯· ÈÒ‡ Èתלמידיה ד¯· ÔÁÂÈ Èהוה,
ו¯· ÔÁÂÈ Èכ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה דאית ליה מוקצה!?
אמר ליה :מנרתא קאמרת? מנרתא שאני,
דאמר ¯· ‡ÈÁ ¯· ‡Á‡ Èאמר ¯·:ÈÒ‡ È
הורה ¯ ˘È˜Ï ˘Èבציד :
מנורה הניטלת בידו אחת  מותר לטלטלה,
בשתי ידיו  אסור לטלטלה;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אנו אי לנו אלא בנר כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
6

7

8

9

10

פב

אלא אמר ¯:‡·Á
בשל חוליות.
אי הכי 
מאי טעמיה ד¯˘Èפג  ˘È˜Ïדשרי!?
מאי חוליות?
כעי חוליות ,דאית בה חידקי.
הלכ,,
חוליות  בי גדולה ,בי קטנה  אסורה לטלטלה,
גדולה נמי דאית בה חידקי  גזירה אטו גדולה דחוליות;
כי פליגי 
בקטנה דאית בה חידקי,
מר סבר  גזרינ ,
ומר סבר  לא גזרינ .
12

13

14

15

16

ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כסת משנה;
ותנ )כלי יח:ב(:
מוכני שלה,
בזמ שהיא נשמטת 
אי חיבור לה ,ואי נמדדת עמה,
ואי מצלת עמה באהל המת,
ואי גוררי אותה בשבת בזמ שיש עליה מעות;
הא אי עליה מעות  שריא,
17

רש"י
רש"י

 .˘''¯ ‰È‰ ‰„ÂÓ ¯Ó‡„ 'ÂÎ ¯ÓÏ ‡ÁÈ‰ 1דאע''ג דאמר מחתכי הנבלה לפני
הכלבי ה''מ במסוכנת דדעתיה עליה מאתמול לכלבי אבל מודה הוא בבעלי
חיי כלומר בבריאי שמתו שאסורי שפיר קתרצת דלרבי שמעו גופיה לא חזי
לכלבי:
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó 2הא חזי לכלבי:
 .‰ˆÈ· ‰· ˙È‡„ 3שנולדה היו ומודה ר' שמעו בנולד:
 .'ÂÎ ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡ ‡‰Â 4בשמעתא קמייתא דביצה:
 .ÁÂ¯Ù‡ ˙ˆÈ· ‰· ˙È‡„ 5וכלב לא אכיל לה משו קליפה:
 .‰ÈÏ ‡¯È·Ò ‡Ï ‰ÈÏÂ 6לר' יוחנ לא סבירא דתיהוי הלכה כר' שמעו והיינו
דרב יצחק:
 .‡¯·Ò˙ ‡Ï ˙‡Â 7ומקמי דשמעת ליה לדרב יצחק לא הוה ידעת דר' יוחנ כר'
יהודה:
 .‰ÏËÏËÏ ¯ÂÒ‡ ÌÈ„È È˙˘· 8כדמפרש טעמא לקמיה דלאו לטלטולי עבידא
דאד קובע לה מקו:
 .ÂÏ ÔÈ‡ Â‡ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ '¯Â 9שו היתר בהלכות טלטול נרות:

 .¯· ‡Ï‡ 10יש כרבי שמעו דמתיר אבל מנורה כו' הלכ ,אי לאו מדרב יצחק
לא הוה ידענא ליה אבל השתא ידענא דכר' יהודה סבירא ליה בכולהו בר
ממוקצה מחמת מיאוס דנר יש :
 .‰˙ÂËÏ ¯˙ÂÓ 11דסת כילת חתני אי לה גג טפח שנקליטי יוצאי לשני
ראשי המטה באמצעה אחד לכא ואחד לכא ונות כלונס' מזה לזה ומשלי,
האהל עליה והוא שופע לכא ולכא וכיו שאינו רחב טפח אינו אהל ואי בו לא
בני ולא סתירה:
 .˙ÂÈÏÂÁ Ï˘· 12במנורה של פרקי שמא תפול ותתפרק ויחזירנה ונמצא עושה
כלי:
 .È˜„ÈÁ 13חיתוכי סביב לה קרונ''ש ודומה לפרקי ומא דחזי סבר של פרקי
הוא:
 .‰ÏÂ„‚ 14הואיל ודרכה לעשותה של חוליות כי אית ביה חידקי סברי דחוליות
ה ואסור אפילו לריש לקיש כדאמר לעיל ניטלת בשתי ידי אסור לטלטלה:
 .È˜„ÈÁ ‰· ˙È‡„ ‰Ë˜· È‚ÈÏÙ ÈÎ 15דכולי עלמא ידעי דלאו חוליות נינהו:
 .ÔÈ¯Ê‚ 16אטו חוליות:
 .ÈÎ‰ ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÈÓÂ 17הלכה כר' יהודה:
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קיג

וא 2על גב דהוו עליה בי השמשות!?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
תהא משנתינו שלא היו עליה מעות כל בי השמשות,
שלא לשבור דבריו של ¯·.ÔÁÂÈ È
1

אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
פע אחת הל È·¯ ,לדיוספרא,
והורה במנורה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבנר.
איבעיא להו:
הורה במנורה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבנר  להיתרא?
או דילמא 
הורה במנורה  לאיסורא,
וכ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבנר  להיתרא?
תיקו.
3

¯·  ‡ÈÎÏÓאיקלע לבי ¯·,È‡ÏÓ˘ È
וטילטל שרגא,
ואיקפד ¯·.È‡ÏÓ˘ È
¯· ‰‡ÏÈÏ‚ ÈÒÂÈ Èאיקלע לאתריה ד¯·,‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
טילטל שרגא,
ואיקפד ¯·.‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
¯·,Â‰·‡ È
כי איקלע לאתריה ד¯·  ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È Èהוה מטלטל שרגא,
כי איקלע לאתריה ד¯·  ÔÁÂÈ Èלא הוה מטלטל שרגא.
מה נפש,,
אי כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה  ליעבד כ¯·!‰„Â‰È È
אי כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה  ליעבד כ¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
לעול כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה,
ומשו כבודו ד¯· ÔÁÂÈ Èהוא דלא הוה עביד.
4

5

אמר ¯· :‰„Â‰È
שרגא דמשחא  שרי לטלטולה,
דנפטא  אסור לטלטולה.
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
דנפטא נמי שרי לטלטולה.
7

6

8

¯· ‡ ‡ÈÂאיקלע לבי ¯·‡,
הוה מאיס בי כרעיה בטינא ,אתיבי אפוריא קמיה ד¯·‡,
איקפד ¯·‡ ,בעא לצעוריה,
אמר ליה:
מאי טעמא ¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
שרגא דנפטא נמי שרי לטלטוליה?
אמר ליה:
הואיל וחזיא  לכסויי ביהפד מנא.
אלא מעתה 
כל צרורות שבחצר מטלטלי ,
הואיל וחזיא  לכסויי בהו מנא!?
אמר ליה:
הא  איכא תורת כלי עליה,
פה
הני  ליכא תורת כלי עליה ,
מי לא תניא* :
השירי ,והנזמי ,והטבעות 
הרי ה ככל הכלי הנטלי בחצר;
ואמר :‡ÏÂÚ
מה טע?
הואיל ואיכא תורת כלי עליה;
הכא נמי 
הואיל ואיכא תורת כלי עליה!
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
ברי ,רחמנא דלא כסיפיה ¯·‡ ל¯· ‡.‡ÈÂ
9

2

מו:

דף מו:

10

11

12

רמי ליה ‡· ÈÈל¯·:‰
תניא:
מותר השמ שבנר ושבקערה  אסור;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר;
אלמא 
ל¯·  ÔÂÚÓ˘ Èלית ליה מוקצה,
ורמינהו )ביצה ג:ד(:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל שאי מומו ניכר מערב יו טוב 
אי זה מ המוכ !?
הכי השתא?
הת  אד יושב ומצפה אימתי תכבה נרו;
הכא  אד יושב ומצפה מתי יפול בו מו?
מימר אמר,
מי יימר דנפיל ביה מומא?
וא תמצי לומר  דנפיל ביה מומא,
מי יימר דנפיל ביה מו קבוע?
וא תמצי לומר  דנפיל ביה מו קבוע,
13

רש"י

 .ÂÈ˙˘Ó ‡‰˙ 1דמוכני דקתני הא אי עליה מעות שריא כגו שלא היו עליה
בי השמשות והכי תידוק מינה טעמא דיש עליה מעות כשקדש היו הא אי
עליה כשקדש היו שריא:
 .‡¯ÙÒÂÈ„Ï 2מקו:
 .Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ 3חדא הוראה הואי והכי קאמר הורה במנורה להיתרא כדר,
שהיה ר' שמעו מתיר בנר יש או דילמא שתי הוראות הוה הורה במנורה
לאיסור כדאמר בדחידקי וגזרינ אטו חוליות וכר''ש הורה בנר להיתר:
 .‡‚¯˘ ÏËÏËÂ 4נר שכבה:
 .‰ÈÏ ‡¯È·Ò ÔÂÚÓ˘ È·¯Î ÌÏÂÚÏ 5דאי סבירא ליה דאסור לא הוה מטלטל ליה
לכבוד ר' יהושע ב לוי דליעבד איסורא:
 .‡Á˘Ó„ ‡‚¯˘ 6שדלק נר של שמ :
 .‰ÏÂËÏËÏ È¯˘ 7אחר שכבה כר' שמעו דלא מאיס:
 .‡ËÙ· Ï·‡ 8דמסרח אפילו רבי שמעו מודה דלא חזי אלא למלאכתו:

רש"י

 .‡·¯ „Ù˜È‡ 9משו טינו 2המטה:
 .‰È¯ÂÚˆÏ ‰Ú·Â 10בשאלות:
 .ÌÈ¯È˘‰ 11אצעדות:
 .ÌÈÏÎ‰ ÏÎÎ Ô‰ È¯‰ 12אע''פ שאסור לצאת בה לרה''ר כדאמרי' בפרק במה
אשה יוצאה )לקמ נט (:גזירה דילמא שלפא ומחויא מיהו תורת כלי עליה ומותר
לטלטל שלא כדר ,מלבוש:
 .¯ÎÈ ÂÓÂÓ 13גבי בכור קאי:
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קיד

מי יימר דמזדקק ליה חכ?
מתיב ¯) ‡ÓÁ ¯· ÈÓכא כד:ה(:
מפירי נדרי בשבת...
לצור ,השבת;
ואמאי? לימא 
מי יימר דמיזדקק לה בעל!?
הת  כד¯·  ÒÁÙמשמיה ד¯·‡,
דאמר ¯·  ÒÁÙמשמיה ד¯·‡:
כל הנודרת 
על דעת בעלה היא נודרת.
1

32

4

5

מז.

דף מז.

ובגשמי מפני הגשמי;
והצנועי מפשילי במקל לאחוריה ;
והא הכא,
דכי מיכוי איסורא דאורייתא איכא,
כי לא מיכוי  שרי ¯· ÔÂÚÓ˘ Èלכתחילה!?
אלא אמר ¯·‡* :
הנח לנר ,שמ  ,ופתילה 
הואיל ונעשופח בסיס לדבר האסור.
1211

6

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯· ÈÒ‡ Èאמר ¯·ÔÁÂÈ È
אמר ¯· ‡ÈÁ Èאמר ¯·:ÒÂÓÂ¯ È
לי התיר ¯· Èלטלטל מחתה באפרה.
אמר ליה ¯· ‡¯ÈÊ Èל¯·:ÈÒ‡ È
מי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והתנ )כא כא:א(:
נוטל אד אתפט בנו והאב בידו,
וכלכלהצ והאב בתוכה;
ואמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בכלכלה מלאה פירות עסקינ ;
טעמא  דאית בה פירי,
הא לית בה פירי  לא!?
" ֶא ׁ ְש ּת ֹו ַמם ְּכ ׁ ָש ָעה חֲ ָדה" )דניאל ד,טז( ואמר:
הכא נמי  דאית בה קרטי .
אמר ‡·:ÈÈ
קרטי בי ¯· Èמי חשיבי?
וכי תימא  חזו לעניי;
והתניא:
בגדי עניי  לעניי,
בגדי עשירי  לעשירי,
אבל דעניי לעשירי  לא!?
13

תא שמע )ש(:
נשאלי לנדרי בשבת לצור ,השבת;
ואמאי?
לימא מי יימר דמזדקק ליה חכ!?
הת  אי לא מיזדקק ליה חכ  סגיא ליה בשלשה הדיוטות,
הכא  מי יימר דמיזדקק ליה חכ.
פו

7

רמי ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
מי אמר ¯· ÔÂÚÓ˘ Èכבתה מותר לטלטלה,
כבתה  אי ,
לא כבתה  לא,
מאי טעמא?
דילמא בהדי דנקיט לה כבתה?
הא שמעינ ליה ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
דבר שאי מתכוי  מותר,
דתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
גורר אד מטה ,כסא,פז וספסל,
ובלבד שלא יתכוי לעשות חרי?!%
כל היכא דכי מיכוי איכא איסורא דאורייתא 
כי לא מיכוי  גזר ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמדרבנ ;
כל היכא דכי מיכוי איכא איסורא דרבנ 
כי לא מיכוי  שרי ¯· ÔÂÚÓ˘ Èלכתחילה.
מתיב ¯·‡ )כלאי ט:ה(:
מוכרי כסות מוכרי כדרכ ,
ובלבד שלא יתכוי בחמה מפני החמה,
8

9

10

רש"י

 .ÌÎÁ ‰ÈÏ ˜˜„ÊÓ„ ¯ÓÈÈ ÈÓ 1שימצא חכ שיזקק לו ביו''ט לראות א מו
קבוע הוא או לא:
 .ÌÈ¯„ ÔÈ¯ÈÙÓ 2בעל לאשתו:
 .ÌÈ¯„Ï ÔÈÏ‡˘Â 3לחכ להתיר :
 .˙·˘ Í¯ÂˆÏ Ô‰˘ 4כגו נדר שלא יאכל היו:
 .È‡Ó‡Â 5מותרת לאכול ואפי' שרי לה בעל ליתסר לה משו מוקצה דהא אסחה
דעתה ואמרה מי יימר דמזדקק לה בעל:
 .‰ÏÚ· ˙Ú„ ÏÚ 6ע''מ א ירצה הבעל וסמכה עליה דמזדקק לה ביו שמעו:
 .'ÂÎ ¯ÓÈÈ ÈÓ ‡Î‰ 7והדיוטות לא מצו למישרייה לבכור אלא במו הידוע לכל
כגו מחוסר אבר:
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‡¯ÂÒÈ‡ 8כיבוי אב מלאכה הוא חרי %ליכא איסור דאורייתא דחופר
כלאחר יד הוא דחופר דאמר לקמ תולדה דחורש וחייב ה''מ חופר כדרכו במרא
וקרדו:
 .ÔÎ¯„Î ÔÈ¯ÎÂÓ 9ואפי' של כלאי לובשו להראותו בשוק:

14

15

16

17

18

19
20

אלא אמר ‡·:ÈÈ
1

רש"י

 .ÔÈÂÎ˙È ‡Ï˘ „·Ï·Â 10להנאת חימו והא ר''ש היא מדאזיל בתר כוונה:
 .¯ÂÒ‡‰ ¯·„Ï 11לשלהבת דבכי האי מוקצה מודה ר''ש שהכלי טפל לשלהבת
בעודה בו ולאו משו דחייש לכבייה:
 .ÒÈÒ· 12מושב את כנו מתרגמינ בסיסיה:
 .‰˙ÁÓ ÏËÏËÏ È·¯ ¯È˙‰ ÈÏ ÒÂÓÂ¯ ¯''‡ 13של לבונה באפרה קס''ד באפרה
ע אפרה קאמר שהאפר מוקצה ולא היו צריכי לו ואשמעינ דאגב מחתה
דאיכא תורת כלי עליה טלטלה ע אפרה:
 .Ì„‡ ÏËÂ 14הכלכלה בשבת והאב בתוכה:
 . ‡Ï È¯Ù ‡ÎÈÏ ‡‰ 15דכלי נעשה בסיס לאב וטפלה לו ובטל תורת כלי דידיה
והכי נמי נעשית מחתה בסיס לאפר ורבי יוחנ שמעי' ליה לעיל דכדר' יהודה
סבירא ליה:
 .ÔÈË¯˜ ‰È· ˙È‡„ 16שנשתיירו מ האור ולבונה דחזיא להריח ואגב לבונה
מטלטל למחתה ע אפרה דומיא דכלכלה מלאה פירות והאב בתוכה:
 .ÔÈË¯˜ 17של שיור לבונה:
 .È·¯ È· 18דנשיא ועשיר הוה מי חשיבי:
 .ÌÈÈÚ È„‚· 19שלש על שלש או שחוט עבה הוו בגדי לעניי לעני טומאה:
 .ÌÈ¯È˘Ú È„‚· 20שלשה על שלשה הוו בגדי לעשירי וכל שכ לעניי אבל
בגדי עניי לעשירי לא הוה בגד גבייהו ולא מקבלי טומאה הכא נמי בי רבי
בטלי קרטי :
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כירה פרק שלישי שבת

קטו

מידי דהוה אגר 2של ריעי.
אמר ¯·‡:
שתי תשובות בדבר:
חדא 
גר 2של ריעי  מאיס,
והאי  לא מאיס!
ועוד 
גר 2של ריעי  מיגלי,
והאי מיכסי!?
2

דף מז:

¯· È‡ÓÈÒ Èאומר:
קר עגולה  חייב,
קר פשוטה  פטור!?
אינהו דאמור כי האי תנא,
דתניא:
מלבנות המטה ,וכרעות המטה,
ולווחי של סקיבס 
לא יחזיר ,וא החזיר  פטור * אבל אסור,
ולא יתקע ,וא תקע  חייב חטאת;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
א היה רפוי  מותר.
13

15

14

16

17

מז:

3

18

אלא אמר ¯·‡:
כי הוינ בי ¯·  ÔÓÁהוה מטלטלינ כנונא אגב קיטמא,
וא 2על גב דאיכא עליה שברי עצי.
מיתיבי:
ושוי שא יש בה שברי פתילה 
שאסור לטלטל!?
אמר ‡·:ÈÈ
בגלילא שנו.
4

5

6

7

 Ï‡ÂÓ˘ ¯· ÈÂÏאשכחינהו ל¯· ‡·‡ Èו‡ÈÈÁ ¯· ‡Â‰ ·¯Ï
דהוו קיימי אפיתחא דבי ¯· .‡Â‰
אמר להו :מהו להחזיר מטה של טרסיי בשבת?
אמרו ליה :שפיר דמי.
אתא לקמיה ד¯·  ,‰„Â‰Èאמר:
הא ¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו:
המחזיר מטה של טרסיי בשבת  חייב חטאת!?
מיתיבי:
המחזיר קנה מנורה בשבת  חייב חטאת,
קנה סיידי  לא יחזיר,
וא החזיר  פטור אבל אסור;
8

9

10

11

12

רש"י

בי ¯·  ‡ÓÁהוה מטה גללניתא,
הוה מהדרי לה ביומא טבא.
אמר ליה ההוא מדרבנ ל¯·‡ :מאי דעתי,,
בני מ הצד הוא,
נהי דאיסורא דאורייתא ליכא 
איסורא דרבנ מיהא איכא!?
אמר ליה :אנא כ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôסבירא לי דאמר:
א היה רפוי  מותר.
19

20

משנה )ז(:
נותני כלי תחת הנר לקבל ניצוצות;
ולא ית לתוכו מי מפני שהוא מכבה.
גמרא:
והא קמבטל כלי מהיכנו!?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
ניצוצות אי בה ממש.
21

22

ולא יתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה.
לימא תנ סתמא כ¯· ÈÒÂÈ Èדאמר:
1

 .ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 1הא דשרי ליה לטלטל מחתה באפרה משו דאפרה מאיס
עליה לראותו והוי כגר 2של רעי דתניא במסכת ביצה )לו (:מותר להוציאו
לאשפה שבחצר:
 .Û¯‚ 2כלי חרס המוכ לכ:,
 .ÈÒÎÈÓ 3כל מחתות מכוסות ה ויש בה נקבי להוציא הריח:
 .‡ÂÎ 4כלי נחשת שמביאי בו האור לפני שרי להתחמ:
 .‰ÈÓË˜ ·‚‡ 5שהיו צריכי לאפרו לכסות רוק או צואה וא''ת מה צד איסור יש
כא היינו רבותא דאע''ג דאיכא עליה שברי עצי והא דר' רומנוס נמי האי
מחתה באפרה דקאמר מחתה בשביל אפרה שהיה צרי ,לו ודעתייהו עליה
מאתמול ורבותא אשמעינ )כיו ( אע''ג דאיכא עליה שברי עצי דהוי ככלכלה
של פירות והאב בתוכה:
 .ÔÈÂ˘Â 6ר' יהודה ור''ש שנחלקו בנר יש :
 .Â˘ ‡ÏÈÏ‚· 7שחשובות לה שברי פתילה שאי בגדי של פשת מצויי לה
הלכ ,לא בטלי ונעשה נר בסיס לה :
 .ÌÈÈÒ¯Ë 8צורפי נחשת או גרדיי והולכי מעיר לעיר למלאכת ונושאי עמה
מטות של פרקי:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ 9הוא תחלתו וגמרו ונמצא עושה כלי וחייב משו מכה בפטיש
אב לכל גומרי מלאכה ולא משו בני דאי בני בכלי:
 .‰¯ÂÓ ‰˜ 10שיוצאי ממנה קני לנרות הרבה ונוטלי הימנה ובשעת הצור,
מחזירי אותו:
 .ÔÈ„ÈÈÒ Ï˘ ‰˜ 11הטחי ומלבני הבית בסיד יש לה קני של פרקי ונות
מטלית בראשה ושורי בסיד המחוי וטח את הבית וכשהוא טח מלמטה אי
אפשר לו אלא בקנה קצר וכשהוא הול ,ומגביה מוסי 2קנה על קנה ומאריכו:

רש"י

 .¯ÂËÙ 12שאי זה גמרו שהרי צרי ,לחזור ולפרקו תמיד:
 .‰ËÂ˘Ù Ô¯˜Â ‰ÏÂ‚Ú Ô¯˜ 13שניה מי כלי זמר והוא עשוי נקבי נקבי
ככברה ומכניס בה חלילי ומוציאי קולות הרבה קר עגולה מעשה אומ הוא
וצרי ,לתקוע בנקבי בחוזק והויא מלאכה ובקר פשוט מכניסו בריוח ודרכ
לפרק תמיד ופטור קתני מיהת בקני מנורה דחייב והוא הדי למטה של
טרסיי:
 .Â‰È‡ 14רבי אבא ורב הונא בר חייא:
 .‡˙ È‡‰ ÈÎ ¯ÂÓ‡„ 15כרבי שמעו דמתיר לכתחלה:
 .‰ËÓ‰ ˙Â·ÏÓ 16כעי רגלי קטני ויש לה בית קיבול ומכניס לתוכ ראשי
כרעי המטה שלא ירקבו באר:%
 .Ò·È˜Ò Ï˘ ÌÈÁÂÂÏ 17ע %קט כמי ד 2שתוקעי בקשת שקורי אבלשטר''א
שעליו מוש ,הח:%
 .Ú˜˙È 18בחוזק על ידי יתדות שקורי קויינ''ש :
 .‡˙ÈÏÏ‚ ‰ËÓ 19טירנדי'' והוא כעי של טרסיי:
 .„ˆ‰ ÔÓ 20מפני שאינה תקועה ומהדקה בחוזק קרי לה מ הצד כלומר ע''י
שינוי:
 .ÂÎÈ‰Ó ÈÏÎ ÏË·Ó ‡˜ ^‡‰Â 21דלא יוכל ליטלו מש כל היו דנעשה בסיס
לניצוצות לימא תהוי תיובתיה דרב חסדא דאסר בפירקי )מג:(.
 .˘ÓÓ Ô‰· ÔÈ‡ 22משכבו ומותר ליטל :
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כירה פרק שלישי שבת

קטז

גור לכיבוי  אסור?
ותסברא?
אימור דאמר ¯·  ÈÒÂÈ Èבשבת,
בערב שבת  מי אמר?
וכי תימא  הכא נמי בשבת;
והתניא:
נותני כלי תחת הנר לקבל ניצוצות בשבת,
ואי צרי ,לומר בערב שבת,
ולא ית לתוכו מי מפני שהוא מכבה מערב שבת,
ואי צרי ,לומר בשבת!?
אלא אמר ¯· ‡˘:È
אפילו תימא ¯·,Ô
שאני הכא  מפני שמקרב את כיבויו.
2

3

4

5

6

הדרן עלך כירה

רש"י

 .ÈÒÂÈ È·¯Î 1בכל כתבי הקדש דקתני עושה מחיצה בכל הכלי בי מלאי בי
ריקני כדי שלא תעבור הדליקה רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשי מלאי מי
שאי יכולי לקבל האור וה מתבקעי ומכבי את הדליקה:
 .˙·˘ ·¯Ú· 2כגו זה שנות המי מבעוד יו בכלי תחת הנר:
 .ÈÓ ‡Î‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 3אי נותני לתוכו מי בשבת קאמר ור' יוסי היא:
 .‡È˙‰Â 4אפילו בע''ש אסור ואי לגר כיבוי מדמית לה אפילו כרבי יוסי לא
מיתוקמה דבע''ש לא אמר רבי יוסי:
 .È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 5מתניתי אפילו לרבנ דלא דמי לגר כיבוי דהת כי מטי
דליקה לכלי דליקה הוא דפקע להו וגרמא בעלמא הוא אבל זה שנת המי
ממש תחת הנר מכבה ממש הוא וגזירה מבעוד יו אטו משחשכה:
 .ÂÈÂ·ÈÎ ˙‡ ·¯˜Ó˘ 6זימ כיבוי להדיא והוה ליה מכבה ממש אי הוה יהיב ליה
בשבת:
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דף מז:

במה טומנין פרק רביעי שבת

קיז

פרק רביעי  -במה טומנין

דף מח.

אמר ליה:
הת  אוקומי קא מוקי,
הכא  אולודי קא מוליד.
הדר חזייה דפרס דסתודר אפומיה דכובא,
ואנח נטלא עילויה,
נזהיה ¯·.‰
אמר ליה ¯· :‡¯ÈÊ Èאמאי!?
אמר ליה :השתא חזית.
לסו 2חזייה דקא מעצר ליה.
אמר ליה :מאי שנא מפרונקא?
אמר ליה:
הת  לא קפיד עילויה,
הכא  קפיד עילויה.
12

משנה )א(:
במה טומני  ,ובמה אי טומני ?
אי טומני 
לא בגפת ,ולא בזבל,
לא במלח ,ולא בסיד ,ולא בחול,
בי לחי בי יבשי .
ולא בתב  ,ולא בזגי  ,ולא במוכי  ,ולא בעשבי ,
בזמ שה לחי ,
אבל טומני בה כשה יבשי .
1

2

3

5

4

13

14

15

16

17

18

גמרא:
איבעיא להו:
גפת של זיתי תנ ,
אבל דשומשמי שפיר דמי;
או דילמא 
דשומשמי תנ ,
וכל שכ דזיתי?
תא שמע:
דאמר ¯· ‡¯ÈÊ Èמשו חד „·:È‡È È·¯ È
קופה שטמ בה 
אסור להניחה על גפת של זיתי,
שמע מינה  של זיתי תנ .
לעול אימא ל ,
לעני הטמנה דשומשמי נמי אסור,
מח .לעני * אסוקי הבלא 
דזיתי  מסקי הבלא,
דשומשמי  לא מסקי הבלא.

א

ולא בתבן וכו'.
בעא מיניה ¯· ‡„‡ ·¯  ‰˙Óמ‡·:ÈÈ
מוכי שטמ בה ,
מהו לטלטל בשבת?
אמר ליה:
וכי מפני שאי לו קופה של תב ,
עומד ומפקיר קופה של מוכי !?
לימא מסייע ליה:
טומני בגיזי צמר ,ובציפי צמר,
ובלשונות של ארגמ  ,ובמוכי ,
ואי מטלטלי אות ?
אי משו הא  לא איריא,
הכי קאמר 
א לא טמ בה  אי מטלטלי אות .
אי הכי  מאי למימרא!?
מהו דתימא?
חזי למזגא עלייהו;
19

20

6

21

22

23

24

7

8

25

¯· ‰ו¯· ‡¯ÈÊ Èאיקלעו לבי ריש גלותא,
חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומא,
נזהיה ¯·.‰
אמר ליה ¯·:‡¯ÈÊ È
מאי שנא ממיח על גבי מיח!?
9

1

10

11

רש"י

 .ÔÈÓÂË ‰Ó· :'È˙Ó .ÔÈÓÂË ‰Ó· – ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù 1הבא לסלק קדירה מעל
גבי כירה ולטומנה בדבר אחר ואמרו חכמי אי טומני בדבר המוסי 2הבל אלא
בדבר המעמיד הבל מי הוא המוסי 2ואסור:
 .˙Ù‚ 2פסולת של בית הבד של שמ שהוא כנוס יחד וח מאד:
 .ÔÈÁÏ 3יש בה הבל הרבה יותר מיבשי :
 .ÔÈ‚Ê 4פסולת של יקב יי :
 .ÔÈÎÂÓ 5כל דבר ר ,קרוי מוכי כגו צמר גפ ותלישי צמר ר ,של בהמה וגרירת
בגדי בלויי:
 .‰· ÔÓË˘ ‰ÙÂ˜ :'Ó‚ 6שנות בה מוכי וטומ בה קדירה:
 .‰ÓË‰ ÔÈÚÏ 7לטומנו בתוכה:
 .‡Ï·‰ È˜ÂÒ‡ 8כגו זה שהטמי בדבר אחר והניח קופה על הגפת דליכא אלא
שהגפת מעלה הבל למעלה ומרתיח קדרה שבקופה:
 .‡ÓÂ˜ÓÂ˜„ ‡ÓÂÙ‡ 9מיח של חמי והכוזא היתה מלאה צונ :
 .‰È‰Ê 10גער בו:
 .ÌÁÈÓ È·‚ ÏÚ ÌÁÈÓÓ ‡˘ È‡Ó 11דתניא בברייתא בסו 2פרקי דשרי:

רש"י

 .ÌÈ˜ÂÓ ÈÓÂ˜Â‡ Ì˙‰ 12שהמיח העליו ג בו יש מי חמי והתחתו אינו
אלא מעמיד חומו שלא יפיג:
 .¯„Â˙Ò„ 13סודר של ראש:
 .‡·ÂÎ„ 14קנק :
 .‡ÏË 15כלי ששואבי יי מ הכובא:
 .¯ˆÚ ‡˜„ 16שהיה סוחטו מ המי שנבלעו בו:
 .‡˜Â¯ÙÓ ‡˘ È‡Ó 17בגד העשוי לפרוס על הגיגית שפורסי אותו בשבת:
 .‰ÈÏÚ „ÈÙ˜ ‡Ï 18א שרוי במי שהרי לכ ,עשוי ולא אתי לידי סחיטה:
 .ÔÈÎÂÓ 19אינ אלא לעשות מה לבדי שקורי פלט''ר ומוקצי ה למלאכה
ואסור לטלטל ואלו שטמ בה מי אמרינ יחד להטמנה ואיכא תורת כלי עליה
ומותר לטלטל בשבת או לא:
 .ÍÎÏ ¯È˜ÙÓÂ „ÓÂÚ 20קופה של מוכי שדמיה יקרי אי דר ,בכ ,ולא בטלי
להטמנה:
 .¯Óˆ Ï˘ ÈÊÈ‚ 21כמות שנגזזו:
 .¯Óˆ ÈÙÈˆ 22לאחר שנפצוה ושטחוה כמי מחצלות משטיחי :
 .˙ÂÂ˘Ï 23לאחר שצבע וסורקי אות כעי לשונות ארוכי לטוות :
 .Ô˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡Â 24קס''ד דהכי קאמר ואע''פ שטמ בה אי מטלטלי
אות :
 .'ÂÎ Ô‰· ÔÓË ‡Ï Ì‡ 25ומילי מילי קתני ברישא אשמועינ דטומני בה דלא
מוספי הבלא ואשמועינ סיפא דסת מוכי מוקצות נינהו אבל הני דטמ בה
הוי כמי שיחד לכ:,
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קיח

קמשמע ל .

דף מח:

אלמא 
שלא בשעת מלאכה  נמי חיבור.
ורמינהו )כלי כ:ג(:
מקל שעשאוה יד לקורדו 
חיבור לטומאה בשעת מלאכה;
בשעת מלאכה  אי ,
שלא בשעת מלאכה  לא!?
אמר ליה:
הת שלא בשעת מלאכה 
אד עשוי לזורקו לבי העצי;
הכא שלא בשעת מלאכה 
נמי ניחא ליה דאי מיטנפו  הדר מחוור להו.
14

¯·  ‡„ÒÁשרא לאהדורי אודרא לבי סדיא בשבתא.
איתיביה ¯·  ‡„ÒÁ ¯· ÔÁל¯· :‡„ÒÁ
מתירי בית הצואר בשבת,
אבל לא פותחי ;
ואי נותני את המוכי 
לא לתו ,הכר ולא לתו ,הכסת ביו טוב,
ואי צרי ,לומר בשבת!?
לא קשיא,
הא  בחדתי,
הא  בעתיקי.
תניא נמי הכי:
אי נותני את המוכי 
לא לתו ,הכר ולא לתו ,הכסת ביו טוב,
ואי צרי ,לומר בשבת;
נשרו  מחזירי אות בשבת,
ואי צרי ,לומר ביו טוב.
2

3

4

5

6

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
הפותח בית הצואר בשבת 
חייב חטאת.
מח :מתקי 2לה ¯· * :‡‰Î
מה בי זהב למגופת חבית!?
אמר ליה ¯·‡:
זה  חיבור,
וזה  אינו חיבור.
7

15

17

18

19

20

ב ‡¯ÂÒמתנו לה להא שמעתא משמיה ד¯· ,‡„ÒÁ
ב ‡˙È„·ÓÂÙמתנו משמיה ד¯· ,‡‰Î
ואמרי לה משמיה ד¯·‡:
מא תנא הא מלתא דאמור ¯·:Ô
כל המחובר לו  הרי הוא כמוהו?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
¯· ¯È‡Ó Èהיא,
דתנ )כלי ה:ג(:
בית הפ ,,ובית התבלי  ,ובית הנר שבכירה 
מטמאי במגע ואי מטמאי באויר,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמטהר.
בשלמא ל¯· ÔÂÚÓ˘ È
קסבר  לאו ככירה דמו;
אלא ל¯· ¯È‡Ó È
אי ככירה דמו  אפילו באויר נמי ליטמו!
אי לאו ככירה דמו  אפילו במגע נמי לא ליטמו!?
21

22

8

23

9

24

25

10

רמי ליה ¯· ‰ÈÓ¯È Èל¯·:‡¯ÈÊ È
תנ )עקצי ב:ו(:
שלל של כובסי  ,והבגדג שהוא תפור בכלאי 
חיבור,ד עד שיתחיל להתיר;
11

16

26

12

13

רש"י
14

רש"י

 .‡‚ÊÓÏ 1להיסב עליה :
 .‡È„Ò È·Ï ‡¯„Â‡ È¯Â„‰‡Ï 2להחזיר מוכי שנפלו מ הכר לתוכ :
 .¯‡Âˆ‰ ˙È· ÔÈ¯È˙Ó 3שדר ,הכובסי לקושר :
 .ÔÈÁ˙ÂÙ ‡Ï Ï·‡ 4לכתחילה דהשתא עביד ליה מנא:
 .È˙„Á· 5שלא היו מעול לתוכו אסור דהשתא עביד ליה מנא:
 .È˜È˙Ú· 6להחזירו לכר זה שנפלו ממנו:
 .¯‡Âˆ‰ ˙È· Á˙ÂÙ‰ 7של חלוק לכתחילה:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ 8דהשתא קמשוי ליה מנא וחייב משו מכה בפטיש והיינו גמר
מלאכה:
 .˙È·Á ˙ÙÂ‚ÓÏ ÂÊ ÔÈ· ‰Ó 9דתניא בפרק חבית שנשברה )לקמ קמו (.מביא אד
חבית ומתיז את ראשה בסיי 2ומניחה לפני האורחי:
 .‰ÙÂ‚Ó 10אינה מ החבית עצמו ואע''פ שדבוקה בו אינו חשוב חיבור שהרי
לינטל עומדת אבל הבגד כשנארג כולו חבור:
 .ÌÈÒ·ÂÎ Ï˘ ÏÏ˘ 11דרכ לשלול הבגדי זה ע זה קטני ע הגדולי כדי
שלא יאבדו:
 .ÌÈ‡ÏÎ· Â¯Ù˙˘ „‚·Â 12וה שתי חתיכות של בגד צמר שתפרו בחוט של
פשת דודאי סופו ליקרע ולהפרד זה מזה משו איסור כלאי וכ שלל של
כובסי סופ להפרד אפ''ה חיבור לטומאה וא נטמא זה נטמא זה:
 .¯È˙‰Ï ÏÈÁ˙È˘ „Ú 13דמעשה מוציא מיד מעשה וכיו שהתחיל להתיר גלי על
ידי מעשה דלאו חד בגד הוא:

˘ .‰Î‡ÏÓ ˙Ú˘· ‡Ïכגו שלל של כובסי שלא הוצר ,לשוללו אלא משו
שעת כיבוס ואפילו הכי חשיב ליה חיבור אחר כיבוס:
 .Ï˜Ó 15של עצי בעלמא:
 .ÌÂ„¯˜Ï „È Â‡˘Ú˘ 16שלא קבעו לתוכו:
 .¯Â·ÈÁ 17בשעת מלאכה ואע''פ דבאנפי נפשיה פשוטי כלי ע %לא מקבלי
טומאה הכא בית יד הוא ונתרבו ידות לכל תורת כלי או האוכל בפ' העור
והרוטב )חולי קיח:(.
 .Â˜¯ÂÊÏ 18למקל ומצניע הקורדו לבדו:
 .Â‰Ï ‡ÁÈ 19שיהו שלולי :
 .Â‰Ï ¯ÂÂÁÓ ¯„‰ ÈÙËÈÓ È‡„ 20ע''י השלל הזה:
 .ÔÈ˙ÚÓ˘ ‡‰Ï 21דלקמיה מא תנא להא כו' .כל המחובר לו כגו שלל של
כובסי דאמר לעיל חיבור ונטמא א 2זה שלא נגעה בו הטומאה ואי לאו דחיבור
הוא הוי טהור ואע''ג דנגע בהאי דאי כלי מקבל טומאה אלא מאב הטומאה:
 .‰¯ÈÎ·˘ ¯‰ ˙È·Â ÔÈÏ·˙‰ ˙È·Â ÍÙ‰ ˙È· 22כירה זו מיטלטלת היא ומחוברי
לה כלי חרס קטני .בית הפ ,שמושיבי בתוכו שמ להפשיר:
 .Ú‚Ó· ÔÈ‡ÓËÓ 23א נפלה טומאה באויר או לאויר הכירה ונגעה הטומאה
לשולי הכירה נטמאו ג אלו או נגעה טומאה לשוליה של אלו נטמאת הכירה:
 .ÔÈ‡ÓËÓ ÔÈ‡Â 24בטומאת הכירה כלומר בטומאת האויר שא נפל שר %באויר
הכירה ולא נגעה הטומאה בדופניה היא טמאה דכלי חרס מטמא באויר וה
טהורי שאינ חיבור לה אלא לעני מגע כדמפרש טעמא לקמיה:
 .¯‰ËÓ ÔÂÚÓ˘ '¯Â 25במגע את מי שלא נגעה בו הטומאה דכל חד כלי באנפי
נפשיה הוא אלמא לרבי מאיר חיבור ופליגי עליה:
 .ÂÓËÈÏ ¯ÈÂ‡· 'ÈÙ‡ 26מחמת כירה א נטמאת כירה מאוירה בלא נגיעה:
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קיט

לעול,
לאו ככירה דמו,
ו¯· Ôהוא דגזרו בהו.
אי גזרו בהו 
אפילו באויר נמי ליטמו!?
עבדו בהו ¯· Ôהיכרא,
כי היכי דלא אתי למשר 2עליה תרומה וקדשי.
1

2

תנו רבנ :
מספורת של פרקי ,ואיזמל של רהיטני,
חיבור לטומאה ,ואי חיבור להזאה.
מה נפש,,
אי חיבור הוא  אפילו להזאה נמי!
אי לאו חיבור הוא  אפילו לטומאה נמי לא!?
ו
אמר ¯·:‰
דבר תורה:
בשעת מלאכה  חיבור,
בי לטומאה ,בי להזאה,
ושלא בשעת מלאכה  אינו חיבור,
מט .לא לטומאה ,ולא להזאה; *
וגזרו ¯· Ôעל טומאה שלא בשעת מלאכה 
משו טומאה שבשעת מלאכה,
ועל הזאה שבשעת מלאכה 
משו הזאה שלא בשעת מלאכה.
3

5

4

6

7

דף מט.

ממרטא דביני אטמי.
והא דתני ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
טומני בכסות יבשה ,ובפירות יבשי ,
אבל לא בכסות לחה ,ולא בפירות לחי ;
כסות לחה מחמת עצמה  היכי משכחת לה!?
ממרטא דביני אטמי.
10

משנה )א(:
טומני בכסות ובפירות,
בכנפי יונה ,ובנסורת של חרשי,
ז
ובנעורת של פשת ;
¯· ‰„Â‰È Èאוסר בדקה ומתיר בגסה.
13

1211

14

גמרא:
אמר ¯·:È‡È È
תפילי צריכי גו 2נקי כאלישע בעל כנפי.
ח
מאי טעמא?
‡· ÈÈאמר :שלא יפיח בה ;
¯·‡ אמר :שלא ייש בה .
ואמאי קרי ליה בעל כנפי?
שפע אחת גזרה מלכות הרשעה שמדט על ישראל 
שכל המניח תפילי  ינקרו את מוחו.
והיה אלישע מניח ויוצא לשוק,
ראהו קסדור אחד  ר %מפניו ,ור %אחריו,
וכיו שהגיע אצלו  נטל מראשו ואחז בידו,
אמר לו :מה זה ביד?,
אמר לו :כנפי יונה.
פשט את ידו ,ונמצאו כנפי יונה.
לפיכ ,קורי אותו  אלישע בעל כנפי.
ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות?
משו דאמתיל כנסת ישראל ליונה,
שנאמר )תהלי סח,יד(ַּ " :כנְ ֵפי ֹיונָ ה נ ְֶח ּ ָפה ַב ֶּכ ֶסף" וגו',
מה " ֹיונָ ה"  כנפיה מגינות עליה,
א 2ישראל  מצות מגינות עליה .
15

16

17

18

בזמן שהן לחין.
איבעיא להו:
לחי מחמת עצמ ;
או דילמא 
לחי מחמת דבר אחר?
תא שמע )כא (:
לא בתב  ,ולא בזגי ,ולא במוכי  ,ולא בעשבי,
בזמ שה לחי ;
אי אמרת בשלמא לחי מחמת דבר אחר 
שפיר;
אלא אי אמרת לחי מחמת עצמ 
מוכי לחי מחמת עצמ  היכי משכחת לה?
8

19

20

9

רש"י
רש"י

 .Â‰· Â¯Ê‚„ 1דליהוו חיבור מדרבנ :
 .‡¯ÎÈ‰ Ô·¯ Â‰· „Â·Ú 2דלא עבדו להו ככירה ממש ליטמא באויר כי היכי
דלידעו שחיבור מדבריה ולא לשרו 2על טומאת תרומה וקדשי:
 .ÈËÈ‰¯ Ï˘ ÏÓÊÈ‡ 3פליינ''א שממחקי בה את התריסי ונותני הברזל לתו,
דפוס של ע %המתוק לו ולאחר מלאכתו נוטלו הימנו:
 .‰‡ÓÂËÏ ¯Â·ÈÁ 4נטמא זה טמא זה:
 .‰‡Ê‰Ï ¯Â·ÈÁ ÔÈ‡Â 5וצרי ,להזות על שניה:
 .‰Î‡ÏÓ ˙Ú˘· ‡Ï˘ ‰‡ÓÂË‰ ÏÚ Â¯Ê‚Â 6שיהא חיבור:
 .‰Î‡ÏÓ ˙Ú˘·˘ ‰‡Ê‰ ÏÚÂ 7שלא יהא חיבור הלכ ,חיבור לטומאה לעול
ואי חיבור להזאה כלל:
 .ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÁÏ 8מחממות טפי מלחי מחמת משקי שנופלי עליה
משיבשו:
 9ה''ג :‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÁÏ ÔÈÎÂÓ

 .ÈÓË‡ ÈÈ·„ ‡Ë¯ÓÓ 10מצמר הנמרט מבי ירכותיה של בהמה שהוא מלא
זיעה והוא לח מעצמו להכי קרי ליה מרטא דלאו בר גיזה הוא:
 .˙¯ÂÚ :'È˙Ó 11דק דק שנוערי מ הפשת וקורי ארישט''ש :
 .˙¯ÂÒ 12שמנסרי הנגרי מ העצי:
 .˙Â¯ÈÙ·Â 13כגו חטי וקטניות:
 .‰ÂÈ ÈÙÎ 14נוצה:
 .ÁÈÙÈ ‡Ï˘ :'Ó‚ 15שיכול להעמיד עצמו בשעת הרוח:
 .Ô‰· Ô˘ÈÈ ‡Ï˘ 16שמא יפיח או יראה קרי אבל א יכול להזהר שלא ייש בה
כל הגופי נקיי בהפחה שיכולי להעמיד עצמ :
 .ÂÁÂÓ ˙‡ Â¯˜È 17שהוא תחת התפילי ינקרו לשו ניקור עיני:
 .¯Â„Ò˜ 18מנישטרא''ל שהיה ממונה על כ:,
 .‰ÂÈ ÈÙÎ 19כדמפרש לקמיה מפני שה מצות וה מגיני לישראל והויא לה
ככנפי ליונה שהיא נמשלת ליונה והמצות ככנפי:
 .‰ÈÏÚ ˙ÂÈ‚Ó ‰ÈÙÎ 20מ הצנה ומכל עו 2ואד הבא עליה היא נלחמת ומכה
בראש גפה מה שאי כ בשאר עופות:
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בנסורת של חרשין וכו'.
איבעיא להו:
¯·,‰„Â‰È È
אנסורת של חרשי קאי,
או אנעורת של פשת קאי?
תא שמע :דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
נעורת של פשת דקה  הרי היאי כזבל;
שמע מינה  אנעורת של פשת קאי?
שמע מינה.

אבל של אומ  קפיד עלייהו.
אמר להו ¯·:‡ÓÁ ¯· ‡ÈÁ È
מט :כ ,אמר ¯·* :ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
אבא שלחא הוה,
ואמר :הביאו שלחי ונשב עליה .

1

12

13

14

מיתיבי:
נסרי של בעל הבית  מטלטלי אות ,
ושל אומ  אי מטלטלי אות ;
וא חישב לתת עליה פת לאורחי 
בי כ ,ובי כ  ,מטלטלי !?
שאני נסרי דקפיד עלייהו.
15

משנה )ב(:
טומני בשלחי ומטלטלי אות ,
בגיזי צמר ואי מטלטלי אות ;
כיצד הוא עושה?
נוטל את הכסוי וה נופלות.
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
קופה מטה על צדה ונוטל,
שמא יטול ואינו יכול להחזיר;
ו ÌÈÓÎÁאומרי :נוטל ומחזיר.
2

דף מט:

3

4

5

תא שמע:
עורות בי עבודי ובי שאי עבודי  מותר לטלטל בשבת,
ולאיא אמרו עבודי  אלא לעני טומאה בלבד;
מאי לאו 
לא שנא של בעל הבית ,ולא שנא של אומ !?
לא ,של בעל הבית.
אבל של אומ מאי? אי מטלטלי ?
אי הכי  הא דתני:
ולא אמרו עבודי  אלא לעני טומאה בלבד 
לפלוג וליתני בדידה 
במה דברי אמורי? בשל בעל הבית,
אבל בשל אומ  לא!?
כולה בבעל הבית קמיירי.
16

6

7

8

9

גמרא:
יתיב ¯· È‡ÈÎÚ Ô· Ô˙ÂÈ Èו¯·,¯ÊÚÏ‡ Ô· Ô˙ÂÈ È
ויתיב ¯· ‡ÓÁ ¯· ‡ÈÁ Èגבייהו,
וקא מיבעיא להו:
שלחי של בעל הבית  תנ ,
אבל של אומ ,
כיו דקפיד עלייהו  לא מטלטלינ להו;
או דילמא 
של אומ תנ ,
וכל שכ של בעל הבית?
אמר להו ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· Ô˙ÂÈ È
מסתברא של בעל הבית תנ ,

17

18

19

20

10

11

רש"י

 .Ï·ÊÎ ‡Â‰ È¯‰ 1דמוסי 2הבל:
 .ÔÈÁÏ˘ :'È˙Ó 2עורות כמו והפשיט תרגו וישלח:
 .Ô˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓÂ 3בי שטמ בה בי שלא טמ בה דחזו למזגא עלייהו:
 .Ô˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡Â 4דמוקצות ה לטוות ולארוג:
 .‰˘ÂÚ ‡Â‰ „ˆÈÎ 5זה שטמ בה כיצד יטול קדרתו הואיל ואסור לטלטל
שהרי היא טמונה כולה בה :
 .ÈÂÒÈÎ ÏËÂ 6של קדרה שיש תורת כלי עליה וא 2על גב שה עליה לא איכפת
ל דלא נעשית בסיס לה שאי עשוי אלא לכסות קדרה:
 .ÏËÂÂ ‰„ˆ ÏÚ ‰ËÓ ‰ÙÂ˜ ¯ÓÂ‡ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ 7כשבא ליטול הקדרה
מטה הקופה על צדה:
 .ÏÂËÈ ‡Ó˘ 8הקדרה ויפלו הגיזי שמכא ומכא לתו ,גומא שישבה בה וא
יצטר ,לחזור ולהטמינה לא יוכל לטלטל גיזי לכא ולכא ולעשות גומא
להחזירה בתוכה:
 .¯ÈÊÁÓÂ ÏËÂ 9בגמרא מפרש לה:
 .Ô˙ ·''‰Ú· Ï˘ ÔÈÁÏ˘ :'Ó‚ 10דמותר לטלטל שאי עומדי לימכר ולא קפיד
עלייהו כי מטנפי וחזי למזגא עלייהו:
 .ÔÓÂ‡ Ï˘ Ï·‡ 11שעומדות למוכר קפיד עלייהו הלכ ,לא למזגא קיימי ואי
מטלטלי אות :

כתנאי:
עורות של בעל הבית  מטלטלי אות ,
ושל אומ  אי מטלטלי אות .
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אחד זה ואחד זה  מטלטלי אות .
הדור יתבי וקמיבעיא להו:
הא דתנ )כא ז:ב(:
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת;
כנגד מי?
21

רש"י

 .‰Â‰ ‡ÁÏ˘ 12אומ לעבד עורות:
 .¯Ó‡Â 13בחול:
 .Ô‰ÈÏÚ ·˘Â ÔÈÁÏ˘ Â‡È·‰ 14אלמא לא קפיד:
 .Â‰ÈÈÏÚ „ÈÙ˜„ 15שמא יתקלקלו:
 .ÔÈ„Â·Ú Â¯Ó‡ ‡ÏÂ 16לא הוזכרו לחלק בי עבודי לשאינ עבודי :
 .‰‡ÓÂË ÔÈÚÏ ‡Ï‡ 17דעבודי מקבלי טומאה ולא שאינ עבודי :
 .‰„È„· ‚ÂÏÙÈÏ 18בטלטול גופיה איכא לפלוגי בשל אומ בי עבודי לשאינ
עבודי דעבודי קפיד עלייהו:
 .‡''„· 19דעבודי מותר לטלטל בשל בעה''ב אבל של אומ מאחר שעבד
קפיד עלייהו:
 .È¯ÈÈ‡ ·''‰Ú·· ‰ÏÂÎ 20ומהדר ליפלוגי בבעה''ב דאיירי ביה ולא אשכח
לפלוגי אלא לעני טומאה ואי שבקיה לבעה''ב דאיירי ביה ונקט אומ מפסקה
למילתיה טפי מדהשתא:
 .È·˙È ¯Â„‰ 21הנ ,רבנ דלעיל:
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קכא

דף נ.

אמר להו ¯·:‡ÓÁ ¯· ‡ÈÁ È
כנגד עבודות המשכ .
אמר להו ¯·:¯ÊÚÏ‡ È·¯· Ô˙ÂÈ È
כ ,אמר ¯·:‡ÈÂ˜Ï Ô· ÈÒÂÈ È·¯· ÔÂÚÓ˘ È
כנגד מלאכה ,מלאכתו ,ומלאכת,
שבתורה ארבעי חסר אחת.

ה העלו את הקרשי מקרקע לעגלה,
ואת לא תכניסו מרשות הרבי לרשות היחיד;
ה הורידו את הקרשי מעגלה לקרקע,
ואת לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבי;
ה הוציאו מעגלה לעגלה,
ואת לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד.

בעי ¯· :ÛÒÂÈ

מרשות היחיד לרשות היחיד.
מאי קא עביד!?
‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרווייהו ,ואיתימא ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
מרשות היחיד לרשות היחיד דר ,רשות הרבי.

7

1

2

אכ ּת ֹו" )בראשית לט,יא(,
ש ֹות ְמלַ ְ
"וַ ָ ּיבֹא ַה ּ ַביְ ָתה לַ עֲ ׂ
ממנינא הוא,
או לא?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
וליתי ספר תורה ולימני!
מי לא אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא זזו מש עד שהביאו ספר תורה ומנאו!?
אמר ליה:
כי קא מספקא לי משו דכתיב )שמות לו,ז(:
אכה ָהיְ ָתה ַד ּיָם"  ממנינא הוא,
"וְ ַה ְּמלָ ָ
והא כמא דאמר :לעשות צרכיו נכנס;
או דילמא 
אכ ּת ֹו"  ממנינא הוא,
ש ֹות ְמלַ ְ
עֲ
לַ
ה
ת
"וַ ָ ּיבֹא ַה ּ ַביְ ָ
ׂ
אכה ָהיְ ָתה ַד ּיָם"  הכי קאמר 
והאי "וְ ַה ְּמלָ ָ
דשלי ליה עבידתא?
תיקו.

8

9

3

בגיזי צמר ואין מטלטלין.
אמר ¯·‡:
לא שנו אלא שלא טמ בה ,
אבל טמ בה  מטלטלי אות .
איתיביה ההוא מרבנ בר יומיה ל¯·‡ )כא (:
טומני ...
בגיזי צמר ואי מטלטלי אות ;
כיצד הוא עושה? *
נוטל את הכיסוי ,וה נופלות!?
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
אמר ¯·‡:
לא שנו אלא שלא יחד להטמנה,
אבל יחד להטמנה  מטלטלי אות .
איתמר נמי:
יב
כי אתא ¯· ÔÈאמר ¯· ·˜ÚÈ Èאמר ¯·ÏÂ‡˘ Ô· ÈÒÂÈ È
אמר ¯·:È
לא שנו אלא שלא יחד להטמנה,
אבל יחד להטמנה  מטלטלי אות .
10

11

4

נ.

5

12

13

תניא כמא דאמר :כנגד עבודות המשכ ,
דתניא:
אי חייבי אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכ ,
ה זרעו ,ואת לא תזרעו;
ה קצרו ,ואת לא תקצרו;
6

רש"י

 .ÔÎ˘Ó‰ ˙Â„Â·Ú „‚Î 1אות המנויות ש בפרק כלל גדול היו צריכי למשכ
ופרשת שבת נסמכה לפרשת מלאכת המשכ ללמוד הימנה:
 .‰¯Â˙·˘ 2שכתובי בכל התורה והכי קאמר קרא )שמות כ( לא תעשה כל
מלאכה כמני כל מלאכה שבתורה:
 .Ì˘Ó ÂÊÊ ‡Ï 3לא ידענא היכא איתמר ומיהו ]אפשר[ לעני וי''ו דגחו אתמר
מדפרכינ לה נמי בקדושי גבי וי''ו דגחו ומתרצינ אינהו הוו בקיאי בחסרות
ויתרות ש''מ לעני אותיות איתמר והכא ליכא לשנויי הכי:
 .ÌÈ„ ‰˙È‰ ‰Î‡ÏÓ‰Â ·È˙Î„ ÌÂ˘Ó 4ואי מנינ לתרוייהו הוו ארבעי ומדתנ
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת איכא חד דלא ממנינא ובהני תרי דאיכא
למימר דלא מלאכה נינהו ולא ידענא הי מינייהו נפיק והכי קא מיבעיא ליה
והמלאכה היתה די ממנינא היא ומלאכה ממש קאמר והכי קאמר המלאכה
שהיו עושי היו עושי די לא פחות מ הצור ,ולא יותר מ הצור ,כגו רידודי
טסי לציפוי הקרשי לדי היו מרדדי אות וכ בטווי של יריעות והאי לעשות
מלאכתו הוא דמפיק ומסייע למא דאמר במסכת סוטה לעשות צרכיו נכנס
לשכב עמה אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו ואמר לו עתידי אחי ,ליכתב
על אבני אפוד רצונ ,שימחה שמ ,מביניה כו' או דילמא האי לעשות מלאכתו
מלאכה ממש הוא ומסייע לה לאיד:,
 .ÌÈ„ ‰˙È‰ ‰Î‡ÏÓ‰Â È‡‰Â 5לאו מלאכה היא אלא כדמשמע קרא בהבאת
נדבה וכמא דאמר שלימא ליה עבידתא מלאכת ההבאה שלא היו צריכי עוד
וכל מידי דרמי עליה דאינש קרי ליה עבידתא כדאמרינ במסכת סוטה )לג(.
בטילת עבידתא דאמר סנאה לאייתויא להיכלא ואינו אלא צבא מלחמה להחריב:
 .ÔÈÓÒ Â¯ˆ˜Â ÂÚ¯Ê Ì‰ 6לצבוע תכלת ועורות אילי וטחנו ולשו נמי סמני
לצבוע ואופה דקתני במתני' באבות מלאכות הוא בישול סמני אלא דנקט
סידורה דפת והכי מפרש בפרק כלל גדול )לקמ עד:(:

יג

¯· ‡Èאמר:
בשל הפתק שנו.
תניא נמי הכי:
גיזי צמר של הפתק  אי מטלטלי אות ,
וא התקינ בעל הבית להשתמש בה  מטלטלי אות .
14

15

רש"י

 .Ú˜¯˜ 7רשות הרבי:
 .‰Ï‚Ú 8רשות היחיד שגבוהה י' ורחבה ד':
 .ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ Í¯„ 9דאויר שבי העגלות רשות הרבי:
 .Ô˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓ Ô‰· ÔÓË Ï·‡ 10קס''ד השתא דמילי מילי קתני מתניתי ולאו
אהנ ,דטמ בה קאי:
 .‰ÈÓÂÈ ¯· Ô·¯Ó ‡Â‰‰ 11אותו היו בא לבית מדרשו תחלה:
 .ÈÂÒÈÎ‰ ˙‡ ÏËÂ 12אלמא בהנ ,דטמ נמי קאסר לטלטולי אלא על ידי כיסוי:
 .‰ÓË‰Ï Ô„ÁÈ 13לעול:
 .¯ÓÂ‡ ‡È·¯ 14לעול כדקאמר רבא א טמ בה מותר לטלטל דכמא דיחד
להכי דמו ורבא לאו אמתניתי קאי דמתניתי בגיזי של הפתק דודאי עתיד
להחזיר מש ולא יחד לכ:,
 .˜˙Ù‰ 15מערכה גדולה שעורכי ומושיבי להקצות לסחורה שקורי ט''ש בי
של בגדי בי של צמר בי של חגבי ובשר מלוח:
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קכב

דף נ.

שמע מינה.
תנא ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰קמיה ד¯·:
חריות של דקל שגדר לעצי ,ונמל ,עליה לישיבה 
צרי ,לקשר;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
אי צרי ,לקשר.
הוא תני לה והוא אמר לה:
הלכה כ¯·.Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
2

1

3

איתמר:
¯· אמר :קושר;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :חושב;
ו¯· ‡ ÈÒאמר :יושב,
א 2על פי שלא קישר ,וא 2על פי שלא חישב.
בשלמא ¯·  הוא דאמר כ˙‡ ˜;‡Ó
ו˘ Ï‡ÂÓנמי  הוא דאמר כ¯·;Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
אלא ¯· ‡  ÈÒדאמר כמא !?
הוא דאמר כי האי תנא,
דתניא:
יוצאי בפקורי ובציפא
בזמ שצבע בשמ וכרכ במשיחה;
לא צבע בשמ ולא כרכ במשיחה  אי יוצאי בה,
וא יצא בה שעה אחת מבעוד יו,
א 2על פי שלא צבע בשמ יד ולא כרכ במשיחה 
מותר לצאת בה .
אמר ¯· ‡˘:È
א 2אנ נמי תנינא )כא כ:ה(:
הקש שעל גבי המטה 
לא ינענעו בידו ,אבל מנענעו בגופו;
ואטו היה מאכל בהמה ,או שהיה עליו כר או סדי 
מנענעוטז בידו;
4

5

7

6

8

9

10

11

12

ומא תנא דפליג עליה ד¯·?Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
¯·,‡·È˜Ú Ô· ‡ÈÁ È
דכי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר  È¯ÈÚÊאמר ¯·:‡ÈÁ È
פע אחת הל ‡·È˜Ú Ô· ‡ÈÁ È·¯ ,למקו אחד,
ומצא חריות של דקל שגדרו לשו עצי,
ואמר לה לתלמידיו:
צאו וחשבו כדי שנשב עליה למחר;
ולא ידענא אי בית המשתה הוה ,אי בית האבל הוה;
מדקאמר :אי בית המשתה הוה ,אי בית האבל הוה 
דוקא בית האבל ,או בית המשתה ,דטרידי,
אבל הכא 
קשר  אי  ,לא קשר  לא.
15

16

17

אמר ¯· :‰„Â‰È
מכניס אד מלא קופתו עפר ועושה בה כל צרכו.
דרש  ‡¯ËÂÊ ¯Óמשמיה ד:‰·¯ ‡¯ËÂÊ ¯Ó
והוא שיחד לו קר זוית.
אמרו ¯· Ôקמיה ד¯· :‡ÙÙ
כמא ? כ¯·,Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
דאי כ¯· Ô
האמרי  בעינ מעשה.
אמר להו ¯· :‡ÙÙ
אפילו תימא ¯·,Ô
עד כא לא קאמרי ¯· Ôדבעינ מעשה 
אלא מידי דבר עבידא ביה מעשה,
אבל מידי דלא בר מיעבדא ביה מעשה  לא.
18

19

20

21

13

14

נימא כתנאי:
בכל חפי את הכלי,
חו %מכלי כס 2בגרתקו ;
הא נתר וחול  מותר,
והתניא:
נתר וחול  אסור;
22

23

24

25

רש"י

 .˙ÂÈ¯Á 1ענפי קשי כע %משהוקשו שדראות של לולבי ונפלו עלי שלה
קרי לה חריות:
 .Ô¯„‚˘ 2כל )לקיטת( ]קציצת[ תמרי קרי גדירה:
 .¯˘˜Ï ÍÈ¯ˆ 3לקשר יחד מבעוד יו להוכיח שלישיבה עומדי וא לא
קשר יחד אסור לטלטל למחר דלא הוי יחוד במחשבה:
 .·˘È ¯Ó‡ ÈÒ‡ ·¯Â 4עליה מבעוד יו:
 .·˘ÈÁ ‡Ï˘ Ù''Ú‡Â 5עליה לישב למחר גלי דעתיה דלישיבה קיימי:
 .ÔÈ¯Â˜Ù 6פשת סרוק שנותני על המכה:
 .‡ÙÈˆ· 7צמר מנופ %הנית על המכה:
 .ÔÓ˘· ÔÚ·ˆ˘ ÔÓÊ· 8גלי דעתיה דלמכה קיימי להניח עליה בשבת דלאו
לרפואה נינהו אלא שלא ישרטו מלבושיו את מכתו והוה ליה כמלבוש דעלמא
אבל לא צבע בשמ דלאו מלבוש נינהו הוה ליה משאוי ואי יוצאי בו לר''ה:
 .'ÂÎ Ô‰· ‡ˆÈ Ì‡Â 9היינו כרב אסי דאמר ישב אע''פ שלא קשר ולא חישב:
 .‡È˙ ÈÓ Ô‡ Û‡ 10כרב אסי:
 .˘˜ 11סתמיה לטינא קאי ללבני או להסקה ומוקצה הוא וא היה נתו על
המטה ולא לשכב עליו ובא בשבת לשכב עליו והוצר ,לנענעו ולשוטחו לשכיבה
שלא יהא צבור וקשה:
 .Â„È· ÂÚÚÈ ‡Ï 12שאסור לטלטלו:
 .ÂÙÂ‚· ÂÚÚÓ Ï·‡ 13כלאחר יד:
 .ÔÈ„Ò Â‡ ¯Î ÂÈÏÚ ‰È‰˘ Â‡ 14ששכב עליו מבעוד יו ואע''פ שלא יחדו לכ,
ולא חישב עליו דהיינו כרב אסי:

רש"י

 .‡˙ Ô‡ÓÂ 15דלעיל דאמר צרי ,לקשור ופליג אדרב שמעו :
 .‡Ú„È ‡ÏÂ 16זעירי קאמר לה:
 .È„È¯Ë„ 17ולא יכלו לקשור מבעוד יו והת הוא דשרי בלא קישור אבל
בעלמא לא:
 .¯ÙÚ Â˙ÙÂ˜ ‡ÏÓ ÒÈÎÓ 18לכסות בו צואה ורוק ומערה העפר בביתו לאר%
ונוטלו תמיד לכל צרכיו:
 .˙ÈÂÊ Ô¯˜ ÂÏ „ÁÈÈ˘ ‡Â‰Â 19דהוי כמוכ ועומד לכ ,אבל נתנו באמצע ביתו
למדרס רגלי הרי הוא בטל לגבי קרקעית הבית ומוקצה ואסור:
 .ÔÂÚÓ˘ Ô·¯Î 20דשרי במחשבה בעלמא שאי מעשה מוכיח שעומד לעשות
צרכיו:
 .‰˘ÚÓ „È·ÚÓ ¯·„ 21שב מעשה הוא שיכול לעשות בו מעשה הוכחה:
 .È‡˙Î ‡ÓÈÏ 22הא דרב יהודה במידי דלאו בר מעשה:
 .ÔÈÙÁ 23משפשפי את הכלי בשבת לצחצח :
 .ÔÂ˜˙¯‚· ÛÒÎ ÈÏÎÓ ıÂÁ 24כמי עפר שגדל בחביות של יי וקורי לו אלו''
והוא עיקר תקו כלי כס 2וגורר אותו שהכס 2ר ,והוא ממחק שהוא אב מלאכה:
 .¯˙ÂÓ ÏÂÁÂ ¯˙ Ï·‡ 25דלא גריר ליה לכס:2
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קכג

מאי לאו בהא קמיפלגי 
דמר סבר  בעינ מעשה,
ומר סבר  לא בעינ מעשה?
לא,
דכולי עלמא  לא בעינ מעשה,
ולא קשיא,
הא  ¯·,‰„Â‰È È
הא  ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
הא ¯·.‰„Â‰È È
דאמר :דבר שאי מתכוי  אסור.
הא ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
דאמר :דבר שאי מתכוי  מותר.

ואיבעית אימא  באשה,
ואיבעית אימא  בסריס.

1

2

נ:

12

13

14

15

3

4

אמר ¯· :‰„Â‰È
עפר לבינתא שרי.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
כוספא דיסמי שרי.
אמר ¯·‡:
עפר פלפלי שרי.
אמר ¯· ˘˘˙:
ברדא שרי.
מאי ברדא?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
תילתא אהלא ,ותילתא אסא ,ותילתא סיגלי.
אמר ¯· ·¯„ ‰È¯· ‰ÈÓÁיח :ÛÒÂÈ
כל היכא דליכא רובא אהלא  שפיר דמי.
11

במאי אוקימתא להא?
דשרי  כ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
אימא סיפא:
אבל לא יחו 2בה שערו,
ואי ¯·  ÔÂÚÓ˘ Èמשרא קשרי,
דתנ )נזיר ו:ג(* :
נזיר חופ 2ומפספס,
אבל לא סורק!?
אלא,
הא והא  ¯· ‰„Â‰È Èהיא,
ותרי תנאי אליבא ד¯·;‰„Â‰È È
האי תנא אליבא ד¯· ‰„Â‰È Èסבר  גריר,
והאי תנא אליבא ד¯· ‰„Â‰È Èסבר  לא גריר.
במאי אוקימתא להא?יז כ¯·,‰„Â‰È È
אימא סיפא:
אבל פניו ידיו ורגליו מותר;
הא מעבר שיער!?
איבעית אימא  בקט ,
5

דף נ:

6

7

8

9

10

רש"י

 .Â‡Ï È‡Ó 1הא דתניא אסור לאו משו דגריר ליה אלא משו מוקצה קאסר ליה
ותנא דשרי כגו שהכניס מלא קופתו לכ ,ועירה על גבי קרקע ומא דאסר קסבר
בעינ מעשה וזה לא יכול:
 .‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ ‡Ï 2במידי דלאו בר מעשה לא בעינ מעשה דאית להו הא דרב
יהודה וטעמא מא דאסר דזימני דגריר וא 2על גב דלא מיכוי לגרור אסור כרבי
יהודה דאמר דבר שאי מתכוי אסור ומא דשרי כר''ש ומיהו גרתקו אסור
דודאי גריר ומודה ר''ש בפסיק רישיה ולא ימות:
 .Ô‰· ÛÂÁÈ ‡Ï 3בנתר וחול שערו בשבת מפני שמשירו:
 .¯ÈÊ 4בחול ככל אד בשבת:
 .ÛÙÂÁ 5שערו בנתר וחול:
 .ÒÙÒÙÓÂ 6מנפ %שערו דכיו דאינו מתכוי מותר ועל כרחי ,ר''ש קא אמר לה
אלמא נתר וחול זימני דאינו משיר ולא דמי לפסיק רישיה ולא ימות:
 .˜¯ÂÒ ‡Ï Ï·‡ 7במסרק דודאי משיר:
 .‡‰Â ‡‰ ‡Ï‡ 8הנ ,תרתי מתני' דלעיל דפליגי בנתר וחול ר' יהודה ומא דאסר
סבר זימני דגריר ור' יהודה האמר דבר שאי מתכוי אסור ומא דשרי סבר לא
גריר כלל ואי כא משו ממחק:
 .‚''‰ ‰„Â‰È '¯Î ‡˙ÓÈ˜Â‡ È‡Ó· 9ול''ג להא דתניא אסור דהא תרוייהו כר'
יהודה אוקימנא להו ועוד ה ,סיפא דפרי ,אבל פניו ידיו ורגליו מותר לאו סיפא
דההיא דתניא אסור הוא אלא סיפא דההיא דתניא מותר דהכי תני בה לא יחו2
בה שערו אבל פניו ידיו ורגליו מותר והא מלתא גבי ה ,דתני מותר פריכנא ליה
לעיל:

16

17

18

19

בעו מיניה מ¯· ˘˘˙:
מהו לפצוע זיתי בשבת?
אמר להו :וכי בחול  מי התירו!?
קסבר  משו הפסד אוכלי .
לימא פליגא ד˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
עושה אד כל צורכו בפת!?
אמרי 
פת  לא מאיסא,
הני  מאיסי.
20

21

אמימר ו ‡¯ËÂÊ ¯Óו¯· ‡˘ Èהוו יתבי,
אייתו לקמייהו ברדא.
‡ ¯ÓÈÓו¯· ‡˘  Èמשו,
  ‡¯ËÂÊ ¯Óלא משא.
אמרו ליה:
לא סבר לה מר להא דאמר ¯· ˘˘˙ ברדא שרי!?
אמר להו ¯·  :ÈÎ„¯Óבר מיניה דמר,
דאפילו בחול נמי לא סבירא ליה,
רש"י

 .ÒÈ¯ÒÂ ‰˘‡ ÔË˜· 10דלית להו זק :
 .‡˙È·Ï ¯ÙÚ 11כתישת לבינה:
 .È¯˘ 12לחו 2פניו ואפי' מי שיש לו זק :
 .ÔÈÓÒÈ„ ‡ÙÒÂÎ 13פסולת שומשמי :
 .ÈÏÙÏÈÙ ¯ÙÚ 14שחיקת פלפלי :
 .È¯˘ ‡„¯· 15לרחו %פניו:
 .‡Ï‰‡ 16שורש עשב ששמו אהל:
 .‡Ò‡ 17הדס:
 .ÈÏ‚Ò 18עשב שקורי ויאו''ל ויש בו שלשה עלי :
 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ‡Ï‰‡ ‡·Â¯ ‡ÎÈÏ„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ 19ואפי' הוי טפי מתלתא אהלא ופליג
אדרב יוס 2דרב יוס 2תלתא אהלא דווקא קאמר שהאהל עשוי ללב ולצחצח
כבורית ומשיר שיער:
 .ÌÈ˙ÈÊ ÚÂˆÙÏ 20בליצי''א בלע''ז על הסלע למתק מרירותו:
 .ÂÎ¯Âˆ ÏÎ 21בי תשמיש בי לפרר אותה ולמחתה בתבשיל רותח:
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קכד

משו דסבריט לה  כי הא דתניא:
מגרר אד גלדי צואה ,וגלדי מכה שעל בשרו  בשביל צערו,
א בשביל ליפות  אסור.
ואינהו כמא סברוה  כי הא דתניא:
רוח %אד פניו ידיו ורגליו בכל יו בשביל קונו,
משו שנאמר )משלי טז,ד(:
נא.
" ּכֹל ּ ָפ ַעל יְ הֹוָ ה לַ ּ ַמעֲ נֵה ּו".
1

2

3

דף נא.

בגורדיתא דקני  שפיר דמי.
אמר ליה ¯·  ÈÎ„¯Óל¯·‡:
מתיב ¯· ˜ ‡ÈËתיובתא )כלאי א:ט(:
הטומ לפת וצנונות תחת הגפ 
א היוכב מקצת עליו מגולי,
אינו חושש  *
לא משו כלאי ,ולא משו שביעית,
ולא משו מעשר;
וניטלי בשבת!?
תיובתא.
10

11

12

13

14

רבי אלעזר בן עזריה אומר:
קופה מטה על צדה ונוטל,
שמא יטול וכו'.
כ
אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
הכל מודי שא נתקלקלה הגומא 
שאסור להחזיר.
תנ )כא (:
ו ÌÈÓÎÁאומרי :נוטל ומחזיר;
היכי דמי?
אי דלא נתקלקלה הגומא 
שפיר קא אמרי ¯·!Ô
אלא לאו 
א 2על פי דנתקלקלה הגומא!?
לא,
לעול דלא נתקלקלה,
והכא בחוששי קמיפלגי,
מר סבר  חוששי שמא תתקלקלכא הגומא,
ומר סבר  אי חוששי .
4

5

6

7

אמר ¯· :‡Â‰
האי סליקוסתא,
דצה ,שלפה ,והדר דצה  שריא,
ואי לאו  אסיר.
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
האי סכינא דביני אורבי,
דצה ,שלפה ,והדר דצה  שרי,
ואי לאו  אסיר.
 ,‡¯ËÂÊ ¯Óואיתימא ¯· ‡˘ Èאמר:

15

משנה )ב(:
לא כסהו מבעוד יו 
לא יכסנו משתחש;,
כסהו ונתגלה  מותר לכסותו.
ממלא אד קיתו כג ונות תחתכד הכר או תחת הכסת.
16

17

18

גמרא:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מותר להטמי את הצונ .
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
מאי קא משמע ל ?
תנינא )כא (:
ממלא אד קיתו ונות תחת הכר או תחת הכסת!?
אמר ליה ‡· :ÈÈטובא קא משמע ל ;
דאי ממתניתי הוה אמינא 
הני מילי  דבר שאי דרכו להטמי ,
אבל דבר שדרכו להטמי  לא;
קא משמע ל .
19

20

21

8

רש"י

9

רש"י

 .¯ÂÒ‡ ÂÓˆÚ ˙‡ ˙ÂÙÈÏ ÌÂ˘Ó 1משו לא ילבש גבר שמלת אשה )דברי כב(:
 .Â‰Â˜ ÏÈ·˘· 2לכבוד קונהו דכתיב )בראשית ט( כי בצל אלהי עשה וגו' ועוד
דהרואה בריות נאות אומר ברו ,שככה לו בעולמו:
 .Â‰ÚÓÏ '‰ ÏÚÙ ÏÎ 3הכל ברא לכבודו:
 .‡ÓÂ‚‰ ‰Ï˜Ï˜˙ Ì‡˘ 4שנפלו הגיזי למקו מושב הקדרה:
 .¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÂÒ‡˘ 5לפי שמזיז הגיזי לכא ולכא :
 .Ô·¯ È¯Ó‡˜ ¯ÈÙ˘ 6ומאי טעמא דר' אלעזר:
 .ÔÈ˘˘ÂÁ 7אי שרית ליה ליטול לכתחילה בקופה זקופה פעמי שנתקלקלה
ואתי נמי להחזירה הלכ ,תקו ליה רבנ להטות קופה על צדה:
 .‡˙ÒÂ˜ÈÏÒ 8עשב שהוא נאה למראה ולהריח וממלאי כד עפר לח ותוחבי
אותו לתוכו ונותנו לפני שרי וכשהוא רוצה נוטלו ומריח בו ומחזירו למקומו
ואי מבעוד יו דצה לתו ,העפר ושלפה והדר דצה שפיר דמי ליטלה למחר
ולהחזירה שהרי הורחב מקו מושבה והוחלק מבעוד יו ואינו מזיז עפר:
 .È·¯Â‡ ÈÈ·„ ‡ÈÎÒ 9שנועצי סכי בי שורות הלבני שבבני להשתמר:

 .È˜„ ‡˙È„¯Â‚· 10קני הדקלי שיוצאי הרבה בגזע אחד ותכופי זה בזה
שפיר דמי לנעו %בתוכ סכי לשמרו ואי חוששי שמא יגרור הקליפה וחייב
משו מוחק:
 .‡˙·ÂÈ˙ ‡ÈË˜ ·¯ ·È˙Ó 11להנ ,רבנ דאמרי דאי לא דצה ושלפה אסור:
 .˙ÙÏ ÔÓÂË‰ 12להשתמר בקרקע שכ דרכו הא דנקט מקצת עליו מגולי משו
ניטלי בשבת נקט לה ולאו משו מידי אחריני דאי אי מקצת עליו מגולי אי
לו במה לאוחזה אא''כ מזיז העפר בידי:
 .ÌÈ‡ÏÎ ÌÂ˘Ó ‡Ï 13דאי זו שתילה:
 .¯˘ÚÓ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ 14דנימא בטלה לה אגב קרקע והרי הוא כלוקטה מתחלה
ויהא צרי ,לעשר על הנוס 2שמא ניתוס:2
 .˙·˘· ÔÈÏËÈÂ 15שאוחזה במקצת עליה המגולי ולא חייש א העפר ניזוז
מאליו וה''ה לסליקוסתא:
 .Í˘Á˙˘Ó ÂÒÎÈ ‡Ï :'È˙Ó 16הא פרישנא טעמא בפ''ב )לד (.מפני מה אמרו
אי טומני בדבר שאינו מוסי 2הבל משחשיכה גזירה שמא ירתיח:
 .ÔÂ˙È˜‰ ‡ÏÓÓ 17של צונ :
 .¯Î‰ ÍÂ˙Ï Ô˙ÂÂ 18שלא יחמו בחו הקי %והחמה כגו כר וכסת של לבדי
שאינו מחמ:
 .ÔÂˆ‰ ˙‡ ÔÈÓË‰Ï ¯˙ÂÓ :'Ó‚ 19מפני החמה שלא יחמו ולא גזרינ אטו
הטמנה כדי שיחמו:
 .ÈÏÈÓ È‰ ‡ÈÓ‡ ‰Â‰ 'È˙ÓÓ È‡ 20כגו מי צונני שאי דרכ להטמי תחת
כר וכסת לחממ שאי מתחממי בכ ,הלכ ,ליכא למיגזר:
 .ÔÈÓË‰Ï ÂÎ¯„˘ ¯·„ Ï·‡ 21לחמ כגו תבשיל אימא לא יטמיננו מפני
החמה:
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במה טומנין פרק רביעי שבת

קכה
כה

אמר ¯·  ‡Â‰אמר ¯·:È
אסור להטמי את הצונ .
והתניא:
¯· Èהתיר להטמי את הצונ !?
לא קשיא,
הא  מקמיה דלישמעיה מ¯·,ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
הא  לבתר דלישמעיה,
כי הא דיתיב ¯· Èואמר:
אסור להטמי את הצונ ;
אמר לפניו ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
אבא התיר להטמי את הצונ ;
אמר :כבר הורה זק .
אמר ¯· :‡ÙÙ
בא וראה כמה מחבבי זה את זה!
שאילו ¯· ÈÒÂÈ Èקיי  היה כפו 2ויושב לפני ¯·,È
דהא ¯· ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È Èממלאכו מקו אבותיו הוה,
וכפו 2ויושב לפני ¯·,È
וקאמר :כבר הורה זק .

12

13

14

15

16

17

2

4

5

אמר ליה ¯·  ÔÓÁלדרו עבדיה:
אטמי לי צונ ,
ואייתי לי מיא דאחי קפילא ארמאה.
שמע ¯· ÈÓ‡ Èואיקפד.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
מאי טעמא איקפד?
כרבוותיה עביד ,חדא כ¯· וחדא כ˘,Ï‡ÂÓ
כ˘ Ï‡ÂÓדאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מותר להטמי את הצונ ;
כ¯· דאמר ¯· ˘ ˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓאמר ¯·:
כל שהוא נאכל כמות שהוא חי 
כז
אי בו משו בשולי גוי!?
ואיהוכח סבר  אד חשוב שאני.
6

7

א בא להוסי  2מוסי.2
כיצד הוא עושה?
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
נוטל את הסדיני ומניח את הגלופקרי ,
או נוטל את הגלופקרי ומניח את הסדיני .
וכ היה ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
לא אסרו אלא אותו מיח,
אבל פינה ממיח למיח  מותר.
טמ כט וכיסה בדבר הניטל בשבת,
או טמ בדבר שאינו ניטל בשבת,
וכיסה בדבר הניטל בשבת 
הרי זה נוטל ומחזיר.
טמ וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת,
או שטמ בדבר הניטל בשבת,
וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת 
א היה מגולה מקצתו  נוטל ומחזיר,
וא לאו  * אינו נוטל ומחזיר.
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
נעורת של פשת דקה הרי היא כזבל.
11

1

3

דף נא:

נא:

18

מניחי מיח על גבי מיח ,וקדרה על גבי קדרה,
אבל לא קדרה על גבי מיח ,ומיח על גבי קדרה.
וטח את פיה בבצק,
ולא בשביל שיחמו 
אלא בשביל שיהיו משומרי.
20

19

21

22

1

8

9

תנו רבנ :
א 2על פי שאמרו:
אי טומני אפילו בדבר שאינו מוסי 2הבל משחשכה,
10

רש"י

 .ÔÂˆ‰ ˙‡ ÔÈÓË‰Ï ¯È˙‰ 1מפני החו:
 .Ô˜Ê 2ר' יוסי:
 .ÂÈ˙Â·‡ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ 3גדול כאביו:
 .È·¯ ÈÙÏ ·˘ÂÈÂ ÛÂÙÎ ‰È‰ 4מפני כבוד הנשיאות ולא היה מורה לפניו אע''פ
שגדול הימנו:
 .Ô˜Ê ‰¯Â‰ ¯·Î 5גדלו ונשאו עליו:
 .ÔÂˆ ÈÏ ÔÈÓË‡ 6בשבת:
 .‰‡Ó¯‡ ‡ÏÈÙ˜ ÌÈÁ‡„ ‡ÈÓ ÈÏ È˙ÈÈ‡Â 7שהחמ נחתו גוי^ ובחול
ולאשמועינ דאי בה משו בשולי גוי^:
 .‰È˙ÂÂ·¯Î 8כרבותיו:
 .È‡˘ ·Â˘Á Ì„‡ 9שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר:

רש"י

.Ï·‰ ÛÈÒÂÓ ÂÈ‡˘ ¯·„· ÂÏÈÙ‡Â ‰ÎÈ˘Á˘Ó ÔÈÓÁ‰ ˙‡ ÔÈÓÂË ÔÈ‡ 10
וכדאמר שמא ימצא קדרתו צוננת כשירצה להטמינה וירתיחנה בשבת אבל א
בא להוסי 2כיסוי על כיסוי משחשיכה מוסי:2
 .‡¯˜ÙÂÏ‚ 11קו''ט ויש בו הבל יותר מ הסדיני ונוטל את הגלופקרא בימות
החמה א ירא שמא יקדיח תבשילו מחמת רוב כיסוי:
 .‚''·˘¯ ‰È‰ ÔÎÂ 12מיקל קולא אחריתי בהטמנה:
 .Â¯Ò‡ ‡Ï 13להטמי משחשיכה אלא במיח שהוחמו בו דהת הוא דאיכא
למיגזר שמא ירתיח:
 .ÌÁÈÓÏ ÌÁÈÓÓ ‡Â‰ ‰ÙÓ Ï·‡ 14אחר ומטמי זהו לשו התוספתא והיינו נמי
פינהו ממיח למיח מותר דהשתא ליכא למיגזר שמא ירתיח דהשתא אקורי קא
מיקר להו במתכוי ארתוחי מרתח להו בתמיה:
 .ÔÓË 15הקדרה בדבר הניטל מה שנת סביבותיה הוי דבר מוכ  .וכיסה .על פיה
נמי דבר המוכ כגו כלי:
 .ÏËÈ ÂÈ‡˘ ¯·„· ÔÓË˘ Â‡ 16וכיסה בדבר הניטל:
 .¯ÈÊÁÓÂ ÏËÂ ‰Ê È¯‰ 17דהואיל והכיסוי ניטל מגלה הקדרה ואוחזה אבל טמ
וכיסה בדבר שאינו ניטל או אפי' טמ בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל א
אי מקצת פיה מגולה לא יטול דאי לו במה יאחזנה וא תאמר יפנה סביבותיה
הואיל ודבר הניטל הוא ויאחזנה בדופניה ויטנה על צדה ויפול הכיסוי כי ההיא
דתנ לקמ )פרק נוטל קמב (:האב שעל פי החבית מטה על צדה והיא נופלת וא
היתה בי החביות מגביהה ומטה על צדה והיא נופלת הא אוקימנא הת בשכח
אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור והיכא דמגולה מקצתו אי זה טלטול
שמצדדו והכיסוי נופל מאליו:
 .Ï·ÊÎ ‰Ê È¯‰ 18דמוסי 2הבלא ואי טומני בה אפילו מבעוד יו:
 .ÌÁÈÓ 19של נחשת:
 .‰¯„˜ 20משל חרס יש ספרי שכתוב בה אבל לא מיח על גבי קדירה
ומפרשי טעמא מפני שהקדירה מרבה חמימות ומוספת הבלא למיח אבל
בתוספתא גרסינ ומיח על גבי קדירה:
 .˜ˆ·· ‰ÈÙ ˙‡ ÁËÂ 21הנילוש מבעו''י כל הנ ,מניחי נמי בשבת:
 .ÂÓÁÈ˘ ‡ÏÂ 22שיהא העליו צונ ונתנו כדי שיחו מחומו של תחתו :
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במה טומנין פרק רביעי שבת

קכו

וכש שאי טומני את החמי 
כ ,אי טומני את הצונ ;
¯· Èהתיר להטמי את הצונ .
ל
ואי מרסקי 
לא את השלג ,ולא את הברד בשבת,
בשביל שיזובו מימיו;
אבל נות הוא לתו ,הכוס או לתו ,הקערה,
ואינו חושש.
2

3

4

הדרן עלך במה טומנין

רש"י

 .ÔÈ¯ÓÂ˘Ó Â‰È˘ ‡Ï‡ 1שהיו שניה חמי ונתנו על גביו של זה כדי שיהא חומו
משתמר בה :
 .ÔÈ˜Ê¯Ó ÔÈ‡Â 2כמו מרסקי משברי לחתיכות דקות ברד גלצ''א בלע''ז:
 .ÂÈÓÈÓ Â·ÂÊÈ˘ È„Î 3משו דקא מוליד בשבת ודמי למלאכה שבורא המי
האלו:
 .ÒÂÎ‰ ÍÂ˙Ï Ô˙Â Ï·‡ 4של יי בימות החמה כדי לצנ ואע''פ שנימוח מאליו
ואינו חושש:
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דף נא:

במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קכז

פרק חמישי  -במה בהמה יוצאה
משנה )א(:
במה בהמה יוצאה ,ובמה אינה יוצאה?
יוצא הגמל באפסר ,ונאקה בחט,
ולובדקי בפרומביא ,וסוס בשיר;
וכל בעלי השיר  יוצאי בשיר ונמשכי בשיר,
ומזי עליה וטובלי א במקומ .
1

2

4

3

6

5

8

7

10

9

גמרא:
מאי נאקה בחט?
אמר ¯·:‰Á ¯· ¯· ‰
נאקתא חיורתי בזממא דפרזלא.
11

12

שבת

נאקה באפסר  לא תיבעי ל,,
כיו דלא מינטרא ביה  משאוי הוא;
כי תיבעי ל  ,גמל בחט מאי 
כיו דסגי ליה באפסר  משאוי הוא;
או דילמא 
נטירותא יתירתא  לא אמרינ משאוי הוא?
אמר לפניו ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
כ ,אמר אבא :ארבע בהמות יוצאות באפסר:
הסוס ,והפרד,
והגמל ,והחמור;
למעוטי מאי?
לאו למעוטי גמל בחט?
לא,
למעוטי נאקה באפסר.
19

20

13

ולובדקיסב בפרומביא.
ג
מאי לובדקיס בפרומביא?
אמר ¯· :‡Â‰
חמרא לובא בפגי דפרזלא.
14

דף נא:

במתניתא תנא:
לובדקיסד וגמל יוצאי באפסר.
21

15

כתנאי:
אי חיה יוצאה בסוגר;
 ‰ÈÁאומר:
יוצאה בסוגר ,ובכל דבר המשתמר;
במאי עסקינ ?
אילימא  בחיה גדולה; מי סגי לה סוגר?
ואלא  בחיה קטנה; מי לא סגי לה סוגר?
אלא לאו 
חתול איכא בינייהו?
˙‡ ˜ ‡Óסבר 
כיו דסגי לה במיתנא בעלמא  משאוי הוא,
ו ‰ÈÁסבר 
כל נטירותא יתירתא  לא אמרינ משאוי הוא?
2322

24

 ÈÂÏשדר זוזי לבי חוזאי למיזב ליה חמרא לובא,
צרו שדרו ליה  שערי,
למימר  דניגרי דחמרא  שערי.
16

17

25

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחליפי לפני ¯· Èשל זו בזו,
מהו?

26

18

27

28

רש"י

 .'ÂÎ ‰‡ˆÂÈ ‰Ó‰· ‰Ó· :'È˙Ó .‰‡ˆÂÈ ‰Ó‰· ‰Ó· - È˘ÈÓÁ ˜¯Ù 1לפי
שהאד מצווה על שביתת בהמתו בשבת ומידי דמינטרא ביה בהמה הוי תכשיט
ואורחא ולא הוי משוי ומידי דלא מינטרא ביה הוי משוי:
 .¯ÒÙ‡ 2קבישטר''א :
 .‰˜‡ 3דרומי''ל :
 .ÌËÁ· 4מפרש בגמרא:
 .‡È·ÓÂ¯Ù· ÌÈ˜„·ÂÏÂ 5מפרש בגמ':
 .¯È˘· 6כמו אצעדה סביב צוארו וטבעת קבוע בה ומכניסי בו רצועה או חבל
ומושכי הבהמה:
 .¯È˘‰ ÈÏÚ· ÏÎÂ 7כגו כלבי ציידי וחיות קטנות שנותני שיר לצואר לנוי:
 .ÔÈÎ˘ÓÂ ÔÈ‡ˆÂÈ 8מפרש בגמ':
 .ÔÓÂ˜Ó· Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÓÂ 9כמו שה בצואר הבהמה א נטמאו:
 .ÔÓÂ˜Ó· ÔÏ·ÂËÂ 10מכניסי בהמה למי להטביל את השיר:
 .‰˜‡ È‡Ó :'Ó‚ 11ומאי חט:
 .È˙¯ÂÈÁ 12שהיא קשה להשתמר מפני שבורחת:
 .‡ÏÊ¯Ù„ ‡ÓÓÊ· 13מוזי''ל בלע''ז נוקב את חוטמו ומכניסו בתוכו והוא כמי
טבעת:
 .‡·ÂÏ ‡¯ÓÁ 14חמור הבא ממדינת לוב כמו הכושי והלובי דאסא בדברי
הימי )ב טז(:
15
· .‡ÏÊ¯Ù„ È‚Ùפריי' כעי שלנו פגי כמו זה קנה חמור ובית פגי )ב''מ ט(.
קיבציי''ל בית ראשה ולחייה:
 .È¯Ú˘ ‰ÈÏ Â¯„˘ Â¯ˆ 16צרו מעותיו ושלחו לו שעורי בצרור מעותיו ולא רצו
לקנות לו חמור מפני שהוא רחוק מבבל מהל ,חצי שנה כדאמר בהגוזל )ב''ק
קיב (:והשיאוהו עצה לקנות חמור במקומו ויאכילנו שעורי תמיד ונמצא חמורו
טוב ומשובח:
 .È¯Ú˘ ‡¯ÓÁ„ È¯‚È 17פסיעותיו של חמור לפי שעורי שהוא אוכל:
 .ÔÈÙÈÏÁÓ 18שאילת נאקה באפסר וגמל בחט מהו משוי הוא ואסור:

אמר ¯·  ‡ÈÈÁ ¯· ‡Â‰אמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה כ.‰ÈÁ
29

,‡ÈÈÁ ¯· ‡Â‰ ·¯„ ‰È¯· ÈÂÏ
ו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰הוו קאזלי באורחא,
קדמיה חמרא ד ÈÂÏלחמרא ד¯·,‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
רש"י

 .ÌËÁ· ÏÓ‚ ÈËÂÚÓÏ Â‡Ï 19והכי קאמר ארבע בהמות הללו משתמרי באפסר
ואסורות לצאת בחט:
 .¯ÒÙ‡· ‰˜‡ ÈËÂÚÓÏ ‡Ï 20דהואיל ולא מינטרא ביה משאוי הוא אבל
נטירותא יתירתא כגו חט לגמל לאו משאוי הוא:
 .¯ÒÙ‡· ÔÈ‡ˆÂÈ 21דלובדקי נמי מינטרא ביה:
 22ה''ג :¯‚ÂÒ· ‰‡ˆÂÈ ‰ÈÁ ÔÈ‡ È‡˙Î
 .È‡˙Î 23נטירותא יתירתא אי משוי הוא או לא:
 .¯‚ÂÒ· 24קולא''ר של חבל כדמתרגמינ ויתנהו בסוגר בקולרי )יחזקאל יט(:
 .‰ÏÂ„‚ ‰ÈÁ· 25כגו דוב:
 .‰Ë˜ 26כגו נמייה וחולדה:
 .ÏÂ˙Á 27לא בעי נטירותא אפילו כחיה קטנה שאינו תאב לברוח כל כ:,
 .‡˙ÈÓ· 28חבל קט :
 .‰ÈÁÎ ‰ÎÏ‰ 29ונטירותא יתירתא לאו משאוי הוא:
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קכח

שבת

חלש דעתיה ד¯·.‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
אמר :אימא ליה מילתא כי היכי * דתיתותב דעתיה,
אמר ליה:
חמור שעסקיו רעי כגו זה,
מהו לצאת בפרומביא בשבת?
אמר ליה:
הכי אמר אבו ,משמיה ד˘:Ï‡ÂÓ
ו
הלכה כ.‰ÈÁ

אדרבה,
תסתיי ד˘ Ï‡ÂÓהוא דאמר:
בי לנוי ,בי לשמר  אסור,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחליפי לפני רבי של זו בזו 
מהו?
אמר לפניו ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
כ ,אמר אבא:
ארבע בהמות יוצאות באפסר:
ט
הסוס ,והפרד,
והגמל ,והחמור;
לאו למעוטי גמל בחט!?
סמי הא מקמי הא.
ומאי חזית דמסמית הא ,מקמי הא?
סמי הא מקמי הא!?
דאשכח ˘ Ï‡ÂÓהוא דאמר לנוי אסור לשמר מותר,
דאתמר:
¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
בי לנוי ,בי לשמר  אסור;
ו¯·  ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ˘:Ï‡ÂÓ
לנוי  אסור ,לשמר  מותר.

תנ הת )כא ד(:
ולא ברצועה שבי קרניה.
אמר ¯·:‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È È
פליגי בה ¯· ו˘:Ï‡ÂÓ
חד אמר :בי לנוי ,בי לשמר  אסור;
וחד אמר :לנוי  אסור ,ולשמר  מותר.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
תסתיי ד˘ Ï‡ÂÓהוא דאמר:
לנוי  אסור ,לשמר  מותר,
דאמר ¯·  ‡ÈÈÁ ¯· ‡Â‰אמר ˘:Ï‡ÂÓ
ח
הלכה כ.‰ÈÁ
אמר ליה ‡·:ÈÈ

מיתיבי )פרה ב:ג(:
קשרה בעליה במוסרה...
כשרה;
ואי סלקא דעת  ,משאוי הוא,

1

נב.

דף נב.

ה

2

3

4

14

תנא „·:‡È˘Ó È
עז שחקק לה בקרניה 
יוצאה באפסר בשבת.
בעי ¯· :ÛÒÂÈ
תחב לה בזקנה,
מהו?
כיו דאי מנתח לה כאיב לה 
לא אתיא לנתוחה;
או דילמא 
זימני דרפי ונפיל 
ואתי לאתויי ארבע אמות ברשות הרבי?
תיקו.
ז

5

6

8

7

9

11

10

13

12

רש"י

 .‡Â‰ ·¯ ¯· ‰·¯„ ‰È˙Ú„ ‡˘ÏÁ 1שהיה גדול וכסבור שעשה מדעת:
 .‰È˙Ú„ ·˙Â˙È‡„ 2להודיעו שלא נתכוונתי:
 .‡È·ÓÂ¯Ù· 3מי הוי נטירותא יתירתא לגביה או לא:
 .‡ÈÁÎ ‰ÎÏ‰ 4ולא איכפת ל אי הוי נטירותא יתירתא:
 .¯ÒÙ‡· ‰‡ˆÂÈ 5א תחבו בחקיקת קר אבל בקשירה בעלמא לא דילמא
שלפא מרישה מתו ,שראשה דק והיא מתנתקת לכא ולכא כשמושכי אותה
ואתי לאתויי ארבע אמות ברשות הרבי:
 .‰˜Ê· ‰Ï ·Á˙ 6שקשר שער זקנה כמי נקב ותחב האפסר לתוכו:
 .‡Á˙Ó 7מתנתקת וקופצת אנה ואנה לברוח מידו:
 .‰Ï ·È‡Î 8הזק שנתלש השער ומכאיבה:
 .Ì˙‰ Ô˙ 9בסו 2פרקי ולא פרה ברצועה שבי קרניה:
 .ÈÂÏ 10שצובעה וקולעה לנוי בי קרניה כמי קליעה מקר לקר ואינו אוחזה
בה:
 .¯Ó˘Ï 11שאוחזה בה:
 .¯ÂÒ‡ 12דפרה מינטרא בלא אחיזה אלא מוליכה לפניו וקסבר נטירותא יתירתא
משוי הוא:
 .¯˙ÂÓ ¯Ó˘ÏÂ 13קסבר נטירותא יתירתא לאו משוי הוא:

15

16

18

17

יה עֹל" )במדבר יט,ב( אמר רחמנא!?
"אֲ ׁ ֶשר ל ֹא ָעלָ ה ָעלֶ ָ
אמר ‡·:ÈÈ
במוליכה מעיר לעיר;
¯·‡ אמר:
שאני פרה דדמיה יקרי ;
¯· ‡Èאמר:
במורדת.
19

21

20

הסוס בשיר וכו'.
מאי יוצאי )כא ( ,ומאי נמשכי )כא (?
אמר ¯· :‡Â‰
או יוצאי כרוכי  ,או יוצאי י נמשכי ;
22

1

רש"י

 .˙ÂÓ‰· Ú·¯‡ 14וקס''ד דהכי קאמר באפסר יוצאו' ולא בחט אלמא נטירותא
יתירתא משוי הוא:
 .˙ÈÊÁ È‡ÓÂ 15דמסמית הא דשמואל מקמיה ההיא סמי ההיא מקמי הא:
 .¯Ó˙È‡„ 16בהדיא דשמואל הוא דשרי וההוא דמחליפי כדאוקימנא דלא
למעוטינהו מחט אלא למעוטי נאקה מאפסר דלא מינטרא ביה:
 .‰ÈÏÚ· ‰¯˘˜ 17לפרה אדומה:
 .‰¯ÒÂÓ· 18אפסר:
 .¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ÎÈÏÂÓ· 19וסת פרה פונה למקו מרב %שלה וצרי ,לאוחזה
כשמוליכה לעיר אחרת ולאו נטירותא יתירתא הוא אלא אורחא היא:
 .‰¯Ù È‡˘ 20אדומה:
 .ÌÈ¯˜È ‰ÈÓ„„ 21ובעי נטירותא יתירתא משנולדה:
 .ÔÈÎÂ¯Î ÔÈ‡ˆÂÈ 22הרצועה סביב צואר ואע''פ שאינו אוחזה לאו משוי הוא
דלנוי נמי אורחייהו הוא נמשכי  .שמושכה ברצועה הקבועה בטבעת השיר:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קכט

דף נב:

שבת
יד

ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
יוצאי נמשכי  ,ואי יוצאי כרוכי .
2

במתניתא תנא:
יוצאי כרוכי לימש.,

ומזין עליהן.
למימרא דבני קבולי טומאה נינהו?
והתנ )כלי יב:א(:
טבעת אד  טמאה;
וטבעת בהמה וכלי ,ושאר כל הטבעות  *
טהורות!?
אמר ¯·:‡ÁÙ ˜ÁˆÈ È
בבאי מנוי אד לנוי בהמה;
ו¯·  ÛÒÂÈאמר:
הואיל ואד מוש ,בה את הבהמה;
מי לא תניא:
מקל של בהמה של מתכת מקבל טומאה,
מה טע? הואיל ואד רודה בה ,
הכא נמי  הואיל ואד מוש ,בה .
7

3

נב :

8

10

9

11

12

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
חזינא להו לעיגלי דבי ¯· ‡Â‰
יוצאי באפסריה כרוכי בשבת.

13

14

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:‡ÈÁ È
מולאות של בית ¯· Èיוצאות באפסריה בשבת.
איבעיא להו:
כרוכי או נמשכי ?
תא שמע:
כי אתא ¯· ˘ ‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓאמר ¯·:‡ÈÁ È
מולאות של בית ¯· Èיוצאות באפסריה כרוכי בשבת.
יא
אמרוה רבנ קמיה ד¯· ‡˘:È
הא ד¯· ˘  ‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓלא צריכא,
מד¯· „ ÈÓÈנפקא,
דאי סלקא דעת  ,ד¯· „ ÈÓÈנמשכי קאמר,
מד¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘ Ï‡ÂÓנפקא,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחליפי היו לפני ¯· Èשל זו בזו 
מהו?
אמר לפניו ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
כ ,אמר אבא:
ארבע בהמות יוצאותיב באפסר,
הסוס ,והפרד,
והגמל ,והחמור!?
יג
אמר להו ¯· ‡˘:È
איצטרי ,להו,
דאי מד¯·  ‰„Â‰Èנפקא  הוה אמינא 
אמר לפניו ,ולא קיבלה מיניה;
קא משמע ל  ד¯· „;ÈÓÈ
ואי ד¯· „  ÈÓÈהוה אמינא 
הני מילי  נמשכי ,
אבל כרוכי  לא,
קא משמע ל  ד¯· ˘.‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓ
4

5

6

רש"י

 .ÌÈÎ˘Ó ÔÈ‡ˆÂÈ 1דנטירותא אורחא הוא:
 .ÌÈÎÂ¯Î ÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡Â 2דלנוי לאו אורחא הוא:
 .Í˘ÓÈÏ ÔÈÎÂ¯Î 3כרוכי בריוח שיכול להכניס ידו בי הכר ,לצואר או יניח
מעט מ החבל שא באת לברוח ימהר ויאחזנה:
 .˙Â‡ÏÂÓ 4פרדות:
 .¯Ó‡˜ „ÂÁÏ ÔÈÎ˘Ó ÈÓÈ„ ·¯„ „''Ò È‡„ 5אבל כרוכי לא ולא אתא
לאשמעינ אלא דמולאות משתמרות באפסר ולא הוי משוי להו:
 .‡˜Ù Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯„Ó 6דקס''ד דקיבלה רבי מיניה דרבי ישמעאל
ברבי יוסי:

16

15

18

17

וטובלן במקומן.
והאיכא חציצה!?
אמר ¯·:ÈÓ‡ È
בשריתכ .
לימא ¯· ÈÓ‡ Èכ¯·  ÛÒÂÈסבירא ליה,
דאי כ¯· ‡ÁÙ ˜ÁˆÈ Èדאמר:
בבאי מנוי אד לנוי בהמה,
כיו דריתכ  עבד בהו מעשה ופרחה לה טומאה מינייהו,
דתנ )ש כה:ט(:
כל הכלי יורדי לידי טומאת במחשבה,
19

20

21

22

23

רש"י

 .Ì„‡ ˙Ú·Ë 7שנות באצבע לנוי:
 .‰‡ÓË 8דתכשיט הוא וממדי ילפינ דמנה בה תכשיטי אצעדה וצמיד וגו'
ואכולהו קאי תתחטאו את ושביכ )במדבר לא(:
 .‰Ó‰· ˙Ú·Ë 9כגו שיר:
 .ÌÈÏÎ ˙Ú·Ë 10כעי שעושי בראש ידות הכלי:
 .˙ÂÚ·Ë‰ ÏÎ ¯‡˘Â 11כגו העשויות לדלת:
 .˙Â¯Â‰Ë 12דלאו משו תכשיט מיטמאו דאי תכשיט לכלי וכלי נמי לא הוו
אלא תכשיט כלי ומיהו בעוד מחוברות לכלי מיטמו ע הכלי דהוי יד לכלי דכל
המחובר לו הרי הוא כמוהו:
 .‰Ó‰· ÈÂÏ Ì„‡ ÈÂÓ ÔÈ‡·· 13מתני' כגו שנעשה שיר זה לתכשיט אד
ובעודו לאד נטמא ולאחר טומאתו נתנו לבהמה וצרי ,להטבילו מטומאתו
ראשונה שלא יגע בטהרות:
 .‰Ó‰·‰ ˙‡ Ô‰· Í˘ÂÓ Ì„‡Â ÏÈ‡Â‰ 14חשיב ליה כלי תשמיש דאד:
 .‰Ó‰· Ï˘ Ï˜Ó 15שרודי בו את הגמל או את הנאקה אי נמי כעי שעושי
להנהיג את הדוב:
 .˙Î˙Ó Ï˘ 16דאילו של ע %פשוטי כלי ע %לא מקבלי טומאה:
 .ÌÚË È‡Ó 17הרי צור ,בהמה:
 .‰„Â¯ 18מכה ומייסרה:
 .‰ˆÈˆÁ ‡ÎÈ‡‰Â 19שטבעת הקבוע בשיר קבוע בו בחוזק ואי המי נכנסי
ש:
 .ÔÎ˙È¯˘· 20הכה בפטיש עד שנתפשט ונתרחק הנקב סביב סביב:
 .‰ÈÏ ‡¯È·Ò ÛÒÂÈ ·¯Î 21דאמר כשה של בהמה נמי מקבלי טומאה הואיל
ואד מוש ,בה הלכ ,כי ריתכ לאחר טומאה אכתי במילתייהו קיימי ולא
פרחה טומאת דאכתי חזו לבהמה:
 .˜ÁˆÈ È·¯Î È‡„ 22דאמר לא מקבל טומאה אלא בעוד לאד טומאה זו
שקבלו בעוד לאד כיו דריתכ ושוב אי נאי לאד בטלי להו מתורת תכשיט
וטהרו מטומאת :
 .‰·˘ÁÓ· Ô˙‡ÓÂË È„ÈÏ ÔÈ„¯ÂÈ 23מאחר שחישב עליו שיניחנו כמות שהוא
עכשיו ולא יוסי 2תיקו אחר הוא גמר מלאכת ומקבל טומאה:
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קל

ואי עולי מטומאת אלא בשינוי מעשה.
סבר לה כ¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
מעשה לתק  לאו מעשה הוא.
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
לא אמר שינוי מעשה לתק אלא לקלקל.
במתניתא תני:
במחוללי .
1

2

3

4

שאל תלמיד אחד מגליל העליו את ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
שמעתי שחולקי בי טבעת לטבעת,
אמר לו:
שמא לא שמעת אלא לעני שבת,
דאי לעני טומאה  דא ודא חדא היא.
ולעני טומאה דא ודא אחת היא?
והתנ )ש יב:א(:
טבעת אד  טמאה;
וטבעת בהמה וכלי ,ושאר כל הטבעות 
טהורות!?
כי קאמר ליה  איהו נמי דאד קאמר ליה.
ודאד דא ודא אחת היא?
והתניא:
טבעת שהתקינה לחגור בה מתניו,
ולקשר בה בי כתפיו 
טהורה,
ולא אמרו טמאה ,אלא של אצבע בלבד!?
כי קאמר ליה  איהו נמי דאצבע קאמר ליה.
ודאצבע דא ודא אחת היא?
והתנ )ש יג:ו(:
טבעת של מתכת ,וחותמה של אלמוג 
טמאה;
5

6

7

8

9

10

12

11

דף נב:

שבת

היא של אלמוג וחותמה של מתכת 
טהורה!?
כי קאמר ליה  איהו נמי כולה של מתכת קאמר ליה.
15

ועוד שאל:
שמעתי שחולקי בי מחט למחט.
טו
אמר לו:
שמא לא שמעת אלא לעני שבת,
דאי לעני טומאה  דא ודא אחת היא.
ולעני טומאה דא ודא אחת היא?
והתנ )ש יג:ה(:
טז
מחט שניטל חרירה או עוקצה 
טהורה!?
יז
כי קאמר ליה  איהו נמי בשלימה קאמר ליה.
ובשלימה דא ודא אחת היא?
והתנ )ש(:
מחט שהעלתה חלודה,
א מעכבתיח את התפירה  טהורה,
וא לאו  טמאה;
ואמרי „·:È‡È È·¯ È
והוא שרישומה ניכר!?
כי קאמר ליה  איהו נמייט בשיפא קאמר ליה.
ובשיפא דא ודא אחת היא?
והתניא:
מחט ,בי נקובה ,בי אינה נקובה 
מותר לטלטלה בשבת,
ולא אמרוכ נקובה אלא לעני טומאה בלבד!?
הא תרגמא ‡· ÈÈאליבא ד¯·‡:
בגלמי.
16

18

17

19

20

21

22

23

24

25

13

14

משנה )ב(:
חמור יוצא במרדעת ,בזמ שהיא קשורה בו;
2

1

רש"י

 .Ô˙‡ÓÂËÓ ÔÈÏÂÚ ÔÈ‡Â 1מאחר שחישב על העור לעשות שטיח ירד לידי טומאה
וא חזר וחישב עליו לרצועו' וסנדלי לא בטל מתורת כלי ולא טהר בכ ,עד
שית בו אזמל דהוי שינוי מעשה הא בשינוי מעשה מיהא עולה מטומאתו:
 .Ô˜˙Ï 2וזו היא תקונו לצור ,בהמה:
 .‡Â‰ ‰˘ÚÓ Â‡Ï 3לבטל מתורת כלי:
 .ÔÈÏÏÂÁÓ· 4מתחלה נעשו חלולי רחבי שיש חלל בדביקת שנת טבעת
בתו ,טבעת כמות שהוא רחב:
 .ÔÈ˜ÏÂÁ˘ 5יש חילוק בהלכותיה ואיני יודע מהו חילוק :
 .˙·˘ ÔÈÚÏ ‡Ï‡ 6לעני הוצאת שבת יש חילוק בי יש עליה חות לשאי
עליה חות כדאמר לקמ בפ' במה אשה )נט:(.
 .‡È‰ ˙Á‡ ‡„Â ‡„ 7כל טבעות די אחד לה :
 .ÂÈ˙Ó ‰· ¯Â‚ÁÏ ‰È˜˙‰˘ 8שקבעה בראש רצועה ועשאה כמי בוקלא
שעושי לסרגי של סוסי :
 .ÂÈÙ˙Î ÔÈ· ‰· ¯Â˘˜ÏÂ 9בתי זרועותיו בראצייר''א :
 .‰¯Â‰Ë 10דהדר הויא לה כטבעת כלי ולא דמיא לאד מוש ,בה שאינו
משתמש בה כלו אלא מונחת ועומדת לרצועה ומיהו ע הרצועה מקבלת
טומאה אבל א היה נוטלה ומחזירה אינה מקבלת טומאה לעצמה:
 .ÈÓ Â‰È‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡˜ ÈÎ 11דא ודא אחת היא:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡˜ Ú·ˆ‡„ 12ולעני שבת יש חילוק:
 .‚ÂÓÏ‡ 13עצי אלמוגי והוא נאה:

רש"י

 .‰‡ÓË 14דבתר טבעת אזלינ ופשוטי כלי מתכות טמאי:
 .‰¯Â‰Ë ‚ÂÓÏ‡ Ï˘ ‡È‰ 15דפשוטי כלי ע %הוא:
 .˙·˘ ÔÈÚÏ ‡Ï‡ 16לעני הוצאת שבת יש חילוק בי נקובה לשאינו נקובה
דנקובה קתני חייב חטאת ובשאינה נקובה כגו אישפיגל''א שהיא תכשיט קתני
אינו חייב חטאת בפרק במה אשה )נז:(:
 .‰¯ÂÁ 17חור שלה:
 .‰ˆ˜ÂÚ 18פונטא :
 .‰„ÂÏÁ 19רואיירא''ה :
 .‰ÓÂ˘È¯˘ ‡Â‰Â 20של מחט ניכר דהוי כלי וטמאה ל''א שרישומה של חלודה
ניכר בבגד היינו עיכוב תפירה וטהורה:
 .‡ÙÈ˘· 21נישופת בשופינא שקורי לימ''א שאי בה חלודה:
 .˙·˘· ‰ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ 22בחצר דהא חזיא ליטול את הקו %ותורת כלי עליה:
 .‰·Â˜ Â¯Ó‡ ‡ÏÂ 23חלוקה להלכותיה אלא לעני טומאה בלבד דנקובה
מקבלת טומאה ושאינה נקובה לא:
 .ÈÈ·‡ ‡Ó‚¯˙ ‡‰ 24בפרק כל הכלי:
 .ÈÓÏ‚· 25שהוא גול שנקצצה מ החוט ועומדת לינקב הת הוא דכל זמ
שלא נקבה אינה מקבלת טומאה דהא לא נגמרת מלאכתה ולעני טומאה כלי
מעשה כתיב )במדבר לא( שגמר כל מעשהו ומיהו לעני שבת שריא דזימני
דממלי ,עלה ומנח לה הכי ומשוי לה מנא לנטילת קו %אבל מחט שנגמרה
מלאכתה כגו אישפינגל''א שאינה עומדת לינקב דא ודא אחת היא לטומאה:
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קלא

זכרי יוצאי לבובי ;
רחלות יוצאות שחוזות ,כבולות ,וכבונות;
העזי יוצאות צרורות;
¯· ÈÒÂÈ Èאוסר בכול חו %מ הרחלי הכבונות;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
עזי יוצאות צרורות ליבש ,אבל לא לחלב* .
4

3

5

6

נג.

7

8

גמרא:
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
והוא שקשורה לו מערב שבת.
אמר ¯· :ÔÓÁ
מתניתי נמי דיקא ,דקתני )כא ה(:
אי החמור יוצא במרדעת בזמ שאינה קשורה לו;
היכי דמי?
אילימא  שאינה קשורה לו כלל;
פשיטא!
דילמא נפלה ליה ואתי לאתויי!
אלא לאו  שאינה קשורה מערב שבת,
מכלל דרישא  שקשורה לו מערב שבת;
שמע מינה.
תניא נמי הכי:
חמור יוצא במרדעת ,בזמ שקשורה לו מערב שבת,
ולא באוכ ,2א 2על פי שקשורכא לו מערב שבת;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
א 2באוכ 2בזמ שקשורה לו מערב שבת,
ובלבד שלא יקשור לו מסריכ ,
ובלבד שלא יפשול לו רצועה תחת זנבו.
9

10

11

12

בעא מיניה ¯· ‡ Ô˙ ¯· ÈÒמ¯· :È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ
מהו לית מרדעת על גבי חמור בשבת?
אמר ליה :מותר.

כב

13

14

רש"י

 .˙Ú„¯Ó :'È˙Ó 1בשטי''ל ומניחי אותו כל היו על החמור לחממו דאמרי
אינשי חמרא אפילו בתקופת תמוז קריר ליה:
 .Â· ‰¯Â˘˜ ‡È‰˘ 2בגמ' מפרש:
 .ÌÈ¯ÎÊ 3אילי:
 .˙ÂÂ·ÎÂ ˙ÂÏÂ·Î ˙ÂÊÂÁ˘ ÌÈ·Â·Ï 4מפרש בגמרא:
 .˙Â¯Â¯ˆ 5דדיה צרורות פעמי ליבש שמהדק כדי שלא יחלבו עוד ויתעברו
או יהו שמנות לאכול ופעמי לחלב לשמור חלב שלא יטפט 2לאר %וקושרי
לה כיס בדדיה :
 .ÔÏÂÎ· ¯ÒÂ‡ ÈÒÂÈ '¯ 6דמשוי הוא:
 .˙ÂÂ·Î‰ ÌÈÏÁ¯‰ ÔÓ ıÂÁ 7שהוא שמירת צמר שלא יטנ 2והוי להו תכשיט:
 .˘·ÈÏ ˙Â¯Â¯ˆ ˙Â‡ˆÂÈ 8ר' יהודה סבירא ליה כתנא קמא דלאו משוי הוא ומיהו
ליבש דמיהדק שפיר וליכא למיחש דילמא נפיל ואתי לאיתויי אבל ליחלב דלא
מיהדק שפיר חיישינ :
 .‡˜È„ ÈÓ ÔÈ˙È˙Ó :'Ó‚ 9לקמ בהאי פירקא:
 .ÛÎÂ‡· Û‡ 10דאיהו נמי מהני לחממה:
 .ÔÎÈ¯ÒÓ ÂÏ ¯Â˘˜È ‡Ï˘ „·Ï·Â 11פוטרא''ל דמיחזי כמי שרוצה להטעינו
משוי:
 .Â·Ê ˙Á˙ ‰ÚÂˆ¯ 12פושל''א שנותני ש שלא תרד האוכ 2והמשוי על
צוארה כשהיא יורדת לעמק והמסר ,שלא תרד על זנבה כשהיא עולה על
ההרי:
 .˙Ú„¯Ó Ô˙ÈÏ Â‰Ó 13ולא לצאת לרה''ר אלא בחצר ומפני הצינה:
 14ה''ג ‡:˜È˙˘È‡ ÛÎÂ‡Ï ‰Ê ÔÈ· ‰Ó ÈÎÂ Ï''‡ ¯˙ÂÓ ‰ÈÏ ¯Ó

דף נג.

שבת

אמר ליה :וכי מה בי זה לאוכ?2
אישתיק.
איתיביה:
אוכ 2שעל גבי חמור  לא יטלנוכג בידו,
אלא מוליכה ומביאה בחצר והוא נופל מאיליו;
השתא ליטול אמרת  לא,
להניח מיבעיא!?
אמר ליה ¯·:‡¯ÈÊ È
שבקיה ,כרביה סבירא ליה,
דאמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
תולי טרסקל לבהמה בשבת,
וקל וחומר למרדעת 
ומה הת דמשו תענוג  שרי,
הכא דמשו צער  לא כל שכ ?
˘ Ï‡ÂÓאמר:
מרדעת  מותר,
טרסקל  אסור.
15

16

17

18

19

אזל ¯·,ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ È
אמרה לשמעתא ד¯· קמיה ד˘,Ï‡ÂÓ
אמר ליה:
אי הכי אמר ‡·‡ 
לא ידע במילי דשבתא ולא כלו!
20

21

כי סליק ¯· ,‡¯ÈÊ Èאשכחיה ל¯·˙ÙÈ ¯· ÔÈÓÈ· È
דיתיב וקאמר ליה משמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
נותני מרדעת על גבי חמור בשבת.
אמר ליה :יישר!
וכ תרגמה אריו ,בבבל.
אריו ,מנו? ˘.Ï‡ÂÓ
והא ¯· נמי אמרה!?
אלא שמעיה דהוה מסיי ביה:
ואי תולי טרסקל בשבת;
אמר ליה :יישר!
וכ תרגמה אריו ,בבבל.
22

23

דכולי עלמא מיהת מרדעת מותר,
מאי שנא מאוכ?2
1

רש"י

 .'ÂÎ ‰È·È˙È‡ 15כסבור הא דאישתיק משו דלא אשגח ביה דסבר אוכ 2נמי
שרי ואותיביה מברייתא דאסור ליטלה והשתא ליטול אמרת לא להניח מיבעי'
דדמי כאילו צרי ,להטעינה משוי:
 .‰È·¯Î 16רב:
 .Ï˜Ò¯Ë 17סל מלא שעורי תולי לה בצוארה ופיה נתו לתוכו ואוכלת ותענוג
בעלמא הוא שלא תטרח לשוח צוארה לאר:%
 .¯Úˆ 18של צינה:
 .¯˙ÂÓ ˙Ú„¯Ó 19דצערא היא הלכ ,אורחה בהכי ולאו משוי הוא:
 .·¯„ ‡˙ÚÓ˘Ï 20דשרי בטרסקל:
 .‡·‡ 21חברי כמו אבר ,אבא למלכא )בראשית מא(:
 .Ï‡ÂÓ˘ 22קרי אריו ,על ש שהיה בקי בדיני ושופט כמל ,השופט על האר%
לשו ריכא מל) ,ב''ב ד:(.
 .‰¯Ó‡ ÈÓ ·¯ ‡‰Â 23דכיו דשרי בטרסקל כ''ש מרדעת:
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קלב

שאני הת דאפשר דנפיל ממילא;
¯·  ‡ÙÙאמר:
כא  לחממה,
כא  לצננה,
לחממה  אית לה צערא,
לצננה  לית לה צערא.
והיינו דאמרי אינשי:
כד
חמרא ,אפילו בתקופת תמוז קריר ליה.
2

נג:

מיתיבי:
לא יצא הסוס בזנב שועל ,ולא בזהרורית שבי עיניו;
לא יצא הזב בכיס שלו;
ולא עזי בכיס שבדדיה ;
ולא פרה בחסו שבפיה;
כה
ולא סייחי בטרסקלי שבפיה;
ולא בהמה בסנדל שברגליה,
ולא בקמיע א 2על פי שהוא מומחה,
וזו חומר בבהמה מבאד;
אבל יוצא הוא באגד שעל גבי המכה,
ובקשישי שעל גבי השבר ,ובשיליא המדולדלת בה,
ופוקקי לה זוג בצוארה ומטיילת עמו בחצר;
קתני מיהת:
כו
ולא סייחי בטרסקלי שבפיה,
לרשות הרבי  הוא דלא,
6

7

8

9

11

12

13

14

16

15

1817

הא בחצר  שפיר דמי,
מאי לאו  בגדולי ומשו תענוג!?
לא,
בקטני ומשו צער.
דיקא נמי ,דקתני * דומיא דקמיע.
שמע מינה.
21

5

10

שבת

20

3

4

דף נג:

19

רש"י

22

אמר מר:
ולא בקמיע א 2על פי שהוא מומחה.
והא אנ תנ )כא ו:ב(:
כז
ולא בקמיע בזמ שאינו מ מומחה;
הא מומחה  שפיר דמי!?
הכא נמי  שאינו מומחה.
והא א 2על פי שהוא מומחה קתני!?
מומחה לאד ,ואינו מומחה לבהמה.
ומי איכא מומחה לאד ולא הוי מומחה לבהמה!?
אי ,
אד דאית ליה מזלא  מסייע ליה,
בהמה דלית לה מזלא  לא מסייע לה.
אי הכי 
מאי זה חומר בבהמה מבאד!?
מי סברת אקמיע קאי?
אסנדל קאי.
23

24

25

26

27

28

תא שמע:
סכי ומפרכסי לאד,
ואי סכי ומפרכסי לבהמה;
מאי לאו דאיכא מכה ,ומשו צער!?
לא,
דגמר מכה ,ומשו תענוג.
29

 .ÛÎÂ‡Ó ‡˘ È‡Ó 1שאסור ליטול וכ''ש להניחו:
 .‡ÏÈÓÓ ÏÈÙ„ 2כדקתני מוליכו ומביאו לחצר והוא נופל מאליו:
 .‰ÓÓÁÏ Ô‡Î 3מרדעת צרי ,לחממה ומותר משו צער דצינה אבל נטילת
אוכ 2אינו אלא שיצטנ שנתחממה ע''י משאוי שנשאה מבעוד יו ואי לא שקיל
ליה לא איכפת ל שהרי הוא יצטנ מאליו דאמרי אינשי וכו':
 .ÏÚÂ˘ ·Ê· 4שתולי לו בי עיניו שלא ישלוט בו עי :
 .˙È¯Â¯‰Ê 5לנוי:
 .ÂÏ˘ ÒÈÎ· 6שתולי לו באמתו לקבל זוב ולבדוק מני ראיותיו שאינו תכשיט
לו:
 .Ô‰È„„·˘ ÒÈÎ· 7לקבל חלב הנוט 2אי נמי שלא ישרטו דדיה על הקוצי
שהיו דדיה גסי :
 .‰ÈÙ·˘ ÌÂÒÁ· 8שחוסמי אותה שלא תרעה בשדות אחרי וכשמגיעי למקו
מרעית נוטלי אותה הימנה:
 .‰ÈÏ‚¯·˘ Ï„Ò· 9שעושי לה סנדל של מתכת שלא יזיקוה האבני:
 .ÚÈÓ˜ 10כתב לרפואת חולי:
 .‰ÁÓÂÓ 11שריפא כבר ג' פעמי:
 .Ì„‡·Ó ‰Ó‰·· ¯ÓÂÁ ‰ÊÂ 12קס''ד השתא דאקמיע קאי דאמרינ לקמ בפרק
במה אשה יוצאה )סא (.שהאד יוצא בקמיע מומחה וכל הני דקתני לא תצא הנ,
דלאו שמירת גופה הוא אלא משאוי וסנדל משו דדילמא מישתלי 2ואתי
לאתויי:
 .‰ÎÓ‰ È·‚ ÏÚ˘ „‚‡ 13ליכא למימר אתי לאתויי:
 .¯·˘‰ ÏÚ˘ ÔÈ˘È˘˜ 14בהמה שנשבר בה עצ עושי לה דפי מכא ומכא
וקושרי אות ש וה מעמידי העצ שלא ינוד אנה ואנה עד שמתחבר:
 .‰· ˙Ï„ÏÂ„Ó‰ ‡ÈÏ˘·Â 15שיצתה מקצתה:
 .‚ÂÊ ‰Ï ÔÈ˜˜ÂÙÂ 16אבל כשאינו פקוק אפי' בחצר לא תצא מפני שהעינבל
שבתוכה מקשקש ומוליד קול לכ ,פוקק בצמר או במוכי שלא יקשקש העינבל
שבתוכה:
 .‚ÂÊ 17אישקלי''ט :
 .Ï·ÈÚ 18בטדי''ל :
 .˙ÏÈÈËÓÂ 19באותו זוג בחצר אבל לא תצא בו לרה''ר כדמפרש לקמ בפרקי
)נד (:דמיחזי כמא דאזיל לחינגא:

30

31

32

תא שמע:
בהמה שאחזה ד 
33

רש"י

 .Â‡Ï È‡Ó 20בסייחי גדולי קאמר דצואר ארו ,ואי לה צער לשוח ולאכול
מע''ג הקרקע ותולה לה טרסקל לתענוג וקשיא לשמואל:
 .ÌÈË˜ 21ארכובותיה גבוהי וצואר קט ויש לה צער לשוח ע''ג הקרקע
ולאכול:
 .ÚÈÓ˜„ ‡ÈÓÂ„ 22משו חולי:
 .Ô˙ Ô‡ ‡‰Â 23גבי אד לקמ בפ' במה אשה )ס:(.
 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ‰ÁÓÂÓ ‡‰ 24מאי שנא בהמה מאד:
 .‰ÈÏÊÓ 25מלא ,שלו ומלי %עליו:
 .ÈÎ‰ È‡ 26דבהמה נמי נפקא בקמיע המומחה לבהמה:
 .¯ÓÂÁ ‰Ê È‡Ó 27אד נמי לא נפיק אלא בקמיע מומחה לאד:
 .È‡˜ Ï„Ò‡ 28וזה חומר דקתני ולא בהמה בסנדל שברגליה:
 .ÔÈÎÒ 29שמ :
 .ÔÈÒÎ¯ÙÓÂ 30גלדי מכה:
] .¯Úˆ ÌÂ˘ÓÂ 31ואפילו[ הכי לבהמה לא וקשיא בי לרב בי לשמואל דשרי
במרדעת:
 .‰ÎÓ ¯Ó‚„ ‡Ï 32שנתרפאה המכה וסיכה ופירכוס משו תענוג ולרב ודאי
קשיא וההיא מתניתא קמייתא דאוכ 2נמי קשיא ליה דנהי נמי דלצינה ליכא צער
תענוג מיהא הוא אלא רב תנא הוא ופליג:
 .Ì„ ‰ÊÁ‡˘ 33אנפודור''א :
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קלג

אי מעמידי אותה במי בשביל שתצטנ ;
אד שאחזו ד 
מעמידי אותו במי בשביל שיצטנ !?
אמר :‡ÏÂÚ
גזירה משו שחיקת סממני .
אי הכי  אד נמי!?
אד נראה כמיקר.
אי הכי  בהמה נמי נראה כמיקר!?
אי מיקר לבהמה.
1

2

3

דף נג:

שבת

הא  דלא מיהדק.
¯·  ÛÒÂÈאמר:
תנאי שקלת מעלמא?
תנאי היא,
דתנ )כא (:
העזי יוצאות צרורות;
¯· ÈÒÂÈ Èאוסר בכל ,
חו %מ הרחילות הכבונות;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
עזי יוצאות צרורות ליבש ,אבל לא ליחלב!
ואיבעית אימא 
הא והא ¯·,‰„Â‰È È
ולא קשיא,
כא  ליבש,
כא  ליחלב.
12
13

14

ולבהמה מי גזרינ ?
והתניא:
היתה עומדת חו %לתחו 
קורא לה והיא באה;
ולא גזרינ דילמא אתי לאתויי!?
אמר ¯·:‡È
כגו שהיה תחו שלה מובלע בתו ,תחו שלו;
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
שחיקת סממני גופה תנאי היא,
דתניא:
כח
בהמה שאכלה כרשיני הרבה 
לא יריצנה בחצר בשביל שתתרפה;
ו¯·‰È˘‡È Èכט מתיר.
דרש ¯·‡:
ל
הלכה כ¯·.‰È˘‡È È
4

5

6

7

תניא:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מעשה בעזי בית אנטוכיא שהיו דדיה גסי ,
ועשו לה כיסי כדי שלא יסרטו דדיה .

15

16

8

109

אמר מר:
לא יצא הזב בכיס שלו;
ולא עזי בכיס שבדדיה .
והתניא:
יוצאות עזי בכיס שבדדיה !?
אמר ¯· :‰„Â‰È
לא קשיא,
הא  דמיהדק,

תנו רבנ :
מעשה באחד שמתה אשתו והניחה ב לינק,
ולא היה לו שכר מניקה לית ,
ונעשה לו נס,
ונפתחו לו דדי כשני דדי אשה והניק את בנו.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
בא וראה כמה גדול אד זה ,שנעשה לו נס כזה!
אמר לו ‡· :ÈÈאדרבה,
לא
כמה גרוע אד זה ,שנשתנו עליו סדרי בראשית!
אמר ¯· :‰„Â‰È
בא וראה כמה קשי מזונותיו של אד,
שנשתנו עליו סדרי בראשית.
אמר ¯· :ÔÓÁ
תדע ,דמתרחיש ניסא ,ולא אברו מזוני.
17

11

18

19

20

רש"י

 .'ÂÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ 1אלמא אפילו צער נמי אסור:
 .ÌÈÓÓÒ ˙˜ÈÁ˘ ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ 2במידי דרפואה גזור רבנ דאי שרית שו
רפואה אתי למישרי שחיקת סממני והוא איסורא דאורייתא דהוי טוח :
 .‰Ó‰·Ï ¯˜ÈÓ ÔÈ‡ 3אי דר ,להקר בהמה הלכ ,כולי עלמא ידעי דלרפואה
קמיכוי ואתי למישרי שחיקת סממני:
 .ÔÈ¯Ê‚ ÈÓÂ 4במקו פסידא כי האי גוונא:
 .ÌÂÁ˙Ï ıÂÁ 5קס''ד חו %לתחו שלו היתה עומדת בהמה:
 .ÂÏ˘ ÌÂÁ˙ ÍÂ˙· ˙ÚÏ·ÂÓ ‰Ï˘ ÌÂÁ˙ ‰È‰˘ 6דחו %לתחו דקתני חו %לתחו
שלה שהבהמה המסורה לרועה המיוחד הרי היא כרגלי הרועה וזה הקורא לה
בעליה ויכול ליל ,כגו שהוא שבת קרוב לאותו מקו ואפילו הכי לא יביאנה
ממש בידיו הואיל והיא יצאה חו %לתחומה אי לה אלא ד' אמות ומיהו קורא לה
והיא באה דלא הוזהר הוא על תחו בהמתו ובלבד שלא יביאנה ממש בידיו:
 .‡È‰ È‡˙ 7דאיכא דלא גזר שאר רפואות אטו שחיקת סממני :
 .ÔÈÈ˘¯Î ‰ÏÎ‡˘ 8הרבה ועל ידי אכילה מרובה אחזה חולי שקורי מינייזונ''א
וצריכה להשתלשל ולהוציא רעי ומריצה:
 .‰Ù¯˙˙˘ È„Î 9גרסינ הכא לשו ריפוי שיהיו מיעיה רפויי בשילשול
ומוציאה רעי:
 .‰ˆÈ¯È ‡Ï 10גזירה בכל רפואה אטו שחיקת סממני :

תנו רבנ :
רש"י

 .˜„‰ÈÓ„ 11דליכא למיחש דילמא נפיל ואתי לאתויי:
 .‡ÓÏÚÓ ˙Ï˜˘ È‡˙ 12איבדת כול שאי אתה מוצא תנאי שנחלקו בכ,
דתוקי הנ ,תרתי מתניית' חדא כמר וחדא כמר:
 .‡È‰ È‡˙ 13במתניתי ר''מ שרי ר' יוסי אסר:
 .˘·ÈÏ 14מיהדק שפיר ולעני משוי נמי לא הוי משוי דצור ,גופה היא דחלבה
מכחישה:
 .·ÏÁÈÏ 15הוי משוי שטוענת את החלב בכיס:
 .ÔÈÒ‚ 16גדולי ונגררי על הקוצי ומסרטי דדיה :
 .'ÂÎ ÂÈÏÚ Â˙˘˘ 17ולא זכה ליפתח לו שערי שכר:
 .Ú„˙ 18דקשי :
 .‡ÒÈ È˘Á¯Ó„ 19מ השמי לכמה הצלות לנפשות אד:
 .ÈÂÊÓ Â¯·È‡ ‡ÏÂ 20ואי נס זה רגיל שיבראו מזונות לצדיקי בבית שימצאו
חיטי גדילי באוצרותיה :
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קלד

מעשה באד אחד שנשא אשה גידמת,
ולא הכיר בה עד יו מותה.
לב
אמר ¯·:È
בא וראה כמה צנועה אשה זו ,שלא הכיר בה בעלה!
אמר לו ¯· :‡ÈÈÁ Èזו דרכה בכ,,
אלא כמה צנוע אד זה ,שלא הכיר באשתו!

דף נד.

שבת

1

2

זכרים יוצאין לבובין.
מאי לבובי ?
אמר ¯· :‡Â‰
תותרי.
מאי משמע דהאי לבובי לישנא דקרובי הוא?
דכתיב )שיר השירי ד,ט(" :לִ ַּב ְב ִּתנִ י אֲ ח ִֹתי ַכ ּ ָלה".
3

4

 ‡ÏÂÚאמר:
עור שקושרי לה כנגד לב,
כדי שלא יפלו עליה זאבי.
זאבי אזכרי נפלי ,אנקיבות לא נפלי!?
אלאלג משו  דמסגו בריש עדרא.
וזאבי בריש עדרא נפלי ,בסו 2עדרא לא נפלי!?
אלא משו דשמני.
ובנקבות ליכא שמני!
ותו  מי ידעי בי הני להני!?
אלא משו דזקפי חוטמייהו ,ומסגי כי דוו.
5

6

7

8

9

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
עור שקושרי לה תחת זכרות ,
כדי שלא יעלו על הנקבות.
ממאי? מדקתני סיפא )כא (:
והרחלי יוצאות שחוזות;
מאי שחוזות?
שאוחזי האליה שלה למעלה,
כדי שיעלו עליה זכרי,
רישא  כדי שלא יעלו על הנקבות,
וסיפא  כדי שיעלו עליה זכרי.
מאי משמע דהאי שחוזות לישנא דגלויי הוא?
דכתיב )משלי ז,י(:
10

אתו
נד" .וְ ִה ּנֵה ִא ּ ׁ ָשה לִ ְק ָר ֹ

*

ׁ ִשית

1211

לד

כבולות.
מאי כבולות?
שכובלי לה אליה שלה למטה,
כדי שלא יעלו עליה הזכרי.
מאי משמע דהאי כבול לישנא דלא עביד פירי הוא?
דכתיב )מלכי א ט,יג(:
13

לו

ֹאמר ָמה ֶה ָע ִרים ָה ֵא ּ ֶלה אֲ ׁ ֶשר נָ ַת ּ ָתה ִּלי ָא ִחי,
"וַ ּי ֶ
וַ ִּי ְק ָרא לָ ֶהם
14

לז

ֶא ֶרץ ָּכב ּול ַעד ַהי ֹּום ַה ּזֶה".

מאי " ֶא ֶרץ ָּכב ּול"?
אמר ¯· :‡ÂÓ‰
שהיו בה בני אד שמכובלי בכס 2ובזהב.
אמר ליה ¯·‡:
אי הכי היינו דכתיב )מלכי א ט,יב(:
"וְ לֹאלט י ׁ ְָשר ּו ְּב ֵעינָ יו",
מפני שמכובלי בכס 2ובזהב "לֹא י ׁ ְָשר ּו ְּב ֵעינָ יו"!?
אמר ליה :אי ,
כיו דעתירי ומפנקי  לא עבדי עבידתא.
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
אר %חומטו היתה,
ואמאי קרי לה  " ָּכב ּול"?
דמשתרגא בה כרעא עד כבלא.
ואמרי אינשי:
ארעא מכבלא דלא עבד פירי.
לח

15

16

17

18

כבונות.
מאי כבונות?
שמכבני אותו למילת,
כדתנ )נגעי א:א(:
שאת כצמר לב ;
מאי צמר לב ?
אמר ¯· ·:ÈÈ·‡ ¯· È·È
כצמר נקי ב יומו,
שמכבני אותו למילת.
20

19

2221

ֹזונָ ה ּונְ צֻ ַרת לֵ ב".

רש"י
11

רש"י

 .˙Ó„È‚ 1ידה קטועה:
 .ÍÎ· ‰Î¯„ ÂÊ 2לכסות כל אשה עצמה וכ''ש זו שהיתה צריכה לכ:,
 .È¯˙Â˙ 3קופל''א שמחברי אות בקשר שני שני שלא יברחו:
 .È˙··Ï 4קרבתני אצל ,מחמת נוי מעשי:,
 5דר ,זאבי לאחוז בהמה בלבה:
 .ÈÏÙ ‡Ï ˙Â·˜‡ 6בתמיה:
 .È‚ÒÓ„ 7מהלכי :
 .ÈÏÙ ‡Ï ‡¯„Ú ÛÂÒ· 8בתמיה:
 .ÂÂ„ ÈÎ 9מביטי כא וכא לפיכ ,מתקנאי בה כסבורי שרוצי להלח
בה:
 .‰ÈÏ‡ 10זנב שלה קושרי כלפי גב שלא יכסה ערות :

˘ .‰ÂÊ ˙Èנוטריקו דשחוזות:
 .˙È˘ 12בית הבשת:
 .ÔÈÏÂ·Î˘ 13לשו כבלי ברזל קשורה:
 .Ì‰Ï ‡¯˜ÈÂ 14בעשרי ושתי עיר שנת שלמה לחיר משתעי קרא:
 .ÔÈÏ·ÂÎÓ 15מעוטפי ומקושרי :
 .‡˙„È·Ú 16אנגריא של מל:,
 .ÔÂËÓÂÁ 17מלחה ומתבקעת:
 .‡Ú¯Î ‰· ‡‚¯˙˘Ó„ 18טובעת בה הרגל:
 .‡Ï·Î „Ú 19פרק התחתו שקורי קויל''ה :
 .ÔÈ·ÎÓ˘ 20קושרי בגד סביבו ביו שנולד שצמרו נקי ומשמר צמרו שלא
יטנ:2
 .˙ÏÈÓÏ 21לעשות מצמרו כלי מילת:
 .ÔÈ·ÎÓ 22על שעושי כמי קרסי מתכת לחבר הבגד כמו תנת כבינתי לבתי
)גיטי טו (.נושק''א בלע''ז:
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קלה

והעזים יוצאות צרורות.
איתמר:
¯· אמר :הלכה כ¯·;‰„Â‰È È
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :הלכה כ¯·.ÈÒÂÈ È
ואיכא דמתני להא שמעתא באפי נפשיה:
¯· אמר :ליבש מותר ולא לחלב;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :אחד זה ואחד זה  אסור.
ואיכא דמתני לה אהא:
עזי יוצאות צרורות ליבש אבל לא לחלב,
משו ¯· ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èאמרו:
כ ,הלכה,
אבל מי מפיס איזו ליבש ואיזו לחלב?
ומתו ,שאי מכירי  אחד זה ואחד זה אסור,
אמר ˘,Ï‡ÂÓ
ואמרי לה אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה כ¯·.‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È È
כי אתא ¯· ÔÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ˙‡ ˜.‡Ó

דף נד.

שבת

לא עקוד ולא רגול.
אמר ¯· :‰„Â‰È
עקוד 
עקידת יד ורגל ,כיצחק ב אברה;
רגול 
שלא יכו 2ידו על גבי זרועו ,ויקשור.
מיתיבי:
עקוד 
שתי ידי ושתי רגלי;
רגול 
שלא יכו 2ידו על גבי זרועו ,ויקשור!?
הוא דאמר כי האי תנא,
דתניא:
עקוד 
עקידת יד ורגל ,או שתי ידי ושתי רגלי,
רגול 
שלא יכו 2ידו על גבי זרועו ,ויקשור;
ואכתי לא דמי.
בשלמא רישא וסיפא  ניחא;
מציעתא  קשיא!?
אלא הוא דאמר כי האי תנא:
עקוד  עקידת יד ורגל ,כיצחק ב אברה,
רגול  שלא יכו 2ידו על גבי זרועו ,ויקשור.
13

1

14

2

15

3

4

5

16

17

משנה )ג(:
ובמה אינה יוצאה?
לא יצא גמל במטולטלת ,לא עקוד ולא רגול,
וכ שאר כל הבהמות.
לא יקשור גמלי זה בזה וימשו,,
אבל מכניס חבלי לתו ,ידו וימשו,,
ובלבד שלא יכרו.,
6

7

8

ולא יקשור גמלים.
מאי טעמא?
אמר ¯· ‡˘:È
משו דמיחזי כמא דאזיל לחינגא.

9

גמרא:
תנא:
מ
לא יצא הגמל במטוטלת הקשורה לו בזנבו,
אבל יוצא הוא במטוטלתמא הקשורה בזנבו ובחוטרתו.
אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
יוצא הגמל במטוטלתמב הקשורה לה בשילייתה.
10

11

12

18

אבל מכניס.
אמר ¯· ‡˘:È
לא שנו אלא לעני כלאי.
כלאי דמאי?
19

רש"י

רש"י

 .‰˘Ù ÈÙ‡· 1ולא אפלוגתא דמתני':
 .È˙Ó„ ‡ÎÈ‡Â 2להא דשמואל אהא:
 .‰ÎÏ‰ ÍÎ 3דליבש מותר ולחלב אסור:
 .ÒÈÙÓ ÈÓ Ï·‡ 4מי מטיל גורל ומבחי איזו ליבש ואיזו לחלב והרואה אות
צרורות ליבש אומר דלחלב הוא ואתי למישרי תרווייהו:
 .˜''˙Î 5דמתני' דשרי בתרוייהו:
 .˙ÏËÏÂËÓ :'È˙Ó 6י''מ פושל''א שתחת זנבו וי''מ מרדעת והאחרו נראה
בעיני דאי רצועה שתחת הזנב קשורה ומחוברת לסרגא ואי ,תפול וטעמא
דמתני' משו שמא תפול ומייתי לה הוא:
 .ÏÂ‚¯ ‡ÏÂ „Â˜Ú ‡Ï 7מפרשינ בגמ' שעוקדי ידיה ע רגליה בכבלי שלא
יברחו:
 .ÍÂ˘ÓÈÂ ÂÊÏ ÂÊ ÌÈÏÓ‚ ¯Â˘˜È ‡ÏÂ 8האחד כדמפרש בגמרא:
 .ÍÂ¯ÎÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â 9החבלי בכר ,אחד ובגמרא מפרש טעמא:
 .Â˙¯ËÂÁ·Â Â·Ê· :'Ó‚ 10דכיו דקשורה בשניה לא נפלה:
 .Â˙¯ËÂÁ 11חלדרוב''א שיש לכל גמלי על גביה:

 .‰˙ÈÈÏ˘· 12דכיו דכאיב לא מנתחא לי' ול''נ מטולטלת כר קט מלא מוכי
נותני לו תחת הזנב כדי שלא תשחית הרצועה הבשר לפי שהמשוי שעל גבה
כשהגמל יורד מכביד ויורד כלפי צוארה אלא שהרצועה מעכבתו:
 .Ï‚¯Â „È 13אחד מ הידי ואחד מ הרגלי כובל ביחד:
 .ÂÚÂ¯Ê ·‚ ÏÚ „È 14אחד מידיו כופ 2כלפי מעלה וקושר כדי שלא יהו לו אלא
ג' רגלי לברוח:
 .ÌÈ„È È˙˘ 15כאחד או שתי רגלי כאחד:
 .ÈÓ„ ‡Ï È˙Î‡Â 16האי תנא לדרב יהודה:
 .‡ÁÈ ‡ÙÈÒÂ ‡˘È¯ 17כדרב יהודה אבל מציעתא דקתני או שתי ידי או שתי
רגלי קשיא לדרב יהודה דלא קרי עקוד אלא יד ורגל כיצחק ב אברה דכתיב
)בראשית כב( ויעקד כפ 2ידיו ורגליו לאחוריו וקשר יד ורגל יחד ונפשט צוארו
לאחוריו:
 .‡‚ÈÁÏ 18לשוק למוכר חינגא ע''ש שסובבי את השוק מחולות מחולות
עגולות של בני אד:
 .ÈÂ˘ ÌÈ‡ÏÎ ÔÈÚÏ 19האי שלא יכרו ,דמתני' לא שיי ,ביה איסור שבת אלא
משו כלאי אסר ליה כדמפרש ואזיל:
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קלו

אילימא  כלאי דאד;
והתנ )כלאי ח:ו(:
אד מותר ע כול לחרוש ולמשו!,
אלא  כלאי דחבלי;
מג
והתנ )ש ט:י(:
התוכ 2תכיפה אחת  אינה חיבור!?
לעול כלאי דחבלי,
והכי קאמר 
ובלבד שלא יכרו ,ויקשור.
21

3

4

6

5

7

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
ובלבד שלא יצא מתחת ידו טפח.
והא תנא „·:Ï‡ÂÓ˘ È
טפחיי!?
אמר ‡·:ÈÈ
השתא דאמר ˘ :Ï‡ÂÓטפח,
ותנא „· :Ï‡ÂÓ˘ Èטפחיי 
˘ Ï‡ÂÓהלכה למעשה אתא לאשמעינ * .
והתניא:
ובלבד שיגביה מ הקרקע טפח!?
כי תניא ההיא  בחבלא דביני ביני.

דף נד:

שבת

ואי הרחלי יוצאות חנונות;
ואי העגל יוצא בגימו ,
ולא פרה בעור הקופר ,ולא ברצועה שבי קרניה;
פרתו של ¯·‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
היתה יוצאה ברצועה שבי קרניה,
שלא ברצו .ÌÈÓÎÁ
17

16

גמרא:
אין חמור יוצא במרדעת וכו'.
כדאמר .

מד

18

8

9

נד:

10

11

משנה )ד(:
אי חמור יוצא במרדעת ,בזמ שאינה קשורה לו;
ולא בזוג ,א 2על פי שהוא פקוק;
ולא בסול שבצוארו ,ולא ברצועה שברגלו.
ואי התרנגולי יוצאי בחוטי  ,ולא ברצועה שברגליה;
ואי הזכרי יוצאי בעגלה שתחת האליה שלה ;
12

ולא בזוג אף על פי שהוא פקוק.
משו דמיחזי כמא דאזיל לחינגא.

19

20

ולא בסולם שבצוארו.
אמר ¯· :‡Â‰
בי לועא.
למאי עבדי ליה?
להיכא דאית ליה מכה,
דלא הדר חיי ,ביה.
21

22

ולא ברצועה שברגלו.
דעבדי ליה לגיזרא.
23

13

14

15

רש"י

 .ÌÈÏ·Á„ ÌÈ‡ÏÎ 1שיש בה חבלי צמר וחבלי פשת וכי כרי ,להו הוו כלאי
וידו מתחממת באחיזת וקסבר דבר שאי מתכוי אסור:
 .Ì„‡„ ÌÈ‡ÏÎ ‡ÓÈ È‡ 2דכי כרי ,לה סביבות ידו נמצא קשור ע הגמלי
ופעמי שה מושכי שו דבר ונמצא אד וגמל מנהיגי יחד:
 .ÌÏÂÎ ÌÚ ¯˙ÂÓ Ì„‡ Ô˙‰Â 3ע כל הבהמות לחרוש ולמשו ,שלא אסרה
תורה אלא שני מיני בהמה יחד כעי שור וחמור ומשנה זו במסכת כלאי:
 .ÛÎÂ˙‰ 4בגדי צמר ופשתי:
 .˙Á‡ ‰ÙÈÎ˙· 5כגו ע''י מחט פע אחת או שקשר קשר אחד:
 .¯Â·ÈÁ ÂÈ‡ 6דכתיב )דברי כב( צמר ופשתי יחדו לא אסרה התורה אלא חבור
יפה המתקיי:
 .‰¯È˘˜Â ‰ÎÈ¯Î 7בשתי תכיפות:
 .Ï·Á ‡ˆÈ ‡Ï˘ 8ראש החבל לא יצא מתחת ידו טפח למטה דדמי כמי
שנושאה בידו ולא מתחזיא שהיא מאפסר הגמלי:
 .Ï‡ÂÓ˘ 9דאמר טפח לאורויי הלכה למעשה אתא לאשמעינ דהבא לימל,
לפנינו אמרינ ליה טפח שלא להקל באיסורי ומיהו עד טפחיי ליכא איסור:
 .ÁÙË Ú˜¯˜‰ ÔÓ ‰È·‚È˘ „·Ï·Â ‡È˙‰Â 10אבל כל כמה דבעי ניפוק מתותיה
ידיה:
 .ÈÈ· ÈÈ·„ ‡Ï·Á· 11שבי ידו לגמל בההוא קאמר כמה דבעי נהוי ובלבד
שיגביהנו מ הקרקע טפח כדי שתהא נראה הבהמה נמשכה בו דאי לא לא
מיתחזי נטירותא דבהמה אלא כמשאוי בעלמא שאי נראה שאוחז ראשה בידו:
 .‚ÂÊ· :'È˙Ó 12אישקליט''א :
 .Ù''Ú‡ 13שחללו פקוק במוכי שאי העינבל שלו מקשקש להשמיע קול ובגמ'
מפרש טעמא:
 .ÌÏÂÒ 14ורצועה וכל הנ ,דמתניתי מפרש בגמרא וכולהו משו דחייס עלייהו
ואי נפלי אתי לאיתויי:

ואין התרנגולין יוצאין בחוטין.
דעבדי ליה סימנא,
כי היכי דלא ליחלפו.
24

ולא ברצועה.
דעבדי ליה כי היכי דלא ליתברו מאני.
25

רש"י

 .‰Ï‚Ú 15כגו קרו קט שעושי לו תחת זנבו שראש זנב אות האילי רחב
כמי כר קט ואי בו עצ אלא שומ ועב וכבד וכשנגרר לאר %נשרט ונשחת
ועושי לו עגלה מתגלגלת אחריו כשהוא הול ,והזנב קשור עליה:
 .¯ÙÂ˜ 16שר %הוא שנימיו חדי כמחט וקורי לו הריצו'' וקושרי עורו בדדי
הפרה שלא יניקוה שרצי:
 .‰È¯˜ ÔÈ·˘ ‰ÚÂˆ¯· ‡ÏÂ 17דמשאוי הוא לה כדמפרש בגמרא:
 .Ô¯Ó‡„Î :'Ó‚ 18שאינה קשורה בו מע''ש דלא גלי מאתמול שיהא צריכה לכ,
שיהא לה למלבוש:
 .˜Â˜Ù 19סתו:
 .‡‚ÈÁÏ 20לשוק למכור ותולי לו זוג להנאותו:
 .‡ÚÂÏ È· 21שקושרי אצל הלחי:
 .‰Ï ÍÈÈÁ ¯„‰ ‡Ï„ 22שלא יוכל להחזיר צוארו לצד המכה לחככה בשיניו
וקושר בצוארו וחשובי ה יותר מקשישי שעל גבי השבר ואי נפלו חייס
עלייהו ומייתי להו בשגגה:
 .‡¯ÊÈ‚Ï 23אנטורטלייר''י בלעז בהמ' שפסיעותיה קצרי ומכה רגליה זה בזה
עושי לה כמי טבעת של עקלי או רצועות עבות וקושרי אותה למעלה
מפרסות הרגל מקו שמנקשי זו בזו:
 .ÂÙÏÁÈÏ ‡Ï„ 24בתרנגולי חבריה:
 .È‡Ó Â¯·˙ÈÏ ‡Ï„ 25שקושרי שני רגליה יחד ברצועה קצרה שלא תוכל
להרי רגליה ולהתיז:
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קלז

ואין הזכרים יוצאין בעגלה.
כי היכי דלא לחמט אלייתיה.

שבת

מאי משמע דהאי גימו לישנא דמיכ?2
דכתיב )ישעיהו נח,ה(:
ֹאש ֹו".
"הֲ לָ כֹף ְ ּכ ַאגְ מֹן ר ׁ

1

ואין הרחלים יוצאות חנונות.
יתיב ¯· ‡ ‡ÏÂÚ ¯· ‡Áקמיה ד¯· ,‡„ÒÁ
ויתיב וקאמר:
משעה שגוזזי אותה ,טומני לה עזק בשמ ,
ומניחי לה על פדחתה כדי שלא תצטנ .
אמר ליה ¯· :‡„ÒÁ
א כ עשיתה ?!‡·˜ÂÚ ¯Ó
2

דף נה.

ולא פרה בעור הקופר.
דעבדי לה כי היכי דלא למציוה יאלי.
10

3

ולא ברצועה שבין קרניה.
אי ל¯·  בי לנוי ,בי לשמר  אסור,
אי ל˘  Ï‡ÂÓלנוי  אסור ,לשמר  מותר.

4

11

5

מה

פרתו של רבי אלעזר בן עזריה.
וחדא פרה הויא ליה?
והא אמר ¯·,
ואמרי לה אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
תריסר אלפי עגלי,
הוה מעשר ¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èמעדריה כל שתא ושתא!?
תנא:
לא שלו היתה,
אלא של שכינתו היתה,
ומתו ,שלא מיחה בה  נקראת על שמו.

אלא יתיב ¯·  Ï‡ÂÓ˘ ¯· ‡ÙÙקמיה ד¯· ,ÔÓÁ
ויתיב וקאמר 
מו
בשעה שכורעת לילד טומני לה שני עזקי בשמ ,
ומניחי לה אחד על פדחתה ואחד על הרח,
כדי שתתחמ.
אמר ליה ¯· :ÔÓÁ
א כ עשיתה ילתא!?
6

אלא אמר ¯· :‡Â‰
ע %אחד יש בכרכי הי ,ויחנו שמו,
ומביאי קיס,
ומניחי לה בחוטמה כדי שתתעטש,
ויפלו דרני ראשה.
אי הכי  זכרי נמי!?
כיו דמנגחי זכרי בהדדי ,ממילא נפל .
˘ ‡¯ÈÊ ÔÂÚÓאמר:
קיסמא דריתמא.
מז

¯· ו¯· ‡ÈÁ Èו¯· ÔÁÂÈ Èו¯·  ‡·È·Áמתנו:
בכוליה דסדר מועד ,כל כי האי זוגא,
חלופי ¯· ÔÁÂÈ Èומעייל ¯·;Ô˙ÂÈ È
כל מי שאפשר למחות,
לאנשי ביתו ולא מיחה  נתפס על אנשי ביתו,
באנשי עירו  נתפס על אנשי עירו,
בכל העול כולו  נתפס על כל העול כולו.
אמר ¯· :‡ÙÙ
והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא.

7

12

13

14

8

15

בשלמא ד¯·   ‡Â‰היינו דקתני חנונות;
אלא ל¯· ,Ôמאי חנונות!?
דעבדינ להו מילתא דמרחמינ עלייהו.

אמרמט ¯·:‡ÈÁ È
מאי דכתיב )ישעיהו ג,יד(:

ואין העגל יוצא בגימון.
מח
מאי גימו ?
אמר ¯· :‡Â‰
בר נירא.
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È

נה.

9

ָבוא ִעם זִ ְקנֵי ַע ּמ ֹו וְ ָ ׂש ָריו",
"יְ הֹוָ ה ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט י ֹ
א שרי חטאו  *
זקני מה חטאו?
אלא אימא  על זקני שלא מיחו בשרי.
16

¯·  ‰„Â‰Èהוה יתיב קמיה ד˘,Ï‡ÂÓ
רש"י

 .ÔËÓÁÈÏ ‡Ï„ 1שלא ילקו בסלעי וטרשי בלניי''ר בלע''ז:
 .ÔÓ˘· ˜ÊÚ ‰Ï ÌÈÓÂË ‰˙Â‡ ÔÈÊÊÂ‚˘ ¯Á‡Ï 2עד שיגדל צמרה:
 .˜ÊÚ 3צמר גפ או כל דבר ר:,
 .‰˙Á„Ù 4מצחה:
 .‡·˜ÂÚ ¯Ó ‰˙È˘Ú 5ניהגת ברחל זו חשיבותו של מר עוקבא שהיה עשיר ואב
בית די וכי דר ,חשיבותה לכ:,
 .‡˙ÏÈ 6אשתו של רב נחמ :
 .È¯„ 7תולעי:
 .‡Ó˙È¯„ ‡ÓÒÈ˜ 8קיס של רות שמניחי לה בחוטמה:
 .‡¯È ¯· 9עול קט שמניחי לעגל בצוארו שיהיה למוד לכו 2ראשו לכשיגדל:

רש"י

 .ÈÏ‡È ‰ÂÈˆÓÏ ‡Ï„ 10שלא ינקוה עלוקה שקורי שנשוא''ש :
 .¯ÂÒ‡ ¯Ó˘Ï ÔÈ· ÈÂÏ ÔÈ· 11דכל נטירותא יתירתא אמרי' משאוי הוא:
 .‡‚ÂÊ È‡‰ ÈÎ ÏÎ „ÚÂÓ ¯„Ò ÈÏÂÎ· (Â˙Ó) 12ארבעת יחד:
 .ÔÁÂÈ '¯ ÈÙÂÏÁ 13יש מחליפי ר' יוחנ ומעיילי ר' יונת :
 .˘Ù˙ 14נענש על עבירות שביד :
 .ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· 15בכל ישראל כגו מל ,ונשיא שאפשר לו למחות שיראי
מפניו ומקיימי דבריו:
 .ÌÈ˜Ê 16סנהדרי :
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קלח

אתאי ההיא איתתא קא צווחה קמיה,
ולא הוה משגח בה.
אמר ליה:
לא סבר ליה מר 
"א ֵֹטם ָאזְ ֹנו ִמ ּזַעֲ ַקת ָ ּדל,

ַּגם ה ּוא יִ ְק ָרא וְ לֹא י ֵָענֶה" )משלי כא,יג(?
אמר ליה :שיננא,
ריש ,בקרירי,
רישא דרישי ,בחמימי,
הא יתיב  ‡·˜ÂÚ ¯Óאב בית די !
דכתיב )ירמיהו כא,יב(:
1

2

" ּ ֵבית ָ ּדוִ ד ּכֹה ָא ַמר יְ הֹוָ ה,

ִ ּדינ ּו לַ ּב ֶֹקר ִמ ׁ ְש ּ ָפט".

דף נה.

שבת
נב

"זָ ֵקן ָּבח ּור ּו ְבת ּולָ ה וְ ַטף וְ נָ ׁ ִשים ּ ַת ַה ְרג ּו לְ ַמ ׁ ְש ִחית,
יש אֲ ׁ ֶשר ָעלָ יו ַה ּ ָתו ַאל ִּת ַּג ׁש ּו,
וְ ַעל ָּכל ִא ׁ
ּו ִמ ִּמ ְק ָ ּד ׁ ִשי ּ ָת ֵח ּל ּו,

וַ ּי ֵָח ּל ּונג ָּבאֲ נָ ׁ ִשים ַה ְ ּז ֵקנִ ים אֲ ׁ ֶשר לִ ְפנֵי ַה ָּביִ ת".
תני ¯· :ÛÒÂÈ
אל תקריִּ " :מ ְק ָ ּד ׁ ִשי" ,אלא  מקודשי,
אלו בני אד שקיימו את התורה כולה מאל 2ועד תיו.
ומיד:
7

"וְ ִה ּנֵה ׁ ִש ּ ׁ ָשה אֲ נָ ׁ ִשים,
פונָ ה,
ָּב ִאים ִמ ֶּד ֶר ְך ׁ ַש ַער ָה ֶעלְ ֹיון אֲ ׁ ֶשר ָמ ְפנֶה ָצ ֹ

ָדו,
צו ְּבי ֹ
יש ְ ּכלִ י ַמ ּ ָפ ֹ
וְ ִא ׁ

נ

נד

תו ָכם לָ בֻ ׁש ּ ַב ִ ּדים ,וְ ֶק ֶסת ַה ּס ֵֹפר ְּב ָמ ְתנָ יו,
יש ֶא ָחד ְּב ֹ
וְ ִא ׁ

אמר ליה ¯· ‡¯ÈÊ Èל¯·:ÔÂÓÈÒ È
לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא.
אמר ליה :לא מקבלי מינאי.
אמר ליה :א 2על גב דלא מקבלי  לוכחינהו מר,
דאמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ‡Á‡ È
מעול,
לא יצתה מדה טובה מפי הקדוש ברו ,הוא וחזר בה לרעה,
חו %מדבר זה,
דכתיב )יחזקאל ט,ד(:
3

תו ְך ָה ִעיר,
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֵאלָ יו )כתיב  אלו( עֲ בֹר ְּב ֹ
"וַ ּי ֶ
ְ
תוך יְ ר ּו ׁ ָשלָ ִם,
ְּב ֹ

חות ָהאֲ נָ ׁ ִשיםַ ,ה ּנֶאֱ נָ ִחים וְ ַה ּנֶאֱ נָ ִקים,
יתָ ּ 4תו ַעל ִמ ְצ ֹ
וְ ִה ְתוִ ָ

תו ָכ ּה" וגו'.
ש ֹות ְּב ֹ
ַעל ָּכל ַה ּת ֹו ֵע ֹ
בות ַה ּנַעֲ ׂ
אמר לו הקדוש ברו ,הוא לגבריאל:
ל ,ורשו על מצח של צדיקי תיו של דיו,
שלא ישלטו בה מלאכי חבלה,
ועל מצח של רשעי תיו של ד,
כדי שישלטו בה מלאכי חבלה.
אמרה מדת הדי לפני הקדוש ברו ,הוא :רבונו של עול,
מה נשתנו אלו מאלו!?
אמר לה :הללו צדיקי גמורי ,והללו רשעי גמורי!
אמרה לפניו :רבונו של עול,
היה ביד למחות ולא מיחו!?
אמר לה :גלוי וידוע לפני 
שא מיחו בה  לא יקבלו מה!
אמרהנא לפניו :רבונו של עול,
א לפני ,גלוי  לה מי גלוי!?
והיינו דכתיב )ש,ו(:
5

6

רש"י

 .È¯È¯˜· Í˘È¯ 1אני שאני רב ,איני נכוה אבל מר עוקבא שהוא ראש לי ול,
ואב ב''ד יכווה בחמי :
 .'Â‚Â „Â„ ˙È· ·È˙Î„ 2לא ענש אלא מי שבידו לשפוט:
 .‰Ê ¯·„Ó ıÂÁ 3שנא' במקרא זה שהוציא דבור לטובה ומפני עונש תוכחה חזר
בו:
˙Â·ÚÂ˙‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ˜‡‰Â ÌÈÁ‡‰ ÌÈ˘‡‰ ˙ÂÁˆÓ ÏÚ ÂÈ˙ ˙ÈÂ˙‰Â 4
 .‰ÎÂ˙· ˙Â˘Ú‰אלו צדיקי:
 .‰Ï·Á ÈÎ‡ÏÓ Ì‰· ÂËÏ˘È ‡Ï˘ 5שאני רוצה לשלוח בעיר:

וַ ָ ּיבֹא ּו וַ ּי ַַע ְמד ּוֵ ,א ֶצל ִמזְ ַּבח ַה ְּנח ׁ ֶֹשת" )ש,ב(,
" ִמזְ ַּבח ַה ְּנח ׁ ֶֹשת" מי הוה?
אמר להו הקדוש ברו ,הוא:
התחילו ממקו שאומרי שירה לפני.
8

9

ומא נינהו " ׁ ִש ּ ׁ ָשה אֲ נָ ׁ ִשים"?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
קצ ,2וא,2נה וחימה,
ומשחית ,ומשבר ,ומכלה.
ומאי שנא תיו?
אמר ¯·:
תיו  תחיה ,תיו  תמות;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
תמה זכות אבות;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
תחו זכות אבות;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
תיו  סו 2חותמו של הקדוש ברו ,הוא,
דאמר ¯·:‡ÈÁ È
חותמו של הקדוש ברו ,הוא  אמת;
נז
ו¯·Èנו ˘ ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓאמר:
אלו בני אד שקיימו את התורה כולה מאל 2ועד תיו.
10

11

12

רש"י

 .·È˙Î„ ÂÈÈ‰ 6מעיקרא ועל כל איש אשר עליו התיו אל תגשו ולבסו2
וממקדשי תחלו:
 .È˘„Â˜ÓÓ 7שהודה למקטרג מדת הדי וחזר מ הטוב:
 .˙˘Á‰ Á·ÊÓ ‰Â‰ ÈÓ 8בימי יחזקאל והלא שלמה גנזו ועשה מזבח אבני של
ל''ב אמה דכתיב )מלכי א ח( כי מזבח הנחשת אשר לפני ה' קט מהכיל כאד
האומר לחבירו ננס פלוני ופסול לעבודה:
 .‰¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÂ˜ÓÓ 9מ הלוי שאומרי שיר בכלי נחשת:
 .˙ÂÓ˙ ÂÈ˙ 10לרשעי:
 .˙Ó‡ ‰''·˜‰ Ï˘ ÂÓ˙ÂÁ 11אמצעית לאותיות וראשו ואחרו על ש אני
ראשו ואני אחרו ואני הוא:
 .‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÂÓÈÈ˜˘ Ì„‡ È· ÂÏ‡ 12התיו סימ לה שקיימו התורה מראש
עד סו:2
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קלט

מאימתי תמה זכות אבות?
אמר ¯·:
מימות הושע ב בארי,
שנאמר )הושע ב,יב(:

נה:

יה,
נַבל ָֻת ּה לְ ֵעינֵי ְמ ַאהֲ ֶב ָ
"אֲ גַ ּ ֶלה ֶאת ְ
יש
וְ ִא ׁ

1

לֹא ַי ִּצילֶ ָ ּנה ִמ ּי ִָדי";

ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
מימי חזאל,
שנאמר )מלכי ב יג,כב(:

הו ָא ָחז",
ש ָר ֵאלּ ,כֹל יְ ֵמי יְ ֹ
"וַ חֲ זָ ֵאל ֶמלֶ ְך אֲ ָרם לָ ַחץ ֶאת יִ ְ ׂ
וכתיב )ש,ב(:

יהם,
"וַ ּי ָָחן יְ הֹוָ ה א ָֹתם וַ יְ ַרחֲ ֵמם וַ ִּי ֶפן 2אֲ לֵ ֶ
יתוֶ ,את ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַעֲ קֹב,
לְ ַמ ַען ְּב ִר ֹ
יתם ,וְ ל ֹא ִה ׁ ְשלִ ָ
וְ ל ֹא ָא ָבה ַה ׁ ְש ִח ָ
יכם ֵמ ַעל ּ ָפנָ יו ַעד ָע ָּתה";

È·¯Âנח  ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰Èאמר:
מימי אליהו,
שנאמר )מלכי א יח,לו(:
ֹאמר,
לות ַה ִּמנְ ָחה ,וַ ִּי ַּג ׁש ֵאלִ ּיָה ּו ַה ָ ּנ ִביא וַ ּי ַ
"וַ יְ ִהי ּ ַבעֲ ֹ
ש ָר ֵאל,
יְ הֹוָ ה 3,אֱ ל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יִ ְ ׂ

ש ָר ֵאל וַ אֲ נִ י ַע ְב ֶּד ָך,
ַהי ֹּום יִ ָ ּו ַדעּ ִ ,כי ַא ּ ָתה אֱ ל ִֹהים ְּביִ ְ ׂ
יתי,
ש ִ
ּו ִב ְד ָב ְר ָך )כתיב  ובדבריָ (,ע ִ ׂ

ֵאת ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה וגו'";
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
מימי חזקיהו,
שנאמר )ישעיהו ט,ו(:
4

דף נה:

שבת

וְ ִר ׁ ְש ַעת ָה ָר ׁ ָשע )כתיב  רשע( ָעלָ יו ִּת ְהיֶה" וגו'.
אי יסורי בלא עו .
דכתיב )תהלי פט,לג(:
ש ָעם ּו ִבנְ גָ ִעים עֲ ֹונָ ם"* .
" ּו ָפ ַק ְד ִּתי ְב ׁ ֵש ֶבט ּ ִפ ׁ ְ
6

מיתיבי:
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברו ,הוא:
רבונו של עול,
מפני מה קנסת מיתה על אד הראשו ?
אמר לה:
מצוה קלה צויתיו ועבר עליה.
אמרו לו:
והלא משה ואהר שקיימו כל התורה כולה ומתו!
אמר לה:
" ִמ ְק ֶרה ֶא ָחד לַ ַּצ ִ ּדיק וְ לָ ָר ׁ ָשע לַ ּט ֹוב" וגו' )קהלת ט,ב(!?
הוא דאמר  כי האי תנא,
דתניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א 2משה ואהר בחטא מתו,
שנאמר )במדבר כ,יב(:
"י ַַען לֹא ֶהאֱ ַמנְ ּ ֶתם ִּבי",
הא " ֶהאֱ ַמנְ ּ ֶתם ִּבי" 
עדיי לא הגיע זמנכ ליפטר מ העול.
מיתיבי:
ארבעה מתו בעטיו של נחש,
ואלו ה :
בנימי ב יעקב ,ועמר אבי משה,
וישי אבי דוד ,וכלאב ב דוד;
וכולהו גמרא,
לבר מישי אבי דוד דמפרש ביה קרא,
דכתיב )שמואל ב יז,כה(:
7

לום ֵאין ֵקץ,
ש ָרה ּולְ ׁ ָש ֹ
"לְ ַמ ְר ּ ֵבה )כתיב  לרבה( ַה ִּמ ְ ׂ
ַעל ִ ּכ ּ ֵסא ָדוִ ד וְ ַעל ַמ ְמלַ ְכ ּת ֹו,
לְ ָה ִכין א ָֹת ּה ּולְ ַסעֲ ָד ּהְּ ,ב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ּו ִב ְצ ָד ָקה,
עולָ םִ ,קנְ ַאת יְ הֹוָ ה ְצ ָב ֹ
ֵמ ַע ּ ָתה וְ ַעד ֹ
אות ּ ַתעֲ ֶׂשה ּזֹאת" וגו'.

נט

שם ַא ְב ׁ ָשל ֹם ּ ַת ַחת ֹיו ָאב ַעל ַה ָּצ ָבא,
שא ָ ׂ
"וְ ֶאת עֲ ָמ ָ ׂ

אמר ¯· ‡:ÈÓ
אי מיתה בלא חטא,
ואי יסורי בלא עו .
אי מיתה בלא חטא.
דכתיב )יחזקאל יח,כ(:

ש ְר ֵאלִ י,
יש ּו ׁ ְש ֹ
שא ֶבן ִא ׁ
מו יִ ְת ָרא ַה ִּי ְ ׂ
וַ עֲ ָמ ָ ׂ

5

" ַה ּנ ֶֶפ ׁש ַהח ֵֹטאת ִהיא ָתמ ּות,
שא ּ ַבעֲ ֹון ַה ּ ֵבן,
שא ּ ַבעֲ ֹון ָה ָאב ,וְ ָאב ל ֹא יִ ּ ָׂ
ּ ֵבן ל ֹא יִ ּ ָ ׂ
ִצ ְד ַקת ַה ַּצ ִ ּדיק ָעלָ יו ִּת ְהיֶה,

רש"י

 .‰ÏÈˆÈ ‡Ï ˘È‡Â 1שאי עוד זכות לאבות שאכלוה:
.‰˙Ú „Ú ÂÈÙ ÏÚÓ ÌÎÈÏ˘‰ ‡ÏÂ 'Â‚Â Ì‰¯·‡ ˙‡ Â˙È¯· ÔÚÓÏ Ì‰ÈÏ‡ ÔÙÈÂ 2
אבל מכא ואיל ,השליכ ולא פנה אל ברית אבות:
 .Ú„ÂÈ ÌÂÈ‰ Ï‡¯˘ÈÂ ˜ÁˆÈ È‰Ï‡Â Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ 3שאתה זוכר ברית .אברה
יצחק וישראל מדקאמר היו יודע ותו לא מכלל דתמה ועל ידי רחמי הוזכרה
לה בימי חזאל:
 .Â‰È˜ÊÁ ÈÓÈ· 4דכתיב מעתה ועד עול קנאת ה' צבאות תעשה זאת ולא זכות
אבות:
 .‡ËÁ ‡Ï· 5וחטאו של אד גור לו מיתה:

חות ְצר ּויָה ֵאם ֹיו ָאב",
נָח ׁש אֲ ֹ
אֲ ׁ ֶשר ָּבא ֶאל אֲ ִביגַ ל ּ ַבת ָ
נָח ׁש" הואי?
וכי " ּ ַבת ָ
והלא בת ישי הואי,
דכתיב )דברי הימי א ב,טז(:
יהםס )כתיב  ואחיתיה( ְצר ּויָה וַ אֲ ִביגָ יִ ל"!
"וְ ַא ְח ֹיו ֵת ֶ
אלא  " ַּבת" מי שמת בעטיו של "נָ ָח ׁש",
מני?
אילימא  תנא דמלאכי השרת;
והא איכא משה ואהר !
אלא לאו  ¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èהיא,
8

1

רש"י

 .ÌÈÚ‚·Â Ë·˘· 6היינו יסורי וקאמר שאי באי אלא משו פקידת עו :
 .˘Á Ï˘ ÂÈËÚ· 7בעצתו של נחש שהשיא לחוה ולא בחטא אחר שלא חטאו.
בעטיו כמו עטא וטע )דניאל ב(:
 .Ì‰È˙ÂÈÁ‡Â 8בבני ישי משתעי:
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קמ

ושמע מינה 
יש מיתה בלא חטא ,ויש יסורי בלא עו ,
ותיובתא ד¯· ‡?!ÈÓ
תיובתא.
אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
כל האומר ראוב חטא 
אינו אלא טועה,
שנאמר )בראשית לה,כב(:
"וַ ִּי ְהי ּו ְבנֵי יַעֲ קֹב ׁ ְשנֵים ָע ָ ׂשר",
סא
מלמד  שכול שקולי כאחד.
אלא מה אני מקיי )ש(:
"וַ ִּי ׁ ְש ַּכב ֶאת ִּבלְ ָהה ּ ִפילֶ גֶ ׁש ָא ִביו"?
מלמד שבלבל מצעו של " ָא ִביו",
ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה.
2

3

4

תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מוצל אותו צדיק מאותו עו ,
ולא בא מעשה זה לידו;
אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר )דברי כז,כ(:
" ָאר ּור ׁש ֵֹכב ִעם ֵא ׁ ֶשת ָא ִביו" ויבא חטא זה לידו?
אלא מה אני מקיי 
"וַ ִּי ׁ ְש ַּכב ֶאת ִּבלְ ָהה ּ ִפילֶ גֶ ׁש ָא ִביו" )בראשית לה,כב(?
עלבו אמו תבע,
אמר:
א אחות אמי היתה צרה לאמי;
שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי?
עמד ובלבל את מצעה;
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
שתי מצעות בלבל:
אחת של שכינה ,ואחת של אביו,
והיינו דכתיב )ש מט,ד(:
" ָאז ִח ּ ַללְ ָּת יְ צ ּו ִעי ָעלָ ה".
5

6

7

כתנאי:
" ּ ַפ ַחז ַּכ ּ ַמיִ ם ַאל ּת ֹו ַתר" )ש(.
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
פזתה,
8

דף נה:

שבת

חבתה,
זלתה;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
פסעתה על דת,
חטאת,
זנית;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôאומר:
סב
פללת,
חלתה,
זרחה תפלת.,
אמר ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
עדיי צריכי אנו ל,ÈÚ„ÂÓ
¯· ÈÚ„ÂÓ‰ ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
הפו ,את התיבה ודורשה:
סג
זעית,
סד
חלחלת,
פרחסה חטא ממ;,
¯·‡ אמר,
ואמרי לה ¯·:‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È È
זכרת עונשו של דבר,
חלית עצמ ,חולי גדול,
פירשת מלחטוא.
10

11

12

13

14

אמרסו ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
כל האומר בני עלי חטאו 
אינו אלא טועה,
שנאמר )שמואל א א,ג(:
15

"וְ ׁ ָשם ׁ ְשנֵי ְבנֵי ֵעלִ י ָח ְפנִ י ּו ִפנְ ָחס ּכֹהֲ נִ ים לַ יהֹוָ ה".
סבר לה כ¯·,
דאמר ¯·:
פנחס לא חטא;
מקיש חפני לפנחס,
מה פנחס  לא חטא,
א 2חפני  לא חטא.
אלא מה אני מקיי )ש ב,כב(:
"אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְּכב ּון ֶאת ַה ָ ּנ ׁ ִשים"?
מתו ,ששהו את קיניה  ,שלא הלכו אצל בעליה 
16

17

9

רש"י
רש"י

 .¯ÊÚÏ‡ Ô· ˘''¯ Â‡Ï ‡Ï‡ 1דאמר משה ואהר בחטא מתו ומודה בהני:
 .‡ËÁ Ô·Â‡¯ ¯ÓÂ‡‰ ÏÎ 2במעשה בלהה:
 .·È˙Î„ 3בההוא קרא:
 .'Â‚Â ·˜ÚÈ È· ÂÈ‰ÈÂ 4להוציא מלב ,שלא תחשדנו:
 .Â„ÈÏ ‰Ê ‡ËÁ ‡·ÈÂ 5ויגזור הקב''ה שיהיו מ המקללי:
 .‰ÈÎ˘ Ï˘ ˙Á‡ 6כ ,היה יעקב עושה בארבעה אהלי נשיו מעמיד מטה
לשכינה ובאותו אהל שהוא רואה בו השכינה הוא בא ול אותו הלילה:
 .˙ÏÏÁ 7אותו ש שעלה על יצועי דהיינו שכינה מדלא כתיב יצועי עלית טע
אחר עד שלא נבנה אהל מועד היתה שכינה מצויה באהלי צדיקי:
 .ÊÁÙ 8נוטריקו הוא:
 .‰˙ÊÙ 9לשו עמא פזיזא )לקמ פח .(.פזתה מיהרת בעצמ ,וחטאת:

 .‰˙ÏÊ 10זלזלת:
 .˙ÏÏÈÙ 11להנצל מ החטא:
 .‰˙ÏÁ 12ויחל משה )שמות לב(:
 ^.‰˙ÚÊ 13יראת לחטוא לר' אליעזר ור' יהושע חטא ולרב גמליאל ולמודעי
בקש לחטוא ולא חטא:
 .˙ÈÏÁ 14חולי גדול להתאפק לכבוש יצר:,
 .Â‡ËÁ ÈÏÚ È· ¯ÓÂ‡‰ ÏÎ 15באשת איש אינו אלא טועה ומיהו בבזיו קדשי
חטאו:
 .·¯ ¯Ó‡„ 16לקמ בשמעתי פנחס לא חטא וילי 2לה מקרא ור' יונת ילי 2לה
לחפני מהאי קרא דמקיש חפני לפנחס:
 .Ô‰ÈÈ˜ ˙‡ Â‰˘˘ 17שהיו מסרבי להקריב שו קרב אלא בקושי כדכתיב
)שמואל א ב( ג בטר יקטירו את החלב וגו' וכשהיו זבות ויולדות באות ממקו
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קמא

מעלה עליה הכתוב כאילו שכבו.

דף נו.

שבת

והכתיב )ש,יב(:
" ְּבנֵי ְבלִ ּי ַָעל"!?
מתו ,שהיה לו לפנחס למחות לחפני ולא מיחה 
מעלה עליו הכתוב כאילו חטא.

גופא:
אמר ¯·:
פנחס לא חטא;
שנאמר )ש יד,ג(:
1

"וַ אֲ ִח ּיָהֶ 2בן אֲ ִחט ּוב

נו.

בוד ּ ֶבן ּ ִפינְ ָחס ּ ֶבן ֵעלִ י ּכ ֵֹהן יְ הֹוָ ה" וגו',
יכ ֹ
אֲ ִחי ִא ָ
אפשר חטא בא לידו ,והכתוב מייחסו?
והלא כבר נאמר )מלאכי ב,יב(:
3

ש ָ ּנה ֵער וְ עֹנֶה,
"י ְַכ ֵרת יְ הֹוָ ה לָ ִא ׁ
יש אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶׂ

אות",
יש ִמנְ ָחה ,לַ יהֹוָ ה ְצ ָב ֹ
ֵמ ָאהֳ לֵ י יַעֲ קֹבּ ,ו ַמ ִ ּג ׁ
א ישראל הוא 
לא יהיה לו " ֵער" בחכמי ,ולא "עֹנֶה" בתלמידי,
וא כה הוא 
לא יהיה לו ב " ַמ ִ ּג ׁיש ִמנְ ָחה";
אלא לאו שמע מינה  פנחס לא חטא?
אלא הא כתיב )שמואל א ב,כב(:
סז
"אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְּכב ּון"!?
סח
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
ישכב  כתיב.
והכתיב )ש,כד(:
טו ָבה ַה ּ ׁ ְש ֻמ ָעה"!?
לוא ֹ
" ַאל ָּבנָ י ִ ּכי ֹ
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
בני  כתיב.
והכתיב )ש(:
" ַמעֲ ִב ִרים"!?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
מעביר  כתיב.
4

5

6

7

רש"י

אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
כל האומר * בני שמואל חטאו 
אינו אלא טועה;
שנאמר )ע"פ שמואל א ח,אג(:
8

"וַ יְ ִהי כי זָ ֵקן ׁ ְשמ ּו ֵאל...

וְ לֹא ָהלְ כ ּו ָבנָ יוסט ִּב ְד ָר ָכיו )כתיב  בדרכו(",
" ִּב ְד ָר ָכיו"  הוא דלא " ָהלְ כ ּו",
מיחטא נמי  לא חטאו.
אלא מה אני מקיי:
"וַ ִּי ּט ּו ַאחֲ ֵרי ַה ָּב ַצע" )ש,ג(,
שלא עשו כמעשה אביה ,שהיה שמואל הצדיק,
מחזר בכל מקומות ישראל וד אות בעריה,
שנאמר )ש ז,טז(:
"וְ ָהלַ ְך ִמ ֵּדי ׁ ָשנָ ה ְּב ׁ ָשנָ ה ,וְ ָס ַבב ּ ֵבית ֵאל,

וְ ַה ִ ּגלְ ָּגל וְ ַה ִּמ ְצ ּ ָפה ,וְ ׁ ָש ַפט ֶאת יִ ְ ׂש ָר ֵאל".
וה לא עשו כ ,
אלא ישבו בעריה,
כדי להרבות שכר לחזניה ולסופריה .
9

10

כתנאי:
"וַ ִּי ּט ּו ַאחֲ ֵרי ַה ָּב ַצע" )ש ח,ג(,
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
חלק שאלו בפיה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
מלאי הטילו על בעלי בתי;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
קופה יתירה של מעשר נטלו בזרוע;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מתנות נטלו בזרוע.
1211

13

אחר לשילה להקריב את קיניה וה היו משהי מלהקריב והנשי לא היו
יכולי לסמו ,עליה שיקריבו והיו שוהות ש ולא היו חוזרות אצל בעליה עד
שראו קיניה קרבי והיו טהורות לקדשי וליכנס לעזרה לפיכ ,מעלה עליה
כאילו שכבו שהיו מונעי אות מפריה ורביה:
 .‡ËÁ ‡Ï ÒÁÙ 1באשת איש דאשר ישכבו את הנשי אינו אלא חפני לבדו:
 .'‰ Ô‰Î 'Â‚Â ·ÂËÈÁ‡ Ô· ‰ÈÁ‡Â 2בשילה נושא אפוד הרי שמיחסו לשבח
ומזכיר עליו ש פנחס אבי אביו:
 .ÂÒÁÈÈÓ ·Â˙Î‰Â Â„ÈÏ ‡ËÁ ‡· ¯˘Ù‡ 3לשבח ואת ב בנו מייחסו אחריו
והכתיב גבי עבירה דנואפי יכרת ה' לאיש וגו' והאי קרא בבא על הגויה^ ועל
הזונה מישתעי כדדרשינ ליה באלו ה הנשרפי דכתיב לעיל מיניה כי חלל
יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר ודרשינ כי חלל יהודה קדש זו זונה
וכ הוא אומר לא תהיה קדשה וגו':
 .¯Ú 4חרי 2להבי ולהורות בי החכמי כדאמרי' בעירובי )נג (:אהרנית ערנית:
 .'ÂÎ ‡Â‰ Ô‰Î Ì‡Â 5וכא מייחס כה מגיש מנחה אחר פנחס:
 .·È˙Î‰Â 6אל בני כי לא טובה השמועה אשר אנכי שומע מעבירי ע ה'
אביה היה מוכיח:
 .·È˙Î Ì¯È·ÚÓ Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡ ÌÈ¯È·ÚÓ ·È˙Î ‡‰Â 7קשה
בעיני ש החכ הנזכר כא כי אומר אני שטעות גדול הוא ול''ג לה להא מילתא
שהרי בספרי מוגהי כתיב מעבירי וג  .במסורה הגדולה במקו שמנויי ש
כל התיבות דלא כתיב בה יו''ד וקורי ולא נמנה זה וה מנויי ע''פ החשבו וזו
אינה קשיא דהאי מעבירי לאו לשו עבירה הוא אלא לשו ויעבירו קול במחנה
)שמות לו( וה''ק להו לא טובה השמועה אשר אנכי שומע את ע ה' מעבירי
ומכריזי וקובלי עליכ והאי מעבירי לשו רבי הוא ואע ה' קאי ולאו אבני
עלי שהרי ה היו עוברי ולא היו מעבירי את אחרי:

14

אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
כל האומר דוד חטא 
15

רש"י

 .Â‡ËÁ Ï‡ÂÓ˘ È· 8במקח שוחד והטיית די :
 .Ì‰ÈÊÁÏ 9שמשיה ששוכרי אות ליל ,ולהזמי את הנקראי לדי :
 .Ì‰È¯ÙÂÒÏÂ 10לשטרי בירורי ולאגרות שו:
 .ÌÈ˙· ÈÏÚ· ÏÚ ÂÏÈË‰ È‡ÏÓ 11נותני לה פרגמטיא לעסוק בה ולתת לה
השכר ומתו ,כ ,היה נמש ,לב להטות די כשבאי לפניה לדו והיינו חטא:
 .Ì‰ÈÙ· ÂÏ‡˘ Ì˜ÏÁ 12מעשר ראשו הראוי לה שלוי היו שאלו בפיה
מתו ,שהיו גדולי הדור ושופטי לא היו מונעי מה ושאר לוי עניי
מצטערי ולר' מאיר לא חטאו בהטיית משפט:
 .‰¯È˙È ‰ÙÂ˜ 13יותר מ הראוי:
 .˙Â˙Ó 14זרוע לחיי וקיבה וה לא היו כהני ל''א מתנות לויה כגו מעשר
וקרא כתיב ונת לכה ודרשינ ולא שיטול מעצמו בשחיטת חולי בפ' הזרוע
)קלג (.וה''ה לכל מתנות כהונה ולויה:
 .‡ËÁ „Â„ 15בבת שבע קוד שקבלה גט:
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קמב

אינו אלא טועה,
שנאמר )שמואל א יח,יג(:
"וַ יְ ִהי ָדוִ ד לְ ָכל ְ ּד ָר ָכו ַמ ְ ׂש ִּכיל וַ יהֹוָ ה ִע ּמ ֹו" וגו',
אפשר חטא בא לידו ושכינה " ִע ּמ ֹו"?
אלא מה אני מקיי )ש ב יב,ט(:
" ַמ ּד ּו ַע ָּבזִ ָית ֶאת ְ ּד ַבר יְ הֹוָ ה לַ עֲ ׂש ֹות ָה ַרע"?
שביקש "לַ עֲ ׂש ֹות" ולא עשה.
1

אמר ¯·:
¯· Èדאתי מדוד מהפ ,ודריש בזכותיה דדוד;
ש ֹות ָה ַרע" )ש(,
" ַמ ּד ּו ַע ָּבזִ ָ
ית ֶאת ְ ּד ַבר יְ הֹוָ ה לַ עֲ ׂ

¯· Èאומר:
משונה רעה זו מכל רעות שבתורה,
שכל רעות שבתורה כתיב בהו  ויעש,
וכא כתיב "לַ עֲ ׂש ֹות" ,שביקש "לַ עֲ ׂש ֹות" ולא עשה.
2

" ֵאת א ּו ִר ּיָה ַה ִח ִּתי ִה ִּכ ָית ַב ֶח ֶרב" )ש(.
שהיה ל ,לדונו בסנהדרי ולא דנת.
"וְ ֶאת ִא ׁ ְש ּת ֹו לָ ַק ְח ָּת ְּל ָך לְ ִא ּ ׁ ָשה" )ש(.
ליקוחי יש ל ,בה,
דאמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו,
שנאמר )שמואל א יז,יח(:
3

4

5

שר ָה ָאלֶ ף,
ש ֶרת חֲ ִר ֵ
יצי ֶה ָחלָ ב ָה ֵא ּ ֶלהָ ּ ,ת ִביא לְ ַ ׂ
"וְ ֵאת עֲ ֶׂ
ָ
6
לום ,וְ ֶאת עֲ ֻר ָּב ָתם ִּת ָ ּקח",
וְ ֶאת ַא ֶחיך ִּת ְפקֹד לְ ׁ ָש ֹ
מאי "עֲ ֻר ָּב ָתם"?

תני ¯· :ÛÒÂÈ
דברי המעורבי בינו לבינה.
7

ֹתו ָה ַרגְ ָּת ְּב ֶח ֶרב ְּבנֵי ַע ּמ ֹון" )שמואל ב יב,ט(.
"וְ א ֹ
מה " ֶח ֶרב ְּבנֵי ַע ּמ ֹון"  אי אתה נענש עליו,
א 2אוריה החתי  אי אתה נענש עליו.
מאי טעמא?
מורד במלכות הוה,
דאמר ליה )ש יא,יא(:
8

"וַ אדֹנִ י

9

דף נו.

שבת

אמר ¯·:
כי מעיינת ביה בדוד,
לא משכחת ביה בר מדאוריה,
דכתיב )מלכי א טו,ה(:
" ַרק ִּב ְד ַבר א ּו ִר ּיָה ַה ִח ִּתי".
10

‡· ‡˘È˘˜ ÈÈרמי ד¯· אד¯·:
מי אמר ¯· הכי,
והאמר ¯·:
קיבל דוד לשו הרע!?
קשיא.
11

גופא:
¯· אמר:
קיבל דוד לשו הרע,
דכתיב )שמואל ב ט,ד(:

לו ַה ּ ֶמלֶ ְך ֵאיפ ֹה ה ּוא,
ֹאמר ֹ
"וַ ּי ֶ
ְ
יבא ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ך,
ֹאמר ִצ ָ
וַ ּי ֶ
לו
יאל ְּב ֹ
ִה ּנֵה ה ּוא ּ ֵבית ָמ ִכיר ּ ֶבן ַע ִּמ ֵ

וכתיב:

"וַ ִּי ׁ ְשלַ ח ַה ּ ֶמלֶ ְך ָ ּדוִ ד,

12

ְד ָבר",

ע

יאל ִמ ּל ֹו ְד ָבר",
וַ ִּי ָ ּק ֵחה ּו ִמ ּ ֵבית ָמ ִכיר ּ ֶבן ַע ִּמ ֵ
מכדי חזייה דשקרא הוא,
כי הדר אלשי עילויה מאי טעמא קיבלה מיניה?
דכתיב )שמואל ב טז,ג(:
13

14

ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ,וְ ַא ּיֵה
"וַ ּי ֶ

עא

15

ּ ֶבן אֲ דֹנ ָ
ֶיך,

יבא ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ְךִ ,ה ּנֵה ֹיו ׁ ֵשב ִּביר ּו ׁ ָשלַ ִם" וגו'.
ֹאמר ִצ ָ
וַ ּי ֶ
ומנא ל דקיבל מיניה?
דכתיב )ש,ד(:

ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ִצ ָבא,
"וַ ּי ֶ
ִה ּנֵה לְ ָךּ ,כֹל אֲ ׁ ֶשר לִ ְמ ִפי ב ׁ ֶֹשת,
יתיֶ ,א ְמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך אֲ דֹנִ יעג ַה ּ ֶמלֶ ְך".
יבא ִה ׁ ְש ּ ַתחֲ וֵ ִ
ֹאמר ִצ ָ
וַ ּי ֶ
עב

ו˘ Ï‡ÂÓאמר:

ֹיו ָאב וְ ַע ְב ֵדי אֲ דֹנִ י ַעל ּ ְפנֵי ַה ּ ָ ׂש ֶדה חֹנִ ים".
רש"י

רש"י

 .˘˜·˘ 1לשכב עמה קוד שקבלה גט שהיה בעלה שולח לה מ המלחמה
שא ימות לא תיזקק ליבו או שמא יהרג ואי מעיד עליו ותתעג אשתו או
שמא יהא שבוי כדאמרינ לקמ כל היוצא למלחמת בית דוד כו':
 .ÂÊ ‰Ú¯ ‰Â˘Ó 2בכתיבתה ובלשונה:
 .ÂÂ„Ï ÍÏ ‰È‰˘ 3על שמרד במלכות כדלקמ :
 .‰· ÍÏ ˘È ÔÈÁÂ˜ÈÏ 4קדושי תופסי בה שאינה אשת איש כדשמואל כו':
 .˙Â˙È¯Î Ë‚ 5על תנאי שא ימות תהא מגורשת מעכשיו ופעמי שהוא טרוד
בצאתו ושולחו מ המלחמה:
 .Á˜˙ Ì˙·Â¯Ú ˙‡Â 6במלחמת שאול כתיב:
 .Ì‰ÈÈ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ¯·„ 7היינו קדושי תקח תבטל ע''י גט שתביא לה מ
המלחמה:
 .ÔÂÓÚ È· ·¯Á· 8כאות שהורגי בני עמו שלא מדעת:,
 .·‡ÂÈ ÈÂ„‡Â 9לאו אורח ארעא לקבל עליו מרות אחרי בפני המל:,

 .‰È¯Â‡ ¯·„· ˜¯ 10מקרא כתיב כ ,בדבר אוריה שגר לו שיהרג אבל בבת
שבע לא חטא:
 .Ú¯‰ ÔÂ˘Ï 11לקמיה מפרש:
 .¯·„ ‡Ï· 12אינו חכ בתורה והוא מצאו מלא דבר וחכ בתורה:
 .‰Â‰ ‡¯˜˘„ ‡ÈÈÊÁ 13מתחילה מצאו שקר בכ:,
 .‰ÈÏÚ ÔÈ˘Ï‡ ¯„‰ ÈÎ 14ציבא על מפיבושת כשהיה דוד בורח מפני אבשלו
מאי טעמא קביל מיניה:
 .ÌÈÏ˘Â¯È· ·˘ÂÈ ‰‰ ¯Ó‡ÈÂ ÍÂ„‡ Ô· ‰È‡ 15כי אמר היו ישיבו לי את
ממלכת אבי דברי הנכרי חזא ביה במפיבושת כשנהרג אבשלו וחזר דוד
למלכותו ובא לפניו לא עשה רגליו ולא עשה שפמו כסבור דוד שניכרי דברי
ציבא שנצטער על שחזר דוד ולא קישט עצמו ועוד היה מצפה שכשיושיבוהו
במלכות יתנאה ויסתפר לכ ,לא קבל דבריו ואמר לו אתה וציבא תחלקו השדה
והוא השיבו קשה אי לי לצעוק אלא על מי שהביא ,הלו הנה שמצטער על
שובו וא לא שראה בו דברי הניכרי היה חוזר ממה שאמר הנה ל ,כל אשר
למפיבושת ואע''פ שמיהר ואמר לו מתחלה הנה ל ,כל אשר למפיבושת אי זו
קבלה כי כל זמ שלא היה דוד שב למלכותו יודע היה שאי מתנתו מתנה ולא
אמר לו אלא על תנאי א יראה אמת בדבריו:
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קמג

לא קיבל דוד לשו הרע,
דברי הניכרי חזא ביה,
דכתיב )ש יט,כה(:
" ּו ְמ ִפב ׁ ֶֹשת ּ ֶבן ׁ ָשא ּול ,י ַָרד לִ ְק ַראת

עד

ַה ּ ֶמלֶ ְך,

לו ַה ּ ֶמלֶ ְך ,לָ ּ ָמה ל ֹא ָהלַ ְכ ּ ָת ִע ִּמי ְמ ִפיב ׁ ֶֹשת,
ֹאמר ֹ
וַ ּי ֶ
ְ
ֹאמר אֲ דֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ך ַע ְב ִ ּדי ִר ּ ָמנִ י,
וַ ּי ַ
ָ
מור
ִ ּכי ָא ַמר ַע ְב ְ ּדך ֶא ְח ְּב ׁ ָשה ִּלי ַהחֲ ֹ

יה וְ ֵאלֵ ְך ֶאת ַה ּ ֶמלֶ ְךּ ִ ,כי ִפ ּ ֵס ַח
נו :וְ ֶא ְר ַּכב ָעלֶ ָ
ְ
ָ
וַ יְ ַר ּגֵל ְּב ַע ְב ְ ּדךֶ ,אל אֲ דֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ך,

שבת

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
אילמלי לא קיבל דוד לשו הרע 
לא נחלקה מלכות בית דוד,
ולא עבדו ישראל עבודה זרה,
ולא גלינו מארצנו.
2

מו ,וְ ֶאת ְּבגָ ָדיו לֹא ִכ ּ ֵבס" וגו',
ש ָפ ֹ
שה ְ ׂ
שה ַרגְ לָ יו וְ ל ֹא ָע ָ ׂ
וְ ל ֹא ָע ָ ׂ
וכתיב )ש כוכז(:
"וַ יְ ִהי ִ ּכי ָבא יְ ר ּו ׁ ָשלַ ִם לִ ְק ַראת ַה ּ ֶמלֶ ְך,

*

דף נו:

ַע ְב ֶּד ָך,

אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
כל האומר שלמה חטא 
אינו אלא טועה,
שנאמר )מלכי א יא,ד(:
3

בו ׁ ָשלֵ ם ִעם יְ הֹוָ ה אֱ ל ָֹהיו,
"וְ ל ֹא ָהיָה לְ ָב ֹ

ִּכלְ ַבב ָ ּדוִ יד ָא ִביו",

שה ַה ּט ֹוב ְּב ֵעינ ָ
ֶיך...
וַ אדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּכ ַמלְ ַא ְך ָהאֱ ל ִֹהים ,וַ עֲ ֵׂ
לו ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ֹאמר ֹ
וַ ּי ֶ

" ִּכלְ ַבב ָ ּדוִ יד ָא ִביו"  הוא ד"לֹא" הוה,
מיחטא נמי  לא חטא.
אלא מה אני מקיי )ש(:

ש ֶדה,
ָא ַמ ְר ִּתי ַא ּ ָתה וְ ִצ ָ
יבא ּ ַת ְחלְ ק ּו ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ֹאמר ְמ ִפיב ׁ ֶֹשת ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ְך,
וַ ּי ֶ

בו"?
"וַ יְ ִהי לְ ֵעת זִ ְקנַת ׁ ְשלֹמֹה נָ ׁ ָשיו ִה ּט ּו ֶאת לְ ָב ֹ
עה
ההיא כ„¯·,Ô˙ÂÈ È
ד¯·Ô˙ÂÈ Èעו רמי:
כתיב:

עוד ְ ּד ָב ֶר ָ
יך,
לָ ּ ָמה ְּת ַד ּ ֵבר ֹ

ַּגם ֶאת ַה ּכֹל יִ ָ ּקח,
ְ
לום ֶאל ּ ֵב ֹ
ַאחֲ ֵרי אֲ ׁ ֶשר ָּבא אֲ דֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ך ְּב ׁ ָש ֹ
יתו".

אמר לו:
לום",
אני אמרתי מתי תבא " ְּב ׁ ָש ֹ
ואתה עושה לי כ?,
לא עלי ,יש לי תרעומות,
לום"!
אלא על מי שהביאְּ " ,ב ׁ ָש ֹ
היינו דכתיב )דברי הימי א ח,לד(:
הונָ ָתן ְמ ִריב ָּב ַעל",
" ּו ֶבן יְ ֹ
וכי " ְמ ִריב ָּב ַעל" שמו?
והלא מפיבשת שמו!
אלא מתו ,שעשה מריבה ע בעליו,
יצתה בת קול ואמרה לו :נצא בר נצא!
נצא.
הא דאמר .
בר נצא.
דכתיב )שמואל א טו,ה(:
"וַ ָ ּיבֹא ׁ ָשא ּול ַעד ִעיר עֲ ָמלֵ ק וַ ּי ֶָרב ַּב ָ ּנ ַחל",
אמר ¯·:ÈÓ È
על עסקי נחל.
1

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
בשעה שאמר דוד למפיבשת:
יבא ּ ַת ְחלְ ק ּו ֶאת ַה ּ ָ ׂש ֶדה" )ש ב יט,ל( 
" ַא ּ ָתה וְ ִצ ָ
יצתה בת קול ואמרה לו:
רחבע וירבע  יחלקו את המלוכה!

רש"י

 .ÏÁ È˜ÒÚ ÏÚ 1ומה על נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה בנחל נפשות
הללו על אחת כמה וכמה א גדולי חטאו קטני מה חטאו:

4

בו" )ש(,
"וַ יְ ִהי לְ ֵעת זִ ְקנַת ׁ ְשלֹמֹה נָ ׁ ָשיו ִה ּט ּו ֶאת לְ ָב ֹ
והכתיבִּ " :כלְ ַבב ָ ּדוִ יד ָא ִביו" )ש(,
" ִּכלְ ַבב ָ ּדוִ יד ָא ִביו"  הוא דלא הוה,
מיחטא נמי  לא חטא!?
הכי קאמר:
"וַ יְ ִהי לְ ֵעת זִ ְקנַת ׁ ְשלֹמֹה,

בו ַאחֲ ֵרי אֱ ל ִֹהים אֲ ֵח ִרים"  ולא הל.,
נָ ׁ ָשיו ִה ּט ּו ֶאת לְ ָב ֹ
והכתיב )ש,ז(:
מו ָאב"!?
מו ׁש ׁ ִש ֻּקץ ֹ
" ָאז יִ ְבנֶה ׁ ְשלֹמֹה ָּב ָמה לִ ְכ ֹ
שבקש לבנות ,ולא בנה.
אלא מעתה 
הו ׁ ֻש ַע ִמזְ ּ ֵב ַח לַ יהֹוָ ה" )יהושע ח,ל(,
" ָאז יִ ְבנֶה יְ ֹ
שבקש לבנות ולא בנה?
אלא  דבנה,
הכא נמי  דבנה!?
אלא,
כדתניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מות אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי יְ ר ּו ׁ ָשלַ ִם,
"וְ ֶאת ַה ָּב ֹ
5

6

ימין לְ ַהרַ 7ה ּ ַמ ׁ ְש ִחית,
אֲ ׁ ֶשר ִמ ִ
ְ
ש ָר ֵאל
אֲ ׁ ֶשר ָּבנָ ה ׁ ְשלֹמֹה ֶמלֶ ך יִ ְ ׂ

רש"י

 .‰¯Ê ‰„Â·Ú Ï‡¯˘È Â„·Ú ‡ÏÂ 2שעל ידי שנחלקה המלכות העמיד ירבע
העגלי שלא יעלו ישראל לירושלי לממשלתו של רחבע:
 .‡ËÁ ‰ÓÏ˘ 3בע''ז:
 ^.Ô˙ÂÈ È·¯„Î 4דשני קרא הטו ללכת והוא לא הל:,
 .‰·„ ÈÓ ‡Î 5קשיא היא:
 .‡Ï‡ 6מהכא תיל 2דלא בנה כדתניא רבי יוסי אומר כו':
 .‰Á˘Ó‰ ¯‰Ï 7לשו שמ דמתרגמינ משחא והוא הר הזיתי:
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במה בהמה יוצאה פרק חמישי

קמד

לְ ַע ׁ ְש ּת ֶֹרת ׁ ִש ֻּקץ ִצידֹנִ ים" וגו' )מלכי ב כג,יג(,
אפשר בא אסא ולא ביער,
יהושפט ולא ביער,
עד שבא יאשיה וביער?
והלא,
כל עבודה זרה שבאר %ישראל אסא ויהושפט ביערו!
אלא,
מקיש ראשוני לאחרוני,
מה אחרוני לא עשו  ותלה בה לשבח,
א 2ראשוני לא עשו  ותלה בה לגנאי.
והכתיב )ש א יא,ו(:
"וַ ּי ַַע ׂש ׁ ְשלֹמֹה ָה ַרע ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה"!?
אלא,
מפני שהיה לו למחות בנשיו ,ולא מיחה,
מעלה עליו הכתוב כאילו חטא.
1

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר,
ואל יכתב בו )ש(" :וַ ּי ַַע ׂשָ ...ה ַרע ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה".
2

3

ואמרעז ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
בשעה שנשא שלמה את בת פרעה,
הכניסה לו אל 2מיני זמר,
ואמרה לו:
כ ,עושי לעבודה זרה פלונית,
וכ ,עושי לעבודה זרה פלונית,
ולא מיחה בה.
4

דף נו:

שבת

וזהו איטליאה של יו .
8

אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
כל האומר יאשיהו חטא 
אינו אלא טועה,
שנאמר )מלכי ב כב,ב(:
9

ָשר ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה,
ש ַה ּי ׁ ָ
וַ ּי ַַע ׂ
ְ
וַ ּיֵלֶ ְך ְּב ָכל ֶּד ֶרך ָ ּדוִ ד ָא ִביו".

אלא מה אני מקיי )ש כג,כה(:
"וְ ָכמֹה ּו לֹא ָהיָה לְ ָפנָ יו ֶמלֶ ְך אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשב" וגו'?
שכל די שד מב שמנה עד שמנה עשרה 
החזיר לה .
שמא תאמר  נטל מזה ונת לזה,
ֹדו" )ש(,
תלמוד לומר  " ְב ָכל ְמא ֹ
שנת לה משלו.
10

11

12

ופליגא ד¯·,
דאמר ¯·:
אי ל ,גדול בבעלי תשובה 
יותר מיאשיהו בדורו ואחד בדורנו.
ומנו?
אבא ,אבוה „¯·,‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È È
ואמרי לה:
אחא ,אחוה דאבא ,אבוה ד¯· ,‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È
דאמר מר:
אבאעט ואחא אחי הוו.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
ועוד אחד בדורנו.
ומנו?
עוקב בר נחמיה ריש גלותא,
והיינו נת דצוציתא.
13

ואמרעח ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
בשעה שנשא שלמה את בת פרעה,
ירד גבריאל ונע %קנה בי,
ועלה בו שירטו ,
ועליו נבנה כר ,גדול של רומי.
5

14

6

במתניתא תנא:
אותו היו שהכניס ירבע שני עגלי זהב,
אחד בבית אל ,ואחד בד ,
נבנה צרי 2אחד,
7

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הוה יתיבנא בפירקא,
והוה קא מנמנ,
וחזאי בחילמא דקא פשט ידיה וקבליה.
הדרן עלך במה בהמה

רש"י

 .ÌÈÂ˘‡¯ ˘È˜Ó 1מקיש את בנינו של שלמה לביעורו של יאשיהו מה יאשיהו
לא עשה ביעור זה ותלו בו מ השמי לשבח הואיל וביער השאר שנעשה משמת
יהושפט א 2שלמה לא עשה בני זה ותלו בו לגנות מתו ,שלא מיחה בנשיו:
 .˘Ó˘ 2לחטוב עצי ולשאוב מי בשכר לע''ז:
 .‰Ê ¯·„ Â· ·˙ÎÈ Ï‡Â 3ללמד ,שקשה התוכחה במי שבידו לימחות:
 .¯ÓÊ ÈÈÓ 4כלי שיר:
 .‰˜ ıÚ 5ושרטו מדבק בו עד שנוס 2והול ,וגדל שרטו חול ורפש וטיט
שהי גורש:
 .ÈÓÂ¯ Ï˘ ÏÂ„‚ Í¯Î 6שהוא מיצר לישראל והוא )איטליא( של יו במסכת
מגילה )ו:(:
 .„Á‡ ÛÈ¯ˆ ‰· ÌÈÏ‚Ú‰ ˙‡ ÌÚ·¯È „ÈÓÚ‰˘ ÌÂÈ· 7באותו שרטו שגדל ש
בימי שלמה צרי 2כו ,קט מציידי שעושי מ קני ומ ערבה ומאז נתוספו
בתי על בתי:

רש"י

 .‰‡ÈÏËÈ‡ 8ש העיר והיא ממדינת יו וכשנטלה רומי מלכות יווני לכדוהו
ונהפ ,לה:
 .‡ËÁ Â‰È˘‡È 9דכתיב שב אל ה' משמע דחטא מעיקרא:
 .'Á Ô·Ó 10שישב על כסא מלכותו דכתיב ב ח' שנה וגו':
 .Á''È Ô· „Ú 11שמצא חלקיה את הספר ועיי ודקדק בתורה ובדיניה בכתב
ובעל פה והבי שמא טעה בדינא:
 .‰ÊÓ ÏË 12ממי שנת לו תחילה:
 13ה''ג :‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È ·¯„ ‰Â·‡ ‡·‡„ ‰ÂÁ‡ ‡Á‡ ‰Ï È¯Ó‡Â
 .‡˙ÈˆÂˆ„ Ô˙ 14על ש ניצוצי דנורא שהמלא ,פשט את ידו וקיבל תשובתו
לישנא אחרינא על שאחזו המלא ,בציצית ראשו:
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במה אשה יוצאה פרק ששי

קמה

פרק ששי  -במה אשה יוצאה
נז.

משנה )א(:
במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה?
לא תצא אשה  לא בחוטי צמר ,ולא בחוטי פשת ,
ולא ברצועות שבראשה,
ולא תטבול בה עד שתרפ;
ולא בטוטפת ולא בסרביטי בזמ שאינ תפורי;
ולא בכבול לרשות הרבי;
ולא בעיר של זהב ,ולא בקטלא ,ולא בנזמי,
ולא בטבעת שאי עליה חות,
ולא במחט שאינה נקובה;
וא יצאת  אינה חייבת חטאת.
*

1

2

3

4

דף נז.

שבת

אמר ליה:
אריג קאמרת?
כל שהוא אריג  לא גזרו.
איתמר נמי:
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
כל שהוא אריג  לא גזרו.
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5

6

8

7

9

11

10

12

13

14

גמרא:
טבילה מא דכר שמה!?
אמר ¯· ÔÓÁא אמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
מה טע קאמר,
מה טע לא תצא אשה  לא בחוטי צמר ,ולא בחוטי פשת ?
מפני שאמרו :ÌÈÓÎÁ
בחול לא תטבול בה עד שתרפ,
וכיו דבחול לא תטבול בה עד שתרפ 
בשבת לא תצא,
דילמא מיתרמי לה טבילה של מצוה ,ושריא להו,
ואתי לאתויינהו ארבע אמות ברשות הרבי.
15

16

בעא מיניה ¯·  ‡‰Îמ¯·:
תיכי חלילתא,
מאי?
17

ואיכא דאמרי:
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
חזינא לאחוותי דלא קפד עלייהו.
מאי איכא בי ה ,לישנא ובי ה ,לישנא?
איכא בינייהו  דטניפ ,
ב
לה ,לישנא דאמרת:
כל שהוא אריג  לא גזרו 
הני נמי ארוג;
ולה ,לישנא דאמרת:
משו קפידא,
כיו דטניפא 
מקפד קפדא עלייהו.
20

21

22

תנ הת )מקוואות ט:א(:
ואלו חוצצי באד:
חוטי צמר וחוטי פשת  ,והרצועות שבראשי הבנות;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
של צמר ושל שער אי חוצצי ,
מפני שהמי באי בה .
אמר ¯· :‡Â‰
וכול בראשי הבנות שנינו.
23

24
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רש"י

רש"י

 .‰‡ˆÂÈ ‰˘‡ ‰Ó· :'È˙Ó .‰‡ˆÂÈ ‰˘‡ ‰Ó· - È˘˘ ˜¯Ù 1דהוי תכשיט
ולא משוי ואיכא דהוי תכשיט וגזור ביה רבנ דילמא שלפא ומחויא לחברתה
חשיבותו ודילמא אתי לאיתויי ד' אמות:
 .‰˘‡¯·˘ ‰ÚÂˆ¯Â Ô˙˘ÙÂ ¯Óˆ ÈËÂÁ· ‡Ï 2שקולעת בה שערה:
 .‰˘‡¯·˘ 3אכולהו קאי ובגמ' מפרש טעמא:
 .Ô‰· ÏÂ·Ë˙ ‡ÏÂ 4משו חציצה:
 .ÌÙ¯˙˘ „Ú 5שתתיר קצת שיהיו רפויי ויכנסו המי ביניה לשער:
 .ÔÈËÈ·¯ÒÂ ˙ÙËÂË 6מפרש בגמרא וחשובי ה וחיישינ דילמא שלפא ומחויא
לחברתה:
 .ÔÈ¯ÂÙ˙ ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· 7ע השבכה שקורי שקופיי''א אבל תפורי ליכא למיחש
לאחוויי שאינה נוטלת השבכה מראשה ברה''ר שתגלה כל שערה:
 .ÏÂ·Î 8מפרש בגמ':
 .¯''‰¯Ï 9אבל לחצר שרי וכל הנזכרי למעלה אסורי א 2לחצר שמא תרגיל
ברה''ר וחדא גזירה היא דגזור בה שלא תתקשט בה בשבת כלל ובכבול
התירו כדמפרש לקמ בפרקי )סד (:שלא לאסור את כל תכשיטיה ותתגנה על
בעלה:
 .·‰Ê Ï˘ ¯ÈÚ 10כמי נושקא ומציירי בה כמי עיר:
 .‡ÏË˜ 11מפרש בגמרא )לקמ נט:(:
 .Ì˙ÂÁ 12צורה לחתו בה איגרת או כל דבר סגור:
 .‰·Â˜ ‰È‡˘ 13כגו אישפיגל''א :
 .˙‡ËÁ ˙·ÈÈÁ ‰È‡ ˙‡ˆÈ Ì‡Â 14דכולהו תכשיטי נינהו ורבנ הוא דגזור בהו
דילמא שלפא ומחויא:
 .‰Ó˘ ¯Î„ Ô‡Ó ‰ÏÈ·Ë :'Ó‚ 15מה עני טבילה אצל הלכות שבת:
 .Â‰Ï ‡È¯˘Â 16ומתרת אות לטבול בשבת שעל הטבילה לא גזרו כדאמרינ
במסכת ביצה )יח (.אד נראה כמיקר ואי נראה כמתק עצמו:
 .‡˙ÏÈÏÁ ÈÎÈ˙ 17שרשרות של חוטי חלולות ועגולות:

 .Â‰Ó 18לקלוע בה שערה ולצאת בשבת שאינה יכולה למותח ולדוחק על
השער בחזקה והמי נכנסי בה ומיבעיא ליה מי הוי חציצה ולא תצא בה בשבת
משו גזירת טבילה מצוה או לא הוי חציצה:
 .Â¯Ê‚ ‡Ï ‚È¯‡ ‡Â‰˘ ÏÎ 19לצאת בו בשבת דלעני חציצה לא חיי %דלא מצי
לאהדוקי שפיר:
 .Â‰ÈÈÏÚ Ô„Ù˜ ‡Ï„ È˙ÂÂÁ‡Ï 20ליטל מראש כשה רוחצות בחמי אלמא
עיילי בהו מיא שפיר אפילו להנאת רחיצה וכיו שכ לעני טבילה נמי לא צריכי
להתיר ומותר לצאת בה בשבת דהא אי מתרמי טבילה לא שרו להו לא משו
חציצה ולא משו קפידא:
 .ÈÙËÈÓ„ 21שנטנפו הנ ,תיכי בטיט:
 .‡Â‰ ‚È¯‡ ÈÓ ‡‰ 22והא קאמר לא גזרו כלל לצאת ולהאי לישנא דלא קפדי
משמע דאי קפדי לנטל מראש כשה רוחצות אסור לצאת בה בשבת ואע''ג
דלעני איהדוקי לא חייצי ומותרות לטבול בה הלכ ,הני כיו דמיטנפי מקפד
קפד שלא להיות בראש בשעת טבילת מפני שהמי ממחי את הטיט ומלכל,
בשר בעליית מ הטבילה ואע''ג דחציצה לא הוי דהא עיילי בהו מיא מיהו כיו
דשקלי לה משו טינו 2אתי לאיתויינהו ואסור לצאת בה וללישנא קמא לא גזרו
אלא במידי דחיי %לטבילה ורבותי מפרשי ה ,קפידא לעני חציצה כדקי''ל רובו
ומקפיד עליו חוצ) %עירובי ד (:וקשיא לי בגוה טובא חדא דכי איתמר ההוא
במידי דמיהדק איתמר ואשמעינ דאע''ג דלא עיילי ביה מיא כיו דלא קפיד
עליה חשיב כגופיה ובטל לגבי שערו אבל במידי דלא מיהדק ועיילי ביה מיא
מאי חוצ %איכא למימר הא לאו חוצ %הוא ואי אתית למימר דההוא חוצ %דהת
לא דק בלישניה ומיהו כל מידי דקפיד עלייהו אסור היכי אמרינ הכא האי נמי
אריג הוא ומותר כיו דפשיטא ל דהיכא דמיטנפי מקפד קפד על כרחי ,חיי%
דהא רב הונא בריה דרב יהושע אהלכה למשה מסיני לא אתא לאיפלוגי:
 .Ì„‡· ÔÈˆˆÂÁ ÂÏ‡Â 23משו דתני הת אלו חוצצי בכלי תני לעני טבילת
אד ואלו חוצצי באד:
 .ÔÈˆˆÂÁ ÔÈ‡ ¯Ú˘ Ï˘Â ¯Óˆ Ï˘ 24דלא מיהדק על גבי שער:
 .˙ÂË˜ ˙Â·‰ 25ואורחא דמילתא נקט:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

במה אשה יוצאה פרק ששי

קמו

2

3

14

4

5

15

7

ה

איתמר נמי:
אמר ¯·  ÔÓÁאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מודי  ÌÈÓÎÁל¯· ‰„Â‰È Èבחוטי שער.
תניא נמי הכי:
חוטי צמר  חוצצי  ,חוטי שער  אי חוצצי .
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
של צמר ושל שער  אי חוצצי .

8

איתיביה ‡·:ÈÈ
הבנות יוצאות בחוטי שבאזניה ,
אבל לא בחבקי שבצואריה ;
ואי אמרת  אי אשה חונקת עצמה,
חבקי שבצואריה  אמאי לא!?
אמר ¯·* :‡È
הכא בקטלא עסקינ  ,דאשה חונקת את עצמה,
דניחא לה שתראה כבעלת בשר.
9

1110

נז:

שבת

וכי תימא 
אי לאו דשמעינ מ˙‡ ˜ ‡Óדאיירי בחוטי שער 
איהו נמי לא הוה מיירי;
ודילמא כש קאמר להו,
כי היכי דמודיתו לי בחוטי שער 
אודו לי נמי בחוטי צמר!?
ד
אלא אי איתמר ,מודי איתמר.

מתקי 2לה ¯· :ÛÒÂÈ
למעוטי מאי?
אילימא 
למעוטי דצואר;
ודמאי?
אילימא  למעוטי דצמר;
השתא ר ,על גבי קשה  חוצ,%
ר ,על גבי ר  ,מיבעיא?
ואלא 
למעוטי דחוטי פשת ;
השתא קשה על גבי קשה  חוצ,%
קשה על גבי ר  ,מיבעיא!?
אלא אמר ¯· :ÛÒÂÈ
היינו טעמיהג ד¯·  ‡Â‰
לפי שאי אשה חונקת את עצמה.
6

דף נז:

12

¯· ‰„Â‰È Èאומר:
של צמר ושל שער אי חוצצי ,
מפני שהמי באי בה )ש(.
אמר ¯·  ÛÒÂÈאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה כ¯· ‰„Â‰È Èבחוטי שער.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
הלכה? מכלל דפליגי!
13

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
מתניתי נמי דיקא ,דקתני
יוצאה אשה בחוטי שער,
בי משלה ,בי משל חברתה;
מני?
אילימא  ¯·;‰„Â‰È È
אפילו חוטי צמר נמי!
אלא לאו  ¯· Ôהיא,
ושמע מינה  בחוטי שער לא פליגי?
שמע מינה.
)כא

ה(:

לא בטוטפת.
מאי טוטפת?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
חומרתא דקטיפתא.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
תהוי כקמיע מומחה ותשתרי!?
אלא אמר ¯ב  ‰„Â‰Èמשמיה ד‡·:ÈÈ
ו
אפזייני.
16

17

18

רש"י

 .ÂÈ˘ ˙Â·‰ È˘‡¯· ÔÏÂÎÂ 1לא תימא שבראשי הבנות ארצועות לחודייהו קאי
אלא אחוטי נמי קאי:
 .È‡Ó ÈËÂÚÓÏ 2אשמעינ רב הונא דחוטי נמי בראשי הבנות שנינו:
 .ÈËÂÚÓÏ ‡ÓÈÏÈ‡ 3חוטי הקשורי בצואר דלא חייצי:
 .È‡Ó„Â 4הי חוטי אתא למעוטי דלא חייצי בצואר צמר קרוי ר ,לגבי פשת
ולגבי שער:
 .‰˘˜ È·‚ ÏÚ 5שער:
 .Í¯ ‚''Ú 6בשר:
 .‡ÈÚ·ÈÓ 7בתמיה הא ודאי על גבי ר ,טפי מיהדק:
 .‰ÓˆÚ ˙˜ÂÁ ‰˘‡ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 8להדק חוטי בצוארה וקושרת בריוח שיהו
רפי :
 .Ì‰ÈÊ‡·˘ ÔÈËÂÁ· 9שנותני ש שלא יסת הנקב:
 .ÔÈ˜·Á 10ענקי רצועות שאינ מוזהבות רחבות דלאו לתכשיט עביד דומיא
דחוטי שבאזניה :
 .ÔÈ˜·Á 11לשו קילקלי וחבק )לקמ סד (.צינגל''א לאסור בו סוס:
 .ÔÈ˜ÒÚ ‡ÏË˜· 12בגד חשוב לתלות בצוארה כנגד לבה שלא יפול מה שהיא
אוכלת על בגדיה ויש לו מקו שנצי כעי שעושי למכנסי ותוחב בו רצועה
רחבה ומוללתו סביב הרצועה שהבגד רחב הרבה וקושרת הרצועה סביב צוארה
וחונקת עצמה בחוזק כדי שתהא בשרה בולטת ותראה בעלת בשר ומתו,
שהרצועה חלקה ורחבה אינה מזיקתה:

תניא נמי הכי:
יוצאה אשה בסבכה המוזהבת,
ובטוטפת ובסרביטי הקבועי בה.
19

ואי זו היא טוטפת ,ואילו ה ז סרביטי ?
אמר ¯·:Â‰·‡ È
טוטפת  המוקפת לה מאז לאז ,
1

רש"י

 .È‚ÈÏÙ„ ÏÏÎÓ 13בתמיה והא ת''ק לא איירי בשערה שמע מינה בשער מודה
דלא מיהדק על גבי שער:
 .‡ÓÏÈ„ 14האי דאדכר שער:
 .Â‰Ï ¯Ó‡˜ Ì˘Î 15כש שאת מודי לי בחוטי שער אודו לי בחוטי צמר:
 .‡˙ÙÈË˜„ ‡˙¯ÓÂÁ 16קשר שעושי לרפואות קיטו 2עי רע שלא תשלוט:
 .‰ÁÓÂÓ ÚÈÓ˜Î ÈÂ‰È˙Â 17דקתני מתני' ולא בקמיע בזמ שאינו מ המומחה הא
מומחה שפיר דמי:
 .ÈÈÈÊÂÙ‡ 18פרונטי''ל של זהב:
 .‰Î·˘ 19קופיי''ה דאי שלפא ליה מיגליא ראשה:
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קמז

סרביטי  המגיעי לה עד לחייה.
אמר ¯· :‡Â‰
עניות עושותח אות של מיני צבעוני ,
עשירות עושותט אות של כס 2ושל זהב.
2

ולא בכבול.
אמר ¯·:È‡È È
כבול זה איני יודע מהו,
אי כבלא דעבדא תנ ,
אבל כיפה של צמר  שפיר דמי;
או דילמא 
כיפה של צמר תנ ,
וכל שכ  כבלא דעבדא?
י
¯· אמר :כיפה של צמר תנ ;
יא
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :כבלא דעבדא תנ .
אמר ¯·:Â‰·‡ È
מסתברא כמא דאמר :כיפה של צמר תנ .
3

5

4

6

תניאיב נמי הכי:
יוצאה אשה בכבול ובאיסטמא לחצר;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א 2בכבול לרשות הרבי.
כלל אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כל שהוא למטה מ הסבכה יג יוצאי בו,
כל שהוא למעלה מ הסבכה יד אי יוצאי בו.
7

מאי איסטמא?
אמר ¯·:Â‰·‡ È
ביזיוני.
מאי ביזיוני?
טו
אמר ‡·:ÈÈ
כליא פרוחי.

שבת

ואי יוצאי בה לרשות הרבי;
משו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èאמרו:
א * 2אי בה משו עטרות כלות.
12

ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
כבלא דעבדא תנ .
ומי אמר ˘ Ï‡ÂÓהכי?
והאמר ˘:Ï‡ÂÓ
יוצא העבד בחות שבצוארו,
אבל לא בחות שבכסותו!?
לא קשיא,
הא  דעבד ליה רביה,
הא  דעבד איהו לנפשיה.
במאי אוקימתא להא ד˘?Ï‡ÂÓ
דעבד ליה רביה.
בחות שבכסותו אמאי לא!?
דילמא מיפסק,
ומירתת ומיקפל ליה ומחית ליה אכתפיה;
וכד¯·טז ,ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈ
דאמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
היוצא בטלית מקופלת ומונחת לו על כתפיו בשבת 
חייב חטאת.
וכי הא דאמר ליה ˘ Ï‡ÂÓל¯· :‡ÏÈ˘ ¯· ‡ÈÁ
כולהו רבנ דבי ריש גלותא 
לא ליפקו בסרבלי חתימי ,לבר מינ,,
דלא קפדי עלי ,דבי ריש גלותא.
13

14

15

16

17

18

19

גופא:
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
יוצא העבד בחות שבצוארו,
אבל לא בחות שבכסותו.
תניא נמי הכי:
יוצא העבד בחות שבצוארו,
אבל לא בחות שבכסותו.
20

98

תנו רבנ :
שלושה דברי נאמרו באיסטמא:
אי בה משו כלאי ,ואינה מטמאה בנגעי,
10

נח.

דף נח.

11

רש"י
11

רש"י

 .˙Ù˜Ó‰ 1את הפדחת מאז לאז :
 .‰ÈÈÁÏ „Ú ÌÈÚÈ‚Ó‰ 2על ראשה כורכתו ותולה לה על לחייה מכא ומכא :
 .Ô˙ ‡„·Ú„ ‡Ï·Î È‡ 3חות שעושי לעבד בכסותו לסימ הוכחה שהוא עבד
ובההוא קתני מתני' דשפחה לא תצא בו:
 .¯Óˆ Ï˘ ‰ÙÈÎ Ï·‡ 4ככובע שתחת השבכה דמקרי נמי כבול ומתקשטת בו:
 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ 5דכיו דמיגליא שערה לא שלפא ומחויא:
 .Ô˙ ‰ÙÈÎ ‡ÓÏÈ„ Â‡ 6דלא תצא דחיישינ דילמא שלפא ומחויא מתחת
השבכה ואינה מגלה וכל שכ כבלא דעבדא:
 .‡ÓËÒ‡·Â ÏÂ·Î· 7לקמיה מפרש מאי אסטמא ומדקתני כל שהוא למטה מ
השבכה ש''מ כיפה תנ :
 .ÈÁÂ¯Ù ‡ÈÏÎ 8מצנפת קטנה לאחר קישוריה שקולעת ראשה וכסתה יש שערות
קטנות שיוצאי חו %לקישוריה וה נקראי פרוחי על שמפריחי ויוצאי לחו%
ואוגדת לתחת קישוריה ע''י מצנפת קצרה:
 .‡ÈÏÎ 9מונעת אות שערות מלצאת:
 .ÌÈ‡ÏÎ ÌÂ˘Ó ‰· ÔÈ‡ 10שעשויה כמי לבד שקורי פולטר''א ואינה טוויה:

 .ÌÈÚ‚· ‰‡ÓËÓ ‰È‡Âמהאי טעמא גופיה דגבי נגעי כתיב נמי בגד וילי2
מכלאי שוע וטווי:
 .˙ÂÏÎ ˙Â¯ËÚ ÌÂ˘Ó ‰· ÔÈ‡ 12דגזרו עליה שלא תצא בה מחורב ואיל,
משו צער במס' סוטה )מט:(.
 .¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â 13כבול דמתני' כבלא דעבדא ופליג אדר' אבהו:
 .Â¯‡Âˆ·˘ Ì˙ÂÁ 14הוא כבלא דעבדא והיו עושי אותו משל טיט:
 .‰È·¯ ‰ÈÏ „È·Ú„ 15אית ליה אימתא ולא שקיל ליה מצוארו להוליכו בידו.
מיפסק .החות ונשבר ומירתת מרבו שלא יאמר שהוא נטלו להראות בשוק
שהוא ב חורי :
 .‰ÈÏ ÏÙ˜ÓÂ 16הטלית על כתפיו כדי שלא יראה מקו החות ולא יבינו שנפל
ודמי הטלית על כתפו כמשוי:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ 17דאינו תכשיט אלא בזמ שלובשו דר ,מלבוש:
 .ÈÓÈ˙Á ÈÏ·¯Ò· Â˜ÙÈÏ ‡Ï Ô·¯ Â‰ÏÂÎ 18היו עושי חותמות לטליתות שלה
כעי עבדי להראות שה כפופי לריש גלותא לא ליפקו דאי מפסקי מרתתי
ומקפלי להו:
 .ÍÏÚ È„Ù˜ ‡Ï„ 19א תל ,בלא חות:
 .Â¯‡Âˆ·˘ Ì˙ÂÁ· „·Ú‰ ‡ˆÂÈ 20ובשל טיט דלא קפיד עליה לאתויי ואי משו
דמירתת מאי חורבא נפקא מינה משו אימתא דרביה לא מייתי ליה בידיה דהא
לאו הוכחה היא דעבדות אלא כשישנו על צוארו או בכסותו:
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קמח

ורמינהו:
לא יצא העבד 
לאיז בחות שבצוארו ,ולא בחות שבכסותו,
זה וזה  אי מקבלי טומאה;
ולא בזוג שבצוארו ,אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו,
זה וזה  מקבלי טומאה;
ולא תצא בהמה 
לא בחות שבצוארה ,ולא בחות שבכסותה,
יח
ולא בזוג שבצוארה ,ולא בזוג שבכסותה,
זה וזה  אי מקבלי טומאה!?
לימא 
הא  דעבד ליה רביה,
הא  דעבד איהו לנפשיה.
לא,
אידי ואידי  דעבד ליה רביה,
וכא  בשל מתכת,
וכא  בשל טיט,
וכד¯· ,ÔÓÁ
דאמר ¯· ÔÓÁיט אמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
דבר המקפיד עליו רבו  אי יוצאי בו,
דבר שאי מקפיד עליו  יוצאי בו.
הכי נמי מסתברא,
מדקתני:
זה וזה  אי מקבלי טומאה,
אי אמרת בשלמא של מתכת 
הני הוא דלא מקבלי טומאה,
הא כלי דידהו  מקבלי טומאה;
כ
אלא אי אמרת בשל טיט 
הני הוא דלא מקבלי טומאה,
הא כלי דידהו  מקבלי טומאה?

דף נח:

שבת

והא תניא:
כלי גללי ,כלי אבני,כא כלי אדמה 
אי מקבלי טומאה,
לא מדברי תורה ,ולא מדברי סופרי!
אלא לאוכב שמע מינה  של מתכת?
שמע מינה.
14

1

32

4

אמר מר:
ולא בזוג שבצוארו,
אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו.
כג
מאי שנא זוג שבצוארו דלא?
דילמא מיפסיק ,ואתיכד לאיתויי?
זוג שבכסותו נמי ליחוש 
דילמא מיפסיק ,ואתי לאיתויי!?
הכא במאי עסקינ ?
דמיחא ביה מומחא,
וכד¯· ,Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
דאמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
כל שהוא ארוג  לא גזרו.

5

6

7

8

15

16

9

10

11

12

נח:

13

רש"י

אמר מר:
לא תצא בהמה 
לא בחות שבצוארה ,ולא בחות שבכסותה,
ולא בזוג שבצוארה ,ולא בזוג שבכסותה,
זה וזה  אי מקבלי טומאה.
וזוג דבהמה לא מקבל טומאה?
ורמינהו:
כה
זוג של בהמה  טמא * ,ושל דלת  טהור;
כו
של דלת ועשאו לבהמה  טמא;
של בהמה ועשאו לדלת,
א 2על פי שחיברו לדלת וקבעו במסמרי  טמא,
שכל הכלי יורדי לידי טומאת במחשבה,
ואי עולי מידי טומאת אלא בשינוי מעשה!?
לא קשיא,
הא  דאית ליה עינבל,
הא  דלית ליה עינבל.
מה נפש ,
אי מנא הוא  א 2על פי דלית ליה עינבל,
17

18
19

20

 .‰‡ÓÂË ÔÈÏ·˜Ó ÔÈ‡ ‰ÊÂ ‰ÊÂ 1דלאו לנוי עביד שיהא טמא משו תכשיט
ואע''ג דבשל מתכת מוקמינ לה להא לקמ מיהו לאו לנוי דיליה הוא אלא לגנאי
וכלי תשמיש נמי לא הוי:
 .‚ÂÊ 2לנוי עביד:
 .Â˙ÂÒÎ·˘ ‚ÂÊ· ‡Â‰ ‡ˆÂÈ Ï·‡ Â¯‡Âˆ·˘ ‚ÂÊ· ‡ÏÂ 3לקמיה מפרש טעמא:
 .‰‡ÓÂË ÔÈÏ·˜Ó 4שתכשיט הוא:
 .‰˙ÂÒÎ·˘ 5עושי לסוסי מעילי שלא יטנפו:
 .‡ˆ˙ ‡Ï 6כדאמרינ באיד ,פרקי )נד (:דמתחזי כמא דאזיל לחינגא:
 .‰‡ÓÂË ÔÈÏ·˜Ó ÔÈ‡ 7דאי תכשיט לבהמה:
 .‰È·¯ ‰ÈÏ „·Ú„ È„È‡Â È„È‡ ‡Ï 8דאע''ג דכבול דמתניתי אוקימנא בדעבד
איהו לנפשיה הת הוא דאיכא לאוקמיה בסת חותמות של טיט דאי מיתבר אי
מקפיד עליו להביא שבריו לבית אדונו הלכ ,ליכא לאוקמיה בדעבד ליה רביה
דאי עבד ליה רביה לא הוה מיתסר דכל זמ שלא נפסק לא שקיל ליה מצוארו
משו אימתא דרביה ואי מיפסק לא קפיד עליה בעליו משו פסידא דליכא
פסידא הלכ ,לא מייתי ליה אבל ה ,לא איכא לאוקמא בשל טיט כדמסתברא
לקמ מסיפא הלכ ,אפילו עבד ליה רביה נמי אסור דאי מיפסק קפיד עליה משו
פסידא ומירתת עבד ומייתי ליה בידיה:
 .Â·¯ ÂÈÏÚ „ÈÙ˜Ó‰ ¯·„ 9א יאבד לא יצא דאי מפסיק מייתי ליה:
 .‡¯·˙ÒÓ 10דבשל מתכת קאי מדאיצטרי ,למיתני אי מקבלי טומאה וטעמא
משו דלאו לנוי עבידא:
 .‰‡ÓÂË ÔÈÏ·˜Ó ‡Ï„ ‡Â‰ È‰ 11משו דלאו כלי נינהו הא שאר כלי מתכות
מקבלי :
 .Â‰„È„ ÌÈÏÎ 12דמתכות:
 .˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡ 13כלי דידהו כלי העשוי מטיט כזה שאינו מצרפו בכבש
מעשה ידי יוצר דניהוי קרוי כלי חרס אלא כלי אדמה מי מקבל טומאה בתמיה:

21

22

רש"י

 .ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎ 14צפיעי בקר שעשה מה כלי:
 .‡ÁÓÂÓ ‡ÁÈÓ„ 15שארגו בבגד ותו לא מיפסיק:
 .Â¯Ê‚ ‡Ï 16לצאת בו ודרב הונא לעני אריג כי האי גוונא נמי איתמר
דאשמעינ דלא חיישינ תו לדלמא מיפסק:
 .¯Â‰Ë ˙Ï„ Ï˘Â 17דלת מחובר לבית הוא שהוא חבור לקרקע ואינו כלי לקבל
טומאה וזוג העשוי לו בטיל לגביה כדאמרי' בריש פרקי דלעיל כל המחובר לו
הרי הוא כמוהו:
 .‰‡ÓË ‰Ó‰·Ï Â‡˘ÚÂ ˙Ï„ Ï˘ 18מכא ולהבא ואע''פ דלא עבד ביה מעשה
אלא שחישב עליו ותלאו ותלייה לאו מעשה היא שכל הכלי יורדי לידי תורת
טומאה במחשבה שלו:
 .‡ÓË ˙Ï„Ï Â‡˘ÚÂ ‰Ó‰· Ï˘ 19ואפי' מכא להבא יקבל טומאה שאי חיבורו
מעשה עד שישנהו מכמות שהיה:
 .Ô˙‡ÓÂËÓ ÔÈÏÂÚ ÔÈ‡˘ 20מתורת טומאה שירדה לה ואע''פ שעדיי לא נטמאו
משנמל ,עליה אי עולי מלקבל טומאה אלא בשינוי מעשה:
 .Ï·ÈÚ 21בטדי''ל שעשוי בתוכו להשמיע קול:
 .‡Â‰ ‡Ó È‡ 22דתכשיט חשיב ליה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

במה אשה יוצאה פרק ששי

קמט

אי לאו מנא הוא  עינבל משוי ליה מנא!?
אי ,
כד¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·,Ô˙ÂÈ È
דאמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
מני למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא?
שנאמר )במדבר לא,כג(:
כז
" ָּכל ָ ּד ָבר אֲ ׁ ֶשר ָיבֹא ָב ֵא ׁש",
אפילו דיבור " ָיבֹא ָב ֵא ׁש".
במאי אוקימתא?
בדלית ליה עינבל;
אימא מציעתא:
ולא בזוג שבצוארו,
אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו,
וזה וזה  מקבלי טומאה;
אי דלית ליה עינבל  מי מקבלי טומאה?
ורמינהו:
העושה זגי למכתשת ,ולעריסה,
ולמטפחות ספרי ,ולמטפחות תינוקות,
יש לה עינבל  טמאי ,
אי לה עינבל  טהורי ,
כח
ניטלו עינבליה  עדיי טומאת עליה !?
הני מילי  בתינוק דלקלא עבידי ליה,
אבל גדול  תכשיט הוא ליה,
א 2על גב דלית ליה עינבל.
1

2

18

7

9

אמר מר:
ניטלו עינבליה  עדיי טומאת עליה .
למאי חזו?
אמר ‡·:ÈÈ
הואיל שההדיוט יכול להחזירו.
מתיב ¯·‡ )פרה יב:ח(:
הזוג והעינבל  חיבור!
וכי תימא הכי קאמר 
11

16

17

5

10

א 2על גב דלא מחבר  כמא דמחבר דמי;
והתניא:
מספורת של פרקי ,ואיזמל של רהיטני,
חיבור לטומאה ,ואי חיבור להזאה;
ואמרינ :
מה נפש?,
כט
אי חיבור הוא  אפילו להזאה נמי!
אי לאול חיבור הוא  אפילו לטומאה נמי לא!
ואמר ¯·:‰
דבר תורה,
בשעת מלאכה  חיבור,
בי לטומאה ,בי להזאה;
ושלאלא בשעת מלאכה  אינו חיבור,
לא לטומאה ,ולא להזאה;
לב
וגזרו ¯· Ô
על טומאה שלא בשעת מלאכה 
משו טומאה שבשעתלג מלאכה,
ועל הזאה שבשעתלד מלאכה 
משו הזאה שלא בשעת מלאכה!?
אלא אמר ¯·‡* :
הואיל וראוי להקישו על גבי חרס.
איתמר נמי:
אמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
הואיל וראוי להקישו על גבי חרס;
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
הואיל וראוי לגמע בו מי לתינוק.
15

4

6

שבת
14

3

8

דף נט.

נט.

19

20

ו¯· ÔÁÂÈ Èלא בעי מעי מלאכה ראשונה?
והתניא:
"וְ ַה ּי ׁ ֵֹשב ַעל

1

ַה ְּכלִ י אֲ ׁ ֶשר י ׁ ֵֵשב ָעלָ יו ַה ָ ּזב" )ויקרא טו,ו(,

לה

12

13

רש"י

 .‡Ó ‰ÈÏ ÈÂ˘Ó Ï·ÈÚ 1בתמיה משו העינבל מי הוי תכשיט:
 .ÔÈ‡ 2עינבל משוי ליה מנא ולא משו תכשיט אלא משו כלי:
 .˘‡· ‡·È˘ ¯·„ ÏÎ 3בכלי מתכות משתעי במעשה מדי :
 .‡˙ÚÈˆÓ ‡ÓÈ‡ 4זוג דאד:
 .‰‡ÓÂË Ï·˜Ó ÈÓ 5אפי' דאד:
 .˙˘˙ÎÓÏ ÔÈ‚Ê ‰˘ÂÚ‰ 6שמפטמי בה סממני להקטיר לריח דקיי''ל בכריתות
)פ''א ו( שהקול יפה לבשמי:
 .‰ÒÈ¯ÚÏÂ 7שהתינוק שוכב בתוכה שקורי בירצ''ה ותולה בו זגי לקשקש כדי
שישמע התינוק ויש :
 .ÌÈ¯ÙÒ ˙ÂÁÙËÓÏÂ 8כשנושאי אות לבית הכנסת שהתינוקות של בית רב
קורי ש מקשקשי הזגי והתינוקות שומעי ובאי :
 .˙Â˜ÂÈ˙ ˙ÂÁÙËÓÏÂ 9שתולי בצואר :
) .'ÂÎ Ì‰ÈÏ·ÈÚ ÂÏËÈ 10א ניטלו קוד שנטמאו תורת טומאה עליה
ומקבלי טומאה כדמפרש טעמא לקמיה מעיקרא כי אי לה עינבל דקתני
טהורי דעדיי לא נגמרה מלאכת אבל משירדה לה תורת טומאה לא בטל ש
כלי מעליה בנטילת העינבל( וא ניטל לאחר שנטמאו עדיי טומאת עליה
דלא הוי ככלי שנשבר ובטל מתורת כלי ליטהר מטומאתו:
 .ËÂÈ„‰ 11שאי צרי ,אומ :
 .¯Â·ÈÁ Ï·ÈÚ‰Â ‚ÂÊ‰ 12כשה יחד הרי ה כלי אחד נטמא זה נטמא זה הזה על
זה טהור זה וכיו דקרי ליה חיבור שמע מינה דכי נתפרדו הוי כלי שניטל מקצתו
וא 2על גב דהדיוט יכול להחזירו כל כמה דלא אהדריה לאו של הוא:

רש"י

 .‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 13דהאי חיבור דקאמר הכי קאמר אפי' מפורדי קרינ ליה חיבור
ואתא לאשמעי' דא נתפרדו משנטמאו לא עלו מטומאת :
 .‡È˙ ‡‰ 14גבי ההיא:
 .ÌÈ˜¯Ù Ï˘ ˙¯ÂÙÒÓ 15ששני סכיני שלה מתפרדי :
 .ÈËÈ‰¯ Ï˘ ÏÓÊÈ‡Â 16פלינה של אומני תריסי שנותני האיזמל לתו ,בי
שני עצי העשוי לכ ,ולאחר מלאכתו נוטלו ומצניעו:
 .‰‡ÓÂËÏ ¯Â·ÈÁ 17וא נטמא זה נטמא זה:
 .‰Î‡ÏÓ ˙Ú˘· ‡Ï˘ 18הואיל ואי צריכי להיות מחוברי הוו להו כשני כלי
ואי חיבור וא 2על פי שמחוברי דע''כ שלא בשעת מלאכה דומיא דשעת
מלאכה קאמר ובשעת מלאכה מחוברי ה אלמא במחוברי עסקינ וגזרו
לחומרא על הטומאה דליהוי חיבור ועל הזאה דלא ליהוי חיבור ומשו הכי
קתני חיבור לטומאה לעול ואי חיבור להזאה לעול:
 .‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 19לא תימא הואיל והדיוט יכול להחזיר דודאי חד מנא הואי
כדקתני בברייתא הזוג והעינבל חיבור וכי מיפרדי הוי כלי שניטל מקצתו ואינו
מקבל טומאה העינבל לעצמו אבל הזוג טמא לעצמו דלא בטל ליה מתורת כלי:
 .Ò¯Á ‚''Ú Â˘È˜‰Ï ÈÂ‡¯Â ÏÈ‡Â‰ 20ומשמיע קול כבתחלה ולא בטל ליה
ממלאכה ראשונה והוה ליה ככלי שניקב בפחות ממוציא רימו דקיי''ל דלא
טיהר מטומאתו משו דראוי למלאכתו והשתא איתרצו כולהו דבהמה טהורה
בלא עינבל כדקתני במתני' קמייתא דלאו מנא הוא ובעינבל טמא כדאוקמינ
בבתרייתא דעינבל משוי לה מנא ודאד גדול א 2בלא עינבל טמא דלתכשיט
הוא ולא בעי עינבל והיינו דקתני בקמייתא דמקבלי טומאה ודקטני דלקלא
עביד קבולי הוא דלא קביל בלא עינבל כדקתני אי לה עינבל טהורי בשלא
היה לו עינבל מעול לא נגמרה מלאכת נטלו עינבלי בי לפני טומאה בי
לאחר טומאה טמאי דלא נשתברו כשיעור:
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קנ

יכול 
כפה סאה וישב עליה,
כפה תרקב וישב עליה יהא טמא;
תלמוד לומר:
"אֲ ׁ ֶשר י ׁ ֵֵשב ָעלָ יו ַה ָ ּזב" )ש(,
מי שמיוחד לישיבה,
יצא זה שאומרי לו עמוד ונעשה מלאכתנו;
לו
ואמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לז
אומרי במדרסות 
עמוד ונעשה מלאכתנו,
ואי אומרי בטמא מת 
עמוד ונעשה מלאכתנו;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
א 2אומרילח בטמא מת 
עמוד ונעשה מלאכתנו!?
איפו ,קמייתא.
ומאי חזית דאפכת קמייתא?
איפו ,בתרייתא!?
הא שמעינ ליה ל¯· ÔÁÂÈ Èדבעי מעי מלאכה ראשונה,
דתניא )כלי יד:ה(:
סנדל של בהמה של מתכת  טמא;
למאי חזי?
אמר ¯·:
ראוי לשתות בו מי במלחמה;
ו¯· ‡ÈÁ Èאמר:
ראוי לסו ,בו שמ במלחמה;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:

דף נט:

שבת

בשעה שבורח מ הקרב 
מניחו ברגליו ,ור %על קוצי ועל הברקני.
בי לט ¯· ל¯· ‡ÈÁ Èאיכא בינייהו  דמאיס,
בי ¯· ÔÁÂÈ Èל¯· ‡ÈÁ Èאיכא בינייהו  דיקיר.
10

2

11

3

12

4

נט:

5

6

7

8

9

רש"י

 1ה''ג לה בת''כ  .ÂÈÏÚ ·˘È ¯˘‡ ÈÏÎ‰ ÏÎÂרישא דקרא וכל המשכב וגו' יכול
כל כלי במשמע ואפי' אי עשוי לישיבה:
 .·˜¯˙ 2חצי סאה פי' תרי וקב:
 .·˘È ¯˘‡ Ï''˙ 3מדלא כתיב גבי משכב אשר שכב וגבי מושב אשר ישב
וכתיב ישכב ישב משמע שישכב עליו תמיד וישב עליו תמיד במיוחד לשכיבה
ולישיבה וגבי משכב נמי דריש ליה הת הכי ובכל הספרי כתיב והיושב על
הכלי אשר ישב עליו וקרא אחר הוא ומפרשי אותו התלמידי מדכתיב היושב
על הכלי אשר ישב עליו שתי ישיבות ריבה הכתוב ללמד ,דבמיוחד לישיבה
קאמר ולא היא דשתי ישיבות דקאמר טובא צריכי כדמפרש הת יושב אע''פ
שלא נגע אלא ישב או נתלה ולא נגע טמא דאיצטרי ,למיכתב גבי זב שטימא
כלי בישיבתו ואע''פ שלא נגע ואיצטרי ,גבי טהור נמי שנטמא ג הוא ביושבו
עליו אע''פ שלא נגע ועוד בת''כ לאו אההוא קרא קתני לה:
 .'ÂÎ ˙ÂÒ¯„Ó· ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÏ‡ '¯ 4בי בתחלת טומאה לעני שאמרנו דאינו
מטמא מדרס למיהוי אב הטומאה בי בסו 2טומאה כגו ג' על ג' שנטמאו מדרס
למיהוי אב הטומאה ונחלקו טהור מ המדרס דאמרינ בו עמוד ונעשה מלאכתנו
הראשונה שהיה ראוי לישיבה והרי עתה אינו ראוי לכ ,הלכ ,טהור מ המדרס
ואע''ג דאית בכל חד שלש על שלש והוי כלי לקבל טומאה מיהו מתורת אב
הטומאה טיהר לו:
 .ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â 5לעני אב הטומאה של טומאת מת עמוד ונעשה מלאכתנו
כלומר א נטמא ונשבר ועודהו ראוי למלאכה בעלמא שאי מעי מלאכה
ראשונה טמא ולא אמרי' עמוד ונעשה מלאכתנו ראשונה וכיו דלא חזי להכי
יהא טהור וכ''ש דבתחלת טומאה אי אומרי עמוד ונעשה מלאכתנו ראשונה
דנימא א אינו מיוחד למת לא יקבל טומאת מת דהא כלי מעשה כתיב:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ 6דאי לא עביד מעי מלאכה ראשונה טהור ועל כרחי ,לא איתמר
דר' יוחנ אלא לעני שנשבר ולטהרו כדפרישית דליכא לפרושא כי ההיא
דמדרסות ולמימרא דכלי שאינו עשוי למת לא יטמא במת דהא כתיב )במדבר יט(
והזה על האהל ועל כל הכלי:
 .‡˙ÈÈÓ˜ ÍÂÙÈ‡ 7דר' יוסי בר' חנינא לר' יוחנ :
 .‰Ó‰· Ï˘ Ï„Ò 8שלא ליזוק בפרסותיה באבני:
 .ÈÊÁ È‡ÓÏ 9אי משו בהמה אי תכשיט לבהמה:

ולא בעיר של זהב.
מאי בעיר של זהב?
¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ירושלי דדהבא* ,
כדעבד ליה ¯· ‡·È˜Ú Èלדביתהו.
13

תנו רבנ :
לא תצא אשה בעיר של זהב,
וא יצתה  חייבת חטאת,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא תצא,
וא יצתה  פטורה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יוצאה אשה בעיר של זהב לכתחלה.
במאי קמיפלגי?
¯· ¯È‡Ó Èסבר 
משוי הוא;
ו¯· Ôסברי 
תכשיט הוא,
דילמא שלפא ומחויא ליה ואתיא לאתויי;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר 
מא דרכה למיפק בעיר של זהב? אשה חשובה,
ואשה חשובה לא משלפא ומחויא.
כלילא,
¯· אסר;
ו˘ Ï‡ÂÓשרי.
דאניסכא 
כולי עלמא לא פליגי  דאסור,
כי פליגי  דארוקתא,
מר סבר  אניסכא עיקר;
ומר סבר  ארוקתא עיקר.
14

15

16

17

18

רש"י

 .ÂÈÏ‚¯· ÂÁÈÓ 10הוא בעצמו אלמא הואיל ולש סנדל עשאו אי לאו דראוי
לנעילה לא הוה מטמא ליה ר' יוחנ :
 .ÒÈ‡Ó„ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ 11לרב לא מטמא דאי ראוי לשתות ורב סיכה לית ליה
קסבר אי מוליכי שמ למלחמה לסו ,וה''ה בי רב )בי ( לר' יוחנ נמי איכא
בינייהו דמאיס:
 .¯È˜È„ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ 'ÂÎÂ ‡ÈÁ '¯ ÔÈ· 12כבד ואי ראוי בו לברוח:
 .Â‰˙È·„Ï ‡·È˜Ú '¯ ‰ÈÏ „·Ú„Î 13במסכת נדרי )נ:(.
 .‡ÏÈÏÎ 14על פדחתה היא קושרתו מאז לאז יש שכולו טס זהב שקורי
לימ''א ויש שעושי ממשי טווי ע הזהב שקורי פריז''ש :
 .‡ÎÒÈ„ 15טס העשוי כולו מניסכא דהיינו זהב או כס 2דבר הנית:,
 .¯ÈÒ‡„ 16מגו דחשיב גזירה דילמא שלפא ומחוייא:
 .‡˙˜Â¯‡„ 17רצועה שמצויירת בזהב ובאבני טובות:
 .‡ÎÒÈ‡ 18דאית ביה עיקר ומחויא ליה ומר סבר ארוקתא הוא עיקר דידיה ולא
חשיב ליה ולא מחויא ליה:
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קנא

¯· ‡˘ Èמתני לקולא:
דארוקתא 
דכולי עלמא לא פליגי  דשרי,
כי פליגי  דאניסכא,
מר סבר  דילמא שלפא ומחויא ,ואתי לאתויי;
ומר סבר  מא דרכה למיפק בכלילא? אשה חשובה,
ואשה חשובה לא שלפא ומחויא.
אמר ליה ¯· ˘ ‰Á ¯· ¯· Ï‡ÂÓל¯· :ÛÒÂÈ
בפירוש אמרת ל משמיה ד¯·:
כלילא שרי.
1

2

3

אמרו ליה ל¯·:
אתא גברא רבה אריכא לנהרדעא ,ומטלע ,ודרש:
כלילא שרי.
אמר:
מא גברא רבה אריכא? ;ÈÂÏ
שמע מינה 
נח נפשיה ד¯·,ÒÙ‡ È
ויתיב ¯· ‡ÈÁ Èברישא,
ולא הוה ליה איניש ל ÈÂÏלמיתב גביה,
וקאתי להכא.
ודילמא נח נפשיה ד¯·,‡ÈÁ È
ו¯· ÒÙ‡ Èכדקאי קאי,
ולא הוה ליה איניש ל ÈÂÏלמיתב גביה,
וקאתי להכא!?
א איתא ד¯· ‡ÈÁ Èשכיב 
 ÈÂÏל¯· ÒÙ‡ Èמיכ 2הוה כיי 2ליה;
ותו 
ד¯· ‡ÈÁ Èלא סגי דלא מלי,,
דכי הוה קא ניחא נפשיה ד¯·,È
אמר ‡ÓÁ È·¯· ‡ÈÁ :יתיב בראש,
וכתיב בהו בצדיקי )איוב כב,כח(:
או ֶמר וְ י ָָקם לָ ְך" וגו'.
"וְ ִתגְ זַר ֹ

דף נט:

שבת
מ

אמר  ‰„Â‰È ¯Óאמר ¯· ˘˘˙:
קמרא  שרי.
איכא דאמרי :דארוקתא,
ואמר ¯· :‡¯ÙÒ
מידי דהוה אטלית מוזהבת.
ואיכא דאמרי :דאניסכא,
ואמר ¯· :‡¯ÙÒ
מידי דהוה אאבנט של מלכי.
אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
קמרא עילוי המיינא מאי?
אמר ליה :תרי המייני קאמרת!?
8

9

10

11

4

אמר ¯· ‡˘:È
האי רסוקא,
אי אית ליה מפרחייתא  שרי,
ואי לא  אסיר.
12

13

1514

5

6

7

דרש  ÈÂÏבנהרדעא:
כלילא  שרי.
נפיק עשרי וארבע כלילי מכולה נהרדעא.
דרש ¯· ‰Â·‡ ¯· ‰במחוזא:
כלילא  שרי.
ונפקו תמני סרי כלילי מחדא מבואה.
רש"י

 .È¯˘„ È‚ÈÏÙ ‡Ï ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ 1דארוקתא עיקר:
 .·¯„ ‰ÈÓ˘Ó ÔÏ ˙¯Ó‡ ˘Â¯ÈÙ· 2לפני חליי ,קוד ששכחת תלמוד:,
 .È¯˘ ‡ÏÈÏÎ 3אלמא דרב אשי עיקר דמוקי פלוגתא בדניסכא אבל בארוקתא
מודה רב ואיכא לאוקמי לדידיה בארוקתא:
 .ÚÏËÓÂ ‡ÎÈ¯‡ ‰·¯ ‡¯·‚ 4לוי איטלע דאחוי קידה קמיה דרבי:
 .ÒÙ‡ È·¯„ ‰È˘Ù Á 5במסכת כתובות בהנושא )קג (:אמרינ דכי שכיב רבי
אמר רבי חנינא בר חמא ישב בראש ולא קיבל עליו ר' חנינא שהיה רבי אפס
גדול ממנו שתי שני ויתיב רבי אפס ברישא ומתו ,שהיה רבי חנינא חשוב לא
נכנס לבית מדרשו והיה יושב בחו %ומשו כבודו ישב לו לוי אצלו:
 .‡Î‰Ï È˙‡˜Â 6שלא היה רבי חנינא גדול הימנו לא בתורה ולא בשני ולא
ניכ 2ליה לוי ובא לכא :
 .‰ÈÏ ÛÈÈÎ ‰Â‰ ÛÎÈÓ ÒÙ‡ È·¯Ï ÈÂÏ 7שהרי זק ממנו:

ולא בקטלא.
מאי קטלא?
מנקטא פארי.
16

ולא בנזמים.
מב
מאי נזמי?
נזמי הא.2

מא

17

ולא בטבעת שאין עליה חותם.
הא יש עליה חות  חייבת,
אלמא  לאו תכשיט הוא,
ורמינהו )כלי יא:ח(:
תכשיטי נשי  טמאי,
18

19

רש"י

 .‡¯Ó˜ 8אבנט חשוב יש שעושי אותו טס של זהב ויש שעושי אותו רצועה
משבצות זהב ואבני קבועות בו:
 .˙·‰ÊÂÓ ˙ÈÏË‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ 9דהוי תכשיט ושריא ולמישל 2ואחויי נמי לא
חיישינ שאי דר ,להתיר אזורו בשוק ויפלו בגדיו:
 .ÌÈÎÏÓ Ï˘ Ë·‡‡ 10שעשוי כולו דניסכא וכל ישראל בני מלכי ראוי לו:
 .˙¯Ó‡˜ ÈÈÈÓ‰ È¯˙ 11הא ודאי משאוי הוא ואסור לשו תלמידי רבינו יצחק
נ''ע ]ובתלמידי[ רבינו הלוי מצאתי מותר והראשו נראה לי משו דגבי הצלת
דליקה מנינ לר' יוסי שמנה עשר כלי והת חד חגור הוא דמנינ בכל כתבי
הקדש )לקמ קכ (.ואי שני חגורות שרי לכתחילה נימני הת תרי:
 .È˜ÂÒ¯ 12חתיכת מעיל רחבה:
 .‡˙ÈÈÁ¯ÙÓ ‰ÈÏ ˙È‡ È‡ 13רצועות קצרות תלויות בה לקושרה בה ולהדקה
סביבותיו:
 .È¯˘ 14דמיהדק שפיר וליכא למיחש דילמא משתרי קטרי ונפיל ואתי לאיתויי:
 .‡˙ÈÈÁ¯ÙÓ 15פינדצ''א בלע''ז:
 .È¯‡Ù ‡Ë˜Ó 16מושטניצ''א והוא בגד שיש לו שנצי כעי מכנסי ומכנסת
בו רצועה רחבה וקושרת סביב צוארה והבגד תלוי על לבה והוא חשוב ומצוייר
בזהב וי''מ כמי חצי עגול עשוי כמי כלבוס אוחזת בו מפתחי חלוקה והפג
בולע צוארה והוא של זהב לוי''ה:
 .Û‡‰ ÈÓÊ 17אבל נזמי האוז מותרי לכתחלה דטריחא לה מילתא למישל2
ואחויי מפני שאזניה מכוסות בקישורי :
 .Ì˙ÂÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡˘ ˙Ú·Ë· ‡ÏÂ 18קתני מתניתי דא יצאת פטורה דתכשיט
הוא לה ומשו דילמא משלפא ומחויא הוא דמיתסר:
 .˙‡ËÁ ˙·ÈÈÁ Ì˙ÂÁ ‰ÈÏÚ ˘È ‡‰ 19דלאו תכשיט הוא והוי משאוי:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

במה אשה יוצאה פרק ששי

קנב

ואלו ה תכשיטי נשי?
קטלאות ,נזמי ,וטבעות,
וטבעת ,בי שיש עליה חות ,בי שאי עליה חות,
ונזמי הא?!2
אמרמג ¯· :‡¯ÈÊ Èלא קשיא,
הא  ¯·,‰ÈÓÁ È
הא  ¯·,Ô
דתניא:
היא של מתכת וחותמה של אלמוג  טמאה,
היא של אלמוג וחותמה של מתכת  טהורה;
ו¯· ‰ÈÓÁ Èמטמא,
שהיה ¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
בטבעת  הל ,אחר חותמה,
בעול  הל ,אחר סמלוניו* ,
בקולב  הל ,אחר מסמרותיו,
בסול  הל ,אחר שליבותיו,
בעדשה מד הל ,אחר שלשלותיו;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
הכל הול ,אחר המעמיד.
¯·‡ אמר:
לצדדי קתני,
יש עליה חות  תכשיט דאיש,
אי עליה חות  תכשיט דאשה.
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
מה
טומאה אשבת קא רמית?
טומאה  " ְּכלִ י ַמעֲ ֶׂשה" )במדבר לא,נא( אמר רחמנא ,וכלי הוא,
שבת  משו משוי אמר רחמנא,
אי עליה חות  תכשיט,

דף ס.

שבת

יש עליה חות  משוי.

1

2

3

4

5

ס.

7

6

8

9

ולא במחט שאינה נקובה.
למאי חזיא?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הואיל ואשה אוגרת בה שערה.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
ותהוי כבירית טהורה )כא ד( ,ותשתרי!?
אלא תרגמא ¯· ‡„‡ ¯˘‡ ‰קמיה ד¯· :ÛÒÂÈ
הואיל ואשה חולקת בה שערה.
בשבת למאי חזיא?
אמר ¯·‡:
טס של זהב יש לה על ראשה,
בחול  חולקת בה שערה,
בשבת  מניחתה כנגד פדחתה.
14

15

17

16

18

19

20

21

22

10

11

12

13

משנה )ב(:
לא יצא האיש בסנדל המסומר,
ולא ביחיד בזמ שאי ברגלו מכה,
ולא בתפילי  ,ולא בקמיע בזמ שאינו מ המומחה,
ולא בשריו  ,ולא בקסדא ,ולא במגפיי,
וא יצא  אינו חייב חטאת.
23

25

24
26

28

27

29

30

גמרא:
סנדל המסומר.
מאי טעמא?
רש"י

רש"י

 .ÌÈÓÊ 1נזמי האוז :
 .'ÂÎ ˘È˘ ÔÈ· ˙Ú·ËÂ 2כלומר וטבעת שאמרנו בי שיש עליה כו':
 .‰ÈÓÁ È·¯ ‡‰ 3דאמר עיקר טבעת אדעתא דחות הוא חייבת חטאת דחות
לאשה לאו תכשיט הוא דאי דר ,לאשה לחתו ולשלוח שלוחי שאי חות
עשוי אלא לאד גדול וממונה והא דקתני תכשיט הוא רבנ דאמרי גופה של
טבעת עיקר ואדעתא דטבעת נפקא ביה וטבעת ודאי תכשיט הוא:
 .‰‡ÓË 4דטבעת עיקר והוה ליה פשוטי כלי מתכות:
 .‰¯Â‰Ë ˙Î˙Ó Ï˘ ‰Ó˙ÂÁÂ ‚ÂÓÏ‡ Ï˘ ‡È‰ 5דהוה ליה פשוטי כלי ע:%
 .ÂÈÂÏÓÒ ¯Á‡ ÍÏ‰ 6וא של מתכות ה טמא:
 .ÂÈÂÏÓÒ 7העול שלה לא היה פגו כשלנו אלא חלק ונוקבי בו שני נקבי
וביניה כעובי עור 2השור ותוחבי בה שתי יתדות וה סימלוני :
 .·ÏÂ˜· 8הוא כמי עמוד רחב מלמטה ודק מלמעלה ומיטלטל והחנוני מעמידו
לפני חלו חנותו ומסמרי תחובי בו ותולי בה אבנטי ורצועות למכור:
 .‰Ò¯Ú· 9אישתרייד''א בלע''ז וה מאזני גדולות לשקול צמר ושעוה ונחשת
וה של ע:%
 .ÂÈ˙ÂÏ˘Ï˘ ¯Á‡ ÍÏ‰ 10שתלוי בה וא של מתכת ה טמאות:
 .„ÈÓÚÓ‰ 11גו 2הטבעת מעמיד החות והעול מעמיד את סמלוניו והקולב את
מסמרותיו והסול את שליבותיו שהרי בה קבועי והערסה הוא ע %ארו,
שהקנה שקורי ייש''א והלשו תחוב בו והשלשלות קבועות בקנה וכול הע%
ארו ,מעמיד שהוא פליי''ל ששתי כפות המאזני תלויות בב' ראשי :
 .¯Ó‡ ‡·¯ 12ברייתא דקתני וטבעת הוי תכשיט בי שיש עליה חות בי שאי
עליה חות לאו ארישא דאיירי בתכשיטי נשי קיימי תרוייהו אלא חד תכשיט
דאיש וחד תכשיט דאשה ולצדדי קתני:
 .˙ÈÓ¯˜ ˙·˘‡ ‰‡ÓÂË 13הא דקתני וטבעת בי שיש עליה כו' לאו ארישא קאי
דקרי ליה תכשיט נשי אלא הכי קאמר וטבעת שאמרו שנטמאת בי שיש עליה
חות דלאו תכשיט הוא מיהו כלי מעשה הוא בי שאי עליה חות דהוי תכשיט
וכי קתני רישא תכשיטי נשי אשאי עליה חות:

 .‡ÈÊÁ È‡ÓÏ 14לתכשיט דקתני אינה חייבת חטאת:
 .‰¯Ú˘ ‰· ˙¯‚Â‡ 15היוצא חו %לקישוריה כורכתו סביב המחט ותוחבת המחט
בשבכה מתחתיה שלא יראה שערה:
 .˙È¯È·Î ÈÂ‰È˙Â 16דתנא מתניתי )לקמ סג (.בירית טהורה מלטמא ויוצאי בה
והיא כמי אצעדה שעושה לשוקיה מעל בתי שוקיה להדק שלא יפלו על רגלה:
 .‰¯Â‰Ë 17דלאו תכשיט היא אלא תשמיש לבתי שוקיה והוי כטבעת הכלי
דאמר טהורות בפרקי דלעיל ויוצאי בה שצרי ,לה ע בתי שוקיה ולא הוי
משאוי ויוצאי דכיו דלצניעותא היא לא שלפא ומחוי והאי מחט נמי לצניעות
דשער באשה ערוה ולא מחויא ואמאי לא תצא לכתחילה:
 .˙˜ÏÂÁ 18לכא ולכא באמצע ראשה שקורי גריוו''א בלע''ז:
 .‡ÈÊÁ È‡ÓÏ ˙·˘·Â 19הרי בשבת אינה חולקת שערה:
 .‰˘‡¯ ÏÚ ‰Ï ˘È ·‰Ê Ï˘ ÒË 20האחד והשני עוק %הוי:
 .‰¯Ú˘ ˙˜ÏÂÁ ÏÂÁ· 21בעוק:%
 .˙·˘·Â 22תוחבת העוק %בשבכה והטס שבראשה השני מונח על פדחתה:
 .¯ÓÂÒÓ‰ Ï„Ò :'È˙Ó 23של ע %הוא ותוחבי מסמרות למעלה לחזק התחתו
ע העליו )הע %ע העור שלמעלה הימנו ויש לו שתי פיות ותוחב רגלו בו(
ובגמרא מפרש מאי טעמא גזרו ביה:
 .„ÈÁÈ· ‡ÏÂ 24ולא בסנדל יחיד:
 .‰ÎÓ ÂÏ‚¯· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· 25בתלמוד^ ירושלמי מפרש דלא ליחשדיה דטעי ליה
לחבריה תותי כנפיה ולשו רבותי דילמא מחייכי עליה ושקיל דשלי 2ליה וממטי
ליה בידי' בשכחת שבת ומיהו בזמ שיש ברגלו מכה שרי ובגמרא בעי בהי
מינייהו יהיב ליה:
 .ÔÈÏÈÙ˙· ‡ÏÂ 26כדמפרש טעמא בגמרא )לקמ סא:(.
 .ÚÈÓ˜· ‡ÏÂ 27שכותבי וטועני לרפואה:
 .‰ÁÓÂÓ‰ ÔÓ ÂÈ‡˘ 28אבל בקמיע מומחה שרי דתכשיט הוא לחולה כאחד
ממלבושיו:
 .ÌÈÈÙ‚ÓÂ ‡„Ò˜ ÔÂÈ¯˘ 29מפרש בגמרא:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ 30דכולהו מי מלבושי נינהו בחול למלחמה:
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קנג

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
שלפי השמדמו היו,
והיו נחבאי במערה,
ואמרו :הנכנס  יכנס ,והיוצא  אל יצא.
נהפ ,סנדלו של אחד מה ,
כסבורי היומז אחד מה יצא ,וראוהו אויבי,
ועכשיו באי עליה ,
דחקו זה בזה,
והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בה מח אויבי.
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· È‡ÚÏÈ‡ Èאומר:
במערה היו יושבי ,
ושמעו קול מעל גבי המערה,
כסבורי היו שבאו עליה אויבי,
דחקו זה בזה,
והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בה אויבי.
¯ Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓאמר:
בבית הכנסת היו יושבי ,
ושמעו קול מאחורי בית הכנסת,
כסבורי היו שבאו עליה אויבי,
דחקו זה בזה,
והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בה אויבי;
באותה שעה אמרו:
אל יצא אד בסנדל המסומר.
אי הכי 
בחול נמי ליתסר!?
מעשה כי הוה  בשבת הוה.
ביו טוב לישתרי!
אלמה תנ )ביצה א:י(* :
אבל לא סנדל המסומר,
ולא מנעל שאינו תפור!?
מט
בשבת מאי טעמא לא?
דאיכא כינופיא;
ביו טוב נמי איכא כינופיא.
תענית ציבור איכא כינופיא ,ליתסר!?
מעשה כי הוה  בכינופיא דאיסורא,
1

3

2

4

דף ס:

שבת

הכא  כינופיא דהתירא הוה.
ואפילו ל¯·‡È·˜Ú Ô· ‰ÈÁ Èנ דאמר:
לא אסרו אלא בירד  ,ובספינה,
וכמעשה שהיה;
הני מילי  ירד  ,דשאני משאר נהרות,
אבל יו טוב ושבת  כי הדדי נינהו,
דתנ )ביצה ה:ב  ,מגילה א:ה(:
אי בי יו טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד.
11

12

5

6

ס:

7

8

9
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אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא שנו אלא לחזק,
אבל לנוי  מותר.
וכמה לנוי?
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
חמש בזה וחמש בזה;
ו¯· ‡ÈÁ Èאמר:
שבע בזה ושבע בזה.
אמר ליה ¯· ÔÁÂÈ Èל¯· ˘:‡·‡ ¯· ÔÓ
אסברא ל,,
לדידי  שתי מכא ושתי מכא ואחת בתרסיותיו,
ל¯·  ‡ÈÁ Èשלוש מכא ושלוש מכא ואחת בתרסיותיו.
מיתיבי:
סנדל הנוטה עושה לו שבע,
דברי ¯·;Ô˙ È
נא
ו¯· Èמתיר עד שלש עשרה;
בשלמא ל¯·  ‡ÈÁ Èהוא דאמר כ¯·;Ô˙ È
אלא ¯·  ÔÁÂÈ Èדאמר כמא !?
הוא דאמר כ¯·,È‡¯Â‰ È
דתניא:
¯· È‡¯Â‰ Èאומר:
חמש מותר ,ושבע אסור.
13

15

14

16

אמר ליה ‡ ‰ÙÈל¯·:‰Á ¯· ¯· ‰
אתו תלמידי ¯·  ÔÁÂÈ Èעבידו כ¯·,ÔÁÂÈ È
אנ נעביד כ¯·.‡ÈÁ È
17

בעא מיניה ¯·  ‡Â‰מ¯· ‡:ÈÓ

רש"י

 .ÂÈ‰ „Ó˘‰ ÈÙÏ˘ :'Ó‚ 1בני אד הנשמטי מ השמד^ היו:
 .ÒÎÈ ÒÎ‰ 2הרוצה ליכנס יכנס שהנכנס יראה תחלה שאי אד רואה:
 .‡ˆÈ Ï‡ ‡ˆÂÈ‰Â 3שמא יש אויבי מבחו %והוא לא ידע ויראוהו ויבינו שאנו
כא :
 .ÂÏ„Ò ÍÙ‰ 4שיש לו שתי פיות ויכול לנועלו מב' צדדי אבל ניכר מי הוא
לפני ומי הוא לאחור וכשנועלו זה הפו ,נראה הנכנס כאילו הוא יוצא וניכר
מקומו בקרקע:
 .‰Ê ˙‡ ‰Ê Â‚¯‰Â 5בדחיקת שהיו סנדליה מסומרי כעי אות שעושי לרגלי
הסוסי ראשיה עבי:
 .‡ˆÈ Ï‡ 6האיש בשבת כדמפרש לקמיה דבשבת היה מעשה ומעי המאורע
אסרו:
 .Ô˙ ‰ÓÏ‡ 7במסכת ביצה:
.¯ÓÂÒÓ‰ Ï„Ò ‡Ï Ï·‡ ÔÈ¯ÂÙ˙ ÔÈ‡˘ ÔÈ· ÔÈ¯ÂÙ˙ ÔÈ· Ë''ÂÈ· ÌÈÏÎ ÔÈÁÏ˘Ó 8
אלמא לאו בר מנעלי' ביו''ט הוא דהא קתני הת כל שנאותי בו ביו''ט משלחי
אותו:
 .‡ÈÙÂÈÎ ‡ÎÈ‡ 9שאי עושי מלאכה ונקבצי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות כי
ההיא מעשה דהוה כינופיא:
 .‡¯ÂÒÈ‡„ 10בעשיית מלאכה:

נב

רש"י

 .‡·È˜Ú Ô· ‡ÈÁ È·¯Ï ÂÏÈÙ‡Â 11בפרק חומר בקדש גבי נושא מי חטאת ואפר
חטאת בירד ובספינה שנמצא כזית מ המת תחוב בקרקעית' של ספינה ונטמאו
וקאמרי רבנ דגזרו שלא יעביר אד מי חטאת בספינה ולא על הגשר ולא ישיט
על פני המי אחד ירד ואחד שאר נהרות ופליג ר' חנינא ואמר לא אסרו אלא
בירד ובספינה ולא גשר ושאר נהרות דגזירה שגזרו מחמת מאורע אי לה
לגזור אלא מעי המאורע:
 .˙Â¯‰ ¯‡˘Ó È‡˘„ 12ברוחב או בעומק:
 .˜ÊÁÏ ‡Ï‡ 13שמסמרותיו נעשו לחזק העקב שקורי שול''א ע הפנתא
שקורי אינפייל''א אבל לנוי מותר דלא גזרו אלא מעי המאורע והנהו לחזק היו
כסת מסמרי דסנדל:
 .Ô‡ÎÓ ÌÈ˙˘ 14לצד חיצו אחד בראשו לצד האצבעות ואחד לצד עקיבו
ושתי מכא לצד פנימי לעבר בי הרגלי:
 .ÂÈ˙ÂÈÒ¯˙ 15רצועותיו:
 .‰ËÂ‰ Ï„Ò 16שתחתו שלו אינו שוה שעב מצד זה ודק מצד זה וכשדורס
נוטה לצד הדק וצרי ,להגביהו שיהא שוה לצד שכנגדו:
 .‰ÙÈ‡ 17ש חכ ובנו של ר' רחבה דפומבדיתא הוה:
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קנד

חמש מהו?
אמר ליה :אפילו שבע מותר.
נג
תשע מהו?
אמר ליה :אפילו שמונה אסור.

דף ס:

שבת

או שחיפהו כולו במסמרות כדי שלא תהא קרקע אוכלתו 
מותר.
הא גופה קשיא,
אמרת:
נשרו רוב מסמרותיו  א 2על גב דנשתיירו ביה טובא,
והדר תני:
ארבע או חמש  אי ,
טפי  לא!?
אמר ¯· ˘˘˙ :לא קשיא,
כא  שנגממו,
כא  שנעקרו.
12

בעא מיניה ההוא רצענא מ¯·:ÈÓ‡ È
תפרו מבפני,
מהו?
אמר ליה :מותר,
ולא ידענא מאי טעמא.
אמר ¯· ‡˘:È
ולא ידע מר מאי טעמא?
כיו דתפרו מבפני  הוי ליה מנעל,
בסנדל  גזרו ביה ¯·,Ô
במנעל  לא גזרו ביה ¯·.Ô
1

2

13

14

בעא מיניה ¯· ‡„·Ê ¯· ‡·‡ Èמ¯·:‡È·‡ ¯· ‡·‡ È
עשאו כמי כלבוס,
מהו?
אמר ליה :מותר.
איתמר נמי:
אמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
עשאו כמי כלבוס  מותר.
3

5

4

אמר ¯· ˘˘˙:
חיפהו כולו במסמרות,
כדי שלא תהא קרקע אוכלתו  מותר.
תניא כוותיה ד¯· ˘˘˙:
לא יצא האיש בסנדל המסומר,
ולא יטייל מבית לבית,
אפילו ממטה למטה;
אבל מטלטלי אותו לכסות בו את הכלי,
ולסמו ,בו כרעי המטה;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאוסר;
נה
נשרו רוב מסמרותיו ,ונשתיירונד בו ארבע או חמש 
מותר;
נו
ו¯· Èמתיר עד שבע;
חיפהו בעור מלמטה ,וקבע לו מסמרות מלמעלה 
מותר.
עשאו כמי כלבוס ,או כמי טס ,או כמי יתד,
6

7

8

9

10

ארבע או חמש  מותר.
השתא חמש  שרי,
ארבע מיבעיא!?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
ארבע  מסנדל קט ,
וחמש  מסנדל גדול.
ו¯· Èמתיר עד שבע.
והתניא:
¯· Èמתיר עד שלש עשרה!?
נוטה שאני.
השתא דאתית להכי  ל¯· ÔÁÂÈ Èנמי לא קשיא,
נוטה שאני.
15

17

16

אמר ¯· ,‰˙Ó
ואמרי לה אמר ¯· ‡ ‰˙Ó ¯· ÈÂ·„Áאמר ¯· :‰˙Ó
אי הלכה כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
פשיטא!
יחיד ורבי הלכה כרבי!?
מהו דתימא?
מסתבר טעמיהנז ד¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èבהא;
קמשמע ל .
18

אמר ¯·:‡ÈÈÁ È
אי לאו דקרו לי :בבלאי שרי איסורי 
שרינא ביה טובא.
וכמה?
בפומבדיתא אמרי  :עשרי וארבע,
19

11

רש"י
רש"י

 .ÌÈÙ·Ó Â¯Ù˙ 1שנת מנעל של עור לפני מ הסנדל תפרו פורדרי'' %בלע''ז:
 .¯˙ÂÓ 2שמעתי מרבי יוחנ וטעמא לא ידענא:
 .¯˙ÂÓ 3לקבוע בו מסמרי מבחו:%
 .Â‡˘Ú 4למסמר כמי כלבוס בלע''ז טינפיילו'' שני ראשי חדי וכפופי ונוע%
שני ראשי בע %כדאמרי' בסוטה )יט (:כלבוס של ברזל מטילי לה לתו ,פיה:
 .¯˙ÂÓ 5הואיל ונשתנה משאר מסמרי דלא גזרו אלא מעי המאורע:
 .Â‰ÙÈÁ 6מלמטה:
 .Â˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓ Ï·‡ 7דתורת כלי עליו:
 .¯ÒÂ‡ 8דילמא אתי לנועלו:
 .'ÂÎ ÂÈ˙Â¯ÓÒÓ ·Â¯ Â¯˘ 9לקמ מפרש לה:
 .¯˙ÂÓ 10הואיל ונשתנה מכמו שהיה דמעי המאורע גזרו:

 .Â‡˘Ú 11לראש מסמר רחב כמי טס או שעשאו חד כמי יתד:
 .‡·ÂË ¯‡˙˘È‡„ ‚''Ú‡ 12ובלבד שיהיו מעוט:
 .ÂÓÓ‚˘ 13מלמעלה ורשומו ניכר בתו ,הע %אפילו טובא דהא מינכר שאינו
כברייתו:
 .Â¯˜Ú˘ 14לגמרי שאי ניכר שהיה בו יותר ד' או ה' ]אי [ טפי לא לוי''ה
ולשו חבירו איפכא:
 .È‡˘ ‰ËÂ 15שכול צריכי לו להשוותו ואי אחד מה לחזק:
 .ÈÎ‰Ï ˙È˙‡„ ‡˙˘‰ 16לחלק בי נוטה לשאי נוטה:
 .ÈÓ ÔÁÂÈ È·¯Ï 17דקפרכת לעיל מינה ואמרי דאמר כמא איכא נמי לתרוצי
לעול כרבי נת ונוטה שאני דהת מתיר עד שבע אבל אי נוטה ה' ותו לא:
 .‡ÓÚË ‡¯·˙ÒÓ 18דאסור לטלטל שמא ינעלנו:
 .È¯ÂÒÈ‡ È¯˘ È‡Ï·· 19דר' חייא מבבל הוה כדאמרינ בסוכה עלו ר' חייא ובניו
ויסדוה:
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קנה

בסורא אמרי  :עשרי ותרתי .
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
וסימני:,
עד דאתא מפומבדיתא לסורא  חסר תרתי.
32

1

סא .ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה.
הא יש ברגלו מכה 
נפיק.

*

4

בהי מינייהו נפיק?
אמר ¯· :‡Â‰
באותה שיש בה מכה.
אלמא קסבר  סנדל לשו צער עביד.
ו ·¯ ¯· ‡ÈÈÁאמר:
באותה שאי בה מכה.
אלמא קסבר  לשו תענוג עביד,
וזו שיש בה מכה  מכתה מוכחת עליה.
וא ÔÁÂÈ È·¯ 2סבר לה להא ד¯· ,‡Â‰
דאמר ליה ¯· ÔÁÂÈ Èל¯· ˘:‡·‡ ¯· ÔÓ
הב לי מסנאי.
יהב ליה דימי .
אמר ליה :עשיתו מכה.
ודילמא כ ·¯ ¯· ‡ÈÈÁסבירא ליה,
והכי קאמר 
עשית של שמאל מכה.
5

6

7

8

ואזדא ¯· ÔÁÂÈ Èלטעמיה,
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כתפילי  כ ,מנעלי ,
מה תפילי  בשמאל,
9

10

דף סא.

שבת

א 2מנעלי  בשמאל.
מיתיבי:
כשהוא נועל 
נועל של ימי  ,ואחר כ ,נועל של שמאל!?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
השתא דתניא הכי ,ואמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי,
דעבד הכי  עבד,
ודעבד הכי  עבד.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
דילמא ¯· ÔÁÂÈ Èהא מתניתא לא הוה שמיע ליה,
ואי הוה שמיע ליה  הוה הדר ביה!
ואי נמי 
שמיע ליה ,וקסבר  אי הלכה כאותה משנה!?
11

12

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
ירא שמי יוצא ידי שתיה .
ומנו?
.‡·¯„ ‰È¯· ¯Ó
היכי עביד?
סיי דימיניה ולא קטר,
וסיי דשמאליה וקטר,
והדר קטר דימיניה.
אמר ¯· ‡˘:È
חזינא ל¯·  ‡‰Îדלא קפיד.
13

14

תנו רבנ :
כשהוא נועל 
נועל של ימי ואחר כ ,נועל של שמאל;
כשהוא חול %
חול %של שמאל ואחר כ ,חול %של ימי ;
כשהוא רוח %
רוח %של ימי ואחר כ ,רוח %של שמאל;
כשהוא ס ,
ס ,של ימי ואחר כ ,של שמאל;
והרוצה לסו ,כל גופו 
ס ,ראשו תחילה ,מפני שהוא מל ,על כל איבריו.
15

רש"י

 .‡˙‡„ „Ú 1רבי חייא כשעלה מבבל לאר %ישראל ובא דר ,סוריא
מפומבדיתא:
 .È˙¯˙ ¯ÒÁ 2נפלו שתי ממסמרותיו בדר:,
) .¯ÒÁ ‡¯ÂÒÏ 3תרתי( דומה אצל דומה:
 .‰ÎÓ ÂÏ‚¯· ˘È ‡‰ 4איכא למידק דנפיק ביחיד והשתא בעי תלמודא בהי
מרגליו נפיק:
 .„È·Ú ¯Úˆ Ì˘Ï Ï„Ò 5שלא ינג 2ביתדות הדרכי ויצטער הילכ ,כשרואי
אותו צולע ויודעי שיש ברגליו מכה אי חושדי אותו שטוע את השני בידו
אלא מכירי בו לפי מעשיו שפרסותיו קשות ואינו מצטער ביתדות הדרכי ולא
נועלו אלא משו מכה ודיו בזה לבדו וללשו רבותי אי נמי מחכו עלה דלא חזו
למכה לא שלי 2לה דמצטער ביתדות הדרכי מחמת המכה:
 .„È·Ú ‚ÂÚ˙ ÌÂ˘Ï 6אד איסטניס ור ,ומכירי מתו ,מעשיו שנעל נעלו אחת
שהוא איסטניס וזו מכתה מוכחת עלה ומביני שהמכה מונעתו מלנעול ולא
חשדי ליה ולעני אחוכי נמי לא מחייכי עליה:
 .‰ÎÓ Â˙È˘Ú 7ורבי יוחנ סבירא ליה דהנועל סנדלי נועל של שמאל תחילה
ואח''כ של ימי וקס''ד דהכי קאמר ליה א''כ שאנעול זה שוב לא אנעול של
שמאל אחריו והנני יוצא ביחיד ועשית את זו של ימי כאילו היתה בה מכה
אלמא קסבר באותה שיש בה מכה נועל:
 .‰ÈÏ ‡¯È·Ò ‡ÈÈÁ '¯Î ‡ÓÏÈ„Â 8דאמר באותה שאי בה מכה נועל והכי קאמר
ליה א''כ הריני יוצא ביחיד בזו של ימי ועשית את רגלי של שמאל כאילו יש בה
מכה דאצא ביחיד באותה שאי בה מכה:
 .ÔÁÂÈ '¯ ‡„Ê‡Â 9דאמר עשית מכה דשמעינ מינה דאי הוה נעיל דימי ברישא
תו לא הוה נעיל דשמאל בתריה לטעמיה דאמר דשמאל חשיבא:
 .Ï‡Ó˘· ÔÈÏÈÙ˙ 10כדילפינ במנחות )לז (.מעל ידכה מלא יד כהה דהיינו
שמאל שהיא כהה לעני תשמיש:

ולא בתפילין.
אמר ¯· :‡¯ÙÒ
לא תימא 
אליבא דמא דאמר :שבת לאו זמ תפילי הוא;
אלא אפילו למא דאמר :שבת זמ תפילי הוא 
לא יצא,
16

רש"י

 .‰È· ¯„‰ ‰Â‰ 11ולא עבדינ כר' יוחנ :
 .‰ÎÏ‰ ÔÈ‡ 12וכרבי יוחנ בעינ למעבד:
 .Ì‰È˘ È„È ‡ˆÂÈ 13עביד כתרוייהו:
 .¯Ë˜Â ‰ÈÏ‡Ó˘„ ÌÈÈÒÂ 14נמצא נעילת ימי קודמת לשמאל כי מתניתא
וקשירת שמאל לשל ימי כר' יוחנ :
 .Ï‡Ó˘ Ï˘ ıÏÂÁ 15דזהו כבודו של ימי בכולהו גרסינ של ימי ברישא חו%
מחול:%
 .'ÂÎ ‡ÓÈ˙ ‡Ï 16בפרק בתרא דעירובי )צה (:מייתינ פלוגתייהו בגמרא:
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קנו

דילמא מיפסקא ,ואתינח לאיתויי ברשות הרבי.
ואיכא דמתני לה אסיפא )כא (:
וא יצא  אינו חייב חטאת;
אמר ¯· :‡¯ÙÒ
לא תימא 
אליבא דמא דאמר :שבת זמ תפילי הוא,
אלא אפילו 
למא דאמר :שבת לאו זמ תפילי הוא 
אינו חייב חטאת,
מאי טעמא?
דר ,מלבוש עבידא.

דף סא:

שבת

1

ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה.
אמר ¯· :‡ÙÙ
לא תימא 
עד דמומחה גברא ומומחה קמיע;
אלא כיו דמומחה גברא 
א 2על גב דלא מומחה קמיע.
דיקא נמי דקתני )כא (:
ולא בקמיע בזמ שאינו מ המומחה;
ולא קתני 
בזמ שאינו מומחה;
שמע מינה.
2

3

4

5

תנו רבנ :
איזהו קמיע מומחה?
כל שריפא ,ושנה ,ושלש;
אחד קמיע של כתב,
ואחד קמיע של עיקרי ;
אחד חולה שיש בו סכנה,
ואחד חולה שאי בו סכנה;
לא שנכפה ,אלא שלא יכפה;
וקושר ומתיר אפילו ברשות הרבי,
סא :ובלבד שלא יקשרנו * בשיר ובטבעת
ויצא בו ברשות הרבי ,משו מראית העי .
6

7

8

9

10

רש"י

 .‡ÓÏÈ„ 1שקיל להו מרישא א בא לפנות וממטי להו ד' אמות:
 .ÚÈÓ˜ ‰ÁÓÂÓÂ ‡¯·‚ ‰ÁÓÂÓ„ 2שעשה אד זה קמיע זו לג' אנשי דנעשה
אד זה מומחה שריפא ג' אנשי והקמיע מומחה שריפא כתב זה ג' אנשי א''נ
שכתב אד זה ג' מיני קמיעי של ג' מיני חלאי לג' אנשי היינו איתמחי גברא
בכל קמיעי שיעשה לעול ומומחה קמיעה שנעשית ]קמיע זו[ לג' אנשי
מחולי זה בי שכתבה רופא זה בי שכתבה רופא אחר נעשה הקמיע מומחה:
 .‡¯·‚ ÈÁÓ˙È‡„ ÔÂÈÎ ‡Ï‡ 3בג' מיני קמיעות לג' בני אד אע''ג דלא איתמחי
קמיע שלא ריפא קמיע זה אד מעול:
 .‰ÁÓÂÓ‰ ÔÓ 4משמע מאד מומחה:
 .‰ÁÓÂÓ ÂÈ‡˘ ÔÓÊ· È˙˜ ‡ÏÂ 5דליהוו משמע דקפיד אמומחה קמיע עצמו
קמיע אינו אלא לשו קשר ודעיקרי של שרשי סממני נמי קרויי קמיע:
 .‰ÙÎ˘ ‡ÏÂ 6כלומר לא תימא דלא יצא אלא מי שבא עליו החולי כבר פע
אחת:
 .‰ÙÎ 7היינו חולי שאד נופל מחמתו לאר %ומכהו בראשו במוחו ומפילו:
 .‰ÙÎÈ ‡Ï˘ ‡Ï‡ 8שבא ממשפחת נכפי ודואג שלא יכפה:
 .¯È˘· 9אצעדה:
 .ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈÙÓ 10דלא מיחזי כמא דבעי ליה לרפואה אלא לתכשיט ולאו
תכשיט הוא אלא מחמת דאגת חולי:

והתניא:
איזהו קמיע מומחה?
כל שריפא שלשה בני אד כאחד!?
לא קשיא,
הא  למחויי גברא,
הא  למחויי קמיעא.
11

12
13

אמר ¯· :‡ÙÙ
פשיטא לי 
תלתא קמיעי לתלתאנט גברי,
תלתא תלתא זימני 
איתמחי גברא ואתמחי קמיע;
תלתא קמיעי לתלתא גברי,
חד חד זימנא 
גברא  איתמחי,
קמיעא  לא איתמחי;
חד קמיעא לתלתא גברי 
קמיעא  איתמחי,
גברא  לא איתמחי.
בעי ¯· :‡ÙÙ
תלתא קמיע לחד גברא מאי?
קמיעא  ודאי לא איתמחי,
גברא  איתמחי או לא איתמחי?
מי אמרינ  הא אסי ליה;
או דילמא 
מזלא דהאי גברא הוא דקא מקבל כתבא?
14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

רש"י

 .Ì„‡ È· '‚ ‡ÙÈ¯˘ ÏÎ ‡È˙‰Â 11ולעיל קתני כל שריפא ושנה ושילש ואפילו
אד אחד:
 .'ÂÎ ‡¯·‚ ÈÈÂÁÓ‡Ï ‡‰ 12הא דקתני ג' בני אד משו דסת ג' בני אד
שלשה מיני חלאי ואיירי בג' מיני קמיעי שאינ דומי זה לזה ולאמחויי גברא
שנעשה מומחה בכל קמיעי שיעשה לעול כדאמרינ בב''ק )לז (.נגח שור
וחמור וגמל נעשה מועד לכל אבל הקמיע אינו מומחה א יכתוב רופא אחר
אחד מה :
 .‡‰Â 13דקתני כל שריפא ושנה ושילש מיירי בחולי אחד וכתבו זה הלחש
וריפא ג' פעמי או לאד אחד או לשלשה ולאיתמחויי קמיעא מיירי דנעשה
הקמיע לבדו מומחה על יד אד זה או א כתבו שלשה רופאי נעשה קמיע
של לחש זה מומחה מיד כל אד:
 .ÈÚÈÓ˜ ‡˙Ï˙ 14ג' מיני לחש:
 .ÈÓÈÊ ‡˙Ï˙ ‡˙Ï˙ 15כל לחש ריפא שלשה פעמי ואפילו אד אחד:
 .‡¯·‚ ÈÁÓ˙‡ 16בכל קמיעות לעול שהרי הומחה בשלשה מיני קמיעי:
 .ÚÈÓ˜ ÈÁÓ˙‡Â 17שלשה קמיעי הללו נעשי מומחי מיד כל אד שהרי ריפא
כל אחד ג''פ ואי לומר מזל הרופא גור דאי הדבר תלוי במזל הרופא אלא
בחכמתו ואי לומר נמי החולה גר שמתרפא על ידי קמיעי שהרי בשלשה
אנשי הוחזק:
 .ÈÁÓ˙‡ ‡Ï ‡ÚÈÓ˜ 18לבא מיד רופא אחר:
 .È¯·‚ ‡˙Ï˙Ï ÚÈÓ˜ „Á 19לחולי אחד:
 .ÈÁÓ˙È‡ ‡ÚÈÓ˜ 20מיד כל אד:
 .ÈÁÓ˙È‡ ‡Ï ‡¯·‚ 21לקמיע אחר שאינו של לחש ושל חולי זה:
 .ÈÚÈÓ˜ ‡˙Ï˙ 22של שלשה מיני חולי:
 .ÈÁÓ˙È‡ ‡Ï È‡„Â ‡ÚÈÓ˜ 23מיד אד אחר שהרי לא ריפא אלא פע אחת:
 .‡¯·‚ È‡‰„ ‰ÈÏÊÓ 24מלאכו של חולי זה דמקבל קמיעא וא''ת ממתני' דלעיל
שמעינ לה דקתני כל שריפא ושנה ושילש דמשמע לאד אחד ואוקימנא
דאיתמחי קמיעא ולא אמרינ מזליה הוא לא דמי הת חד קמיעא הוא וליכא
למיתלייה במזלא דגברא אלא בקמיע הני ודאי בגברא תלוי או ברופא או
במתרפא הלכ ,מיבעיא ל במאי ניתליה:
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קנז

תיקו.
איבעיא להו:
קמיעי ,
יש בה משו קדושה;
או דילמא 
אי בה משו קדושה?
למאי הילכתא?
אילימא 
לאצולינהו מפני הדליקה;
תא שמע:
הברכות והקמיעי ,
ס
א 2על פי שיש בה אותיות של ש,
ומענינות הרבה שבתורה 
אי מצילי אות מפני הדליקה,
ונשרפי במקומ .
אלא,
לעני גניזה,
סא
מאי?
תא שמע:
היה כתוב על ידות הכלי ועל כרעי המטה 
סב
יגוד ויגנוז.
אלא,
ליכנס בה בבית הכסא,
מאי?
יש בה קדושה  ואסיר;
או דילמא 
אי בה קדושה  ושרי?
תא שמע )כא (:
ולא בקמיע בזמ שאינו מ המומחה;
הא מ המומחה  נפיק;
ואי אמרת קמיעי יש בה משו קדושה 
זמני דמיצטרי ,לבית הכסא,
ואתי לאיתויינהו ארבע אמות ברשות הרבי!?
הכא במאי עסקינ ?
בקמיע של עיקרי .
והתניא:
אחד  קמיע של כתב,
ואחד  קמיע של עיקרי !?
אלא,
הכא במאי עסקינ ?
בחולה שיש בו סכנה.
והתניא:
אחד חולה שיש בו סכנה ,ואחד חולה שאי בו סכנה!?
1

2

3

4

5

6

רש"י

 .Â‰ÈÏÂˆ‡Ï 1בשבת לחצר המעורבת כשאר כתבי הקדש:
 .˙ÂÎ¯·‰ 2שתקנו חכמי כגו תשעה של ר''ה שיש בה מלכיות וזכרונות
ושופרות:
 .˙ÂÈÚÓ 3מפרשיות הרבה שכותבי בה את מקראות של רפואה:
 .„Â‚È Ì˘ ·Â˙Î ‰È‰ 4יקו %מקו הש ויגנזנו:
 5סת בית הכסא שלה בשדות:
 .‰ÎÒ Â· ˘È˘ 6אי שקיל ליה מיניה דשרי למיעל בה לבית הכסא משו
פיקוח נפש:

דף סב.

שבת

אלא,
כיו דמסי,
סב .א 2על גב דנקיט ליה בידיה נמי  שפיר דמי* .
סג
והתני ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
ובלבד שלא יאחזנו בידו,
ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבי!?
אלא,
הכא במאי עסקינ ?
במחופה עור.
והרי תפילי דמחופה עור,
ותניא:
הנכנס לבית הכסא 
חול %תפילי ברחוק ארבע אמות ,ונכנס!?
הת משו שי" ,
דאמר ‡·:ÈÈ
שי" של תפילי הלכה למשה מסיני.
ואמר ‡·:ÈÈ
דל"ת של תפילי הלכה למשה מסיני.
ואמר ‡·:ÈÈ
יו"ד של תפילי הלכה למשה מסיני.
7

8

9

10

11

ולא בשריון ,ולא בקסדא ,ולא במגפיים.
שריו  זרדא.
קסדא  אמר ¯· :סנוארתא.
סד
מגפיי  אמר ¯· :‰Á ¯· ¯· ‰פזמקי.
12

13

14

משנה )ג(:
לא תצא אשה במחט הנקובה,
ולא בטבעת שיש עליה חות,
ולא בכוליאר ,ולא בכובלת ,ולא בצלוחית של פלייטו ;
וא יצתה  חייבת חטאת,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁפוטרי בכובלת ובצלוחית של פלייטו .
15

16

17

רש"י

 .‰È„È· ‰ÈÏ ËÈ˜„ ·‚ ÏÚ Û‡ 7תכשיטו הוא הלכ ,אי נמי מייתי ליה ד' אמות
בידי לא מחייב:
 .ÂÊÁ‡È ‡Ï˘ 8דלא הוי תכשיט שלו אלא דר ,מלבוש:
 .¯ÂÚ ‰ÒÂÎÓ· 9דליכא גנותא אי מעייל לבית הכסא ולא בעי למישקליה:
 .ÔÈÏÈÙ˙ ıÏÂÁ 10ואע''ג דמכוסה עור שהארבע אגרות שהפרשיות כתובות בה
תחובות בדפוסי של עור:
 .Ô''È˘ ÌÂ˘Ó Ì˙‰ 11שעשויה מעור החיצו עצמו קומט בו ג' קמטי כעי
שי'' משדי והדלי''ת והיו''ד עשויי בקשר שקושר הרצועה אחת לצפו ואחת
למזרח כמי ד' ורצועה קטנה מאד תלויה בה ואי בה אלא כפיפה כמי יו''ד
וכופאה בעוד העור לח והיא כפופה לעול:
 .‡„¯Ê 12ברוני''א :
 .‡˙¯‡ÂÒ 13כובע עור תחת כובע המתכת:
 .È˜ÓÊÙ 14אנפלייאות של ברזל במלחמה:
 .¯‡ÈÏÂÎ· :'È˙Ó 15מפרש בגמרא וכ כובלת:
 .ÔÂËÈÈÏÙ 16בלסמ''א משחא דאפרסמא:
 .˙‡ËÁ ˙·ÈÈÁ 17קסבר לאו תכשיט נינהו:
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קנח

גמרא:
אמר :‡ÏÂÚ
וחילופיה באיש.
אלמא קסבר  ‡ÏÂÚ
כל מידי דחזי לאיש  לא חזי לאשה,
ומידי דחזי לאשה  לא חזי לאיש.

דף סב.

שבת

איש מאי איכא למימר!?
אלא אמר ¯·‡:
פעמי שאד נות לאשתו טבעת שיש עליה חות,
להוליכה לקופסא,
ומניחתה בידה עד שמגעת לקופסא;
ופעמי שהאשה נותנת לבעלה טבעת שאי עליה חות,
להוליכה אצל אומ לתק ,
ומניחה בידו עד שמגיע אצל אומ .
12

1

13

14

מתיב ¯· :ÛÒÂÈ
הרועי יוצאי בשקי ,
ולא הרועי בלבד אמרו ,אלא כל אד,
אלא שדרכ של הרועי לצאת בשקי !?
אלא אמר ¯· :ÛÒÂÈ
קסבר  ‡ÏÂÚ
נשי ע בפני עצמ ה .
2

3

איתיביה ‡·:ÈÈ
המוצא תפילי מכניס זוג זוג,
אחד האיש ,ואחד האשה;
ואי אמרת נשי ע בפני עצמ ה ,
והא מצות עשה שהזמ גרמא הוא,
וכל מצות עשה שהזמ גרמא נשי פטורות!?
הת קסבר ¯· ¯È‡Ó È
לילה זמ תפילי הוא ,ושבת זמ תפילי הוא;
הוה ליה מצות עשה שלא הזמ גרמא,
וכל מצות עשה שלא הזמ גרמא 
נשי חייבות.
5

4

6

7

8

9

והא הוצאה כלאחר יד היא!?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
באשה גזברית עסקינ .
סה
אמר ¯·‡:
תרצת אשה;
10

11

ולא בכוליאר ולא בכובלת.
מאי כוליאר?
אמר ¯·:
מכבנתא.
15

כובלת?
אמר ¯·:
חומרתא דפילו .
וכ אמר ¯· ‡:ÈÒ
חומרתא דפילו .
16

תנו רבנ :
לא תצא בכובלת,
וא יצתה  חייבת חטאת,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא תצא,
וא יצתה  פטורה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יוצאה אשה בכובלת לכתחלה.
במאי קמיפלגי?
¯· ¯È‡Ó Èסבר 
משאוי הוא;
ו¯· Ôסברי 
תכשיט הוא ,ודילמא שלפא ומחויא,
ואתיא לאיתוייה;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר 
מא דרכה למירמיה? אשה שריחה רע,
ואשהסו שריחה רע  לא שלפא ומחויא,
סז
ולא אתיא לאתוייה.
17

רש"י

 .˘È‡· Ô‰ÈÙÂÏÈÁÂ ‡ÏÂÚ ¯Ó‡ :'Ó‚ 1אטבעת קאי דטבעת שיש עליו חות א
יצא פטור וא אי עליו חות ויצא חייב חטאת:
 .ÔÈ˜˘· 2שמתכסי בה מפני הגשמי שקי מלבוש שק:
 .Ì„‡ ÏÎ ‡Ï‡ 3אלמא אע''ג דלא רגילי ביה מגו דלגבי האי תכשיט לגבי האי
נמי תכשיט הוא:
 .ÔÈÏÈÙ˙ ‡ˆÂÓ‰ 4בשבת בשוק או בדר:,
 .ÔÒÈÎÓ 5לעיר דר ,מלבוש:
 .‚ÂÊ ‚ÂÊ 6כדר ,שהוא לובש בחול אחד בראש ואחד בזרוע וחולצ וחוזר ומניח
זוג אחר ומכניס וכ כול :
 .‰˘‡‰ „Á‡Â 7ואע''ג דלאו תכשיט דאשה נינהו מגו דהוו תכשיט לאיש שרי
א 2לאשה:
 .˙·˘ ÔÎÂ ‡Â‰ ÔÈÏÈÙ˙ ÔÓÊ ‰ÏÈÏ 8הלכ ,לעול זמנ הוא ואי לה זמ קבוע
שתהא מצות מצות עשה שהזמ גרמא להפטר נשי מה הלכ ,נקט לילה ושבת
משו דפלוגתא בתרווייהו ואי הוי סבירא ליה לרבי מאיר בחד מינייהו דלאו זמ
תפילי הוא נמצא זמ קבוע לתפילי והוו להו נשי פטורות:
 .˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘ 9הלכ ,תכשיטי ה לה:
 .‡Â‰ „È ¯Á‡ÏÎ ‰‡ˆÂ‰ ‡‰Â 10אמתני' קאי והוצאת טבעת שמוציאתה דר,
מלבוש באצבע וזה שאינו תכשיט לה אמאי חייבת חטאת הרי לא הוציאה כדר,
כל המוציאי שכל המוציא דבר שאינו תכשיט לו מוציאי אותו בידי ולא דר,
מלבוש:
 .˙È¯·Ê‚ 11ששולחת חותמות תמיד לממוני תחתיה לאמר תנו כ ,וכ ,מעות
לפלוני והרי חותמה בידה הלכ ,רגילה היא להניחה באצבעה ומיהו תכשיט לא
הוי לדידה דאי דר ,נשי בכ ,ומיהו דר ,הוצאתה של זו בכ:,

18

19

רש"י

 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ˘È‡ 12דקאמר עולא וחילופיה באיש דמחייב אטבעת
שאי עליה חות והא הוצאה כלאחר יד הוא שאי דרכו להוציא בזו דר,
מלבוש:
 .‡ÒÙÂ˜Ï 13אישקריינ''ה בלע''ז כדי להצניעה ש וי''מ שהקופסא חתומה בו
וכשפותחה חוזרה וחותמת בה ולא נהירא דא כ מנחתה באצבעה עד
שמחזירתה לבעלה מיבעי ליה:
 .ÂÚ·ˆ‡· ‰ÁÈÓÂ ‰˜˙Ï ÔÓÂ‡ Ïˆ‡ 14אלמא דר ,הוצאה היא:
 .‡˙·ÎÓ 15נושקא''ה ע''ש שמכבנת וקושרת מפתחי החלוק:
 .ÔÂÏÈÙ„ ‡˙¯ÓÂÁ 16קשר שקשור בו ס ששמו פילו וריחו ערב ובלע''ז
בלסמ''ו ואשה שריחה רע טוענתו עליה:
 .‡Â‰ ËÈ˘Î˙ È¯·Ò Ô·¯Â 17הלכ ,א יצאת פטורה ומיהו לכתחלה לא תצא
דילמא שלפא ומחויא:
 .‰ÈÓ¯ÓÏ 18להניח בצוארה כמו שקיל ורמי:
 19ה''ג  .‡ÈÂÁÓÂ ‡ÙÏ˘ ‡Ï Ú¯ ‰ÁÈ¯˘ ‰˘‡Âשגנות הוא לה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

במה אשה יוצאה פרק ששי

קנט

והתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטו !?
לא קשיא,
הא  כי קאי אד¯·,¯È‡Ó È
הא  כי קאי אד¯·,Ô
כי קאי אד¯· ¯È‡Ó Èדאמר :חייב חטאת 
אמר ליה :פטור;
כי קאי אד¯· Ôדאמרי :פטור אבל אסור,
סב :אמר איהו :מותר לכתחלה* .
1

2

3

4

ומאי ¯·?¯È‡Ó È
דתניא:
לא תצא אשה במפתח שבידה,
וא יצאת  חייבת חטאת,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטו .
כובלת מא דכר שמה!?
חסורי מחסרא והכי קתני:
וכ בכובלת ,וכ בצלוחית של פלייטו  לא תצא,
וא יצאה  חייבת חטאת,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטו .
במה דברי אמורי?
כשיש בה בוש,
אבל אי בה בוש  חייבת.
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
זאת אומרת 
המוציא אוכלי פחות מכשיעור בכלי  חייב,
דהא אי בה בוש  כפחות מכשיעור בכלי דמי,
וקתני חייבת.
¯· ‡˘ Èאמר:
5

דף סב:

שבת

בעלמא אימא ל  ,פטור,
ושאני הכא  דליתיה לממשא כלל.
11

אשית ׁ ְש ָמנִ ים יִ ְמ ׁ ָשח ּו" )עמוס ו,ו(.
"וְ ֵר ׁ ִ
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
זה פלייטו .
מתיב ¯· :ÛÒÂÈ
א 2על פלייטו גזר ¯·,‡·· Ô· ‰„Â‰È È
ולא הודו לו;
ואי אמרת משו תענוג,
אמאי לא הודו לו!?
אמר ליה ‡· :ÈÈולטעמי,,
הא דכתיב )ש(ַ " :ה ּ ׁש ִֹתים ְּב ִמזְ ְר ֵקי יַיִ ן",
¯· ÈÓ‡ Èו¯·,ÈÒ‡ È
חד אמר :קנישקני ;
וחד אמר :שמזרקי כוסותיה זה לזה;
הכיסח נמי דאסיר;
והא ¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰איקלע לבי ריש גלותא,
ואישתוסט בקנישקני ,
ולא אמר ליה ולא מידי!?
אלא,
כל מידי דאית ביה תענוג ואית ביה שמחה  גזרו רבנ ,
אבל מידי דאית ביה תענוג ולית ביה שמחה  לא גזרו רבנ .
12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

רש"י

 .¯ËÂÙ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ‡È˙‰Â 1והכא שרי לכתחלה:
 .‡‰ 2דקתני פוטר:
 .¯È‡Ó '¯‡ È‡˜ ÈÎ 3בההיא מתנית' לא איירו רבנ אלא ר''מ לחודיה וגבי חיוב
דר''מ שיי ,למיתני רבי אליעזר פוטר ואע''פ שהוא מתיר לכתחלה:
 .Ô·¯‡ È‡˜ ÈÎ ‡‰ 4במתנית' דלעיל דאיירו רבנ בה ואמרו פטור פריש ר'
אליעזר בהדיא למילתיה לאיפלוגי עלייהו ואמר יוצאה לכתחלה:
 .¯È‡Ó È·¯ È‡ÓÂ 5היכא אשכח דאיירי בה רבי מאיר בלא רבנ ופליג רבי
אליעזר עליה:
 .‡''„· 6דרבי אליעזר פוטר והאי פוטר היינו מותר לכתחלה כדאוקימנא:
 .Ì˘Â· ‰· ˘È˘Î 7פלייטו יש בההוא חומרתא העשויה כקמיע דכיו דיש בה
בוש תכשיט היא לזו שריחה רע ולמשל 2ואיתויי נמי לא חייש כדאמר דגנות
הוא לה:
 .Ì˘Â· ‰· ÔÈ‡ Ï·‡ 8חומרתא לחודא לאו תכשיט הוא וחייבת:
 .˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê 9הא דקתני אי בה בוש חייבת אלמא דקסבר רבי אליעזר
המוציא אוכלי בשבת בכלי פחות מכשיעור דלא מיחייב על הוצאת אוכלי
פחות מגרוגרת כדלקמ )עו (:חייב מיהא על הכלי ולא אמרינ הכלי טפל לה
ולא מיחייב עליה שלא נתכוי להוציא אלא משו אוכלי ופלוגתא היא על סת
משנה השנויה בפרק המצניע )לקמ צג (:דקתני פטור א 2על הכלי:
 .ÈÓ„ ¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙÎ Ì˘Â· Â· ÔÈ‡ ‡‰„ 10שהכלי קלט את הריח ושיעור
הוצאת בשמי בכל שהוא וכיו שאינו כל שהוא הוי ריחה פחות מכשיעור )הוא(
וקתני חייבת ולא אמרינ נעשה כלי טפל לריח שבתוכו ואריחא לא מיחייב
דפחות מכשיעור הוא:

" ַה ּ ׁש ְֹכ ִבים ַעל ִמ ּט ֹות ׁ ֵשן ּו ְס ֻר ִחים ַעל ַע ְר ׂש ֹו ָתם" )ש,ד(.
אמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
מלמד שהיו משתיני מי בפני מטותיה ערומי.
מגד 2בה ¯·:Â‰·‡ È
אי הכי 
היינו דכתיב )ש,ז(:
ֹאש ּגֹלִ ים",
"לָ ֵכן ַע ּ ָתה יִ גְ ל ּו ְּבר ׁ
משו דמשתיני מי בפני מטותיה ערומי 
ֹאש ּגֹלִ ים"!?
"יִ גְ ל ּו ְּבר ׁ
אלא אמר ¯·:Â‰·‡ È
אלו בני אד שהיו 
אוכלי ושותי זה ע זה ,ודובקי מטותיה זו בזו,
ומחליפי נשותיה זה ע זה,
ומסריחי ערסות בשכבת זרע שאינו שלה .
18

אמר ¯·,ÈÓ‡ È

ע

רש"י

 .‡Î‰ È‡˘Â 11ליכא למימר נעשה כלי טפל לריח שאי בו שו ממש ואפילו
פחות מכשיעור לא מיקרי אבל פחות מכשיעור בדבר שיש בו ממש נעשה כלי
טפל לו ופטור:
 .ÌÈÓ˘ ˙È˘‡¯ 12מובחר שבשמני:
 .¯Ê‚ 13משו צער חורב :
 .˙¯Ó‡ È‡Â 14זה פלייטו והאי קרא בתענוג משתעי שלא היו נותני לב לדברי
הנביאי הניבאי על הפורענות ועסוקי בתענוגי:
 .·È˙Î„ ‡‰ ÍÈÓÚËÏÂ 15בהאי ענינא השותי במזרקי יי ורבי אמי ורבי אסי
פירשו זהו קנישקני כלי זכוכית ארו ,ולו שני פיות ויי נזרק מזה לזה:
 .ÔÈ˜¯ÊÓ˘ 16על ידי אומנות כדאמר בהחליל )סוכה נג (.מטייל בתמני כסי:
 .¯ÂÒ‡„ ÈÓ ÈÎ‰ 17למשתי השתא בקנישקני :
 .ÔÈÈ˙˘Ó 18דדייק מסרוחי:
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קס

ואמרי לה במתניתא תנא:
שלשה דברי מביאי את האד לידי עניות,
ואלו ה :
המשתי מי בפני מטתו ערו ,והמזלזלעא בנטילת ידי,
ושאשתו מקללתו בפניו.
1

2

המשתי מי בפני מטתו ערו.
אמר ¯·‡:
לא אמר אלא דמהדר אפיה לפורייה,
אבל לבראי  לית ל בה;
ומהדר אפיה לפורייה,
נמי לא אמר אלא לארעא,
אבל במנא  לית ל בה.
3

דף סב:

שבת

שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה.
יהםעב ְּת ַע ַּכ ְסנָ ה" )ש(.
" ּו ְב ַרגְ לֵ ֶ
אמר ¯· :ÈÓ‡ È·¯ È·„ ˜ÁˆÈ
מלמד שמטילות מור ואפרסמו במנעליה ,
ומהלכות בשוקי ירושלי,
וכיו שמגיעות אצל בחורי ישראל,
בועטות בקרקע ומתיזות עליה,
ומכניסות בה יצר הרע כארס בכעוס.
מאי פורענותיה?
כדדריש ¯·:‡ÏÂÚ ¯· ‰
"וְ ָהיָה ַת ַחת ּב ֶֹׂשם ַמק יִ ְהיֶה" )ש,ד(,
מקו שהיו מתבשמות בו,
נעשה נמקי נמקי;
"וְ ַת ַחת חֲ ֹגו ָרה נִ ְק ּ ָפה" )ש(,
מקו שהיו חגורות בצלצול,
נעשה נקפי נקפי;
"וְ ַת ַחת ַמעֲ ֶׂשה ִמ ְק ׁ ֶשה ָק ְר ָחה" )ש(,
מקו שהיו מתקשטות בו,
נעשה קרחי קרחי;
"וְ ַת ַחת ּ ְפ ִתיגִ יל ַמחֲ ג ֶֹרת ָ ׂשק" )ש(,
פתחי המביאי לידי גילה,
יהיו ל" ַמחֲ ג ֶֹרת ָ ׂשק";
" ִּכי ַת ַחת י ִֹפי" )ש(,
אמר ¯·‡:
היינו דאמרי אינשי:
חלופי שופרא  כיבא.
13

14

15

ומזלזל בנטילת ידי.
אמר ¯·‡:
לא אמר אלא דלא משא ידיה כלל,
אבל משא ולא משא  לית ל בה.
ולאו מלתא היא,
דאמר ¯· :‡„ÒÁ
אנא משאי מלא חפני מיא,
ויהבו לי מלא חפני טיבותא.

16

17

4

1918

20

ושאשתו מקללתו בפניו.
אמר ¯·‡:
על עסקי תכשיטיה.
והני מילי הוא דאית ליה ,ולא עביד.

21

5

22

דרש ¯·‡ ·¯:È‡ÏÈÚ ·¯„ ‰È
מאי דכתיב )ישעיהו ג,טז(:

"וְ ִ ׂש ּ ַפח אֲ דֹנָ י ָק ְדקֹד ְּב ֹנות ִצי ֹּון" )ש,יז(.
אמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
מלמד שפרחה בה צרעת,
כתיב הכא" :וְ ִ ׂש ּ ַפח",
וכתיב הת )ויקרא יד,נו(" :לַ ְ ׂש ֵאת וְ לַ ּ ַס ּ ַפ ַחת".

ֹאמר יְ הֹוָ ה י ַַען ִּכי גָ ְבה ּו ְּב ֹנות ִצי ֹּון"?
"וַ ּי ֶ
שהיו מהלכות בקומה זקופה.
רון" )ש(.
"וַ ּ ֵתלַ ְכנָה נְ ט ּו ֹיות )כתיב – נטוות( ָּג ֹ
שהיו מהלכות עקב בצד גודל.
רות ֵעינָ יִ ם" )ש(.
ש ְּק ֹ
" ּו ְמ ַ ׂ
דהוה מלא כוחלא לעינייהו ומרמז .
לו ְך וְ ָטפֹף" )ש(.
" ָה ֹ

¯· ו˘,Ï‡ÂÓ

 .˙ÂÈÚ È„ÈÏ 1דאמרינ בע''פ )פסחי קיא (:שרא דעניותא נביל שמיה ונביל קרי
ליה ואוהב מקו מיאוס ומשתי מי לפני מטתו היינו מיאוס:
 .ÌÂ¯Ú 2אורחא דמילתא נקט מתו ,שהוא ערו אינו יוצא לחו %להשתי דטורח
הוא לו ללבוש ולצאת:
 .‰· ÔÏ ˙ÈÏ È‡¯·Ï Ï·‡ 3שהקילוח ארו ,וניתז למרחוק:
 .‡˘Ó ‡ÏÂ ‡˘Ó 4שאינו רוח %ומשפש 2יפה אלא מעט מי כגו רביעית
מצומצ:
 .‰ÈËÈ˘Î˙ È˜ÒÚ ÏÚ 5שאינו רוצה לקנות לה:
 .Â‰·‚ 6היינו קומה זקופה:
 .ÔÂ¯‚ ˙ÂÈÂË ‰ÎÏ˙Â 7שהיו הולכות עקב בצד גודל .למעט בהילוכ שהיו
מסתכלי בה והיא שוהה בפסיעותיה ודר ,נוטי גרו ליל ,בנחת לפי שאינו
רואה לרגליו:
 .‡ÏÁÂÎ ÔÈÈÏÓ„ ÌÈÈÚ ˙Â¯˜˘ÓÂ 8לשו סיקרא:
 .ÔÊÓ¯ÓÂ 9את הבחורי:
 .¯Â˜ÈÒ 10לשו הבטה:

 .‰¯ˆ˜ „ˆ· ‰ÎÂ¯‡ ˙ÂÎÏ‰Ó ÂÈ‰˘ ÛÂÙËÂ ÍÂÏ‰ 11שתראה צפה על ראש
חברתה והוא נוי לה ונשואות היו לפיכ ,מספר בגנות :
 .ÛÂÙËÂ 12כמו על דאטפת אטפו) ,אבות פ''ב מ''ו(:
 .‰ÒÎÚ˙ 13כמו וכעכס אל מוסר אויל )משלי ז( והוא ארס של נחש וקרי לה עכס
על ש שאינו מטילו אלא על ידי כעס:
 .ÒÂÚÎ· 14נחש כעוסה:
 .ÌÈ˜Ó 15כמו המק בשרו )זכריה יד(:
 .ÏÂˆÏˆ 16בנדי''ל נאה:
 .ÌÈÙ˜ 17חבורות לשו המנק 2רגלו וניק 2סבכי היער )ישעיה י(:
 .˙ÂË˘˜˙Ó 18היינו שער שסורקות ומפרכסות:
 .˙ÂË˘˜˙Ó 19דומה למקשה כעי נוטריקו :
 .ÏÈ‚È˙Ù 20נוטריקו פתח גילה אותו מקו:
 .ÈÙÂÈ ˙Á˙ ÈÎ 21כי כל אלה יבא ל ,תחת יפיי:,
 .‡·ÈÎ 22קיוטור''א ליחה כמו שיחנא וכיבי דקדושי דפלימו )פא:(:
 .Ô‰˙Ù 23כמו פתחיה :

6

7

8

10 9

11

12

"וַ יהֹוָ ה ּ ָפ ְת ֵהן

23

יְ ָע ֶרה" )ישעיהו ג,יז(.

רש"י

רש"י
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קסא

חד אמר :שנשפכו כקיתו ;
וחד אמר :שנעשו פתחיה כיער.

20

32

גמרא:
מאי באלה?
קולפא.

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
אנשי ירושלי אנשי שח %היו,
אד אומר לחברו:
במה סעדת היו?
בפת עמילה או בפת שאינה עמילה?
ביי גורדלי או * ביי חרדלי?
במסב רחב או במסב קצר?
בחבר טוב או בחבר רע?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
וכול לזנות.
4

5

סג.

9

רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו.
תניא:
אמרו לו ל¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
וכי מאחר דתכשיטי ה לו,
מפני מה ה בטלי לימות המשיח!?
אמר לה  :לפי שאינ צריכי ,
שנאמר )ישעיהו ב,ד(:
"לֹא יִ ּ ָ ׂשא ֹגוי ֶאל ג ֹּוי ֶח ֶרב".
ותהוי לנוי בעלמא!?
אמר ‡·:ÈÈ
מידי דהוה אשרגא בטיהרא.
ופליגא ד˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
אי בי העול הזה לימות המשיח,
אלא  שיעבוד מלכויותעה בלבד,
שנאמר )דברי טו,יא(:
" ִּכי לֹא י ְֶח ַּדל ֶא ְב ֹיון ִמ ֶ ּק ֶרב ָה ָא ֶרץ".

87

10

11

12

13

אמר ¯ ‰·Áאמר ¯·עג :‰„Â‰È
עצי ירושלי של קינמו היו,
ובשעה שהיו מסיקי מה 
ריח נוד 2בכל אר %ישראל.
ומשחרבה ירושלי  נגנזו,
ולא נשתייר אלא כשעורה,
ומשתכח בגזאי דצימצמאי מלכתא.

21

22

14

משנה )ד(:
לא יצא האיש 
לא בסיי ,2ולא בקשת,
ולא בתריס ,ולא באלה ,ולא ברומח;
וא יצא  חייב חטאת;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
תכשיטי ה לו;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אינ אלא לגנאי ,שנאמר )ישעיהו ב,ד(:

23

15

רות".
יהם לְ ַמזְ ֵמ ֹ
יתו ֵת ֶ
בו ָתם לְ ִא ִּתים וַ חֲ נִ ֹ
"וְ ִכ ְּתת ּו ַח ְר ֹ
בירית טהורה ,ויוצאי בה בשבת,
16

17

18

שבת

כבלי טמאי ,ואי יוצאי בה בשבת.

1

6

דף סג.

מסייע ליה ל¯·,‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
דאמר ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
כל הנביאי לא נתנבאו אלא לימות המשיח,
אבל לעול הבא 
" ַעיִ ן לֹא ָר ָא ָתה אֱ ל ִֹהים ז ּולָ ְת ָך" )ישעיהו סד,ג(.
24

25

26

עד

19

רש"י

 .ÔÂ˙È˜Î ÂÎÙ˘˘ 1שופכות ד זיבה:
 .‰¯ÚÈ 2כמו ותער כדה )בראשית כד(:
 .¯ÚÈÎ 3נתמלאו שער ונמאסות לתשמיש:
 .ıÁ˘ È˘‡ 4מדברי בלשו גאוה ולעגי שפה:
 .˙„ÚÒ 5תשמיש:
 .‰ÏÈÓÚ ˙Ù 6בעולה:
 .‰ÏÈÓÚ ‰È‡˘ 7בתולה:
 .‰ÏÈÓÚ ˙Ù 8ברייאיא''ה בלע''ז:
 .ÈÏ„¯Â‚ 9לב היה:
 .ÈÏ„¯Á ÔÈÈ· 10שחור כלומר לבנה או שחורה:
 .·Á¯ ·ÒÓ· 11מיסב מטה שמיסב עליה בשעת אכילה ולעני ניאו 2אשה
שמנה:
 .¯ˆ˜ 12כחושה:
 .·ÂË ¯·Á 13אשה טובת מראה:
 .‡˙ÎÏÓ È‡ÓˆÓÈˆ 14כ ,שמה:
 .‰Ï‡· :'È˙Ó 15מפרש בגמ' קולפא מצוק''ה בלע''ז:
 .Ì˙Â·¯Á Â˙˙ÎÂ 16ואי תכשיטי נינהו לא יהו בטלי לעתיד:
 .˙È¯È· 17בגמרא מפרש:
 .‰¯Â‰Ë 18אינה מקבלת טומאה:

ואיכא דאמרי:
אמרו לו ל¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
וכי מאחר דתכשיטי ה לו,
מפני מה ה בטלי לימות המשיח!?
אמר לה :
א 2לימות המשיח אינ בטלי .
היינו ד˘,Ï‡ÂÓ
ופליגא ד¯·.‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È

רש"י

 .‰· ÔÈ‡ˆÂÈÂ 19דלא שלפא ומחויא שלא יראה שוקה:
 .ÔÈ‡ÓË ÔÈÏ·Î 20בגמ' מפרש לה:
 .‡¯‰ÈË· ‡‚¯˘ :'Ó‚ 21נר בצהרי מתו ,שאינו צרי ,אינו נאה אבל בזמ הזה
שהוא עת מלחמה תכשיטי ה :
 .‡‚ÈÏÙÂ 22הא דקתני בטלי לימות המשיח פליגא דשמואל דלשמואל אי
בטלי לימות המשיח:
 .Ï„ÁÈ ‡Ï 23משמע לעול אלמא יש עניות ועשירות ש''מ נחמות שנתנבאו
הנביאי ולא יהיה כנעני עוד )זכריה יד( לא לימות המשיח נתנבאו שה מ העול
הזה דא כ חדל ל ,אביו :
 .‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ 24ברייתא דקתני בטלי לימות המשיח לרבי חייא בר אבא:
 .Â‡·˙ ‡Ï 25דברי נחמות שלה :
 .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ 26עי של נביאי לא שלטה לראותו:
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קסב

אמר ליה ‡· ÈÈל¯· „ ,ÈÓÈואמרי לה ל¯· ‡,‡ÈÂ
ואמרי לה ¯·  ÛÒÂÈל¯· „ ,ÈÓÈואמרי לה ל¯· ‡,‡ÈÂ
ואמרי לה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
מאי טעמיה ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדאמר תכשיטי ה לו?
דכתיב )תהלי מה,ד(:
הו ְד ָך וַ הֲ ָד ֶר ָך".
"חֲ ֹגור ַח ְר ְּב ָך ַעל י ֵָר ְך ִ ּג ּב ֹור ֹ
עו
אמר ליה ¯·  ‡‰Îל:‡È·¯„ ‰È¯· ¯Ó
האי בדברי תורה כתיב!?
אמר ליה:
אי מקרא יוצא מידי פשוטו.
אמר ¯· :‡‰Î
כד הוינא בר תמני סרי שני ,
עז
והוה גמירנא ליה לכוליה תלמודא,
ולא הוה ידענא דאי מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתא.
מאי קא משמע ל ?
דליגמר איניש ,והדר ליסבר.
1

3

2

אמרעח ¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
שני תלמידי חכמי המחדדי זה לזה בהלכה 
הקדוש ברו ,הוא מצליח לה,
שנאמר )ש,ה(" :וַ הֲ ָד ְר ָך ְצלַ ח",
אל תקרי" :וַ הֲ ָד ְר ָך" ,אלא  וחדד.,
ולא עוד אלא שעולי לגדולה,
שנאמר )ש(ְ " :צלַ ח ְר ַכב".
יכול  אפילו שלא לשמה;
תלמוד לומרַ " :על ְ ּד ַבר אֱ ֶמת" )ש(.
יכול  א הגיס דעתו;
תלמוד לומר" :וְ ַענְ וָ ה ֶצ ֶדק" )ש(.
וא עושי כ 
זוכי לתורה שניתנה בימי ,
אות יְ ִמינ ֶָך".
תו ְר ָך ֹנו ָר ֹ
שנאמר )ש(" :וְ ֹ
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
זוכי לדברי שנאמרו בימינה של תורה,
דאמר ¯·‡ ·¯ ¯· ˘,‡ÏÈ
ואמרי לה אמר ¯·  ‡ÓÁ ¯· ÛÒÂÈאמר ¯· ˘˘˙:
מאי דכתיב )משלי ג,טז(:
בוד"?
שמֹאולָ ּה ע ׁ ֶֹשר וְ ָכ ֹ
"א ֶֹר ְך י ִָמים ִּב ִ
ימינָ ּהִּ ,ב ְ ׂ
אלא " ִּב ִימינָ ּה" 
"א ֶֹר ְך י ִָמים"  איכא,
בוד"  ליכא?
"ע ׁ ֶֹשר וְ ָכ ֹ
אלא,
4

דף סג.

שבת

למיימיני בה 
בוד".
"א ֶֹר ְך י ִָמים"  איכא ,וכל שכ  "ע ׁ ֶֹשר וְ ָכ ֹ
למשמאילי בה 
בוד"  איכא" ,א ֶֹר ְך י ִָמים"  ליכא.
"ע ׁ ֶֹשר וְ ָכ ֹ
87

9

אמר ¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
שני תלמידי חכמי הנוחי זה לזה בהלכה,
הקדוש ברו ,הוא מקשיב לה ,
שנאמר )מלאכי ג,טז(:
10

יש ֶאת ֵר ֵעה ּו,
" ָאז נִ ְד ְּבר ּו יִ ְר ֵאי יְ הֹוָ ה ִא ׁ
פ
וַ ּי ְַק ׁ ֵשב יְ הֹוָ ה וַ ִּי ׁ ְש ָמע" וגו',

עט

אי דיבור אלא נחת,
שנאמר )תהלי מז,ד(:
"י ְַד ּ ֵבר

11

ַע ִּמים ּ ַת ְח ּ ֵתינ ּו".

מו" )מלאכי ג,טז(?
מאי " ּולְ ח ׁ ְֹש ֵבי ׁ ְש ֹ
אמר ¯·:ÈÓ‡ È
אפילו חישב לעשות מצוה,
ונאנס ולא עשאה,
מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.

5

6

רש"י

 .·È˙Î ‰¯Â˙ È¯·„· 1הוי זהיר לחזר על משנת ,שתהא מזומנת ל ,בשעת הדי
להביא ראיה כחרב על יר ,גבור לנצח במלחמה והוא הוד ,והדר:,
 .˘ÈÈ‡ ¯Ó‚ÈÏ„ 2לגרוס שמעתא מרביה וא 2על גב דלא ידע לכולהו טעמיה:
 .¯·ÒÈÏ ¯„‰Â 3טעמיה דהא קשה ליה לרב כהנא ולא הוה ידע להאי טעמא
ותלמודיה הוה קי ליה מדהוה בר תמני סרי:
 .ÔÈ„„ÁÓ‰ 4שואלי ומשיבי ולא לקפח אלא להתחדד:
 .Í¯„‰Â 5כמו וחדד:,
 .Í¯Â˙Â 6ותלמד:,

אמר ¯· :È„È‡ ¯· ‡ÈÁ
כל העושה מצוה כמאמרה,
אי מבשרי אותו בשורות רעות,
שנאמר )קהלת ח,ה(:
" ׁש ֹו ֵמר ִמ ְצוָ ה לֹא י ֵַדע ָ ּד ָבר ָרע".
אמר ¯· ‡ ÈÒואיתימא ¯·:‡ÈÁ È
אפילו הקדוש ברו ,הוא גוזר גזירה  הוא מבטלה,
שנאמר )ש,ד(:
טון ּו ִמי
" ּ ַבאֲ ׁ ֶשר ְ ּד ַבר ֶמלֶ ְך ׁ ִשלְ ֹ

12

לו ַמה ּ ַתעֲ ֶׂשה",
ֹאמר ֹ
י ַ

וסמי ,ליה:
" ׁש ֹו ֵמר ִמ ְצוָ ה לֹא י ֵַדע ָ ּד ָבר ָרע".
אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
שני תלמידי חכמי המקשיבי זה לזה בהלכה,
הקדוש ברו ,הוא שומע לקול ,
שנאמר )שיר השירי ח,יג(:
13

" ַהי ֹּו ׁ ֶש ֶבת ּ ַב ַּג ִּנים 14חֲ ֵב ִרים

15

קולֵ ְך ַה ׁ ְש ִמ ִיעינִ י".
יבים לְ ֹ
ַמ ְק ׁ ִש ִ

וא אי עושי כ 
רש"י

 .ÔÈÈÓÈÈÓÏ 7של תורה שמפשפשי טעמיה בדקדוק ובוררי כימי המיומנת
למלאכה:
 .‡ÎÈÏ „Â·ÎÂ ¯˘ÂÚ 8בתמיה כיו דאיכא אור ,ימי כ''ש עושר וכבוד:
 .‰· ÔÈÏ‡Ó˘ÓÏ 9שאי יגעי בה כל צרכ אי נמי מיימיני בה עוסקי לשמה
משמאילי שלא לשמה:
 .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁÂ‰ 10נושאי ונותני בה בנחת רוח מתעסקי כדי שילמדו זה מזה:
 .ÂÈ˙Á˙ ÌÈÓÚ ¯·„È 11ישפיל וכל שפלות בנחת ל''א הנוחי מנהיגי זה את זה
להבנתה של הלכה כמו ל ,נחה )שמות לב( ידבר תרגו של ינהג:
 .‰˘Ú˙ ‰Ó ÂÏ ¯Ó‡È ÈÓÂ 12שומר מצות יוכל לומר לו:
 .ÔÈ·È˘˜Ó‰ 13מלמדי זה את זה ומביני זה מזה ולישנא דקרא נקט:
 .ÌÈ‚· 14בתי מדרשות:
 .ÌÈ·È˘˜Ó ÌÈ¯È·Á 15זה לזה לה אני אומר שישמיעוני קול ואענ:
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קסג

גורמי לשכינה שמסתלקת מישראל,
שנאמר )ש,יד(:
" ְּב ַרח ּד ֹו ִדי ּו ְד ֵמה" וגו'.

דף סג:

שבת

אמרה ליה:
שקולא טיבותי ,ושדיא אחיזרי ,כבר נד ולד!
15

14

1

ואמרפא ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
שני תלמידי חכמי המדגילי זה לזה בהלכה,
הקדוש ברו ,הוא אוהב ,
לו ָעלַ י ַאהֲ ָבה".
שנאמר )ש ב,ד(" :וְ ִדגְ ֹ
אמר ¯·‡:
והוא דידעי צורתא דשמעתא,
והוא דלית להו רבה במתא למיגמר מיניה.
2

3

ואמרפב ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
גדול המלוה יותר מ העושה צדקה,
ומטיל בכיס יותר מכול .
4

5

ואמרפג ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
א תלמיד חכ נוק ונוטר כנחש הוא 
חגריהו על מתני;,
פד
א ע האר %חסיד הוא 
אל תדור בשכונתו.
6

7

פה

אמר ¯·  ‡‰Îאמר ¯,˘È˜Ï ˘È
ואמרי לה אמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯,˘È˜Ï ˘È
ואמרי לה אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯˘Èפו :˘È˜Ï
כל המגדל כלב רע בתו ,ביתו 
מונע חסד מתו ,ביתו,
שנאמר )איוב ו,יד(" :לַ ּ ָמס * ֵמ ֵר ֵעה ּו ָח ֶסד",
שכ בלשו יונית קורי לכלב  למס.
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
א 2פורק ממנו יראת שמי,
שנאמר )ש(:
"וְ יִ ְר ַאת ׁ ַש ַּדי יַעֲ ֹזוב".
ההיא איתתא דעיילא לההוא ביתא למיפא,
נבח בה כלבא ,איתעקר ולדה.
אמר לה מרי דביתא:
פז
לא תידחלי ,דשקילי ניביה ושקילי טופריה.
8

סג:

10

9

אמר ¯· :‡Â‰
מאי דכתיב )ע"פ קהלת יא,ט(:

ש ַמח ָּבח ּור ְּביַלְ ד ּו ֶת ָ
יך,
" ְׂ
רו ֶתךָ,
ָ
ָ
ימי ְבח ּו ֹ
יבך לִ ְּבך ִּב ֵ
יט ְ
וִ ִ
וְ ַה ּ ֵל ְך ְּב ַד ְר ֵכי לִ ְּב ָך ּו ְב ַמ ְר ֵאה ֵעינ ָ
ֶיך,
וְ ָדע ִּכי ַעל ָּכל ֵא ּ ֶלה יְ ִביאֲ ָך ָהאֱ ל ִֹהים ַּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט"?

עד כא  דברי יצר הרע,
מכא ואיל  ,דברי יצר טוב.
¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
עד כא  לדברי תורה,
מכא ואיל  ,למעשי טובי.
16

17

18

בירית טהורה.
אמר ¯· :‰„Â‰È
בירית זו אצעדה.
מתיב ¯· ) ÛÒÂÈכא (:
בירית טהורה ויוצאי פח בה בשבת;
ואילו אצעדה  טמאה היא!?
הכי קאמר 
בירית תחת אצעדה עומדת.
19

20

21

יתיב ¯· ÔÈו¯·  ‡Â‰קמיה ד¯· ,‰ÈÓ¯È
ויתיב ¯·  ‰ÈÓ¯Èוקא מנמנ,
ויתיב ¯· ÔÈוקאמר:
בירית באחת ,כבלי בשתי.
אמר ליה ¯· :‡Â‰
אלו ואלו בשתי,
ומטילי שלשלת ביניה  ,ונעשו כבלי.
ושלשלת שבו משויא ליה מנא?
וכי תימא כ¯·,ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ È
22

23

24

11

13

12

רש"י

 .È„Â„ Á¯· 1בתריה כתיב:
 .ÌÈÏÈ‚„Ó‰ 2מאספי זה את זה ואומרי בא ונלמוד ונבי בי שנינו הואיל ואי
לנו רב ללמדנו:
 .‡˙¯Âˆ 3שורש הדבר קצת למדו מרב:
 .‰ÂÏÓ‰ ÏÂ„‚ 4לפי שאי העני בוש בדבר:
 .ÒÈÎÏ ÏÈËÓÂ 5מעות ומלאי להשתכר בה למחצית שכר ואיידי דאיירי רבי
אבא אמר ריש לקיש נקט כל הני מילי דאגדתא דאמר להו ר' אבא משמיה:
 .Â¯‚ÂÁ 6הדבק בו שסופ ,ליהנות מתלמודו:
 .Â˙ÂÎ˘· ¯Â„˙ Ï‡ 7שאינו יודע בדקדוקי מצות ואי חסידותו של וסופ,
ללמוד ממנו:
 .„ÒÁ ÚÂÓ 8שאינו מניח העניי לבא לפתחו:
 .ÒÓÏ 9דהיינו כלב:
 .Â‰Ú¯Ó 10מונע חסד ואע''ג דלא כתיב מונע ממילא משמע שכל תיבה שראשה
מ'' משמשת נטילה היא כמו ויקח מיד )שמות לב( אבדו גוי מארצו )תהלי י(:
 .‡ÙÈÓÏ 11לאפות עיסה שהשאיל בעה''ב תנורו:

רש"י

 .‰È·È ÈÏÈ˜˘ 12נטולות ד' שיניו שהוא נוש ,בה אות שיניי קרי ניבי
כדאמרינ באלו טרפות )חולי נט (.גמל ניבי אית ליה:
 .‰È¯ÙÂË ÈÏÈ˜˘ 13נטולות צפרניו מלסרוט:
 .‡ÏÂ˜˘ 14נטולה טובת ,ומוטלת על הקוצי:
 .ÍÈ˙Â·ÈË 15טובת הנאת נחמת ,כמו מחזיק טוב הגרי''א בלע''ז:
 .Ô‡Î „Ú 16עד ודע כי על כל אלה וגו':
 .‰¯Â˙Ï Ô‡Î „Ú 17שמח בתלמוד ,למוד משמחה ומטוב לב והל ,בדרכי לב,
להבי מה בלב ,לפי ראות עיני:,
 .ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÏ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ 18ודע כי על כל אלה על כל מה שלמדת סופ,
לית את הדי א לא תקיי:
 .‰„Úˆ‡ 19של זרוע:
 .‡È‰ ‰‡ÓË ‰„Úˆ‡ ÂÏÈ‡Â 20דכתיב )במדבר לא( במעשה מדי אצעדה וצמיד
וגו' וכתיב תתחטאו את ושביכ:
 .‰„Úˆ‡ ˙Á˙ 21שבזרוע עומדת בשוק להחזיק בתי שוקיה שלא יפלו ויראו
שוקיה הלכ ,טהורה דלאו לנוי היא וכלי תשמיש נמי לא הוי אלא כלי המשמש
כלי דומיא דטבעות הכלי דאמרינ בפרקי דלעיל דטהורי ויוצאי בה דצור,
לבישה היא ומישל 2ואחויי נמי ליכא למיחש דלא מיגליא לשוקה:
 .˙Á‡· ˙È¯È· 22משוקיה:
 .‡Ó Â‰Ï ÈÂ˘Ó ˙Ï˘Ï˘Â 23בתמיה דקתני כבלי טמאי:
 .˙ÂÎ˙Ó ÈÏÎ· ÏÂ˜ ÚÈÓ˘Ó 'ÂÎ Ï‡ÂÓ˘ '¯„Î ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 24בריש פרקי :
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פט

דאמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
מניי למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא?
שנאמר )במדבר לא,כג(:
" ָּכל ָ ּד ָבר אֲ ׁ ֶשר ָיבֹא ָב ֵא ׁש",
צ
אפילו דיבור " ָיבֹא ָב ֵא ׁש",
בשלמא הת קא בעו לה לקלא ,וקעביד מעשה;
הכא מאי מעשה קעביד!?
הכא נמי קא עביד מעשה,
דאמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
משפחה אחת היתה בירושלי שהיו פסיעותיה גסות,
והיו בתולותיה נושרות,
עשו לה כבלי ,והטילו שלשלת ביניה ,
שלא יהיו פסיעותיה גסות ,ולא היו בתולותיה נושרות.
איתער בהו ¯· ,‰ÈÓ¯È
אמר להו :יישר ,וכ אמר ¯·.ÔÁÂÈ È
1

2

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מניי לאריג כל שהוא שהוא טמא?
מצי.%
אמר ליה ‡·:ÈÈ
וצי %אריג הוא?
והתניא:
צי %כמי טס של זהב,
ורוחב שתי אצבעות ,ומוק 2מאוז לאוז ,
וכתוב עליו בשתי שיטי :
יו"ד ה"א  למעלה,
וקודש למ"ד  למטה;
ואמר ¯·¯ÊÚÏ‡ Èצא ·¯·:ÈÒÂÈ È
צב
אני ראיתיו ברומי,
וכתוב :קדש ליי בשיטה אחת!?
כי סליק ¯· „ ÈÓÈלנהרדעא,
שלח להו:
דברי שאמרתי לכ טעות ה בידי,
בר ,כ ,אמרו משו ¯·:ÔÁÂÈ È
מניי לתכשיט כל שהוא שהוא טמא?
מצי.%
ומניי לאריג כל שהוא שהוא טמא?
או ֶבגֶ ד" )ויקרא יא,לב(.
מ" ֹ
3

4

5

6

7

תנו רבנ :
רש"י

 .'ÂÎ ˙Ï˘Ï˘ Ô‰Ï Â˘ÚÂ 1הלכ ,שלשלת תשמיש אד הוא ולאו תשמיש כלי
דלא תקבל טומאה ואי יוצאי בה דילמא שלפא לשלשלת שהיא של זהב
ומחויא דכי שקלת לשלשלת לא מיגליא שוקה שהרי בירית במקומה עומדת:
 .ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ÔÎÂ ¯˘ÈÈ 2יפה אמרת וכ שמעתי מר' יוחנ :
 .ıÈˆÓ 3שהוא דבר מועט ומנאו ע תכשיטי כה :
 .‰ËÓÏÓ „''ÓÏ ˘„˜ ‰ÏÚÓÏÓ ‡''‰ „''ÂÈ 4כלומר הש של בשיטה עליונה
וקדש למ''ד בשיטה תחתונה שלא להקדי שאר אותיות למעלה מ הש מאחר
ששני שיטי היו ורבינו הלוי שונה קודש לה' מלמטה והיא היא:
5
‡ .ÈÓÂ¯· ÂÈ˙È‡¯ Èשנכנס לאוצר המל ,ליטול מה שירצה במס' מעילה )טו(:
במעשה ב תלמיו :
 .‡Ú„¯‰Ï ÈÓÈ„ ·¯ ˜ÈÏÒ ÈÎ 6חזר בו ממה שאמר צי %אריג הוא:
 .„‚· Â‡Ó 7דכתיב גבי שרצי או בגד או עור או ריבוי הוא:

דף סד.

שבת

אריג כל שהוא טמא,
ותכשיט כל שהוא טמא.
אריג ותכשיט כל שהוא  טמא,
מוס 2שק על הבגד שטמא משו  אריג.
8

9

אמר ¯·‡:
או ֶבגֶ ד" )ש(,
אריג כל שהוא טמא  מ" ֹ
תכשיט כל שהוא טמא  מצי,%
אריג ותכשיט כל שהוא טמא 
מ" ּכֹל ְּכלִ י ַמעֲ ֶׂשה" )במדבר לא,נא(.
אמר ליה ההוא מרבנ ל¯·‡:
ההוא במדי כתיב!?
סד .אמר ליה :גמר  * כלי כלי מהת.
10

11

מוס 2שק על הבגד שטמא משו אריג.
אטו בגד לאו אריג הוא!?
הכי קאמר 
מוס 2שק על הבגד,
א 2על פי שאינו אריג  טמא.
למאי חזי!?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שכ עני קולע שלש נימי ,
ותולה בצואר בתו.
12

13

14

תנו רבנ :
" ָ ׂשק" )ויקרא יא,לב(,
אי לי אלא " ָ ׂשק",
מניי לרבות את הקילקלי ואת החבק?
או ָ ׂשק".
תלמוד לומר )ש(ֹ " :
15

16

17

יכול  שאני מרבה את החבלי ואת המשיחות;
תלמוד לומרׂ ָ " :שק",
מה " ָ ׂשק"  טווי ואריג,
א 2כל  טווי ואריג.
18

רש"י

 .‡Â‰˘ ÏÎ ËÈ˘Î˙Â ‚È¯‡ 8חציו אריג וחציו תכשיט שאינו אריג וכולו הוי כל
שהוא כלומר דבר קט :
 .„‚·‰ ÏÚ ˜˘ ÛÈÒÂÓ 9בדבר זה שהשק טמא משו אריג ולקמיה מפרש ליה:
 .·È˙Î ÔÈ„Ó· ‡Â‰‰ 10גבי טומאת מת ושר %ממת לא ילי 2להחמיר דמה למת
שכ טומאתו חמורה:
 .ÈÏÎ ÈÏÎ 11בשרצי כתיב כל כלי אשר יעשה מלאכה וגו' ומגופיה דקרא
דשרצי לא מצי ילי 2דאשר יעשה מלאכה לאו כלי תכשיט משמע:
 .˜˘ 12הוא עשוי מנוצה של עזי שא 2על פי שאינו אריג אלא קלע קט עשה
מנוצה של עזי לתלות בו בתי נפש לצואר בתו טמא שדרכו בכ ,ותכשיט הוא
וה''ק שהוא טמא משו אריג ואע''פ שאינו אריג:
 .'ÂÎ ÔÈÓÈ '‚ ÚÏÂ˜ 13ג' חוטי של מטוה של נוצה של עזי צבועה:
 .Â˙· ¯‡Âˆ· ‰ÏÂ˙Â 14וקליעתה זו היא אריגתו מאחר שהוא טווי כדאמר גבי
תיכי חלילתא בריש פירקי דקרי להו אריג והא דקאמר אע''פ שאינו אריג כלומר
לאו אריג ממש:
 .˜˘ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ 15העשוי ללבוש רועי:
 .ÈÏ˜ÏÈ˜ 16מסר ,של סוס שקורי פייטרא''ל:
 .˜·Á 17צינגלא של סרגא ואוכ 2ועושי אותה מנוצה של עזי טווי ואריג:
 .˙ÂÁÈ˘Ó‰Â ÌÈÏ·Á‰ ‰·¯Ó È‡˘ ÏÂÎÈ 18לציא''ל שעושי למדוד וקולעי מ
הנוצה כמו שנתלשה ואינו טווי ולא דמי לקולע שלש נימי דלעיל דהת טווי
הוא וזו היא אריגתו:
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במה אשה יוצאה פרק ששי

קסה

הרי הוא אומר במת:

שה ִע ִ ּזים
"וְ ָכל ְ ּכלִ י ֹ
עור וְ ָכל ַמעֲ ֵׂ
צג
וְ ָכל ְּכלִ י ֵעץ ִּת ְת ַח ָּטא ּו" )במדבר לא,כ(.

יכול צד שאני מרבה את החבלי ואת המשיחות,
ודי הוא,
טימא בשר  %וטימא במת,
מה כשטימא בשר  %לא טימא אלא טווי ואריג,
א 2כשטימא במת  לא טימא אלא טווי ואריג.
ה?
א היקל בטמא שר  %שהיא קלה,
נקיל בטומאת המת  שהיא חמורה!?
תלמוד לומר:
בגד ועור ,בגד ועור לגזירה שוה,
עור" בשר,%
נאמר )ויקרא יא,לב(ֶ ּ " :בגֶד" ו" ֹ
עור" במת,
ונאמר )במדבר לא,כ(ֶ ּ " :בגֶד" ו" ֹ
עור" האמור בשר  %לא טימא אלא טווי ואריג,
מה " ּ ֶבגֶ ד" ו" ֹ
עור" האמור במת  לא טימא אלא טווי ואריג,
אֶ ּ " 2בגֶ ד" ו" ֹ
עור" האמור במת  טמא כל מעשה עזי,
ומה " ּ ֶבגֶ ד" ו" ֹ
עור" האמור בשר  %טמא כל מעשה עזי.
אֶ ּ " 2בגֶ ד" ו" ֹ
1

2

3

4

5

אי לי אלא דבר הבא מ העזי,
מניי לרבות דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה?
או ָ ׂשק".
תלמוד לומר )ויקרא יא,לב(ֹ " :
והא אפיקתיה לקילקלי וחבק!?
הני מילי  מקמי דתיתיצה גזרה שוה,
השתא דאתי גזירה שוה  אייתור ליה.
6

ואי לי אלא בשר,%
בטומאת מת מניי ?
ודי הוא,
טימא במת וטימא בשר,%
מה כשטימא בשר %
עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עזי,
א 2כשטימא במת 
עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עזי.
7

דף סד.

שבת

תלמוד לומר:
בגד ועור ,בגד ועור לגזירה שוה,
עור" בשר,%
נאמר " ּ ֶבגֶ ד" ו" ֹ
עור" במת,
ונאמר " ּ ֶבגֶ ד" ו" ֹ
עור" האמור בשר %
מה " ּ ֶבגֶ ד" ו" ֹ
עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עזי,
עור" האמור במת 
אֶ ּ " 2בגֶ ד" ו" ֹ
עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עזי.
ומופנה,
דאי לאו מופנה איכא למיפר ,
מה לשר  %שכ מטמא בכעדשה!
לאי,
אפנויי מופני,
מכדי שר %איתקש לשכבת זרע,
דכתיב )ויקרא כב,ד(:
" ִא ׁיש אֲ ׁ ֶשר ּ ֵתצֵ א ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ִש ְכ ַבת זָ ַרע",
וסמי ,ליה )ש,ה(:
" ִא ׁיש אֲ ׁ ֶשר יִ ַּגע ְּב ָכל ׁ ֶש ֶרץ",
וכתיב ביה בשכבת זרע )ש טו,יז(:
עור אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ָעלָ יו ׁ ִש ְכ ַבת זָ ַרע",
"וְ ָכל ּ ֶבגֶ ד וְ ָכל ֹ
בגד ועור דכתב רחמנא בשר %למה לי?
שמע מינה  לאפנויי.
11

13

12

14

15

ואכתי,
מופנה מצד אחד הוא,
הניחא למא דאמר :מופנה מצד אחד למידי ואי משיבי ;
אלא למא דאמר :למידי ומשיבי 
מאי איכא למימר!?
דמת נמי אפנויי מופנה,
מכדי מת אתקש לשכבת זרע,
דכתיב )ויקרא כב,ד(:
16

17

19

18

20

ֹגֵעְּ 21ב ָכל ְט ֵמא נ ֶֶפ ׁש,
"וְ ַה ּנ ַ
או ִא ׁיש אֲ ׁ ֶשר ּ ֵת ֵצא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ִש ְכ ַבת זָ ַרע",
ֹ

וכתיב בשכבת זרע )ש טו,יז(:

רש"י

ה?
א ריבה בטומאת ערב שהיא מרובה 
נרבה בטומאת שבעה שהיא מועטת!?
צו

8

9

10

רש"י

 .'ÂÎ ‰·¯Ó È‡˘ ÏÂÎÈ 1הואיל וכתיב כל:
 .‰·¯ ‡Ï˘ ‡Â‰ ÔÈ„Â 2ולא צרי ,קרא למעוטי:
 .Ô‰ 3תמיה הוא וכי דברי כווני ה:
 .‰Ï˜ ‡È‰˘ ı¯˘ ˙‡ÓÂË· Ï˜È‰ Ì‡ 4כלומר א היקל מלטמא חבלי
ומשיחות היקל ל ,בשר %שטומאתו קלה טומאת ערב:
 .Ï˜ 5ג אנחנו בבני אב זה במת שטומאתו חמורה טומאת ז':
 .‰Â˘ ‰¯ÈÊ‚ ‡È˙‡„ ‡˙˘‰ 6וכי היכי דילי 2מת משר %למעוטי חבלי
ומשיחות ילי 2נמי שר %ממת לכל מעשה עזי לרבות קילקלי וחבק:
 .ı¯˘· ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ 7דאו שק הת כתיב:
 .‰·È¯ Ì‡ 8לטמא דבר הבא מזנב הסוס בטומאת ערב הוא דריבה:
 .‰·Â¯Ó ‡È‰˘ 9שכל המגעות טומאת ערב ה בי דשר %ונבילה ושכבת זרע
מגע הזב ומגע טמא מת:

 .‡È‰ ˙ËÚÂÓ ÔÎ˘ 'Ê ˙‡ÓÂË· Â‡ ‰·¯ 10שאינה בכל המגעות אלא במגע
המת בלבד:
 .‰ÙÂÓ 11צרי ,שתהא גזירה שוה זו מב' תיבות דבגד ועור מופני למדרש זה
שלא יהו צריכי לגופ ומאחר שמופני ללמוד גזירה שוה ה''ל כמא דכתיב
דרשא בקרא בהדיא ואי משיבי עליה:
 .‰ÙÂÓ Â‡Ï È‡„ 12אמרינ לגופ באו ולא ילפינ להא מילתא מינייהו:
 .'ÂÎ Í¯ÙÈÓÏ ‡ÎÈ‡„ 13וה''ה דמצי למימר הכי אגזירה שוה קמייתא ומיהו
אסקי לכולה ברייתא ברישא ופרי ,אהא דסליק מינה ובשינויא דמשנינ בהא
מתרצה נמי קמייתא:
 .È‡Ï 14באמת:
 .Ú¯Ê ˙·Î˘· ‰È· ·È˙ÎÂ 15דבגד ועור טמאי ה בו:
 .„Á‡ „ˆÓ 16הכתובי בשר %מופני כדאמר אבל הכתובי במת אי מופני :
 .'ÂÎ „''ÓÏ ‡ÁÈ‰ 17פלוגתא דרבי ישמעאל ורבנ היא במסכת נדה בהמפלת
)כב:(:
 .ÔÈ„ÈÓÏ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ 18א אי תשובה:
 .ÔÈ·È˘ÓÂ 19א יש להשיב:
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó 20הרי יש להשיב שכ מטמא בכעדשה:
:Ú¯Ê ˙·Î˘ ÂÓÓ ‡ˆ˙ ¯˘‡ ˘È‡ Â‡ ˘Ù ‡ÓË ÏÎ· Ú‚Â‰Â 21
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במה אשה יוצאה פרק ששי

קסו

עור",
"וְ ָכל ּ ֶבגֶ ד וְ ָכל ֹ
עור" דכתב רחמנא במת )במדבר לא,כ( ,למה לי?
" ּ ֶבגֶד" ו" ֹ
שמע מינה  לאפנויי.

דף סד:

שבת

משנה )ה(:
יוצאה אשה בחוטי שער,
בי משלה ,בי משל חבירתה ,בי משל בהמה;
ובטוטפת ובסרביטי בזמ שה תפורי ,
בכבול ובפאה נכרית לחצר,
במו ,שבאזנה ,ובמו ,שבסנדלה,
ובמו ,שהתקינה לנדתה,
צז
בפילפל ובגלגל מלח ,וכל דבר שתת לתו ,פיה,
ובלבד שלא תת לכתחלה בשבת,
וא נפל  לא תחזיר.
ש תותבת ש של זהב 
¯· Èמתיר;
ו ÌÈÓÎÁאוסרי.
9

11

10

12

"וַ ַ ּנ ְק ֵרב ֶאת ָק ְר ּ ַבן יְ הֹוָ ה,
יש אֲ ׁ ֶשר ָמ ָצא ְכלִ י זָ ָהב,
ִא ׁ
ֶא ְצ ָע ָדה וְ ָצ ִמיד ַט ַּב ַעת ָעגִ יל וְ כ ּו ָמז" )ש,נ(.

1413

16

15

17

18

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
" ָעגִ יל"  זה דפוס של דדי ,
"כ ּו ָמז"  זה דפוס של בית הרח.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
אי הכי 
היינו דמתרגמינ  מחו,,
דבר המביא לידי גיחו.,
אמר ליה ¯·:‰
מגופיה דקרא שמע מינה,
"כ ּו ָמז"  כא מקו זימה.
1

20

19

21

22

23

2

גמרא:
וצריכא,
דאי אשמעינ דידה  משו דלא מאיס,
אבל חבירתה דמאיס  אימא לא;
ואי אשמעינ דחבירתה  משוצח דבת מינה הוא,
אבל דבהמה דמינכר צט אימא לא;
צריכא.
24

"וַ ִּי ְקצֹף מ ׁ ֶֹשה ַעל ּ ְפק ּו ֵדי ֶה ָחיִ ל" )ש,יד(.
אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
אמר לה משה לישראל:
שמא חזרת לקלקולכ הראשו !?
אמרו לו:
"לֹא נִ ְפ ַקד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִא ׁיש" )ש,מט(.
אמר לה :
א כ  כפרה למה?
אמרו לו:
א מידי עבירה יצאנו ,מידי הרהור לא יצאנו.
מיד  "וַ ּנ ְַק ֵרב ֶאת ָק ְר ַּבן יְ הֹוָ ה" )ש,נ(.

25

3

4

תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה?
סד :מפני * שזנו עיניה מ הערוה.
5

אמר ¯· ˘˘˙:
מפני מה מנה הכתוב 
תכשיטי שבחו %ע תכשיטי שבפני?
לומר ל ,
כל המסתכל באצבע קטנה של אשה 
כאילו מסתכל במקו התורפה.
6

7

8

רש"י

 .ÔÈ„„ Ï˘ ÒÂÙ„ 1שמונחות בו:
 .ÍÂÁÈ‚ 2ליצנות:
 .ÌÎÏÂ˜Ï˜Ï 3של מעשה שטי לזנות את בנות מואב שמא כ ,עשית במדי
לכ ,את צריכי קרב :
 .„˜Ù ‡Ï 4לא נחסר מדת יהודית:
 .ÂÊ˘ 5לשו מזו שנהנו במראית העי :
 .ıÂÁ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙ 6טבעת:
 .ÌÈÙ·˘ ÔÈËÈ˘Î˙ 7כומז:
 .Ú·ˆ‡· ÏÎ˙ÒÓ‰ ÍÏ ¯ÓÂÏ 8שהיא מקו טבעת כמסתכל במקו כומז שהרי
כפרה זו על שנסתכלו בה:

תנא:
ובלבד שלא תצא ילדה בשל זקנה,
וזקנה בשל ילדה.
בשלמא זקנה בשל ילדה  שבח הוא לה,
אלא ילדה בשל זקנה  אמאי? גנאי הוא לה!?
איידי דתנא:
26

רש"י

 .¯Ú˘ ÈËÂÁ· :'È˙Ó 9שקולעת בה שערה:
 .‰Ï˘Ó ÔÈ· 10תלושי :
 .‰Ó‰· Ï˘Ó ÔÈ· 11כגו של סוס:
 .ÔÈ¯ÂÙ˙ Ô‰˘ 12לסבכה דתו לא שלפא להו לאחוויי:
 .¯ˆÁÏ 13אכבול ופיאה נכרית קאי דאסרו לעיל למיפק בה לרה''ר ואיצטרי,
לאשמעינ דלחצר מותר וכבול דסיפא דמתני' לא איפלגו בה אמוראי דלכולי
עלמא כיפה של צמר:
 .˙È¯Î ‰‡ÈÙ 14קליעת שער תלושה וצוברתה על שערה ע קליעתה שתראה
בעלת שער:
 .‰Ê‡·˘ ÍÂÓ· 15שנותנת לבלוע ליחה של צואת האוז :
 .‰Ï„Ò·˘ 16לתענוג:
 .‰˙„Ï 17באותו מקו שיבלע בו הד ולא יטנ 2בגדיה:
 .ÏÙÏÙ 18פלפל ארו ,נותנת אשה בפיה שריחה רע:
 .ÁÏÓ Ï‚Ï‚ 19כמו גרגיר מלח לרפואת חולי שיני:
 .‰ÈÙ ÍÂ˙Ï ‰˙˘ 20מבעוד יו:
 .˙·˙Â˙ Ô˘ 21נותנת בלחייה ממקו אחר והיא של זהב:
 .¯È˙Ó È·¯ 22לצאת בה:
 .ÔÈ¯ÒÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ 23דכיו דמשונה משאר השיני דילמא מיחייכי עלה ושקלה
לה מהת וממטי לה בידה ובגמרא אמרינ דשל זהב נקט דווקא ל''א ש תותבת
ש של אד היתה ואהיתירא דלעיל קאי ולאו אפלוגתא דרבי ורבנ והכי קאמר
בפלפל ובגלגל מלח וש תותבת ש של זהב רבי מתיר כו':
 .ÒÈ‡Ó ‡Ï„ :'Ó‚ 24וליכא למימר דמשלפא ליה משו דמחכו עלה וממטי ליה
בידיה:
 .‡Â‰ ‰ÈÓ ˙·„ 25ולא מינכר ולא מחייכי עלה:
 .‰˜Ê ‡ˆ˙ ‡Ï˘ „·Ï·Â 26בחוטי שער של ילדה וילדה בשל זקנה דלבנות על
שחורות או שחורות על לבנות מאיס ואתי למישל:2
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במה אשה יוצאה פרק ששי

קסז

דף סה.

שבת

אפילו בחדרי חדרי אסור.
זקנה בשל ילדה 
תנא נמי:
תנ )כא ה:ד(:
קג
.
זקנה
בשל
ילדה
ולא בזוג ,א 2על פי שהוא פקוק;
ותניא איד:,
בכבול ובפאה נכרית לחצר.
פוקק לה זוג בצוארה ומטייל עמה בחצר!?
אמר ¯·:
תנאי היא,
כל שאסרו חכמי לצאת בו לרשות הרבי 
סה .דתניא* :
אסור לצאת בו לחצר,
שוטח בחמה,
.
נכרית
חו %מכבול ופאה
אבל לא כנגד הע;
ק
קד
¯· ÔÂ˘˘ ¯· ÈÚ Èמשמיה ד¯· ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאמר:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאוסרי .
הכל ככבול.
ובמוך שבאזנה.
תנ )כא (:
תני ¯:Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓ
בכבול ובפאה נכרית לחצר.
והוא שקשור באזנה.
בשלמא ל¯·  ניחא;
אלא ל¯·  ÔÂ˘˘ ¯· ÈÚ Èקשיא!?
ובמוך שבסנדלה.
¯· ÔÂ˘˘ ¯· ÈÚ Èמשמיה דמא קאמר ליה?
תני ¯:Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓ
משמיה ד¯·È·¯· Ï‡ÚÓ˘È Èקא ,ÈÒÂÈ
והוא שקשור לה בסנדלה.
¯·È·¯· Ï‡ÚÓ˘È Èקב  ÈÒÂÈתנא הוא ופליג.
ו¯·,
ובמוך שהתקינה לה לנדתה.
מאי שנא הני?
סבר ¯ ‡ÓÁ ¯· ÈÓלמימר 
אמר :‡ÏÂÚ
והוא שקשורה לה בי יריכותיה.
כדי שלא תתגנה על בעלה,
אמר ¯·‡:
כדתניא:
א 2על פי שאינו קשור לה,
"וְ ַה ָ ּדוָ ה ְּבנִ ָ ּד ָת ּה" )ויקרא טו,לג(,
כיו דמאיס  לא אתיא לאיתויי.
זקני הראשוני אמרו:
שלא תכחול ,ולא תפקוס,
בעא מיניה ¯· ‰ÈÓ¯È Èמ¯·:‡·‡ È
ולא תתקשט בבגדי צבעוני ,
עשתה לה בית יד,
עד שבא ¯· ‡·È˜Ú Èולימד:
מהו?
א כ אתה מגנה על בעלה,
אמר ליה :מותר.
ונמצא בעלה מגרשה!
איתמר נמי:
אלא מה תלמוד לומר" :וְ ַה ָ ּדוָ ה ְּבנִ ָ ּד ָת ּה"?
אמר ¯·  ‡ÈÚ˘Â‡ ¯· ÔÓÁאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
" ְּבנִ ָ ּד ָת ּה" תהא ,עד שתבא במי.
עשתה לה בית יד 
מותר.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
,
העי
מראית
מפני
חכמי
כל מקו שאסרו
¯· ÔÁÂÈ Èנפיק בהו לבי מדרשא,
וחלוקי עליו חבריו.
14

15

1

2

16

3

17

18

4

5

6

7

8

10

9

19

12

11

20

13

21

22

רש"י

 .ÌÈÓÎÁ Â¯Ò‡˘ ÏÎ 1בריש פרקי חוטי צמר ופשת טוטפת ושאר השנויי
במשנה שאסור ללכת בה לרה''ר:
 .¯ˆÁÏ ˙‡ˆÏ ¯ÂÒ‡ 2וא 2על גב דשרי לטלטולינהו דתורת כלי עליה כדאמר
הרי ה ככל הכלי הנטלי בחצר מיהו דר ,מלבוש אסור דמרגלה ליה ונפקא
ביה לרה''ר:
 .‰‡ÈÙÂ ÏÂ·ÎÓ ıÂÁ 3שמותר לחצר כדתנ במתניתי וטעמא מפרש לקמיה:
 .ÏÂ·ÎÎ ÏÎ‰ 4כל הנאסרי לא נאסרו אלא לרה''ר אבל לחצר מותרי ככבול:
 .‡ÁÈ ·¯Ï ‡ÓÏ˘· 5מדנקט הני ושבקינהו לאינ ,דמיתני בהדייהו לאיסורא
ברישא דמתניתי מכלל דכולהו א 2לחצר באיסורייהו קיימי:
 .‰‚˙˙ ‡Ï˘ È„Î 6התירו לה קצת קישוטי הנאי:
 .‡È˙„Î 7דחשו רבנ להכי:
 .‰˙„· 8היו דורשי הראשוני כמשמעו כדבר המנודה ומרחיקה מבעלה:
 .ÏÂÁÎ˙ ‡Ï˘ 9עיניה:
 .ÒÂ˜Ù˙ ‡ÏÂ 10שרק על פניה טינפאנ''ל בלע''ז והוא אדו:
 .‰˙„· ‡‰˙ 11בטומאתה:
 .ÌÈÓ· ‡·˙˘ „Ú 12לטבול ואע''פ שעברו ז' שלה ופסק מעיינה:

רש"י

 .ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÌÂ˘Ó ÌÈÓÎÁ Â¯Ò‡˘ ÏÎ 13שלא יחשדוהו באיסור כגו שריו
וקסדא ומגפיי או לא יקשור גמלי זה בזה דמיחזי כאזיל לחינגא:
 .˜Â˜Ù ‡Â‰˘ Ù''Ú‡ ‚ÂÊ· ‡ÏÂ 14ואינו מוליד קול לא תצא בהמה בו וטעמא
פרישנא בפ' במה בהמה )לעיל נד (:משו דמיחזי כאזיל לחינגא:
 .‡È˙Â 15בברייתא דבחצר דליכא מראית העי מותר:
 .‰ÓÁ· ÔÁËÂ˘ 16מי שנשרו כליו בדר ,במי גשמי:
 .ÌÚ‰ „‚Î ‡Ï Ï·‡ 17שלא יאמרו כבס בשבת האי תנא סבר דמידי דמשו
מראית העי מותר בחדרי:
 .ÔÈ¯ÒÂ‡ 18כרב:
 .„È ˙È· ÂÏ ‰˙˘Ú 19למו ,שבאותו מקו מהו למיסריה דילמא שקלה וממטא
לה בידי דלא מאיס לאוחזה בבית יד שלה:
 .¯˙ÂÓ „È ˙È· ‰Ï ‰˙˘Ú 20דלא אמרינ לא מאיס אלא אפילו בבית יד מאיס:
 .‡˘¯„Ó È·Ï ‰È· ˜ÈÙ ÔÁÂÈ È·¯ 21במו ,שבאזנו שהיה זק והיתה לו צואת
האוז מרובה:
 .ÂÈ¯·Á ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏÁÂ 22מפני שלא היה קשור באזנו והוא יוצא בו לרה''ר:
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במה אשה יוצאה פרק ששי

קסח

דף סה.

שבת

¯· È‡È Èנפיק בהו לכרמלית,
וחלוקי עליו כל דורו.
והתני ¯:Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓ
והוא שקשור לה באזנה!?
לא קשיא,
הא  דמיהדק,
הא  דלא מיהדק.

¯·.È
הא דאמר .
¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
דתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטו .
¯·.¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
כלל אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כל שהוא למטה מ הסבכה  יוצאה בו,
למעלה מ הסבכה  אינה יוצאה בו.

וכל דבר שתתןקה לתוך פיה.
זנגבילא;
אי נמי 
דרצונא.

משנה )וז(:
יוצאה בסלע שעל הצינית.
הבנות יוצאותקו בחוטי  ,ואפילו בקיסמי שבאזניה.
ערביות יוצאות רעולות ,ומדיות פרופות,
וכל אד אלא שדברו חכמי בהוה.
פורפת על האב  ,ועל האגוז ,ועל המטבע,
ובלבד שלא תפרו 2לכתחלה בשבת.

9

1
2

בפלפל ובגלגל מלח.
פלפל  לריח הפה,
גלגל מלח  לדורשיני.

10

3

11

12

4

13

14

5

15

16

שן תותבת שן של זהב -
רבי מתיר;
וחכמים אוסרין.
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
לא שנו אלא של זהב,
אבל בשל כס  2דברי הכל מותר.
תניא נמי הכי:
בשל כס 2
דברי הכל מותר;
של זהב 
¯· Èמתיר;
ו ÌÈÓÎÁאוסרי .

18

17

19

20

21

גמרא:
מאי צינית?
בת ארעא.
ומאי שנא סלע?
אילימא  כל מידי דאקושא מעלי לה;
ליעבד לה חספא!
אלא  משו שוכתא;

6

22

7

23

1

8

רש"י

אמר ‡·:ÈÈ
¯· ,Èו¯· ,¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯·,¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כולהו סבירא להו דכל מידי דמיגניא ביה 
לא אתיא לאחויי.
רש"י

 .˜„‰ÈÓ„ ‡‰ 1דר' יוחנ היה תוחב באזנו יפה ומהדק ולא בעי קשירה ודרמי
בר יחזקאל בדלא מיהדק ל''א מתלמידי רבינו הלוי דרבי יוחנ קשור הוה ובית
מדרשו סמו ,לביתו הוה ולא היתה רה''ר מפסקת:
 .‡‰Â 2תני רמי והוא שקשור כו' וכי קשור מיהא אפילו לרה''ר מותר ואמאי
קאמר לבי מדרשו ולא קאמר לרשות הרבי ומשני דר' יוחנ קשור ולא מיהדק
הקשר ולשו ראשו מיושב מזה:
 .ÈÈ˘¯Â„Ï 3לחולי השיני:
 .‡ÏÈ·‚Ê 4גינזירו :
 .‡Âˆ¯„ 5קנמו :
 .Â˘ ‡Ï 6דחכמי אוסרי אלא של זהב שמשונה במראה משאר שיני ודילמא
מבזו לה ושקלה לה בידה וממטיא:
 .ÛÒÎ Ï˘ Ï·‡ 7שדומה לשאר השיני דברי הכל מותר לשו רבותי ולי נראה
טעמא דשל זהב משו דחשיבא ואתי' לאחויי לכ ,אסור אבל של כס 2לא
חשיבא ולא אתי' לאחוויי וללשו רבותי קשיא לי הא דאמר אביי רבי ור''ש ב
אלעזר כו' ואי טעמא דרבנ משו דחייכי עלה הוא מאי שנא רבי דקחשיב ליה
רבנ נמי לאו לאחוויי חיישי ויש לתר %דרבנ מיסר קאסרי מכל מקו ורבי מתיר
דקסבר לא חייכו עלה ולא שלפא להו ומיהו ה''ל למיחש דלמא שלפא לה משו
אחוויי אלא לא שלפא משו דאי מחוי לה גנותא היא:
 .Ô¯Ó‡„ ‡‰ È·¯ 8דלא חייש דילמא שלפא:

 .˙Ï·ÂÎ· ¯ËÂÙ 9ואוקימנא דהאי פוטר מותר לכתחילה הוא ואמר טעמא מא
דרכה למיפק בכובלת אשה שריחה רע ולא שלפא ומחויא גנותה:
 .‰Î·Ò‰ ÔÓ ‰ËÓÏ 10כגו כיפה של צמר:
 .‰· ‰‡ˆÂÈ 11דלא חיישינ דילמא שלפא ומחוויא דמיגלי שערה ומגניא בה
שהשבכה נוי הוא לשער:
 .ÚÏÒ :'È˙Ó 12מטבע הוא:
 .˙ÈÈˆ 13מפרש בגמ':
 .˙Â·‰ 14קטנות שמנקבות אזניה ואי עושי נזמי עד שיגדלו ונותני חוטי
או קסמי באזניה שלא יסתמו אזניה לוי''ה:
 .ÂÏÈÙ‡Â 15רבותא קאמר דאע''ג דלאו תכשיט נוי הוא אורחא בהכי ולא משאוי
הוא ויש מפרשי חוטי שקולעת בה שערה דאסרינ לגדולה בריש פרקי הת
משו דשכיחא בהו טבילה אבל קטנות דלא שכיחא בהו טבילה שרי ולשו
ראשו הגו מזה חדא דקטנות נמי צריכות טבילה לטומאת מגע משו טהרות
וא 2נדות נמי שכיחות בהו כדתניא )נדה לב (.מעשה שהיה והטבילוה קוד לאמה
ועוד מדקתני אפי' בקיסמי איכא למישמע דחוטי נמי אאזני קיימי דאי חוטי
הראש לא שיי ,למיתני אפי' בקסמי :
 .˙ÂÈ·¯Ú 16נשי ישראליות שבערב:
 .˙ÂÏÂÚ¯ ˙Â‡ˆÂÈ 17דר ,ערביות להיות מעוטפות ראש ופניה חו %מ העיני
וקרי לה בלשו ערבי רעולות היינו הרעלות דכתיב גבי תכשיטי נשי בספר
ישעיה:
 .˙ÂÈ„Ó 18נשי ישראליות שבמדי:
 .˙ÂÙÂ¯Ù 19שמעטפות בטלית ותולה הרצועה בשפתה האחת כנגד צוארה
ובשפתה השנית כורכת אב או אגוז וקושרת הרצועה בכר ,ואי הטלית נופל
מעליה:
 .˙Ù¯ÂÙ 20כמו קרסי דמתרגמינ פורפי כל המחבר בגד לחבירו קרי פריפה:
 .˙·˘· ‰ÏÁ˙ÎÏ ÛÂ¯Ù˙ ‡Ï˘ „·Ï·Â 21ובגמ' פרי ,והאמרת רישא פורפת:
 .‡Ú¯‡ ˙· :'Ó‚ 22מכה שהיא תחת פרסת הרגל וקושר בה סלע לרפואה:
 .‡˘Â˜‡„ 23שהיא קשה ומגינה על המכה מקוצי ויתדות דרכי:
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קסט

ליעבד לה טסא!
אלא  משו צורתא;
ליעבד לה פולסא!?
אמר ‡·:ÈÈ
שמע מינה  כולהו מעלוקז לה.
2

3

4

ופליגא ד˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
נהרא מכיפיה מיבר.,
ופליגא דידיה אדידיה,
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
אי המי מטהרי בזוחלי ,
אלא פרת ביומי תשרי בלבד.
19

הבנות יוצאות בחוטין.
‡·,Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â
לא שביק להו לבנתיה דנפקי בחוטי ;
ולא שביק להו גניא גבי הדדי;
ועביד להו מקואות ביומי ניס  ,ומפצי ביומי תשרי.
6

7

8

9

10

פורפת על האבן כו'.
והאמרת רישא :פורפת!?
אמר ‡·:ÈÈ
סיפא אתא למטבע.
22

24

בעי ‡·:ÈÈ
אשה מהו שתערי ותפרו 2על האגוז,
להוציא לבנה קט בשבת?
קט
תיבעי למא דאמר :מערימי בדליקה,
קי
תיבעי למא דאמר :אי מערימי בדליקה;
תיבעי למא דאמר :מערימי בדליקה,
הת הוא  דאי לא שרית ליה  אתי לכבויי,
אבל הכא  אי לא שרית ליה  לא אתי לאפוקי;
או דלמא 
אפילו למא דאמר :אי מערימי בדליקה 
הת  דר ,הוצאה בכ,,
25

26

לא שביק להו גניא גבי הדדי.
לימא מסייע ליה ל¯· ,‡Â‰
דאמר ¯· :‡Â‰
סה :נשי המסוללות זו בזו  * פסולות לכהונה?
לא,
סבר  כי היכי דלא לילפ גופא נוכראה.
12

13

ועביד להו מקואות ביומי ניס  ,ומפצי ביומי תשרי.
מסייע ליה ל¯·,
דאמר ¯·:
מטרא במערבא  סהדא רבה פרת,
סבר  שלא ירבו הנוטפי על הזוחלי .

20

21

23

לא שביק להו יוצאות בחוטי .
והאנ תנ )כא (:
הבנות יוצאות בחוטי !?
בנתיה „‡· Ï‡ÂÓ˘„ ‰Âדצבעוני הוו.

14

שבת

18

5

11

דף סה:

קח

15

1716

רש"י

 .‡˙ÎÂ˘ 1ליחלוחית היוצא מ הכס 2ובלע''ז רוי''ל ויפה למכה שוכתא כמו
דשת ,טפי דאלו מציאות )ב''מ כו (.ומשתכי כנחשת דתענית )ח:(.
 .‡ÒË „·ÚÈÏ 2דכספא טיבעא למה לי אלא משו צורתא דטיבעא מעליא למכה
ולאו שוכתא:
 .‡ÒÏÂÙ „·ÚÈÏ 3עגול של ע %ויצור עליו:
 .Ó''˘ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 4ממתני' דנקט סלע:
 .‰Ï ÂÏÚÓ È„„‰· Â‰ÏÂÎ 5ולהכי נקט סלע דאיתנהו לכולהו אקושא ושוכתא
וצורתא:
 .'ÂÎ ‰È˙·Ï Â‰Ï ˜È·˘ ‡Ï 6מפרש לקמ טעמא דכולהו:
 .È„„‰ È·‚ Ô‡È‚ 7ליש זו אצל זו בעוד בתולות:
 .ÔÒÈ ÈÓÂÈ· ˙Â‡Â˜Ó 8של מי מכונסי או סמו ,לנהר וממשי ,לתוכ מי הנהר
וטובלות ש:
 .È¯˘˙ ÈÓÂÈ· ÈˆÙÓÂ 9שטובלות בפרת ומפני הטיט שלא יהא חציצה נותנות
המפ %תחת רגליה :
 .ÔÈÂÚ·ˆ„ 10וחייש למישל 2ואחוויי:
 .˙ÂÏÏÂÒÓ‰ 11מתחככות משו תאות תשמיש:
 .‰Â‰ÎÏ ˙ÂÏÂÒÙ 12לכה גדול דלא הויא בתולה שלימה דאע''ג דכה גדול
ביומיה לא הוה הואיל ודר ,זנות חשיב ליה לאו אורח ארעא:
 .‰‡¯ÎÂ ‡ÙÂ‚ ÔÙÏÈÏ ‡Ï„ 13ויתאוו לשכב ע איש:
 .‡·¯ÚÓ· ‡¯ËÓ 14באר %ישראל:
 .˙¯Ù ‰·¯ ‡„‰Ò 15פרת מעיד בדבר שהוא יורד מאר %ישראל לבבל וגדל ממי
הגשמי ויודעי בני בבל שירדו גשמי בהרי אר %ישראל ושמחי על אחיה
ואבוה דשמואל נמי כרב סבירא ליה דאמר פרת גדל ומימיו מתברכי ע''י
גשמי:
 .ÌÈÙËÂ Â·¯È ‡Ó˘ ¯·ÒÂ 16היינו גשמי על הזוחלי הנובעי ותנ במסכת
מקואות )פ''ה מ''ה( הזוחלי כמעיי והנוטפי כמקוה ושנינו בת''כ א ,מעי ובור

27

רש"י

מקוה מי יכול מילא על כתפו ועשה מקוה בתחילה יהא טהור ת''ל מעיי מה
מעיי בידי שמי א 2מקוה בידי שמי אי מה מעיי מטהר בזוחלי א 2מקוה
מטהר בזוחלי ת''ל א ,מעיי המעיי מטהר בזוחלי ומקוה מטהר באשבור
ומהו אשבור דקוו וקיימי לאפוקי שא הטביל בו כלי דר ,זחילתו כשה
נמשכי ויורדי למקוה לא עלתה לה טבילה דבור ומקוה כתיב דקוו וקיימי
אבל נובעי מטהרי כמו שה זוחלי ומושכי מגבוה לנמו ,כדר ,כל הנהרות
הלכ ,ביומי ניס שהנהרות גדילי ממי הגשמי של ימי החור 2ומהפשרת
השלגי חייש שמא ירבו הנוטפי על הזוחלי שניתוספו בנהר מ הגשמי על
הזוחלי החיי ובטלו הזוחלי החיי בנוטפי ואי תורת מעיי עליה לטהר
בזוחלי אלא באשבור ועביד להו מקוואות דקוו וקיימי ואני קבלתי מרבינו
הלוי משו דספק זיבות נינהו וזבה טעונה מי חיי ואי אפשר להעמיד שמועתו
משו דאמרינ חומר בזב מבזבה שהזב טעו מי חיי וזבה אינה טעונה מי
חיי וחזרתי ובדקתי לפרשה וכ נראה בעיני כמו שפירשתי ורובא דעלמא
מפרשי נוטפי כשאובי ולאו מילתא היא דתנ הנוטפי כמקוה:
 17דהוו להו שאובי ל''ג:
 .Í¯·ÈÓ ‰ÈÙÈÎÓ 18משפתו וממקורו ומסלעו סלע מתרגמינ כיפה מכיפיה
מיבר ,ולא ממי הגשמי:
 .‰È„È„‡ ‰È„È„ ‡‚ÈÏÙÂ 19דשמואל אשמואל:
 .ÔÈÏÁÂÊ· ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈÓ‰ ÔÈ‡ 20אי מטהרי אד וכלי הטובלי בה דר,
זחילה וצרי ,להמשיכ למקוה ולטבול במקוה:
 .È¯˘˙ ÈÓÂÈ· ˙¯Ù ‡Ï‡ 21שחדלו הגשמי ורבו הזוחלי עליה ויש תורת
מעיי על נהרות המושכי אלמא סבירא ליה שגדילי ממי הגשמי ואני שמעתי
בבכורות מטהרי בזוחלי שהנוטפי שבתוכ מטהרי בריבוי הזוחלי ויתבטלו
הנוטפי בה להיות זב וזבה טובלי בה בשביל הזוחלי :
 .˙Ù¯ÂÙ ‡˘È¯ ˙¯Ó‡ ‡‰Â 22וההיא ודאי לכתחלה קאמר בשבת דאי מבעוד יו
ולאשמועינ דיוצאה בו בשבת הא תנא רישא מדיות פרופות:
 .‡ÙÈÒ 23דקתני לא תפרו:2
 .Ú·ËÓÏ Ô‡˙‡ 24דלאו בר טלטול הוא אבל אב שהקצה לכ ,ראוי לטלטול:
 .ÔË˜‰ ‰·Ï ‡ÈˆÂ‰Ï 25לאוכלו:
 .¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ÈÚ·È˙ 26פלוגתא בכל כתבי הקדש )לקמ קכ (.לובש כל מה שיכול
ללבוש דברי רבי מאיר ואפילו עשרה חלוקי זה על זה רבי יוסי אומר שמונה
עשר כלי כדר ,שהוא לובש בחול:
 .ÍÎ· ‰‡ˆÂ‰ Í¯„ 27כגו מוכרי כסות מוציאי אותו דר ,מלבוש:
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קע

אבל הכא  אי דר ,הוצאה בכ ,
אימא שפיר דמי?
תיקו.
משנה )ח(:
הקיטע יוצא בקב שלו;
דברי ¯·* .¯È‡Ó È
ו¯· ÈÒÂÈ Èאוסר.
וא יש לו בית קיבול כתיתי 
טמא.
סמוכות שלו טמאי מדרס,
ויוצאי בה בשבת ,ונכנסי בה בעזרה.
כסא וסמוכות שלו טמאי מדרס,
ואי יוצאי בה בשבת ,ואי נכנסי בה בעזרה.
לוקטמי טהורי  ,ואי יוצאי בה .
1

סו.

2

3

4

5

7

6

9

8

11

10

12

דף סו.

שבת

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הואיל ואמר ˘ :Ï‡ÂÓאי הקיטע,
ואמר ¯·  :‡Â‰אי הקיטע,
אנ נמי ניתני :אי הקיטע.
מתקי 2לה ¯·‡ ·¯ ˘:‡¯È
לא שמיע להו הא דמתני ליה ¯· ‡·¯ ¯· ÔÁ
ל ·¯ ¯· ‡ÈÈÁקמיה ד¯· בקיטונא דבי ¯·:
אי הקיטע יוצא בקב שלו,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו¯· ÈÒÂÈ Èמתיר;
ומחוי ליה ¯·  איפו?!,
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
וסימנא  סמ" ,סמ".,
17

18

19

13

14

15

גמרא:
אמר ליה ¯·‡ ל¯· :ÔÓÁ
היכי תנ ?
אמר ליה :לא ידענא.
הילכתא מאי?
אמר ליה :לא ידענא.
איתמר:
אמר ˘ :Ï‡ÂÓאי הקיטע.
וכ אמר ¯·  :‡Â‰אי הקיטע.

וא Ï‡ÂÓ˘ 2הדר ביה,
דתנ )יבמות יב:ב(:
חלצה בסנדל שאינו שלו,
בסנדל של ע ,%או של שמאל בימי ,
חליצתהקיא כשרה;
ואמרינ :
מא תנא?
אמר ˘ ¯È‡Ó È·¯ :Ï‡ÂÓהיא,
דתנ )כא (:
הקיטע יוצא בקב שלו,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ÈÒÂÈ Èאוסר.
20

16

21

רש"י

 .ÚËÈ˜‰ :'È˙Ó 1שנקטעה רגלו:
 .ÂÏ˘ ·˜· ‡ˆÂÈ 2דמנעל דידיה הוא:
 .¯ÒÂ‡ ÈÒÂÈ '¯Â 3דלאו תכשיט הוא:
 .ÔÈ˙È˙Î ÏÂ·˜ ˙È· ÂÏ ˘È Ì‡Â 4שנחקק בו כדי קיבול כתיתי של בגדי רכי
ומוכי להניח ראש שוקו עליה :
 .‡ÓË 5מקבל טומאת מגע אבל א אי לו אלא בית קבול ראש שוקו ואינו
מניח ש כתיתי לאו בית קבול לטומאה והוה ליה כפשוטי כלי ע %ודומיא דשק
בעינ שקבול שלו עשוי לטלטל על ידו מה שנותני לתוכו אבל שוקו אינו
מיטלטל ע''ג הכלי:
 .ÂÏ˘ ˙ÂÎÂÓÒ 6סמוכות של קיטע יש קיטע בשתי רגליו מהל ,על שוקיו ועל
ארכובותיו ועושה סמוכות של עור לשוקיו:
 .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË 7א זב הוא דהא לסמיכת גופו עביד ומדרס הזב עושה אב
הטומאה:
 .˙·˘· Ô‰· ÔÈ‡ˆÂÈÂ 8דתכשיט דידיה הוא:
 .‰¯ÊÚÏ Ô‰· ÔÈÒÎÂ 9דאע''ג דתנ )ברכות נד (.לא יכנס אד להר הבית במנעלו
הני לאו מנעל נינהו דלאו בראש רגלו ה :
 .‡ÒÎ 10יש קיטע שיבשו וכווצו גידי שוקיו ואפי' על ארכובותיו אינו יכול
ליל ,ועושי כמי כסא נמו ,ויושב עליו וכשהוא מהל ,נסמ ,על ידיו בספסלי
קטני ועוקר גופו מ האר %ונדח 2לפניו וחוזר ונח על אחוריו והכסא קשור לו
מאוחריו:
 .˙ÂÎÂÓÒ 11של אותו קיטע עושה לה סמוכות של עור או של ע %לראשי שוקיו
או רגליו התלויי וכשהוא נשע על ידיו ועוקר עצמו נשע ג על רגליו קצת:
 .˙·˘· Ô‰· ÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡Â 12רבותינו אומרי מפני שאינ צריכי לו כל כ ,ולא
נהירא לי טעמא ואיכא למימר דאיידי דתלו ולא מנחי אארעא זימני דמשתלפי:
 .‰¯ÊÚ· Ô‰· ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â 13דמנעל נינהו:
 .ÔÈÓË˜ÂÏ 14טלמשק''א נעשי לשחוק להבעית תינוקות:
 .ÌÈ¯Â‰Ë 15מלקבל טומאה דאינו לא כלי תשמיש ולא תכשיט:
 .Ô˙ ÈÎÈ‰ :'Ó‚ 16הקיטע יוצא ורבי יוסי אוסר או אי הקיטע יוצא ורבי יוסי
מתיר:

וא ‡Â‰ ·¯ 2הדר ביה,
דתניא:
סנדל של סיידי 
טמא מדרס ,ואשה חולצת בו,
ויוצאי בו בשבת,
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
ולא הודו לו;
והתניא )עדויות ב:ח(:
הודו לו!
ואמרקיב ¯· :‡Â‰
מא הודו לו? ¯·,¯È‡Ó È
ומא לא הודו לו? ¯·.ÈÒÂÈ È
קיג
¯·‡ אמר:
22

23

24

רש"י

 17בר שירא.
 .‡ÂËÈ˜ 18חדר קט של בית המדרש:
 .ÍÓÒ ÍÓÒ 19ר' יוסי אוסר שתי תיבות שיש בה סמ ,סמ ,זו אצל זו:
 .ÔÈÓÈ· Ï‡Ó˘ Ï˘ Â‡ 20סנדל של שמאל נעל בימי וחלצה דחליצה בימי הוא
דגמר רגל רגל ממצורע:
 .‡˙ Ô‡Ó 21דסנדל של ע %חשיב נעלו:
 .ÔÈ„ÈÈÒ Ï˘ Ï„Ò 22מוכרי סיד וכשמתעסקי בו נועלי אותו ושל ע %הוא מפני
שהסיד שור 2את העור:
 .‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡Â 23גרסי':
 .¯È‡Ó '¯ ÂÏ Â„Â‰ Ô‡Ó 24דאמר הקיטע יוצא בקב שלו:
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קעא

מא לא הודו לו? ¯·,È¯Â Ô· ÔÁÂÈ È
קיד
דתניא:
כוורת של קש ושפופרת של קני 
¯· ‡·È˜Ú Èמטמא;
ו¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èמטהר.
1

סו:

2

דף סו:

שבת

ו¯·‡!?
הת  * לתרוצי סוגיא עבידא,
הכא  לסמו ,עילויה הוא דעבידא,
וסמי ,עליה.
7

קטז

כסא וסמוכות.
תני תנא קמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
נכנסי בה לעזרה.
אמר ליה :אני שונה:
אשה חולצת בו,
ואת אמרת :נכנסי !?
תני :אי נכנסי בה לעזרה.

אמר מר:
סנדל של סיידי 
טמא מדרס.
הא לאו להילוכא עבדי!?
אמר ¯· ‡:‡ÏÂÚ ·¯ ¯· ‡Á
שכ הסייד מטייל בו,
עד שמגיע לביתו.

8

קיז

ואם יש לו בית קיבול כתיתין -
טמא.
אמר ‡·:ÈÈ
טמא טומאת מת,
ואי טמא מדרס;
¯·‡ אמר:
א 2טמא מדרס.

לוקטמין טהורין.
מאי לוקטמי ?
אמר ¯· :Â‰·‡ Èחמרא דאכפא;
¯·‡ ·¯  ‡ÙÙאמר :קשירי;
¯·‡ ·¯ ¯·  ‡Â‰אמר :פרמי.
9

10

11

3

אמר ¯·‡:
מנא אמינא לה?
דתנ )ביצה ב:ד(:
עגלה של קט 
טמאה מדרס.
קטו
ו‡·?!ÈÈ
הת  סמי ,עילויה,
הכא  לא סמי ,עילויה.

משנה )ט(:
הבני יוצאי בקשרי ,ובני מלכי בזוגי ;
וכל אד,
אלא שדברו חכמי בהווה.
12

13

גמרא:
מאי קשרי?
אמר ‡„‡  È¯Óאמר ¯· ÍÂ¯· ¯· ÔÓÁ
אמר ¯· ‡˘ ÔÈ·‡ ¯· Èאמר ¯· :‰„Â‰È
קשורי פואה.
אמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
תלתא  מוקמי,
חמשה  מסו,
שבעה  אפילו לכשפי מעלי.
אמר ¯· ‡:·˜ÚÈ ¯· ‡Á
והוא

4

5

14

15

אמר ‡·:ÈÈ
מנא אמינא לה?
דתניא:
מקל של זקני  טהור מכלו.

16

17

6

18

רש"י

 .¯‰ËÓ È¯Â Ô· ÔÁÂÈ '¯Â 1דלאו אורחא לעשות מקש אלא מקני ומנעל נמי
לאו אורחיה מע %אלא מעור זה לשו רבותי ולי נראה סנדל של סיידי של קש
הוא ור' יוחנ ב נורי מטהר בכלי קש דלאו ע %נינהו ור' עקיבא כע %חשיב להו
דקשי ה :
 .˘˜ 2זנבות השבלי:
 .Ò¯„Ó ‡ÓË ÔÈ‡Â 3דלא מסתמי ,עליה הא דנקט טומאת מת ה''ה לכל טומאת
מגע אלא משו דאמר אי טמא מדרס שהוא אב הטומאה נקט נמי טומאת מת
והכי קאמר נעשה אב הטומאה ע''י מת דכלי ע %שיש לו בית קבול הוא ומקבל
כל טומאת מגע ואהל ועל ידי כל הטומאות הוא נעשה ראשו ועל ידי מת שהוא
אבי אבות הטומאה נעשה אב הטומאה ואי נעשה אב הטומאה ע''י מדרס
דקסבר לאו לסמיכה עבידי אלא לתכשיט ואומרי לו עמוד ונעשה מלאכתנו:
 .ÔË˜ Ï˘ ‰Ï‚Ú 4לצחק בה ולטלטלו עליה:
 .Ò¯„Ó ‰‡ÓË 5הואיל ופעמי שיושב עליה והאי נמי זימני דמסתמי ,עליה:
 .ÌÂÏÎÓ ¯Â‰Ë 6לא מדרס ולא שאר טומאה לא מטמא מדרס משו דלאו
לסמיכה עביד שעל רגלו מהל ,ואע''ג דמיסתמי ,עליה לפרקי ושאר טומאה
נמי לא דפשוטי כלי ע %הוא אלמא אע''ג דזימני דמסתמי ,עליה הואיל ועיקר
עשייתה אינה לכ ,אינה טמאה מדרס ואי לומר משו דפשוט הוא יהא טהור
ממדרס דלא הוזכרה טהרת פשוטי כלי ע %אלא לטומאת מגע ואהל דטעמא
משו דאיתקש לשק הוא וגבי מת ושרצי הויא היקישא:

רש"י

 .‡È‚ÂÒ ÈˆÂ¯˙Ï 7לתק פסיעותיו ולזקו 2קומה מפני שרגליו ושוקיו רותתות
ולא לסמיכת כל גופו:
 .Ô‰· ˙ˆÏÂÁ ‰˘‡ ‰Â˘ È‡ 8אלמא נעל קרינא ביה:
 .‡ÙÎ‡„ ‡¯ÓÁ 9חמור הנישא בכתפיי הליצני עושי אותו ונראה כמי
שרוכב עליו ובמקומנו נקרא ארדפיס''א :
 .È¯Â˘È˜ 10אשקצ''ש שמהלכי בה במקו טיט וקשיא לי נהי דטהורי
מטומאת מגע דפשוטי כלי ע %נינהו אבל מ המדרס למה טהורי :
 .ÈÓ¯Ù 11טלמוסא הנקשרת על הפרצו 2להבעית הבני קטני:
 .ÌÈ¯˘˜· :'È˙Ó 12מפרש בגמרא:
 .ÔÈ‚Ê· 13אישקליט''ש של זהב לנוי:
 .È¯Ó ‡„‡ :'Ó‚ 14כ ,שמו:
 .‰‡ÂÙ È¯˘˜ 15גרנצ''א קושרי בקשרי ותולי בצואר לרפואה ולא ידעתי
לאיזה חולי:
 .ÈÓ˜ÂÓ 16מעמידי החולי שלא יגדל:
 .'‰ 17קשרי:
 .ÂÒÓ 18מתרפאי :
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במה אשה יוצאה פרק ששי

קעב

דלא חזי ליה שמשא וסיהרא,
ולא חזי ליהקיח מיא ומיטרא,
ולא שמיע ליה קלקכ ברזלא,
קכא
ולא שמיע ליה קל תרנגולתא,
קכב
ולא שמיע ליה קל ניגרי.
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
נפל פותא בבירא!

דף סו:

שבת

מייתי שיעא דדנא,
ושרי ליה במיא,
ואמר:
כי היכי דציל קכו האי שיעא,
ליציל חמריה דפלניא בר פלניתא.
13

קיט

14

1

ואמר ‡· ‡Â‰ ¯· ÔÈאמר ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
מותר לחנק בשבת.

2

15

מאי איריא בני? אפילו בנות נמי!?
מאי איריא קטני? אפילו גדולי נמי!?
אלא ,מאי קשרי?
כי הא דאמר ‡· ‡Â‰ ¯· ÔÈאמר ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
ב שיש לוקכג געגועי על אביו,
נוטל רצועה ממנעל של ימי ,
וקושר לו בשמאלו.
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
וסימני  ,תפילי .
וחילופא  סכנתא.
3

4

5

6

ואמרקכד ‡· ‡Â‰ ¯· ÔÈאמר ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
סחופי כסא אטיבורי בשבתא 
שפיר דמי.
7

ואמר ‡· ‡Â‰ ¯· ÔÈאמר ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
מותר לסו ,שמ ומלח בשבת.
כי הא ד¯·  ‡Â‰מבי ¯·,
ו¯· מבי ¯·,‡ÈÈÁ È
ו¯· ‡ÈÈÁ Èמבי ¯·,È
כי הוו מיבסמי,
מייתי משחא ומילחא,
ושייפי להו לגוייתא דידייהו וגוייתא דכרעייהו,
ואמרי:
כי היכי דציל האיקכה מישחא 
ליציל חמריה דפלניא בר פלניתא.
ואי לא 
8

9

10

11

12

ואמר ‡· ‡Â‰ ¯· ÔÈאמר ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
לפופי ינוקא בשבתא 
שפיר דמי.
¯·  ‡ÙÙמתני :בני;
¯·  „È·Êמתני :ב .
¯·  ‡ÙÙמתני :בני.
ותרוייהו מתני להו ב‡·.‡Â‰ ¯· ÔÈ
¯·  „È·Êמתני :ב .
קכז
קמייתא  מתני לה ב‡·,‡Â‰ ¯· ÔÈ
והאי מתני לה ב¯·,‰Á ¯· ¯· ‰
דאמר ¯·:‰Á ¯· ¯· ‰
לפופי ינוקא בשבתא 
שפיר דמי.
16

17

18

19

אמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
כל מנייני  בשמא דאימא,
וכל קיטרי  בשמאלא.
21

20

ואמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
כל מנייני דמפרשי  כדמפרשי,
ודלא מפרשי  ארבעי וחד זימני.
23

22

תנו רבנ :
יוצאי באב תקומה בשבת;
משו ¯· ¯È‡Ó Èאמרו:
א 2במשקל אב תקומה.
24

1

רש"י

רש"י

 .È¯‚ 1פסיעות:
 .‡¯È·· ‡˙ÂÙ ÏÙ 2נפל רפואת הפואה בבור דאי אד נזהר בכל אלו:
 .ÌÈ· ‡È¯È‡ È‡Ó 3לרב יהודה פרי ,אי קישורי דמתני' לרפואת חולי נינהו
מאי איריא בני:
 .ÔÈÚÂ‚Ú‚ 4ברמור''ט מגעגע עליו ואינו יכול ליפרד ממנו ורפואה זו לא שייכא
בנקבות שאי האב מחבב כל כ ,מתחילת שיהיו מגעגעי עליו:
 .ÔÈÏÈÙ˙ 5שיד ימינו קושרתו לשמאלו זהו סימ לגירסא:
 .‡˙ÎÒ 6שמגעגע יותר מדאי:
 .‡ÒÎ ÈÙÂÁÒ 7כוס שיש בו הבל כגו שעירו ממנו מי חמי וכופהו על הטיבור
למי שחש במעיו ואוחז הכוס את הבשר ומוש ,אליו את המעיי ומושיב
במקומ :
 .ÍÂÒÏ 8בכפות ידיו ורגליו:
 .·¯ È·Ó ‡Â‰ ·¯„ 9שהיה בא מבי רב שהוא רבו וכ רב מבי ר' חייא ור' חייא
מבי רבי:
 .ÈÓÒ·Ó 10שכורי שהיו משקי את התלמידי ואלו מפני שחשובי ה היו
עושי לה דבר להפג את יינ :
 .Â‰ÈÈ„È„ ‡˙ÈÈÂ‚Ï 11תוכי ידיה דהיינו כ:2
 .ÏÈÈˆ„ 12שהול ,ונעשה צלול כל שעה מחו הבשר:

 .‡„„ ‡ÚÈ˘ 13מגופת החבית:
 .‡ÚÈ˘ È‡‰ ÏÈˆ„ 14מחמת המי:
 .˜ÁÈÏ 15מי שנפרקה חוליא של מפרקת צוארו ונופלת בגרונו תולי אותו
בראשו שיהא צוארו נפשט ודומה לחניקה:
 .ÈÙÂÙÏ 16לכורכו בבגדי וקושרו בחגורה רחבה ומתיישבי פרקי אבריו שה
רכי ונשמטי בחבלי הלידה וקורי אנמלטויי''ר בלע''ז:
 .ÌÈ· È˙Ó 17שתי שמועות דאיירי בקטני היה שונה בש רבי )אבא( בר הונא
משמיה דרב חמא בר גוריא:
 .Ô· 18חדא שמעתא דאיירי בקט מתני בשמיה:
 .Â‰ÈÈÂ¯˙ 19געגועי ולפופי:
 .ÈÈÈÓ ÏÎ 20כל לחישות ומפני שכופלי אות יש ג' פעמי ויש יותר קרי להו
מנייני:
 .‡Ó‡„ ‡Ó˘· 21פלוני ב פלונית:
 .È˘¯ÙÈÓ„ 22כל לחשי שמפורש מניי כמה פעמי שיאמרו ויכפלו אותו:
 .È˘¯ÙÓ„Î 23כופלי אותו כפי מניינו ודלא מיפרשי בה סת כפילת ארבעי
וחד זימני :
 .‰ÓÂ˜˙ Ô·‡ 24אב שנושאות אותה נשי עוברות שלא יפילו וקורי לה
קוטאנ''א בלע''ז:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

במה אשה יוצאה פרק ששי

קעג

ולא שהפילה ,אלא שמא תפיל,
ולא שעיברה ,אלא שמא תתעבר ותפיל.
אמר ¯·  ‡ÈÓÏ˘ ¯· ¯ÓÈÈמשמיה ד‡·:ÈÈ
והוא דאיכוו ואיתקל.
בעי ‡·:ÈÈ
משקל דמשקל מאי?
תיקו.
3

24

25

4

סז.

27

7

8

28

33

10

17

34

35
36

14

15

31

32

12

13

29

30

9

11

אמר ¯· * :‡Â‰
לאשתא תילתא 
לייתי שבעה סילוי משבעה דיקלי,
ושבעה שיביקכט משבעה כשורי,
ושבעה סיכי משבעה גשורי,
ושבעה קטימי משבעה תנורי,
קל
ושבעה עפרי משבעה סוכרי,
ושבעה כופרי משבעה ארבי,
ושבעה בוני כמוני,
ושבעה ביני מדיקנא דכלבא סבא,
ולציירינהו בחללא דבי צוארא בנירא ברקא.
26

5

6

שבת

וליזיל לנהרא ,ולימא ליה:
נהרא נהרא ,אוזפ כוזא דמיא לאורחא דאיקלע לי.
וליהדר שב זימני על רישיה,
ולשדיי לאחוריה,
ולימא ליה:
נהרא נהרא ,שקול מיא דיהבת לי,
דאורחא דאיקלע לי ביומיה אתא וביומיה אזל.

2

ואמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
לאשתא בת יומא 
לישקול זוזא חיוורא ,וליזיל למלחתא,
וליתקול מתקליה מילחא,
ולצייריה בחללא דבי צואר בנירא ברקא.
ואי לא 
ליתוב אפרשת דרכי,
וכי חזי שומשמנא גמלא דדרי מידי,
לישקליה ולישדייה בגובתא דנחשא,
וליסתמיהקכח באברא ,וליחתמי בשיתי גושפנקי,
ולברזוליה ולידריה,
ולימא ליה :טעונ ,עלי וטעונאי על.,
אמר ליה ¯· ‡ ‡Â‰ ·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
ודילמא איניש אשכחיה ואיפסק ביה!?
אלא לימא ליה :טעונאי וטעונ ,על.,
ואי לא 
לישקול כוזא חדתא,

דף סז.

16

18

19

21

20

22

23

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לאשתא צמירתא 
לישקל סכינא דכולא פרזלא,
וליזל להיכא דאיכא וורדינא,
וליקטר ביה נירא ברקא.
יומא קמא 
ליחרוק ביה פורתא,
ולימא )שמות ג,ב(:
"וַ ּי ֵָרא ַמלְ ַא ְך יְ הֹוָ ה ֵאלָ יו" וגו'.
למחר 
ליחרוק ביה פורתא,
ולימא )ש,ג(:
37

38

39

רש"י

 .Ï˜˘Ó· 1שו דבר ששקלוהו כנגדה:
 .‰ÏÈÙ‰˘ ‡ÏÂ 2ולא תאמר שלא התירו לצאת בה אלא לאשה שעלולה להפיל
עוברה שהפילה כבר עובר אחר:
 .‰¯·ÈÚ˘ ‡ÏÂ 3שידוע לה שהיא מעוברת:
 .Ï˜˙Â ÔÈÂÎÈ‡„ ‡Â‰Â 4שנמצא החפ %מאליו למשקל האב ולא שחיסרו ממנו
או הוסיפו עליו לכוונו:
 .‡ÓÂÈ ˙· 5שאחזתו בכל יו:
 .‡¯ÂÂÈÁ ‡ÊÂÊ 6צרו 2וחדש:
 .‡˙ÁÏÓÏ 7למקו שריפת המי שעושי נגרי על שפת הי להמשי ,מי
לבריכות רחבות העשויות לכ ,וכשנתמלאו סות החריצי והשמש שור 2את
המי שמלוחי ה ונעשה מלח:
 .Â¯‡Âˆ È·„ ‡ÏÏÁ· 8תחת גרונו כנגד מפתחי חלוקו לשו רבינו הלוי:
 .‡˜¯· ‡¯È 9ליצא של שער:
 .ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù 10מקו ששני דרכי מתפרשי:
 .‡ÏÓ‚ ‡Ó˘ÓÂ˘ 11נמלה גדולה:
 .È„ÈÓ È¯„„ 12שטוע כלו:
 .‰ÈÏ˜˘ÈÏ 13לשומשמנא:
 .‡˘Á„ ‡˙·Â‚· 14כמי קנה של נחשת:
 .‡¯·‡· ‰ÈÈÓ˙ÒÏÂ 15יסתו פיה בעופרת:
 .È˜Ù˘Â‚ 16חותמות ולאו דוקא שיתי נקט ולאו דוקא חותמות של צורה אלא
סתימות הרבה זו על זו שעוה על העופרת ושוב זפת ושוב טיט:
 .‰ÈÏÂÊ¯·ÈÏÂ 17ינענענו:
 .‰È¯„ÈÏÂ 18ישאנו:
 .‰ÈÏ ‡ÓÈÏÂ 19לשומשמנא:
 .ÈÏÚ ÍÂÚË 20מה שהיית נושא אשאנו:
 .È‡ÂÚËÂ 21החולי שלי:
 .‰È· ˜ÈÒÙÈ‡Â ‰ÈÁÎ˘‡ ˘ÈÈ‡ 22חולי כזה שזה עושה וכי אמר ליה טעונ ,עלי
זהו חולי של חברו:
 .‡˙„Á ‡ÊÂÎ 23כלי חרס קט חדש:

ֹאמר
"וַ ּי ֶ

40

מ ׁ ֶֹשה ָא ֻס ָרה ָ ּנא וְ ֶא ְר ֶאה".

למחר 
ליחרוק ביה פורתא,
ולימא )ש,ד(:
רש"י

 .ÔÙÊÂ‡ 24הלוני:
 .‰È˘È¯‡ ÈÓÈÊ 'Ê ‰È¯„‰ÈÏÂ 25יקיפנו סביבות ראשו:
 .‡˙ÏÈ˙ ‡˙˘‡Ï 26שחפת שלישית שבאה מג' ימי לג' ימי:
 .ÈÂÏÈÒ 27ענבי קטני:
 .È·Èˆ ‰Ú·˘Â 28קסמי:
 .È¯Â˘Î 29קורות:
 .ÈÎÈÒ ‰Ú·˘Â 30יתידות קייבל''ש בלע''ז:
 .È¯Â˘‚ ‰Ú·˘Ó 31גשרי:
 .È¯ÈÒ 'Ê 32צנור הדלת חור האסקופה שציר הדלת סובב בו:
 .È¯ÙÂÎ 33זפת שזופתי הספינות:
 .È·¯‡ 34ספינות:
 .ÈÂÓÎ ÈÂ· ‰Ú·˘Â 35גרעיני כמו ל''א בוני כמו גרסי' מלא אגרו:2
 .‡·Ò ‡·ÏÎ„ ‡˜È„Ó ÈÈ· ‰Ú·˘Â 36שבעה נימי מזק כלב זק :
 .‡˙¯ÈÓˆ ‡˙˘‡ 37חולי שמחממת וקודחת את הגו:2
 .ÈÈ„¯ÂÂ 38סנה:
 .˜Â¯ÁÈÏ 39אישקרני''ר כמו דמיבלע חירקייהו דאלו טריפות )חולי נמ:(:
 .‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ 40משו סיפיה מדוע לא יבער הסנה:
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במה אשה יוצאה פרק ששי

קעד

אות" וגו'.
"וַ ּי ְַרא יְ הֹוָ ה ִ ּכי ָסר לִ ְר ֹ
אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
ולימא )ש,ה(:
ֹאמר ַאל ִּת ְק ַרב הֲ לֹם" וגו'!?
"וַ ּי ֶ
אלא 
ליומא קמא 
לימא:

דף סז.

שבת

1

2

ֹאמר מ ׁ ֶֹשה" וגו'.
"וַ ּי ֵָרא ַמלְ ַא ְך יְ הֹוָ ה ֵאלָ יו" וגו' "וַ ּי ֶ
ולמחר 
לימא:
אות".
"וַ ּי ְַרא יְ הֹוָ ה ִ ּכי ָסר לִ ְר ֹ
ולמחר 
קלא
לימא:
ֹאמר ַאל ִּת ְק ַרב הֲ לֹם".
"וַ ּי ֶ
וכי פסק ליה,
ליתתיה ולפסקי,
ולימא הכי 
הסנה הסנה,
לאו משו דגביהת מכל אילני
אשרי קודשא ברי,קלב הוא שכינתיה על,,
אלא 
משו דמייכת מכל אילני
אשרי קודשא ברי ,הוא שכינתיה על,,
וכי היכי דחמיתיה אשתא לחנניה מישאל ועזריה,
ועריקת מ קדמוהי 
כ תחמיניה אשתא לפלוני בר פלונית,
ותיערוק מ קדמוהי.

לכיפה לימא הכי:
חרב שלופה ,וקלע נטושה,
לא שמיה יוכב חולי מכאובי .
14

13

לשידא לימא הכי:
הוית דפקיק ,דפקיק הוית,
ליטא ,תבור ,ומשומת,
בר טיט ,בר טמא ,בר טינא,
כשמגז ,מריגז ,ואיסטמאי.
15

16

לשידא דבית הכסא לימא הכי:
אקרקפי דארי ,ואאוסי דגורייתא,
אשכחתו לשידאי בר שיריקא פנדא,
במישרא דכרתי חבטיה,
בלועא דחמרא חטרתיה.
17

19

18

20

21

22

3

4

5

לסימטא לימא הכי:
בז ,בזייה ,מס ,מסייא ,כס ,כסייה,
שרלאי ,ואמרלאי,
אלי מלאכי דאישתלחו מארעא דסדו,
ולאסאה שחינא כאיבי ,
בז ,,בזי ,,בזבזי ,,מסמסי,,
כמו  ,כמי,,
עיני ,בי ,עינ ,בי,,
אתרי ,ב,,
זרעי ,כקלוט ,וכפרדה דלא פרה ולא רביא,
כ ,לא תפרה ולא תרבה בגופיה דפלוני בר פלונית.
6

7

ובני מלכים בזגין.
מא תנא?
אמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
כל ישראל בני מלכי ה;
¯·‡ אמר:
באריג בכסותו ,ודברי הכל.
23

24

25

26

משנה )י(:
יוצאי בביצת החרגול ,ובש של שועל,
ובמסמר מ הצלוב ,משו רפואה,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
קלד
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
א 2בחול אסור,קלה משו דרכי האמורי.
קלג

27

8

9

גמרא:
יוצאין בביצת החרגול.

10

11

12

רש"י

 .¯Ò ÈÎ 1שיסור החולי:
 .ÌÂÏ‰ ·¯˜˙ Ï‡ 2שלא יקרב זה החולי אליו:
 .‰È˜ÒÙÏÂ ‰È˙˙ÈÏ 3סמו ,לקרקע ליתתיה ישפיל:
 .˙ÎÈÈÓ„ 4שאתה שפילה:
 .‡˙˘‡ ‡˙ÈÓÁ„ 5שראית האש:
 .‡ËÓÈÒÏ 6שחי קרו''ג בלע''ז:
 .‰ÈÈÒÎÒÎ ‰ÈÈÒÓÒÓ ‰ÈÊ·Ê· 7שמות המלאכי על ש שקורעי וממסמסי
ומכסכסי אותו בז לשו בזעא:
 .ÌÂ„Ò„ ‡Ú¯‡Ó 8כ ,הוא הלחש ולא מסדו באו:
 .ÍÈÊ· ÍÊ· 9אי לו משמעות אלא כ ,הוא הלחש:
 .ÍÈ· ÍÈÈÚ 10מראי ,בי ,שלא תאדי יותר:
 .ÍÈ· ÍÈ¯˙‡ 11שלא תרחיב:
 .ËÂÏ˜Î 12שנקלט זרעו בשרירי בטנו שלא יוליד:

רש"י

 .‰ÙÈÎÏ 13אונפול''ש אבעבועות כ ,לשו רבי יצחק ברבי מנח נ''ע ולשו
רבותי לכיפה למי שכופהו שד:
 .ÈÎ‰ ‡ÓÈÏ 14לחש בעלמא הוא:
 .˙ÈÂ‰ ˜È˜Ù„ ˜È˜Ù„ ˙ÈÂ‰ 15לחש הוא:
 .˙ÓÂ˘ÓÂ ¯·˙ ËÈÏ 16מקולל ונשבר ומשומת יהא שד זה ששמו בר טיט בר
טינא:
 .‡ÒÎ‰ ˙È·„ ‡„È˘Ï 17א הזיק לימא לחש זה:
 .È¯‡„ ÈÙ˜¯˜‡ 18בראש הארי זכר:
 .‡˙ÈÈ¯Â‚„ ÈÒÂ‡‡Â 19ובחוט לביאה נקבה:
 .È‡„Ù È‡˜È¯˘ ¯· È‡„È˘Ï ‡˙ÁÎ˘‡ 20כ ,שמו:
 .‰ÈË·Á È˙¯Î„ ‡¯˘ÈÓ· 21בערוגת כרשי הפלתיו:
 .‰È˙¯ËÁ ‡¯ÓÁ„ ‡ÚÂÏ· 22בלחי החמור הלקיתיו:
 .‡˙ Ô‡Ó 23דקתני וכל אד ואפילו עני שבישראל:
 .ÔÂÚÓ˘ È·¯ 24בפרק שמונה שרצי:
 .ÌÈÎÏÓ È· 25הלכ ,לעני נמי חזיא ולא גנותא דידיה דליתחזיא כיוהרא ושלי2
אי נמי דמגו דחידוש הוא שלי 2ומחוי:
 .Â˙ÂÒÎ· ‚È¯‡· 26דלא שלי 2ליה ומחוי:
 .È¯ÂÓ‡‰ ÈÎ¯„ :'È˙Ó 27ניחוש הוא וכתיב ובחוקותיה לא תלכו )ויקרא יח(:
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קעה

דעבדי לשיחלא.

1

דף סז:

שבת

מי שיש לו עצ בגרונו,
מביא מאותו המי ומניח ליה על קדקדו,
ולימא הכי:
חד חד נחית בלע,
בלע נחית חד חד.
לאדראקלו לימא הכי:
ננעצתא כמחט ,ננעלתא כתריס,
שייא שייא* .
13

ובשן של שועל.
דעבדי לשינתא,
דחייא  למא דניי,
דמיתא  למא דלא ניי.

14

2

3

15

ובמסמר מן הצלוב.
דעבדי לזרפא.

סז:

16

4

האומר:
גד גדי ,וסנוק לא אשכי ובושכי 
יש בו משו דרכי האמורי;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
גד אינו אלא לשו עבודה זרה,
שנאמר )ישעיהו סה,יא(ַ " :הע ְֹר ִכים לַ ַּגד ׁ ֻשלְ ָחן".
17

משום רפואה,
דברי רבי מאיר.
‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
כל דבר שיש בו משו רפואה 
אי בו משו דרכי האמורי.
הא אי בו משו רפואה 
יש בו משו דרכי האמורי?
והתניא:
איל שמשיר פירותיו 
סוקרו בסיקרא ,וטוענו באבני;
בשלמא טוענו באבני  כי היכי דליכחוש חיליה;
אלא סוקרו בסיקרא  מאי רפואה קעביד!?
כי היכי דליחזייה אינשי וליבעו עליה רחמי,
כדתניא:
"וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָרא" )ויקרא יג,מה(,
צרי ,להודיע צערו לרבי,
ורבי יבקשו עליו רחמי.
5

6

7

19

18

20

הוא בשמה והיא בשמו 
יש בו משו דרכי האמורי.
21

דונו דני,
יש בו משו דרכי האמורי 
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אי ד אלא לשו עבודה זרה,
שנאמר )עמוס ח,יד(:
22

23

רון וְ ָא ְמר ּו ֵחי אֱ ל ֶֹה ָ
יך ָ ּדן".
" ַה ִּנ ׁ ְש ָּב ִעים ְּב ַא ׁ ְש ַמת ׁש ְֹמ ֹ

8

אמר ¯·:‡È
כמא תלינ כובסי בדיקלא?
כי האי תנא.

האומר:
לעורב  צרח,
ולעורבתא  שריקי והחזירי לי זנבי ,לטובה 
יש בו משו דרכי האמורי.
24

9

האומר:
שחטו תרנגול זה שקרא ערבית,
ותרנגולת זוקלז שקראה גברית 
יש בו משו דרכי האמורי.
25

תני תנא בפרק אמוראי קמיה ד¯·,ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
אמר ליה:
כולהו אית בהו משו דרכי האמורי,
לבר מהני:
10

11

26

12

רש"י
רש"י

 .‡ÏÁÈ˘Ï :'Ó‚ 1לכאב האוז ותולי באזנו:
 .‡˙È˘Ï 2יש שעשאו כדי שייש ויש כדי שלא ייש :
 .‡ÈÈÁ„ 3של ש שועל חי:
 .‡Ù¯ÈÊÏ 4נפח מכה דכל פרזלא זרי 2והאי מסי לזירפא:
 .‰‡ÂÙ¯ ÌÂ˘Ó Â· ˘È˘ 5שנראית רפואתו כגו שתיית כוס ותחבושת מכה
ופרכינ הא אי בו כו' כגו לחש שאי ניכר שיהא מרפא יש בו משו דרכי
האמורי בתמיה:
 .‰ÈÏÈÁ ˘ÂÁÎÈÏ„ 6שעל ידי שהוא שמ וכחו רב פירותיו נושרי :
 .È˘È‡ ‰ÂÈÊÁÈÏ„ 7ולסימנא עבדי ליה לאודעי דמשיר פירותיו:
 .‡ÓË ‡ÓË 8הוא עצמו אומר טמא רחקו מעלי:
 .ÈÒ·ÂÎ 9אשכול תמרי וסימ הוא שמשיר פירותיו:
 .È‡¯ÂÓ‡ ˜¯Ù· 10בפרק אחד ששנוי בתוספתא דמסכת שבת בהלכות דרכי
האמורי:
 .Ï''‡ 11רבי חייא לתנא:
 .Â‰· ˙È‡ Â‰ÏÂÎ 12כל השנויות ש אל תטעה לומר באחד מה אי בו משו
דרכי האמורי אלא בכול אתה שונה יש בו לבר מהני ב' אלו שאפרש ל:,

 .'ÂÎÂ ÌˆÚ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ 13ולחש דנעצתה כמחט אלו ב' לבד אי בה:
 .˙ÈÁ „Á „Á 14לחש הוא:
 .‡¯„‡Ï 15עצ של דג שישב לאד בושט:
 .‡ÈÈ˘ ‡ÈÈ˘ 16לחש הוא רד רד:
 .È„‚ „‚ ¯ÓÂ‡‰ 17התמזל מזלי:
 .‡Ï ˜ÂÒÂ 18עי 2אל תהי:
 .ÈÎ˘Â·Â ÈÎ˘‡ 19יו ולילה:
 .È¯ÂÓ‡‰ ÈÎ¯„ ÌÂ˘Ó Â· ˘È 20וכ בכול עד סו 2פירקא גרסינ הרי זה מדרכי
האמורי וה''ג בתוספ':
 .ÂÓ˘· ‡È‰Â ‰Ó˘· ‡Â‰ 21הוא ואשתו מחליפי שמותיה זה בזה בלילה
משו ניחוש:
 .È„ ÈÂ„ 22התחזקו חביותי:
 .Ô„ 23אינו חק האמורי אלא ע''ז ממש וחייב משו קורא בש ע"ז^:
 .Á¯ˆ ·¯ÂÚÏ ¯ÓÂ‡‰ 24כשהוא קורא אומר לו כ מפני שהוא מבשר בשורות
ולוחש לו לחש זה:
 .˙È·¯Ú ‡¯˜˘ 25איחר יותר משאר חביריו ול''נ שקרא כעורב:
 .˙È¯·‚ ‰‡¯˜˘ 26כתרנגול כמו קרא גברא )יומא כ:(:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

במה אשה יוצאה פרק ששי

קעו
קלח

האומר:
אשתה ואותיר ,אשתה ואותיר 
יש בו משו דרכי האמורי.

שבת

ועל כל כוס וכוס שהביא אמר:
חמרא וחיי לפו רבנ !
חיי וחמרא לפו רבנ ולפו תלמידיהו !

1

הדרן עלך במה אשה יוצאה

המבקעת ביצי בכותל בפני האפרוחי 
יש בו משו דרכי האמורי.
2

והמגיס בפני אפרוחי 
יש בו משו דרכי האמורי.
המרקדת ,והמונה שבעי ואחד אפרוחי ,
בשביל שלא ימותו 
יש בו משו דרכי האמורי.
המרקדת לכותח ,והמשתקת לעדשי,
והמצווחת לגריסי 
יש בו משו דרכי האמורי.
4

3

המשתנת בפני קדירתה,
בשביל שתתבשל מהרה 
יש בו משו דרכי האמורי;
אבל נותני קיס של תות ושברי זכוכית בקדירה,
בשביל שתתבשל מהרה;
ו ÌÈÓÎÁאוסרי בשברי זכוכית מפני הסכנה.
5

6

תנו רבנ :
נותני בול של מלח לתו ,הנר,
בשביל שתאיר ותדליק;
ונותני טיט וחרסית תחת הנר,
בשביל שתמתי ותדליק.
7

8

אמר ¯Óקלט :‡¯ËÂÊ
האי מא דמיכסי שרגא דמשחא ,ומגלי נפטא 
קעבר משו בל תשחית.

10

9

חמרא וחיי לפו רבנ 
אי בו משו דרכי האמורי.
מעשה ב¯· ‡·È˜Ú Èשעשה משתה לבנו,
11

רש"י

 .¯È˙Â‡Â ‰˙˘‡ 1כדי שתהא ברכה מצויה ביינו:
 .Ï˙ÂÎ· ÌÈˆÈ· ˙Ú˜·Ó‰ 2ואית דגרסי ביצי מקבעת לאחר שיצאו האפרוחי
מחזרת הקליפות במקל וקובעת בכותל לפניה וזהו לנחש שלא ימותו:
 .Á˙ÂÎÏ ˙„˜¯Ó‰ 3כשעושה כותח מרקדת .לפניו והוא ניחוש שיתחזק:
 .ÌÈ˘„ÚÏ ˙˜˙˘Ó‰ 4כשנותנת בקדרה משתקת את כל העומדי כדי שיתבשלו
ולגריסי מצווחת:
 5ה''ג ‡· .˙Â˙ Ï˘ ÌÒÈ˜ ÔÈ˙Â Ïמוריי''ר וחזק הוא כחומ %ומועיל לבשל ואי
זה לנחש:
 6ה''ג ‡· .˙ÈÎÂÎÊ È¯·˘· ÌÈÓÎÁ Â¯Ò‡ Ïאע''פ שמשו דרכי האמורי אי בו
אסרו חכמי מפני הסכנה שלא יבלע:
 .ÁÏÓ Ï˘ ÏÂ· 7מלא אגרו 2מלח בשביל שתאיר ותדליק שאי זה ניחוש אלא
מסייע ממש שהמלח צולל את השמ וימש ,אחר הפתילה:
 .˙ÈÒ¯ÁÂ ËÈË 8מצנני את השמ ואינו דולק מהר:
 .‡Á˘Ó„ ‡‚¯˘ ÈÒÎÓ„ 9שעושה לו כיסוי למעלה ממהר לידלק:
 .ËÙ 10כשמגלי אותו האור הול ,ונמש ,אליו ומבעיר:
 .ÈÈÁÂ ‡¯ÓÁ 11כשמוזגי ונותני כוס אומר כ לברכה בעלמא:
© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

דף סז:

כלל גדול פרק שביעי

קעז

פרק שביעי  -כלל גדול
משנה )א(:
כלל גדול אמרו בשבת:
כל השוכח עיקר שבת,
ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה 
אינו חייב אלא חטאת אחת;
היודע עיקר שבת,
ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה 
חייב על כל שבת ושבת;
היודע שהוא שבת,
ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה 
סח .חייב על כל * אב מלאכה ומלאכה;
העושה מלאכות הרבה מעי מלאכה אחת 
אינו חייב אלא חטאת אחת.
1

2

3

4

5

6

7

8

גמרא:
מאי טעמא תנא )כא ( :כלל גדול?
אילימא 
משו דקבעי למיתני )כא ג( :עוד כלל אחר,
תנא )כא ( :כלל גדול;
וגבי שביעית נמי 
9

10

רש"י

 .ÏÂ„‚ ÏÏÎ :'È˙Ó .ÏÂ„‚ ÏÏÎ – ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù 1בגמרא מפרש אמאי קרי ליה
גדול:
 .˙·˘ ¯˜ÈÚ ÁÎÂ˘‰ 2כסבור אי שבת בתורה:
 .˙Á‡ ˙‡ËÁ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ 3בגמרא )לקמ סט (:ילי 2לה שמירה אחת לשבתות
הרבה ושמירה לכל שבת ושבת ומסתברא דכי כתיב שמירה אחת לשבתות הרבה
כי האי גוונא כתיב דכולא חדא שגגה היא וקרב אשוגג קאתי:
 .˙·˘ ¯˜ÈÚ Ú„ÂÈ‰ 4שיש שבת בתורה ונאסרו בה מלאכות:
 .‰·¯‰ ˙Â˙·˘· ‰·¯‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ ‰˘ÚÂ 5על ידי שגגת שבת ששכח ששבת היו
מדקתני סיפא היודע שהוא שבת מכלל דרישא בדאי יודע שהוא שבת ועשה
מלאכות הרבה בשבתות הרבה בעני זה ולא נודע לו בינתי שחטא:
 .˙·˘Â ˙·˘ ÏÎ ÏÚ ·ÈÈÁ 6חטאת אחת לכל שבת ואע''פ שלא נודע לו בינתי
והעל אחד הוא אמרינ ימי שבינתי הויי ידיעה לחלק שא''א שלא שמע
בינתי שאותו היו הויא שבת אלא שלא נזכר לו במלאכות שנעשו בו ושגגה
קמייתא משו שבת הוא דהואי והא אתיידע ליה ביני ביני הלכ ,כל חדא שבת
חדא שגגה היא ומיהו על הרבה מלאכות שבכל שבת לא מיחייב אלא חדא
דכולה שבת חדא שגגה דהא לא שגג אמלאכות דיודע הוא שהמלאכות אסורות
אלא אשבת הוא דשגג:
 .‰·¯‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ ‰˘ÚÂ ˙·˘ ‡Â‰˘ Ú„ÂÈ‰ 7שלא ידע שהמלאכות הללו אסורות
ועשא כמה פעמי בכמה שבתות חייב על כל אב מלאכה חטאת אחת וא 2על
פי שחזר וכפלה בכמה שבתות כולה חדא שגגה היא דהא לא נודע לו בינתי
ולעני שגגת שבת הוא דאיכא למימר ימי שבינתי הויי ידיעה לחלק אבל
לעני שגגת מלאכות לא אמרו הכי דמשו הפסק ימי אי לו לדעת אלא א כ
ישב ועסק לפני חכמי בהלכות שבת ומיהו בחטאת אחת לא מיפטר על כל שבת
דשגגה לאו בשבת הויא אלא במלאכות ושגגות טובא הוו לשבת אחת ובגמרא
)לקמ ע (.ילי 2פעמי שהוא חייב על כל אחת ואחת ופעמי שאינו חייב אלא
אחת על כל שבת ומסתברא דחיובא בזדו שבת ושגגת מלאכות דאיכא שגגות
טובא ופטורא בשגגת שבת וזדו מלאכות דחדא שגגה היא:
 .‰Î‡ÏÓ ·‡ 8דנקט לאו למעוטי תולדות דה''ה לתולדות ובלבד שיהו תולדות
דשני אבות אלא למעוטי היכא דהוו ב' תולדות דאב אחד או אב ותולדה שלו
דאינו חייב אלא אחת כדקתני סיפא העושה מלאכות הרבה מעי מלאכה אחת
שתי תולדות של אב אחד אינו חייב אלא חטאת אחת דהרי הוא כעושה וחוזר
ועושה בהעל אחד ואי חילוק חטאות בהעל אחד אלא בגופי עבירה שאינ
דומי או בחילוק שבתות לעני שגגת שבת:
 .¯Á‡ ÏÏÎ „ÂÚ :'Ó‚ 9לקמ בפירקי )עה (:ולא כלל בו אלא ב' דברי כל
הכשר להצניע וכל שאינו כשר להצניע וכא כלל יותר ומשו הכי קרי להו גדול:

דף סח.

שבת

משו דקבעי למיתני )שביעית ז:ב( :עוד כלל אחר,
תנא )ש:א( :כלל גדול;
והא גבי מעשר 
דקתני )מעשרות א:א( :עודא כלל אחר,
ולא קתני ב כלל גדול!?
אמר ¯·:ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ È
שבת ושביעית דאית בהו אבות ותולדות 
תנא :כללג גדול,
מעשר דלית בה אבות ותולדות 
לא תנא  כלל גדול.
ול·¯ ˜,‡¯Ù
דתני :כלל גדול במעשר,
מאי אבות ומאי תולדות איכא!?
אלא לאו היינו טעמא 
גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית,
דאילו שבת 
איתא  בי בתלוש ,בי במחובר;
ואילו שביעית 
ד
במחובר  איתיה ,בתלוש  ליתיה;
וגדול עונשה של שביעית יותר מ המעשר,
דאילו שביעית 
איתא  בי במאכל אד ,בי במאכל בהמה;
ואילו מעשר 
במאכל אד  איתא ,במאכל בהמה  ליתא;
ול·¯ ˜,‡¯Ù
דתני :כלל גדול במעשר 
גדול עונשו של מעשר יותר משל פיאה,
דאילו מעשר 
איתא  בתאנה וירק;
ואילו פיאה 
ליתא  בתאנה וירק;
דתנ )פאה א:ד(:
כלל אמרו בפיאה:
כל שהוא אוכל ונשמר ,וגידולו מ האר,%
ולקיטתו כאחת ,ומכניסו לקיו 
חייב בפיאה;
11

12

13

14

15

17

16

18

19

רש"י

 .˙ÈÚÈ·˘ È·‚Â 10בפרק )בנות שוח(:
 .¯˘ÚÓ È·‚ 11בפ''ק דמסכת מעשרות:
 .˙Â·‡ ‰È· ˙È‡ 12ארבעי חסר אחת שהוצרכו למשכ ותולדות הדומות לכל
אחת הויא תולדות דידיה אבות דשביעית זריעה וקצירה וזמירה ובצירה דכתיב
תולדות שאר עבודות שבשדה וכר כדאמרינ במועד קט בפ''ק )ג:(.
 .‡˙„ ‡¯Ù˜ ¯·ÏÂ 13בתוספתא דידיה במעשר מאי אבות כו':
 .‡ÓÚË ÂÈÈ‰ Â‡Ï ‡Ï‡ 14משו אבות ותולדות אלא דבר שנאמר בו כלל
ועונשו גדול מדבר אחר שנאמר בו כלל תני ביה כלל גדול:
 .‡˙È‡ ˙·˘ 15לאיסור דידה בי בדבר שהיה תלוש מבעוד יו כגו טוח ולש
בי בדבר שמחובר משקדש היו:
 .˙ÈÚÈ·˘ ÂÏÈ‡Â 16בדבר שהיה מחובר משקדש שביעית איתא אבל בדבר שהיה
תלוש לפני שביעית ליתא:
17
˘· .˙ÈÚÈנמי איתיה במאכל בהמה דכתיב ולבהמת ,ולחיה וגו' )ויקרא כה(
מעשר ליתיה במאכל בהמה דמדאורייתא דג תירוש ויצהר כתיב ורבנ תקו
פירות האיל וירק דמאכל אד כדקתני כל שהוא אוכל כו':
 .˜¯ÈÂ ‰‡˙· ‰È˙È‡ 18מדרבנ :
 .'ÂÎ ÏÎÂ‡ ‡Â‰˘ ÏÎ 19דגבי פיאה קציר כתיב מה קציר מיוחד שיש בו כל אלו:
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כלל גדול פרק שביעי

קעח

אוכל 
למעוטי ספיחי סטיס וקוצה;
ונשמר 
למעוטי הפקר;
וגידולו מ האר %
למעוטי כמיהי ופטריות;
ולקיטתו כאחת 
למעוטי תאנה;
ומכניסו לקיו 
למעוטי ירק;
ואילו גבי מעשר תנ )מעשרות א:א(:
כלל אמרו במעשר:
כל שהוא אוכל ,ונשמר ,וגידולו מ האר %
חייב במעשר;
ואילו לקיטתו כאחת ומכניסו לקיו  לא תנ .
1

דף סח:

שבת

הכיר ולבסו 2שכח,
וכל שכ הא!?
מאי היודע עיקר שבת?
סח :מי שהיה יודע עיקרה של שבת ושכחה* .

2

3

ה

כל השוכח עיקר שבת.
¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו:
מתניתי 
ז
בתינוק שנשבה לבי הגוי,ו וגר שנתגייר בי הגוי;
אבל הכיר ולבסו 2שכח 
חייב על כל שבת ושבת.
4

5

6

תנ )כא (:
כלח השוכח עיקר שבת;
לאו מכלל דהויא ליה ידיעה מעיקרא!?
לא,
מאי  כל השוכח עיקר שבת?
דהיתה שכוח ממנו עיקרה של שבת.
7

אבל הכיר ולבסו 2שכח  מאי?
חייב על כל שבת ושבת?
אדתני )כא (:
היודע עיקר שבת,
ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה 
חייב על כל שבת ושבת;
ליתני 
8

אבל לא שכחה מאי?
חייב על כל אבט מלאכה ומלאכה?
אדתני )כא (:
היודע שהוא שבת,
ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה 
חייב על כל מלאכה ומלאכה;
ליתני 
היודע עיקר שבת,
וכל שכ הא!?
9

10

11

אלא מתניתי  בהכירי ולבסו 2שכח,
יא
וד¯· ו˘ Ï‡ÂÓהכי איתמר:
¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו:
יג
אפילו תינוק שנשבה לבי הגוי,יב וגר שנתגייר בי הגוי 
כהכיר ולבסו 2שכח דמי ,וחייב.
12

ו¯· ÔÁÂÈ Èו¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èדאמרי תרוייהו:
דוקא הכיר ולבסו 2שכח,
טו
אבל תינוק שנשבה לבי הגוי,יד וגר שנתגייר בי הגוי 
פטור.
מיתיבי:
כלל גדול אמרו בשבת:
כל השוכח עיקר שבת,
ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה,
אינו חייב אלא חטאתטז אחת;
כיצד?
יח
תינוק שנשבה לבי הגוי,יז וגר שנתגייר בי הגוי,
ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה,
אינו חייב אלא חטאת אחת,
וחייב על הד אחת ,ועל החלב אחת,
ועל עבודה זרה אחת;
ו Ê·ÂÓפוטר;
וכ ,היה  Ê·ÂÓד לפני ¯·:‡·È˜Ú È
הואיל ומזיד קרוי חוטא ,ושוגג קרוי חוטא,
מה מזיד  שהיתה לו ידיעה,
13

14

15

רש"י

 .‰ˆÂ˜Â ÒÈËÒ ÈÁÈÙÒ ÈËÂÚÓÏ 1שעומדי לצבע להכי נקט ספיחי דאי דר,
ללוקט בשנה שנזרעי אלא לסו 2ד' וה' שני שהשרשי מתפשטי באר%
ומשביחי ושורש שלה עיקר והא דנקט הני ולא נקט שאר מיני שאינ ראוי
לאכילה משו דאיידי דגבי שביעית תני להו דיש לה שביעית נקט הכא דבפיאה
ומעשר ליתנהו לשו רבינו הלוי סטיס ווישד''א קוצ' וורנצ''א::
 .˜¯È ÈËÂÚÓÏ ÌÂÈ˜Ï ÂÒÈÎÓÂ 2כגו לפת וקפלוטות:
 .Ô˙ ‡Ï „Á‡Î Â˙ËÈ˜ÏÂ ÌÂÈ˜Ï ÂÒÈÎÓ ÂÏÈ‡Â 3דכי תקו רבנ אדידהו לא פלוג
בפירות האיל ובירק בי מי למי :
 .ÔÈ˙È˙Ó 4דפטר בחד חטאת:
 .‰·˘˘ ˜ÂÈ˙· 5ולא ידע שבת מעול:
 .ÁÎ˘ ÛÂÒ·ÏÂ ¯ÈÎ‰ Ï·‡ 6הוה ליה כשוכח שהיו שבת ויודע עיקר שבת
וחייב על כל שבת ושבת:
 .ÂÓÓ ‰ÁÂÎ˘ ‰˙È‰˘ 7מעול:
 .ÁÎ˘ ÛÂÒ·ÏÂ ¯ÈÎ‰ È˙Ï 8דחייב ואע''ג דליכא למימר ימי שבינתי הוויי
ידיעה לחלק וכ''ש הא דאיכא למימר שימי שבינתי הוויי ליה ידיעה לחלק:

רש"י

 .‰ÁÎ˘ ‡Ï Ï·‡ 9לעיקר שבת אלא ששכח שהיו שבת מאי:
 .‰Î‡ÏÓ ·‡ ÏÎ ÏÚ ·ÈÈÁ 10דע''כ אי הוה סבירא ליה דאינו חייב אלא אחת
לכל שבת ושבת הוה ליה למיכר ,ולמיתני הכי מי שידע עיקר שבת ושכחה וכ
היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת:
 .˙·˘ ¯˜ÈÚ Ú„ÂÈ‰ È˙ÈÏ 11דהוה שגגת שבת וזדו מלאכות הרבה חייב על כל
מלאכה אע''ג דבכל שבת ליכא אלא חדא שגגה וכ''ש שגגת מלאכות וזדו שבת
דאיכא שגגות הרבה:
 .ÈÓ„ ÁÎ˘ ÛÂÒ·ÏÂ ¯ÈÎ‰Î 12ומתניתי איצטרי ,למינקט הכיר ולבסו 2שכח
דלא תימא חייב על כל שבת ושבת:
 .¯ÂËÙ 13דקסברי רבי יוחנ ור''ל אומר מותר אנוס הוא ולא שגגה היא:
 .Ì„‰ ÏÚ ·ÈÈÁÂ 14שאכל כל ימיו אחת וכ על כל דבר כרת שבתורה:
 .‡ËÂÁ ÈÂ¯˜ „ÈÊÓ 15דכתיב )ויקרא ה( בשבועת העדות נפש כי תחטא ושמעה
וגומר ולא כתיב ביה ונעל:
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כלל גדול פרק שביעי

קעט

א 2שוגג  שהיתה לו ידיעה;
אמר לו ¯·:‡·È˜Ú È
הריני מוסי 2על דברי,,
אי מה מזיד  שהיתה הידיעה בשעת מעשה,
א 2שוגג  שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה;
אמר לו :ה  ,וכל שכ שהוספת;
אמר לו :לדברי ,אי זה קרוי שוגג אלא מזיד;
קתני מיהא  כיצד? תינוק,
בשלמא ל¯· ו˘  Ï‡ÂÓניחא,
אלא ל¯· ÔÁÂÈ Èו  ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯Ïקשיא!?
אמרי ל ÔÁÂÈ È·¯ ,ו¯:˘È˜Ï ˘È
לאויט מי איכא  Ê·ÂÓדפטר?
אנ דאמרינ כ.Ê·ÂÓ
1

2

3

4

5

מאי טעמיהכ ד?Ê·ÂÓ
דכתיב )במדבר טו,כט(:
6

" ּת ֹו ָרה ַא ַחת יִ ְהיֶה לָ ֶכם לָ ע ֶֹׂשה ִּב ׁ ְשגָ גָ ה",
וסמי ,ליה )ש,ל(:
"וְ ַה ּנ ֶֶפ ׁש אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ֶׂשה ְּביָד ָר ָמה",
הקיש שוגג למזיד,
מה מזיד  שהיתה לו ידיעה,
א 2שוגג  שהיתה לו ידיעה.
כא
ו¯·?!Ô
כג
ההואכב כדמקרי ליה ¯· ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È Èלבריה:
" ּת ֹו ָרה ַא ַחת יִ ְהיֶה לָ ֶכם לָ ע ֶֹׂשה ִּב ׁ ְשגָ גָ ה" )ש,כט(,
סט .וכתיב )ש,כב(* :
"וְ ִכי ִת ׁ ְש ּג ּו וְ לֹא ַתעֲ ׂש ּו ֵאת ָּכל ַה ִּמ ְצ ֹות ָה ֵא ּ ֶלה",
וכתיב )ש,ל(:
"וְ ַה ּנ ֶֶפ ׁש אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ֶׂשה ְּביָד ָר ָמה",
הוקשו כול לעבודה זרה,
מה להל 
דבר שחייבי כד על זדונו כרת ,ועל שגגתוכה חטאת,
א 2כל 
7

8

9

10

11

דף סט.

שבת

דבר שחייבי על זדונו כרת ,ועל שגגתו חטאת.
ואלא  ,Ê·ÂÓשגגה במאי?
כגו ששגג בקרב .
ו¯·?!Ô
שגגת קרב  לא שמה שגגה.
14

13

15

16

ו¯· ,Ôשגגה במאי?
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
כגו כו ששגג בכרת,
א 2על פי שהזיד בלאו;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
עד שישגוג בלאו וכרת.
אמר ¯·‡:
מאי טעמיהכז ד¯·?˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
אמר קרא )ויקרא ד,כב(:
"אֲ ׁ ֶשר לֹא ֵת ָע ֶׂשינָ ה ִּב ׁ ְשגָ גָ ה וְ ָא ׁ ֵשם",
עד שישגוג בלאו וכרת שבה.
17

18

19

כח

תנ )כא ב(:
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת;
והוינ בה:
מנינא למה לי?
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שא עשא כול בהעל אחד 
חייב על כל אחת ואחת;
היכי משכחת לה?
בזדו שבת ,ושגגת מלאכות;
בשלמא ל¯· ÔÁÂÈ Èדאמר:
כגו כט ששגג בכרת,
א 2על פי שהזיד בלאו,
משכחת לה כגו 
20

21

22

23

1

12

רש"י

 .ÍÈ¯·„ ÏÚ ÛÈÒÂÓ ÈÈ¯‰ 1כלומר א כ ,באת לדרוש ג''ש ללמד שוגג ממזיד
בא ואוסי 2ג אני על דברי ,עוד ובה תראה א יעמדו דברי:,
 .‰˘ÚÓ ˙Ú˘· ‰ÚÈ„È ÂÏ ‰˙È‰˘ ‚‚Â˘ Û‡ 2תחייבהו ג בזו חטאת:
 .˙ÙÒÂ‰˘ ˘''Î 3על דברי והרי אתה מסייעני וג בזו אני אומר שהוא חייב
ולקמ מפרש במאי שגג:
 .‡‰ÈÓ È˙˜ 4רישא תינוק שנשבה לבי הגוי^ חייב:
 .‡ÁÈ Ï‡ÂÓ˘Â ·¯Ï ‡ÓÏ˘· 5דאינהו נמי מחייבי ואיכא לאוקמי דהוא הדי
להכיר ולבסו 2שכח כי מתניתי וברייתא דקתני תינוק היא גופא איצטרי,
לאשמעינ פלוגתא דמונבז ורבנ :
 .Ê·ÂÓ„ ‡ÓÚË È‡Ó 6אבני אב ודאי לא סמי ,למיעבד שוגג דומיא דמזיד
דהאי שוגג חילו 2דמזיד וליכא לדמויינהו דהאי חייב והאי פטור:
 .‚‚Â˘ ˘È˜Ó 7לעני חטאת למזיד לעני כרת וא 2על גב דלא דמי ע''כ הקיש
הכתוב:
 .Ô·¯Â 8ה ,הקישא בעיא לכדרבי יהושע ב''ל:
 .ÌÎÏ ‰È‰È ˙Á‡ ‰¯Â˙ 9גבי קרב ע''ז כתיב בפרשת שלח ל ,אנשי:
 .‰Ï‡‰ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ˙‡ Â˘Ú˙ ‡ÏÂ Â‚˘˙ ÈÎÂ 10וילפינ בהוריות )ח (.זו ע''ז
שהיא שקולה ככל המצות וכתיב תורה אחת כל התורה במשמע:
 .Â˘˜Â‰ 11קרבנות של שגגות של כל עבירות לשל ע''ז מה ע''ז קרב שלה אינו
בא אלא על עבירה גמורה שחייב על זדונו כרת דסמי ,ליה והנפש אשר תעשה
ביד רמה ונכרתה:

רש"י

 .ÏÎ Û‡ 12התורה אי מביאי חטאת אלא על דבר שזדונו כרת:
 .Ê·ÂÓ ‡Ï‡Â 13דאמר לעיל דמי שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה חייב חטאת:
 .È‡Ó· ‚‚˘„ 14הא גבי חטאת שגגה כתיב:
 .Ô·¯˜· ‚‚˘„ 15דיודע שחייב על זדונו כרת אבל אינו יודע שחייב עליה
חטאת:
 .‰‚‚˘ ‰Ó˘ ‡Ï 16עד ששגג בעבירה עצמה:
 .Ô·¯Â 17דבעו שגגה בעבירה עצמה שגגה במאי קאמרי שגגה בכולה מילתא
בלאו וכרת או בכרת לחודיה:
 .Â‡Ï· „ÈÊ‰˘ ‚''Ú‡ ˙¯Î· ‚‚˘˘ ÔÂÈÎ 18שאז הקרב על הכרת הוא בא
כדאמר לעושה בשגגה וסמי ,ליה והנפש אשר תעשה וגו':
 .‰È˘Ú˙ ‡Ï 19היינו לאו:
 .ÈÏ ‰ÓÏ ‡ÈÓ 20ליתני אבות מלאכות הזורע והחורש כו' למה לי למיתנא
ארבעי חסר אחת ליתנינהו ואנ ידעינ דמ' חסר אחת איכא:
 .'ÂÎ ÔÏÂÎ Ô‡˘Ú Ì‡˘ 21וסימנא בעלמא אשמעינ לידע כמה חטאות חייב על
חילול שבת אחת:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ 22דמיחייב ע''כ לא משכחת לה אלא בזדו שבת דיודע
שהוא שבת ושגגת מלאכות דאינו יודע שהמלאכות הללו אסורות דאי בזדו
מלאכות ושגגת שבת דיודע שה אסורות בשבת אבל שכח שהיו שבת הא תנ
דאינו חייב אלא אחת לכל שבת וזדו שבת לא הוי אא''כ יודע אחת מהלכותיה
דאי לא ידע בחדא מינייהו אי שבת חלוק לו משאר ימי וזה ששגג בכול אי
כא זדו שבת:
 .ÔÁÂÈ '¯Ï ‡ÓÏ˘· 23דאמר שגגת כרת שמה שגגה:
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קפ

דידע לה לשבת בלאו;
אלא ל¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
עד שישגוג בלאו ובכרת,
דידע ליה לשבת במאי!?
דידעה בתחומי ,
ואליבא ד¯·.‡·È˜Ú È

דף סט:

שבת

והכא  מייתי,
סט :כי שגג בקרב  נמי ליחייב,
קא משמע ל .

*

12

2

3

מיתיבי:
איזהו שגגת שבועת ביטוי לשעבר?
שא אמר יודע אני ששבועה זו אסורה,
אבל איני יודע א חייבי עליה קרב או לא 
חייב!?
הא מני?
 Ê·ÂÓהיא.
13

4

14

מא תנא להא דתנו רבנ :
שגג בזה ובזה  זהו שוגג האמור בתורה,
הזיד בזה ובזה  זו היא מזיד האמור בתורה;
שגג בשבת והזיד במלאכות,
או ששגג במלאכות והזיד בשבת,
או שאמר:
יודע אני שמלאכה זו אסורה,
אבל איני יודע שחייבי עליה קרב או לא,
חייב;
כמא ?
כ.Ê·ÂÓ
5

6

7

אמר ‡·:ÈÈ
הכל מודי בשבועת ביטוי,
שאי חייבי עליה קרב עד שישגוג בלאו שבה.
הכל מודי מא ?
¯·.ÔÁÂÈ È
פשיטא!
כי קאמר ¯·,ÔÁÂÈ È
היכא דאיכא כרת,
אבל הכא דליכא כרת  לא!?
סלקא דעת ,אמינא 
הואיל וחידושל הוא,
דבכל התורה כולה  לא אשכח לאו דמייתי עליה קרב ,
8

15

16

17

לישנא אחרינא:
מני?
אילימא  ;Ê·ÂÓ
פשיטא,
השתא בכל התורה דלאו חידוש הוא אמר:
שגגת קרב שמה שגגה,
הכא דחידוש הוא לא כל שכ !?
אלא לאו  ¯· Ôהיא,
ותיובתא ד‡·?!ÈÈ
תיובתא.

9

10

11

ואמר ‡·:ÈÈ
הכל מודי בתרומה שאי חייבי עליה חומש,
עד שישגוג בלאו שבה.
הכל מודי מא ?
¯·.ÔÁÂÈ È
פשיטא!
כי אמר ¯·  ÔÁÂÈ Èהיכא דאיכא כרת,
היכא דליכא כרת  לא!?
18

19

רש"י

רש"י

 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó 1זדו שבת בלאוי ושגגת מלאכות בכריתות דיודע לה לשבת
שהוזהר על הלאוי או של כול או של אחת מה :
 .È‡Ó· ˙·˘Ï ‰Ï Ú„È„ 2הלא בכול שגג כסבור שכל ל''ט מלאכות מותרות:
 .ÔÈÓÂÁ˙· 3דאינ בקרב :
 .‡·È˜Ú '¯„ ‡·ÈÏ‡Â 4דאמר במסכת סוטה תחומי דאורייתא נינהו דתנ בו
ביו דרש רבי עקיבא ומדות מחו %לעיר כו':
 .‰¯Â˙· ¯ÂÓ‡‰ ‚‚Â˘ Â‰Ê 5כלומר היכא דשגג בשבת ובמלאכות אי כא לא
די ולא דיי לקנתר ואי ל ,שוגג כזה:
 .‰Ê·Â ‰Ê· „ÈÊ‰ 6אי ל ,מזיד כזה:
 .Ô‰Ó ˙Á‡· ‚‚˘ 7א 2זה שוגג וחייבי עליה קרב :
 .ÈÂËÈ· ˙ÚÂ·˘ 8שאוכל ולא אוכל שאכלתי ולא אכלתי חייב עליה קרב וכתיב
ביה ונעל דהיינו שוגג הכל מודי בשוגג שלה דא נשבע שלא אוכל ואכל
אינו חייב אלא א כ שכח שבועתו כשאכל דהשתא שגג בלאו שבה:
 .ÔÁÂÈ È·¯ Ô‡Ó ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 9כלומר על כרחי אביי לאו אפלוגתא דמונבז
ורבנ קאי דלישמעינ דמודה מונבז בהא )דהא( שגגת קרב לא הויא שגגה
דמהיכא תיתי והא ק''ו היא השתא בכל התורה כולה דליכא חידוש בקרב דידהו
אמר מונבז דמיחייב בשגגת קרב הכא דחידוש הוא דאי בה כרת ומביא קרב
עליה לא כ''ש אלא לרבנ קאמר ואפלוגתא דר''י ור''ל קאי ומא הכל מודי ר''י
דא 2על גב דבעלמא קאמר א 2על פי שהזיד בלאו הכא בעינ שישגוג בלאו:
 .‡ËÈ˘Ù 10כיו דאליבא דרבנ איפליג דאמרי שגגת קרב לאו שגגה היא אי
בלאו שלה הזיד במאי שגג דע''כ לא קאמר ר''י בעלמא אלא במקו כרת דשגג
בכרת:
 .‡ÈÓ‡ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ 11בשבועת ביטוי נמי קאי רבי יוחנ במילתיה דא 2על פי
שהזיד בלאו ודקשיא ל ,במאי שגג שגג בקרב דהואיל וחידוש מודו ביה רבנ :

 .Ï''Ó˜ 12אביי דמודה רבי יוחנ בה דבעינ שגגת לאו דאי הזיד בלאו תו ליכא
שגגה דבהא נמי פליגי רבנ אמונבז ואמרי דאי שגגת קרב שגגה:
 .¯·Ú˘Ï ÈÂËÈ· ˙ÚÂ·˘ Â‰ÊÈ‡ 13בשלמא להבא כגו שלא אוכל משכחת לה
כגו שנתעלמה השבועה ואכל אלא לשעבר כגו שאכלתי והוא לא אכל אי כא
שוגג דאי כסבור שאכל בשעה שנשבע אינו חייב קרב דתניא בשבועות )פ''ג כו(.
האד בשבועה פרט לאנוס כלומר האד בשבועה שיהא אד בשעת שבועה
שתהא דעתו עליו בשעת שבועה ופרשינ לה הת לאפוקי כי האי גוונא
ומהשתא לא משכחת שגגה אלא בקרב :
 .¯˜˘Ï Ú·˘ È‡˘ È‡ Ú„ÂÈ ¯Ó‡ 14ונזהרתי על כ:,
 .'ÂÎ Ú„ÂÈ ÈÈ‡ Ï·‡ 15דאי בנתעלמה ממנו אזהרת שבועה אי ל ,אונס בשעת
שבועה כזה:
 .·ÈÈÁ 16אלמא מודו ביה רבנ דמיחייב אשגגת קרב :
 .‡È‰ Ê·ÂÓ ÈÓ ‡‰ 17דאמר נמי בעלמא שמה שגגה אבל לרבנ דפליגי עליה
לית להו ביטוי לשעבר דסברי כר' ישמעאל דאמר בשבועות אינו חייב אלא על
העתיד לבא )ש כה (.יש גורסי הא מני מונבז פשיטא השתא בכל התורה אמר
מונבז שגגת קרב שמה שגגה הכא דחידוש הוא לא כ''ש אלא לאו רבנ תיובתא
דאביי תיובתא ולא נהירא לי דמאי פשיטותא הא איצטרי ,לאשמעינ דחלוקה
שגגה זו משאר שגגות דאילו בכל התורה למונבז בי ששגג בקרב בי ששגג
בלאו וכרת שמה שגגה וכא בלשעבר א שגג בלאו שבה לאו שגגה היא דכתיב
האד בשבועה:
 .‰ÓÂ¯˙· ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 18זר שאכל תרומה בשוגג משל חומש על שגגתו
דכתיב )ויקרא כב( ואיש כי יאכל קדש בשגגה אבל מזיד אי מוסי 2חומש וחייב
מיתה בידי שמי דכתיב )ש( ומתו בו כי יחללוהו וסמי ,ליה וכל זר לא יאכל
קדש:
 .‰·˘ Â‡Ï· 19כסבור חולי ואי כא לאו:
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קפא

מהו דתימא?
מיתה במקו כרת עומדת,
וכי שגג במיתה  נמי ליחייב,
קא משמע ל .
¯·‡ אמר:
מיתה במקו כרת עומדת,
וחומש במקו קרב קאי.
1

דף סט:

שבת

אלא,
כל יו ויו עושה לו פרנסתו,
אפילו ההוא יומא.
וההוא יומא במאי מינכר ליה?
בקידושא ואבדלתא.
11

2

לג

3

ואמר ¯·‡:
א היה מכיר מקצת היו שיצא בו 
עושה מלאכה כל היו כולו.
פשיטא!?
מהו דתימא?
כיו דשבת  לא נפיק,
במעלי שבתא  נמי לא נפיק,
והאי בחמשהלד בשבתא  נפיק,
לישתרי ליה למיעבד מלאכה תרי יומי,
קא משמע ל 
זימני דמשכח שיירתא ,ומקרי ונפיק.
12

אמר ¯· :‡Â‰
היה מהל ,במדבר ,ואינו יודע אימתי שבת 
מונה ששה ימי ומשמר יו אחד;
 ·¯ ¯· ‡ÈÈÁאומר:
משמר יו אחד ומונה ששה.
במאי קמיפלגי?
מר סבר  כברייתו של עול,
ומר סבר  כאד הראשו .
מיתיבי:
היה מהל ,בדר ,,ואינו יודע אימתי שבת 
משמר יו אחד לששה;
מאי לאו 
מונה ששה ומשמר יו אחד!?
לא,
משמר יו אחד ומונה ששה.
אי הכי 
משמר יו אחד לששה?
משמר יו אחד ומונה ששה מיבעי ליה!
ועוד ,תניא:
לא
היה מהל ,במדבר ,ואינו יודע אימתי שבת 
מונה ששה ומשמר יו אחד;
תיובתא ד‡ÈÈÁלב ·¯ ¯·!?
תיובתא.
4

5

6

7

8

13

היודע עיקר שבת.
מנהני מילי?
אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
תרי קראי כתיבי,
14

"וְ ׁ ָש ְמר ּו ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת" )שמות לא,טז(,
וכתיב )ויקרא כו,ד(:
"וְ ֶאת ׁ ַש ְּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו",
הא כיצד?
"וְ ׁ ָש ְמר ּו ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת" 
שמירה אחת לשבתות הרבה,
"וְ ֶאת ׁ ַש ְּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו" 
שמירה אחת לכל שבת ושבת.
מתקי 2לה ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
אדרבה ,איפכא מסתברא!
"וְ ׁ ָש ְמר ּו ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת" 
שמירה אחת לכל שבת ושבת,
15

16

ואמר ¯·‡:
בכל יו ויו עושה לו כדי פרנסתו,
בר מההוא יומא.
וההוא יומא לימות!?
דעביד מאתמול שתי פרנסות.
ודילמא מאתמול שבת הואי!?
9

רש"י
11

10

רש"י

 .‰˙ÈÓ 1דכתיב בתרומה:
 .˙¯Î ÌÂ˜Ó· 2דשאר עבירות:
 .˘ÓÂÁÂ 3דשגגת תרומה במקו קרב דשגגת שאר עבירות ולרבי יוחנ מיחייב
חומש אשגגת מיתה:
 .'Â ‰ÂÓ 4מיו שש אל לבו שכחתו ומשמר השביעי:
 .'Â ‰ÂÓÂ „Á‡ ÌÂÈ ¯Ó˘Ó 5וכל יו שש אל לבו אינו משמר דשמא עשה
מלאכה אבל יו המחרת משמר ולקמ מפרש דבהנ ,דאינו משמר לא עביד נמי
מלאכה אלא כדי פרנסת היו:
 .ÌÏÂÚ Ï˘ Â˙ÈÈ¯·Î 6ימי חול נמנו תחלה:
 .ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡Î 7שנברא בע''ש ויו ראשו למנינו שבת היה:
 .‰˘˘Ï „Á‡ ÌÂÈ 8משמע לו' שעברו:
 .˙ÂÓÈÏ ‡ÓÂÈ ‡Â‰‰Â 9בתמיה:
 .‰Â‰ ˙·˘ ÏÂÓ˙‡ ‡ÓÏ„Â 10ונמצא מחלל שבת שלא לפקוח נפש:

·˜„ .‡˙Ï„·‡Â ‡˙˘Âלזכרו בעלמא שיהא לו ש יו חלוק משאר ימי ולא
תשתכח שבת ממנו:
 .Â· ‡ˆÈ˘ ÌÂÈ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÎÓ ‰È‰ Ì‡ 12לא שזכר איזה יו בשבת היה אלא זכור
שהיו יו שלישי ליציאתו או רביעי ליציאתו ומתו ,כ ,ידע שמונה ליציאתו
עושה מלאכה כל יו ח' וכ לעול ודאי זהו יו שיצא בו וקי ליה דבשבת לא
יצא שהרי בישוב לא שכח את השבת:
 .˜ÈÙ ‡Ï ÈÓ ‡˙·˘ ÈÏÚÓ· 13דאי דר ,לצאת מפני כבוד השבת ועל כ כל
יו ח' וט' ליציאתו לישתרו דליכא לספוקינהו בשבת:
 .ÈÏÈÓ È‰ ‡Ó 14שיש מחלל בשבתות הרבה וחייב אחת על כול ויש מחלל
וחייב על כל שבת:
 15הכי גרסינ  .˙Á‡ ‰¯ÈÓ˘ ˙·˘‰ ˙‡ Ï‡¯˘È È· Â¯Ó˘Â „ˆÈÎ ‡‰לשבתות
הרבה ואת שבתותי תשמורו שמירה לכל שבת ושבת .דקרא קמא חדא שבת הוא
דחשיב משמע שאינו מקפיד אלא על האחת והכא כתיב את שבתותי אכולהו
קפיד ולא מסר אלא לחכמי להודיע מסברא האי בשכח עיקר שבת דחדא
שגגה היא והאי בשוכח שהיו שבת אבל יודע עיקר שבת דאיכא למימר ימי
שבינתי ]הויי [ ידיעה לחלק:
 .‡¯·˙ÒÓ ‡ÎÙÈ‡ 16ושמרו בני ישראל את השבת משמע שמירה אחת לשבת
אחת ואת שבתותי תשמורו ב' שבתות ואינו מזהיר אלא על שמירה אחת ובי רב
נחמ ובי רב נחמ בר יצחק לא פליגי אלא במשמעותא מאי דילי 2מר מהאי
קרא ילי 2מר מאיד:,
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קפב

"וְ ֶאת ׁ ַש ְּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו" 
שמירה אחת לשבתות הרבה!?
ע.

דף ע.

שבת

אכה" )ש,ב(,
שה ְמלָ ָ
" ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ֵת ָע ֶׂ
דברי ,הדבריֵ " ,א ּ ֶלה ַה ְ ּד ָב ִרים",
אלו שלשי ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסיני;
יכול 
עשא כול בהעל אחד אינו חייב אלא אחת;
תלמוד לומר:
" ּ ֶב ָח ִר ׁיש ּו ַב ָ ּק ִציר ִּת ׁ ְש ּבֹת" )ש לד,כא(;
ועדיי אני אומר:
על חרישה ועל הקצירה חייב שתי,
ועל כול אינו חייב אלא אחת,
תלמוד לומר:
"לֹא ְת ַבעֲ ר ּו ֵא ׁש" )ש לה,ג(,
הבערה בכלל היתה,
ולמה יצאת?
להקיש אליה ,ולומר ל ,
מה הבערה  שהיא אב מלאכה וחייבי עליה בפני עצמה,
א 2כל  שהוא אב מלאכה חייבי עליה בפני עצמה!?
˘ Ï‡ÂÓסבר לה כ¯· ÈÒÂÈ Èדאמר:
הבערה ללאו יצאת,
דתניא:
הבערה ללאו יצאת,
דברי ¯·;ÈÒÂÈ È
¯· Ô˙ Èאומר:
לחלק יצאת.
9

היודע שהוא שבת.
מאי שנא רישא,
ומאי שנא סיפא?
לה
אמר ¯· :‡„ÒÁ
כא  מידיעת שבת הוא פורש,
וכא  מידיעת מלאכה הוא פורש.
אמר ליה ¯· :ÔÓÁ
כלו פריש משבת אלא משו מלאכות,
וכלו פריש ממלאכות אלא משו שבת!?
*

1

2

3

4

אלא אמר ¯· :ÔÓÁ
קרב דחייב רחמנא אמאי? אשגגה,
הת  חדא שגגה,
הכא  טובא שגגות הויי .

10

11

12

13

14

15

חייב על כל אבלו מלאכה ומלאכה.
חילוק מלאכות מנל ?
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
מות י ּו ָמת",
יה ֹ
אמר קרא )שמות לא,יד(ְ " :מ ַחלְ לֶ ָ
התורה רבתה מיתות הרבה על חילול אחד.
האי במזיד כתיב!?
א אינו עני למזיד,
דכתיב )ש לה,ב(:
לז
אכה י ּו ָמת",
בו ְמלָ ָ
" ָּכל ָהע ֶֹׂשה ֹ
תנהו עני לשוגג,
ומאי "י ּו ָמת" )ש לא,יד(? "י ּו ָמת" בממו .
5

6

7

ותיפוק ליה חילוק מלאכות מהיכא דנפקא ליה ל¯·,Ô˙ È
דתניא:
¯· Ô˙ Èאומר:
יכם ְּב ֹיום ַה ּ ׁ ַש ָּבת" )ש לה,ג(,
"ל ֹא ְת ַבעֲ ר ּו ֵא ׁש ְּבכֹל מ ׁ ְֹשב ֵֹת ֶ
מה תלמוד לומר?
לפי שנאמר )ש,א(:
8

ש ָר ֵאל...
"וַ ּי ְַק ֵהל מ ׁ ֶֹשה ֶאת ָּכל עֲ ַדת ְּב ֵני יִ ְ ׂ
ֵא ּ ֶלה ַה ְ ּד ָב ִרים" וגו'...
רש"י

 .‡˘È¯ ‡˘ È‡Ó 1דשגגת שבת וזדו מלאכות לא מיחייב אלא אחת לכל שבת
וסיפא דזדו שבת ושגגת מלאכות חייב על כל מלאכה ומלאכה:
 .˘¯ÂÙ ‡Â‰ ˙·˘ ˙ÚÈ„ÈÓ Ô‡Î 2רישא כי אמרו ליה שבת הוא פורש מ
המלאכה ומכיר שחטא ועל כ ,הוא מביא קרב הלכ ,שגגת שבת היא ועל
השבת הוא צרי ,להביא:
 .˘¯ÂÙ ‡Â‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ ˙ÚÈ„ÈÓ Ô‡Î 3כי אמרי ליה שבת הוא לא פריש דהא נמי
ידע וכי אמרי ליה מלאכה חשובה היא זו פריש הלכ ,על מני המלאכות יביא:
 .ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ˙·˘Ó ˘È¯Ù ÌÂÏÎ 4דכי אודעיה שבת הוא הכיר שחטא על
המלאכות וכלו פריש ממלאכה כלומר ע''י ידיעת המלאכות אלא משו שבת
דכי אמרו ליה מלאכות ה הכיר שחילל שבת:
 .˙ÂÎ‡ÏÓ ˜ÂÏÈÁ 5שגופי מלאכות מתחלקי לחטאות אע''פ שבהעל אחד:
 .˙ÓÂÈ ˙ÂÓ 6מיתות הרבה:
 .ÔÂÓÓ· 7לאפושי קרבנות:
 .Ï''˙ ‰Ó 8והלא כבר נאמר לא תעשה כל מלאכה:

16

17

ותיפוק ליה לחלוק מלאכות מהיכא דנפקא ליה ל¯·!ÈÒÂÈ È
דתניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
"וְ ָע ָ ׂשה ֵמ ַא ַחת ֵמ ֵה ָ ּנה" )ויקרא ד,ב( 
פעמי שחייבי אחת על כול ,
ופעמי שחייבי על כל אחת ואחת,
ואמרלח ¯·:‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
18

19

רש"י

 .ÌÈ¯·„ 9משמע תרי ה' לרבות חד הרי שלשה אלה בגמטריא ל''ו הרי ל''ט:
 .˙Â·˘˙ ¯Èˆ˜·Â ˘È¯Á· Ï''˙ 10כלומר בלאו לא תבערו הוה ל למיל 2מהאי
א לא שיש להשיב:
 .ÌÈ˙˘ ·ÈÈÁ ¯Èˆ˜Â ˘È¯Á ÏÚ ¯ÓÂ‡ È‡ ÔÈÈ„ÚÂ 11א עשא בהעל אחד שהרי
הוציא מ הכלל לחלק לשתי ומשמע אזהרה לקציר לעצמה ואזהרה לחריש
לעצמה:
 .˙Á‡ ÔÏÂÎ ÏÚÂ 12דבחדא מלאכה כיילינהו וחד לאו ובדבר שהיה בכלל ויצא
מ הכלל ללמד לא ללמד כו' לא דיינינ ליה דהוי ליה כלל בלא תעשה ופרט
בעשה ואי דני אותו בכלל ופרט אי נמי הוי חריש וקציר שני כתובי הבאי
כאחד ואי מלמדי דהוה ליה למיכתב חד:
 .'ÂÎ Â¯Ú·˙ ‡Ï Ï''˙ 13וחריש וקציר לדרשה אחרינא אי כר' עקיבא דדריש ליה
בעלמא )ר''ה ט (.לעני תוספת שביעית אי כרבי ישמעאל לעני שבת מה חריש
רשות א 2קציר רשות ללמד על קציר העומר שדוחה שבת:
 .‰˙È‰ ÏÏÎ· 14דלא תעשה כל מלאכה:
 .‰ÈÏ‡ ˘È˜‰Ï 15כל שאר המלאכות שנכללו עמה בכלל שזו מדה בתורה כל
דבר שהיה בכלל ויצא מ הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא כו':
 .Â‡ÏÏ 16שאי חייבי עליה כרת וסקילה כשאר מלאכות אלא מה שאמור בה:
 .˜ÏÁÏ 17כדאמר מה הבערה מיוחדת:
 .‰‰Ó ˙Á‡Ó ‰˘ÚÂ 18האמור לעני חטאות הוה ליה למכתב ועשה אחת
ולישתוק אייתר ליה שאר' מ'' דמאחת וכל תיבת מהנה לדרשה ודרוש הכי
פעמי שכל מעשה עבירותיו חשוב אחת ופעמי שהוא קרוי הנה לשו רבי:
 .ÈÒÂÈ '¯„ Ë''Ó ‡ÈÁ '¯· ÈÒÂÈ ¯''‡Â 19כלומר מאי דריש ביה דאכתי מ'
דמהנה ומ' דמאחת למאי אתא:
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קפג

מאי טעמיה ד¯·?ÈÒÂÈ È
אחת " ֵמ ַא ַחת" ,הנה " ֵמ ֵה ָ ּנה",
" ַא ַחת" שהיא " ֵה ָ ּנה",
ו" ֵה ָ ּנה"לט שהיא " ַא ַחת".
" ַא ַחת"  שמעו ,
" ֵמ ַא ַחת"  * ש  משמעו .
" ֵה ָ ּנה"  אבות,
" ֵמ ֵה ָ ּנה"  תולדות,
" ַא ַחת" שהיא " ֵה ָ ּנה"  זדו שבת ,ושגגת מלאכות,
" ֵה ָ ּנה" שהיא " ַא ַחת"  שגגת שבת ,וזדו מלאכות!?
ו˘?!Ï‡ÂÓ
" ַא ַחת" שהיא " ֵה ָ ּנה",
ו" ֵה ָ ּנה" שהיא " ַא ַחת",
לא משמע ליה.
1

ע:

2

3

4

דף ע:

שבת
מ

ואי משו מלאכה קא פריש 
הרי העל מלאכות בידו,
וחייב על כל אחת ואחת.
אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
כלו פריש משבת אלא משו מלאכות,
כלו פריש ממלאכות אלא משו שבת!?
אלא,
לא שנא.
8

9

10

תנ )כא ב(:
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת;
והוינ בה:
מנינא למה לי?
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שא עשא כול בהעל אחד 
חייב על כל אחת ואחת;
אי אמרת בשלמא 
העל זה וזה בידו,
חייב על כל אחת ואחת  שפיר;
אלא אי אמרת 
העל זה וזהמא בידו,
אינו חייב אלא אחת 
היכי משכחת לה!?
בזדו שבת ושגגת מלאכות;
הניחא אי סבר ליה כ¯· ÔÁÂÈ Èדאמר:
כיו ששגג בכרת ,א 2על פי שהזיד בלאו 
משכחת לה דידע ליה שבת בלאו;
אלא אי סבר לה כ¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
עד שישגוג בלאו וכרת 
דידע ליה שבת במאי!?
דידע לה בתחומי ,
ואליבא ד¯·.‡·È˜Ú È
11

12

בעא מיניה ¯·‡ מ¯· :ÔÓÁ
העל זה וזה בידו,
מהו?
אמר ליה:
הרי העל שבת בידו,
ואינו חייב אלא אחת.
אדרבה,
הרי העל מלאכות בידו,
וחייב על כל אחת ואחת!?
5

6

13

אלא אמר ¯· ‡˘:È
חזינ 
אי משו שבת קא פריש 
הרי העל שבת בידו,
ואינו חייב אלא אחת;
7

רש"י

 .˙Á‡Ó ˙Á‡ 1אחת הוה ליה למכתב וכתיב מאחת וכ נמי הנה ה''ל למכתב
)הנה( ]למדרש פעמי שהוא הנה[ וכתב מהנה ודרוש אחת והנה בלא מ'' הכי
פעמי אחת שהוא הנה שבת ]אחת[ לבדו הוא מחלל ויש כא חטאות הרבה
דאזלי בתר מלאכות ופעמי הנה שהיא אחת מלאכות הרבה עשה ואינו חייב
אלא אחת דבהנ ,תרי גווני איכא למשמע ועשה אחת וחייב הנה ואיכא למימר
נמי הכי ועשה אחת הנה עשייתו הוי אחת אע''פ שה הנה ]וחייב א'[ ומ''
יתירה ]דרוש הכי[ לרבות שהכותב ש משמעו דאע''ג שנתכוו לעשות תיבה
גדולה הואיל ושתי אותיות הראשונות ש במקו אחר ה חייב והיינו מאחת
מקצת המלאכה ולא כולה יביא חטאת:
 .˙Â„ÏÂ˙ ˙Â·¯Ï ‰‰Ó 2כלומר היוצאות מה מ האבות:
 .‰‰ ‡È‰˘ ˙Á‡ 3דאמר פעמי שחייב על כל אחת ואחת מאי היא כגו
שעשא בזדו שבת ושגגת מלאכות דאיכא שגגות טובא והנה שהיא אחת דאמר
פעמי שחייב אחת על כול מאי היא כגו שגגת שבת וזדו מלאכות דיודע
שהמלאכות אסורות בשבת אבל שכח ששבת היו:
 .‰ÈÏ ÚÓ˘Ó ‡Ï 4דמיבעיא ליה כוליה לש משמעו ולתולדות:
 .‰ÊÂ ‰Ê 5שבת ומלאכות:
 .Â‰Ó 6חייב אחת על כול או על כל אחת ואחת וקמבעיא ליה הא דתני לעיל
)סט (.שגג בזה ובזה זהו שוגג האמור בתורה מהו לחיובי חדא או לחיובי אכולהו
וממתני' דהשוכח עיקר שבת דאינו חייב אלא אחת לא שמעינ ליה דהשוכח
עיקר שבת חדא שגגה היא וכי מיבעיא ל ביודע עיקר שבת אבל מלאכות הללו
אינו יודע שאסורות ועוד נעל ממנו שהיו שבת דאיכא למיתלי שגגה אכל
מלאכה ומלאכה הואיל ויודע עיקר שבת ואיכא למתלי אהעל שבת וחדא שגגה
היא:
 .˘È¯Ù ‡˜ ˙·˘ ÌÂ˘Ó È‡ 7זה שפירש מ העבירה ובא להתכפר אי משו שבת
היתה שאמרו לו שבת היו ופירש אישתכח דמשו העל שבת היה עושה:

אמר ¯·‡:
קצר וטח כגרוגרת בשגגת שבת וזדו מלאכות,
וחזר וקצר וטח כגרוגרת בזדו שבת ושגגת מלאכות,
ונודע לו על קצירה וטחינה
1514

16

1

רש"י

 8ה''ג  .˘È¯Ù ‡˜ ÂÏÏ‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ ÌÂ˘Ó È‡Âשאמרו לו מלאכה היא זו ופירש
הרי העל מלאכה בידו וזיל בתר מלאכות:
 .˙ÂÎ‡ÏÓ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ˙·˘Ó ˘È¯Ù ÌÂÏÎ 9כשאמרו לו שבת היו הבי
שהמלאכות הללו אסורות דאי לא אסורות למה הוזקקו לומר שבת היו:
 .‡˘ ‡Ï ‡Ï‡ 10ואינו חייב אלא אחת:
 .ÔÏÂÎÏ Ô‡˘Ú 11היינו העל זה וזה בידו דהא לא ידע שבת במידי כיו דכל
הלכותיה נעלמות ממנו אי חילוק היו משאר ימי:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ 'ÂÎ ‡''‡‡ 12דניחייב איניש אכל חדא ע''כ בזדו שבת
ושגגת מלאכות הוא דמשכחת לה והכא מאי זדו שבת איכא:
 .'ÂÎ ÔÁÂÈ '¯Ï ‡ÁÈ‰ 13משכחת ליה שלא נעלמו ממנו אלא הכריתות ויודע
הלאוי והיינו זדו שבת:
 .˙¯‚Â¯‚Î 14שיעור הוא לכל איסורי מלאכות של שבת באוכלי:
 .¯ˆ˜ 15כגרוגרת וטח כגרוגרת בשגגת שבת וזדו מלאכות דלא מיחייב אלא
חדא:
 .¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ 16כגרוגרת וטח כגרוגרת בזדו שבת ושגגת מלאכות דמיחייב
תרתי ולא נודע לו בינתי שחטא:
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קפד

של שגגת שבת וזדו מלאכות,
וחזר ונודע לו על קצירה ועל טחינה 
עא .של זדו שבת ושגגת מלאכות  *
קצירה גוררת קצירה וטחינה גוררת טחינה.
אבל נודע לו על קצירה
של זדו שבת ושגגת מלאכות 
קצירה גוררת קצירה וטחינה שעמה,
וטחינה שכנגדה במקומה עומדת.
‡· ÈÈאמר:
טחינה נמי גוררת טחינה,
ש טחינה אחת היא.
2

3

4

6

5

7

109

8

11

דף עא.

שבת

שלישי ושני  מתכפרי ,
ראשו  אינו מתכפר;
הביא קרב על האמצעי 
נתכפרו כול ;
‡· ÈÈאמר:
אפילו הביא קרב על אחד מה 
נתכפרו כול !?
בתר דשמעה מ‡·  ÈÈסברה.
אי הכי 
טחינה נמי תגרר לטחינה!?
גרירה  אית ליה,
גרירה דגרירה  לית ליה.
16

17

18

19

20

21

ומי אית ליה ל¯·‡ גרירה?
והא איתמר:
אכל שני זיתי חלב בהעל אחד,
ונודע לו על אחת מה ,
וחזר ואכל כזית בהעלמו של שני,
אמר ¯·‡:
הביא קרב על ראשו ,
ראשו ושני  מתכפרי ,
שלישי  אינו מתכפר;
הביא קרב על השלישי,
12

מילתא דפשיטא להו ל‡· ÈÈו¯·‡,
מבעיא ל¯·,‡¯ÈÊ È
מב
דבעי ¯·,‡¯ÈÊ È
ואמרי לה בעא מיניה ¯· ‰ÈÓ¯È Èמ¯·:‡¯ÈÊ È
קצר וטח חצי גרוגרת בשגגת שבת וזדו מלאכות,
וחזר וקצר וטח חצי גרוגרת בזדו שבת ושגגת מלאכות,
מהו שיצטרפו?
אמר ליה:
חלוקי לחטאות,
ולא מצטרפי .
וכל היכא דחלוקי לחטאות לא מצטרפי?
והתנ )כריתות ג:ב(:
אכל חלב וחלב בהעל אחד 
אינו חייב אלא אחת;
אכל חלב וד ונותר ופגול בהעל אחד 
22

23

24

13

25

14

15

26

27

רש"י

 .ÂÏ Ú„ÂÂ 1אחרי כ על הקצירה ועל הטחינה כלומר או על זו או על זו וכ''ש
על שתיה :
 .˙ÂÎ‡ÏÓ ÔÂ„ÊÂ ˙·˘ ˙‚‚˘ (ÏÚ) 2והפריש חטאת וחטאת זו מכפרת על שתיה
דהא חדא הוא דמיחייב עליה:
 .‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Â‚ ‰¯Èˆ˜ 3שניה בכפרתה וטחינה גוררת את הטחינה השניה
ונתכפרו כול דקיימא ל אכל שני זיתי חלב בהעל אחד אינו חייב אלא אחת
וזה שעשה שתי קצירות בהעל אחד שלא נודע לו בי קצירה לקצירה שחטא
ואע''פ שהעלמה של שניה חלוק קצת משל ראשונה סו 2סו 2העל אחד הוא
דלא נודע לו חטאו בינתי וידיעות ]חטא[ הוא דמחלקת הלכ ,חטאת זו שבאה
על הקצירה וטחינה ראשונה אתרווייהו קיימא ונתכפרו ע הקצירה כל קצירות
שעליו שנעשו בהעל אחד וע הטחינה נתכפרו כל הטחינות שעליו כשעשא
בהעל אחד:
 .‰¯Èˆ˜‰ ÏÚ ÂÏ Ú„Â Ï·‡ 4אחרונה שבזדו שבת ושגגת מלאכות והפריש
עליה קרב הואיל ובקרב זה לא שייכא טחינה שעמה דהא אכל חדא מיחייב אי
הוה מתידעי ליה תרווייהו:
 .‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Â‚ ‰¯Èˆ˜ 5ראשונה:
 .‰ÓÚ˘ ‰ÈÁËÂ 6של ראשונה:
 .‰ÈÁËÂ 7אחרונה שכנגדה של ראשונה:
 .˙„ÓÂÚ ‰ÓÂ˜Ó· 8וכי מתידע ליה מיחייב עלה:
 .‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Â‚ ‰¯Èˆ˜ 9כמשפט דשני זיתי חלב בהעל אחד ה וטחינה שע
קצירה ראשונה היינו משו גרירה דא 2על גב דעיקר קרב לאו משו קצירה
דבהדה אתא הואיל ואיכפר ליה בהדי קצירה בתרייתא גררה לטחינה שעמה
בהדה שהרי שתיה היו תלויות בקרב אחד ואי כפרה לזו בלא זו:
 .‰ÓÂ˜Ó· ˙„ÓÂÚ ‰„‚Î˘ ‰ÈÁËÂ 10דגרירה לגרירה לא אמרינ לאיכפורי
טחינה אחרונה ע טחינה ראשונה משו שני זיתי חלב בהעל אחד דהא
קמייתא גופה בגרירה היא דמיכפרה:
 .‡È‰ ˙Á‡ ‰ÈÁË Ì˘ 11ואע''ג דקמייתא גופא בגרירה אתיא אמרינ גרירה
לגרירה:
 .‰¯È¯‚ ‡·¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡ ÈÓÂ 12אטחינה שעמה קפרי ,דמגררה ע הקצירה
ואע''ג דקרב לאו אההיא קצירה איפריש דאינ ,כולהו לאו גרירה איכא דקצירה
וקצירה בהעל אחד לאו גרירה היא דכל ש עבירה הנכפל כמה פעמי בהעל
אחד אי בו אלא חטאת אחת:
 .ÔÈ¯ÙÎ˙Ó È˘Â ÔÂ˘‡¯ 13שהרי בהעלמו היה:
 .¯ÙÎ˙Ó ÔÈ‡ È˘ÈÏ˘ 14ולא אמרינ הואיל והשני מתכפר ע הראשו שבהעלמו
ליגרריה לשלישי עמו בכפרתו ואע''ג דלא שיי ,בהדי ראשו :

28

רש"י

 .'ÂÎ Ô·¯˜ ‡È·‰ 15שכשהפרישו הזכיר בו ש אותו זית:
 .ÌÏÂÎ Â¯ÙÎ˙ ÈÚˆÓ‡‰ ÏÚ Ô·¯˜ ‡È·‰ 16ואי זה גרירה אלא כול בהעל של
זה היו:
 .'ÂÎ ¯Ó‡ ÈÈ·‡ 17דאית ליה גרירה:
 .‰ÈÚÓ˘„ ¯˙· 18רבא מאביי דאמר אפילו הביא קרב על אחד מה .נתכפרו
כול דאית ליה גרירה הדר ביה איהו ואמר לההיא דלעיל דמיכפרה טחינה
שעמה בגרירה:
 .ÈÎ‰ È‡ 19דכאביי סבירא ליה דאמר גרירה:
 .‰ÈÁË 20שעמה דאיכפרה בגרירה תגרור נמי לטחינה שכנגדה משו שני זיתי
חלב בהעל אחד:
 .‰¯È¯‚„ ‰¯È¯‚ 21כי ה ,דטחינה קמייתא לא איכפרה אלא בגרירה דלא עליה
ולא על קצירה שעמה בא הקרב אלא דאגריר בהדי קצירה הלכ ,לא הדרה
גרירה לבתרייתא משו ש טחינה:
 .Â‰Ï ‡ËÈ˘Ù„ ‡˙ÏÈÓ 22דזדו שבת ושגגת מלאכות וזדו מלאכות ושגגת
שבת אי חלוקי לחטאות כדקאמרי דזה מתכפר בקרבנו של זה ולא אמרינ
כשני העלמות נינהו וניחייב חד אזדו שבת ושגגת מלאכות וחד אשגגת שבת
וזדו מלאכות ואע''ג דחד גופה דעבירה היא מספקא ליה כו':
 .ÔÁËÂ ¯ˆ˜ 23קצר או טח :
 .'ÂÎ ¯ˆ˜Â ¯ÊÁ 24ולא נודע לו בינתי על חטאו:
 .ÂÙ¯ËˆÈ˘ Â‰Ó 25קצירה וקצירה לכשיעור ויתחייב מי הוי העל אחד
ומצטרפי או דילמא כשני העלמות נינהו ולא מצטרפי :
 .˙Â‡ËÁÏ ÔÈ˜ÂÏÁ 26אי הוי כשיעור לכל חד אי אחד מה מתכפר בקרב הבא
על חברו הלכ ,לא מצטרפי:
 27הכי גרסינ :'ÂÎ Ô˙ ‡‰Â ÈÙ¯ËˆÓ ‡Ï ˙Â‡ËÁÏ ÔÈ˜ÂÏÁ„ ‡ÎÈ‰ ÏÎÂ
 .·ÏÁÂ ·ÏÁ 28שני זיתי והפסיק ביניה יותר מכדי אכילת פרס דהוו להו שתי
אכילות:
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קפה

חייב על כל אחת ואחת;
וזהמג חומר במיני הרבה ממי אחד;
חומרמד במי אחד ממיני הרבה:
שא אכל חצי זית ,וחזר ואכל חצי זית,
ממי אחד  חייב,
משני מיני  פטור;
והוינ בה:
ממי אחד  חייב צריכא למימר?
ואמר ¯ ˘È˜Ï ˘Èמשו ·¯ ˙:ÈËÂ
הכא במאי עסקינ ?
כגו שאכלו בשני תמחויי ,
ו¯· Ú˘Â‰È Èהיא דאמר:
תמחויי מחלקי ;
מהו דתימא?
אמר ¯· Ú˘Â‰È È
בי לקולא בי לחומרא,
קא משמע ל 
דלקולא  לא אמר,
לחומרא  קאמר,
והא הכא,
דחלוקי לחטאות וקא מצטרפי!?
אמר ליה:
מר  ארישא מתני לה וקשיא ליה,
אנ  אסיפא מתנינ לה ולא קשיא ל ,
משני מיני  פטור צריכאמה למימר?
ואמר ¯ ˘È˜Ï ˘Èמשו ·¯ ˙:ÈËÂ
לעול ממי אחד,
ואמאי קרי ליה שני מיני ?
שאכלו בשני תמחויי ,
ו¯· Ú˘Â‰È Èהיא דאמר:
תמחויי מחלקי ;
והא קא משמע ל 
דאמר ¯· Ú˘Â‰È È
בי לקולא בי לחומרא.
1

2

3

4

5

6

7

עא :מדסיפא מי אחד ושני תמחויי  *
מכלל דרישא מי אחד ותמחוי אחד,
מי אחד ותמחוי אחד צריכא למימר!?

שבת

אמר ¯· :‡Â‰
הכא במאי עסקינ ?
כגו שהיתה לו ידיעה בינתיי,
ו¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôהיא דאמר:
אי ידיעה לחצי שיעור.
10

11

איתמר:
אכל שני זיתי חלב בהעל אחד,
ונודע לו על הראשו ,
וחזר ונודע לו על השני,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :חייב שתי;
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :אינו חייב אלא אחת.
מו
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :חייב שתי.
אתו"" ,וְ ֵה ִביא" )ויקרא ד,כח(.
" ַעל ַח ּ ָט ֹ
מז
ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר :אינו חייב אלא אחת.
לו" )ש,כו(.
אתו ,וְ נִ ְסלַ ח ֹ
" ֵמ ַח ּ ָט ֹ
ו¯,˘È˜Ï ˘È
אתו"" ,וְ ֵה ִביא"!?
הכתיבַ " :על ַח ּ ָט ֹ
ההוא לאחר כפרה.
ו ÔÁÂÈ È·¯Ïנמי,
לו"!?
אתו ,וְ נִ ְסלַ ח ֹ
הכתיב " ֵמ ַח ּ ָט ֹ
הכא במאי עסקינ ?
כגו שאכל כזית ומחצה,
ונודע לו על כזית,
וחזר ואכל כחצי זית אחר בהעלמו של שני;
מהו דתימא?
ליצטרפו;
קא משמע ל .
12

13

14

15

אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
דאיתידע ליה קוד הפרשה פליגי,
ובהא פליגי 
דמר סבר  ידיעות מחלקות;
ומר סבר  הפרשות מחלקות;
16

8

9

רש"י

 .˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ Ì‡˘ 1באותו העל וכגו שלא שהה
מתחילתו של ראשו עד סו 2גמר אכילת אחרו יותר מכדי אכילת פרס ממי
אחד מצטרפי :
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ¯ˆ 2הא חדא אכילה היא דבשתי אכילות ליכא למא דאמר חייב:
 .ÈËÂ˙ 3ש חכ:
 .ÔÈÈÂÁÓ˙ È˘ 4שני מיני תבשיל אחד צלי ואחד שלוק:
 .‡È‰ Ú˘Â‰È È·¯Â 5בכריתות דאמר תמחויי מחלקי לאוכל שני זיתי בהעל
אחד בשני תמחויי לחייבו שתי חטאות ואיצטריכא לאשמעינ דלעני חצי
שיעור מצטרפי דמהו דתימא בי לקולא כי הכא בי לחומרא כגו שיעור של
אמר רבי יהושע דחלוקי ה וגבי שני חצאי שיעור פטור והיינו קולא וגבי שני
זיתי שלימי חייב שתי והיינו חומרא:
 .È˙Ó ‡˘È¯‡ 6להא דריש לקיש:
 .‰Ï ÔÈ˙Ó ‡ÙÈÒ‡ 7ולא איתמר הכי:
 .‡˘È¯„ ÏÏÎÓ 8דאמר חייב:
 .„Á‡ ÈÂÁÓ˙Â „Á‡ ÔÈÓ 9בתמיה:

דף עא:

רש"י
10

˘ .‰ÚÈ„È ÂÏ ‰˙È‰בי שני חצאי שיעור ואיצטרי ,לאשמעינ דליצטרפו
דס''ד אמינא הואיל ובשיעורי שלמי חלוקי לחטאות הכא נמי לא ליצטרפו
קמ''ל דהת הוה ידיעה אבל ידיעת חצי שיעור לאו ידיעה היא:
 .¯Ó‡„ ‡È‰ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ 11לקמ בפרק הבונה אי ידיעה לחצי שיעור:
 .ÂÏ Ú„ÂÂ ¯ÊÁÂ 12לקמ בעי ליה אי קוד שהפריש קרב על ידיעה ראשונה
וקסבר ידיעות מחלקות לחטאות ואע''פ שלא היתה ידיעה בי אכילה לאכילה או
לאחר הפרשה וקסבר הפרשות מחלקות והא דאביי ורבא דאמרי לעיל ונודע לו
על אחת מה וחזר ואכל כו' אלמא דחדא הוא דמיחייב אי סבירא להו פלוגתא
דר' יוחנ וריש לקיש בקוד הפרשה אינהו דאמור כריש לקיש אי נמי סבירא
להו דלאחר הפרשה פליגי ואינהו דאמור קוד הפרשה נודע על השני ודברי
הכל אי חלוקי לחטאות:
 .‡È·‰Â Â˙‡ËÁ ÏÚ 13והביא קרבנו שעירת עזי תמימה נקבה על חטאתו אשר
חטא )ויקרא ד( משמע על כל חטאת וחטאת יביא:
 .ÂÏ ÁÏÒÂ Â˙‡ËÁÓ 14אפי' לא הביא אלא על מקצת חטאתו ונסלח לו כולו:
 .Ï''Ó˜ 15כיו דהאי חצי זית ע זית קמא שיי ,בתר ידיעה קמייתא הוה כאילו
נודע לו על הכל דהא אי הוה מייתי קרב הוה מיכפר בהדיה ]דזית[ בלא שו
ידיעה דפחות מכשיעור לא חשיב אבל כזית לא מיכפר בלא ידיעה הלכ ,כי לא
איתידע ליה בהדיה אלא זה אחר זה הוו ידיעות מחלקות:
 .‰ÈÏ Ú„È˙È‡„ 16על השני קוד שהפריש קרב על ידיעה הראשונה פליגי:
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קפו

אבל לאחר הפרשה 
מודי ליה ¯ ˘È˜Ï ˘Èל¯·  ÔÁÂÈ Èדחייב שתי?
או דילמא 
דאיתידע ליה לאחר הפרשה פליגי,
ובהא פליגי 
דמר סבר  הפרשות מחלקות;
ומר סבר  כפרות מחלקות;
אבל קוד הפרשה 
מודי ליה ¯· ÔÁÂÈ Èל¯  ˘È˜Ï ˘Èדאינו חייב אלא אחת?
או דילמא 
בי בזו ובי בזו מחלוקת?
אמר ליה :מסתברא,
בי בזו ובי בזו  מחלוקת,
דאי סלקא דעת ,
קוד הפרשה  פליגי,
אבל לאחר הפרשה 
מודה ליה ¯ ˘È˜Ï ˘Èל¯·  ÔÁÂÈ Èדחייב שתי,
אדמוקי ליה קרא  לאחר כפרה,
לוקמיה לאחר  הפרשה!
ואי אחר הפרשה  פליגי,
אבל קוד הפרשה 
מודה ליה ¯· ÔÁÂÈ Èל¯  ˘È˜Ï ˘Èדאינו חייב אלא אחת,
אדמוקי ליה קרא בכזית ומחצה,
לוקמיה קוד הפרשה!
ודילמא ספוקי מספקא ליה,
וא תימצי לומר קאמר,
א תימצי לומר 
קוד הפרשה פליגי בה,
¯· ÔÁÂÈ Èהיכי מוקי ליה לקרא? בכזית ומחצה;
וא תימצי לומר 
אחר הפרשה פליגי,

דף עב.

שבת

¯ ˘È˜Ï ˘Èהיכי מוקי ליה לקרא? בלאחר כפרה.
אמר :‡ÏÂÚ
למא דאמר:
עב .אש ודאי לא בעיא ידיעה בתחילה  *
בעל חמש בעילות בשפחה חרופה,
אינו חייב אלא אחת.
מתקי 2לה ¯· :‡ÂÓ‰
אלא מעתה,
בעל וחזר ובעל,
והפריש קרב ואמר :המתינו לי עד שאבעול,
הכי נמי,
דאינו חייב אלא אחת!?
אמר ליה:
מעשה דלאחר הפרשה  קאמרת?
מעשה דלאחר הפרשה  לא קאמינא.

1

3

4

5

6

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
למא דאמר:
אש ודאי בעי ידיעה בתחלה,
בעל חמש בעילות בשפחה חרופה,
חייב על כל אחת ואחת.
7

8

2

רש"י

 .‰¯ÙÎ ¯Á‡Ï ÌÈ˜ÂÓ„‡ 1כי פרכינ לעיל לריש לקיש הא כתיב על חטאתו
והביא ואוקימנא שיטתיה דתלמודא בלאחר כפרה לוקמא בלאחר הפרשה אבל
השתא דאוקימנא בלאחר כפרה ש''מ דפשיטא לבני הישיבה שסדרו הגמ'
דלאחר הפרשה נמי פטר ריש לקיש:
 2הכי גרסינ בספרי ישני Ì‡ ¯Ó‡˜ Ï''˙‡Â Â‰Ï ‡˜ÙÒÓ È˜ÂÙÒ ‡ÓÏÈ„Â
˙‰ˆÁÓÂ ˙ÈÊÎ· ‡¯˜Ï ‰ÈÏ È˜ÂÓ ÈÎÈ‰ ÔÁÂÈ È·¯ È‚ÈÏÙ ‰˘¯Ù‰ Ì„Â˜ ¯ÓÂÏ ‡ˆÓ
‡˙'' .‰¯ÙÎ ¯Á‡Ï· ‡¯˜Ï ‰ÈÏ È˜ÂÓ ÈÎÈ‰ Ï''¯ È‚ÈÏÙ ‰˘¯Ù‰ ¯Á‡ Ïוהכי
פירושא ודילמא לבני התלמוד^ נמי מספקא להו פלוגתא דר''י ור''ל במאי כי
היכי דמספקא ליה לדידי אי בקוד אי בלאחר אי בתרווייהו וכי פרי ,בעל
התלמוד לרבי יוחנ נמי והא כתיב מחטאתו ונסלח לו ומשני ליה בכזית ומחצה
בלשו את''ל פרי ,ליה ומשני ליה והכי קאמר אי הוה פשיטא ל דלאחר הפרשה
הוא דמחייב ]ר''י תרתי[ אבל בקוד הפרשה מודה ]לר''ל[ לא הוה קשיא ל
מידי דאוקימנא מחטאתו ונסלח לו בקוד הפרשה אבל השתא קשיא ל את''ל
בה ,בעיא דרבינא דבקוד הפרשה נמי פליגי וא''ר יוחנ חייב שתי ר' יוחנ
היכי מוקי ליה לקרא דמחטאתו ונסלח לו ושני ליה בכזית ומחצה והכי קמשני
אפי' את''ל דקוד הפרשה לחודא פליגי אי נמי בתרווייהו פליגי איכא לאוקמא
בכזית ומחצה ולר''ל נמי כי פרי ,ליה תלמודא הכתיב על חטאתו והביא ושני
ליה בעל התלמוד בלאחר כפרה לעול ספוקי מספקא ליה במאי פליגי כלדידי
ובאת''ל פרי ,ומשני והכי קאמר את''ל בלאחר הפרשה נמי פליגי דבלאחר
הפרשה פטר ליה בחד קרב דהשתא ליכא לאוקמא לקרא דמחייב בלאחר
הפרשה ר''ל היא ,מוקי ליה להאי קרא כלומר במאי מוקי ליה ושני ליה אפילו
א תמצא לומר בלאחר הפרשה פליגי איכא לאוקמי בלאחר כפרה .ורוב
התלמידי שגו בשיטה זו ודימו דהאי דהיכי מוקי לה לקרא בכזית ומחצה
וחברו היכי מוקי ליה לקרא בלאחר כפרה לשו קושיא הוא ולפרושי כמו מ''ט
והוצרכו לשבש את הספרי ולמחוק הוי''ו ואת''ל קמא ולהגיה קאמרינ ולהגיה
על קוד לאחר ועל לאחר קוד ואי שיטת התלמוד כפי סוגיית:

רש"י
3

 .‰ÚÈ„È ÈÚ· ‡Ï È‡„Â Ì˘‡ „''ÓÏפלוגתא דר''ט ור''ע היא בכריתות בפ' ד
שחיטה )כב (.ר''ע מחייב על ספק מעילות אש תלוי ופי' היו לפניו שתי חתיכות
א' של קדש וא' של חולי ואכל אחת מה ואינו יודע איזו אכל מביא אש תלוי
ומודה ר''ע שאינו מביא את מעילתו כלומר אינו משל קר וחומש עד שיודע לו
ויביא עמה אש מעילות ודאי כי היכי דאש תלוי דשאר עבירות דספק כרת
אינו מכפר כפרה גמורה וכשיודע לו דודאי חטא מביא חטאת א 2זה כשיודע לו
יחזור ויביא אש ודאי ר''ט אומר מה לזה מביא שתי אשמות ולא דמי לאש
תלוי דספק חטאת דהת ספיקו איל וודאי נקבה הלכ ,כי מתידע ליה בעי לאתויי
נקבה אבל זה ששניה מי אחד כדאמר הת שממי שמביא על הודע מביא על
לא הודע שזה איל וזה איל יביא קר וחומש ויביא איל ויאמר א ודאי מעלתי זו
מעילתי וזו אשמי וא ספק שלא עתיד ספיקי להודע לי אש זה יהיה אש תלוי
והקדש זה לנדבה ולכי מתיידע ליה לא בעי לאתויי אש אחרינא אלמא לא בעי
ידיעה בתחילה באש ודאי קוד הבאת כפרתו דהא לא איתידע ליה כי אתיי'
ומכפר עליה:
 .È‡„Â Ì˘‡ 4כל אשמות קרוי אש ודאי חו %מאש תלוי שהוא בא על לא
הודע וה שלשה הבאי על חטא אש מעילות אש גזילות אש שפחה חרופה:
 .‰ÙÂ¯Á ‰ÁÙ˘· ˙ÂÏÈÚ· '‰ ÏÚ· 5בשוגג ונודע לו בי כל אחת ואחת אינו
חייב אלא אחת להכי נקט שפחה חרופה משו דמביא קרב אחד על עבירות
הרבה כדתנ בכריתות )ט (.ה' מביאי קרב אחד על עבירות הרבה הבא על
השפחה ביאות הרבה וכו' וכי תנ מתני' דנפטר בקרב אחד הני מילי במזיד
שהוא מ המביאי על המזיד כשוגג דכתיב )ויקרא יט( בקורת תהיה ומלקות
בשוגג ליכא וגבי מזיד רבי קרא דנפטר בקרב אחד על ביאות הרבה כדילי2
הת וכ''ש על ביאות שוגג הרבה בהעל אחד אבל שוגג ונודע לו בי ביאה
לביאה למא דבעי ידיעה בתחלה באש ודאי חשיב הוא לחלק לאשמות כהבאת
כפרה המחלקת לעושה מזיד וצרי ,להביא על כל אחת ואחת אליבא דר' יוחנ
דאמר לעיל באוכל שני זיתי חלב בהעל אחד ונודע לו בשתי ידיעות שמביא
חטאת על כל אחת ואחת דחשיבא ליה חילוק ידיעה כאילו הביא קרב בי ידיעה
לידיעה הכא נמי חשיב חילוק ידיעה כאילו הביא קרב בי ביאה לביאה
ואשמעינ עולא דלמא דלא בעי ידיעה באש בתחלה אינה חשובה לחלק
בינתי ואינו חייב אלא אחת דכיו דלא חשיבא ליה ידיעה לא מחלקת והא
מילתא דעולא נקט לה הכא משו דרב דימי דאיירי עלה ופרכינ עלה מפלוגתא
דרבי יוחנ וריש לקיש:
 .ÂÈ˙Ó‰ 6שלא תקריבוהו עד שאבעול עוד:
 .ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ 7לא פליג אדעולא אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא:
 .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎ ÏÚ ·ÈÈÁ 8קס''ד השתא לרב דימי הא דתנ הבא על השפחה
ביאות הרבה אינו חייב אלא אחת הני מילי מזיד אי נמי שוגג בהעל אחד אבל
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קפז

אמר ליה ‡·:ÈÈ
הרי חטאת,
דבעינ ידיעה בתחלה,
ופליגי ¯· ÔÁÂÈ Èו¯·?!˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
אישתיק.
אמר ליה :דלמא,
במעשה דלאחר הפרשה  קאמרת,
וכד¯· ?‡ÂÓ‰
אמר ליה :אי .
1

2

3

4

כי אתא ¯· ÔÈאמר:
הכל מודי בשפחה חרופה,
והכל מודי בשפחה חרופה,
ומחלוקת בשפחה חרופה.
הכל מודי בשפחה חרופה.
דאינו חייב אלא אחת,
כד.‡ÏÂÚ
והכל מודי  בשפחה חרופה.
דחייב על כל אחת ואחת,
כ¯· .‡ÂÓ‰
ומחלוקת בשפחה חרופה.
למא דאמר:
אש ודאי בעי ידיעה בתחלה 
מחלוקת ד¯· ÔÁÂÈ Èו¯·.˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È

דף עב:

שבת

עב :איתמר:
נתכוי להגביה את התלוש ,וחת ,את המחובר  פטור;
לחתו ,את התלוש ,וחת ,את המחובר 
¯·‡ אמר :פטור;
‡· ÈÈאמר :חייב.
¯·‡ אמר :פטור.
דהא לא נתכוו לחתיכה דאיסורא.
‡· ÈÈאמר :חייב.
דהא קמיכוי לחתיכה בעלמא.

5

6

7

8

9
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אמר ¯·‡:
מנא אמינא לה?
דתניא:
חומר בשבתמח משאר מצות,
וחומר בשארמט מצות משבת;
נ
חומר בשבת 
שהשבת עשה שתי בהעל אחד  חייב על כל אחת ואחת,
מה שאי כ בשאר מצות;
נא
וחומר בשאר מצות 
ששארנב מצות שגג בלא מתכוי  חייב,
מה שאי כ בשבת.
14
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אמר מר:
חומר בשבת 
שהשבת עשה שתי בהעל אחד  חייב על כל אחת ואחת,
מה שאי כ בשאר מצות.
היכי דמי?
אילימא 
דעבד קצירה וטחינה,
דכוותה גבי שאר מצות  אכל חלב וד,
הכא  תרתי מיחייב,
והכא  תרתי מיחייב!
אלא 
שאר מצות דלא מיחייב אלא חדא,
היכי דמי?
דאכל חלב וחלב,
דכוותה גבי שבת  דעבד קצירה וקצירה;
הכא  חדא מיחייב,
והכא  חדא מיחייב!?
נג

רש"י

שוגג ונודע לו בינתי למא דחשיבא ליה ידיעה באש .מחלקת ואפילו לריש
לקיש:
 .‰ÏÁ˙· ‰ÚÈ„È ÈÚ·„ ˙‡ËÁ È¯‰Â 1שא הביא חטאתו קוד שנודע לו החטא
אינה מכפרת דכתיב )ויקרא ד( או הודע אליו והביא:
 .˘È˜Ï ˘È¯Â ÔÁÂÈ '¯ È‚ÈÏÙÂ 2וקאמר ריש לקיש דאי ידיעות מחלקות
להתחייב בשתי על שני זיתי חלב בהעל אחד אלמא לא חשיבא ליה חילוק
ידיעה כחילוק כפרה וגבי שפחה חרופה בידיעות שבי ביאה לביאה לאו כהבאת
קרב חשיבי לחלק וכי היכי דבמזיד דידיה מביא אחת על כול הכא נמי מביא
אחת על כול ולא דמי לידיעות שבי אכילת חלב לאכילת חלב שמחלקות
לדברי הכל דהת חיובי אשגגות הוא וכיו שיש ידיעה בינתי הויי ליה שתי
שגגות:
 .‡ÓÏÈ„ ÈÈ·‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 3הא דפשטת למא דבעי ידיעה חייב ואפילו לריש
לקיש:
 .˙¯Ó‡˜ ‰˘¯Ù‰ ¯Á‡Ï„ ‰˘ÚÓ· 4וכאתקפתא דרב המנונא דלעיל אבל
בידיעה דקוד אפילו לר''ע פלוגתא דרבי יוחנ וריש לקיש היא לרבי יוחנ
דחשיבא ליה ידיעה לחלק באכילת חלב אפילו שתי אכילות שנאכלו בהעל
אחד ה''נ מחלקת וריש לקיש דאמר הת לא מחלקת ה''נ אפי' דבי ביאה לביאה
לא מחלקת דבי ביאה לביאה דהכא כשתי אכילות דחלב בהעל אחד ונודע לו
על כל אחד ואחד לבדו דמיא:
 .ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 5ר' יוחנ וריש לקיש בשפחה חרופה דיש חילוק:
 .ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰Â 6בה דאי חילוק:
 .˙˜ÂÏÁÓÂ 7שניה בה דלר' יוחנ יש חילוק ולריש לקיש אי חילוק וכולהו
מפרש להו:
 .‡ÏÂÚ„Î 8למא דלא בעי ידיעה בתחלה דאפי' ר' יוחנ מודה דלר' טרפו לא
חשיבא ידיעה לחלק וכי א''ר יוחנ ידיעות מחלקות ואפילו בי שתי הנעשות
בהעל אחד ה''מ בחטאת דחשיב ידיעה דילה:
 .ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰Â 9ואפילו ר''ל דיש חילוק ואפילו לרבי טרפו כגו בביאה שלאחר
הפרשה כדרב המנונא:
 .˙˜ÂÏÁÓÂ 10דרבי יוחנ ור''ל בשפחה חרופה ואליבא דמא דחשיבא ליה
ידיעה דאש לר' יוחנ דאמר ידיעת חטאת הואיל וחשיבא היא מחלקת אפי'
חטאת דהעל אחד הכא נמי מחלקת בי דהעל אחד בי דשתי העלמות ולר''ל
דאמר ידיעה דחטאת א 2על גב דחשיבא לא מחלקת עבירות דהעל אחד הכא
אפילו דשתי העלמות לא מחלקת וכדפרישית:

16

17

18

רש"י

 .˘ÂÏ˙‰ ˙‡ ‰È·‚‰Ï ÔÈÂÎ˙ 11כגו דנפל סכי בערוגת הירק ונתכוי להגביהו:
 .¯ÂËÙ ¯·ÂÁÓ‰ ˙‡ Í˙ÁÂ 12דכתיב אשר חטא בה ודרשינ בכריתות פרט
למתעסק בדבר אחר ועשה דבר זה ושוגג היכי דמי כגו שנתכוי לכ ,אבל שגג
דסבר שאי היו שבת או סבר שמלאכה זו מותרת וזה מתעסק בהגבהה היה ולא
בחתיכה:
 .‡¯ÂÒÈ‡„ ‰ÎÈ˙Á‡ ÔÈÂÎÈ‡ ‡Ï ‡‰„ 13בשגגת שבת או בשגגת מלאכות אלא
מתעסק בחתיכת היתר הוה שיודע שהוא שבת ויודע שחתיכת מחובר אסור:
 .˙ÂˆÓ ¯‡˘· Î''‡˘Ó 14כולה מפרש לה ואזיל:
 .ÔÈÂÎ˙Ó ‡Ï· ‚‚˘ 15לקמ מפרש לה:
 .Ì„Â ·ÏÁ 16דומיא דטחינה וקצירה שה שני גופי :
 .ÈÓ„ ÈÎÈ‰ ˙ÂˆÓ ¯‡˘ È·‚ ‡Ï‡ 17דפטור:
 .·ÏÁÂ ·ÏÁ ÔÂ‚Î 18בהעל אחד:
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קפח

דף עג.

שבת

היכי דמי?
דסבור דשומ הוא ואכלו,
מה שאי כ בשבת  דפטור,
דנתכוו לחתו ,את התלוש וחת ,את המחובר  פטור?

לעול 
דעבד קצירה וטחינה,
ומאי מה שאי כ בשאר מצות?
אעבודה זרה,
וכד¯·,ÈÓ‡ È
דאמר ¯·:ÈÓ‡ È
זיבח וקיטר וניס ,בהעלמה אחת 
אינו חייב אלא אחת.

9

1

ו‡·,ÈÈ
שגג בלא מתכוי ,
היכי דמי?
דסבור רוק הוא ובלעו,
מה שאי כ בשבת דפטור 
דנתכוו להגביה את התלוש וחת ,את המחובר  פטור;
אבל נתכוו לחתו ,את התלוש וחת ,את המחובר  חייב.
10

במאי אוקימתא?
בעבודה זרה.
אימא סיפא 
חומר בשאר מצות,
ששארנד מצות שגג בלא מתכוי  חייב,
מה שאי כ  בשבת;
האי שגג בלא מתכוי דעבודה זרה,
היכי דמי?
אילימא 
כסבור בית הכנסת הוא והשתחוה לה;
הרי לבו לשמי!
ואלא 
דחזי אנדרטא וסגיד לה,
היכי דמי?
אי דקבלה עליה באלוה  מזיד הוא,
ואי דלא קבלה עליה באלוה  לאו כלו הוא!?
אלא,
מאהבה ומיראה.
2

3

איתמר:
נתכוו לזרוק שתי וזרק ארבע 
¯·‡ אמר :פטור;
‡· ÈÈאמר :חייב.
¯·‡ אמר :פטור.
דלא קמיכוי לזריקה דארבע.
‡· ÈÈאמר :חייב.
דהא קמיכוי לזריקה בעלמא.

4

5

הניחא ל‡· ÈÈדאמר :חייב;
אלא ל¯·‡ דאמר :פטור 
מאי איכא למימר!?
אלא באומר :מותר,
מה שאי כ בשבת  דפטור לגמרי.
עד כא לא בעא מיניה ¯·‡ מ¯· ,ÔÓÁ
אלא אי לחיובי  חדא ,אי לחיובי  תרתי,
אבל מפטרי לגמרי  לא!? *
אלא לאו,
רישא  בעבודה זרה ,נה וסיפא  בשאר מצות,
ושגג בלא מתכוי בשאר מצות 
6

7

8

עג.

כסבור רשות היחיד ונמצאת רשות הרבי 
¯·‡ אמר :פטור;
ו‡· ÈÈאמר :חייב.
¯·‡ אמר :פטור.
דהא לא מיכוי לזריקה דאיסורא.
ו‡· ÈÈאמר :חייב.
דהא קא מיכוי לזריקה בעלמא.
11

וצריכא,
דאי אשמעינ קמייתא 
בההוא קאמר ¯·‡,
דהא לא קמיכוי לחתיכה דאיסורא;
אבל נתכוו לזרוק שתי וזרק ארבע,
דארבע בלא תרתי לא מיזרקא ליה 
אימא מודה ליה ל‡·;ÈÈ
12

13

רש"י
רש"י

 .ÈÓ‡ È·¯„ 1במסכת סנהדרי בפרק ד' מיתות ילי 2למילתיה מקרא דאי חילוק
חטאות לע"ז^:
 .‰Ï ‰ÂÁ˙˘‰Â 2והיינו שגג שהיא ע''ז בלא מתכוי שלא נתכוו להשתחוות
לע''ז:
 .ÌÈÓ˘Ï Â·Ï È¯‰ 3ומה חיוב יש כא אפי' ידע שהוא בית ע''ז והשתחוה בו
לשמי אי חיוב כא :
 .‡Ë¯„‡ 4צורת המל ,שעושי לכבוד המל ,והשתחוה לה ולא לש אלהות:
 .‰‡¯ÈÓÂ ‰·‰‡Ó 5מאהבת אד או מיראת אד השתחוה לע''ז וקרי ליה שוגג
בלא מתכוי כלומר שגג בהכי דסבור כיו דאי מתכוי לבו לאלהות מותר:
 .¯˙ÂÓ ¯ÓÂ‡· ‡Ï‡ 6כגו גר שנתגייר בי הגוי^ כסבור שאי ע''ז בתורה וקרי
ליה שגג בלא מתכוי :
 .È¯Ó‚Ï ¯ÂËÙ„ 7בתמיה:
 .ÔÓÁ ·¯Ó ‡·¯ ‰ÈÈÓ ÈÚ·˜ ‡Ï Ô‡Î „Ú 8העל זה וזה בידו מהו לעיל
בפירקי )ע (:דהיינו אומר מותר דאמר אי שבת בתורה היינו העל זה וזה:

 .ÂÏÎ‡Â ‡Â‰ ÔÓÂ˘ ¯Â·Ò„ 9והיינו דשגג דסבור שומ הוא ולא נתכוי לאכול
חלב וחייב וא 2על פי דמתעסק הוא לרבא דהא לא מתכוי לאכילת איסור חייב
דאמר שמואל בכריתות )פ''ד יט (:בחלבי' ועריות מתעסק חייב שכ נהנה אבל
בשבת פטור דלא נהנה והיינו סייעתא לדידיה דאמר נתכוי לחתו ,את התלוש
וחת ,את המחובר פטור:
 .ÈÈ·‡Â 10אמר ל ,לעול כי האי גוונא א 2בשבת חייב דלאו מתעסק הוא והיכי
דמי מתעסק דשאר מצות חייב קסבר רוק הוא שהיה חלב נימוח ובלעו דלא
איכוי לאכילה דרוק לאו בר אכילה הוא אלא בליעה דכתיב )איוב ז( עד בלעי
רוקי ועלתה בידו אכילה דהא לא איכוי לאכילה ודכוותייהו דשבת דפטור
נתכוי להגביה ועלתה בידו חתיכה:
 .¯ÂÒÈ‡„ ‰˜È¯ÊÏ ÔÈÂÎÈ‡ ‡Ï ‡‰„ 11ויהא שוגג בשבת או במלאכה אבל זה אינו
שוגג לא בשבת ולא במלאכות אלא מתעסק בדבר אחד של היתר ועלתה בידו
איסור:
 .‡ÎÈ¯ˆÂ 12לאיפלוגי בכולהו א 2על גב דדמי להדדי:
 .˜È¯„ÊÓ ‡Ï È˙¯˙ ‡Ï· Ú·¯‡„ 13וזה שנתכוי לשתי וזרק ארבע נעשית
מחשבתו דהא יש בכלל ד' שתי הלכ ,לאו מתעסק הוא:
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קפט

ואי אשמעינ בהא 
בהא קאמר ¯·‡,
דהא לא קמיכוי לזריקה דארבע;
אבל כסבור רשות היחיד ונמצא רשות הרבי,
דמכוי לזריקה דארבע 
אימא מודי ליה ל‡·;ÈÈ
צריכא.

דף עג:

שבת

המלבנו ,והמנפצו ,והצובעו ,והטווה ,והמיס,,
והעושה שתי בתי נירי ,
והאורג שני חוטי  ,והפוצע שני חוטי ,
והקושרנח והמתיר,
והתופר שתי תפירות,
והקורענט על מנת לתפור שתי תפירות;
ס
הצד את הצבי,
והשוחטו,סא והמפשיטו,
סג
והמולחו,סב והמעבדו,
והממחקו ,והמחתכו,
והכותבסד שתי אותיות,
והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות,
והבונה,סה והסותר,
והמכבה,סו והמבעיר;
המכה בפטיש,
והמוציאסז מרשות לרשות;
הרי אלו אבות מלאכות ארבעי חסר אחת* .
11

10

12

13

1

14

2

15

16

17

תנ )כא ב(:
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת;
והוינ בה:
מנינא למה לי?
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שא עשא כול בהעל אחד 
חייב על כל אחת ואחת;
בשלמא ל‡· ÈÈדאמר כי האי גוונא חייב 
משכחת לה  דידע דאסורא שבת,
וידע לה איסור מלאכות,
וקא טעה בשיעורי ;
אלא ל¯·‡ דאמר פטור 
היכי משכחת לה!?
בזדו שבת ושגגת מלאכות.
הניחא אי סבר לה כ¯· ÔÁÂÈ Èדאמר:
כיו ששגג בכרת ,א 2על פי שהזיד בלאו,
משכחת לה דידע לה לשבת בלאו,
אלא אי סבר לה כ¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
עד שישגוג בלאו וכרת,
דידע לה לשבת במאי!?
דידע לה בתחומי ,
ואליבא ד¯·.‡·È˜Ú È

18

19

21

22

23

3

עג:

4

גמרא:
מנינא למה לי?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שא עשא כול בהעל אחד 
חייב על כל אחת ואחת.
24

25

הזורע ,והחורש.
מכדי ,מכרב כרבי ברישא,
ליתני  חורש,
26

משנה )ב(:
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת:
הזורע ,והחורש ,והקוצר ,והמעמר ,והדש ,והזורה,
והבורר,נו והטוח ,נז והמרקד ,והלש ,והאופה;
הגוזז את הצמר,
6

7

20

רש"י

5

8

9

רש"י

 .Ú·¯‡„ ‰˜È¯ÊÏ ÔÈÂÎÈ‡ ‡Ï„ 1ובציר מהני לא ש זריקה עלה:
 .'ÂÎÂ ‡Â‰ È''‰¯ ¯Â·ÒÎ Ï·‡ 2דנתכוי לזריקה גמורה:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó 3להאי שנשתכחה תורת כל הלכות שבת ממנו ואפילו הכי חשיבא
ליה כזדו שבת ושגגת מלאכות לחיוביה אכל חדא כגו דידע ליה לשבת
באיסורי וטעה בשיעורי שנתכוי לפחות מכשיעור ועשה כשיעור דלכול יש
שיעור:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ ¯ÂËÙ ¯Ó‡„ ‡·¯Ï ‡Ï‡ 4דמיחייב שו אד על כל מלאכה
ומלאכה שבהעל אחד על כרח ,בזדו שבת ושגגת מלאכות הוא דבעית
לאשכוחיה והכא דאיעלימו כולהו מיניה מאי זדו שבת איכא במה ניכר לו שבת
משאר ימי:
 .‰¯ÂÊ‰ :'È˙Ó 5ברחת לרוח:
 .¯¯Â·‰ 6פסולת בידיו:
 .„˜¯Ó‰ 7בנפה ובגמ' פרי ,הני כולהו חדא היא דלהפריש פסולת מתו ,אוכל
נעשות שלשת :
 .‰ÙÂ‡‰ 8לא הוה במשכ דלא שיי ,אלא בפת ופת לא שייכא במלאכת המשכ
אבל כולהו קמייתא הואי בסממני של צבע תכלת וארגמ ותולעת שני ובגמרא
פרי ,דשביק תנא מבשל דהוי בסממני ונקט אופה ושיעור של אלו כגרוגרת
חו %מחורש דבכל שהוא לקמ בפרק הבונה )קג:(.

 .¯Óˆ ÊÊÂ‚‰ 9וכל שאר מלאכות שייכי בצמר של מלאכת המשכ :
 .Â·ÏÓ‰ 10מכבסו בנהר:
 .ÂˆÙÓ‰ 11קרפי''ר בלע''ז:
 .ÍÒÈÓ‰ 12אורדי''ר :
 .ÔÈ¯È È˙· 13ליצ''ש שנת שני חוטי בתו ,הבית ניר ובגוזז ובמלב וכולהו
אינ ,מפרש שיעור לקמ בפרק האורג:
 .ÚˆÂÙ‰ 14מנתק פעמי שיש בשני חוטי יותר מדאי ומנתק מה ומקליש
לצור ,והני כולהו ממיס ,ואיל ,עד קושר ומתיר שייכי ביריעות ולקמ מפרש
מאי קושר ומאי מתיר איכא:
 .Ú¯Â˜Â ¯ÙÂ˙Â 15ביריעות הוא:
 .¯ÂÙ˙Ï ˙Ó ÏÚ 16פעמי שהנקב עגול ואינו יכול לתופרו יפה אא''כ קורעו
כדמפרש בגמרא אבל קורע שלא לתפור לא הוי במשכ :
 .È·ˆ‰ ˙‡ „ˆ‰ 17וכל מלאכת עורו נוהגת בתחשי למשכ בעורותיה :
 .ÂÁÏÂÓ‰ 18לעור:
 .Â˜ÁÓÓ 19מגרר שערו:
 .ÂÎ˙ÁÓ 20מקצעו ומחתכו לרצועות וסנדלי:
 .˜ÁÂÓÂ ·˙ÂÎ 21לקמ )קג (:מפרש למאי מיבעיא למשכ שכ רושמי על קרשי
המשכ לידע איזה ב זוגו וכותב אות בזו ואות בזו ומוחק פעמי שטעה:
 .¯ÈÚ·ÓÂ ‰·ÎÓ 22באש שתחת הדוד של סממני :
 .˘ÈËÙ· ‰ÎÓ 23הוא גמר כל מלאכה שכ אומ מכה בקורנס על הסד
להחליקו בגמר מלאכה ומתניתי נמי לא מיחייב ליה אלא בגמר מלאכה:
 .ÈÏ ‰ÓÏ ‡ÈÓ :'Ó‚ 24ליתני אבות מלאכות הזורע והחורש כו' ואנא חזינא אי
ארבעי נינהו:
 .'ÂÎ Ô‡˘Ú Ì‡˘ 25ובא להודיע ,שא נתעלמו כל הלכות שבת ממנו חייב
כמה חטאות עליו:
 .È·¯Î ·¯ÎÓ 26חורשי :
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קצ

והדר ליתני  זורע!?
תנא באר %ישראל קאי,
דזרעי ברישא ,והדר כרבי.

דף עג:

שבת

ואחת משו  זורע.

1

ע

תנא:
החורש ,והחופר ,והחור %
כול מלאכה אחת ה .

12

תנא:
הזורע ,והזומר,
והנוטע ,והמברי ,,והמרכיב,
כול מלאכה אחת ה ,
האסח קא משמע ל 
העושה מלאכות הרבה מעי מלאכה אחת 
אינו חייב אלא אחת.
2

אמר ¯·‡·‡ Èסט אמר ¯· È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÈÓ‡ È
זומר 
חייב משו נוטע;
והנוטע ,והמברי ,,והמרכיב 
חייב משו זורע.
משו זורע  אי ,
משו נוטע  לא!?
אימא  א 2משו זורע.
3

4

5

6

7

אמר ¯· :‡‰Î
זומר וצרי ,לעצי 
חייב שתי,
אחת משו  קוצר,
ואחת משו  נוטע.
8

9

13

אמר ¯· ˘˘˙:
היתה לו גבשושית ונטלה,
בבית  חייב משו בונה,
בשדה  חייב משו חורש.
14

15

16

אמר ¯·‡:
היתה לו גומא וטממה,
בבית  חייב משו בונה,
בשדה  חייבעא משו חורש.
17

אמר ¯·:‡·‡ È
החופר גומא בשבת ואינו צרי ,אלא לעפרה 
פטור עליה;
ואפילו ל¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
מלאכה שאינה צריכה לגופה 
חייב עליה,
הני מילי  מתק ,
אבלעב האי  מקלקל הוא.
18

19

20

21

22

והקוצר.
תנא:
הקוצר ,הבוצר ,והגודר,
והמוסק,עג והאורה 
עד
כול מלאכה אחת ה .

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
האי מא דקטל אספסתא 
חייב שתי,
אחת משו  קוצר,
ואחת משו  נוטע.
10

24

23

25

אמר ¯· :‡ÙÙ
האי מא דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי 
חייב שתי;
26

אמר ‡·:ÈÈ
האי מא דקניב סילקא 
חייב שתי,
אחת משו  קוצר,
11

27

רש"י

רש"י

 .È''‡· 1קשה היא ואי יכול לכסות בלא חרישה ואשמעינ דהא נמי חרישה
היא:
 .Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÏÂÎ 2דזומר נמי לצמוחי אילנא הוא ונפקא מינה דאי עבד
ליה כול בהדי זורע לא מיחייב אלא חדא דהעושה מלאכות הרבה כו' זורע אב
מלאכה ונוטע נמי אב מלאכה הוא דהיינו זורע אלא שזה בזרעי וזה באילנות
וכ מברי ,ומרכיב אבל זומר תולדה:
 .·ÈÈÁ ¯ÓÂÊ 3משו תולדת נוטע דלצמוחי עביד:
 .ÚËÂÂ 4גופיה וכ מברי ,ומרכיב:
 .Ú¯ÂÊ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁ 5כלומר אינהו נמי זורע ה זה אב בזרעי וזה אב באילנות:
 .‡Ï ÚËÂ ÌÂ˘Ó 6אמברי ,ואמרכיב קאי:
 .Ú¯ÂÊ ÌÂ˘Ó Û‡ ‡ÓÈ‡ 7דה ,זריעה באילנות ואי עביד ליה בהדי זורע מיחייב
חדא ותו לא:
 .¯ÓÂÊ 8להצמיח הגפ :
 .ÌÈˆÚÏ ÍÈ¯ˆÂ 9להסקה משו דצרי ,לה הויא תולדה דקוצר דצרי ,נמי
לקצור:
 .‡˙ÒÙÒ‡ ÏË˜„ 10שחת וקוצרי אותו ג' פעמי בחדש וחוזר וצומח:
 .‡˜ÏÈÒ ·È˜„ 11חות ,תרדי מ המחובר וחוזרי וגדלי :

 .ı¯ÂÁ‰ 12עושה חריצי בקרקע:
 .Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ 13אינו חייב אלא אחת דכולהו לרפויי ארעא עבידי:
 .˙È˘Â˘·‚ 14תל קט :
 .˙È·· 15שיי ,בני שמתכוי להשוות קרקעיתו:
 .˘¯ÂÁ ÌÂ˘Ó 16דמרפי ארעא:
 .‰ÓÓËÂ ‡ÓÂ‚ 17בעפר היינו חורש שהעפר שמילאה בו הוי רפוי וטוב לזריעה
והשוה לקרקע להיות נזרע ע השדה:
 .‰¯ÙÚÏ ‡Ï‡ 18לכסות צואה:
 .‰ÈÏÚ ¯ÂËÙ 19ואי כא משו בני בבית דקלקול הוא ולזריעה נמי לא חזיא
אבל א היה צרי ,לה חייב משו בונה:
 .‰„Â‰È È·¯Ï 20בפרק המצניע )לקמ צג (:גבי מוציא את המת במטה:
 .Ô˜˙Ó 21כמו מוציא את המת לקוברו אינו צרי ,לגופה דהוצאה ולא למת אלא
לפנות ביתו והוצאה הצריכה לגופה כגו שהוא צרי ,לחפ %זה במקו אחר:
 .‡Â‰ Ï˜Ï˜Ó 22את ביתו:
 .¯„Â‚ 23בתמרי:
 .˜ÒÂÓÂ 24בזיתי:
 .‰¯Â‡ 25בתאני:
 .‡Ï˜È„Ï ‡ÒÈÙ ‡„˘„ 26זרק פיסת רגבי לדקל:
 .È¯Ó˙ ¯˙‡Â 27השיר התמרי:
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קצא

אחת  משו תולש,
ואחת  משו מפרק.
¯· ‡˘ Èאמר:
אי דר ,תלישה בכ,,
ואי דר ,פריקה בכ.,
1

13

3

והמעמר.
אמר ¯·‡:
האי מא דכני 2מילחא ממלחתא 
חייב משו מעמר.
‡· ÈÈאמר:
אי עימור אלא בגידולי קרקע.

תנו רבנ :
היו לפניו מיני אוכלי 
בורר ואוכל ,בורר ומניח,
ולא יברור,
וא בירר  חייב חטאת.
מאי קאמר!?
אמר :‡ÏÂÚ
הכי קאמר 
בורר ואוכל  לבו ביו,
ובורר ומניח  לבו ביו;
ולמחר  לא יברור,
וא בירר  חייב חטאת.
מתקי 2לה ¯· :‡„ÒÁ
וכי מותר לאפות לבו ביו,
ומותרעו לבשל לבו ביו!?
14

4

15

5

והדש.
תנא:
הדש ,והמנפ ,%והמנפט 
כול מלאכה אחת ה .

7

16

עה

והזורה והבורר.
היינו זורה היינו בורר היינו מרקד!?
‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
כל מילתא דהויא במשכ * ,
א 2על גב דאיכא דדמיא לה  חשיב לה.
וליחשב נמי כותש!?
אמר ‡·:ÈÈ
שכ עני אוכל פתו בלא כתישה.
¯·‡ אמר:
הא מני? ¯· Èהיא דאמר:
8

עד.

שבת

אבות מלאכות ארבעי חסר אחת,
ואי חשיב כותש  הויא ליה ארבעי.
וליפוק חדא מהנ ,ולעייל כותש!?
אלא מחוורתא כד‡·.ÈÈ

2

6

דף עד.

9

10

11

12

רש"י

 .˘ÏÂ˙ 1תולדה דקוצר:
 .˜¯ÙÓ 2תולדה דדש שמפרק תבואה משבליה לשו פורק מ החמור
דישקארגיי''ר בלע''ז רבינו לוי וג בתשובת רבינו משול הגאו מצאתי כ וא2
זה מפרק התמרי מ המכבדות:
 .ÍÎ· ‰˜È¯ÙÂ ‰˘ÈÏ˙ Í¯„ ÔÈ‡ 3על ידי זריקה אלא או ביד או בכלי ותולש
כלאחר יד הוא ופטור:
 .‡˙ÁÏÓÓ ‡ÁÏÓ ÛÈÎ„ 4שצבר מלח ממשרפות מי דמתרגמינ חריצי ימא
)יהושע יא( שממשי ,לתוכו מי מ הי והחמה שורפת וה נעשי מלח ואותו
חרי %קרי מילחתא:
 .¯ÓÚÓ ÌÂ˘Ó 5שא 2הוא כמאס 2בשבלי הוא:
 .ıÙÓ‰ 6פשת בגבעולי :
 .ËÙÓ‰Â 7צמר גפ בקשת כדר ,האומני וצמר גפ גידולי קרקע הוא להכי קרי
ניפוט דיליה תולדה דדש שמפרק גרעיני ממנו ולא קרי ליה תולדת מנפ %דצמר:
 8ה''ג  .„˜¯Ó ÂÈÈ‰ ¯¯Â· ÂÈÈ‰ ‰¯ÂÊ ÂÈÈ‰היינו .כמו הי ניהו כלומר דמפליג
להו תנא דמתניתי לתלת והלא כול מלאכה אחת ה דמפריש אוכל מ הפסולת:
 .‡ÎÈ‡„ ‚''Ú‡ 9אחריתי בהדה דדמיא לה חשבינהו לתרווייהו כאבות ואע''ג
דחדא נינהו:
 .˘˙ÂÎ ÈÓ ·˘ÁÈÏÂ 10חטי במכתשת להסיר קליפת דהואי במקדש בסממני
אלא לאו משו דדמיא לדש לא חשיב לה דהא נמי מיפרקה מלבוש היא:
 .‰˘È˙Î ‡Ï· Â˙Ù ÏÎÂ‡ ÈÚ ÔÎ˘ 11לכ ,אע''ג דהואי במקדש ואב מלאכה היא
כיו דתנא ליה דש לא תנא לה וזורה ובורר ומרקד סידורא דפת נינהו וכיו דהוו
במקדש והכא אתחיל בסידורא דפת תנינהו כדאמרינ גבי אופה דה''ל למתני
מבשל ולא אופה דלא הוה במקדש אלא משו סדורא דפת נקט ואתא הואיל
ואופה בפת כמבשל בסממני אבל כתישה עשירי הוא דלתתי וכתשי לעשות
סלת נקיה אבל עניי לא טרחי הלכ ,לא תנא לה ומיהו ודאי אב מלאכה היא
ובכלל דש היא:

17

אלא אמר ¯· :‡„ÒÁ
בורר ואוכל  פחות מכשיעור;
בורר ומניח  פחות מכשיעור;
וכשיעור  לא יברור,
וא בירר  חייב חטאת.
מתקי 2לה ¯· :ÛÒÂÈ
וכי מותר לאפות פחות מכשיעור,
עז
ומותר לבשל פחות מכשיעור!?
18

19

אלא אמר ¯· :ÛÒÂÈ
בורר ואוכל  ביד;
בורר ומניח  ביד;
בקנו ובתמחוי  לא יברור,
וא בירר  פטור אבל אסור,
20

21

רש"י

 .‡È‰ È·¯ 12דילי 2לקמ בפרק הזורק )צז (:דברי הדברי אלה הדברי
למניינא:
 .Í‰Ó ‡„Á ˜ÂÙÈÏÂ 13או זורה או בורר או מרקד דהוו חדא ליפוק מינייהו חדא
וליתני ה ,דהכי עדי 2למיתני תרתי מהא ותרתי מהא מלמיתני ולמיכפל תלתא
זימני בחדא ואיכא חדא דלא כפיל ביה מידי:
 .ÔÈÏÎÂ‡ ÈÈÓ ÂÈÙÏ ÂÈ‰ 14גרסי' ול''ג שני:
 .¯Â¯·È ‡ÏÂ 15לקמיה פרי ,מאי קאמר ברישא תנא בורר והדר תנא לא יברור:
 .¯ÁÓÏÂ 16לצור ,מחר:
 .ÌÂÈ· Â·Ï Ï˘·ÏÂ ˙ÂÙ‡Ï ¯˙ÂÓ ÈÎÂ 17וה''נ אב מלאכה היא כיו דאמרת
ולמחר חייב חטאת:
 .¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙ 18פחות מכגרוגרת:
 .¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙ ˙ÂÙ‡Ï ¯˙ÂÓ ÈÎÂ 19נהי דחיוב חטאת ליכא איסורא מיהא
איכא דקיימא ל חצי שיעור אסור מ התורה בפרק בתרא דיומא )עד (.והיכי קתני
בורר לכתחלה:
 .ÔÂ˜· 20כלי ע %שעושי כעי צינור רחב מלאחריו וקצר מלפניו ובעלי מטבע
עושי אותו והבורר בו קטנית נות קטנית במקו הרחב ומנענעו והקטנית מפני
שהוא סגלגל מתגלגל ויורד דר ,פיו הקצר והפסולת נשאר בכלי:
 .¯ÂÒ‡ Ï·‡ ¯ÂËÙ 21מותר לכתחלה לא הוי דדמי לברירה וחייב חטאת לא הוי
דכלאחר יד הוא דעיקר ברירה בנפה וכברה אבל ביד לא דמי לבורר כלל:
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קצב

ובנפה ובכברה  לא יברור,
א בירר  חייב חטאת.
מתקי 2לה ¯· :‡ÂÓ‰
מידי קנו ותמחוי קתני!?

דף עד:

שבת

חייב.
לימא קסבר  ‰È˜ÊÁאוכל מתו ,פסולת אסור?
עט
עד :שאני תורמוסא* ,
דשלקי ליה שבעא זימני,
ואי לא שקלי ליה  מסרח,
וכפסולת מתו ,אוכל דמי.

1

10

11

אלא אמר ¯· :‡ÂÓ‰
בורר ואוכל  אוכל מתו ,הפסולת;
בורר ומניח  אוכל מתו ,הפסולת;
פסולת מתו ,אוכל  לא יברור,
וא בירר  חייב חטאת.
מתקי 2לה ‡·:ÈÈ
מידי אוכל מתו ,פסולת קתני!?

12

2

והטוחן.
אמר ¯· :‡ÙÙ
האי מא דפרי סילקא 
חייב משו טוח .

3

13

אלא אמר ‡·:ÈÈ
בורר ואוכל  לאלתר;
ובורר ומניח  לאלתר;
ולבו ביו  לא יברור,
וא בירר  נעשה כבורר לאוצר ,וחייב חטאת.
אמרוה רבנ קמיה ד¯·‡,
אמר להו:
שפיר אמר .ÈÓÁ
4

5

היו לפניו שני מיני אוכלי ,
ובירר ואכל ,ובירר והניח,
¯· ‡˘ Èמתני :פטור;
¯· È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯È Èמתני :חייב.
¯· ‡˘ Èמתני :פטור.
והא תני חייב!?
לא קשיא,
הא  בקנו ותמחוי,
הא  בנפה וכברה.

אמר ¯· :‰˘Ó
האי מא דסלית סילתי 
חייב משו טוח .
אמר ¯· ‡˘:È
אי קפיד אמשחתא 
חייב משו מחת.,
14

15

16

והלש והאופה.
אמר ¯· :‡ÙÙ
שבק תנא דיד  בישול סממני דהוה במשכ ,
ונקט  אופה!?
תנא דיד  סידורא דפת נקט.
17

18

אמר ¯· ‡:‡¯ÈÂÚ ·¯ ¯· ‡Á
האי מא דשדא סיכתא לאתונא 
חייב משו מבשל.
פשיטא!?
מהו דתימא?
לשרורי מנא קא מיכוי ;
19

6

1

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
שבתא ד¯· · È·Èהואי,
ואיקלעו ¯· ÈÓ‡ Èו¯·.ÈÒ‡ È
שדא קמייהו כלכלה דפירי,
ולא ידענא אי משו דסבר  אוכל מתו ,פסולת אסור,
אי משו עי יפה הוא דמכוי .
7

8

עח

אמר :‰È˜ÊÁ
הבורר תורמוסי מתו ,פסולת שלה 
9

רש"י

 .È˙˜ ÈÂÁÓ˙Â ÔÂ˜ È„ÈÓ 1ה''ה נמי דפרי ,מידי נפה וכברה קתני אלא חדא
מינייהו נקט:
 .˙ÏÂÒÙ‰ ÍÂ˙Ó ÏÎÂ‡ 2לא דר ,ברירה היא:
 .¯˙Ï‡Ï ÁÈÓÂ ¯¯Â·Â 3לאכול לאלתר שאי זה דר ,בוררי :
 .¯ˆÂ‡Ï 4להצניע:
 .ÈÓÁ 5אביי:
 .‡È˙‰Â 6לעיל חייב ואי בבורר ומניח לאלתר מותר לכתחלה הויא ופטור אבל
אסור ליכא:
 .È‡Â‰ È·È· ·¯„ ‡˙·˘ 7הגיע יומו להיות עומד ומשמש על התלמידי:
 .Â‰ÈÈÓ˜ ‡„˘Â 8ולא רצה לברור האוכל מתו ,העלי ולתת לפני כל אחד ואחד
אלא שטח וה נוטלי ואוכלי ובשטוח זה נפרש האוכל מאליו:

רש"י

 .ÔÈÒÂÓ¯Â˙ ¯¯Â·‰ 9לאחר ששלק הוא בורר אוכל מתו ,הקליפה:
 .ÔÈÓÈÊ ‡Ú·˘ ‰ÈÏ È˜Ï˘„ 10למתק :
 .˙ÏÂÒÙ‰ ÍÂ˙Ó ÏÎÂ‡Ï ‰ÈÏ ÈÏ˜˘ ‡Ï È‡Â 11מתו ,שהוא ר ,ונימוק ע''י
שנשלק הרבה:
 .Á¯ÒÓ 12והלכ ,אוכל נמי כל זמ שמעורב בו הוי כפסולת ומיהו אוכל הוא
ומחמירי עליה למיהוי ההוא דשקיל כפסולת מתו ,אוכל ול''נ הבורר תורמוסי
מתו ,פסולת שלה מששלק פע אחת ממרקי ומערי אות המי ובורר
המתולעות שלה כמו שעושי לפולי וכ בכל פע ופע וזה בורר האוכל
ומניח הפסולת ואי לא שלקי ליה מסרח גרסינ הלכ ,מששלקו פעמי ושלש
חשיב ליה פסולת הואיל ואי שביק להו הכי דלא הדר שליק להו מסרחי וכשהוא
נוטל מתו ,שאר מיני גרועי המעורבי בה כפסולת מתו ,אוכל דמי דהנהו
שאר מיני לא מסרחי דגמר להו בישולייהו פע ראשונה ושניה ורבינו הלוי
גריס ואי שקילי ליה מסרח כשנוטלו נימוח בי אצבעותיו ונמאס הלכ ,ההוא
דשקיל הוי כפסולת והנשאר הוי אוכל עד שחוזר ונוטלו:
13
„ .‡˜ÏÈÒ ÌÈ¯Ùבמ'' גרסינ ולא בסמ'' ,כדפירש בהעור והרוטב )חולי קכ(.
מאי קיפה פירמא מינציי''ר בלע''ז מחתכו הדק:
 .È˙ÏÈÒ ˙ÈÏÒ„ 14עצי דקי להבעיר אש:
 .‡˙Á˘Ó‡ „ÈÙ˜ È‡Â 15לחותכ במדה:
 .Í˙ÁÓ 16העור מקצצו במדה:
 .‰ÙÂ‡ Ë˜Â 17דלא שיי ,במלאכת המשכ כלל:
 .˙Ù„ ‡¯Â„Ò 18שהתחיל בו נקט ואופה במקו בשול דסממני הוא דהוא
בישול דפת:
 .‡˙ÎÈÒ ‡„˘„ 19שהשלי ,יתד לח לתנור ח ליבשו שיתקשה:
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כלל גדול פרק שביעי

קצג

קא משמע ל  דמירפא רפי ,והדר קמיט.
2

אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
האי מא דארתח כופרא 
חייב משו מבשל.
פשיטא!?
מהו דתימא?
כיו דהדר ואיקושא  אימא לא;
קא משמע ל .
3

דף עד:

שבת

ואחת משו טווה.
¯·  ‡‰Îאמר:
אי דר ,גזיזה בכ ,,ואי דר ,ניפו%פב בכ,,
ואי דר ,טוויהפג בכ.,
ולא?
והתניא משמיה ד¯·:‰ÈÓÁ È
שטו 2בעזי וטוו בעזי,
אלמא  טוויה על גבי בהמה שמה טוויה!?
חכמה יתירה שאני.
11

4

12

אמר ¯·‡:
האי מא דעבד חביתא 
חייב שבעפ חטאות;
תנורא 
פא
חייב שמונה חטאות.

תנו רבנ :
התולש את הכנ ,2והקוטמו ,והמורטו 
חייב שלש חטאות.
ואמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
תולש חייב משו גוזז,
קוט חייב משו מחת,,
ממרט חייב משו ממחק.
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6

7

15
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אמר ‡·:ÈÈ
האי מא דעבד חלתא 
חייב אחת עשרה חטאות;
ואי חייטיה לפומיה 
חייב שלש עשרה חטאות.

17

8

9

10

הקושר והמתיר.
קשירה במשכ היכא הואי?
אמר ¯·‡:
שכ קושרי ביתדות אהלי.
פד
אמר ליה ‡·:ÈÈ
ההוא קושר על מנת להתיר הוא!?
18

הגוזז את הצמר והמלבנו.
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבת 
חייב שלש חטאות;
אחת משו גוזז ,ואחת משו מנפ,%
רש"י

 .È¯Â¯˘Ï 1לחזק ואי כא בישול:
 .ÈÙ¯ ÈÙ¯Ó„ 2ע''י חו האור והמי שבתוכו יוצאי ולאחר שיצאו מימיו קמיט
מתקשה וכי רפי ברישא הוי בישולו:
 .‡¯ÙÂÎ Á˙¯‡„ 3שהתי ,זפת:
 .È˘Â˜‡ ¯„‰„ 4חוזר ומתקשה:
 .‡˙È·Á 5של חרס:
 .˙Â‡ËÁ Ú·˘ 6טוח הרגבי ושוחק הדק הוי טוח ובורר הצרורות הגסות
מתוכ הרי שתי ומרקיד בנפה ומגבל הטיט דהיינו לש וממרח הטיט כשעושה
הגול שיהא חלק הרי ממחק ומבעיר את האור בכבש ומצרפו בתוכו הרי
מבשל חיובא דחופר ליכא דאינו צרי ,אלא לעפרה:
 .‰Ó˘ ·ÈÈÁ ¯Â˙ 7דלאחר שצרפו בכבש הוא טח עליו טפילה שיהא עב
וחומו מתקיי והוא גמר מלאכתו ואמרינ לקמ )עה (:כל מידי דהוי גמר מלאכה
חייב משו מכה בפטיש אבל גבי חבית ליכא משו מכה בפטיש דמאליה
נגמרה מלאכתו בתנור:
 .‡˙ÏÁ 8כוורת של קני:
 .‡''È ·ÈÈÁ 9זומר הקני והוא צרי ,לה חייב משו קוצר ומשו נוטע אספ
יחד הרי זה מעמר בירר יפות הרי זה בורר החליק הרי זה ממחק עשא דקות
מאחת שתי או שלש הרי זה טוח חתכ במדה הרי זה מחת ,הסי ,השתי הרי
זה מיס ,ארג אחת למעלה ואחת למטה כדי להעמידו הרי עושה שתי בתי נירי
ארג הרי זה אורג חת ,לאחר אריגתה כדי להשוות הרי זה מכה בפטיש
כדאמרינ לקמ ]עה [:האי מא דשקיל אקופי מגלימי חייב משו מכה בפטיש
הרי י''א:
 .‰ÈÓÂÙÏ ‰ÈËÈÈÁ È‡Â 10לעשות לה שפה הוסי 2כא תופר וקושר שצרי ,לקשור
לאחר התפירה ומשו בונה ליכא לחיוביה לא בחבית ולא בתנור ולא בכוורת
דאי בני בכלי מפשיט ליכא למימר בקני דאי הפשטה אלא בעור וי''מ
שקודח נקבי בע %שתוחבי בו ראשי הקני של שתי ומחייב ליה משו טוח
ולא נהירא לי דההיא טחינה מלאכה שאינה צריכה לגופה היא וטוב לי לפרש
שעושה אות דקות והוי כמא דסלית סילתי:

19

אלא אמר ‡·:ÈÈ
שכ אורגי יריעות שנפסקה לה נימא קושרי אותה.
אמר ליה ¯·‡:
תרצת קושר,
מתיר מאי איכא למימר?
וכי תימא 
דאי מתרמי ליה תרי קיטריפה בהדי הדדי,
שרי חד ,וקטר חד;
השתא לפני מל ,בשר וד  אי עושי כ ,
20

22

21

23

רש"י

 .ÌÈÊÚ· ÂÂËÂ ÌÈÊÚ· ÛÂË˘ 11קרא קדריש טוו את העזי )שמות לה( בגופ של
עזי משמע:
 .‰¯È˙È ‰ÓÎÁ 12כדכתיב וכל אשה חכמת לב אבל להדיוט אי דרכו בכ ,והוי
כלאחר יד:
 .ÛÎ‰ ˙‡ ˘ÏÂ˙‰ 13נוצה גדולה מ כנ 2העו:2
 .ÂÓËÂ˜‰Â 14לאחר שתלשו חות ,ראשו שהוא דק וראוי להניחו בכר וכסת:
 .ÂË¯ÂÓ‰Â 15לצד זנבו שהוא קשה מורט שערו מכא ומכא ומשלי ,הקנה
ונות השיער בכר וכסת:
 .Í˙ÁÓ ÌÂ˘Ó 16דקפיד לחתו ,עד מקו שהוא ראוי וג מ הקנה אורג כובעי
ועושה כובעי מכנפי עו 2בלא שיער:
 .˜ÁÓÓ ÌÂ˘Ó 17דתנ גבי עור הממחקו:
 .ÌÈÏ‰‡ ˙Â„˙È· 18נועצי יתידות בקרקע כדכתיב יתדות המשכ וקושרי
היריעות בה במיתריה:
 .‡Â‰ ¯È˙‰Ï Ó''Ú ¯˘Â˜ 19וכי האי גוונא פטרינ ליה לקמ דתנ כל קשר
שאינו של קיימא .אי חייבי עליו:
 .È„„‰ È„‰· 20בשני חוטי זה אצל זה:
 .„Á È¯˘ 21לאחר אריגת מתיר האחד מפני שבולטי ונראי :
 .„Á ¯Ë˜Â 22כלומר מניח כמו שהוא:
 .ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ 'ÂÎ ‡˙˘‰ 23שכשמתירו נראה הנקב ביריעה שחוטיה היו כפולי
ששה והיו גסי ומתחלה היו זריזי בכ ,וכי מתרמו לה תרי קיטרי קושרי האחד
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כלל גדול פרק שביעי

קצד

לפני מל ,מלכי המלכי הקדוש ברו ,הוא  עושי !?

דף עה.

שבת

דאי סלקא דעת  ,חרשי,
הכתיב )דברי יח,ט(" :ל ֹא ִתלְ ַמד לַ עֲ ׂש ֹות",
אבל אתה למד להבי ולהורות?
תסתיי.
12

13

אלא אמר ¯·‡,
ואיתימא ¯·:È‡ÏÈÚ È
שכ צדי חלזו קושרי ומתירי .
1

14

15

2

והתופר שתי תפירות.
והא לא קיימא!?
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
והוא שקשר .
3

4

הקורע על מנת לתפור.
קריעה במשכ מי הוה?
עה ‰·¯ .ו¯· ‡¯ÈÊ Èדאמרי תרווייהו* :
שכ יריעה שנפל בה דרנא 
קורעי בה ותופרי אותה.

אמר ¯· ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאמר ¯·ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
משו ·¯ ˜:‡¯Ù
כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב 
עליו הכתוב אומר )ישעיהו ה,יב(:

"וְ ֵאת ּפ ַֹעל יְ הֹוָ ה ל ֹא י ִַּביט ּו,
ּו ַמעֲ ֵׂשה י ָָדיו לֹא ָרא ּו".

פו

אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
מני שמצוה על האד לחשב תקופות ומזלות?
שנאמר )דברי ד,ו(:

5

אמר ¯·  ‰È·ÂË ¯· ‡¯ËÂÊאמר ¯·:
המותח חוט של תפירה בשבת 
חייב חטאת;
והלומד דבר אחד מ המגוש 
חייב מיתה;
והיודע לחשב תקופות ומזלות ,ואינו חושב 
אסור לספר הימנו.
6

7

8

מגושתא,
¯· ו˘,Ï‡ÂÓ
חד אמר :חרשי;
וחד אמר :גדופי.
תסתיי ד¯· דאמר גדופי,
דאמר ¯·  ‰È·ÂË ¯· ‡¯ËÂÊאמר ¯·:
הלומד דבר אחד מ המגוש 
חייב מיתה;
9

יתם,
ש ֶ
" ּו ׁ ְש ַמ ְר ּ ֶתם וַ עֲ ִ ׂ
16
ִּכי ִהוא ָח ְכ ַמ ְת ֶכם ּו ִבינַ ְת ֶכם לְ ֵעינֵי ָה ַע ִּמים",
איזו חכמה ובינה שהיא "לְ ֵעינֵי ָה ַע ִּמים"?

הוי אומר  זה חישוב תקופות ומזלות.
פז

הצד את הצבי.
תנו רבנ :
הצד חלזו והפוצעו 
אינו חייב אלא אחת;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :חייב שתי,
שהיה ¯· ‰„Â‰È Èאומר:
פציעה בכלל דישה.
אמרו לו :אי פציעה בכלל דישה.
אמר ¯·‡:
מאי טעמיהו ד¯·?Ô
קסברי  אי דישה אלא בגידוליפח קרקע.
17

18

19

10

11

רש"י

ונותקי החוט השני מלמטה ולמעלה ומספק בחוט ארו ,וקושרי למעלה
ולמטה ואי ש שני קשרי סמוכי :
 .ÔÂÊÏÁ È„ˆ 1לצבוע התכלת בדמו והוא כמי דג קט ועולה אחת לשבעי
שנה:
 .ÔÈ¯È˙ÓÂ ÔÈ¯˘Â˜ 2שכל רשתות עשויות קשרי קשרי וה קשרי קיימא
ופעמי שצרי ,ליטול חוטי מרשת זו ולהוסי 2על זו מתיר מכא וקושר מכא :
 .‡ÓÈÈ˜ ‡Ï ‡‰Â 3הכי וכיו דלא קיימא .לאו מלאכה היא:
 .Ô¯˘˜˘ 4שקשר שני ראשי החוט:
 .‡¯„ 5תולעת ומנקב בו נקב קט ועגול וצרי ,לקרוע למטה ולמעלה את הנקב
שלא תהא התפירה עשויה קמטי קמטי :
 .‰¯ÈÙ˙ Ï˘ ËÂÁ Á˙ÂÓ‰ 6בגד התפור ועומד והניח החוט ארו ,ונתפרדו שתי
חתיכות הבגד זו מזו במקצת וחוטי התפירות נמשכי ומותח את ראשי החוט
להדק ולחבר זו היא תפירתו וחייב:
 .˘Â‚Ó‰ ÔÓ „Á‡ ¯·„ „ÓÂÏ‰Â 7מי הממשיכו לע''ז אפי' דבר תורה אסור
ללמוד ממנו:
 .'ÂÎ Ú„ÂÈ‰Â 8הני תלת שמעתתא שמעינהו )מר( זוטרא מרב כי הדדי וגרסינהו:
 .‡˘Â‚Ó‡ 9דאמרינ בכל דוכתא רב ושמואל פליגי ביה:
 .È˘¯Á ¯Ó‡ „Á 10מכש:2
 .ÈÙÂ„‚ ¯Ó‡ „ÁÂ 11מי האדוק בע''ז ומגד 2תמיד את הש ומסית אנשי
לע''ז:

וליחייב נמי משו נטילת נשמה!?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שפצעו מת.
¯·‡ אמר:
אפילו תימא שפצעו חי 
מתעסק הוא אצל נטילת נשמה.
20

רש"י

 .È˘¯Á Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡„ 12וטעמא משו דכתיב לא ימצא ב ,וגו' וקא חשיב
מכש:2
 .·È˙Î ‡‰Â 13לעיל מיניה לא תלמד לעשות כדי שתעשה:
 .ÔÈ·‰Ï 14שתוכל לעמוד בה וא יעשה נביא שקר לפני ,שתבי שהוא מכש:2
 .ÌÈÈ˙Ò˙ 15דגדופי הוא הלכ ,כל דבריו מינות^ והסתלק מעליו שלא ישיא:,
 .ÌÈÓÚ‰ ÈÈÚÏ 16שחכמה הניכרת היא שמראה לה סימ לדבריו בהילו,
החמה והמזלו' שמעידי כדבריו שאומר שנה זו גשומה והיא כ שנה זו שחונה
והיא כ שכל העיתי לפי מהל ,החמה במזלותיה ומולדותיה במזל תלוי הכל
לפי השעה המתחלת לשמש בכניסת החמה למזל:
 .ÂÚˆÂÙ‰ 17דוחקו בידיו שיצא דמו:
 .˙Á‡ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ 18משו צידה אבל אפציעה ליכא חיוב:
 .‰˘È„ ÏÏÎ· 19שמפרק דמו הימנו כמפרק תבואה מקשי שלה:
 .‰Ó˘ ˙ÏÈË Ïˆ‡ ‡Â‰ ˜ÒÚ˙Ó 20כלומר לגבי נטילת נשמה הוי מתעסק בדבר
אחר ולא הויא מלאכת מחשבת שאינו מתכוי שימות:
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כלל גדול פרק שביעי

קצה

והא ‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרווייהו:
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישא ולא ימות!?
שאני הכא,
דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה,
כי היכי דליציל ציבעיה.

דף עה:

שבת

ואפילו ¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰לא אמר 
אלא דקא בעי ליה לאורחא,
אבל לביתא  לא משוי איניש מיכליה ע.%
13

1

2

השוחטו.
שוחט משו מאי חייב?
¯· אמר :משו צובע;
עה :ו˘ Ï‡ÂÓאמר :משו נטילת נשמה* .
משו צובע  אי ,
משו נטילת נשמה  לא!?
אימא  א 2משו צובע.
אמר ¯·:
מילתא דאמרי ,אימא בה מילתא,
דלא ליתו דרי בתראי ,וליחכו עלי 
צובע במאי ניחא ליה?
ניחא דליתווס בית השחיטה דמא,
כי היכי דליחזוה אינשי וליתו ליזבנו מיניה.
3

והממחקו והמחתכו.
אמר ¯·:‡ÈÁ ¯· ‡Á‡ È
הש 2בי העמודי בשבת 
חייב משו ממחק.
14

4

5

6

7

8

9

10

והמולחו והמעבדו.
היינו מולח היינופט מעבד!?
¯· ÔÁÂÈ Èו¯ ˘È˜Ï ˘Èדאמרי תרוייהו:
אפיק  חד מינייהו,
ועייל  שירטוט.
11

12

אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
האי מא דמלח בישרא 
חייב משו מעבד;
¯·‡ אמר:
אי עיבוד באוכלי .
אמר ¯· ‡˘:È

אמר ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
שלשה דברי סח לי ¯· ‡ÈÒצ משמיה ד¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
המגרר ראשי כלונסות בשבת 
חייב משו מחת;,
הממרח רטיה בשבת 
חייב משו ממחק;
והמסתת את האב בשבת 
חייב משו מכה בפטיש.
15

16

17

18

אמר ¯·‰ÈÒ‡È Ô· ÔÂÚÓ˘ Èצא אמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
הצר צורה בכלי ,והמנפח בכלי זכוכית 
חייב משו מכה בפטיש.
20

19

אמר ¯· :‰„Â‰È
האי מא דשקיל אקופי מגלימי 
חייב משו מכה בפטיש;
והני מילי  דקפיד עלייהו.
21

והכותב שתי אותיות.
תנו רבנ :
כתב אות אחת גדולה ,ויש במקומה לכתוב שתי 
פטור;
מחק אות אחתצב גדולה ,ויש במקומה לכתוב שתי 
חייב.
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· ÌÁÓ È
וזה חומר במוחק מבכותב.
22

23

24

רש"י

 .‰ÈÏ ‡ÁÈ ÈÙË 1שד החי טוב מד המת וכיו דכל עצמו מתכוי וטורח
לשומרו שלא ימות בידו אפי' מת אי כא אלא מתעסק וכי מודה ר' שמעו
במידי דלא איכפת ליה אי מיתרמי ומיהו איכווני לא מיכוי :
 .ÔÈÒ¯‚ ‰ÈÚ·Èˆ ÏÈˆÈÏ„ 2שתהא מראית צבעו צלולה:
 .·ÈÈÁÈÓ È‡Ó ÌÂ˘Ó ËÁÂ˘ 3שחיטה במלאכת המשכ היכא ומאי עבידת' אי
מעורות אילי מאדמי למה לי בהו שחיטה בחניקה נמי סגי:
 .Ú·Âˆ ÌÂ˘Ó 4שצובע את הבשר של בית השחיטה ולקמ מפרש אמאי מיכוי
לצובעו וצביעה הואי במשכ אב מלאכה:
 .‰Ó˘ ˙ÏÈË ÌÂ˘Ó 5דנטילת נשמה הואי במשכ באילי מאדמי ותחש
וחלזו :
 .‰ÚÈ·ˆ ÌÂ˘Ó Û‡ 6ונפקא מינה לחיוביה תרתי:
 .'ÂÎ ‡ÓÈ‡ È¯Ó‡„ ‡˙ÏÈÓ 7דבר תימה אמרתי להזכיר צביעה בשחיטה צרי,
אני לומר בו דבר טע דלא ליתו דרי בתראי השומעי וליחכו עלי:
 .Ú·Âˆ 8בשר במאי ניחא ליה להאי שוחט בצביעת הבשר היינו חוכא ואני
אומר בו טע:
 .‡Ó„· ‰ËÈÁ˘‰ ˙È· ÒÂÂ˙Ï„ ‰ÈÏ ‡ÁÈ 9שיהא צבוע בד:
 .È˘È‡ ‰ÈÈÊÁÈ„ ÈÎÈ‰ ÈÎ 10שנשחטה היו וניתו ונזבנו:
 .„·ÚÓ ÂÈÈ‰ ÁÏÂÓ ÂÈÈ‰ 11אטו מליחה לאו צור ,עיבוד הוא:
 .ËÂË¯È˘ ÏÈÈÚÂ 12לפי שדר ,הרצעני כשהוא בא לחתכו משרטטו תחלה כפי
מה שהוא רוצה להארי ,ולהרחיב ולקצר החיתו ,ואחר כ ,מעביר הסכי דר,
השירטוט וכ בעורות המשכ כשחתכו:

רש"י

 .‡Á¯Â‡Ï ‰ÈÏ ÈÚ·˜„ 13שמולחה הרבה:
 .ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÔÈ· Û˘‰ 14כגו עמודי אכסדראות שעשוי חלונות חלונות ונסמכי
בחלונות בי עמוד לעמוד והש 2ש בקרקעית הבני שנשעני עליו כדי שיהא
חלק חייב משו ממחק:
 .˙ÂÒÂÏÎ È˘‡¯ ¯¯‚Ó‰ 15שיהיו ראשיה שוי וחדי :
 .‰ÈË¯ Á¯ÓÓ 16מחליק תחבושת על המכה:
 .Ô·‡‰ ˙‡ ˙˙ÒÓ 17לאחר שנעקרה מ ההר ונחצבה מחליקה:
 .˘ÈËÙ· ‰ÎÓ ÌÂ˘Ó 18שהוא גמר מלאכה:
 .‰¯Âˆ ÈÏÎ· ¯ˆ‰ 19בכלי שעומד לכ ,לנאותו:
 .˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ· ÁÙÓ 20כשהות ,נעשה על ידי נפוח:
 .ÈÙÂ˜‡ ÏÈ˜˘„ 21ראשי חוטי התלויי ביריעה במקו קשורי כשניתק בה חוט
וקשרוהו וכ קשי וקסמי דקי שנארגו בה בלא מתכוי ונוטלי אות ממנה
לאחר אריגה גמר מלאכה הוא וחייב משו מכה בפטיש:
 .¯ÂËÙ 'ÂÎ ‰ÏÂ„‚ ˙Á‡ ˙Â‡ ·˙Î 22שבקרשי המשכ שתי היו כותבי אחת
בזו ואחת בזו כדי לזווג כשסותרי אות :
 .·ÈÈÁ 'ÂÎ ˙Á‡ ˙Â‡ ˜ÁÓ 23שאי מלאכת מחיקה חשובה אלא ע''מ לכתוב
והרי יש מקו לשתי אותיות:
 .ÈÒÂÈ È·¯· ÌÁÓ È·¯ ¯Ó‡ 24הא קמ''ל מא תנא קמא ר' מנח ברבי יוסי:
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קצו

הבונה ,והסותר,
המכבה ,והמבעיר,
והמכה בפטיש.
¯· ‰ו¯· ‡¯ÈÊ Èדאמרי תרוייהו:
כל מידי דאית ביה גמר מלאכה 
חייב משו מכה בפטיש.

דף עו.

שבת

מא דאמר :עצי אשרה 
אבל ד נדה מצנע ליה לשונרא.
ואיד?!,
כיו דחלשא  לא מצנע ליה.
10

אמר ¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èצה :‡ÈÁ
האי דלא כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דאי כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èהאמר:
לא אמרו כל השיעורי הללו אלא למצניעיה .
11

אלו אבות מלאכות.
אלו ,לאפוקי מד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
דמחייב על תולדה במקו אב.

12

1

עו.

חסר אחת.
לאפוקי מד¯·,‰„Â‰È È
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èמוסי 2את השובט והמדקדק.
אמרו לו:
שובט הרי הוא בכלל מיס,,
מדקדק הרי הוא בכלל אורג.
2

13

3

4

5

משנה )ג(:
ועוד כלל אחר אמרו:
כל הכשר להצניע ,ומצניעי כמוהו,
והוציאו בשבת 
צג
חייב עליו חטאת;
וכל שאינו כשר להצניע ,ואי מצניעי כמוהו,
והוציאו בשבת 
אינו חייב אלא המצניעו.
6

וכל שאינו כשר להצניע.
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
הא דלא כ¯·,¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
כלל אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כל שאינו כשר להצניע ואי מצניעי כמוהו,
והוכשר לזה והצניעו ,ובא אחר והוציאו 
נתחייב זה במחשבה של זה.
*

7

8

גמרא:
כל הכשר להצניע.
לאפוקי מאי?
¯· ‡˙Óצד אמר :לאפוקי ד נדה;
 ‡·˜ÂÚ ¯Óאמר :לאפוקי עצי אשרה.
מא דאמר :ד נדה 
כל שכ עצי אשרה;
9

משנה )ד(:
המוציא תב  כמלא פי פרה;
עצה  כמלא פי גמל;
עמיר  כמלא פי טלה;
עשבי כמלא פי גדי;
עלי שו ועלי בצלי,
לחי  כגרוגרת,
יבשי  כמלא פי גדי,
ואי מצטרפי זה ע זה,
מפני שלא שוו בשיעוריה .
14

16

15

17

18

גמרא:
מאי עצה?
אמר ¯· :‰„Â‰È
תב של מיני קטנית.
כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:

רש"י

רש"י

 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„Ó È˜ÂÙ‡Ï 1דהא אמר דלא נמנו כא אלא להודיענו מני חטאות
של העל אחד ותנא הרי אלו למעוטי שא עשה תולדותיה עמה דאינו מביא
עליה חטאת ודלא כרבי אליעזר דמחייב אתולדה ע האב בכריתות:

 .‡˘ÏÁ„ ÔÂÈÎ 10המאכיל ד האד לחתול נעשה חלש אותו אד:
 .‡‰ 11דתנא כל הכשר להצניע ויש בו שיעור שרוב ב''א עשויי להצניע
כשיעור הזה חייב כל אד על הוצאתו ואפילו אד עשיר שאי שיעור זה חשוב
לו:
 .ÔÂÚÓ˘ '¯Î ‡Ï„ 12לקמ בהמוציא:
 .‡‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯''‡ 13דקתני מתניתי דאינו כשר להצניע והצניעו אחר  .הוא
מתחייב על הוצאתו וכל אד פטורי  .דלא כר' שמעו ב אלעזר:
 .‰ˆÚ :'È˙Ó 14מפרש בגמרא:
 .ÏÓ‚ ÈÙ ‡ÏÓÎ 15נפיש שיעורא מפי פרה אבל כמלא פי פרה לא מיחייב דהא
לא חזו לפרה:
 .¯ÈÓÚ 16קשי של שבלי :
 .‰ÏË ÈÙ 17נפיש מפי גדי הלכ ,עמיר דלא חזי לגדי לא מיחייב כמלא פי גדי
עד דאיכא מלא פי טלה אבל עשבי הואיל וחזו בי לטלה בי לגדי מיחייב אפי'
כמלא פי גדי:
 .ÔÈÁÏ 18הראויי לאד כגרוגרת דזה שיעור לכל מאכל אד לשבת אבל כמלא
פי גדי לא דלחי לא חזו לגדי:

 .Ë·Â˘ 2משוה השתי בכרכר שקורי ריו''ל :
 .˜„˜„Ó 3כשמותח חוט הערב מכה בכרכר עליו במקומות מקומות ליישבו
שלא יהא מתוח יותר מדאי שהמתיחה מעכבתו מהתחבר יפה ע הארג:
 .ÍÒÈÓ ÏÏÎ· ‡Â‰ È¯‰ Ë·Â˘ 4דהיינו מיס ,ממש שמסדר חוטי השתי:
 .‚¯Â‡ ‡Â‰ È¯‰ 5דהיינו אורג ממש ולא דמי לזורה ובורר ומרקד דזה בקשי
וזה בצרורות וזה בקמח:
 .ÚÈˆ‰Ï ¯˘Î‰ ÏÎ :'È˙Ó 6שהוא מי העשוי לצור ,האד:
 .Â‰ÂÓÎ ÔÈÚÈˆÓÂ 7כמות זה כלומר שיש בו שיעור הראוי להצניעו:
 .ÂÚÈˆÓÏ ‡Ï‡ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ 8א נעשה חביב לאד א' והצניעו חייב על הוצאתו
א חזר והוציאו אבל אד אחר אינו חייב עליו דלגביה לאו מלאכה הוא:
 .‰„ Ì„ „''Ó :'Ó‚ 9אינו כשר להצניע כ''ש עצי אשרה דאיסורי הנאה נינהו
ומאיסי וצרי ,לאבד :
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קצז

המוציא תב כמלא פי פרה לגמל,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :חייב;
¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאמר :פטור.
באורתא  אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי,
לצפרא  הדר ביה.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
שפיר עבד דהדר,
דהא לא חזי לגמל.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אדרבה! כדמעיקרא מסתברא!
דהא חזי לפרה!?
אלא,
כי אתא ¯· ÔÈאמר:
המוציא תב כמלא פי פרה לגמל 
דכולי עלמא לא פליגי דחייב;
כי פליגי 
במוציא עצה כמלא פי פרה לפרה,
ואיפכא איתמר,
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :פטור;
¯·‡ÈÚ˘Â‡ Èצו אמר :חייב;
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :פטור.
אכילה על ידי הדחק  לא שמה אכילה;
¯·‡ÈÚ˘Â‡ Èצז אמר :חייב.
אכילה על ידי הדחק  שמה אכילה.

דף עו:

שבת

1

8

2

3

וכל דלא שוו בשיעורייהו מי מצטרפי ?
והתנ )כלי כז:ב(:
הבגד שלשה על שלשה...
והשק ארבעה על ארבעה,
והעור חמשה על חמשה,
מפ %ששה על ששה;
ותני עלה:
הבגד והשק ,השק והעור ,העור והמפ %
מצטרפי זה ע זה,
ואמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
מה טע? מפני שראויי ליטמא מושב;
טעמא  דראויי ליטמא מושב,
אבל אי ראוי ליטמא מושב  לא!?
אמר ¯·‡* :
הכא נמי חזיא לדוגמא.
9

10

11

עו:

13

12

4

5

עמיר  -כמלא פי טלה.
והתניא:
כגרוגרת!?
אידי ואידי חד שיעורא הוא.

משנה )ד(:
המוציא אוכלי כגרוגרת  חייב;
ומצטרפי זה ע זה,
מפני ששוו בשיעוריה ;
חו %מקליפת  ,וגרעיניה  ,ועוקציה ,
וסוב  ,ומורסנ ;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
חו %מקליפי עדשי שמתבשלות עמה .
14

15

17

16

18

19

20

21

גמרא:
וסוב ומורסנ לא מצטרפי ?
והתנ )חלה ב:ו(:
חמשת רבעי קמח ועוד חייבי בחלה,

עלי שום ועלי בצלים,
לחים  -כגרוגרת;
ויבשים  -כמלא פי הגדי;
ואין מצטרפין זה עם זה,
מפני שלא שוו בשיעוריהן.
אמר ¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èצח :‡ÈÁ
אי מצטרפי לחמור שבה ,
אבל מצטרפי לקל שבה .

רש"י

6

7

רש"י

 .‰¯Ù ÈÙ ‡ÏÓÎ Ô·˙ ‡ÈˆÂÓ‰ :'Ó‚ 1והוציאו להאכילו לגמל שפי גמל גדול
מפי פרה:
 .‰¯Ù ÈÙÏ ÈÊÁ ‡‰„ 2הלכ ,שיעור חשוב הוא ולכל מי שיוציאנו לא פקע
שיעוריה בהכי:
 .·ÈÈÁ„ 3דהאיכא שיעורא דחזי לפרה הלכ ,כשר להצניע הוא ומצניעי כמוהו:
 .‰ˆÚ 4לא חזיא לפרה אלא ע''י הדחק אלא לגמל הוא דחזי וזה הוציאו לפרה:
 .¯ÂËÙ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ È·¯ 5דהא לגמל דחזי ליה ליכא שיעורא ואי משו דלצור,
פרה הוציאו ולגבה איכא שיעור אכילה ע''י הדחק לאו אכילה היא הלכ ,לא
משערי' ליה בפרה:
 .Ì‰·˘ ¯ÂÓÁÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ 6מי ששיעורו גדול הוי קל ואינו מצטר 2להשלי
שיעורו של חמור דהא לא חשיב כי ההוא אבל החשוב משלי את הקל לכשיעור
תב מצטר 2ע עצה להשלי' פי גמל ועצה אי מצטר 2ע התב להשלי מלא
פי פרה:

 .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÈÓ 7אפילו להשלי חמור את הקל:
 .'‚ ÏÚ '‚ 8לטומאת מדרס הזב ליעשות אב הטומאה:
 .ÔÈÙ¯ËˆÓ ˜˘‰Â „‚·‰ 9שהבגד משלי שיעור השק שק עשוי מנוצה של
עזי:
 .ÌÚË ‰Ó ÔÂÚÓ˘ '¯ ¯Ó‡Â 10מצטרפי :
 .·˘ÂÓ ‡ÓËÈÏ ÔÈÈÂ‡¯Â ÏÈ‡Â‰ 11א ציר 2משני יחד לטלאי מרדעת של חמור
כשיעורו לעני מושב הזב א קצע משני מה ותק טפח על טפח לישב עליו
מיטמא ליה אב הטומאה במושב הזב דתניא המקצע מכול טפח על טפח טמא
מושב ואמרינ טעמא בפ''ק דסוכה הואיל וראוי לטלות על גבי חמור שאינו
מקפיד א הוא משני מיני :
 .ÈÊÁ ÈÓ ‡Î‰ 12ביחד:
 .‡Ó‚Â„Ï 13מי שיש לו למכור צובר מכול ונות לפני חלונו להראות שיש לו
למכור מכול וניחא ליה שיהו מחוברי יחד דאיידי דזוטרי כל חד וחד הרוח
מפזרתו:
 .'ÂÎ ÌÈÏÎÂ‡ :'È˙Ó 14למאכל אד:
 .ÔÈÙ¯ËˆÓÂ 15כל אוכלי אד זה ע זה:
 .Ô‰ÈÙÈÏ˜Ó ıÂÁ 16שאינ אוכל ואי משלימי השיעור:
 .Ô‰Èˆ˜ÂÚÂ 17זנב הפרי דהוא ע %בעלמא:
 .Ô·ÂÒÂ 18קליפת חטי הנושרת מחמת כתישה:
 .ÔÒ¯ÂÓÂ 19הנשאר בנפה:
 .¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ 20כל הקליפי אי מצטרפי  .כדאמר חו %מקליפי עדשי
שמצרפות אות :
 .Ô‰ÓÚ ˙ÂÏ˘·˙Ó˘ 21לאפוקי קליפה חיצונה שה גדלות בתוכה הנושרות
בגור :
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קצח

ה וסוב ומורסנ !?
אמר ‡·:ÈÈ
שכ עני אוכל פתו בעיסה בלוסה.

שבת

1

רבי יהודה אומר:
חוץ מקליפי עדשים.
עדשי  אי ,
פולי  לא?
והתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
חו %מקליפי פולי ועדשי!?
לא קשיא,
הא  בחדתי,
הא  בעתיקי.
עתיקי מאי טעמא לא?
אמר ¯·:Â‰·‡ È
מפני שנראי כזבובי בקערה.
הדרן עלך כלל גדול
צט

2

3

רש"י

 .‰ÒÂÏ· :'Ó‚ 1מעורבת בסובנה ובמורסנה הלכ ,לח האר %קרינ ביה ומיהו
לעני שבת מידי דחשיב בעינ וסתמייהו דהני לאו אוכל נינהו:
 .È˙„Á ÔÈÏÂÙ 2קליפת מצטרפי :
 .ÔÈ·Â·ÊÎ 3לפי שה שחורות:
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דף עו:

המוציא יין פרק שמיני

קצט

משנה )א(:
המוציא יי  כדי מזיגת הכוס;
חלב  כדי גמיעה;
דבש  כדי לית על הכתית;
שמ  כדי לסו ,אבר קט ;
מי  כדי לשו 2בה את הקילור;
ושאר כל המשקי  ברביעית;
וכל השופכי  ברביעית;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כול ברביעית,
ולא נאמרו כל השיעורי הללו אלא למצניעיה .
2

3

4

שבת
א

פרק שמיני  -המוציא יין
1

דף עז.

5

6

המוציא יי  כדי מזיגת הכוס;
ותני עלה:
כדי מזיגת כוס יפה,
וקתני סיפא:
ושאר כל המשקי ברביעית.
ו¯·‡ לטעמיה,
דאמר ¯·‡:
כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא 
לאו חמרא הוא.

7

8

9

20

10

11

אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
כוס של ברכה צרי ,שיהא בו רובע רביעית,
כדי שימזגנו ויעמוד על רביעית.
אמר ¯·‡:
א 2אנ נמי * תנינא )כא (:
12

13

עז.

17

18

19

גמרא:
תנא:
כדי מזיגת כוס יפה.
ומאי כוס יפה? כוס של ברכה.

14

אמר ‡·:ÈÈ
שתי תשובות בדבר,
חדא  דתנ )נדה ב:ז(:
והמזוג?
שני חלקי מי ,ואחד יי  ,מ היי השירוני!
ועוד 
מי בכד ומצטרפי !?
אמר ליה ¯·‡:
הא דקאמרת 
שני חלקי מי ,ואחד יי  ,מ היי השירוני 
יי השירוני לחוד ,דרפי;
אי נמי 
הת  משו חזותא,
אבל לטעמא  בעי טפי;
ודקאמרת 
מי בכדב ומצטרפי 
לעני שבת מידי דחשיב בעינ ,
והא נמי הא חשיב.

15

16

רש"י

 .ÔÈÈ ‡ÈˆÂÓ‰ :'È˙Ó .ÔÈÈ ‡ÈˆÂÓ‰ - ÈÈÓ˘ ˜¯Ù 1חי:
 .ÒÂÎ‰ ˙‚ÈÊÓ È„Î 2כשיעור שנותני יי חי לתו ,כוס להוסי 2עליו מי כהלכתו
ולמזוג אותו בה ובגמרא מפרש באיזה כוס משערו:
 .˙È˙Î 3שבגבי הסוסי והגמלי מחמת המשאות רדוי''ש בלע''ז והכי אמר
בהמפקיד בבבא מציעא )לח (.דבש והדביש למאי חזי לכתותא דגמלי אבל רבותי
פירשו כתית מכה שעל גב היד ושע''ג הרגל:
 .ÛÂ˘Ï 4לשפש 2ולהמחות בה :
 .¯ÂÏÈ˜ 5שנותני על העי לודיי''א בלע''ז:
 .˙ÈÚÈ·¯· 6ביצה ומחצה רביעית הלוג:
 .ÌÈÎÙÂ˘ 7מי סרוחי ובגמרא מפרש למאי חזו:
 .˙ÈÚÈ·¯· ÔÏÂÎ 8א 2היי והחלב והדבש:
 .Â¯Ó‡ ‡ÏÂ 9שיעורי שבמשנה אלא למצניעיה לבד וחזר המצניע והוציאו
חייב אבל שאר כל אד שהוציאו אינו חייב וסבירא לי' לר''ש דמצניע עצמו בעי
שיעורא זוטא ובבציר מהא שיעורא לא מיחייב כדאמרינ בפרקי דלעיל )עה(:
דלית ליה לר''ש כל שאי כשר להצניע ואי מצניעי כמוהו שיתחייב עליו
מצניעו:
 .‡˙ :'Ó‚ 10בתוספתא המוציא יי כדי מזיגת כוס יפה פירוש לכוס דמתני':
11
 .‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎברכת המזו שהצריכו חכמי ליפותו כדאמרי' בברכות )נא(.
עיטור ועיטו 2הדחה ושטיפה חי ומלא:
 .ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡ 12גרסי' ולא גרסי' דאמר:
 .Â· ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ ‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎ ¯ÂÚÈ˘ 13יי חי רובע של רביעית הלוג:
 .Â‚ÊÓÈ˘ È„Î 14במי שלשה חלקי מי ואחד יי :
 .'ÈÚÈ·¯ ÏÚ „ÂÓÚÈÂ 15הלוג:
 .‡È˙ 16ממתניתי נמי שמעינ דזהו שיעורו מדתני בשאר משקי רביעית
שמעינ מיניה דאי הוצאה במשקה הראוי לשתייה בפחות מרביעית הלכ ,על
כרחי ,כי שיערו ביי כדי מזיגת כוס של ברכה שיעור הראויה לשתיית רביעית
נקט והיינו רובע רביעית דכי יהיב על חד תלת מיא כדר ,המזיגות הראויות
לשתייה יעמוד על רביעית יש טועי בשמועה זו לומר ]רובע[ רביעית רובע
הלוג ויעמוד על רביעית על לוג שהוא רביעית הקב וטעות הוא ביד ורבותינו
לא אמרו כ וראי' יש לדבר במס' נזיר )לח (.י' רביעיות ה חמש סומקתא כלומר
שנאמרו ביי וד וה' חיוורתא שנאמרו בשאר משקי וחשיב להא הוצאת שבת
דשאר משקי גבי חיורתא ועל כרחי ,הנהו כולהו ברביעית הלוג נינהו דקא

21

22

23

תנא:
יבש  בכזית,
דברי ¯·.Ô˙ È
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
¯· Ô˙ Èו¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאמרו דבר אחד.
24

25

רש"י

חשיב בהדייהו רביעית שמ לנזיר דהוא חצי שיעורה של שמ התודה במנחות
וחצי לוג שמ לתודה ילפינ במנחות )פח:(.
 .¯·„· ˙Â·Â˘˙ È˙˘ 17דלא מצי למיל 2ממתניתי :
 .‡„Á 18דחמרא לא דרי מיא אלא על חד תרי במס' נדה )פ''ב יט (.חמשה מראה
דמי' טמאי ה וחד מינייהו כמזוג ומפרש במשנה וכמזוג שאמרתי ל ,בשני
חלקי מי ואחד יי :
 .ÈÂ¯È˘‰ ÔÈÈ‰ ÔÓ 19שגדל בשרו ש מדינה הוא:
 .ÔÈÙ¯ËˆÓÂ „Î· ÌÈÓ „ÂÚÂ 20אי טעמא דמתני' יי משו דלכי מזיג ליה ויראה
לשתייה יהא בו רביעית השתא מיהא כי מפיק ליה עדיי לא נמזג ואי כא
שיעור מי שעוד בכד היא ,מצטרפי לחייבו אלא על כרח ,טעמא לאו משו
דליתחזי לשתייה לרביעית כשאר משקי הוא אלא הכי שיעוריה ואע''ג דכי מזיג
ליה לא הוי רביעית:
 .ÈÙ¯„ 21ר:,
 .‡˙ÂÊÁ ÌÂ˘Ó Ì˙‰ ''‡ 22נקט ליה ונהי נמי דדרי על חד תלת בטעמא מראית
ד לא הוי אלא בשני חלקי מי ואחד יי ואי יהיב ביה טפי ד הדומה לו כד
ירוק הוא וטהור:
 .·È˘Á ‡‰ 23דחזי לצרופי ביה מיא:
 .˘·È 24יי קרוש:
 .˙ÈÊÎ· 25דמעיקרא הוה ביה רביעית ובקרוש רביעית שלימה בעינ דלאו בר
מזיגה:
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המוציא יין פרק שמיני

ר

¯·.Ô˙ È
הא דאמר .
ו¯·.‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
ששה דברי מקולי · È‡Ó˘ ˙Èומחומרי ·:ÏÏ‰ ˙È
ד נבלה 
· È‡Ó˘ ˙Èמטהרי  ,ו· ÏÏ‰ ˙Èמטמאי ;
אמר ¯·:‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È
א 2כשטמאו ·,ÏÏ‰ ˙È
לא טמאו אלא בד שיש בו רביעית,
הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית.
אמר ‡·:ÈÈ
דילמא לא היא,
עד כא לא קאמר ¯· Ô˙ Èהכא,
דבעי רביעית 
אלא ביי דקליש,
אבל בד דסמי  ,כזית לא בעי רביעית;
אי נמי 
עד כא לא קאמר ¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èהת,
דכזית סגי ליה ברביעית 
אלא בד דסמי,,
אבל יי דקליש  כזית הוי יותר מרביעית,
וכי מפיק פחות מכזית  ליחייב.
1

2

3

4

5

6

חלב  -כדי גמיעה.
איבעיא להו:
כדי גמיאה ,או כדי גמיעה?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
איבעיא להו* :
גראיני או גרעיני ?
אמר ¯·‡ ·¯ :‡ÏÂÚ
7

"וְ נִ גְ ַרע

8

שבת

אוממות או עוממות?
אמר ¯· :ÈÓÈ„·‡ ¯· ˜ÁˆÈ
9

"אֲ ָרזִ ים ל ֹא עֲ ָמ ֻמה ּו

10

ְּבגַ ן אֱ ל ִֹהים" )יחזקאל לא,ח(.

איבעיא להו:
מאמצי תנ  ,או מעמצי )כא כג:ה(?
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אות ְּב ָרע" )ישעיהו לג,טו(.
"וְ ע ֵֹצם ֵעינָ יו ֵמ ְר ֹ
11

תנו רבנ :
המוציא חלב של בהמה  כדי גמיאה;
חלב של אשה ולוב של ביצה  כדי לית במשיפא;
קילור ג כדי לשו 2במי.
בעי ¯· ‡˘:È
כדי שיפה;
או דילמאד 
כדי אחיזה ושיפה?
תיקו.

12

13

14

דבש  -כדי ליתן על הכתית.
תנא:
כדי לית על פי כתית.
בעי ¯· ‡˘:È
על כתית אפומא דכולה כתית:
או דילמא 
אמורשא קמא דכתית,
לאפוקי  הדרה הודרנא דלא?
תיקו.
15

16

יאינִ י נָ א ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ַּכ ֵּד ְך" )בראשית כד,יז(.
" ַהגְ ִמ ִ

עז:

דף עז:

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
כל מה שברא הקדוש ברו ,הוא בעולמו,
לא ברא דבר אחד לבטלה.
ברא שבלול  לכתית;
ברא זבוב  לצירעה;
יתוש  לנחש;
ונחש  לחפפית;
וסממית  לעקרב.
18

17

19

ֵמ ֶע ְר ֶּכ ָך" )ויקרא כז,יח(.

20

איבעיא להו:

21

1

רש"י

רש"י

 .'ÂÎ ÈÏÂ˜Ó ÌÈ¯·„ 'Â ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ 1לאו .דאיכא הני ותו לא דאכתי טובא
איכא אלא כשנכנסו לכר ביבנה והעידו כל אחד ואחד על אותו שבידו במס'
עדיות העיד ר' יהודה על אלו:
 .ÔÈ¯‰ËÓ ˘''· 2דאינו כבשר לטמא בנבלה בכזית ולא תורת משקי לטומאה
קלה .לי נראה דהאי דב''ש מטהרי מטומאת נבלות לחודא קאמר שלא יטמא
אד אבל טומאה קלה יש בו:
 .˙ÈÊÎ ÏÚ 3שהוא שיעור נבלה לטמא אד והיינו אמרו דבר אחד שכזית היבש
כשנימוח הוי רביעית:
 .‡Î‰ Ô˙ '¯ ¯Ó‡˜ ‡Ï Ô‡Î „Ú 4דכזית יבש בעי רביעית דלח ובציר מרביעית
לח ליכא כזית יבש כדקאמר דכזית קרוש הויא ביה רביעית:
 .˘ÈÏ˜„ ÔÈÈ· ‡Ï‡ 5וכשהוא לח רב נפחו וכשמתייבש נצמק לשיעור קט :
 .Ì„ Ï·‡ 6כשהוא לח הוי סמי ,עב וקרוב להיות קרוש וכשיבש אינו נצמק
לשיעור קט אלא מעט וכזית יבש לא בעי רביעית לח וד נבילות מטמא בפחות
מרביעית:
 .ÔÈÈ‡¯‚ 7מתניתי דפרקי דלעיל חו %מקליפת וגרעיניה :
 .Ú¯‚Â 8והגרעיני זורקי ונגרעי מתו ,האוכל:

 .˙ÂÓÓÂ‡ 9גבי גחלי מייתינ ליה בכיצד צולי גחלי יכול עוממות ת''ל אש
אי אש יכול שלהבת כו':
 .Â‰ÂÓÓÚ 10לא החשיכו מראיתו להיות ה נאי ממנו:
 .ÔÈˆÓ‡Ó 11לקמ גבי עיני של מת בפ' שואל )קנא:(:
 .¯ÂÏÈ˜ Ï˘ ‰ÙÈ˘Ó· 12שרגילי לשופו בחלב של אשה:
 .ÌÈÓ· ÛÂ˘Ï È„Î 13לשני עיני:
 .‰ÙÈ˘Â ‰ÊÈÁ‡ È„Î Â‡ ‰ÙÈ˘ È„Î 14מה שנדבק באצבעותיו לבד מה שנות
בעיניו:
 .˙È˙Î ‰ÏÂÎ„ ‡ÓÂÙ‡ 15וכל מכה קרויה פה:
 .‡Ó˜ ‡˘¯ÂÓ 16עליו של מכה:
 .ÏÂÏ·˘ 17לימצ''א :
 .˙È˙ÎÏ 18מניחה )לכתית( עליו:
 .‰Ú¯ÈˆÏ ·Â·Ê 19למי שעקצו צירעה כותש זבוב ומניחה עליו:
 .˙ÈÙÙÁÏ 20מי שחי :
 .˙ÈÓÓÒ 21אייראניא''ה בלע''ז:
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המוציא יין פרק שמיני

רא

שבת

דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
האי מא דבעי דליסמיה לקמצא  לשלופינהו לקרניה.
מאי טעמא האי תימרא דתרנגולתא מדלי לעילא?
דדיירי אדפי ,ואי עייל קטרא מתעוורא.
דשא? דר ,ש.
דרגא? דר ,גג.
מתכוליתא? מתי תכלה דא.
יא
ביתא? בא ואיתיב.
ביקתא? בי עקתא.
כופתא? כו 2ותיב.
לבני? לבני בני.
הוצא? חציצה.
חצבא? שחוצב מי מ הנהר.
כוזה? כזה.
שוטיתא? שטותא.
משיכלא? מאשי כולה.
משכילתא? משיא כלתא.
אסיתא? חסירתא.
בוכנה? בוא ואכנה.
לבושה? לא בושה.

ו

נחש  לחפפית.
היכי עביד ליה?
מייתי חדא אוכמא וחדא חיורא,
ושלקי להו ושייפי ליה.

20

21

2

תנו רבנ :
חמשה אימות ה אימת חלש על גבור:
ז
אימת מפגיע על הארי,
אימת יתוש על הפיל,
אימת סממית על העקרב,
אימת סנונית על הנשר,
אימת כילבית על לוית .
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
ח
מאי קראה?
" ַה ּ ַמ ְבלִ יג ׁשֹד ַעל ָעז" )עמוס ה,ט(.

22

3

25

5

26

27

6

28

29

30

7

31

32

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאשכחיתיהט ל¯· ,‰„Â‰È
דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה,
וחזייה דהוה בדיחא דעתיה,
י
ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר לי.
אמר ליה:
מאי טעמא עיזי מסג ברישא והדר אימרי?
אמר ליה:
כברייתו של עול ,דברישא חשוכא והדר נהורא.
מאי טעמא הני מכסיי והני מגליי ?
הני דמכסינ מינייהו  מכסיי ,
והני דלא מכסינ מינייהו  מגליי .
מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה?
משו דאכל כיסי.
מאי טעמא תורא אריכא גנובתיה?
משו דדייר באגמי ,ובעי לכרכושי בקי.
מאי טעמא קרנא דקמצא רכיכא?
משו דדיירא בחילפי ,ואי קשיא  נדיא ומתעוורא,

23

24

4

33

34

35

36

37

38

8

40

9

42

39

41

43

44

10

11

דף עז:

12

13

רש"י
19

14

15

16

17

18

19

רש"י

 .·¯˜ÚÏ 1עקיצת עקרב כותש סממית ומניחה עליו:
 .ÛÈÈ˘Â 2ומושח:
 .ÚÈ‚ÙÓ 3חיה קטנה וקולה גדול ושומע וירא שתהא בריה גדולה ובורח:
 .˘Â˙È 4נכנס לפיל בחוטמו וכ סממית לעקרב נכנס לו באזנו:
 .˙ÈÂÒ 5ארונדייל''א נכנסת תחת כנפי הנשר ומעכבו מפרישת כנפיו:
 .˙È·ÏÈÎ 6שר %קט ונכנס לדג גדול באזנו:
 .ÊÚ ÏÚ „Â˘ ‚ÈÏ·Ó‰ 7המחזיק שדוד על הגבור:
 .‡ÓÏÚ ÈÏÏÁ ÏÎ 8פירוש דברי הנעשי בכל חלל העול:
 .‡¯„Ú ˘È¯· ÔÈÈ‚ÒÓ 9מהלכות בראש העדר:
 .‡ÎÂ˘Á ‡˘È¯· 10סת עזי שחורות סת רחלות לבנות:
 .ÔÈÈÒÎÓ 11בזנב:
 .ÔÈÈÏ‚Ó È‰Â 12העזי אי לה אליה:
 .Â‰ÈÈÈÓ ÔÈÒÎÓ„ È‰ 13רחלי שאנחנו מתכסי מצמר ג ה מכוסות:
 .ÈÒÈÎ ‰ÏÎ‡„ 14קוצי לפיכ ,זנבו קצר כדי שלא ידבקו בה הקוצי:
 .È˜· È˘ÂÎ¯ÎÏ ÈÚ·Â 15להבריח היתושי :
 .‡ˆÓ˜ 16ארבה ול''נ קמצא ]נמלה[:
 .ÈÙÏÈÁ 17ערבה:
 .‡¯ÂÂÚ˙ÓÂ ‡È„ ‡È˘˜ È‡Â 18וא היתה קשה תנוד ותעקר כשתכה בעצי:

 .‡¯ÂÂÚ˙ÓÂיסתמו עיניה שמראות עיניה תלויה בה כדשמואל:
 .‡ÏÈÚÏ ‡ÈÏ„ÈÓ ‡ÏÂ‚¯˙„ ‡¯ÓÈ˙ 20ריס של עי התחתו כשעוצ עיניו עולה
למעלה מ העליו ובשאר כל בריה העליו שוכב על התחתו :
 .ÈÙ„‡ ¯ÈÈ„„ ÌÂ˘Ó 21שעולה בלילות על הקרשי והקורות צרי ,שיעלה
התחתו על העליו מפני העש שלא יכנס בעיניו:
 .‡˙ÈÏÂÎ˙Ó 22דבר שמטבילי בו כגו כותח או שאר ליפת :
 .‡„ ‰ÏÎ˙ È˙Ó 23לכשיכלה מה נאכל ול''נ מתי תכלה דא לפי שאינו כלה עד
זמ ארו ,שאינו נאכל אלא מעט מעט:
 .·È˙È‡Â ‡· ‡˙È· 24שדר ,לישב בבית:
 .‡˙˜· 25בית צר וקט :
 .‡˙˜Ú È· 26בית צר:
 .‡˙ÙÂÎ 27מכתשת ל''א מדה לחטי ול''נ כמי גול ע %עשוי לישיבה כמו
כופת שאור שיחדה לישיבה דתניא בפסחי )מה:(:
 .·È˙ ÛÂÎ 28כפו 2אותו ושב עליו:
 .È· È·Ï È·Ï 29מתקיי לדורות הרבה:
 .‡ˆÂ‰ 30גדר קוצי או לולבי:
 .‰ˆÈˆÁ 31אינו דבר קיימא אלא חציצה בעלמא:
 .‡ÊÂÎ 32כלי חרס קט :
 .‰ÊÎ 33כלומר דבר מועט וקל כמו זהו מהו חשוב למלאותו לי מיינ ,במתנה:
 .‡˙ÈËÂ˘ 34בד של הדס שמרקדי בו לפני כלה:
 .‡˙ÂË˘ 35נראה המרקד כשוטה:
 .‡ÏÎÈ˘Ó 36ספל גדול שהכל רוחצי ידיה ורגליה ממנו:
 .‡ÏÂÎ Â˘Ó 37רוח %את הכל:
 .‡˙ÏÈÎ˘Ó 38ספל קט ונאה:
 .‡˙ÏÎ ‡È˘Ó 39מיוחד לחשובי כמו כלה ואשה חשובה לרחו %ממנו:
 .‡˙ÈÒ‡ 40מורטיי''ר :
 .‡˙¯ÈÒÁ 41שחסר החקיקה מבפני:
 .‡ÎÂ· 42עלי שכותשי בו:
 .‡˘Â·Ï 43חלוק עליו שקורי שרוק:
 .‰˘Â· ‡Ï 44למנוע הבושה שמכסה כל החלוקי התחתוני הקרועי ורעי:
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רב

גלימא? שנעשה בו כגל.
גולתא? גלי ואיתיב.
פוריא? שפרי ורבי עליה.
בור זינקא? בור זה נקי.
סוד יְ הֹוָ ה לִ ֵיר ָאיו" )תהלי כה,יד(.
סודרא? " ֹ
אפדנא? אפיתחא די .
1

3

2

5

4

6

8

7

תנו רבנ :
שלשה כל זמ שמזקיני מוסיפי גבורה,
ואלו ה :
דג ,ונחש ,וחזיר.
שמן  -כדי לסוך אבר קטן.
אמרי „·:È‡È È·¯ È
שמ  כדי לסו ,אבר קט של קט ב יומו.
מיתיבי:
שמ כדי לסו ,אבר קט  ,וקט ב יומו;
מאי לאו 
אבר קט  דגדול,
ואבר גדול  של קט ב יומו!?
אמרי ל È‡È È·¯ È·„ ,
לא ,הכי קאמר:
שמ  כדי לסו ,אבר קט  ,של קט ב יומו.
9

10

לימא כתנאי:
שמ  כדי לסו ,אבר קט  ,וקט ב יומו,
דברי ¯·;¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
¯· Ô˙ Èאומר:
כדי לסו ,אבר קט ;
מאי לאו בהא קמיפלגי,
ד¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èסבר 
אבר קט של קט ;
ו¯· Ô˙ Èסבר 
אבר קט דגדול ,או אבר גדול דקט ,
אבל אבר קט של קט ב יומו  לא?
לא,
11

רש"י

 .ÌÏÂ‚Î 1שאי לו חיתו ,אברי:
 .‡˙ÏÂ‚ 2מקטורי נאה:
 .·È˙Â ÈÏ‚ 3כשהוא יושב מגלה עצמו שלא ישב עליו שלא ילכלכנו ולא ישופנו
בקרקע וישיר שערו ויקרע ויבלה:
 .‡˜ÈÊ ¯Â· 4בור שיבשו מימיו קורי כ :
 .È˜ 5חסר מימיו:
 .‡¯„ÂÒ 6דר ,תלמידי חכמי לעטו 2סודר:
 .‡„Ù‡ 7טרקלי של מלכי:
 .‡Á˙Ù‡ 8אל פתח זה יבאו הכל א למשפט א לשרת המל:,
 .ÔË˜ ¯·‡ 9אחד מפרקי אצבע קטנה:
 .ÏÂ„‚„ 10של אד גדול והאי קט אאבר קאי אי נמי אבר גדול של קט והאי
קט אגברא קאי ולא אאבר .לא אבר קט  .וקט אכולא מילתא קאי אבר קט של
גו 2קט :
 .'ÂÎ ÔÂÚÓ˘ È·¯„ 11והכי קאמר כדי לסו ,בו אבר קט וקט יהא הגו 2ב יומו
ורבי נת סבר חד קט אמרינ או האבר או הגו 2אבל תרי קוטני לא:

דף עח.

שבת

עח .דכולי עלמא  אבר קט דקט ב יומו  לא,
וליתא ד¯·;È‡È È
והכא בהא קמיפלגי 
¯·ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èר סבר 
אבר קט דגדול,
ואבר גדול דקט ב יומו  כי הדדי נינהו,
ו¯· Ô˙ Èסבר 
אבר קט דגדול  אי ,
אבר גדול דקט ב יומו  לא.
12

*

13

מאי הוי עלה?
תא שמע :דתניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שמ  כדי לסו ,אבר קט של קט ב יומו.
14

מים  -כדי לשוף בהן את הקילור.
אמר ‡·:ÈÈ
מכדי ,כל מילתא דשכיחא ולא שכיחא 
אזול רבנ בתר דשכיחא לקולא;
שכיחא ושכיחא 
אזול רבנ בתר דשכיחא לחומרא;
יי ,
שתייתו שכיחא ,רפואתו לא שכיחא,
יב
אזול רבנ בתר שתייתו לקולא;
חלב,
אכילתו שכיחא ,רפואתו לא שכיחא,
אזול רבנ בתר אכילתו לקולא;
דבש,
אכילתו שכיחא ,רפואתו שכיחא,
אזול רבנ בתר רפואתו לחומרא;
אלא מי,
מכדי שתייתו שכיחא ,רפואתו לא שכיחא,
15

16

17

18

19

20

רש"י

 12ה''ג „:‡Ï ÂÓÂÈ Ô· ÔË˜ Ï˘ ÔË˜ ¯·‡ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ
 .È‡È È·¯„Ï ‡˙ÈÏÂ 13ור' שמעו ב אלעזר או או קתני או אבר קט של גדול או
להפ ,וכולה חד שיעורא הוא:
 .'ÂÎ ˘''˙ 14ודרבי ינאי תנאי היא:
 .‡ÁÈÎ˘ ‡ÏÂ ‡ÁÈÎ˘„ ‡˙ÏÈÓ ÏÎ È„ÎÓ 15כל ששיערו חכמי לעני שבת והוא
ראוי לשני דברי חדא שכיחא וחדא לא שכיחא אזול רבנ בשיעור בתר
דשכיחא ואפילו היא קולא ששיעורה גדול אמרינ סתמיה להא עביד ולא אמרי'
הואיל וחזי נמי למילתא אחריתי ששיעורה קט ניזיל בתרה לחומרא ואע''פ דלא
שכיחא:
 .‡ÁÈÎ˘Â ‡ÁÈÎ˘ 16והיכא דשכיחי תרוייהו אזלינ לחומרא ומשערינ
בשיעורא זוטא:
 .‡ÁÈÎ˘ ‡Ï Â˙‡ÂÙ¯ 17כגו לשו 2בו קילור ואע''ג דחזי לה דאיכא דעביד
בחלב אשה ואיכא דעביד במיא וחסי על היי שדמיו יקרי הלכ ,אזול בתר
שתייתו ושיערוהו בכדי מזיגת כוס ואע''ג דלקולא שיש כא שיעור גדול וכ
חלב נמי חזי לאכילה ולשו 2קילור ומיהו לא שכיחא שהרי א 2המי ראויי לכ,
ויש עושי ממי הלכ ,אזול רבנ בתר אכילתו ושיעורו בכדי גמיאה ואע''ג
דקולא היא:
 .‡ÁÈÎ˘ ÈÓ Â˙‡ÂÙ¯ ˘·„ 18שאי משקה אחר ראוי לכתית:
 .‡¯ÓÂÁÏ 19הואיל ותרוייהו שכיח לחומרא בעינ לשעוריה:
 .‡ÁÈÎ˘ ‡Ï Â˙‡ÂÙ¯ 20שהרי שאר משקי ראויי לכ ,ויש שפי קילור בשאר
משקי ושתייתו שכיחא שרוב שתיית מי ה שאי אד שותה יי לכל צמאיו כי
א לסעודתו:
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רג

מאי טעמא אזול רבנ בתר רפואתו לחומרא!?
אמר ‡·:ÈÈ
בגלילא שנו.
¯·‡ אמר:
אפילו תימא  בשאר מקומות,
כד˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כל שקייני  מסו ומטללי,
לבר ממיא  דמסו ולא מטללי.
1

2

4

3

5

ושאר כל המשקין  -ברביעית.
תנו רבנ :
ד וכל מיני משקי  ברביעית;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
ד  כדי לכחול עי יג אחת,
שכ כוחלי לברקית;
יד
ומאי ניהו?
דמא דתרנגולת ברא;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
ד  כדי לכחול עי טו אחת,
שכ כוחלי ליארוד;
ומאי ניהו?
דמא דכרושתינא.
וסימני ,
גוא לגוא ,ברא לברא.
במה דברי אמורי? במוציא,
אבל במצניע  כל שהוא חייב;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
במה דברי אמורי? במצניע,
אבל במוציא  אינו חייב אלא ברביעית;
ומודי  ÌÈÓÎÁל¯· ÔÂÚÓ˘ È
במוציא שופכי לרשות הרבי,
6

7

8

10

9

11

12

דף עח.

שבת

ששיעור ברביעית.
אמר מר:
במה דברי אמורי? במוציא,
אבל במצניע  כל שהוא.
אטו מצניע לאו מוציא הוא!?
אמר ‡·:ÈÈ
הכא במאי עסקינ ?
בתלמיד שאמר לו רבו:
ל ,ופנה לי המקו לסעודה.
הל ,ופנה לו,
דבר חשוב לכל  חייב עילויה;
דבר שאינו חשוב לכל 
אי אצנעיה רביה  מיחייב עילויה,
ואי לא  לא מיחייב.
17

18

19
20

אמר מר:
מודי  ÌÈÓÎÁל¯· ÔÂÚÓ˘ Èבמוציא שופכי לרשות הרבי,
ששיעור ברביעית.
שופכי למאי חזו?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
לגבל בה את הטיט.
והתניא:
טיט כדי לעשות בה פי כור!?
לא קשיא,
הא  דמיגבל,
הא  דלא מיגבל,
לפי שאי אד טורח לגבל טיט לעשות פי כור* .
21

22

13

14

15

16

משנה )בד(:
המוציא חבל  כדי לעשות אוז לקופה;
גמי  כדי לעשות תלאי לנפה ולכברה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
23

24

רש"י

 .Â˘ ‡ÏÈÏ‚· 1שה עניי ומקפידי בדבר מועט וחסי על יי וחלב לשו2
קילור ואי שפי אלא במי והלכ ,רפואתו נמי שכיחא ובעינ למיזל לחומרא:
 .ÈÈÈ˜˘ ÏÎ 2כל משקי ששפי בה קילור:
 .ÂÒÓ 3החולי:
 .ÈÏÏËÓÂ 4מסככי על העי ומונעי מראיתו עד שיכלה מראיתו לגמרי מפני
שה עבי ונגלדי כמי דבק שקורי גלוזייר :
 .‡ÈÓÓ ¯· 5דעדיפי מכולהו דמסו ולא מטללי שנבלעי מיד או ניגבי מהר ולא
נגלדי על גב העי :
 .˙È˜¯·Ï ÔÈÏÁÂÎ ÔÎ˘ 6מיילא שבולטת בעי :
 .Â‰È È‡ÓÂ 7מאיזה ד כוחלי אותו:
 .„Â¯‡ÈÏ 8תבלול ובתוספתא ראיתי לחורור וה טיפות דקות של לוב הנולדות
בעי כדתנ בבכורות גבי מומי )לח (:דמא דכרושתינא .עטל 2שקורי טלפא:
 .‡Â‚ 9כרושתינא מצוי בתו ,היישוב שהוא ליארוד שהוא שוקע בתו ,העי :
 .‡¯·Ï 10דמא דתרנגולת ברא לברקית שהיא בולטת:
 .‡''„· 11דבעינ שיעורא במוציא לר''ה:
 .ÚÈˆÓ‰ Ï·‡ 12והוציאו חייב בכל שהוא לקמיה פרי ,אטו מצניע לאו מוציא
הוא:
 .‡''„· ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ '¯ 13דמיחייב בשיעורא זוטא כי האי:
 .ÚÈˆÓ· 14בשיעור הזה וחזר והוציאו:
 .‡ÈˆÂÓ· Ï·‡ 15אד שלא הצניעו והוציאו אינו חייב אלא ברביעית:
 .ÔÈÎÙÂ˘ ‡ÈˆÂÓ· 16אד שלא הצניע אינו חייב אלא ברביעית דבציר מהכי לא
חזו כדלקמ לגבל טיט:

רש"י

 .‡Â‰ ‡ÈˆÂÓ Â‡Ï ÚÈˆÓ ÂË‡ 17הלא אי מתחייב אלא על ידי הוצאה:
 .„ÈÓÏ˙· ‡Î‰ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 18כגו שולי דנגרי שאומר לו רבו ל ,ופנה לי
המקו:
 .‰ÈÏÚ ·ÈÈÁÈÓ ÏÎÏ ·Â˘Á˘ ¯·„ 19וא 2על גב דלא אצנעיה רביה לצרכו:
 .'ÂÎ ÏÎÏ ·Â˘Á ÂÈ‡˘ ¯·„ 20והכי קאמרי בד''א דבעינ שעורא דחשיב
במוציא כלומר בדבר שאי ל ,ליל ,בו אלא אחר הוצאתו של זה שהמחשבה
תלויה בזה שהוציא אבל במצניע בדבר שיש ל ,ליל ,אחר מחשבה של מצניע
כגו המצניע כל שהוא חייב זה המוציאו ורשב''א אמרה ואזיל לטעמיה דאמר
בפרקי דלעיל דבדבר שאי מצניעי כמוהו והוכשר לזה והצניעו נתחייב זה
במחשבתו של זה וה''ה דמצי לאוקמי במצניע גופיה ולמימר הכי בד''א במוציא
בדבר שלא הוצנע ואי ל ,ליל ,בו אלא אחר הוצאתו של זה אבל א היה זה
מצניע דבר זה מתחילה וחזר והוציאו חייב אלא משו דשמעי' לי' דאמר נתחייב
זה במחשבה של זה אוקמא אביי אפי' באחר שהוציאו וכ''ש א הוציאו הוא
עצמו:
 .¯ÂÎ ÈÙ 21נקב שנותני בו המפוח ושיעורא זוטא הוא ומרביעית חזי לגבל
טובא וכיו דהוצאת טיט חשיבא בכדי פי כור בעינ נמי לשעוריה בהנ ,דעבדי
לטיט בכדי גיבול פי כור:
 .Ï·‚ÈÓ„ 22כבר חשוב בכדי פי כור אבל זה שעדיי לא נגבל אינו נשער בכ,
לפי שאי אד טורח לגבל שיעור מועט כזה וא בא לגבל מגבל יותר ועושה בו
דברי אחרי:
 .‰ÙÂ˜Ï ÔÊ‡ :'È˙Ó 23לאוחזה בה:
 .È‡Ï˙ 24לתלותו בו:
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רד

כדי ליטול ממנו מדת מנעל לקט .
1

דף עח:

שבת

תנו רבנ :
הוצי 
כדי לעשות אוז לסל כפיפה מצרית;
סיב 
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
כדי לית על פי משפ ,קט לסנ את היי ;
רבב 
כדי לסו ,תחת אספגי קטנה,
וכמה שיעורה? כסלע;
והתניא:
כגרוגרת!?
אידי ואידי חד שיעורא הוא;
מוכי 
כדי לעשות כדור קטנה;
וכמה שיעורו? כאגוז.
18

נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסי ,
עח :והמוציא קשר מוכסי  חייב* .
נייר מחוק 
כדי לכרו ,על צלוחית קטנה של פלייטו .
עור  כדי לעשות קמיע;
קל  2כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילי ,
שהיא " ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )דברי ו,ד(.
דיו  כדי לכתוב שתי אותיות;
כחול  כדי לכחול עי אחת.
3

2

4

5

6

7

דבק  כדי לית בראש השפש;2
זפת וגפרית  כדי לעשות נקב;
שעוה  כדי לית על פי נקב קט .
9

8

19

20

22

21

23

24

25

26

10

נייר  -כדי לכתוב עליו קשר מוכסין.
תנא:
כמה קשר מוכסי ?
שתי אותיות.
27

חרסית  כדי לעשות פי כור של צורפי זהב;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :כדי לעשות פיטפוט;
סובי  כדי לית על פי כור של צורפי זהב.
12

11

13

14

סיד  כדי לסוד קטנה שבבנות;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :כדי לסוד כילכול;
יז
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר :כדי לסוד אנדיפי.
15

טז

גמרא:
חבל נמי ליחייב כדי לעשות תלאי לנפה ולכברה!?
כיו דחריק במנא  לא עבדי אינשי.
16

17

רש"י

 .ÏÚÓ ˙„Ó 1להראותו לאומ כמדה זו אני צרי:,
 .¯ÈÈ 2מעשבי עושי אותו:
 .ÔÈÒÎÂÓ Ï˘ ¯˘˜ 3יש ל ,אד שנות המכס לראש הנהר במקו אחד או מוחל
לו במתנה והוא מוסר לו חות להראות למוכס שמחל לו המכס ודרכו לכתוב בו
שתי אותיות וה גדולות משתי אותיות שלנו:
 .˜ÂÁÓ ¯ÈÈ 4שוב אינו ראוי לכתוב לפיכ ,צרי ,שיעור גדול לכרו ,ע''פ
צלוחית:
 .‰Ë˜ ‰˘¯Ù ·Â˙ÎÏ È„Î ÛÏ˜ 5דאיידי דדמיו יקרי לא עבדי מיניה קשרי
מוכסי אלא תפילי ומזוזות ולא מיחייב בשיעורא זוטא:
 .˙ÂÈ˙Â‡ È˙˘ ·Â˙ÎÏ ÂÈ„ 6לרוש על שתי חוליות של כלי או על קרשי
לזווג :
 .˙Á‡ ÔÈÚ ÏÂÁÎÏ È„Î 7לקמ פרי ,עי אחת הא לא כחלי:
 .˜·„ 8גליד:
 .Û˘Ù˘‰ ˘‡¯· Ô˙ÈÏ È„Î 9בגמרא מפרש לה:
 .ÔË˜ ·˜ ˙Â˘ÚÏ È„Î 10כלי שנותני בו כס 2חי סות פיו בזפת או בגפרית
ונוקב בתו ,הסתימה נקב דק להוציא בו:
 .˙ÈÒ¯Á 11לבינה כתושה:
 .¯ÂÎ ÈÙ ˙Â˘ÚÏ 12שהמפוח נכנס בו:
 .ËÂÙËÙ 13רגל למקו מושב הכור שהיו מושיבי על כ העשוי לכ ,כגו
טרפייד לשפות הקדירה:
 .·‰Ê ÈÙ¯Âˆ Ï˘ ¯ÂÎ Ù''Ú Ô˙ÈÏ È„Î ÔÈ·ÂÒ 14במקו שאי פחמי צורפי זהב
באש של סובי :
 .˙Â··˘ ‰Ë˜ „ÂÒÏ 15טופלות סיד להשיר את השיער:
 .·ÈÈÁÈÏ ÈÓ Ï·Á :'Ó‚ 16בשיעורא זוטא דחזי נמי לתלאי דנפה וכברה:
 .˜È¯Á„ 17כעי חרקי מתו ,שהוא קשה פוג את הע:%

ורמינהו:
המוציא נייר חלק,
א יש בו כדי לכתוב שתי אותיות  חייב,
וא לאו  פטור!?
אמר ¯· ˘˘˙:
מאי שתי אותיות?
שתי אותיות של קשר מוכסי ;
¯·‡ אמר:
שתי אותיות דיד  ,ובית אחיזה,
דהיינו קשר מוכסי .
28

29

מיתיבי:
המוציא נייר מחוק ושטר פרוע,
א יש בלוב שלו כדי לכתוב שתי אותיות,
או בכולו כדי לכרו ,על פי צלוחית קטנה של פלייטו 
חייב,
וא לאו  פטור;
30

רש"י

 .‡ˆÂ‰ 18של לולבי דקל:
 .˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ 19סל העשוי מצורי דקל:
 .·ÈÒ 20ודילי''ת שגדל סביב הדקל כעי מלבוש ונכר ,סביבותיו ועולה:
 .ÍÙ˘Ó ÈÙ ÏÚ 21אונטודיי''ר :
 .ÔÈÈ‰ ˙‡ ÔÒÏ 22שמעכב הפסולת והקמחי מליכנס לפי הכלי:
 .··¯ 23שומ או שמ :
 .ÔÈ‚ÂÙÒ‡ 24רקיק שנותני בתנור וטחי תחתיו אליה:
 .‡¯ÂÚÈ˘ ‰ÓÎÂ 25של איספוגי :
 .¯Â„Î 26פלוט''א :
 .˜ÏÁ ¯ÈÈ 27שלא נכתב בו מעול:
 .˙ÂÈ˙Â‡ È˙˘ 28קס''ד שתי אותיות דיד דזוטר :
 .ÔÈÒÎÂÓ Ï˘ ¯˘˜ 29לא בעי גליו לבית אחיזה שאוחזו כולו בכפו פשוט
ורואה:
 .Ô·ÂÏ· 30גליו :
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רה

בשלמא ל¯· ˘˘˙ דאמר:
מאי שתי אותיות?
שתי אותיות של קשר מוכסי  שפיר;
אלא ל¯·‡:
דאמר שתי אותיות דיד ,
ובית אחיזה ,דהיינו קשר מוכסי 
הכא בית אחיזה לא צרי?!,
קשיא.
1

תנו רבנ :
המוציא קשר מוכסי ,
עד שלא הראהו למוכס  חייב,
משהראהו למוכס  פטור;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א 2משהראהו למוכס  חייב,
מפני שצרי ,לו.
מאי בינייהו?
אמר ‡·:ÈÈ
יח
רהיטי מוכסא  איכא בינייהו;
¯·‡ אמר:
מוכס גדול ומוכס קט  איכא בינייהו;
¯· ‡˘ Èאמר:
חד מוכס  איכא בינייהו,
מפני שצרי ,לו להראות למוכס שני,
דאמר ליה :חזי גברא דמוכס אנא.
2

3

דף עט.

שבת

˙‡ ˜ ‡Óסבר יט אסור לשהות שטר פרוע,
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר  מותר לשהות שטר פרוע;
‡· ÈÈאמר:
דכולי עלמא  אסור לשהות שטר פרוע,
והכא במודה בשטר שכתבו שצרי ,לקיימו קמיפלגי;
˙‡ ˜ ‡Óסבר  מודה בשטר שכתבו  צרי ,לקיימו,
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר  מודה בשטר שכתבו  אי צרי ,לקיימו,
עט .ומאי עד שלא פרעו ומשפרעו? *
עד שיאמר לוה פרעתי ולא פרעתי;
¯·‡ אמר:
דכולי עלמא מודה בשטר שכתבו  שצרי ,לקיימו,
והכא  בכותבי שובר קמיפלגי,
˙‡ ˜ ‡Óסבר  כותבי שובר,
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר  אי כותבי שובר;
¯· ‡˘ Èאמר:
מפני שצרי ,להראותו לבעל חוב שני,
דאמר ליה :חזי גברא דפרע אנא.
10

11

12

13

14

15

4

5

6

תנו רבנ :
המוציא שטר חוב,
עד שלא פרעו  חייב,
משפרעו  פטור;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א 2משפרעו  חייב,
מפני שצרי ,לו.
מאי בינייהו?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
אסור לשהות שטר פרוע  איכא בינייהו,
7

8

9

רש"י

 .ÍÈ¯ˆ ‡Ï ‰ÊÈÁ‡ ˙È· ‡Î‰ 1שיכול לאוחזו במקו המחק והשטר במקו
הכתב:
 .ÒÎÂÓÏ Â‰‡¯‰˘Ó 2ורואה שמחל לו ראש הנהר את המכס שוב אי צרי ,לו
ולא חזי למידי:
 .Â‰ÈÈÈ· È‡Ó 3כלומר במאי פליגי ולמאי קאמר רבי יהודה דצרי ,לו:
 .‡ÒÎÂÓ ÈËÈ‰¯ 4קוראנ''ש שרצי אחר העוברי להעליל עליה שלא נתנו
המכס וטורח לעוברי לחזור למוכס ומצניע החות להראות לאלו ולת''ק לא
מצנע ליה להכי דכי רהטי בתריה הדר לגבי מוכס:
 .ÔË˜ ÒÎÂÓ 5פעמי שיש מוכס גדול שטורח לו לעמוד על הגשר כל היו
וממנה מוכס קט וזה מתחלה אינו מראה החות של מל ,אלא לגדול ולרבי
יהודה צרי ,לו שהרי הקט ימנענו מלעבור ולת''ק אי צרי ,לו שהגדול מוסר לו
סימ דברי ואומר לקט ועובר:
 .È˘ ÒÎÂÓÏ 6של מעבר אחר ולא לפוטרו מ המכס אלא להראות שהוא נאמ
וחשוב ואינו מבריח עצמו מ המכס כדי שלא יעליל עליו לאחר זמ :
) .ÂÚ¯Ù˘Ó 7לוה( פטור לקמיה מפרש להו:
 .Â‰ÈÈÈ· È‡Ó 8כלומר מאי פלוגתייהו ומה טע נותני לדבריה:

עור  -כדי לעשות כו'.
בעא מיניה ¯·‡ מ¯· :ÔÓÁ
המוציא עור בכמה?
אמר ליה :כדתנ )כא (:
עור  כדי לעשות קמיע.
המעבדו בכמה?
16

רש"י
9

‡ .ÚÂ¯Ù ¯Ë˘ ˙Â‰˘Ï ¯ÂÒמשו שנא' )איוב יא( אל תשכ באהלי ,עולה הלכ,
מלוה לא משהי ליה לצור ע''פ צלוחיתו משו איסור ולוה נמי לא משהי ליה
שמא יבא לידי מלוה ויחזור ויתבענו:
 .¯˙ÂÓ 10הלכ ,כי הוציאו מלוה חייב דצרי ,לו לכרו ,ע''פ צלוחית:
 .Â·˙Î˘ ¯Ë˘· ‰„ÂÓ· 11הלוה מודה שכתבו צרי ,לקיימו ולומר לא פרעתי
וכל כמה דלא אמר הכי לאו שטרא הוא אי לאו משכח סהדי להכיר החתימה
דמא קא משוי ליה שטרא לוה דאמר כתבתיו לוה נמי הא קאמר פרעתי הפה
שאסר הוא הפה שהתיר הלכ ,משפרעו כלומר משיאמר פרעתי פטור דלא צרי,
ליה ור' יהודה סבר אי צרי ,לקיימו דכיו דמודה שכתבו ולוה בו הרי הוא כאלו
קיימוהו חותמיו וגובה בו כ''ז שמוציאו:
 .È˙Ú¯Ù ‡ÏÂ È˙Ú¯Ù ¯Ó‡È˘ „Ú 12כלומר עד שלא אמר פרעתי חייב משאמר
פרעתי פטור דבטל ליה:
 .ÂÓÈÈ˜Ï ÍÈ¯ˆ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ 13והכא בפרעו ולא פרעו ממש קאמר ובשטר
מקויי ודכולי עלמא אסור לשהות שטר פרוע:
 .È‚ÏÙÈÓ ‡˜ ¯·Â˘ ÔÈ·˙ÂÎ· ‡Î‰Â 14יש גורסי ת''ק סבר אי כותבי שובר על
שטר פרוע שאתה מצריכו לשמור שוברו מ העכברי אלא מחזיר לו ושורפו
ואסור להשהותו ורבי יהודה סבר כותבי שובר ועל ידי שובר מותר לשהות שטר
פרוע לצור ע''פ צלוחיתו ולא היא חדא דכיו דאסור לשהות שטר פרוע אפי' על
ידי שובר נמי אסור להשהותו שמא יאבד השובר וזה חוזר וגובה בו ועוד לרבי
יהודה אי כותבי שובר שמעינ ליה בבבא בתרא )קע (:דתנ מי שפרע מקצת
חובו ר' יהודה אומר יחלי 2רבי יוסי אומר יכתוב שובר וה''ג ת''ק סבר כותבי
שובר והכי קאמר משפרעו לוה והוציאו מלוה בשבת פטור שאינו צרי ,לו ואי
אמרת כיו דראוי לצור ע''פ צלוחיתו הוא דבעי אהדורי ללוה לא משהי ליה
שמא יבא לידי מלוה ויחזור ויתבענו ואי נמי לא מהדר ליה מלוה לא איכפת ליה
ללוה דמלוה כתב ליה ללוה שובר עילויה ורבי יהודה סבר אי כותבי שובר
הלכ ,צרי ,הוא המלוה דבעי אהדורי ואי לא מהדר ליה חוזר ותובעו לו מה
שפרעו דלא סגי ליה בשובר דצרי ,לשומרו מ העכברי:
 .¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 15פלוגתייהו כשהוציאו לוה הוא ומה הוא צרי ,לו דקאמר ודאי
לא לצור דמשו סתימת פי צלוחית לא משהי ליה שמא יבא ליד המלוה אלא
משהי ליה להראותו לשאר בעלי חובות ולהתהלל שהוא פורע חובותיו:
 .‰ÓÎ· ¯ÂÚ ‡ÈˆÂÓ‰ 16משו דבעי למיבעי מיניה הנ ,בעיי אחרנייתא בעא
מיניה הא וא 2על גב דמתני' היא:
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רו

1

16

17

2

4

18

5

6

ולא שני בי מעובד לשאינו מעובד?
איתיביה:
המוציא סמני שרויי 
כדי לצבוע בה דוגמא לאירא;
ואילו בסמני שאינ שרוי תנ )כא ט:ה(:
קליפי אגוזי ,וקליפי רמוני  ,איסטיסכא ופואה 
כדי לצבוע בה בגד קט פיכב סבכה!?
הא איתמר עלה:
אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
לפי שאי אד טורח
לשרות סמני לצבוע בה דוגמא לאירא.
7

8

10

9

שבת

דברי ¯·;‡·È˜Ú È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
כדי לזבל כרישא!?
הא איתמר עלה:
אמר ¯· :‡ÙÙ
הא  דזריע ,הא  דלא זריע,
לפי שאי אד טורח
להוציא נימא אחת לזריעה.

אמר ליה :לא שנא.
לעבדו בכמה?
אמר ליה :לא שנא.
ומנא תימרא?
כדתנ )כא יג:ד(:
שיעורכ המלב והמנפ %והצובע והטווה 
שיעורו כמלא רוחב הסיט כפול;
והאורג שני חוטי 
שיעורו כמלא רוחב הסיט;
אלמא 
כיו דלטוייה קאי  שיעורא כטווי;
הכא נמי 
כיו דלעבדו קאי  שיעורו כמעובד.
ושלא לעבדו בכמה?
אמר ליה :לא שנא.
3

דף עט.

11

12

13

והרי טיט,
דמקמי דליגבליה תניא:
מודי  ÌÈÓÎÁל¯· ÔÂÚÓ˘ Èבמוציא שופכי לרשות הרבי,
ששיעור ברביעית;
והוינ בה:
שופכי למאי חזו?
ואמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
לגבל בה את הטיט;
ואילו בתר דגבליה תניא:
טיט  כדי לעשות בה פי כור!?
הת נמי כדאמר :
לפי שאי אד טורח
לגבל את הטיט לעשות בו פי כור.
תא שמע:
דאמר ¯· ÈÓ‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èמשמיה ד:‡ÏÂÚ
שלשה עורות ה ,
מצה ,וחיפה ,ודיפתרא;
מצה 
כמשמעו ,דלא מליח ודלא קמיח ודלא עפי,%
וכמה שיעורו?
תני ¯· ˘:‰„Â‰È ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ
כדי לצור בו משקולת קטנה;
וכמה?
אמר ‡·:ÈÈ
ריבעא דריבעא דפומבדיתא;
חיפה 
דמליח ולא קמיח ולא עפי,%
וכמה שיעורו?
כדתנ )כא (:
עור  כדי לעשות קמיע;
דיפתרא,
19

20

והרי זרעוני גינה,
דמקמי דזרעינהו תנ )כא ט:ז(:
זרעוני גינה  פחות מכגרוגרת;
¯· ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èאומר :חמשה;
ואילו בתר דזרעינהו תנ )כא ה(:
זבל וחול הדק 
כג
כדי לזבל קלח של כרוב,

21

22

14

15

23

רש"י

 .„·ÚÏ 1עור העומד לעבדו ועדיי לא עבדו בכמה שיעור הוצאתו:
 .Ô·ÏÓ‰ 2צמר:
 .ËÈÒ 3כדי הפרש אצבע מהאמה:
 .ÏÂÙÎ 4שני סיטי :
 .‡ÓÏ‡ 5כיו דמנפ %ומלב לטווייה קאי שיעוריה כטוויה:
 .Â„·ÚÏ ‡Ï˘ 6אינו עומד לעבד:
 .‡Ó‚Â„ 7כלומר מעט כעי שמראי לדוגמא לומר רוצה אתה בזה:
 .‡¯È‡Ï 8והוא כשיעור הצרי ,לאירא של גרדי לסתו פי קנה שפקעית הערב
נתונה בו:
 .ÌÈÊÂ‚‡ ÈÙÈÏ˜ 9קליפה לחה שעל קליפי האגוז:
 .ÒÈËÒ 10וישודא :
 .‰‡ÂÙ 11וורנצ''א :
 .‰Î·Ò ÈÙ 12קופ''א נותני בגד באמצעיתה והאי שיעורא נפיש:
 .'ÂÎ Á¯ÂË Ì„‡ ÔÈ‡˘ 13וא בא לשרותה שורה כדי פי סבכה אבל עור טורח
אד לעבד כדי קמיע ומעובד נמי פחות מכדי קמיע לא חשיב:
 .‰˘ÓÁ 14גרעיני :
 .Ô˙ Â‰ÈÚ¯Ê„ ¯˙· ÂÏÈ‡ 15דקלח אחד חשוב:

24

רש"י

 .‡˘È¯Î 16קפלוט:
 .‰ÏÚ ¯Ó˙È‡ ‡‰ 17לקמ בפרק רבי עקיבא מתר %לה רב פפא הכי:
 .‡ÓÈ 18גרעיני :
 .ÂÚÓ˘ÓÎ ‰ˆÓ 19שאי לה שו תיקו :
 .ÁÈÓ˜ 20משהי אותו בקמח ומי:
 .ıÈÙÚ 21מתקני אותו בשחיקת עפצי כמו שעושי כא בשחיקת קליפת ארז
שקורי טנא:
 .Â¯ÂÚÈ˘ ‰ÓÎÂ 22להוצאת שבת:
 .‡˙È„·ÓÂÙ„ ‡Ú·¯„ ‡Ú·¯ 23רובע ליטרא של פומבדיתא דר ,הסוחרי לצור
משקולת של עופרת כדי שלא תפחת לפי שהמתכת נשחקת תמיד ונפחת מאליו:
 .ÚÈÓ˜ 24בציר שיעוריה מכדי לצור משקולת:
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רז

דמליח וקמיח ולא עפי,%
וכמה שיעורו?
כדי לכתוב עליו את הגט;
קתני מיהת:
כדי לצור בו משקולת קטנה,
ואמר ‡·:ÈÈ
ריבעא דריבעא דפומבדיתא!?
הת  בבישולא.

דף עט:

שבת

והא מדקתני סיפא )כא (:
קל  2כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילי ,
שהיא " ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )דברי ו,דט(;
מכלל דרישא במזוזה עצמה עסקינ !?
הכי קתני:
קל 2ודוכסוסטוס שיעור בכמה?
דוכסוסטוס  כדי לכתוב עליו מזוזה,
קל  2כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפלי ,
שמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )ש(.
שהיא " ַ
13

1

2

14

3

15

16

והתנ )כלי כז:ב(:
הבגד שלשה על שלשה...
השקכד ארבעה על ארבעה,
העור חמשה על חמשה,
מפ %ששה על ששה;
ותניכה עלה:
הבגד והשק והעור,
כשיעור לטומאה  כ ,שיעור להוצאה!?
עט :ההוא בקורטובלא* .
4

אמר ¯·:
דוכסוסטוס,
הרי הואכז כקל,2
מה קל  2כותבי עליו תפילי ,
א 2דוכסוסטוס  כותבי עליו תפילי .

5

6

קלף -
כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין.
ורמינהו:
קל 2ודוכסוסטוס 
כדי לכתוב עליו מזוזה!?
מאי מזוזה?
מזוזה שבתפילי .
וקרי להו לתפילי מזוזה!?
אי  ,והתניא:
רצועות תפילי ע התפילי  מטמאות את הידי,
בפני עצמ  אי מטמאות את הידי,
¯· ‰„Â‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר משו ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
הנוגע ברצועה  טהור,
עד שיגע בקציצה;
¯· È‡ÎÊ Èמשמו אומר :טהור,
עד שיגע במזוזה עצמה.

כו

7

8

9

10

11

12

רש"י

 .Ë‚ ·Â˙ÎÏ 1ותנ )גיטי פה (.גופו של גט הרי את מותרת לכל אד ושמו ושמה
והעדי והזמ ושיעור זה קט מכול :
 .'ÂÎ ˙‰ÈÓ È˙˜Â 2אלמא שיעור דאי מעובד נפיש:
 .‡ÏÂ˘È·· 3לח כמו שהופשט קרי בשולא לשו בשול שהוא לח דאכתי לא חזי
לעיבוד אבל יבש חזי לעיבוד וכיו דחזי לעיבוד הוי כמעובד:
 .Ò¯„Ó ˙‡ÓÂËÏ ‰˘Ï˘ ÏÚ ‰˘Ï˘ 4אבל למגע שלש על שלש וה אצבעות:
 .˙·˘ ˙‡ˆÂ‰Ï ¯ÂÚÈ˘ ÍÎ 5אלמא שאי מעובד חמשה טפחי בעינ ומתניתי
מוקי במעובד:
 .‡Ï·Ë¯Â˜· 6מבשלו ברותחי ומתקשה לישב עליו ולכסות דלובקאות שקורי
פושדטוויי''ל ומטות ולעשותו שולח :
 .ÒÂËÒÂÒÎÂ„ 7קל 2שניטלה קליפתו העליונה:
 .‰ÊÂÊÓ 8שמע והיה א שמוע:
 .ÔÈÈÙ˙·˘ 9דהת ד' אגרות לד' פרשיות ושיער בחד מינייהו דהיינו שמע קטנה
שבה:
 .ÌÈ„È‰ ˙‡ ˙Â‡ÓËÓ 10לעני תרומה כדאמר בי''ח דבר בפ''ק )יד:(.
 .‰ˆÈˆ˜ 11הוא הדפוס של עור שחתו ,לד' בתי כמי בית יד של עור
והאיגרות בתוכ :
 .‰ÊÂÊÓ· 12ה האיגרות שה בתו ,הבתי:

תנ )כא (:
קל 2
כדי לכתוב עליוכח פרשה קטנה שבתפילי ;
שהיא " ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )ש(!?
למצוה.
17

תא שמע:
הלכה למשה מסיני:
תפילי  על הקל,2
ומזוזה  על דוכסוסטוס;
קל  2במקו בשר,
דוכסוסטוס  במקו שיער!?
למצוה.
והתניא:
שינה פסול!?
אמזוזה.
18

והתניא:
שינה בזה ובזה  פסול!?
אידי ואידי אמזוזה,
והא  דכתבינהו אקל 2במקו שיער,
אי נמי  אדוכסוסטוס במקו בשר.
19

רש"י

 .‡ÙÈÒ È˙˜„Ó ‡‰Â 13דההיא דלעיל קל 2כדי לכתוב כו' מכלל דרישא כו'
וקשיא רישא אסיפא:
 .Ô¯ÂÚÈ˘ 14של כל אחד בכמה:
 .‰ÊÂÊÓ ÂÈÏÚ ·Â˙ÎÏ È„Î 15אדוכסוסטוס דלא חזי לתפילי וסיפא פריש קל2
כדי לכתוב פרשה קטנה שבתפילי :
 .‡Ï ÒÂËÒÂÒÎÂ„ ÔÈ‡ ÛÏ˜ 16הוי בשיעורא זוטא כי האי אלא בכדי לכתוב ב'
פרשיות דמזוזה ואי דוכסוסטוס חזי לתפילי הוה ליה לשעוריה כשיעור זוטא
דתפילי :
 .‰ÂˆÓÏ 17מצוה מ המובחר קל 2בעינ וסתמא דכל איניש מצוה מעלייתא
עביד הלכ ,לא מצנע דוכסוסטוס לתפילי וה''ל אי מצניעי כמוהו:
 .‰ÊÂÊÓÏ 18א כתבה על הקל:2
 .¯ÚÈ˘ ÌÂ˜Ó· 'ÈÙ‡ ÛÏ˜‡ ·˙Î„ ‡‰ 19וכ''ש במקו בשר דהילכתא מזוזה
במקו שיער והא דכתבה אדוכסוסטוס במקו בשר:
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רח

ואיבעית אימא 
שינה בזה ובזה  תנאי היא,
דתניא:
שינה בזה ובזה  פסול,
¯· ‡Á‡ Èמכשיר ,משו ¯·È·¯· ‰„Â‰È Èכט ,‡ÈÁ
ואמרי לה משו ¯·.‡ÈÁ È·¯· ·˜ÚÈ È
1

דף פ.

שבת

אלא אימא  קל 2הרי הוא כדוכסוסטוס,
מה דוכסוסטוס  כותבי עליו מזוזה,
א 2קל  2כותבי עליו מזוזה.
פ.

דיו  -כדי לכתוב.
תנא:
שתי אותיות  בדיו,
שתיל אותיות  בקולמוס,
שתי אותיות  בקלמרי .
*

11

¯·  ‡ÙÙאמר:
¯· דאמר  כתנא „·,‰˘Ó È
דתנא „·:‰˘Ó È
כתבה על הנייר ועל המטלית  פסולה,
על הקל ,2ועל הגויל ,ועל דוכסוסטוס  כשרה;
כתבה מאי?
אילימא מזוזה  מזוזה אקל 2מי כתבינ ?
אלא לאו  תפילי ?
וליטעמי,,
תפילי אגויל מי כתבינ !?
אלא,
כי תניא ההיא  בספר תורה.
2

3

לימא מסייע ליה:
כיוצא בו תפילי שבלו ,וספר תורה שבלה,
אי עושי מה מזוזה,
לפי שאי מורידי מקדושה חמורה לקדושה קלה,
טעמא  דאי מורידי ,
הא מורידי  עושי ,
דכתיבא אמאי?
לאו דכתיבא אדוכסוסטוס?
לא,
דכתיבא על הקל.2
4

6

5

7

8

ומזוזה אקל 2מי כתבינ ?
אי  ,והתניא:
כתבה על הקל 2על הנייר ועל המטלית 
פסולה;
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
¯· ¯È‡Ó Èהיה כותבה על הקל,2
מפני שמשתמרת.
השתא דאתית להכי,
ל¯· נמי 
לא תימא  דוכסוסטוס הרי הוא כקל,2

12

13

בעי ¯·‡:
אות אחת בדיו ,אות אחת בקולמוס ,אות אחת בקלמרי ,
מהו?
תיקו.
14

אמר ¯·‡:
הוציא שתי אותיות,
וכתב כשהוא מהל  ,חייב,
כתיבת זו היא הנחת .
15

ואמר ¯·‡:
הוציא אות אחת וכתבה,
וחזר והוציא אות אחת וכתבה  פטור.
מאי טעמא?
בעידנא דאפקה להלא לבתרייתא,
חסר ליה לשיעורא דקמייתא.
16

17

ואמר ¯·‡:
הוציא חצי גרוגרת אחת והניחה,
וחזר והוציא חצי גרוגרת אחת והניחה 
ראשונה נעשית כמי שנקלטהלב או שנשרפה,
ופטור.
ואמאי? הא מנחה!?
הכי קאמר 
וא קד והגביה ראשונה קוד הנחת שנייה 
נעשית ראשונה כמי שנקלטה או שנשרפה,
ופטור.
18

19

9

10

רש"י

 .¯È˘ÎÓ ÈÁ‡ È·¯ 1ורב מוקי לדר' אחי אתפילי דכתב על דוכסוסטוס ואמר
כוותיה:
 .¯ÈÈ 2של עשבי:
 .ÏÈÂ‚ 3מעובד בעפצי:
 .‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ 4לרב:
 .Â· ‡ˆÂÈÎ 5רישא דברייתא תפילי של יד עושי אות של ראש ואות של ראש
אי עושי אות של יד לפי שאי מורידי כו':
 .‰Ï·˘ ˙''Ò 6אי מחתכי ממנה יריעה שפרשיות שמע והיה א שמוע בתוכה
לקובע במזוזה:
 .È·È˙Î„ 7הנ ,תפילי אמאי:
 .ÒÂËÒÂÒÎÂ„‡ È·È˙Î„ Â‡Ï 8שהוא כשר למזוזה הלכ ,הא מורידי עושי :
 .ÈÎ‰Ï ˙È˙‡„ ‡˙˘‰ 9דמזוזה אקל 2כשרה:

רש"י

 .‡ÓÈ˙ ‡Ï 10במילתיה דרב דוכסוסטוס הרי הוא כו':
 .ÂÈ„· ˙ÂÈ˙Â‡ '· 11דיו יבש:
 .ÒÂÓÏÂ˜· ˙ÂÈ˙Â‡ È˙˘ 12כלומר כל היכא דמפיק ליה שיעורו כשתי אותיות:
 .ÔÈ¯ÓÏ˜ 13קסת הסופר:
 .ÒÂÓÏÂ˜· ˙Á‡ ˙Â‡ ÂÈ„· ˙Á‡ ˙Â‡ 14מי מיצטרפי או לא ואי אמרת תיפוק
ליה משו קולמוס לא מחייב עליה משו שהוא טפל לפחות מכשיעור דתנ
לקמ )צג (:המוציא אוכלי פחות מכשיעור בכלי פטור א 2על הכלי מפני שהכלי
טפילה לו:
 .ÍÏ‰Ó ‡Â‰˘Î 15שלא עמד לפוש דתהוי הנחת גופו הנחה אפילו הכי חייב
דעיקר הנחת דיו על הכתב הוא:
 .‡ÈˆÂ‰Â ¯ÊÁÂ 16בהעל אחד:
 .‡˙ÈÈÓ˜„ ¯ÂÚÈ˘ ¯ÒÁ 17כשמתייבשת נחסר השיעור ולכי גמרה הוצאה דבעינ
לצרופה אי כא שיעור ב' אותיות:
 .‰ÁÓ ‡‰ È‡Ó‡Â 18וכיו דבהעל אחד מצטרפי לכי גמרה הוצאה:
 .ÈÓÎ 19שקלטה כלב דתנ לקמ )קב (.הזורק וקלטה כלב פטור דלא הויא הנחה
מכחו והכא נמי כי גמרה הוצאה בטלה להנחה קמייתא והויא כמא דליתא:
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רט

דף פ:

שבת

מיתיבי:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כחול,
א לרפואה  כדי לכחול עי אחת,
א לקשט  בשתי עיני!?
תרגמא :ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ È·¯„ ‰È¯· ÏÏÈ‰
כי תניא ההוא  בעירניות.

ואמר ¯·‡:
הוציא חצי גרוגרת והניחה,
וחזר והוציא חצי גרוגרת והעבירה דר ,עליה 
חייב.
ואמאי? הא לא נח!?
כגו שהעבירה תו ,שלשה.
והאמר ¯·‡:
תו ,שלשה ל¯· Ôצרי ,הנחה על גבי משהו!?
לא קשיא,
כא  בזורק,
כא  במעביר.

9

1

דבק  -כדי ליתן בראש השפשף.
תנא:
כדי לית בראש שפש 2שבראש קנה של ציידי .
10

2

זפת וגפרית כדי לעשות כו'.
תנא:
לג
כדי לעשות נקב קט של יי .

תנו רבנ :
הוציא חצי גרוגרת,
וחזר והוציא חצי גרוגרת,
בהעל אחד  חייב,
בשתי העלמות  פטור;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
בהעל אחד לרשות אחד  חייב,
לשתי רשויות  פטור.
אמר ¯·:‰
והוא שיש חיוב חטאת ביניה,
אבל כרמלית  לא;
‡· ÈÈאמר:
אפילו כרמלית,
אבל פיסלא  לא;
ו¯·‡ אמר:
אפילו פיסלא.
ואזדא ¯·‡ לטעמיה,
דאמר ¯·‡:
רשות שבת כרשות גיטי דמיא.

11

חרסית -
כדי לעשות פי כור כו'.
למימרא דשיעורא ד¯· ‰„Â‰È Èנפיש?
הא קיימא ל דשיעורא ד¯· Ôנפיש,
דתנ )כא (:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כדי ליטול ממנולד מדת מנעל לקט !?
אימא 
כדי לסוד פיטפוט כירה קטנה.

3

4

12

5

פ:

סובין -
כדי ליתן על פי כור של צורפי זהב* .
תנו רבנ :
המוציא שיער  כדי לגבל בו את הטיט;
טיט  לעשות פי כור של צורפי זהב.
13

6

14

כחול  -כדי לכחול עין אחת.
עי אחת הא לא כחלי!?
אמר ¯· :‡Â‰
שכ צנועות כוחלות עי אחת.

סיד -
כדי לסוד.
תנא:
כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות.

7

8

15

רש"י

 .Ô·¯Ï 1דפליגי לקמ בהזורק ולית להו קלוטה כמו שהונחה אפילו עברה
סמו ,לקרקע לא מיחייב עד שתנוח על גבי משהו מקו כל שהוא ולא בעינ
מקו ד' הואיל ובתו ,ג' הוא מ''מ הנחה כל דהו בעינ :
 .¯È·ÚÓ 2לא צרי ,הנחה דהא מנחה בידו דידו סמוכה לקרקע:
 .˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘Ï 3ושתיה ר''ה אלא שיש הפסק ביניה:
 .Ì‰ÈÈ· ˙‡ËÁ ·ÂÈÁ ˘È˘ ‡Â‰Â 4שמופסקות ברה''י אבל א היה כרמלית
מפסיק כגו קרפ 2יותר מבית סאתי או בקעה וב' בתי פתוחי אחד לרה''ר
זה ואחד לזה והוציא חצי גרוגרת מבית זה לרשות זה וחצי גרוגרת מבית זה
לרשות זה שהיא פתוחה לה חייב דכיו דלא מפסיק לה רה''י חדא רשותא הוא:
 .‡ÏÒÈÙ 5ע %שוכב לרחבו של רה''ר וממלא כל רחבו והוציא חצי גרוגרת
מביתו מכא וחצי גרוגרת מכא :
 .ÈÓ„ ÔÈËÈ‚ ˙Â˘¯Î 6ולעני גיטי פיסלא רשות לנפשיה הוא כדאמר בהזורק
)גטי עז (:ההוא גברא דזרק גיטא לדביתהו בחצירו איגנדר גיטא ונפל בפיסלא
ואוקי הת שהשאיל לה מקו בחצירו חד מקו מושלי אינשי תרי מקומות לא
מושלי אינשי:
 .ÈÏÁÎ ‡Ï ‡‰ 7אלא שתי עיני:

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
בנות ישראל שהגיעו לפירק ולא הגיעו לשני,
1

רש"י

 .˙ÂÚÂˆ 8שהולכות מעוטפות ואי מגלות אלא עי אחד לראות וכוחלות אותו:
 .˙ÂÈ¯ÈÚ· 9בנות כפרי אינ צריכות צניעות כל כ ,שאי שחוק וקלות ראש
מצוי ש ועמה מועטי ואינ מכסי פניה וכוחלות ב' עיניה:
 .ÔÈ„ÈÈˆ Ï˘ ‰˜ ˘‡¯·˘ Û˘Ù˘ 10מושיבי נסר קט בראש קנה ונותני עליו
דבק והעו 2יושב עליה ונדבק בו וצרי ,לית ש הרבה כדי שיהא העו 2נדבק
בו:
 .ÔÈÈ Ï˘ 11למעוטי שמ ודבש שהיי זב דר ,נקב קט יותר משמ ודבש:
 .„ÂÒÏ 12לטוח בקעי שבו:
 .¯ÚÈ˘ 13יפה לטיט:
 14ה''ג :·‰Ê ÈÙ¯Âˆ Ï˘ ¯ÂÎ ÈÙ ˙Â˘ÚÏ È„Î ËÈË
 .‰Ë˜ Ú·ˆ‡ 15דרכ לסוד את כל הגו 2להאדי:
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רי

בנות עניי  טופלות אות בסיד,
בנות עשירי  טופלות אות בסולת,
בנות מלכי  טופלות אות בשמ המור,
שנאמר )אסתר ב,יב(ִ ׁ " :ש ּ ׁ ָשה חֳ ָד ׁ ִשים ְּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּמֹר".
2

דף פ:

שבת

אמר ¯·:È
נראי דברי ¯· ‰„Â‰È Èבחבוט,
ודברי ¯· ‰ÈÓÁ Èבביצת הסיד;
ואי סלקא דעת  ,צידעא ,ובת צידעא,
אידי ואידי חבוט!?
אלא אמר ¯· ˜ÁˆÈ Èאמרי „·:ÈÓ‡ È·¯ È
אאנדיפא.
מתקי 2לה ¯· :‡‰Î
וכי אד עושה מעותיו אנפרות!?
אלא אמר ¯·  :‡‰Îשנתות;
כדתנ )מנחות ט:ב(:
שנתות היו בהי 
עד כא לפר ,עד כא לאיל ,עד כא לכבש.
ואיבעית אימא:
מאי אנדיפא? אפותא.
וכי הא דההוא בר גליל דאיקלע לבבל,
דאמרו ליה:
קו דרוש לנו במעשה מרכבה;
אמר להו:
אדרוש לכו כדדרש ¯· ‰ÈÓÁ Èלחבריה;
לט
ונפקא ערעיתא מ כותלא,
ומחתיה באנדיפי,
ומית.
ואמרו ליה :מ דיליה דא ליה.
11

12

13

מאי " ׁ ֶש ֶמן ַה ּמֹר"?
¯·  ‡ÈÈÁ ¯· ‡Â‰אמר :סטכת;
¯·  ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯Èאמר:
שמ זית שלא הביאלה שליש.

14

15

תניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אנפיקנו  שמ זית שלא הביאלו שליש,
ולמה סכי אותו?
שמשיר את השיער ,ומעד הבשר.
3

4

16

17

18

20

19

2221

23

¯· · È·Èהויא ליה ברתא,
טפלה אבר אבר,
שקל בה ארבע מאות זוזי.
הוה ההוא גוילז בשבבותיה,
הויא ליה ברתא טפלה בחד זימנא,
ומתה.
אמר :קטל ·È·Èלח לברתי!
אמר ¯· :ÔÓÁ
¯· · È·Èדשתי שיכרא  בעיי בנתיה טפלא,
אנ דלא שתינ שיכרא  לא בעיי בנת טפלא.
5

6

רבי יהודה אומר:
כדי לסוד כלכול.
מאי כלכול ,ומאי אנדיפי?
אמר ¯·:
צידעא ,ובת צידעא.
למימרא דשיעורא ד¯· ‰„Â‰È Èנפיש,
הא קיימא ל דשיעורא ד¯· Ôנפיש!?
זוטא מ„¯·,Ô
ונפיש מד¯·.‰ÈÓÁ È
8

7

9

10

מיתיבי:
רש"י

 .ÂÚÈ‚‰ ‡ÏÂ Ô˜¯ÙÏ ÂÚÈ‚‰˘ 1שהביאו שתי שערות ולא באו לכלל שני
הראויות לכ ,ומתביישות בדבר:
 .˙ÂÏÙÂË 2מושחות:
 .ÔÂ˜ÈÙ‡ 3דתנ במנחות )פה (:אי מביאי אנפיקנו הוא שמ זית שלא הביא
שליש:
 .Â˙Â‡ ÔÈÎÒ ‰ÓÏÂ 4היינו שמ המור:
 .‰ÏÙË 5בסיד:
 .ÈÊÂÊ ˙Â‡Ó '„ ‰· Ï˜˘ 6שנתייפה וקפצו עליה המהוגני לה ונתנו )לה( ממו
השכר משחיר ומרבה שיער:
 .‡Ú„Èˆ ÏÂÎÏÎ 7טינפל''א וסדי אותה להשכיב השיער:
 .‡˙Ú„Èˆ ˙· 8למטה הימנה להסיר שיער דק והוא אנדיפי:
 .˘ÈÙ ‰„Â‰È '¯„ ‰¯ÂÚÈ˘„ ‡¯ÓÈÓÏ 9בתמיה והא קיימא ל גבי גמי דשיעורה
דרבי יהודה זוטר ומחמיר בשיעורי שבת:
 10ומשני  .Ô·¯„Ó ¯ËÂÊÂ ‰ÈÓÁ '¯„Ó ˘ÈÙדאמרי לסוד אצבע קטנה:

24

25

26

משנה )ה(:
אדמה  כחות המרצופי ,
27

1

רש"י

 .ËÂ·Á· 11סיד הנימוח במי הרבה דהוא עשוי לסוד כלכול:
 .„ÈÒ‰ ˙ˆÈ·· ‰ÈÓÁ È·¯ È¯·„Â 12הנגבל במי ועשוי ביצי ביצי מוטנ''ס
בלע''ז הוא עשוי לסוד אנדיפי ואי ס''ד אנדיפי נמי שיעור הוא כגו בת צידעא:
 .È„È‡Â È„È‡ 13כלכול ואנדיפי תרווייהו בסיד חבוט ונמוח סדי אותו:
 .‡ÙÈ„‡ 14כלי חרס ולו שני דדי אחת למעלה ואחת למטה וכשרוצה
למלאותו סות את הדד התחתו ולשו אנדיפי שתי פיות כדתניא )עירובי קד(.
מעלי בדיופי ובתוספתא גרס באנדיפי:
 .˙Â¯Ù‡ 15הפסד לשו יי בכלי סתו בסיד והיי ממחה הסיד ויוצא:
 .˙Â˙˘ 16סימני כלי חרס גדול ויש בו בליטות בליטות כמי אגוזי קטני
עד כא לסאה עד כא לסאתי וסדי אותו בסיד כדי שיהיו לבנות ונכרות:
 .Ô˙„Î 17במנחות:
 .¯ÙÏ Ô‡Î „Ú ÔÈ‰· ÂÈ‰ ˙Â˙˘ 18חצי ההי :
 .ÏÈ‡Ï Ô‡Î „Ú 19שלישית ההי :
 .˘·ÎÏ Ô‡Î „Ú 20רביעית ההי דכתיב חצי ההי יהיה לפר וגו' כ לשו מורי
הזק מפי אביו ששמע מר' שמעו ורבותי מפרשי אנדיפא כל הגו 2ומתו,
שאינו עשוי להשכיב השיער אלא להאדי בעי סיד עב:
 .˙Â¯Ù‡ 21שאינו סד בו בתו לאחר שקנאו דחייש שמא תמות כי ברתיה דההוא
גוי^:
 .˙Â˙˘ 22כלומר אבר אבר יטפלנה ואי אפשר בלשו זה ולא נאמר שיטת
התלמוד^ כ להזכיר אבר אבר בלשו שנתות ויצטר ,להביא פירוש לפירושו
שנתות היו בהי :
 .‡˙ÂÙ‡ 23פדחת שלא במקו שיער ולהאדי:
 .‡˙ÈÚ¯Ú 24צירעה:
 .ÈÙÈ„‡· 25פדחתו:
 .‰ÈÏ ‡„ ‰ÈÏÈ„ ÔÓ 26מידו היתה זאת לו שלא היה לו לדרוש במרכבה:
 .‰Ó„‡ :'È˙Ó 27ארזילי''י :
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ריא

דברי ¯·;‡·È˜Ú È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
כחות האיגרות;
זבל וחול הדק 
כדי לזבל קלח של כרוב,
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
כדי לזבל כרישא.

דף פא.

שבת

קולמוס המגיע לקשרי אצבעותיו.
בעי ¯· ‡˘:È
קשר העליו ,
או קשר התחתו ?
תיקו.

2

11

ואם היה עבה כו'.
תנא:
טרופה בשמ ונתונה באילפס.

3

12

חול הגס  כדי לית על מלא כ 2סיד;
קנה  כדי לעשות קולמוס;
וא היה עבה או מרוסס 
כדי לבשל בו ביצה קלה שבביצי,
טרופה ונתונה באילפס.
4

5

6

גמרא:
על מלא כף סיד.
תנא:
כדי לית על פי כ 2של סיידי .
מא תנא דחול מעלי ליה לסיד?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
¯· ‰„Â‰È Èהיא,
דתניא:
לא יסוד אד את ביתו בסיד,
אלא א כ עירב בו תב או חול;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
תב  מותר,
חול  אסור,
מפני שהוא טרכסיד.
¯·‡ אמר:
אפילו תימא ¯·,Ô
קילקולו זהו תיקונו.
7

אמר ליה  ‡È·¯„ ‰È¯· ¯Óלבריה:
מי שמיע ל  ,ביצה קלה מאי היא?
אמר ליה :ביעתא דצילצלא.
מאי טעמא? משו דזוטרא?
אימא דציפרתא!?
אישתיק.
אמר ליה :מידי שמיע ל ,בהא?
אמר ליה :הכי אמר ¯· ˘˘˙:
ביצת תרנגולת;
ואמאימ קרו לה ביצה קלה?
שיערו חכמי 
אי ל ,ביצה קלה לבשל יותר מביצת תרנגולת.
ואמאימא שנא כל שיעורי שבת  כגרוגרת,
והכא  כביצה!?
אמר ליה :הכי אמר ¯· :ÔÓÁ
פא .כגרוגרת מביצה קלה* .
13

15

14

8

משנה )ו(:
עצ  כדי לעשות תרווד;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כדי לעשות ממנו ח.2
זכוכית 
כדי לגרור בו ראש הכרכר;
צרור או אב 
כדי לזרוק בעו;2
¯·Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמב  ·˜ÚÈאומר:
כדי לזרוק בבהמה.
16

9

17

18

10

19

קנה  -כדי לעשות קולמוס.
תנא:
רש"י

 .ÔÈÙÂˆ¯Ó 1שקי העשוי מקליפת ע %גדול שנושאי בה פרקמטיא בספינות
וחותמי אות:
 .˙Â¯‚È‡‰ Ì˙ÂÁÎ 2שחותמי אות שלא יקרב איש בה אלא מי שנשתלחו לו
ושיעורא דרבנ זוטר:
 .‡˘È¯Î 3קפלוט ושיעוריה זוטר משל כרוב:
 .„ÈÒ ÛÎ ‡ÏÓ ÏÚ 4בגמרא מפרש כ 2של סיידי טרואי''ל בלע''ז:
 .ÒÒÂ¯Ó 5סדוק סדקי הרבה כמו והכה הבית הגדול רסיסי )עמוס ו(:
 .‰Ï˜ ‰ˆÈ· 6בגמרא מפרש לה:
 .„ÈÒ· Â˙È· ˙‡ Ì„‡ „ÂÒÈ ‡Ï :'Ó‚ 7לאחר חורב משו אבילות של ירושלי:
 .ÏÂÁ Â‡ Ô·˙ 8שלא יהא לב כל צרכו:
 .„ÈÒÎ¯Ë 9סיד חזק ומתקשה יותר משא לא עירב בו:
 .ÂÂ˜È˙ Â‰Ê ÂÏÂ˜ÏÈ˜ 10דאי לאו דמקלקל ליה ומשחירו לא היה מישתרי הלכ,
ע''כ הא דקשיא ליה מעליותא היא לגביה ומשערינ ביה ורבותי מפרשי
קילקולו לוב זה תיקונו לעני חוזק ולא נהירא לי דקילקולו זהו תקונו משמע
דש הקלקול מתקנו ולהאי לישנא אי ש הקלקול מתקנו ולמה הוזכר קילקול
כא הכי הוה ]ליה[ לתרוצי נהי דאשחורי משחיר אחזוקי מחזיק:

גמרא:
למימרא דשיעורא ד¯· ‰„Â‰È Èנפיש?
רש"י

 .ÔÂÈÏÚ ¯˘˜ 11של אמצע היד או קשר תחתו של אמצע האצבע:
 .ÔÓ˘· ‰ÙÂ¯Ë 12שממהרת לבשלה:
 .‡˙ÏˆÏÈˆ„ 13עו 2קט :
 .˙·˘ È¯ÂÚÈ˘ ÏÎ 14באוכלי וכל הוצאת וקצירת וטחינת כגרוגרת:
 .˙¯‚Â¯‚Î 15מביצת תרנגולת שהיא ממהרת לבשל ולא כביצה שלימה שעורו:
 .„ÂÂ¯˙ :'È˙Ó 16כ 2קולייר :
 .ÛÁ 17קס''ד דפותחת של ח 2עצמה ושיעורה נפיש מתרווד :
 .¯Î¯Î 18ע %יש לאורגי וראשו חד:
 .‰Ó‰·· ˜Â¯ÊÏ È„Î 19דלא טרח איניש למשקל צרור משו עו 2להבריחו
דבקלא בעלמא דרמי ליה אזיל ליה:
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ריב

הא קיימא ל דשיעורא ד¯· Ôנפיש!?
אמר :‡ÏÂÚ
חפי פותחת.
1

דף פא.

שבת

¯·Ï‡ÚÓ˘È Èמה ·¯· ÈÒÂÈ Èאומר משו אביו:
מלא היד.

2

תנו רבנ :
חפי פותחת  טהורי ,
קבע בפותחת  טמאי .
ושל גל,
א 2על פי שחיבר בדלת וקבע במסמרי  טהורי ,
שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע.
3

4

5

תנו רבנ :
שלש אבני מקורזלות מותר להכניס לבית הכסא.
וכמה שיעור ?
¯· ¯È‡Ó Èאומר :כאגוז;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :כביצה.
אמר ¯ ‡ÙÙ ¯· Ì¯Ùאמר ¯· :‡„ÒÁ
כמחלוקת כא  ,כ ,מחלוקת באתרוג.
הת  מתניתי  ,הכא  ברייתא!?
אלא,
כמחלוקת באתרוג ,כ ,מחלוקת כא .
12

14

15

זכוכית -
כדי לגרור בו.
תנא:
סכוכית 
כדי לפצוע בה שני נימי כאחת.

13

16

17

אמר ¯· :‰„Â‰È
אבל לא את הפאייס.
מאי פאייס?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
כרשיני בבלייתא.

6

18

מג

צרור וכו'.
אמר ¯· ·˜ÚÈ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
והוא שמרגשת בה.
וכמה שיעורו?
תניא:
¯·¯ÊÚÈÏ‡ Èמד · ·˜ÚÈ Ôאומר:
משקל עשרה זוז.

19

7

אמר ¯·‡:
אסור למשמש בצרור בשבת כדר ,שממשמש בחול.
מתקי 2לה :‡¯ËÂÊ ¯Ó
ליסתכ !?
כלאחר יד.
20

21

22

זוני על לבי מדרשא,
אמר להו :רבותי,
אבני של בית הכסא שיעור בכמה?
אמרו לו :כזית ,כאגוז ,וכביצה.
אמר להו :וכי טורטני יכניס?
נמנו וגמרו :מלא היד.
8

9

10

11

אמר ¯·:È‡È È
א יש מקו קבוע לבית הכסא  מלא היד;
א לאו  כהכרע.
23

24

מדוכה קטנה של בשמי,
25

רש"י

תניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
כזית ,כאגוז ,וכביצה;
רש"י

 .˘ÈÙ Ô·¯„ ‡¯ÂÚÈ˘„ Ï''ÈÈ˜ ‡‰Â :'Ó‚ 1גבי לעשות תלאי:
 .˙Á˙ÂÙ ÈÙÁ 2שיני הקבועי בה ולא היא עצמה ועושי אות מעצ:
 .ÔÈ¯Â‰Ë ˙Á˙ÂÙ ÈÙÁ 3דכל זמ שלא חבר בה אינ ראויי לכלו:
4
 .ÔÈ‡ÓËדכלי עצ ככלי מתכות ופשוטיה טמאי בהכל שוחטי )חולי כה(:
ואי משו דמחובר לפותחת וכל המחובר לטהור טהור פותחת יש לה בית קיבול
ומקבל מפתח:
 .Ï‚ Ï˘Â 5וא הפותחת הזאת אינה של כלי כגו של שידה ומגדל אלא של גל
כמו טרוקי גלי כגו דלתות שערי החצר אע''פ שחבר בפותחת הואיל וחבור זה
בדלת היא ודלת בני מחובר לקרקע טהורי :
 .˙ÈÎÂÎÒ 6זכוכית ועל ש שסוכי קרי סכוכית ועל ש שהיא זכה קרי זכוכית:
 .˙˘‚¯Ó˘ ‡Â‰Â 7הבהמה בצרור זה בהכאתו:
 .‰ÓÎ· Ô¯ÂÚÈ˘ 8להתחייב עליה אי נמי לטלטל בחצר ולהכניס לבית הכסא
ואידי ואידי חד שיעורא הוא דבמידי דחזי להו מיחייב על הוצאתו:
 .‰ˆÈ·Î ÊÂ‚‡Î ˙ÈÊÎ 9שלש מכניסי לקינוח ומקנח זו אחר זו אחת כזית ואחת
כאגוז ואחת כביצה בתחלה מקנח פי הרעי בקטנה להסיר רעי הנדבק ש
שהגדולה פוחסת ומלכל ,סביבותיו:
 .ÈË¯ÂË 10מאזני יכניס לש לשקול:
 .„È‰ ‡ÏÓ 11בי שלשת או אפילו ה ד' וה' ובי כול מלא היד:

 .˙ÂÏÊ¯Â˜Ó 12ביקועו' שיהיו ראויות לקינוח:
 .ÌÒÈÎ‰Ï ¯˙ÂÓ 13בתו ,ד' אמות או בחצר דלא ליתסר לטלטולינהו:
 .ÊÂ‚‡Î 14כל אחת ואחת:
 .'È˙Ó Ì˙‰ 15פלוגתא דאתרוג מתני' היא במסכת סוכה והיא סדורה בפי
התלמידי:
 .‡˙ÈÈ¯· ‡Î‰Â 16ויש הרבה תלמידי שלא שנאוה והוא תולה הידועה בשאינה
ידועה:
 .Ô‡Î ˙˜ÂÏÁÓ ÍÎ 17ולסימנא בעלמא אמרה דלא תשכח לגירסא דברייתא וא
תשכחנה הזכר ממשנת ,דאתרוג:
 .ÒÈÈ‡Ù‰ ‡Ï Ï·‡ 18כמו שקל פיסת רגב )סנהדרי סד (.שקורי גלישט''א דהואיל
ומיפרכה לא חזי לקינוח ואסורה לטלטל:
 .‡˙ÈÈÏ·· ÈÈ˘¯Î 19הכי מיקרו משו שבבל אר %לחה היא והמחרישה מעלה
רגבי:
 .˘Ó˘ÓÏ 20הנצר ,ליפנות ואינו יכול ליפנות אמרינ לקמ בפירקי דממשמש
בצרור בנקב והוא נפתח וקא סלקא דעת ,דקאמר ובשבת אסור למשמש כלל
כדר ,שממשמשי בחול:
 .ÔÎ˙ÒÈÏ 21דאמר מר )תמיד פ''א כז (:עמוד החוזר מביא אד לידי הדרוק :
 22ומשני  .„È ¯Á‡ÏÎהאי כדר ,דקאמר רבא כדר ,הממשמש בחול בלא שינוי
משו השרת נימי אבל כלאחר יד כגו אוחז צרור בב' אצבעותיו שפיר דמי:
 .Î''‰·Ï ÚÂ·˜ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ 23שא ישתיירו לו ערבית יקנח בה שחרית
מכניס ש מלא יד:
 .Ú¯Î‰Î 24כשיעור המכריע כאגוז נפיש מכזית וזוטר מכביצה:
 .‰Ë˜ ‰ÎÂ„Ó 25מלאכתה לאיסור אסור לטלטל .:וא יש עליה עד .קנוח
המעיד שעשויה לכ ,מותר לטלטלה לקינוח:
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ריג

אמר ¯· ˘˘˙:
א יש עליה עד  מותר.
מיתיבי:
עשרה דברי מביאי את האד לידי תחתוניות,
ואלו ה :
האוכל עלי קני ,ועלי גפני,
מו
ולולבי גפני ,ומוריגי בהמה,
ושדרו של דג ,ודג מליח שלא בישל כל צורכו;
והשותה שמרי יי ;
והמקנח בסיד ,ובחרסית;
והמקנחמז בצרור שקינח בו חברו;
ויש אומרי:
א 2התולה עצמו בבית הכסא!?
לא קשיא,
הא  בלח,
הא  ביבש.
ואיבעית אימא 
כא  מצד אחד,
וכא  משני צדדי .
ואיבעית אימא 
הא  דידיה,
הא  דחבריה.
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
מח
ירדו עליה גשמי וניטשטשו,
מהו?
אמר ליה:
א היה רישומ ניכר  מותר.
2

דף פא:

שבת

איתיביה ¯· ‡Èל:¯ÓÈ¯Ó
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
נוטל אד קיס משלפניו לחצות בו שיניו,
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא יטול אלא מ האבוס של בהמה!?
הכי השתא?
הת  אד קובע מקו לסעודה,
הכא  אד קובע מקו לבית הכסא?
14

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

פא :בעא מיניה ¯· ‡ÏÈ˘ ·¯ ¯· ‰מ¯· * :‡„ÒÁ
מהו להעלות אחריו לגג?
אמר ליה:
גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.
יתיב  ¯ÓÈ¯Óוקאמר לה להא שמעתא,
12

13

15

16

17

18

אמר ¯· :‡Â‰
אסור לפנות בשדה ניר בשבת.
מאי טעמא?
אילימא  משו דוושא;
אפילו בחול נמי!
ואלא  משו עשבי;
והאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
צרור שעלו בו עשבי  מותר לקנח בה,
והתולש ממנה בשבת  חייב חטאת!?
אלא,
דילמא נקיט מעילאי ,ושדא לתתאי,
מט
ומיחייב משו ד¯·‡,
נ
דאמר ¯·‡:
היתה לו גומא וטממה,
בבית  חייב משו בונה,
בשדה  חייב משו חורש.
19

20

21

22

23

25

24

26

גופא:
אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
צרור שעלו בו עשבי  מותר לקנח בה,
והתולש ממנה בשבת  חייב חטאת.
אמר ¯· :ÈÙÙ
שמע מינה מד¯,˘È˜Ï ˘È
27

רש"י
רש"י

 .˙ÂÈÂ˙Á˙ 1פיג''ש :
 .ÌÈÙ‚ È·ÏÂÏ 2אות פיצולי הגדלי בגפ וקורי וודיל''ש :
 .‰Ó‰· È‚È¯ÂÓ 3כל בשר שיש בבהמה העשוי כמורג שהוא פגו וחרוקה
כמורג חרו %חדש כלומר כל מקו שאי הבשר חלק כגו קליפת הלשו וכגו
החי ,שיש בו כמי קוצי וכפגימות וכבית הכוסות:
 .Â¯È·Á Â· ÁÈ˜˘ 4אסיד ואחרסית נמי קאי:
 .‰ÏÂ˙‰ 5שאינו יושב אלמא קינח בו חברו לא חזי לקינוח ורב ששת אמר לעיל
א יש עליה עד מותר:
 .ÁÏ 6לא חזי יבש חזי:
 .„Á‡ „ˆÓ 7באותו צד שקינח בו חבירו לא חזי לקינוח אבל בצד שני חזי:
 .‰È„È„ 8שהיה קינוח שעליה שלו:
 .Â˘Ë˘Ë˘Â 9אותו עד:
 .Â‰Ó 10מי בטיל לייחוד דידהו או לא:
 .¯˙ÂÓ ¯ÎÈ ÂÓÂ˘¯ È‡ 11דכיו דמאיס לא חזי לבשמי ולא מיבטל ליה מבית
הכסא:
 .‚‚Ï ÂÈ¯Á‡ Ì˙ÂÏÚ‰Ï Â‰Ó 12א עלה ש לפנות מי חיישינ לטירחא יתירתא
או לא:
 .‰˘Ú˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁÂ„˘ 13דכתיב )דברי כב( והתעלמת מה פרט לזק ואינו לפי
כבודו והכא נמי טלטול דרבנ אלאו דלא תסור אסמכוה רבנ ובמקו כבוד
הבריות נדחה:

 .ÂÈÙÏ˘Ó 14קסמי המוטלי על גבי קרקע ולא אמרינ מוקצי נינהו:
 .˙ÂˆÁÏ 15לטול הבשר שבי השיני ולחצות ביניה :
 .ÒÂ·‡‰ ÔÓ 16שהוא מוכ אלמא העמידו דבריה במקו כבוד הבריות
שפעמי שנראה מבחו %וגנאי הוא לו:
 .‰„ÂÚÒÏ Ú·Â˜ Ì„‡ Ì˙‰ 17והיה לו להכי ש מאתמול:
 .Î''‰·Ï Ú·Â˜ Ì„‡ ‡Î‰ 18בתמיה פעמי שמוצא אד ש והול ,למקו אחר
בית הכסא לא היה מצוי לה בבתיה שהיו דרי בבתיה בעלייה מפני דוחק
בתי:
 .¯È ‰„˘· 19חרישה ראשונה ועומד לזריעה:
 .‡˘ÂÂ„ ÌÂ˘Ó 20ובשדה חבירו מפני שדש את נירו ומתקשה )את( החרישה:
 .ÌÈ·˘Ú ÌÂ˘Ó 21שמחמת לחלוחית הניר עשבי עולי על הצרור וכשהוא
מקנח בו נתלשי:
 .Á˜Ï ¯˙ÂÓ 22דאינו מתכוי לתלוש ומותר דהלכה כר''ש:
 .ÂÓÓ ˘ÏÂ˙‰Â 23במתכוי חייב דמקו גידולו הוא אע''פ שהוא צרור ואינו
עפר:
 .È‡ÏÈÚÓ ÏÈ˜˘ 24ממקו גבשושית:
 .È‡˙˙Ï È„˘Â 25למקו גומא ומשוה החרישה והוי תולדה דחורש:
 .˙È·· 26שיי ,בני וזה שמשוה גומות בני הרצפה הוא ובשדה מתק
החרישה:
 .˘È˜Ï ˘È¯„Ó 27דאמר מותר לקנח בו ולא אמרינ צרור זה העשבי שעלו
מלחלוחית הקרקע ה יוצאי וכשמגביה הרי הוא כעוקר מגידוליה :
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ריד

האי פרפיסא  שרי לטלטולי.
מתקי 2לה ¯· :‡‰Î
א אמרו  לצור,,
יאמרו שלא  לצור?!,
1

שבת

הלכה כסת משנה,
ותנ )נזיר ו:ג(:
נזיר חופ 2ומפספס ,אבל לא סורק!?
אלא מחוורתא כד¯· ˙.‡ÈÚ˘Â‡ ¯· Ô

2

12

3

אמר ‡·:ÈÈ
פרפיסא,
הואיל ואתא ליד  ,נימאנא ביה מילתא:
היה מונח על גבי קרקע והניחו על גבי יתידות 
מיחייב משו תולש;
היה מונח על גבי יתידות והניחו על גבי קרקע 
חייב משו נוטע.
4

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אסור לקנח בחרס בשבת.
מאי טעמא?
אילימא  משו סכנה;
אפילו בחול נמי!
ואלא  משו כשפי;
אפילו בחול נמי לא!
ואלא  משו השרת נימי ;
דבר שאי מתכוי הוא!?
אמר להו ¯· ˙:‡ÈÚ˘Â‡ ¯· Ô
גברא רבה אמר מילתא  נימא בה טעמא,
לא מיבעיא בחול דאסור,
אבל בשבת  הואיל ואיכא תורת כלי עליו  שפיר דמי;
קא משמע ל .
¯·‡ מתני לה משו השרת נימי ,
וקשיא ליה ד¯· ÔÁÂÈ Èאד¯·;ÔÁÂÈ È
מי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èאסור לקנח בחרס בשבת,
אלמא  דבר שאי מתכוי  אסור,
והאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
5

דף פב.

14

13

מאי כשפי?
כי הא ד¯·  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰הוו קא אזלי בארבא,
אמרה להו ההיא מטרוניתא:
אותב בהדייכו.
ולא אותבוה.
אמרה איהי מילתא  אסרתה לארבא,
אמרו אינהו מילתא  שריוהא.
אמרה להו:
פב .מאי איעביד לכו* ,
דלא מקנח לכו בחספא,
ולא קטיל לכו כינא אמנייכו,
ולא שלי 2לכו ירקא ואכיל לכו מכישא דאסיר גינאה.

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

אמר ליה ¯·  ‡Â‰ל¯·:‰È¯· ‰
מאי טעמא לא שכיחת קמיה ד¯·  ‡„ÒÁדמחדד שמעתיה?
אמר ליה:
מאי איזיל לגביה?
דכי אזילנא לגביה מותיב לי במילי דעלמא!
אמר לי:
מא דעייל לבית הכסא 
לא ליתיב בהדיא ,ולא ליטרח טפי,
דהאי כרכשתא אתלת שיני יתיב,
דילמא משתמטא שיני דכרכשתא ואתי לידי סכנה.
אמר ליה:
הוא עסיק בחיי דברייתא ,ואת אמרת במילי דעלמא?
כל שכ  ,זיל לגביה!
21

23

22

היו לפניו צרור וחרס,
¯·  ‡Â‰אמר :מקנח בצרור ,ואי מקנח בחרס;
ו¯·  ‡„ÒÁאמר :מקנח בחרס ,ואי מקנח בצרור.
25

24

1

רש"י

 .‡ÒÈÙ¯Ù È‡‰ 1עצי %נקוב שזרעו בו ובתשובת הגאוני מצאתי שעושי
חותלות מכפות תמרי וממלאי אות עפר וזבל בהמה וכ''ב או ט''ו יו לפני
ר''ה עושי כל אחד ואחד לש כל קט וקטנה שבבית וזורעי לתוכ פול המצרי
או קיטנית וקורי לו פורפיסא וצומח ובערב ר''ה נוטל כל אחד שלו ומחזירו
סביבות ראשו שבעה פעמי ואומר זה תחת זה וזה חליפתי וזה תמורתי
ומשליכו לנהר:
 .ÈÏÂËÏËÏ È¯˘ 2ולא אמרינ תולש הוא:
 .Í¯ÂˆÏ 3קינוח כבוד הבריות:
 .˘ÏÂ˙ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁ 4דאינו נהנה שוב מריח הקרקע ול''נ דהאי חייב לאו דווקא
אלא אסור משו דדמי לתולש דאי חייב ממש קאמר לצור ,היכי שרי רבנ
איסור כרת וסקילה משו קינוח ודומה לו במסכת סנהדרי )סב (.הבא על הגויה^
חייב משו נשג''ז דלאו מדאורייתא היא אלא מדרבנ :
 .‰ÎÒ ÌÂ˘Ó 5שלא ינתק בו שיני הכרכשא שהיא תלויה בה :
 .ÌÈÙ˘Î ÌÂ˘Ó 6כדלקמ בשמעתי :
 .ÔÈÓÈ ˙¯˘‰ 7שמשיר את השיער מפני שהוא חדוד:
 .‡Â‰ ÔÈÂÎ˙Ó ÔÈ‡˘ ¯·„ 8ושמעינ ליה לר' יוחנ דאמר דבר שאינו מתכוי
מותר לקמ בשמעתי :
 .ÏÂÁ· ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Ï 9שאי איסור טלטול בצרורות דאסור לקנח בחרס משו
כשפי שהרי יכול לקנח בצרור:
 .ÂÈÏÚ ÈÏÎ ˙¯Â˙ ‡ÎÈ‡Â ÏÈ‡Â‰ ˙·˘· Ï·‡ 10לחתות בו אור או לחשו 2מי
מגבא אימא שפיר דמי דמוטב שיקנח בו מלטלטל צרור:
 .Ï''Ó˜ 11דלא אי משו סכנה אי משו כשפי:

רש"י

 .ÛÙÂÁ 12מחליק שערו:
 .ÒÙÒÙÓÂ 13קרפיר :
 .˜¯ÂÒ ‡Ï Ï·‡ 14במסרק דודאי משיר שיער ומודה ר' שמעו בפסיק רישיה
ולא ימות אבל חופ 2ומפספס פעמי שאינו משיר וכשמשיר דבר שאי מתכוי
מותר:
 .‡˙ÈÂ¯ËÓ 15גויה^ היתה:
 .‡˙ÏÈÓ ‰¯Ó‡ 16דכשפי ואסרתה לארבא ולא זזה ממקומה:
 .‡˙ÏÈÓ Â‰È‡ È¯Ó‡ 17על ידי ש טהרה:
 .‡ÙÒÁ· Â˙ÈÁ˜Ó ‡Ï„ 18שאוכל לעשות לכ כשפי:
 .ÂÎÈÈÓ‡ ‡ÈÎ ÂÎÏ ÏÈË˜ ‡ÏÂ 19ואי את הורגי כינה בבגדיכ:
 .‰‡È‚ ¯Ò‡„ ‡˘ÈÎÓ ‡˜¯È ÂÎÏ ÏÈÎ‡ ‡ÏÂ 20אי את מוציאי שו וכרישא
ובצל מאגודה שאוגדי הגנני ואוכלי אלא את מתירי האגודה תחילה ש''מ
כל הני קשה לכשפי:
 .‡ÓÏÚ„ ÈÏÈÓ· ÈÏ ·È˙ÂÓ 21מושיבני לפניו בדברי חנ שאינו תורה:
 .‡È„‰· ·È˙ÈÏ ‡Ï 22במהרה ובחוזק לפי שנפתח הנקב בחזקה וניתקי שיני
הכרכשא ויוצאת:
 .ÈÙË Á¯ËÈÏ ‡ÏÂ 23פדיימבר''א בלע''ז:
 .¯Â¯ˆ· Á˜Ó 24בשבת אע''פ דלאו בר טלטול הוא בעלמא:
 .Ò¯Á· Á˜Ó ÂÈ‡Â 25משו סכנה:
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המוציא יין פרק שמיני

רטו

מיתיבי:
היו לפניו צרור וחרס,
מקנח בחרס ,ואי מקנח בצרור;
תיובתא ד¯· ?!‡Â‰
תרגמא ¯ ‡ÙÙ ¯· Ì¯Ùקמיה ד¯·  ‡„ÒÁאליבא ד¯· :‡Â‰
באוגני כלי.
2

דף פב.

שבת

הנכנס לסעודת קבע,
יהל ,עשר פעמי של ארבע ארבע אמות,
ואמרי לה :ארבע פעמי של עשר עשר אמות,
ונפנה ונכנס וישב במקומו.
12

13

14

משנה )ז(:
חרס כדי לית בי פצי לחברו,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
כדי לחתות בו את האור;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
כדי לקבל בו רביעית;
אמר ¯·:¯È‡Ó È
א 2על פי שאי ראיה לדבר,
זכר לדבר:
15

היו לפניו צרור ועשבי,
¯·  ‡„ÒÁו¯· ,‡ÂÓ‰
חד אמר :מקנח בצרור ,ואי מקנח בעשבי;
וחד אמר :מקנח בעשבי ,ואי מקנח בצרור.
מיתיבי:
המקנח בדבר שהאור שולטת בו 
נב
שיניו נושרות!?
לא קשיא,
הא  בלחי ,
הא  ביבשי .
3

4

5

6

16

תו ֶח ֶר ׂש לַ ְח ּת ֹות ֵאש ִמ ּיָק ּוד" )ישעיה ל,יד(.
"ל ֹא יִ ּ ָמצֵ א ִב ְמ ִכ ּ ָת ֹ
אמר לונד ¯· :ÈÒÂÈ Èמש ראיה?
"וְ לַ ְח ׂשֹף ַמיִ ם ִמ ּג ֶֶבא" )ש(!
17

הנצר ,לפנות ואינו נפנה,
¯·  ‡„ÒÁו¯·,‡È
חד אמר :רוח רעה שולטת בו;
וחד אמר :רוח זוהמא שולטת בו.
7

18

גמרא:
מסברא 
שיעורא ד¯· ÈÒÂÈ Èנפיש;
ומקרא 
שיעורא ד¯· ¯È‡Ó Èנפיש,
דאי סלקא דעת  ,שיעורא ד¯· ÈÒÂÈ Èנפיש,
לייט לה במנא זוטרא,
והדר לייט לה במנא רבה?
אמר ‡·:ÈÈ
מתניתי נמי  "לַ ְח ּת ֹות ֵאש" מיקידה גדולה.
שפירנו קאמר ליה ¯· ÈÒÂÈ Èל¯·;¯È‡Ó È
ו¯·?!¯È‡Ó È
לא מיבעיא קאמר,
לא מיבעיא מידי דחשיב לאינשי  דלא לישתכח ליה,
אלא אפילו מידי דלא חשיב לאינשי  לא לישתכח ליה.
נה
19

8

הוצר,נג ליפנות ואינו יכול ליפנות,
אמר ¯·  :‡„ÒÁיעמוד וישב ,יעמוד וישב;
¯·  ‡Ú„¯‰Ó ÔÁאמר :יסתלק לצדדי ;
¯·  ‡ÂÓ‰אמר :ימשמש בצרור באותו מקו;
 Ô·¯Âאמרי :יסיח דעתו.
אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
כל שכ  ,דכי מסח דעתיה  לא מפני!?
אמר ליה :יסיח דעתו מדברי אחרי.
אמר ¯· :È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯È
לדידי חזי לי ההוא טייעא דק ויתיב וק ויתיב,
עד דשפ ,כקדרה.
9

10

11

20

21

1

תנו רבנ :
רש"י
רש"י

 .Ò¯Á· Á˜Ó 1שיש תורת כלי עליה:
 .ÌÈÏÎ È‚Â‡· 2שה חלקי ואינ מקרעי את הבשר:
 .ÌÈ·˘Ú· Á˜Ó ÂÈ‡Â 3שהעשבי לחי וחותכי את הבשר ורבותינו מפרשי
משו תלישה ואיני יודע מהו דאי בעשבי מחוברי מי איכא מא דשרי
וכמדומה אני דמוקמי לה במחוברי ומקנח בה בחיבור :
 .¯Â¯ˆ· Á˜Ó ÂÈ‡Â 4דלאו בר טלטול הוא הלכ ,מקנח בעשבי כשה
במחובר ולא יזיז ומשו שימוש במחובר לא מיתסר כדאמרי' בעירובי בפרק
ג' )לד (:דלא אסרו אלא באיל ובקני עוזרדי לפי שה קשי :
 .˙Â¯˘Â ÂÈÈ˘ 5שיני הפה מכרכשא:
 .ÔÈÁÏ 6אי אור שולט בו:
 .‰Ú¯ ÁÂ¯ 7ריח הפה שהזבל מרקב במעיי ויוצא ריח דר ,פיו:
 .‡Ó‰ÂÊ ÁÂ¯ 8כל גופו מסריח בזיעה מסרחת שהריח נבלע בבשרו ובאבריו
והוה בו לזיעה מזוהמת:
 .˙ÂÙÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡Â 9שאי הנקב נפתח:
 .ÔÈ„„ˆÏ ˜Ï˙ÒÈ 10כשבדק עצמו בזוית זו יסתלק לזוית אחרת ויבדוק:
 .‡ÚÈÈË 11ישמעאל:

 .˙„ÂÚÒÏ ÒÎ‰ 12קבע .וגנאי הוא לו א יצטר ,לעמוד מ הסעודה ולפנות:
 .ÌÈÓÚÙ 'È 13ימתי בי פע לפע ויבדוק עצמו:
 .'È 'È Ï˘ ÌÈÓÚÙ '„ ‰Ï È¯Ó‡Â 14דהכי עדי 2טפי שהילו ,מרובה מוריד הזבל
לנקביו:
 .Â¯·ÁÏ ÌÈˆÙ ÔÈ· :'È˙Ó 15כשמסדרי פצימי ועמודי וקורות ועושי סואר
של קורות על האר %ויש חלל בי זה לזה סומכ מתחתיו שלא יתעק:
 .¯·„Ï ¯ÎÊ 16דחרס חשיב בחתיית אור:
 .ÛÂ˘ÁÏ 17לדלות וחבירו חשפי שובל )ישעיה מז( חשפי מי שעל הנתיבה
שתצטרכי לעבור הגשמי ושריעת נהרות:
 .‡·‚Ó 18גומא שמי נקבצי בתוכה:
.˘ÈÙ ¯È‡Ó '¯„ ‡¯ÂÚÈ˘ ‡¯˜ÓÂ ˘ÈÙ ÈÒÂÈ È·¯„ ‡¯ÂÚÈ˘ ‡¯·˙ÒÓ :'Ó‚ 19
אתקפתא היא כלומר לפי דבריה נראה שרבי מאיר מחמיר דאמר לחתות בו אור
ולא פי' שיעורא וחרס פורתא חזי לחדא גחלת ואילו לקבל רביעית מי נפיש
שיעורא וכי מעיינת בקרא לחשו 2מי זוטר דאי ס''ד לחשו 2מי נפיש לייט לה
שלא יותר בה אפילו כלי קט והדר אמר כלי גדול וכי דר ,המקללי כ :
 .'È˙Ó ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 20דקאמר רבי מאיר לחתות אור מיקידה גדולה קאמר
שאפילו גחלת קטנה אינו ראוי לחתות בה אלא בחרס גדול מפני שהוא נכוה:
 .ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡˜ ¯ÈÙ˘ 21דמדלייט לה בה ש''מ דחזי:
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רטז

שבת

הדרן עלך המוציא יין

רש"י

 .·È˘Á ‡Ï„ È„ÈÓ ÂÏÈÙ‡ 1כגו לחשו 2מי לא לישתכח בה ולעול לא חשיב
שיעורא אלא לחתות אור:
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דף פב.

אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

ריז

פרק תשיעי  -אמר רבי עקיבא
משנה )א(:
אמר ¯·:‡·È˜Ú È
מניי לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה?
שנאמר )ישעיה ל,כב(:
לו",
ֹאמר ֹ
מו ָדוָ ה ,צֵ א ּת ַ
" ִּתזְ ֵרם ְ ּכ ֹ
מה נדה  מטמאה במשא,
א 2עבודה זרה  מטמאה במשא.
1

דף פב:

שבת

א 2עבודה זרה  מטמאה באב מסמא;
ו¯· Ôסברי  כשר,%
מה שר  %לא מטמא באב מסמא,
א 2עבודה זרה  לא מטמאה באב מסמא.

2

3

גמרא:
תנ הת )עבודה זרה ג:ו(:
מי שהיה ביתו סמו ,לעבודה זרה ,ונפל 
אסור לבנותו;
כיצד יעשה?
פב :כונס לתו ,שלו ארבע אמות ובונה* .
היה שלו ושל עבודה זרה 
נידו מחצה על מחצה.
אבניו ,ועציו ,ועפריו  מטמאי כשר,%
שנאמר )דברי ז,כו(ַ ׁ " :ש ֵ ּקץ ְּת ׁ ַש ְּק ֶצ ּנ ּו" וגו';
¯· ‡·È˜Ú Èאומר :כנדה,
מו ָדוָ ה,
שנאמר )ישעיה ל,כב(ִּ " :תזְ ֵרם ְ ּכ ֹ
מה נדה  מטמאה במשא,
א 2עבודה זרה  מטמאה במשא.
א
ו¯·?!Ô
ב
נכרינהו מיניה כזר,
ג
מו ָדוָ ה",
שנאמר )ש(ִּ " :תזְ ֵרם ְ ּכ ֹ
לו" ,הכנס אל תאמר לו.
ֹאמר ֹ
" ֵצא ּת ַ
4

5

6

7

8

אמרד ¯·:‰
במשא ,כולי עלמא לא פליגי  דמטמאה,
דהא אתקש לנדה;
כי פליגי  באב מסמא;
¯· ‡·È˜Ú Èסבר  כנדה,
מה נדה  מטמאה באב מסמא,
ה

9

10

ול¯·,‡·È˜Ú È
למאי הלכתא איתקש לשר?!%
למשמשיה.
11

ו,Ô·¯Ï
למאי הלכתא איתקש לנדה?
למשא.
ולוקשה רחמנא לנבלה!?
אי הכי נמי;
אלא,
מה נדה  אינה לאברי ,
א 2עבודה זרה  אינה לאברי .
ואלא הא דבעי ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
עבודה זרה ישנה,
לאברי ,
או אינה לאברי ?
ו
תיפשוט ליה מינה,
דל¯· Ôמיהאז אינה לאברי !?
¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁאליבא ד¯· ‡·È˜Ú Èבעי לה.
12

13

14

15

16

17

ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר:
באב מסמא ,כולי עלמא לא פליגי  דלא מטמאה,
כי פליגי  במשא;
¯· ‡·È˜Ú Èסבר  כנדה,
מה נדה  מטמאה במשא,
א 2עבודה זרה  מטמאה במשא;
 Ô·¯Âסברי  כשר,%
מה שר  %לא מטמאט במשא,
א 2עבודה זרה  לא מטמאה במשא.
ו¯·,‡·È˜Ú È
למאי הלכתא איתקש לשר?!%
ח

רש"י

‰„Â·ÚÏ ÔÈÈÓ ‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡ :'È˙Ó .‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡ - ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù 1
 .'ÂÎ ‰¯Êמשו דבעי למיתני בהדייהו מניי שמרחיצי את המילה כייל להו להנ,
דדמיי לה:
 .‡˘Ó· 2אד הנושאה:
 .'Â‚Â ‰Â„ ÂÓÎ Ì¯Ê˙ 3בעבודה זרה משתעי:
 .‰¯Ê ‰„Â·ÚÏ ÍÂÓÒ ÂÏ˙ÂÎ :'Ó‚ 4שהיה אותו כותל מחיצה א 2לבית עבודה
זרה:
 .Â˙Â·Ï ¯ÂÒ‡ 5דקמהני לעבודה זרה:
 .Ê''Ú Ï˘Â ÂÏ˘ ‰È‰ 6שהיה חצי מקו הכותל של ע''ז:
 .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ÔÂ„ 7המחצה שלו נחשבת בארבע אמות של כניסה לפי
שחייבוהו חכמי להרחיקו משלו ארבע אמות וליכנס כולו בתו ,שלו:
 .Âˆ˜˘˙ ı˜˘ 8לשו שק %כשר %שאינו מטמא במשא:
 .‡˘Ó· ‰‡ÓËÓ ‰„ 9אד הנושאה דאיתקש לזב והדוה בנדתה והזב את זובו
וגו' )ויקרא טו( וזב מטמא במשא דכתיב )ש( וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו
יטמא עד הערב והנושא אות וגו' א 2הזב במשמע אות:

18

רש"י
10

·‡· .‡ÓÒÓ Ôאב
והיתית אב חדא ושמת על פו גובא ונדה או זב יושבי עליה אע''פ שלא
הכבידו על הכלי טמאי הכלי דכתיב כל אשר יהיה תחתיו:
 .ÔÈ˘Ó˘ÓÏ 11שאי הכלי המשמשי מטמאי לא במשא ולא באב מסמא:
 .‡˘ÓÏ 12אבל לא לאב מסמא דלהכי אהני היקשא דשר:%
 .‰Ï·Ï ‰˘˜ÂÏÂ 13דאית בה משא ולית בה אב מסמא והכי עדי 2דתו לא צרי,
לאקושה לשר %למעוטי מאב מסמא:
 .ÌÈ¯·‡Ï ‰È‡ 14א נחת ,אבר ממנה מטמא במשא ובאהל משו תורת אבר
מ החי אבל לא משו תורת אבר מ הנדה ונפקא מינה דלא מטמא באב מסמא:
 .ÌÈ¯·‡Ï ‰È‡ Ê''Ú Û‡ 15כגו ע''ז של חוליות אבר אבר ממנה אינו מטמא
כלל משו ע''ז:
 .‡ÓÁ ·¯ ÈÚ·„ 16לקמ )פג:(:
 .‰Ï ÈÚ· ‡·È˜Ú È·¯„ ‡·ÈÏ‡ 17דאקשה לנדה )למשא( מי אמרינ להא נמי
איתקש או דילמא לחומרא מקשינ לקולא לא מקשינ :
 .‰‡ÓËÓ ‡Ï„ 18דהא איתקש לשר %ובשר %כתיב מגע ולא כתיב משא:
ששמוה על גבי יתידות וכלי תחתיה כדכתיב )דניאל ו(
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

ריח
למשמשיה.
ו¯·,Ô
למאי הלכתא איתקש לנדה!?
מה נדה  אינה לאברי,
א 2עבודה זרה  אינה לאברי* .
1

פג.

דף פג.

שבת

עבודה זרה ומשמשיה,
ה  ,ולא היסט ,
¯· ‡·È˜Ú Èאומר :ה  ,והיסט ;
בשלמא ל¯·  ¯ÊÚÏ‡ Èניחא,
אלא ל¯· ‰קשיא!?
אמר ל ‰·¯ ,
וליטעמי ,נכרי ונכרית נמי,
ה ולא היסט ?
והתניא:
9

10

ו¯·,‡·È˜Ú È
למאי הלכתא איתקש לנדה?
למשא.
לוקשיה לנבלה!?
אי הכי נמי;
אלא מה נדה  אינה לאברי ,
א 2עבודה זרה  אינה לאברי .
אלא הא דבעי ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
עבודה זרה ישנה,
לאברי,
או אינה לאברי?
תיפשוט ליה מיהא דבי י ל¯· ,Ôבי ל¯· ‡·È˜Ú È
אינהיא לאברי!?
¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁכ¯· ‰מתני,
ובעי לה אליבא ד¯·.‡·È˜Ú È
2

3

4

"דבר ֶאל ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" וגו' )ע"פ ויקרא טו,ב(,
" ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" מטמאי בזיבה,
ואי הגוייג מטמאי בזיבה,
אבל גזרו עליה שיהו כזבי לכל דבריה !?
אלא ¯· ‰מתר %לטעמיה 
נכרי ונכרית,
ה והיסט  ,ואב מסמא שלה ,
עבודה זרה 
היא והיסטה ,אבל לא אב מסמא שלה;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
עבודה זרה 
היא והיסטה ,ואב מסמא שלה.
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמתר %לטעמיה 
נכרי ונכרית 
ה והיסט  ,ואב מסמא שלה ,
עבודה זרה 
היא ולא היסטה;
¯·Èיד  ‡·È˜Úאומר:
עבודה זרה 
טו
היא והיסטה ,אבל לא אב מסמא שלה.
מתקי 2לה ¯· ‡˘:È
מאי ה !?
11

12

13

14

מיתיבי:
עבודה זרה כשר,%
ומשמשיה כשר;%
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
עבודה זרה כנדה,
ומשמשיה כשר;%
בשלמא ל¯·  ¯ÊÚÏ‡ Èניחא,
אלא ל¯·  ‰קשיא!?
אמר ל ‰·¯ ,
מי אלימא ממתניתי ,
דקתני )עבודה זרה ג:ו(:
אבניו ועציויב ועפריו מטמאי כשר;%
ואוקימנא:
מאי כשר ?%דלא מטמא באב מסמא;
הכא נמי 
דלא מטמא באב מסמא.
5

15

6

מיתיבי:
נכרי ונכרית,
87

רש"י

 .‰È˘Ó˘ÓÏ 1תירוצא היא:
 .‡˘ÓÏ ‰„Ï ˘˜˙È‡ ‡˙ÎÏ‰ È‡ÓÏ ‡·È˜Ú '¯Â 2לחודה לוקשה לנבלה:
 .‰Ï È˙Ó ‰·¯Î 3דאמר לעיל דר''ע לאב מסמא נמי אקשה לנדה ולא מצי
לאקושה לנבלה:
 .‡·È˜Ú '¯„ ‡·ÈÏ‡ ‰Ï ÈÚ· 4מי מקיש נמי לעני נדה דאינה לאברי או לא:
 .‡ÁÈ 5דקתני לרבנ כשר %אלמא לא מטמיא במשא:
 .'È˙ÓÓ 6דמסכת ע''ז אבניו ועציו כו':
 7ה''ג  .'ÂÎ ‰È˘Ó˘ÓÂ Ê''ÚÂ ˙È¯ÎÂ È¯Îול''ג מגע נכרי מגע ע"ז^:

רש"י

 .˙È¯ÎÂ ^È¯Î 8שגזרו חכמי עליה טומאת זבי :
 .ÔËÒÈ‰ ‡ÏÂ Ô‰ 9קס''ד היסט משמע שהוסטו דהיינו משא ולא כשאר
היסיטות שבתלמודא^ דמשמעו שהטמא הסיט האחרי:
 .‡ÁÈ ‡''¯Ï ‡ÓÏ˘· 10דקתני ולא היסט דמשמע דלא מטמא במשא ולקמ
פרי ,מאי ה אי ה טמאי קאמר פשיטא השתא היסט טמא ה מיבעיא הכי
איבעי ליה למתני מגע ולא היסט :
 .Ì‰È¯·„ ÏÎÏ 11אלמא מטמאו במשא דאי לא מטמאו אלא במגע מאי כזבי
לימא כטמאי מתי:
 .‡Ï‡ 12הא משבשתא היא ובעי לתרוצי ורבה מתר %לטעמיה ורבי אלעזר
לטעמיה:
 .Ô‰Ï˘ ‡ÓÒÓ Ô·‡Â 13גרסי' גבי נכרי ונכרית בי בתרצתא דרבה בי בדר'
אלעזר והכי אמרינ בפרק בתרא דמסכת נדה )סט (:נכרי ונכרית מטמאי באב
מסמא:
 .‰ËÒÈ‰ ‡ÏÂ ‡È‰ Ê''Ú 'ÂÎ ‰ÈÓÚËÏ ı¯˙Ó ¯ÊÚÏ‡ '¯ 14ולא משאה שאינה
מטמאה במשא:
 .Ô‰ È‡Ó È˘‡ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó 15אי רבה ורבי אלעזר היסט דברייתא לשו משא
משמע להו שהסיטו אחרי דהיינו משא מאי ה והיסט ה ולא היסט דקתני בי
לר' עקיבא בי לרבנ אי למימרא דה עצמ טמאי פשיטא דאי טהורי ה
היסט מנא להו הכי איבעיא לאיפלוגי ע''ז אי היסטה טמא ר' עקיבא אומר
היסטה טמא:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

ריט

אלא אמר ¯· ‡˘:È
הכי קאמר 
נכרי ונכרית,
בי ה שהסיטו את אחרי,
ובי אחרי שהסיטו אות  טמאי;
עבודה זרה,
שהסיטה אתטז אחרי  טהורי ,
אחרי שהסיטו אותה  טמאי;
משמשיה,
בי ה שהסיטו את אחרי,
ובי אחרי שהסיטו אות  טהורי;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
נכרי ונכרית ועבודה זרה,
בי ה שהסיטו את אחרי,
ובי אחרי שהסיטו אות  טמאי;
משמשיה,
יז
בי ה שהסיטו את אחרי,
ובי אחרי שהסיטו אות  טהורי .
1

פג:

2

3

4

5

עבודה זרה,
בשלמא אחרי שהסיטו אותה  משכחת לה;
אלא היא שהסיטה את אחרי  היכי משכחת לה!?
אמר ¯,‡·ÈÈ ·¯„ ‰È¯· ÈÓ
כדתנ )זבי ד:ו(:
6

רש"י

 .ÌÈ¯Á‡ ÂËÈÒ‰˘ Ô‰ ÔÈ· ˙È¯ÎÂ È¯Î ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 1והיינו
היסט דקתני בה ככל היסט שבמשנה:
 .Ô˙Â‡ ÂËÈÒ‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ· 2דהיינו משא וזהו ה דקתני בברייתא והכי משמע
ה והיסט דלישנא דברייתא משא שהזכירו חכמי נכרי ונכרית בי ה שהוסטו
על ידי אד בי היסט כלומר מה שהסיטו ה טמאי דתורת זבי עליה דזב
שהוסט ע''י אד או הסיט את האד ואת כל דבר טמאוהו דתנ )זבי %פ''ה משנה ב(
כל הנישא על גבי זב טמא והיינו היסט וילפינ לה במסכת נדה )לג (.מוכל הנוגע
בכל אשר יהיה תחתיו ומוקמי' לקרא הת ע''כ דה''ק וכל הנוגע בכל אשר יהיה
הזב תחתיו דהיינו נישא על גבי הזב:
 .ÌÈ¯Â‰Ë ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‰ËÈÒ‰˘ Ê''Ú 3דאיתקש לשר %להכי שלא תטמא לא
בהיסט ולא באב מסמא ואליבא דרבה קמתר %לה רב אשי:
 .ÌÈ‡ÓË ‰ÂËÈÒ‰˘ ÌÈ¯Á‡ 4דהיינו משא ומודו רבנ דמטמאה במשא דאיתקש
לנדה:
 .¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú È·¯ 5ע''ז נמי כנכרי ונכרית בי שהסיטה בי שהוסטה וה''ה
לאב מסמא דאיתקש לנדה והכי תני רב אשי לברייתא אליבא דרבה נכרי ונכרית
ה המשא שלה והיסט ע''ז היא המשא שלה ולא היסטה משמשיה לא ה ולא
היסט ר' עקיבא אומר נכרי ונכרית ע''ז ה והיסט משמשיה לא ה ולא היסט
וממילא לר' אלעזר מתר %לה רב אשי הכי נכרי ונכרית ה והיסט ע''ז ומשמשיה
לא ה ולא היסט ר' עקיבא אומר נכרי ונכרית ה והיסט ע''ז היא ולא היסטה
דבמשא מטמיא ולא באב מסמא דהוא דומיא דהיסט משמעי לא ה ולא היסט
כ ,נראה לי סוגיא זו ולא פירשו רבותינו כ וה פירשו מאי ה דאתקפתא דרב
אשי אדרבי עקיבא קאי ולא קשיא ליה אלא דתני לה בלשו רבי והכי קשיא
ליה כיו דר''ע אע''ז לחודה אמאי תנא ה והיסט היא והיסטה איבעיא ליה
למיתני ולא נהירא לי דקשיא לי טובא בגוה חדא דלא אתקפתא היא דכיו
דאמר דמתני' מחסרתא היא ואוסופי מוספינ עלה שפיר מיתני בה ה לר''ע^
בי לרבה דקאמר ר''ע אכולהו קאי וקאמר ה והיסט לר' אלעזר נמי קאי
אכולהו דהכי קאמר ר' עקיבא ע''ז לעני היסט דהיינו משא כנכרי ונכרית וכול
ה והיסט והכי קתני רבי עקיבא אומר נכרי ונכרית ע''ז ה והיסט ועוד מ''ש
דלא מיפלגי בי הסיטו להוסטו אלא בתרצתא דרב אשי ומאי דוחקיה לפלוגי
בהו אי לאו דה דברייתא משמע ליה שהוסטו והיסט משמע ליה שהסיטו ועוד
דסו 2סו 2בתירוצא דרב אשי לא מיתרצה אתקפתיה דאי ה משו מגע משמשיה
קאמר ה ולא היסט הוא ואילו רבי עקיבא ה והיסט קאמר ואי אנכרי ונכרית
הכא נמי ה''מ לתרוצי כלישנא קמא ומאי אתקפתיה:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ 6שהחפ %יסיט אד או חפ %אחר:

דף פג:

שבת

הזב בכ 2מאזני ואוכלי ומשקי בכ 2שנייה;
כרע הזב  טמאי * ,
כרעו ה  טהורי .
7

9

8

כמא אזלא הא דתניא:
כל הטמאות המסיטות טהורות,
חו %מהיסטו של זב,
שלא מצינו לו חבר בכל התורה כולה,
לימא דלא כ¯·,‡·È˜Ú È
דאי כ¯·  ‡·È˜Ú Èאיכא נמי עבודה זרה?
אפילו תימא  ¯·,‡·È˜Ú È
תנא זב וכל דדמי ליה.
10

11

12

בעי ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
עבודה זרה ישנה לאברי,
או אינה לאברי?
היכא דהדיוט יכול להחזירה  לא תיבעי ל,,
דכמא דמחברת דמי;
כי תיבעי ל  ,היכא דאי הדיוט יכול להחזירה,
מאי?
כיו דאי הדיוט יכול להחזירה  כמא דמתברא דמי;
או דילמא 
הא לא מחסרה?
ואיכא דבעי לה לה ,גיסא:
היכא דאי הדיוט יכול להחזירה  לא תיבעי ל,,
דכמא דמתברא דמי,
כי תבעי ל  ,היכא דהדיוט יכול להחזירה,
מאי?
13

14

רש"י

 .ÔÈ‡ÓË ·Ê‰ Ú¯Î 7שהרי הסיט זב והיסטו של זב כי האי גוונא כתיב בי
בכלי בי באד בי באוכלי ומשקי בכלי כתיב וכלי חרש אשר יגע בו הזב
ותניא בת''כ יכול יטמאנו מאחוריו נאמר כא בו ונאמר להל אשר תבושל בו מה
להל מאוירו א 2כא מאוירו א''כ למה נאמר אשר יגע בו פשיטא מי גרע משאר
טומאות שמטמאי כלי חרס מאויר כיו דכתיב גבי שרצי ל''ל למכתבי' הכא
אלא להביא מגעו שהוא ככולו ואפי' מאחוריו ואיזה וזה היסטו וגבי אד נמי
וכל אשר יגע בו הזב ואי משו מגע הא כתיב נוגע בבשר הזב אלא להביא מגעו
שהוא ככולו ואפי' מאחוריו ואיזה זה היסטו וגבי אוכלי ומשקי תנא וכל כלי
ע %ישט 2במי אמר ר' שמעו ומה בא זה ללמדנו א ללמד שיטמא הזב כלי
שט 2במגע והלא כבר נאמר הנוגע בבשר הזב יכבס בגדיו א הנוגע בו יכבס
בגדיו שה כלי שט 2במגע הוא עצמו לא יטמא כלי שט 2במגע אלא למה נאמר
וכל כלי ע %וגו' להביא אוכלי ומשקי וכלי הנישאי ע''ג הזב דבסיפיה דקרא
דאשר יגע בו הזב כתיב דאוקמינ דמשתעי בהיסט והיינו דתנ כל הנישא על גבי
הזב טמא:
 .Ô‰ ÂÚ¯Î 8ונשאו ה את הזב:
 .ÔÈ¯Â‰Ë 9דתנ כל שהזב נישא עליו טהור חו %מ הראוי למשכב ומושב האד
אבל כל שאר כלי ואוכלי אי מיטמאי מחמת משכב ומושב כדתניא )לעיל נט(.
מי שמיוחד לישיבה יצא זה שאומרי עמוד ונעשה מלאכתנו ולמהוי אפילו
ראשו לטומאה מחמת משא הזב נמי לא דכי כתיב משא הזב באד כתיב
והנושא אות וגו' והא דאמר לעיל נכרי ונכרית וע''ז שהסיטו אחרי טמאי
באד קאמרינ :
 .˙ÂËÈÒÓ‰ 'Â‡ÓË‰ ÏÎ 10אחרי כגו בכ 2מאזני או אד טמא מת שהסיט
את חברו טהורי :
 .ÂÏ ÂÈˆÓ ‡Ï˘ 11בשאר טומאות שבתורה אלא בזב:
 .‰ÈÏ ÈÓ„„ ÏÎÂ 12דאתי מריבויא דזב וע''ז מנדה גמרי דהיינו זב:
 .ÌÈ¯·‡Ï ‰˘È 13כגו של חוליות ישנה לטומאתה אבר אבר או לא:
 .‰¯ÈÊÁ‰Ï ÏÂÎÈ ËÂÈ„‰„ 14שאי צרי ,אומ לכ:,
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רכ

כיו דהדיוט יכול להחזירה  כמא דמחברא דמי;
או דילמא 
השתא מיהא קשלפה ושריא?
תיקו.
בעי ¯· ‡:ÈÓ‡ ¯· ÈÂ·„Á
עבודה זרה פחותה מכזית,
מהו?
מתקי 2לה ¯· :ÛÒÂÈ
למאי?
אילימא  לעני איסורא;
לא יהא אלא זבוב בעל עקרו ,
דתניא:
1

דף פג:

שבת

למת?
דלא מטמא בכעדשה.
אימא לחומרא 
למאי הלכתא אקשה רחמנא לשר?%
לטמויי בכעדשה;
לנדה?
לטמויי באב מסמא;
יט
למת?
לטמויי באהל!?
טומאת עבודה זרה דרבנ היא,
וקולא וחומרא  לקולא מקשינ ,
לחומרא  לא מקשינ .
6

7

2

"וַ ּי ִ ָׂשימ ּו לָ ֶהםיח ַּב ַעל ְּב ִרית לֵ אל ִֹהים" )שופטי ח,לג(,
זה זבוב בעל עקרו ,
מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יראתו,
ומניחה בתו ,כיסו,
כיו שזוכרה  מוציאה מתו ,כיסו ומחבקה ומנשקה!
אלא,
לעני טומאה,
מאי?
כיו דאיתקיש לשר,%
מה שר  %בכעדשה,
א 2עבודה זרה נמי  בכעדשה;
או דילמא 
הא איתקיש למת,
מה מת  בכזית,
א 2עבודה זרה  בכזית?
אמר ¯· ‡ ‡ÈÂואיתימא ¯·:‡ÏÂÚ ¯· ‰
תא שמע דתניא:
עבודה זרה פחותה מכזית 
אי בה טומאה כל עיקר,
שנאמר )ע"פ מלכי ב כג,ו(:
"וַ ּי ׁ ְַשלֵ ְך ֶאת עֲ ָפ ָר ּה אל ֶק ֶבר ְּבנֵי ָה ָעם",
מה מת  בכזית,
א 2עבודה זרה  בכזית.
3

משנה )ב(:
מני לספינה שהיא טהורה?
שנאמר )משלי ל,יט(:
" ֶּד ֶר ְך אֳ נִ ּיָה ְבלֶ ב יָם".
8

9

גמרא:
פשיטא "אֳ נִ ּיָה ְבלֶ ב יָם" היא,
הא קא משמע ל  כ"יָם",
מה "יָם"  טהור,
א 2ספינה  טהורה.
10

4

ו¯·,Ô
למאי הלכתא איתקש לשר?%
דלא מטמא במשא.
לנדה?
דאינה לאברי .
5

תניא:
 ‰ÈÁאומר:
נלמדה משק,
מה שק  מיטלטל מלא וריק ,
א 2כל  מיטלטל מלא וריק ,
לאפוקי ספינה,
דאינה מיטלטלת מלא וריק .
מאי בינייהו?
איכא בינייהו ספינה של חרס.
מא דאמר" :אֳ נִ ּיָה ְבלֶ ב יָם",
הא נמי " ְבלֶ ב יָם" היא;
למא דאמר :כשק,
הנ ,דכתיבי גבי שק,
דאי מיטלטלת מלא וריק  אי ,
אי לא  לא,
11

12

13

רש"י

רש"י

 .˙ÈÊÎÓ ‰˙ÂÁÙ 1והיא שלמה:
 .¯ÂÒÈ‡ ÔÈÚÏ 2ליאסר בהנאה:
 .‰˜˘ÓÂ ‰˜·ÁÓÂ 3וזהו לשו ברית אהבה וחבה אלמא אדוקי בה וע''ז היא:
 .˙ÓÏ ˘˜˙È‡ ‡‰ 4כדלקמ אל קבר בני הע:
 .'ÂÎ ‡˙ÎÏ‰ È‡ÓÏ Ô·¯Â 5אתקפתא היא לרבנ דאמרי אינה מטמאה במשא
למאי הלכתא אמרו אליבייהו דאיתקש לנדה דאינה לאברי ולשר %דלא מטמינ
במשא למת דאינה מטמאה בכעדשה כולהו לקולא:

 .‡ÓÈ‡ 6כולהו לחומרא:
 .Ô·¯„ 7דכל הנ ,היקשות דברי קבלה נינהו ואסמכתא בעלמא ושק %תשקצנו
לאו לשו שר %ממש הוא אלא עיקר קרא לכנות לה ש לגנאי אתא:
 .‰¯Â‰Ë ‡È‰˘ :'È˙Ó 8שאינה מקבלת טומאה:
 .ÌÈ ·Ï· 9הרי היא כי:
 .‡È‰ ÌÈ ·Ï· ‰È‡ ‡ËÈ˘Ù :'Ó‚ 10לאו פירכא היא אלא פירוש למתני':
 .˜˘Ó ‰„ÓÏ 11שהרי כלי ע %היא והוקשה לשק לעני טומאה:
 .'ÂÎ Û‡ 12וזו אינה מיטלטל' מלאה דגדולה היא:
 .Ò¯Á Ï˘ ‰ÈÙÒ 13דלא איתקש לשק:
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רכא

אבל ספינה של חרס 
א 2על גב דאינה מיטלטלת מלא וריק .
אי נמי 
כ
ספינת הירד איכא בינייהו,
למא דאמר" :אֳ נִ ּיָה ְבלֶ ב יָם" היא,
הא נמי "אֳ נִ ּיָה ְבלֶ ב יָם" היא;
למא דאמר :מיטלטלת מלא וריק ,
הא נמי מיטלטלת מלא וריק ,
דאמר ¯·:‡È·˜Ú Ô· ‡ÈÁ È
מפני מה אמרו ספינת הירד טמאה?
מפני שטועני אותה ביבשה,
ומורידי אותה למי.

9

12

13

15

14

16

תנו רבנ :
מדרס כלי חרס  טהור;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר :א 2הספינה.
מאי קאמר?
אמר ¯·  :„È·Êהכי קאמר 
מדרס כלי חרס  טהור,
ומגעו  טמא,
כג
וספינה של חרס  טמאה ,כ;‰ÈÁ
¯· ÈÒÂÈ Èאומר :א 2הספינה טהורה ,כ˙‡ „.Ô„È
מתקי 2לה ¯· :‡ÙÙ
מאי  א?!2
17

18

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
לעול אל ימנע אד את עצמו מבית המדרש,
ואפילו שעה אחת,
שהרי כמה שני נשנית משנה זו בבית המדרש,
ולא נתגלה טעמה עד שבא ¯· ‡È·˜Ú Ô· ‡ÈÁ Èופירשה.
3

19

21

20

22

1

כא

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
אי דברי תורה מתקיימי אלא במי שממית עצמו עליה,
שנאמר:
"זֹאת ַה ּת ֹו ָרה ָא ָדם ִּכי יָמ ּות ְּבא ֶֹהל".
פד .אמר ¯·‡:
ול,‰ÈÁ
טילטול על ידי שוורי שמיה טילטול?
אי  ,דתנ )כלי כד:ב(:
שלש עגלות ה :
עשויה כקתידרא  טמאה מדרס;
כמטה  טמאה טמא מת;
*

כב

4

7

10

11

2

5

שבת

של אבני  טהורה מכלו;
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
וא יש בה בית קבול רמוני  טמאה טמא מת;
שלש תיבות ה :
תיבה שפתחה מצדה  טמאה מדרס,
מלמעלה  טמאה טמא מת,
והבאה במדה  טהורה מכלו.

1

אמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
לעול אל ימנע אד את עצמו מדברי תורה,
ואפילו בשעת מיתה שנאמר )במדבר יט,יד(:
"זֹאת ַה ּת ֹו ָרה ָא ָדם ִּכי יָמ ּות ְּבא ֶֹהל",
אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה.

דף פד.

6

8

רש"י

 .Ô„¯È‰ ˙ÈÙÒ ÈÓ È‡ 1איכא בינייהו שהיא קטנה ומיטלטלת מלאה וריקנית
לפי שהנהר קט :
 .ÌÈ ·Ï· ÈÓ ‡‰ 2די לאו דוקא וכל הנהרות נמי טהורי ה :
 .ÂÊ ‰˘Ó ˙È˘ 3של מסכת כלי דתני בה ספינת הירד טמאה ולא נתגלה
הטע למה:
 .‡ÈÁÏÂ 4דאמר ספינה המיטלטלת מלאה טמאה אפילו אינה מיטלטלת אלא
על ידי שוורי מרוב גודלה הוי טילטול וטמאה:
 .‡¯„È˙˜Î 5קצרה ומוקפת משלש צדדי :
 .Ò¯„Ó ‰‡ÓË 6שלישיבה מיוחדת היא:
 .‰ËÓÎ 7שהיא ארוכה ומתחתיה מקבלת כמטה של עור שאי בה שו נקב:
 .˙Ó ˙‡ÓÂË ‰‡ÓË 8כלומר מקבלת שאר טומאות כול חו %מטומאת מדרס
דכלי הוה לקבל טומאה ולישיבה אינה מיוחדת שטועני בה פרגמטיא ואומר לו
עמוד ונעשה מלאכתנו והא דנקט טמא מת משו דאב הטומאה הוא והכי קאמר
אב הטומאה הוא על ידי מת ולא על ידי זב:

רש"י

 .ÌÈ·‡ Ï˘Â 9העשויה להולי ,בה אבני:
 .ÌÂÏÎÓ ‰¯Â‰Ë 10אינה מקבלת שו טומאה לפי שפרוצה מתחתיה נקבי
גדולי ולא כלי הוא דכל הכלי שיעור כרמוני:
 .'ÂÎ ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡Â 11אלמא א 2על גב דשל ע %איתקש לשק דבעינ מיטלטל
מלא וריק וזו אינה מיטלטלת אלא על ידי שוורי קאמר טמאה טמא מת:
 .Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰„ˆÓ ‰Á˙Ù˘ ‰·È˙ 12לפי שמשמשת שכיבה ע מלאכתה
שמשתמשי בה דר ,פתחה ואי צרי ,לומר לשוכב עליה עמוד ונעשה
מלאכתנו:
 .‰ÏÚÓÏÓ 13פתחה כאות שלנו:
 .˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË 14כלומר נעשה אב הטומאה על ידי מת כשאר כל הכלי
הראויי לקבל טומאה שא האהיל אהל המת עליה נעשי אב הטומאה ולעני
שאר טומאות הויי ראשו לטומאה ככל הכלי ולא שמעינ ממתניתי אלא
דכלי הוא לטומאה ומדרס לא הויא דאינה מיוחדת לשכיבה דצרי ,לומר לו
עמוד יש מקשי הבל על משנה זו הא דאמר רבי יוחנ בפרק במה אשה )לעיל נט(.
א 2אומר בטומאת מת עמוד ונעשה מלאכתנו והבל הוא בפיה דכי איתמר
ההיא לעני כלי שנשבר ועודנו ראוי למלאכה ולא מעי מלאכה ראשונה וקאמר
רבי יוחנ דטהור מטומאתו ראשונה ואומר בו עמוד ונעשה מלאכתנו הראשונה
והרי הוא אינו ראוי אבל לומר שתהא מיוחדת למת ולא למלאכה אחרת לא תהא
זאת בישראל דהא כתיב )במדבר יט( כל אשר באהל יטמא וכל כלי פתוח וגו' וכל
טמא מת שבתלמוד הנזכר אצל מדרס הוא הדי לטמא שר %או לטומאת נבלה
ולא הוזכר מת אלא משו דעל ידי מת נעשה אב הטומאה ]כמו[ על ידי מדרס
שלא בא ללמדנו אלא לומר שהוא כלי מקבל כל טומאה חו %מטומאת מדרס א
ישב עליו זב אינו נעשה אב הטומאה:
 .‰„Ó· ‰‡·‰ 15תיבה גדולה שאינה מיטלטלת ויש לה חלו מלמעלה
להשתמש בתוכה:
 .ÌÂÏÎÓ ‰¯Â‰Ë 16למדרס לא חזיא הואיל וחלולה מלמעלה אינה משמשת
שכיבה ע מלאכתה ולשאר טומאות לא חזיא דאינה מטלטלת מליאה ולא
איתפרש מה לשו באה במדה ולי נראה על ש אנשי מדות כלומר שצריכה
למוד ארכה ורחבה:
 .¯Â‰Ë Ò¯Á ÈÏÎ Ò¯„Ó 17שא ישב עליו הזב ולא נגע באוירו טהור ואינו
מטמא משו מדרס ולקמיה ילי 2לה מקרא:
 .¯Ó‡˜ È‡Ó 18מה עני ספינה אצל מדרס ספינה טהורה א 2מטומאת מגע
ולמדרס לא חזיא:
 .‡ÓË ÂÚ‚ÓÂ 19א נגע הזב בתוכו:
 .‰‡ÓË Ò¯Á Ï˘ ‰ÈÙÒÂ 20במגעה:
 .‡ÈÁÎ 21דילי 2טעמא משק וחרס לא איתקש לשק:
 .Ô„È„ ‡˙Î 22דילי 2מבלב י והא נמי בלב י היא:
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רכב

אלא אמר ¯·  :‡ÙÙהכי קאמר 
מדרס כלי חרס  טהור,
ומגעו  טמא,
ושל ע ,%בי מדרסו ובי מגעו  טמא,
וספינת הירד  טהורה ,כ˙‡ „;Ô„È
כד
¯· ÈÒÂÈ Èאומר :א 2הספינה טמאה ,כ.‰ÈÁ
2

דף פד:

שבת

אמר ליה ¯·:‡ÈÁ È
שאני הת  הואיל ואיכא במינו.
אמר ליה :רחמנא ליצל מהאי דעתא!
אדרבה ,רחמנא ליצל מדעתא דיד!,
וטעמא מאי?
תרי קראי כתיבי,
כתיב )ויקרא טו,ה(:
בו",
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ַּגע ְּב ִמ ׁ ְש ָּכ ֹ
"וְ ִא ׁ
וכתיב )ש,כד(:
12

13

14

15

ומדרס כלי חרס מנל דטהור?
אמר :‰È˜ÊÁ
דאמר קרא )ויקרא טו,ה(:
בו",
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ַּגע ְּב ִמ ׁ ְש ָּכ ֹ
"וְ ִא ׁ
בו" לו,
מקיש " ִמ ׁ ְש ָּכ ֹ
מה הוא  אית ליה טהרה במקוה,
א 2משכבו  נמי אית ליה טהרה במקוה,
כה
לאפוקי  כלי חרס דלית ליה טהרה במקוה.
„· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èתנא:
" ְּכ ִמ ׁ ְש ַּכב נִ ָ ּד ָת ּה יִ ְהיֶה ּ ָל ּה" )ויקרא טו,כו(,
מקיש משכבה לה,
מה היא  אית לה טהרה במקוה,
א 2משכבה נמי  אית לה טהרה במקוה,
לאפוקי כלי חרס דלית ליה טהרה במקוה.
מתיב ¯·:‡ÚÏÈ‡ È
פד :מפ %במת מני ? *
ודי הוא 
ומה פכי קטני שטהורי בזב  טמאי במת,
מפ %שטמא בזב  אינו די שיהא טמא במת?
ואמאי?
הא לית ליה טהרה במקוה!?
3

4

6

5

7

8

16

"וְ ָכל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכב אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ָעלָ יו יִ ְט ָמא",
הא כיצד?
יש במינו  א 2על גב דלית ליה טהרה במקוה,
אי במינו  מקיש משכבו לו.
¯·‡ אמר:
מדרס כלי חרס טהור מהכא:
"וְ כֹלּ ְ 17כלִ י ָפת ּו ַח אֲ ׁ ֶשר ֵאין ָצ ִמיד ּ ָפ ִתיל ָעלָ יו,
כו

ָט ֵמא ה ּוא" )במדבר יט,טו(,
הא יש " ָצ ִמיד ּ ָפ ִתיל ָעלָ יו"  טהור הוא,
מי לא עסקינ דיחדינהו לאשתו נדה,
וקאמר רחמנא  טהור?
18

משנה )ב(:
מני לערוגה שהיא ששה על ששה טפחי,
שזורעי בתוכה חמשה זרעוני ,
ארבעה על ארבע רוחות הערוגה ואחת באמצע?
19

21

20

9

רש"י

10

11

רש"י

 .‰ÈÙÒ Û‡ È‡Ó 1על כרחי ,טהורה ממגע קאמר ומאי א 2הא לא טיהר תנא
קמא כלי ממגע דנימא א 2זו כיוצא בו:
 .Ô„È„ ‡˙Î ‰¯Â‰Ë Ô„¯È‰ ˙ÈÙÒÂ 2דילי 2מבלב י לא שנא גדולה לא שנא
קטנה והוא הדי נמי דמצי לתרוצי וספינה של חרס טהורה בתר דמפכינ דתנא
קמא לרבי יוסי אלא משו דשכיחא טפי של ע %משל חרס:
 .Â·Î˘Ó 3הוא והמשכב הוזכר כא :
 .‰Â˜Ó· ‰¯‰Ë ÂÏ ÔÈ‡ Ò¯Á ÈÏÎ 4דכתיב ישבר אי לו טהרה אלא שבירתו:
 .ıÙÓ 5של קני:
 .ÔÈÈÓ ˙Ó· 6שהוא טמא לפי שמצינו שפשוטי כלי ע %טהורי מטומאת מגע
שר %מניי שכלי הראוי למשכב ומושב מקבל טומאת מגע במת:
 .ÌÈË˜ ÔÈÎÙ ‰ÓÂ ‡Â‰ ÔÈ„Â 7של חרס שטהורי בזב שאינ מטמאי על ידו
בשו טומאה דלמדרס לא חזו דאי עשויי לישיבה ועוד שה של חרס ובמגע
לא לטמאו דאי מטמאות אלא מאויר ואי יכול להכניס אצבעו לתוכ מפני
שפיה צר ובהיסט לא דאפקיה רחמנא בלשו נגיעה דכל שאינו מטמא במגע
אינו מטמא בהיסט ובהעור והרוטב )חולי קכד (:אמר נמי הכי לגבי טומאת משא
את שבא לכלל מגע בא לכלל משא אע''פ שאפשר ליגע בחוט השערה ותניא
בת''כ דשיער הזב מטמא הנ''מ כלי הראוי לנגיעת בשרו ולהכי אפקיה רחמנא
בלשו נגיעת בשר כדכתיב )ויקרא טו( והנוגע בבשר הזב:
 .˙Ó· ÔÈ‡ÓË 8באהל המת דכתיב )במדבר יט( וכל כלי פתוח:
 .·Ê· ‡ÓË˘ ıÙÓ 9דהא חזי למשכב וכתיב וכל המשכב וגו' ומהכא נפקא ל
בעלמא )נדה מט (:דכל המטמא במדרס מטמא טומאת מת ואפילו פשוטי כלי ע:%
 .È‡Ó‡Â 10טמא בזב טומאת מדרס:
 .‰Â˜Ó· ‰¯‰Ë ˙ÈÏ ‡‰Â 11דכי כתיב טבילה בפרשת שרצי ובפרשת מדי
כתיבא והנ ,כלי דכתיבי הת ילפינ להו טבילה אבל פשוטי כלי ע %שלא
נכתבו ש לעני טומאה לא ילפינ להו טבילה ולית להו טהרה במקוה דהא לא

כתיבא בהו כי היכי דאוכל ומשקה אי לה טהרה במקוה לפי שלא למדנו לה
טבילה בתורה:
 .ÂÈÓ· ‡ÎÈ‡„ Ì˙‰ È‡˘ 12יש בכלי ע %שיש לה טהרה במקוה כגו מקבלי:
 .‡˙Ú„ È‡‰Ó ÔÏˆÈÏ ‡ÓÁ¯ 13דכיו דלדידיה ליכא טהרה במקוה לא שאני
מכלי חרס:
 .È‡Ó ‡ÓÚËÂ 14היכא כתיבא דמשו דאיכא במינו אע''ג דבדידיה ליכא
]מיטמא נימא[ הואיל ואקשיתיה לזב עצמו בעי דתיהוי ליה טהרה לדידיה:
 .Â·Î˘Ó ·È˙Î 15מקיש משכבו לו:
 .·Î˘Ó‰ ÏÎÂ ·È˙ÎÂ 16אע''ג דלא דמי לזב דהא לא כתיב משכבו:
 .ÁÂ˙Ù ÈÏÎ ÏÎÂ 17כלי חרס קאמר שהטומאה נכנסת לו דר ,פתחו:
 .ÔÈ˜ÒÚ ‡Ï ÈÓ 18מי לא משמע במקרא דאפי' ייחדו לאותו כלי לאשתו נדה
לישב עליו כל ימיה אמר קרא דמציל על מה שבתוכו באהל המת ואי טמא מדרס
היכי מציל והא כל דבר טומאה אי חוצ %בפני הטומאה אלא ש''מ דאי מדרס
בכלי חרס הלכ ,כלי חרס המוק 2צמיד פתיל טהור מכלל טומאה ובהיסט נמי
לא מטמיא ליה כדפרישית לעיל דכל שלא בא לכלל מגע לא בא לכלל משא
לפיכ ,מציל על מה שבתוכו:
 .ÔÈÂÚ¯Ê '‰ ‰ÎÂ˙· ÔÈÚ¯ÂÊ˘ :'È˙Ó 19ולא הוי עירבוב שיש בה כדי להפריש
ביניה הפרש הראוי:
 .‰‚Â¯Ú‰ ˙ÂÁÂ¯ '„Ó '„ 20ממלא את כל הרוח עד סמו ,לקר :
 .ÚˆÓ‡· ˙Á‡Â 21גרעי אחד ואע''פ שכל אצל הקרנות סמוכי זה לזה ואי
ביניה הרחקה ג' טפחי ויונקי זה מזה אי כא בית מיחוש דגבי כלאי
היכרא הוא דבעינ דלא להוי עירבוב דהא אכלאי קפיד קרא אבל ליניקה לא
חיישינ אפילו בכלאי הכר דאורייתא כדתנ )ב''ב כו (.זה סומ ,לגדר מכא וזה
סומ ,לגדר מכא ואע''ג דינקו מתתאי וכ''ש כלאי זרעי דרבנ דלא חיישינ
ליניקה כדתנ גבי ראש תור לקמ בשמעתי וגבי ב' שורות והרי יש כא היכר
גדול רוח זו זרועה צפו ודרו וזו זרועה מזרח ומערב אבל בי זרע האמצעי
לזרעוני הרוחות צרי ,הרחקה כדי יניקה דאי ש היכר ואי הוו מקרבי הוי
עירבוב והמפרש ד' גרעיני בד' הרוחות טועה דאי ההרחקה משו יניקה ט'
זרעוני יש לזרוע בו ד' בד' הקרנות ואחד בכל רוח ורוח באמצעו וא' באמצע
הערוגה ויש בי כל אחד ואחד ג' טפחי כשיעור יניקה טפח ומחצה לכל אחד
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רכג

שנאמר )ישעיה סא,יא(:
יח",
יה ַת ְצ ִמ ַ
" ִ ּכי ָכ ָא ֶרץ ּת ֹו ִציא ִצ ְמ ָח ּה ּו ְכגַ ָ ּנה זֵר ּו ֶע ָ
יה".
זרעה לא נאמר ,אלא "זֵר ּו ֶע ָ
1

גמרא:
מאי משמע?
אמר ¯· :‰„Â‰È

דף פה.

שבת

ו"ח ִֹרי",
שמריחי את האר.%
וחוי?
אמר ¯· :‡ÙÙ
שהיו טועמי את האר %כחויא.
¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áאמר:
"ח ִֹרי",
שנעשו בני חורי מנכסיה .
8

9

10

" ִּכי ָכ ָא ֶרץ ּת ֹו ִציא ִצ ְמ ָח ּה",
" ּת ֹו ִציא" חדִ " ,צ ְמ ָח ּה" חד ,הא תרי;
יה תרי ,הא ארבע;
"זֵר ּו ֶע ָ
יח חד ,הא חמשה* .
פהַ .ת ְצ ִמ ַ
וקי להו לרבנ דחמשא בשיתא לא ינקי מהדדי.
כז

2

ומנל דהא דקי להו לרבנ מילתא היא?
דאמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È

11

12

כט

אמר ¯· ‡˘:È
ערוגה  תוכה ששה ,חו %מגבוליה.
תניא נמי הכי:
ערוגה  תוכה ששה.
13

43

כח

אשֹנִ ים" )דברי יט,יד(,
"ל ֹא ַת ִּסיג ְ ּגב ּול ֵרעֲ ָך אֲ ׁ ֶשר ָּג ְבל ּו ִר ׁ
אשֹנִ ים" "לֹא ַת ִּסיג";
" ְ ּגב ּול" ש" ָּג ְבל ּו ִר ׁ
אשֹנִ ים"?
מאי " ָּג ְבל ּו ִר ׁ
אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מאי דכתיב )בראשית לו,כ(:
" ֵא ּ ֶלה ְבנֵי ֵׂש ִעיר ַהח ִֹרי י ׁ ְֹש ֵבי ָה ָא ֶרץ",
אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהו?
אלא,
שהיו בקיאי בישובה של " ָא ֶרץ",
שהיו אומרי:
מלא קנה זה  לזית,
מלא קנה זה  לגפני,
מלא קנה זה  לתאני,
5

6

7

גבוליה בכמה?
כדתנ )כלאי ג:ג(:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
רוחב כמלא רוחב פרסה.
אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èואיתימא ¯·:‡ÙÙ ¯· ‡ÈÁ È
מאי טעמיה ד¯·?‰„Â‰È È
דכתיב )דברי יא,י(:
"וְ ִה ׁ ְש ִק ָית ְב ַרגְ לְ ָך ְּכגַ ן ַה ּי ָָרק",
מה רגל  טפח,
א 2גבול נמי  טפח.
14

15

16

אמר ¯·:
ערוגה בחורבה שנינו.
והאיכא מקו קרנות!?
17

18

רש"י

רש"י

הלכ ,לכל הרוח הוא ממלא עד סמו ,לקר ואפילו אי בי זרע שברוח זו לזרע
שברוח זו ג' טפחי לא איכפת ל דלעני כלאי היכר בעלמא הוא דבעינ
כדפרישית:
 .‰ÈÚÂ¯Ê 1ובגמ' מפרש היכי משמע ה' זרעוני בו' טפחי:
 .„Á ÁÈÓˆ˙ È¯˙ ‰ÈÚÂ¯Ê „Á ‰ÁÓˆ „Á ‡ÈˆÂ˙ :'Ó‚ 2וששה טפחי דליכא
למיל 2מקרא
 .Ô·¯Ï Â‰Ï ÌÈ˜ 3דסת ערוגה הנזרעת בה ה' זרעוני כ ,היא מדתה דחמשה
זרעוני בשיתא טפחי לא ינקי אמצעי ושברוחות מהדדי דשיעור יניקת כל זרע
טפח ומחצה ע מקו הזרע הרי מ הזרע הנזרע )סמו ,לגבולה( ]בגבול הערוגה[
כנגד האמצעי ועד האמצעי ג''ט ומאלו השני אנו למדי דסבר תנא דיד
שיניקת הזרע טפח ומחצה מדלא קבע מקו לזרע הנזרע אצל הגבול להושיבו
אצל הקר אלא אפי' א בא לזורעו כנגד אמצעיתה זורעו אלמא בהרחקת ג'
טפחי סגי ואע''ג דלעני כלאי היכרא בעלמא בעינ ולא חיישינ ליניקה
כדתנ לקמ בשמעתי גבי ראש תור וגבי ב' שורות מיהו הפרש זרעוני ערוגה
דלא להוי ערבוב ליכא היכרא בבציר משיעור יניקה דגבי ראש תור ושתי שורות
דלקמ איכא היכרא הלכ ,כי רמיז ל קרא ה' זרעוני בערוגה בשל ו' טפחי
קאמר:
 .Ô·¯Ï Â‰Ï ÌÈ˜„ ‡‰„ ÔÏ ‡ÓÂ 4בשיעור יניקה מילתא היא למיסמ ,עלה
ולומר בקיאי ה החכמי בעבודת אדמה לידע כמה יונקי שלא תתמה לומר מי
הודיע לבריות שיעור יניקה ואי ,יוכלו לעמוד על כ :
 .ÍÚ¯ ÏÂ·‚ 5ליטע סמו ,למיצר להכחיש קרקעו כשיעור אשר גבלו הראשוני
ומי ה ראשוני אמוריי וחויי שהיו בקיאי בכ ,כדאשכח בבני שעיר:
 .‰Ê ‰˜ ‡ÏÓ 6קנה המדה שבו מודדי הקרקע:
 .˙ÈÊÏ 7ראוי לגדל זיתי וזה לתאנה והיו יודעי להפריש את האר %בי קנה
לקנה בריחה וטעמה היכ לזיתי והיכ הוא לתאני וממילא דבקיאי היו
בשיעור יניקה:

8

˘ .ÔÈÁÈ¯Óסרס את התיבה ודורשה:
 .ÈÂÁÂ 9למה נקרא חוי:
 .ı¯‡‰ ˙‡ ÔÈÓÚÂË˘ 10לאיזה דבר ראויה:
 .‡ÈÂÈÁÎ 11כנחש שמאכלו עפר:
 .Ì‰ÈÒÎÓ ÌÈ¯ÂÁ È· ÔÈ˘Ú˘ 12שנטרדו מנחלת ולא הוצרכו לעבוד אדמת
כדכתיב ובני עשו יירשו )דברי ב(:
 .‰‚Â¯Ú È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ 13שאמרו צריכה להיות ו' חו %מגבוליה שהיו מניחי
בערוגה קרקע חלק סביבות הזריעה למקו דישה כשהוא משקה הזרעי מהל,
בגבולי ואשמעינ רב אשי דלא תימא ו' ע הגבולי וכשהניח טפח חלק לכא
וטפח חלק לכא לא תהא ערוגה מקו יניקתה אלא ארבע ואי הפרש בי אמצעי
לשכנגדו אצל הגבול אלא טפחיי:
 .‰ÓÎ· 14כמה רחב להיות ערוגה כהלכתה ותהא עליה תורת הערוגה לכל
דבריה כדלקמ להתיר ראש תור ירק הנכנס לה והיוצא ממנה דכי ליתא כשיעורא
לא חשיב למיהוי לה קולי שדה:
 .‰Ò¯Ù 15פרסת רגל:
 .ÍÏ‚¯· ˙È˜˘‰Â 16להטעי על כתפ ,מי ולהל ,ברגל ,סביבותיה להשקותה
למ''ל ליה למכתב רגל ,לומר שבמקו מהלכו להשקותה כשיעור רגל הוא:
 .ÂÈ˘ ‰·¯ÂÁ· ‰‚Â¯Ú ·¯ ¯Ó‡ 17במשנתנו להתיר בה ה' זרעוני אבל לא
שסביבותיה ערוגות שהרי לא פירשו ל ,אלא הפרש זרעוני שבתוכה וא תזרע
ערוגות סביבותיה לא תוכל להרחיק בי אות שבתוכה ולזרוע אות שברוחות
הערוגה סמו ,לגבול להרחיקה מ האמצעי כשיעורו לפי שאתה מקריבו אצל
זרע הנזרע בחברתה אצל גבולה שאי ביניה אלא שני טפחי של גבולי הערוגה
ואנ ג' בעינ :
 .˙Â¯˜ ÌÂ˜Ó ‡ÎÈ‡ ‡‰Â 18מאי דוחקיה דלא לאוקומיה בערוגה בי הערוגות
מוקפת מכל צד ג' ערוגות שה ח' כזה ולזרוע באמצע וכ בכול ה' זרעוני והא
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רכד

אמרי בי ¯· משמיה ד¯·:
בממלא את הקרנות.
וליזרע מאבראי,
פה :ולא לימלי מגואי!? *
גזירה שמא ימלא את הקרנות.
ולא יהא אלא ראש תור ירק,
מי לא תנ )כלאי ג:ג(:
היה ראש תור ירק נכנס לתו ,שדה ירקל אחר 
מותר,
מפני שנראה סו 2שדה!?
אי ראש תור בערוגה.
1

2

דף פה:

שבת

אמר ¯· ˘˘˙:
בא ערבוב וביטל את השורה;
¯· ‡˘Èלא אמר:
אי ערבובלב מבטל את השורה.
11

3

4

5

ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
ערוגה בי הערוגות שנינו.
והא קא מיתערבי בהדדי!?
בנוטה שורה לכא ושורה לכא .

איתיביה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
הנוטע שתי שורות של קישואי  ,שתי שורות של דילועי ,
שתי שורות של פול המצרי 
מותר;
שורה אחת של קישואי  ,ושורה אחת של דילועי ,
ושורה אחת של פול המצרי 
אסור!?
לג
שאני הת,
דאיכא שראכא.
12

13

14

15

6

7

אמר ¯·  ‡‰Îאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הרוצה למלאות כל גינתו ירק 
עושה ערוגה ששה על ששה,
ועוגל בה חמשה,
וממלא קרנותיה כל מה שירצה.
והא איכא דביני וביני!?
אמרי „·:È‡È È·¯ È
במחריב בי הביניי.
¯· ‡˘ Èאמר:
א היו זרועי שתי  זורע ערב,
ערב  זורע שתי.
16

17

אמר :‡ÏÂÚ
בעו במערבא:
הפקיע תל אחד על פני כולה,
מהו?
8

9

18

10

19

20

רש"י

איכא בכל ערוגה מקו קרנות זויותיה ואתה יכול להמשי ,זרע גרעי שתזרע
בצד גבול של זו לצפו ושל זו לדרו של זו למזרח ושל זו למערב ולזרוע אות
גרעיני אצל הקרנות ואינ ,צרי ,להמשיכ מכנגד אות שבחבירו מבפני אלא
הפרש טפח ואמאי אמר רב בערוגה שבחורבה שנינו:
 .˙Â¯˜‰ ˙‡ ‡ÏÓÓ· 1רב מוקי מתניתי בממלא את כל הרוח של ערוגה לצפו
מ המזרח למערב וכ רוח דרומי אבל המזרחי והמערבי זורע מעט ויניח הפרש
מכא ומכא ^ הלכ ,אי אתה יכול לזרוע עוד בערוגה שאצלה לצפו ושאצלה
לדרו מפני עירבוב של ב' הערוגות:
 .È‡¯·‡Ó Ú¯ÊÈÏÂ 2ויקיפנה ערוגות מכל צד ואת הקרנות שבתוכה לא ימלא
ומאי דוחקיה דרב לאוקמיה בערוגה שבחורבה שאי ש אלא היא:
 .‡ÏÓÈ ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚ 3ואחר כ ,יזרע בחברתה אצל הגבול מתוכה כאשר זרע
האמצעית ולא ישי ללבו עירבוב של שתי הערוגות:
 .¯Â˙ ˘‡¯ ‡Ï‡ ‡‰È ‡ÏÂ 4כלומר אפילו מילא אותו ואחר כ ,זרע גרעי אחד
בחברתה ואי הפרש כשיעור בינו לבי זרע שבזו מה בכ ,לא יהא נדו אלא
כראש תור ירק הנמש ,ובא משדה זו לשדה זו שנראה יפה שאינו מזו שנכנס לה
אלא מזו שיוצא ממנה ואיכא היכירא וליניקה לא חיישינ ראש תור קרי ליה לפי
שכ דר ,לסו 2השדה להיות מתקצרת החרישה ולימש ,באלכסו כראש תור^:
 .‰‚Â¯Ú· ¯Â˙ ˘‡¯ ÔÈ‡ 5אי תורת היתר ראש תור מערוגה לערוגה אלא משדה
גדולה לתו ,ערוגה או מערוגה לתו ,שדה גדולה או משדה גדולה לתו ,שדה
גדולה אבל שתי ערוגות לא הוי היכר אלא דומה כאילו ה אחת דלא חשיבא כל
חדא באפיה נפשה:
 .È„„‰· È·¯ÚÓ ‡˜ ‡‰Â 6העלי של ערוגה זו בעלי של חברתה מלמעלה שאי
ביניה אלא שני טפחי של גבולי :
 .Ô‡ÎÏ ‰¯Â˘Â Ô‡ÎÏ ‰¯Â˘ ‰ËÂ· 7ממשי ,של רוח זו בצד קר מזרחית צפונית
ושל רוח זו לצד מערבית דרומית וכ כול להרחיק שלא יהיו זה כנגד זה כמו
שפי' גבי אתקפתא דלעיל דמקו קרנות ולא גזר שמואל שמא ימלא את הקרנות
כ ,נראית שיטה זו בעיני ולא פירשו רבותי כ שה פירשו קרנות אלו גבולי ויש
לי גמגומי בה הרבה ג בכל התלמוד^ לא שמעתי קרנות אלא זויות ומצאתי לי
סמ ,ביסודו של רבי שמעו הזק אחי אמי מפי רבינו גרשו אבי הגולה ותשובת
רבינו יצחק ב יהודה שהושיבה בג' פני לא ישרו בעיני:
 .ÚÈ˜Ù‰ 8לשו קריעה שקורע הקרקע כמו מבלאי מכנסי הכהני היו מפקיעי
)סוכה נא:(.
 .ÌÏ˙ 9מענה שורה:
 .‰ÏÂÎ ÈÙ ÏÚ 10שהעביר מזרע שבצפו לזרע שבדרו דר ,האמצעי וזרעו
מאחד המיני או ממי ששי מהו מי מבטל תורת שורה הלכות ערוגה בשביל
תל אחד או לא:

21

איתיביה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
עבודת ירק בירק אחר 
ששה טפחי,
22

1

רש"י

 .‰¯Â˘‰ ˙‡ ÏËÈ·Â ·Â·¯ÈÚ ‡· 11ואסור:
 .ÌÈ‡Â˘È˜ Ï˘ ˙Â¯Â˘ È˙˘ 12ואצל שתי שורות של דלועי ואצל ב' שורות
של פול המצרי ולא בערוגה אלא בשדה גדולה:
 .¯˙ÂÓ 13דשתי שורות חשיבי למיהוי שדה לנפשייהו והוי היכירא דכל מי ומי
מילתא באנפי נפשיה:
 .˙Á‡ ‰¯Â˘ 14מכל אחד הוי עירבוב ]דלא חשיבא כל חד שדה לנפשה אלמא
תל אחד הוי עירבוב[:
 .‡Î‡¯˘ ‡ÎÈ‡„ 15זמורותיה ארוכות ומתערבות הרבה מלמעלה ונראה
עירבוב במקומות הרבה:
 .˜¯È Â˙‚ ÏÎ 16של הרבה מיני :
 .‰˘ÂÚ 17כל ערוגותיה מרובעות ו':
 .Ï‚ÂÚÂ 18בכל ערוגה ה' וזורע בעוגל מי אחד ויש היכר הרבה לדבר ואי צרי,
להרחיב בי ערוגה לחברתה וזורע חצי טפח הסובב את כל ערוגה וערוגה משאר
מיני לפי שכל אחד ואחד נראה מקומו חלוק לעצמו:
 .ÈÈ·Â ÈÈ·„ ‡ÎÈ‡‰Â 19ה גבולי הערוגה שאמרנו למעלה ערוגה ו' חו%
מגבולי ואות גבולי כשיזרע מחברי את היק 2ריבוע הערוגות והוי עירבוב
שהרי ה של שני מיני :
 .ÌÈÈÈ·‰ ÔÈ· ·È¯ÁÓ· 20ואינו זורע ולמלאות דקאמר ר' יוחנ לאו דוקא
למלאות כל הגנה קאמר אלא שיהיו כל ערוגותיה מליאות ולעול חו%
מגבוליה :
 .ÂÈ‰ Ì‡ 21ריבוע הערוגות זרועי שתי זורע בי הביניי ערב:
 .¯Á‡ ˜¯È· ˜¯È ˙„Â·Ú 22כמה שיעור עבודתו להרחיק חבירו ממנו כדי
עבודתו:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רכה
פו.

שבת

ומוקי לה לכולה  כ¯·;‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
ומא דמוקי כתנאי 
רישא  ¯·,Ô
וסיפא  כ¯·.‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È

ורואי אות * כטבלא מרובעת;
כטבלא  הוא דשרי,
הא לאו הכי  אסור!?
הת לאקולי בה קולא אחרינא 
להתיר ראש תור היוצא הימנה.
2

12

3

משנה )ג(:
מני לפולטת שכבת זרע ביו השלישי שהיא טמאה?
שנאמר )שמות יט,טו(:
"הֱ י ּו נְ כֹנִ ים לִ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת י ִָמים".
לד

4

5

תנו רבנ :
פולטת שכבת זרע ביו השלישי  טהורה,
דברי ¯·;‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
פעמי שה ארבע עונות,
פעמי שה חמש עונות,
פעמי שה שש עונות;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר :לעול חמש,
וא יצאתה מקצת עונה ראשונה 
נותני לה מקצת עונה ששית.
13

14

15
16
17

מני שמרחיצי את המילה
ביו השלישי שחל להיות בשבת?
שנאמר )בראשית לד,כה(:
6

ישי ִּב ְה ֹיו ָתם ּכֹאֲ ִבים".
"וַ יְ ִהי ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
מני שקושרי לשו של זהורית בראש שעיר המשתלח?
שנאמר )ישעיה א,יח(:
יכם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג יַלְ ִּבינ ּו".
" ִאם יִ ְהי ּו חֲ ָט ֵא ֶ
מני לסיכה שהיא כשתייה ביו הכיפורי?
א 2על פי שאי ראיה לדבר,
זכר לדבר שנאמר )תהלי קט,יח(:
מו ָתיו".
"וַ ּ ָתבֹא ַכ ּ ַמיִ ם ְּב ִק ְר ּב ֹו וְ ַכ ּ ׁ ֶש ֶמן ְּב ַע ְצ ֹ
7

גמרא:
רישא  דלא כ¯·,‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
סיפא  כ¯·,‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
דאי כ¯·  ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èטהורה שמענא ליה.
מא דלא מוקי כתנאי 
תנא רישא  טהורה,
8

דף פו.

9

10

11

רש"י

 .ÌÈÁÙË 'Â 1לה' זרעוני כמו ששנינו:
 .˙Ú·Â¯Ó ‡Ï·ËÎ 2אלמא עגולה לאו ערוגה היא:
 .Ì˙‰ 3דבעי מרובעת לאחשובה שדה קאמר להתיר ראש תור כו' ולית ליה לר'
יוחנ הא דאמר לעיל אי ראש תור בערוגה אי נמי אית ליה מערוגה לערוגה אבל
משדה לערוגה יש ראש תור:
 .‰‡ÓË ‡È‰˘ :'È˙Ó 4דיו השלישי אכתי לא מסרחה שכבת זרע וראויה
לקלוט ולהיות ולד נוצר הימנה וקרינ שכבת זרע הראוי להזריע:
 .ÌÈÓÈ '‚Ï 5דהקפיד הכתוב על טומאת קרי במת תורה וקס''ד ע יו הפרישה
קאמר דבד' בשבת פירשו מנשותיה וקבלו תורה בשבת שהוא רביעי לאות
ששימשו מטותיה' ברביעי לפני הפרישה וטבלו לילי שבת ולא חש הכתוב א
יפלוטו בשבת דמסרח ואינו שכבת זרע הראוי להזריע אבל א פלטו ע''ש
בשלישי טמאות לכ ,הפריש שלשה ימי:
 .ÔÈˆÈÁ¯Ó˘ ÔÈÓ 6דא 2ביו ג' מסוכ הוא:
 .ÂÈ˙ÂÓˆÚ· ÔÓ˘ÎÂ Â·¯˜· ÌÈÓÎ 7מקיש סיכה לשתיה:
 .‡˘È¯ :'Ó‚ 8דמתני':
 .‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯Î ‡Ï„ 9דאילו לדידי' שמעינ ליה פולטת ביו השלישי
טהורה לקמ בברייתא:
 .‡ÙÈÒÂ 10דקתני מרחיצי את המילה כו' ר' אלעזר ב עזריה דהוא אמר לה
לקמ בפרק ר' אליעזר:
 .È‡˙Î È˜ÂÓ ‡Ï„ Ô‡Ó 11דדחיק ומוקי מתניתי בתרי טעמי או משבש לה
ומפרש לה דלא לאוקמי כתנאי משבש לה ואמר משבשתא היא ותני בה טהורה:

18

אמרוה ¯· Ôקמיה ד¯· ,‡ÙÙ
ואמרי לה ¯·  ‡ÙÙל¯·‡:
בשלמא ¯·  ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èכ¯· Ôדאמרי:
בחמש עביד פרישה;
ו¯·  Ï‡ÚÓ˘È Èכ¯· ÈÒÂÈ Èדאמר:
בארבע עביד פרישה;
אלא ¯· ‡·È˜Ú È
19

20

21

22

רש"י

 .È‡˙Î ‰Ï È˜ÂÓ„ Ô‡ÓÂ 12דניחא ליה לאוקומי כתנאי מלמימר משבשתא היא
ומלאוקמי בתרי טעמי מוקי נמי להאי כתנאי ופלוגתא היא בהמפקיד )ב''מ מא(.
גבי חבית דאמר ר' יוחנ מא דמתרג לי חבית אליבא דחד תנא מובילנא ליה
מאני לבי מסותא ומוקי רישא ר' ישמעאל וסיפא רבי עקיבא ואי הוה בעי הוה
מצי לאוקמי בתרי טעמי ובחד תנא ואיכא דמוקי לה הת בחד תנא ומוקי סיפא
בשהניחה במקו שאינו מקומה:
 .È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ· 13כגו ששמשה בה' ופלטה שכבת זרע בשבת ל''ש שמשה
תחילת ליל חמישי דאישתהי ד' עונות שלמות ליל ה' וה' ליל ו' וו' ל''ש שמשה
יו ה' ע חשיכה דלא אישתהי אלא מקצת ה' וליל ו' וו' דליכא אלא ב' עונות
שלמות .העונה או יו או לילה:
 .'ÂÎ Ô‰˘ ÌÈÓÚÙ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È '¯ 14בא לחלוק ולומר דפולטת בג' לשימושה
טמאה אבל פולטת בד' טהורה ומודינא ל ,דמקצת היו ככולו דלא הקפידה
תורה אלא במני של הימי ולא במני העונות:
 .˙ÂÂÚ '„ Ì‰˘ ÌÈÓÚÙÂ 15שלמות שא שמשה ד' בשבת ע חשיכה פליטתה
טמאה עד תחלת שבת:
 .˙ÂÂÚ '‰ Ì‰˘ ÌÈÓÚÙ 16כגו שמשה בתחלת היו של ד':
 .'Â Ô‰˘ ÌÈÓÚÙ 17כגו שמשה בתחלת ליל ד' בי השמשות:
 .'Â ˙ÂÚ ˙ˆ˜Ó ‰Ï ÔÈ˙Â 18להשלי ה' וכל הפולטת בתו ,ה' עונות שלמות
טמאה:
 .‰Â¯Ó‡ 19להא אתקפתא דלקמיה:
 .'ÂÎ ‡ÓÏ˘· 20פלוגתא דרבנ ור' יוסי בברייתא ומייתי לה בהאי פירקא לקמ
דלרבנ בה' בשבת פרשו ולר' יוסי בד' ולכ''ע בשבת ניתנו עשרת הדברות וכיו
דבשבת נתנו ע''כ בליל שבת טבלו ולא שחרית כדמתר %לקמ שלא יהו הללו
טובלי והללו מהלכי לקבל תורה הלכ ,בשלמא ר' אלעזר כרבנ דאמרי
בחמשה בשבת עבוד פרישה ויש שלא פרשו אלא ע חשיכה ומדטבלו ליל שבת
ולא חשו שמא תפלטנה עוד ש''מ דפולטת בג' טהורה ומקצת היו של תשמיש
ככולו:
 .Ï‡ÚÓ˘È '¯Â 21דאומר בג' טמאה בד' טהורה קסבר בד' עבוד פרישה כר' יוסי
דהוה ליל שבת רביעי ומיהו יש שלא פירשו עד סמו ,לחשיכה וליכא אלא ד'
עונות ליל ה' וה' ליל ו' וו' ואפילו הכי משטבלו פליטת טהורה דלא הקפידה
תורה אלא בימי:
 .‡·È˜Ú È·¯ ‡Ï‡ 22דאמר כל ה' עונות טמאה א תפלוט כמא ומהיכא למד
דאעונות קפיד קרא הא ימי כתיב וקיימא ל מקצת היו ככולו:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רכו

כמא !?
לעול כ¯·,ÈÒÂÈ È
כדאמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
משה בהשכמה עלה ,ובהשכמה ירד;
בהשכמה עלה,
דכתיב )שמות לד,ד(:
1

"וַ ּי ׁ ְַש ֵּכם מ ׁ ֶֹשה ַב ּב ֶֹקר וַ ּי ַַעל ֶאל ַהר ִסינַי";
בהשכמה ירד,
דכתיב )ש יט,כד(:
"לֶ ְך ֵרד וְ ָעלִ ָית ַא ָּתה וְ ַאהֲ רֹן ִע ּ ָמ ְך";
מקיש ירידה לעלייה,
מה עלייה  בהשכמה,
א 2ירידה  בהשכמה.
למה ליה למימרא להו בשחרית?
והא אמר ¯· :‡Â‰
ישראל קדושי ה ,
ואי משמשי מטותיה ביו!?
הא אמר ¯·‡:
א היה בית אפל  מותר.
2

לה

שבת

וליקבלו תורה בי שמשי!?
אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
"ל ֹא

8

לט

ֹאש ַּב ּ ֵס ֶתר ִ ּד ַּב ְר ִּתי" )ישעיהו מח,טז(.
ֵמר ׁ

וליטבלו בצפרא דשבתא,
וליקבלו תורה בצפרא דשבתא!?
אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
שלא יהא הללו הולכי לקבל תורה,
והללו הולכי לטבילה.
9

אמר ¯·¯· ‡ÈÈÁ Èמ ‡·‡ אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
זו דברי ¯· Ï‡ÚÓ˘È Èו¯·,‡·È˜Ú È
אבל  ÌÈÓÎÁאומרי:
שש עונות שלמות בעינ .
10

אמר ¯· :‡„ÒÁ
מחלוקת שפירשה מ האשה;
אבל פירשה מ האיש  טמאה כל זמ שהיא לחה.
מתיב ¯· ˘˘˙:

3

פו:

דף פו:

11

12

ואמר ¯·‡ ואיתימא ¯· :‡ÙÙ
תלמיד חכ מאפיל בטליתו ,ומותר* .
4

והא טבולי יו נינהו!?
‡·ÔÈ·‡ ¯· ÈÈלו ו¯·  ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÁדאמרי תרווייהו:
ניתנה תורה לטבולילז יו.

13

עור אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ָעלָ יו ׁ ִש ְכ ַבת זָ ַרע" )ויקרא טו,יז(,
"וְ ָכל ּ ֶבגֶ ד וְ ָכל ֹ
פרט ל" ׁ ִש ְכ ַבת זָ ַרע" שהיא סרוחה;
מאי לאו  שפירשה מ האיש!?
לא,
שפירשה מ האשה.
14

5

יתיב  ¯ÓÈ¯Óוקאמר לה להא שמעתא,
אמר ליה ¯· ‡Èל:¯ÓÈ¯Ó
ניתנה קאמרת? או ראויה קאמרת?
אמר ליה :ראויה קאמינא.
6

וליטבלו בי שמשי,
7

לח

רש"י

 .ÌÏÂÚÏ 1ר' עקיבא כר' יוסי וכדרב אדא דאמר משה כל עליותיו בהשכמה עלה
וכל ירידותיו בהשכמה הלכ ,ירידה דכתיב וירד משה מ ההר אל הע ויקדש
את הע .דהיינו פרישה בהשכמת רביעי היתה ומדהוזקק להפריש בהשכמה
ש''מ עד ה' עונות שלמות קפיד קרא:
 .Â‰Ï ‡¯ÓÈÓÏ ‰ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÎ¯ÙÂ 2שחרית בלאו הכי נמי לא הוו משמשי:
 .‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡˜„ 3דאי משמשי ביו דכתיב )משלי יט( בוזה דרכיו ימות דבעי
צניעותא שלא יסתכלו:
 .ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ 4שהוא צנוע ולא יסתכל סגי ליה במאפיל בטליתו:
 .Â‰È ÌÂÈ ÈÏÂ·Ë ‡‰Â 5כיו דלכולהו שמעינ דבלילי שבת טבלו הוו להו
טבולי יו כשקבלו תורה שלא היה לה הערב שמש אחר הטבילה וכיו דהכי
הוא איכא למימר דמבע''י טבלו ש ואפ''ה פליטת טהורה ובצרי להו חדא
עונה אליבא דכולהו:
 .‡ÈÓ‡˜ ‰ÈÂ‡¯ 6ראויה לינת לטבולי יו וקסברי הני תנאי לא הקפידה תורה
על טבולי יו דלא כתיב הערב שמש אלא לעני קדשי הלכ ,כל ג' ימי
האמורי לעני פרישה הוזקקו להיות קוד טבילה ומיהו לא ניתנה לטבולי יו
לפי שטבלו מבעו''י ולא פלטו וא היו פולטות יחזרו ויטבלו משתחש ,אבל לא
הוצרכו לכ:,

בעי ¯· :‡ÙÙ
שכבת זרע של ישראל במעי גויה,
15

מא

רש"י

 .È˘Ó˘ È· ‰¯Â˙ ÂÏ·˜ÈÏÂ È˘Ó˘ È· ÂÏ·ËÈÏÂ 7לילי שבת קרי בי שמשא בכל
דוכתא מפני שבי השמשות שלו חלוק מכל ימי והוצר ,להזכירו בכמה
מקומות והכי פרי ,לר' עקיבא דאמר הקפידה תורה על מני העונות ולא
הקפידה אלא על חמש למה לא קבלוה בלילה מדהמתי עד הבקר איכא למימר
שהקפידה על פליטת הלילה ואיכא ו' עונות:
 .È˙¯·„ ¯˙Ò· ‡Ï 8במקו אר %חש ,ולילה חש ,הוא:
 .‡¯Ùˆ· ‡˙·˘· ÂÏ·ËÈÏ 9ולמה הוצר ,לירד בהשכמה דיו אי פרשו ע
חשכה בד' ויטבלו בשבת שחרית וא פלטו לאחר טבילה טהורי דהא עברו ה'
עונות שלמות וא פלטו לילי שבת ונטמאו לא איכפת ל וטובלי שחרית דהא
בעל קרי טובל ביומו ואת אמרת ניתנה תורה לטבולי יו ויש ספרי דגרסינ ביה
תרי לישני וגרסינ הכי לרבי אלעזר לישמשו ביממא דחמשא לר' ישמעאל
לישמשו בליליא דחמשא לרבי עקיבא לישמשו ביממא דארבעה ואומר אני
שהוא שיבוש והגורסו טעה ולא ידע לפרש מהו שאמר ר' ישמעאל פעמי שה
ה' עונות כו':
 .˙ÂÓÏ˘ ˙ÂÂÚ 'Â ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ 10סברי להו כר' יוסי דאמר בארבעה
עביד פרישה ובהשכמה כר' עקיבא ולית להו שטבלו בלילי שבת אלא סבירא
להו דאות שטבלו לילי שבת ופלטו לאחר טבילה הוצרכו לטבול בשבת שחרית
ולפיכ ,נתעכבה שכינה מלית עד הבקר ולא משו לא בסתר דברתי לחודיה:
 .‰˘‡‰ ÔÓ ‰˘¯ÈÙ˘ 11כגו פולטת שכבת זרע שקבלה מזכר הוא דאמר ר'
אלעזר ב עזריה דבתרי יומי מסרחת מפי שמתחממת בגופה:
 .˘È‡‰ ÔÓ ‰˘¯ÈÙ Ï·‡ 12על הבגד מטמאה לעול:
 .‰ÁÏ ‡È‰˘ ÔÓÊ ÏÎ 13ומיהו משיבשה לא מטמיא דתו לא חזיא להזריע:
 .˘È‡‰ ÔÓ ‰˘¯ÈÙ˘ Â‡Ï È‡Ó 14על הבגד ומטהר לה לחה מסרחת דלא קתני
פרט לכשיבשה:
 .Â‰Ó ^‰ÈÂ‚ ÈÚÓ· Ï‡¯˘È Ï˘ 15מי מסרחת בג' ימי כישראלית ואי פלטה ליה
בתר ג' טהור הנוגע בטיפה או לא ולהכי נקט שכבת זרע של ישראל דאילו דגוי^
אמרינ במסכת נדה קריו טהור בפ' בנות כותי )נדה לד:(.
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רכז

מהו?
ישראל דדאיגי במצות  חביל גופייהו,
גוימב דלא דאיגי במצות  לא;
או דילמא 
כיו דאכלי שקצי ורמשי  חביל גופייהו?
וא תמצי לומר 
כיו דאכלי שקצי ורמשי  חביל גופייהו 
במעי בהמה,
מהו?
אשה דאית לה פרוזדור  מסרחת,
אבל בהמה דלית לה פרוזדור  לא;
או דילמא 
לא שנא?
תיקו.
1

דף פז.

שבת

¯· ÈÒÂÈ Èסבר 
בחד בשבתאמג איקבע ירחא,
מד
ובחד בשבתא 
לא אמר להו ולא מידי משו חולשא דאורחא,
מה
בתרי בשבתא 
כֹהֲ נִ ים" )ש יט,ו(* ,
אמר להו" :וְ ַא ּ ֶתם ִּת ְהי ּו לִ י ַמ ְמלֶ ֶכת ּ
בתלתא 
אמר להו מצות הגבלה,
בארבעה 
עבוד פרישה;
ו¯· Ôסברי 
בתרי בשבתאמו איקבע ירחא,
מז
ובתרי בשבתא 
לא אמר להו ולא מידי משו חולשא דאורחא,
בתלתא 
מח
אמר להו" :וְ ַא ּ ֶתם ִּת ְהי ּו לִ י ַמ ְמלֶ ֶכת ּכֹהֲ נִ ים" )ש(,
בארבעה 
אמר להו  מצות הגבלה,
בחמישה 
עבוד פרישה.
9

2

10

פז.

43

תנו רבנ :
בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר :בשבעה בו.
אמר ¯·‡:
דכולי עלמא  בראש חדש אתו למדבר סיני,
כתיב הכא )שמות יט,א(:
" ַּבי ֹּום ַה ּזֶה ָּבא ּו ִמ ְד ַּבר ִסינָ י",
וכתיב הת )ש יב,ב(:
ֹאש חֳ ָד ׁ ִשים",
" ַהח ֶֹד ׁש ַה ּזֶה לָ ֶכם ר ׁ
מה להל  ראש חדש,
א 2כא  ראש חדש;
ודכולי עלמא 
בשבת ניתנה תורה לישראל,
כתיב הכא )ש כ,ח(:
כור ֶאת ֹיום ַה ּ ׁ ַש ָּבת לְ ַק ְ ּד ׁש ֹו",
"זָ ֹ
וכתיב הת )ש יג,ג(:
5

11

6

7

כור ֶאת ַהי ֹּום ַה ּזֶה",
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ָה ָעם ,זָ ֹ
"וַ ּי ֶ
מה להל  בעצומו של יו,
א 2כא  בעצומו של יו;
כי פליגי 
בקביעא דירחא,
8

רש"י

 .˙ÂˆÓ· È‚ÈÈ„„ 1לקיי מצות וחרדי בדבר ומתו ,דאגה מתחממי כדכתיב
)תהלי לט( ח לבי בקרבי:
 .ÏÈ·Á 2ח:
 .¯Â„ÊÂ¯Ù ‰Ï ˙È‡„ 3בשר כותלי בית הרח בולט מ השיני ולחו %ובית הרח
הוי מ השיני ולפני:
 .¯Â„ÊÂ¯Ù ‰Ï ˙È‡ ‰˘‡ 4לפיכ ,לא שליט בה אויר בגופה ומתחממת:
 .'ÂÎ ˘„Á· 'Â· 5דהא דכתיב ויכסהו הענ ששת ימי ויקרא אל משה ביו
השביעי סבירא להו כר' יוסי הגלילי דאמר בפ''ק דיומא )ד (.זה היה מעשה אחר
עשרת הדברות ור' יוסי סבירא ליה דמשה וכל ישראל עומדי לקבל עשרת
הדברות ולא בא הכתוב אלא לחלק כבוד למשה:
 .‡Î‰ ·È˙Î 6הזה הזה לגזירה שוה:
 .ÔÏ‰Ï ‰Ó 7זכור את היו הזה בעצמו של יו הזכירה דיציאת מצרי נאמר
להו כדכתיב הזה א 2כא בעצמו של יו הזכירה דשבת נאמר לה זכור את יו
וגו':
 .‡Á¯È„ ‡ÚÈ·˜· 8באיזה יו הוקבע החדש:

מיתיבי:
"וְ ִק ַּד ׁ ְש ָּתם ַהי ֹּום ּו ָמ ָחר" )ש,י(;
קשיא ל¯·?!ÈÒÂÈ È
אמר ל ÈÒÂÈ È·¯ ,
יו אחד הוסי 2משה מדעתו,
דתניא:
שלשה דברי עשה משה מדעתו,
מט
והסכי הקדוש ברו ,הוא על ידו:
הוסי 2יו אחד מדעתו ,ופירש מ האשה,
ושבר את הלוחות.
12

13

14

הוסי 2יו אחד מדעתו.
רש"י

 .‡Á¯Â‡„ ‡˘ÏÂÁ ÌÂ˘Ó 9גרסינ :
 .ÈÏ ÂÈ‰˙ Ì˙‡Â Â‰Ï ¯Ó‡ ‡·˘· È¯˙· 10ומשה עלה ויקרא אליו כל העני עד
אלה הדברי אשר תדבר וגו' הדברי האלה נאמרו לו למחרת ביאת כדאמרינ
כל עליותיו בהשכמה היו ואפי' למא דלית ליה בהשכמה ירד דלא אקיש אית
ליה בהשכמה עלה דהא בהדיא כתיב קרא:
 .‰Ï·‚‰ ˙ÂˆÓ Â‰Ï ¯Ó‡ ‡˙Ï˙· 11שהדברי שנאמרו לו בשני ירד לערב
ואמר לישראל כדכתיב ויבא משה ויקרא לזקני הע וגו' ולמחרת השכי ועלה
וישב משה את דברי הע וגו' כדאמר כל עליותיו בהשכמה היו ובו ביו נאמר
לו הנה אנכי בא אלי ,בעב וגו' ומצות הגבלת דהשמרו לכ עלות בהר אע''פ
שהיא כתובה אחר וקדשת היו ומחר שהיא מצות פרישה קוד לכ נאמרה
דכתיב בההיא עלייה שעלה בשלישי להשיב להקב''ה דברי הע דנעשה
)ונשמע( הנה אנכי בא אלי ,וסיפא דקרא ויגד משה את דברי הע וגו' וכי מה
דברי הע יש כא אלא מצות הגבלה נאמר לו בו ביו ולקמ תניא לה הכי
ולערב אמרה לישראל ולמחרת בד' השכי ועלה והגיד שקבלו עליה מצות
הגבלה ונאמרה לו מצות פרישה וקדשת היו ומחר ואע''פ שיש עוד ג' ימי
עד יו שבת האמרינ לקמ לר''י דמשה הוסי 2יו אחד מדעתו:
 .¯ÁÓÂ ÌÂÈ‰ 12משמע בה' נאמר לו לפרוש ה' וו':
 .ÈÒÂÈ '¯ ÍÏ ¯Ó‡ 13לעול ברביעי נאמר לו לפרוש ד' וה' והוא הוסי 2יו אחד
והסכי הקב''ה לדעתו:
 .‰˘‡‰ ÔÓ ˘¯ÈÙÂ 14לגמרי לאחר מת תורה מיד משפירש ע חביריו שוב לא
חזר לתשמיש:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רכח

מאי דריש?
" ַהי ֹּום ּו ָמ ָחר" )ש(  " ַהי ֹּום" כ" ָמ ָחר",
מה ל" ָמ ָחר"  לילו עמו,
אַ " 2הי ֹּום"  לילו עמו,
ולילה דהאידנא נפקא ליה,
שמע מינה  תרי יומי לבר מהאידנא.
ומנל דהסכי הקדוש ברו ,הוא על ידו?
דלא שריא שכינה עד צפרא דשבתא.
1

ופירש מ האשה.
מאי דריש?
נ
אמר:
ומה ישראל שלא דברה שכינה עמה אלא שעה אחת,
וקבע לה זמ 
אמרה תורה )שמות יט,יא(:
נא
ישי",
"וְ ָהי ּו נְ כֹנִ ים לַ י ֹּום ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי,
ואינו קובע לי זמ 
על אחת כמה וכמה!
ומנל דהסכי הקדוש ברו ,הוא על ידו?
דכתיב )דברי ה,כו(:
יכם",
"לֵ ְך אֱ מֹר לָ ֶהם ׁש ּוב ּו לָ ֶכם לְ ָאהֳ לֵ ֶ
וכתיב בתריה )ש,כז(:
"וְ ַא ָּתה ּפ ֹה עֲ מֹד ִע ּ ָמ ִדי",
ואית דאמרי:
" ּ ֶפה ֶאל ּ ֶפה אֲ ַד ּ ֶבר ּב ֹו" )במדבר יב,ח(.
2

3

4

5

שבר את הלוחות.
מאי דריש?
אמר:
ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות 
נב
ֹאכל ּב ֹו",
אמרה תורה )שמות יב,מב(ָּ " :כל ּ ֶבן נ ֵָכר ל ֹא י ַ
נד
כל התורה כולהנג וישראל משומדי 
על אחת כמה וכמה!
ומנל דהסכי הקדוש ברו ,הוא על ידו?
שנאמר )ש לד,א(" :אֲ ׁ ֶשר ׁ ִש ַּב ְר ָּת",
ואמר ¯:˘È˜Ï ˘È
יישר כח ,ש" ׁ ִש ַּב ְר ָּת".
6

7

8

תא שמע:
רש"י

 .ÌÂÈ‰ Û‡ 1צרי ,להיות לילו עמו והא לא אפשר:
 .ÔÓÊ Ì‰Ï Ú·˜Â 2אימתי ידבר עמה:
 .'Â‚Â ÌÈÂÎ ÂÈ‰Â ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡ 3פירשו מנשותיה :
 .ÔÓÊ ÈÏ Ú·˜ ‡ÏÂ 4לדבורו שאוכל לפרוש קוד לכ :
 .ÌÎÈÏ‰‡Ï 5להתיר נשותיכ לתשמיש שאסרתי לכ:
 .¯Î Ô· 6משומד^ שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמי:
 .‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ 7תלויה בלוחות הללו וישראל משומדי'^ על אחת כמה וכמה
שאינ כדי לה:
 .¯˘‡ 8אישור שאישרו ושיבחו על שבירת :

דף פז.

שבת

ישי" )ש יט,יא(;
"וְ ָהי ּו נְ כֹנִ ים לַ י ֹּום ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
קשיא ל¯·?!ÈÒÂÈ È
הא אמרינ :
יו אחד הוסי 2משה מדעתו.
9

10

תא שמע:
שלישי  שלישי בחדש ,ושלישי בשבת;
קשיא ל¯·?!Ô
אמרי ל Ô·¯ ,
הא מני? ¯· ÈÒÂÈ Èהיא.
11

12

שלישי למאי?
לכדתניא:
13

"וַ ּי ׁ ֶָשב מ ׁ ֶֹשה ֶאת ִ ּד ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל יְ הֹוָ ה" )ש,ח(,
וכתיב )ש,ט(:
"וַ ַ ּי ֵּגד מ ׁ ֶֹשה ֶאת ִ ּד ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל יְ הֹוָ ה",
מה אמר לו הקדוש ברו ,הוא למשה?
ומה אמר לה משה לישראל?
ומה אמרו ישראל למשה?
ומה השיב משה לפני הגבורה?
זו מצות הגבלה,
נה
דברי ¯·;ÈÒÂÈ È
¯·‰„Â‰È Èנו אומר:
בתחילה פירש עונשה,
דכתיב" :וַ ּי ׁ ֶָשב מ ׁ ֶֹשה",
דברי שמשבבי דעתו של אד;
ולבסו 2פירש מת שכרה 
דכתיב" :וַ ַ ּי ֵּגד מ ׁ ֶֹשה",
דברי שמושכי לבו של אד כאגדה.
ואיכא דאמרי:
בתחילה פירש מת שכרה,
דכתיב" :וַ ּי ׁ ֶָשב מ ׁ ֶֹשה",
דברי שמשיבי דעתו של אד;
14

15

16

רש"י

 9ה''ג  .È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈÏ ÌÈÂÎ ÂÈ‰Âול''ג והיו נכוני לשלשת ימי:
 .ÛÈÒÂ‰ „Á‡ ÌÂÈ Ô¯Ó‡ ‡‰ 10והאי קרא דוהיו נכוני ליו השלישי קודשא
ברי ,הוא אמר ליה ומשה אמר לה היו נכוני לשלשת ימי ולא אמר ליו
השלישי אלא פירשו ג' ימי וקרא דכתיב ויהי ביו השלישי בהיות הבקר
שלישי לימי שלמי שליל עמ קאמר:
 .˘''˙ 11דתניא בברייתא הכי שלישי שלישי בחדש היה שלישי בשבת היה
ולקמ בעי שלישי קמא למאי ע''כ במילתא דשלישי קמיירי וקאמר .עלה שלישי
זה שלישי בחדש:
 .Ô·¯Ï ‡È˘˜ 12דשמעינ בחד בשבא איקבע ירחא א''כ על כרח ,בתרי בשבת
אמר ואת תהיו בתלתא הגבלה בארבעה פרישה ובשביעי נתנה תורה דהא
לכ''ע בשבת נתנה תורה:
 .'ÂÎ ‡È˙„ÎÏ 13והכי קאמר יו שלישי לדברי שהתחיל משה להמשי ,לב
של ישראל ולפרש עונש ומת שכר ואותו יו היה שלישי בחדש )ונשמע( לויגד
משה שאמר לה לישראל ומה אמרו ישראל למשה על כ ,שהוצר ,משה להגיד
למקו והלא לא נאמר בינתי אלא הנה אנכי בא וגו':
 .‰Ï·‚‰ ˙ÂˆÓ ÂÊ 14שאע''פ שכתובה אחר מצות פרישה בשלישי נאמרה לו
והוצר ,להשיב שקבלו עליה :
 .‰˘ÂÚ 15של תורה:
 .ÔÈ··˘Ó 16כמו ויל ,שובב )ישעיה נז( שמונעי מלקבל שא יקבלו יענשו
הדברי הללו משבבי את לב מ המקו וא 2על פי כ קיבלו עליה :
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רכט
ולבסו 2פירש עונשה 
דכתיב" :וַ ַ ּי ֵּגד מ ׁ ֶֹשה",
דברי שקשי לאד כגידי .

1

תא שמע:
ששי  ששי בחודש ,ששי בשבת;
קשיא ל¯·?!Ô
הא נמי ¯· ÈÒÂÈ Èהיא.
ששי למאי?
¯·‡ אמר * :לחניית ;
¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áאמר :למסע .
וקמיפלגי בשבת דמרה,
דכתיב )דברי ה,יא(:
" ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ְ ּו ָך יְ הֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך",
נז
ואמר ¯· :‰„Â‰È
" ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ְ ּו ָך"  במרה,
מר סבר  אשבת איפקוד ,אתחומי לא איפקוד;
ומר סבר  אתחומי נמי איפקוד.
2

3

פז:

4

5

6

7

8

דף פז:

שבת

תא שמע דלא עברוה:
ניס שבו יצאו ישראל ממצרי,
בארבעה עשר  שחטו פסחיה,
בחמשה עשר  יצאו,
ולערב  לקו בכורות;
לערב סלקא דעת?,
אלא אימא  מבערב לקו בכורות;
ואותו היו  חמישי בשבת היה,
השלי ניס ,
ואירע אייר להיות בשבת,
חסר אייר,
ואירע סיו להיות באחד בשבת;
קשיא ל¯·?!Ô
הא מני? ¯· ÈÒÂÈ Èהיא.
11

אמר ¯· :‡ÙÙ
תא שמע:
"וַ ִּי ְסע ּו ֵמ ֵאילִ ם וַ ָ ּיבֹא ּו ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" וגו' )שמות טז,א(,
בחמשה עשר יו לחדש השני,
ואותו היו שבת היה,
דכתיב )ש,ז(:
בוד יְ הֹוָ ה",
יתם ֶאת ְ ּכ ֹ
" ּוב ֶֹקר ּו ְר ִא ֶ
וכתיב )ש,כו(:
" ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ִּתלְ ְק ֻטה ּו",
ומדחמיסר באייר שבתא  ריש ירחא דסיו חד בשבת;
קשיא ל¯·?!Ô
אמרי ל Ô·¯ ,
אייר דההיא שתא עבורי עברוה.
12

תא שמע:
ניס שבו יצאו ישראל ממצרי,
בארבעה עשר  שחטו פסחיה,
ובחמישה  עשר יצאו,
ולערב  לקו בכורות;
לערב סלקא דעת?,
אלא אימא נח מבערב לקו בכורות;
ואותו היו  חמישי בשבת היה;
מדחמיסר בניס חמשה בשבת 
ריש ירחא  דאייר שבתא,
וריש ירחא דסיו  חד בשבת;
קשיא ל¯·?!Ô
אמרי ל Ô·¯ ,
אייר דההיא שתא  עבורי עברוה.

13

9

10

אמר ליה ¯·  ‰‡ÊÂÁÓ È·È·Áל¯· ‡˘:È
תא שמע:
אש ֹון ּ ַב ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּ ׁ ֵשנִ ית ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש,
"וַ יְ ִהי ּ ַבח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ

ה ּו ַקם ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן" )ש מ,יז(,
תנא:
אותו יו נטל עשר עטרות:
ראשו למעשה בראשית ,ראשו לנשיאי,
ראשו לכהונה ,ראשו לעבודה,
14

15

רש"י

 .ÔÈ„È‚Î 1ירק מר:
 .'ÂÎ ˘„Á· È˘˘ È˘˘ 2לקמיה בעי ששי קמא למאי דהכא ליכא למימר ששי
לאות דברי דבשלמא שלישי דברייתא לעיל איכא למימר דאיירי בהו דהא כל
ג' ימי היה משה מדבר באות הדברי דעל כרחי ,ויגד משה בד' כתיב דברי
שקבלו בג':
 .Ô·¯Ï ‡È˘˜ 3דמשמע דבחד בשבא איקבע ירחא:
 .Ô˙ÈÈÁÏ 4שהרי בר''ח חנו והכי קאמר ששי לחניית הוא הששי בחדש הוא
ששי בשבת:
 .ÔÚÒÓÏ 5א 2למסע שביו שבאו למדבר סיני נסעו מרפידי:
 .È‚ÏÙÈÓ ‡˜Â 6רב אחא ורבא במצות שבת שנאמר לה במרה א נצטוו על
התחומי בו ביו או לא דכתיב בדברות האחרונות שמור את יו השבת לקדשו
כאשר צו ,ש''מ קוד הדברות נצטוו בה:
 .‰¯Ó· È''¯‡Â 7דכתיב ש ש לו חק ומשפט )שמות טו(:
 .„Â˜ÙÈ‡ ‡Ï ÔÈÓÂÁ˙‡ 8הלכ ,כשנסעו מרפידי נסעו בשבת שלא הוזהרו ליל,
יותר מאלפי אמה:
 .·¯ÚÏ 9לערב משמע לערב הבא:
 .‡˙·˘ ¯ÈÈ‡„ ‡Á¯È ˘È¯ 10שהרי ניס מלא הוא לעול וריש ירחא דסיו בחד
בשבתא:

17

16

18

רש"י

 .ÔÒÈ ÌÈÏ˘‰ 11נתמלא בשלשי יו לשו של חיסר אייר שהרי אייר חסר
כסדר ומתרמי סיו בחד בשבתא:
 .'Â‚Â Ì˙È‡¯Â ¯˜·Â '‡˘ ‰È‰ ˙·˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡Â 12שנתרעמו בו ביו על המ
כדכתיב וילונו על משה וגו' להמית את כל הקהל הזה ברעב והבטיח להוריד
לה מ למחר וע''כ בחד בשבת ירד לה מ תחלה שנאמר ששת ימי תלקטוהו
וביו השביעי לירידתו שבת לא יהיה בו:
 .‡Á¯È ˘È¯ 13דסיו חד בשבת .כשתשלי לאייר עד ט''ו ויו ט''ו ר''ח סיו :
 .˙Â¯ËÚ ¯˘Ú 14ראשו לעשרה דברי:
 .ÌÏÂÚ ˙‡È¯·Ï ÔÂ˘‡¯ 15שאחד בשבת היה:
 .ÌÈ‡È˘Ï ÔÂ˘‡¯ 16להקרבת נשיאי לחנוכת הבית:
 .‰Â‰ÎÏ ÔÂ˘‡¯ 17אותו היו שמיני למילואי ועבודה באהר ובניו ועד עכשיו
היה בבכורות:
 .‰„Â·ÚÏ ÔÂ˘‡¯ 18לסדר עבודת ציבור תמידי ושאר קרבנות של תרומת
הלשכה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רל

ראשו לירידת האש ,ראשו לאכילת קדשי,
ראשו לשכו שכינה בישראל,נט ראשו לבר ,את ישראל,
ראשו לאיסור הבמות ,ראשו לחדשי;
ומדריש ירחא דניס דהאי שתא חד בשבת 
דאשתקד ברביעי בשבת,
דתניא:
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
אי בי עצרת לעצרת,
ואי בי ראש השנה לראש השנה 
אלא ארבעה ימי בלבד,
וא היתה שנה מעוברת  חמשה;
הוה ליה ריש ירחא דאייר  מעלי שבתא,
וריש ירחא דסיו  שבתא;
קשיא בי ל¯· ÈÒÂÈ Èבי ל¯·?!Ô
פח .ל¯·  ÈÒÂÈ Èשבעה חסרי עבוד* ,
ל¯·  Ôשמונה חסרי עבוד.
2

1

4

3

5

6

דף פח.

שבת

ברביעי  ירד ושוב לא עלה;
ומאחר שלא עלה מהיכ ירד?
אלא 
ברביעי  עלה וירד,
בחמישי  בנה מזבח והקריב עליו קרב ,
בששי  לא היה לו פנאי;
מאי לאו משו  תורה!?
לא,
משו טורח שבת.
14

13

15

16

17

7

8

9

דרש ההוא גלילאה עליה ד¯· :‡„ÒÁ
ברי ,רחמנא דיהב אוריא תליתאי,
לע תליתאי ,על ידי תליתאי,
ביו תליתאי ,בירחא תליתאי;
כמא ? כ¯·.Ô
18

19

21

20

22

10

תא שמע:
דתניא בסדר עול:
ניס שבו יצאו ישראל ממצרי,
בארבעה עשר  שחטו פסחיה ,
בחמשה עשר  יצאו,
ואותו היו  ערב שבת היה,
ומדריש ירחא דניס  ערב שבת,
ריש ירחא דאייר  חד בשבא,
וסיו  בתרי בשבא,
קשיא ל¯·?!ÈÒÂÈ È
אמר ל ÈÒÂÈ È·¯ ,
הא מני? ¯· Ôהיא.

"וַ ִּי ְת ַי ְּצב ּו ְּב ַת ְח ִּתית ָה ָהר" )שמות יט,יז(,
אמר ¯· ‡·„:‡ÒÁ ¯· ‡ÓÁ ¯· ÈÓÈ
מלמד שכפה הקדוש ברו ,הוא עליה את ההר כגיגית,
ואמר לה:
א את מקבלי התורה  מוטב,
וא לאו  ש תהא קבורתכ.
אמר ¯· ‡:·˜ÚÈ ¯· ‡Á
מכא מודעא רבה לאורייתא.
אמר ¯·‡:
א 2על פי כ ,
הדור קבלוה בימי אחשורוש,
דכתיב )אסתר ט,כז(ִ " :ק ְּימ ּו וְ ִק ְּבל ּו )כתיב  וקבל( ַה ְּיה ּו ִדים",
" ִק ְּימ ּו" מה ש" ִק ְּבל ּו" כבר.

תא שמע:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
בשני  עלה משה וירד,
בשלישי  עלה וירד,

אמר :‰È˜ÊÁ
מאי דכתיב )תהלי עו,ט(:

23

24

25

26

11

12

רש"י
רש"י

 .˘‡ ˙„È¯ÈÏ 1ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח וגו' )ויקרא ט(:
 .ÌÈ˘„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï 2במחיצה ועד עכשיו היו נאכלי בכל מקו:
 .Ï‡¯˘È· ÔÂÎ˘Ï 3שכינה שרתה ש כדכתיב ושכנתי בתוכ מכלל דעד השתא
לא שרתה:
 .Í¯·Ï 4ברכת כהני כדכתיב וישא אהר את ידיו וגו':
 .˙ÂÓ·‰ ¯ÂÒÈ‡Ï 5מעכשיו נאסרו שהוא ראוי לפתח אהל מועד כדכתיב ואל
פתח אהל מועד לא הביאו:
 .‡˙˘ È‡‰„ 6שנה השנית ליציאת הוק המשכ :
 .ÌÈÓÈ '„ 7כשאתה קובע כל החדשי כסדר אחד מלא ואחד חסר הוו ארבעה
ימי בי תחלת שנה לתחלת שנה אחרת שמני חדשי לבנה כסדר שנ''ד ימי
כול שבועי חו %מארבעה ימי:
 .'‰ ˙¯·ÂÚÓ ‰˘ ‰˙È‰ Ì‡Â 8דקסבר שני האדרי עבדינ חסרי ופסח דחוי
יו אחד לקמ :
 .„Â·Ú ÌÈ¯ÒÁ 'Ê 9ולא היו אלא ג' בי פסח לפסח הלכ ,דאישתקד בה' בשבא
ולית ליה דאחרי דאמרי אי מעברי ואי מחסרי שו חדש לצור ,אלא לעול
אחד מלא ואחד חסר:
 .„Â·Ú ÌÈ¯ÒÁ 'Á Ô·¯Ï 10ולא היו בי פסח דאשתקד לפסח דהאידנא אלא ב'
ימי ונמצא דאשתקד בע''ש:
 .‰˘Ó ‰ÏÚ È˘· 11ושמע ואת תהיו לי וירד והגיד:

 .‰ÏÚ '‚· 12ושמע הגבלה וירד והגיד:
 .„¯È '„· 13להפריש:
 .‰ÏÚ ‡Ï ·Â˘Â 14עד קבלת הדברות שעלו כול:
 .„¯È ÔÎÈ‰Ó ‰ÏÚ ‡Ï˘ ¯Á‡ÓÂ 15דאמר' בד' ירד ולא אמרת עלה וירד אלא
אימא בד' עלה וירד ושוב לא עלה:
 .Á·ÊÓ ‰· È˘ÈÓÁ·Â 16כדכתיב ויב מזבח תחת ההר:
 .‰¯Â˙ ÌÂ˘Ó Â‡Ï È‡Ó 17לא היה לו פנאי לעלות שקבלו כול יחד את
הדברות:
 .‡„ÒÁ ·¯„ ‰ÈÏÚ 18לפני רב חסדא לפי שרב חסדא יושב והדרש עומד קאמר
עליה דדומה כמו שהעומד למעלה מ היושב:
 .È‡˙ÈÏ˙ Ô‡È¯Â‡ 19תורה נביאי וכתובי:
 .È‡˙ÈÏ˙ ÌÚÏ 20כהני לוי וישראלי:
 .È‡˙ÈÏ˙ „È ÏÚ 21משה תליתאי לבט מרי אהר ומשה:
 .È‡˙ÈÏ˙ ÌÂÈ· 22לפרישה:
 .¯‰‰ ˙È˙Á˙ 23תחת ההר ממש:
 .˙È‚È‚ 24קובא שמטילי בה שכר:
 .‰·¯ ‡Ú„ÂÓ 25שא יזמינ לדי למה לא קיימת מה שקבלת עליכ יש
לה תשובה שקבלוה באונס:
 .˘Â¯Â˘Á‡ ÈÓÈ· 26מאהבת הנס שנעשה לה:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רלא

" ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ׁ ְש ַמ ְע ָּת ִ ּדין ֶא ֶרץ י ְָר ָאה וְ ׁ ָש ָק ָטה"?
א "י ְָר ָאה" למה " ׁ ָש ָק ָטה",
וא " ׁ ָש ָק ָטה" למה "י ְָר ָאה"?
אלא,
בתחילה "י ְָר ָאה" ולבסוָ ׁ " 2ש ָק ָטה".

דף פח:

שבת

1

3

2

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
עתיד הקדוש ברו ,הוא להחזיר לנו ,שנאמר )ישעיהו לה,י(:
שב ּון ּו ָבא ּו ִצי ֹּון ְּב ִר ָ ּנה,
" ּו ְפד ּויֵי יְ הֹוָ ה יְ ׁ ֻ
עולָ ם ַעל ר ׁ ָ
ש ְמ ַחת ֹ
ֹאשם",
וְ ִ ׂ

4

ֹאשם".
עולָ ם ַעל ר ׁ ָ
שמחה שמ" ֹ

ולמה "י ְָר ָאה"?
כד¯,˘È˜Ï ˘È
דאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מאי דכתיב )בראשית א,לא(:

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
בשעה שהקדימו ישראל "נַעֲ ֶׂשה" ל"נִ ׁ ְש ָמע" 
יצתה בת קול ואמרה לה :
מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשי בו?
דכתיב )תהלי קג,י(:

"וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר ֹיום ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשי"?
מלמד ס שהתנה הקדוש ברו ,הוא ע מעשה בראשית,
ואמר לה:
א ישראל מקבלי התורה  את מתקיימי ,
וא לאו  אני מחזיר אתכ לתוהו ובוהו.
5

6

דרש ¯·:È‡ÓÈÒ È
בשעה שהקדימו ישראל "נַעֲ ֶׂשה" ל"נִ ׁ ְש ָמע" )שמות כד,ז(,
באו ששי ריבוא של מלאכי השרת,
ולכלסא אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרי,
אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע,
וכיו שחטאו ישראל 
ירדו מאה ועשרי ריבוא מלאכי חבלה ופירקו,
שנאמר )ש לג,ו(:
חו ֵרב".
ש ָר ֵאל ֶאת ֶע ְדיָם ֵמ ַהר ֹ
"וַ ִּי ְתנַ ְּצל ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ

" ָּב ֲרכ ּו יְ הֹוָ ה ַמלְ ָא ָכיו ִ ּג ּב ֵֹרי כ ַֹח,
רו",
קול ְ ּד ָב ֹ
רו לִ ׁ ְשמ ַֹע ְּב ֹ
ע ֵֹׂשיְ 12ד ָב ֹ

ברישא "ע ֵֹׂשי" והדר "לִ ׁ ְשמ ַֹע".
אמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ‡ÓÁ È
מאי דכתיב )שיר השירי ב,ג(:
" ְּכ ַת ּפ ּו ַח ַּבעֲ ֵצי ַה ּי ַַער" וגו',
למה נמשלו ישראל לתפוח?
לומר ל ,
מה תפוח זה  פריו קוד לעליו,
א 2ישראל  הקדימו נעשה לנשמע.

7

13

8

אמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ‡ÓÁ È
בחורב טענו ,בחורב פרקו.
בחורב טענו.
כדאמר .
בחורב פרקו.
דכתיב )ש(" :וַ ִּי ְתנַ ְּצל ּו ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל" וגו'.
9

10

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
וכול זכה משה ונטל ,
דסמי ,ליה )ש,ז(ּ " :ומ ׁ ֶֹשה

ההוא מינאסב דחזייה ל¯·‡ דקא מעיי בשמעתא,
ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא,
וקא מיי %בהו ,וקא מבע אצבעתיה דמא,
אמר ליה:
עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו!
אכתי בפחזותייכו קיימיתו!
ברישא איבעיא לכו למשמע,
אי מציתו  קבליתו,
ואי לא  לא קבליתו!
פח :אמר ליה :אנ * דסגינ בשלימותא,
כתיב ב )משלי יא,ג(ֻ ּ " :ת ּ ַמת יְ ׁ ָש ִרים ּ ַתנְ ֵחם",
הנ ,אינשי דסג בעלילותא 
כתיב בהו )ש(" :וְ ֶסלֶ ף ּב ֹוגְ ִדים יְ ׁ ָש ֵּדם )כתיב – ושד(".
14

15

16

17

18

11

יִ ַ ּקח ֶאת ָהא ֶֹהל".
רש"י

 .ÔÈ„ 1תורה:
 .‰ÏÈÁ˙· 2קוד שאמרו ישראל נעשה ונשמע:
 .‰‡¯È 3שמא לא יקבלוה ויחזור העול לתהו ובהו כדר''ל:
 .ÛÂÒ·ÏÂ 4כשקבלוה:
 .È˘˘‰ ÌÂÈ 5מאי שנא דכתיב ה' ביו גמר מעשה בראשית:
 .'ÂÎ ‰˙‰˘ „ÓÏÓ 6הששי משמע הששי המיוחד במקו אחר כדאמרינ
בעלמא )חולי צא (.היר ,המיומנת א 2כא ויהי ערב ויהי בקר של גמר בראשית
תלוי ביו הששי והוא ו' בסיו שנתנה בו תורה מריבוי דה' דריש ביה נמי הא:
 .ÌÈ¯˙Î È˘ 7מזיו שכינה:
] .ÌÈ¯˘ÚÂ ‰‡Ó 8כל א' וא' נטל כתר[:
 .ÂÚË 9הכתרי והכי משמע את עדי ]אשר היו לה[ מהר חורב:
 .Â˜¯Ù ·¯ÂÁ· 10דמשמע נמי ויתנצלו את עדי מהר חורב:
 .Á˜È ‰˘ÓÂ 11אותו עדי לשו אחר את האהל לשו בהלו נרו )איוב כט( והוא היה
קירו עור פניו:

אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
רש"י

 .ÚÂÓ˘Ï Â¯·„ È˘ÂÚ 12מוכני לעשות קוד שישמעו ולא כדר ,שאר עבדי
ששומעי תחילה את הדבר לידע א יכולי לקבל עליה א לאו:
 .ÂÈÏÚÏ Ì„Â˜ ÂÈ¯Ù 13כ ,דרכו וחלוק משאר אילנות חנטת פירותיו קוד
לעליו:
 .‰È„È„ ‡˙Ú·ˆ‡ 14אצבעות ידיו:
 .Â‰· ıÈÈÓ ‡˜Â 15היה ממעכ ברגליו ואינו מבי מתו ,טירדא:
 .‡ÊÈÊÙ ‡ÓÚ 16נמהר:
 .ÂÎÈÈ„Â‡Ï ÂÎÈÈÓÂÙ Â˙ÈÓ„˜„ 17קוד ששמעת אותה היא ,היא קשה וא
תוכלו לעמוד בה קבלת עליכ לקיימה:
 .‡˙ÂÓÈÏ˘· ÔÈ‚Ò„ 18התהלכנו עמו בתו לב כדר ,העושי מאהבה וסמכנו
עליו שלא יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רלב

דף פח:

שבת

מאי דכתיב )שיר השירי ד,ט(:
"לִ ַּב ְב ִּתנִ י אֲ ח ִֹתי ַכ ּ ָלה ,לִ ַּב ְב ִּתנִ י ְּב ַא ַחת )כתיב  באחד( ֵמ ֵעינַיִ ְך"?
בתחילה  " ְּב ַא ַחת ֵמ ֵעינַיִ ְך",
לכשתעשי  בשתי עיני.,

א 2דברי תורה  יש ב להמית ולהחיות;
היינו דאמר ¯·‡:
דאומ לה סט סמא דחיי,
דלא אומ לה ע סמא דמותא.

אמר :‡ÏÂÚ
עלובה כלה מזנה בתו ,חופתה.
סג
אמר ¯·  :Ï‡ÂÓ˘ ˙·„ ‰¯· È¯Óמאי קראה?

דבר אחר:
"נְ גִ ִידים",
כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברו ,הוא,
קושרי לו שני כתרי.

21

4

3

" ַעד ׁ ֶש ַה ּ ֶמלֶ ְך ִּב ְמ ִס ּב ֹו 5נִ ְר ִ ּדי נָ ַתן

6

סה

יחו" )ש א,יב(?
ֵר ֹ

סד

אמר ¯·‡:
ועדיי חביבותא היא גב ,
דכתיב" :נָ ַתן",
ולא כתב  הסריח.

12

13

אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
מאי דכתיב )שיר השירי א,יג(:

7

רור ַה ּמֹר ּד ֹו ִדי לִ י ּ ֵבין ׁ ָש ַדי יָלִ ין"?
" ְצ ֹ
אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברו ,הוא :רבונו של עול,
א 2על פי שמיצר ומימר לי " ּד ֹו ִדי"  " ּ ֵבין ׁ ָש ַדי יָלִ ין".

תנו רבנ :
הנעלבי ואינ עולבי ,
שומעי חרפת ואינ משיבי ,
עושי מאהבה ושמחי ביסורי ,
עליה הכתוב אומר )שופטי ה,לא(:

14

סו

15

8

" ֶא ׁ ְש ּכֹל ַה ּכ ֶֹפר ּד ֹו ִדי לִ י ְּב ַכ ְר ֵמי ֵעין

9

16

ֶּג ִדי" )שיר השירי א,יד(.

מי שהכל שלו,
מכפר לי על עו גדי שכרמתי לי.
מאי משמע דהאי " ַכ ְר ֵמי" לישנא דמכניש הוא?
אמר  ‡¯ËÂÊ ¯Óבריה ד¯· :ÔÓÁ
כדתנ )כלי כג:ד(:
כסא של כובס שכורמי עליו את הכלי.
17

תו".
"וְ אֹהֲ ָביו ְ ּכ ֵצאת ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ִּבגְ בֻ ָר ֹ
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מאי דכתיב )תהלי סח,יב(:

18

רות ָצ ָבא ָרב"?
ש ֹ
"אֲ דֹנָ י יִ ּ ֶתן א ֶֹמר ַה ְמ ַב ּ ְ ׂ
כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעי לשונות.
10

תני „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
" ּו ְכ ַפ ִּט ׁיש יְ פ ֵֹצץ ָסלַ ע" )ירמיהו כג,כט(,
מה " ַפ ִּט ׁיש" זה 
מתחלקסז לכמה ניצוצות,
א 2כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברו ,הוא 
מתחלקסח לשבעי לשונות.
11

ואמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
מאי דכתיב )שיר השירי ה,יג(:
"לְ ָחיָו ַּכעֲ ר ּוגַ ת ַה ּב ֶֹׂשם"?
כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברו ,הוא 
נתמלא כל העול כולו בשמי.
וכיו שמדיבור ראשו נתמלא,
דיבור שני להיכ הל?,
הוציא הקדוש ברו ,הוא הרוח מאוצרותיו,
והיה מעביר ראשו ראשו ,
שנאמר )ש(:
מור ע ֵֹבר",
פות ֹ
תו ָתיו ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים נ ְֹט ֹ
ש ְפ ֹ
" ִׂ
19

אמר ¯· :‡ÙÙ ¯· Ï‡Á
מאי דכתיב )משלי ח,ו(ִ ׁ " :ש ְמע ּו ִּכי נְ גִ ִידים אֲ ַד ּ ֵבר"?
למה נמשלו דברי תורה כנגיד?
לומר ל ,
מה נגיד זה  יש בו להמית ולהחיות,
רש"י

 .‰ÏÁ˙· 1בקבלה שקבלת אחת הוא אצל ולבסו 2כשקיימת שתי יש:
 .È˙··Ï 2קרבתני:
 .‰·ÂÏÚ 3חצופה דעולבנא לישנא דחוצפא היא והכי אמר במס' גיטי :
 .‰˙ÙÂÁ ÍÂ˙· ‰ÊÓ 4כישראל כשעמדו בסיני ועשו העגל:
 .Â·ÈÒÓ· 5בחופתו:
 .Ô˙ 6עזב ריחו הטוב לאחרי:
 .Ô·‚ ‡È‰ ‡˙Â·È·Á ÔÈÈ„ÚÂ 7אע''פ שהמקרא מספר בגנותנו הראה לנו לשו
חבה מדלא כתיב הסריח:
 .ÌÈ·ÏÂÚ ÌÈ‡Â ÌÈ·ÏÚ‰ 8אחרי באי עליה בחוצפה ולא ה על אחרי:
 .ÌÈ¯ÂÒÈ· ÌÈÁÓ˘Â ÌÂ˜Ó‰ ˙·‰‡Ó ÔÈ˘ÂÚ 9על עליבה הבאה עליה:
 .·¯ ‡·ˆ 10כל האומות:
 .˘ÈËÙ ‰Ó 11מתחלק הסלע על ידו לכמה ניצוצות:

20

רש"י

 .ÌÈÈÓÈÈÓÏ 12עסוקי בכל כח וטרודי לדעת סודה כאד המשתמש ביד
ימינו שהיא עיקר:
 .ÌÈ¯˙Î È˘ ÂÏ ÌÈ¯˘Â˜ 13לדבור שהיה בו ממש ונראה כדכתיב רואי את
הקולות )שמות כ(:
 .È„Â„ ÈÏ ¯ÓÈÓÂ ¯ˆÈÓ˘ Ù''Ú‡ 14בעגל שאמר הורד עדי:,
 .ÔÈÏÈ È„˘ ÔÈ· 15אמר מיד לעשות לו משכ להיות מצומצמת שכינתו בי שני
הבדי שנראי' במקדש ראשו כשני שדי דוחקי ובולטי בפרוכת שכנגד
הפתח:
 .È„‚ ÔÈÚ 16עו עגל שהוא מי בהמה לשו אחר לשו ע"ז^ העורכי לגד שלח
)ישעיהו סה(:
 .È˙Ó¯Î˘ 17שאספתי להתאוות אלהות הרבה כדכתיב אלה אלהי ,ישראל
)שמות לב(:
 .ÂÈÏÚ ÌÈÓ¯ÂÎ˘ 18שמאספי עליו את הבגדי והוא ד 2ארוכה ומנוקבת נקבי
הרבה ומניח המוגמר תחתיה והכלי מתגמרי מדר ,הנקבי לישנא דמיכנש
גרסינ :
 .ÔÂ˘‡¯ ¯È·ÚÓ 19לג עד :
 .¯·ÂÚ ¯ÂÓ 20על שהעביר  .גש נדבות גבי מת תורה כתיב בספר תהלי:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רלג

אל תקריׁ " :ש ֹו ׁ ַש ִּנים" ,אלא  ששוני.

דף פט.

שבת
עב

ואמר ¯·:ÌÂÁ˙ È
מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו.
אמר לפניו :רבונו של עול,
תורה שאתה נות לי מה כתיב בה?
7

ואמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברו ,הוא 
יצתה נשמת של ישראל,
רו".
נַפ ׁ ִשי י ְָצ ָאה ְב ַד ְּב ֹ
שנאמר )ש,ו(ְ " :
ומאחר שמדיבור ראשו יצתה נשמת ,
דיבור שני היא ,קיבלו?
הוריד טל שעתיד להחיות בו מתי ,והחיה אות,
שנאמר )תהלי סח,י(:
בות ּ ָתנִ יף אֱ ל ִֹהים נַחֲ לָ ְת ָך,
ֶשם נְ ָד ֹ
" ּג ׁ ֶ

" ָאנ ִֹכי יְ הֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך,
את ָ
יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם" )שמות כ,ב(,
הוצֵ ִ
אֲ ׁ ֶשר ֹ

אמר לה :
למצרי ירדת?
לפרעה השתעבדת?
תורה למה תהא לכ!?
שוב מה כתיב בה?

וְ נִ לְ ָאה ַא ּ ָתה ֹ
כונַ נְ ָּת ּה".
"לֹא יִ ְהיֶה לְ ָך אֱ ל ִֹהים אֲ ֵח ִרים" )ש(,
עג
פט .בי ערלי את שרויי שעובדי * עבודה זרה!?
ואמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
שוב מה כתיב בה?

הוא
ברו,
הקדוש
מפי
כל דיבור ודיבור שיצא
עה
"לֹא ִת ּ ָ ׂשא" )ש,ו(,
חזרו ישראל לאחוריה שני עשר מיל,
עו
משא ומת יש בכ!?
והיו מלאכי השרת מדדי אות ,
עז
אות יִ ּדֹד ּון יִ ּדֹד ּון",
שנאמר )ש,יג(ַ " :מלְ ֵכי ְצ ָב ֹ
שוב מה כתיב בה?
כור ֶאת ֹיום ַה ּ ׁ ַש ָּבת לְ ַק ְ ּד ׁש ֹו" )ש,ז(,
"זָ ֹ
אל תיקרי" :יִ ּדֹד ּון" ,אלא  ידדו .
עח
כלו את עושי מלאכה שאת צריכי שביתה!?
ואמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
שוב מה כתיב בה?
ָ
ָ
בשעה שעלה משה למרו,
" ַּכ ּ ֵבד ֶאת ָא ִביך וְ ֶאת ִא ּ ֶמך" )ש,יא(,
,
עול
של
רבונו
:
הוא
ברו,
הקדוש
אמרו מלאכי השרת לפני
אב וא יש לכ!?
מה לילוד אשה בינינו?
שוב מה כתיב בה?
אמר לה  :לקבל תורה בא.
"לֹא ִּת ְר ָצח ,לֹא ִּתנְ ָאף ,לֹא ִּתגְ נֹב",
אמרו לפניו:
קנאה יש ביניכ?
חמודה גנוזה שגנוזה ל ,
יצר הרע יש ביניכ!?
תשע מאות ושבעי וארבעה דורות קוד שנברא העול,
מיד הודו לו להקדוש ברו ,הוא,
אתה מבקש ליתנה לבשר וד?
שנאמר )תהלי ח,י(:
בן ָא ָדם ִ ּכי ִת ְפ ְק ֶד ּנ ּו" )תהלי ח,ה(,
" ָמה אֱ ֹנו ׁש ִ ּכי ִתזְ ְ ּכ ֶר ּנ ּו ּו ֶ
עט
ָ
ָ
"יְ הֹוָ ה אֲ דֹנֵינ ּו ָמה ַא ִ ּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ",
"יְ הֹוָ ה אֲ דֹנֵינ ּו ָמה ַא ִ ּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ,
ואילו תנה הוד ,על השמי  לא כתיב.
הו ְד ָך ַעל ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם" )ש,ב(!
אֲ ׁ ֶשר ְּתנָ ה ֹ
מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב,
אמר לו הקדוש ברו ,הוא למשה :החזיר לה תשובה!
ומסר לו דבר,
אמר לפניו :רבונו של עול,
שנאמר )ש סח,יט(:
מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיה.
רום ׁ ָש ִב ָית ּ ׁ ֶש ִבי לָ ַק ְח ָּת ַמ ָּת ֹנות ָּב ָא ָדם",
ית לַ ּ ָמ ֹ
" ָעלִ ָ
אמר לו :אחוז בכסא כבודי ,והחזירעא לה תשובה,
בשכר שקראוָ " ,א ָדם"  "לָ ַק ְח ָּת ַמ ָּת ֹנות".
שנאמר )איוב כו,ט(:
,
"
נו
ֹ
נָ
עֲ
יו
לָ
ע
ָ
ז
ש
ֵ
ר
ְ
פ
ׁ
" ְמ ַא ֵחז ּ ְפנֵי ִכ ּ ֵסה ּ ַ
א 2מלא ,המות מסר לו דבר,
שנאמר )במדבר יז,יב(:
"וַ ִּי ּ ֵתן ֶאת ַה ְּקט ֶֹרת וַ יְ ַכ ּ ֵפר ַעל ָה ָעם",
רש"י
 .ÏÈÓ ·''È 1זו היא מדת מחניה והיו הקרובי לדיבור חוזרי מפחד הקול עד
ואומר:
קצה המחנה:
"וַ ּיַעֲ מֹד ּ ֵבין ַה ּ ֵמ ִתים ּו ֵבין ַה ַח ִּיים" וגו' )ש,יג(,
2
עד

1

2

3

4

8

5

6

9

10

11

 .Ô˙Â‡ ÔÈ„„Óמסייעי אות להתקרב מעט מעט שהיו חלשי כאשה המדדה
את בנה בתחלת הילוכו:
 .ÔÂ„Â„È 3משמע ה עצמ ידודו :
 .ÔÂ„„È 4מדדי אחרי:
 .„''Ú˜˙˙ 5באלפי שנה שקדמה תורה לעול היו עתידי דורות הללו
להבראות שנאמר )תהלי קה( דבר צוה לאל 2דור וראה הקב''ה שאי העול
מתקיי בלא תורה כל כ ,והעביר ולא ברא ונתנה לכ''ו דורות הרי שחסרו
תתקע''ד מאל:2
 .ÍÓ˘ ¯È„‡ ‰Ó 6אדיר הוא הרבה באר %ואי ראוי ל ,לית הוד ,ש כי א על
השמי:

רש"י

 .ÂÈÊÓ È„˘ ˘¯ÈÙ 7נוטריקו של פרשז:
 .ÌÎÈÈ· ˘È ‰‡˜ 8שאת באי על ידה לידי רציחה:
 .ÂÏ ¯ÒÓ 9למדו:
 .¯Î˘· Ì„‡· 10שחרפו ,וקראו ,אד נוצר מאדמה לשו שפלות:
 .Â„ÂÒ ÂÏ ¯ÒÓ 11להקטיר מחתות קטורת בשעת מגפה ולעמוד בי המתי ובי
החיי:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רלד
אי לאו דאמר ליה  מי הוה ידע?
1

דף פט.

שבת

מיד אמר לו:
8

2

"וְ ַע ָּתה יִ גְ ַּדל נָ א ּכ ַֹח אֲ דֹנָ י ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ַּב ְר ָּת" )במדבר יד,יז(.
ואמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברו ,הוא,
בא שט ואמר לפניו :רבונו של עול,
תורה היכ היא?
אמר לו :נתתיה לאר.%
הל ,אצל אר,%
אמר לה :תורה היכ היא?
אמרה לו" :אֱ ל ִֹהים ֵה ִבין ַּד ְר ָּכ ּה" וגו' )איוב כח,כג(.
הל ,אצל י,
ואמר לו :אי עמדי.
הל ,אצל תהו,
אמר לו :אי בי ,שנאמר )ש,יד(:
הום ָא ַמר לֹא ִבי ִהיא וְ יָם ָא ַמר ֵאין ִע ּ ָמ ִדי".
" ְּת ֹ
"אֲ ַב ּד ֹון וָ ָמוֶ ת ָא ְמר ּו ְּב ָאזְ נֵינ ּו ׁ ָש ַמ ְענ ּו ׁ ִש ְמ ָע ּה" )ש,כב(.
חזר ואמר לפני הקדוש ברו ,הוא :רבונו של עול,
חיפשתי בכל האר %ולא מצאתיה.
אמר לו :ל ,אצל ב עמר.
הל ,אצל משה,
אמר לו :תורה שנת ל ,הקדוש ברו ,הוא היכ היא?
אמר לו :וכי מה אני שנת לי הקדוש ברו ,הוא תורה?
אמר לו הקדוש ברו ,הוא למשה :משה,
בדאי אתה?
אמר לפניו :רבונו של עול,
חמודה גנוזה יש ל ,שאתה משתעשע בה בכל יו,
אני אחזיק טובה לעצמי?
אמר לו הקדוש ברו ,הוא למשה:
הואיל ומיעטת עצמ  ,תקרא על שמ,,
שנאמר )מלאכי ג,כב(:
"זִ ְכר ּו ּת ֹו ַרת מ ׁ ֶֹשה ַע ְב ִ ּדי" וגו'.
3

ואמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
בשעה שעלה משה למרו,
מצאו להקדוש ברו ,הוא שהיה קושר כתרי לאותיות,
אמר לו :משה,
אי שלו בעיר?!,
פ
אמר לפניו :רבונו של עול,
כלו יש עבד שנות שלו לרבו?
אמר לו :היה ל ,לעזרני.
4

5

6

7

רש"י

 .‰ÈÏ ¯Ó‡„ Â‡Ï È‡Â 1מלא ,המות:
 .Ú„È ‡Ó 2הלא בתורה לא נכתב:
 .‰˙‡ È‡„· 3בתמיה:
 .ÌÈ¯˙Î ¯˘Â˜ 4כגו הנ ,דאמרי' בפרק הבונה )קד (.תגא דקו'' 2לגבי רי''ש וכ
שעטנ''ז ג'' %שצריכי כל אות ג' זיוני כדאמרינ )במנחות כט (:ראש הזיי'' נמתח
לימי ולשמאל בגגו מעט וכ ראש השי'' השמאלי וכ כל ראשי שבע אותיות
הללו בכל מקו שה :
 .ÌÂÏ˘ ÔÈ‡ 5אי דר ,לית שלו:
 .Í¯ÈÚ· 6במקומ:,

פא

ואמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
מאי דכתיב )שמות לב,א(:
"וַ ּי ְַרא ָה ָעם ִּכי ב ׁ ֵֹש ׁש מ ׁ ֶֹשה"?
אל תקרי" :ב ׁ ֵֹש ׁש" ,אלא  באו שש.
בשעה שעלה משה למרו,
אמר לה לישראל:
לסו 2ארבעי יו בתחלת שש אני בא.
לסו 2ארבעי יו בא שט ועירבב את העול.
אמר לה  :משה רבכ היכ הוא?
אמרו לו :עלה למרו.
אמר לה  :באו שש!
ולא השגיחו עליו.
מת!
ולא השגיחו עליו.
הראה לה דמות מטתו,
והיינו דקאמרי ליה לאהר :
" ִּכי זֶה מ ׁ ֶֹשה ָה ִא ׁיש" וגו' )ש,ב(.
9

10

11

אמר ליה ההוא מרבנ ל¯· :‡‰Î
מי שמיע ל ,מאי הר סיני?
אמר ליה :הר שנעשו בו נסי לישראל.
הר ניסאי מיבעי ליה!?
אלא,
הר שנעשה סימ טוב לישראל.
הר סימנאי מיבעי ליה!?
אמר ליה:
מאי טעמא לא שכיחת קמיה ד¯· ‡ÙÙ
ו¯· ,Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
דמעייני באגדתא ד¯·  ‡„ÒÁו¯·,‡Â‰ ·¯„ ‰È¯· ‰
דאמרי תרווייהו:
מאי הר סיני?
הר שירדה שנאה לאומות העולפב עליו!?
והיינו דאמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
12

רש"י

 .È¯ÊÚÏ 7לומר תצלח מלאכת:,
 .„ÈÓ 8בעליה אחרת אמר לו יגדל נא כח ה':
 .ÔË˘‰ ‡· 9הוא יצר הרע המחטיא את האד הוא העולה ומסטי ]והאומר[
דהוא מדת הדי אי הגו בעיני:
 .‰˘Ó ‰ÏÚ˘Î 10להר אמר לה לסו 2מ' יו אני בא בתו ,שש שעות ה
סבורי שאותו יו שעלה בו מ המני הוה והוא אמר לה מ' יו שלימי יו
ולילו עמו ויו עלייתו אי לילו עמו שהרי בז' בסיו עלה נמצא יו מ' י''ז
בתמוז היה בי''ו בא שט ועירבב את העול והראה דמות חש ,ואפילה דמות
ענ וערפל וערבוביא לומר ודאי מת משה שהרי באו כבר שש ולא בא ואי אפשר
לומר שלא טעו אלא ביו המעונ בי קוד חצות לאחר חצות שהרי לא ירד
משה עד יו המחרת שנאמר וישכימו ממחרת וגו':
 .˘˘ Â‡· 11שקבע לכ:
 ^.ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡Ï ‰‡˘ 12שלא קבלו בו תורה:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רלה

חמשה שמות יש לו:
מדבר צי  שנצטוו ישראל עליו,
מדבר קדש  שנתקדשו ישראל עליו,
מדבר קדמות  שנתנה קדומה עליו,
פט :מדבר פאר  * שפרו ורבו עליה ישראל,
מדבר סיני  שירדה שנאה לאומות העולפג עליו,
ומה שמו? חורב שמו.
ופליגא ד¯·,Â‰·‡ È
דאמר ¯·:Â‰·‡ È
הר סיני שמו,
ולמה נקרא הר חורב?
שירדה חורבה לאומות העולפד עליו.
1

דף פט:

שבת

ֹאמר יְ הֹוָ ה".
"י ַ
אמר לה הקדוש ברו ,הוא:
הואיל ותלית עצמכ בי 
4

יכם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג יַלְ ִּבינ ּו" )ישעיהו א,יח(.
" ִאם יִ ְהי ּו חֲ ָט ֵא ֶ
אמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
מאי דכתיב )ש סג,טז(:
" ִ ּכי ַא ּ ָתה ָא ִבינ ּוּ ִ ,כי ַא ְב ָר ָהם ל ֹא יְ ָד ָענ ּו,
ש ָר ֵאל ל ֹא י ִ ַּכ ָירנ ּו,
וְ יִ ְ ׂ
ָ
עולָ ם ׁ ְש ֶמך"?
ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ָא ִבינ ּו ּגֹאֲ לֵ נ ּו ֵמ ֹ

לעתיד לבא,
יאמר לו הקדוש ברו ,הוא לאברה :בני ,חטאו לי!
אמר לפניו :רבונו של עול ,ימחו על קדושת שמ.,
אמר:
אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בני,
אפשר דבעי רחמי עלייהו.
פו
אמר ליעקב:פה בני ,חטאו לי!
אמר לפניו :רבונו של עול ,ימחו על קדושת שמ.,
אמר:
לא בסבי טעמא ,ולא בדרדקי עצה!
אמר ליצחק:פז בני ,חטאו לי!
אמר לפניו :רבונו של עול ,בני ולא בני?,
בשעה שהקדימו לפני ,נעשה לנשמע,
קראת להְּ " :בנִ י ְבכ ִֹרי" )שמות ד,כב(,
עכשיו בני ולא בני?!,
ועוד  כמה חטאו?
כמה שנותיו של אד? שבעי שנה;
דל עשרי  דלא ענשת עלייהו,
פשו להו חמשי ;
דל עשרי וחמשה  דלילותא,
פשו להו עשרי וחמשה;
דל תרתי סרי ופלגא  דצלויי ומיכל ודבית הכסא,
פשו להו תרתי סרי ופלגא;
א אתה סובל את כול  מוטב,
וא לאו  פלגא עלי ופלגא עלי,,
וא תמצא לומר כול עלי 
הא קריבית נפשי קמ?!,
פתחו ואמרוִּ " :כי ַא ָּתה ָא ִבינ ּו" )ש(.
אמר לה יצחק:
עד שאת מקלסי לי,
5

מנין שקושרין לשון של זהורית וכו'.
" ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים" )ישעיהו א,יח(?
כשני מיבעי ליה!?
אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
אמר לה הקדוש ברו ,הוא לישראל:
א יהיו חטאיכ כשני הללו 
שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו 
" ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג יַלְ ִּבינ ּו" )ש(.
2

דרש ¯·‡:
מאי דכתיב )ש(:

6

ֹאמר יְ הֹוָ ה"?
"לְ כ ּו נָ א וְ נִ ָ ּו ְכ ָחה י ַ
"לְ כ ּו נָ א"?
בואו נא מיבעי ליה!
ֹאמר יְ הֹוָ ה"?
"י ַ
אמר יי מיבעי ליה!
ֹאמר" לה הקדוש ברו ,הוא לישראל:
לעתיד לבא "י ַ
"לְ כ ּו נָ א" אצל אבותיכ ויוכיחו אתכ,
ויאמרו לפניו :רבונו של עול,
אצל מי נל?,
אצל אברה שאמרת לו:
" ָיד ַֹע ּ ֵת ַדע" )בראשית טו,יג(,
ולא בקש רחמי עלינו!?
אצל יצחק שביר ,את עשו:
"וְ ָהיָה ַּכאֲ ׁ ֶשר ָּת ִריד" )ש כז,מ(,
ולא בקש רחמי עלינו!?
אצל יעקב שאמרת לו:
" ָאנ ִֹכי ֵא ֵרד ִע ְּמ ָך ִמ ְצ ַריְ ָמה" )ש מו,ד(,
ולא בקש רחמי עלינו!?
אצל מי נל ,עכשיו!?
3

רש"י

 .Â·¯Â Â¯Ù˘ 1דכל אחד נתעברה אשתו זכר במצות שובו לכ לאהליכ ולא
ידענא היכא רמיזא:
 .‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ È˘Î 2דומיא דכשלג דלא כתיב כשלגי:
 .‰ÏÚ Ì‚ ‰ÏÚ‡ ÍÓÚ „¯‡ 3כא רמז ד' גליות ג ריבויא הוא:

7

8

רש"י

 .'‰ ¯Ó‡È 4אתה אמור התוכחה וב ,אנו תולי :
 .ÂÁÓÈ 5הואיל שחטאו ויתקדש שמ ,בעול כשתעשה די בעוברי על דברי:,
 .Ï‡¯˘È È¯ÂÎ· È· Ô‰Ï ˙‡¯˜ 6שהיה גלוי לפני ,שה עתידי לומר לפני,
בסיני נעשה ונשמע לקבל עול ,מאהבה כבני:
 .Â‰Ï ˙˘Ú ‡Ï„ ÔÈ¯˘Ú Ï„ 7שכ מצינו בדור המדבר שלא ענש הקב''ה אלא
מכ' שנה ומעלה דכתיב )במדבר יד( במדבר הזה יפלו פגריכ וגו' מב כ' שנה
ומעלה אשר הלינות עלי:
 .ÂÈ·‡ ‰˙‡ ÈÎ 8כנגד יצחק אמרו והוא אמר לה הראו כנגד הקב''ה שהוא
אביכ:
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רלו

קלסו להקדוש ברו ,הוא,
ומחוי להו יצחק הקדוש ברו ,הוא בעינייהו.
מיד נשאו עיניה למרו ואומרי:
עולָ ם ׁ ְש ֶמ ָך" )ש(.
" ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ָא ִבינ ּו ּגֹאֲ לֵ נ ּו ֵמ ֹ

18

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרי בשלשלאות של ברזל,
אלא שזכותו גרמה לו דכתיב )הושע יא,ד(:
ֹתות ַאהֲ ָבה,
" ְּב ַח ְבלֵ יָ 2א ָדם ֶא ְמ ׁ ְש ֵכם ּ ַבעֲ ב ֹ

או ִכיל".
ֵאלָ יו ֹ

משנה )ה(:
המוציא עצי  כדי לבשל ביצה קלה;
תבלי  כדי לתבל ביצה קלה ,ומצטרפי זה ע זה;
קליפי אגוזי  ,קליפי רמוני ,איסטיס ופואה 
כדי לצבוע בה בגד קט פי סבכה;
מי רגלי ,נתר ובורית ,קמוליא ואשלג 
כדי לכבס בגד קט פי סבכה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :כדי להעביר את הכת.
5

6

8

7

9

10

11

ורמינהו )ערלה ב:י(:
תבלי  ,שני ושלשה שמות ממי אחד,
פח
או משלשה מיני  אסור,
ומצטרפי זה ע זה;
ואמר * :‰È˜ÊÁ
במיני מתיקה שנו,
פט
הואיל וראויי למתק את הקדירה!?
הכאצ נמי  חזו למתק.
16

1

וָ ֶא ְהיֶה לָ ֶהם ִ ּכ ְמ ִר ֵ
יהם וְ ַאט
ימי 3עֹל ַעל לְ ֵח ֶ

שבת
17

צ.

4

דף צ.

12

13

גמרא:
תנינא חדא זימנא )כא ח:ה(:
קנה  כדי לעשות קולמוס;
א היה עב או מרוסס 
כדי לבשל ביצה קלה שבביצי,
טרופה ונתונה באילפס!?
מהו דתימא?
הת הוא  דלא חזי למידי,
אבל עצי דחזו לככא דאקלידא  אפילו כל שהוא;
קא משמע ל .
14

15

תבלין  -כדי לתבל ביצה קלה.

19

20

צא

קליפי אגוזין.
ורמינהי:
המוציא סמני שרויי  כדי לצבוע בה דוגמא לאירא!?
אמר ¯· :‰Â·‡ ¯· ‰·¯ ¯Ó‡ ÔÓÁ
לפי שאי אד טורח
לשרות סממני לצבוע בה דוגמא לאירא.
21

22

מי רגלים.
תנא:
מי רגלי בני ארבעיצב יו.
נתר.
תנא:
נתר אלכסנדרית ,ולא נתר אנפנטרי .

23

בורית.
אמר ¯· :‰„Â‰È
זה חול.
והתניא:
הבורית והחול!?
אלא,
מאי בורית? כבריתא.
מיתיבי:
הוסיפו עליה החלביצי ,
והלעינו  ,והבורית ,והאהל;
ואי סלקא דעת  ,כבריתא,
25

24

26

רש"י

 .ÏÊ¯· Ï˘ ˙Â‡Ï˘Ï˘· 1כדר ,כל הגולי שהרי ע''פ גזרת גלות ירד לש:
 .Ì„‡ ÈÏ·Á· 2בשביל חיבת האד משכתי למצרי בחבלי ולא
בשלשלאות:
 .Ì‰ÈÈÁÏ ÏÚ ÏÂÚ ÈÓÈ¯ÓÎ 3כאד הסובל ומסייע לבהמתו להרי עולה מעל
צוארה בלווחי ובמקלות:
 .ÏÈÎÂ‡ ÂÈÏ‡ Ë‡Â 4הטיתי לכ כח להכיל את עבודת הפר:,
 .‰Ï˜ ‰ˆÈ· :'È˙Ó 5כבר מפורש שזה ביצת תרנגולת שהיא קלה לבשל ולא
בשיעור כל ביצה שיערו אלא כגרוגרת מביצה קלה:
 .ÔÈÙ¯ËˆÓÂ 6כל מיני תבלי זה ע זה:
 .ÌÈÊÂ‚‡ ÈÙÈÏ˜ 7הגדילה ע''ג הקליפה בעוד לחי :
 .ÒÈËÒ 8קרו''ג :
 .‰‡ÂÙ 9וורנצ''א :
 .‰Î·Ò ÈÙ 10בראש הסבכה שעשאה בקליעה נות מעט בגד:
 .¯˙ 11מי אדמה שקורי ניטר''א:
 .‚Ï˘‡Â ‡ÈÏÂÓ˜ 12בגמרא מפרש להו:
 .Ì˙Î‰ ˙‡ 13של ד נדה שאלו הסמני מעבירי על הכת של ד נדה בבגד
לטהרו:
 .Ì˙‰ :'Ó‚ 14הוא דקולמוס מרוסס לא חזי למידי אלא להסקה:
 .‡„ÈÏ˜‡„ ‡ÎÎ 15ש של מפתח:

רש"י

 .Â‰ÈÓ¯Â 16אמתני' דקתני תבלי מצטרפי שני מיני לכשיעור:
 .˙ÂÓ˘ '‚Â '· 17פלפל לב שחור וארו ,או אפילו מ ג' מיני וה )ש אחד( של
איסור אסור א תיבלו בה את הקדרה:
 .ÔÈÙ¯ËˆÓÂ 18לתבלה א אי בכל אחד כדי לתבל ונצטרפו ותיבלו:
 .‰È˜ÊÁ ¯Ó‡Â 19הא דקתני מצטרפי :
 .‰˜È˙Ó ÈÈÓ· 20עסקינ שכול מיני מתיקת קדירה אבל מי אחר אי מצטר2
ומתניתי לא מפליג:
 .‡¯È‡Ï ‡Ó‚Â„ 21מעט צמר שהוא כמי דוגמא שמראה הצבע לבע''ה כזה
תחפו %או כזה והוא כדי לית באירא של קנה של גרדי ושיעורה מועט:
 .˙Â¯˘Ï 22ומתני' בשאינ שרויי והבא לשרות אינו שורה פחות מכדי בגד
קט :
 .ÔÈ¯ËÙ‡ 23מקו:
 .Ì‰ÈÏÚ ÂÙÈÒÂ‰ 24לעני שביעית:
 .ÔÈˆÈ·ÏÁ‰ 25לטרו'' :
 .ÔÈÂÚÏ‰Â 26לענה:
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רלז

דף צ.

שבת

עטרןצז כל שהוא.
למאי חזיא?
לצילחתא.

כבריתא מי איתא בשביעית?
והתנ :
כלצג שיש לו עיקר  יש לו שביעית,
ושאי לו עיקר  אי לו שביעית!?
אלא ,מאי בורית? אהלא.
והתניא:
והבורית ואהלא!?
תרי גווני אהלא.
1

2

12

צח

מיני בשמים.
תנו רבנ :
המוציא ריח רע  כל שהוא,
שמ טוב  כל שהוא,
ארגמ  כל שהוא,
ובתולת הוורד  אחת.
13

14

צד

קמוליא.
אמר ¯· :‰„Â‰È
שלו 2דו.%

15

מיני מתכות  -כל שהן.
למאי חזו?
תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שכ ראוי לעשות ממנה דרב קט .

3

16

אשלג.
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
שאילתינהו לכל נחותי ימא,
ואמרו לי :שולגאצה שמיה,
ומשתכח בנוקבא דמרגניתא,
ומפקי ליה ברמצא דפרזלא.
4

משנה )ו(:
פלפלת כל שהוא ,ועטר כל שהוא,
מיני בשמי ומיני מתכות  כל שה .
מאבני המזבח ומעפר המזבח,
צו
מקק ספרי ומקק מטפחותיה  כל שה ,
שמצניעי אות לגונז .
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א 2המוציא משמשי עבודה זרה  כל שהוא,
שנאמר )דברי יג,יח(:
"וְ לֹא יִ ְד ַּבק ְּבי ְָד ָך ְמא ּו ָמה ִמן ַה ֵח ֶרם".
5

6

תנו רבנ :
האומר הרי עלי ברזל 
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
לא יפחות מאמה על אמה.
למאי חזיא?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לכלייא עורב.
ואיכא דאמרי:
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
לא יפחות מכלייא עורב.
וכמה?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
אמה על אמה.
17

8

7

9

10

11

גמרא:
פלפלת כל שהוא.
למאי חזיא?
לריח הפה.

18

נחשת 
לא יפחות ממעה כס.2
תניא:
¯··˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èצט אומר:
לא יפחות מצינורא קטנה של נחשת.
למאי חזיא?
אמר ‡·:ÈÈ
19

20

רש"י

 .'˙È¯·Î 1גפרית:
 .¯˜ÈÚ ÂÏ ˘È˘ 2שנשרש באר %ולפי דעתי תורניסא דגרסינ במס' ע''ז דבר
שאי לו שורש הוא כמו זה ולא כמו שמפרשי אותו פיונ''א :
 .ıÂ„ ÛÂÏ˘ 3לא איתפרש אבל כ ,שמו :
 .‡ÏÊ¯Ù„ ‡ˆÓ¯· 4פוריידורא של ברזל:
 .‡Â‰˘ ÏÎ ˙ÏÙÏÙ :'È˙Ó 5ואינו פלפל שלנו ובגמרא מפרש כל שהוא למאי
חזי:
 .Ô‰˘ ÏÎ ÌÈÓ˘· ÈÈÓ 6לריח טוב:
 .‡Â‰˘ ÏÎ ˙ÂÎ˙Ó ÈÈÓ 7ראוי לדרב קט :
 8שמצניעי אותו לרפואה ל''ג:
 .ÌÈ¯ÙÒ ˜˜Ó 9אכילת תולעת אוכלת הספרי ומרקב ושמו מקק:
 .ÔÊÂ‚Ï Ô˙Â‡ ÔÈÚÈˆÓ˘ 10שכל דבר קדש טעו גניזה:
 .‰ÓÂ‡Ó 11אלמא אחשביה קרא לאיסורא והא דתנ )לעיל עה (.כל שאינו כשר
להצניע כו' ואוקימנא למעוטי עצי אשירה דלא כר' יהודה:

רש"י

 .‡˙ÁÏˆÏ :'Ó‚ 12כאב חצי הראש:
 .Ú¯ ÁÈ¯ 13שמעשני בה חולי ותינוקות כגו חלטית להבריח מעליו מזיקי :
 .ÔÓ‚¯‡ 14צבע שצובעי בו ארגמ וטעמא לא איתפרש ול''נ שג הוא ראוי
להריח:
 .„¯ÂÂ‰ ˙ÏÂ˙· 15עלה של וורד בחור אחת:
 .‡Â‰˘ ÏÎ ˙ÂÎ˙Ó ÈÈÓ 16מתני' היא:
 .ÏÊ¯· ÈÏÚ È¯‰ 17לבדק הבית:
 .·¯ÂÚ ‡ÈÏÎÏ 18טבלאות של אמה היו עושי וה חדי כסכי סביבותיה
ומסמרי חדי בכול ומחפי בה גגו של היכל למנוע את העורבי מלישב:
 .ÛÒÎ ‰ÚÓÓ 19נחשת שוה מעה כס:2
 .‡¯Âˆ 20מזלג קט ]כעי [ שטוי בו זהב ולבדק הבית למאי חזי:
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רלח
שמחטטי בה את הפתילות,
ומקנחי בה אתק הנרות.
1

קא

מקק ספרים וכו'.
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מקק דסיפרי ,תכ ,דשיראי ,ואילא דעינבי,
ופה דתאני ,והה דרימוני 
כולהו סכנתא.
2

3

דף צ:

שבת

גמרא:
ורמינהי )כא ח:ה(:
זבל וחול הדק 
כדי לזבל קלח של כרוב;
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
כדי לזבל כרישא!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
הא  דזריע,
הא  דלא זריע,
לפי שאי אד טורח להוציא נימא אחת לזריעה.
14

15

ההוא תלמידא דהוה יתיב קמיה ד¯·,ÔÁÂÈ È
הוה קאכיל תאיני,
אמר ליה :רבי ,קוצי יש בתאני?
קב
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
קטליה פה לדי .
4

5

זרע קישואין.
תנו רבנ :
המוציא גרעיני 
א לנטיעה  שתי;
א לאכילה  כמלא פי חזיר,
וכמה מלא פי חזיר? אחת;
א להסיק  כדי לבשל ביצה קלה;
א לחשבו  שתי;
‡ ÌÈ¯Áאומרי :חמש.
16

משנה )ז(:
המוציא קופת הרוכלי ,
א 2על פי שיש בה מיני הרבה 
אינו חייב אלא חטאת אחת.
זרעוני גינה  פחות מכגרוגרת;
¯· ‰¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èאומר :חמשה* .
6

7

8

צ:

זרע קישואי  שני,
זרע דילועי  שני,
זרע פול המצרי  שני.
9

17

18

19

תנו רבנ :
המוציא שני נימי מזנב הסוס ומזנב הפרה  חייב,
שמצניעי אות לנישבי ;
מקשה של חזיר  אחת;
צורי דקל  שתי;
תורי דקל  אחת.
20

21

חגב חי טהור  כל שהוא;
מת  כגרוגרת.
צפורת כרמי ,בי חיה ,בי מתה  כל שהוא,
שמצניעי אותה לרפואה.
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א 2המוציא חגב חי טמא  כל שהוא,
שמצניעי אותו לקט לשחקקג בו.
10

11

22

24

23

25

12

13

ציפורת כרמים בין חיה בין מתה  -כל שהוא.
מאי ציפורת כרמי?
אמר ¯·:
פליא ביארי.
אמר ‡·:ÈÈ
ומשתכח בדיקלא דחד נבארא,
26

1

רש"י

 .˙ÂÏÈ˙Ù Â· ÔÈËÁÂÓ˘ 1ומנקבי ראשיה לעדויי חושכ מוקיי''ר בלע''ז:
 .È‡¯È˘„ ÍÎ˙ È¯ÙÈÒ„ ˜˜Ó 2כל אלו תולעי ה שבכל מי ומי וחלוקי
בשמותיה תכ ,איילא פה הה:
 .‡˙ÎÒ Â‰ÏÂÎ 3לאוכל :
 .ÌÈ‡˙· ˘È ÌÈˆÂ˜ 4היה תולעת יושב ונוקב בגרונו ודומה שהוא קו:%
 .ÔÈ„Ï ‰Ù ‰ÈÏË˜ 5הרגו פה לדי :
 .ÔÈÏÎÂ¯ :'È˙Ó 6מוכרי בשמי לקישוטי נשי ויש לה קופות קטנות לצרורות
בשמי:
 .˙Á‡ ˙‡ËÁ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ 7דכולה חדא הוצאה היא:
 .˙¯‚Â¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ 8דאע''ג דכל האוכלי שיעור כגרוגרת הני כיו דלזריעה
קיימי בפחות מכגרוגרת נמי מיחייב:
 .ÔÈ‡Â˘È˜ Ú¯Ê 9חשוב הוא וחייב בשני גרגרי :
 .‡Â‰˘ ÏÎ ÈÁ ·‚Á ‡ÈˆÂÓ‰ 10שמצניעי אותו לקט לשחק בו כדמפרש רבי
יהודה בסיפא דמתני':
 .˙Ó 11הרי הוא כשאר אוכלי וחייב בכגרוגרת:
 .ÌÈÓ¯Î ˙¯ÂÙÈˆ 12לקמיה מפרש מאי היא ומאי רפואתו:
 .'ÂÎ ÔË˜Ï Â˙Â‡ ÌÈÚÈˆÓ˘ 13ות''ק מהאי טעמא נמי מחייב ליה בחגב טהור
ומיהו אטמא פליג דלא מצנעי ליה לשחק דילמא אכיל ליה כדלקמ :

רש"י

 .Ï·ÊÏ È„Î :'Ó‚ 14אלמא זרע הבא מגרעי אחד חשיב:
 .ÚÈ¯Ê„ ‡‰ 15מאחר שה זרועי חשיב כל אחד ואחד ואד טורח לזבל אחד
מה אבל דלא זריע אי אד טורח לזרוע גרגיר אחד:
 .ÔÈÈÚ¯‚ ‡ÈˆÂÓ‰ 16גרעיני תמרה:
 .‰Ï˜ ‰ˆÈ· 17כגרוגרת מביצה שהיא קלה לבשל וזו של תרנגולת:
 .ÔÂ·˘ÁÏ 18כמו שנותני לסימ עדות לכל דינר פשוט:
 .'‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯Á‡ 19דעד ד' כללות חשיב איניש ולא מינשי ואי צרי ,לתת
סימ אבל חמש מינשי ומותיב סימנא לכולהו:
 .ÔÈ·˘ÈÏ 20לצוד עופות ובלע''ז ליצ''ש :
 .¯ÈÊÁ Ï˘ ‰˘˜Ó 21נימי קשי שבשדרה של חזיר:
 .˙Á‡ 22דחזיא לאושכפי לתת בראש המשיחה של תפירה:
 .ÌÈÏ˜„ È¯Âˆ 23נצרי קלופי לעשות סלי:
 .ÌÈ˙˘ 24לשתי בתי נירי :
 .Ï˜„ È¯Â˙ 25דקי מצורי וה מ הסיב הגדל סביבותיו ולא ידעתי למאי חזי:
 .È¯ÈÈ· ÈÏÈÈÙ 26כ ,שמו:
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אמר רבי עקיבא פרק תשיעי

רלט

שבת

ועבדי לה לחוכמא,
אכיל ליה לפלגא דימיניה,
ופלגא דשמאליה  רמי לה בגובתא דנחשא,
וחתי לה בשיתי גושפנקי,
ותלי לה באיברא דשמאלא,
וסימני:,
2

3

5

4

6

7

ֹאלו" )קהלת י,ב(.
שמ ֹ
ימ ֹ
"לֵ ב ָח ָכם לִ ִ
ינו וְ לֵ ב ְ ּכ ִסיל ִל ְ ׂ
וחכי כמה דבעי ,וגמר כמה דבעי,
ואכיל ליה לאיד ,פלגא,
דאי לא  מיעקר תלמודו.
8

10

9

רבי יהודה אומר:
אף המוציא כו'.
ו˙‡ ˜ ‡Óסבר  לא,
מאי טעמא?
דילמא אכיל ליה.
אי הכי  טהור נמי,
דהא ¯·  ‡‰Îהוה קאי קמיה ד¯·,
והוה קמעבר שושיבא אפומיה,
אמר ליה :שקליה ,דלא לימרו מיכל קאכיל ליה,
קד
יכם" )ויקרא יא,מג(!?
נַפ ׁש ֵֹת ֶ
וקעבר משו " ַאל ְּת ׁ ַש ְּקצ ּו ֶאת ְ
אלא,
דילמא מיית ואכיל ליה.
ו¯·?!‰„Â‰È È
אי מיית  קט מיספד ספיד ליה.
11

12

13

14

15

16

הדרן עלך אמר רבי עקיבא

רש"י

 .‡¯‡· „Á„ ‡Ï˜È„· ÁÎ˙˘ÓÂ 1בדקל בחור שלא נכר ,עדיי אלא בסיב א'
שגדל סביבותיו וכורכו:
 .‡ÓÎÂÁÏ 2לפתוח הלב:
 .‡˙·Â‚ 3קנה:
 .ÔÈ˙È˘ 4לאו דוקא אלא מכסהו כסויי הרבה כגו זפת ושעוה על גבה ואדמה:
 .È˜Ù˘Â‚ 5חותמות:
 .'Ï‡Ó˘„ ‡¯·È‡· ‰ÈÏ ÈÏ˙Â 6בזרוע השמאלי:
 .ÏÈÒÎ ·Ï ÔÓÈÒÂ 7כגו זה שצרי ,לפקח לב לשמאלו:
 .‡‚ÏÙ Í„È‡Ï ÏÈÎ‡Â 8בתר דאחכי:
 .‡Ï È‡Â 9אכיל ליה אלא שדי ליה:
 .Â„ÂÓÏ˙ ¯˜ÚÈÓ 10וחכמתו שלמד על ידו נעקר ממנו:
 .¯·Ò ˜''˙Â 11חגב טמא לא מצנעי' ליה לקט לשחק:
 .ÏÈÎ‡ ‡ÓÏÈ„ 12ואפי' למא דאמר קט אוכל נבלות אי ב''ד מצויי עליו
להפרישו מודה הוא דלא יהבינ ליה בידי דתניא )יבמות קד (.לא תאכלו לא
תאכילו להזהיר גדולי על הקטני:
 .¯Â‰Ë ÈÎ‰ È‡ 13חי נמי דילמא אכיל ליה ואי משו דאי בו איסור אבר מ החי
דחגב אי טעו שחיטה אית ביה מיהא משו בל תשקצו במסכת מכות )טז(:
כדרב כהנא כו':
 .‡·È˘Â˘ 14מי חגב טהור:
 .‡Ï‡ 15לאו משו דחייש דילמא אכיל לי' חי אלא דילמא מיית ואכיל לי'
וקאכיל טמא אבל טהור ש''ד:
 .‰ÈÏ „ÈÙÒ „ÙÒÈÓ 16תינוק ולאו אורחיה למיכליה:
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דף צ:

המצניע פרק עשירי

רמ
פרק עשירי  -המצניע

משנה )א(:
המצניע לזרע ,ולדוגמא ,ולרפואה והוציאו בשבת 
חייב בכל שהוא;
א
וכל אד אי חייבי עליו אלא כשיעורו;
חזר והכניסו  אינו חייב אלא כשיעורו.
1

2

4

3

גמרא:
למה ליה למיתני :המצניע?
ליתני 
המוציא לזרע ,ולדוגמא ,ולרפואה 
חייב בכל שהוא!?
אמר ‡·:ÈÈ
הכא במאי עסקינ ?
כגו שהצניעו ,ושכח למה הצניעו,
צא .והשתא קא מפיק ליה סתמא* ,
מהו דתימא?
בטולי בטלה מחשבתו;
קא משמע ל 
כל העושה ,על דעת ראשונה הוא עושה.
5

6

7

8

9

10

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחייב היה ¯· ¯È‡Ó Èא 2במוציא חטה אחת לזריעה.
פשיטא!
כל שהוא תנ !?
מהו דתימא?
כל שהוא  לאפוקי מגרוגרת,
ולעול עד דאיכא כזית;
11

דף צא.

שבת

קא משמע ל .
מתקי 2לה ¯· :‰„Â‰È ·¯„ ‰È¯· ˜ÁˆÈ
אלא מעתה 
חישב להוציא כל ביתו 
הכי נמי דלא מיחייב עד דמפיק לכוליה!?
הת  בטלה דעתו אצל כל אד.
12

13

14

15

וכל אדם אין חייבין עליו אלא כשיעורו.
מתניתי דלא ,¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯Î
דתניא:
כלל אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כל שאינו כשר להצניע ,ואי מצניעי כמוהו,
והוכשר לזה והצניעו ,ובא אחר והוציא 
נתחייב זה במחשבתו של זה.
16

אמר ¯·‡ אמר ¯· :ÔÓÁ
הוציא כגרוגרת לאכילה ,ונמל ,עליה לזריעה,
אי נמי 
לזריעה ,ונמל ,עליה לאכילה  חייב.
פשיטא!
זיל הכא איכא שיעורא ,וזיל הכא איכא שיעורא!?
מהו דתימא?
בעינ עקירה והנחה בחדא מחשבה ,והא ליכא;
קא משמע ל .
17

בעי ¯·‡:
הוציא חצי גרוגרת לזריעה ,ותפחה,
ונמל ,עליה לאכילה,
מהו?
א תימצי לומר 
הת הוא דמיחייב,
דזיל הכא איכא שיעורא ,וזיל הכא איכא שיעורא,
אבלב הכא,
כיו דבעידנא דאפקה,
לא הוה ביה שיעור אכילה  לא מיחייב;
18

19

20

21

רש"י

 .‡Â‰˘ ÏÎ· ÚÈˆÓ‰ :'È˙Ó .ÚÈˆÓ‰ - È¯È˘Ú ˜¯Ù 1דהא אחשביה:
 .Â¯ÂÚÈ˘Î ‡Ï‡ 2בכל אחד שיעור המפורש לו בזרעוני חמשה זרע קישואי או
דילועי או פול המצרי שני ובשאר דברי כגו יי או אוכלי או גמי כשיעור
המפורש בכלל גדול ובהמוציא:
 .ÂÒÈÎ‰Â ¯ÊÁ 3זה שהצניע פחות מכשיעור והוציאו א חזר ונמל ,שלא
לזורעו והכניסו:
 .·ÈÈÁ ÂÈ‡ 4בהכנסה זו אלא א כ יש בו שיעור של דכיו דנמל ,עליו שלא
לזורעו ביטל מחשבתו והרי הוא ככל אד:
 .·ÈÈÁ ‡Â‰˘ ÏÎ· Ú¯Ê ‡ÈˆÂÓ‰ È˙ÈÏ :'Ó‚ 5וא 2על גב דלא אצנעיה מעיקרא
להכי דהא דבעינ שיעורא היינו טעמא כדאמר שאי אד טורח להוציא נימא
אחת לזריעה הלכ ,מוציא סת פטור עד שיהא בו שיעור אבל זה שהוציא נימא
אחת לזריעה בהדיא גלי דעתיה דטרח ואחשביה:
 .ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 6ודאי מוציא לזריעה חייב וא 2על גב דלא אצנעיה מעיקרא
ומתניתי דבעי מצניע במוציא סת קאמר כגו לטלטלו מבית לבית דאינו חייב
אלא משו דאחשביה בהצנעתו וא תאמר כבר שנו בכלל גדול )עה (:כל שאינו
כשר להצניע אינו חייב אלא מצניע הא מצניע חייב הכא במאי עסקינ דאיצטרי,
למתנייה כגו שהצניעו האי מצניע לזרע או לדוגמא ושכח למה מצניעו והשתא
מפיק ליה סתמא לטלטלו מבית לבית:
 .‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 7כיו דשכח בשעת הוצאה שלא היה זכור בהצנעתו:
 .Â˙·˘ÁÓ ÂÏ ‰ÏË· 8ואי כא לא חשיבות מחשבת הצנעה ולא מחשבת
הוצאה:
 .Ï''Ó˜ 9דכל העושה סת על דעת הראשונה עושה ובחשיבותיה קמא קאי:
 .Ô˙ ‡Â‰˘ ÏÎ 10וסת משנה רבי מאיר:
 .˙¯‚Â¯‚Ó È˜ÂÙ‡Ï 11דשאר אוכלי :

22

רש"י

 .‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 12דמתני' בדעתיה תלינ כדקאמרת משו דעל דעת ראשונה
מחשבת ליה שיעורא:
 .Â˙È· ÏÎ ‡ÈˆÂ‰Ï ·˘ÈÁ 13בהוצאה אחת דלא אחשבה אלא א כ הוציא כולה
כאחד:
 .ÈÓ ÈÎ‰ 14דכי אפקא פורתא פורתא לא מיחייב:
 .‰È˙Ú„ ‰ÏË· 15ושיעורא דחשיב לאינשי חשיב:
 .Â¯ÂÚÈ˘Î ‡Ï‡ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ Ì„‡ ÏÎÂ 16ואע''פ שהוכשר לזה והצניעו:
 .˙¯‚Â¯‚Î 17איכא שיעורא לאכילה ולהוצאה וכ''ש לזריעה דשיעורא בכל
שהוא:
 .‰ÁÙ˙Â 18ועמדה על גרוגרת קוד הנחה:
 .‰ÏÎÂ‡Ï ‰ÈÏÚ ÍÏÓÂ 19והניחה מהו:
 .Ï''˙‡ 20בההיא אע''ג דעקירה והנחה לאו בחדא מחשבה הואי מיחייב:
 .'ÂÎ ‡Î‰ ÏÈÊ„ ‡Â‰ Ì˙‰ 21בשעת מחשבה ראשונה היה בו כשיעור למחשבתו
ושיעור למחשבה שניה הלכ ,מיצטרפי עקירה והנחה:
 .¯ÂÚÈ˘ ‰· ‰Â‰ ‡Ï ‰˜Ù‡„ ‡„ÈÚ· ‡Î‰ Ï·‡ 22למחשבה שניה של הנחה
ולא מצטרפי הנחה לעקירה:
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המצניע פרק עשירי

רמא

או דילמא 
כיו דאילו אישתיק ולא חשיב עליה 
מיחייב אמחשבה דזריעה,
השתא נמי  מיחייב;
וא תימצי לומר 
כיו דאילו אישתיק ולא חשיב עליה 
מיחייב אמחשבה דזריעה,
השתא נמי  מיחייב;
הוציא כגרוגרת לאכילה ,וצמקה,
ונמל ,עליה לזריעה,
מהו?
הכא ודאי כי אישתיק אמחשבה קמייתא  לא מיחייב;
או דילמא 
בתר השתא אזלינ  ,ומיחייב?
וא תימצי לומר 
בתר השתא אזלינ  ,ומיחייב;
הוציא כגרוגרת לאכילה,
וצמקה וחזרה ותפחה,
מהו?
יש דיחוי לעני שבת,
או אי דיחוי לעני שבת?
תיקו.
1

2

דף צא:

שבת

שתי הלח ולח הפני שיעור כגרוגרת;
ואמאי?
צא :לימא מדלעני * יוצא בכזית,
לעני שבת נמי בכזית.
הכי השתא?
הת 
מדאפקיה חו %לחומת העזרה  איפסיל ליה ביוצא,
אשבת  לא מיחייב עד דמפיק ליה לרשות הרבי;
הכא 
שבת וטומאה  בהדי הדדי קאתיי !?

3

4

5

בעא מיניה ¯·‡ מ¯· :ÔÓÁ
זרק כזית תרומה לבית טמא,
מהו?
למאי?
אי לעני שבת  כגרוגרת בעינ ,
אי לעני טומאה  כביצה אוכלי בעינ !?
לעול לעני שבת,
וכגו דאיכא פחות מכביצה אוכלי ,
והאי משלימו לביצה,
מאי?
מדמצטר 2לעני טומאה  מיחייב נמי לעני שבת,
או דילמא 
כל לעני שבת  כגרוגרת בעינ ?
אמר ליה :תניתוה:
‡·‡ ˘‡ ÏÂאומר:
6

7

8

רש"י

 .˜È˙˘‡ ÂÏÈ‡„ ÔÂÈÎ 1בה ,שניה אית בה שיעור לזריעה ומיחייב:
 .·ÈÈÁÈÓ ÈÓ ‡˙˘‰ 2הואיל ויש שיעור למחשבה אחרונה ובשיעור זה איכא
שיעורא למחשבה ראשונה ויותר:
 .·ÈÈÁÈÓ ‡Ï 3דהא בשעת הנחה ליכא שיעור למחשבה קמייתא:
 .‡˙˘‰ ¯˙· 4בתר מחשבה דהשתא אזלינ לעני הנחה:
 .ÈÂÁÈ„ ˘È 5מה שחסרה בינתי אילו אנחה בההיא שעתא לא מיחייב מי
אמרינ תורת דיחוי דנדחה לו מחיוב חטאת ובטלה לה עקירה וכי הדר תפחה
והניחה הוי הנחה בלא עקירה:
 .‰‡ÓÂË ÔÈÚÏ È‡ 6דמיבעיא ל ,א נטמא לטמא טומאת אוכלי או לאו כביצה
בעינ :
 .ÂÓÈÏ˘Ó È‡‰Â 7שנחה אצלו והשלימו וע''י הנחה זו נטמאו:
 .È‡Ó 8מדחשיב ה ,זריקה לעני טומאה חשיב נמי לעני שבת כאלו הוא
כגרוגרת ומיחייב או לא:

9

10

11

12

חזר והכניסו -
אינו חייב אלא כשיעורו.
פשיטא!?
אמר ‡·:ÈÈ
הכא במאי עסקינ ?
כגו שזרקו לאוצר ומקומו ניכר;
מהו דתימא?
כיו דמקומו ניכר  במילתיה קמייתא קאי;
קא משמע ל 
מדזרקיה לאוצר  בטולי בטליה.
13

14

15

משנה )ב(:
המוציא אוכלי ונתנ על האסקופה,
בי שחזר והוציא  ,בי שהוציא אחר  פטור,
מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת.
16

17

קופה שהיא מליאה פירות ונתנה על אסקופה החיצונה,
א 2על פי שרוב פירות מבחו  %פטור,
עד שיוציא את כל הקופה.
18

גמרא:
האי אסקופה מאי?
רש"י

 .˙¯‚Â¯‚Î Ô¯ÂÚÈ˘ 9א הוציא לרה''ר בשבת:
 .‡ÓÈÏ È‡Ó‡Â 10בכזית מיחייב דהא חשיבה הוצאה לעני איפסולי ביוצא דאי
אכליה הוא עובר בלאו דכל שבקודש פסול בא הכתוב לית לא תעשה על
אכילתו ואכילה בכזית:
 .‰¯ÊÚ ˙ÓÂÁÏ ıÂÁ 11להיק 2החיל שלפני עזרת נשי או לעזרת נשי שהיא
בחיל:
 .ÔÈÈ˙‡ È„„‰ È„‰· 12דעד דאתנח ונצטר 2ע השאר )לא קבל טומאתו מ
האויר דהא( לא הוי ביה שיעור:
 .‡ËÈ˘Ù 13כיו דלא זרעיה בטליה ממחשבה קמייתא והוה ליה ככל אד:
 .ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 14מתניתי בשלא נמל ,עליו בפירוש אלא שזרקו לאוצר ע
פירותיו וזהו ביטול מחשבה מדלא אצנעיה לחודיה ולמיתנייה איצטרי ,כגו
שמקומו ניכר שלא נתערב יפה ע השאר והרי הוא ניכר ביניה מ''ד כיו
דמקומו ניכר במילתא קמייתא קאי דהוה ליה כמא דאצנעיה לחודיה::
 15ה''ג ˜:‰ÈÏË· ÈÏÂË· ¯ˆÂ‡Ï ‰È˜¯Ê„Ó Ï''Ó
 .‰ÙÂ˜Ò‡‰ ÏÚ :'È˙Ó 16בגמרא מוקי לה באסקופה כרמלית:
 .˙Á‡ ˙·· Â˙Î‡ÏÓ 17עקירה ממקו חיוב והנחה במקו חיוב ]והכא[ הוה
ליה עקירה ממקו חיוב והנחה במקו פטור והדר עקריה ממקו פטור ואנחיה
במקו חיוב:
 .‡ÈˆÂÈ˘ „Ú 18כלומר אלא א כ הוציא בראשונה כל הקופה ובגמ' מפרש לה:
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רמב
אילימא  אסקופה רשות הרבי;
פטור?
הא קא מפיק מרשות היחיד לרשות הרבי!
אלא 
אסקופה רשות היחיד;
בי שחזר והוציא  ,בי שהוציא אחר 
פטור?
הא קא מפיק מרשות היחיד לרשות הרבי!
אלא 
אסקופה כרמלית,
והא קא משמע ל 
טעמא  דנח בכרמלית,
הא לא נח בכרמלית  מיחייב;
ומתניתי ג דלא כ·,È‡ÊÚ Ô
דתניא:
המוציא מחנות לפלטיא דר ,סטיו  חייב;
ו· È‡ÊÚ Ôפוטר.
1

2

3

4

5

7

6

דף צא:

שבת

עד שיוציא את כל הקופה;
טעמא  דכל הקופה,
הא כל הפירות  פטור,
אלמא קסבר 
אגד כלי שמיה אגד.
כ¯· ÔÁÂÈ Èלא דיקא.
דקתני )כא (:
ד
א 2על פי שרוב פירות מבחו;%
טעמא  דרוב פירות,
הא כל פירות א 2על גב דאגידא קופה מגואי  חייב;
אלמא קסבר 
אגד כלי לא שמיה אגד.
ואלא קשיא!?
 ‰È˜ÊÁמתר %לטעמיה,
ו¯· ÔÁÂÈ Èמתר %לטעמיה.
 ‰È˜ÊÁמתר %לטעמיה 
עד שיוציא את כל הקופה;
במה דברי אמורי?
בקופה מליאה קישואי ודלועי ,
אבל מליאה חרדל 
נעשה כמי שהוציא את כל הקופה ,וחייב.
¯· ÔÁÂÈ Èמתר %לטעמיה 
ה
א 2על פי שרוב פירות מבחו,%
ולא רוב פירות בלבד,
אלא אפילו כל הפירותו פטור,
עד שיוציא את כל הקופה.
10

קופה שהיא מליאה כו'.
אמר :‰È˜ÊÁ
לא שנו אלא בקופה מליאה קישואי ודלועי ,
אבל מליאה חרדל  חייב.
אלמא קסבר 
אגד כלי לא שמיה אגד.
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אפילו מליאה חרדל פטור.
אלמא קסבר 
אגד כלי שמיה אגד.
8

9

11

12

מיתיבי:
המוציא קופת הרוכלי ונתנה על אסקופה החיצונה,
א 2על פי שרוב מיני בחו  %פטור,
עד שיוציא את כל הקופה,
קא סלקא דעת  ,בצררי,
קשיא ל?!‰È˜ÊÁ
אמר ל ‰È˜ÊÁ ,
הכא במאי עסקינ ? באורנסי.
13

אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
מתניתי דלא כ ‰È˜ÊÁדיקא,
ודלא כ¯· ÔÁÂÈ Èדיקא.
כ ‰È˜ÊÁלא דיקא.
דקתני )כא (:

14

15

רש"י

 .¯''‰¯ ‰ÙÂ˜ÒÈ‡ ‡ÓÈ È‡ :'Ó‚ 1כגו גבוהה ט' ורחב ארבעה ורבי מכתפי
עליו דחזיא לרבי לכתופי כדאמר בפ''ק )ח:(.
 .„ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯ 2גבוהה י' ורחבה ד' כי חזר והוציאה ליחייב דאיכא עקירה
מרה''י והנחה ברה''ר:
 .˙ÈÏÓ¯Î ‰ÙÂ˜Ò‡ ‡Ï‡ 3מג' ועד ט' ]ולא ט' בכלל[ ואינה מקורה ורחבה ד':
 .·ÈÈÁÈÓ Á ‡Ï ‡‰ 4ואע''ג דהעבירו דר ,כרמלית ולא אמר מהל ,כעומד דמי
ואיכא הנחת גופו דהוי כהנחת חפ:%
 .˙ÂÁÓ 5רה''י:
 .‡ÈËÏÙ 6רה''ר:
 .ÂÈËÒ 7מקו מוק 2איצטבאות לישב והוא כרמלית דלא בקעיה ביה רבי
להדיא:
 .ÔÈÚÂÏÈ„Â ÔÈ‡Â˘È˜ 8שה ארוכי ועדיי יש מה בפני וכל מה דאגיד לגואי
כל דהו לאו הוצאה היא:
 .Ï„¯Á ‰‡ÈÏÓ Ï·‡ 9שהרי יש ממנו כול בחו %אע''פ שעל ידי הכלי הוא נאגד
לצד פני חייב דאגד כלי לא שמיה אגד לומר לא יצא כולו ועדיי אגדו בידו
בפני זהו לשו תלמוד^ לעני שבת כל כמה דלא נפיק ליה כוליה קרי ליה אגוד
דאגודו שיי ,לגבי רשות קמא:

מתיב ¯· ·:ÈÈ·‡ ¯· È·È
הגונב כיס בשבת  חייב,
16

רש"י

 .‡''„· 10דעד שיוציא את כל הקופה:
 .ÔÈ‡Â˘È˜ ‰‡ÈÏÓ· 11שה ממלאי בארכ את כל רוחב הקופה וכל כמה דלא
נפק כולה קופה לא נפיק אינהו:
 .‰ÈÓÚËÏ ı¯˙Ó ÔÁÂÈ '¯ 12תרתי קתני מתניתי לא זו א 2זו דסיפא ]מוכחא[
דקתני כל הקופה ולא קתני כל הפירות והכי קאמר א 2על פי שרוב הפירות
מבחו %או אפילו כל הפירות מבחו %נמי פטור עד שיוציא כל הקופה:
 .ÔÈÏÎÂ¯ 13מוכרי בשמי:
 .È¯¯ˆ· „''Ò˜ 14שהיה בה צרור של בשמי שחוקי דכי אפקה למקצת קופה
נפיק בההיא פורתא כמה צרורות כול וקתני פטור אלמא אגד כלי שמיה אגד:
 .ÈÒ¯Â‡· 15אגודות שרשי ארוכי או קנה או קילופה של קנמו שה ארוכי :
 .·ÈÈÁ ˙·˘· ÒÈÎ ·Â‚‰ 16בתשלומי ואע''פ שנדו בנפשו שכבר נתחייב
בגניבה בשעה שהגביה הכיס בבית הבעלי:
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רמג

שכבר נתחייב בגניבה קוד שיבא לידי איסור שבת;
היה מגרר ויוצא  פטור,
שהרי איסור גניבה ואיסור שבת באי כאחד;
ואי סלקא דעת  ,אגד כלי שמיה אגד 
קדי ליה איסור גניבה לאיסור שבת!?
אי דאפקיה דר ,פיו  הכי נמי,
הכא במאי עסקינ ?
דאפקיה דר ,שוליו.
צב .והאיכא מקו חלמה* ,
דאי בעי  מפקע ליה ושקיל!?
בנסכא.
וכיו דאיכא שנצי ,
מפיק ליה עד פומיה,
ושרי ושקיל ושנצי אגידי מגואי!?
דליכא שנצי .
ואיבעית אימא 
דאית ליה ,ומכרכי עילויה.
2

1

3

4

5

6

7

דף צב.

שבת

ו¯·‡ אמר :ביד  פטור ,בכלי  חייב!?
איפו:,
ביד חייב.
והתנ )כא א:א(:
פשט בעל הבית את ידו לחו,%
ונטל העני מתוכה,
או שנת לתוכה והכניס 
שניה פטורי !?
הת  למעלה משלשה,
הכא  למטה משלשה.
15

16

17

8

9

10

11

משנה )ג(:
המוציא בי בימינו ,בי בשמאלו,
בתו ,חיקו ,או על כתיפיו  חייב,
שכ משא בני קהת.
כלאחר ידו ,ברגלו ,בפיו ובמרפקו ,באזנו ובשערו,
ובפונדתו ופיה למטה,
בי פונדתו לחלוקו ובשפת חלוקו,
במנעלו בסנדלו  פטור,
שלא הוציא כדר ,המוציאי .
18

19

20

21

22

וכ אמר ¯·‡:
לא שנו אלא בקופה מלאה קישואי ודלועי ,
אבל מלאה חרדל  חייב.
אלמא קסבר 
אגד כלי לא שמיה אגד.
‡· ÈÈאמר:
אפילו מלאה חרדל  פטור.
אלמא קסבר 
אגד כלי שמיה אגד.
ק ‡· ÈÈבשיטתיה ד¯·‡,
ק ¯·‡ בשיטתיה ד‡·.ÈÈ
ורמי ד‡· ÈÈאד‡· ÈÈורמי ד¯·‡ אד¯·‡,
דאיתמר:
המוציא פירות לרשות הרבי,
‡· ÈÈאמר :ביד  חייב ,בכלי  פטור;
12

13

גמרא:
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחי  חייב,
שכ משא בני קהת.
ומשא בני קהת מנל ?
דכתיב )במדבר ג,כו(:
" ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן וְ ַעל ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ָס ִביב",
מקיש " ִּמזְ ּ ֵב ַח" ל" ִּמ ׁ ְש ָּכן",
מה " ִּמ ׁ ְש ָּכן"  עשר אמות,
אִּ " 2מזְ ּ ֵבח"  עשר אמות.
23

24

1

רש"י

14

רש"י

 .‡ˆÂÈÂ ¯¯‚Ó ‰È‰ 1שלא קנאה בהגבהה אלא בהוצאה מבית הבעלי:
 .¯ÂËÙ 2מתשלומי :
 .'ÂÎ ˙·˘ ¯ÂÒÈ‡ È¯‰˘ 3ובכתובות פרי ,אי דאפקיה לרה''ר איסור גניבה ליכא
דרשות הרבי לאו מקו קנייה היא ומוקי לה בצדי רה''ר אי נמי שצירו 2ידו
למטה מג' וקבלה:
 .˙·˘ ¯ÂÒÈ‡Ï ‰·È‚ ¯ÂÒÈ‡ ‰ÈÏ ÌÈ„˜ 4דכיו שהוציאו מקצתו קנה כל המעות
שמבחו %שיכול להוציאו דר ,פיו ולעני שבת מפטר דאגידי גבי רשות היחיד
על ידי הכלי:
 .ÂÈÏÂ˘ Í¯„ 5וכיו דלא מצי למשקל לא קני בהגבהתו:
 .‰ÓÏÁ ÌÂ˜Ó ‡ÎÈ‡ ‡‰ 6מקו התפירה שיכול לקרוע ולהוציא .חלמה
שולדורא כמו בהעור והרוטב )חולי קכג (.שאני עור דחלי:
 .Ú˜ÙÓ 7קורע:
 .‡ÎÒ· 8שה חתיכות ארוכות וכל זמ שמקצת בפני לא קנה:
 9ופרכינ  .ÔÈˆ˘ ‡ÎÈ‡„ ÔÂÈÎÂרצועות שקורי אשטולד'': %
 .ÏÈ˜˘Â ‰ÈÓÂÙ „Ú ‰ÈÏ ˜ÈÙÓ 10וכיו דמצי למשקלינהו קני ולעני שבת לא
מיחייב עד דמפיק להו לשנצי דעל ידו הוא אגוד לרה''י שהרי לא יצאו:
 .‰ÈÂÏÈÚ ÈÎ¯·ÓÂ 11שאי יכול להוציאו בלא שנצי :
 .'ÂÎ ‰È˙ËÈ˘· ÈÈ·‡ Ì˜ 12שניה חזרו בדבריה והחליפו:

 .·ÈÈÁ „È· 13משיצאו הפירות ואע''פ שגופו ברשות היחיד ולא אמרינ אגד
גופו שמיה אגד:
 .¯ÂËÙ ÈÏÎ· 14כל זמ שיש מקצת הכלי בביתו:
 .¯ÂËÙ „È· 15דאגד גופו שמיה אגד דידו בתר גופו גרירא בכלי חייב וקשיא
אתרוייהו למה שהחליפו שיטת :
 .'‚Ó ‰ÏÚÓÏ Ì˙‰ 16וטעמא משו דלא נח ולא משו אגד גופה:
 .'‚Ó ‰ËÓÏ ‡Î‰Â 17דליכא למיפטרי' משו הנחה דכמונח דמי:
 .˙‰˜ È· ‡˘Ó ÔÎ˘ :'È˙Ó 18בכת 2ישאו )במדבר ז( וימי ושמאל וחיק אורח
ארעא ובש רבינו יצחק בר יהודה מצאתי שאמר בש רב האי שמפורש
בתלמוד^ ירושלמי ופקודת אלעזר ב אהר הכה שמ המאור וקטורת הסמי
ומנחת התמיד ושמ המשחה ]שמ [ אחד בימי ]ושמ [ אחד בשמאל והקטורת
בחיקו והחביתי בכת:2
 .Â˜Ù¯Ó 19איישיל''א :
 .Â˙„ÂÙ 20אזור חלול:
 .‰ËÓÏ ‰ÈÙÂ 21אי דר ,הוצאה בכ ,אבל פיה למעלה דר ,הוצאה:
 .Â˜ÂÏÁ ˙Ù˘ 22שפה התחתונה:
 .'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ÈÂ‡˘Ó ‡ÈˆÂÓ‰ :'Ó‚ 23מעבירו באויר בידו ואינו על כתפו וגבוה
מ האר] %עשרה[ קאמר דאי במונח על כתפו מתניתי היא והא דתנ )לקמ ק(.
הזורק ד' אמות בכותל למעלה מעשרה כזורק באויר אלמא אי למעלה מעשרה
רשות הרבי דווקא זורק אבל מעביר חייב דילי 2מבני קהת במשכ :
 .'Â‚Â ÔÎ˘Ó‰ ÏÚ ¯˘‡ 24בקלעי החצר משתעי:
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רמד

שבת

ואנשי הוצל רובא דעלמא!?
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
אמר ¯· משו ¯·:‡ÈÈÁ È
אחד מבני הוצל שהוציא משוי על ראשו בשבת  חייב,
שכ בני עירו עושי כ .
ותיבטל דעת י אצל כל אד!?
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
צב :המוציא משוי על ראשו  פטור* ,
וא תאמר יא אנשי הוצל עושי כ ;
בטלה דעת אצל כל אד.

ומשכ גופיה מנל ?
דכתיב )שמות כו,טז(:

" ֶע ֶׂשר ַא ּמ ֹות א ֶֹר ְך ַה ָ ּק ֶר ׁש",
וכתיב )ש מ,יט(:
"וַ ִּי ְפר ֹׂש ֶאת ָהא ֶֹהל ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן",
ואמר ¯·:
משה רבינו פרשו,
מכא אתה למד 
גובה של לויי  עשר אמות;
וגמירי:
דכל טונא דמידלי במוטות 
תילתא  מלעיל,
ותרי תילתי  מלתחת,
אישתכח דהוה מידלי טובא.
ואיבעית אימא 
מארו ,
דאמר מר:
ארו  תשעה ,וכפורת  טפח,
הרי כא עשרה.
וגמירי:
דכל טונא דמידלי במוטות 
תילתא  מלעיל,
ז
ותרי תילתי  מלתחת,
אישתכח דלמעלה מעשרה הוה קאי.
וליגמר ממשה!?
דילמא משה שאני,
דאמר מר:
אי השכינה שורה 
ח
אלא על חכ ,גבור ועשיר.
2

3

משנה )ד(:
המתכוי להוציא לפניו ובא לו לאחריו  פטור;
לאחריו ובא לו לפניו  חייב.
באמת אמרו:
האשה החוגרת בסינר בי מלפניה ובי מלאחריה  חייבת,
שכ ראוי להיות חוזר;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :א 2מקבלי פתקי .
9

4

10

11

12

13

14

גמרא:
מאי שנא לפניו ובא לו לאחריו דפטור,
דלא אתעביד מחשבתו?
לאחריו ובא לו לפניו נמי,
הא לא אתעביד מחשבתו!?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
תברא,
מי ששנה זו לא שנה זו.
15

5

6

7

אמר ¯· משו ¯·:‡ÈÈÁ È
המוציא משאוי בשבת על ראשו  חייב,
שכ אנשי הוצל עושי כ .

דף צב:

ט

8

אמר ¯·‡:
ומאי קושיא?
דילמא לפניו ובא לו לאחריו ,היינו טעמא דפטור 
דנתכוו לשמירה מעולה,
ועלתה בידו שמירה פחותה;
לאחריו ובא לו לפניו ,היינו טעמא דחייב 
16

רש"י

 .Á·ÊÓ Û‡ 1גובהו י' אמות והוצר ,לסובבו בקלעי של י' אמות רחב ומה אני
מקיי וג' אמות קומתו )שמות כז( משפת סובב ולמעלה ומה אני מקיי וקומה ה'
דקלעי משפת מזבח ולמעלה כ ,מפורש בזבחי )נט (:שהיו הקלעי ט''ו
אמות:
 .„ÓÏ ‰˙‡ Ô‡ÎÓ 2דקס''ד שאר הלוי נמי גביהי כמשה:
 .ÏÈÚÏÓ ‡˙Ï˙ 3וכיו דמזבח י' אמות והוא נושא בכת 2כדכתיב )במדבר ז( ולבני
קהת לא נת )עגלות( וגו' והלוי י' אמות כי מדלו ליה תילתא למעלה מראשיה
או מכתיפו נמצא גבוה מ האר %קרוב לשליש של י' אמות דהוו טובא טפי יותר
מי' טפחי:
 .‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 4לא גביהי לוי ולאו ממזבח גמרינ דשמא לוי לא גביהי
אלא ז' אמות ואי משא דמזבח גבוה מ האר %אלא ב' או ג' טפחי ומארו
גמר לה ר' אלעזר:
 .È‡˜ 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ„ ÁÎ˙˘‡ 5טובא אפילו אי גובה של לוי אלא ג' אמות
כמונו הרי י''ח טפחי וארו אינו תלוי למטה מכתפותיה אלא ו' טפחי וב'
שלישי טפח אישתכח דגבוה י' ויותר:
 .‰˘ÓÓ ¯Ó‚ÈÏÂ 6שפרש המשכ ונמצא דגובה של לוי עשר אמות וניל2
מלוי נושאי המזבח:
 .¯Ó ¯Ó‡„ 7במסכת נדרי:
 .ÏˆÂ‰ È˘‡ 8היו נושאי כדי מי ויי על ראשיה ואי אוחזי אות בידי:

רש"י

 .ÂÈÙÏ ‡ÈˆÂ‰Ï ÔÈÂÎ˙Ó‰ :'È˙Ó 9כגו שצרר מעות בסדינו כדי שיהיו תלוי
לפניו ובא לו לאחריו:
 .¯ÂËÙ 10דלא נתקיימה מחשבתו וה''ל כמתעסק ולא מתכוי :
 .·ÈÈÁ ÂÈÙÏ ÂÏ ‡·Â ÂÈ¯Á‡Ï 11בגמ' מפרש טעמא:
 .¯ÈÒ 12כעי מכנסיי קטני וחוגרת אותו לצניעות וא תלתה בו שו דבר
להוציא ובא לו לצד אחר חייבת:
 .¯ÊÂÁ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ˘ 13דרכו להיות חוזר סביבותיה ומתחלתה ידעה שסופו
להתהפ:,
 .ÔÈ˜˙Ù ÈÏ·˜Ó Û‡ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ 14של מל ,למוסר לרצי א 2ה חייבי
בהוצאת אפילו לא נתקיימה מחשבת כגו הוציא על מנת לתת לר %זה ונתנו
לזה כ ,לשו רבותי ולבי מגמג:
 .ÂÊ ‰˘ ‡Ï ÂÊ ‰˘˘ ÈÓ :'Ó‚ 15ת''ק פטר בתרוייהו ותנא בתרא מחייב
בתרוייהו:
 .‰˙ÂÁÙ ‰¯ÈÓ˘ Â„È· ‰˙ÏÚÂ 16ואנ סהדי דלא ניחא ליה אבל סיפא כל שכ
דניחא ליה:
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המצניע פרק עשירי

רמה

דף צב:

שבת

דנתכוו לשמירה פחותה ,ועלתה בידו שמירה מעולה!
אלא מאי קושיא?
דיוקא דמתניתי קשיא,
המתכוי להוציא לפניו ובא לו לאחריו 
פטור )כא (;
הא לאחריו ובא לו לאחריו  חייב;
אימא סיפא:
יב
לאחריו ובא לו לפניו  חייב )כא (;
הא לאחריו ובא לו לאחריו  פטור!?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
תברא,
מי ששנה זו לא שנה זו.

וליטעמי,,
דקאמרי ליה אי אתה מודה 
מכלל דמחייב ¯·?‰„Â‰È È
והתניא:
לאחר ידו ורגלו  דברי הכל פטור!?
אלא,
לאחריו ובא לו לאחריו  דברי הכל חייב,
לאחר ידו ורגלו  דברי הכל פטור,
כי פליגי 
בפונדתו ופיה למטה,
מר מדמי ליה  לאחריו ובא לו לאחריו,
ומר מדמי ליה  לאחר ידו ורגלו.

אמר ¯· ‡˘:È
ומאייג קושיא?
דילמא לא מיבעיא קאמר;
לא מיבעיא לאחריו ובא לו לאחריו דחייב,
דאיתעבידא מחשבתו;
אלא אפילו לאחריו ובא לו לפניו  איצטריכא ליה,
סלקא דעת ,אמינא 
הואיל ולא איתעביד מחשבתו  לא ליחייב;
קא משמע ל 
דנתכוו לשמירה פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה 
דחייב.

באמת אמרו:
האשה כו'.
תנא:
כל באמת  הלכה היא.

1

2

ולאחריו ובא לו לאחריו  תנאי היא,
דתניא:
המוציא מעות בפונדתו ופיה למעלה  חייב;
פיה למטה 
¯· ‰„Â‰È Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי .
אמר לה ¯·:‰„Â‰È È
אי את מודי בלאחריו ובא לו לאחריו  שהוא חייב?
ואמרו לו:
ואי אתה מודה כלאחר ידו ורגלו  שהוא פטור?
אמר ¯·:‰„Â‰È È
אני אמרתי דבר אחד,
וה אמרו דבר אחד;
אני לא מצאתי תשובה לדבריה,
וה לא מצאו תשובה לדברי;
יד
מדקאמר להו אי את מודי 
לאו מכלל דפטרי ¯·?Ô
3

4

7

8

9

רבי יהודה אומר:
אף מקבלי פתקין.
תנא:
שכ לבלרי מלכות עושי כ .
10

משנה )ה(:
המוציא ככר לרשות הרבי  חייב;
הוציאוהו שני  פטורי ;
לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שני  חייבי ;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר.
11

12

גמרא:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·,
ואמרי לה אמר ‡·,ÈÈ
ואמרי לה במתניתא תנא:
זה יכול וזה יכול 
¯· ¯È‡Ó Èמחייב;
ו¯· ‰„Â‰È Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטרי.
13

14

15

5

6

רש"י

 .‡È˘˜ 'È˙Ó„ ‡˜ÂÈ„ 1דיוקא דמצינ למידק ממתני':
 .·ÈÈÁ„ ‡Â‰ ÂÈÙÏ ÂÏ ‡·Â ÂÈ¯Á‡Ï 2דעלתה בידו שמירה מעולה:
 .ÔÈ¯ËÂÙ ÌÈÓÎÁÂ 3שאי דר ,הוצאה בכ:,
 .„Á‡ ¯·„ È˙¯Ó‡ È‡ 4אי את מודי כו':
 .'‡ ¯·„ Â¯Ó‡ Ì‰Â 5אי אתה מודה כו':
 .‰„Â‰È È·¯ ·ÈÈÁÓ„ ÏÏÎÓ 6בתמיה הא ודאי דברי הכל פטור דלא מפקי אינשי
הכי:

רש"י

 .·ÈÈÁ ÏÎ‰ È¯·„ ÂÈ¯Á‡Ï ÂÏ ‡·Â ÂÈ¯Á‡Ï 7דיש מוציאי כ בשמירה פחותה:
 .¯ÂËÙ ÏÎ‰ È¯·„ Â„È ¯Á‡Ï 8דאי מוציאי כ :
 .ÂÈ¯Á‡Ï ‰Ï ÈÓ„Ó ¯Ó 9דשמירה פחותה היא ומר מדמי לה לאחר ידו דלא דמי
למוציא לאחריו דהת משתמרי ה מ הגנבי אבל אלו נופלי מאליה ואי
מוציאי כ :
 .ÔÎ ÔÈ˘ÂÚ ˙ÂÎÏÓ È¯Ï·Ï ÔÎ˘ 10בדעתו למוסר לזה ואי מוצאו ודבר המל,
נחו %ומצא אחר ומוסרו לו:
 .ÔÈ¯ÂËÙ ÌÈ˘ Â‡ÈˆÂ‰ :'È˙Ó 11כדילפינ בעשותה יחיד ולא שני:
 .ÌÈ·ÈÈÁ 12וטעמא מפרש בגמרא:
 .ÏÂÎÈ ‰Ê :'Ó‚ 13להוציאו לבדו וזה יכול להוציאו לבדו והוציאו שניה:
 .·ÈÈÁÓ Ó''¯ 14דלא דריש בעשותה להכי אלא לפטור יחיד שעשה בהוראת
ב''ד כדלקמ :
 .¯ËÂÙ ‰„Â‰È '¯Â 15דלאו אורחיה בהכי וסת מתני' ר' יהודה היא:
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המצניע פרק עשירי

רמו
זה אינו יכול וזה אינו יכול 
¯· ‰„Â‰È Èו¯· ¯È‡Ó Èמחייבי;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר.
זה יכול וזה אינו יכול 
דברי הכל חייב.

דף צג.

שבת

והוציאוהו שני  פטורי,
לכ ,נאמרַּ " :בעֲ ׂש ָֹת ּה",
יחיד שעשאה  חייב,
שני שעשאוה  פטורי .

1

2

תניא נמי הכי:
המוציא ככר לרשות הרבי  חייב;
הוציאו שני 
¯· ¯È‡Ó Èמחייב,
ו¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א לא יכול אחד להוציאו והוציאו שני  חייבי ,
וא לאו  פטורי;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר.
3

4

5

במאי קמיפלגי?
בהאי קרא:
"וְ ִאם נ ֶֶפ ׁשַ 12א ַחת ּ ֶתחֱ ָטא ִב ׁ ְשגָ גָ ה ֵמ ַעם ָה ָא ֶרץ,
ַּבעֲ ׂש ָֹת ּה" )ש(,

¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר 
תלתא מיעוטי כתיבי:
"נ ֶֶפ ׁש" " ּ ֶתחֱ ָטא"ַ " ,א ַחת" " ּ ֶתחֱ ָטא"ַּ " ,בעֲ ׂש ָֹת ּה" " ּ ֶתחֱ ָטא",
חד  למעוטי זה עוקר וזה מניח,
וחד  למעוטי זה יכול וזה יכול,
וחד  למעוטי זה אינו יכול וזה אינו יכול;
יח
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
חד  למעוטי זה עוקר וזה מניח,
וחד  למעוטי זה יכול וזה יכול,
וחד  למעוטי יחיד שעשאה בהוראת בית די ;
יט
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èלטעמיה דאמר:
יחיד שעשאה בהוראת בית די  חייב;
ו¯·?!¯È‡Ó È
מי כתיב  נפש תחטא ,אחת תחטא ,בעשותה תחטא?
תרי מעוטי כתיבי:
חד  למעוטי זה עוקר וזה מניח,
וחד  למעוטי יחיד שעשאה בהוראת בית די .
14

13

15
16

מנא הני מילי?
דתנו רבנ :
" ַּבעֲ ׂש ָֹת ּה" )ויקרא ד,כז(,
העושה את כולה ,ולא העושה את מקצתה.
כיצד?
שני שהיו אוחזי 
במלגז ולוגזי  ,בכרכר ושובטי  ,בקולמוס וכותבי ,
בקנה והוציאוהוטו לרשות הרבי,
יכול  יהו חייבי ;
תלמוד לומרַּ " :בעֲ ׂש ָֹת ּה",
העושה את כולה,
ולא העושה מקצתה* .
טז
בעיגול של דבילה והוציאוהו לרשות הרבי,
בקורה והוציאוהיז לרשות הרבי,
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א לא יכול אחד להוציאו,
והוציאוהו שני  חייבי ,
וא לאו  פטורי ;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א 2על פי שלא יכול אחד להוציאו,
7

6

8

9

צג.

10

11

רש"י

 . ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‰ÊÂ ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‰Ê 1דאורחייהו להוציא בשני בהא סבירא ליה
לרבי יהודה כרבי מאיר דחייב ורבי שמעו פוטר דילי 2מקראי כדלקמ :
 .ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‰ÊÂ ÏÂÎÈ ‰Ê 2והוציאו שניה דברי הכל חייב ולקמ מפרש הי
מינייהו חייב:
 3ה''ג  ·ÈÈÁÓ ¯È‡Ó '¯ ÌÈ˘ Â‰Â‡ÈˆÂ‰ול''ג פטור:
 .„Á‡ ÏÂÎÈ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ 4כלומר כל אחד ואחד:
 .Â‡Ï Ì‡Â 5אלא זה יכול וזה יכול פטור וממילא דבכי האי גוונא ר' מאיר
מחייב:
 .Ê‚ÏÓ 6פורק''א בת ג' שיניי ומהפכי בה תבואה בגור והוא מעמר דהוא אב
מלאכה:
 .ÔÈÊ‚ÂÏÂ 7מאספי השבלי :
 .ÔÈË·Â˘Â ¯Î¯Î· 8דהוא מיס ,כדאמר בפרק כלל גדול )לעיל עה( שובט הרי הוא
בכלל מיס:,
 .'ÂÎ Â‰Â‡ÈˆÂ‰Â ‰˜· 9וכל הנ ,זה יכול וזה יכול נינהו:
 .‰¯Â˜Â ÏÂ‚ÈÚ 10גדולי ה ואי אחד יכול להוציאו:
 .Â‡Ï Ì‡Â 11שיכול אחד להוציאו:

17

18

אמר מר:
זה יכול וזה אינו יכול 
דברי הכל חייב.
הי מנייהו מיחייב?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
זה שיכול,
דאי זה שאינו יכול  מאי קא עביד?
אמר ליה ¯· :‡ÂÓ‰
דקא מסייע בהדיה!?
אמר ליה:
19

רש"י

 .‡ËÁ˙ ˘Ù 12משמע נפש ולא נפשות:
 .¯˜ÂÚ ‰Ê ÈËÂÚÓÏ „Á 13מרשות הרבי:
 .ÁÈÓ ‰ÊÂ 14ברשות היחיד דכל כמה דלא כתיב אלא חד מיעוט מסתברא דהאי
הוא דממעט דהאי קעביד פלגא והאי פלגא וליכא חד דמסייע בכולהו:
 .„ÁÂ 15יתורא למעוטי א 2על פי דעבדי כי הדדי דהאי עביד כולה והאי עביד
כולה ומיהו זה יכול וזה יכול הוא דממעיט דלאו אורחיה למעבדה בתרי:
 .„ÁÂ 16יתורא למעוטי תו זה אינו יכול וזה אינו יכול דא 2על גב דאורחייהו
למיעבד בתרי מעטינהו:
 .„''· ˙‡¯Â‰· ‰˘Ú˘ „ÈÁÈ 17הורו ב''ד שחלב מותר והל ,היחיד ועשה על
פיה דאנוס הוא ורבי שמעו לטעמיה דאמר בהוריות יחיד שעשה בהוראת ב''ד
חייב:
 .È·È˙Î ÈËÂÚÈÓ È¯˙ 18נפש אחת חד מיעוטא הוא דאורחיה דקרא לאישתעי
הכי:
 .ÏÂÎÈ˘ ‰Ê 19דאיהו עבדה לכולה:
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רמז

מסייע אי בו ממש!
אמר ¯·  „È·Êמשמיה ד¯·‡:
א 2אנ נמי תנינא )זבי ד:ז(:
היה יושב על גבי המטה,
כ
וארבע טליות תחת ארבע רגלי המטה  טמאות,
מפני שאינה יכולה לעמוד על שלש;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמטהר;
היה רוכב על גבי בהמה,
כא
וארבע טליות תחת ארבע רגלי הבהמה 
טהורות,
מפני שיכולה לעמוד על שלש;
ואמאי? הא קמסייע בהדי הדדי,
לאו משו דאמרינ  מסייע אי בו ממש?
אמר ¯· :‡˙¯˜ÒÈ„Ó ‰„Â‰È
לעול אימא ל ,מסייע יש בו ממש 
ושאני הכא ,דעקרה לה לגמרי.
וכיו דזימני עקרה הא,
וזימני עקרה הא ,ליהוי כזב המתהפ!,
מי לא תנ )ש ד(:
זב שהיה מוטל על חמשה ספסלי  ,או על חמש פונדאות,
כב
לאורכ  טמאי ,
לרחב  טהורי ;
יש ,
ספק מתהפ ,עליה  טמאי !
1

2

צג:

3

4

5

7

אלא,
לאו משו דאמרינ  מסייע אי בו ממש!?
אמר ¯·  ÈÙÙמשמיה ד¯·‡:
א 2אנ נמי תנינא )ש ז(* :
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
כג
הסוס מטמא בידיו וחמור ברגליו,
שמשענת הסוס על ידיו וחמור על רגליו;
ואמאי? הא קא מסייע בהדי הדדי!
לאו משו דאמרינ  מסייע אי בו ממש?
אמר ¯· ‡˘:È
א 2אנ נמי תנינא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
רגלו אחת על הכלי ,ורגלו אחת על הרצפה,
רגלו אחת על האב  ,ורגלו אחת על הרצפה;
רואי כל שאילו ינטל הכלי ותינטל האב 
יכול לעמוד על רגלו אחת  עבודתו כשרה,
וא לאו  עבודתו פסולה;
ואמאי? הא קא מסייע בהדי הדדי!
לאו משו דאמרינ  מסייע אי בו ממש?
אמר ¯·:‡È
א 2אנ נמי תנינא:
קיבל בימי ושמאל מסייעתו  עבודתו כשרה;
ואמאי? הא קא מסייע בהדי הדדי!
לאו משו דאמרינ  מסייע אי בו ממש?
שמע מינה.
17

8

9

11

12

13
14

שבת

16

6

10

דף צג:

15

רש"י

 .˘ÓÓ Â· ÔÈ‡ 1מי שאינו אלא מסייע בדבר וא בא לעשותו לבדו אינו יכול אי
בו ממש ולא חשיב מידי ולא מיפטר איד:,
 .‡È˙ ÈÓ Ô‡ Û‡ 2דמסייע אי בו ממש:
 .‰È‰ 3זב יושב על גבי מטה:
 .˙ÂÈÏË '„Â 4טליתות:
 .'‚ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰ÏÂÎÈ ‰È‡˘ 5וכיו דזה אינו יכול וזה אינו יכול כל אחד ואחד
כולי מעשה עביד וגבי מדרס הזב בעינ שינשא רובו עליו בת''כ:
 .¯‰ËÓ ÔÂÚÓ˘ '¯Â 6ר' שמעו לטעמיה דאמר זה אינו יכול וזה אינו יכול נמי
אינו אלא כמסייע ופטור )ל''א דבעי שיעור זיבה לזה ושיעור זיבה לזה כלומר
רובו של זה מכביד על כל אחד ואחד ואפילו מסייע לא הוי(:
 .'‚ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰ÏÂÎÈ˘ ÈÙÓ 7הלכ ,כל אחד ואחד ה''ל רביעי ואינו אלא
מסייע וסתמא כר' יהודה דזה יכול וזה יכול קרי מסייע:
 .È¯Ó‚Ï ‰ÈÏ ‰¯˜Ú„ 8עוקרת הרגל מ האר %ואפי' מסייע לא הוי .ופרכינ ואי
טעמא משו דעקרה ליה כיו דזימני דעקרה האי וזימני עקרה האי ובכל ג'
איכא לספוקי שמא הכבידה עליה ולא עקרת לטמינהו מספק כזב המהפ ,על
ה' פונדאות דמטמינ ליה מספק:
 .˙Â‡„ÂÙ 9כמי חריטי כיסי ארוכי ונותני בה מעות ובלעז בריד''ש
וראויי לשמש שכיבה ע מלאכת שיושב עליה וה מלאות מעות ופותח
פיה ונוטל ואי צרי ,לומר לו עמוד ונעשה מלאכתנו:
 .ÔÎ¯Â‡Ï 10כגו שהיה שוכב על מיעיו או פרקד ואורכו מוטל על אורכ :
 .ÌÈ‡ÓË 11גרסינ במשנה דטהרות דיש לומר בכל אחת מה שנישא רובו עליו
פעמי על זו ופעמי על זו:
 .ÔÈ¯Â‰Ë Ô·Á¯Ï 12לפי שארכו מוטל על רחב ואי רובו נישא על אחת מה :
 .Ô˘È 13לו עליה לרחב :
 .ÍÙ‰˙ ˜ÙÒ 14על ארכו ונמצא כולו נשע על אחת מה :
 .˙Â‡ÓË 15דכל חדא איכא למימר על זו נתהפ ,אלמא מטמינ מספק והת נמי
אי משו עקירה הוא ניטמינהו מספיקא אלא לאו טעמא משו דכולהו הוו כל
חדא וחדא מסייע ואי בו ממש כ נראה בעיני משנה זו ורבותי גורסי לאורכ
טהורי ופירשו טעמא דלאורכ טהורי משו דאמרי שמא ביניה שכב ולא
עליה וקשיא לי א''כ לקולא תלינ ואמאי תני סיפא ספק נתהפ ,טמאי:

18

אמר מר:
זה יכול וזה יכול 
¯· ¯È‡Ó Èמחייב.
איבעיא להו:
בעינ שיעור לזה ושיעור לזה;
או דילמא 
שיעור אחד לכול?
¯·  ‡„ÒÁו¯· ;‡ÂÓ‰
חד אמר :שיעור לזה ושיעור לזה;
וחד אמר :שיעור אחד לכול .
19

אמר ¯·  ‡ÙÙמשמיה ד¯·‡:
א 2אנ נמי תנינא )ש(:
היה יושב על גבי מטה,
וארבע טליות תחת ארבע רגלי המטה 
רש"י

 .ÂÈ„È· ‡ÓËÓ ÒÂÒ‰ 16א הזב רוכב עליו וטלית תחת אחת מידיו של סוס
טמאה אבל תחת רגליו טהורה שאי משענתו על רגליו והא דתנ לעיל ד' טליות
תחת רגלי הבהמה טהורות לא כרבי יוסי:
 17כה העומד על גבי כלי או אב או שו דבר החוצ %בינו לבי הרצפה ועבד
עבודתו פסולה דכתיב ושרת ככל אחיו הלוי העומדי שתהא עמידתו כשאר
אחיו ותנא דבי ר' ישמעאל הואיל ורצפה מקודשת וכלי שרת מקודשי כו'
בזבחי:
 .Ï‡Ó˘ 18פסולה לעבודה כדאמר בפ''ק דחולי )כב (.כל מקו שנאמר אצבע
וכהונה אינו אלא ימי :
 .‰ÊÏ ¯ÂÚÈ˘ 19גרוגרת א אוכל הוא:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

המצניע פרק עשירי

רמח

טמאות,
מפני שאי יכולה לעמוד על שלש;
ואמאי? ליבעי שיעור זיבה לזה ושיעור זיבה לזה!?
לאו משו דאמרינ  שיעור אחד לכול ?
1

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
א 2אנ נמי תנינא )כא יג:ו(:
צבי שנכנס לבית,
ונעל אחד בפניו  חייב;
נעלו שני  פטורי ;
לא יכול אחד לנעול ונעלו שני  חייבי;
ואמאי? ליבעי שיעור צידה לזה ושיעור צידה לזה!
לאו משו דאמרינ  שיעור אחד לכול?
2
3

4

אמר ¯·:‡È
א 2אנ נמי תנינא:
השותפי שגנבו וטבחו  חייבי ;
ואמאי? ליבעי שיעור טביחה לזה ושיעור טביחה לזה!
לאו משו דאמרינ  שיעור אחד לכול?
5

אמרכד ¯· ‡˘:È
א 2אנ נמי תנינא:
שני שהוציאו קנה של גרדי  חייבי ;
ואמאי? ליבעי שיעור הוצאה לזה ושיעור הוצאה לזה!
לאו משו דאמרינ  שיעור אחד לכול?
אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
דילמא דאית ביה 
כדי לבשל ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה!?
א כ 
לישמעינ קנה דעלמא!?
מאי שנא דגרדי?
ודילמא 
דאית ביה  כדי לארוג מפה לזה וכדי לארוג מפה לזה!?
אלא,
מהא ליכא למשמע מינה.
6

7

דף צד.

שבת

אלא אימא:
חייבי ;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר.
משנה )ה(:
המוציא אוכלי פחות מכשיעור בכלי  פטור א 2על הכלי,
שהכלי טפלה לו;
את החי במטה  פטור א 2על המטה,
שהמטה טפלה לו;
את המת במטה  חייב.
וכ כזית מ המת ,וכזית מ הנבלה ,וכעדשה מ השר %
חייב;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר.
9

10

11

גמרא:
תנו רבנ :
כה
המוציא אוכלי כשיעור בכלי 
חייב על האוכלי  ,ופטור על הכלי;
וא היה כלי צרי ,לו 
חייב א 2על הכלי.
שמע מינה 
אוכל שני זיתי חלב בהעל אחד  חייב שתי?
אמר ¯· ˘˘˙:
הכא במאי עסקינ ?
צד .כגו * ששגג על האוכלי והזיד על הכלי.
מתקי 2לה ¯· ‡˘:È
והא א 2על הכלי קתני!?
אלא אמר ¯· ‡˘:È
כגו ששגג בזה ובזה,
ונודע לו ,וחזר ונודע לו.
ובפלוגתא ד¯· ÔÁÂÈ Èו¯·.˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
12

13

14

15

16

17

את החי במטה -
רש"י

תני תנא קמיה ד¯· :ÔÓÁ
שני שהוציאו קנה של גרדי  פטורי ;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמחייב.
כלפי לייא!?
8

רש"י

 .‰·ÈÊ ¯ÂÚÈ˘ 1שיכביד רובו עליו וצרי ,להיות כא ד' זבי:
 .ÂÈÙ· „Á‡ ÏÚ 2זו היא צידתו:
 .ÔÈ¯ÂËÙ ÌÈ˘ ÂÏÚ 3ור' יהודה הוא דפטר בשניה יכולי :
 .¯ÂÚÈ˘ 4צידת צבי לכל אחד ואחד אלא שמע מינה שיעור אחד לכול ומדר'
יהודה נשמע לר' מאיר בשניה יכולי דבהא לא פליגי:
 .ÔÈ·ÈÈÁ 5לשל תשלומי ד' וה':
 .È„¯‚ ‰˜ 6אורחא דמילתא והוא העולה ויורד בשתי:
 .‡ÓÏÚ„ ‰˜ 7שאינו עומד אלא להסקה דהוי שיעורו כעצי דאילו האי
שיעורו כדי אריגה:

 .‡ÈÈÏ ÈÙÏÎ 8כלפי היכא נהפ ,דבר זה הא רבי שמעו הוא דפטר שני
שהוציאוהו:
 .‰ËÓ· ÈÁ‰ ˙‡ :'È˙Ó 9וחי לא מיחייב על הוצאתו דהוא מקיל עצמו ונושא
עצמו:
 .˙Ó‰ ÔÓ ˙ÈÊÎ ÔÎÂ 10חייב א הוציא דהואיל ומטמא הוצאה חשובה היא
להציל עצמו מ הטומאה:
 .¯ËÂÙ ÔÂÚÓ˘ '¯Â 11אפילו במת של דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה וכל
מלאכה שאינה צריכה )לגופה( אלא לסלקה מעליו הוי מלאכה שאינה צריכה
לגופה דברצונו לא באה לו ולא היה צרי ,לה הלכ ,לאו מלאכת מחשבת היא
לר' שמעו :
 .ÈÏÎ‰ ÏÚ ¯ÂËÙÂ :'Ó‚ 12שהיא טפילה לאוכל:
 .ÈÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â 13להשתמש בו תשמיש אחר מקו שמוציאו ש:
 .·ÈÈÁ 14על כל אחד ואחד כי היכי דמיחייב ליה תרתי אתרתי הוצאות בהעל
אחד:
 .ÈÏÎ‰ ÏÚ „ÈÊ‰Â ÔÈÏÎÂ‡‰ ÏÚ ‚‚˘˘ 15ומאי חייב דקתני מיתה:
 .È˙˜ Û‡ ‡‰Â 16משמע שני חיובי שוי :
17
· .Ï''¯Â È''¯„ ‡˙‚ÂÏÙדאיפלוגי בידיעות מחלקות בפ' כלל גדול )לעיל עא(:
איפלוגי נמי רב ששת ורב אשי הכא רב ששת דלא מוקי לה הכי קסבר דאי
ידיעות מחלקות ורב אשי סבר ידיעות מחלקות:
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רמט

פטור אף על המטה.
לימא מתניתי ¯· Ô˙ Èהיא ולא ¯·,Ô
דתניא:
המוציא בהמה ,חיה ,ועו 2לרשות הרבי,
בי חיי ובי שחוטי  חייב;
¯· Ô˙ Èאומר:
על שחוטי  חייב ,ועל חיי  פטור,
שהחי נושא את עצמו.
אמר ¯·‡:
אפילו תימא ¯·,Ô
עד כא לא פליגי ¯· Ôעליה ד¯· Ô˙ È
אלא בבהמה חיה ועו ,2דמשרבטי נפשייהו;
אבל אד חי דנושא את עצמו  אפילו ¯· Ôמודו.
1

אמר ליה ¯· ‡„‡ ·¯ ‡ ‰·‰ל¯·‡:
והא דתנ )פסחי ד:ג(:
· ‡¯È˙· Ôמתיר בסוס;
ותניא:
· ‡¯È˙· Ôמתיר בסוס,
מפני שהוא עושה בו מלאכה שאי חייבי עליו חטאת;
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
· ‡¯È˙· Ôו¯· Ô˙ Èאמרו דבר אחד;
ואי אמרת דלא פליגי ¯· Ôעליה ד¯·,Ô˙ È
אלא בבהמה ,חיה ,ועו 2ומשו דמשרבטי נפשייהו,
מאי איריא · ‡¯È˙· Ôו¯·?Ô˙ È
והאמרת אפילו ¯· Ôמודו!?
כי אמר ¯· ÔÁÂÈ È
בסוס המיוחד לעופות.
ומי איכא סוס המיוחד לעופות!?
אי ,
כו
איכא דבי זיד .
2

3

שבת

ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
· ‡¯È˙· Ôו¯· Ô˙ Èאמרו דבר אחד!?
הת רמות רוחא הוא דנקיט להו,
דההוא פרדשכא דרתח מלכא עילויה,
ורהיט תלתא פרסי בכרעיה.
7

8

9

10

את המת במטה חייב;
וכן כזית מן המת וכו'.
אמר ¯·‡כז אמר ¯·,ÔÁÂÈ È
ו¯·כח  ÛÒÂÈאמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
צד :פוטר היה ¯· * ÔÂÚÓ˘ Èא 2במוציא את המת לקוברו.
אמר ¯·‡:
ומודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבמר לחפור בו וספר תורה לקרות בו 
דחייב.
פשיטא!
דאי הא נמי  מלאכה שאינה צריכה לגופה היא,
אלא מלאכה שצריכה לגופה ל¯·,ÔÂÚÓ˘ È
היכי משכחת לה!?
מהו דתימא?
עד דאיכא לגופו ולגופה,
כגו מר לעשות לו טס ולחפור,
ספר תורה להגיה ולקרות בו;
קא משמע ל .

4

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ומודה ¯· Ô˙ Èבכפות.

דף צד:

5

אמר ליה ¯· ‡„‡ ·¯  ‰˙Óל‡·:ÈÈ
והא הני פרסאי דכמא דכפיתי דמו,

11

12

13

14

ההוא שכבא דהוה בדרוקרא,
שרא ¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁלאפוקיה לכרמלית.
אמר ליה ¯·‡·¯„ ‰È¯· ¯Ó„ ‰ÂÁ‡ ÔÁÂÈ È
ל¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
כמא ? כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
אימר דפטר ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמחיוב חטאת,
איסורא דרבנ מיהא איכא!?
אמר ליה :האלהי!
דעיילת ביה את,
ואפילו ל¯· ,‰„Â‰È Èדמי קאמינא לרשות הרבי?
15

רש"י

6

רש"י

 .Â‰ÈÈ˘Ù ÈË·¯˘Ó„ 1משמטי כלפי מטה ומכבידי עצמ להשמיט מיד
הנושא :
 .ÒÂÒ· ¯È˙Ó 2למוכרו לגוי^ מפני שמלאכת הסוס א היה אד עושה אותה
אי חייב עליה חטאת דלרכיבה עומד והחי נושא את עצמו והא דאסרו למכור
בהמה גסה לגוי^ משו שאלה ומשו שכירות אסור וסוס אי נמי דמושיל ומוגר
לאו איסורא דאורייתא איכא שאי זו מלאכה אצל הסוס וגבי אזהרת שביתת
בהמה מלאכה כתיב':
 .ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡Â 3גרסינ :
 .Ô„‡ÈÈÂ È·„ 4של ציידי עופות שנותני על הסוס עופות כשה חיי כגו נ%
ומינו לצוד שאר עופות ולא משרבטי נפשייהו דלא קשירי והשתא נמי החי נושא
את עצמו ומשו הכי א''ר יוחנ ב בתירא ור' נת אמרו דבר אחד:
 .˙ÂÙÎ· 5בי עו 2בי אד:
 .ÂÓ„ È˙ÈÙÎ„ Ô‡ÓÎ 6שרוכבי מעוטפי בבגדי רחבי וג ה עצמ מעונגי
מהצג על האר:%

 .ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡Â 7גרסינ :
 .„Á‡ ¯·„ Â¯Ó‡ Ô˙ '¯Â ‡¯È˙· Ô· 8והא אמרת מודה ר' נת בכפות ואי משו
דאוקמינ בסוס המיוחד לעופות משו רבנ אוקמינ דפליגי עליה ולמימר
דאילו באד שניה שוי לפטור ואי בכפות מודה רבי נת היכי מתוקמא דב
בתירא כר' נת משו דחי נושא את עצמו הא ב בתירא מתיר אפילו למכור
לפרסיי דכמא דכפיתי דמו וכל האומות קרי להו גוי^ דסבר דכפות נושא את
עצמו:
 .‡ÁÂ¯ ˙ÂÓ¯ 9גסות הא דלא מסגו בכרעייה גסות הוא:
 .‡Î˘„¯Ù 10סרדיוט:
 .Â¯·Â˜Ï ˙Ó‰ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ· Û‡ 11ולא תימא לא פטר אלא במניחו לחו %דאי
צור ,לא לגופו של מוציא ולא לגופה של הוצאה דאפילו הוא צור ,המת פטור:
 .Â· ¯ÂÙÁÏ ¯Ó 12שהוא צור ,המוציא:
 .¯ÂÙÁÏÂ ÒË ÂÏ ˙Â˘ÚÏ ¯Ó 13מרה שנרצ 2פיו וצרי ,להושיב עליו כמי טס דק
שיהא ראוי לחפור:
:˙Â¯˜ÏÂ ‰È‚‰Ï 14
 .˙ÈÏÓ¯ÎÏ ‰È˜ÂÙ‡Ï 15שהיה מוטל בבזיו או בדליקה או בחמה ואי משו
טלטול מניח עליו ככר או תינוק:
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המצניע פרק עשירי

רנ

לכרמלית קאמינא!
גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה!
1

שבת

הנוטל צפרניו זו בזו או בשיניו,
וכ שערו וכ שפמו וכ זקנו,
וכ הגודלת וכ הכוחלת וכ הפוקסת,
לב
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמחייב חטאת;
ו ÌÈÓÎÁאוסרי משו שבות.
10
11

תנ הת )נגעי ז:ד(:
התולש סימני טומאה ,והכוה אתכט המחיה 
עובר בלא תעשה.
איתמר:
אחת משתי  חייב;
אחת משלש,
¯·  ÔÓÁאמר :חייב;
¯· ˘˘˙ אמר :פטור.
¯·  ÔÓÁאמר :חייב.
אהני מעשיו,
דאי משתקלא חדא אחריתי  אזלה לה טומאה.
¯· ˘˘˙ אמר :פטור.
השתא מיהת הא איתא לטומאה.
3

2

דף צד:

12

13

14

4

6

5

אמר ¯· ˘˘˙:
מנא אמינא לה?
דתנ )כא (:
וכ כזית מ המת וכזית מ הנבילה...
חייב;
הא חצי זית  פטור.
והתניא:
ל
חצי זית  פטור;
לא
ותניא:
חייב!
מאי לאו 
הא דתניא :חייב 
דאפיק חצי זית מכזית;
והא דתנ  :פטור 
דאפיק חצי זית ,מכזית ומחצה?
ו¯· ?!ÔÓÁ
אידי ואידי  חייב,
והא דתנ  :פטור 
דאפיק חצי זית ממת גדול.

גמרא:
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מחלוקת  ביד,
אבל בכלי  דברי הכל לג חייב.
פשיטא! זו בזו תנ !?
מהו דתימא?
¯· Ôבכלי נמי פטרי,
והא דקתני:
זו בזו  להודיע ,כחו ד¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
קא משמע ל .
15

16

ואמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מחלוקת  לעצמו,
אבל לחבירו  דברי הכל פטור.
פשיטא!
צפרניו תנ !?
מהו דתימא?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלחבירו נמי מחייב;
והא דקתני :צפרניו 
להודיע ,כח ד¯·;Ô
קא משמע ל .
17

18

19

7

8

וכן שערו כו'.
תנא:
לד
הנוטל מלא פי הזוג בשבת 
חייב.
וכמה מלא פי הזוג?
אמר ¯·  :‰„Â‰Èשתי.
20

21

9

רש"י
10

משנה )ו(:
רש"י

 .‰˘Ú˙ ‡Ï 1לאו דלא תסור כי הכא:
 .‰‡ÓÂË ÈÓÈÒ ˘ÏÂ˙‰ 2שתי שערות לבנות שהבהרת מטמאה בה :
 .‰ÈÁÓ‰ ˙‡ ‰ÂÎ‰Â 3מחית בשר חי והוא סימ טומאה בשאת והכוה זה לבטלה
משו מחיה ולטהרה:
 .‰˘Ú˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ 4דהשמר בנגע הצרעת )דברי כד(:
 .'·Ó „Á‡ 5שלא היו בה אלא שתי שערות ותלש האחד:
 .·ÈÈÁ 6דשקלא לטומאה שאי מטמאה בפחות מב' דהכי ילפינ לה בת''כ
שיער שני וחייב מלקות:
 .˙ÈÊÎÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ˜ÈÙ‡„ ·ÈÈÁ È˙„ ‡‰ Â‡Ï È‡Ó 7דשקליה ובצריה לשיעורא:
 .‰ˆÁÓÂ ˙ÈÊÎÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ˜ÈÙ‡„ ¯ÂËÙ È˙„ ‡‰Â 8דא 2על גב דמצמצ לשיעור
לאו מילתא היא ולא אמרינ אהני דאי שקיל מיניה פורתא תו ליתא לשיעורא:
 .ÏÂ„‚ ˙ÓÓ 9דלא אהני מידי:

 .Â¯Ú˘ ÔÎÂ :'È˙Óתולש שער ראשו בידיו:
 .˙Ï„Â‚‰ ÔÎÂ 11שערה:
 .˙ÏÁÂÎ‰ ÔÎÂ 12עיניה:
 .˙Ò˜ÂÙ‰ ÔÎÂ 13יש מרבותי אומרי מתקנת שערה במסרק או בידי' ויש
שמפרשי טחה כמי בצק על פניה וכשנוטלו מאדי הבשר:
 .·ÈÈÁÓ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 14בכול חטאת וחכמי אוסרי משו שבות וטעמא דרבי
אליעזר מפרש בגמרא משו מאי מיחייב:
 .„È· ˙˜ÂÏÁÓ :'Ó‚ 15בהא שנוטל בידו ולא בכלי הוא דפטרי רבנ שאי דר,
גזיזה בכ ,בחול:
 .Ô·¯ È¯ËÙ ÈÓ ÈÏÎ· ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 16דאי כא משו גוזז דלא שיי ,אלא בצמר
בהמה:
 .ÂÓˆÚÏ ˙˜ÂÏÁÓ 17בהא הוא דמחייב ר' אליעזר שיכול לאמ ידו לעצמו לתקנו
בלא כלי:
 .Â¯·ÁÏ Ï·‡ 18אי יכול לאמ את ידו ליטול יפה בלי כלי:
 .Ô˙ ÂÈ¯Ùˆ ‡ËÈ˘Ù 19של עצמו:
 .‚ÂÊ‰ ÈÙ ‡ÏÓ ÏËÂ‰ 20מלא ראש המספרי:
 .·ÈÈÁ 21בשבת לרבנ בכלי לר' אליעזר א 2ביד וזהו שיעורו:
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המצניע פרק עשירי

רנא

דף צה.

שבת

פוקסת משו טווה.
והתניא:
?
!
שתי
ולקרחה
אמרו ¯· Ôקמיה ד¯·:Â‰·‡ È
אימא 
וכי דר ,אריגה בכ?,
.
שתי
לקרחה
וכ
וכי דר ,כתיבה בכ?,
תניא נמי הכי:
וכי דר ,טויה בכ?!,
הנוטל מלא פי הזוג בשבת  חייב,
אלא אמר ¯·:Â‰·‡ È
וכמה מלא פי הזוג  שתי;
צה .לדידי מפרשא לי מיניה ד¯·* :‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :אחת.
כוחלת משו צובעת,
,
שחורות
מתו,
לבנות
במלקט

‡¯ÊÚÈÏ
ומודי  ÌÈÓÎÁל¯·È
גודלת ופוקסת משו בונה.
שאפילו אחת חייב;
וכי דר ,בני בכ?,
ודבר זה א 2בחול אסור,
אי ,
משו שנאמר )דברי כב,ה(:
כדדרש ¯·:‡ÈÒÓ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
"לֹא יִ לְ ַּב ׁש ּג ֶֶבר ִ ׂש ְמלַ ת ִא ּ ׁ ָשה".
"וַ ִּי ֶבן יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהים ֶאת ַה ֵּצלָ ע" )בראשית ב,כב(,
מלמד  שקילעה הקדוש ברו ,הוא לחוה,
תניא:
והביאה אצל אד,
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שכ בכרכי הי קורי לקלעיתא בניתא.
צפור שפירש רובה ,וציצי שפרשו רוב ,
ביד  מותר,
תניא:
בכלי  חייב חטאת.
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מי איכא מידי דבכלי  חייב חטאת,
גודלת ,כוחלת ,ופוקסת,
וביד  מותר לכתחלה!?
לעצמה  פטורה,
הכי קאמר:
לחברתה  חייבת.

פירשו רוב
וכ היה ¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר משו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
,
מותר
ביד 
אשה לא תעביר שרקלה על פניה,
בכלי  פטור אבל אסור;
מפני שצובעת.
לא פירשו רוב 
ביד  פטור אבל אסור,
תנו רבנ :
בכלי  חייב חטאת.
החולב ,והמחב ,%והמגב 
אמר ¯· :‰„Â‰È
כגרוגרת.
.
‡¯ÊÚÏ
·Ô
˘ÔÂÚÓ
הלכה È·¯Î
המכבד ,והמרב ,%והרודה חלות דבש,
שגג בשבת  חייב חטאת,
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הזיד ביו טוב  לוקה ארבעי,
והוא שפרשו כלפי מעלה ,ומצערות אותו.
דברי ¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
וכן הגודלת כו'.
אחד זה ואחד זה  אינו אלא משו שבות.
גודלת ,כוחלת ,ופוקסת,
משו מאי מחייבא?
אמר ¯· ÔÈ·‡ Èאמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
רש"י
10
גודלת משו אורגת,
 .˙·˙ÂÎ ÌÂ˘Óשמוליכה מכחול סביב העי כאד המולי ,קולמוס סביב
כוחלת משו כותבת,
האות:
11

1

2

3

4

5

7

6

8

12

13

14

15

16

17

18

9

19

1

10

11

רש"י

 .‡È˙ ‡‰Â 1בההיא ברייתא בסיפא ולקרחה שהזהירה תורה לא תשימו קרחה
)דברי יד( שתי הוי קרחה מכלל דפי הזוג לאו ב' שערות נינהו:
 .ÈÎ‰ ÈÓ ‡È˙ 2כרב יהודה דאמר שתי:
 .¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ 3באחת הוא חייב ולא בעינ מלא פי הזוג:
 .·ÈÈÁ ˙Á‡ 4שבאחת הוא מקפיד שלא יהא נראה כזק :
 .‰˘‡ ˙ÏÓ˘ 5ודר ,הנשי להקפיד על כ ,ולהתנאות:
 .ÔÈˆÈˆ 6כמי רצועות דקות הפורשות מעור האצבע סביב הצפור :
 .Ô·Â¯ Â˘¯ÈÙ˘ 7קרובי לינתק:
 .'ÂÎ È„ÈÓ ‡ÎÈ‡ ÈÓ 8כיו דבכלי חייב חטאת ביד איכא שבות גזירה אטו כלי:
 .‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ 9לצד הצפור התחילו לפרוש דקא מצערו ליה טפי:

 .‰ÂÂËשמתקנת שערה בי אצבעותיה ופושטתו כשהוא נכר ,ולשו השני
עושה מאותו בצק כמי חוט:
 .‰¯ÂËÙ ‰ÓˆÚÏ 12שאינה יכולה לבנות יפה ואי דר ,בני אלא אשה לחברתה
שרואה ועושה:
 .ÔÎÂ 13מילתא אחריתי דשבת לאיסורא:
 .˜¯Ò 14צבע אדו הוא הבא בקני שקורי טיפוניי'' :
 .ı·ÁÓ‰ 15המעמיד החלב בקיבה ול''נ מחב %עושה כמי כלי גמי ונות הקפוי
בתוכו ומי החלב שה נסיובי נוטפי ולועזי אות אנקייד''ש :
 .„·ÎÓ‰ 16את הבית:
 .ı·¯Ó‰Â 17במי להרבי %את האבק שלא יעלה:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ 18לקמיה מפרש טעמא דהרודה חלות דבש חייב משו תולש
)מחב %חייב משו בורר( ומכבד ומרב %משו בונה:
 .‰Ê „Á‡Â ‰Ê „Á‡ 19אחד שבת ואחד יו''ט:
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המצניע פרק עשירי

רנב

דף צה:

שבת

ונמצא הבית מתרב %מאליו.
אמר ליה :לאו אדעתאי.

¯·  ‡È¯Â‚ ¯· ÔÓÁאיקלע לנהרדעא,
בעו מיניה:
חולב משו מאי מיחייב?
אמר להו :משו חולב.
מחב %משו מאי מיחייב?
אמר להו :משו מחב.%
מגב משו מאי חייב?
אמר להו :משו מגב .
אמרו ליה :רב ,קטיל קני באגמא הוה.
אתא שאיל בי מדרשא,
אמרו ליה:
חולב חייב משו מפרק,
מחב %חייב משו בורר,
מגב חייב משו בונה.

7

תנא:
אשה חכמה מרבצת ביתה בשבת.
9

8

והאידנא דסבירא ל כ¯· ÔÂÚÓ˘ È
שרי אפילו לכתחלה.
10

משנה )ו(:
התולש מעצי %נקוב  חייב;
ושאינו נקוב  פטור;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר בזה ובזה.

2

11

3

4

גמרא:
רמי ליה ‡· ÈÈל¯·‡,
ואמרי לה ‡ÈÈÁלו ·¯ ¯· ל¯·:
תנ )כא (:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר בזה ובזה;
אלמא 
נקוב ל¯· ÔÂÚÓ˘ Èכשאינו נקוב משוי ליה;
ורמינהו:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
צה :אי בי נקוב לשאינו נקוב  *
אלא להכשיר זרעי בלבד!?
אמר ליה:
לכל מילי ¯· ÔÂÚÓ˘ Èכתלוש משוי ליה,
ושאני לעני טומאה  דהתורה ריבתה טהרה אצל זרעי,
שנאמר )ויקרא יא,לז(:
" ַעל ָּכל ז ֶַרע זֵר ּו ַע אֲ ׁ ֶשר יִ ָ ּז ֵר ַע".

המכבד ,המרב ,%והרודה חלות דבש,
שגג בשבת  חייב חטאת,
הזיד ביו טוב  לוקה ארבעי,
דברי ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מאי טעמיה ד¯·?¯ÊÚÈÏ‡ È
דכתיב )שמואל א יד,כז(:
או ָת ּה ְּבי ְַע ַרת ַה ְ ּד ָב ׁש",
"וַ ִּי ְט ּבֹל ֹ
וכי מה עני יער אצל " ְ ּד ָב ׁש"?
אלא לומר ל ,
מה יער  התולש ממנו בשבת  חייב חטאת,
א 2חלות דבש  הרודה ממנו בשבת  חייב חטאת.

12

13

‡ ¯ÓÈÓשרא זילחא במחוזא.
אמר :טעמא מאי אמור ¯·?Ô
דילמא אתי לאשויי גומות,
הכא ליכא גומות.
5

14

בעא מיניה ההוא סבא מ¯·:‡¯ÈÊ È
שורש כנגד נקב מה לי אמר ¯·?ÔÂÚÓ˘ È
אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי.
15

¯·‡ ˙ ‰‡ÙÒÂאשכחיה ל¯· ‡Èדקא מצטער מהבלא,
ואמרי לה ‡·¯„ ‰È¯· ‡˘È˘˜ ¯Ó
אשכחיה ל¯· ‡˘ Èדקא מצטער מהבלא,
אמר ליה :לא סבר לה מר להא דתניא:
הרוצה לרב %את ביתו בשבת 
מביא עריבה מלאה מי,
ורוח  %פניו בזוית זו ,ידיו בזוית זו ,רגליו בזוית זו,

6

רש"י

 .˙Â·˘ ÌÂ˘Ó 1דילמא כי כניס ליה מתמלאי הגומות שבבית מאליה והוי
בני :
 .‡Ó‚‡· È˜ ÏÈË˜ 2חות ,קני מ האג הוה לא ידע לפרש משנה:
 .˜¯ÙÓ 3כמו מפרק משאוי שפורק אוכל ממקו שנתכסה בו והוי תולדת דש
ואית דאמרי תולדה דקוצר ולא היא דלאו מחובר הוא אלא פקיד ועקיר וקאי
בעטיני הדד כתבואה בקשיה ולשו מפרק נמי לא שיי ,למימר אלא לשו תולש:
 .¯¯Â· 4אוכל מתו ,פסולת:
 .‡ÁÏÈÊ 5לרב %הבית ורצפת אבני היתה בכל העיר:
 .‡Ï·‰Ó 6שהיה אבק עולה ומרבה הבל:

רש"י

 .È‡˙Ú„‡ Â‡Ï 7לא הייתי זכור ורבותי פירשו לא סבירא לי:
 .‰ÓÎÁ ‰˘‡ 8אשת ת''ח או בת ת''ח ששמעה מאביה:
 .‰˙È· ˙ˆ·¯Ó 9רוחצת קיתוניות בזוית זו וכוסות בזוית זו:
 .ÔÂÚÓ˘ È·¯Î 10דדבר שאי מתכוי מותר והמרב %אינו מתכוי להדביק עפר
בגומא ולהשוות הבית אלא שלא יעלה אבק:
 .·ÈÈÁ ·Â˜ ıÈˆÚÓ ˘ÏÂ˙‰ :'È˙Ó 11דהוי כמחובר דיונק מ הקרקע ע''י הנקב
שמריח לחלוחית הקרקע ואפילו הנקב בדופנו:
 .ÌÈÚ¯Ê ¯È˘Î‰Ï ‡Ï‡ :'Ó‚ 12הזרועי בתוכו עצי %נקוב אינו מקבל הכשר
לטומאה ושאינו נקוב מקבל הכשר דתלוש הוא והא רבי שמעו קאמר ליה וה''ג
ר''ש אומר אי בי נקוב כו' דאילו לרבנ איכא טובא דהא מיחייבי אנקוב משו
שבת ופטרי אשאינו נקוב:
 .ÈÏÈÓ ÏÎÏ 13לשבת ולקנות במשיכה ולא בכס 2ולפרוזבול שאינו נכתב אלא
על הקרקע:
 .Ú¯ÊÈ ¯˘‡ 14כדר ,שאד מוציא לזריעה למעוטי מחובר כל דהו להכי אהני
זריעות יתירי דקרא ומיהו שאינו נקוב תלוש גמור הוא:
 .ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ ÈÏ ‰Ó 15מי מודה דהא במחובר הוא האי שורש ואי תלשו
לי' בשבת מיחייב:
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המצניע פרק עשירי

רנג

זימנא חדא אשכחיה דיתיב וקאמר:
ומודה ¯· ÔÂÚÓ˘ È
שא ניקב בכדי טהרתו.
אמר ליה:
השתא שורש כנגד נקב בעאי מינ,,
ולא אמרת לי ולא מידי,
ניקב בכדי טהרתו מיבעיא!?
אמר ‡·:ÈÈ
ואי איתמר להא ד¯·,‡¯ÈÊ È
הכי הוא דאיתמר:
ומודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èשא ניקב למטה מרביעית.
1

2

דף צו.

שבת

ניקב כמוציא זיתי 
טהור מלקבל בו זיתי,
ועדיי כלי הוא לקבל בו רימוני;
ניקב כמוציא רימוני 
טהור מכלו.
וא הוק 2צמיד פתיל 
עד שיפחת רובו.
17

3

18

19

20

21

4

לח

5

לז

אמר ¯·:‰
חמש מדות בכלי חרס:
ניקב כמוציא משקה 
טהור מלטמא גיסטרא,
ועדיי כלי הוא לקדש בו מי חטאת.
ניקב ככונס משקה 
טהור מלקדש בו מי חטאת,
ועדיי כלי הוא להכשיר בו זרעי;
ניקב כשורש קט 
טהור מלהכשיר בו זרעי,
ועדיי כלי הוא לקבל בו זיתי;

22

6

7

9

8

אמר ¯· :‡„ÒÁ
שמעתי כלי חרס שיעורו כמוציא רימו .
אמר ליה ¯·‡:
שמא לא שמעת אלא במוק 2צמיד פתיל.
והא ¯·‡ הוא דאמר:
מוק 2צמיד פתיל עד שיפחת רובו!?
לא קשיא* ,
הא  ברברבי,
והא  בזוטרי.

צו.

10

11

23

24

12

13

14

15

16

רש"י

 .ÔÈÓÈÊ 1פע אחרת:
 .·˜È Ì‡˘ 2העצי %בכדי טהרתו ושא נטמא נטהר בשבירה זו והיינו כמוציא
זית דתנ במסכת כלי )פ''ג מ''א( כלי חרס העשוי לאוכלי שיעורו כזיתי ומודה
ר' שמעו בהא דחשיב מחובר כל הזרעי שבתוכו דתו לא הוי כלי:
 .‡ÈÚ·ÈÓ Â˙¯‰Ë È„Î· ·˜È 3דהוה ל לספוקי ביה בהנ ,דלאו כנגד הנקב ואת
פשטת להו דכולהו מחובר נינהו:
 .‡¯ÈÊ È·¯„Ï ¯Ó˙‡ È‡ 4דמודה ר''ש בשו נקב:
 .¯Ó˙È‡„ ‡Â‰ ÈÎ‰ 5שא ניקב למטה מרביעית שאינו מחזיק רביעית מ הנקב
ולמטה דבציר מהכי לאו כלי הוא:
 .˙Â„Ó ˘ÓÁ 6גרסי':
 .‰˜˘Ó ‡ÈˆÂÓÎ 7נקב דק מאד שמשקה יוצא בו:
 .‡¯ËÒÈ‚ ‡ÓËÏÓ ¯Â‰Ë 8כלומר א כלי של הוא אינו נטהר בכ ,אבל א היה
שבר כלי והיה ראוי להשתמש בו דמקבל טומאה משנשבר כדתנ ה
וקרקרותיה ודופנותיה יושבי שלא מסומכי כו' באלו טרפות )חולי נד (:וניקב
שוב כמוציא משקה אינו טמא עוד משו תורת גיסטרא:
 .‡¯ËÒÈ‚ 9שבר כלי ולקמיה מפרש טעמא דאי שבר כלי חשוב להצניעו
משניקב ולומר הבא גיסטרא אחר ונניח תחתיו לקבל טי 2טי 2הנוט 2מזה אבל
א היה כלי של וניקב מעט אי מאבדי אותו אלא אומר הבא גיסטרא אחר
ונניח תחתיו:
 .˙‡ËÁ ÈÓ Â· ˘„˜Ï ‡Â‰ ÈÏÎ ÔÈÈ„ÚÂ 10כלומר א כלי של היה וניקב כמוציא
משקה עדיי כל תורת כלי עליו ואפי' לקדש בו מי חטאת באפר פרה דבעינ כלי
ראוי דכתיב )במדבר יט( מי חיי אל כלי וכ''ש שמקבל טומאה:
 .‰˜˘Ó ÒÂÎÎ ·˜È 11שא מושיבו על המי נכנס בתוכו דהיינו נקב רחב
קצת:
12
 .˙‡ËÁ ÈÓ Â· ˘„˜ÏÓ ¯Â‰Ëטהור לאו דוקא אלא כמו טהר יומא )ברכות ב(.
כלומר בטל לו מתורת כלי לעני מי חטאת:
 .ÌÈÚ¯Ê ¯˘Î‰ ÔÈÚÏ ‡Â‰ ÈÏÎ ÔÈÈ„ÚÂ 13הזרועי בתוכו דכתלושי נינהו ואפילו
לרבנ שאי נקב זה ראוי להריח לחלוחית הקרקע:
 .ÔË˜ ˘¯Â˘Î ·˜È 14הוי טפי מבכונס משקה:
 .ÌÈÚ¯Ê ¯È˘Î‰ÏÓ ¯Â‰Ë 15לרבנ דהוי עצי %נקוב:

אמר ¯· ‡:ÈÒ
שוני :
כלי חרס שיעורו בכונס משקה,
ולא אמרו מוציא משקה 
אלא לעני גיסטרא בלבד,
מאי טעמא?
אמר :ÔÓÁ ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Ó
לפי שאי אומרי 
הבא גיסטרא לגיסטרא.
25

27

26

28

אמר :‡ÏÂÚ
פליגי בה תרי אמוראי במערבא,
1

רש"י

 .ÌÈ˙ÈÊ Â· Ï·˜Ï ‡Â‰ ÈÏÎ ÔÈÈ„ÚÂ 16שהוא שיעור לטומאה בכל כלי חרס העשוי
לאוכלי סת כל זמ שלא יחדו לרימוני ומקבל עדיי טומאה:
 .ÌÈ˙ÈÊ Â· Ï·˜ÏÓ ¯Â‰Ë 17כלומר מלקבל עוד טומאה משו תורת סת כלי
חרס שהרי שיעור כזיתי וא היתה עליו טומאה נטהר ממנה:
 .ÌÈÂÓÈ¯ Â· Ï·˜Ï ‡Â‰ ÈÏÎ ÔÈÈ„ÚÂ 18שא יחדו שוב לרימוני מקבל טומאה
מכא ולהבא או א היה מיוחד לרימוני מתחילה לא נטהר:
 .ÌÂÏÎÓ ¯Â‰Ë 19משו כלי אלא א''כ מצניעו לגיסטרא יטמא בתורת גיסטרא:
 .ÏÈ˙Ù „ÈÓˆ Û˜ÂÓ ‰È‰ Ì‡Â 20והוא באהל המת אי טומאה נכנסת בו דר ,נקב
ומצי על כל מה שבתוכו:
 .Â·Â¯ ˙ÁÙÈ˘ „Ú 21דכל כלי פתוח כתיב )ש( דר ,פתח נכנסת לו טומאה ולא
דר ,נקביו:
 .ÏÈ˙Ù „ÈÓˆ Û˜ÂÓ· ‡Ï‡ 22שא ניקב כמוצא רימו אינו מציל:
 .È·¯·¯· 23ברובו:
 .È¯ËÂÊ 24כמוציא רמו בטל ליה מכלי:
 .ÔÈÂ˘ 25התנאי שוני ברייתא:
 .Ò¯Á ÈÏÎ 26דשיעור הראשו האמור בו לבטלו במקצת משו כלי:
 .‰˜˘Ó ÒÂÎÎ 27הוא דמבטל ליה מיהא מתורת מי חטאת ולא אמרו נקב
מוציא משקה חשוב נקב לכלי אלא לגיסטרא דהת ודאי אי נקבה הכי כמוציא
משקה משדא שדי ליה:
 .‡¯ËÒÈ‚ ‡·‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ 28אחרת לגיסטרא זו להניח תחתיה לקבל הטיפי
אבל כלי של חסי עליו ומשו נקב פורתא לא שדו ליה ומניחי גיסטרא
תחתיו:
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המצניע פרק עשירי

רנד

שבת

¯· ÔÈ·‡ È·¯· ÈÒÂÈ Èו¯·;‡„·Ê ¯· ÈÒÂÈ È
חד אמר :כמוציא רמו ;
וחד אמר :כשורש קט ;
וסימני:,
אחד המרבה ,ואחד הממעיט.
2

3

לט

אמר ¯·  ‡‰Î ¯· ‡ÈÁמשמיה ד¯·:¯ÊÚÏ‡ È
כלי חרס שיעורו כמוציא זיתי.
מ
ו ‰·¯„ ‰È¯· ‡˘È˘˜ ¯Óמסיי בה משמיה ד¯·:¯ÊÚÏ‡ È
והרי ה ככלי גללי ,וכלי אבני וכלי אדמה,
שאי מקבלי טומאה  לא מדברי תורה ,ולא מדברי סופרי;
ולעני צמיד פתיל  עד שיפחת רובו.
4

5

הדרן עלך המצניע

רש"י

 .‰· È‚ÈÏÙ 1בהכשר זרעי:
 .ÔÓÈÒÂ 2דלא תיטעי למימר חד אמר כמוציא זית:
 .'ÂÎ ÔÈÂÎÈ˘ „·Ï·Â ËÈÚÓÓ‰ „Á‡Â ‰·¯Ó‰ „Á‡ 3ברייתא היא )מנחות קי (.והיא
ל ,לסימ שאחד מ האמוראי ריבה לשער בגדול שבשלשת ואחד ממעט
לשער בקט שבשלשת ולא בבינוני כונס משקה ומוציא משקה ליכא למיטעי
בה לעני זרעי:
 .ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆÂÓÎ Â¯ÂÚÈ˘ 4ליטהר מטומאה:
 .ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎÎ ‡Â‰ È¯‰ 5משניקב כמוציא זית ואפילו יחדו לרמוני והא דתנ
כלי בעלי בתי שיעור כרמוני גבי כלי ע %תנינ לה במסכת כלי )פ'יז מ''א(:
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דף צו.

הזורק

רנה

פרק אחד עשר שבת

פרק אחד עשר  -הזורק
משנה )אב(:
הזורק מרשות היחיד לרשות הרבי,
מרשות הרבי לרשות היחיד  חייב.
מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבי באמצע 
¯· ‡·È˜Ú Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי .
כיצד?
שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות הרבי,
המושיט והזורק מזו לזו  פטור;
היו שתיה בדיוטא אחת 
המושיט  חייב ,והזורק  פטור;
שכ ,היתה עבודת הלוי,
שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבי,
מושיטי הקרשי מזו לזו אבל לא זורקי * .
1

2

3

4

דף צו:

וממאי דבשבת קאי?
דילמא בחול קאי,
ומשו דשלימא לה מלאכה,
אכה ָהיְ ָתה ַד ּיָם" וגו'!?
כדכתיב )ש,ז(" :וְ ַה ְּמלָ ָ
גמר  העברה העברה מיו הכפורי,
קול ַּב ּ ַמחֲ נֶה",
כתיב הכא )ש,ו(" :וַ ּיַעֲ ִביר ּו ֹ
וכתיב הת )ויקרא כה,ט(" :וְ ַהעֲ ַב ְר ָּת ׁש ֹו ַפר ְּתר ּו ָעה",
מה להל  ביו אסור,
א 2כא  ביו אסור.
13

5

6

87

9

צו:

גמרא:
מכדי זריקה תולדה דהוצאה היא,
הוצאה גופה היכא כתיבא?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
דאמר קרא )שמות לו,ו(:
קול ַּב ּ ַמחֲ נֶה",
"וַ יְ ַצו מ ׁ ֶֹשה וַ ּיַעֲ ִביר ּו ֹ
משה היכ הוה יתיב? במחנה לויה,
ומחנה לויה רשות הרבי הואי,
וקאמר להו לישראל:
לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו לרשות הרבי.
10

11

12

אשכח הוצאה,
הכנסה מנל ?
סברא היא 
מכדי מרשות לרשות הוא,
מה לי אפוקי ומה לי עיולי?
מיהו,
הוצאה  אב,
הכנסה  תולדה.
14

15

ומכדי,
אהא מיחייב ואהא מיחייב,
אמאי קרי לה האי אב ואמאי קרי לה האי תולדה?
נפקא מינה 
דאי עביד שתי אבות בהדי הדדי,
אי נמי ,שתי תולדות בהדי הדדי  מיחייב תרתי,
ואי עביד אב ותולדה דידיה  לא מיחייב אלא חדא.
16

17

ול¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדמחייב אתולדה במקו אב,
אמאי קרו לה אב ואמאי קרו לה תולדה?
ה ,דהואי במשכ חשיבא  קרי לה אב,
ה ,דלא הואי במשכ חשיבא  לא קרי לה אב.
אי נמי 
ה ,דכתיבא  קרי אב,
והאי דלא כתיבא  קרי תולדה.
18

רש"י

 .·ÈÈÁÓ ‡·È˜Ú È·¯ :'È˙Ó .˜¯ÂÊ‰ - ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù 1טעמא מפרש בגמרא:
 .'ÂÎ ˙Â‡¯ËÊÂÊ‚ È˙˘ „ˆÈÎ 2רבנ קאמרי להו:
 .˙Â‡¯ËÊÂÊ‚ 3זיזי היוצאי מ הכותל ומניחי עליה נסרי להל:,
 .ÂÊ „‚Î ÂÊ 4בשני צידי רה''ר וה רה''י שגבוהות י' ורחבות ד':
 .¯ÂËÙ 5שלא מצינו זריקה והושטה במלאכת המשכ מרה''י לרשות היחיד
ורחב רה''ר מפסיק ביניה שלא היתה עבודת הלוי כ ,להושיט קרשי מעגלה
לעגלה שבצדה אלא לעגלה שלפניה )ושלאחריה( שארבע עגלות היו לבני מררי
שהיו נושאי קרשי המשכ וה הולכי שתי כאחד זו בצד זו כדאמרינ בגמ'
וכשהיו פורקי את המשכ לטעו על העגלות היו מעמידי העגלות כדר,
הליכת שתי זו אצל זו סמו ,למשכ ושתי זו אצל זו לפניה דר ,הליכת
לאור ,רה''ר שהיו רוצי להל ,אחר עמוד הענ ההול ,לפניה ופורקי המשכ
היו מושיטי הקרשי לאות שעל שתי העגלות הסמוכות למשכ וה מושיטי
לאות שלפניה אבל מעגלה לעגלה שבצדה לא היו צריכי להושיט שהרי
שתיה סמוכות לפורקי המשכ :
 .˙Á‡ ‡ËÂÈ„· Ô‰È˙˘ ÂÈ‰ 6כלומר בעלייה אחת באור ,רה''ר על פני הבית ויש
הפסק רה''ר ביניה:
 .¯ÂËÙ ˜¯ÂÊ‰ 7הואיל ולמעלה מי' ולא מצינו זריקה מרה''י לרה''י דר ,רה''ר
במשכ לא באור ,ולא ברוחב:
 .·ÈÈÁ ËÈ˘ÂÓ‰Â 8שמצינו הושטה כיוצא בה למעלה מי' במשכ מרה''י לרה''י
וקצת אור ,רשות הרבי מפסיק ביניה:
 .ÌÈÂÏ‰ ˙„Â·Ú ‰˙È‰ ÍÎ˘ 9ומפרש ואזיל כיצד מצינו כזו בעבודת  .שבשתי
עגלות זו אחר זו ברשות הרבי פורקי משכ מושיטי לאות שעל העגלות
שאצל וה מושיטי לאלו שלפניה אבל לא זורקי שאי אות קרשי נזרקות
מפני כובד :
 .‰‡ˆÂ‰„ ‰„ÏÂ˙ ‰˜È¯Ê È„ÎÓ :'Ó‚ 10על כרחי ,תולדה היא דלא נמנית באבות
מלאכות ותולדה דהוצאה היא שאי ל ,לתתה תולדת אב אחר דמעי הוצאה
היא האמורה באבות מלאכות:
 .‡È‰ ‰''¯ ‰ÈÂÏ ‰ÁÓ 11שהיו הכל מצויי אצל משה רבינו:

והא דתנ )כא ג(:
הזורק ארבע אמות בכותל,
למעלה מעשרה טפחי  כזורק באויר,
19

20

1

רש"י

 .ÂÎ„È„ È''‰¯Ó 12מאהליכ:
 .‰È˙„È·Ú ‰ÈÏ ‡ÓÈÏ˘„ 13שהיה הנדבה כדי להשלי:
 .‡È‰ ‡¯·Ò 14להיות הכנסה תולדת הוצאה שהיא מעי לה כשאר תולדות
שהיא מעי מלאכות:
 .·ÈÈÁÈÓ È‡‰‡Â ·ÈÈÁÈÓ È‡‰‡ È„ÎÓ 15כדתנ )לעיל פ''א ב (.פשט העני ידו
לפני:
 .‰ÈÓ ‡˜Ù 16דכל אבות מלאכות:
 .˙Â·‡ È˙˘ 17דלא דמיי ושתי תולדות דשתי אבות:
 .'ÂÎ ‡''¯ÏÂ 18במסכת כריתות בפרק אמרו לו:
 .Ô˙„ ‡‰Â 19בפירקי :
 .Ï˙ÂÎ· 20כדמוקי לה בדבילה שמינה ונדבקת:
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הזורק

רנו

פרק אחד עשר שבת

למטה מעשרה טפחי  כזורק באר,%
והזורק באר %ארבע אמות  חייב;
זרק ארבע אמות ברשות הרבי,
מנל דמיחייב?
אמר ¯·:‰È˘‡È È
שכ אורגי יריעות זורקי מחטיה זה לזה.
אורגי  ,מחטי למה להו!?
אלא,
שכ תופרי יריעות זורקי מחטיה זה לזה.
ודילמא  גבי הדדי הוו יתבי ,מטו הדדי במחטי !
ודילמא א בתו ,ארבע הוו יתבי!?

מעביר ארבע אמות ברשות הרבי,
מנל דמחייב!?

2

17

אלא,
כל ארבע אמות ברשות הרבי 
גמרא גמירי לה.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מקושש 
ו
מעביר ארבע אמות ברשות הרבי היה.
במתניתא תנא:
ז
תולש היה.
¯· ‡ ·˜ÚÈ È·¯· ‡Áאמר:
ח
מעמר היה.

3

4

דף צו:

5

אלא אמר ¯· :‡„ÒÁ
שכ אורגי יריעות זורקי בוכיאר ביריעה.
והלא אוגדו בידו!?
בניסכא בתרא.
והא במקו פטור קאזלא!?
6

18

7

98

10

אלא,
שכ אורגי יריעות זורקי בוכיאר לשווליה .
ד
ודילמא שווליה גבייהוג הוו יתבי ,מטו הדדי בחיפא!
ודילמא  שלחופי הוו משלחפי!
ותו 
ה
מי שיילי מהדדי?
והתניא לודא:
אכ ּת ֹו אֲ ׁ ֶשר ֵה ּ ָמה ע ִ ֹׂשים" )שמות לו,ד(,
יש ִמ ְּמלַ ְ
יש ִא ׁ
" ִא ׁ
אכ ּת ֹו" הוא עושה ,ואינו עושה ממלאכת חבירו!
" ִמ ְּמלַ ְ
ותו 
ב

11

13

12

14

15

16

רש"י

 .¯ÈÂ‡· ˜¯ÂÊÎ 1ופטור דלא נח ברשות הרבי דאי רה''ר למעלה מעשרה
וברה''י נמי לא נח שאינו מקו מסוי שיהא רחבו ד' שהרי לא נח בראש הכותל
אלא בפניו:
 .ı¯‡· ˜¯ÂÊÎ 2דאויר רה''ר הוא וחייב וכיו דאויר רה''ר הוא ונח בכל דהו
מיחייב ורשותא לנפשיה לא הוי לא כרמלית ולא מקו פטור הואיל ובפניו נח
ולא נח בראשו שיהא מקו מסוי:
 .˙ÂÚÈ¯È È¯ÙÂ˙ 3מעשה רוק:
 .È„„‰ È·‚ 4בתו ,אמה אחת ואי צריכי לזרוק אלא להושיט:
 .ÔÈËÁÓ· È„„‰‡ ÂËÓ 5כשמותחי את החוט מכי זה את זה במחט:
 .¯‡ÈÎÂ· 6כלי שקנה של ערב נתו בו שזורקי בי שני דופני היריעה:
 .Â„È· Â„‚‡ ‡Ï‰Â 7חוט של ערב הוא אוחז והקנה נכר ,בחוט ואינו נשמט
ממנו:
 .‡¯˙· ‡ÎÒÈ· 8בחוט האחרו של קנה שהקנה נשמט מהחוט והבוכיאר נופל:
 .‡ÎÒÈ 9זריקה אחרונה של חוט לשו המיס:,
 .‡ÏÊ‡ ¯ÂËÙ ÌÂ˜Ó· ‡‰Â 10בי דופני היריעה ואי זה רשות הרבי אלא מקו
פטור דאי רחב ד':
 .Ô‰ÈÏ‡Â˘Ï 11אורגי יריעה אחרת ויש לו לזה שני:
 12ה''ג :ÔÈ·˙È ÂÂ‰ Ô‰È·‚ Ô‰ÈÏ‡Â˘ ‡ÓÏÈ„Â
 ^.‡ÙÁ· È„„‰‡ ÂËÓ 13אי גבייהו הוו יתבי מגיעי ידו של זה בשל זה בשפת
היריעה כשמותחי חוט הערב:
 ^.‡ÙÁ· 14כמו חפת חלוקו )יומא עז:(:
 .ÈÙÁÏ˘Ó ÂÂ‰ ÈÙÂÁÏ˘ 15לעול גבי הדדי הוו יתבי אלא שאי מכווני אלא זה
נמש ,לפני וזה לאחור:
 .Â¯È·Á ˙Î‡ÏÓÓ ‰˘ÂÚ ÔÈ‡Â 16שכול מוכני בכלי אומנות ולא הוצרכו
לישאול:

למאי נפקא מינה?
לכד¯·,
דאמר ¯·:
מצאתי מגלת סתרי בי ¯·,‡ÈÈÁ È
וכתוב ביה:
‡ ‰„Â‰È Ô· ÈÒÈאומר:
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת,
ואינו חייב אלא אחת;
אחת ותו לא?
והתנ )כא ז:ב(:
אבות מלאכות ארבעי חסר אחת;
והוינ בה:
מניינא למה לי?
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שא עשא כול בהעל אחד  חייב על כל אחת ואחת?
אימא  אינו חייב על אחת מה;
מרט סבר  הא מיהת לא מספקא,
ומר סבר  הא מיהת לא מספקא.
19

20

21

תנו רבנ :
מקושש זה צלפחד,
וכ הוא אומר )במדבר טו,לב(:
ש ָר ֵאל ּ ַב ִּמ ְד ָּבר,
"וַ ִּי ְהי ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
וַ ִּי ְמ ְצא ּו ִא ׁיש ְמק ׁ ֵֹש ׁש ֵע ִצים",

י

ולהל הוא אומר )ש כז,ג(ָ " :א ִבינ ּו ֵמת ַּב ִּמ ְד ָּבר",
רש"י

 .‰Â‰ ˙ÂÓ‡ '„ ¯È·ÚÓ 17לא תלש ולא עימר אלא העביר ד' אמות לכ ,נהרג:
 .¯ÓÚÓ 18תלושי ומפוזרי היו ועמר כדאמר )לעיל עג (:האי מא דכני 2מלחא
חייב משו מעמר:
 .ÌÈ¯˙Ò ˙ÏÈ‚Ó 19שהסתירוה לפי שאי כותבי הלכות:
 .˙Á‡ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â 20על כרחי ,לעני שוגג קאמר ולחטאת דבמזיד תרי
קטלי לא מקטלי ולהכי פרי ,והא אנ תנ כו':
 .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â 21מיתה יש בה אחת שאינו נהרג עליה ולא פירש
איזו היא והשתא לרב יהודה אי זו העברה שהרי נהרג מקושש עליה ולמתניתא
אי תולש באותו ספק:
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הזורק

רנז

צז.

פרק אחד עשר שבת

מה להל  צלפחד,
א 2כא  צלפחד,
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
אמר לו ¯·,‡·È˜Ú :‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È È
בי כ ,ובי כ ,אתה עתיד לית את הדי !
א כדברי  ,התורה כיסתו ואתה מגלה אותו!
וא לאו  אתה מוציא לעז על אותו צדיק! *
ואלא,
הא גמר גזירה שוה!?
גזירה שוה לא גמר.
אלא מהיכא הוה?
ממעפילי יא הוה.
1

3

2

4

כיוצא בדבר אתה אומר:
"וַ ִּי ַחר ַאף יְ הֹוָ ה ָּבם וַ ּיֵלַ ְך" )במדבר יב,ט(,
מלמד שא 2אהר נצטרע,
דברי ¯·;‡·È˜Ú È
אמר לו ¯·,‡·È˜Ú :‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È È
בי כ ,ובי כ ,אתה עתיד לית את הדי !
א כדברי  ,התורה כסתו ואתה מגלה אותו!
וא לאו  אתה מוציא לעז על אותו צדיק!
ואלא הכתיבָּ " :בם"!?
ההוא בנזיפה בעלמא.
תניא כמא דאמר :א 2אהר נצטרע,
דכתיב )ש,י(:

דף צז.

שנאמר )במדבר כ,יב(" :י ַַען לֹא ֶהאֱ ַמנְ ּ ֶתם ִּבי" וגו'.
ממאי דלקה?
דכתיב )שמות ד,ו(:

עוד ָה ֵבא נָא י ְָד ָך ְּב ֵח ֶיק ָך" וגו'.
לו ֹ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֹ
"וַ ּי ֶ

אמר ¯·‡ ואיתימא ¯·:‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
מדה טובה ממהרת לבא ממדת פורענות.
דאילו במדת פורענות כתיב )ש(:
ָדו ְמצ ַֹר ַעת ַּכ ּ ׁ ָשלֶ ג".
"וַ י ֹּו ִצ ָא ּה וְ ִה ּנֵה י ֹ
ואילו במדה טובה כתיב )ש,ז(:
רו",
ש ֹ
"וַ י ֹּו ִצ ָא ּה ֵמ ֵח ֹ
יקו וְ ִה ּנֵה ׁ ָש ָבה ִ ּכ ְב ָ ׂ
רו".
ש ֹ
" ֵמ ֵח ֹ
יקו" הוא ד" ׁ ָש ָבה ִ ּכ ְב ָ ׂ
6

7

"וַ ִּי ְבלַ ע ַמ ּ ֵטה ַאהֲ רֹן ֶאת ַמ ּט ָֹתם" )ש ז,יב(.
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
נס בתו ,נס.
8

מרשות היחיד לרשות היחיד כו'.
בעי ¯·:‰
למטה מעשרה פליגי,
ובהא פליגי 
יג
דמר סבר  אמרינ קלוטה כמה שהונחה דמיא,
יד
ומר סבר  לא אמרינ קלוטה כמה שהונחה דמיא,
אבל למעלה מעשרה  דברי הכל פטור,
ולא ילפינ זורק ממושיט;
או דילמא 
למעלה מעשרה פליגי,
ובהא פליגי 
דמר סבר  ילפינ זורק ממושיט,
ומר סבר  לא ילפינ זורק ממושיט,
אבל למטה מעשרה  דברי הכל חייב,
מאי טעמא?
אמרינ טו קלוטה כמה שהונחה דמיא?
9

"וַ ִּי ֶפן ַאהֲ רֹן ֶאל ִמ ְריָם וְ ִה ּנֵה ְמצ ָֹר ַעת",
תנא:
שפנה מצרעתו.
5

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
החושד בכשרי לוקה בגופו,
דכתיב )שמות ד,א(" :וְ ֵהן לֹא יַאֲ ִמינ ּו לִ י" וגו',
וגליא קמי קודשא ברי ,הוא דמהימני ישראל,
אמר לו:
ה  מאמיני בני מאמיני,
ואתה  אי סופ ,להאמי .
ה מאמיני.
דכתיב )ש,לא(" :וַ ּיַאֲ ֵמן ָה ָעם",
בני מאמיני.
דכתיב )בראשית טו,ו(:יב "וְ ֶהאֱ ִמן ַּביהֹוָ ה".
אתה אי סופ ,להאמי .
רש"י

 .‰Â˘ ‰¯ÈÊ‚ ¯ÈÓ‚ ‡‰ ‡Ï‡Â 1וא''כ לא כסתו התורה דהוה ליה כמפורש ומשני
רבי יהודה ב בתירא לא גמרה ואי אד ד ג''ש מעצמו:
 .‡Ï‡Â 2לרבי יהודה:
 .‰Â‰ ÔÎÈ‰Ó 3באיזו חטא מת דכתיב כי בחטאו מת:
 ^.ÔÈÏÈÙÚÓ„ 4ויעפילו לעלות וגו' שלא הרשיע כ''כ כחילול שבת:
 .Â˙Ú¯ˆÓ ‰Ù˘ 5קד ונתרפא:

10

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הא מילתא איבעיא ליה ל¯· ,‡„ÒÁ
ופשטה ניהליה ¯·  ‡ÂÓ‰מהא:
מרשות היחיד לרשות היחיד,
ועובר ברשות הרבי עצמה,
1

רש"י

 .˙Ú¯ÂˆÓ Â„È ‰‰Â 6היינו לוקה בגופו:
 .Â„È ‰‰Â ‰‡ÈˆÂÈÂ 7אחר היציאה מצורעת כשלג ובמדה טובה כתיב מחיקו
והנה שבה:
 .Ò ÍÂ˙· Ò 8לאחר שחזר ונעשה מטה בלע ולא כשהוא תני דלא כתיב
ויבלע תני אהר :
 .ËÈ˘ÂÓÓ ˜¯ÂÊ ÔÈÙÏÈ ‡ÏÂ 9שהיה בעבודת הלוי למעלה מעשרה מרשות
היחיד לרשות היחיד ורשות הרבי באמצע וסיפא דקתני הזורק פטור והמושיט
חייב דברי הכל היא:
 .È‚ÈÏÙ 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÓÏÈ„ Â‡ 10ומשו הכי פליגי ופטרי רבנ דאי כא אויר
רה''ר וזורק ממושיט לא ילפינ ורבי עקיבא ילי 2וסיפא רבנ קאמרי לה:
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הזורק

רנח

פרק אחד עשר שבת

¯· ‡·È˜Ú Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי;
מדקאמר ברשות הרבי עצמה 
פשיטא למטה מעשרה פליגי,
ובמאי?
אילימא  במעביר;
למטה מעשרה  הוא דמחייב,
למעלה מעשרה  לא מחייב?
והאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
המוציא משוי למעלה מעשרה  חייב,
שכ משא בני קהת!
אלא לאו  בזורק,
ולמטה מעשרה  הוא דמחייב,
למעלה מעשרה  לא מחייב,
ושמעטז מינה  בקלוטה כמה שהונחה פליגי?
שמע מינה.
2

3

4

ופליגא ד¯·,¯ÊÚÏ‡ È
דאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מחייב היה ¯· ‡·È˜Ú Èאפילו למעלה מעשרה,
והאי דקתני רשות הרבי עצמה 
להודיע ,כח ד¯·.Ô
ופליגא ד¯· ,È·ÂË ¯· ‰È˜ÏÁ
דאמר ¯· :È·ÂË ¯· ‰È˜ÏÁ
תו ,שלשה  דברי הכל חייב,
למעלה מעשרה  דברי הכל פטור,
משלשה ועד עשרה  באנו למחלוקת ¯· ‡·È˜Ú Èו¯·.Ô
תניא נמי הכי:
בתו ,שלשה  דברי הכל חייב,
למעלה מעשרה  אינו אלא משו שבות,
וא היו רשויות שלו  מותר;
משלשה ועד עשרה 
¯· ‡·È˜Ú Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי .
5

6

7

8

דף צז.

לימא תהוי תיובתיה ד¯·,
דאיתמר:
שני בתי בשני צדי רשות הרבי,
¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰אמר ¯· :אסור לזרוק מזה לזה;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :מותר לזרוק מזה לזה!?
ולאו מי אוקימנא לההיא 
כגו דמידלי חד ומתתי חד ,דזימני נפל ואתי לאתויי?
12

13

אמר ליה ¯·  ‡„ÒÁל¯· ,‡ÂÓ‰
ואמרי לה ¯·  ‡ÂÓ‰ל¯· :‡„ÒÁ
מנא הא מילתא דאמור ¯·:Ô
כל פחות משלשה  כלבוד דמי?
אמר ליה:
לפי שאי אפשר לה לרשות הרבי 
שתילקט במלקט וברהיטני.
אי הכי 
שלשה נמי!
ותו הא דתנ )סוכה א:ט(:
יז
המשלשל דפנות מלמעלה למטה וכו',
יח
מאי איכא למימר!?
הת היינו טעמא 
משו דהויא לה מחיצה שהגדיי בוקעי בה.
תינח  למטה;
למעלה  מאי איכא למימר!?
אלא,
כל פחות משלשה  כלבוד דמי 
הלכתא גמירי לה.
14

15

16

17

1918

20

21

תנו רבנ :
מרשות הרבי לרשות הרבי,

9

10

אמר מר:
א היו רשויות שלו  מותר.
11

רש"י

 .¯·ÂÚÂ 1גרסינ מרה''י לרה''י ועובר ברשות הרבי עצמה ולא גרסינ ברישא
הזורק:
 .¯ÊÚÏ‡ '¯ ¯Ó‡ ‡‰Â 2בהמצניע וילי 2ממשא בני קהת דארו :
 .˜¯ÂÊ· Â‡Ï ‡Ï‡ 3מיירי מתניתא כי מתניתי וקתני בברייתא עצמה ובהא הוא
דמחייב ר' עקיבא משו דנקלטה באוירו של רה''ר:
 .‰¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ 4דילי 2זורק ממושיט:
 .‰È˜ÏÁ ·¯„ ‡‚ÈÏÙÂ 5הא דר' אלעזר:
 .·ÈÈÁ ÏÎ‰ È¯·„ ‰˘Ï˘ ÍÂ˙ 6ואע''ג דלא נח מודו דכמונח דמי:
 .¯ÂËÙ 7דלא ילפינ זורק ממושיט:
 .˙˜ÂÏÁÓÏ Â‡· 8ובקלוטה כמה שהונחה:
 .˙Â·˘ ÌÂ˘Ó 9שזרק מרשותו לרשות חבירו ולאו משו הפסק רה''ר דהוא
הדי נמי א היתה אצלו עד שיערבו:
 .ÂÈ‰ Ì‡Â 10שתיה הרשויות שלו מותר לכתחילה:

רש"י

 .‰ÊÏ ‰ÊÓ ˜Â¯ÊÏ ¯ÂÒ‡ 11ואפילו ה שלו דאי משלו לשל חבירו לא הוה שרי
שמואל:
 .‡ÓÈ˜Â‡ ÈÓ Â‡Ï 12בעירובי :
 .„Á È˙˙ÓÂ „Á ÈÏ„Ó„ 13דמתו ,כ ,צרי ,לאמ ידו מגבוה לנמו ,או מנמו,
לגבוה טריד בה ודילמא לא זריק על הגג ונופל לרה''ר ואתי לאתויי ולהכי נקט
ואתי לאתויי דאילו משו נפילת רה''ר ליכא חיוב חטאת דמתעסק הוא אצל
הוצאה דלא נתכוו לזרוק לרה''ר:
 .ÈÓ„ „Â·ÏÎ 14דרשות שאינו גבוה ג' בטל אצל רה''ר:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ 15סברא היא:
 .¯˘Ù‡ È‡˘ ÈÙÏ 16להחליק רה''ר מגבשושית כאילו נלקטו במלקט ורהיטני
פלי''ינה בלע''ז וה בשני גווני כלי של ע %וברזל חד נעו %בתוכו ובה משוה
פני רוחב הקרש ומחליקה הלכ ,גבשושיות נמי רה''ר:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ 17אי מסברא אפילו ג' נמי:
 .Ï˘Ï˘Ó‰ 18מתחיל לארוג דופני הסוכה בערב כלפי מעלה ומשלשל ובא כלפי
מטה:
 .Ï˘Ï˘Ó 19מוריד א גבוהות מ האר %ג' טפחי פסולה הא פחות מג' כשרה
דאמרינ לבוד כמי שנכפ 2עליה ונשלמו עד למטה הכא לאו טעמא דתילקט
הוא נראה לי דהכי גרסינ מאי איכא למימר:
 .‰· ÔÈÚ˜Â· ÌÈÈ„‚‰˘ ‰ˆÈÁÓ ‰Ï ‡ÈÂ‰„ ÌÂ˘Ó Ì˙‰ 20ובפחות משלשה ליכא
בקיעת גדיי:
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏ ÁÈ˙ 21למעלה היכא דאמרינ לבוד למעלה
בכמה דוכתי כגו מקיפי ג' חבלי דעירובי )טז (:וכגו שהרחיק את הסיכו ,מ
הדפנות ג' טפחי פסולה )סוכה יז:(.
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הזורק

רנט

פרק אחד עשר שבת

ורשות היחיד באמצע,
¯· Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי .
¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרווייהו:
לא חייב ¯· Èאלא ברשות היחיד מקורה,
דאמרינ  :ביתא כמא דמליא דמי.
אבל שאינו מקורה  לא.
אמריט ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחייב היה ¯· Èשתי,
אחת  משו הוצאה,
ואחת  משו הכנסה.
1

2

צז:

יתיב ¯· ‡„ÒÁכ וקא קשיא ליה:
למימרא דמחייב ¯· Èאתולדה במקו אב,
והתניא:
¯· Èאומר:
" ְ ּד ָב ִרים"ַ " ,ה ְ ּד ָב ִרים"ֵ " ,א ּ ֶלה ַה ְ ּד ָב ִרים" )שמות לה,א(,
אלו שלשי ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסיני!?
אמר ליה ¯· :ÛÒÂÈ
מר אד¯·Èכא מתני לה,
וקשיא ליה ד¯· Èאד¯·,È
אנ אד¯· ‰„Â‰È Èמתנינ  ,ולא קשיא ל ,
דתניא:
מרשות היחיד לרשות הרבי,
ועבר ארבע אמות ברשות הרבי,
¯· ‰„Â‰È Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי .
3

*

4

5

6

7

8

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחייב היה ¯· ‰„Â‰È Èשתי,
אחת  משו הוצאה,
ואחת  משו העברה;
דאי סלקא דעת ,חדא הוא דמחייב 
מכלל ד¯· Ôפטרי לגמרי?
הא אפיק לה מרשות היחיד לרשות הרבי!
9

רש"י

 .ÈÏÓ„ Ô‡ÓÎ 1מתו ,שהוא חוש ,ומלא הבלא:
 .‰¯Â˜Ó ÂÈ‡˘ Ï·‡ 2כגו חצר:
 .‰ÈÏ ‡È˘˜ ‡˜Â 3בהא דאגמריה רביה:
 .ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„‰ ÌÈ¯·„ 4גבי שבת דכתיב בויקהל אלה הדברי אשר
צוה וגו' דברי משמע תרי ה''א מרבי חד הא תלת אלה בגימטריא תלתי ושש
אלו ל''ט כו' ומניינא למה לי על כרחי ,לדעת כמה חטאות אד מתחייב בהעל
אחד על השבת ואי מחייב אתולדה במקו אב בהעל אחד הוו להו טובא:
 .ÛÒÂÈ ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 5לרב חנא:
 .‰Ï È˙Ó ¯Ó 6להא דרב יהודה אמר שמואל מחייב היה רבי שתי אהא דרבי:
 .È·¯„‡ È·¯„ ‰ÈÏ ‡È˘˜Â 7רב יהודה לאו אהא אמרה אלא אדר' יהודה מתני
לה ולא קשיא ליה דלא אשכח בעלמא דפטר ר''י אתולדה במקו אב:
 .¯''‰¯· ˙ÂÓ‡ '„ ¯·ÚÂ ¯''‰¯Ï È''‰¯Ó 8קוד שתנוח דאיכא תרתי הוצאה
וזריקה ארבע אמות:
 9ה''ג  .‰¯·Ú‰ ÌÂ˘Ó ˙Á‡Âורבנ פטרי אהעברה משו דלא סבירא לה קלוטה
כמה שהונחה ותהוי כמי שהונחה משיצתה בפתח וחזרה ונעקרה ונחה לסו 2ד'
אבל חייב הוא משו הוצאה:

דף צז:

ממאי?
דילמא לעול אימא ל ,
¯· ‰„Â‰È Èחדא הוא דמחייב,
ו¯· Ôפטרי לגמרי,
והיכי משכחת לה?
כגו דאמר  עד דנפקא ליה לרשות הרבי תנוח.
ובהא קמיפלגי 
ד¯· ‰„Â‰È Èסבר 
אמרינ קלוטה כמה שהונחה,
ואיתעבידא ליה מחשבתו;
ו¯· Ôסברי 
לא אמרינ קלוטה כמה שהונחה,
ולא איתעבידא ליה מחשבתו,
אבל אתולדה במקו אב 
לא מחייב ¯·?!‰„Â‰È È
לא סלקא דעת,,
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èמוסי 2א 2השובט והמדקדק;
אמרו לו:
שובט  הרי הוא בכלל מיס,,
מדקדק  הרי הוא בכלל אורג;
מאי לאו  דעבדינהו לתרווייהו בהדי הדדי,
ושמע מינה 
מחייב היה ¯· ‰„Â‰È Èאתולדה במקו אב?
10

1211

13

14

ממאי?
דילמא לעול דעבדה להא לחודה והא לחודה,
ו¯· ‰„Â‰È Èאתולדה במקו  אב לא מחייב,
ובהא קמיפלגי 
ד¯· ‰„Â‰È Èסבר  הני אבות נינהו;
ו¯· Ôסברי  הני תולדות נינהו;
תדע  דקתני:
¯· ‰„Â‰È Èמוסי;2
אי אמרת בשלמא  אבות 
מאי מוסי ?2מוסי 2אבות;
אלא אי אמרת תולדות 
מאי מוסי?!2
15

רש"י

 .Â˙·˘ÁÓ ‰ÈÏ „È·Ú˙È‡Â 10שנחה ביציאתה מיד הלכ ,חייב משו הוצאה אבל
משו העברה לא מחייב ואע''ג דחשיב ליה כמה שהונחה ונעקרה והונחה משו
דהויא תולדה במקו אב:
 .Ë·Â˘‰ Û‡ 11ע שאר אבות מלאכות להא דאמר דלכ ,נמנו שא עשא
בהעל א' חייב על כל א' וא':
 .Ë·Â˘ 12מכרכר בכרכר:
 .˜„˜„ÓÂ 13לאחר שמתח החוט של ערב מכה בכרכר בב' וג' מקומות וי''מ
מדקדק משוה האריגה כשיש שני חוטי כרוכי זה ע זה ומובדלי מ השאר
משוה אות בכרכר או במחט:
 .Â‰ÏÂÎÏ Â‰È„·Ú„ Â‡Ï È‡Ó 14שובט ומדקדק בהדי שאר מלאכות דהא מוסי2
קתני ומיס ,ואורג נמנו ע אבות מלאכות ואלה תולדותיה' כדקתני שובט בכלל
מיס:,
 .ÛÈÒÂÓ È‡Ó 15הרי לא נמנו אלא אבות:
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הזורק

רס

פרק אחד עשר שבת

איתמר נמי:
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
לא חייב ¯· ‰„Â‰È Èאלא אחת.
אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
ולמאי דסליק אדעתי מעיקרא 
דמחייב היה ¯· ‰„Â‰È Èשתי,
אי להכא קבעי לה  להכא לא קבעי לה,
אי להכא קבעי לה  להכא לא קבעי לה!?
אמר ליה:
באומר כל מקו שתרצה תנוח.
1

דף צח.

צח .ארבע אמות  חייב* ,
פחות מארבע אמות  פטור.
מאי קא משמע ל ?
הא קא משמע ל  רשויות מצטרפות,
ולאכב אמרינ  קלוטה כמה שהונחה.

2

3

פשיטא 
נתכוו לזרוק שמנה ,וזרק ארבע 
הרי כתב ש משמעו ;
נתכוו לזרוק ארבע ,וזרק שמנה,
מהו?
מי אמרינ  הא אפיק ליה;
או דילמא 
היכא דבעי הא לא נח?
ולאו היינו דאמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘,È
ואמר ליה:
באומר כל מקו שתרצה תנוח?
ודקאמרת הרי כתב ש משמעו ,
מי דמי?
הת  כמה דלא כתיב ש  לא מכתיב ליה שמעו ,
הכא  כמה דלא זריק ארבע  לא מיזדרקי ליה תמני!?
4

5

6

7

תנו רבנ :
הזורק מרשות הרבי לרשות הרבי,
ורשות היחיד באמצע,

9

10

11

אמר ¯· ˘‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓ
אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  ‡Â‰אמר ¯·:
המעביר ארבע אמות ברשות הרבי מקורה  פטור,
לפי שאינו דומה לדגלי מדבר.
איני?
והא עגלות דמקורות הויי ,
ואמר ¯· משו ¯·:‡ÈÈÁ È
עגלות 
תחתיה  ,וביניה  ,וצדיה רשות הרבי!?
כי קאמר ¯·  בדראתא.
12

14

13

15

17

16

18

מכדי,
אורכא דעגלה כמה הואי? חמש אמי ,
פותיא דקרש כמה הואי? אמתא ופלגא,
כמה מותיב? תלתא;
פש להו כג פלגא דאמתא,
כי שדי ליה מר ביני וביני 
כלבוד דמי!?
מי סברת קרשי אפותייהו הוה מנח להו?
אחוד מנח להו.
סו 2סו,2
19

20

21

22

8

רש"י

 .'ÂÎ ‡˙Ú„‡ ˜ÏÒ„ È‡ÓÏÂ 1נהי נמי דמיחייב אתולדה במקו אב הכא לאו
תרתי איכא דאי להכא לסו 2ד' בעי לה דתנוח הכא לא מיחייב אהעברת ד' דלא
עבר מתחלת לסו 2ד' ברה''ר אלא אהוצאה לחודיה הוא דמיחייב והוצאה אריכא
הוא דעבד:
 .‡Î‰Ï È‡Â 2אצל היציאה קבעי לה דתנוח הכא לסו 2ד' לא בעי לה דתנוח
וליתא לזריקה ד' ולא מיחייב לה דבעינ עקירה מתחילת ד' ברה''ר והנחה לסו2
ד' ברה''ר והכא ע יציאת הפתח הא לא נח והעביר לסו 2ד' דניחייב אתרווייהו
ומיהו אהוצאה הוא דמתחייב דנתקיימה מחשבתו דהא נח ברה''ר:
 .ÁÂ˙ ‰ˆ¯˙˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ ¯ÓÂ‡· 3וכיו דלא איכפת ליה הויא ליה קיו
מחשבה בתרווייהו:
 .ÔÂÚÓ˘Ó Ì˘ ·˙Î È¯‰ 4דתנ לקמ בפ' הבונה )לקמ קג( דחייב בב' אותיות
וא 2על פי שנתכוי למלאכה גדולה:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡· ‰ÈÏ ¯Ó‡Â 'ÂÎ ‰ÈÈÓ ÈÚ·„ ÂÈÈ‰ Â‡ÏÂ 5הא לא אמר הכי לא
מיחייב אלא א כ נחה במקו מחשבתו הכי נמי בתרוייהו מיפטר לא שנא
נתכוו לזרוק שמונה וזרק ארבע לא שנא לזרוק ארבע וזרק שמונה פטור:
 6ה''ג  .ÔÂÚÓ˘Ó Ì˘ ·˙Î È¯‰ ˙¯Ó‡˜„Âואנתכוי לזרוק שמונה וזרק ד'
דפשיטא ליה לחיובא קא מותיב מי דמי הת כל כמה דלא כתב ש לא מכתב
שמעו הלכ ,כי כתב ש בכוונה כתבי' והא עבד ליה מלאכה דיש ש אד בב'
אותיות הללו:
 .'„ ˜È¯Ê ‡Ï„ ‰ÓÎ ÏÎ ‡Î‰ 7שתנוח לסו 2ד' לא מזדרק ליה תמניא בתמיה
הלכ ,כי נח לסו 2ד' לא נתקיימה מחשבתו ולא דמי לש משמעו לשו אחר
ה''ג אמר מר הרי כתב ש משמעו מי דמי כו' והיא היא:
 .·ÈÈÁ ‡''„ ÚˆÓ‡· È''‰¯Â ¯''‰¯Ï ¯''‰¯Ó 8א עבר ברה''ר ד''א ואפי' ע''י
צירו 2חייב:

רש"י

 .¯ÂËÙ Ú·¯‡Ó ˙ÂÁÙ 9דמשו הוצאה לא מיחייב דלא אמרינ קלוטה כמה
שהונחה:
 .˙ÂÈÂ˘¯ 10השוות:
 .˙ÂÙ¯ËˆÓ 11רשות הרבי זו ע רשות הרבי זו ודלא כר' יוסי דאמר בפרק
המוציא יי )לעיל פ (.א 2בהעל אחד לרשות אחד חייב לשתי רשויות פטור ועוד
קא משמע ל דלא אמרינ קלוטה כמה שהונחה:
 .‰¯Â˜Ó 12מכוסה:
 .˙ÂÏ‚Ú ‡‰Â 13דמשכ :
 .ÂÂ‰ ˙Â¯Â˜Ó„ 14בקרשי הסדורי עליה רחב לאור ,העגלה ואורכ לרחב
על ראש דפנותיה וקא סלקא דעת ,על פני כל אור ,העגלות היו מסודרות:
 .Ô‰ÈÈ·Â 15בי עגלה לעגלה שבצדה וא 2על פי שראשי הקרשי יוצאי לכא
ולכא שתי אמות ומחצה לכל רוח וראשי קרשי של עגלה זו מגיעי לראשי
קרשי של זו שבצדה שהרי חמש אמות היו בי עגלה לעגלה כדלקמ ורחב
עגלה חמש אמות החלל שתי אמות ומחצה ובי הדפנות והאופני ועובי
האופני שתי אמות ומחצה וי' אמות אור ,הקרש וכשאורכה נתו על דופני
עגלה לרחבה נמצאו ב' אמות ומחצה בולטי מכל צד ונמצא ריוח שבי ב'
העגלות מקורה בראשי קרשי:
 .Ô‰È„ˆÂ 16ריוח שבי דופ עגלה לאופ ועובי האופ :
 .·¯ ¯Ó‡˜ ÈÎ 17תחתיה רה''ר:
 .‡˙‡¯„· 18בריוח שבי שורות הסדר שהיה סודר קרש על קרש סדר אחד
ומניחו ריוח וסודר סדר אחר ומניחו ריוח:
 .˙ÂÓ‡ '‰ 19כדלקמ :
 .·È˙ÂÓ ‰ÓÎ 20כמה סדרי יכול להושיב על אור ,דופנותיה תלתא ותו לא
ומחזיקות ד' אמות וחצי פש ליה ריוח פלגא דאמתא:
 .ÈÈ·Â ÈÈ· ¯Ó ‰ÈÏ È„˘ 21כשאתה מחלק לריוח שבי הסדרי אי בכל ריוח
אלא רביע אמה דהוא טפח ומחצה דה''ל לבוד והיינו מקורה:
 .Â‰Ï ÁÓ Ô„ÂÁ‡ 22דאיכא רווחא טפי:
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הזורק

רסא

פרק אחד עשר שבת

סומכא דקרש כמה הוי? אמתא,
כמה הוה מותיב? ארבעה,
פש להו כד אמתא,
כי שדי לה מר ביני וביני 
כלבוד דמי!?
הניחא למא דאמר:
קרשי 
מלמט עוביי אמה,
מלמעל כלי והולכי עד כאצבע 
שפיר;
אלא למא דאמר:
כש שמלמט עוביי אמה 
כ ,מלמעלה עוביי אמה,
מאי איכא למימר!?
כה
אמר ¯·  :‡‰Îבאטבי.
אטביכו היכא מנח להו? אגבא דעגלה,
צח :עגלה גופא מקורה הואי!? *
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
1

3

2

דף צח:

ביתדות.

4

5

6

7

8

9

רש"י

 .‡ÎÓÂÒ 1עובי:
 .‡˙Ó‡ 2כדמשני לקמ עוביי אמה:
 .·È˙ÂÓ ‰ÓÎ 3כמה סדרי הוא מסדר:
 .‰Ú·¯‡ 4דעל כרחי ,כל מה שיכול לסדר על פני אור ,העגלה הוא מסדר ואינו
מגביה להושיב זו על זו שהרי י''ב קרשי היו לעגלה אחת שמ''ח קרשי היו כ'
קרשי לצפו ועשרי לדרו ושש למערב ושני למקצועות וכיו דרחב אמה
וחצי ומושב חוד קצר א אתה מסדר זו על זו הרבה ה נופלות הלכ ,כמה הוא
מותיב ארבע דחמשה בחמשה לא יתבי דאי אפשר לדוחק ולצמצ להושיב ה'
בתו ,ה' אמות ועוד מפני בליטת הטבעות:
 .ÈÈ·Â ÈÈ· ¯Ó È„˘ ÈÎ 5לחלקה לאמה זו ג' רווחי שבי ארבע סדרי כלבוד
דמי שאי כא ריוח אלא שני טפחי:
 .‡ÁÈ‰ 6הא דאמרת שהריוח הזה רשות הרבי הוא למ''ד שעובי הקרשי
כלה והול ,עד כאצבע איכא למימר דאיכא רווחא טפי בי ד' סדרי:
 .'ÂÎ „''ÓÏ ‡Ï‡ 7פלוגתא לקמ בשמעתי :
 ^.È·Ë‡· ‡‰Î ·¯ ¯Ó‡ 8בריוח שבי צדי הקרשי שהטבעות קבועות בה
קאמר רב דהוי רשות הרבי כלומר אי אפשר לסדר בה ארבע סדרי כדקאמרת
לפי שטבעות קבועי בקרשי כדכתיב )שמות כו( ואת טבעותיה תעשה זהב
שהיה תוחב הבריחי לתוכ לפי שה גבוהות וכשיושבות על האדני שאינ
אלא אמה מנענעות לפני או לאחור אלא שהבריחי מחברי את כול והבריח
התיכו מחבר כל ג' הרוחות ומחזיקי זה את זה ואות טבעות זקופי היו ולא
שוכבי והיו רחבי ואי אפשר לה לעמוד זה כנגד זה באותו ריוח לפיכ ,מושיב
שתי זו אצל זו בראש העגלה האחת ופונה צד הטבעות של חיצונה לחו %ושל
פנימית לפני ואי צרי ,להניח ריוח ביניה וכ בראש העגלה השני וכל אחת
הריוח באמצע בי צדי הטבעות כ ,פירשו רבותי וכ ,היו גורסי אמר רב כהנא
באטבי אטבי^ היכא מנח להו אגבא דעגלה ועגלה גופה מקורה הואי אמר
שמואל ביתדות ומפרש אטבי^ כמו טבעי ופרכינ הנ ,רווחא דאטבי^ היכא מנח
להו אגבא דעגלה כדפרישית והתינח צדיה וביניה רשות הרבי אלא תחתיה
היכי הוי רשות הרבי הא עגלה גופה מקורה הואי דקא סלקא דעת ,שהיו
עשויות כעלייה מלמטה כאות שלנו שטועני בה חול ועפר לבני :
 .˙Â„˙È· Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ 9לא היו מקורות מלמטה אלא יתדות היו וריוח ביניה
כעי אות שלנו העשויות להביא עצי .ולי נראה פי' דאטבי כמו אטבא דספרי
האמור במנחות )לב (.והוא גלואו'' בלע''ז שמבקע מקל אחד בראשו ונוש ,בו
דפי הקונטרס והכי קאמר רב כהנא באטבי לא היה נות ריוח בי כל סדרא
וסדרא כדקאמרת דמתו ,שהסדר גבוה ג' קרשי כל אחד רחבו אמה וחצי
ומושבו קצר שהוא אמה של עובי ותו לא הרי ה נופלות זו על זו אלא מושיב
שתי שורות של שלש שני זו אצל זו כמי אטבי ששתי צלעות האטבא סמוכות
זו לזו כ מושיב לראש העגלה האחת ומחזיקות זו את זו ונמצא מקו מושב
הסדר ב' אמות וכ עושה לראש השני ואמת הריוח באמצע ופרכינ היכא מנח
להו לקרשי אגבה דעגלה והא עגלה גופה מקורה הואי ותינח צידיה וביניה
כו' כדפרי' וללשו רבותי אי לשו הגירסא נראה כפירוש ולמה הוזכרו אות

תנו רבנ :
קרשי 
מלמט עוביי אמה,
ומלמעל כלי והולכי עד כאצבע,
ֹאש ֹו"
שנאמר )שמות כו,כד(" :יִ ְהי ּו ַת ִּמים ַעל ר ׁ
ולהל הוא אומר )יהושע ג,טז(ַ ּ " :ת ּמ ּו נִ ְכ ָרת ּו",
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
כש שמלמט עוביי אמה 
כ ,מלמעל עוביי אמה,
שנאמר )שמות כו,כד(" :י ְַח ָ ּדו".
והכתיבַ " :ת ִּמים"!?
ההוא דליתו שלמי  ,ולא ליתו דניסרא.
ואיד ,נמי,
הכתיב" :י ְַח ָ ּדו"!?
ההוא דלא לישלחופינהו מהדדי.
בשלמא למא דאמר:
כש שמלמט עוביי אמה 
כ ,מלמעל עוביי אמה,
היינו דכתיב )ש,כבכג(:
10

11

12

13

שה ׁ ִש ּ ׁ ָשה ְק ָר ׁ ִשים,
" ּולְ י ְַר ְ ּכ ֵתי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן י ּ ָָמה ּ ַתעֲ ֶׂ

ּו ׁ ְשנֵי ְק ָר ׁ ִשים ּ ַתעֲ ֶׂשה לִ ְמ ֻק ְצעֹת",
דאתי פותיא דהני,
ממלי ליה לסומכא דהני;
אלא למא דאמר:
מלמט עוביי אמה,
מלמעל כלי והולכי עד כאצבע 
האי עייל והאי נפיק!?
דשפי להו כי טורי .
14

15

16

17

רש"י

טבעות כא לשלחופינהו לקרשי שבשני סדרי הפנימית שלא יהו טבעותיה
מכווני זו כנגד זו:
 .Â˙¯Î ÂÓ˙ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÏ‰ÏÂ 10מה תמו הנאמר להל לשו כלייה א 2תמי
האמור כא לשו כלייה:
 .Â„ÁÈ '‡˘ 11כול שוות:
 .‡¯Ò„ È˙ÈÈÏ ‡Ï„ 12קרש אחד מב' חתיכות:
 .Â‰ÈÙÂÁÏ˘ÈÏ ‡Ï„ 13אחד לפני ואחד לחו %אלא מושיב הקרשי מכווני זה
אצל זה שיעמדו הקרשי מכווני עוביה של זו כנגד עוביה של זו:
 .È‰„ ‡ÎÓÂÒ ‡ÏÓÓÂ È‰„ ‡È˙ÂÙ È˙‡Â 14שכשהושיב ששה קרשי למערב
נמצא רחב תשע אמות והמשכ רחבו י' נמצא חסר הכותל חצי אמה לצפו וחצי
אמה לדרו ומביא שני קרשי אחד למקצוע זה ואחד למקצוע זה ומושיב אצל
השש ורוחב הקרש אמה וחצי נמצא חצי האמה ממלא וסות חסרו הקיר
מערבי והאמה מכסה עביו של קרש הדרומי החיצו נמצאו הזויות שוי מבחו%
שני חודי הקרשי סמוכי יחד וכ לצפו :
 .˜ÈÙ È‡‰Â ÏÈÈÚ È‡‰ 15דכיו דקרש אחד שבדרו ושבצפו למעלה כלה
בעביו וקרש ההוא נות במקצוע רחב אמה וחצי נמצא רחב הקרש של מקצוע
בולט ויוצא לדרו מלמעלה חו %מעביו של דרומי וכ לצפו :
 .Â‰Ï ÈÙ˘„ 16לרוחב ב' קרשי שבמקצוע ומקצר למעלה מרחב שלא יהיו
בולטי :
 .ÌÈ¯ÂË ÈÎ 17ההרי הללו שה משופעי ]מב' צדדי[:
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פרק אחד עשר שבת

תו ְך ַה ְּק ָר ׁ ִשים" )ש,כח(.
יח ַה ִּתיכֹן ְּב ֹ
"וְ ַה ְּב ִר ַ
תנא:
בנס היה עומד.

תניא נמי הכי:
"וְ ָה ַא ּ ָמה ִמ ֶ ּזה וְ ָה ַא ּ ָמה ִמ ּזֶה ָּבע ֵֹדף"

1

שדי אורכייהו לפותיא דמשכ ,
כמה הויא? עשרי ותמני,
דל עשר לאיגרא,
פשא להו  תשע להאי גיסא ,ותשע להאי גיסא.
ל¯·  ‰„Â‰È Èמיגליא אמה דאדני,
ל¯·  ‰ÈÓÁ Èמיגליא אמה דקרשי.
שדי פותייהו לאורכא דמשכ ,
כמה הויא? ארבעי ,
דל תלתי לאיגרא,
פשא להו  עשר,
ל¯·  ‰„Â‰È Èמכסיא אמה דאדני,
ל¯·  ‰ÈÓÁ Èמיגליא אמה דאדני.

12

2

3

13

5

"וְ ָכ ַפלְ ָּת ֶאת ַהיְ ִר ָיעה ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשית ֶאל מ ּול ּ ְפנֵי ָהא ֶֹהל",
פשא להו תרתי סרי.
בשלמא ל¯· ‰„Â‰È È
היינו דכתיב )ש,יב(:
"חֲ ִצי ַהיְ ִר ָיעה ָהע ֶֹד ֶפת ִּת ְס ַרח";
אלא   ‰ÈÓÁ È·¯Ïמאי " ִּת ְס ַרח"!?
" ִּת ְס ַרח" מחברותיה.

6

14

7

15

16

ית 8יְ ִריעֹת ִע ִ ּזים לְ א ֶֹהל וגו'
ש ָ
"וְ ָע ִ ׂ
אֹ ֶר ְך ַהיְ ִר ָיעה ָה ַא ַחת ׁ ְשל ׁ ִֹשים ָּב ַא ּ ָמה" וגו' )ש,ז(.

שדי אורכייהו לפותיא דמשכ ,
כמה הויא? תלתי ,
דל עשר לאיגרא,
פשא להו  עשר להאי גיסא ,ועשר להאי גיסא,
ל¯·  ‰„Â‰È Èמיכסיא אמה דאדני,
ל¯·  ‰ÈÓÁ Èמיגליא אמה דאדני.
9

10

11

)ש,יג(,

לכסות אמה של אדני,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
לכסות אמה של קרשי.
שדי פותייהו לאורכיה דמשכ ,
כמה הויא? ארבעי וארבע,
דל תלתי לאיגרא,
פשא להו  ארבע סרי,
דל תרתי לכפלא,
דכתיב )ש,ט(:

שר יְ ִריעֹת...
שה ֶע ֶׂ
"וְ ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ּ ַתעֲ ֶׂ
א ֶֹר ְך ַהיְ ִר ָיעה ָה ַא ַחת ׁ ְשמֹנֶה וְ ֶע ְ ׂש ִרים ָּב ַא ּ ָמה" )ש,אב(.

4

דף צט.

תנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
למה משכ דומה?
לאשה שמהלכת בשוק ,ושפוליה מהלכי אחריה.
17

תנו רבנ :
צט .חרוצי היו קרשי ,וחלולי היו האדני,
ונראי קרסי בלולאות ככוכבי ברקיע.

רש"י

 .„ÓÂÚ ‰È‰ Ò· 1שאחר שהקרשי כול נתוני באדני לצפו למערב ולדרו
היה נותנו ומבריח לשלשת הרוחות ואי ל ,אומ יכול לעשות כ ובנס היה נכפ2
מאליו:
 .‡¯‚È‡Ï ¯˘Ú Ï„ 2לרחב חלל המשכ שהוא י' אמות:
 .‰„Â‰È È·¯Ï 3דאמר למעלה כלי עוביי של קרשי לכאצבע אינ ממעטי
ביריעות וכשפורש לרחב המשכ נופלות תשע אמות לצפו ומכסי ט' אמות
לקרשי מבחו %ואמה של אדני מגולה שהאדני גבה אמה וחלולי ה
והקרשי חרוצי למטה באמצע חצי אמה רחב בגובה אמה ונשאר חצי אמה
לכא וחצי אמה לכא וה שתי ידות לקרש האחד ומחסר מ הידות מבחו%
ומשני צידיה לרכוב על עובי דופני האד כשנוע %שתי הידות בשני אדני כדי
שיהיו הקרשי תכופות ומשולבות אשה אל אחותה ולא יהא עובי האד מפסיק
ביניה :
 .‰ÈÓÁ È·¯Ï 4דאמר א 2מלמעלה עוביי אמה ממעט עובי הקרשי הדרומיות
והצפוניות אמה לכא ואמה לכא באור ,היריעות ואינ נופלות אלא ח' אמות
לכל צד:
 .ÌÈ˘¯˜‰ ÔÓ ‰Ó‡ ‡ÈÏ‚ÈÓ 5חו %לאדני ואמה דאדני:
 .ÔÎ˘Ó„ ‡Î¯Â‡Ï Â‰ÈÈ˙ÂÙ È„˘ 6לאחר שחברו ה' יריעות לבד וכל אחת ד'
אמות רחב הרי כ' אמות וכנגד במחברת השנית שהיא של ה' יריעות .הרי מ' ל'
מה הויי גג למשכ לאורכו ועשר העודפות:
 .‰„Â‰È È·¯Ï 7דאמר אי עובי קרשי שבמערב ממעט בהו נמצא היו''ד אמות
כול תלויות ומכוסות כל י' אמות של אור ,הקרש הרי א 2האדני של צד מערבי
מכוסי :
 .ÌÈÊÚ ˙ÂÚÈ¯È ˙È˘ÚÂ 8אלו יריעות עליונות הפרוסות על יריעות התחתונות
העליונות קרויות אהל כלומר לגג ומכסה והתחתונות קרויות משכ עצמו שה
לנוי תכלת וארגמ ותולעת שני:
 .ÌÈ„‡„ ‰Ó‡ ‡ÈÒÎÈÓ 9שנשארת מגולה מ התחתונות יכסוה העליונות:
 .ÌÈ„‡„ ‰Ó‡ ‡ÈÏ‚ÈÓ ‰ÈÓÁ È·¯Ï 10ועודפה של יריעה זו הוצר ,לכסות אמה
דקרשי שלא כסוה התחתונות:

18

19

*

20

תנו רבנ :
יריעות התחתונות 
רש"י

 .Û„ÂÚ· 11שיריעות האהל עודפות על יריעות המשכ ב' אמות יהיה סרוח על
כיסוי התחתונות לכסות מה שלא כיסוהו:
 .Ú·¯‡Â ÌÈÚ·¯‡ 12די''א יריעות היו:
 .‡ÏÙÎ„ È˙¯˙ 13שהיתה נוטה רוחב חצי יריעה על רוח מזרחית שלא היו ש
קרשי שהוא פתח למשכ ואי ש אלא מס ,פרוש כמו וילו כדכתיב ועשית
מס ,לפתח האהל וגו':
 .‰„Â‰È È·¯Ï ‡ÓÏ˘· 14דאמר עובי הקרשי לא ממעט ביריעות היינו דכתיב
חצי היריעה העודפת בעליונות יותר מ התחתונות תסרח על אחורי המשכ
סרוח על כל אור ,הקרשי והאדני של מערב ונגררות באר:%
 .Á¯Ò˙ È‡Ó 15אמה אחת נגררת ותו לא שהרי עובי הקרשי מיעט בה אמה:
 .‰È˙Â¯·ÁÓ 16חצי היריעה סרוחה מחברותיה אמה ממנה לכסות האדני ואמה
נגררת:
 .‰ÈÏÂÙÈ˘Â 17שולי בגדיה כ ,היתה יריעה של אחריו נגררת באר:%
 .ÌÈ˘¯˜ ÂÈ‰ ÌÈˆÂ¯Á 18כמו שפירשתי חצי אמה באמצע רחב מלמטה בגובה
אמה ונשארי הידות לכא ולכא וג ה חרוצי מבחו %כשיעור עובי דופ
האד ברחב ובגובה אמה עד האר %לרכוב על האד שיהו משולבות קרש על
קרש ולא יפסיק עובי שני האדני ביניה:
 .ÌÈ„‡‰ ÂÈ‰ ÌÈÏÂÏÁÂ 19שבאותו חלל היו תוקעי ידות הקרשי:
 .˙Â‡ÏÂÏ· ÔÈÒ¯˜ ÔÈ‡¯Â 20מילתא אחריתי היא שתי מחברות היו היריעות כל
אחת ואחת ה' יריעות תפורות זו ע זו במחט על פני כל ארכ ובאמצע היה
מחבר בקרסי מחברת ע מחברת שהיו לולאות בשפת חיצונה של כל מחברת
באמצע המשכ אלו כנגד אלו כדכתיב מקבילות הלולאות וגו' )שמות כו(:
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הזורק

רסג

פרק אחד עשר שבת

של תכלת ,ושל ארגמ  ,ושל תולעת שני ,ושל שש;
ועליונות 
של מעשה עזי;
וגדולה חכמה שנאמרה בעליונות,
יותר ממה שנאמרה בתחתונות;
דאילו בתחתונות כתיב )שמות לה,כה(:
יה ָטו ּו",
"וְ ָכל ִא ּ ׁ ָשה ַח ְכ ַמת לֵ ב ְּבי ֶָד ָ
ואילו בעליונות כתיב )ש,כו(:
נָשא 1לִ ָּבן א ָֹתנָ ה ְּב ָח ְכ ָמה
"וְ ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ

ָטו ּו ֶאת ָה ִע ִ ּזים",
ותניא משו ¯·:‰ÈÓÁ È
שטו 2בעזי ,וטווי מ העזי.

דף צט:

אמתא יתירא הואי ,דהוה קאי ב לוי,
דכי משתלפי קרשי  הוה נקיט להו.
13

12

14

משנה )ב(:
חולית הבור והסלע שה גבוהי עשרה ורחב ארבעה,
הנוטל מה והנות על גב  חייב;
פחות מכ  פטור.
15

גמרא:
למה לי למיתני  חולית הבור והסלע?
ליתני  הבור והסלע!?
מסייע ליה ל¯·,ÔÁÂÈ È
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בור וחוליתה מצטרפי לעשרה.
תניא נמי הכי:
בור ברשות הרבי,
עמוקה עשרה ,ורחבה ארבעה 
צט :אי ממלאי הימנה בשבת* ,
אלא א כ עשו לה מחיצה גבוה עשרה טפחי;
ואי שותי הימנה בשבת,
אלא א כ הכניס לה ראשו ורובו,
ובור וחוליתה מצטרפי לעשרה.
16

שתי גזוזטראות כו'.
אמר ¯· משו ¯·:‡ÈÈÁ È
עגלות  תחתיה  ,וביניה  ,וצידיה 
רשות הרבי.

17

אמר ‡·:ÈÈ
בי עגלה לעגלה  כמלא אר ,עגלה,
וכמה אר ,עגלה? חמש אמות;
למה לי?
בארבע ופלגא סגי!?
כי היכי דלא לידחקו קרשי.

18

2

19

20

3

4

5

בעא מיניה ¯·  ÈÎ„¯Óמ¯·:‰
עמוד ברשות הרבי,
גבוה עשרה ,ורחב ארבעה,

אמר ¯·‡:
צידי עגלה  כמלא רחב עגלה,
וכמה רחב עגלה? שתי אמות ומחצה.
למה לי?
באמתא ופלגא סגיא!?
כי היכי דלא לידדו קרשי.
7

6

כז

רש"י

8

9

10

אלא דקיימא ל :
דר ,רשות הרבי שש עשרה אמה 
אנ דגמרינ לה ממשכ  ,דמשכ חמיסרי הואי!?
11

רש"י

 .Ô·Ï ‡˘ 1יתירות חכמה משמע:
 .‰Ï‚ÚÏ ‰Ï‚Ú ÔÈ· 2שבצדה ה' אמות כמלא אור ,העגלה:
 .ÈÏ ‰ÓÏ 3אור ,העגלה ה' אמות:
 .È‚Ò ‡‚ÏÙÂ Ú·¯‡· 4שא מסדר על רחב אינו מסדר על ה' אמות יותר מג'
והרי בארבע ומחצה יכול לסדר ואי מסדר בחוד יותר מד' לא יסדר מפני
הפסקת מקו הבריחי שבאמצע הסדרי ובפלגא אמה נמי תסגי ליה:
 .Â˜Á„ÈÏ ‡Ï„ 5א בא לסדר על רחב :
 .‰Ï‚Ú È„ˆ 6חלל שבי דפנות לאופני ועובי הדופ ועובי האופ :
 .‰Ï‚Ú ·Á¯ ‡ÏÓÎ 7שני הצדדי כמלא רחב חללה דהיינו אמה ורביע לכל צד:
 .ÈÏ ‰ÓÏ 8רחבה תרתי ופלגא א מפני שא יצטר ,להושיב מ הקרשי
לתוכה יכניס:
 .È‚Ò ‡‚ÏÙÂ ‡˙Ó‡· 9וישכיב בה על חוד :
 .ÌÈ˘¯˜ Â„„ÈÏ ‡Ï„ ÈÎÈ‰ ÈÎ 10שלא יהיו הקרשי המוטלי לאורכ על
דופנותיה לרחב מדדי ונוטי לכא ולכא שא מושבות הקרשי קצר מתו,
שה ארוכות ויוצאות לחו %הרבה יכבד אחד מ הראשי כשה מדדי בהליכת
ויפלו:

 .ÔÈÈÂ‰ È¯ÒÈÓÁ 11שתי העגלות ההולכות זו בצד זו רחב כל אחת ה' אמות הרי י'
וה' אמות ריוח שבי עגלה לעגלה הרי ט''ו וא תאמר יותר מעשרי ה שהרי
הקרשי אורכ י' אמות וה מוטלות על גבי דופני עגלה לרחבה נמצא אור,
הקרשי הרי כ' אמה לבד מה שצרי ,למשו ,קרשי כל עגלה ועגלה לצד החיצו
של עגלה שלא יגיעו ראשי הקרשי זו בזו ומעכבי את הילו ,העגלות אי זה
תשובה שהקרשי למעלה מעשרה ה שהעגלה גבוה י' ולגבי רה''ר לית ל
למיחשב אלא מקו העגלות וריוח שביניה שהוא למטה מי' דכל למעלה מי'
לאו רה''ר היא הלכ ,לא חשיב ליה:
 .È‡Â‰ ‡˙¯È˙È ‡˙Ó‡ 12עוד צרי ,להיות ברחב הדר ,עוד 2אמה שתת חצי
אמה לכא וחצי אמה לכא לשני צדדי החיצונות של ב' עגלות:
 .ÈÙÏ˙˘Ó È‡„ ÈÂÏ Ô· È‡˜„ 13זו מזו ליפול לתו ,אויר שביניה:
 .Â‰Ï ËÈ˜ ‰Â‰ 14נכנס לבי האויר אמה שביניה ועומד בחצי אמה שיש בי
העגלה לצדדי ומתק את הסדר זו על זו שלא תפול העליונה וכל הדר ,הוא
מהל ,אחורי העגלה וכשרואה אות משתלפות אל תו ,האויר ר %לתו ,בליטת
הקרשי' שבצדדי עד שמגיע לאמת האויר שביניה ודוחק עצמו לעמוד בחצי
אמה עד שיחזיר הנשלפת למקומה ועל סדרה:
 .¯Â·‰ ˙ÈÏÂÁ :'È˙Ó 15קרקע חפירת הבור נותני סביבותיו להקי 2כמי חומה
כמו שאנו נותני היק 2עצי או אב סביב פי הבור:
 .ÚÏÒ‰Â ¯Â·‰ ˙ÈÏÂÁ È˙ÓÏ ÈÏ ‰ÓÏ :'Ó‚ 16פשיטא ל דסלע נקט לעני
גובהה ובור לעני עומק שנוטל מתוכו ומוציא לרשות הרבי דאי לעני גובהה
כגו למוריד מחוליא למטה וכגו דרחבה ארבע למה לי למיתניא כלל הא תנא
ליה סלע אלא ודאי למוציא מתו ,אוגני בור נקט לה וכיו דהכי הוא חוליא למה
לי ליתני הבור לעומק והסלע לגובה:
 .‰¯˘ÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ 17לשויה הבור רה''י היחיד וא הוציא מתו ,אוג חוליא
חייב:
 .'È ‰ˆÈÁÓ 18שיהא הממלא עומד לפני מ המחיצה וממלא:
 .‰ÓÈ‰ ÔÈ˙Â˘ ÔÈ‡Â 19לעמוד על שפתה ולשאוב בכלי ולהכניס ראשו לחללה
ולשתות כדתנ לא יעמוד אד ברה''ר וישתה ברה''י שמא ימשו ,הכלי אצלו:
 .Â·Â¯Â Â˘‡¯ ÒÈÎ‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ 20למקו שהוא שותה:
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הזורק

רסד

פרק אחד עשר שבת

וזרק ונח על גביו,
מהו?
מי אמרינ  הרי עקירה באיסור ,הרי הנחה באיסור;
או דילמא 
כיו דממקו פטור קאתיא  לא?
אמר ליה :מתניתי היא.
אתא שייליה ל¯· ,ÛÒÂÈ
אמר ליה :מתניתי היא.
אתא שייליה ל‡·,ÈÈ
אמר ליה :מתניתי היא.
אמר להו:
כולכו ברוקא דהדדי תפיתו!?
אמר ליה:
ואת לא תסברא?
והתנ )כא (:
הנוטל מה ונות על גב 
חייב!?
אמר ליה:
דילמא מתניתי במחט.
מחט נמי,
אי אפשר דלא מדליא פורתא!?
דאית ליה מורשא;
אי נמי 
דרמיא בחריצה.
2

1

3

4

5

6

7

8
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אמר ¯· :‡˘ÈÓ
בעי ¯·:ÔÁÂÈ È
כותל ברשות הרבי,
כח
גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה,
ומוק 2לכרמלית ועשאו רשות היחיד,
וזרק ונח על גביו,
מהו?
מי אמרינ 
כיו דאינו רחב ארבעה  מקו פטור הוא;
10

11

רש"י

 .¯ÂÒÈ‡· ‰¯È˜Ú È¯‰ 1מרה''ר:
 .¯ÂÒÈ‡· ‰Á‰ È¯‰ 2ברה''י:
 .‡È˙‡˜ ¯ÂËÙ ÌÂ˜ÓÓ 3שאי אפשר שלא הגביה תחילה למעלה מ העמוד
שהוא מקו פטור שאינו אויר רה''ר ואויר רה''י נמי לא הוי דכי אמרינ רה''י
עולה עד לרקיע ה''מ כנגד רה''י אבל האי מקמי דלימטי לאויר עמוד אגבהיה
למעלה מעשרה:
 .‡È‰ ÔÈ˙È˙Ó 4הנוטל מה והנות על גב חייב:
 .Â˙ÈÙ˙ È„„‰„ ‡˜Â¯· 5כולכ רוק אחד את רוקקי:
 .‡¯·Ò˙ ‡Ï ˙‡Â 6דמתני' היא:
 .ËÁÓ· 7דאינה גבוהה:
 .‰Ï ˙È‡„ 8לסלע מורשא נמו ,מי' וכיו דכולה גבוהה י' בר מההיא מורשא
ואיהו לא הוי מקו חשוב הוי ליה חורי רשות היחיד:
 .‡ÈÓ¯„ ÈÓ È‡ 9מחט בחרי %שבסלע שבראשו ולא נפל מלמעלה מי' אלא
לתו ,י':
 .˙ÈÏÓ¯ÎÏ Û˜ÂÓ 10בכותל זה הקיפו בקעה שהיתה כרמלית ועל ידו נעשית
רה''י כגו שהוק 2לדירה או לא הקיפו בו אלא בית סאתי:
 .˜¯ÊÂ 11מרה''ר ונח על ראשו מהו:

דף צט:

או דילמא 
כיו דעשאו רשות היחיד  כמא דמלי דמיא?
אמר :‡ÏÂÚ
קל וחומר 
לאחרי  עושה מחיצה,
לעצמו  לא כל שכ ?
12

13

14

15

איתמר נמי:
אמר ¯· È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·,
כט
וכ אמר ¯· ˜ÁˆÈ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
כותל ברשות הרבי,
ל
גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה,
ומוק 2לכרמלית ועשאו רשות היחיד,
הזורק ונח על גביו  חייב,
לאחרי  עושה מחיצה,
לעצמו  לא כל שכ ?
בעי ¯·:ÔÁÂÈ È
בור תשעה,
ועקר ממנהלא חוליא ,והשלימה לעשרה,
מהו?
לב
עקירת חפ %ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאתו  מיחייב,
או לא מיחייב?
וא תימצי לומר 
כיו דלא הוי מחיצה עשרה מעיקרא  לא מיחייב;
בור עשרה,
ונת לתוכה חוליא ,ומיעטה,
מהו?
הנחת חפ %וסילוק מחיצה בהדי הדדי קאתו  מיחייב,
או לא מיחייב?
תיפשוט ליה מדידיה,
דתנ )כא ג(:
הזורק ארבע אמות בכותל,
למעלה מעשרה טפחי  כזורק באויר,
למטה מעשרה טפחי לג כזורק באר;%
והזורק באר %ארבע אמות  חייב;
והוינ בה:
והא לא נח!
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בדבילה שמינה שנינו;
ואמאי? הא קא ממעט מארבע אמות!?
16

17

18

1

רש"י

 .ÔÂÈÎ ‡ÓÏÈ„ Â‡ 12דכותל זה עשאה לכרמלית זו רה''י:
 .‡ÈÓ„ ÈÏÓ„ Ô‡ÓÎ 13והוי אצל ראשו כארעא סמיכתא כל החלל:
 .ÌÈ¯Á‡Ï 14כל החלל עשאו רה''י:
 .ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï ÂÓˆÚÏ 15ראש הכותל:
 .‡ÈÏÂÁ ‰ÓÓ ¯˜ÚÂ 16והניח'^ ברה''ר מי מיחייב אע''ג דמקמי עקירה לאו
רה''י הוה בשעת עקירה מיהא רה''י הוה:
 .‰ˆÈÁÓ ˜ÂÏÈÒÂ 17בהנחה זו נסתלקה מחיצת הבור שנתמעטה מעשרה מי מהני
האי מיעוטא למיפטריה או לא:
 .‰ÈÓ˘ ‰ÏÈ·„· 18שנדבק בפני הכותל:
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הזורק

רסה

פרק אחד עשר שבת

הת  לא מבטל ליה,
הכא  מבטל ליה.
2

דף ק.

שמ שצ 2על גבי יי  ,ונגע טבול יו בשמ 
לא פסל אלא שמ ;
¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èאומר:
שניה חיבור זה לזה.
12

בעי ¯·‡:
זרק ד 2ונח על גבי יתידות,
מהו?
מאי קמיבעיא ליה?
הנחת חפ %ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאתו?
היינו ד¯·?!ÔÁÂÈ È
כי קמיבעיא ליה ל¯·‡ 
כגו דזרק ד 2וחפ %על גביו,
מאי?
כיו דבהדי הדדי קאתו 
כהנחת חפ %ועשיית מחיצה דמי;
או דילמא 
כיו דלא אפשר דלא מידלא פורתא והדר נייח 
כעשיית מחיצה והנחת חפ %דמי?
תיקו.

13

3

4

5

6

7

אמר ¯·‡:
פשיטא לי 
מי על גבי מי  היינו הנחת ,
לד
אגוז על גבי מי  * לאו היינו הנחתו;
8

ק.

9

אמר ‡·:ÈÈ
בור ברשות הרבי,
עמוקה עשרה ורחבה שמנה,
וזרק לתוכה מחצלת  חייב,
חילקה במחצלת  פטור.
ל‡· ÈÈדפשיטא ליה דמחצלת מבטלא מחיצה,
כל שכ  חוליא דמבטלא מחיצה;
 ÔÁÂÈ È·¯Ïדמיבעיא ליה חוליא,
מחצלת  פשיטא דלא מבטלא מחיצתא.
14

15

16

ואמר ‡·:ÈÈ
בור ברשות הרבי,
עמוקה עשרה ורחבה ארבעה,
מלאה מי וזרק לתוכה  חייב,
מלאה פירות וזרק לתוכה  פטור.
מאי טעמא?
מי  לא מבטלי מחיצתא,
פירות  מבטלי מחיצתא.
תניא נמי הכי:
הזורק מ הי לאיסרטיא,
ומ האיסרטיא לי  פטור;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
א יש במקו שזרק עמוק עשרה ורחב ארבעה 
חייב.
17

18

19

20

בעי ¯·‡:
אגוז בכלי וכלי צ 2על גבי מי,
מהו?
בתרלה אגוז אזלינ  והא נייח;
או דילמא 
בתר כלי אזלינ  והא לא נייח?
תיקו.

21

22

23

משנה )ג(:

שמ שצ2לו על גבי יי 
מחלוקת ¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èו¯·,Ô
דתנ )טבול יו ב:ה(:
10

רש"י

11

רש"י

 .È‡Ó‡Â 1מיחייב הא מתני' ד' אמות קתני ואפילו מצומצמות וכי נח בפני
הכותל נתמעט הזריקה מד' אמות כדי מקו הדבילה וקתני חייב כיו דמעיקרא
ד' אמות הוה:
 .‰ÈÏ ÏÈË·ÈÓ ‡Ï Ì˙‰ 2דבילה הלכ ,לאו מיעוט הוא:
 .˙Â„È˙È È·‚ ÏÚ 3דקות שהיו גבוהות י' ואי רחבות ד' וד 2זה רחב ד' עשאו
רשות היחיד:
 .Â‰Ó 4להתחייב בזריקה זו:
 .ÂÈ·‚ ÏÚ ıÙÁÂ 5וא תימצי לומר הוא א תימצי לומר כר' יוחנ דהנחת חפ%
ועשיית מחיצה בהדי הדדי לא מיחייב הכא ודאי אד 2לא מיחייב מיהו אחפ%
מהו לחיובי:
 .ÈÏ„ÈÓ ‡Ï„ ¯˘Ù‡ ‡Ï„ 6החפ %מעל הד 2בשעת הנחת הד 2והדר נייח:
 .‰ˆÈÁÓ ˙ÈÈ˘ÚÎ 7ברישא והדר הנחת החפ %דמי חייב דבשעת הנחתו כבר
נעשה ד 2רה''י:
 .Ô˙Á‰ ÂÈÈ‰ 8וא נטל מקצת והוציא הוה עקירה:
 .Ô˙Á‰ ÂÈÈ‰ Â‡Ï 9וא נטלו מש לאו עקירה היא:
 .ÔÈÈ È·‚ ÏÚ ÔÓ˘ 10לעני שבת מחלוקת ר' יוחנ ב נורי ורבנ :
 .ÔÓ˘ Ô˙„ 11של תרומה:

 .ÔÈÈ È·‚ ÏÚ Ûˆ˘ 12של תרומה משו הכי נקט טבול יו משו דפוסל ואינו
מטמא הלכ ,לא פסל אלא שמ בלבד דלאו חיבור הוא למיהוי כחד ואילו הוה
טמא הוה מטמא ליה לשמ ושמ פסל ליה ליי :
 .¯Â·ÈÁ Ì‰È˘ 13דהוי כחד ונפסל א 2היי ולעני שבת נמי לרבנ הוה ליה
כאגוז על גבי מי ולרבי יוחנ הוה ליה כמי על גבי מי:
 .˙ÏˆÁÓ ‰ÎÂ˙Ï ˜¯ÊÂ 14משו סיפא נקט ליה דבעי למימר חלקה במחצלת
פטור לאשמעי' דהנחת חפ %וסילוק מחיצה בהדדי פטור והכא סילוק מחיצה
דזיל הכא ליכא ארבעה וזיל הכא ליכא ד' דבצר ליה עובי מקו מחצלת:
 .‡ÈÏÂÁ ÔÎ˘ ÏÎ 15דסילוק מחיצה ודאי הוא דמבטיל לה:
 .‰ÏË·Ó ‡Ï„ ‰ÈÏ ‡ËÈ˘Ù ˙ÏˆÁÓ ÔÁÂÈ È·¯Ï 16דאי נמי אמרינ סילוק מחיצה
והנחת חפ %כי הדדי פטור הכא חייב דלא מבטל ליה הלכ ,לאו סילוק מחיצה
היא:
 .‰ÎÂ˙Ï ˜¯ÊÂ 17מרה''ר מידי דנייחא כגו אב או מי:
 .·ÈÈÁ 18ולא אמרינ כיו דמלא הוא לא הוי רה''י דמבטל להו מחיצות:
 .˙Â¯ÈÙ ‰‡ÏÓ 19פטור דבטיל מחיצות כאילו מלאוה עפר:
 .ÈÎ‰ ÈÓ ‡È˙ 20דמי לא מבטלי מחיצה:
 .‡ÈË¯ÒÈ‡Ï ÌÈ‰ ÔÓ 21מכרמלית לרה''ר פטור:
 .‡ÈË¯ÒÈ‡ 22הוא סרטיא:
 .˘È Ì‡ ¯ÓÂ‡ ˘''¯ 23בי במקו שזרק גומא מיוחדת לבדה עמוקה עשרה
ורחבה ד' רה''י לעצמה היא ולא הוי כשאר י א 2על גב די נמי עמוק הוא
וממילא שמעינ מדר''ש דמי לא מבטלי מחיצה:
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הזורק

רסו

פרק אחד עשר שבת

הזורק ארבע אמות בכותל,
למעלה מעשרה טפחי  כזורק באויר,
למטה מעשרה טפחי  כזורק באר;%
והזורקלז באר %ארבע אמות  חייב.

דף ק:

פטור;
חו %לארבע אמות ונתגלגל לתו ,ארבע אמות 
חייב.
גמרא:
והא לא נח!?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
והוא שנח על גבי משהו.
תניא נמי הכי:
זרק חו %לארבע אמות,
ודחפתו הרוח והכניסתו,
וא 2על פי שחזרה והוציאתו  פטור.
אחזתו הרוח משהו,
א 2על פי שחזרה והכניסתו  חייב.

גמרא:
והא לא נח!?
אמר ¯·: ÁÂÈ È
בדבילה שמינה שנינו.

6

7

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯· אמר ¯·:‡ÈÈÁ È
זרק למעלה מעשרה,
והלכה ונחה בחור כל שהוא,
באנו למחלוקת ¯· ¯È‡Ó Èו¯·,Ô
ל¯· ¯È‡Ó Èדאמר :חוקקי להשלי  מיחייב,
ל¯· Ôדאמרי :אי חוקקי להשלי  לא מיחייב.
תניא נמי הכי:
זרק למעלה מעשרה,
והלכה ונחה בחור כל שהוא 
¯· ¯È‡Ó Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי .
1

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
תל המתלקט עשרה מתו ,ארבע,
וזרק ונח על גביו  חייב.
תניא נמי הכי:
מבוי ששוה לתוכו,
ונעשה מדרו לרשות הרבי,
או שוה לרשות הרבי,
ונעשה מדרו לתוכו 
אותו מבוי אינו צרי ,לא לחי ולא קורה;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ‡ÈÁ Èאומר:
תל המתלקט עשרה מתו ,ארבע,
וזרק ונח על גביו  חייב.
2

3

4

משנה )ג(:
זרק לתו ,ארבע אמות ונתגלגל חו %לארבע אמות 
5

רש"י

 .Ô·¯Â ¯È‡Ó ^È·¯ 1דאיפליגו בחוקקי להשלי בפ''ק דיומא )יא (:ובעירובי
)יא (:לר''מ דאמר חוקקי להשלי במקו' שיש כדי לחוק הכא חייב דרואי החור
כאלו הוא ארבע:
 .Ë˜Ï˙Ó‰ Ï˙ 2שהוא מדרו והול ,ומתלקט מעט מעט עד שמגביה י' מתו,
ד''א הרי הוא כאלו זקו 2כולו והוי רה''י במקו גובהו וא זרק מרה''ר ונח על
גביו חייב ודוקא נקט מתו ,ד' אמות דאי מתו ,ה' הרי הוא כשאר רשות הרבי
דניחא תשמישתיה להילו:,
 .¯''‰¯Ï ÔÂ¯„Ó ‰˘ÚÂ 3שהיה קרקע המבוי גבוה מקרקע רה''ר והוצר ,לשפע
אצל פתחו לצד רה''ר או שהיה שוה לרה''ר ונעשה מדרו לתוכה שהיה רה''ר
גבוה מקרקע המבוי וכניסת המבוי נמי מ הפתח ולפני גבוה כקרקע רה''ר
ברחב אמה או חצי אמה ואח''כ הוא נעשה מדרו לצד דופ האמצעי:
 .ÈÁÏ ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ ÈÂ·Ó Â˙Â‡ 4דאותו גובה שבצד הפתח הוה ליה מחיצה א 2על
פי שהוא משפע והול:,

8

9

אמר ¯·‡:
תו ,שלשה ל¯·  Ôצרי ,הנחה על גבי משהו.
יתיב  ¯ÓÈ¯Óוקאמר לה להא שמעתא,
אמר ליה ¯· ‡Èל* :¯ÓÈ¯Ó
לאו היינו מתניתי ,
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
והוא שנח על גבי משהו!?
אמר ליה:
מתגלגל קאמרת?
מתגלגל  אי סופו לנוח,
אבל האי  כיו דסופו לנוח,
א 2על גב דלא נח כמא דנח דמי,
קא משמע ל .
10

ק:

11

12

13

משנה )ד(:
הזורק בי ארבע אמות  פטור;
א היה רקק מי ורשות הרבי מהלכת בו 
הזורק לתוכו ארבע אמות  חייב.
וכמה הוא רקק מי? פחות מעשרה טפחי.
1

2

רש"י

 .·ÈÈÁ 'ÂÎ Ï‚Ï‚˙Â ‡''„Ï ıÂÁ ˜¯Ê :'È˙Ó 5לא שנפל לאר %דא''כ לא צריכא
למימר אלא שהרוח גלגלתהו מ האויר לתו ,ד' אמות:
 .Á ‡Ï ‡‰Â :'Ó‚ 6חו %לד' ואמאי אזלינ בתרה:
 .Â‰˘Ó ‚''Ú Á˘ 7שעמד קצת ואח''כ נתגלגל והוא הדי א אחזת הרוח
באויר ועכבתו מעט ואחר כ ,הכניסתו דחשיב נמי הנחה א בתו ,ג' הוא:
 .ÁÂ¯‰ Â˙ÙÁ„Â 8בעודו באויר:
 .Â‰˘Ó Â˙ÊÁ‡ 9הרוח עכבתו במקומו מעט:
 .Ô·¯Ï 10דפליגי עליה דר''ע בזורק מרה''י לרה''י ורה''ר באמצע דלית להו
קלוטה כמי שהונחה לא תימא בתו ,ג' מודו אלא אפילו תו ,ג' נמי צרי ,שינוח
וא עבר רה''ר כולה פטור ונפקא מינה נמי לזורק ד' אמות וכשבא לנוח והגיע
לתו ,ג' נזכר שגגתו עד שלא נח פטור כדאמרינ במתני' )קב (.עד שתהא תחלתו
וסופו שגגה ולא אמרינ עד שלא נזכר הוה ליה מונח:
 .ÔÈ˙È˙Ó ÂÈÈ‰ Â‡Ï 11דקתני חו %לארבע אמות ונתגלגל כו' חייב ואמר ר'
יוחנ והא שנח הא לא נח לא מדלא אוקמא רבי יוחנ כגו שבא לתו ,שלשה:
 .˙¯Ó‡˜ Ï‚Ï‚˙Ó 12דבר שהרוח מגלגלו באויר קאמרת:
 .ÁÂÏ ÂÙÂÒ„ ÔÂÈÎ 13ונזכר עד שלא נח נימא כמונח דמי דהא סופו לנוח וכבר
בא לתו ,ג':
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הזורק

רסז

פרק אחד עשר שבת

רקק מי ורשות הרבי מהלכת בו,
הזורק לתוכולח ארבע אמות  חייב.

דף ק:

שהרי רבי בוקעי בו.
משנה )ה(:
הזורק מ הי ליבשה ,ומ היבשה לי,
ומ הי לספינה ,ומ הספינה לי,
ומ הספינה לחבירתה  פטור.
ספינות קשורות זו בזו 
מטלטלי מזו לזו;
א אינ קשורות ,א 2על פי שמוקפות 
אי מטלטלי מזו לזו.

גמרא:
אמר ליה ההוא מ¯· Ôל¯·‡:
בשלמא הילו ,הילו ,תרי זימני 
הא קא משמע ל 
הילו ,על ידי הדחק  שמיה הילו,,
תשמיש על ידי הדחק  לא שמיה תשמיש;
אלא רקק רקק תרי זימני 
למה לי!?
חד  בימות החמה,
וחד  בימות הגשמי.

11

12

3

13

14

4

15

גמרא:
איתמר:
ספינה,
¯·  ‡Â‰אמר:
מוציאי הימנה זיז כל שהוא ,וממלא;
¯·  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰אמרי:
עושה מקו ארבעה ,וממלא.
¯·  ‡Â‰אמר:
מוציא הימנה זיז כל שהוא ,וממלא.
קסבר 
כרמלית  מארעא משחינ ,
ואוירא  מקו פטור הוא,
ובדי הוא  דזיז נמי לא ליבעי,
אלא כי היכי דליהוי ליה היכרא.
¯·  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰אמרי:
עושה מקו ארבעה ,וממלא.
קסברי 
כרמלית  משפת מיא משחינ  ,מיא ארעא סמיכתא,
אי לא עביד מקו ארבעה 
קא מטלטל מכרמלית לרשות היחיד.
16

וצריכי,
דאי תנא חדא ,הוה אמינא הני מילי 
בימות החמה  דעבידי אינשי דמסגי לאקורי נפשייהו,
אבל בימות הגשמי  לא;
ואי אשמעינ 
בימות הגשמי  דכיו דמיטנפי לא איכפת להו,
אבל בימות החמה  לא.
‡· ÈÈאמר:
איצטרי,,
סלקא דעת ,אמינא 
הני מילי  היכא דלא הוי ארבע אמות,
אבל היכא דהוי ארבע אמות  אקופי מקפי ליה.
¯· ‡˘ Èאמר:
איצטרי,,
סלקא דעת ,אמינא 
הני מילי  היכא דהוילט ארבעה,
אבל היכא דלא הוימ ארבעה  מיפסעי פסעי ליה.
ואזדא ¯· ‡˘ Èלטעמיה,
דאמר ¯· ‡˘:È
מא
האי מא דזריק ונח אגודא דגמלא  חייב,
5
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רש"י

 .ÌÈÓ ˜˜¯ ‡Â‰ ‰ÓÎÂ :'È˙Ó 1כמה עומקו דנימא אכתי רה''ר הוא ולא נעשה
כרמלית:
 .˜˜¯ 2גרביל''א :
 .ÍÂÏÈ‰ ÍÂÏÈ‰ :'Ó‚ 3דנקט תרי זימני רשות הרבי מהלכת בו חד למימרא דאי
אי רגילי להל ,בו פטור וכי רגילי להל ,בו חייב ואע''ג דהילו ,ע''י הדחק
הוא וחד לאשמעינ דדוקא הילו ,ע''י הדחק שמיה הילו ,אבל תשמיש לרבי
ע''י הדחק כגו גומא תשעה ברה''ר אע''ג דחזיא לאצנועי ביה כומתא וסודרא
לא הוי תשמיש למיהוי ההוא גומא רה''ר כעמוד ט' שהרבי מכתפי עליו
דאמרינ בפ''ק דהוי רה''ר:
 .ÈÏ ‰ÓÏ ÈÓÈÊ È¯˙ ˜˜¯ ‡Ï‡ 4לאשמעינ הילו ,על ידי הדחק אחרינא:
 .˙ÂÓ‡ '„ ÈÂ‰ ‡Ï„ 5רחב דלא טריחא להו מילתא לעבור בתוכו ונוח לעבור
מלהקי 2וליל ,לראשו שהוא כלה ש:
 .'ÂÎ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ 6הדר תניא זימנא אחריתי לאיתויי הא:
 .Ó''‰ 7דהוי ר''ה:
 .˙ÂÓ‡ '„ Â·Á¯ ÈÂ‰„ ‡ÎÈ‰ 8דלאו אורחיה למפסעי אלא עברי בגויה:
 .‡ÏÓ‚„ ‡„Â‚‡ 9על ד 2שבגשר המוטל לרוחב הגשר כשאר הדפי ומובדל
מחבירו:

23
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 .·ÈÈÁואע''ג דאיכא דמיפסעו פסעי ולא מנחי כרעייהו עלה איכא טובא
דעברי עליה:
 .‰˘·ÈÏ ÌÈ‰ ÔÓ :'È˙Ó 11מכרמלית לר''ה:
 .‰ÈÙÒÏ ÌÈ‰ ÔÓ 12מכרמלית לרה''י:
 .ÂÊÏ ÂÊÓ ÔÈÏËÏËÓ 13ובגמרא פרי ,פשיטא:
 .˙ÂÙ˜ÂÓ˘ 14סמוכות זו לזו כמו אי מקיפי שתי חביות )ביצה לב:(:
 .ÂÊÏ ÂÊÓ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ 15דמהפסק כרמלית מיפרשי מהדדי ואנ מוקמינ לה
בגמרא שהספינות של שני בני אד וע''י עירוב מטלטל מזו לזו הלכ ,כי מיפרשי
ומפסקה כרמלית בטל עירוב:
 .‰ÈÙÒ :'Ó‚ 16המפרש בספינה בי:
 .‡Â‰˘ ÏÎ ÊÈÊ ‡ÈˆÂÓ 17מדופני הספינה על המי להיכר בעלמא כדמפרש
ואזיל:
 .‡ÏÓÓÂ 18מ הי ומכניס לספינה:
 .‰Ú·¯‡ ÌÂ˜Ó 19חלל ד' מוק 2מחיצות קטנות ומחיצה תלויה מתרת במי:
 .ÔÈÁ˘Ó ‡Ú¯‡Ó ˙ÈÏÓ¯Î 20י' של אויר שנתנו חכמי לאיסור כרמלית
כדאמרינ בפ''ק )ז (.ותופסת עד י' מקרקעית הי משחינ להו ואוירא שהוא
למעלה מי' ואפילו ה מי הוי מקו פטור הלכ ,בהיתירא קא שקיל לכתחלה:
 .‡¯ÈÎÈ‰ ‰ÈÏ ÈÂ‰ÈÏ„ 21לכרמלית גמורה:
 .‡È‰ ‡˙ÎÈÓÒ ‡Ú¯‡ 22וכל המי כרמלית ה :
 .‡˙ÎÈÓÒ 23עבה:
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פרק אחד עשר שבת

אמר ליה ¯·  ÔÓÁל¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
ול¯·  ‡Â‰דאמר:
מוציא הימנה זיז כל שהוא ,וממלא 
זימני דליכא עשרה,
וקא מטלטל מכרמלית לרשות היחיד!?
אמר ליה :גמרינ :
דאי ספינה מהלכת בפחות מעשרה.
והא מורשא אית לה!?
אמר ¯· :‡¯ÙÒ
גשושי אזלי קמה.
1

2

דף קא.

מאי שנא מ הי לתוכה דלא?
דקא מטלטלמב מכרמלית לרשות היחיד;
מתוכה לי נמי 
קא מטלטלמג מרשות היחיד לכרמלית!
אלא לאו  אחודה,
ושמע מינה  כחו בכרמלית לא גזרו?
שמע מינה.
14

3

4

אמר ¯· :‡Â‰
הני ביצאתא דמיש ,
מד
אי מטלטלי בה אלא בארבע אמות;
ולא אמר אלא שאי בפחות משלשה ארבעה,
אבל יש בפחות משלשה ארבעה  לית ל בה,
ואי מלינהו קני ואורבני  לית ל בה.
15
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אמר ליה ¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁל¯· :ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ
ל¯·  ‡„ÒÁול¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰דאמרי:
עושה מקו ארבעה ,וממלא 
שופכי דידיה ,היכי שדי להו?
וכי תימא  דשדי להו באותו מקו;
מאיסי ליה!?
דשדי להו אדפנא דספינה.
והא איכא כחו!?
כחו בכרמלית לא גזרו.
ומנא תימרא?
דתניא:
ספינה,
קא .אי מטלטלי לא מתוכה לי ,ולא מ הי לתוכה; *
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
עמוקה עשרה ואי גבוהה עשרה 
מטלטלי מתוכה לי,
אבל לא מ הי לתוכה;
5
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מתקי 2לה ¯· :ÔÓÁ
ולימא גוד אחית מחיצתא,
מי לא תניא:
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
נע %קנה ברשות הרבי ובראשו טרסקל,
וזרק ונח על גביו  חייב;
אלמא  אמרינ גוד אחית מחיצתא,
הכא נמי  נימא גוד אחית מחיצתא!?
21
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מתקי 2לה ¯· :ÛÒÂÈ
ולא שמיעא להו להא דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·,
ומטו בה משו ¯· ,‡ÈÈÁ Èותני עלה:
ו ÌÈÓÎÁפוטרי !?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
ואת לא תסברא?
והתניא:
23
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רש"י

 .‡ÎÈÏ„ ÔÈÓÈÊ 1במי עמוקה עשרה ואי נמי מארעא משחינ כולה כרמלית
היא:
 .'ÂÎ ˙ÎÏ‰Ó ‰ÈÙÒ ÔÈ‡ È¯ÈÓ‚ 2דכל היכא דתניא ספינה ולא תני עריבה גדולה
היא:
 .'ÈÒ¯‚ ‰Ï ˙È‡ ‡˘¯ÂÓ ‡‰Â 3ראש הספינה הול ,ומגביה מ המי ואפילו היו
המי פחותי מי' אי גוששת ש וא ממלא כנגד אותו מקו מטלטל מכרמלית
לרה''י:
 .‰Ó˜ ÈÏÊ‡ È˘Â˘‚ 4בני אד ממשמשי בכלונסות את עומק המי ואי מניחי
ליל ,הספינה אלא במקו עמוק שמא תמהר ליל ,ותשכו לאר %במקו
מושבה:
 .'„ ÌÂ˜Ó ‰Ï ‰˘ÂÚ 5אלמא כל המי כרמלית ה :
 .‰È„È„ ÔÈÎÙÂ˘ 6מי רעי כגו רחיצת כוסות וקערות:
 .‰ÈÏ ÈÒÈ‡Ó 7המי שימלא שוב דר ,אותו מקו:
 .Â‰Ï È„˘„ 8בכ''מ שירצה על דופני הספינה וה יורדי לי .והא איכא כחו.
נהי דלא זריק להדיא לי מיהו מכחו ה באי לי:
 .‰˜ÂÓÚ 9הספינה:
 .‰¯˘Ú 10לתוכה דהוה רשות היחיד:
 .‰Â·‚ ÔÈ‡Â 11שפתה י' מ המי כגו שמשוקעת במי מכובד משאה:
 .ÌÈÏ ‰ÎÂ˙Ó ÌÈÏËÏËÓ 12דר ,דופנותיה כגו שופכי כדמפרש ואזיל דכחו
בכרמלית לא גזרו:
 .‰ÎÂ˙Ï ÌÈ‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ 13דאי תשמיש מ הי לתוכה דר ,דפנות שא ימלא
וישלי ,על הדפנות ירדו לקרקעית הספינה ולהכי נקט עמוקה י' דאי אינה עמוקה
י' היא גופה כרמלית ומטלטל להדיא א 2מ הי לתוכה ואי גבוהה נמי י' דוקא
נקט דאי גבוהה י' מותר לטלטל מ הי לתוכה דמכרמלית לרה''י דר ,מקו
פטור קא מטלטל דצרי ,להגביה את ידו למעלה מי' ואע''ג דברשות דאורייתא
מרה''ר לרה''י מיחייב בכה''ג )לעיל ח (.כרמלית מיהא דרבנ היא ולא גזור:

רש"י

 .‰„ÂÁ‡ Â‡Ï ‡Ï‡ 14שופ ,שופכי על חודה וה יורדי דר ,דפנותיה לי:
 .‡˙‡ˆÈ· 15ספינות קטנות וקצרות מלמטה עד כחודו של סכי שקורי קוייט''י
:
 .ÔÎÂ˙· ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ 16דלאו רה''י נינהו שאי ברחב ארבע מלמטה לפיכ,
אי מחיצותיה מחיצות:
 .‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡ÏÂ 17בשקצה שלה גבוה שלש שאי רחב ד' למטה בעוד שלא
הגביה ג' מקרקעיתו ואפי' יש ברחבו י' גובה לא משתרי דכיו דתחתונות לאו
מחיצה נינהו הוה ליה תלויה:
 .'„ ·ÁÂ¯ ‰·Â‚ '‚Ó ˙ÂÁÙ· ˘È Ï·‡ 18שעד שלא הגביהו ג' הרחיבו ד' הרי ה
כמי שקרקעית עולה עד כא ומחיצותיה מחיצות:
 .È·¯Â‡ 19ערבה דקה:
 .Â‰ÈÏÓ È‡Â 20עד מקו רחב הרי ה כשרות לטלטל א יש משפת רוחב
ולמעלה י':
 .˙ÈÁ‡ „Â‚ ‡ÓÈÏÂ 21מכנגד מדת רחב העליו ולמטה כאילו ה יורדות עד
הקרקע מבחו:%
 .Ï˜Ò¯Ë 22אי עמוק י' ואנו מודדי לו גובה י' שמדת הקנה עולה לו בגובהו
והקנה אי רחב ארבעה אלא שאנו אומרי במחיצות הטרסקל גוד אחית ונמצאו
מקיפות את הקנה והוו להו היק 2המחיצות מ הקרקע ולמעלה לשוייה ראשו
רה''י וא זרק מרה''ר ונח על גביו חייב:
 .‰· ÂËÓÂ 23יש שמטי בדבר להכריע ולומר שר' חייא אמר:
 .ÔÈ¯ËÂÙ ÌÈÓÎÁÂ 24אלמא לא אמרי' גוד אחית להתיר מחיצה תלויה:
 .‡¯·ÒÈ˙ ‡Ï ˙‡Â 25דאמרי' כה''ג:
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פרק אחד עשר שבת

עמוד ברשות הרבי,
גבוה עשרה ורחב ארבעה,
ואי בעיקרו ארבעה ,ויש בקצר שלו שלשה,
וזרק ונח על גביו  חייב,
אלמא אמרינ  גוד אחית מחיצתא,
הכא נמי  גוד אחית מחיצתא!?
מידי איריא?
הת  הויא ליה מחיצה שהגדיי בוקעי בה,
הכא  הויא לה מחיצה שאי הגדיי בוקעי בה.
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אמר ליה ¯· ‡‡·¯„ ‰È¯· ‡Áמה ל¯· ‡˘:È
גבי ספינה נמי,
הא איכא בקיעת דגי!?
אמר ליה :בקיעת דגי לא שמיה בקיעה;
ומנא תימרא?
מו
דבעא מיניה ¯· ‡Ï·Ë Èמ¯·:
מחיצה תלויה,
מהו שתתיר בחורבה?
ואמר ליה:
קא :אי מחיצה תלויה מתרת * אלא במי,
קל הוא שהקילו חכמי במי;
ואמאי?
הא איכא בקיעת דגי!
אלא לאומז שמע מינה 
בקיעת דגי  לא שמה בקיעה?
7
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רש"י

 .Â¯˜ÈÚ· ÔÈ‡Â 1רחב ד':
 .'‚ ÂÏ˘ ¯ˆ˜· ˘ÈÂ 2אותו קצר של עיקרו שאינו רחב ד' יש בו גובה ג' והיינו
רבותא דליכא למימר לבוד ממקו שכלה רחבו לקרקע אפ''ה הוי רה''י:
 .‰ˆÈÁÓ ˙ÈÁ‡ „Â‚ 'È¯Ó‡„ 3סביב מחיצותיה מכנגד רחבה ולמטה כאילו הוא
כולו שוה:
 .''‰ 4בביציתא דמיש נמי נימא גוד אחית:
 .'ÂÎ Ì˙‰ ‡È¯È‡ È„ÈÓ 5כולה אביי אמר לה לרב יוס 2דהא דמייתי ראיה
וחכמי פוטרי כלו ראי' היא לכא הא דטרסקל דקפטרי רבנ :
 .‰· ÔÈÚ˜Â· ÌÈÈ„‚‰˘ ‰ˆÈÁÓ ‡ÈÂ‰„ ÌÂ˘Ó 6מלמטה באר %תחת מחיצות
הטרסקל שה פשוטות להל מ הקנה לכל צד ובקיעת גדיי מעכבת מלמימר
גוד אחית שהרי עוברי תחתיה אבל בספינה ליכא בקיעת גדיי שאי ל ,עובר
תחתיה וכ בעמוד אי דר ,להתחכ ,בו ולעבור תחת שיפועו שאינו אלא מעט:
 .‰ÚÈ˜· ‰Ó˘ ‡Ï ÌÈ‚„ ˙ÚÈ˜· 7לפי שאינ נראי :
 .‰·¯ÂÁ· 8שדר ,להיות בה מחיצות שנפלו תחתיה וקיימות מלמעלה
ותלויות:
 .¯È˙˙˘ Â‰Ó 9לטלטל בחורבה שלא תהא כפרוצה לרה''ר:
 .ÌÈÓ· ‡Ï‡ 10כגו גזוזטרא שהיא למעלה מ הי דתנ בעירובי )פז (:דעושה
מחיצה תלויה סביב וממלא וכ בור שבי שתי חצרות וחלקו במחיצה תלויה
מלמעלה ממלא זה מכא וזה מכא וא 2על פי שלא עירבו )ש פו:(.
 .ÌÈ‚„ ˙ÚÈ˜· ‡ÎÈ‡ ‡‰ 11גבי גזוזטרא כ ,נראה שיטה זו בעיני ועל מה
שפירשו רבותי תמהתי ]שה פירשו[ דהאי מידי איריא הת משו דהוה ליה
מחיצה שהגדיי בוקעי בה רב יוס 2קא מהדר ליה לאביי הכי מידי איריא ה,
דעמוד לדהכא הת משו דהוי מחיצה שהגדיי בוקעי בה וצריכה לגוד אחית
הלכ ,אמרינ בה גוד אחית אבל גבי ספינה דליכא בקיעת גדיי לא אמרינ גוד
אחית ותמהתי א אמרו רבותי כ דאי אפשר לאומרו דהא בפ''ק דעירובי בתרי
דוכתי )יד :וטז (.אמרינ בקיעת גדיי לעכובי גוד אחית דלא לימריה במחיצה
תלויה והכא היכי אמרינ דמהני גבי גוד אחית ועוד מאי דוחקיה דרב יוס2
לשנויי הכי נימא ליה הא מני רבי יוסי ברבי יהודה היא ואביי גופיה מאי מותיב
ליה ואת לא תסברא הא ודאי רבי יוסי ברבי יהודה היא דהא חזינ דחכמי
פוטרי גבי טרסקל אלא ע''כ האי מידי איריא מסקנא דמילתיה דאביי היא
ולמימר דרבנ קאמרי לה דלא דמיא לטרסקל אלא לספינה:

דף קא:

ספינות קשורות כו'.
פשיטא!?
אמר ¯·‡:
לא נצרכה אלא להתיר ביצית שביניה .
אמר ליה ¯·  :‡¯ÙÒמשה,
שפיר קאמרת?
מטלטלי מזו לזו תנ !?
12

14

13

15

16

17

אלא אמר ¯· :‡¯ÙÒ
לא נצרכה אלא לערב ולטלטל מזו לזו,
וכדתניא:
ספינות קשורות זו בזו  מערבי ומטלטלי מזו לזו;
נפסקו  נאסרו;
חזרו ונקשרו 
בי שוגגי  ,בי מח מזידי ,
בי אנוסי  ,בי מוטעי 
חזרו להיתר הראשו ;
מט
וכ מחצלות הפרוסות ברשות הרבי 
מערבי ומטלטלי מזו לזו;
נגללו  נאסרו;
חזרו ונפרשו 
בי שוגגי  ,בי מזידי ,
בי אנוסי  ,בי נ מוטעי 
חזרו להיתר הראשו ,
שכל מחיצה שנעשה בשבת,
בי בשוגג בי במזיד  שמה מחיצה.
18

19

20

21

22

איני?
והאמר ¯· :ÔÓÁ
לא שנו אלא לזרוק,
אבל לטלטל  אסור!?
כי איתמר ד¯·  ÔÓÁ
אמזיד איתמר.
24

23

25

1

רש"י

 .‡ËÈ˘Ù 12דמטלטלי :
 .‡Î¯ˆ ‡Ï 13מטלטלי דמתני' אלא לטלטל מזו לזו דר ,ביצית קטנה שבי
שתי הגדולות ואע''פ שאינה קשורה ניתרת ע''י קשירת שתי החיצונות ולא
חיישינ דילמא מישתקלא מבינייהו וקא מטלטל דר ,אויר כרמלית:
 .˙ÈˆÈ· 14היינו ביציאתא דלעיל:
 .‰˘Ó 15כלומר רבינו בדורו כמשה בדורו:
 .˙¯Ó‡˜ ¯ÈÙ˘ 16בתמיה:
 .Ô˙ ÂÊÏ ÂÊÓ 17משמע שאי אחרת מפסקת ליכנס בה המטלטל הזה:
 .·¯ÚÏ 18הא אשמועינ במתניתי דאפילו שתי הספינות לשני בני אד שצריכי
לערב מערבי ומטלטלי :
 .Â˜ÒÙ 19בטל העירוב מפני שנפרדות:
 .ÔÈ‚‚Â˘ 20שגגת שבת או שגגת מלאכות:
 .ÔÈÚËÂÓ 21מתעסקי בדבר אחר לקושרו ונקשר זה:
 .˙ÂÒÂ¯Ù‰ ˙ÂÏˆÁÓ 22ועשו מחיצות הרבה ושבתו יחידי בה זה בזו וזה בזו:
 .Â˘ ‡Ï 23דשמה מחיצה:
 .˜Â¯ÊÏ ‡Ï‡ 24לחייב הזורק מתוכה לרה''ר או להפ:,
 .ÏËÏËÏ Ï·‡ 25להיות מותר לטלטל בתוכה אסור מדבריה:
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הזורק

רע

פרק אחד עשר שבת

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
ואפילו קשורות בחוט הסרבל.
היכי דמי?
אי דיכול להעמיד  פשיטא!
אי דאי יכול להעמיד  אמאי?
לעול דיכול להעמיד ,
ו˘ Ï‡ÂÓלאפוקי מדנפשיה קאתי,
נא
דתניא:
קשרה בדבר המעמידה  מביא לה טומאה,
בדבר שאי מעמידה  אי מביא לה טומאה,
ואמר ˘:Ï‡ÂÓ
והוא שקשרהנב בשלשלת של ברזל;
לעני טומאה הוא,
דכתיב )במדבר יט,טז(ַּ " :בחֲ לַ ל ֶח ֶרב",
נג
" ֶח ֶרב" הרי הוא כ"חֲ לַ ל",
אבל לעני שבת,
קב .כיו דיכול להעמידה  אפילו בחוט הסרבל* .
2

3

4

5

6

87

משנה )ו(:
הזורק ונזכר לאחר שיצתה מידו,
קלטה אחר ,אונה קלטה כלב ,או שנשרפה  פטור.
הזורקנו לעשות חבורה ,בי באד בי נז בבהמה,
ונזכר עד שלא נעשית חבורה  פטור.
זה הכלל:
כל חייבי חטאות אינ חייבי עד שתהא תחלת וסופ שגגה,
תחלת שגגה וסופ זדו ,
תחילת זדו וסופ שגגה  פטורי ;
עד שתהא תחילת וסופ שגגה.
9

10

נד

11

12

דף קב.

גמרא:
הא נחה  חייב,
והלא נזכר,
ותנ )כא (:
כל חייבי חטאות אינ חייבי ,
עד שתהא תחלת וסופ שגגה!?
אמר ¯· :‡‰Î
סיפא אתא ללכתא ומתנא.
לכתא ומתנא  אוגדו בידו הוא!?
כגו שנתכוי לעשות חבורה.
הא נמי תנינא )כא (:
הזורק לעשות חבורה ,בי באד ,בי בבהמה,
ונזכר עד שלא נעשית חבורה 
פטור!?
13

14

15

16

17

18

19

אלא אמר ¯·‡:
במעביר.
והא זה הכלל דקתני  אזריקה קתני!?
אלא אמר ¯·‡:
תרתי קתני:
הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו;
אי נמי 
לא נזכר וקלטה אחר ,או קלטה ,כלב או שנשרפה 
פטור.
20

21

22

¯· ‡˘ Èאמר:
חסורי מחסרא ,והכי קתני:
23

רש"י

רש"י

 .¯Ó˙È‡ „ÈÊÓ‡ 1ומשו קנסא ודקתני מתני' חזרו להיתיר הראשו אשוגגי
ואנוסי ואמוטעי קאי וכי קתני מזידי אשמה מחיצה קאי ולזרוק כרב נחמ :
 .Ï·¯Ò‰ ËÂÁ· 2שקושרי בו את בית הצואר שקורי מונטי''ל:
 .Ô„ÈÓÚ‰Ï 3שלא יתפרדו:
 .‰È˘Ù„Ó È˜ÂÙ‡Ï 4ממילתא דאמר בעלמא דבעינ שלשלאות של ברזל
ואשמועינ הכא דלא בעינ כי הת:
 .‰¯˘˜ 5לספינה:
 .‰‡ÓÂË ‰Ï ‡È·Ó ‰„ÈÓÚÓ‰ ¯·„· 6א היה ראשו אחד קשור באהל המת
מביא טומאה לכלי שבספינה ולספינה עצמה כגו ספינת הירד שמקבלת
טומאה כדאמרינ )לעיל פג:(:
 .ÏÊ¯· Ï˘ ˙Ï˘Ï˘· ‰¯˘˜˘ ‡Â‰Â Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡Â 7האי קשרה בדבר המעמידה
שלשלת של ברזל הוא כדמפרש טעמא ואזיל כלומר קשרה בדבר שרגילי
להעמידה בו דהיינו שלשלת מביא טומאה שמטמאה את הספינה להיות אב
הטומאה:
 .‰„ÈÓÚÓ ÂÈ‡˘ ¯·„· 8כלומר שאינו רגיל להעמיד בה כגו מידי דלאו מתכות
אי מביא לה טומאה דאילו ספינה לא מיטמאה מחמת אותו כלי להיות אב
הטומאה אלא ראשו לטומאה ואינה מטמאה כלי שבתוכה ואשמעינ שמואל
הכא דהאי קשורות דמתניתי א 2על גב דדבר המעמידה בעינ כל שהוא
מעמידה לעני שבת כשר ולא דמי למעמידה דהת:
 .˜¯ÂÊ‰ :'È˙Ó 9בשוגג:
 .¯ÎÊÂ 10שהוא שבת:
 .‰˙ˆÈ˘ ¯Á‡Ó 11האב מידו וקוד שתנוח:
 .¯Á‡ ‰ËÏ˜ 12קס''ד לאחר שנזכר זה קלטה אחר הוו להו שני שעשאוה וכגו
שנעקר ממקומו וקבל או שקלטה כלב בפיו דלא הויא הנחה דבעינ מקו ד'
פטור:

13

‚ :'Óופרכינ  .‰Á ‡‰לסו 2ד' ברה''ר חייב ואע''ג דנזכר בי עקירה להנחה
והא קתני סיפא זה הכלל כו':
 .‡ÙÈÒ 14דקתני עד שתהא תחלת וסופ שגגה:
 .‡˙ÈÓÂ ‡˙ÎÏÏ Ô‡˙‡ 15לכתא ע %קט שכפול ראשו וצרי ,לחמורי נושאי
דרדורי של יי שתוחבי אותו בשני עקלי שהדרדורי תלויי בה משני צידי
החמור ומחברי בו הדרדורי שיחזיק זה את זה:
 .‡˙ÓÂ 16חבל כלומר לא מיתוקמא סיפא אלא בזורק לכתא הקשור בחבל קט
כדרכו ואוחז החבל בידו וכשנזכר היה בידו לאחוז החבל ולעכב זריקת הלכתא
שלא תנוח הלכ ,תחילתו שוגג וסופו מזיד ופטור אבל זרק צרור וחפ %שכשנזכר
אי בידו לעכבו כוליה שוגג הוא ונזכר דקתני ברישא אשמעינ רבותא דא 2על
גב דנזכר לא מיפטר מחטאת אא''כ קלטה אחר או כלב:
 17ופרכינ  .Â„È· Â„‚Â‡ ‡˙ÓÂ ‡˙ÎÏואפילו כוליה מילתא שוגג לא מיחייב
דאי כא זריקה:
 .‰¯Â·Á ˙Â˘ÚÏ ÔÈÂÎ˙˘ ÔÂ‚Î 18בתחלתו בשגגת שבת ונזכר עד שלא נעשית
החבורה ולעול בלכתא ומיתנא וכגו שנתכוי לעשות חבורה כו' דהאי משו
זכירה הוא דמיפטר שהיה בידו להחזיר נמצא סופו זדו הא לא נזכר חייב ואע''ג
דאגדו בידו דחיוביה לאו משו זריקה הוא אלא משו חבורה:
 .‰Ï È˙˜ ‡È„‰· ‡‰ 19במתניתי וזה הכלל ע''כ למילתא אחריתי אתא:
 .‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 20זה הכלל למעביר ארבע אמות ברה''ר ונזכר קוד שהעבירו
ד' אמות אתא שהיה בידו לעמוד במקו שנזכר אבל זורק לא מיפטר בזכירה:
 .‰Ï È˙ ‰˜È¯Ê‡ ÏÏÎ‰ ‰Ê È˙˜ ÈÎ ‡‰Â 21דאיירי לעיל מיניה בזורק לעשות
חבורה ואי סת זורק לא מיפטר בזכירה היכי מתני גבי זה הכלל:
 .‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 22רישא מילי מילי קתני לה ותרתי קתני הזורק ונזכר אי נמי לא
נזכר וקלטה אחר כו' והדר תני כללא לאתויי מעביר:
 .'ÂÎÂ ‡¯ÒÁÓ È¯ÂÒÁ 23ולעול חדא קתני:
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הזורק

רעא

פרק אחד עשר שבת

הזורק ונזכר לאחרנח שיצתה מידו,
קלטה אחר ,אונט קלטה כלב ,או שנשרפה 
פטור;
הא נחה  חייב;
במה דברי אמורי? שחזר ושכח;
אבל לא חזר ושכח  פטור,
שכל חייבי חטאות אינ חייבי ,
עד שתהא תחלת וסופ שגגה.
1

2

דף קב.

והאנ תנ )כא (:
קלטה אחר ,או קלטה הכלב ,או שנשרפה 
פטור
הת  דלא מכוי ,
הכא  דקא מכוי .
אמר ¯· ·:ÈÈ·‡ ¯· È·È
א 2אנ נמי תנינא )כריתות ג:ד(:
יש אוכל אכילה אחת,
וחייב עליה ארבע חטאות ואש אחד,
הטמא שאכל חלב,
והוא נותר מ המוקדשי  ,ביו הכפורי;
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
א 2א היתה שבת והוציאו בפיו  חייב;
אמרו לו :אינו מ הש;
ואמאי?
הא אי דר ,הוצאה בכ!,
אלא כיו דקא מיכוי  מחשבתו משויא ליה מקו;
הכא נמי 
כיו דקא מיכוי  מחשבתו משויא ליה מקו.
11

12

13

זה הכלל:
כל חייבי חטאות כו'.
איתמר:
שתי אמות בשוגג ,שתי אמות במזיד ,שתי אמות בשוגג,
¯· ‰אמר :פטור;
¯·‡ אמר :חייב.
¯· ‰אמר :פטור.
אפילו ל¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôדאמר :אי ידיעה לחצי שיעור,
הת הוא דכי קא גמר שיעורא  בשוגג קא גמר,
אבל הכא דבמזיד  לא.
ובמאי?
אי בזורק  שוגג הוא!
אלא ,במעביר.
¯·‡ס אמר :חייב.
ואפילו ל¯· Ôדאמרי :יש ידיעה לחצי שיעור,
הת הוא דבידו,
אבל הכא דאי בידו  לא.
ובמאי?
אי במעביר  הרי בידו!
אלא,סא בזורק.
3

4

5

14

15

16

17

18

הדרן עלך הזורק

6

7

8

9

סב

אמר ¯·‡:
זרק ונחה בפי הכלב או בפי הכבש  חייב.
10

רש"י

 .ÁÎ˘Â ¯ÊÁ˘ 1קוד שתנוח דהוה ליה תחילתו וסופו שגגה ואשמעינ נזכר
דתנא בה לרבותא דאע''ג דהואי ידיעה בינתיי מיחייב דאי ידיעה לחצי שיעור
דהיינו כאי בידו להחזיר:
 2ה''ג ˘:'ÂÎ ˙Â‡ËÁ È·ÈÈÁ ÏÎ
¯ÂËÙ ¯Ó‡ ‰·¯ ‚‚Â˘· ˙ÂÓ‡ '· „ÈÊÓ· ˙ÂÓ‡ '· ‚‚Â˘· ˙ÂÓ‡ '· ¯Ó˙È‡ 3
¯·‡ ‡ .·ÈÈÁ ¯Óשתי אמות במזיד שנזכר לאחר שתי אמות ראשונות וחזר ושכח
בב' האחרונות:
 .‚''¯„ 4לקמ בפרק הבונה:
 .¯Ó‚ ‚‚Â˘· ‡¯ÂÚÈ˘ ¯Ó‚ ÈÎ„ Ì˙‰ 5הכותב ב' אותיות בב' העלמות דמחייב
בה ר''ג באות השניה נגמר השיעור וא 2הוא בשוגג אבל הכא בשתי אמצעיות
שה במזיד נגמר השיעור כדמפרש ואזיל לה במעביר ושתי אמצעיות מזיד:
 .‡Â‰ ‚‚Â˘ 6שהרי אי בידו לעכבה וכיו שחזר ושכח חייב דלא נגמרה מלאכה
עד שעת הנחה שהיא לסו 2ובשוגג:
 .¯È·ÚÓ· ‡Ï‡ 7וכיו דבידו לעמוד בסו 2ב' אמות האמצעיות אשתכח דגמר
שיעורא במזיד:
 .Â„È·„ ‡Â‰ Ì˙‰ 8שלא לחזור ולכתוב השניה הלכ ,כי חזר ושכח הויא לה
שגגה אחריתי ולא גמרה לקמייתא:
 .Â„È· ÔÈ‡ ‡Î‰ Ï·‡ 9להחזיר כשנזכר כדמפרש ואזיל בזורק הלכ ,כולה חדא
שגגה היא ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי:
 .Ô˘·Î‰ ÈÙ· 10ונשרפה בשלהבת:

רש"י

 .ÔÈÂÎÈÓ ‡˜„ ‡Î‰ 11מחשבתו משויא ליה מקו דהא אחשביה:
 .˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ 12זית אחד:
 .˙Â‡ËÁ '„ 13משו חלב משו נותר משו אכילת יוה''כ משו טומאת הגו2
ואכל קדש:
 .Ì˘‡Â 14מעילות דאפילו הוא כה גבי אימורי זר הוא:
 .'ÂÎ ˙·˘ ‰˙È‰ Ì‡ Û‡ 15ומשו יוה''כ לא מיחייב בהוצאה דקסבר אי עירוב
והוצאה ליוה''כ:
 .Ì˘‰ ÔÓ ÂÈ‡ 16אי חטאת זו משו אכילה אלא משו הוצאה:
 .È‡Ó‡Â 17מיחייב משו הוצאה לדברי הכל הא אי דר ,להוציא בפה:
 .Â˙·˘ÁÓ 18שצרי ,לאוכלה בהליכתו ואחשבה להוצאה זו בפיו:
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הבונה

רעב

פרק שנים עשר שבת

פרק שנים עשר  -הבונה

דף קב:

¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áאמר:
אי עניות במקו עשירות!?
אלא,
א
שכ בעל הבית שיש לו נקב בבירתו סותמו,
דכוותה גבי משכ 
שכ קרש שנפלה בו דרנא מטי 2לתוכה אבר וסותמו.
16

קב :משנה :
הבונה כמה יבנה ויהא חייב?
הבונה כל שהוא ,והמסתת והמכה בפטיש ובמעצד,
הקודח כל שהוא  חייב;
זה הכלל:
כל העושה מלאכה ,ומלאכתו מתקיימת בשבת 
חייב;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
א 2המכה בקורנס על הסד בשעת מלאכה  חייב,
מפני שהוא כמתק מלאכה.
)א( *

17

1

2

5

3

4

6

8

7

109

11

גמרא:
כל שהוא למאי חזיא?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
שכ עני חופר גומא להצניע בה פרוטותיו,
דכוותה גבי משכ 
שכ תופרי יריעות חופרי גומא להצניע בה מחטיה .
‡· ÈÈאמר:
כיו דמשתכי  לא עבדי הכי!?
אלא,
שכ עני עושה פיטפוטי כירה קטנה,
לשפות עליה קדירה קטנה,
דכוותה גבי משכ 
מבשלי סמני לצבוע יריעות שחסרה מלאכת ,
עושי פיטפוטי כירה קטנה לשפות עליה יורה קטנה.
12

13

14

15

18

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
המצדד את האב  חייב.
מיתיבי:
אחד נות את האב  ,ואחד נות את הטיט 
הנות את הטיט חייב!?
וליטעמי ,,אימא סיפא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
ואפילו העלה והניח על גבי דימוס של אבני 
חייב!
אלא 
תלתא בנייני הוו:
תתא ,מציעא ,ועילא,
תתא  בעי צדודי ועפרא,
מציעא  בעי נמי טינא,
עילאי  בהנחה בעלמא.
19

20

21

22

23

24

והמסתת.
מסתת משו מאי מיחייב?
¯· אמר :משו בונה;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :משו מכה בפטיש.
העושה נקב בלול של תרנגולי?
¯· אמר :משו בונה;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :משו מכה בפטיש.
25

26

27

1

רש"י

 .‰Â·‰ :'È˙Ó .‰Â·‰ - ¯˘Ú ÌÈ˘ ˜¯Ù 1שאמרו באבות מלאכות כמה
יבנה כו':
 .˙˙ÒÓ 2מרבע את האב ומתקנה הכל לפי המקו שיש מקומות שרגילי
להחליק ויש מקומות שרגילי לחרו %בה חריצי חריצי באר %אשכנז:
 .˘ÈËÙ· ‰ÎÓ‰ 3ג הוא באבות מלאכות והוא בלעז פי''ק שמפוצ %בו את
האב מ הסלע לאחר שחצב את האב סביב ומבדיל מ ההר קצת הוא מכה
בפטיש מכה גדולה והיא מתפרקת ונופלת וזהו גמר מלאכה של חוצבי אב וכל
הגומר בשבת מלאכה תולדת מכה בפטיש היא:
 .„ˆÚÓ 4א 2הוא כמו קורנס גדול של ברזל לבני של ברזל:
 .Á„Â˜‰Â 5נוקב ע %או אב בכותל:
 .‡Â‰˘ ÏÎ 6אכולהו קאי אמסתת ומכה בפטיש ובמעצד והקודח:
 .˙ÓÈÈ˜˙Ó Â˙Î‡ÏÓÂ ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ‰ ÏÎ 7שיש מתקיימת כיוצא בו ]ואי מוסי2
עליה[:
 .˙·˘· 8אעושה מלאכה קאי:
 .Ô„Ò‰ ÏÚ 9בלע''ז אינקלימ''א :
 .Ò¯Â˜ 10מרטי''ל :
 .‰Î‡ÏÓ Ô˜˙ÓÎ ‡Â‰˘ ÈÙÓ 11ואע''פ שאינו מכה על הפעולה אלא על הסד
ובגמרא מפרש מאי מתק :
 .ÈÎ˙˘Ó„ :'Ó‚ 12מעלי חלודה המחטי רואי''ל :
 .ÈËÂÙËÙ 13רגלי כירה כמי כלי ברזל שקורי טרפיי''ד מעמידי הכירה של
חרס:
 .Ô˙Î‡ÏÓ ‰¯ÒÁ˘ ÚÂ·ˆÏ ÌÈÓÓÒ ÈÏ˘·Ó 14שצמצמו צמר צביעת וחסרה
למלאכת והוצרכו לחזור ולבשל סמני ולצבוע מעט:
 .‰Ë˜ ‰¯ÂÈ 15גרסינ הכא:

רש"י

 .˙Â¯È˘Ú ÌÂ˜Ó· ˙ÂÈÚ ÔÈ‡ 16לא עשו דבר בצמצו אלא הכל מתחלת דיי
והותר:
 .Â˙¯È·· 17בירה נאה שהוא אוכל ושוכב מקפיד על חור קט שבה א מגונה
הוא וסותמו בטיט:
 .‡¯„ 18תולעת:
 .Ô·‡‰ ˙‡ „„ˆÓ‰ 19מושיבה ומצדדה עד שמתיישבת בקרקעית יסוד הבני
יפה מתו ,שהוא מצדדה הוא מכינה תחתיה ומושיבה באר %חייב ואפילו לא נת
טיט הוי בונה כל שהוא דיש מקיימי כ בלא טיט:
 .·ÈÈÁ ËÈË‰ ˙‡ Ô˙Â‰ 20אבל הנות האב פטור:
 .ÒÂÓÈ„ 21שורת אבני חומה אלמא בהנחה בעלמא חייב ואפילו לא צידד
ועדיפא הא מדשמואל:
 .‡Ï‡ 22לאו קושיא תלתא בנייני הוי:
 .‡˙˙ 23יסוד החומה תחתית שמושיבי אבני על האר %בלא טיט בצדודי
ועפר כל עצמו אינו אלא לצדד את האב שתשב בשוה ולא תטה לכא ולכא
ויהא עפר סביב לה לסומכה ובההוא אמר שמואל מילתיה וברייתא במיצעא כל
הבני כולו שמ היסוד עד שורה העליונה בעי נמי טינא ע הצידוד:
 .‰‡ÏÈÚ 24דימוס העליו שאי על גביו עוד דימוס אינו חושש א נוטה האב
לצד אחד הלכ ,בהנחה בעלמא סגי והוא מילתא דרבי יוסי:
 .È‡Ó ÌÂ˘Ó 25איזו תולדה מ האבות הוא:
 .˘ÈËÙ· ‰ÎÓ 26גמר מלאכה הוא שהמקו שחר %חרי %זה לא יחרו %עוד:
 .ÔÈÏÂ‚¯˙ Ï˘ ÏÂÏ 27של ע %הוא וסתו ומנקבו שיצא הריח של צואה ולא יזיק
להו:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

הבונה

רעג

פרק שנים עשר שבת
לאו גמר מלאכה הוא!?
הכא במאי עסקינ ?
דבזעיה ברמצא דפרזלא ,ושבקיה בגוויה,
דהיינו גמר מלאכה.

עייל שופתא בקופינא דמרא?
¯· אמר :משו בונה;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :משו מכה בפטיש.
3

2

4

16

וצריכא,
דאי אשמעינ קמייתא 
בההיא קאמר ¯· ,משו דדר ,בני בכ,,
אבל עושה נקב בלול של תרנגולי ,דאי דר ,בני בכ ,
אימא מודה ליה ל˘;Ï‡ÂÓ
ואי אשמעינ בהא 
בהא קאמר ¯· ,משו דדמי לבני  ,דעבדיה לאוירא,
אבל שופתא בקופינא דמרא ,דאי דר ,בני בכ ,
אימא מודה ליה ל˘;Ï‡ÂÓ
ואי אשמעינ בהא 
בהא קאמר ˘,Ï‡ÂÓ
אבל בהנ ,תרתי 
אימא מודה ליה ל¯·;
צריכא.
65

7

8

9

בעא מיניה ¯· ˙ ‡ÈÚ˘Â‡ ¯· Ôמ¯·:ÔÁÂÈ È
מסתת משו מאי מיחייב?
אחוי ליה בידיה משו מכה בפטיש.
והאנ תנ )כא (:
המסתת ,והמכה בפטיש!?
אימא  המסתת המכה בפטיש.
10

11

קג.

דף קג.

17

זה הכלל.
זה הכלל לאתויי מאי?
לאתויי דחק קפיזא בקבא.
18

רבן שמעון בן גמליאל אומר:
המכה בקורנס על הסדן כו'.
מאי קעביד?
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
מפני שמאמ את ידו.
קשו בה ·:‰·Á¯ È
אלא מעתה 
חזא אומנתא בשבתא וגמר,
הכי נמי דמיחייב!?
אלא ‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
שכ מרדדי טסי משכ עושי כ .
תניא נמי הכי:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
א 2המכה בקורנס על הסד בשעת מלאכה  חייב,
שכ מרדדי טסי משכ עושי כ .
19

21

20

משנה )ב(:
החורש כל שהוא,
המנכש ,והמקרס ,והמזרד כל שהוא  חייב;

תא שמע :
הקודח כל שהוא  חייב;
בשלמא ל¯· 
מיחזי כמא דחר חורתא לבניינא;
אלא ל˘ Ï‡ÂÓ
)כא ( *

12

22

13

14

15

23

המלקט עצי,
א לתק  כל שה ;
א להיסק  כדי לבשל ביצה קלה.
המלקט עשבי,
ב
א לתק  כל שה ;
א לבהמה  כמלא פי הגדי.
24

25

רש"י

 .˘ÈËÙ· ‰ÎÓ ÌÂ˘Ó 1שהיא גמר מלאכת הלול וכל מידי דהוא גמר מלאכה
חייב משו מכה בפטיש כדאמרי' בפ' כלל גדול )עה:(:
 .‡¯Ó„ ‡ÈÙÂ˜· ‡˙ÙÂ˘ ÏÈÈÚ 2שופתא יתד קט שתוחבי בתו ,בית יד של
מרא בהיותו בנקב הברזל להדקו שלא יצא שקורי קאיינ''ל :
 .‡ÈÙÂ˜ 3הוא חור שבראש המר:
 .‡¯Ó 4בלע''ז פושי''ר :
 .˙˙ÒÓ 5דר ,בני בכ:,
 .‡‰· ÔÈÚÓ˘‡ È‡Â 6בעושה נקב בלול:
 .ÔÈ·Ï ÈÓ„„ 7שא 2בבני הבתי עושי נקבי לאויר כדקאמר ועבדי לאוירא
חורי וחלונות:
 .‡‰· ¯Ó˙È‡ È‡Â 8בשופתא:
 .Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡˜ ‡‰· 9דאי אתרו ביה משו בונה לא מיחייב דלאו בני הוא:
 .‰È„È· ÈÂÁ‡ 10מכה באגרופו על כפו כמכה בפטיש:
 .˘ÈËÙ· ‰ÎÓ‰ ˙˙ÒÓ‰ ‡ÓÈ‡ 11וה''ק המסתת שהוא חייב משו מכה בפטיש
חייב בכ''ש:
 .Á„Â˜‰ 12וכל הקודח ע''מ למלאות הוא לתקוע בו יתד ושלא למלאות .קרי
נוקב:
 .·¯Ï ‡ÓÏ˘· 13דאמר נקב הוי בני האי נמי בני הוה כל שהוא ואע''פ
שימלאנו הרי הועיל לבני שקודח החור:
 .‡˙¯ÂÁ „Á 14קדח חור:

רש"י

 .Ï‡ÂÓ˘Ï ‡Ï‡ 15דאמר נוקב לאו בונה הוא בשלמא נקב דלול איכא למימר
מכה בפטיש אבל זה שעומד לסתו לאו גמר מלאכה הוא:
 .‡ÏÊ¯Ù„ ‡ˆÓ¯· ‰ÈÚÊ·„ 16במסמר ארו ,של ברזל:
 .‰ÈÂÂ‚· ‰È˜·˘Â 17לתלוש בה:
 .‡·˜· ‡ÊÈÙ˜ ˜Á„ 18בגול גדול הראוי לחוק בו קב חקק שלש לוגי ואע''פ
שעתיד להוסי 2יש שמקיימי כ :
 .ÂÈ„È ÔÓ‡Ó 19מרגיל ומכוונ להכאה הראוייה למלאכה מכה גדולה או מכה
קטנה:
 .ÔÎ˘Ó ÈÒË È„„¯Ó 20לציפוי קרשי:
 .ÔÎ ÔÈ˘ÂÚ 21מכי ג' על הטס ואחת על הסד להחליק הקורנס שלא יבקע הטס
שהוא דק ובעלי מטבע במקומנו ראיתי עושי כ :
 .ÌÒ¯˜Ó :'È˙Ó 22קוצ %ענפי יבשי מ איל לתקנו:
 .„¯ÊÓ 23זרדי לחי חדשי של שנה זו ופעמי שה מרובי ומכחישי האיל
ומתייבשי וקוצצי אות ממנו:
 .Ô˜˙Ï Ì‡ 24את האיל או את הקרקע וקצצו מ המחובר:
 .‰Ï˜ ‰ˆÈ· 25כגרוגרת מביצת תרנגולת שקלה היא לבשל מכל הביצי:
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הבונה

רעד

פרק שנים עשר שבת
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מצינו ש קט מש גדול,
ש משמעו ומשמואל,
נח מנחור ,ד מדניאל ,גד מגדיאל.
12

גמרא:
למאי חזי?
חזי לביזרא דקרא דכוותה,
גבי משכ 
שכ ראוי לקלח אחד של סמני .
1

המנכש והמקרסם והמזרד.
תנו רבנ :
התולש עולשי  ,והמזרד זרדי,
א לאכילה  כגרוגרת,
א לבהמה  כמלא פי הגדי,
א להיסק  כדי לבשל ביצה קלה,
א לייפות את הקרקע  כל שה .
אטו כולהו לא ליפות את הקרקע נינהו!?
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
באג שנו.
‡· ÈÈאמר:
אפילו תימא בשדה דלאו אג,
וכגו דלא קמיכוי .
והא ‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישיה ולא ימות!?
לא צריכא,
דקעביד בארעא דחבריה.
2

3

4

5

6

משנה )ג(:
הכותב שתי אותיות,
בי בימינו בי בשמאלו,
בי מש אחד ,בי משתי שמות ,בי משתי סמניות,
בכל לשו  חייב;
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
לא חייבו שתי אותיות אלא משו רוש,
שכ ,רושמיג על קרשי המשכ לידע איזו ב זוגו.
7

דף קג:

9

8

10

11

רש"י

‡¯ÊÈ·Ï :'Ó‚ 1
לעני הוצאת זרע דלועי שני שאי אד טורח בנימא אחת ה''מ הוצאה דכי
גומא
מפיק תרתי מפיק כי הדדי שאינו זורע אחת לבדה אבל לעני חרישה כל
קג:
וגומא באפי נפשה עביד לה:
 .ÔÈ˘ÏÂÚ 2עשב שקורי קרישפ''ל:
 .ÔÈ„¯Ê 3מי קני ה ובעוד רכי זורדי אות למאכל אד נתקשו מעט
ראויי למאכל בהמה יבשו עומדי להסקה:
 .Â‰È Ú˜¯˜‰ ˙‡ ˙ÂÙÈÏ ‡Ï Â‰ÏÂÎ ÂË‡ 4הרי הקרקע מתייפה מאליו:
 .Ì‚‡· 5שאי צרי ,ליפות:
 .‰È¯·Á„ ‡Ú¯‡· 6לא איכפת ליה ליפות:
 .„Á‡ Ì˘Ó ÔÈ· :'È˙Ó 7שתיה אלפי :
 .˙ÂÓ˘ È˙˘Ó 8אל 2בית:
 .˙ÂÈÓÒ È˙˘Ó 9אחת בדיו ואחת בסיקרא:
 .ÔÂ˘Ï ÏÎ· 10של כל כתבי וגופ של כל אומה ואומה:
 .Ì˘Â¯ ÌÂ˘Ó 11סימ שהיו עושי בקרשי המשכ מפני שמפרקי אותו
ולכשיקימוהו לא יחלפו סדר הקרשי ואתא ר' יוסי למימר דאפילו לא כתב אלא
רש שני רשימות בעלמא לסימ חייב:
„˜¯‡ .לזרוע בתוכה נימא של דלעת ואע''ג דשנינו )לעיל צ(:

גמרא:
בשלמא אימי ליחייב 
משו דדר ,כתיבה בכ,,
אלא אשמאל 
אמאי? הא אי דר ,כתיבה בכ?!,
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
באטר יד שנו.
ותהוי שמאל דידיה כימי דכולי עלמא,
ואשמאל  ליחייב ,אימי  לא ליחייב!?
אלא אמר ‡·:ÈÈ
בשולט בשתי ידיו.
¯· ‰¯· ·˜ÚÈד „·˙  ·˜ÚÈאמר:
הא מני? ¯· ÈÒÂÈ Èהיא דאמר )כא (:
לא חייבו שתי אותיות אלא משו רוש.
והא מדסיפא  ¯· ÈÒÂÈ Èהיא,
רישא  לאו ¯·?!ÈÒÂÈ È
כולה ¯· ÈÒÂÈ Èהיא.
13

אמר רבי יהודה:
מצינו.
אלא ¯· ‰„Â‰È È
שתי אותיות וה שני שמות  הוא דמחייב,
שתי אותיות וה ש אחד  לא מחייב?
והתניא:
"וְ ָע ָ ׂשה" " ַא ַחת" )ויקרא ד,ב(,
יכול 
עד שיכתוב כל הש ,ועד שיארוג כל הבגד,
ועד שיעשה כל הנפה;
תלמוד לומר )ש(ֵ " :מ ַא ַחת";
אי " ֵמ ַא ַחת" 
יכול 
אפילו לא כתב אלא אות אחת ,ולא ארג אלא חוט אחד,
ולא עשה אלא בית אחד בנפה* ,
14

15

16

17

1

רש"י

 .'ÂÎ ÔË˜ Ì˘ ÂÈˆÓ 12הא אתא לאשמועינ רבי יהודה דאע''ג שלא נגמר
מלאכתו שנתכוי לכתוב תיבה גדולה וכתב מקצת ואותו מקצת הויא תיבה
המתקיימת במקו אחר חייב:
 .‡È‰ ÈÒÂÈ È·¯ ÈÓ ‡‰ :'Ó‚ 13דלא בעי כתיבה אלא רוש בעלמא ובשמאלו
רוש מיהא הוה:
 .˙ÂÓ˘ È˘ Ô‰Â 14כגו הנ ,דנקט במתני' שאינ שוות:
 .„Á‡ Ì˘ Ô‰Â ˙ÂÈ˙Â‡ '· ‡‰ 15כגו שש משש ,או תת מתתנ או חח מחחי
לא מיחייב מדלא נקט רבי יהודה חד מהנ:,
 .˙Á‡ 16כולה במשמע:
 .Ì˘‰ ÏÎ 17התיבה קרוי ש:
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הבונה

רעה

פרק שנים עשר שבת

תלמוד לומרַ " :א ַחת";
הא כיצד?
אינו חייב עד שיכתוב ש קט מש גדול 
ש משמעו ומשמואל,
נח מנחור ,ד מדניאל ,גד מגדיאל;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אפילו לא כתב אלא שתי אותיות וה ש אחד  חייב,
כגו  שש ,תת ,רר ,גג ,חח;
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
וכי משו כותב הוא חייב?
והלא אינו חייב אלא משו רוש,
שכ רושמי על קרשי המשכ לידע איזו היא ב זוגו,
לפיכ ,
שרט שריטה אחת על שני נסרי ,
או שתי שריטות על נסר אחד  חייב;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
"וְ ָע ָ ׂשה" " ַא ַחת" )ש(,
יכול 
עד שיכתוב את כל הש ,עד שיארוג כל הבגד,
עד שיעשה את כל הנפה;
תלמוד לומרֵ " :מ ַא ַחת";
אי " ֵמ ַא ַחת" 
יכול 
אפילו לא כתב אלא אות אחת,
ואפילו לא ארג אלא חוט אחד,
ואפילו לא עשה אלא בית אחד בנפה;
תלמוד לומרַ " :א ַחת",
הא כיצד?
אינו חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
"וְ ָע ָ ׂשה" " ַא ַחת" )ש(" ,וְ ָע ָ ׂשה" " ֵה ָ ּנה" )ש(,
פעמי שחייב אחת על כול ,
ופעמי שחייב על כל אחת ואחת;
קתני מיהא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אפילו לא כתב אלא שתי אותיות וה ש אחד 
2

3

4

5

6

7

דף קג:

חייב!?
לא קשיא,
הא  דידיה,
הא  דרביה,
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר משו ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
אפילו לא כתב אלא שתי אותיות וה ש אחד  חייב;
כגו  שש ,תת ,רר ,גג ,חח.
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיינו ˙‡ ˜!‡Ó
וכי תימא 
אל" 2אל" 2דאאזר ,איכא בינייהו;
ד˙‡ ˜ ‡Óסבר  אל" 2אל" 2דאאזר ,לא מיחייב,
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר  כיו דאיתיה בגלטורי בעלמא  חייב;
למימרא ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èלחומרא?
והתניא:
הקודח כל שהוא  חייב;
המגרר כל שהוא ,המעבד כל שהוא,
הצר בכלי צורה כל שהוא;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
עד שיקדח את כולו ,עד שיגרור את כולו,
עד שיעבד את כולו ,עד שיצור כולו!?
אלא ¯· ÔÂÚÓ˘ Èהא אתא לאשמעינ 
עד שיכתוב את הש כולו.
ומי מצית אמרת הכי?
והתניא:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
"וְ ָע ָ ׂשה" " ַא ַחת" )ש(,
יכול  עד שיכתוב את הש כולו;
תלמוד לומרֵ " :מ ַא ַחת"!?
תרי %ואימא הכי:
יכול  עד שיכתוב את הפסוק כולו;
תלמוד לומרֵ " :מ ַא ַחת".
8

9

10

1211

13

14

15

¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
"וְ ָע ָ ׂשה" " ַא ַחת" )ש(" ,וְ ָע ָ ׂשה" " ֵה ָ ּנה" )ש(,
פעמי שחייב אחת על כול ,
ופעמי שחייב על כל אחת ואחת.

רש"י

 .‰Ù· „Á‡ ˙È· 1לאחר שהסי ,נצרי של שתי עושה באריגת ערב נצר אחד
מלמטה ואחד ממעלה וה קרוי בתי וה עונבי את השתי כדר ,רכיבתו
ועומד האריג ובית אחד אי מתקיי ומשו דלאו חוטי נינהו קרי להו בית כמו
בתי נירי שאי לה בתי נירי אחרי:
 .˙Á‡ Ï''˙ 2שתהא מלאכה שלימה במקו אחד:
 .ÔÂÚÓ˘Ó Ì˘ 3ולגבי בגד נמי שני חוטי ובנפה שני בתי שמקיימי כ ,לפי
שאי אד אורג בגד ביו אחד ועושה נפה בבת אחת ומתחיל ועושה כדי קיו
שלא יהא נסתר מאליו:
 .·˙Î ‡Ï ÂÏÈÙ‡ 4מתיבה גדולה:
 .˙˙ ˘˘ ÔÂ‚Î „Á‡ Ì˘ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‡ '· ‡Ï‡ 5וה מתיבות גדולות כגו שש
מששבצר משש ,ששמ תת מתתראו תתנו וכ''ש א נתכוי לקטנה תחילה:
 .˙ÓÈÈ˜˙Ó ‰· ‡ˆÂÈÎ˘ 6ולקמיה פרי ,היינו ת''ק:
 .¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ '¯ 7מפרש למילתיה לקמ :

רש"י
8

 .˜''˙ ÂÈÈ‰שש תת:
 .Í¯Ê‡‡„ ÛÏ‡ ÛÏ‡ ˙''ÎÂ 9שה שתי אותיות מתיבה גדולה אבל לא מצינו
שהיא תיבה קטנה בכל המקרא:
 .È¯ÂËÏ‚· ‡˙È‡„ ÔÂÈÎ 10קמיעות וכתבי של מכשפות ושל שמות קורי בלשו
לטי'' של מיני קלוטרוס ורגילי סופרי לכתוב בה תיבות של שתי אותיות
ואינ תיבות במקו אחר:
 .¯¯‚Ó‰ 11כלונסות או קלפי דהויא תולדה דממחק:
 .‡Â‰˘ ÏÎ Á„Â˜‰ 12קצת הנקב ואע''פ שלא עבר עובי הע %לראות בעבר
השני:
 .‡Â‰˘ ÏÎ 13מ הצורה:
 .ÂÏÂÎ ˙‡ 14כל מה שנתכוי לגרר או לעבד מתחלה בבת אחת:
 .Ì˘‰ ÏÎ 15כל התיבה:
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אמר ¯·:‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ È
מאי טעמיה ד¯·?ÈÒÂÈ È
אחת " ֵמ ַא ַחת" ,הנה " ֵמ ֵה ָ ּנה",
" ַא ַחת" שהיא " ֵה ָ ּנה",
ו" ֵה ָ ּנה" שהיא " ַא ַחת";
" ַא ַחת"  שמעו ,
" ֵמ ַא ַחת"  ש משמעו ,
" ֵה ָ ּנה"  אבות,
" ֵמ ֵה ָ ּנה"  תולדות,
" ַא ַחת" שהיא " ֵה ָ ּנה"  זדו שבת ושגגת מלאכות,
" ֵה ָ ּנה" שהיא " ַא ַחת"  שגגת שבת וזדו מלאכות.
1

2

3

4

5

6

7

8

ה

אמר מר )כא (:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מצינו ש קט מש גדול.
גדול מי דמי?
מ" דש  סתו,
מ" דשמעו  פתוח!?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
זאת אומרת 
סתו ועשאו פתוח  כשר.
9

דף קד.

דלתי רישי  ,רישי דלתי ,
היהי חיתי  ,חיתי היהי ,
ווי יודי  ,יודי ווי ,
זייני נוני  ,נוני זייני ,
טיתי פיפי  ,פיפי טיתי ;
כפופי פשוטי  ,פשוטי כפופי ,
מימי סמכי  ,סמכי מימי ,
סתומי פתוחי  ,פתוחי סתומי ;
פרשה פתוחה  לא יעשנה סתומה,
סתומה  לא יעשנה פתוחה;
כתבה כשירה,
או שכתב את השירה כיוצא בה,
או שכתב שלא בדיו,
או שכתב את האזכרות בזהב  הרי אלו יגנזו!?
15

17

16

18

19

21

20

22

הוא דאמר כי האי תנא,
דתניא:
¯· ‰¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èאומר:
יהם" )במדבר כט,יט(,
נאמר בשני "וְ נִ ְס ֵּכ ֶ
יה" )ש,לא(,
בששי " ּונְ ָס ֶכ ָ
בשביעי " ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטם" )ש,לג(,
ו
הרי מ" יו"ד מ"  הרי כא מי,
מכא רמז לניסו ,מי מ התורה;
ומדפתוח ועשאו סתו  כשר,
סתוז ועשאו פתוח  כשר.
מי דמי?
קד .פתוח ועשאו סתו * עלויי קא מעלי ליה,
דאמר ¯· :‡„ÒÁ
מ" וסמ" ,שבלוחות  בנס היו עומדי ;
אלא סתו ועשאו פתוח ,גרועי קא מגרע ליה,
דאמר ¯· ,‰ÈÓ¯È Èואיתימא ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
23

מיתיבי:
" ּו ְכ ַת ְב ָּתם" )דברי ו,ט(  שתהא כתיבה תמה;
שלא יכתוב 
אלפי עייני  ,עייני אלפי ,
ביתי כפי  ,כפי ביתי ,
גמי צדי  ,צדי גמי ,
10

11

12

13

14

רש"י

 .ÈÒÂÈ '¯„ Ë''Ó 1היכי דריש ליה:
 .˙Á‡Ó ˙Á‡ 2אחת ה''ל למכתב ולשתוק וכתב מ'' יתירה ]ומהנה יתירא[:
 .‰‰Ó ‰‰ 3א''נ הנה הוה ליה למכתב וכתב מהנה מ'' יתירה ומאחת יתירה
הלכ ,למדרשינהו לכולהו כתבינהו ודרוש אחת הנה בלא מ'' הכי אחת שהיא
הנה הנה שהיא אחת לתרי גווני איכא למידרש משמעותייהו ועשה עבירה אחת
והיא לו הנה חייב חטאות הרבה אי נמי ועשה אחת עשייתו חשובה לו כאחת
ואע''פ שהנה היו משמע שהרבה עבירות עשה והיינו הנה שהיא אחת הלכ,
תרוייהו דריש ביה פעמי שהיא כ ופעמי שהיא כ כדמפרש לקמיה:
 .ÔÂÚÓ˘ ˙Á‡ 4כלומר דריש מ'' יתירה אחת הוי משמע דאינו חייב עד
שיכתוב כל התיבה שנתכוי לכתוב:
 .ÔÂÚÓ˘Ó Ì˘ ˙Á‡Ó 5כתב מאחת למימר דאפילו לא כתב אלא מקצתה ובלבד
שתהא מקויימת במקו אחר דומיא דאחת דרישיה דקרא:
 .‰‰ 6הוי משמע אבות כתב מהנה לרבויי תולדות:
 .‰‰ ‡È‰˘ ˙Á‡ 7דאמר לעיל ה''ד כגו שעשא בזדו שבת ושגגת מלאכות
ואע''ג דכול אינ אלא חילול שבת אחת מיחייב לכל מלאכה ומלאכה דגופי
מלאכות מחלקי הואיל ואיכא שגגה טובא:
 .‰‰ 8שהיא אחת שגגת שבת וזדו מלאכות .שא 2על פי שה גופי מלאכות
הרבה אינו חייב אלא אחת דחדא שגגה היא:
 .'ÂÎ ÈÓ„ ÈÓ 9זה שנתכוי לכתוב ש משמעו מ'' פתוחה כתב והיכי קרי ליה
מתקיימת במקו אחר והא לא הויא:
 .Ì˙·˙ÎÂ 10דתפילי ומזוזה:
 .Ì˙ 11של כהלכתה:
 .ÔÈÈÈÚ ÔÈÙÏ‡ 12יש שכותבי כ מפני שדומי בקריאת :
 .ÔÈÙÎ ÔÈ˙È· 13דומי בכתיבת :

24

רש"י

 .ÔÈ„ˆ ÔÈÓ‚ 14דומי בכתיבת אלא שזה למעלה וזה למטה:
 .ÔÈÂ ÔÈÈÈÊ 15פשוטי :
 .ÔÈÙÂÙÎ 16כ 2פה צדי נו :
 .ÔÈËÂ˘Ù 17הכפולות שלה פשוטות:
 .ÔÈÎÓÒ ÔÈÓÓ 18מ'' סתומה שדומה לסמ:,
 .ÔÈÓÂ˙Ò 19מ'' סתומה:
 .ÔÈÁÂ˙Ù 20מ'' פתוחה:
 .‰·˙Î 21לספר תורה:
 .‰¯È˘Î 22בדילוגי אריח ולבינה:
 .'ÂÎ ÊÓ¯ Ô‡ÎÓ 23כלומר מ'' דונסכיה דריש ליה בפתוחה ]שמע מינה[
בפתוח ועשאו סתו דכשר ומדפתוח ועשאו סתו כשר הוא הדי נמי סתו
ועשאו פתוח כגו ש משמעו וכשר להתקיי במקו ש:
 .‰ÈÏ ÈÏÚÓ ‡˜ ÈÈÂÏÚ 24שהיתה מ סתומה בלוחות אבל מ פתוחה לא היתה
בלוחות כדמפרש מנצפ ,צופי אמרו וכיו דאמר רב חסדא מ וסמ,
שבלוחות בנס היו עומדי לא אפשר לאוקומיה אלא בסתומה דהואיל והכתב
היה נראה משני עבריה היה לה ליפול א לא שבנס היה עומד אבל פתוחה אי
בה נס ע''כ מנצפ ,דרבי ירמיה דאמר צופי אמרו בפתוחי קאמר יש שמקשי
סוגיא זו על סוגיא דאמר במגילה דרמינ הא דר' ירמיה אהא דרב חסדא אלמא
תרוייהו בסתומי ואי זו קושיא שכ דר ,התלמוד המקש ^ מהפ ,הסברא כא
כדי שיקשה ובמקו אחר מהפכו לפי הקושיא ואי הוה בעי הת לתרוצי כי
איתמר דרב חסדא בסתומי ודר' ירמיה בפתוחי הוה מתר %ליה אלא תירוצא
מעליא שני ליה הת וה''נ:
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מנצפ ,צופי אמרו!?
ותיסברא?
והכתיב )ויקרא כז,לד(ֵ " :א ּ ֶלה ַה ִּמ ְצ ֹות",
שאי הנביא רשאי לחדש דבר מעתה!
אלא  מיהוה הואי,
מידע לא הוה ידעי הי באמצע תיבה ,הי בסו 2תיבה,
ואתו צופי תקנינהו.
ואכתיֵ " ,א ּ ֶלה ַה ִּמ ְצ ֹות",
שאי הנביא רשאי לחדש דבר מעתה!?
אלא  שכחו וחזרו ויסדו.

דף קד.

ונות ל ,ירושה ,וקושר ל ,כתר לעול הבא.
11

10

12

מ" פתוחה מ" סתומה 
מאמר פתוח ,מאמר סתו.
13

1

נו" כפופה נו" פשוטה.
נאמ כפו ,2נאמ פשוט.
14

ס"ע.
סמו ,עניי.
לישנא אחרינא:
סימני עשה בתורה וקנה אותה.
15

גופא:
אמר ¯· :‡„ÒÁ
מ" וסמ" ,שבלוחות בנס היו עומדי .
ואמר ¯· :‡„ÒÁ
כתב שבלוחות נקרא מבפני ונקרא מבחו,%
כגו  נבוב בוב  ,בהר רהב,ח סרו ורס.
2

3

אמרי ליה ¯· Ôל¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא,
ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע ב נו ט לא איתמר כוותייהו:
אל" 2בי"ת 
אל 2בינה.
גימ"ל דל"ת 
גמול דלי.
מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת?
שכ דרכו של גומל חסדי לרו %אחר דלי.
ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"ל?
דלימציה ליה נפשיה.
ומאי טעמא מהדר אפיה דדל"ת מגימ"ל?
דלית ליה בצינעה,
כי היכי דלא ליכסי 2מיניה.
4

5

6

7

ה"ו 
זה שמו של הקדוש ברו ,הוא.
ז"ח ט"י כ"ל 
וא אתה עושה כ 
הקדוש ברו ,הוא ז אות ,,וח אות ,,ומטיב ל,,

פ' כפופה ,פ' פשוטה.
פה פתוח ,פה סתו.
צד"י כפופה וצד"י פשוטה.
צדיק כפו 2צדיק פשוט.
היינו נאמ כפו 2נאמ פשוט!?
הוסי 2ל ,הכתוב כפיפה על כפיפתו,
מכא שנתנה התורה במנוד ראש.
17

16

18

קו"  2קדוש,
רי"ש  רשע.
מאי טעמא מהדר אפיה דקו" 2מרי"ש?
אמר הקדוש ברו ,הוא:
אי אני יכול להסתכל ברשע.
ומאי טעמא מהדרה תגיה דקו" 2לגבי רי"ש?
אמר הקדוש ברו ,הוא:
א חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי.
ומאי טעמא כרעיה דקו" 2תלויה?
דאי הדר ביה ליעייל.
וליעול בה?!,
מסייע ליה ל¯,˘È˜Ï ˘È
19

20

21

22

8

9

רש"י

 .‰Â‰ ‰Â‰ÈÓ 1תרוייהו ולא ידעי הי באמצע תיבה כו':
 .ıÂÁ·Ó ‡¯˜Â 2האותיות הפוכות והתיבה הפוכה ולא אשמועינ אלא שהיה
החקק נוקב את כל הלוח ולפיכ ,היו מ וסמ ,בנס:
 .Â¯Ò ¯‰· ·Â· 3לא היו בלוחות אלא תיבה בעלמא נקט:
 .‰È· ÛÏ‡ 4למוד תורה:
 .˙''ÈÏ„ È·‚Ï Ï''ÓÈ‚„ ‰ÈÚ¯Î ËÈ˘Ù Ë''Ó 5ולא לגבי בי''ת:
 .Ï''ÓÈ‚ È·‚Ï ˙''ÈÏ„„ ‰ÈÚ¯Î ËÈ˘Ù Ë''Ó 6ולא לגבי ה''א שמושכה קצת לצד
גימ''ל:
 .‰ÈÏ ‰ÈˆÓÈÏ„ 7עני נפשיה ולא יטריחנו לבעל הבית לרו %אחריו:
 .Â''‰ 8כמו אני והו )סוכה מה (.שמות ה:

רש"י
9

 .ÍÏ ·ÈËÓÂהיינו טי''ת:
 .‰˘Â¯È 10היינו יו''ד:
 .¯˙Î 11היינו כ:2
 .‡·‰ ÌÏÂÚÏ 12היינו למד:
 .ÌÂ˙Ò ¯Ó‡ÓÂ ÁÂ˙Ù ¯Ó‡Ó 13יש דברי שנת רשות לדורש ויש שאתה מצווה
לסותמ כגו מעשה מרכבה:
 .ÛÂÙÎ ÔÓ‡ 14אד כשר צרי ,להיות כפו 2ועניו וסופו להיות פשוט וזקו2
לעול הבא:
 .ÌÈÓÈÒ 15של סדר שמועות דתנא או אמורא בגירס' דלא תשכח אחת מה כגו
אלו שבתלמוד^:
 .ÁÂ˙Ù ‰Ù 16בשעת המכנסי פזר:
 .ÌÂ˙Ò ‰Ù 17בשעת המפזרי כנס א יש גדול ממ:,
 .˘‡¯ „ÂÓ· 18ברתת וענוה יתירה:
 .˘''È¯Ó Û''Â˜„ ‰ÈÙ‡ ¯„‰Ó Ë''Ó 19לישנא דמעליא הוא שאחוריו של רי''ש
לגבי הקו'' 2שאי הקב''ה רוצה להסתכל בפני רשע:
 .Û''Â˜„ ‡‚˙ 20כמי זיי'' שעושי בסופו של גג קו'':2
 .‡ÈÏ˙ Û''Â˜„ ‰ÈÚ¯Î 21שאינה נדבקת ע גגה:
 .Í‰· ÏÂÚÈÏ 22יקי 2תחת רגלי הקו'' 2ויכנס בפתח של ימי :
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הבונה

רעח

פרק שנים עשר שבת

דאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
מאי דכתיב )משלי ג,לד(:
" ִאם לַ ּ ֵל ִצים ה ּוא יָלִ יץ וְ לַ עֲ נָ וִ ים )כתיב  ולעניי( יִ ּ ֶתן ֵחן",
בא ליטמא  פותחי לו,
בא ליטהר  מסייעי אותו.
4321

דף קד:

י" כ"ל 
אמר שר של גיהנ לפני הקדוש ברו ,הוא :רבונו של עול,
לי כל!
אמר הקדוש ברו ,הוא:
אח"ס בט"ע גי" 2
אני חס עליה מפני שבעטו בגי!2
דכ"צ 
דכי ה ,כני ה ,צדיקי ה!
הל"ק 
אי ל ,חלק בה !
1312

14

15

שי"  שקר,
תי"ו  אמת.
מאי טעמא שקר מקרב מיליה,
אמת מרחקא מיליה?
שיקרא  שכיח,
קושטא  לא שכיח.
ומאי טעמא שקרי אחדא כרעיה קאי,
ואמת מלב לבוניה?
קושטא  קאי,
שיקרא  לא קאי.
5

6

7

א"ת ב"ש 
אותי תעב ,אתאוה לו?
ב "ש 
בי לא חשק ,שמי יחול עליו?
ג" ר 
גופו טימא ,ארח עליו?
ד"ק 
דלתותי נעל ,קרניו לא אגדע?
עד כא מדת רשעי.
אבל מדת צדיקי:
א"ת ב"ש 
א אתה בוש;
ג"ר ד"ק 
א אתה עושה כ גור בדוק;
ה"צ ו"פ 
חציצה הוי בינ ,לא;2
ז"ע ח"ס ט" 
ואי אתה מזדעזע מ השט .
8

16

17

ומרז" ש"ת 
אמריא לפניו :רבונו של עול,
מרי ,זניני מזרעו של שת!
אמר לו:
א"ל ב" ,ג" ד"ס 
להיכ אוליכ ? לג הדס!
18

20

19

ה"ע ו" 2
אמר גיהנ לפני הקדוש ברו ,הוא :רבונו של עול,
עי 2אנכי!
ז" %ח"ק 
הללו זרעו של יצחק;
ט"ר י"ש כ"ת 
יב
קד :טר ,יש לי כיתות כיתות של אומות העול שאני נות ל* .,
21

22

23

9

משנה )דה(:
הכותב שתי אותיות בהעל אחד  חייב;
כתב בדיו ,בס ,בסיקרא ,בקומוס ,ובקנקנתו,
ובכל דבר שהוא רוש;
על שני כותלי זויות,
ועל שני לווחי פינקס וה נהגי זה ע זה 
24

10

11

2625

רש"י

רש"י

 .Â˙Â‡ ÔÈÚÈÈÒÓ 1ומכיני לו פתח:
 .ıÈÏÈ ‡Â‰ 2מעצמו ילי %לא יסייעוהו ולא ימנעוהו:
 .ÌÈÂÚÏ Ì‡Â 3ולמדה טובה הוא נמש:,
 .ÔÁ Ô˙È 4יסייעוהו מ השמי:
 .‰ÈÏÈÓ Ô·¯˜Ó 5אותיות קרובות שלשת קרובות כסדר של אלפא ביתא .אמת
מרחק מיליה .זו בתחילת אל'' 2בית וזו באמצע וזו בסו:2
 .‡Ú¯Î „Á‡ 6כל אות ואות שבו עומדת על רגל אחד:
 .ÈÂ·Ï Ô·ÏÓ ˙Ó‡ 7מושכבי תחתיה אותיותי' כמי לבינה דאל'' 2הרי יש לה
ב' רגלי ומושבה טוב ורגל השני רחב:
 .ÂÏ ‰Â‡˙‡ 8בתמיה וכ כול :
 .ÌÈÚ˘¯‰ ˙„Ó Î''Ú 9כ הוא נדרש אצל רשעי:
 .˘Â· ˙‡ Ì‡ 10מלחטוא:
 .˜Â„· ¯Â‚ ˜„ ¯‚ 11נפש ,תהא צרורה תחת כסאי ודוק שמי:

 .ÏÎ ÌÈÏ 12גיהנ קרוי י כל לפי שהרוב הולכי ש:
 .Ì‰È‚ Ï˘ ¯˘ ¯Ó‡ 13לי שלי ת את כל העול ואפילו ישראל:
 .Û''È‚ Ú''Ë· Ò''Á‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 14אלפא ביתא היא אצל א''ת ב''ש וכול סדורות
בספר יצירה:
 .ÛÈ‚· ÂËÚ·˘ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ ÒÂÁ‡ È‡ 15בניאו:2
 .ı''Î„ 16נוטריקו דכי כני צדיקי:
 .ÍÏ ÔÈ‡ 17גיהנ חלק בה בישראל:
 .˙˘ ÔÊ¯ÓÂ 18ואומר שר של גיהנ זונני מזרעו של שת כל האומות^ וישראל:
 .Ì· Ï‡ 19אמר לו הקב''ה לא יהא ל ,חלק בה:
 .Ò''„ Ô''‚ 20אמר הקב''ה אוליכ לג הדס לג עד :
 .Û''Â Ú''‰ 21הנני ע 2ברעב:
 .˜''Á ı''Ê 22הללו זרעו של יצחק ה ולא אתנ ל:,
 .˙''Î ˘''È ¯''Ë 23שמור לי והמת יש לי כתות אחרות:
 .˙ÂÈÂÊ ÈÏ˙ÂÎ È˘ ÏÚ :'È˙Ó 24אחת במזרח ואחת בצפו סמוכות זו לזו
במקצוע:
 .Ò˜Ù ÈÁÂÏ È˘ ÏÚ 25פנקס של חנווני כעי אות של סוחרי שיש לה
לוחי הרבה חקוקי וטוחי בשעוה:
 .Ò˜Ù ÈÁÂÏ È˘ ÏÚ 26רבותא אשמועינ דאע''ג דלאו אלוח אחד ה א נהגי
ונקרי זה ע זה שכתובי על שני שפתי הלווחי סמוכי זה לזה חייב:
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הבונה

רעט

פרק שנים עשר שבת

חייב.
הכותב על בשרו  חייב;
המסרט על בשרו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמחייב חטאת;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי .
1

2

כתב במשקי  ,במי פירות,
באבק דרכי ,באבק הסופרי,
ובכל דבר שאינו מתקיי  פטור.
לאחר ידו ,ברגלו ,בפיו ובמרפיקו;
כתב אות אחת סמו ,לכתב ,וכתב על גבי כתב,
נתכוו לכתוב חי''ת וכתב שני זייני ,
אחת באר %ואחת בקורה;
עליג שני כותלי הבית,
על שני דפי פנקס ואי נהגי זה ע זה 
פטור.
3

5

4

6

8

7

10

9

11

12

13

דף קד:

קומוס.
קומא.
17

קנקנתום.
אמר ¯·:Ï‡ÂÓ˘ ¯· ‰
חרתא דאושכפי.

יד

18

ובכל דבר שהוא רושם.
לאתויי מאי?
לאתויי הא דתני ¯·:‡ÈÁ È
כתבו במי טריא ואפצא 
כשר.
19

21

20

תני ¯·:‡ÈÈÁ È
כתבו באבר,טו בשחור ,ובשיחור 
כשר.

כתב אות אחת נוטריקו ,
¯· ‡¯È˙· Ô· Ú˘Â‰È Èמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי .
14

22

גמרא:
דיו.
דיותא.

24

23

המסרט על בשרו.
תניא:
אמר לה ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èל:ÌÈÓÎÁ
והלא ב סטדא,
הוציא כשפי ממצרי בסריטה שעל בשרו!?
אמרו לו :שוטה היה,
ואי מביאי ראיה מ השוטי.
טז
ב סטדא? ב פנדירא הוא!?
יז
אמר ¯· :‡„ÒÁ
יח
בעל  סטדא,
יט
בועל  פנדירא.
כ
בעל  פפוס ב יהודה הוא!?
כא
אלא אמו  סטדא.
כב
אמו  מרי מגדלא נשיא הואי!?
כג
כדאמרי בפומבדיתא:
כד
סטת דא מבעלה.
25

סם.
סמא.

26

15

סקרא.
אמר ¯·:‰Á ¯· ¯· ‰
סקרתא שמה.

27

16

רש"י

 .Â¯˘· ÏÚ ·˙ÂÎ‰ 1בדיו:
 .Ë¯ÒÓ‰ 2במכתב או בסיד:
 .ÔÈ˜˘Ó· 3כמו מי תותי שמשחירי :
 .˙Â¯ÈÙ ÈÓ· Â‡ 4כל פירות:
 .ÌÈÎ¯„ ˜·‡· 5בטיט לשו אחר באבק דרכי באצבעו שרט כמו אותיות בעפר
נגוב:
 .'È¯ÙÂÒ‰ ˜·‡· 6עפרורית של קסת הסופר:
 .Â„È ¯Á‡Ï 7בגב ידו שאחז הקולמוס באצבעותיו והפ ,ידו וכתב:
 .Â˜ÈÙ¯Ó 8אצילי ידיו:
 .·˙ÎÏ ÍÂÓÒ ˙Á‡ ˙Â‡ ·˙Î 9אצל אות הכתובה זיוג אות להשלימה לשתי:
 .·˙Î‰ ‚''Ú ·˙Î 10העביר הקולמוס על אותיות הכתובי כבר וחדש:
 .˙''ÈÁ ·Â˙ÎÏ ÔÈÂÎ˙ 11ודילג הקולמוס ולא נראה הגג של חי''ת אלא שני
הרגלי ונראה כשני זייני :
 .˙È·‰ ÈÏ˙ÂÎ È˘ ÏÚ 12שאינו במקצוע:
 .Ò˜Ù ÈÙ„ È˘ ÏÚ 13שעשוי עמודי כמגילה וכתב אות בעמוד זה ואות בזה
ואינו יכול לקרב אלא א כ יחתו ,הפסק שביניה וה''ה לכותלי הבית רחוקי
זה מזה ותנא ברישא שני כותלי הבית דסתמא אי נהגי זה ע זה והדר תנא שני
דפי פנקס וה''ה לכותלי הבית ולא זו א 2זו קתני:
 .ÔÂ˜È¯ËÂ Ì˘ ÏÚ ˙Á‡ ˙Â‡ ·˙Î 14שעשה סימ נקודה עליה לומר שלהבי בה
תיבה שלימה כתבה:
 .‡ÓÒ :'Ó‚ 15אורפימינ''ט :
 .‡˙¯˜Ò 16אימני''א צבע אדו שצובעי בה תריסי :

רש"י

 .‡ÓÂ˜ 17גומא שר 2איל :
 .ÈÙÎ˘Â‡„ ‡˙¯Á 18ארמינ''ט :
 .Â·˙Î 19לגט:
 .‡È¯Ë ÈÓ· 20י''א מי פרי וי''א מי גשמי:
 .‡ˆÙ‡ 21מי עפצי גל''ש :
 .¯·‡· 22בעופרת ומשחיר כשהוא משפש 2עופרת על הקל:2
 .¯ÂÁ˘· 23פיח:
 .¯ÂÁÈ˘ 24אדרמינ''ט :
 .ÌÈÙ˘Î ‡ÈˆÂ‰ 25שלא היה יכול להוציא כתובי שהיו החרטומי בודקי כל
היוצאי שלא יוציאו כשפי ללמד לבני מדינה אחרת:
 .‰È‰ ‰ËÂ˘ 26שטות היה בו לעשות מה שאי דר ,בני אד עושי ומסר נפשו
על הדבר:
 .‰¯È„Ù ÏÚÂ· ‰„ËÒ ÏÚ· 27ונקרא על ש בעל אמו אע"פ שהוא היה^
ממזר^:
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הבונה

רפ

פרק שנים עשר שבת

כתב אות אחת סמוך לכתב.
מא תנא?
כה
אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
דלא כ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
דאי ¯·  ¯ÊÚÈÏ‡ Èהאמר )כא יג:א(:
אחדכו על האריג 
חייב.

דף קה.

תנא:
הגיה אות אחת  חייב.
השתא כתב אות אחת  פטור,
הגיה אות אחת  חייב!?
אמר ¯· ˘˘˙:
הכא במאי עסקינ ?
כגו שנטלו לגגו של חי"ת ועשאו שני זייני ;
¯·‡ אמר:
כגו שנטלו לתגו של דל"ת ועשאו רי"ש.

1

6

כתב על גבי כתב.
מא תנא?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
דלא כ¯·,‰„Â‰È È
דתניא:
הרי שהיה צרי ,לכתוב את הש,
ונתכוי לכתוב יהודה,
וטעה ולא הטיל בו דלת 
מעביר עליו קולמוס ומקדשו,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי הש מ המובחר.

7

תנא:
קה .נתכוי לכתוב אות אחת,
ועלו בידו שתי  חייב.
והתנ )כא ( :פטור!?
לא קשיא,
הא  דבעי זיוני,
הא  דלא בעי זיוני.

*

8

9

2

10

3

כתב אות אחת נוטריקון -
רבי יהושע בן בתירה מחייב;
וחכמים פוטרין.
אמר ¯· ÔÁÂÈ Èמשו ¯·:‡¯ÓÈÊ Ô· ÈÒÂÈ È
מני ללשו נוטריקו מ התורה?
שנאמר )בראשית יז,ה(:
מון ג ֹּויִ ם נְ ַת ִּת ָ
יך",
" ִ ּכי ַאב הֲ ֹ
אב "נְ ַת ִּת ָ
יך" לאומות,
בחור "נְ ַת ִּת ָ
יך" באומות,
חביבכט "נְ ַת ִּת ָ
יך" באומות,
מל" ,נְ ַת ִּת ָ
יך" לאומות,
ותיק "נְ ַת ִּת ָ
יך" באומות,
נאמ "נְ ַת ִּת ָ
יך" לאומות.

תנא:
כתב אות אחת והשלימה לספר,
ארג חוט אחד והשלימה לבגד 
חייב.
מא תנא?
אמר ¯·‰כז ·¯ ¯· :‡Â‰
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא דאמר:
אחדכח על האריג 
חייב )כא יג:א(.
¯· ‡˘ Èאמר:
אפילו תימא ¯·,Ô
להשלי שאני.
4

11

אמר ¯·:ÈÓ‡ È
כתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי  חייב,
כתיבה היא אלא שמחוסר קריבה.
והתנ )כא (:
כתב על שני כותלי הבית,
ועל שני דפי פנקס ואי נהגי זה ע זה 
פטור!?
הת  מחוסר מעשה דקריבה,
הכא  לא מחוסר מעשה דקריבה.
5

רש"י

 .‚È¯‡‰ ÏÚ '‡ 1חוט א' ארג על קצת אריג:
 .˙Ï„ Â· ÏÈË‰ ‡ÏÂ ‰ÚËÂ 2ונמצא ש נכתב במקומו אבל לא בכוונה:
 .ÒÂÓÏÂ˜ ÂÈÏÚ ¯È·ÚÓ 3לכוונת ש על כל אותיות כאלו הוא כותבו:
 .¯ÙÒÏ ‰ÓÈÏ˘‰Â 4אות אחרונה של אחת מכ''ד ספרי:
 .‰·È¯˜„ ‰˘ÚÓ ¯ÒÂÁÓ 5אינו מקרב אלא על ידי קציצה המפסיק ביניה וכי
קאמר רב אמי כגו כתב אחת על שפת לוח זו בטבריה ואחת על שפת לוח זו
בצפורי ואתה יכול לקרב שלא במעשה אלא קריבה בעלמא:

¯· ÔÁÂÈ Èדידיה אמר:
" ָאנ ִֹכי" )שמות כ,ב( נוטריקו :
אנא נפשי כתביתל יהבית.
¯· Ôאמרי:
12

13

רש"י

 .ÔÈÈÈÊ È˘ Â‡˘ÚÂ 6והספר לכ ,צרי:,
 .˙ÈÏ„„ ‡‚˙Ï ÂÏË˘ ÔÂ‚Î ¯Ó‡ ‡·¯ 7דלא הוי אלא הגהת אות אחת ובדבר
מועט חייב הואיל וזהו תיקו הספר דאסור לאד לשהות ספר שאינו מוגה משו
אל תשכ באהלי ,עולה )איוב יא( והוה ליה ככתב אות אחת והשלימה לספר
דאמר לעיל דחייב ואפי' לרבנ :
 .ÌÈ˙˘ Â„È· ÂÏÚÂ 8היינו נמי מתכוי לכתוב ח' וכתב שני זייני :
 .‡‰ 9דתנ פטור:
 .ÈÂÈÊ ÈÚ·„ 10שעדיי צריכות ראשי הזייני לזיינ בתגי שלה שהזייני צריכות
ג' זיוני ימי ושמאל ולמעלה כדאמרינ במנחות )כט:(:
 .ÍÈ˙˙ ÍÏÓ 11נשיא אלהי אתה )בראשית כג(:
 .ÈÎ‡ 12מדלא אמר אני:
 .È˘Ù ‡‡ 13אני בעצמי:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

הבונה

רפא

פרק שנים עשר שבת

אמירה נעימה כתיבה יהיבה.
איכא דאמריָ " :אנ ִֹכי" למפרע:
יהיבה כתיבה נאמני אמריה.
„· Ô˙ È·¯ Èאמרי:
1

" ִּכי י ַָרט ַה ֶּד ֶר ְך לְ נֶגְ ִ ּדי" )במדבר כב,לב(,
יראה ראתה נטתה.
„· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Èתנא:
" ַּכ ְר ֶמל" )ויקרא ב,יד(  כר מלא.
2

¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áאמר:

לא

"וְ ה ּוא ִקלְ לַ נִ י ְקלָ לָ ה נִ ְמ ֶר ֶצת" )מלכי א ב,ח( 
נוא 2הוא ,מואבי הוא ,רוצח הוא ,צורר הוא ,תועבה הוא.
¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
" ַמה ְּנ ַד ּ ֵבר ּו ַמה ִּנ ְצ ַט ָ ּדק" )בראשית מד,טז( 
נכוני אנחנו ,צדיקי אנחנו ,טהורי אנחנו,
דכי אנחנו ,קדושי אנחנו.
משנה )ו(:
הכותב שתי אותיות בשתי העלמות,
אחת שחרית ואחת בי הערבי,
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôמחייב;
ו ÌÈÓÎÁפוטרי .
3

גמרא:
במאי קמיפלגי?
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôסבר  אי ידיעה לחצי שיעור,
ו¯· Ôסברי  יש ידיעה לחצי שיעור.
4

הדרן עלך הבונה

רש"י

 .‰¯ÈÓ‡ 1שהיא נעימה:
 .ÏÓ¯Î 2גבי מנחת העומר כתיב גרש כרמל שמביאה כשהיא לחה בעוד שהזרע
נפוח והכר של קש מלא הימנו:
 .ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ˙Á‡Â ˙È¯Á˘ ˙Á‡ :'È˙Ó 3כיו דהו''ל שהות בינתי כדי לידע
הוה ליה כשתי העלמות:
 .¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È ˘È :'Ó‚ 4לחלק כדי שלא יצטר 2עמו חצי האחר:
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דף קה.

האורג

רפב

פרק שלשה עשר שבת

פרק שלשה עשר  -האורג
משנה )אב(:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
האורג שלשה חוטי בתחילה ,ואחת על האריג  חייב;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
בי בתחילה ,בי בסו  2שיעורו שני חוטי .
1

2

3

העושה שניא בתי נירי 
בנירי  ,בקירוס ,בנפה ,בכברה ,ובסל 
חייב.
והתופר שתי תפירות,
והקורע על מנת לתפור שתי תפירות.

דף קה.

ו ÌÈÓÎÁאומרי:
בי בתחילה בי בסו  2שיעורוב שני חוטי ,
ובשפה  שני חוטי ברוחב שלשה בתי נירי ,
הא למה זה דומה? לאורג צלצול קט ,
שני חוטי ברוחב שלשה בתי נירי .
והאורג שלשה חוטי בתחילה ואחד על האריג  חייב.
סתמא כ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
11

13

12

4

6

5

גמרא:
כי אתא ¯· ˜ÁˆÈ Èתני:
שתי.
והאנ תנ )כא ( :שלשה!?
לא קשיא,
הא  באלימי ,הא  בקטיני.
אמרי לה להאי גיסא,
ואמרי לה להאי גיסא.
אמרי לה להאי גיסא.
אלימי 
תלתא  לא סתרי ,תרי  סתרי;
קטיני 
תרי  נמי לא סתרי.
ואמרי לה להאי גיסא.
קטיני 
תלתא  ידיעי ,תרי  לא ידיעי;
אלימי 
תרי  נמי ידיעי.
7

תניא איד:,
האורג שני חוטי על הגס ועל האימרא 
חייב;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :אפילו אחד;
ובשפה שני חוטי ברוחב שלשה בתי נירי 
חייב;
הא למה זה דומה? לאורג צלצול קט ,
שני חוטי על רוחב שלשה בתי נירי .
והאורג שני חוטי על הגס ועל האימרא  חייב,
סתמא כ¯·.Ô
14

1615

העושה שני בתי נירין כו'.
מאי בנירי ?
אמר ‡·:ÈÈ
ג
תרתי  בבת נירא,
וחדא  בנירא.

8

9

17

18

בקירוס.
מאי בקירוס?
ד
אמר ¯· :‰„Â‰È
מצוביתא.
19

10

והתופר שתי תפירות.
הא תנינא באבות מלאכות )כא ז:ב(:
20

תניא:
האורג שלשה חוטי בתחילה,
ואחד על האריג  חייב;

רש"י

רש"י

 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ :'È˙Ó .‚¯Â‡‰ - ¯˘Ú ‰˘Ï˘ ˜¯Ù 1אתא לפרושי שיעור אורג
שמנו באבות מלאכות )לעיל עג (.דתנ הת שני חוטי :
 .‰ÏÈÁ˙· 2א זו תחלת אריגתו של בגד:
 .‚È¯‡‰ ÏÚ ˙Á‡Â 3א מוסי 2הוא על האריג שיעורו באחת דמצטר 2ע
השאר:
 .ÔÈ¯È È˙· 4שנת ב' חוטי של שתי בנירה שקורי ליצי''ש :
 .ÒÂ¯È˜·Â ÔÈ¯È· 5מפרש בגמרא:
 .‰¯·Î·Â ‰Ù· 6הנ ,לאו נירי ממש אלא משרשר ומרכיב חוט א' ]של ערב[
בשתי מלמטה ואחד מלמעלה ומעמיד השתי בה כתקנו:
 .È˙ ˜ÁˆÈ '¯ ‡˙‡ ÈÎ :'Ó‚ 7מתני' הכי ר''א אומר האורג ב' חוטי בתחלה
ולא פליג ר''א ארבנ אלא באחד על האריג:
 .‡ÒÈ‚ È‡‰Ï 8אלימי ג' ולא ב' משו דשני סתרי דמתו ,עוביי אינ נדבקי
יפה זה בזה וקטיני בשני מיחייב:
 .‡ÒÈ‚ È‡‰Ï ‰ÈÏ È¯Ó‡Â 9אלימי שני חייב:
 .ÈÚÈ„È„ 10דבר הנראה הוא אבל קטיני בשני פטור:

 .ÔÈ¯È È˙· '‚ ·ÁÂ¯· ÔÈËÂÁ '· ‰Ù˘·Â 11יש שאורגי סביב ]הבגד[ השפה
באור ,הבגד כולו מי אחר של ]שתי[ ורוחב ברוחב הבגד כשיעור שלשה בתי
נירי והאורג בו שני חוטי חייב:
 .‰ÓÂ„ ‰Ê ‰ÓÏ 12כלומר להכי מחייבי באריג קצר כי האי ולא אמרי כמלא
רוחב הסיט כדמשערינ במתני' באורג באמצע הבגד:
 .ÔË˜ ÏÂˆÏˆ ‚¯Â‡Ï ‰ÓÂ„ 13חגורה קצרה שאינה רחבה יותר משלשה בתי
נירי :
 .Ò‚‰ ÏÚ 14אריג הרבה:
 .‡¯ÓÈ‡‰ ÏÚ 15תחלת הבגד שאורגי בו ערב ממי אחר לאימרא:
 .‰Ù˘·Â 16לאור ,השתי כולו עושי אותו:
 .‡¯È· ‡„ÁÂ ‡¯È È˙·· È˙¯˙ 17ב' פעמי' מרכיב לחוט של שתי בבת נירא
דהיינו שקורי ליצ''א:
 .‡¯È· ˙Á‡Â 18ופע שלישית מרכיבו על חוט הנירא שקורי ליצ''א המורכב
על הקנה:
 .‡˙È·ÂˆÓ 19ביריעת גרדי האורגי ברגל הוא וקורי לימיי''ש והיא במקו
הקנה העולה ויורד ביריעת אריגת נשי שקורי פריש''א :
 .˙ÂÎ‡ÏÓ ˙Â·‡· ‰ÈÏ ‡È˙ ‡‰ 20ולמה לי למיהדר ולמתנייה הכא הואיל ולא
לפרושי בה מידי אתא בשלמא אורג משו פלוגתא ושתי בתי נירי לאשמועינ
בנירי ובקירוס ובנפה ובכברה וסל דלא תנא לה הת:
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האורג

רפג

פרק שלשה עשר שבת

והתופר שתי תפירות!?
משו דקבעי למיתנא סיפא )כא (:
והקורע על מנת לתפור שתי תפירות;
קתני נמי :התופר.
והקורע נמיה תנינא באבות מלאכות!?
אלא,
משו דקבעי למיתני סיפא )כא ג(:
הקורע בחמתו ועל מתו;
משו הכי קתני )כא (:
ו
הקורע על מנת לתפור שתי תפירות;
ז
ומשו דקבעי למיתני:
ח
הקורע על מנת לתפור שתי תפירות;
ט
משו הכי קתני:
י
התופר שתי תפירות.
והקורע על מנת לתפור שתי תפירות.
קה :היכי משכחת לה? *
דעבדה כי כיסתא.
2

1

משנה )ג(:
הקורע בחמתו ועל מתו,
וכל המקלקלי  פטורי ;
והמקלקל על מנת לתק  שיעורו כמתק .
שיעור המלב  ,והמנפ ,%והצובע ,והטווה 
כמלא רוחביא הסיט כפול;
והאורג שני חוטי 
שיעורו כמלא רוחביב הסיט.
3

4

גמרא:
ורמינהו:
יג
הקורע בחמתו ,ובאבלו על מתו 
חייב;
וא 2על פי שמחלל את השבת 
יצא ידי קריעה!?
לא קשיא,
הא  במת דידיה,
הא  במת דעלמא.

דף קה:

והא מתו קתני!?
לעול במת דידיה,
ובהנ ,דלאו בני אבילות נינהו.
ואי חכ הוא  חיובי מיחייב,
דתניא:
חכ שמת  הכל קרוביו,
הכל קרוביו סלקא דעת?,
אלא אימא  הכל כקרוביו,
הכל קורעי עליו ,הכל חולצי עליו,
הכל מברי עליו ברחבה!?
לא צריכא,
דלאו חכ הוא.
ואי אד כשר הוא  חיובי מיחייב,
דתניא:
מפני מה מתי בניו ובנותיו של אד כשה קטני?
כדי שיבכה ויתאבל על אד כשר;
כדי שיבכה? ערבונא יד שקלי מיניה?
אלא,
מפני שלא בכה והתאבל על אד כשר;
שכל הבוכה על אד כשר  מוחלי לו על כל עונותיו,
בשביל כבוד שעשה!?
לא צריכא,
דלאו אד כשר הוא.
ואי דקאי בשעת יציאת נשמה  חיובי מיחייב,
דתניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
העומד על המת בשעת יציאת נשמה  חייב לקרוע,
טו
הא למה זה דומה? לספר תורה שנשר?!2
לא צריכא,
דלא קאי בשעת יציאת נשמה.
9

10

11

12

13

14

5

תינח  מתו;
אלא חמתו אחמתו קשיא!?
חמתו אחמתו נמי לא קשיא,
הא  ¯·;‰„Â‰È È

6

1

7
8

רש"י

רש"י

 .‰„·Ú„ 1הבגד:
 .‡˙ÒÈÎ ÈÎ 2הולכת ומתקפלת שאי הבגד שוה ובולט בבגד כמי כיס וצרי,
לקרוע הבגד למטה ומולל לפניו והתפירה מתיישבת:
 .ÏÂÙÎ ËÈÒ‰ :'È˙Ó 3מפרש בגמרא סיט הוא הפסק שבי אצבע לאמה כמו
שאד יכול להרחיבו וא טוה וליב וניפ %וצבע שה כול אבות מלאכות חוט
א' ארו ,כשיעור הזה חייב:
 .Â¯ÂÚÈ˘ ÔÈËÂÁ '· ‚¯Â‡‰ 4ברוחב הבגד כמלא הסיט שאע''פ שלא ארגו על פני
כל רוחב הבגד חייב:
 :'Ó‚ 5נראה בעיני דהכי גרסי' ·ÈÈÁ Â˙Ó ÏÚÂ ÂÏ·‡·Â Â˙ÓÁ· Ú¯Â˜‰ Â‰ÈÓ¯Â
 .'ÂÎ Ù''Ú‡Âולמאי דגרס הקורע בחמתו ובאבלו ועל מתו אע''פ כו' לא ידענא
מאי יצא ידי הקריעה שיי ,למימר אבחמתו ואמאי נקט בחמתו:
 .‰ÚÈ¯˜‰ È„È ‡ˆÈ 6שאד חייב לקרוע על מתו:
 .‰È„È„ ˙Ó· ‡‰ 7ברייתא דקתני חייב במת דידיה שחייב לקרוע עליו הלכ,
קריעה דידיה לאו קלקול הוא אלא תקו :

 .Â˙Ó ‡‰Â 8נמי קתני במתני':
 .‰È„È„ ˙Ó· 'ÏÂÚÏ 9שמוטל עליו לקוברו ומיהו בהנ ,דלאו בני אבלו' נינהו
שאינ מאות האמורי בפרשת כהני )ויקרא כא( אביו ואמו בנו ובתו ואחיו
ואחותו:
 .‡Â‰ ÌÎÁ È‡Â ÔÈÎ¯ÙÂ 10זה שמת חיובי מיחייב נמי לקרוע וכיו דמיחייב
מתק הוא ואמאי פטור:
 .ÔÈˆÏÂÁ 11יוצאי לפניו חלוצי כת 2חלוקו קרוע עד שכתיפו חלוצה ערומה:
 .‰·Á¯· ÂÈÏÚ ÔÈ¯·Ó 12שהיו מברי האבלי ברחבה סעודה ראשונה שאבל
אוכל אינו אוכל משלו ואסור דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל )כד( לח אנשי לא
תאכל:
 .ÈÏ˜˘ ‡Â·¯Ú 13קוד שיחטא נטלו משכונו:
14
 .Û¯˘˘ ˙''ÒÏהרואה ס''ת שנשר 2חייב לקרוע כדאמרינ במו''ק )כו(.
במגילה ששר 2יהויקי דכתיב לא פחדו ולא קרעו בגדי א 2נשמת ישראל
הניטלת דומה לו שאי ל ,ריק בישראל שאי בו תורה ומצות:
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הא  ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
הא ¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
מלאכה שאינהטז צריכה לגופה  חייב עליה;
הא ¯· ÔÂÚÓ˘ Èדאמר:
מלאכה שאינהיז צריכה לגופה  פטור עליה.
אימר דשמעת ליה ל¯· ‰„Â‰È Èבמתק ,
במקלקל מי שמעת ליה!?
אמר ¯·:ÔÈ·‡ È
האי נמי מתק הוא,
דקעביד נחת רוח ליצרו.

דף קו.

שנאמר )תהלי נו,ט(:

ֹאד ָך
ימה ִד ְמ ָע ִתי ְבנ ֶ
ש ָ
"נ ִֹדיָ 8ס ַפ ְר ּ ָתה ָא ּ ָתה ִ ׂ
הלֹא ְּב ִס ְפ ָר ֶת ָך".

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
כל המתעצל בהספדו של חכ 
ראוי לקוברו בחייו,
שנאמר )יהושע כד,ל(:
תו,
ֹתו ִּבגְ ב ּול נַחלָ ֹ
"וַ ִּי ְק ְּבר ּו 9א ֹ
אשר ְּב ַהר ֶא ְפ ָריִ םִ ,מ ְּצ ֹפון לְ ַהר ָּג ַע ׁש",
ְּב ִת ְמנַ ת ֶס ַרחֶ ׁ ,

2

מלמד  שרגש עליה ה" ַהר"יט להורג .
10

וכהאי גוונא מי שרי?
והתניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר משו ‡¯‚‡ ¯· ‡ÙÏÈÁ
שאמר משו ¯·:È¯Â Ô· ÔÁÂÈ È
המקרע בגדיו בחמתו ,והמשבר כליו בחמתו,
והמפזר מעותיו בחמתו 
יהא בעיני ,כעובד עבודה זרה;
שכ ,אומנתו של יצר הרע,
היו אומר לו  עשה כ,,
ולמחר אומר לו  עשה כ,,
עד שאומר לו  עבוד עבודה זרה,
והול ,ועובד;
יח
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מאי קראה?
3

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כל המתעצל בהספדו של חכ 
אינו מארי ,ימי ,מדה כנגד מדה,
יב ָ ּנה".
אס ָאה ְּב ׁ ַשלְ ָח ּה ְּת ִר ֶ
שנאמר )ישעיהו כז,ח(ְּ " :ב ַס ְּ
11

איתיביה ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èל¯·:ÔÁÂÈ È
ש ַע
הו ׁ ֻ
"וַ ּי ַַע ְבד ּו ָה ָעם ֶאת יְ הֹוָ ה ּכֹל יְ ֵמי יְ ֹ
אשר ֶהאֱ ִריכ ּו י ִָמים
וְ כֹל יְ ֵמי ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶ

4

"לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך ֵאל זָ ר וְ לֹא ִת ׁ ְש ּ ַתחוֶ ה לְ ֵאל נ ֵָכר" )תהלי פא,י(,
איזהו " ֵאל זָ ר" שיש בגופו של אד?
הוי אומר זה יצר הרע!?
לא צריכא,
דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיה,
כי הא ד¯·   ‰„Â‰Èשלי 2מצבייתא,
¯· ‡  ·˜ÚÈ ¯· ‡Áתבר מאני תבירי,
¯· ˘˘˙ רמי לה לאמתיה מוניני ארישא,
¯· ‡·‡ Èתבר נכתמא.
5

6

7

אמר ¯· ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאמר ¯·ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
משו ·¯ ˜:‡¯Ù
כל המוריד דמעות על אד כשר 
הקדוש ברו ,הוא סופר  ,ומניח בבית גנזיו,

הו ׁש ּו ַע" )שופטי ב,ז(!?
חרי יְ ֹ
ַא ֵ
אמר לו :בבלאי,
"י ִָמים"  האריכו ,שני  לא האריכו.
אלא מעתה 
12

13

ֵיכם" )דברי יא,כא(,
ימי ְבנ ֶ
יכם וִ ֵ
"לְ ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
ימי ולא שני!?
ברכה שאני.
קו.

ואמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אחד מ האחי שמת  *
ידאגו כל האחי כול .
אחד מבני חבורה שמת 
תדאג כל החבורה כולה;
אמרי לה :דמת גדול,
ואמרי לה :דמת קט .
14

15

16

וכל המקלקלין  -פטורין.
תני ¯· Â‰·‡ Èקמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
רש"י

רש"י

 .'ÂÎ ‰„Â‰È '¯ ‡‰ 1ומתו אמתו הכי נמי הוה מצי לתרוצי אלא מעיקרא אהדר
לאוקמינהו כחד תנא ולא מתוקמא אלא כר' יהודה דהא מלאכה שאינה צריכה
לגופה היא כמוציא את המת לקוברו:
 .Â¯ˆÈÏ ÁÂ¯ ˙Á 2שמשכ ,את חמתו:
 .'ÂÎ ‡È˙ ‡‰Â È¯˘ ÈÓ 3אלמא לאו מתק הוא שמלמד ומרגיל את יצרו לבא
עליו:
 .Í· 4משמע בקרב ,שא היה ב ,תשתחוה לאל נכר לבסו:2
 .‡˙ÈÈ·ˆÓ ÛÈÏ˘ 5מ הבגד בחמתו להראות שהוא כועס ויגורו מלפניו:
 .ÈÈÂÓ 6ציר של דגי קטני:
 .‡Ó˙Î 7כיסוי הכד:

 .‰˙‡ ‰˙¯ÙÒ È„Â 8לשו לנוד לו )איוב ב(:
 .Â˙Â‡ Â¯·˜ÈÂ 9ביהושע כתיב:
 .Ô‚¯Â‰Ï ¯‰ Ô‰ÈÏÚ ˘‚¯˘ 10שלא הספידו כראוי:
 .‰„Ó „‚Î ‰„Ó 11הוא לא נתאבל על שנתקצרו ימי החכ א 2לחייו לא יחושו
מ השמי:
 .È‡Ï·· 12דמבבל סליק:
 .ÂÎÈ¯‡‰ ÌÈÓÈ 13שכלו ימיה בטוב דחשיב אריכות ימי כדאמרי' בסדר יומא
)עא (.כי אור ,ימי ושנות חיי יוסיפו וכי יש ל ,שני של חיי ושני שאינ
של חיי אמר רבי אלעזר אלו שנותיו של אד שמתהפכות עליו מרעה לטובה:
 .Â‚‡„È 14ייראו מ המיתה:
 .ÏÂ„‚ ˙Ó„ 15יש לדאוג הואיל ושלטה מדת הדי בראש הבית:
 .ÔË˜ ˙Ó„ ‰Ï È¯Ó‡Â 16שבקלקלה מתחילי מ הקט :
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רפה
כל המקלקלי פטורי ,
חו %מחובל ומבעיר.
אמר ליה:
פוק תני לברא,
חובל ומבעיר  אינה משנה,
וא תמצי לומר  משנה,
חובל  בצרי ,לכלבו,
מבעיר  בצרי ,לאפרו.
1

פרק שלשה עשר שבת

2

משנה )ה(:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
הצד צפור למגדל ,וצבי לבית  חייב;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
צפור למגדל * ,וצבי לגינה ולחצר ולביברי ;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
לא כל הביברי שוי ,
זה הכלל:
מחוסר צידה  פטור,
שאינו מחוסר צידה  חייב.
15

3

קו:

4

והאנ תנ כל המקלקלי פטורי !?
מתניתי  ¯·,‰„Â‰È È
ברייתא  ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
מאי טעמיה ד¯·?ÔÂÚÓ˘ È
מדאיצטרי ,קרא למישרא מילה,
הא חובל בעלמא  חייב;
ומדאסר רחמנא הבערה גבי בת כה ,
שמע מינה  מבעיר בעלמא חייב.
ו¯·  ‰„Â‰È Èהת מתק הוא,
כד¯· ‡˘,È
דאמר ¯· ‡˘:È
מה לי לתק מילה ,מה לי לתק כלי?
מה לי לבשל פתילה ,מה לי לבשל סמני ?
5

דף קו:

16

17

6

7

8

1918

9

20

10

11

גמרא:
תנ הת )ביצה ג:א(:
אי צדי דגי מ הביברי ביו טוב,
ואי נותני לפניה מזונות;
אבל צדי חיה ועו ,2ונותני לפניה מזונות.
ורמינהו:
ביברי של חיות ושל עופות ושל דגי 
אי צדי מה ביו טוב,
ואי נותני לפניה מזונות;
קשיא חיה אחיה!
קשיא עופות אעופות!?
בשלמא  חיה אחיה לא קשיא,
הא  ¯·,‰„Â‰È È
הא  ¯·;Ô
אלא  עופות אעופות קשיא!?
וכי תימא 
עופות אעופות נמי לא קשיא,
הא  ביבר מקורה,
הא  ביבר שאינו מקורה;
והא בית ,דמקורה הוא,
ובי ל¯· ,‰„Â‰È Èובי ל¯·,Ô
צפור למגדל  אי ,
לבית  לא!?

12

שיעור המלבן כו'.
¯·  ÛÒÂÈמחוי  כפול,
¯·  ÈÓ‡ ¯· ‡ÈÈÁמחוי  פשוט.

21

13

14

22

רש"י

 .Ï·ÂÁÓ ıÂÁ 1באד דמקלקל הוא וחייב דתנ )ב''ק פז (.החובל בחברו בשבת
פטור מלשל מפני שנדו בנפשו:
 .¯ÈÚ·ÓÂ 2את הגדיש מקלקל הוא וחייב כדתנ )ש לד (:והוא שהדליק את
הגדיש פטור מ תשלומי מפני שנדו בנפשו:
 .‰˘Ó ‰È‡ 3דא מקלקל הוא פטור:
 .ÍÈ¯ˆ· 4לד היוצא מ החבלה לכלבו וא מקלקל הוא אצל נחבל מתק הוא
אצל הכלב:
 .ÔÈ¯ÂËÙ ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎ Ô˙ ‡‰Â 5ואפי' חובל ומבעיר וקשיי אהדדי ולר' אבהו
פרי:,
 .‰„Â‰È '¯ 'È˙Ó 6דאית ליה מקלקל בחבורה פטור ולא איתפרש היכא ול''נ
מתני' ר' יהודה היא דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה הלכ ,חיובא
דחובל בצרי ,לכלבו ומבעיר בצרי ,לאפרו משכחת לה דאע''פ דמקלקל הוא
אצל מלאכה עצמה מתק הוא אצל אחרי ולר' יהודה כי האי גוונא מלאכה הוא
משו תקו אחרי אבל מקלקל ואינו מתק פטור ואע''ג דרישא דמתני'
אוקימנא כר''ש דקתני קורע על מתו פטור סיפא ר''י:
 .‡È‰ ˘''¯ ‡˙ÈÈ¯·Â 7דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה הלכ ,אי
ל ,חובל ומבעיר שאי מקלקל ואפי' מבעיר עצי לקדרתו מקלקל הוא אצל
עצי ומה שהוא מתק אצל אחרי לר''ש לא חשיב דהא מלאכה שאינה צריכה
לגופה היא אלא משו דמקלקל בחבלה ובהבערה חייב כדילי 2לקמיה:
 .‡¯˜ ÍÈ¯ËˆÈ‡„Ó 8וביו השמיני ביו יתירא ואפי' בשבת ומילה חובל הוא
מכלל דשאר מקלקלי בחבורה חייב:
 .Ô‰Î ˙·„ ‰¯Ú·‰ ‡ÓÁ¯ ¯Ò‡„ÓÂ 9בשבת )לקמ בפרק ר' אליעזר(:
 .ÈÏÎ Ô˜˙Ó ÈÏ ‰Ó 10הא נמי מתק גברא הוא ויש מלאכה בתיקו זה:
 .‰ÏÈ˙Ù ÏÂ˘È· 11שהוא מדליק פתילה של אבר ונותנה לתו ,פיה ודר ,בישול
הוא זה וחייב על הבישול שאינו מקלקל האבר בבישולו אלא מתק וצור:2
 .ÔÈÓÒ 12של מלאכת המשכ :
 .ÈÂÁÓ ÛÒÂÈ ·¯ 13האי הסיט כפול דמתני' כפול ממש בריוח קצר שבי אצבע
לאמה משער שני פעמי:

23

רש"י

 .ËÂ˘Ù ÈÂÁÓ 14בריוח שבי גודל לאצבע פע אחד הוא כפול דמתניתא שיש
בו כפלי כאותו שבי אמה לאצבע:
 .¯ÂÙˆ „ˆ‰ :'È˙Ó 15עד שהכניסו למגדל משטיי''ר בלע''ז חייב דזו היא
צידתו אבל א הכניסו לבית אינו ניצוד בכ ,שיוצא לו דר ,חלונות::
 .È·ˆÂ 16ניצוד משהכניסו לביתו ונעל בפניו אבל א הכניסו לגינה או לחצר אי
זו צידה:
 .‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ‰ 17שקשה לתופסו ש כדמפרש בגמרא:
 .ÔÈ¯·È· :'Ó‚ 18קרפיפות מוקפי :
 .Ë''È· Ô‰Ó ÔÈ„ˆ ÔÈ‡ 19אלמא לאו ניצוד ועומד קא חשיב ליה ש''מ המכניסו
לביבר אי זו צידתו:
 .˙ÂÂÊÓ Ô‰ÈÙÏ ÔÈ˙Â ÔÈ‡Â 20כיו דה מוקצה לא מצי למטרח עלייהו:
 .‰„Â‰È È·¯ ‡‰ 21ההיא דאי צדי רבי יהודה היא דבמתניתי לא חשיב לה
צידה עד שיכניסו לבית:
 .‡È˘˜ ˙ÂÙÂÚ‡ ˙ÂÙÂÚ 22דהא בי לר' יהודה בי לרבנ צפור למגדל קאמרי:
 .‰¯Â˜Ó ¯·È· 23הוי ניצוד:
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אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
הכא בצפור דרור עסקינ ,
לפי שאינה מקבלת מרות;
דתנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
למה נקרא שמה צפור דרור?
מפני שדרה בבית כבשדה.
השתא דאתית להכי,
חיה אחיה נמי לא קשיא,
הא  בביבר גדול,
הא  בביבר קט .

דף קו:

והתניא:
חולה  חייב!?
אמר ¯· ˘˘˙:
לא קשיא,
הא  בחולה מחמת אישתא,
הא  בחולה מחמת אובצנא.

1

2

3

4

13

תנו רבנ :
הצד חגבי  ,גזי  ,צרעי  ,ויתושי בשבת 
חייב,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
כל שבמינו ניצוד  חייב,
וכל שאי במינו ניצוד  פטור.
14

5

היכי דמי ביבר גדול ,היכי דמי ביבר קט ?
אמר ¯· ‡˘:È
כל היכא דרהיט בתריה,
ומטי לה בחד שיחייא  ביבר קט ,
ואיד  ,ביבר גדול.
אי נמי 
כל היכא דנפיל טולא דכתלי אהדדי  ביבר קט ,
ואיד  ,ביבר גדול.
ואי נמי 
כל היכא דליכא עוקצי עוקצי  ביבר קט ,
ואיד  ,ביבר גדול.
6

7

8

15

16

תניא איד:,
הצד חגבי בשעת הטל  פטור,
בשעת השרב  חייב,
‡ È‡·‰Ó Ô· ¯ÊÚÏאומר:
א היו מקלחות ובאות  פטור.
איבעיא להו:
‡,È‡·‰Ó Ô· ¯ÊÚÏ
ארישא קאי או אסיפא קאי?
תא שמע:
הצד חגבי בשעת הטל  פטור,
בשעת השרב  חייב;
‡ È‡·‰Ó Ô· ¯ÊÚÏאומר:
אפילו בשעת השרב,
א היו מקלחות ובאות  פטור.
17

18

19

רבן שמעון בן גמליאל אומר וכו'.
אמר ¯·  ÛÒÂÈאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה כ¯·.Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
אמר ליה ‡· :ÈÈהלכה? מכלל דפליגי!?
אמר ליה :מאי נפקא ל ,מינה?
אמר ליה :גמרא גמור זמורתא תהא!?
9

10

11

משנה )ו(:
צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו  חייב;
נעלו שני  פטורי ;
לא יכול אחד לנעול ונעלו שני  חייבי ;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èפוטר.

תנו רבנ :
הצד צבי סומא ויש  חייב,
חיגר ,וזק  ,וחולה  פטור.
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
מאי שנא הני ,ומאי שנא הני?
הני  עבידי לרבויי,
הני  לא עבידי לרבויי.

20

12

21

22

23

24

רש"י
רש"י

 .¯Â¯„ ¯ÂÙˆ· 1מתני' דקתני צפור לבית לא בצפור דרור עסקינ שדרכה לדור
בבית כבשדה ונשמטת מזוית לזוית:
 .ÈÎ‰Ï ˙È˙‡„ ‡˙˘‰ 2לאוקמינהו לתרווייהו כרבנ :
 .ÈÓ ‰ÈÁ‡ ‰ÈÁ 3מוקמי כרבנ :
 .ÔË˜ ¯·È· ‡‰Â 4מתניתי דהכא:
 .‡‰Â 5מתניתי דביצה בביבר גדול:
 .‡ÈÈÁÈ˘ 6מרוצה שהוא שוחה לאחוז בה:
 .Èˆ˜ÂÚ 7פיאות להשמט בה :
 .Í„È‡Â 8כל מי שאינו כ :
 .È‚ÈÏÙ„ ÏÏÎÓ 9והא אוקימנא דרבנ נמי בביבר קט אמרי:
 .‰ÈÓ ÍÏ ‡˜Ù È‡Ó 10כ''ש כיו דלא פליגי עליה הלכתא כוותיה:
 .‡‰˙ ‡˙¯ÂÓÊ 11אומר השמועה בזמירה בעלמא בלא צור:,
 .ÈÈÂ·¯Ï È„È·Ú Ô˘ÈÂ ‡ÓÂÒ 12לישמט כשמרגישי יד אד:

 .‡ˆ·Â‡ 13עייפות שאינו יכול לזוז ממקומו נצוד ועומד הוא:
 .ÔÈÊ‚‰ 14מי חגב טהור הוא ונאכלי :
 .„ÂˆÈ ÂÈÓ· 15כגו חגבי והגזי :
 .„ÂˆÈ ÂÈÓ· ÔÈ‡˘ 16צירעי ויתושי שאינ לצור:,
 .ÏË‰ ˙Ú˘· ÌÈ·‚Á 17עיניה מתעוורות והרי ה ניצודי ועומדי :
 .˙ÂÁÏ˜Ó 18הרבה ביחד שה מזומנות ליקח:
 .È‡˜ ‡˘È¯‡ 19דא 2בשעת הטל א מקלחות ובאות שרי ואי לא אסור:
 .ÒÎ˘ È·ˆ :'È˙Ó 20מאליו:
 .ÂÈÙ· „Á‡ ÏÚÂ 21זו היא צידתו:
 .ÂÏÚ 22שני פטורי .דהוי להו שני שעשאוה:
 .ÏÂÚÏ „Á‡ ÏÂÎÈ ‡Ï 23אורחיה הוא לנעול בשני והרי לכל אחד מלאכה
דבלא איהו לא מתעבדא:
 .¯ËÂÙ ÔÂÚÓ˘ È·¯Â 24לטעמיה דדריש קראי למיפטר זה אינו יכול וזה אינו יכול
בפרק המצניע )לעיל צב:(:
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האורג

רפז

פרק שלשה עשר שבת

גמרא:
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הצד ארי בשבת 
אינו חייב עד שיכניסנו לגורזקי שלו.
1

2

משנה )ז(:
ישב האחד על הפתח ולא מילאהו ,ישב השני ומילאהו 
השני חייב;
ישב הראשו על הפתח ומילאהו ובא השני וישב בצידו,
א 2על פי שעמד הראשו והל ,לו 
הראשו חייב והשני פטור;
הא למה זה דומה?
לנועל את ביתו לשומרו ,ונמצא צבי שמור בתוכו* .
3

4

קז.

6

5

גמרא:
אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
נכנסה לו צפור תחת כנפיו,
יושב ומשמרו עד שתחש.,
7

8

דף קז.

הא מדקתני סיפא )כא (:
הא למה זה דומה?
לנועל את ביתו לשומרו,
ונמצא צבי שמור בתוכו;
מכלל דפטור ומותר!?
שמע מינה.
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
כל פטורי דשבת פטור אבל אסור,
לבר מהני תלת דפטור ומותר:
חדא  הא;
וממאי דפטור ומותר?
דקתני סיפא )כא (:
האכב למה זה דומה?
לנועל את ביתו לשומרו,
ונמצא צבי שמור בתוכו.
ואיד) ,עדיות ב:ה(:
המפיס מורסא בשבת,
א לעשות לה פה  חייב;
א להוציא ממנה לחה  פטור.
וממאי דפטור ומותר?
דתנ )כא יז:ב(:
מחט של יד  ליטול בהכג את הקו.%
10

11

מתיב ¯· ) ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁכא (:
ישב הראשו על הפתח ומלאהו,
ובא השני וישב בצדו,
א 2על פי שעמד הראשו והל ,לו 
הראשו חייב והשני פטור;
מאי לאו :פטור אבל אסור!?
לא,
פטור ומותר.
הכי נמי מסתברא ,מדקתני סיפא )כא (:
האכ למה זה דומה?
לנועל את ביתו לשומרו,
כא
ונמצא צבי שמור בתוכו.
9

12

14

13

16

15

ואיד) ,עדיות ב:ה(:
הצד נחש בשבת,
א מתעסק בו שלא ישכנו  פטור;
א לרפואה  חייב.
וממאי דפטור ומותר?
דתנ )כא טז:ז(:
כופי קערה על הנר בשביל שלא תאחוז בקורה,
ועל צואה של קט  ,ועל עקרב שלא תיש.,
1817

19

איכא דאמרי:
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
א 2אנ נמי תנינא )כא (:
א 2על פי שעמד הראשו והל ,לו 
הראשו חייב ,והשני פטור;
מאי לאו  פטור ומותר?
לא,
פטור אבל אסור.

הדרן עלך האורג

רש"י

רש"י

 .È¯‡ „ˆ‰ :'Ó‚ 1אפילו תופסו אי זו צידתו שכשכועס משחית והול:,
 .ÂÏ˘ È˜Ê¯Â‚Ï ÂÒÈÎÈ˘ „Ú 2בית משמר העשוי לו כמי תיבה:
 .·ÈÈÁ È˘‰ :'È˙Ó 3שהוא צדו:
 .‰ÓÏ ‡‰ 4שני זה דומה מאחר שנצוד ע''י הראשו :
 .Â¯ÓÂ˘Ï Â˙È· ˙‡ ÏÚÂÏ 5ולא לצוד:
 .È·ˆ ‡ˆÓÂ 6שהוא ניצוד כבר שמור בתוכו וכ אע''פ שעמד הראשו אי זה
אלא כשומרו לצבי שהיה לו מאתמול:
 .ÂÈÙÎ ˙Á˙ :'Ó‚ 7תחת כנפי כסותו ואי יכול לצאת שננעל בפניו מאליו:
 .Â¯Ó˘ÓÂ ·˘ÂÈ 8כ ואינו צרי ,לפתוח לו חלו דאינו אלא שומר:
 .Â˙È· ˙‡ ÏÚÂÏ 9דכל אד עושי כ :

 .ÒÈÙÓ‰ 10מבקע מורסא קויטור''א :
 .‰Ù ‰Ï ˙Â˘ÚÏ Ì‡ 11בתוספתא תני הכי א לקולפה ולעשות לה פה כדר,
שרופאי של עכשיו עושי דמתק לה פתח:
 .·ÈÈÁ 12משו בונה פתח או משו מתק כלי מה לי לתק מכה מה לי לתק
כלי:
 .‰ÁÏ ‡ÈˆÂ‰Ï Ì‡Â 13של עכשיו ואינו חושש א תחזור ותסתו מיד:
 .¯ÂËÙ 14ומותר דאי כא תיקו ורבנ נמי לא גזור בה שבות משו צערא:
 .„È Ï˘ ËÁÓÂ 15ניטלת בשבת:
 .ıÂ˜‰ ˙‡ ‰· ÏÂËÈÏ 16והיינו דומיא דלחה דמצער ליה ואינו חושש א יסת
מיד וקאמר ניטלת לכתחילה מחט של יד היא מחט שתופרי בה בגדי ומשו
דקתני בהדה ושל שק לפתוח בה את הדלת קרי לה להאי מחט של יד:
 .‰¯Ú˜ 17של חרס:
 .ÔÈÙÂÎ 18לכתחילה ולא שיכבה את הנר ואשמעינ דכלי ניטל להצלת דבר
שאינו ניטל בשבת:
 .ÍÂ˘˙ ‡Ï˘ ·¯˜Ú ÏÚ 19ואע''ג דממילא מתציד:
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שמנה שרצים

רפח

פרק ארבעה עשר שבת

פרק ארבעה עשר  -שמנה שרצים
משנה )א(:
שמנה שרצי האמורי בתורה,
הצד והחובל בה  חייב.
ושאר שקצי ורמשי,
החובל בה  פטור,
הצד לצור  ,חייב ,שלא לצור  ,פטור.
חיה ועו 2שברשותו,
הצד  פטור ,והחובל בה  חייב.

קז:

1

3

2

4

5

6

7

8

גמרא:
מדקתני )כא (:
החובל בה  חייב;
מכלל דאית להו עור.
מא תנא?
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èהיא,
דתנ )חולי ט:ב(:
¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èאומר:
שמנה שרצי יש לה עורות.

דף קז:

דברי ¯·;È¯Â Ô· ÔÁÂÈ È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי עור אלא * למה שמנו ;ÌÈÓÎÁ
אדרבה,
למה שמנו  ÌÈÓÎÁאי לה עור!
ואמר ‡·:ÈÈ
הכי קאמר 
אי עור חלוק מבשר אלא למה שלא מנו ?!ÌÈÓÎÁ
אמר ליה ¯·‡:
הא למה שמנו  ÌÈÓÎÁקאמר!?
אלא אמר ¯·‡:
הכי קאמר 
אי עור מטמא כבשר אלא למה שמנו .ÌÈÓÎÁ
12

13

14

15

מכלל ד¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èהנ ,נמי דלא מנו  ÌÈÓÎÁ
מטמאי ,
והא קתני:
¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èאומר:
שמנה שרצי יש לה עורות ,ולא מטמאי !?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ :‰˙Ó
תרי %הכי 
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לעני טומאה  אי עור למה שמנו .ÌÈÓÎÁ
16

9

17

א

¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰אמר:
אפילו תימא ¯·,Ô
עד כא לא פליגי ¯· Ôעליה ד¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ È
אלא לעני טומאה,
דכתיב )ויקרא יא,לא(ֵ " :א ּ ֶלה ַה ְּט ֵמ ִאים לָ ֶכם",
לרבות שעורותיה כבשר ,
אבל לעני שבת  אפילו ¯· Ôמודו.
10

11

ואכתי,
לעני שבת לא פליגי?
והתניא:
הצד אחד משמנה שרצי האמורי בתורה,
והחובלג בה  חייב,
בשרצי שיש לה עורות;
ואיזו היא חבורה שאינה חוזרת?
נצרר הד א 2על פי שלא יצא;
¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èאומר:
שמנה שרצי יש לה עורות!?
18

ולעני שבת לא פליגי?
והתניא:
הצד אחד משמנה שרצי האמורי בתורה,
והחובלב בה  חייב,

19

רש"י

 .ÌÈˆ¯˘ ‰Ó˘ :'È˙Ó .ÌÈˆ¯˘ ‰Ó˘ - ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ˜¯Ù 1החולד
והעכבר וגו' )ויקרא יא(:
 .Ô„ˆ‰ 2חייב שבמינו ניצוד:
 .·ÈÈÁ Ô‰· Ï·ÂÁ‰Â 3דיש לה עור כדמפרש בגמרא והויא ליה חבורה שאינה
חוזרת והויא ליה תולדה דשוחט .לוי''ה .ל''א כיו דיש לה עור נצבע העור בד
הנצרר בו דחייב משו צובע:
 .ÌÈ˘Ó¯Â ÌÈˆ˜˘ ¯‡˘Â 4כגו תולעת ונחשי ועקרבי:
 .¯ÂËÙ Ô‰· Ï·ÂÁ‰ 5דאי לה עור:
 .¯ÂËÙ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ 6דאי במינו ניצוד והויא מלאכה שאינה צריכה לגופה ור'
שמעו היא כדמוקי לה בגמ':
 .Â˙Â˘¯·˘ ÛÂÚÂ ‰ÈÁ 7פטור א צד שהרי ניצודי ועומדי :
 .·ÈÈÁ Ô‰· Ï·ÂÁ‰Â 8דיש לה עור:
 .˙Â¯ÂÚ Ô‰Ï ˘È ÌÈˆ¯˘ ‰ÂÓ˘ :'Ó‚ 9ופליג אדרבנ דאמרי בהעור והרוטב
האנקה הכח והלטאה והחומט עורותיה מטמאי בכעדשה כבשר אלמא הני
ארבעה לית להו עור:
 .ÌÈ‡ÓË‰ ‰Ï‡ 10בתר והאנקה והכח כתיב ודרשינ ה' יתירה דהטמאי לרבות
שעורותיה כבשר וכתיב אלה למעוטי הנ ,דקרא קמא החולד והעכבר והצב:
 .Â„ÂÓ Ô·¯ ÂÏÈÙ‡ 11דיש לה עור:

רש"י

 .ÌÈÓÎÁ ÂÓ˘ ‰ÓÏ 12בשחיטת חולי אלו שעורותיה כבשר והא ודאי
משבשתא היא אדרבה למה שמנו חכמי אי לה עור דהא עורותיה כבשר
קאמרי:
 .¯˘·Ó ˜ÂÏÁ ¯ÂÚ ÔÈ‡ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ÈÈ·‡ ¯Ó‡Â 13אלא לאות ד' שלא מנו חכמי
חולד ועכבר וצב ותנשמת אבל האנקה הכח והלטאה והחומט אי עור חלוק
מבשר ולא הוי חבורה ומ''מ קשיא לרב:
 .¯Ó‡˜ ÂÓ˘ ‰ÓÏ ‡‰Â ‡·¯ Ï''‡ 14ולא טעי תנא בי מנו ללא מנו:
 .'ÂÎ ¯˘·Î ‡ÓËÓ ¯ÂÚ ÔÈ‡ 15והכי קאמרי ליה דקאמרת לעני שבת יש לה עור
אבל לעני טומאה עורותיה כבשר דאיתרבו מהטמאי אי עור מטמא כבשר
אלא לאות ארבעה שמנו:
 .'ÂÎ ÔÁÂÈ '¯„ ÏÏÎÓ 16בתמיה והא קתני הת גבי טומאה דכל ח' שרצי לר'
יוחנ ב נורי יש לה עורות:
 .ÈÎ‰ ıÈ¯˙ 17סמי מברייתא אלא ותני אי עור למה שמנו חכמי ומיהו לרב לא
תקשי דהכי קאמרי ליה לעני שבת מודינא ל ,דהחובל בה חייב אבל לעני
טומאה פליגא דאי עור לאות ד' שמנו:
 .˙Â¯ÂÚ Ô‰Ï ˘È˘ ÌÈˆ¯˘· 18לאות ד' שלא מנו:
 .Ì„‰ ¯¯ˆ 19נאס 2ונקשר במקו אחד שוב אינו חוזר ונבלע:
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שמנה שרצים

רפט

פרק ארבעה עשר שבת

אמר ¯· ‡˘:È
מא ˙‡ ˜?‡Ó
¯· ‰„Â‰È Èהיא,ד דאזיל בתר גישתא,
דתנ )חולי ט:ב(:
¯· ‰„Â‰È Èאומר :הלטאה כחולדה;
אבל ¯· Ôדפליגי עליה ד¯·È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èה לעני טומאה,
לעני שבת מודו ליה.
אי הכי 
האי דברי ¯·?È¯Â Ô· ÔÁÂÈ È
דברי ¯·È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èו ומחלוקתו מיבעי ליה!?
תני:
דברי ¯· È¯Â Ô· ÔÁÂÈ Èומחלוקתו.
1

2

3

בעא מיניה  ÈÂÏמ¯·:È
מני לחבורה שאינה חוזרת?
דכתיב )ירמיהו יג,כג(:

דף קז:

מתקי 2לה ¯· :ÛÒÂÈ
עד כא לא פליגי ¯· Ôעליה ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאלא בכינה,
דאינה פרה ורבה;
אבל שאר שקצי ורמשי דפרי ורבי  לא פליגי,
ושניה לא למדוה אלא מאילי,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר  כאילי,
מה אילי  שיש בה נטילת נשמה,
א 2כל  שיש בו נטילת נשמה;
ו¯· Ôסברי  כאילי,
מה אילי  דפרי ורבי ,
א 2כל  דפרה ורבה!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
וכינה אינהז פרה ורבה?
והאמר מר:
יושב הקדוש ברו ,הוא וז מקרני ראמי ועד ביצי כיני!?
מינא הוא דמיקרי ביצי כיני.
והתניא:
ח
הטפויי וביצי כיני!?
הכא נמיט מינא הוא דמיקרי ביצי כיני.
8

9

4

10

רו וְ נָ ֵמר חֲ ַב ְר ּ ֻבר ָֹתיו";
עו ֹ
"הֲ יַהֲ פ ְֹך ּכ ּו ׁ ִשי ֹ
מאי "חֲ ַב ְר ּ ֻבר ָֹתיו"?
אילימא  דקאי ריקמי ריקמי;
האי "וְ נָ ֵמר חֲ ַב ְר ּ ֻבר ָֹתיו"? נמר גווניו מבעי ליה!
אלא כ" ּכ ּו ׁ ִשי",
מה עורו ד" ּכ ּו ׁ ִשי"  אינה חוזרת,
א 2חבורה  אינה חוזרת.
5

6

ושאר שקצים כו'.
הא הורג  חייב,
מא תנא?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא,
דתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
ההורג כינה בשבת  כהורג גמל בשבת.

11

והרי פרעוש דפרה ורבה,
ותניא:
הצד פרעוש בשבת,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמחייב;
ו¯· Ú˘Â‰È Èפוטר!?
אמר ¯· ‡˘:È
צידה אהריגה קרמית?
עד כא לא פליגי ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯·,Ú˘Â‰È È
אלא דמר סבר  דבר שאי במינו ניצוד  חייב,
ומר סבר  פטור;
אבל לעני הריגה  אפילו ¯· Ú˘Â‰È Èמודה.
12

7

רש"י

 .˜''˙ Ô‡Ó 1דה ,מתניתא דאמר בשרצי שיש לה עורות דמשמע דיש מה
דפטור:
 .‡È‰ ‰„Â‰È È·¯ 2דלעני טומאה לא ילי 2מאלה הטמאי אלא ההוא דאית ליה
גישתא שעורו עב ויש לו עור ממש אינו כבשר ושאינו עב הוי כבשר והלטאה
משו דעורה עב משוי ליה כחולדה בהעור והרוטב הלכ ,לעני שבת נמי לאו
עור הוא בשלש מה אנקה וכח וחומט אבל לרבנ דהעור והרוטב שמנו הלטאה
בה ,שעורותיה כבשר אלמא דטעמייהו לאו משו עור ולאו עור אלא משו
דרשה דקרא לעני טומאה הוא דפליגי משו קרא אבל לעני שבת מודו דודאי
עור ה :
 .È¯Â Ô· ÔÁÂÈ '¯ È¯·„ 3דקתני בההיא ברייתא דלעיל לעני שבת כיו דלא
איפלגו רבנ עליה אלא לעני טומאה דברי ר' יוחנ ב נורי ומחלוקתו מיבעי
ליה:
 .˙¯ÊÂÁ ‰È‡˘ ‰¯Â·ÁÏ ÔÈÓ 4ולמיל 2דההיא דחוזרת לאו חבורה היא כגו
הנ ,דאי לה עור שנצרר בו הד חבורתו חוזרת לקדמותה או מכה קטנה שלא
נצרר הד:
 .ÈÓ˜È¯ ÈÓ˜È¯ È‡˜„ ‡ÓÈÏÈ‡ 5ונמר ממש אמר קרא שהוא מנומר בגווני:
 .'ÂÎ È˘ÂÎÎ ‡Ï‡ 6והאי נמר לשו תמורה היהפו ,כושי עורו ונמר חברבורותיו
כלומר וימיר חבורת עורו לחזור לקדמותו שלא יתקשה העור במקו המכה:
 .ÏÓ‚ 7משו דגדול הוא נקט ליה:

הצדן לצורך  -חייב וכו'.
מא תנא?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
מלאכה שאינהי צריכה לגופה  פטור עליה.
איכא דמתני לה אהא )עדיות ב:ה(:
המפיס מורסא בשבת,
א לעשות לה פה  חייב;
א להוציא ממנה לחה  פטור.
13

רש"י

 .ÌÈÏÈ‡Ó 8אילי מאדמי שנשחטו למלאכת המשכ בשביל עורותיה :
 .¯Ó ¯Ó‡ ‡‰Â 9בשמעתא קמייתא דמס' ע''ז:
 .ÌÈÈÎ ÈˆÈ· 10קס''ד כיני קטני כשיוצאי מביציה :
 .ÔÈÈÂÙË‰ 11שירו %הטפויי וביצי כיני מתניתא היא ולא ידענא היכא תניא:
 .˘ÂÚ¯Ù „ˆ‰ 12ממקו שאינו ניצוד ועומד כגו מעל גבי קרקע או מבגדיו
מבחו:%
 .‰ÁÏ ‰ÓÓ ‡ÈˆÂ‰Ï 13מלאכה שאינה צריכה לגופה היא שהפתח היא
המלאכה וזה אי צרי ,להיות כא פתח מעכשיו:
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שמנה שרצים

רצ

פרק ארבעה עשר שבת

מא תנא?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
מלאכה שאינהיא צריכה לגופה  פטור עליה.
ואיכא דמתני לה אהא:
הצד נחש בשבת,
א מתעסק בו שלא ישכנו  פטור,
א לרפואה  חייב;
מא תנא?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דאמר:
מלאכה שאינה צריכה לגופה  פטור עליה.
1

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
השולה דג מ הי,
כיו שיבש בו כסלע  חייב.
אמר ¯·:ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ È
ובי סנפיריו.
אמר ¯· ‡˘:È
לא תימא יבש ממש,
אלא אפילו דעבד רירי.
2

3

4

מתיב ¯· ‡) ‡ÈÚ˘Âכא י:ו(:
התולש מעצי %נקוב  חייב,
ושאינו נקוב  פטור!?
הת  לאו היינו רביתיה,
הכא  היינו רביתיה.
12

13

חיה ועוף כו'.
אמר ¯· :‡Â‰
כותבי תפילי על גבי עור של עו 2טהור.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
מאי קמשמע ל ? דאית ליה עור?
תנינא )כא (:
החובל בה  חייב!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
טובא קמשמע ל ,
דאי ממתניתי  הוה אמינא 
כיו דאית ביה ניקבי ניקבי  לא;
קמשמע ל  כדאמרי במערבא:
כל נקב שהדיו עוברת עליו  אינו נקב.
14

15

מתיביג ¯·:‡¯ÈÊ È

5

" ִב ְכנָ ָפיו" )ויקרא א,יז(,
להכשיר את העור;
ואי סלקא דעת  ,עור הוא,
היכי מרבי ליה קרא!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
עור הוא ,ורחמנא רבייה.
16

אמר ·¯יב  È¯Â„Ó‰אמר ˘:Ï‡ÂÓ
הושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמעיה 
חייב.
מאי טעמא?
אמר ¯·‡:
·¯  È¯Â„Ó‰אסברא לי:
לאו אמר ¯· ˘˘˙:
האי מא דתלש כשותא מהיזמי והיגי 
מיחייב משו עוקר דבר מגידולו,
הכא נמי  מיחייב משו עוקר דבר מגידולו.
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8

9

אמר ‡·:ÈÈ
קח .האי מא דתלש * פיטרא מאונא דחצבא,
מיחייב משו  עוקר דבר מגידולו.
10

דף קח.

11

רש"י

 .˘Á „ˆ‰ 1נמי הצידה היא המלאכה וזה אינו צרי ,לצידה אלא שלא תשכנו
וא יודע שתעמוד ולא תזיקנו לא היה צד:
 .‚„ ‰ÏÂ˘‰ 2שהיה ניצוד ועומד מבעוד יו:
 .ÚÏÒÎ 3כרוחב סלע:
 .·ÈÈÁ 4משו נטילת נשמה דתו לא חיי:
 .È¯È¯ „È·Ú 5שנוגעי בו וחוט הרירי נמש ,מ האצבע:
 .Ï„Ï„ 6עקר שהפילתו על ידי דלדול זה:
 .ÈÏ ‡¯·Ò‡ È¯Â„Ó‰ ¯· 7טעמא דהא מילתא:
 .‡˙Â˘Î 8הומלו וגדל מתו ,ההיזמי מריח הקרקע שההיזמי יונק ממנו:
9
 .·ÈÈÁÈÓוא 2על פי שאינו מחובר לקרקע כדאמרינ בעלמא )עירובי כח(:
מאוירא רבי:
 .‡¯ËÈÙ 10פטריות בולי'' :
 .‡·ˆÁ„ ‡Â‡Ó 11פעמי שהוא גדל בשפת הדלי ממי:

17

איכא דאמרי:
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
א 2אנ נמי תנינא:
" ִב ְכנָ ָפיו" )ויקרא א,יז(,
להכשיריד את העור;
אי אמרת בשלמא עור הוא 
היינו דאיצטרי ,קרא לרבוייה;
אלא אי אמרת לאו עור הוא 
אמאי איצטרי ,קרא לרבוייה?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
לעול אימא ל ,לאו עור הוא,
ואיצטרי ,,סלקא דעת ,אמינא 
כיו דאית ביה פירצי פירצי  מאיס;
1

רש"י

 .¯ÂËÙ ·Â˜ ÂÈ‡˘Â 12משו דלא מחובר בקרקע עול הוא:
 .‰È˙È·¯ ÂÈÈ‰ Â‡Ï 13דאי דר ,זריעה ש אבל אלו שאמרנו .הוא עיקר גידול :
 .È·˜ È·˜ 14מקו מושב נוצה:
 .·Â˙ÎÈ ‡Ï 15דרחמנא אמר וכתבת כתיבה תמה שלימה ולא מופסקת:
 .ÂÈÙÎ· 16בעולת העו 2משתעי שישסענו בעוד כנפיו בו ומקטי כנפיו כל
כנפי הגו 2בלו''ש בלע''ז נוצה הוא הדקה שהיא בבשר כמי צמר שאי לה
שרשי קשי:
 .¯ÂÚ‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï 17לימד ,הכתוב שאינו צרי ,הפשט כעולת בהמה שפסל
בה את העור:
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רצא

פרק ארבעה עשר שבת

קמשמע ל .
בעא מיניה  ‡È·¯„ ‰È¯· ¯Óמ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
מהו לכתוב תפילי על גבי עור של דג טהור?
אמר לו:
א יבא אליהו ויאמר.
מאי א יבא אליהו ויאמר?
אילימא  אי דאית ליה עור אי דלית ליה עור;
הא חזינ דאית ליה עור!
ועוד ,התנ )כלי י:א(:
עצמות הדג ועורו!?
טו
אלא,
א יבא אליהו ויאמר אי פסקא זוהמא מיניה,
אי לא פסקא זוהמא מיניה.
2

3

˘ Ï‡ÂÓו˜¯‡ הוו יתבי אגודא דנהר מלכא,
חזינהו למיא דקא דלו ועכירי.
אמר ליה ˘ Ï‡ÂÓל˜¯‡:
גברא רבה קאתי ממערבא ,וחייש במעיה,
וקא דלו מיא לאקבולי אפיה,
זילטז תהי ליה אקנקניה.
4
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7

אזל אשכחיה ל¯·,
אמר ליה:
מניי שאי כותבי תפילי אלא על גבי עור בהמה טהורה?
אמר ליה :דכתיב )שמות יג,ט(:
"לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶה ּת ֹו ַרת יְ הֹוָ ה ְּבפ ָ
יך",
ִ
מ המותר " ְּבפ ָ
יך".
ִ
מניי לד שהוא אדו?
שנאמר )מלכי ב ג,כב(:
מו ָאב ִמ ּנֶגֶ ד ֶאת ַה ּ ַמיִ ם אֲ ֻד ִּמים ַּכ ָ ּדם".
"וַ ִּי ְרא ּו ֹ
מניי למילה שבאותו מקו?
תו"
נאמר כא )בראשית יז,יד(ָ " :ע ְרלָ ֹ
8

9

רש"י

 .Èˆ¯ÈÙ 1היינו נקבי:
 .¯Ó‡ÈÂ Â‰ÈÏ‡ ‡·È Ì‡ È‡Ó 2היתר ואיסור אי תלוי בו דלא בשמי היא:
 .˙Ó‰ Ï‰‡· ÔÈÏÈˆÓ Â¯ÂÚÂ ‚„‰ ˙ÂÓˆÚ Ô˙‰Â 3לפי שאי מקבלי טומאה
כדתניא בת''כ עור יכול עורות שבי כו' ועצמות הדג נמי דכלי עצ דמקבלי
טומאה מכל מעשה עזי ילפינ לה להביא דבר הבא מ העזי מ הקרני ומ
הטלפי אבל דגי לא וכל שאינו מקבל טומאה חוצ %בפני הטומאה ומשנה זו
במס' כלי:
 .ÂÏ„ ÂÂ‰„ 4גליה מגביה :
 .‰ÈÙ‡ ÈÏÂ·˜‡Ï 5לעשות מחיצה סביביו כשהוא נפנה על דופני הספינה שלא
יראה גילויו .ע''א לקנח:
 .È¯ÈÎÚÂ 6עני צער משו צערו שא 2הוא עכור ומפני שלא היה רוח מנשבת
וראה המי נעשי גלי הבי שלכבוד אד גדול הוא והנהר היה משו ,מא''י
לבבל:
 .È‰˙ 7הריח בו בקנקנו א יי הוא או החמי %כמו בת תיהא דאמר גבי יי נס,
)ע''ז סו (:כלומר בדקהו א חכ הוא א לאו:
 .ÌÂ„‡ ‡Â‰˘ Ì„Ï ÔÈÓ 8דגבי נדה ד כתיב ותנ )נדה יט (.ה' דמי טמאי
באשה וכול משו דמראית אדומה א 2על גב דשחור תנא בהו אמרינ שחור
אדו הוא אלא שלקה:
 .Â˙Ï¯Ú ÔÏ‰Ï ¯Ó‡Â 9גבי נטיעה )ויקרא יט(:

דף קח.

תו",
ונאמר להל )ויקרא יט,כג(ָ " :ע ְרלָ ֹ
מה להל  דבר שעושה פרי,
א 2כא  דבר שעושה פרי.
אימא לבו,
דכתיב )דברי י,טז(ּ " :ו ַמלְ ּ ֶתם ֵאת ָע ְרלַ ת לְ ַב ְב ֶכם"!
אימא אזנו,
דכתיב )ירמיהו ו,י(ִ " :ה ּנֵה עֲ ֵרלָ ה ָאזְ נָ ם"!?
דני ערלתו תמה  מערלתו תמה,
יז
ואי דני ערלתו תמה  מערלתו שאינה תמה.
אמר ליה :מאי שמ?,
˜¯‡.
אמר ליה:
יהא רעוא דתיפוק ליה קרנא בעיניה.
10

11

12

לסו 2עייליה ˘ Ï‡ÂÓלביתיה,
אוכליה נהמא דשערי וכסא דהרסנא,
ואשקייה שיכרא ,ולא אחוי ליה בית הכסא,
כי היכי דלישתלשל.
לייט ¯· ואמר:
מא דמצער  לא לוקמוה ליה בני.
וכ הוה.
13

14

כתנאי:
מניי למילה שבאותו מקו?
תו",
נאמר כא )בראשית יז,יד(ָ " :ע ְרלָ ֹ
תו",
ונאמר להל )ויקרא יט,כג(ָ " :ע ְרלָ ֹ
מה להל  דבר שעושה פרי,
א 2כא  דבר שעושה פרי,
דברי ¯·;‰È˘‡È È
¯·Ô˙ÂÈ Èיח אומר :אינו צרי,,
הרי הוא אומר )בראשית יז,יד(:
תו",
שר ָע ְרלָ ֹ
"וְ ָע ֵרל זָ ָכר אֲ ׁ ֶשר ל ֹא יִ ּמ ֹול ֶאת ְּב ַ ׂ
מקו שניכר בי זכרות לנקבות.
תנו רבנ :
כותבי תפילי על גבי עור בהמה טהורה,
ועל גבי עור חיה טהורה ,ועל גבי עור נבלות וטרפות שלה ,
ונכרכות בשער  ,ונתפרות בגיד ,
והלכה למשה מסיני:
שהתפילי נכרכות בשער ונתפרות בגיד .
15

16

רש"י

 .‰Ó˙ 10באותיותיה ערלתו:
 .˙Ï¯ÚÓ Â˙Ï¯Ú ÔÈ„ ÔÈ‡Â 11דאי זו אמירה תמה שאינו מפורש בתו ,התיבה
ערלת מה:
 .‰ÈÈÚ· ‡¯˜ ˜ÂÙÈ˙ 12הבי בו שלנסותו בא:
 .È¯Ú˘„ ‡Ó‰ ‰ÈÏÎÂ‡ 13כדי לשלשל דרופא היה שמואל:
 .‡ÒÎ‰ ˙È· ‰ÈÏ ÈÂÁ‡ ‡ÏÂ 14שמתו ,כ ,מתהפ ,ומתבלבל הזבל במיעיו
ומתמוגג כולו:
 .˙ÂÎ¯ÎÂ 15האיגרות:
 .Ô¯Ú˘· 16של אלו ואחר כ ,מכניס בדפוסי הקציצה שלה :
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שמנה שרצים

רצב

דף קח:

פרק ארבעה עשר שבת

אבל אי כותבי תפילי יט לא על גבי עור בהמה טמאה,
ולא על גבי עור חיה טמאה,
ואינו צרי ,לומר  על גבי עור נבלה וטרפה שלה ,
ואי נכרכי בשער ואי נתפרות בגיד .
וזו שאילה שאל ביתוסי אחד את ¯·:ÈÒ¯‚‰ Ú˘Â‰È È
מניי שאי כותבי תפילי על עור בהמה טמאה?
דכתיב )שמות יג,ט(:
ָ
ָ
"לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶה ּת ֹו ַרת יְ הֹוָ ה ְּב ִפיך" ,מדבר המותר " ְּב ִפיך".
אלא מעתה 
על גבי עור נבלות וטרפות אל יכתבו!?
אמר ליה :אמשול ל ,משל ,למה הדבר דומה?
לשני בני אד שנתחייבו הריגה למלכות,
אחד הרגו  מל ,,ואחד הרגו  איספקליטור,
איזה מה משובח? הוי אומר :זה שהרגו מל.,
אלא מעתה יאכלו!?
אמר ליה :התורה אמרה )דברי יד,כא(:
ֹאכל ּו ָכל נְ ֵבלָ ה" ,ואת אמרת יאכלו!?
"ל ֹא ת ְ
אמר ליה :קאלוס.

איבעיא להו:
¯·,ÈÒÂÈ È
לאסור או להתיר?
אמר ¯· :‰„Â‰È
להתיר ,מדלא קתני ¯· ÈÒÂÈ Èאוסר.
אמר ליה ¯·:‰
הא מדקתני סיפא )כא (:
ואלו ה מי מלח המותרי ;
מכלל ד¯· ÈÒÂÈ Èלאסור!?
אלא אמר ¯·:‰
לאסור.
וכ אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לאסור.
תניא נמי הכי:
אי עושי מי מלח מרובי ,
לתת לתו ,הכבשי שבתו ,גיסטרא,
אבל עושה הוא מי מלח מועטי ,
ואוכל בה פתו ונות לתו ,התבשיל;
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
וכי מפני שהללו מרובי והללו מועטי ,
הללו אסורי והללו מותרי ?
יאמרו מלאכה מרובה  אסורה,
מלאכה מועטת  מותרת!
אלא אלו ואלו אסורי ה ,
ואלו ה מי מלח המותרי 
נות שמ ומלח ,או שמ ומי,
ובלבד שלא ית מי ומלח לכתחלה.

גמרא:
מאי קאמר?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הכי קאמר 
אי עושי מי מלח מרובי ,
אבל עושה הוא מי מלח מועטי .

תני ‰„Â‰Èכב ·¯ :‡·È·Á
אי עושי מי מלח עזי .
מאי מי מלח עזי ?
¯· ‰ו¯·  ‡·‡ ¯· ÛÒÂÈדאמרי תרווייהו:
כל שהביצה צפה בה .
וכמה?
אמר ‡·:ÈÈ
תרי תילתי מילחא ,ותילתא מיא.
למאי עבדי לה?
אמר ¯·:Â‰·‡ È
למורייסא.

1

2

3

משנה )ב(:
קח :אי עושי הילמי בשבת; *
אבל עושה הוא את מי המלח,
וטובל בה פתו ונות לתו ,התבשיל;
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
והלא הוא הילמי בי מרובה ובי מועט!?
ואלו ה מי מלח המותרי ?
נות שמ בתחלהכ לתו ,המי או לתו ,המלח.
4

5

6

7

8

9

11

10

12

אמר רבי יוסי:
והלא הוא הילמי בין מרובה בין מועט.

כא

13

רש"י

 .¯ÂËÏ˜ÙÒ‡ 1שר הטבחי בלשו יוני:
 .ÍÏÓ Â‚¯‰˘ ‰Ê 2ואלו לקו ע''י בורא :
 .ÒÂÏ‡˜ 3משובח טע זה:
 .ÈÓÏÈ‰ :'È˙Ó 4שלמוייר''א :
 .'ÂÎ ‰˘ÂÚ Ï·‡ 5מפרש בגמ':
 .ËÚÓ ÔÈ· ·¯ ÔÈ· ÈÓÏÈ‰ ‡Â‰ ‡Ï‰Â 6וא המרובי אסורי א 2המועטי
אסורי וא אלו מותרי א 2אלו מותרי ובגמרא מפרש דלחומרא א''ר יוסי
דכול לאיסור מפני שהוא כמעבד מתק את האוכל הנתו לתוכו כדי שיתקיי:
 .‰ÏÁ˙· ÌÈÓ ÍÂ˙Ï ÔÓ˘ Ô˙Â ÔÈ¯˙ÂÓ‰ Ô‰ ÂÏ‡Â 7קוד שית המלח נות שמ
לתו ,המלח בתחלה קוד שית המי דהשמ מעכב שאי המלח מתערב יפה
ע המי ומתיש את כחו מהיות מי מלח עזי אבל לא ית מי ומלח תחילה
אפילו נות שמ לבסו 2דבשעה שנות מי ומלח יחד הוא נראה כמעבד:
 .¯Ó‡˜ È‡Ó :'Ó‚ 8מאי הילמי ומאי מי מלח:

כג

תני :‡·È·Á ¯· ‰„Â‰È
אי מולחי צנו וביצה בשבת.
1

רש"י

 .¯È˙‰Ï Â‡ ¯ÂÒ‡Ï 9האי דקאמר שניה שוי לאיסור או להיתר:
 .ÔÈ˘·Î 10ירק שכובש להתקיי:
 .‡¯ËÒÈ‚ 11כלי שבור של חרס ואינו ראוי לכל תשמיש כשל ומקצי אותו
לכ:,
 .Ì‰· ‰Ùˆ ‰ˆÈ·‰˘ 12כח המלח מעכבת מלשקוע:
 .‡ÒÈÈ¯ÂÓÏ 13של דגי:
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שמנה שרצים

רצג

פרק ארבעה עשר שבת

¯·  ‰È˜ÊÁמשמיה ד‡· ÈÈאמר:
צנו  אסור,
וביצה  מותרת.

דף קח:

מהו למימ %ולמיפתח?
אמר ליה :זו לא שמעתי ,כיוצא בה שמעתי,
דאמר ¯·,‡¯ÈÊ È
זימני אמר לה משמיה ד¯· ,‰˙Ó
וזימני אמר לה משמיה ד,‡·˜ÂÚ ¯Ó
ותרווייהו משמיה ד‡· Ï‡ÂÓ˘„ ‰Âו ÈÂÏאמרי :
חד אמר:
יי בתו ,העי  אסור,
על גב העי  מותר,
וחד אמר:
רוק תפל ,אפילו על גב העי  אסור.
14

15

16

אמר ¯· :ÔÓÁ
מריש הוה מלחנא פוגלא,
אמינא  אפסודי קא מפסידנא ליה,
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כד
פוגלא חורפיה מעלי;
כיו דשמענא להא ,דכי אתא  ‡ÏÂÚואמר:
במערבא מלחי כישרי כישרי,
ממלח  לא מלחנא,
טבולי  ודאי מטבילנא.
3

2

4

18

17

19

20

21

23

22

5

6

תני ‰„Â‰Èכה ·¯ :‡·È·Á
אתרוג צנו וביצה,
אילמלא קליפת החיצונה 
אינ יוצאי מבני מעיי לעול.
7

8

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
מעול לא טבע גברא בימא דסדו.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הפוכה סדו ,והפוכה מילה!
גברא  הוא דלא טבע ,כשורא טבע!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
לא מיבעיא קאמר,
לא מבעיא כשורא דאפילו בכל מימות שבעול לא טבע;
אלא אפילו גברא דטבע בכל מימות שבעול 
בימא דסדו לא טבע.
9

10

11

למאי נפקא מינה?
כי הא ד¯· ÔÈהוה שקיל ואזיל אחוריה ד¯·,‰ÈÓ¯È È
אגודא דימא דסדו,
אמר ליה :מהו למימשי מהני מיא בשבת?
אמר ליה :שפיר דמי.

תסתיי ד‡· Ï‡ÂÓ˘„ ‰Âהוא דאמר:
יי בתו ,העי  אסור,
על גב העי  מותר,
מדאמר ˘:Ï‡ÂÓ
שורה אד פיתו ביי  ,ונותנו על גב העי בשבת,
דשמיעא ליה ממא ?
לאו דשמיעא ליה מ‡·?‰Â
וליטעמי ,,הא דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
רוק תפל ,אפילו על גב העי אסור,
דשמיעא ליה ממא ?
אילימא  דשמיעא ליה מ‡·;‰Â
אלא  ÈÂÏולא חדא אמר!?
אלא 
חדא  שמיעא ליה מ‡·,‰Â
וחדא  שמיעא ליה מ,ÈÂÏ
ולא ידעינ הי מ‡· ‰Âהי מ.ÈÂÏ
24

אמר  ‡·˜ÂÚ ¯Óאמר ˘:Ï‡ÂÓ
שורה אד קילורי מערב שבת,
25

1

רש"י

12

13

רש"י

 .‰ˆÈ·Â ÔÂˆ ÔÈÁÏÂÓ ÔÈ‡ 1ג' וד' חתיכות יחד שהמלח מעבד ונעשי קשי והוי
תיקו :
 .‡Ï‚ÂÙ ‡ÁÏÓ ‰Â‰ ˘È¯Ó 2בשבתא:
 .‡Ï‚ÂÙ 3צנו :
 .È¯˘Î 4תילי גבוהי עיגול על עיגול:
 .‡ÁÏÓ ‡Ï ÁÏÓÈÓ 5שתי יחד:
 .ÈÏÂ·Ë 6בשעת אכילה מטבילנא ואכילנא:
 .‰ÂˆÈÁ ‰ÙÈÏ˜ 7דביצה היא החלבו אלא איידי דתני בהדי אתרוג וצנו קליפה
נקט בה נמי לשו קליפה:
 .ÌÈÚÓ È·Ó ÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡ 8שמתקשרי ומתקשי ונעצרי :
 .ÌÂ„Ò„ ‡ÓÈ· ‡¯·‚ Ú·Ë ‡Ï 9מפני שהמי מלוחי וכח מליחת מעכבו
מלטבוע:
 .‰ÏÈÓ ‰ÎÂÙ‰Â 10דברי האמורי בה הפוכי :
 .Ú·Ë ‡¯Â˘Î 11בתמיה:
 .ÔÈÒ¯‚ ‡ÈÓ È‰Ó È˘ÓÈÓÏ Â‰Ó 12מי אסור משו רפואה דגזור רבנ בכל
רפואות בשבת משו שחיקת סממני ואלו מרפאות את העי :

 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ 13דלאו מוכחא מילתא דלרפואה עביד א 2על פי שמרפאי שרי
דטעמא דרפואה דאסירא ליתא אלא גזירה שמא ישחוק סממני דדמי לטחינה
שהוא אב מלאכה:
 .Á˙ÙÓÏÂ ıÓÈÓÏ Â‰Ó 14לשו אי מעמצי את המת )לקמ קנא (:עוצ עיניו
כשהוא רוח %מה בשבת מהו שיסגיר ויפתח עיניו כדי שיכנס מה לעי :
 .È˙ÚÓ˘ Â· ‡ˆÂÈÎ 15דהיכא דמוכחא מילתא דלרפואה עביד אסור ומימ%
ומפתח נמי מוכחא מילתא והא אסהדותא דרב דימי דאמר לא טבע גברא בימא
דסדו נפקא ל מינה הא כיו דמליחי טובא .מסו ואסר למימ %ולמפתח:
 .'ÂÎÂ Ï''‡ ÔÈÓÈÊ 16שקבל משניה:
 .Â‰ÈÈÂ¯˙Â 17רב מתנה ומר עוקבא:
 .È¯Ó‡ ÈÂÏÂ Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â·‡„ ‰ÈÓ˘Ó 18תרתי מילי אמור חדא משמיה דאבוה
דשמואל וחדא משמיה דלוי:
 .¯Ó‡ „Á 19או אבוה דשמואל או לוי:
 .ÔÈÚ‰ ÍÂ˙· ÔÈÈ 20דעמי %ופתח אסור דמוכחא מילתא:
 .¯˙ÂÓ ÔÈÚ‰ ·‚ ÏÚ 21דאמרי לרחיצה בעלמא עבדי:
 .ÏÙ˙ ˜Â¯ 22שלא טע כלו משניעור משנתו:
 .¯ÂÒ‡ ÔÈÚ ·‚ ÏÚ ÂÏÈÙ‡ 23דמוכחא מילתא דלרפואה דאילו לרחיצה מאיס
להכי נקט רוק תפל לפי שהוא חזק ומרפא:
 .'ÂÎ ÍÈÓÚËÈÏÂ 24א''כ לוי ולא חדא אמר בתמיה והא חדא משמיה אתמר
כדאמר :
 .‰¯Â˘ 25במי:
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רצד

דף קט.

פרק ארבעה עשר שבת

ונות על גב עיניו בשבת ,ואינו חושש.
2

·¯  È‡ÂÈÏהוי קאי קמיה ד,‡·˜ÂÚ ¯Ó
חזייה דהוה מיי %ופתח,
אמר ליה :כולי האי ודאי לא שרא מר ˘.Ï‡ÂÓ
3

שלח ליה ¯· È‡È Èל:‡·˜ÂÚ ¯Ó
לישדר ל מר מהנ ,קילורי דמר ˘.Ï‡ÂÓ
שלח ליה:
שדורי משדרנא ל ,,דלא תימא צר עי אנא,
אלא הכי אמר ˘:Ï‡ÂÓ
טובה טיפת צונ שחרית,
ורחיצת ידי ורגלי בחמי ערבית,
מכל קילורי שבעול.
תניא נמי הכי:
אמר ¯· ‡ÂÓ Èמשו ¯·:‰„Â‰È È
טובה טיפת צונ שחרית,
ורחיצת ידי ורגלי בחמי כו ערבית,
מכל קילורי שבעול.
4

5

6

הוא היה אומר:
יד לעי  תיקצ,%
יד לחוט  תיקצ,%
יד לפה  תיקצ,%
יד לאוז  תיקצ,%
יד לחסודה  תיקצ,%
יד לאמה  תיקצ,%
יד לפי טבעת  תיקצ,%
כז
קט .יד * לגיגית  תיקצ;%
יד מסמא ,יד מחרשת ,יד מעלה פוליפוס.
7

8

19

20

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
פו ,מעביר בת מל ,,ופוסק את הדמעה,
ומרבה שיער בעפעפי.
תניא נמי הכי:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
פו ,מעביר בת מל ,,ופוסק את הדמעה,
ומרבה שיער בעפעפי.
22

21

ואמר  ‡·˜ÂÚ ¯Óאמר ˘:Ï‡ÂÓ
עלי אי בה משו רפואה.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
כוסברתא אי בה משו רפואה.
אמר ¯· ˘˘˙:
כשות אי בה משו רפואה.
24

23

25

9

10

11

12

13

15

תניא:
¯· Ô˙ Èאומר:
בת חורי היא זו,
ומקפדת עד שירחו %ידיו שלש פעמי.

16

14

18

17

רש"י

 .ÔÈ¯ÂÏÈ˜ 1לוזי''א בלע''ז:
 .ÂÈÈÚ ‚''Ú Ô˙ÂÂ 2דלדידיה כיו דאצרכוה לשרותה מע''ש איכא היכרא וליכא
למיגזר ומא דחזינהו סבר דרחיצה בעלמא היא דכסבר שהוא יי :
 .‡¯˘ ‡Ï È‡„Â È‡‰ ÈÏÂÎ 3דמוכחא מילתא:
 .‡·˜ÂÚ ¯Ó 4הוה שכיח גבי מר שמואל ואב ב''ד היה בימיו כדאמרינ לעיל
)נה .ובמועד קט טז:(.
 .ÔÂˆ ˙ÙÈË 5לתת בעיניו:
 .˙È·¯Ú ÔÈÓÁ· ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯Â 6נמי מאירה העיני:
 .¯ÓÂ‡ ‰È‰ ‡Â‰ 7ר' מונא:
 .ÔÈÚÏ „È 8שחרית קוד שיטול ידיו:
 .ıˆ˜È˙ 9נוח לו שתקצ %שרוח רעה שורה על היד ומסמתו וכ כול :
 .‰„ÂÒÁÏ 10ריבדא דכוסילתא פלימא''ה בלע''ז:
 .˙Ú·Ë ÈÙÏ 11נקב הרעי שעגול כטבעת:
 .ıˆ˜È˙ 12ולא תגע שוב בעי או באוז קוד נטילה:
 .˙È‚È‚Ï 13שמטילי בה שכר:
 .ıˆ˜È˙ 14דלא תיגע קוד נטילת שחרית:
 .„È 15לעי מסמא קוד נטילה:
 .„È 16לאז מחרשת:
 .„È 17לפה או לחוט:
 .ÒÂÙÈÏÂÙ ‰ÏÚÓ 18ריח החוט והפה ול''נ דיד לאמה לאו לעני שחרית נקט
לה אלא משו דמביא לידי קרי ובמסכת נדה )יג (:אמרינ בה תקצ %משו האי
טעמא ומשו דתניא בה נמי לטותא דתיקצ %תנייה נמי גבי הנ ,וכ יד לפי
טבעת למשמש בה תדיר מביאתו לידי תחתוניות:

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
כוסברתא ,אפילו לדידי קשה לי.
אמר ¯· ˘˘˙:
גרגירא  אפילו לדידי מעלי.
26

27

28

ואמר  ‡·˜ÂÚ ¯Óאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כל מיני כשות שרו,
לבר מטרוזא.
29

30

אמר ¯· :‡„ÒÁ
שריקא טויא  שרי,
פיעפועי ביעי  אסור.
31

32

33

רש"י

 .‡È‰ ÔÈ¯ÂÁ ˙· 19הרוח השורה על הידי לפני נטילה:
 .˙„Ù˜ÓÂ 20בנטילתו לנוטלה יפה עד שישפו ,מי יפה ג' פעמי על ידיו:
 .ÍÂÙ 21א נותנו בעיניו:
 .ÍÏÓ ˙· ¯È·ÚÓ 22א הזיקה לעיניו:
 .ÔÈÏÚ 23כ ,ש העשב:
 .‰‡ÂÙ¯ ÌÂ˘Ó Ì‰· ÔÈ‡ 24באכילתו להאיר העיני דלא מסו:
 .‡˙¯·ÒÂÎ 25אלייאנדר''א :
 .È„È„Ï ÂÏÈÙ‡ 26דמאור עיני אנא קשה לי לכאב העי א אוכלנו:
 .‡¯È‚¯‚ 27אורוג''א :
 .È„È„Ï ÂÏÈÙ‡ 28דמאור עיני אנא מעליא לי:
 .È¯˘ ˙Â˘Î ÈÈÓ ÏÎ 29למיכל בשבת כדתנ במתני' כל האוכלי אוכל אד
לרפואה דלא מוכחא מילתא:
 .‡ÊÂ¯ËÓ ¯·Ï 30שאי אד אוכל אלא לרפואה ומוכחא מלתא:
 .‡ÈÂË ‡˜È¯˘ 31לשרוק ולטוח שמ וביצי מגולגלי על הצלי כשהוא ח
משחשכה שרי ובלבד שלא יהא רותח כדי לבשל ולא אמרינ דמי למתק :
 .ÈÚÈ· ÈÚÂÙÚÈÙ 32לטרו 2ביצי מגולגלי בקערה:
 .¯ÂÒ‡ 33דמתחזי כמא דבעי למשדינהו בקדרה:
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שמנה שרצים

רצה

פרק ארבעה עשר שבת

דביתהו ד È¯ÈÚÊעבדא ליה לרב ‡ÈÈÁכח ·¯ ‡˘ ,Èולא אכל.
אמרה ליה :לרב ,עבדי ליה ואכל ,ואת לא אכלת!?
 È¯ÈÚÊלטעמיה ,דאמר :È¯ÈÚÊ
נות אד יי צלול ומי צלולי לתו ,המשמרת בשבת,
ואינו חושש;
אלמא  כיו דמשתתי הכי  לאו מידי קעביד,
הכא נמי  כיו דמיתכיל הכי  לאו מידי קעביד.
21

3

4

5

ואמר :‡·˜ÂÚ ¯Ó
מי שנגפה ידו או רגלו 
צומתה ביי  ,ואינו חושש.
6

7

דף קט:

תנו רבנ :
רוחצי במי גרר ,במי חמת  ,במי עסיא ,ובמי טבריא;
אבל לא בי הגדול ,ולא במי משרה,
ולא בימה של סדו.
ורמינהו:
רוחצי במי טבריא ,ובי הגדול;
אבל לא במי משרה ,ולא בימה של סדו;
קשיא  י הגדול אי הגדול!?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא קשיא,
הא  ¯·,¯È‡Ó È
הא  ¯·,‰„Â‰È È
דתנ )פרה ח:ח \ מקוואות ה:ד(:
כל הימי כמקוה,
שנאמר )בראשית א,י(:
" ּולְ ִמ ְקוֵ ה ַה ּ ַמיִ ם ָק ָרא י ִַּמים",
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ‰„Â‰È Èאומר :י הגדול כמקוה,
ולא נאמר "י ִַּמים" אלא שיש בו מיני ימי הרבה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
כל הימי מטהרי בזוחלי ,
ופסולי לזבי ,ולמצורעי ,ולקדש מה ל מי חטאת.
11

13

12

14

איבעיא להו:
חלא מאי?
אמר ¯· ÏÏÈ‰כט ל¯· ‡˘:È
כי הוינא בי ¯·  ‡‰Îאמרי:
חלא לא.

15

16

אמר ¯·‡:
והני בני מחוזא ,כיו דמפנקי,
אפילו חמרא נמי מסי להו.

17

8

18

19

¯· ‡Èאיקלע לבי ¯· ‡˘,È
חזייה דדריכא ליה חמרא אגבא דכרעיה,
ויתיב קא צמית ליה בחלא.
אמר ליה :לא סבר לה מר להא דאמר ¯· :ÏÏÈ‰
חלא לא!?
אמר ליה :גב היד וגב הרגל שאני.
9

קט :מתקי 2לה ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
אימור דפליגי  לעני טומאה וטהרה,
לעני שבת  מי שמעת להו!?
*

20

1

10

איכא דאמרי:
חזייה דקא צמית ליה בחמרא,
אמר ליה :לא סבר לה מר להא דאמר ¯·‡:
הני בני מחוזא כיו דמפנקי 
אפילו חמרא נמי מסי להו;
ומר נמי  הא מפנק!?
אמר ליה :גב היד וגב הרגל שאני,
דאמר ¯· ‡„‡ ·¯  ‰˙Óאמר ¯·:
גב היד וגב הרגל  הרי ה כמכה של חלל,
ומחללי עליה את השבת.

רש"י

רש"י

 .‰ÈÏ ‡„·Ú 1שריקא טויא:
 .Í·¯Ï 2זעירי:
 .˙¯Ó˘Ó 3שמסנני בה שמרי:
 .ÈÎ‰ È˙˙˘Ó„ ÔÂÈÎ 4שראוי לשתותו כמו שהוא בלא סינו :
 .ÈÎ‰ ÏÈÎ˙ÈÓ„ 5בלא שירקא:
6
˘‚ .‰Ùשנכשלה ולקתה לשו פ תגו) 2תהלי צא( ד מגפתה )מכשירי
מ''ח(:
 .ÔÈÈ· ‰˙ÓÂˆ 7לשכ ,הד:
 .È˜ÙÓ„ 8מעונגי ה וכל דבר שהוא חזק קצת קשה לבשר וצומתה:
 .‡¯ÓÁ ‰ÈÏ ‡ÎÈ¯„„ 9חמור דר ,לו על רגלו:
 .È‡˘ 10שמכתו קשה ומסוכ ומחללי עליו את השבת:

פ''ו

 .¯¯‚ ÈÓ· ÔÈˆÁÂ¯ 11ואע''פ שה מלוחי קצת דר ,לרחו %בה בחול ולא
מוכחא מילתא דלרפואה היא:
 .ÏÂ„‚‰ ÌÈ· ‡Ï Ï·‡ 12לקמ מפרש טעמא:
 .‰¯˘Ó ÈÓ· ‡ÏÂ 13ששורי בו פשת ואי דר ,רחיצה בה אלא לרפואה דמסו
וכ בימה של סדו דמליח טובא ואי רוחצי בה אלא לרפואה ומוכחא מילתא:
 .‡‰ 14דקתני רוחצי בי הגדול ר''מ היא דמשוי כל הימי כי הדדי ולא
מפליג בי י הגדול לשאר הימי:
 .‡‰Â 15דתני אי רוחצי רבי יהודה היא דמפליג בי י הגדול לשאר ימי:
 .‰Â˜ÓÎ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ 16לכל תורת מקוה ואי לה תורת מעיי ומה בי מקוה
למעיי המעיי כשר לטבילת זב והזאת צפור מצורע דמי חיי ה ולקדש מי
חטאת דבכולהו מי חיי כתיב בזב כתיב )ויקרא טו( ורח %בשרו במי חיי
במצורע כתיב )ש יד( אל כלי חרס על מי חיי במי חטאת כתיב )במדבר יט( מי
חיי אל כלי ומטהר טמאי הטובלי במימיו כשה זוחלי ומקלחי שהרי זה
דרכו של מעיי כל עצמ זוחלי ה ומקוה שה מי מכונסי א הטביל במימיו
דר ,זחילת במקו קטפרס אינה טבילה עד שיהא במקו אשבור שלו קווי
ועומדי והכי תניא בתורת כהני אי מה מעיי מטהר בזוחלי א 2מקוה מטהר
בזוחלי ת''ל א ,מעיי מטהר בזוחלי והמקוה באשבור זהו פירוש מטהר
בזוחלי בכל מקו ואני לא שמעתיו כ ואי המקוה כשר לטבילת זב ולהזיית
מצורע ולקדש מי חטאת וכל הימי כמקוה שהכתוב קרא מקוה:
 .¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 17לא קרא הכתוב מקוה אלא לי הגדול דביה משתעי קרא
במעשה בראשית שש נקוו כל מי בראשית:
 .ÌÈÓÈ ¯Ó‡ ‡ÏÂ 18בלשו רבי אלא מפני שמעורבי בו מיני ימי הרבה שכל
הנחלי הולכי אל הי:
 .ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ 19וי הגדול תורת מעיי מי זוחלי עליה לעני
שה מטהרי בזוחלי מפני שדר ,להיות נחלי זוחלי עליה וזה דרכ אבל
פסולי ה לתורת מי חיי דהכתוב קרא מקוה:
 .‰¯‰ËÂ ‰‡ÓÂË ÔÈÚÏ È‚ÈÏÙ„ ¯ÂÓÈ‡ 20ומשו קרא:
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אלא אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
לא קשיא,
הא  דאישתהי,
הא  דלא אישתהי.
במאי אוקימתא לבתרייתא?
דלא אישתהי,
אי דלא אישתהי  אפילו במי משרה נמי,
דהתניא:
רוחצי במי טבריא ,ובמי משרה ,ובימה של סדו,
וא 2על פי שיש לו חטטי בראשו;
במה דברי אמורי? שלא נשתהא,
אבל נשתהא  אסור!?
אלא,
י הגדול אי הגדול לא קשיא,
הא  ביפי שבו,
הא  ברעי שבו;
מי משרה אמי משרה נמי לא קשיא,
הא  דאישתהי,
הא  דלא אישתהי.

דף קט:

אזוב  אברתה בר המג,
איזביו  אברתה בר הינג.
17

2
3

4

5

6

7

8

9

משנה )ג(:
אי אוכלי איזביו בשבת לפי שאינו מאכל בריאי,
אבל אוכל הוא את יועזר ,ושותה אבוברואה.
10

11

 ‡ÏÂÚאמר:
מרוא חיורא.
 ‡ÏÂÚאיקלע לבי ¯· ˘,‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓ
אייתו לקמיה מרוא חיורא,
אמר :היינו אזוב דכתיב באורייתא.
18

¯·  ÈÙÙאמר:
שומשוק.
אמר ¯· :È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯È
כוותיה ד¯·  ÈÙÙמסתברא,
דתנ )פרה יא:ט(:
מצות אזוב 
שלשה קלחי  ,ובה שלשה גבעולי ;
ושומשוק הוא דמשתכחא הכי.
19

21

20

למאי אכלי ליה?
לקוקאיני.
במאי אכלי ליה?
בשבע תמרי אוכמתא.
ממאי הויא?
לא
מקימחא דשערי דמנא דחלי 2עליה ארבעי יומי .
22

23

כל האוכלי אוכל אד לרפואה ,וכל המשקי שותה,
חו %ממי דקלי וכוס עיקרי  ,מפני שה לירוקה,
אבל שותה הוא מי דקלי לצמאו,
וס ,שמ עיקרי שלא לרפואה.
12

14

13

15

גמרא:
אמר ¯· :ÛÒÂÈ

אבל אוכל הוא את יועזר.
מאי יועזר?
פותנק.
למאי אכלי לה?
לארקתא.
במאי אכלי לה?
בשבע תמרי חיוורתא.
ממאי הויא?
מאומצא אליבאלב ריקנא,
ומבישרא שמנא אליבא ריקנא,
ומבישרא דתורא אליבא ריקנא,
24

25

16

רש"י

 .˙·˘ ÔÈÚÏ 1דטעמא משו רפואה הוא מי שמעת להו:
 .È‰˙˘È‡„ ‡‰ 2בגוייהו אסור דמוכחא מלתא דלרפואה קא מכוי :
 .È‰˙˘È‡ ‡Ï„ ‡‰ 3אלא רח %ויצא מותר:
 .‡˙ÈÈ¯˙· 4דקתני רוחצי בדלא אישתהי:
 .ÔÈËËÁ 5מאלנ'': %
 .È‰˙˘ ‡Ï˘ 6בתו ,המי דנראה כמיקר בעלמא:
 .ÔÈÙÈ· 7שכ רוחצי בה בחול לרחיצה שאינה לרפואה:
 .ÌÈÚ¯· 8אי רוחצי דמוכחא מלתא דלרפואה ותרוייהו בדאישתהי:
 .‡È˘˜ ‡Ï ‰¯˘Ó‰ ÈÓ‡ ‰¯˘Ó‰ ÈÓ 9ה ,דקתני רוחצי במי המשרה אהנ,
תרתי דלעיל דקתני אבל לא במי המשרה הא דאישתהי הא דלא אשתהי:
 .ÔÂÈ·ÊÈ‡ :'È˙Ó 10מפרש בגמרא שאינו מאכל בריאי ומוכחא מלתא
דלרפואה אכיל ליה:
 .¯ÊÚÂÈ ˙‡ ‡Â‰ ÏÎÂ‡ Ï·‡ 11שהרבה אוכלי אותו כשה בריאי :
 .ÌÈÏ˜„ ÈÓÓ 12מפרש בגמרא:
 .ÔÈ¯˜ÈÚ ÒÂÎÂ 13משקה שכותשי לתוכו עיקרי ירקות ובשמי ובגמרא מפרש
ליה:
 .‰˜Â¯ÈÏ Ô‰˘ ÈÙÓ 14לחולי של ירקו ואינו מאכל בריאי:
 .Â‡ÓˆÏ 15א אינו חולה:
 .·ÂÊ‡ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ :'Ó‚ 16דאורייתא שהוכשר להזאה הוא שקורי אברתא
בר המג:

26

27

28

רש"י

 .ÔÂÈ·ÊÈ‡ 17דמתניתי הוא שקורי אברתא בר הינג ויש מרבותי מפרשי בר
המג שגדל במקו גמי בר הינג שגדל בי ההגי רונצ'': %
 .¯Ó‡ ‡ÏÂÚ 18אזוב דאורייתא הוא מרוא חיורא בלע''ז שלוי''א :
 .˜Â˘ÓÂ˘ 19הוא אזוב דאורייתא:
 .ÌÈÁÏ˜ '‚ 20דאגודה כתיב ואי אגודה פחות מג':
 .ÔÈÏÂÚ·‚ '‚ Ô‰·Â 21בכל קלח ג' גבעולי קני דקי כעי של קנבוס:
 .ÈÈÈ˜Â˜Ï 22תולעי שבבני מעי:
 .ÈÓÂÈ 'Ó ‰ÈÏÚ ÛÈÏÁ„ 23משנטח :
 .˜˙ÂÙ 24בלע''ז פולא''ל :
 .‡˙˜¯‡Ï 25תולעי שבכבד:
 .ÈÂ‰ È‡ÓÓ 26החולי:
 .‡ˆÓÂ‡Ó 27בשר בגחלי:
 .‡˜È¯ ‡·ÈÏ‡ 28קוד אכילה:
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מאמגוזא אליבא ריקנא,
ומגירי דרוביא אליבא ריקנא,
ומשתי מיא אבתריה.
ואי לא,
ליבלע תחלי חיוורתא.
ואי לא,
ליתיב בתעניתא,
וליתי בישרא שמנא ולישדי אגומרי,
ולימי %גרמא ,וליגמע חלא;
ואיכא דאמרי :חלא לא,
משו דקשי לכבדא.
ואי לא,
לייתי גורדא דאסינתא,
דגרידא מעילאי לתתאי ולא מתתאי לעילאי,
דילמא נפקא איידי פומיה,
ולישלקה בשיכרא בי שיבבי,
ולמחר  נסכרינו לנקבי דידיה,
ולישתי.
וכי מפני ,מפני אפשיחה דדקלא.
2

1

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

דף קט:

ונישתי.
אימיה ד¯· ‡ ÈÓ‡ ¯· ÈÂ·„Áעבדה ליה לההוא גברא 
חד כלילא ,וחד כוסתא דשיכרא ,שלקה,
ואישקיתיה ושגרא תנורא ,וגרפתיה,
ואותביתיה לבינתא בגוויה,
ונפק כהוצא ירקא.
20

19

21

23

22

¯· ‡ ‡ÈÂאמר:
רביעתא דחלבא מעיזא חיורתא.
¯·  ‰„Â‰È ¯· ‡Â‰אמר:
לייתי אתרוגא חליתא,
ולחייקיה בגויהלד ולימלייה דובשא,
ולותבה בי מילליי דנורא,
וליכליה.
¯· ‡ÈÁ Èאמר:
מי רגלי בני ארבעי יו 
ברזינא  לזיבורא,
רביעאה  לעקרבא,
פלגא ריבעא  לגילויא,
ריבעא  אפילו לכשפי מעלו.
24

25

26

27

28

29

30

31

ושותהלג אבוברואה.
מאי אבוברואה?
חומטריא.
מאי חומטריא?
חוטרא יחידאה.
למאי עבדי לה?
לגילויא.
ואי לא,
ליתי חמשא כלילי ,וחמשא כוסתא דשיכרא,
ונישלוקינהו בהדי הדדי עד דקיימא אאנפקא,
14

15

17

16

18

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אניגרו  ,ואבנגר ,ותירייקה 
מעלו בי לגילויא ,בי לכשפי.
32

האי מא דבלע חיויא 
לוכליה כשותא במילחא,
ולירהטיה תלתא מילי.
¯· ˘ È˘‡ ¯· ÈÓÈחזייה לההוא גברא דבלע חיויא,
אידמי ליה כפרשא,
אוכליה כשותא במילחא,
33

רש"י

 .‡ÈÈ·Â¯„ È¯È‚ÓÂ 1לולבי תילת כעי לולבי גפני:
 .‡È·Â¯ 2תילת פינגרי :
 .Â‰ÈÈ¯˙· ‡ÈÓ È˙˘ÓÂ 3האוכל אחד מאלו קוד אכילה ושותה אחריו מי:
 .‡Ï È‡Â 4אי לית ליה פותנק א''נ אכליה ולא איתסי:
 .ÈÏÁ˙ 5שחלי כרישו'' :
 .‡Ó¯‚ ıÂÓÈÏ 6יהא מוצ %אבר יפה מאותו בשר וימ %שמנו בפיו:
 .‡˙ÈÒ‡„ ‡„¯Â‚ 7קליפה גרודה מ הסנה:
 .È‡˙˙Ï È‡ÏÈÚÓ 8שתהא גרודה מלמעלה למטה:
 .˜Ù ‡ÓÏ„ 9התולעי:
 .‰ÈÓÂÙ È„ÈÈ‡ 10דר ,פיו:
 .È··˘ È· 11בי השמשות בחשכותא דשמשי .ל''א בי שבבי בבית אחד משכניו
שלא יריח הוא הריח שהוא קשה לו:
 .‰ÈÏÈ„ ÌÈ·˜Ï ÔÈ¯ÎÒ 12יסתו נחיריו שלא יריח ל''א יסתו נחיריו ונקבי
אזניו שלא יצא כח המשקה מגופו:
 .‰ÁÈ˘Ù‡ ÈÙÓ 13מקו שנפשח הדקל אישברנקי''ר :
 .‰‡„ÈÁÈ ‡¯ËÂÁ 14ע %הגדל יחידי בלא ענ:2
 .‡ÈÈÂÏÈ‚Ï 15מי ששתה מי מגולי :
 .ÈÏÈÏÎ ‰˘ÓÁ 16וורדי :
 .‡¯ÎÈ˘„ ‡˙‡ÒÂÎ 17כוסות:
 .‡˜Ù‡‡ ÈÓÈÈ˜„ „Ú 18שיעמדו על מדה מחזקת אנפק והיא רביעית הלוג
כדאמרינ בחזקת הבתי )ב''ב נח:(:

רש"י

 .‡¯Â˙ ‡¯‚˘Â 19הסיקה תנור:
 .‰È˙Ù¯‚Â 20מגחלי שיצטנ קצת:
 .‰ÈÂ‚· ‡˙È·Ï ‰·˙Â‡Â 21שישב עליה ולא יכוה:
 .‰ÈÈÓ ˜ÙÂ 22הקיא הארס שבלע:
 .‡ˆÂ‰ 23עלה של לולב:
 .‡˙ÈÏÁ ‚Â¯˙‡ 24מתוק:
 .‰È˜ÈÈÁÏÂ 25לגויה יחקוק בתוכו חקק:
 .‡¯Â„ ÈÏÏÈÓ È· ‰·˙ÈÏÂ 26מניחו ע''ג גחלי לוחשות שיתבשל האתרוג
בדבש:
 .ÌÂÈ 'Ó È· 27שעברו עליה מ' יו .ל''א של תינוק ב מ' יו:
 .‡¯Â·ÈÊÏ ‡ÈÊ¯· 28כוס קט מאד ושמו ברזינא מאות מי רגלי שותי למי
שנשכתו צרעה ומתרפא:
 .·¯˜ÚÏ ‡˙ÚÈ·¯ 29רביעית לוג למי שעקצו עקרב:
 .‡ÈÂÏÈ‚Ï ‡Ú·È¯ ‡‚ÏÙ 30חצי לוג:
 .‡Ú·¯ 31לוג:
 .È˜ÈÈ¯È˙Â ¯‚·‡Â ÔÂ¯‚È‡ 32מי שנשלק בה בנגרי מי עשב ששמו בנגרי
וסת אניגרו מי שלק תרדי כדאמרינ )ברכות לה (:אניגרו מיא דסילקא ותירייקי
צרי:
 .‡˘¯ÙÎ ‰ÈÏ ÈÓ„È‡ 33תופסו ומייסרו שהפחד והמרוצה והכשות מתישי כחו
ומחמ ומת הנחש בתוכו:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

שמנה שרצים

רצח

פרק ארבעה עשר שבת

וארהטיה קמיה תלתא מילי,
ונפק מיניה גובי גובי.
איכא דאמרי:
¯· ˘ È˘‡ ¯· ÈÓÈבלע חיויא,
אתא אליהו,
אידמי ליה כפרשא,
אוכליה כשותא במילחא,
וארהטיה קמיה תלתא מילי,
ונפק מיניה גובי גובי.

דף קי.

וכי סליק עילויה ,לישדיה למיא ,וליסלוק וליתי.
14

21

האי מא דמיקני ביה חיויא 
אי איכא חבריה בהדיה  לירכביה ארבע גרמידי,
ואי לא  לישואר נגרא,
ואי לא  ליעבר נהרא.
ובליליא 
לותביה לפוריא אארבעה חביתא ,וניגני בי כוכבי,
ולייתי ארבעה שונרי וליסרינהו בארבעה כרעי דפורייה,
וליתי שחפי דקניאלו ולישדי הת,
דכי שמע קלי  אכלי ליה.
15

16

17

19

18

20

האי מא דטרקיה חיויא,
ליתי עוברא דחמרא חיורתא,
וליקרעיה ולותביה עילויה,
והני מילי דלא אישתכח טרפה.
ההוא * בר קשא דפומבדיתא ,דטרקיה חיויא.
הוה תליסר חמרי חיורתא בפומבדיתא,
קרעינהו לכולהו ואישתכחו טריפה.
הואי חדא בההוא גיסא דפומבדיתא,
עד דאזלי לה אכלה אריה.
אמר להו ‡·:ÈÈ
דילמא חיויא דרבנ טרקיה,
דלית ליה אסותא,
נָח ׁש"?
דכתיב )קהלת י,ח(ּ " :ופ ֵֹרץ ָּג ֵדר יִ ּ ׁ ְש ֶכ ּנ ּו ָ
אמרו ליה :אי רבי,
דכי נח נפשיה ד¯·,
גזר ¯·  ‡ÒÈ· ¯· ˜ÁˆÈ
דליכא דלימטייה אסא וגידמי לבי הילולא בטבלא,
ואזל איהו אמטי אסא וגידמי לבי הילולא בטבלא,
טרקיה חיויא ומית.
3

4

5

קי.

האי מא דרהיט אבתריה 
לירהיט בי חלתא.
21

6

7

8

9

האי איתתא דחזיא חיויא,
ולא ידעה אי יהיב דעתיה עילוה,
אי לא יהיב דעתיה עילוה 
תשלח מאנה ונשדייה קמיה,
אי מכר ,בהו  דעתיה עילוה,
ואי לא  לא יהיב דעתיה עילוה.
מאי תקנתה?
תשמש קמיה.
איכא דאמרי:
כל שכ דתקי 2ליה יצריה.
אלא,
תשקול ממזיה ומטופרה ותשדי ביה,
ותימא :דישתנא אנא.
22

23

24

25

26

27

האי איתתא דעייל בה חיויא,
ליפסעה ,ולתבוה אתרתי חביתא,
וליתי בישרא שמנה ,ולישדי אגומרי,
וליתי אגנא דתחלי ,וחמרא ריחתנא,
28

29

האי מא דכרכיה חיויא 
לינחות למיא,
וליסחו 2דיקולא ארישא ,ולהדקיה מיניה,
10

11

12

30

31

2

1

13

רש"י
רש"י

 .È·Â‚ 1חתיכות חתיכות יצא הנחש ממנו:
 .È·Â‚ 2טרונצו'' %בלע''ז:
 .‰È˜¯Ë„ 3נשכו:
 .È˙¯ÂÂÈÁ ‡¯ÓÁ„ ‡¯·ÂÚ 4עובר הנמצא במעי חמורה לבנה:
 .‰Ù¯Ë ÁÎ˙˘‡ ‡Ï„ 5הא:
 .‡˘˜ ¯· 6ממונה למל ,וישראל היה:
 .Ô·¯„ ‡ÈÂÈÁ ‡ÓÏÈ„ 7שעבר על נידוי חכמי ונחש הנושכו על כ ,אי לו
רפואה לפיכ ,לא נמצא לו רפואה:
 .È·¯ ÔÈ‡ 8אי רבינו כ ,היה:
 .˜ÁˆÈ ·¯ ¯Ê‚ ·¯„ ‰È˘Ù Á ÈÎ„ 9שיהיו ממעטי משמחה אותה שנה ולא
יהא אד מביא אסא וגידמי להילולא בטבלא שהיו רגילי להביא הדס וענפי
דקלי לשמוח לפני החת והכלה וכשמביאי אות לפניה מקשקשי לפניה
בשוק בבוא בתופי וזוגי טבלא אשקליט''א וגזר שלא יקשקשו לפניה עוד:
 .‰ÈÎ¯Î„ 10נכר ,סביבותיו:
 .‡ÏÂ˜È„ ÛÂÁÒÈÏÂ 11סל:
 .‰È˘È¯‡ 12דחיויא למעלה מראשו:
 .‰ÈÈÓ ‰È˜„‰ÈÏÂ 13יוריד הסל מעט מעט לצד הנחש ויבדיל בו הנחש מבשרו
שיעלה על הסל שא אוחזו בידו או מנתקו בחזקה יכעוס וישכנו:

 .˜ÈÏÒ ÈÎÂ 14הנחש על הסל ימהר וישליכנו במי ויברח לו:
 .‡ÈÂÈÁ ‰È· È˜ÈÓ„ 15כועס ורוד 2אחריו ומריח ריח פעמיו ורודפו:
 .È„ÈÓ¯‚ Ú·¯‡ ‰È·Î¯ÈÏ 16שיפסקו עקבי פעמיו ולא יוכל להריח:
 .‡¯‚ ¯‡Â˘ÈÏ 17חרי %של מי ידלוג:
 .‡˙È·Á Ú·¯‡ 18שלא יעלה אליו מהר ולא יריח ריחו:
 .È·ÎÂÎ È· 19במקו גלוי שלא יעלה דר ,הגג ויפיל עצמו עליו:
 .ÈÙÁ˘ 20ענפי וקסמי וכל דבר המקשקש זה בזה ומשמיע קול כשיעבור
עליה וירגישו החתולי ויאכלוהו:
 .‡˙ÏÁ È· 21בי החולות שאי נחש יכול לרו %ש ויחזור לאחוריו:
 .‰ÏÚ ‰È˙Ú„ ·È‰È È‡ 22לתאות תשמיש:
 .‰‡Ó ÁÏ˘˙ 23תפשוט בגדיה ותשליכ לפניה:
 .‡˙˜˙ È‡Ó 24אי יהיב דעתיה עלה:
 .‰ÈÓ˜ ˘Ó˘˙ 25ע בעלה ותתגנה בפניו:
 .‰È· È„˘˙Â 26ותזרק ביה:
 .‡‡ ‡˙˘„ 27דר ,נשי לי ולחש בעלמא הוא:
 .‡ÈÂÈÁ ‰· ÏÈÈÚ„ 28כשהוא תאב לה נכנס כולו באותו מקו:
 .‰ÚÒÙÈÏ 29יפסקו את רגליה זה מזה:
 .È˙È·Á È˙¯˙‡ 30מקצתה על זו ומקצתה על זו כדי שיפתח רחמה:
 .È¯ÓÂ‚‡ È„˘ÈÂ 31כי היכי דניסליק ריחא:
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שמנה שרצים

רצט

פרק ארבעה עשר שבת
אמר :‡ÏÂÚ
לדידי שתי שיכרא דבבלאי ,ומעלי מינייהו;
והוא דלא רגיל ביה ארבעי יומי .

ולותבו הת ,וליטרוקינהו בהדי הדדי,
ולינקוט צבתא בידה,
דכי מירח ריחא  נפיק ואתי.
ולישקליה וליקלייה בנורא,
דאי לא  הדר עילוה.
3

4

5

17

¯·  ÛÒÂÈאמר:
זיתו המצרי 
תילתא שערי ,ותילתא קורטמי ,ותילתא מילחא.
¯·  ‡ÙÙאמר:
תילתא חיטי ,ותילתא קורטמי ,ותילתא מילחא.
וסימני:,
סיסאני.
ושתי להו בי דבחא לעצרתא,
דקמיט  מרפי ליה,
ודרפי  קמיט ליה.

6

18

כל האוכלין כו'.
כל האוכלי  לאיתויי מאי?
לאיתויי 
לז
טחול לשיני ,וכרישי לבני מעיי.
כל המשקי  לאיתויי מאי?
לאיתויי מי צלפי בחומ.%
7

דף קי:

19

8

20

9

21

22

אמר ליה ¯· ‡Èל¯·‡:
מהו לשתות מי רגלי בשבת?
אמר ליה:
תנינא )כא (:
כל המשקי שותה;
ומי רגלי לא שתו אינשי.

וכוס עקרין.
מאי כוס עקרי ?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לייתי מתקל זוזא קומא אלכסנדריא,
ומתקל זוזא גביא גילא,
ומתקל זוזא כורכמא רישקא,
ולישחקינהו בהדי הדדי.
לזבה  תלתא בחמרא ,ולא מיעקרא;
לירקונא  תרי בשיכרא ,ומיעקר.
23

חוץ ממי דקלים.
תנא:
חו %ממי דקרי.
מא דתנא :מי דקרי  שה דוקרי את המרה,
ומא דאמר :מי דקלי  שיוצאי מ שני דקלי.
מאי מי דקלי )כא (?
אמר ¯·:‰Á ¯· ¯· ‰
תרתי תלאי איכא במערבא,
ונפקא עינא דמיא מבינייהו,
כסא קמא  מרפי,
איד  ,משלשל,
ואיד  ,כי היכי דעיילי הכי נפקי.

24

25

26

28

31

קי:

10

11

32

34

33

1

12

15

לזבה תלתא בחמרא ולא מיעקרא.
ואי לא 
לייתי תלתא * קפיזי שמכי פרסאי,
ונישלוק בחמרא,
ונשקייה ,ולימאלט לה :קו מזובי.,
30

לח

13

27

29

14

16

רש"י
17

רש"י

 .ÈÏÁ˙ ‡‚‡ 1סל מלא שחליי:
 .‡˙ÁÈ¯ 2שיש לו ריח טוב:
 .Ì˙‰ Â·˙ÈÏÂ 3על גבי קרקע תחת מושבה:
 .È„„‰· Â‰È˜Â¯ËÈÏÂ 4היי והשחליי כדי שיעלה הריח:
 .‡˙·ˆ 5איטנליי''ש :
 .‡Ï È‡„ 6קלי ליה הדר עילוה:
 .ÌÈÈ˘Ï ÏÂÁË ÈÈÂ˙È‡Ï 7ואע''פ שקשה לבני מעיי:
 .ÌÈÈÚÓ È·Ï ÔÈÈ˘¯Î 8ואע''פ שקשה לשיני כדאמרינ בברכות )מד (:סד''א
כיו שקשי לאד לאו אורחיה למיכלינהו אי לאו לרפואה שיש בה ומוכחא
מילתא וניתסר קמ''ל:
 .ÌÈÙÏˆ 9פרי של צל 2קפריי''ר :
 .È‡Ï˙ 10דקלי נטיעות מי תמרי שנקרא בלשו ארמי תאל''י:
 .‡Ó˜ ‡ÒÎ 11דשתו מהנהו מיא:
 .ÈÙ¯Ó 12זבל שבמעי במקצת:
 .Í„È‡ 13כוס שני:
 .Ï˘Ï˘Ó 14מאד:
 .ÈÏÈÈÚ„ ÈÎÈ‰ 15צלולי:
 .È˜Ù ÈÎ‰ 16שמנקי המעיי מ הרעי מראשוני:

 .ÏÈ‚¯ ‡Ï„ ‡Â‰Âלמשתי שיכרא כבר עברו מ' יו:
 .È¯ˆÓ‰ ÌÂ˙ÈÊ ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ·¯ 18הוא מי דקרי ועל ש שדוקרי את החולי:
 .ÈÓË¯Â˜ ‡˙Ï˙ 19כרכו:
 .ÈÒÈÒ 20כלי שנותני בו תמרי כדאמרינ בעלמא )ב''מ סז (:ואי אגבהינהו
בסיסני קננהו וסימני ,דלא תחלי 2שמעתתא ש כלי זה יהא ל ,סימ שיש בו
שני סמכי רב יוס 2אמר שערי:
 .‡˙¯ˆÚÏ ‡Á·„ ÔÈ· 21בי פסח לעצרת:
 .ËÈÓ˜„ 22עצור:
 .‡È¯„ÒÎÏ‡ ‡ÓÂ˜ 23שר 2אילנות של אלכסנדריא:
 .‡ÏÈ‚ ‡È·‚ 24אלו'' בלע''ז:
 .‡˜˘È¯ ‡ÓÎ¯ÂÎ 25כרכו של ג קרו''ג אוריינטל הגדל בגני:
 .‰·ÊÏ 26הנ ,תלתא מיני לישקייה בחמרא:
 .‡¯˜ÚÈÓ ‡ÏÂ 27אינה נעקרת מלילד לפי שהיי מפיג חוזק של סמני
ומתרפאה מ החולי:
 .È¯˙ ‡Â˜¯ÈÏ 28מינייהו לישתי בשיכרא וזהו רפואתו:
 .¯˜ÚÈÓÂ 29מלהוליד:
 .‡¯ÓÁ· ‡˙Ï˙ ‰·ÊÏ 30הדר נקט ליה משו הנ ,רפואות דנקט ואזיל:
 .'ÂÎ ‡Ï È‡Â 31כולהו לא מעלי אלא לזבה:
 .ÈÊÈÙ˜ 32כלי מחזיק ג' לוגי :
 .ÈÎÓ˘ 33בצלי:
 .È‡Ò¯Ù 34גדולי ה:
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שמנה שרצים

ש

פרק ארבעה עשר שבת

ואי לא 
לותבה אפרשת דרכי,
ולינקטה כסא דחמרא בידה,
וליתי איניש מאחורה,
וליבעתה ,ולימא לה :קו מזובי.,
ואי לא 
ליתי כונא דכמונא ,וכונאמ דמוריקא,
וכונאמא דשבלילתא ,ונישלוק בחמרא,
ונשקייה ,ולימאמב לה :קו מזובי.,
ואי לא 
ליתי שיתי שיעי דדנא,
ולשפיה ,ולימא לה :קו מזובי.,
ואי לא 
ליתי פשטינא,
ולישלוק בחמרא,
ולשפיה ,ולימאמג לה :קו מזובי.,
ואי לא 
ליתי חרנוגא דהיגתא רומיתא,
וליקלי ,וליסבה בשחקי דכיתנא בקייטא,
ובשחקי דעמר גופנא בסיתוא.
ואי לא 
ליכרי שבע בירי,
וליקלי בהו שבישתא ילדה דערלה,
ולינקטה כסא דחמרא בידה,
ולוקמה מהא ולותבה אהא,
ולוקמה מהא ולותבה אהא,
ואכל חדא וחדא לימא לה :קו מזובי.,
ואי לא 
לייתי סמידא,
וליסכה מפלגא לתתאי ,ולימא לה :קו מזובי.,
ואי לא 
2

4

3

5

דף קי:

ליתי ביעתא דנעמיתא,
וליקלי ,וליסבה בשחקי דכיתנא בקייטא,
ובשחקי דעמר גופנא בסיתוא.
ואי לא 
ליפתח לה חביתא דחמרא לשמה.
ואי לא 
לנקיט שערתא דמשתכחת בכפותא דכודנא חיורא,
אי נקטה חד יומא  פסקה תרי יומי,
ואי נקטה תרי יומי  פסקה תלתא יומי,
ואי נקטה תלתא יומי  פסקה לעול.
19

20

21

22

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

לירקונא 
מד
תרי בשיכרא ,ומיעקר.
ואי לא 
לייתי רישא דשיבוטא דמילחא ,ולישלוק בשיכרא,
ולישתי.
ואי לא 
לייתי מוניני דקמצי;
ואי ליכא מוניני דקמצי  לייתי מוניני דנקירי,
וליעייליה לבי בני ,ולישפייה;
ואי ליכא בי בני  לוקמיה בי תנורא לגודא.
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הרוצה שיחממנו  יקנחנו בסדינו.
¯· ‡ ÛÒÂÈ ¯· ‡Áחש ביה,
עבד ליה ¯·  ‡‰Îואיתסי.
ואי לא 
ליתי תלתא קפיזי תמרי פרסייתא,
ותלתא קפיזי דקירא דנישתרופי,
ותלתא קפיזי אהלא תולענא,
ולישלוקינהו בשיכרא,
ולישתי.
23

24

26

25

27

28

29

30

32

31

33

34

35

36

רש"י
רש"י

 .ÍÈ·ÂÊÓ ÌÂ˜ 1חדלי מזובי ,כמו ויעמוד השמ )מלכי ב ד(:
 .‰˙Ú·ÈÏÂ 2יבעתנה בלי ידיעתה פתאו:
 .‡Â· 3מלא אגרו:2
 .‡˜È¯ÂÓ 4כרכו:
 .‡˙ÈÏ·˘ 5תלת פנגרי''ג :
 .‡„„ ÈÚÈ˘ 6מגופת חבית:
 .‰ÈÙÈÈ˘ÏÂ 7לכשישורו במי:
 .‡ÈË˘Ù 8עשב שאינו גדל בקומה אלא הול ,ופשט על גבי קרקע:
 .‡‚Â¯Á 9מי עשב הוא שגדל אצל ההיגי:
 .‡˙ÈÓÂ¯ ‡˙‚È‰ 10מי הגא הוא שנקראת רומי''ת:
 .‡˙ÈÎ„ È˜Á˘· ‰·ÒÈÏÂ 11יקחו אותו האפר בבלאי בגדי פשת בקי:%
 .‡ÙÂ‚ ¯ÓÚ„ 12קוטו'' :
 .È¯È· ·˘ È¯ÎÈÏ 13שבעה גומות:
 .‰Ï¯Ú„ ‡˙˘È·˘ 14זמורות של כר ילדה:
 .‡¯ÓÁ„ ‡ÒÎ ‰Ë˜ÈÏÂ 15יאחוז כוס של יי בידה ותשב על הגומא:
 .‡‰Ó ‰Ó˜ÂÏÂ 16מעל גומא זו יושיבוה על זו ועל כל עמידה נימא לה קו
מזובי:,
 .‡„ÈÓÒ„ ‡ÁÓ˜ 17קמח סולת:
 .‰ÎÒÈÏÂ 18יסוכו אותה ממנו:

 .‡˙ÈÓÚ„ 19בת היענה:
 .‰Ó˘Ï ‡¯ÓÁ„ ‡˙È·Á ‰Ï Á˙ÙÈÏ 20כלומר יי הרבה תשתה תמיד:
 .È˙¯ÂÈÁ ‡„ÂÎ„ ‡˙ÂÙÎ· ÁÎ˙˘Ó„ ‡˙¯Ú˘ 21שעורה הנמצאת בגללי פרדה
לבנה:
 .‡Ë˜ È‡ 22לה בידה חד יומא פסקה מזובה תרי יומא אית דגרס נקטה חדא
נימא גרעי אחד:
 .‡Â˜¯ÈÏ 23דאמר לעיל קומא וגביא גילא וכורכמא תרי בשיכרא ומיעקר:
 .‡Ï È‡Â 24דלית ליה אי נמי עביד ולא אהני:
 .‡ËÂ·È˘„ ‡˘È¯ 25ראש דג ששמו שיבוטא:
 .‡ÁÏÈÓ„ 26שהוא מלוח:
 .ÈˆÓ˜„ ÈÈÂÓ 27ציר חגבי:
 .È¯È˜„ 28מי עופות קטני:
 .‰ÈÙÈÈ˘ÈÏÂ 29ישפשפוהו בו:
 .‡„Â‚Ï ¯Â˙ ÔÈ· 30בי תנור לכותל במקו ח שיזיע ויצא החולי:
 .ÂÓÓÁÈ˘ ‰ˆÂ¯‰ 31לזה:
 .ÂÈ„Ò· ÂÁ˜È 32יעטפנו בסדינו יפה או בסדי של חולה אחר של חולי זה:
 .‡‰Î ·¯ ‰ÈÏ „·Ú 33רפואה זו של סדי :
 .ÈÙÂ¯˙˘È„ ‡¯È˜ 34שעוה הצפה ונוטפת מכוורת שנתמלאה ועודפת:
 .‡Ï‰‡ 35אלויי :
 .‡ÚÏÂ˙ 36אדו:
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שמנה שרצים

שא

דף קיא.

פרק ארבעה עשר שבת

ואי לא 
ליתי עילא בר חמרא,
וליגלח מציעתא דרישא ,ולישביק ליה דמא מאפותיה,
ולותביה ארישיה ,וליזהר מעיניה דלא ליסמי להו.
ואי לא 
ליתי רישא דברחא דמנח בכיבשא,
ולישלוק בשיכרא ,ולישתי.
ואי לא 
ליתי דבר אחר חוטרנא,
וליקרעיה ,ולותביה אליביה.
ואי לא 
ליתי כרתי מכבתותא דמישרי.
ההוא טייעא דחש ביה,
אמר ליה לגינאי:
שקול גלימאי ,והב לי מישרא דכרתי.
יהיב ליה ואכלה.
אמר ליה :אושל גלימי ,,ואיגני ביה קלי.
איכר ,,גנא ביה ,כד איחמ וק,
נפל פורתא פורתא מיניה.

והאמר ¯· ‡˘:È
רמות רוחא הוא דנקיטא ליה!?
אלא בסריס.
קיא.והאמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·* :ÔÁÂÈ È
הכל מודי במחמ %אחר מחמ  %שהוא חייב,
שנאמר )ויקרא ו,י(" :לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ",
"לֹא ֵת ָע ֶׂשה ָח ֵמץ" )ויקרא ב,יא(;
במסרס אחר מסרס  שהוא חייב,
שנאמר )ויקרא כב,כד(ּ " :ו ָמע ּו ְך וְ ָכת ּות וְ נָ ת ּוק וְ ָכר ּות",
א על " ָכר ּות"  חייב,
על "נָ ת ּוק"  לא כל שכ ?
אלא להביא נותק אחר כורת שהוא חייב!?
ואלא בזק .
והאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ה ה החזירוני לנערותי!?
אלא באשה.
ול¯· ‡˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ Èדאמר:
על שניה הוא אומר:

לירקונא 
תרי בשיכרא ,ומיעקר.
ומי שרי?
והתניא:
מניי לסירוס באד שהוא אסור?
תלמוד לומרּ " :ו ְב ַא ְר ְצ ֶכם לֹא ַתעֲ ׂש ּו" )ויקרא כב,כד(,
בכ  "לֹא ַתעֲ ׂש ּו",
דברי ¯·?!‡ÈÁ È
הני מילי  היכא דקא מיכוי ,
הכא  מעצמו הוא,
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הרוצה שיסרס תרנגול ,יטול כרבלתו ,ומסתרס מאליו.

ֹאמר לָ ֶהם אֱ ל ִֹהיםמה ּ ְפר ּו ּו ְרב ּו" )בראשית א,כח(,
וַ ּי ֶ
מאי איכא למימר!?
בזקינה,
אי נמי  בעקרה.
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"וַ יְ ָב ֶר ְך א ָֹתם אֱ ל ִֹהים,

משנה )ד(:
החושש בשיניו  לא יגמע בה את החומ,%
אבל מטבל הוא כדרכו,
וא נתרפא נתרפא.
החושש במתניו  לא יסו ,יי וחומ,%
28

29

18

רש"י

 .‡¯ÓÁ ¯· ‡ÏÈÚ 1עייר ב אתונות:
 .ÁÏ‚ÈÏÂ 2החולה:
 .‰È˘È¯„ ‡˙ÚÈˆÓ 3אמצעית ראשו:
 .‰È˙ÂÙ‡Ó ‡Ó„ ‰ÈÏ ˜Â·˘ÈÏÂ 4יקיז לעייר ממצחו:
 .‰È˘È¯‡ ‰È·˙ÂÏÂ 5ישפ ,הד על התגלחת:
 .‰ÈÈÚÓ ¯‰„ÊÏÂ 6שלא יכנס מד זה בעיניו:
 .‡Á¯·„ ‡˘È¯ 7של איל:
 .‡˘·Î· ÁÓ„ 8כבוש בחומ %או בציר:
 .‡¯ËÂÁ ¯Á‡ ¯·„ 9חזיר טלוא בחברבורות מנומר:
 .È¯˘ÈÓ„ ‡˙Â˙·ÎÓ 10מאמצע הערוגה שה חריפי:
 .ÍÈÓÈÏ‚ ÔÏ˘Â‡ 11השאילני הטלית:
 .‰· È‚È‡Â 12ואיש בה:
 .ÈÏ˜ 13מעט:
 .‡‚ ÍÈ¯ÎÈ‡ 14נכר ,בה ויש בה:
 .‡˙¯ÂÙ ‡˙¯ÂÙ ÏÙ 15קדחה הטלית מחו שריפת החולי שיצא ע הזיעה
ונפלה חתיכות דקות:
 .È¯˘ ÈÓÂ 16לשתות כוס עיקרי :
 .Â˘Ú˙ ‡Ï 17קרי ביה לא תיעשו:

רש"י

 .ÂÈÏ‡Ó Ò¯˙ÒÓÂ 18ואע''ג דסירוס אסור בידי:
 .È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡‰Â 19דההוא לאו סירוס הוא אלא רמות רוחא נקיטא ליה
לתרנגול ומשניטל הודו הוא מתאבל ואינו משמש אבל בסירוס אפילו ממילא
אסור:
 .ÒÈ¯Ò· ‡Ï‡ 20ה ,דשרי למישתי כוס של עיקרי במי שהוא סריס כבר עסקינ :
 .ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 21אע''פ שנחלקו בבכור שאחזו ד אי מקיזי או אי מקיזי דהוי
מטיל מו בבעל מו ואיכא למא דשרי להקיזו ולעשות בו מו מודי ה
במחמ %מנחה אחר מחמ %שכל עשיותיה של מנחה נאסרו בחימו:%
 .ıÓÁ ‰˘Ú˙ ‡Ï ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï ·È˙Î„ 22אפייה בכלל היתה ולמה יצאת
להקיש אליה מה אפייה מיוחדת שהיא מעשה וחייבי עליה בפני עצמה כו'
והכל מודי שא לשה הראשו בחימו %ובא השני וערכה בחימו %והשלישי
אפאה כול חייבי :
 .˙¯ÂÎ 23שאינו נותק לגמרי אלא חותכ ותלויי בכיס:
 .Ô˜Ê· ‡Ï‡ 24שפסק מלידה:
 .ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ‡‰Â 25בפרק מי שאחזו במסכת גיטי :
 .È˙Â¯ÚÏ ÈÂ¯ÈÊÁ‰ Ô‰ Ô‰ 26הרפואות האמורות ש למי שאינו בריא בתשמיש
ואמר ר' יוחנ לאחר שזקנתי החזירוני אות רפואות לנערותי לתשמיש אלמא
זק מוליד:
 .‰˘‡· ‡Ï‡ 27שאינו מצווה בפריה ורביה כדאמרי' ביבמות פרו ורבו ומלאו
את האר %וכבשוה איש דרכו לכבש ואי דרכה של אשה לכבש:
 .ÂÎ¯„Î Ï·ËÓ :'È˙Ó 28מאכלו ופתו בחומ:%
 .ıÓÂÁÂ ÔÈÈ Ô‰· ÍÂÒÈ ‡Ï 29דאי אד ס ,אותו אלא לרפואה:
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שמנה שרצים

שב

פרק ארבעה עשר שבת

מו

אבל ס ,הוא את השמ  ,ולא שמ ורד,
בני מלכי סכי על גבי מכותיה שמ ורד,
שכ דרכ לסו ,בחול;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל ישראל בני מלכי ה.
1

מדלפני טיבול  שרי,
לאחר טיבול  נמי שרי,
דשמעינ ליה ל¯·‡ דאית ליה הואיל,
דאמר ¯·‡:
ליכא מידי דבשבת שרי וביו הכפורי אסור,
הואיל דבשבת שרי  ביו הכפורי נמי שרי!?
הדר ביה ¯·‡ מה.,
ממאי דמה ,הדר ביה,
דילמא מההיא הדר ביה!?
לא סלקא דעת,,
דתניא:
כל חייבי טבילות טובלי כדרכ ,
בי בתשעה באב בי ביו הכפורי.

מז

2

גמרא:
רמי ליה ¯· ‡ ,‡ÎÈ¯‡ ‡Áדהוא ¯· ‡,‡ÙÙ ¯· ‡Á
ל¯·:Â‰·‡ È
תנ )כא (:
החושש בשיניו 
לא יגמע בה את החומ;%
למימרא דחומ %מעלי לשיני?
והכתיב )משלי י,כו(:
" ַּכח ֶֹמץ לַ ּ ׁ ִש ּנַיִ ם וְ ֶכ ָע ׁ ָשן לָ ֵעינָ יִ ם"!?
לא קשיא,
הא  בקיוהא דפרי,
הא  בחלא.
ואיבעית אימא 
הא והא  בחלא,
הא  דאיכא מכה,
הא  דליכא מכה;
איכא מכה  מסי,
ליכא מכה  מרפי.
3

4

דף קיא:

8

9

החושש במתניו כו'.
אמר ¯· ‡„·Ê ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:
הלכה כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
למימרא ד¯· כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה?
והאמר ¯· ˘ ‡ÈÈÁ ¯· ÈÓÈמשמיה ד¯·:
מח
קיא :האי מסובריא דנזייתא  *
אסור להדוקיה ביומא טבא!?
בההיא אפילו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמודה,
ד‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרווייהו:
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישיה ולא ימות.

לא יגמע בהן את החומץ.
והתניא:
לא יגמע ופולט,
אבל מגמע ובולע!?
אמר ‡·:ÈÈ
כי תנ נמי מתניתי 
מגמע ופולט תנ .
¯·‡ אמר:
אפילו תימא מגמע ובולע,
כא  לפני טיבול,
כא  לאחר טיבול.
ונימא:

10

11

12

והאמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
הלכה כ¯·;‰„Â‰È È
ו¯·  ÈÓ‡ ¯· ÔÁאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה כ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
ו¯·  ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁמתני לה בלא גברי:
¯· אמר :הלכה כ¯·;‰„Â‰È È
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :הלכה כ¯·?!ÔÂÚÓ˘ È
אלא אמר ¯·‡:
אני וארי שבחבורה תרגימנא,
ומנו? ¯·:ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
13

5

14

6

15

7

רש"י
רש"י

 .„¯ÂÂ ÔÓ˘ ‡Ï Ï·‡ 1לפי שדמיו יקרי ואינו מצוי ומוכחא מילתא דלרפואה
עביד:
 .ÏÂÁ· ÍÂÒÏ ÔÎ¯„ ÔÎ˘ 2בלא מכה:
 .‡‰ÂÈ˜ :'Ó‚ 3יי שלא נתבשל כל צרכו בענביו קשה לשיני:
 .ÈÙ¯Ó ‰ÎÓ ‡ÎÈÏ 4צומת הבשר והשיני נרפי רחוקי זה מזה דשיילצי''ר
מתחלצות:
 .ËÏÂÙÂ ÚÓ‚È ‡Ï 5דמוכח דלרפואה היא:
 .ÏÂ·ÈË ÈÙÏ 6לפני אכילה מותר שדרכ היה לטבול בחומ %בכל יו והרואה
אומר זהו טיבולו ולאחר טיבול אסור הכל יודעי שכבר סעד וטבל כל צרכו:
 .'ÂÎ È¯˘ ÏÂ·ÈË ÈÙÏ„Ó ‡ÓÈÂ 7דאי ל ,שאסור למקצת השבת ומותר
למקצתו דהא שמעינ לרבא בפרק י''ט במסכת ביצה דאמר גבי טבילה הואיל
בכי האי גוונא דקתני הת דאי מטבילי כלי בשבת ואד טובל ואמרינ כלי
מ''ט לא אמר רבא מפני שנראה כמתק כלי אבל אד נראה כמיקר ואמרי' תינח
בשבת דשריא רחיצה ביוה''כ דאסור רחיצה והכל יודעי דטובל הוא ומתק

עצמו מאי איכא למימר הא איכא למיגזר אטו מתק עור צבי ואמר רבא ליכא
מידי דאיסור שבת דבשבת לישתרי וביוה''כ ליתסר והואיל ובשבת לא הוה
למיסריה ביוה''כ נמי לא גזור עליה:
 8הכא גרסי'  .‡‰Ó ‡·¯ ‰È· ¯„‰דקוד טיבול ומוקי מתניתי במגמע ופולט
כאביי וזו נאמרה תחלה והדר ביה:
 .‰È· ¯„‰ ‡È‰‰Ó ‡ÓÏÈ„ 9וסבר דביו הכפורי אסור לטבול ולא אמרינ
הואיל וההיא איתמר ברישא:
 .·¯„ ‡¯ÓÈÓÏ 10בקולי )נ''א בכולי( שבת סבירא ליה כר' שמעו והא אמר כו':
 .‡ÈÈ¯ÎÂÒÓ È‡‰ 11בגד כורכי בברזא חבית של חרס מפני שאי הנקב שוה:
 .‰È˜Â„‰Ï ¯ÂÒ‡ 12בנקב משו סחיטה ואע''ג דלא קא מכוי לסחוט אלמא לא
ס''ל כר''ש בדבר שאי מתכוי :
 .‰„Â‰È '¯Î ‰ÎÏ‰ 13בדבר שאי מתכוי דאסור:
 .È¯·‚ ÈÏ· 14מתני לה לפלוגתא דרב ושמואל בלא אמוראי האומרי משמ
אלא ה עצמ נחלקו בה:
 .‡ÓÈ‚¯˙ 15דלא תיקשי דרב אדרב:
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שמנה שרצים

שג

פרק ארבעה עשר שבת

הלכה כ¯· ,ÔÂÚÓ˘ Èולאו מטעמיה.
מאי הלכה כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èולאו מטעמיה?
אילימא הלכה כ¯·  ÔÂÚÓ˘ Èדשרי,
ולאו מטעמיה,
דאילו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר  מסי,
ו¯· סבר  לא מסי;
וסבר ¯·  לא מסי?
והא מדקתני )כא (:
בני מלכי סכי על גבי מכותיה שמ וורד;
מכלל דמסי!?
אלא,
הלכה כ¯·  ÔÂÚÓ˘ Èדשרי,
ולאו מטעמיה ,דאילו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר 
א 2על גב דלא שכיח  שרי,
ו¯· סבר 
אי שכיח  אי ,
ואי לא שכיח  לא,
ובאתרא ד¯· שכיח משחא דוורדא.
1

2

4

3

5

הדרן עלך שמנה שרצים

רש"י

 .˘''¯Î ‰ÎÏ‰ 1דשרי בשמ וורד:
 .‰ÈÓÚËÓ ‡Ï Ï·‡ 2דאי הטע כדבריו:
 .ÈÒÓ ¯·Ò ˘''¯ ÂÏÈ‡„ 3ואפ''ה שרי דאי ל ,דמותר לזה ואסור לזה:
 .ÈÒÓ„ ÏÏÎÓ 4אפי' לת''ק דאי לאו דמסי למאי איצטרי ,ליה:
 .ÁÈÎ˘ ‡Ï„ ‚''Ú‡ 5שמ וורד במקומו של זה הס ,ממנו ודמיו יקרי והכל
יודעי שאינו סכו אלא לרפואה שרי דכל ישראל בני מלכי ה ור' יהודה אוסר
דמוכחא מילתא ורב נמי כר''י ס''ל אלא במקומו הוא דשרי דשכיח דסכי שמ
וורד ולא מוכחא מילתא:
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דף קיא:

ואלו קשרים

שד

פרק חמשה עשר

פרק חמשה עשר  -ואלו קשרים
משנה )א(:
ואלו קשרי שחייבי עליה :
קשר הגמלי וקשר הספני .
וכש שהוא חייב על קישור 
כ ,הוא חייב על היתר ;
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו 
אי חייבי עליו.
1

2

3

דף קיב.

שבת

כקשר הגמלי וכקשר הספני .
קושרת אשה מפתח חלוקה,
וחוטי סבכה ,ושל פסקיא,
ורצועות מנעל וסנדל,
ונודות יי ושמ  ,וקדירה של בשר;
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
קושרי לפני הבהמה בשביל שלא תצא.
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15
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16
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גמרא:
הא גופא קשיא,
אמרת )כא (:
גמרא:
יש ל,ב קשרי שאי חייבי עליה
מאי קשר הגמלי וקשר הספני ?
כקשר הגמלי וכקשר הספני ;
אילימא  קטרא דקטרי בזממא,
חיובא  הוא דליכא,
וקטרא דקטרי באיסטרידא;
הא איסורא  איכא.
!
הוא
האי קשר שאינו של קיימא
והדר תני )כא (:
אלא,
קושרת אשה מפתח חלוקה;
קיטרא דזממא גופיה ,ודאיסטרידא גופה.
אפילו לכתחילה!?
הכי קאמר 
רבי מאיר אומר:
יש קשרי שאי חייבי עליה
כל קשר כו'.
כקשר הגמלי וכקשר הספני ;
קיב.ומאי ניהו? *
בעי ¯· ‡:‡Á‡ ¯Ó„ ÈÂÁ‡ ÈÂ·„Á
קיטרא דקטרי בזממא,
עניבה ל¯·,¯È‡Ó È
וקיטרא דקטרי באיסטרידא,
מהו?
חיובא  הוא דליכא,
טעמיה ד¯·  ¯È‡Ó Èמשו דיכול להתירו באחת מידיו הוא,
הא איסורא  איכא;
והא נמי  יכול להתירו;
או דילמא 
ויש שמותרי לכתחילה,
טעמיהא ד¯·  ¯È‡Ó Èמשו דלא מיהדק,
ומאי ניהו?
ג
והא מיהדק?
מפתחי חלוקה.
תיקו.
פשיטא!?
לא צריכא ,דאית ליה תרי דשי;
משנה )ב(:
מהו דתימא?
חדא מינייהו בטולי מבטיל;
יש ל ,קשרי שאי חייבי עליה
קא משמע ל .
5
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18
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19
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רש"י

רש"י

 .ÌÈ¯˘˜ ÂÏ‡Â :'È˙Ó .ÌÈ¯˘˜ ÂÏ‡Â - ¯˘Ú ‰˘ÓÁ ˜¯Ù 1המנוי באבות
מלאכות דקתני הקושר והמתיר קשר של קיימא שאינו מתירו לעול דומיא
דקושרי חוטי יריעות הנפסקות:
 .ÔÈÙÒ‰ ¯˘˜Â ÔÈÏÓ‚‰ ¯˘˜ 2בגמרא מפרש להו:
 .Ô¯˙È‰ ÏÚ ·ÈÈÁ ‡Â‰ ÍÎ 3כדילפי' בכלל גדול )לעיל עד (:מציידי החלזו
שנצרכי לפרקי להתיר קשרי רשתות הקיימות כדי לקצר או להרחיב :
 .Â¯È˙‰Ï ÏÂÎÈ˘ 4דלא הדקיה:
 .ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ 5ואפי' עשאו לקיימא:
 .‡ÓÓÊ :'Ó‚ 6מנקבי לנאקה בחוטמ' ונותני בה טבעת של רצועה וקושרי
אותה ועומדת ש לעול וכשרוצה לקושרה לבהמה קושר רצועה ארוכה באותה
טבעת וקושרי בה ופעמי שמתירה:
 .‡ÓÓÊ· È¯Ë˜„ ‡¯Ë˜ 7זהו קשר הרצועות שקושרי בטבעת:
 .‡„È¯ËÒÈ‡ 8ג הוא כמי טבעת שעושי מ עקל או מ רצועה בנקב שבראש
הספינה ואותו קשר מתקיי וכשרוצה להעמידו קושר רצועה באותה טבעת
ומעמידה בה וכשרוצה להתיר מתיר הרצועה ונוטלה:
 .‡„È¯ËÒ‡· È¯Ë˜„ ‡¯Ë˜ 9קשר רצועה הארוכה:
 .‰·ÈÚ 10ומהדקה שפיר לר''מ מהו:

 .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡˘ ÔÈ¯˘˜ ÍÏ ˘È :'È˙Ó 11חטאת כמו שחייבי על קשר
הגמלי אלא פטור אבל אסור ובגמרא מפרש הי נינהו:
 .‰˜ÂÏÁ Á˙ÙÓ 12כמו שיש לגלחי כעי לשונות לכא ולכא וקושרי של
ימי בכת 2שמאל ושל שמאל בכת 2ימי דכיו דכל יומא שרו ליה לא דמי מידי
לקשר של קיימא ומותר לכתחילה:
 .‰Î·Ò 13קוייפ''א :
 .‡È˜ÒÙ Ï˘Â 14אזור רחב וחוטי תלויי בראשו לקושרו בה וקורי פינדור''ס :
 .ÔÈÈ ˙Â„ÂÂ 15של עור שכופפי פיה וקושרי :
 .¯˘· Ï˘ ‰¯„˜Â 16פעמי שקושרי בגד לפיה:
 .‰Ó‰·‰ ÈÙ· ÔÈ¯˘Â˜ 17חבל ברוחב הפתח:
 .‡ÓÓÊ· È¯ËÈ˜„ ‡¯ËÈ˜ :'Ó‚ 18רצועה ארוכה שמכניסי בטבעת אסור
לכתחילה לקושרה ש מפני שפעמי שמניח ש שבוע או שבועיי וקושר
ומתיר ראש האחד שנתו ביתד או בעמוד שאסור בו האנקה והגמל:
 .È˘„ È˙¯˙ 19שתי פתחי היינו אות לשונות והוויי זו למעלה וזו למטה זו
לימי וזו לשמאל וא אינה מתרת אלא האחד יכולה לפושטה וללובשה בדוחק:
 .‰Ï ÏÈË·Ó ÈÏÂË· Â‰ÈÈÈÓ ‡„Á ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 20ותיהוי קשר של קיימא וכיו
דלא ידעי הי מינייהו תרווייהו ליתסרו קא משמע ל :
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ואלו קשרים

שה

פרק חמשה עשר

דף קיב.

שבת

אמר ליה :כהאי גונא מאי?
אמר ליה :חייב חטאת.
אמר ליה:
השתא פטור אבל אסור קא קשיא לי,
חייב חטאת קאמרת לי!?
מאי טעמא?
אמר ליה:
משו דבחול נמי,
זימני נפיקנא ביה אנא,
זימני נפיק ביה ינוקא.
אמר ליה :אי הכי  מותר לכתחילה.
11

וחוטי סבכה.
פשיטא!?
לא צריכא ,דרויחא לה;
מהו דתימא?
מישל 2שלפא לה;
קא משמע ל 
דאשה חסה על שערה ,ומישרא שריא לה.
1

2

3

4

ורצועות מנעל וסנדל.
איתמר:
התיר רצועות מנעל וסנדל,
תני חדא :חייב חטאת;
ותניא איד :,פטור אבל אסור;
ותניא איד :,מותר לכתחילה;
קשיא  מנעל אמנעל!
קשיא  סנדל אסנדל!?

12

13

14

15

¯· ‰ÈÓ¯È Èהוה קאזיל בתריה ד¯· Â‰·‡ Èבכרמלית,
איפסיק רצועה דסנדליה,
אמר ליה :מאי ניעבד לה?
אמר ליה:
שקול גמי לח דחזי למאכל בהמה,
וכרו ,עילויה.
16

17

18

מנעל אמנעל לא קשיא,
הא דקתני חייב חטאת  בדאושכפי,
פטור אבל אסור  בדרבנ ,
מותר לכתחלה  בדבני מחוזא.

‡· ÈÈהוה קאי קמיה ד¯· ,ÛÒÂÈ
איפסיק ליה רצועה,
אמר ליה :מאי איעביד ליה?
אמר ליה :שבקיה.
מאי שנא מד¯·?!‰ÈÓ¯È È
הת  לא מינטר,
הכא  מינטר.
והא מנא הוא,
דאי בעינא  הפיכנא ליה מימי לשמאל!?
אמר ליה:
מדקמתר ÔÁÂÈ È·¯ %אליבא ד¯· ‰„Â‰È È
19
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20

סנדל אסנדל לא קשיא,
הא דקתני חייב חטאת  בדטייעי ,דקטרי אושכפי,
פטור אבל אסור  בדחומרתא דקטרי אינהו,
מותר לכתחילה  בסנדל דנפקי ביה בי תרי.
כד¯·ד  ‰ÂÁ‡ ‰„Â‰Èד¯· ‡„ÈÒÁ ‡ÏÒ
הוה ליה ההוא זוגא דסנדלי,
זמני דנפיק ביה איהו,
זימני נפיק ביה ינוקיה.
אתא לקמיה ד‡·,ÈÈ
8

9

10

רש"י

 .‡ËÈ˘Ù 1דהא כל יומי שריא לה:
 .‡ÁÈÂ¯„ 2לא דחקתו בראשה אלא קושרתו בריוח שיכולה לחולצה מראשה
כשהיא קשורה:
 .‰Ï ‡ÙÏ˘ ÛÏ˘ÈÓ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 3מראשה הכי והוה לה קשר של קיימא:
 .‰¯Ú˘ ÏÚ ‰ÒÈÈÁ 4שמא תוציא בדוחק ותינתק שערה ודפסקיא נמי איכא
לשנויי כה''ג מהו דתימא מחתא ליה דר ,רגלה ויוצאה קמ''ל דלא עבדה הכי
משו צניעותא:
 .ÈÙÎ˘Â‡„· 5בקשר שהאושכ 2עושה כשתוחב הרצועה במנעל קושר קשר
מתוכו שלא תוכל לצאת והוא קיי לעול:
 .Ô·¯„· 6כשקושרי סביב רגלי אי קושרי בדוחק שפעמי שחולצו כשהוא
קשור ונועלו כשהוא קשור ומיהו קשר של קיימא לא הוי שבשעת הטיט מתירי
אותו וקושרי אותו בדוחק שלא ידבק בטיט וישמט מרגליו:
 .‡ÊÂÁÓ È·„· 7שה רחבי לבב ומקפידי על לבושיה ונעליה להיות מכווני
וקושרי אותו בדוחק וצרי ,להתירו ערבית:
 .ÈÙÎ˘Â‡ È¯Ë˜„ ÈÚÈÈË„· 8בסנדלי של ישמעאלי סוחרי שהאושכפי
קושרי בה הרצועות בקשר קבוע:
 .Â‰È‡ È¯Ë˜„ ‡˙¯ÓÂÁ„· 9אלו סנדלי של שאר אנשי שאי רצועות קבועות
בה ע''י אומ אלא ה עצמ קושרי אות בחומרתא בעלמא וקושרי ומתירי
ופעמי שמתקיי שבת או חדש:
 .È¯˙ È· È˜Ù„ 10וצרי ,כל אחד ואחד לקשור לפי רגלו הלכ ,בכל יו קושרו
ומתירו:
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רש"י

 .‚''‰Î 11שאני מתירו עכשיו ונועל בני ושבת היתה:
 .ÈÏ ‡È˘˜ ‰Â‰ ¯ÂÒ‡ Ï·‡ ¯ÂËÙ ‡˙˘‰ 12אמאי אסור:
 .Ë''Ó 13קשיא ל:,
 .ÈÓ ÏÂÁ·„ ÌÂ˘Ó Ï''‡ 14אני מתירו בכל יו וקושרו התינוק לפי רגלו:
 .‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯˙ÂÓ ÈÎ‰ È‡ 15ומעיקרא סבר דלא רגיל למעבד הכי וקטרא
דאושכפי הוה שרגיל להיות קבוע:
 .‰ÈÏ„Ò„ ‰ÚÂˆ¯ ˜ÈÒÙÈ‡ 16ונפל הסנדל מרגלו שע''י הרצועה הוא עומד
שהסנדל פתוח מעל גביו וצדדיו של ע %או של עור שלוק וקשה והרצועות
נקשרות על גב הרגל ומעמידות אותו:
 .‰Ó‰· ÏÎ‡ÓÏ ÈÊÁ„ ÁÏ ÈÓ‚ ÏÂ˜˘ 17דראוי לטלטול:
 .ÍÂ¯ÎÂ 18במקו הרצועה ונועלו עד שתכנס:
 .ÛÒÂÈ ·¯„ ‰ÈÓ˜ È‡˜ ‰Â‰ ÈÈ·‡ 19בחצר:
 .‰È˜·˘ 20במקו שנפל מרגל ,ולא תטלנו ביד ,להצניעו:
 .‰ÈÓ¯È '¯„Ó ˘''ÓÂ 21דשרא ליה ר' אבהו לנועלו ע''י גמי:
 .Ì˙‰ 22בכרמלית כגו בקעה לא הוה מינטר:
 .‡Â‰ ‡Ó ‡‰Â 23ואמאי אסור לטלטלו והא עדיי תורת מנעל עליו:
 .Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ ‡ÎÈÙ‰ ‡ÈÚ· È‡„ 24שהסנדל יש לו שתי תרסיות וה של עור
מקו קביעות הרצועות אחת מבחו %ואחת מבפני לבי שני רגלי כעי שיש
למנעלי שלנו וכשנפסק הפנימי ראוי הוא לתקנו ואע''ג שתיקונו ניכר וגנאי
הוא מיהו לצד פני לא מיתחזי וכשנפסקה חיצונה אינו הגו שוב לתקנו וה,
דאביי חיצונה איפסיק משו הכי אסריה רב יוס 2אפילו לטלטלו וא''ל אביי והא
אכתי מנא הוא דהפיכנא ליה לרגל האחרת ונמצאת החיצונה פנימית:
 .ÔÁÂÈ È·¯ ı¯˙Ó ‡˜„Ó Ï''‡ 25למילתיה דר''י לקמ ומפרש לה:
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ואלו קשרים

שו

פרק חמשה עשר

שמע מינה  הלכה כ¯·.‰„Â‰È È
1

מאי היא?
דתניא:
סנדל שנפסקו שתי אזניו או שתי תרסיותיו,
או שניטל כל הכ 2שלו  טהור;
אחת מאזניו או אחת מתרסיותיו,
או שניטל רוב הכ 2שלו  טמא;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
נפסקה פנימית  טמא,
החיצונה  טהור;
ואמר  ,‡ÏÂÚואיתימא ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כמחלוקת  לעני טומאה,
כ ,מחלוקת  לעני שבת,
אבל לא לעני חליצה;
והוינ בה:
¯· ÔÁÂÈ Èאליבא דמא ?
אילימא  אליבא ד¯·,Ô
מדלעני טומאה מנא הוי ,לעני שבת נמי מנא הוי,
אבל לא לחליצה דלאו מנא הוא?
והתנ )יבמות יב:ב(:
חלצה...
של שמאל בימי 
חליצתה כשרה!
ואלא אליבא ד¯· ‰„Â‰È È
מדלעני טומאה לאו מנא הוא,
לעני שבת נמי לאו מנא הוא,
אבל לא לחליצה  דמנא הוא.
2

3

4

65

דף קיב:

שבת

דהא אמר ¯·:‰„Â‰È È
נפסקה החיצונה  טהור,
אלמא לאו מנא הוא!?
לעול,
אליבא ד¯·,‰„Â‰È È
אימא  וכ לחליצה,
והא קמשמע ל 
דכי אמרינ חלצה של שמאל בשל ימי  חליצתה כשרה,
קיב:היכא * דלמילתיה מנא הוא,
אבל הכא  למילתיה לאו מנא הוא.
14

7

8

9

10

אימר דאמרינ חלצה של שמאל בימי חליצתה כשרה,
היכא דלמילתיה מנא הוא,
הכא למילתיה לאו מנא הוא,
11

12

13

ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כסת משנה,
ותנ )כלי כו:ד(:
סנדל שנפסקה אחת מאזניו ,ותיקנה 
טמא מדרס;
נפסקה שניה ,ותיקנה 
טהור מלטמא מדרס,
אבל טמא מגע מדרס;
מאי לאו 
לא שנא  פנימית ,ולא שנא  חיצונה!?
לא,
פנימית דוקא.
אבל חיצונה מאי? טהור?
אי הכי 
אדתני:
נפסקה שניה ,ותקנה,
טהור מ המדרס,
אבל טמא מגע מדרס;
ניפלוג בדידה 
15

16

17

18

19

1

רש"י

רש"י

 .È''¯Î ‰ÎÏ‰ Ó''˘ 1דאמר משנפסקה החיצונה לאו מנא הוא:
 .ÂÈÊ‡ 2שכלפי גב הרגל שאוחזו בה כשנועלו:
 .ÂÈ˙ÂÈÒ¯˙ 3מקו קביעות הרצועות:
 .ÛÎ‰ 4שול''א בלע''ז שתחת פרסות הרגל:
 .¯Â‰Ë 5דתו לא מתקני ליה וא''נ מתקני ליה חדוש הוא והשתא מיהא בטיל
ליה:
 .‡ÓË 6לא פרחה טומאה מעליו דאכתי מנא הוא ואפילו נפסקה החיצונה דאי
בעי מפי ,ליה מימי לשמאל ונמצאת חיצונה נעשית פנימית:
 .‡ÏÂÚ ¯Ó‡Â 7גרסי':
 .Ô‡Ó„ ‡·ÈÏ‡ 8מהני תנאי א''ר יוחנ דמאי דסבירא ליה לעני טומאה ס''ל
לעני טלטול שבת אבל לעני חליצה מודה לבר פלוגתיה:
 .Ô·¯Ï ‡ÓÈÏÈ‡ 9אשמעינ רבי יוחנ דכי היכי דלעני טומאה משוי ליה מנא
לעני שבת נמי מנא הוא אבל לחליצה לאו מנא הוא ואינו כשר לחליצה והא אנ
תנ חלצה בסנדל של שמאל בימי שהחליצה ברגל ימיני וא נעל בו סנדל
שמאל וחלצה כשר ואי נפסקה חיצונה דסנדל של שמאל אמאי לא הוה כשר
לחלו %הואיל ובעלמא סנדל הוא משו דחזי להפוכי ה''נ חזי להפוכי:
 .È''¯„ ‡·ÈÏ‡ ‡Ï‡ 10אמרה ר' יוחנ למילתיה ולאשמעינ דבחליצה מודה ר''י
דמנא הוא כגו שנפסקה חיצונה של שמאל הופכו לימי וחול %וכדתנ של
שמאל בימי חליצתה כשירה:
 .‰¯È˘Î ‰ˆÈÏÁ ÔÈ¯Ó‡„ ¯ÓÈ‡ 11היכא דלא נפסקו תרסיותיו:
 .‰È˙ÏÈÓÏ„ 12ברגל העשוי לו מנא הוא:

 .‡Â‰ ‡Ó Â‡Ï ‰È˙ÏÈÓÏ ‡Î‰ 13דהא ר''י לעני טומאה ושבת לאו מנא משוי
ליה:
 .‰ˆÈÏÁÏ ÔÎÂ ‡ÓÈ‡ 14כדמפרש ואזיל ואשמעינ דכי אמרינ חלצה כו' ואליבא
דרבנ לא מצינ לאוקמיה לדרבי יוחנ ולמימר וכ לחליצה ולאשמעינ דמנא
הוא דא''כ מאי אתא לאשמעי' ר' יוחנ כיו דלמילתיה מנא הוא בהדיא תנ לה
מתניתי ומשו דאפכי לא מיפסל דתנ חלצה בשל שמאל בימי חליצתה כשרה
והיינו דאמר לעיל דמתר %רבי יוחנ אליביה דר' יהודה:
 .ÈÎ‰ ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ÈÓÂ 15דהלכה כר' יהודה:
 .Ò¯„Ó ‡ÓË 16א היה של זב והיה טמא מדרס לא טהר מטומאתו כשנפסקה
ועודנו אב הטומאה:
 .Â‡Ï È‡Ó 17אפילו חיצונה ומשו דחזי לאפוכי ולתקנה וה''ה אע''ג דלא
תיקנה דע''כ אי כשנפסקה פרחה לה טומאתה תו לא הדרה אלא להכי נקט תקנה
משו סיפא לאשמעינ רבותא דאע''ג דתיקנה לראשונה כי הדר נפסקה שניה
טהור מ המדרס:
 .‰È˘ ‰˜ÒÙ È˙„‡ 18אע''פ שתקנה טהור מ המדרס דכיוו שנפסקו שתיה
בטיל ליה:
 .Ò¯„Ó Ú‚Ó ‡ÓË Ï·‡ 19והוי ראשו לטומאה דעדיי כלי הוא דחזי למילתיה
דהא מיתקנה ראשונה וא 2למדרס הוא ראוי אי הוה נעיל ליה זב מכא ולהבא
מיהו מטומאת מדרס קמייתא דהויא עליה טהו' כדאמרינ לקמ פני חדשות
באו לכא וכל תורת מנעל שהיתה עליה בשעת קבלת טומאה ראשונה הלכה לה
וכיו דכלי הוא הוי ראשו שהרי נגע בעצמו כשהיה אב הטומא' וכל זמ שהוא
כלי וראוי לקבל טומאה לא טהר מטומאת המגע:
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ואלו קשרים

שז

פרק חמשה עשר

במה דברי אמורי? שנפסקה פנימית,
אבל חיצונה  טהור!?

דף קיג.

שבת

הכא נמי 
פני חדשות באו לכא !
קרי עליה :לית די בר אינש!
איכא דאמרי:
כגו די בר אינש!
12

אמר ¯· :ÛÒÂÈ Ô· ˜ÁˆÈ
תהא משנתנו 
בסנדל שיש לו ארבע אזני ,וארבע תרסיותי,
שלא לשבור דבריו של ¯·.ÔÁÂÈ È
2

13

3

4

כי אתא ¯· ÔÈאמר ¯·  ‡·‡ ¯· ÔÁאמר ¯·:
הלכה כ¯·;‰„Â‰È È
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אי הלכה כ¯·.‰„Â‰È È
ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והא מדמתר ÔÁÂÈ È·¯ %אליבא ד¯·,‰„Â‰È È
שמע מינה  כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה!?
אמוראי נינהו ,ואליבא ד¯·.ÔÁÂÈ È
5

תנ הת )כלי יז:א(:
כל כלי בעלי בתי 
שיעור כרמוני.
בעי :‰È˜ÊÁ
ניקב כמוציא זית ,וסתמו,
וחזר וניקב כמוציא זית ,וסתמו,
עד שהשלימו למוציא רימו ,
מהו?
אמר ליה ¯· :ÔÁÂÈ Èרבי,
שנית לנו )ש כו:ד(:
סנדל שנפסקה אחת מאזניו ,ותיקנה 
טמא מדרס;
נפסקה שניה ,ותיקנה 
טהור מ המדרס,
אבל טמא מגע מדרס;
ואמרינ ל:,
מאי שנא ראשונה  דהא קיימא שניה,
שניה נמי  מתקנה ראשונה!
ואמרת ל עליה:
פני חדשות באו לכא ;
6

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·‡ ·¯ :‡ÂÓÈÊ
א ראשוני בני מלאכי  אנו בני אנשי,
וא ראשוני בני אנשי  אנו כחמורי,
ולא כחמורו של ¯·,‡ÒÂ„ Ô· ‡ÈÁ È
ולא כחמורוה של ¯·,¯È‡È Ô· ÒÁÙ È
אלא כשאר חמורי.
14

ונודות יין ושמן.
פשיטא!?
לא צריכא ,דאית ליה תרתי אוני.
מהו דתימא?
חדא מינייהו בטולי מבטל לה;
קא משמע ל .
15

7

8

9

10

11

קדירה של בשר.
פשיטא!?
לא צריכא ,דאית לה שלאכא,
מהו דתימא?
בטולי מבטל לה;
קא משמע ל .

16

17

רבי אליעזר בן יעקב אומר:
קושריןו כו'.
פשיטא!?
לא צריכא,
דאית לה תרתי איסרי,
קיג .מהו דתימא? *
חדא מינייהו בטולי מבטיל,
קא משמע ל .
18

19

אמר ¯·  ÛÒÂÈאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה כ¯·.·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È

רש"י

רש"י

 .'ÂÎ ‚ÂÏÙÈÏ 1למה לי למינקט נפסקה שניה דנפסקו שתיה הא ע''כ הא שניה
החיצונה היא ומשו היא לחודה הוה ליה למיתני טהור מ המדרס:
 .Â˙˘Ó ‡‰˙ 2ה ,דמדרס:
 .ÌÈ˙ÂÈÒ¯˙ '„ ÌÈÊ‡ '„ 3וה ,דנפסק' שניה דקתני תרווייהו בחיצונות קאמר
וסתמא כרבי יהודה דכיו דנפסקו חיצונות טהור:
 .ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ ÂÈ¯·„ ¯·˘Ï ‡Ï˘ 4דאמר הלכה כרבי יהודה:
 .Â‰È È‡¯ÂÓ‡ 5רבה בר בר חנה אמרה לההיא דלעיל והא רבי אמרה:
 .ÌÈ˙· ÈÏÚ· ÈÏÎ ÏÎ 6לגבי כלי ע %תנא לה במסכת כלי:
 .ÌÈÂÓÈ¯Î Ô¯ÂÚÈ˘ 7לטהר מטומאת אבל פחות מכא חייס עליה ולא מבטיל
ליה:
 .˙ÈÊ ‡ÈˆÂÓÎ ·˜ÈÂ ¯ÊÁÂ 8אצל נקב הראשו :
 .ÌÈÏ˘‰˘ „Ú 9הסתימה למוציא רימו :
 .‰Â˘‡¯ ‰˜˙Ó ‡‰ 10ולא בטל מתורת מנעל:

11

 .˙Â˘„Á ÌÈÙמשירדה לו טומאת מדרס נתחדשו פני הללו ואי זו הראשו
שכבר נתקלקל בו כדי ביטולו:
 .˘È‡ ¯· ÔÈ„ ˙ÈÏ 12אלא מלא:,
 .˘È‡ ¯· ÔÈ„ ÔÂ‚Î 13גברא בכולא:
 .ÒÁÙ '¯„ Â¯ÂÓÁ 14מפורש בהכל שוחטי )חולי ז (.ודרבי חנינא במסכת תענית
)כד:(.
 .ÈÂ‡ È˙¯˙ 15אזני שכופלי לתוכו ובאחת מה יכול להוציא היי :
 .‡Î‡Ï˘ 16ברצו'' :
 .‰ÈÏ ÏË·Ó ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 17לקשר שעל פיה ומוציא מה שבתוכו דר ,שלאכא:
 .È¯ÂÒÈ‡ È¯˙ 18שני חבלי קושר ברחב הפתח זה למעלה מזה לישנא אחרינא
תרי איסורי שקושרי היו בשני צידי הפתח ולא היתה תלויה בה מאתמול:
 .Â‰ÈÈÈÓ ‡„Á 19אחד מ הראשי ]ולל''א[ חד מיניהו מבטל ליה כשיוציא
הבהמה לא יתיר אלא תחתו ויוציאנה בדוחק:
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ואלו קשרים

שח

פרק חמשה עשר

אמר ליה ‡·:ÈÈ
הלכה? מכלל דפליגי!?
אמר ליה :מאי נפקא ל ,מינה!?
אמר ליה :גמרא גמור זמורתא תהא!?

דף קיג.

שבת

אלא עניבה גופה קשירה היא.

1

אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
מביא אד חבל מתו ,ביתו,
וקושרו בפרה ובאיבוס.
איתיביה ¯· ,‡ÎÈ¯‡ ‡Á‡ Èדהוא ¯·,‡ÙÙ ¯· ‡Á‡ È
ל¯·:‡·‡ È
חבל שבאיבוס קושרו בפרה,
ושבפרה קושרו באיבוס,
ובלבד שלא יביא חבל מתו ,ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס!?
הת  חבל דעלמא,
הכא  חבל דגרדי.
11

משנה )ב(:
קושרי דלי בפסקיא ,אבל לא בחבל;
¯· ‰„Â‰È Èמתיר.
כלל אמר ¯·:‰„Â‰È È
כל קשר שאינו של קיימא 
אי חייבי עליו.
3

2

4

גמרא:
חבל דמאי?
אי לימא  חבל דעלמא;
¯· ‰„Â‰È Èמתיר?
קשר של קיימא הוא!
אלא חבל דגרדי.

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כלי קיואי מותר לטלטל בשבת.
13

12

בעו מיניה מ¯· :‰„Â‰È
כובד העליו וכובד התחתו ,
מהו?
אי ולאו ורפיא בידיה.
14

5

15

16

למימרא ,ד¯· Ôסברי 
גזרינ חבל דגרדי אטו חבל דעלמא,
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר  לא גזרינ ?
ורמינהו:
חבל דלי שנפסק 
לא יהא קושרו אלא עונבו;
ו¯· ‰„Â‰È Èאומר:
כור ,עליו פונדא או פסקיא,
ובלבד שלא יענבנו;
קשיא ד¯· ‰„Â‰È Èאד¯·!‰„Â‰È È
קשיא ד¯· Ôאד¯·?!Ô

איתמר:
אמר ¯·  ÔÓÁאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כלי קיואי מותר לטלטל בשבת,
אפילו כובד העליו וכובד התחתו ,
אבל לא את העמודי.

6

7

17

אמר ליה ¯·‡ ל¯· :ÔÓÁ
מאי שנא עמודי דלא?
אילימא  דקעביד גומות;
גומות ממילא קא הויי ,
דתנ )כלאי א:ט(:
הטומ לפת וצנונות תחת הגפ 
א מקצת עליו מגולי 
אינו חושש  לא משו כלאי,
ולא משו שביעית ,ולא משו מעשר,

8

9

18

ד¯· Ôאד¯· Ôלא קשיא,
חבל בחבל  מיחל,2
עניבה בקשירה  לא מיחלפא.
10

19

1

ד¯· ‰„Â‰È Èא„¯· ‰„Â‰È Èלא קשיא,
הת  לא משו דמיחלפא עניבה בקשירה,
רש"י
רש"י

 .È‚ÈÏÙ„ ÏÏÎÓ 1בתמיה ואמאי איפלגו הא דמי להנ ,דלעיל:
 .‡È˜ÒÙ· ÈÏ„ ÔÈ¯˘Â˜ :'È˙Ó 2ע''פ הבור דפסקיא לא מבטל ]ליה[ הת:
 .Ï·Á· ‡Ï Ï·‡ 3דמבטל ליה הת והוי קשר של קיימא שהרי קשור ותלוי ש
תמיד:
 .¯È˙Ó ‰„Â‰È È·¯Â 4בגמרא מפרש:
 .È„¯‚„ Ï·Á· :'Ó‚ 5פליגי דצרי ,לה ולא מבטל לה:
 .˜ÒÙ˘ ÈÏ„ Ï·Á 6באמצעיתו:
 .¯˘Â˜ ‡‰È ‡Ï 7דקשר של קיימא הוא לעול:
 .ÂÈÏÚ Í¯ÂÎ 8מחבר שני ראשי הפיסוק זה על זה וכור ,עליה פונדא אזור חלול
או פסיקיא פיישול''א :
 .Â·ÚÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â 9לחבל דר''י סבר גזרינ עניבה אטו קשירה ורבנ לא
גזרו:
 .ÛÏÁÈÓ 10אינו ניכר בי זה לזה ואי שרינ בדגרדי אתי למישרי בדעלמא:

 .‰¯Ù· Â¯˘Â˜Â 11ראשו אחד והשני באבוס ולא חיישינ שמא כשיתיר הפרה
לא יתיר אלא הקשר שבראשה ויבטל החבל באבוס שיהא מוכ לכ ,או יתיר
שבאבוס ויבטל אותו שבפרה ונמצא האחד של קיימא:
 .È‡ÂÈ˜ ÈÏÎ 12כלי אורגי ואיידי דאיירי בחבל דגרדי נקט לה הכא:
 .ÔÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ 13לשני הקני לתשמיש אחר ואשמעינ דאי גרדי מקפיד
עליה ולא הוי מלאכת לאיסור:
 .ÔÂ˙Á˙‰Â ÔÂÈÏÚ‰ „·ÂÎ 14אנשובל''ש :
 .Â‰Ó 15מי אמרינ איידי דיקירי לא חזו סתמייהו לתשמיש אחרינא והוה ליה
דבר שמלאכתו לאיסור:
 .‰È„È· ‡ÈÙ¯Â 16רפויה היתה התשובה בפיו א לאסור א להתיר:
 .ÌÈ„ÂÓÚ‰ 17טריור''ש בלע''ז אות המנוקבות שאורגי בה הנשי:
 .‡ÓÂ‚ „È·Ú ‡˜„ 18כשחולצ מ האר %שה תחובות בגומא מזיז העפר ועביד
גומא מקו העמוד .מקצת עליו מגולי  .משו ניטלי בשבת נקט לה דאי לא הוי
מגולי אי לו במה לאוחזה:
 .˘˘ÂÁ ÂÈ‡ 19לפי שאינה מושרשת:
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ואלו קשרים

שט

פרק חמשה עשר

וניטלי בשבת;
בשדה  לא אתי לאשוויי גומות,
הכא בבית  אתי לאשוויי גומות.

שבת

תנא:
של בית ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôלא היו מקפלי כלי לב שלה ,
מפני שהיה לה להחלי.2
11

בעא מיניה ¯· ÔÁÂÈ Èמ¯·:È‡ÂÈÏ ¯· ‰„Â‰È È
כלי קיואי,
כגו כובד העליו וכובד התחתו ,
מהו לטלטל בשבת?
אמר ליה :אי מטלטלי .
מה טע?
לפי שאי ניטלי .

אמר ¯· :‡Â‰
א יש לו להחלי  2יחלי,2
ז
וא אי לו להחלי  2ישלשל בגדיו.
מתקי 2לה ¯· :‡¯ÙÒ
והא מיתחזי כרמות רוחא!?
כיו דכל יומא לא קעביד והאידנא הוא דקא עביד 
לא מיתחזי כרמות רוחא.
12

13

2

משנה )ג(:
מקפלי את הכלי אפילו ארבעה וחמשה פעמי,
ומציעי את המטות מלילי שבת לשבת,
אבל לא משבת למוצאי שבת;
¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
מקפלי את הכלי ומציעי את המטות 
מיו הכיפורי לשבת,
וחלבי שבת קריבי ביו הכיפורי,
אבל לא של יו הכיפורי בשבת;
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
לא של שבת קריבי ביו הכיפורי,
ולא של יו הכיפורי קריבי בשבת.
3

דף קיג:

ָ ח
ש ֹות ְ ּד ָר ֶכ ָ
צוא ֶח ְפ ְצך,
יך ִמ ְּמ ֹ
"וְ ִכ ּ ַב ְד ּת ֹו ֵמעֲ ׂ
ט

4

וְ ַד ּ ֵבר ָ ּד ָבר" )ישעיהו נח,יג(.

"וְ ִכ ַּב ְד ּת ֹו" 
שלא יהא מלבוש ,של שבת כמלבוש ,של חול.
וכי הא ד¯· ÔÁÂÈ Èקרי למאניה  מכבדותי.
ש ֹות ְ ּד ָר ֶכ ָ
יך" 
" ֵמעֲ ׂ
שלא יהא הילוכ ,של שבת כהילוכ ,של חול.
" ִמ ְּמ ֹצוא ֶח ְפ ְצ ָך" 
" ֶח ְפ ְצ ָך"  אסורי ,
חפצי שמי  מותרי .
14

5

6

גמרא:
אמרי „·:È‡È È·¯ È
לא שנו אלא באד אחד,
אבל בשני בני אד  לא;
ובאד אחד נמי 
לא אמר אלא בחדשי,
אבל בישני  לא;
וחדשי נמי 
לא אמר אלא בלבני,
אבל בצבועי  לא;
ולא אמר אלא שאי לו להחלי,2
אבל יש לו להחלי  2לא.

15

16

17

קיג" :וְ ַד ּ ֵבר ָ ּד ָבר",
שלא יהא דבור ,של שבת כדבור ,של חול.
דבור  אסור,
הרהור  מותר.
בשלמא כולהו  לחיי,
אלא שלא יהא הילוכ ,של שבת כהילוכ ,של חול,
מאי היא?
כי הא דאמר ¯·  ‡Â‰אמר ¯·,
ואמרי ליה אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯· :‡Â‰
היה מהל ,בשבת ופגע באמת המי,
א יכול להניח את רגלו ראשונה קוד שתעקר שניה 
*

18

7

19

8

9

1

20

10

רש"י
רש"י

 .¯˘ÚÓ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ 1להיות בטילה בנטיעה זו וכשנוטלה יצטר ,לחזור ולעשר:
 .ÔÈÏËÈ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 2א 2בחול מפני כובד הלכ ,כל מלאכת לכ:,
 .ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ÔÈÏÙ˜Ó :'È˙Ó 3בגדי כשפושט מקפלי מפני שמתרככי
מכיבוס ומתקמטי' כשאינ מקופלי:
 .ÌÈÓÚÙ '‰ Â‡ '„ 'ÈÙ‡ 4כדי לחזור וללובש בו ביו:
 .˙·˘Ï Î''‰ÂÈÓ 5כגו א חל יוה''כ להיות בע''ש:
 .Î''‰ÂÈ· ÔÈ·È¯˜ 6שחל להיות במוצאי שבת:
 .Ì„‡ È· È˘· :'Ó‚ 7כשמקפלי אות מפשטי קמטיה ונראי כמתקני :
 .ÌÈ˘È 8קיפול מתקנ יותר מ החדשי שהחדשי קשי מאליה ואי ממהרי
לקמוט:
 .ÔÈÚÂ·ˆ 9קיפול מתקנ :
 .ÂÏ ˘È 10אחרי להחלי 2היו לא:

 .Ô‰Ï˘ Ô·Ï ÈÏÎ 11רבותא נקט וכל שכ צבועי:
 .ÛÈÏÁÈ ÛÈÏÁ‰Ï ÂÏ ˘È 12מי שיש לו בגדי לבד מאות שלבש בחול יחליפ
בשבת:
 .ÂÈ„‚·· Ï˘Ï˘È 13כלפי מטה שיראו ארוכי והוא מדת עשירי היושבי
בבית ואינ צריכי לסלק בגדיה מ האר %בשביל מלאכה וכבוד שבת הוא:
 .È˙Â„·ÎÓ 14שמכבדי בעליה :
 .'ÂÎ ÍÎÂÏÈ‰ ‡‰È ‡Ï˘ 15לקמ מפרש להו:
 .ÍˆÙÁ ‡ÂˆÓÓ 16כי ההוא דאמרינ בעירובי )לח (:לא יטייל אד לסו 2שדהו
בשבת לידע מה היא צריכה ]אחר השבת[:
 .ÌÈ¯˙ÂÓ ÌÈÓ˘ ÈˆÙÁ 17כגו פוסקי צדקה ומשדכי על התינוקות ליארס
)לקמ קנ:(.
 .ÏÂÁ Ï˘ Í¯Â·„Î ˙·˘ Ï˘ Í¯Â·„ ‡‰È ‡Ï˘ 18כגו מקח וממכר וחשבונות:
 .¯˙ÂÓ ¯Â‰¯‰ 19להרהר בלבו כ ,וכ ,יציאות אני צרי ,להוציא על שדה זו:
 .‰Â˘‡¯ ÂÏ‚¯ ÁÈ‰Ï ÏÂÎÈ Ì‡ 20שעקר מצד זה להניח לצד זה:
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ואלו קשרים

שי

פרק חמשה עשר

מותר,
וא לאו  אסור.
מתקי 2לה ¯·‡:
היכי ליעביד?
ליק  2קמפיש בהילוכא!
ליעבר  זימני דמיתווס מאני מיא ,ואתי לידי סחיטה!
אלא  בהא ,כיו דלא אפשר  שפיר דמי!?
2

3

4

6

5

7

אלא,
כדבעא מיניה ¯· Èמ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
מהו לפסוע פסיעה גסה בשבת?
אמר לו :וכי בחול מי הותרה?
שאני אומר:
פסיעה גסה 
נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אד.
ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי.

דף קיג:

שבת

ויש אומרי :כאילו אוכל שקצי ורמשי.
והא ודאי איתמחויי איתמחו!
אמרי:
כיו דמלקי  גזרו ביה רבנ ,
דהא ההוא גברא דאכל גרגישתא ,ואכל תחלי,
וקדחו ליה תחליה בלביה ומית.
13

14

15

ש ְמל ַֹתיִ ְך )כתיב  שמלת"(,
ש ְמ ְּת ִ ׂ
"וְ ָר ַח ְצ ְּת וָ ַס ְכ ְּת וְ ַ ׂ

16

)רות ג,ג(.

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
אלו בגדי של שבת.

8

9

בעא מיניה ¯· Èמ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
מהו לאכול אדמה בשבת?
אמר לו :וכי בחול מי הותרה?
שאני אומר:
א 2בחול אסור,
מפני שהוא מלקה.
10

11

אמר ¯·:ÈÓ‡ È
כל האוכל מעפרה של בבל 
כאילו אוכל מבשר אבותיו;
ויש אומרי :כאילו אוכל שקצי ורמשי;
דכתיב )בראשית ז,כג(" :וַ ִּי ַמח ֶאת ָּכל ַהיְ ק ּום" וגו';
ואמרי ¯:˘È˜Ï ˘È
למה נקרא שמה שנער?
שכל מתי מבול ננערו לש;
ואמריא ¯·:ÔÁÂÈ È
למה נקרא שמה מצולה?
שכל מתי מבול נצטללו לש.
12

עוד" )משלי ט,ט(.
" ּ ֵתן לְ ָח ָכם וְ י ְֶח ַּכם ֹ
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
זו רות המואביה ,ושמואל הרמתי.
רות 
דאילו נעמי קאמרה לה:

ש ְמל ַֹתיִ ְך )כתיב  שמלתָ (,עלַ יִ ְך,
ש ְמ ְּת ִ ׂ
"וְ ָר ַח ְצ ְּת וָ ַס ְכ ְּת וְ ַ ׂ

וְ י ַָר ְד ְּת )כתיב  וירדתי( ַה ּג ֶֹרן" )רות ג,ג(,
ואילו בדידה כתיב )ש,ו(:
"וַ ּ ֵת ֶרד ַה ּג ֶֹרן",
מו ָת ּה".
ש ְ ּככֹל אֲ ׁ ֶשר ִצ ַ ּו ּ ָתה חֲ ֹ
והדר "וַ ּ ַת ַע ׂ
שמואל 
דאילו עלי קאמר ליה:
17

18

" ׁ ְש ָכב וְ ָהיָה ִאם יִ ְק ָרא ֵאלֶ ָ
יך

וְ ָא ַמ ְר ָּת ַּד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה ִּכי ׁש ֵֹמ ַע ַע ְב ֶּד ָך" )שמואל א ג,ט(,
ואילו בדידיה כתיב ביה )ש,י(:
"וַ ָ ּיבֹא יְ הֹוָ ה וַ ִּי ְת ַי ַּצב וַ ִּי ְק ָרא ְכ ַפ ַעם ְּב ַפ ַעםְ ׁ ,שמ ּו ֵאל ׁ ְשמ ּו ֵאל,
ֹאמר ׁ ְשמ ּו ֵאלַּ ,ד ּ ֵבר ִּכי ׁש ֵֹמ ַע ַע ְב ֶּד ָך",
וַ ּי ֶ

ולא אמר  דבר יי.
בוא וַ ְּתלַ ֵ ּקט ַּב ּ ָ ׂש ֶדה" )רות ב,ג(.
"וַ ּ ֵתלֶ ְך וַ ּ ָת ֹ
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
שהלכה ובאת ,הלכה ובאת,
עד שמצאה בני אד המהוגני ליל ,עמה.
19

רו ַה ִּנ ָּצב ַעל ַה ּק ֹו ְצ ִרים:
ֹאמר ּב ַֹעז לְ נַעֲ ֹ
"וַ ּי ֶ
רש"י

 .‰È˘ ¯˜Ú˙˘ Ì„Â˜ 1שאי רחבה יותר מכדי פסיעה ורגלו אחת לצד זה ושניה
לצד זה:
 .¯˙ÂÓ 2א 2לדלג ולעקור את זו קוד שנחה ראשונה:
 .¯ÂÒ‡ 3לקפו:%
 .Û˜ÈÏ 4למקו שהאמה כלה ש:
 .¯·ÚÈÏ 5שישי רגלו במי:
 .‰È‡Ó ÔÒÂÂ˙ÈÓ„ ÔÈÓÈÊ 6ישורו במי:
 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ 7לדלג:
 .‰Ò‚ ‰ÚÈÒÙ ÚÂÒÙÏ Â‰Ó 8מי עבר משו מעשות דרכי ,פסיעה גסה יותר
מאמה פסיעה בינונית אמה:
 .È˘Ó˘ È·„ ‡˘Â„È˜ 9השותה מיי של קידוש בלילי שבתות:
 .‰Ó„‡ ÏÂÎ‡Ï Â‰Ó 10ארזיל''א בלע''ז מי גזרו בה משו שחיקת סמני כשאר
רפואה או לא:
 .‰˜ÏÓ ‡È‰˘ 11מביא לידי חולי:
 .ÂÈ˙Â·‡ ¯˘·Ó 12שמתו ש בגולה:

לְ ִמי ַה ּנַעֲ ָרה ַה ּזֹאת" )רות ב,ה(.
וכי דרכו של בועז לשאול בנערה?
1

רש"י

 .ÂÁÓ˙‡ ÈÂÁÓ˙‡ È‡„Â ‡‰ ÌÈ˘Ó¯Â ÌÈˆ˜˘ 13ולא נעשו עפר:
 .È˜ÏÓ„ ÔÂÈÎ ‡Ï‡ 14גזור בה משו אוכל שקצי ורמשי:
 .‡ÏÁ˙ ‰ÈÏ ÂÁ„˜ 15נקלטו השחלי באדמה וגדלו במעיו ונגע בלבו ומת:
 .ÍÈ˙ÂÏÓ˘ 16וכי ערומה היתה אלא שמלות מיוחדות והיינו דשבת:
 .˘Ú˙Â ¯„‰Â Ô¯Â‚‰ „¯˙Â 17ש סכה ולבשה שמלות נאות שלא יפגשו בה
כשהיא מקושטת ויאמרו זונה היא:
 .Ï‡ÂÓ˘ 18שהיתה שכינה קוראה לו מתו ,ההיכל ולא היה יודע מי קורא לו
וכתיב הת ויב עלי כי ה' קורא לנער ויאמר לו ל ,שכב והיה א יקרא אלי,
ואמרת דבר ה' כי שומע עבד ,והוא לא רצה להזכיר הש שמא אי זו שכינה:
 .ÔÈ‚Â‰Ó‰ Ì„‡ È· 19שבקוצרי ליל ,עמה:
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ואלו קשרים

שיא

פרק חמשה עשר

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
דבר חכמה ראה בה,
יב
שתי שבלי  לוקטת,
יג
שלש  אינה לוקטת.
במתניתא תנא:
דבר צניעות ראה בה,
עומדות  מעומד,
נופלות  מיושב.

דף קיד.

שבת

רמז רמז לה 
שעתידה מלכות בית דוד שתתחלק.

2

ֹאכל
"וַ ִּי ְצ ָּבט לָ ּה ָקלִ י וַ ּת ַ

7

וַ ִּת ְ ׂש ַּבע וַ ּת ַֹתר" )ש(.

יד

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
ֹאכל"  בימי דוד,
"וַ ּת ַ
"וַ ִּת ְ ׂש ַּבע"  בימי שלמה,
"וַ ּת ַֹתר"  בימי חזקיה.
ואיכא דאמרי:
ֹאכל"  בימי דוד ובימי שלמה,
"וַ ּת ַ
"וַ ִּת ְ ׂש ַּבע"  בימי חזקיה,
"וַ ּת ַֹתר"  בימי ¯· ,Èדאמר מר:
אהוריריה ד¯· Èהוה עתיר משבור מלכא.
במתניתא תנא:
ֹאכל"  בעול הזה,
"וַ ּת ַ
"וַ ִּת ְ ׂש ַּבע"  לימות המשיח,
טו
"וַ ּת ַֹתר"  לעול הבא.

3

4

"וְ כֹה ִת ְד ָּב ִקין ִעם נַעֲ ר ָֹתי" )ש,ח(.
וכי דרכו של בועז לדבק ע הנשי?
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
כיו דחזא 

8

מו ָת ּה וְ ר ּות ָ ּד ְב ָקה ָּב ּה" )ש א,יד(,
"וַ ִּת ּ ׁ ַשק ָע ְר ּ ָפה לַ חֲ ֹ
אמר :שרי לאידבוקי בה.
ֹאמר לָ ה ב ַֹעז לְ ֵעת ָהא ֶֹכל ּג ׁ ִֹשי הֲ לֹם" )ש ב,יד(.
"וַ ּי ֶ
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
רמז רמז לה 
עתידה מלכות בית דוד לצאת ממ,,
דכתיב ביה" :הֲ לֹם",
שנאמר )שמואל ב ז,יח(:
5

יקוד ֵא ׁש" )ישעיהו י,טז(.
ֹדו י ֵַקד יְ קֹד ִ ּכ ֹ
"וְ ַת ַחת ְ ּכב ֹ
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ֹדו" ממש;
ֹדו"  ולא " ְ ּכב ֹ
"וְ ַת ַחת ְ ּכב ֹ
¯· ÔÁÂÈ Èלטעמיה,
ד¯· ÔÁÂÈ Èקרי למאניה  מכבדותי.
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
ֹדו" ממש.
ֹדו"  " ַת ַחת ְ ּכב ֹ
"וְ ַת ַחת ְ ּכב ֹ
9

10

ֵשב לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה,
"וַ ָ ּיבֹא ַה ּ ֶמלֶ ְך ָ ּדוִ ד וַ ּי ׁ ֶ

יתי,
ֹאמר ִמי ָאנ ִֹכי אֲ דֹנָ י יֱהֹוִ ה ּו ִמי ֵב ִ
וַ ּי ֶ
ִּכי הֲ ִביא ַֹתנִ י ַעד הֲ לֹם".

"וְ ָט ַבלְ ְּת ּ ִפ ּ ֵת ְך ַּבח ֶֹמץ" )רות ב,יד(.
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מכא שהחומ %יפה לשרב;
¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר:
רמז רמז לה 
עתיד ב לצאת ממ ,שמעשיו קשי כחומ,%
ומנו? מנשה.
"וַ ּ ֵת ׁ ֶשב ִמ ַּצד ַה ּק ֹו ְצ ִרים" )ש(.
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
" ִמ ַּצד ַה ּק ֹו ְצ ִרים" ,ולא בתו ,הקוצרי,

¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר:
ֹדו"  כשריפת בני אהר ,
" ַת ַחת ְ ּכב ֹ
מה להל  שריפת נשמה וגו 2קיי,
א 2כא  שריפת נשמה וגו 2קיי.
קיד .אמר ¯·‡ÈÈÁ Èטז ·¯ ‡·‡ אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מניי לשנוי בגדי מ התורה,
שנאמר )ויקרא ו,ד(:
11

6

רש"י

 .‰¯Ú· Ï‡˘ÈÏ 1כל נערות שרואה היה דרכו לישאל מי ה א''כ מסתכל בה
היה:
 ^.Ë˜Ï ÔÈÏ·˘ È˘ 2כשהיא רואה שני שבלי שנפלו מ הקוצרי לוקטת אבל
שלש שוכבות יחד אי לוקטת דהכי היא מתניתי )פאה פ''ו משנה ה( שני שבלי
לקט ג' אינו לקט:
 .˙Â„ÓÂÚ 3שבלי עומדות ששכח בועז לוקטת מעומד דשכחת קמה נמי הוי
שכחה:
 .˙ÂÏÙÂ 4אות שנשרו מ הקוצרי לוקטת מיושב ואינה שחה ליטל משו
צניעות:
 .‰Ï ÊÓ¯ ÊÓ¯ 5רוח הקדש נזרקה בו:
 .ÌÈ¯ˆÂ˜‰ „ˆÓ 6כל הקוצרי הפסיקו בינו לבינה ולא הושיבה בתוכ או אצלו
רוח הקדש נזרקה בו ולרמז שמלכות בית דוד היוצאת משניה עתידה ליחלק
דאילו ישבה בתוכ לא היה זה רמז הפסקה בי שניה:

*

רש"י

 .Ú·˘˙Â ÏÎ‡˙Â 7לשו עושר הוא דוד שלמה וחזקיה כתיב בה עושר שהיו
מביאי לה כל מלכי אר %מנחה:
 .‰È¯È¯Â‰‡ 8ממונה על הסוסי ופרדות שלו:
 .Â„Â·Î ˙Á˙Â 9איידי דאיירי בקרא בפלוגתא דרבי יוחנ ור''א ורבי שמואל בר
נחמני נקטיה להאי הכא:
 10ה''ג ¯·È''¯„ ‰ÈÓÚËÏ ÔÁÂÈ È·¯ ˘ÓÓ Â„Â·Î ‡ÏÂ Â„Â·Î ˙Á˙ ¯ÓÂ‡ ÔÁÂÈ È
˜¯˙Á˙ ¯ÓÂ‡ ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ '¯ ˘ÓÓ Â„Â·Î ˙Á˙ ‡''‡¯ È˙Â„·ÎÓ ‰È‡ÓÏ È
 .'ÂÎ Ô¯‰‡ È· ˙ÙÈ¯˘Î Â„Â·Îוהכי פירושא בי לרבי יוחנ בי לר''א גופ נשר2
אלא רבי יוחנ משמע ליה תחת כבודו כמו תחת רגליו לשו תחתית וכבודו היינו
בגדיו וה''ק תחת בגדיה של חיילותיו של סנחריב יקד יקוד ולא בגדיה נשרפו
ור''א משמע ליה תחת לשו חליפי כמו ישל תחת השור )שמות כא( משו דר''א
לא קרי למאני' מכבדותיה לכ ,ע''כ כבודו היינו גופו וה''ק כבודו ממש ישר2
ותחתיו יהא אפר ושריפה כיקוד אש ורבי שמואל משמע ליה תחת כר' יוחנ
וכבודו כר''א הלכ ,קרא כר' יוחנ מידרש ותחת כבודו נשר 2ולא כבודו ממש
והאי כבודו גופו הוא והלכ ,כשריפת בני אהר שריפת נשמה וגו 2קיי
כדאמרינ בסנהדרי בד' מיתות )נב:(.
 .ÌÈ„‚· ÈÂÈ˘Ï ÔÈÈÓ 11שהוא דר ,כבוד לפני המקו:
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ואלו קשרים

שיב
" ּו ָפ ׁ ַשט ֶאת ְּבגָ ָדיו וְ לָ ַב ׁש

1

פרק חמשה עשר

ְּבגָ ִדים אֲ ֵח ִרים";

ותנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
לימד ,תורה דר ,אר %
בגדי שבישל בה קדירה לרבו 
אל ימזוג בה כוס לרבו.

דף קיד.

שבת

מצד אחד  אינו חוצ,%
משני צדדי  חוצ;%
¯· ‰„Â‰È Èאומר משו ¯·:Ï‡ÚÓ˘È È
א 2מצד אחד חוצ.%
14

2

3

4

ואמריז ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
גנאי הוא לתלמיד חכ שיצא במנעלי המטולאי לשוק.
והא ¯· ‡ÈÁ ¯· ‡Á‡ Èנפיק!?
אמר ¯·:ÔÓÁ ·¯„ ‰È¯· ‡Á‡ È
בטלאי על גבייח טלאי.
ואמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כל תלמיד חכ שנמצא רבב על בגדו 
חייב מיתה,
שנאמר )משלי ח,לו(ָּ " :כל ְמ ַׂשנְ ַאי ָאהֲ ב ּו ָמוֶ ת",
אל תקריְ " :מ ַׂשנְ ַאי" ,אלא  משניאי.
¯· ‡Èאמר :רבד איתמר.
ולא פליגי,
הא  בגלימא,
הא  בלבושא.
5

6

7

8

9

10

ואמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מאי דכתיב )ישעיהו כ,ג(:
רום וְ י ֵָחף",
" ַּכאֲ ׁ ֶשר ָהלַ ְך ַע ְב ִ ּדי יְ ׁ ַש ְעיָה ּו ָע ֹ
רום"  בבגדי בלואי,
" ָע ֹ
"וְ י ֵָחף"  במנעלי המטולאי.
תנ הת )מקוואות ט:הו(:
רבב על המרדע חוצ;%
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
עד כאיסר האיטלקי;
ועל הבגדי 
11

בעא מיניה ¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èמ¯·:‡ÈÁ È
מרדעת,
מצד אחד או משני צדדי ?
אמר ליה:
זו לא שמעתי,
כיוצא בה שמעתי;
דתנ )ש(:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
של בנאי  מצד אחד ,ושל בור  משני צדדי ;
ולא תהא מרדעת חשובה מבגדו של ע האר.%
15

16

מאי בנאי )ש(?
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אלו תלמידי חכמי,
שעוסקי בבנינו של עול כל ימיה .
ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
איזהו תלמיד חכ שמחזירי לו אבידה בטביעות העי ?
זה המקפיד על חלוקו להופכו.
17

18

ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
איזהו תלמיד חכ שממני אותו פרנס על הציבור?
יט
זה ששואלי אותו דבר הלכה בכל מקו ואומרה,
ואפילו במסכת כלה.
19

ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
איזהו תלמיד חכ שבני עירו מצווי לעשות לו מלאכתו?
זה שמניח חפצו ועוסק בחפצי שמי;
והני מילי  למיטרח בריפתיה.

1312

20

21

רש"י

 .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚· ˘·ÏÂ 1והוציא את הדש הזקיקו הכתוב ללבוש בגדי פחותי
בשעת הוצאת הדש שאינה עבודה חשובה כדי שלא ימאסו בגדיו החשובי
שעובד בה עבודת אכילה ושתיה כגו קיטור וניסו:,
 .Ï‡ÚÓ˘È '¯ È·„ ‡˙Â 2בדרשא דהאי קרא:
 .Â·¯Ï ‰¯È„˜ Ì‰· Ï˘È·˘ ÌÈ„‚· 3דומיא דהוצאת הדש :
 .Â·¯Ï ÒÂÎ Ì‰· ‚ÂÊÓÈ Ï‡ 4לפיכ ,הוזקק ללבוש בגדי פחותי:
 .··¯ 5שומ וחלב:
 .‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ 6שצרי ,להיות חשוב והגו לכבוד תורתו:
 .È‡È˘Ó 7שממאסי עצמ בעיני הבריות והבריות אומרי אוי לה ללומדי
התורה שה מאוסי ומגוני נמצא זה משניא את התורה:
 .¯Ó˙È‡ „·¯ 8שכבת זרע לשו מרבדי רבדתי ערשי )משלי ז( ריפדתיו
וקישטתיו בבשמי מיני המכניסי תאוה ותזקק לי:
 .‡ÓÈÏ‚· 9שהוא עליו אפי' רבב:
 .˘Â·Ï· 10שהוא תחתו רבד אי רבב לא:
 .˙Ú„¯Ó‰ ÏÚ 11של חמור:
 .ıˆÂÁ 12כל דבר חוצ %לעני טבילה דקפיד עליה וכל חציצה שמקפיד עליו
חוצצת:
 .Ì˙‰ Ô˙ 13במסכת מקוואות ונקט לה משו דבעי למימר של בנאי כו' לומר
שדר ,תלמיד חכ מקפיד על לבושיו:

ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
איזהו תלמיד חכ?
רש"י

 .ÔÈ„„ˆ È˘Ó 14שהיה בו הרבה עד שנבלע בבגד ונראה לצד שני:
 .ÔÈ„„ˆ '·Ó Â‡ „Á‡ „ˆÓ ˙Ú„¯Ó 15לר' ישמעאל דאמר בבגד מצד אחד
מרדעת מאי אמר בה:
 .ÌÈ‡· Ï˘ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ '¯ 16פליג אדר' יהודה ואמר לר' ישמעאל בגד של
בנאי דהיינו תלמידי חכמי שמקפידי על לבושיה מצד אחד ושל בור מב'
צדדי :
 .ÔÈÚ ˙ÚÈ·Ë· ‰„·‡ ÂÏ ÌÈ¯ÈÊÁÓ˘ 17כיו שאמר אני מכירה אע''פ שאינו נות
בה סימ כדאמר באלו מציאות )ב''מ כג:(:
 .ÂÎÙÂ‰Ï Â˜ÂÏÁ ÏÚ „ÈÙ˜Ó‰ 18לובשו כשהוא הפו ,מקפיד עליו והופכו
שמקפיד עליו שלא יראו התפירות המגונות ואימרי החלוק:
 .ÌÂ˜Ó ÏÎ· 19בכל התלמוד^ ואפי' במסכת כלה דלא רגילי בה אינשי וזה נת
לבו וגרסה מסכת כלה ברייתא היא כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה:
 .Â˙Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ÔÈÂÂˆÓ Â¯ÈÚ È·˘ Á''˙ 20כדאמר בפרק ז' דיומא )עב (:כתוב
א' אומר ועשית ל ,ארו ע %וכתוב אחד אומר ועשו ארו עצי שטי וגו':
 .‰È˙ÙÈ¯· Á¯ËÈÓÏ 21דבר שאינו יכול לטרוח בו וחייו תלויי בו:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

ואלו קשרים

שיג

פרק חמשה עשר

כל ששואלי אותו הלכה בכל מקו ואומרה.
למאי נפקא מינה?
למנוייה פרנס על הציבור.
אי בחדא מסכתא  באתריה,
אי בכוליה תנויה  בריש מתיבתא.
1

2

¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאמר:
אלו כלי האוליירי הבאי ממדינת הי.
למימרא דחיורי נינהו?
והאמר להו ¯· È‡È Èלבניו:
בני ,אל תקברוני לא בכלי לבני,
ולא בכלי שחורי.
לבני  שמא לא אזכה ואהיה כחת בי אבלי,
שחורי  שמא אזכה ואהיה כאבל בי חתני,
אלא בכלי האוליירי הבאי ממדינת הי,
אלמא סומקי נינהו!?
לא קשיא,
הא  בגלימי,
הא  בלבושי.
3

4

5

6

רבי ישמעאל אומר:
מקפלין כו'.
תנו רבנ :

דף קיד:

שבת

לדברי ¯· Ï‡ÚÓ˘È È
נדרי ונדבות  קריבי ביו טוב,
וכי איצטרי ,קרא  ליו הכיפורי;
לדברי ¯· ‡·È˜Ú È
נדרי ונדבות  אי קרבי ביו טוב,
וכי איצטרי ,קרא  למישרא ביו טוב.
11

קיד :אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
כי הוינא בבבל ,הוה אמרי :הא דתניא:
יו הכיפורי שחל להיות ערב שבת  לא היו תוקעי ,
ובמוצאי שבת לא היו מבדילי ;
דברי הכל היא.
כי סליקנא להת,
אשכחיתיה ל ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰Èדיתיב וקאמר:
¯· ‡·È˜Ú Èהיא;
דאי ¯·,Ï‡ÚÓ˘È È
כיו דאמר:
חלבי שבת קריבי ביו הכיפורי  ליתקע,
כי היכי דליהוי ידעי דחלבי שבת קריבי ביו הכיפורי.
ואמינא ליה אנא:
כהני זריזי ה .
*
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13

15

14

16

17

18

19

"עֹלַ ת ׁ ַש ַּבת ְּב ׁ ַש ַּב ּת ֹו" )במדבר כח,י(,
לימד על חלבי שבת שקריבי ביו הכיפורי.
יכול  א 2של יו הכיפורי בשבת;
תלמוד לומרְּ " :ב ׁ ַש ַּב ּת ֹו",
דברי ¯·;Ï‡ÚÓ˘È È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
"עֹלַ ת ׁ ַש ַּבת ְּב ׁ ַש ַּב ּת ֹו",
לימד על חלבי שבת שקרבי ביו טוב;
יכול  א 2ביו הכיפורי;
תלמוד לומרְּ " :ב ׁ ַש ַּב ּת ֹו".
כשתמצא לומר,
7

8

10 9

רש"י

 1א יודע להשיב במסכת שהוא עוסק בה ממני אותו פרנס באתריה:
 .‰ÈÂ˙ ‰ÈÏÂÎ· Ì‡Â 2דקאי בהא מסכת ומהדר במסכת אחריתי:
 .ÔÈ¯ÈÈÏÂ‡‰ ÌÈÏÎ ÂÏ‡ 3הא דתנ בנאי מצד אחד היינו כלי של אוליירי
בלני שיש לה אלונטיאות חשובות להתעט 2בה בני אד חשובי בצאת
מ המרח %ומקפידי על טינו 2מעט ובנאי לשו בי בני )לעיל לג:(:
 .Â‰È È¯ÂÈÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ 4מדמקפידי על רבב שעליה דאילו סומקי לא מיגנו
בטינו 2פורתא:
 .‰ÎÊ‡ ‡Ï ‡Ó˘ 5ואשב בי אות שנדוני בגיהנ שדומי לשולי קדירה:
 .ÈÓÈÏ‚ 6סומקי:
 .˙·˘ È·ÏÁ 7כגו אברי תמיד של בי הערבי קריבי במוצאי שבת והוא יו
הכפורי:
 .Â˙·˘· ˙·˘ ˙ÏÂÚ 8משמע למידרש בלא וי''ו ומשמע דעולת שבת קריבה
בשבת אחרת לימד על חלבי שבת כו':
 .Â˙·˘· Ï''˙ ˙·˘· Î''‰ÂÈ Ï˘ Û‡ ÏÂÎÈ 9וי''ו מיעוטו הוא בשבתו ולא בשבת
אחרת:
 .Ë''È· ÌÈ·È¯˜˘ 10שחל להיות במוצאי שבת:

אמר ליה  ‡„ÒÁ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È˘˜ ¯Óל¯· ‡˘:È
מי אמרינ כהני זריזי ה ?
והתנ )סוכה ה:ה(:
שלש להבטיל את הע ממלאכה,
שלש להבדיל בי קודש לחול;
כדאמר ‡·:ÈÈ
20

21

22

רש"י

 .˙Â·„Â ÌÈ¯„ 11פלוגתא היא במסכת ביצה )יט (.ור' ישמעאל סבירא ליה כמא
דאמר קריבי הלכ ,כיו דנדרי ונדבות שיכול להמתי ולשחט בחול ולהקריב
נשחטי ונקרבי ביו טוב קל וחומר בחלבי שבת שנשחטו כדרכ בזמנ
וניתותרו הלכ ,לא איצטרי ,קרא עולת שבת בשבתו אלא ליו הכפורי:
 .Ï··· ‡ÈÂ‰ ÈÎ 12כשלמדתי תורה בבבל קוד שעליתי לא''י:
 .ÔÈÚ˜Â˙ ÂÈ‰ ‡Ï 13שש תקיעות שתוקעי בע''ש להבטיל ולהבדיל משו
דיוה''כ קדוש כשבת ואסור בכל מלאכה:
 .˘''ˆÂÓ·Â 14א חל בו יוה''כ:
 .ÔÈÏÈ„·Ó ÂÈ‰ ‡Ï 15בתפלה המבדיל בי קדש לקדש כמו שמבדילי בי''ט שחל
להיות במוצ''ש:
 .‡È‰ ÏÎ‰ È¯·„ 16לא הוה מסיקנא אדעתאי דתיהוי בפלוגתא דרבי ישמעאל
ורבי עקיבא דמתניתי :
 .‡È‰ ‡·È˜Ú È·¯ 17דחשיב ליה יוה''כ כשבת הלכ ,לא בעי למתקע להבדיל
בי זה לזה להיכרא דלא תקעינ אלא בי יו קל ליו חמור וכי היכי דבשבת לא
תקעי להבדיל כהני מלהקריב חלבי שבת ביוה''כ ביוה''כ נמי לא תקעינ
להבדיל מלהקריב חלבי יוה''כ בשבת:
 .Ï‡ÚÓ˘È '¯ È‡„ 18כיו דקיל ליה יוה''כ משבת ליתקע להבטיל מהקריב חלבי
יוה''כ בשבת ובתקיעה זו יבינו שהוא יו הקל ולכשיחול יוה''כ במוצאי שבת
ולא יתקעו ידעו שמותר להקריב בו חלבי שבת:
 .Ì‰ ÌÈÊÈ¯Ê 19בקיאי ה בכל ואי צריכי סימ דכתיב בה יורו משפטי,
ליעקב )דברי לג(:
 .Ô˙‰Â 20במסכת סוכה:
 .'ÂÎ ÏÈË·‰Ï '‚ 21ומני להו בתקיעות שבמקדש אי פוחתי מכ''א תקיעות
במקדש וקס''ד מדתקעי' להו במקדש להיכרא דכהני' תקעי להו:
 .ÈÈ·‡ ¯Ó‡„Î 22בסדר יומא בפרק ג' גבי נברשת שעשתה הילני המלכה על
פתחו של היכל בשעה שהחמה זורחת ניצוצות יוצאות הימנה והכל יודעי שזמ
ק''ש הגיע ומותבינ ורמינהו הקורא ק''ש ע אנשי משמר לא יצא אלמא לאו
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ואלו קשרים

שיד

פרק חמשה עשר

לשאר עמא דבירושלי,
הכא נמי  לשאר עמא דבירושלי.

12

1

13

14

2

15

3

4

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
יו הכיפורי שחל להיות בשבת 
מותר בקניבת ירק;

ושבות קרובה התירו?
והתנ )חולי א:ז(:
יו טוב שחל להיות ערב שבת 
תוקעי ולא מבדילי ;
מוצאי שבת 
מבדילי ולא תוקעי ;
ואמאי?
ליתקע ,כי היכי דלידעי דשרי בשחיטה לאלתר!?
אלא מחוורתא כ„¯· .ÛÒÂÈ

מיתיבי:
מני ליו הכיפורי שחל להיות בשבת שאסור בקניבת ירק?
תון" )ויקרא טז,לא( ,שבות;
תלמוד לומרַ ׁ " :ש ָּב ֹ
למאי?
אילימא  למלאכה;
כב
אכה לֹא ַתעֲ ׂש ּו"!
והכתיב )ש,כט(ָ " :כל ְמלָ ָ
אלא לאו  אקניבת ירק!?
לא ,לעול למלאכה,
ולעבור עליה בעשה ולא תעשה.

6

7

8

9

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯· ,‡Â‰
ואמרי לה אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯· :‡Â‰
יו הכיפורי שחל להיות בשבת 
אסור בקניבת ירק.
אמר ¯· :‡Ó
10

11

רש"י

שבת

תנא:
מני ליו הכיפורי שחל להיות בשבת שאסור בקניבת ירק?
תון" )ויקרא טז,לא( ,שבות;
תלמוד לומרַ ׁ " :ש ָּב ֹ
למאי?
אילימא  למלאכה;
כא
אכה לֹא ַתעֲ ׂש ּו"!
והכתיב )ש,כט(ָ " :כל ְמלָ ָ
אלא לאו  אקניבת ירק?
שמע מינה.

וליתקע,
כי היכי דלידעי דשרי בקניבת ירק מ המנחה ולמעלה!?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לפי שאי דוחי שבות להתיר.
ו¯· ˘˘˙כ ·¯ È„È‡ ·¯„ ‰Èאמר:
שבות קרובה  התירו,
שבות רחוקה  לא התירו.

5

דף קטו.

תניא כוותיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
קטו.יו הכיפורי שחל להיות בשבת 
מותר בקניבת ירק,
וכ ,היוכג מפצעי באגוזי ,ומפרכסי ברימוני,
מ המנחה ולמעלה,
מפני עגמת נפש.

בזימנא קריי ואמר אביי הא סימ דנברשת לשאר עמא שיקראו ק''ש בעונתה
וליתקע .בי לר''ע בי לרבי ישמעאל לאודעי דקל הוא משבת דיוה''כ שרי
בקניבת ירק תלוש לנתק העלי מ הקלחי כדי להשוות שיהו מוכני לחתכ
ולפרמ דאמרינ לקמ דשרי משו דהוי עינוי שרואה ומזמ ואינו אוכל:
 .‰·È˜ 1כי ההיא דכלל גדול )לעיל עג (:האי מא דקניב סילקא אלא דהת
במחובר והכא בתלוש:
 .¯È˙‰Ï ˙Â·˘ ÔÈÁÂ„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 2תקיעת שופר שבות הוא וקאמרת דלידחיה
להודיע היתר בקניבת ירק אי דוחי שבות להתיר אלא לאסור כגו יו''ט שחל
להיות בע''ש תוקעי להבטיל ולהבדיל:
 .¯È˙‰Ï ˙Â·˘ ÔÈÁÂ„ ÌÏÂÚÏ ¯Ó‡ È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ˙˘˘ ·¯Â 3אי הוה מיבעי' ל
היתרא האידנא אבל השתא דלא מיבעי ל קניבת ירק ביוה''כ שחל להיות בע''ש
שהרי בשבת לא יבשלו ולא תהא תקיעה זו אלא להודיענו היתר בשנה אחרת
שיחול יה''כ באמצע שבת לא התירו:
 .‰·Â¯˜ ˙Â·˘ 4כלומר דחיוב שבות התירו לצור ,דבר קרוב ולא לצור ,דבר
רחוק:
 .ÔÈÚ˜Â˙ 5להבטיל את הע ממלאכה המותרת ביו''ט כגו אוכל נפש ולהבדיל
בי הקודש ובי החול:
 .ÔÈÏÈ„·Ó ‡ÏÂ 6בתפלה ועל הכוס דלא תקנו לומר הבדלה אלא ביציאת קודש
ובכניסת חול ולא בכניסת קדש וביציאת חול דהת שיי ,לקדושי יומא וקדוש
יו שמקדשי על היי הוי היכירא דיליה:
 .˙·˘ È‡ˆÂÓ 7וא חל יו''ט במוצאי שבת מבדילי בתפלה ועל הכוס המבדיל
בי קודש לקודש מפני שהקודש חמור יוצא ונכנס קל:
 .ÔÈÚ˜Â˙ ‡ÏÂ 8מבעוד יו להבטיל ולהבדיל דהא היוצא חמור והיו לא עשו
שו מלאכה:
 .È‡Ó‡Â 9אי ס''ד דוחי שבות להתיר לצור ,דבר קרוב יתקע משחשיכה לידע
דשרי בשחיטה לאלתר:
 .˜¯È ˙·È˜· ¯ÂÒ‡ 10ולא מבעי בשבת דעלמא דאסור משו שבות דקטרח
משבת לחול אלא אפילו האידנא דיש כא עינוי דהא בשאר יוה''כ ששאר שבות
אסור זה מותר השתא דחל בשבת לא שרו רבנ :

*

16

דבי ¯·  ‰„Â‰Èמקנבי כרבא.
דבי ¯· ‰גרדי קארי.
כיו דחזא דהוו קא מחרפי,
אמר להו:
אתא איגרתא ממערבא משמיה ד¯· ÔÁÂÈ Èדאסיר.
17

18
1

רש"י

 .Ï''˙ 'ÂÎ ‡˙ ‡Ó ·¯ ¯Ó‡ 11בשבת בראשית שבתו שבת קדש ושבתו
משמע שבות:
 .È‡ÓÏÂ 12באיזה קניבה אסר ל קרא:
 .‰Î‡ÏÓ· ‡ÓÈÏÈ‡ 13כגו מחובר:
 .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰˘Ú˙ ‡Ï ·È˙Î ‡‰ 14והא תו למה לי:
 .˜¯È ˙·È˜Ï Â‡Ï ‡Ï‡ 15בעלמא בתלוש דמידי דלאו מלאכה קאי עליה בעשה
דשבתו שבות וכיו דמדאורייתא אסור בכל שבתות השנה הכא לא שרינ ליה
משו עגמת נפש למידחי איסור דאורייתא ובשאר יוה''כ שרי לעגמת נפש
ואע''ג דכתיב ביה נמי שבתו שבות לאו ממלאכה הוא אלא מכל דבר המעכב
מלהתענות מדסמכינ לוענית הכי דרשינ לה בפרק בתרא דיומא )עד (.לרחיצה
וסיכה ודומי לה:
 .˜¯È ˙·È˜· ¯˙ÂÓ 16דשבות לאו איסורא דאורייתא הוא אלא דרבנ והכא
משו עגמת נפש שמתק ואינו אוכל והרי קרוב לעינוי שרי ודווקא מ המנחה
ולמעלה שהוא שוא 2ומצפה לעת אכילה ואיכא עגמת נפש טפי:
 .ÈÙ¯ÁÓ ‡˜ ÈÂ‰„ ÈÊÁ„ ÔÂÈÎ 17מקדימי לפני המנחה דהשתא לאו עגמת נפש
הוא:
 .Â‰Ï ¯Ó‡ 18לאינשי ביתיה:
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ואלו קשרים

שטו

פרק חמשה עשר

שבת

הדרן עלך ואלו קשרים

רש"י
1

‡˙‡ ‡ .'ÂÎ ‡·¯ÚÓÓ ‡˙¯‚Èכי היכי דלקבלו מיניה:
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דף קטו.

כל כתבי הקדש

שטז

פרק ששה עשר שבת

פרק ששה עשר  -כל כתבי הקדש
משנה )א(:
כל כתבי הקדש מצילי אות מפני הדליקה,
בי שקורי בה ובי שאי קורי בה ;
וא2א על פי שכתובי בכל לשו טעוני גניזה;
ומפני מה אי קורי בה?
מפני ביטול בית המדרש.
2

1

4

3

6

5

7

דף קטו.

מאי לאו 
שקורי בה  נביאי;
ושאי קורי בה  כתובי;
א 2על פי שכתובי בכל לשו  דלא ניתנו לקרות בה ,
וקתני  מצילי ,
ותיובתא ד¯· ?!‡Â‰
אמר ל ‡Â‰ ·¯ ,
ותסברא? אימא סיפא:
טעוני גניזה;
השתא אצולי מצילינ  ,גניזה מיבעי?
אלא,
¯·  ‡Â‰מתר %לטעמיה,
ו¯·  ‡„ÒÁמתר %לטעמיה;
¯·  ‡Â‰מתר %לטעמיה 
בי שקורי בה  נביאי;
ובי שאי קורי בה  כתובי;
במה דברי אמורי? שכתובי בלשו הקדש,
אבל בכל לשו  אי מצילי ,
ואפילו הכי  גניזה בעו;
¯·  ‡„ÒÁמתר %לטעמיה 
בי שקורי בה  נביאי;
ובי שאי קורי בה  כתובי;
וא2ד על פי שכתובי בכל לשו  נמי מצילי ;
והכי קאמר  ומקק שלה טעוני גניזה.
12

גמרא:
איתמר:
היו כתובי תרגו או בכל לשו ,
¯·  ‡Â‰אמר:
אי מצילי אות מפני הדליקה;
ו¯·  ‡„ÒÁאמר:
מצילי אות מפני הדליקה.
אליבא דמא דאמר :ניתנו לקרות בה 
דכולי עלמא לא פליגי דמצילי ;
כי פליגי אליבא דמא דאמר :לא ניתנו לקרות בה 
¯·  ‡Â‰אמר :אי מצילי ,
דהא לא ניתנו לקרות בה ;
¯·  ‡„ÒÁאמר :מצילי ,
משו בזיו כתבי הקדש.
8

9

10

תנ )כא (:
כל כתבי הקדש מצילי אות מפני הדליקה,
בי שקורי בה ובי ב שאי קורי בה ,
וא2ג על פי שכתובי בכל לשו ;
11

רש"י

 .˘„˜‰ È·˙Î ÏÎ :'È˙Ó .˘„˜‰ È·˙Î ÏÎ - ¯˘Ú ‰˘˘ ˜¯Ù 1כגו תורה
נביאי וכתובי ולא תימא תורה לחוד הוא דשרי למיטרח ולאצולי ולא שאר
ספרי:
 .Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ 2כדקתני לקמ למבוי שאינו מפולש וטירחא בעלמא הוא דשרי
בה וחסרו עירוב כדמפרש בגמרא:
 .Ô‰· ÔÈ¯Â˜˘ ÔÈ· 3כגו נביאי שמפטירי בה בשבת בבית הכנסת:
 .Ô‰· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘ ÔÈ· 4כגו כתובי ורבינו הלוי אמר דאפי' יחידי אי קורי
בה כדקתני טעמא משו ביטול בית המדרש דמשכי לבא ובשבת היו דורשי
דרשה לבעלי בתי שעסוקי במלאכה כל ימות החול ובתו ,הדרשה היו מורי
לה הלכות איסור והיתר וטוב לה לשמוע מלקרות בכתובי:
 .ÔÂ˘Ï ÏÎ· ÔÈ·Â˙Î˘ Ù''Ú‡Â 5ואיכא למא דאמר לקמ לא ניתנו לקרות בה
מצילי אות :
 .‰ÊÈ‚ ÔÈÂÚË 6אסור להניח במקו הפקר ובגמרא מתר %לה ורבותי פירשו
דהאי בכל לשו דקאמר אכתובי קאי ולא אנביאי ומדומה אני מפני שמצינו
ביונת ב עוזיאל שאמרו תרגו ה מפרשי כ ,ואני אומר א 2בנביאי א אמר
יונת לא כתבו ולא ניתנו ליכתב והכי מפרש במסכת מגילה )ט (.ומא דאסר
בכולהו אסר בר מס''ת יוונית משו מעשה דתלמי המל ,ולא מפליג הת בי
נביאי לכתובי:
 .˘¯„Ó‰ ˙È· ÏÂË· ÈÙÓ 7שהיה קבוע בשבת כדפרישית לעיל:
 .ÌÂ‚¯˙ ÔÈ·Â˙Î ÂÈ‰ ¯Ó˙È‡ :'Ó‚ 8אכתובי קאמר ול''נ אכל כתבי הקדש קאי:
 .Ô‰· ˙Â¯˜Ï Â˙È ¯Ó‡„ Ô‡Ó„ ‡·ÈÏ‡ 9מותר לקרות בכתבי הקדש הכתובי
בכל לשו במסכת מגילה )ח (:ואי בי ספרי' ותפילי ומזוזות אלא שהספרי
נכתבי בכל לשו :
) .Â˙È ‡Ï 10רב גמליאל( פליג עלה ואמר א 2ספרי לא התירו שיכתבו אלא
יוונית:

13

14

מיתיבי:
היו כתובי תרגו ובכלה לשו ,
מצילי אות מפני הדליקה;
תיובתא ד¯· ?!‡Â‰
אמר ל ‡Â‰ ·¯ ,
האי תנא סבר ניתנו לקרות בה .
תא שמע:
היו כתובי גיפטית ,מדית ,עיברית ,עילמית ,יוונית,
א 2על פי שלא ניתנו לקרות בה 
מצילי אות מפני הדליקה;
תיובתא ד¯· ?!‡Â‰
אמר ל ‡Â‰ ·¯ ,
15

רש"י

 .ÔÂ˘Ï ÏÎ· ÔÈ·Â˙Î˘ Ù''Ú‡Â 11ולא ניתנו לקרות דמדקאמר א 2על פי מכלל
דלא ניתנו לקרות בה דאי ניתנו מאי גריעותייהו:
 .‡ÙÈÒ ‡ÓÈ‡ 12לדיד ,דאמרת אע''פ שכתובי בכל לשו אמצילי קאי אימא
סיפא על כרחי ,מילתא באנפיה נפשיה הוא וטעוני גניזה בחול פשיטא השתא
בשבת מצילינ להו גניזה בחול מיבעיא:
 .‰ÊÈ‚ ÂÚ· ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡Â 13ודקתני ואע''פ שכתובי בכל לשו לאו אהצלה קאי
אלא אטעוני גניזה והכי קאמר א 2על פי שכתובי בכל לשו ובשבת אי
מצילי אות בחול מיהא טעוני גניזה:
 .Ì‰Ï˘ ˜˜ÓÂ 14א בלו ונעשו רקבו א 2המקק רקבובית של אכילת התולעי
טעוני גניזה:
 .˙È¯·Ú 15כתב של עבר הנהר:
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כל כתבי הקדש

שיז

פרק ששה עשר שבת

תנאי היא,
דתניא:
היו כתובי תרגו ובכל לשו 
מצילי אות מפני הדליקה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אי מצילי אות מפני הדליקה;
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
מעשה באבא ,‡˙ÙÏÁ
שהל ,אצל ¯· È·È¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôלטבריא,
ו
ומצאו שהיה יושב על שלחנו של ¯·,ÛÈÊ‰ Ô· ÔÁÂÈ È
ובידו ספר איוב תרגו ,והוא קורא בו,
אמר לו:
זכור אני ב¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôאבי אבי,,
שהיה עומד על גב מעלה בהר הבית,
והביאו לפניו ספר איוב תרגו,
ואמר לבנאי :שקעהו תחת הנדב!,
א 2הוא צוה עליו וגנזו;
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
עריבה של טיט כפו עליו;
אמר ¯·:È
שתי תשובות בדבר 
חדא  וכי טיט בהר הבית מני ?
ועוד  וכי מותר לאבד ביד?
אלא,
מניח במקו התורפה ,וה מרקיבי מאליה .
קטו:מא תנאי? *
אילימא  ˙‡ ˜ ‡Óו¯·Èז ;ÈÒÂÈ
ודילמא בהא קמיפלגי 
מר סבר  ניתנו לקרות בה ,
ומר סבר  לא ניתנו לקרות בה !
אלא  ¯· ÈÒÂÈ Èו˙‡ „‚.˙ÈËÙÈ
1

2

דף קטו:

ומעניינות הרבה שבתורה 
אי מצילי אות מפני הדליקה,
אלא נשרפי במקומ ה ואזכרותיה .
מכא אמרו:
כותבי ברכות כשורפי תורה.
מעשה באחד שהיה כותב בציד ,
באו והודיעו את ¯·,Ï‡ÚÓ˘È È
והל Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ,לבודקו.
כשהיה עולה בסול הרגיש בו,
נטל טומוס של ברכות ושקע בספל של מי.
ובלשו הזה אמר לו ¯·:Ï‡ÚÓ˘È È
גדול עונש האחרו מ הראשו .
12

13

14

15

16

3

4

5

6

7

8

9

10

תנו רבנ :
הברכות והקמיעי ,
א 2על פי שיש בה אותיות של ש,

בעא מיניה ריש גלותא מ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
היו כתובי בס בסיקראח בקומוס ובקנקנתו,
מצילי ט אות מפני הדליקה,
או אי מצילי ?
תיבעי למא דאמר :מצילי ,
תיבעי למא דאמר :אי מצילי ;
תיבעי למא דאמר :אי מצילי 
הני מילי  היכא דכתיבי תרגו ובכל לשו ,
אבל הכא  דכתיבי בלשו הקדש  מצילי ;
או דילמא אפילו למא דאמר :מצילי 
הני מילי  היכא דכתיבי בדיו ,דמיקיי,
אבל הכא  כיו דלא מיקיי  לא?
אמר ליה :אי מצילי .
והא ¯·  ‡ÂÓ‰תנא :מצילי !?
אמר ליה :אי תניא  תניא.
מאי תניא?
אמר ¯· ‡˘:È
כדתניא:
אי בי ספרי למגילה אלא שהספרי נכתבי בכל לשו ,
ומגילה עד שתהא כתובה אשורית ,על הספר ובדיו.
17

18

19

20

21

22

11

בעא מיניה ¯·  ·ÂÏÁ ¯· ‡Â‰מ¯· :ÔÓÁ
ספר תורה שאי בו ללקט שמוני וחמש אותיות,
23

1

רש"י

 .‡˙ÙÏÁ ‡·‡ 1אבא של רבי יוסי חלפתא שמו:
 .È·È¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ 2לא שהיה בנו של רבי אלא אד גדול קרי בריבי:
 .ÍÈ·‡ È·‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ 3הוא רב גמליאל הזק ורב גמליאל שהיה בדורו של
חלפתא הוא אבי אביו של רבינו הקדוש:
 .˙È·‰ ¯‰· ‰ÏÚÓ ·‚ 4שבהר הבית היו מעלות כשהוא הול ,וגבוה כדתנ
במסכת מדות )פ''ב מ''ג(:
 .Í·„ 5שורת אבני הבני :
 .ÔÈÓ ˙È·‰ ¯‰· ËÈË 6וכי בטיט היו בוני והלא בטרכסיד היו בוני חול וסיד
מעורבי וטיט לא הוי אלא עפר ומי:
 .‰Ù¯Â˙‰ 7גלוי והפקר:
 .È‡˙ Ô‡Ó 8דקאמר רב הונא לעיל תנאי היא מא מהני תנאי קאי כרב חסדא
ומא כרב הונא:
 .˜''˙ ‡ÓÈÏÈ‡ 9כרב חסדא ור' יוסי כרב הונא:
 .‡ÓÏÈ„ 10טעמא דת''ק משו דקסבר ניתנו לקרות בה ונהי דר' יוסי קאי כרב
הונא מיהו כרב חסדא לא קאי ולא חד דהא רב חסדא אפי' למ''ד לא ניתנו קאמר
מצילי :
 .˙ÂÎ¯·‰ 11מטבע ברכות שטבעו חכמי כגו י''ח ושאר ברכות:

רש"י

 .‰·¯‰ ˙ÂÈÈÚÓÂ 12מפרשיות שהיו כותבי בקמיעי פסוקי ללחש כגו כל
המחלה וכגו לא תירא מפחד לילה:
 .ÔÓÂ˜Ó· ÔÈÙ¯˘ 13א נפלה דליקה בשבת:
 .‰¯Â˙ ÈÙ¯Â˘Î 14שהרי לא יציל בשבת:
 .Â˜„Â·Ï 15א אמת היה הדבר:
 .ÒÂÓÂË 16קבוצות קונטריסי:
 .ÔÈ·Â˙Î ÂÈ‰ 17תורה נביאי וכתובי:
 .„''ÓÏ ÈÚ·È˙ 18בנכתבי בכל לשו מצילי תיבעי למ''ד אי מצילי :
 .ÌÈÈ˜ÈÓ ‡Ï„ 19אי מתקיי כדיו:
 .‡˙ ‡ÂÓ‰ ·¯ ‡‰ 20מצילי :
 .‡È˙ È‡Ó 21היכא תניא:
 22מדקאמר מגילה בדיו וקתני דהוא מ הדברי שבי ספרי למגילה ש''מ
שאר ספרי נכתבי בס ובסיקרא:
 .·ÂÏÁ ¯· 23ש אד:
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שיח

כגו פרשת "וַ יְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן" )במדבר י,להלו( 
מצילי אותה מפני הדליקה,
או אי מצילי ?
אמר ליה:
ותיבעי ל ,פרשת "וַ יְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן" גופה!
היכא דחסר פרשת "וַ יְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן" י לא קמיבעיא לי,
דכיו דאית ביה הזכרות,
א 2על גב דלית ביה שמוני וחמש אותיות  מצילי ;
כי קא מיבעיא לי  ספר תורה שאי בו ללקט,
מאי?
אמר ליה :אי מצילי .

דף קטז.

פרק ששה עשר שבת

2

תנו רבנ :

43

5

6

ֹאמר מ ׁ ֶֹשה" )במדבר י,להלו(,
"וַ יְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן וַ ּי ֶ
פרשה זו עשה לה הקדוש ברו ,הוא 
סימניות מלמעלה ולמטה,
קטז.לומר * שאי זה מקומה;
¯· Èאומר:
לא מ הש הוא זה,
אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו.

איתיביה:
תרגו שכתבו מקרא ,ומקרא שכתבו תרגו,
וכתב עברית 
מצילי מפני הדליקה;
ואי צרי ,לומר תרגו שבעזרא ושבדניאל ושבתורה.
תרגו שבתורה מאי ניהו?
"יְ גַ ר ָ ׂשהֲ ד ּו ָתא" )בראשית לא,מז(;
וא 2על גב דלית בה שמוני וחמש אותיות!?
כי תניא ההיא  להשלי.
987

10

איבעיא להו:
הני שמוני וחמש אותיות,
מכונסות או מפוזרות?
¯·  ‡Â‰אמר :מכונסות;
¯·  ‡„ÒÁאמר :אפילו מפוזרות.
מיתיבי:
ספר תורה שבלה,
א יש בו ללקט שמוני וחמש אותיות,
כגו פרשת "וַ יְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן"  מצילי ,
וא לאו  אי מצילי ;
תיובתא ד¯· ?!‡Â‰
תרגמה ¯·  ‡„ÒÁאליבא ד¯·  ‡Â‰
בתיבות.
11

13

14

15

16

כמא אזלא הא דאמר ¯·ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èיא אמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
יה ׁ ִש ְב ָעה" )משלי ט,א( 
" ָח ְצ ָבה ַע ּמ ּו ֶד ָ
אלו שבעה ספרי תורה?
כמא ? כ¯·.È
17

מא תנא דפליג עליה ד¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô·¯ ?Èהוא,
דתניא:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
עתידה פרשה זו שתיעקר מכא ותכתב במקומה,
ולמה כתבה כא ?
כדי להפסיק בי פורענות ראשונה לפורענות שנייה.
פורענות שנייה מאי היא?
"וַ יְ ִהי ָה ָעם ְּכ ִמ ְתאֹנְ נִ ים" )במדבר יא,א(.
פורענות ראשונה?
"וַ ִּי ְסע ּו ֵמ ַהר יְ הֹוָ ה" )ש י,לג(,
ואמר ¯· :‡ÈÁ È·¯· ‡ÓÁ Èשסרו מאחרי יי.
והיכ מקומה?
אמר ¯· ‡˘:È
בדגלי.
18

19

איבעיא להו:
הגליוני של ספר תורה מצילי אות מפני הדליקה,
או אי מצילי אות מפני הדליקה?
20

12

רש"י
רש"י

 .˙ÂÈ˙Â‡ ‰''Ù 1זהו שיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו:
 .ÔÂ¯‡‰ ÚÂÒ· È‰ÈÂ ˙˘¯Ù ÔÂ‚Î 2שהוא ספר לעצמו כדלקמ ויש בה פ''ה
אותיות:
 .Ë˜ÏÏ 3שנשארת כא תיבה ובמקו אחר תיבה:
 .Â‰Ó 4להציל :
 .‰ÙÂ‚ ÔÂ¯‡‰ ÚÂÒ· È‰ÈÂ ˙˘¯Ù ÍÏ ÈÚ·È˙Â 5שנכתבה לבדה וחסרה אות מהו
להצילה:
 .ËÂ˜ÏÏ È„Î Â· ÔÈ‡˘ 6ובאותו ליקוט עצמו ליכא אזכרות:
7
˙¯‚ .‰¯Â˙·˘ ÌÂיגר שהדותא ושבנביאי כגו כדנא תימרו להו )ירמיהו י(
שכתבו מקרא ]א''נ[ התרגו שבעזרא כתבו מקרא:
 .˙È¯·Ú ·˙Î 8אותיות גדולות ה ואי דומות לכתב אשורית א 2ע''פ שכתובי
בלשו הקדש אלא שכתב האותיות משונות:
 .‰¯Â˙·˘Â Ï‡È„·˘Â ‡¯ÊÚ·˘ ÌÂ‚¯˙ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â 9שכתבו תרגו
כהלכתו:
 .ÌÈÏ˘‰Ï 10א היה בו כדי ללקט ותרגו זו משלימו מצטר 2ומצילי בשבילו:
 .‡Â‰ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ 11דמדקתני ללקט מכלל דמפוזרות נינהו:

 .˙Â·È˙· 12הא דקתני ללקט דמשמע מפוזרות לא ללקט אות ואות לבד אלא
ללקט תיבה שלימה תיבה כא ותיבה כא עד פ''ה אותיות וכי פלגיני באותיות
המפוזרות:
 .‰ËÓÏÓÂ ‰ÏÚÓÏÓ ˙ÂÈÓÈÒ ‰Ï ‰˘Ú 13להבדיל' מ הסמוכות לה:
 .‰ËÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ 14בתחלה ובסו 2ויהי בנסוע הארו :
 .‰ÓÂ˜Ó ‰Ê ÔÈ‡˘ 15שאינה ראויה לכא דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל
מינה אלא בדגלי היתה ראויה ליכתב בפרשת במדבר סיני:
 .‰Ê ‡Â‰ Ì˘‰ ÔÓ ‡Ï 16לא זה הש של טעמי הסימניות דמקומה הוא דפרשה
זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני איירי כדכתיב לעיל מיניה ויהי בחדש השני
בשנה השנית בעשרי לחדש נעלה הענ וגו':
 .‰¯Â˙ È¯ÙÒ 'Ê 17דפרשה זו ספר לעצמו נמצא שלמעלה ספר לעצמו ]ושלמטה
ספר לעצמו[ הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק לג' ספרי:
 .ÂÊ ‰˘¯Ù ‰„È˙Ú 18לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלי ולא ידאגו לפורענות
ויצר הרע בטל:
 .'‰ È¯Á‡Ó 19בתו ,ג' ימי למסע התאוו האספסו 2תאוה להתרע על הבשר
כדי למרוד בהקב''ה:
 .ÔÈÂÈÏ‚‰ 20קלפי חלקי וקס''ד השתא דבכל צדדי שיהו חלקי קמיבעיא
ליה כגו חלק שלמעלה ושלמטה ושנמחק כתבו ונעשה חלק:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל כתבי הקדש

שיט

פרק ששה עשר שבת

תא שמע:
ספר תורה שבלה,
א יש בו ללקט שמוני וחמש אותיות,
כגו פרשת "וַ יְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן"  מצילי ,
וא לאו  אי מצילי ,
ואמאי? תיפוק ליה משו גיליו דידיה!
בלה שאני.
1

תא שמע:
ספר תורה שנמחק,
א יש בו ללקט שמוני וחמש אותיות,
כגו פרשת "וַ יְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן"  מצילי ,
וא לאו  אי מצילי ;
ואמאי? תיפוק ליה משו גיליו דידיה!
מקו הכתב לא קמיבעיא לי,
דכי קדוש  אגב כתב הוא דקדוש,
אזל כתב  אזלא לה קדושתיה;
כי קמיבעיא לי  של מעלה ושל מטה,
שבי פרשה לפרשה ,שבי ד 2לד,2
שבתחלת הספר שבסו 2הספר.
ותיפוק ליה משו ההוא!?
דגייז ושדי.
2

4

3

5

6

תא שמע:
הגליוני של מעלה ושל מטה,
שבי פרשה לפרשה ,שבי ד 2לד,2
שבתחלת הספר שבסו 2הספר 
מטמאי את הידי?
דילמא אגב ספר תורה שאני.

מאי לאו  גליוני דספר תורה?
לא ,גליוני דספרי מיני .
השתא ספרי מיני גופייהו אי מצילי ,
גליוני מבעיא?
הכי קאמר  וספרי מיני הרי ה כגליוני.
11

12

גופא:
הגליוני וספרי מיני אי מצילי אות מפני הדליקה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
בחול ,קודר את האזכרות שבה וגונז  ,והשאר שורפ ;
אמר ¯· :ÔÂÙ¯Ë Èאקפח את בני!
שא יבאו לידי שאני אשרו 2אות ואת האזכרות שבה !
שאפילו אד רוד 2אחריו להורגו ,ונחש ר %להכישו 
נכנס לבית עבודה זרה,
ואי נכנס לבתיה של אלו,
שהללו  מכירי וכופרי ,
והללו  אי מכירי וכופרי !
ועליה הכתוב אומר )ישעיהו נז,ח(:
רונ ְֵך"!
ש ְמ ְּת זִ ְכ ֹ
"וְ ַא ַחר ַה ֶּדלֶ ת וְ ַה ְּמז ּוזָ ה ַ ׂ
אמר ¯· :Ï‡ÚÓ˘È Èקל וחומר,
ומה לעשות שלו בי איש לאשתו אמרה תורה:
שמי שנכתב בקדושה ימחה על המי,
הללו שמטילי קנאה ואיבה ותחרות,
בי ישראל לאביה שבשמי,
על אחת כמה וכמה!
ועליה אמר דוד )תהלי קלט,כאכב(:
יג

13

14

15

16

קו ְמ ֶמ ָ
שנְ ֶא ָ
קו ָטט,
יך ֶא ְת ֹ
שנָ א ּו ִב ְת ֹ
"הֲ ֹ
יך יְ הֹוָ ה ֶא ְ ׂ
לוא ְמ ַ ׂ

7

8

9

אויְ ִבים ָהי ּו לִ י";
ֵאתים לְ ֹ
שנ ִ
שנְ ָאה ְ ׂ
ּ ַת ְכלִ ית ִ ׂ
וכש שאי מצילי אות מפני הדליקה,
כ ,אי מצילי אות 
לא מ המפולת ,ולא מ המי ,ולא מדבר המאבד .
17

תא שמע:
הגליוני וספרי מיני אי מצילי אות מפני הדליקה,
אלא נשרפי במקומ ה ואזכרותיה ;
יב

דף קטז.

10

בעי מיניה  ÔÈÁ ¯· ÛÒÂÈמ¯·:Â‰·‡ È
הני ספרי דבי אביד ,
מצילי אות מפני הדליקה,
או אי מצילי ?
אי ולאו ורפיא בידיה.
18

רש"י

 .È‡˘ ‰Ï· 1דכיו שבלה א 2הגליו בטל וכי מיבעיא ליה שהגליוני קיימי
אלא שהכתב הל:,
 .‰È„È„ ÔÂÈÏ‚ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â 2דהיינו כל הספר תורה:
 .·˙Î‰ ÌÂ˜Ó 3שנמחק:
 .ÈÏ ‡ÈÚ·Ó ‡Ï 4דודאי מיגרע גרע דכי קדיש מעיקרא לאו לש גליו חלק
קדיש אלא אדעתא דכתב וכיו דאזל ליה כתב פקע מקדושתיה:
 .‰ËÓÂ ‰ÏÚÓ Ï˘ 5דמתחלה לש חלק קדיש והשתא כשנמחק כתב הספר .נמי
חלק הוא:
 6ה''ג  .È„˘Â ÊÈÈ‚„ ‡Â‰‰ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Âוהכי פירושא ותיפוק לי' דאע''ג
דאי בו כדי ללקט פ''ה אותיות הוה ליה למיתני בברייתא מצילי משו ההוא
ריוח של מעלה ומטה אלא לאו פשוט מיניה דאי מצילי ומשני דגייז ושדי
שנחתכו הגליוני ולא נשתייר בו אלא מקו הכתב:
 .¯ÙÒ‰ ÛÂÒ·˘Â ¯ÙÒ‰ ˙ÏÁ˙·˘ 7שכול היו כתובי כמגילה כס''ת ואמרי'
בב''ב בפ''ק )יג (:ראשו כדי לגול עמוד סופו כדי לגול היק 2להקי 2כל הכר:,
 .ÌÈ„È‰ ˙‡ ‡ÓËÓ 8א נגע בו ונגע בתרומה פוסלה דמגזירת י''ח דבר היא
)לעיל יד:(.
 .˙''Ò ·‚‡ ‡ÓÏÈ„ 9שלא נמחק כתב הספר אלא כולו קיי וזה נגע בגליוני וכי
מבעיא ל בנמחק הספר ואי כא קדושה אלא משו גליו ששמשו בעודו קיי:
 .ÔÈÈÓ È¯ÙÒ 10משומדי ^ לע''ז וכתבו לה תורה נביאי כתובי כתב אשורית
ולשו הקודש:

19

¯· לא אזיל לבי אביד  ,וכל שכ לבי נצרפי;
1

רש"י

 .ÔÈÏÈˆÓ Â‰ÈÈÙÂ‚ ÔÈÈÓ‰ È¯ÙÒÂ 11בתמיה:
 .ÌÈÂÈÏ‚Î Ô‰ È¯‰ ^ÔÈÈÓ È¯ÙÒ 12כקלפי חלקי שלא נכתב בה מעול:
 .¯„Â˜ 13חות ,חתיכות הקל 2מקו הש:
 .Â‚¯Â‰Ï Ì„‡ Û„Â¯ 'ÈÙ‡˘ 14על עצמו קאמר:
 .ÂÏÏ‰˘ 15גוי^ העובדי ע''ז אינ מכירי שהרי בכ ,גדלו וכ ,למדו
אבות:
 .ÍÂ¯ÎÊ ˙Ó˘ ‰ÊÂÊÓ‰Â ˙Ï„‰ ¯Á‡Â 16זכרו הוא ביד ,ואינה שכחה ל ,אלא
שהשלכת אותי אחרי הדלת:
 .Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ ÍÎ 17אפי' בחול:
 .Ô„È·‡ È·„ 18ספרי שכתבו לה הגלחי'^ להתווכח ע ישראל ומקו
שמתווכחי ש קרי ליה בי אביד :
 .‡ÏÂ ÔÈ‡ 19זימני אמר ליה אי זימני א''ל לא:
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שכ

דף קטז:

פרק ששה עשר שבת

˘ Ï‡ÂÓלבי נצרפי לא אזיל ,לבי אביד אזיל.

אתא חמרא ובטש לשרגא!

אמרו ליה ל¯·‡:
מאי טעמא לא אתית לבי אביד ?
אמר להו :דיקלא פלניא איכא באורחא ,וקשי לי.
ניעקריה.
דוכתיה קשי לי.
מר בר יוס 2אמר:
אנא מינייהו אנא ,ולא מסתפינא מינייהו.
זימנא חדא אזיל ,בעו לסכוניה.

ומפני מה אין קורין כו'.
אמר ¯·:
לא שנו אלא בזמ בית המדרש,
אבל שלא בזמ בית המדרש  קורי .
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
אפילו שלא בזמ בית המדרש אי קורי .

2

3

12

13

4

¯· ¯È‡Ó Èקרייד ליה או גליו ,
טז
¯· ÔÁÂÈ Èקרי ליה עו גליו .
5

טו

איני?
והא נהרדעא אתריה ד˘ Ï‡ÂÓהוה,
ובנהרדעא פסקי סידרא בכתובי במנחתא דשבתא!?
14

אימא שלו דביתהו ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
אחתיה ד¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôהואי,
קטז:הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה* ,
דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא.
בעו לאחוכי ביה;
אעיילא ליה אימא שלויז שרגא דדהבא,
ואזלאיח לקמיה.
אמרה ליה :בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי.
אמר להו :פלוגו.
אמר ליה :כתיב ל  :במקו ברא ברתא לא תירות.
אמר ליה:
מ יומא דגליתו מארעכו ,
יט
איתנטלית אוריתא דמשה מנכו ,
כ
ואיתיהיבת לכו אוריתא דעו גיליו ,
וכתיב ביה :ברא וברתא כחדא ירתו .
למחר הדר עייל ליה איהו חמרא לובא.
כא
אמר להו :שפילית לסיפיה דעו גיליו ,
כג
וכתיבכב ביה :אנא עו גליו ;
לא למיפחת מ אורייתא דמשה אתיתי,
ולא לאוספי על אורייתא דמשה אתיתי,
וכתיב ביה :במקו ברא ברתא לא תירות.
אמרה ליה :נהור נהורי ,כשרגא!
אמר ליה ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
6

7

8

9

10

11

אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
אמר ¯·:
לא שנו אלא במקו בית המדרש,
אבל שלא במקו בית המדרש  קורי ;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
בי במקו בית המדרש ,בי שלא במקו בית המדרש,
בזמ בית המדרש  אי קורי ,
שלא בזמ בית המדרש  קורי .
ואזדא ˘ Ï‡ÂÓלטעמיה,
דבנהרדעא פסקי סידרא דכתובי במנחתא דשבתא.
15

16

¯· ‡˘ Èאמר:
לעול כדאמר מעיקרא,
ו˘ Ï‡ÂÓכ¯·,‰ÈÓÁ È
דתניא:
א 2על פי שאמרו כתבי הקדש אי קורי בה 
אבל שוני בה ודורשי בה ;
נצר ,לפסוק  מביא ורואה בו;
אמר ¯·:‰ÈÓÁ È
מפני מה אמרו:
כתבי הקדש אי קורי בה ?
כדי שיאמרו:
בכתבי הקדש אי קורי ,
18

17

19

רש"י
רש"י

 .ÈÙ¯ˆ È·Ï 1ע''ז וכ ,שמה:
 .ÈÏ ‰˘˜Â 2ששורש נעשו גבשושית ולדחות בקש בא:
 .‰È˙ÎÂ„ ÈÏ ‰˘˜ ‰È¯˜ÚÈ ‰ÈÏ È¯Ó‡ 3שתהא ש גומא אי נמי נסיתיו וקשה לי
ריחו וכל זה שהיו מתייראי רב ורבא מלכת לבי אביד שמא מתו ,שיתווכחו
יעמדו עליה ויהרגו:
 .‡‡ Â‰ÈÈÈÓ 4מכירי ה:
 .È¯˜ Ó"¯ 5לספרי המיני או גליו לפי שה קורי אות אונגילא^
 .‡ÙÂÒÂÏÈÙ 6מי :
 .‡„ÁÂ˘ Ï·˜Ó ‡Ï„ ‡Ó˘ ÏÈ˜˘ ‰Â‰„ 7היה מוציא עליו ש שאינו מקבל
שוחד מבעלי דיני הבאי לפניו והיה מקבלו בסתר:
 .Ï''‡ 8פילוסופא לר''ג מיומא דגליתו כו':
 .˙ÈÏÈÙ˘ 9כל סו 2הדבר הוא תחתית שלו ושיי ,למימר שפילית לסיפיה:
 .‡‚¯˘Î Í¯Â‰ ¯Â‰ 10הנהר אור ,כשרגא רמזה שנתנה לו מנורה בשוחד:

 .‡˘Ë·Â ‡¯ÓÁ ‡˙‡ ‚''¯ ÂÏ ¯Ó‡ 11דחפתו לאר %כלומר אני נצחתי בשוחד
]והכל כדי שישמעו המתאספי ש נבלותו ומי הוא[:
 .˘¯„Ó‰ ˙È· ÔÓÊ· 12קוד אכילה היו דורשי:
 .˘¯„Ó‰ ˙È· ÔÓÊ· ‡Ï˘ 13לאחר אכילה לא דרשו משו שכרות:
] .ÌÈ·Â˙Î· ‡¯„Ò È˜ÒÙ 14היו רגילי לקרא בבהמ''ד פרשה בכתובי[:
 .„''Ó‰·· ÌÂ˜Ó· 15שהחכ דורש דהיינו בבהמ''ד אבל בעלמא קורי :
 .ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡ „''Ó‰· ÔÓÊ· 'ÂÎ „''Ó‰· ÌÂ˜Ó· ÔÈ· 16לפי שמבטלו מליל ,אצל
הדורש אבל שלא בזמ בהמ''ד כגו לאחר אכילה קורי :
 .Ï‡ÂÓ˘Â 17דאמר לעיל אפילו לאחר אכילה אי קורי :
 .‰ÈÓÁ '¯Î 18אמרה למילתיה דלית ליה טעמא דאי קורי משו בטול אלא
כדי שיאמרו קל וחומר לשטרי הדיוטות ומיהו שמואל הנהיג במקומו כדברי
חכמי דמתני' דאמרי טעמא )דמתני'( משו ביטול תורה הלכ ,לאחר אכילה
דליכא דרשה קורי :
 .Ô‰· ÔÈÂ˘ 19כגו מדרש שה''ש וקהלת:
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שכא

דף קיז.

פרק ששה עשר שבת
אמר ¯· :Ô˙ ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
משו נימי .

וכל שכ בשטרי הדיוטות.
1

9

משנה )א(:
מצילי תיק הספר ע הספר,
ותיק התפילי ע התפילי ,
וא 2על פי שיש בתוכ מעות.
ולהיכ מצילי אות ?
למבוי שאינו מפולש;
· ‡¯È˙· Ôאומר :א 2למפולש.

אמר ¯·  ‡„ÒÁאמר :‡·˜ÂÚ ¯Ó
מאי אהדרו ליה חברייא
ל¯·?‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È
הכי קאמרי ליה:
א מצילי תיק הספר ע הספר 
לא נפשיט את הפסח מעורו?
מי דמי?
הת  טלטול,
הכא  מלאכה!?
אמר ¯· ‡˘:È
בתרתי פליגי,
פליגי  בטלטול,
ופליגי  במלאכה;
והכי קאמרי ליה 
א מצילי תיק הספר ע הספר 
קיז .לא נטלטל עור אגב בשר? *
10

12

11

13

גמרא:
תנו רבנ :
ארבעה עשר שחל להיות בשבת,
מפשיטי את הפסח עד החזה,
דברי ¯·;‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È
ו ÌÈÓÎÁאומרי :מפשיטי את כולו.
בשלמא ל¯· ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È
דהא איתעביד ליה צור ,גבוה;
אלא ל¯· Ôמאי טעמא?
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
דאמר קרא )משלי טז,ד(ּ " :כֹל ּ ָפ ַעל יְ הֹוָ ה לַ ּ ַמעֲ נֵה ּו".
2

3

14

15

16

17

18

מי דמי?
הת  נעשה בסיס לדבר המותר,
הכא  נעשה בסיס לדבר האסור!?
אלא,
הכי קאמרי ליה 
א מצילי תיק של ספר ע הספר,
וא 2על פי שיש בתוכו מעות 
לא נטלטל עור אגב בשר?
19

20

והכא מאי "לַ ּ ַמעֲ נֵה ּו" איכא?
¯·  ÛÒÂÈאמר :שלא יסריח;
¯·‡ אמר :שלא יהו קדשי שמי מוטלי כנבלה.
4

מאי בינייהו?
איכא בינייהו דמנח אפתורא דדהבא;
אי נמי 
יומא דאסתנא.
5

מי דמי?

6

ו¯·,‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È
האי " ּכֹלכד ּ ָפ ַעל יְ הֹוָ ה לַ ּ ַמעֲ נֵה ּו" מאי עביד ליה?
שלא יוציא את האימורי קוד הפשטת העור.
מאי טעמא?
7

8

רש"י

 .˙ÂËÂÈ„‰ ^È¯Ë˘ 1כגו של חשבונות או איגרות השלוחות למצא חפ:%
 .‰ÊÁ‰ ^„Ú 2מתחיל מרגליו האחרוני עד החזה שיוכל להוציא אימורי
שהקטר חלביו דוחי שבת ותו לא מפשיט מידי עד אורתא דצור ,הדיוט הוא:
 .Â‰ÚÓÏ 3לכבודו:
 .ÁÈ¯ÒÈ ‡Ï˘ 4שהעור מחממו ומסריחו ואי זה כבודו להיות פרס אוכלי
שולחנו מגואל:
 .‡·‰„„ È¯Â˙Ù‡ 5שאינו מוטל בבזיו אבל לשמא יסריח חייש רב יוס 2ורבא
לא חייש עד אורתא:
 .‡˙Ò‡„ ‡ÓÂÈ 6רוח צפונית שהיא בינונית לא חמה ולא צנה כדאמרינ
ביבמות בפרק הערל )עב (.ואיזו רוח המסרחת רוח מזרחית בשעת החו
כדאמרינ בגיטי )לא (:אפילו שכבת זרע שבמעי אשה מסרחת בו דכתיב )הושע
יג( יבא קדי רוח ה' ממדבר עולה וגו' יש מפרשי יומא דאסתנא רוח דרומית
שהיא צוננת אמת שרוח דרומית צוננת אבל אסתנא על כרחי ,צפונית היא ונוחה
כדאמר בעלמא )עירובי סה (.צריכא שמעתא צילותא כיומא דאסתנא ורוח דרומית
היא בלשו ארמי יומא דשותא:
 .¯ÂÚ‰ ˙Ë˘Ù‰ Ì„Â˜ 7עד החזה:

רש"י

 .Ë''Ó 8עור לאימורי מאי קא עביד:
 .ÔÈÓÈ ÌÂ˘Ó 9של צמר הנדבקי באימורי :
 .‡ÈÈ¯·Á 10בני מחלוקתו:
 .ÔÈÏÈˆÓ Ì‡ 11בשבת:
 .¯ÙÒ‰ ÌÚ ˜È˙ 12ואע''פ שיש בתוכו מעות ומשו כבוד הספר שהוא צור,
גבוה עבדינ בהדיה הצלת מעות שה צור ,הדיוט:
 .ÁÒÙ‰ ˙‡ ËÈ˘Ù ‡Ï 13בתמיה משו צור ,גבוה לא שרי צור ,הדיוט בהדיה:
 .Ì˙‰ 14תיק ומעות דקמייתי ראיה מיניה טלטול בעלמא הוא:
 .‡Î‰ 15גבי פלוגתייהו דפסח דאיירי בה השתא מלאכה גמורה דהפשטה
מאבות מלאכות היא:
 .È‚ÈÏÙ È˙¯˙· 16גבי פסח פליגי בטלטולו דאסר רבי ישמעאל לטלטל ]הפסח[
אחר שהוציא אימוריו אפי' מחמה לצל משו עור דלאו בר טלטול הוא ולא דמי
לשלחי דאמר בבמה טומני )לעיל מט (.שמטלטלי אות דהת עור בהמה גסה
דחזי למישטחיה ולמיזגא עליה:
 .‰ÈÏ È¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â 17תשובה לעני טלטול:
 .¯˘· ·‚‡ ¯ÂÚ ÏËÏË ‡Ï 18דהוי נמי כבוד שמי דבשר דומיא דספר ומותר
לטלטלו מחמה לצל ואגב בשר יטלטלו עור המחובר בו:
 .ÈÓ„ ÈÓ 19תיק הספר נעשה בסיס לדבר המותר לטלטלו בלא שו דליקה
דספר בר טלטול הוא ולדבר האסור כגו מעות:
 .‡Î‰ 20האי עור נעשה בסיס לדבר שכולו אסור בטילטול שהבשר אסור
לטלטלו דלא חזי לאכילה עד אורתא דפסח אינו נאכל אלא בלילה וצלי ורבי
ישמעאל לית ליה כבוד שמי בנאכל להדיוט ואפילו הוי עור תורת כלי עליו
מיתסר משו דהוי בסיס לאיסור וכ''ש דהוא גופיה לאו בר טלטול הוא:
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כל כתבי הקדש

שכב

פרק ששה עשר שבת

הת  נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר,
הכא  כולו נעשה בסיס לדבר האסור!?
אלא,
הכי קאמרי ליה 
א מביאי תיק שיש בתוכו מעות מעלמא,
להציל בו ספר תורה 
לא נטלטל עור אגב בשר?

שלוש מחיצות ולחי אחד  זהו מבוי המפולש,
ותרוייהו אליבא ד¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
דתנ )עירובי א:ב(:
הכשר מבוי,
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :לחי וקורה;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :או לחי או קורה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :שני לחיי.
אמר ליה ¯·:‰
שלוש מחיצות ולחי אחד מפולש קרית ליה?
ועוד 
ל¯·  Ôנציל לתוכו אוכלי ומשקי !?
14

1

והיא גופה מנל ?
אילימא 
דמדהיכא דאית ביה מעותכה לא שדי להו,
איתויי נמי מייתינ ;
מי דמי?
הת  אדהכי והכי נפלה דליקה,
הכא  אדהכא והכי לישדינ !?

15

2

16

17

3

4

5

6

7

אלא אמר :È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó
לעול כדאמרינ מעיקרא,
ודקא קשיא ל,,
הכא  טלטול,
והכא  מלאכה,
כגו דלא קבעי ליה לעור.
והא ‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישיה ולא ימות!?
דשקיל ליה בברזי.
8

9

10

11

דף קיז:

אלא אמר ¯·:‰
שתי מחיצות ושני לחיי  זהו מבוי שאינו מפולש,
שתי מחיצות ולחי אחד  זהו מבוי המפולש,
ותרוייהו אליבא ד¯·,‰„Â‰È È
דתניא:
יתר על כ אמר ¯·:‰„Â‰È È
מי שיש לו שני בתי בשני צדי רשות הרבי 
עושה לחי מיכ  ,ולחי מיכ ,
או קורה מיכ  ,וקורה מיכ ,
ונושא ונות באמצע;
אמרו לו :אי מערבי רשות הרבי בכ.,
אמר ליה ‡·:ÈÈ
לדיד ,נמי,
קיז :ל¯·  Ôנציל לתוכו אוכלי ומשקי !? *
19

18

20

21

22

ולהיכן מצילין אותן וכו'.
היכי דמי מפולש ,היכי דמי שאינו מפולש?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
שלש מחיצות ושני לחיי  זהו מבוי שאינו מפולש,
12

13

רש"י

 .˙ÂÚÓ ÂÎÂ˙·˘ ˜È˙ ÔÈ‡È·Ó Ì‡ 1דהוי בסיס לדבר שכולו אסור ומניח בו ספר
להצילו ואינו צרי ,להשלי ,המעות כדמפרש ואזיל לא נטלטל עור אגב הבשר:
 .‰È· ˙È‡„ ‡ÎÈ‰„Ó„ ‡ÓÈ È‡ 2מעות ע הספר לא שדי להו לא מצרי ,ליה
תנא דיד למשדינהו כדקתני ואע''פ שיש בתוכו מעות:
 .ÔÈ˙ÈÈÓ ÈÓ ÈÈÂ˙È‡ 3מעלמא מאחת זוית הבית תיק ובתוכו מעות להניח בתוכו
ספר ולהציל:
 .ÈÓ„ ÈÓ 4היכא דהספר מונח ע המעות להיכא דהוא בא עכשיו להביאו ע
המעות ולתת בו ספר:
 .Ì˙‰ 5דספר ומעות בתוכו להכי לא מצרכינ ליה למישדינהו:
 .‰˜ÈÏ„ ‰ÏÙ ÈÎ‰Â ÈÎ‰„‡ ‡ÓÏÈ„ 6על הספר:
 .‡Î‰ 7אדמייתי ליה נישדינהו דר ,ביאתו:
 .‡¯˜ÈÚÓ ÔÈ¯Ó‡„Î 8דלא פליגי אלא בהפשטה ומייתי רבנ ראיה מתיק הספר
דמתני' דמצילי מעות אגב ספר צרכי הדיוט אגב צרכי גבוה הואיל וליכא שהות
למשדינהו וה''נ אגב צרכי גבוה דכל פעל ה' למענהו יפשיט:
 .¯ÂÚÏ ‰ÈÏ ÈÚ· ‡Ï„ 'ÂÎ ÍÏ ‡È˘˜„Â 9אינו צרי ,לו לעור ואינו מתכוי
להפשיט משו עור ולא דמי להפשט אילי ותחשי דמשכ :
 .˙ÂÓÈ ‡ÏÂ ‰È˘È¯ ˜ÈÒÙ· ‰„ÂÓ ˘''¯ ‡‰Â 10והכא אע''ג דלא מיכוי מיפשיט
הוא:
 .ÈÊ¯·· ‰ÈÏ ÏÈ˜˘„ 11בחתיכות דקות מפשיט וחות ,דאי דר ,הפשטה בכ,
ולאו מלאכה הוא אלא שבות:
 .ÌÈÈÁÏ È˘ 12לפתח שאי לו מחיצה:
 .˘ÏÂÙÓ ÂÈ‡˘ ÈÂ·Ó Â‰Ê 13כלומר מבוי הניתר בכל הלכותיו בי בעירוב בי
בשאר דברי וכל היתר שאר מבואות יש לו כגו שיתופי מבואות:

אלא אמר ¯· ‡˘:È
שלש מחיצות ולחי אחד  זהו מבוי שאינו מפולש,
שלש מחיצות בלא לחי  זהו מבוי המפולש,
ואפילו ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדאמר :בעינ לחיי 
הני מילי  לאוכלי ומשקי ,
23

כו

רש"י

 .Â‰ÈÈÂ¯˙Â 14רבנ וב בתירא סבירא להו כר''א דאמר אי מבוי ואפילו סתו
ניתר בלחי א' ואשמעינ ב בתירא דבהצלת כתבי הקדש לא בעינ לחיי כרבי
אליעזר:
 .‰ÈÏ ˙È¯˜ ˘ÏÂÙÓ 15נהי נמי דבעי ר' אליעזר לחיי מיהו מפולש לא מיקרי:
 .Ô·¯Ï „ÂÚÂ 16דאמרי לשאינו מפולש וקאמרת דהיינו מבוי הניתר בכל
הלכותיו:
 .ÔÈ˜˘ÓÂ ÔÈÏÎÂ‡ Û‡ ÔÎÂ˙Ï ÏÈˆ 17כמו לחצר המעורבת ואמאי פלגינהו מהדדי
דגבי ספר קתני למבוי שאינו מפולש וגבי אוכלי קתני להיכ מצילי אות לחצר
המעורבת דמשמע אבל למבוי לא:
 .˙ÂˆÈÁÓ È˙˘ 18מכא ומכא :
 .ÔÈÈÁÏ È˘ 19לחי לכל פתח ופתח:
 .‰„Â‰È È·¯„ ‡·ÈÏ‡ 20דאמר בשתי מחיצות סגי ושני לחיי ואתא ב בתירא
למימר דלגבי ספר מודה ר' יהודה דסגי בחד דג' מחיצות הוו:
 .ÈÓ Í„È„Ï 21איכא למיפר ,כאתקפתא דלעיל:
 .Ô·¯Ï 22כיו דאמרת דתרוייהו כר' יהודה לרבנ דאמרי לשאינו מפולש
ומפרשי ליה לשאינו חסר כלו כר' יהודה דלא בעי אלא שתי מחיצות ושני
לחיי אי הכי לרבנ יציל לתוכו אוכלי ומשקי כמו לחצר המעורבת:
 .'ÂÎ È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 23בי רבנ ובי ב בתירא כר' אליעזר סבירא להו דבעי
ג' מחיצות וב' לחיי בעלמא והכא לגבי ספר אמרי רבנ מודה ר' אליעזר בלחי
אחד וב בתירא אמר דמודה ר' אליעזר א 2בלא לחי:
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שכג

פרק ששה עשר שבת

אבל לספר תורה  בחד לחי סגי.
1

משנה )ב(:
מצילי מזו שלש סעודות,
הראוי לאד  לאד ,הראוי לבהמה  לבהמה,
כיצד?
נפלה דליקה בלילי שבת  מצילי מזו שלש סעודות;
בשחרית  מצילי מזו שתי סעודות;
במנחה  מצילי כז מזו סעודה אחת;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
לעול מצילי מזו שלש סעודות.
2

3

4

גמרא:
מכדי בהיתרא קטרח,
נציל טפי!?
אמר ¯·‡:
מתו ,שאד בהול על ממונו,
אי שרית ליה  אתי לכבויי.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אלא הא דתניא:
נשברה לו חבית בראש גגו,
מביא כלי ומניח תחתיה,
ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט ,כלי אחר ויצר;2
הת מאי גזירה איכא!?
הת נמי 
גזירה שמא יביא כלי דר ,רשות הרבי.
5

משו ¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èכח  ‰„Â‰Èאמרו:
מערימי .
לימא בפלוגתא ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯· Ú˘Â‰È Èקמיפלגי,
דתניא:
אותו ואת בנו שנפלו לבור,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
כט
מעלה את הראשו על מנת לשוחטו ,ושוחטו,
והשני עושה לו פרנסה במקומו ,בשביל שלא ימות;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
מעלהל את הראשו על מנת לשוחטו ,ואינו שוחטו,
ומערי ,ומעלה את השני;
רצה זה שוחט ,רצה זה שוחט?
ממאי?
דילמא עד כא לא קאמר ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהת 
דאפשר בפרנסה,
אבל הכא דלא אפשר  לא;
ועד כא לא קאמר ¯· Ú˘Â‰È Èהת 
משו דאיכא צער בעלי חיי,
אבל הכא דליכא צער בעלי חיי  לא!?
13

14

15

6

7

דף קיז:

תנו רבנ :
הציל פת נקיה  אי מציל פת הדראה,
פת הדראה  מציל פת נקיה.
ומצילי מיו הכפורי לשבת,
אבל לא משבת ליו הכפורי,
ואי צרי ,לומר 
משבת ליו טוב ,ולא משבת לשבת הבאה.
16

8

9

10

גופא:
נשברה לו חבית בראש גגו 
מביא כלי ומניח תחתיה;
ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט ,כלי אחר ויצר.2
נזדמ לו אורחי 
מביא כלי אחר וקולט ,כלי אחר ומצר.2
ולא יקלוט ואחר כ ,יזמי ,
אלא יזמי ואחר כ ,יקלוט,
ואי מערימי בכ;,
11

12

רש"י

 .‰ÈÏ È‚Ò ÈÁÏ „Á· 1מילתא דרבנ קא מפרשי:
 .˙·˘ ÈÏÈÏ· ‰˜ÈÏ„ ‰ÏÙ :'È˙Ó 2קוד אכילה:
 .˙È¯Á˘ 3קוד סעודה:
 .ÏÈˆÓ ‡Â‰ ÌÏÂÚÏ 4הואיל ויומא בר הכי הוא ובהיתרא טרח דהא בני טלטול
נינהו ולחצר המעורבת ואפי' טובא הוה שרי ליה אי לאו משו גזירה וכדמפרש
בגמרא:
 .Á¯Ë˜ ‡¯˙È‰· È„ÎÓ :'Ó‚ 5חזו לטלטול ולחצר המעורבת:
 .‰ÈÏ ˙È¯˘ È‡Â 6לאתחולי בהצלה כולי האי מתו ,שהוא בהול מינשי ליה שבת
ואתי נמי לכבויי:
 .ËÂÏ˜ÈÂ 7קילוח הנופל מ האויר:
 .Û¯ˆÈÂ 8סמו ,לגג כעי שאיבה אלא שאינו ראוי לשאוב שהגג חלק והיי אינו
בגומא מצר 2כלי לגג שיזוב מ הגג לכלי והוא אוחז הכלי בידו:
 .‡ÎÈ‡ ‰¯ÈÊ‚ È‡Ó Ì˙‰ 9כיו דמידי דהתירא הוא אמאי לא יקלוט ויצר:2
 .'ÂÎ ÈÏÎ ‡È·È ‡Ó˘ 10מתו ,שהוא מחזר על כלי הרבה ישכח ויביא:
 .ÔÈÓÊÈ Î''Á‡Â ËÂÏ˜È ‡ÏÂ 11אורחי דבשעת קליטה לא מיבעיא ליה:

17

18

19

תנו רבנ :
שכח פת בתנור וקידש עליו היו 
מצילי מזו שלש סעודות,
ואומר לאחרי :בואו והצילו לכ;
וכשהוא רודה  לא ירדה במרדה אלא בסכי .
איני?
לא
והא תנא „·:Ï‡ÂÓ˘ È
לב
אכת עֲ ב ָֹדה לֹא ַתעֲ ׂש ּו" )ויקרא כג,ז(,
" ָּכל ְמלֶ ֶ
יצא תקיעת שופר ורדיית הפת,
שהיא חכמה ואינה מלאכה!?
20

רש"י

 .ÍÎ· ÔÈÓÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ 12לזמ אורחי שאינ צריכי לאכול ויותירו:
 .¯Â·Ï ÂÏÙ˘ 13בי''ט ואי שניה ראוי לשחיטה ביו אחד:
 .ÂËÁÂ˘ ÂÈ‡Â 14שמוצא לו עלילה שמא חברו שמ ממנו:
 .¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ¯Ó‡˜ ‡Ï Ô‡Î „Ú 15דאי מערימי :
 .‰È˜ ˙Ù ÏÈˆ‰ 16לשלש סעודות:
 .‰‡¯„‰ ˙Ù ÏÈˆÈ ‡Ï 17פת קיבר שניטל הדרה לפי שאי ערמה כשרה לומר פת
הדראה נוחה לי:
 .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÏ ˙·˘Ó ‡Ï Ï·‡ 18כגו א חל יוה''כ באחד בשבת דהא לא
אכיל עד לאורתא ולאורתא ליטרח ולייתי:
 .Ë''ÈÏ ˙·˘Ó ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â 19דיכול להכי בו ביו:
 .‰„¯Ó 20כלי שרודי בו הפת ומפרידי אותו מכותל התנור שנדבק בה לא
ירדה אותו במרדה שהוא דר ,חול:
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שכד

פרק ששה עשר שבת
ו¯· Ôסברי  בהדי דאורתא.

כמה דאפשר לשנויי משנינ .
אמר ¯· :‡„ÒÁ
לעול ישכי אד להוצאת שבת,
שנאמר )שמות טז,ה(:
1

"וְ ָהיָה ּ ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשי וְ ֵה ִכינ ּו

2

דף קיח.

ֵאת אֲ ׁ ֶשר י ִָביא ּו" ,לאלתר.

תנ )כא (:
קיח.נפלה דליקה בלילי שבת  * מצילי מזו שלש סעודות;
מאי לאו  דלא אכל?
לא  דאכל.

אמר ¯·:‡·‡ È
בשבת חייב אד לבצוע על שתי ככרות,
דכתיב )ש,כב(" :לֶ ֶחם ִמ ׁ ְשנֶה".

שחרית  מצילי מזו שתי סעודות )כא (;
מאי לאו  דלא אכל?
לא  דאכל.

אמר ¯· ‡˘:È
חזינא ליה ל¯·  ‡‰Îדנקט תרתי ובצע חדא,
אמר" :לָ ְקט ּו" )ש( כתיב.

במנחה  מצילי מזו סעודה אחת )כא (;
מאי לאו  דלא אכל?
לא  דאכל.

3

4

5

¯· ‡¯ÈÊ Èהוה בצע אכולה שירותיה.
אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡˘:È
והא מיחזי כרעבתנותא!?
אמר ליה:
כיו דכל יומא לא עביד והאידנא הוא דקעביד 
לא מיחזי כרעבתנותא.
6

¯· ÈÓ‡ Èו¯· ÈÒ‡ Èכי מיקלע להו ריפתא דעירובא 
שרו עילויה,
אמרי:
הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה 
ליתעביד בה מצוה אחרינא.
7

8

כיצד?
נפלה דליקה כו'.
תנו רבנ :
כמה סעודות חייב אד לאכול בשבת? שלש;
¯· ‡˜„ÈÁ Èאומר :ארבע.
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ושניה מקרא אחד דרשו,
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ִא ְכלֻה ּו ַהי ֹּום ִ ּכי ׁ ַש ָּבת ַהי ֹּום לַ יהֹוָ ה,
"וַ ּי ֶ
ַהי ֹּום לֹא ִת ְמ ָצ ֻאה ּו ַּב ּ ָ ׂש ֶדה" )שמות טז,כה(.

והא מדקתני סיפא )כא (:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
לעול מצילי מזו שלש סעודות;
מכלל ד˙‡ ˜ ‡Óשלש סבירא ליה!?
אלא מחוורתא 
מתניתי דלא כ¯·.‡˜„ÈÁ È
10

11

והא דתנ )פאה ח:ז(:
מי שיש לו מזו שתי סעודות 
לא יטול מ התמחוי;
לג
מזו ארבע עשרה סעודות 
לא יטול מ הקופה;
מני?
לא ¯· Ôולא ¯·!‡˜„ÈÁ È
אי ¯·  Ôחמסרי הויי !
אי ¯·  ‡˜„ÈÁ Èשית סרי הויי !?
לעול ¯·,Ô
דאמרינ ליה:
מאי דבעית למיכל באפוקי שבתא  אכליה בשבתא.
לימא ¯· Ôהיא ולא ¯·?‡˜„ÈÁ È
אפילו תימא ¯· ‡˜„ÈÁ È
דאמרינ ליה:
12

13

1514

16

¯· ‡˜„ÈÁ Èסבר  הני תלתא " ַהי ֹּום"  לבר מאורתא;
9

רש"י

 .Ì„‡ ÌÈÎ˘È 1בע''ש לטרוח ולזמ הוצאת שבת:
 .¯˙Ï‡Ï Â‡È·È ¯˘‡ ˙‡ ÂÈÎ‰Â 2בשעת הבאה הכנה והבאה בהשכמה היא
דכתיב וילקטו אותו בבקר בבקר )שמות טז(:
 .ÚÂˆ·Ï 3ברכת המוציא:
 .È˙¯˙ ËÈ˜ 4אוחז בידו:
 .·È˙Î ÂË˜Ï 5דמשמע אחיזה אבל בציעה לא כתיב משנה:
 .‰È˙Â¯È˘ ‰ÈÏÂÎÏ Úˆ· 6פרוסה גדולה ודי לו בה לאותה סעודה ולכבוד שבת
ונראה כמחבב סעודת שבת להתחזק ולאכול הרבה:
 .Â‰Ï ÚÏ˜Ó ÈÎ 7פעמי שהעירוב בבית ופעמי בבית אחד משאר בני אד:
 .‰È· Â¯˘ 8היינו ברכת המוציא שהיא התחלת אכילה שרו מתחילי :
 .ÌÂÈ‰ ‡˙Ï˙ 9למני שלש סעודות בא:

רש"י

 .˙Â„ÂÚÒ '‚ ÔÂÊÓ ÔÈÏÈˆÓ ÌÏÂÚÏ 10מדלא אמר ארבע לית ליה דרבי חידקא:
 .‰ÈÏ ‡¯È·Ò ˙Â„ÂÚÒ ˘Ï˘ ‡Ó˜ ‡˙„ ÏÏÎÓ 11דבהאי לא איפליגו אלא דת''ק
סבר מה שעבר כבר לא יציל ולרבי יוסי יציל:
 .ÈÂÁÓ˙ 12קערה גדולה היא וגובי בה גבאי מאכל מבעלי בתי ומחלקי
לעניי ב' סעודות ליו מיו ליו:
 .ÏÂËÈ ‡Ï 13כיו דיש לו נמצא גוזל לעניי:
 .‰ÙÂ˜ 14מעות ה לפרנס עניי בני טובי דזיל להו מילתא דתמחוי ומתחלקי
מע''ש לע''ש:
 .‰ÙÂ˜‰ ÔÓ ÏÂËÈ ‡Ï ˙Â„ÂÚÒ „''È 15שהרי יכול להמתי לע''ש הבאה אבל
כשיש לו מזו י''ב יטול שהרי לא תחלק עוד עד שיגיע ע''ש והרי לשבעה ימי
שבת צריכי י''ד סעודות:
 .‡˙·˘· ‰ÈÏÎ‡ 16שהרי תאכלנה סמו ,לערב ולא תצטר ,לאכול בלילה וא2
על גב דאמרינ לקמ לעול יסדר אד שלחנו במוצאי שבת ה''מ למא דאפשר
ליה:
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שכה

פרק ששה עשר שבת

מאי דבעית למיכל במעלי שבתא  אכליה לאורתא.
וכולי יומא דמעלי שבתא בתעניתא מותבינ ליה!?
אלא,
הא מני? ¯· ‡·È˜Ú Èהיא דאמר:
עשה שבת ,חול ,ואל תצטר ,לבריות.

מחבלו של משיח.
כתיב הכא )שמות טז,כה(" :י ֹּום",
וכתיב הת )מלאכי ג,כג(:

1

2

והא דתנ )ש(:
אי פוחתי לעני העובר ממקו למקו,
מככר בפונדיו מארבע סאי בסלע;
ל  נותני לו פרנסת לינה;
שבת לד נותני לו מזו שלש סעודות;
לימא ¯· Ôהיא ולא ¯·!‡˜„ÈÁ È
לעול ¯·,‡˜„ÈÁ È
כגו דאיכא סעודה בהדיה ,דאמרינ ליה:
הא דאיכא בהד  ,אכליה.
וכי אזיל בריק אזיל!?
דמלווינ ליה סעודה בהדיה.

" ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ׁשֹלֵ ַח לָ ֶכם ֵאת ֵאלִ ּיָה ַה ָ ּנ ִביא לִ ְפנֵי ּב ֹוא ֹיום" וגו'.
מדינה של גיהנ.
כתיב הכא )שמות טז,כה(" :י ֹּום",
וכתיב הת )צפניה א,טו(ֹ " :יום ֶע ְב ָרה ַהי ֹּום ַהה ּוא".
ממלחמת גוג ומגוג.
כתיב הכא )שמות טז,כה(" :י ֹּום",
וכתיב הת )יחזקאל לח,יח(ְּ " :ב ֹיום ּב ֹוא ֹגוג".

3

4

5

6

מאי פרנסת לינה?
אמר ¯· :‡ÙÙ
פוריא ובי סדיא.
7

דף קיח:

אמר ¯· ÔÁÂÈ Èמשו ¯·:ÈÒÂÈ È
כל המענג את השבת 
נותני לו נחלה בלי מצרי,
שנאמר )ישעיהו נח,יד(:
11

" ָאזִּ 12ת ְת ַע ּנַג ַעל יְ הֹוָ ה
קיח :וְ ִה ְר ַּכ ְב ִּת ָ
יך ַעל ָּב ֳמ ֵתי )כתיב  במותי( ָא ֶרץ,
יך נַחֲ לַ ת 13יַעֲ קֹב ָא ִב ָ
וְ ַהאֲ ַכלְ ִּת ָ
יך" וגו'.

8

*

לא כאברה שכתוב בו )בראשית יג,יז(:
"ק ּום ִה ְת ַה ּ ֵל ְך ָּב ָא ֶרץ לְ ָא ְר ָּכ ּה" וגו',
ולא כיצחק שכתוב בו )ש כו,ג(:
14

תנו רבנ :
קערות שאכל בה ערבית  מדיח לאכול בה שחרית,
שחרית  מדיח לאכול בה בצהרי,
בצהרי  מדיח לאכול בה במנחה,
מ המנחה ואיל  ,שוב אינו מדיח;
אבל כוסות וקיתוניות וצלוחיות 
מדיח והול ,כל היו כולו ,לפי שאי קבע לשתיה.

" ִ ּכי לְ ָך ּולְ זַ ְרעֲ ָך ֶא ּ ֵתן ֶאת ָּכל ָהאֲ ָרצֹת

15

ָה ֵאל",

אלא כיעקב שכתוב בו )ש כח,יד(:
" ּו ָפ ַר ְצ ָּת י ּ ָָמה וָ ֵק ְד ָמה וְ ָצפ ֹנָ ה וָ נֶגְ ָּבה".

9

אמר ¯· ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאמר ¯·ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
משו ·¯ ˜:‡¯Ù
כל המקיי שלש סעודות בשבת 
ניצול משלש פורעניות:
מחבלו של משיח ,ומדינה של גיהנ,
וממלחמת גוג ומגוג.
10

רש"י

 .‰ÈÏ ÔÈ·˙ÂÓ ‡˙ÈÚ˙· 1בתמיה:
 .‡È‰ ‡·È˜Ú '¯ ÈÓ ‡‰ ‡Ï‡ 2ולעני סעודת שבת במא דאפשר ליה איכא
למימר כרבנ ואיכא למימר כרבי חידקא ומיהו האי דצרי ,לבריות יעשה שבתו
חול ולא יטיל על אחרי כבוד שבתותיו:
 .ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ ¯·ÂÚ‰ ÈÚÏ ÔÈ˙ÁÂÙ ÔÈ‡ 3שאינו ל בלילה אצל:
 .¯ÎÎÓ 4הלקוח בפונדיו כשהשער ד' סאי בסלע והפונדיו אחד מי''ב בדינר
דהוא אחד ממ''ח בסלע ושיערו לו חכמי ככר זו לשתי סעודות היו והלילה:
 .‰ÈÏ ˙Ò¯Ù ÂÏ ÔÈ˙Â ÔÏ 5לקמ מפרש מאי היא שהרי סעודה של לילה בכלל
ככר היא וככר זו משערינ בעירובי )פב (:למזו שתי סעודות לעירובי תחומי :
 .˙·˘ Ì‡Â 6אצל בשבת:
 .‰ÈÏ ˙Ò¯Ù È‡Ó 7הא קבל ליה סעודת הלילה:
 .‡È„Ò È· 8לבדי פולטר''א להניח תחת מראשותיו:
 .ÔÁÈ„Ó ÂÈ‡ ·Â˘ 9דאי הדחה זו אלא לחול:
 .ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÏ·Á 10כדאמרי' בכתובות )קיב (:דור שב דוד בא בו קטיגוריא
בתלמידי חכמי שנאמר ועוד בה עשיריה וגו' חבלי לשו חבלי יולדה )הושע יג(:

¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמר:
ניצול משעבוד מלכיות,
כתיב הכא )ישעיהו נח,יד(:

לה

"וְ ִה ְר ַּכ ְב ִּת ָ
יך ַעל ָּב ֳמ ֵתי )כתיב  במותי( ָא ֶרץ",
וכתיב הת )דברי לג,כט(:
ימו ִת ְדר ְֹך".
מו ֵת ֹ
"וְ ַא ּ ָתה ַעל ָּב ֹ

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
כל המענג את השבת 
נותני לו משאלות לבו,
שנאמר )תהלי לז,ד(:

"וְ ִה ְת ַע ַ ּנג ַעל יְ הֹוָ ה וְ יִ ּ ֶתן לְ ָך ִמ ׁ ְשאֲ ל ֹת לִ ּ ֶב ָך".
עונג זה איני יודע מהו,
כשהוא אומר )ישעיהו נח,יג(:
את לַ ּ ׁ ַש ָּבת עֹנֶג",
"וְ ָק ָר ָ
הוי אומר :זה "עֹנֶג" " ּ ׁ ַש ָּבת".

רש"י

 .ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ· 11כלומר אי לה ק:%
 .‚Ú˙˙ Ê‡ 12בתר וקראת לשבת עונג כתיב:
 .·˜ÚÈ ˙ÏÁ 13ולא נחלת אברה ויצחק:
 .‰·Á¯ÏÂ ‰Î¯‡Ï 14אר %זו ולא יותר:
 .Ï‡‰ ˙Âˆ¯‡‰ 15ותו לא:
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שכו

במה מענגו?
¯·  ˙ÏÈ˘ ¯· Ï‡ÂÓ˘ ·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰Èמשמיה ד¯· אמר:
בתבשיל של תרדי  ,ודגי גדולי,
וראשי שומי ;
¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
אפילו דבר מועט ולכבוד שבת עשאו 
הרי זה עונג.
מאי היא?
אמר ¯· :‡ÙÙ
כסא דהרסנא.
1

2

3

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כל המשמר שבת כהלכתו,
לו
אפילו עובד עבודה זרה כאנוש 
מוחלי לו,
שנאמר )ישעיהו נו,ב(:
4

שה ּזֹאתּ ,ו ֶבן ָא ָדם יַחֲ זִ יק ָּב ּה,
ַא ׁ ְש ֵרי אֱ ֹנו ׁש יַעֲ ֶׂ
לח
לו",
ׁש ֵֹמר ׁ ַש ָּבת ֵמ ַח ְּל ֹ

דף קיח:

פרק ששה עשר שבת
כי קאמרינ  בפסוקי דזמרא.
7

ואמרמ ¯·:ÈÒÂÈ È
יהא חלקי ממתפללי ע דמדומי חמה.
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מצוה להתפלל ע דמדומי חמה.
מא
אמר ¯· :‡¯ÈÊ Èמאי קראה?
8

"יִ ָירא ּו ָך ִעםָ ׁ 9ש ֶמ ׁש וְ לִ ְפנֵי

10

י ֵָר ַח ּד ֹור ּד ֹו ִרים" )תהלי עב,ה(.

ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
יהא חלקי ממתי בחולי מעיי.
דאמר מר:
רוב של צדיקי מתי בחולי מעיי.
11

ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
יהא חלקי ממתי בדר ,מצוה.
לז

לו" ,אלא  מחול לו.
אל תקריֵ " :מ ַח ְּל ֹ

ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריא,
וממוציאי שבת בצפורי.
12

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה 
לא שלטה בה אומה ולשו ,
שנאמר )שמות טז,כז(:

ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
יהא חלקי ממושיבי בית המדרש,
ולא ממעמידי בית המדרש.

"וַ יְ ִהי ַּבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִב ִיעי י ְָצא ּו ִמן ָה ָעם לִ לְ קֹט",
וכתיב בתריה )ש יז,ח(:
"וַ ָ ּיבֹא עֲ ָמלֵ ק".

ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
יהא חלקי מגבאי צדקה,
ולא ממחלקי צדקה.

אמר ¯· ÔÁÂÈ Èמשו ¯·:ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
אלמלי משמרי ישראל שתי שבתות כהלכת 
מיד נגאלי,
שנאמר )ישעיהו נו,ד(:

ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
יהא חלקי ממי שחושדי אותו ואי בו.
אמר ¯· :‡ÙÙ
לדידי חשד  ,ולא הוה בי.

5

תו ַתי",
יסים אֲ ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ׁ ַש ְּב ֹ
"כֹה ָא ַמר יְ הוָ ה לַ ּ ָס ִר ִ
וכתיב בתריה )ש,ז(:
או ִתים ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ִשי" וגו'.
"וַ הֲ ִבי ֹ
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות בשבת.
ואמרלט ¯·:ÈÒÂÈ È
יהא חלקי מגומרי הלל בכל יו.
איני? והאמר מר:
הקורא הלל בכל יו  הרי זה מחר 2ומגד?!2
6

רש"י

 .ÔÈ„¯˙ Ï˘ ÏÈ˘·˙ 1חשוב הוא:
 .ÔÈÓÂ˘ È˘‡¯ 2חשובי היו לה :
 .‡Ò¯‰„ ‡ÒÎ 3דגי קטני מטוגני בשמ קרביה ובקמח:
 .˘Â‡ ¯Â„ 4התחילו לעבוד ע''ז דכתיב )בראשית ד( אז הוחל לקרוא וגו':
 .‰È¯˙· 5בתר ההיא פרשתא:

13

14

15

רש"י

 .Û„‚ÓÂ Û¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ 6שנביאי הראשוני תיקנו לומר בפרקי לשבח
והודיה כדאמרינ בערבי פסחי )קיז (.וזה הקוראה תמיד בלא עתה אינו אלא
כמזמר שיר ומתלוצ:%
 .‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ 7שני מזמורי של הילולי הללו את ה' מ השמי הללו אל
בקדשו:
 .‰ÓÁ ÈÓÂ„Ó„ 8כשהיא אדומה שחרית אחרי הנצה מיד היא אדומה וערבית
סמו ,לשקיעתה:
 .˘Ó˘ ÌÚ 9ע זריחתה:
 .Á¯È ÈÙÏÂ 10קוד אור הירח בעוד השמש לא שקעה:
 .ÌÈÈÚÓ È· ÈÏÂÁÓ È˙ÓÓ 11שמתייסרי ביסורי ומתמרקי עונותיה :
 .‡È¯·Ë· ˙·˘ ÈÒÈÎÓÓ 12מפני שהיא עמוקה ומחשכת מבעוד יו וסבורי
שחשכה וממוציאי שבת בצפורי שיושבת בראש ההר ובעוד כשהחמה שוקעת
נראית ש אור גדול ומאחרי לצאת:
 .˘¯„Ó‰ ˙È· È·È˘ÂÓÓ 13חזני מאספי תלמידי בכל יו לבא:
 .È„ÈÓÚÓÓ 14ממוני לעת האוכל לומר הגיע עת לעמוד ולאכול:
 .È˜ÏÁÓÓ 15לעניי צדקה דאמרינ בבבא בתרא פ''ק )ח (:צדקה נגבית בשני
ומתחלקת בשלשה והמחלקי אותה עליה לבדוק לפי הצרי ,לכל אחד ואחד
ופעמי שקרובי דעת לרח על זה ולחלוק יותר מ הצור ,שאומדי אותו
בהרווחה ואומדי את חברו בצמצו:
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שכז

פרק ששה עשר שבת

ואמרמב ¯·:ÈÒÂÈ È
חמש בעילות בעלתי,
ונטעתי חמשה ארזי בישראל.
ומא אינו ?
¯· ,ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È Èו¯·,ÈÒÂÈ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
ו¯· ,ÈÒÂÈ È·¯· ‡˙ÙÏÁ Èו¯·,ÈÒÂÈ È·¯· ÒÏÈË·‡ È
ו¯·.ÈÒÂÈ È·¯· ÌÁÓ È
והאיכא ?!ÒÓÈ„¯Â
היינו  ,ÒÓÈ„¯Âהיינו .ÌÁÓ
ואמאי קרי ליה ?ÒÓÈ„¯Â
שפניו דומי לורד.
למימרא ד¯· ÈÒÂÈ Èמצות עונה לא קיי?
אלא אימא 
חמש בעילות בעלתי ושניתי.
1

ואמרמג ¯·:ÈÒÂÈ È
מימי לא קריתי לאשתי  אשתי ,ולשורי  שורי,
אלא 
לאשתי  ביתי,
ולשורי  שדי.
2

3
4

דף קיט.

מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי.
9

אמר ¯· :ÔÓÁ
תיתי לי דקיימית שלש סעודות בשבת.
אמר ¯· :‰„Â‰È
תיתי לי דקיימית עיו תפלה.
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
תיתי לי דלא סגינא ארבע אמות בגילוי הראש.
אמר ¯· ˘˘˙:
תיתי לי דקיימית מצות תפילי .
ואמר ¯· :ÔÓÁ
תיתי לי דקיימית מצות ציצית.
אמר ליה ¯·  ÛÒÂÈל¯· :‰·¯„ ‰È¯· ÛÒÂÈ
אבו ,במאי זהיר טפי?
אמר ליה :בציצית,
יומא חד הוה קא סליק בדרגא,
איפסיק ליה חוטא,
ולא נחית ואתא כמה דלא רמיה.
אמרמה ‡·:ÈÈ
קיט .תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנ דשלי מסכתיה 
עבידנא יומא טבא לרבנ .
אמר ¯·‡:
תיתי לי דכי אתא צורבא מרבנ לקמאי לדינא,
לא מזיגנא רישאימו אבי סדיא,
כמה דלא מהפיכנא בזכותיה.
אמר :È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó
פסילנא ליה לצורבא מרבנ לדינא,
מאי טעמא?
דחביב עלי כגופאי,
ואי אד רואה חובה לעצמו.
10

11

12

ואמרמד ¯·:ÈÒÂÈ È
מימי לא נסתכלתי במילה שלי.
איני? והאמרו ליה ל¯·:È
מאי טעמא קראו ל?˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ,
אמר להו:
מימי לא נסתכלתי במילה שלי!?
ב¯· Èמילתא אחריתי הוה ביה 
שלא הכניס ידו תחת אבנטו.

*

13

5

14

6

15

16

17

7

ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
מימי לא ראו קורות ביתי אימרי חלוקי.
8

¯· ‡ÈÁ Èמיעט 2וקאי אפניא דמעלי שבתא,
אמר :בואו ונצא לקראת שבת המלכה.
מז
¯· È‡È Èלביש מאניה במעלי שבתא,
ואמר :בואי כלה בואי כלה.
18

ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
מימי לא עברתי על דברי חברי.
יודע אני בעצמי שאיני כה ,
א אומרי לי חבירי עלה לדוכ  אני עולה.

1

רש"י

ואמר ¯·:ÈÒÂÈ È
רש"י

 .È˙È˘Â È˙ÏÚ· 1כדי שיהיו זכרי דאמר מר הרוצה שיהיו בניו זכרי יבעול
וישנה )עירובי ק:(:
 .È˙˘‡ È˙˘‡Ï È˙È¯˜ ‡Ï 2שא 2שיחת חולי שלי יש ללמוד הימנה חכמה:
 .È˙È· È˙˘‡ 3שהיא עיקר של בית:
 .È„˘ È¯Â˘ÏÂ 4שהוא עיקר של שדה דכתיב ורב תבואות בכח שור )משלי יד(:
 .'ÂÎ È˙ÏÎ˙Ò ‡Ï 5מרוב צניעות:
 .'ÂÎ ÂÏ Â¯Ó‡ ‡‰Â 6וא''כ לרבי יוסי נמי הוה ליה למיקרייה רבינו הקדוש:
 .ÂË·‡ ˙Á˙ 7מ האבנט ולמטה:
 .'ÂÎ ˙Â¯Â˜ Â‡¯ ‡Ï 8כשפושט חלוקו ]פושטו[ כמו שהוא לובשו דר ,ראשו
ומכסה את עצמו תחלה משו צניעות בסדינו מתחת ויושב במטתו:

 .È¯ÂÁ‡Ï È˙¯ÊÁÂ ¯·„ È˙¯Ó‡ ‡Ï 9שא בא מי שאמרתי עליו דבר ושאל א
אמרתי כ עליו לא חזרתי בי לאמר אינו כדבריו לפי שמתחלה אמת אמרתי
וקסבר כל מילתא דמתאמרא באפי מרה לית בה משו לישנא בישא וכ מפרש
במסכת ערכי )טו:(:
 .ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂˆÓ È˙ÓÈÈ˜„ 10שלא הל ,ארבע אמות בלא תפילי וכ לעני ציצית:
 .‰ÈÓ¯„ „Ú 11שתקנה וזה לשו תליית ציצית כדאמרינ בעלמא )תענית כב (.לא
רמי חוטי:
 .‰È˙ÎÒÓ ÌÈÏ˘„ 12שגרסה:
 .Ô·¯Ï ‡·Ë ‡ÓÂÈ ‡„È·Ú 13לתלמידי ראש ישיבה היה:
 .ÈÏ È˙È˙ 14ישול שכרי:
 .'ÂÎ Ô·¯Ó ‡·¯Âˆ È˙‡ ÈÎ„ 15שחיבת תלמידי חכמי עלי:
 .‡È„Ò È·‡ ^È‡˘È¯ ‡‚ÈÊÓ ‡Ï„ 16איני מניח ראשי על הכר:
 .‰È˙ÂÎÊ· ‰ÈÏ ‡ÎÈÙ‰Ó ‡Ï„ ‰ÓÎ 17עד שאראה א יש בדבריו לזכותו:
 .ÛËÚ˙Ó 18בבגדי נאי:
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שכח

פרק ששה עשר שבת

¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰איקלע לבי ¯·,ÔÓÁ ·¯ ¯· ‰
קריבו ליה תלת סאוי טחיי.
אמר להו :מי הוה ידעיתו דאתינא?
אמרו ליה :מי עדיפת ל מינה.
2

3

¯· ‡·‡ Èזב בתליסר אסתירי פשיטי בישרא
מתליסר טבחי,
ומשלמח להו אצינורא דדשא,
ואמר להו :אשור הייא ,אשור הייא!
¯· Â‰·‡ Èהוה יתיב אתכתקא דשינא,
ומושי 2נורא.
¯·  ÔÚלביש גונדא;
דתנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
בגדי שבישל בה קדירה לרבו 
אל ימזוג בה כוס לרבו.
¯·  ‡¯ÙÒמחרי ,רישא.
¯·‡ מלח שיבוטא.
¯·  ‡Â‰מדליק שרגי.
¯·  ‡ÙÙגדיל פתילתא.
¯·  ‡„ÒÁפרי סילקא.
¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈמצלחי ציבי.
¯· ‡¯ÈÊ Èמצתת צתותי.
¯· ÔÓÁמט מכת 2ועייל מכת 2ונפיק,
אמר:
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

דף קיט.

אילו מקלעי לי ¯· ÈÓ‡ Èו¯·,ÈÒ‡ È
מי לא מכתיפנא קמייהו?
ואיכא דאמרי:
¯· ÈÓ‡ Èו¯· ÈÒ‡ Èמכתפי ועיילי מכתפי ונפקי,
אמרי:
אילו איקלע ל ¯·,ÔÁÂÈ È
מי לא מכתפינ קמיה?
יוס 2מוקרנ שבי,
הוה ההוא גוינא בשבבותיה ,דהוה נפישי נכסיה טובא.
אמרי ליה כלדאי:
כולהו נכסי  יוס 2מוקר שבי אכיל להו.
אזל זבנינהו לכולהו ניכסי ,זב בהו מרגניתא,
אותבה בסייניה.
בהדי דקא עבר מברא  אפרחיה זיקא,
שדייה במיא ,בלעיה כוורא.
אסקוה אייתוה אפניא דמעלי שבתא.
אמרי:
מא זבי כי השתא!?
אמרי להו:
זילו אמטיוהו לגבי יוס 2מוקר שבי ,דרגיל דזבי .
אמטיוה ניהליה ,זבניה,
קרעיה ,אשכח ביה מרגניתא,
זבניה בתליסר עיליתא דדינרי דדהבא.
פגע ביה ההוא סבא,
אמר:
מא דיזי 2שבתא 
פרעיה שבתא.
15

17

16

18

20

19

21

בעא מיניה ¯· Èמ¯·:ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
עשירי שבאר %ישראל במה ה זוכי ?
אמר לו :בשביל שמעשרי ,
שנאמר )דברי יד,כב(ַ " :ע ּ ֵׂשר ְּת ַע ּ ֵׂשר",
" ַע ּ ֵׂשר" בשביל שתתעשר.
שבבבל במה ה זוכי ?
אמר לו :בשביל שמכבדי את התורה.
ושבשאר ארצות במה ה זוכי ?
אמר לו :בשביל שמכבדי את השבת.
22

רש"י

 .‰ÏÎ È‡Â· 1הכי קרי ליה לשביתת שבת מתו ,חביבות:
 .ÈÈÁË 2רקיקי טחי פניה בשומ אליה או בשמ :
 .‰ÈÓ ÔÏ ˙ÙÈ„Ú ÈÓ 3כלו אתה חשוב לנו מ השבת לכבוד שבת הכננו ולא
היינו יודעי שתבא:
 .ÈÁ·Ë ¯ÒÈÏ˙Ó 4לטעו בשבת מ המובחר:
 .È¯È˙ÒÈ‡ 5סלעי איסתירי פשיטי סלעי מדינ' וה א' מח' בסלע צורי והיינו
חצי דינר:
 .‡˘„„ ‡¯ÂÈˆ‡ Â‰Ï ÌÈÏ˘ÓÂ 6לפני בוא להביא לו הבשר היה מזמ לה
מעותיה על פתח ואומר לה אשור הייא התאשרו והתחזקו מהר באומנותיכ
למהר ולחזור ולמכור ולהתעסק בצרכי שבת ולי נראה ומשלי להו אצינורא
דדשא כשהיה מביא ראשונה היה נותנה לשמשי המכיני סעודתו על פתח ביתו
ולא היה נכנס אלא ממהר לחזור ולהביא אחרת ואמר לה לשמשי אשור הייא
התאשרו מהר להכי את זו בעוד שאל ,להביא את זו:
 .‡È˘„ ‡˜˙Î˙‡ 7פשטדו''ל של ש שחשוב היה ועשיר:
 .‡¯Â ÛÈ˘ÂÓÂ 8נופח מש נורא לכבוד השבת ורבינו לוי גרס אתכתקא דשאגא
תדהר:
 .‡„Â‚ ˘È·Ï 9כלי שחור להודיע שהיו אינו כדי להתנהג בחשיבות מלהתעסק
בתבשילי שבת ולא יטנ 2בגדיו בבישול קדירות:
 .'ÂÎ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‡˙„ 10דבישול קדירה מטנ 2בגדי:
 .‡˘È¯ ÍÈ¯ÁÓ 11א היה ש ראש בהמה לחרו ,מחרכו הוא בעצמו:
 .ÌÈ¯Ù 12לשו פרומי מחת:,
 .È˙Â˙ˆ ˙˙ˆÓ 13מצית האור בעצי דקי:
 .˜ÈÙÂ Û˙ÎÓ ÏÈÈÚÂ Û˙ÎÓ 14בע''ש יוצא ונכנס להביא תמיד משואות כלי
תשמיש ובגדי חופש ומגדי כאד שמקבל את רבו בביתו ומראה לו שהוא
חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח ולהרבות בשבילו:

רש"י

 .È·˘ ¯˜ÂÓ 15מכבד שבתות:
 .È‡„ÏÎ ‰ÈÏ È¯Ó‡ 16להאי גוי^:
 .È‡„ÏÎ 17חוזי בכוכבי:
 .Â‰Ï ÏÈÎ‡ 18סופ ,ליפול בידו:
 .‰ÈÈÈÒ· ‰·˙Â‡ 19עשה לו כובע של לבד ושבצו במשבצות של זהב וקבע בו
מרגליות וקבע את זו עמה:
 .‰ÈÈÈÒ 20כובע ורבינו הלוי גרס בסדיניה בסודרו וראשו הגו לי והוא לשו ר'
יצחק ב''ר יהודה:
 .È¯È„„ È˙ÈÏÈÚ ¯ÒÈ¯˙ 21עליות מלאות דינרי זהב וגוזמא בעלמא הוא כלומר
הו עתק מאד כ ,פירש רבינו הלוי וכ בכל מקו כגו תליסר גמלי ספיקי
טריפתא )חולי צה (:וכ תליסר טבחי דלעיל:
 .ÔÈÎÂÊ Ô‰ ‰Ó· 22לעושר גדול כזה:
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שכט

אמרנב ¯·:‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È
פע אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיא,
והביאו לפניו שלח של זהב משוי ששה עשר בני אד,
ושש עשרה שלשלאות של כס 2קבועות בו,
וקערות וכוסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו,
נג
ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדי,
וכשמניחי אותו אומרי:
לו ָא ּה" וגו' )תהלי כד,א(,
"לַ יהֹוָ ה ָה ָא ֶרץ ּו ְמ ֹ
וכשמסלקי אותו אומרי:
1

דף קיט:

פרק ששה עשר שבת
אי רגיליתו לאחרוה  אקדמוה.
¯· ˘˘˙,
בקיטא  מותיב להו לרבנ היכא דמטיא שימשא,
בסיתוא  מותיב להו לרבנ היכא דמטיא טולא,
כי היכי דליקומו הייא.
9

10

11

קיט * ‡¯ÈÊ È·¯ :מהדר אזוזי זוזי דרבנ ,
אמר ליה:
במטותא מינייכו ,לא תחללוניה.

" ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָש ַמיִ ם לַ יהֹוָ ה,

וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵי ָא ָדם" )ש קטו,טז(.
אמרתי לו :בני ,במה זכית לכ?,
אמר לי :קצב הייתי,
וכלנד בהמה שהיתה נאה אמרתי :זו תהא לשבת.
אמרתי לו :אשרי ,שזכית ,וברו ,המקו שזיכ ,לכ.,
2

אמר לו קיסר ל¯·:‡ÈÁ Ô· Ú˘Â‰È È
מפני מה תבשיל של שבת ריחו נוד?2
אמר לו :תבלי אחד יש לנו ,ושבת שמו,
שאנו מטילי לתוכו ,וריחו נוד.2
אמר לו :ת לנו הימנו!
אמר לו:
כל המשמר את השבת  מועיל לו,
ושאינו משמר את השבת  אינו מועיל לו.

12

אמר ¯·,נו ואיתימא ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
אפילו יחיד המתפלל בערב שבת,
צרי ,לומר" :וַ יְ ֻכ ּל ּו" )בראשית ב ,אג(,
דאמר ¯· :‡ÂÓ‰
כל המתפלל בערב שבת ואומר" :וַ יְ ֻכ ּל ּו",
מעלה עליו הכתוב 
כאילו נעשה שות 2להקדוש ברו ,הוא במעשה בראשית,
שנאמר" :וַ יְ ֻכ ּל ּו",
אל תקרי" :וַ יְ כֻ ּל ּו" ,אלא  ויכלו.
13

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
מניי שהדיבור כמעשה?
שנאמר )תהלי לג,ו(ִּ " :ב ְד ַבר יְ הֹוָ ה ׁ ָש ַמיִ ם נַעֲ ׂש ּו".
אמר ¯·  ‡„ÒÁאמר :‡·˜ÂÚ ¯Ó
כל המתפלל בערב שבת ,ואומר" :וַ יְ ֻכ ּל ּו" 
שני מלאכי השרת המלוי לו לאד,
מניחי ידיה על ראשו ואומרי לו:
"וְ ָסר עֲ ֹונ ָ
את ָך ְּתכֻ ּ ָפר" )ישעיהו ו,ז(.
ֶך וְ ַח ּ ָט ְ

אמר ליה ריש גלותא ל¯· :‡ÂÓ‰
מאי דכתיב )ישעיהו נח,יג(:
דו ׁשנה יְ הֹוָ ה ְמ ֻכ ָּבד"?
"לִ ְק ֹ
אמר ליה :זה יו הכפורי,
שאי בו לא אכילה ולא שתיה,
אמרה תורה :כבדהו בכסות נקיה.
3

תניא:
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
שני מלאכי השרת מלוי לו לאד בערב שבת,
מבית הכנסת לביתו,
אחד טוב ,ואחד רע.
וכשבא לביתו,
מצאנח נר דלוק ,ושלח ערו ,,ומטתו מוצעת,
מלא ,טוב אומר :יהי רצו שתהא לשבת אחרת כ,,
ומלא ,רע עונה :אמ  ,בעל כרחו.
וא לאו 
נז

"וְ ִכ ַּב ְד ּת ֹו" )ש(.
¯· אמר :להקדי;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :לאחר.
4

5

6

אמרו ליה בני ¯·  ‡·‡ ¯· ‡ÙÙל¯· :‡ÙÙ
כגו אנ דשכיח ל בישרא וחמרא כל יומא,
במאי נישנייה?
אמר להו:
אי רגיליתו לאקדומי  אחרוה,
7

8

רש"י
רש"י

 .ı¯‡‰ '‰Ï 1דאי אנו רשאי ליהנות עד שנבר ,שמו בברכת הלח:
 .Ì„‡ È·Ï Ô˙ ı¯‡‰Â 2ע''י מתנתו נהנינו הטובה הזאת:
 .„·ÂÎÓ '‰ ˘Â„˜ÏÂ ·È˙Î„ È‡Ó 3מדכתיב וקראת לשבת עונג מכלל דלקדוש ה'
לאו אשבת קאי:
 .Â˙„·ÎÂ 4אשבת מהדר דאי ביוה''כ כתיב ביה מכובד:
 .ÌÈ„˜‰Ï 5זמ סעודת שבת לזמ סעודת חול וזהו כבודו:
 .¯Á‡Ï 6וזהו כבודו שהוא מתאוה לאכול:
 .‰ÈÈ˘ È‡Ó· 7במאי נשניוהו משאר ימי:

 .ÈÓÂ„˜‡Ï Â˙ÈÏÈ‚¯ È‡ 8סעודתכ בבקר אחרוה:
 .˙˘˘ ·¯ 9סגי נהור היה ואינו רואה עת האכילה וכשהיה דורש בשבת מושיב
התלמידי במקו שתגיע ש החמה לעת האוכל כדי שיצטערו וימהרו לקו:
 .‡ÏÂË ÈËÓ„ 10שיצטננו:
 .‡ÈÈ‰ 11מהר:
 .Ô·¯„ ÈÊÂÊ ÈÊÂÊ‡ ¯„‰Ó 12כשהיה רואה אות זוגות זוגות ומדברי בתורה
מחזר אחריה ואומר לה במטותא מנכו לכו והתעסקו בעונג שבת ולא
תחללוניה לבטל תענוגי:
 .ÂÏÎÈÂ 13הקב''ה וזה שמספר בשבחו של מקו ובשבח של שבת:
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של

פרק ששה עשר שבת

מלא ,רע אומר :יהי רצו שתהא לשבת אחרת כ,,
ומלא ,טוב עונה :אמ  ,בעל כרחו.
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
לעול יסדר אד שלחנו בערב שבת,
א 2על פי שאינו צרי ,אלא לכזית.
ואמר ¯·:‡ÈÁ È
לעול יסדר אד שלחנו במוצאי שבת,
א 2על פי שאינו צרי ,אלא לכזית.
1

אמר ¯·  Ï‡ÂÓ˘ ·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰Èמשמיה ד¯·:
אי הדליקה מצויה אלא במקו שיש חילול שבת,
שנאמר )ירמיהו יז,כז(:
"וְ ִאם ל ֹא ִת ׁ ְש ְמע ּו ֵאלַ י לְ ַק ֵּד ׁש ֶאת ֹיום ַה ּ ׁ ַש ָּבת,
ּולְ ִבלְ ִּתי ְ ׂש ֵאת ַמ ּ ָ ׂשא" וגו',

חמי במוצאי שבת  מלוגמא,
פת חמה במוצאי שבת  מלוגמא.
4

יה וְ ָא ְכלָ ה ַא ְר ְמ ֹנות יְ ר ּו ׁ ָשלַ ִם,
"וְ ִה ַּצ ִּתי ֵא ׁש ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ

¯· Â‰·‡ Èהוה עבדי ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא,
הוה אכיל מיניה כולייתא.
כי גדל ‡· ÈÓÈבריה,
אמר ליה :למה ל ,לאפסודי כולי האי?
נשבוק כולייתא ממעלי שבתא!?
שבקוהו ,ואתא אריא אכליה.
5

אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
כל העונה אמ יהא שמיה רבא מבר ,בכל כחו 
נט
קורעי לו גזר דינו של שבעי שנה,
שנאמר )שופטי ה,ב(:
6

עות ְּביִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ִה ְתנַ ֵּדב ָעם ָּב ֲרכ ּו יְ הוָ ה",
" ִּב ְפר ַֹע ּ ְפ ָר ֹ
עות"?
מאי טעמא " ִּב ְפר ַֹע ּ ְפ ָר ֹ
משו ד" ָּב ֲרכ ּו יְ הוָ ה".
7

8

¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אפילו יש בו שמ %של עבודה זרה 
מוחלי לו,
כתיב הכא:
עות",
" ִּב ְפר ַֹע ּ ְפ ָר ֹ
וכתיב הת )שמות לב,כה(:
" ִ ּכי

9

" ּ ִפ ְתח ּו ׁ ְש ָע ִרים וְ ָיבֹא ֹגוי ַצ ִ ּדיק ׁש ֵֹמר אֱ ֻמנִ ים",
אל תיקריׁ " :ש ֵֹמר אֱ ֻמנִ ים" ,אלא  שאומרי אמ .
מאי אמ ?
אמר ¯·:‡ÈÁ È
אל מל ,נאמ .
10

2

3

דף קיט:

וְ לֹא ִת ְכ ּ ֶבה".
מאי "וְ לֹא ִת ְכ ּ ֶבה"?
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
בשעה שאי בני אד מצויי לכבותה.
11

אמר ‡·:ÈÈ
לא חרבה ירושלי 
אלא בשביל שחללו בה את השבת,
שנאמר )יחזקאל כב,כו(:
תו ָכם".
ֵיהם וָ ֵא ַחל ְּב ֹ
תו ַתי ֶה ְעלִ ימ ּו ֵעינ ֶ
" ּו ִמ ׁ ַש ְּב ֹ
אמר ¯·:Â‰·‡ È
לא חרבה ירושלי 
אלא בשביל שביטלו קרית שמע שחרית וערבית,
שנאמר )ישעיהו ה,יא(:
ימי ַב ּב ֶֹקר ׁ ֵש ָכר יִ ְר ּדֹפ ּו" וגו',
הוי ַמ ׁ ְש ִ ּכ ֵ
" ֹ
וכתיב )ש,יב(:
12

יהם,
ֶבל ּתֹף וְ ָחלִ יל וָ יַיִ ן ִמ ׁ ְש ּ ֵת ֶ
"וְ ָהיָהִ 13כנ ֹּור וָ נ ֶ

יהם".
ְפ ָרעֹה ַאהֲ רֹן לְ ׁ ִש ְמ ָצה ְּב ָק ֵמ ֶ

ס

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
כל העונה אמ בכל כחו 
פותחי לו שערי ג עד ,
שנאמר )ישעיהו כו,ב(:

וְ ֵאת ּפ ַֹעל יְ הֹוָ ה לֹא י ִַּביט ּו",
וכתיב )ש,יג(:
"לָ ֵכן ָּגלָ ה ַע ִּמי ִמ ְּבלִ י ָד ַעת".
אמר ¯· :‡ÂÓ‰
לא חרבה ירושלי 
אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רב ,
עולָ ל ַּבח ּוץ" וגו',
שנאמר )ירמיהו ו,יא(ְ ׁ " :שפ ְֹך ַעל ֹ
עולָ ל ַּבח ּוץ".
מה טע " ׁ ְשפ ְֹך"? משו ד" ֹ
14

רש"י

 .˘''Ú· ÂÁÏ˘ Ì„‡ ¯„ÒÈ 1ללילי שבת:
 .˘''ˆÂÓ· 2נמי כבוד שבת ללוות ביציאתו דר ,כבוד כאד המלוה את המל,
בצאתו מ העיר:
 .ÔÈÓÁ 3לשתות ולרחו:%
 .‡Ó‚ÂÏÓ 4רפואה:
 .‡È¯‡ ‰ÈÏÎ‡ 5לעגל הראוי לשחוט:
 .ÂÁÎ ÏÎ· 6בכל כוונתו:
 .˙ÂÚ¯Ù ÚÂ¯Ù· 7ביטול פורעניות כגו פרוע דמתרגמי בטל:
 .ÂÎ¯· ÌÚ ·„˙‰· 8כשמתנדבי ישראל לבר ,את בורא :
 .ÚÂ¯Ù ÈÎ 9כי פרעו אהר ע''ז והכי קאמר בהבטל פריעות ע''ז שתשתקע
ותשתכח שלא יזכר עונ משו התנדב ע הוא:

אמר :‡ÏÂÚ
רש"י

 .ÔÓ‡ ÍÏÓ Ï‡ 10כ ,מעיד על בוראו שהוא אל מל ,נאמ :
 .‰˙Â·ÎÏ ÔÈÈÂˆÓ Ì„‡ È· ÔÈ‡˘ 11בשבת:
 .¯˜·· 12בזמ ק''ש וכ מאחרי בנש:2
 .Ï·Â ¯ÂÎ ‰È‰Â 13בסיפיה דקרא ואת פועל ה' לא יביטו לא שמו לב ליחד
שמו על בריותיו:
 .ÏÏÂÚ ÏÚ ÍÂÙ˘ 14רישא דקרא ואת חמת ה' נלאיתי הכיל שפו ,וגו' שפו,
החמה בנקמה בשביל שעולל לחו %ובטלי מבית רב :
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שלא

פרק ששה עשר שבת

לא חרבה ירושלי 
אלא בשבילסא שלא היה לה בושת פני זה מזה,
שנאמר )ש,טו(:
ֵבו ׁש ּו" וגו'.
ש ּו ַּגם ּב ֹו ׁש ל ֹא י ֹ
יש ּו ִ ּכי ֹ
"ה ִֹב ׁ
תו ֵע ָבה ָע ׂ

אלא בשביל הבל תינוקות של בית רב .
אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל‡·:ÈÈ
דידי ודיד ,מאי?
אמר ליה:
אינו דומה הבל שיש בו חטא,
להבל שאי בו חטא.

1

אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
לא חרבה ירושלי 
אלא בשביל שהושוו קט וגדול,
שנאמר )ישעיהו כד,ב(:
"וְ ָהיָה ָכ ָעם ַּכ ּכ ֵֹהן ַּכ ֶע ֶבד ַּכאדֹנָ יו ַּכ ּ ׁ ִש ְפ ָחה ַּכ ְ ּג ִב ְר ָּת ּה" וגו',
וכתיב בתריה )ש,ג(:
" ִה ּב ֹוק ִּת ּב ֹוק ָה ָא ֶרץ".

דף קכ.

ואמר ¯ ˘È˜Ï ˘Èמשו ¯·:‰‡È˘ ‰„Â‰È È
אי מבטלי תינוקות של בית רב ,
אפילו לבני בית המקדש.

סב

ואמר ¯ ˘È˜Ï ˘Èל¯·:‰‡È˘ ‰„Â‰È È
כ ,מקובלני מאבותי ,ואמרי לה מאבותי:,
כל עיר שאי בה תינוקות של בית רב 
מחריבי אותה.
¯· ‡Èאמר:
מחרימי אותה.

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‰È¯· Ì¯ÓÚ
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ÔÂÚÓ˘ Èאמר ¯·:‡ÈÁ È
לא חרבה ירושלי 
אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה,
שנאמר )איכה א,ו(:
יה ְּכ ַא ּיָלִ ים לֹא ָמ ְצא ּו ִמ ְר ֶעה",
ש ֶר ָ
" ָהי ּו ָ ׂ
מה איל 
ראשוסג של זה בצד זנבו של זה,
א 2ישראל שבאותו הדור 
כבשו פניה בקרקע ולא הוכיחו זה את זה.

4

5

אמרסד ¯·‡:
לא חרבה ירושלי 
אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה,
שנאמר )ירמיהו ה,א(:
צות יְ ר ּו ׁ ָשלַ ִם...
" ׁש ֹו ְטט ּו ְּבח ּו ֹ
ִאם ִּת ְמ ְצא ּו ִא ׁיש ...ע ֶֹׂשה ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְמ ַב ֵ ּק ׁש אֱ מ ּונָ ה".
איני?
והאמר ¯· ˜:‡ÈË
אפילו בשעת כשלונה של ירושלי,
לא פסקו ממנה אנשי אמנה,
שנאמר )ישעיהו ג,ו(:

אמר ¯·:‰„Â‰È È
לא חרבה ירושלי 
אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמי,
שנאמר )דברי הימי ב לו,טז(:
"וַ ִּי ְהי ּו ַמלְ ִע ִבים ְּב ַמלְ אֲ ֵכי ָהאֱ ל ִֹהים,
בוזִ ים ְ ּד ָב ָריוּ ,ו ִמ ּ ַת ְע ְּת ִעים ִּבנְ ִב ָאיו,
ּו ֹ

יש ְּב ָא ִחיו ּ ֵבית ָא ִביו,
" ִ ּכי יִ ְת ּפ ֹׂש ִא ׁ

לות חֲ ַמת יְ הֹוָ ה ְּב ַע ּמ ֹו ַעד לְ ֵאין ַמ ְר ּ ֵפא".
ַעד עֲ ֹ
מאי " ַעד לְ ֵאין ַמ ְר ּ ֵפא"?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
כל המבזה תלמידי חכמי 
אי לו רפואה למכתו.

סה

ִ ׂש ְמלָ ה לְ ָכה ָק ִצין ִּת ְהיֶה ּ ָלנ ּו",
דברי שבני אד מתכסי בה כ" ִ ׂש ְמלָ ה" ישנ בידי;,
6

קכ.

7

"וְ ַה ּ ַמ ְכ ׁ ֵשלָ ה ַה ּזֹאת ּ ַת ַחת י ֶָד ָך" ,
דברי שאי בני אד עומדי עליה,
אלא א כ נכשלי בה ,
ישנ " ּ ַת ַחת י ֶָד ָך"  " ָק ִצין ִּת ְהיֶה ּ ָלנ ּו";
)ש( *

8

9

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מאי דכתיב )ש א טז,כב(:
יאי ַאל ָּת ֵרע ּו"?
יחי ּו ִבנְ ִב ַ
" ַאל ִּת ְ ּגע ּו ִּב ְמ ׁ ִש ָ
" ַאל ִּת ְ ּגע ּו ִּב ְמ ׁ ִש ָיחי"  אלו תינוקות של בית רב ,
יאי ַאל ָּת ֵרע ּו"  אלו תלמידי חכמי.
" ּו ִבנְ ִב ַ
2

3

אמר ¯ ˘È˜Ï ˘Èמשו ¯·:‰‡È˘ ‰„Â‰È È
אי העול מתקיי 
רש"י

 .'Â‚Â Â˘Ú ‰·ÚÂ˙ ÈÎ Â˘È·Â‰ 1סיפיה דקרא ג בוש לא יבושו וג הכל לא
כו':
 .Ô·¯ ˙È· Ï˘ ˙Â˜ÂÈ˙ ÂÏ‡ ÈÁÈ˘Ó· 2שדר ,תינוקות למושח בשמ :
 .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÂÏ‡ È‡È··Â 3שנאמר ונביא לבב חכמה )תהלי צ(:

"יִ ּ ָ ׂשא ַבי ֹּום ַהה ּוא לֵ אמֹר לֹא ֶא ְהיֶה ח ֵֹב ׁש" וגו' )ש,ז(,
אי "יִ ּ ָ ׂשא" אלא  לשו שבועה,
וכ הוא אומר:
סו
שא ֶאת ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
יך לַ ּ ׁ ָשוְ א" )שמות כ,ו(;
"ל ֹא ִת ּ ָ ׂ
רש"י
4

 .ÔÈ·È¯ÁÓאיכא שיור:
 .ÔÈÓÈ¯ÁÓ 5ליכא שיור:
 .‰ÏÓ˘Î Ô‰· ÔÈÒÎ˙Ó 6כששואלי אות טעמי תורה הללו עושי עצמ
כמעלימי את דבריה מפני שאינ יודעי להשיב:
 .Í„È· Ô˘È 7אתה בקי לפיכ ,קצי תהיה לנו ותלמדנו חכמה:
 .Ô‰· „ÓÂÚ Ì„‡ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„ 8על בוריי לאומר כהלכת :
 .Ô‰· Ï˘Î ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ 9עד שאומר ב' וג' פעמי בשיבוש דהיינו טעמי תורה
המסותרי :
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כל כתבי הקדש

שלב

פרק ששה עשר שבת

"לֹא ֶא ְהיֶה ח ֵֹב ׁש",
"לֹא ֶא ְה ֶיה" מחובשי עצמ בבית המדרש;

כא  בבא להציל,
כא  בבא לקפל;
בא להציל  מציל את כול ,
בא לקפל  אינו מקפל אלא מזו שלש סעודות.
¯· ‡„·Ê ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:
אידי ואידי  בבא לקפל,
ולא קשיא,
כא  לאותה חצר,
כא  לחצר אחרת.
11

1

" ּו ְב ֵב ִיתי ֵאין לֶ ֶחם וְ ֵאין ִ ׂש ְמלָ ה" )ש(,
שאי בידי  לא מקרא ,ולא משנה ,ולא תלמוד!?
וממאי?
דילמא שאני הת,
דאי אמר להו :גמירנא,
אמרו ליה :אימא ל !
הוה ליה למימר :גמר ושכח!
מאי "לֹא ֶא ְהיֶה ח ֵֹב ׁש"? כלל!?
לא קשיא,
כא  בדברי תורה,
כא  במשא ומת .

דף קכ.

12

סז

2

3

4

5

6

בעי ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
פירש טליתו ,וקיפל והניח ,וקיפל והניח,
מאי?
כבא להציל דמי,
או כבא לקפל דמי?
מדאמר ¯·‡:
אטעיה ¯· ˘ È·ÊÈל¯· ,‡„ÒÁ
ודרש:
ובלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר משלש סעודות;
שמע מינה  כבא להציל דמי,
ושפיר דמי.
אמר ליה ¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁל¯·‡:
מאי טעותא?
אמר ליה :דקתני:
ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט,
כלי אחר ויצר;2
כלי אחר  הוא דלא,
אבל בההוא מנא  כמה דבעי מציל.
13

14

15

משנה )גד(:
מצילי סל מלא ככרות,
א 2על פי שיש בו מאה סעודות,
ועיגול של דבילה וחבית של יי ,
ואומר לאחרי:
בואו והצילו לכ;
וא היו פיקחי  עושי עמו חשבו אחר השבת.
ולהיכ סח מצילי אות ?
לחצר המעורבת;
· ‰¯È˙· Ôאומר :א 2לשאינה מעורבת.
ולש מוציא כל כלי תשמישו,
ולובש כל מה שיכול ללבוש ,ועוט 2כל מה שיכול לעטו;2
¯· ÈÒÂÈ Èאומר :שמנה עשר כלי;
וחוזר ולובש ,ומוציא,
ואומר לאחרי :בואו והצילו עמי.
7

8

9

10

גמרא:
והא תנא ליה רישא )כא ב( :שלש סעודות;
ותו לא!?
אמר ¯· :‡Â‰
לא קשיא,
רש"י

 .˘·ÂÁ ‰È‰‡ ‡Ï 1איני רגיל להיות חובש חבוש בבהמ''ד .אהיה הורגלתי כמו
שחוק לרעהו אהיה )איוב יב( אני הווה:
 .È‡ÓÓÂ 2דמשו דיש בה אמנה הוא דילמא על כרחי ,צריכי שישיבו האמת:
 .‡¯ÈÓ‚ Â‰Ï ¯Ó‡ È‡„ 3אות טעמי תורה:
 .‰ÈÏ È¯Ó‡ 4שואלי אימא ל :
 5ומשני  .˘·ÂÁ ‰È‰‡ ‡Ï È‡Ó ÁÎ˘Â ¯Ó‚ ¯ÓÈÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰מודה הוא על
האמת שלא יגע בתורה:
 .‰¯Â˙ È¯·„· 6היו נאמני ואי מתהללי על שקר:
 .‰ÏÈ·„ Ï˘ ÏÂ‚ÈÚÂ :'È˙Ó 7שהוא גדול ויש בו סעודות הרבה:
 .ÔÈÁ˜Ù ÂÈ‰ Ì‡Â 8לישאל שכר כפועלי:
 .Â˘ÈÓ˘˙ ÈÏÎ ÏÎ 9שצריכי לו לאותו היו כגו כוסות וקיתוניות:
 .ÌÈÏÎ Á''È 10מפרש להו בגמרא שכ דר ,ללובש בחול יחד אבל טפי מהכי
לא ואינו פושט לחזור וללבוש ולהציל אחרי:

16

17

18

19

ועיגול של דבילה כו'.
חשבו מאי עבידתיה?
מהפקירא קזכו!?
20

רש"י

] .ÏÈˆ‰Ï ‡·· :'Ó‚ 11שהציל[ בסל ]אחד[ כדקתני סל מלא ככרות ואינו טורח
אלא להציל מתו ,הדליקה בבת אחת מציל כל מה שבסל דהא חדא זימנא הוא
מה לי פורתא מה לי טובא:
 .ÏÙ˜Ï ‡·· 12סלי הרבה זה ע זה לטרוח ]ולאוספ[ ולחזור ולהוציא מזו
ג' סעודות הוא דיכול להציל בסלי הרבה ותו לא שכל א' טורח בעצמו הוא:
 .ÁÈ‰Â ÏÙÈ˜Â Â˙ÈÏË ˘¯ÈÙ 13הביא אוכלי והניח וחזר והביא והניח מהו:
 .ÈÓ„ ÏÈˆ‰Ï ‡·Î 14הואיל ואי כא אלא כלי אחד ובפע אחת הוא מוציא:
 .ÈÓ„ ÏÙ˜Ï ‡·Î Â‡ 15הואיל וטורח לאסו 2ולכנוס:
 .‡„ÒÁ ·¯Ï È·ÊÈ˘ ·¯ ‰ÈÈÚË‡ 16שדרש לפניו והודה לו רב חסדא ואהא מתני'
דאמר לעיל )קיז (:נשברה לו חבית בראש גגו מביא כלי ומניח תחתיה ודרש רב
שיזבי לרב חסדא ובלבד שלא ית כלי המחזיק יותר משלש סעודות והודה לו רב
חסדא ומדאמר רבא אטעייה שמע מינה טעותא הוא דאפילו מחזיק סעודות
הרבה מותר כיו דחד מנא הוא והאי כמקפל ונות בכלי אחד דמי דהא מעט
מעט הוא נופל ומטפט 2בו ש''מ בחד מנא כבא להציל דמי:
 .‡˙ÂÚË È‡Ó 17מנא ל ,דטעותא הוא בידיה:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ 18מדקתני בה בברייתא:
 .'ÂÎÂ ¯Á‡ ÈÏÎ ‡È·È ‡Ï˘ „·Ï·Â 19ש''מ כלי טובא הוא דאסירי אבל בחד
שפיר דמי:
 .'ÂÎÂ ‡¯È˜Ù‰Ó 20דהא הצילו לכ קאמר להו לצרכיה וא פקחי ה יעכבו
הכל הוה ליה למיתני:
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כל כתבי הקדש

שלג

דף קכ:

פרק ששה עשר שבת
ואפליו ,עג ומעפורת,
ושני ספרקי  ,ושני מנעלי,
ושני אנפילאות ,ושני פרגד,
וחגור שבמתניו,
וכובע שבראשו ,וסודר שבצוארו.

אמר ¯· :‡„ÒÁ
מדת חסידות שנו כא .
אמר ¯·‡:
חסידי אגרא דשבתא שקלי!?
אלא אמר ¯·‡:
הכא בירא שמי עסקינ ,
דלאסט ניחא ליה דליתהני מאחרי,
ובחנ נמי לא ניחא ליה דליטרח,
והכי קאמר 
וא היו פיקחי ,
דידעי דכי האי גונא לאו שכר שבת הוא,
עושי עמו חשבו לאחר השבת.

14

13

15

1

17

16

18

2

19

3

משנה )ה(:
¯· Ò Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
פורסי עור של גדי על גבי שידה ,תיבה ,ומגדל,
שאחז בה את האור,
מפני שהוא מחר.,
ועושי מחיצה בכל הכלי ,בי מלאי  ,בי ריקני,
בשביל שלא תעבור הדליקה;
¯· ÈÒÂÈ Èאוסר בכלי חרס חדשי מלאי מי,
לפי שאי יכולי לקבל את האור,
וה מתבקעי ומכבי את הדליקה.

4

5

6

20

21

22

ולהיכן מצילין כו'.
מאי שנא הכא דקתני )כא ( :לכ?
ומאי שנא הכא דקתני )כא ( :עמי?
אמרי:
גבי מזונות קתני :לכ,
משו דלא קא חזו אלא מזו שלש סעודות;
אבל גבי לבושי קתני :עמי,
משו דקחזי ליה לכולי יומא.
7

תנו רבנ :
לובש ומוציאע ופושט,
וחוזר ולובש ומוציא ופושט,
ואפילו כל היו כולו,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
שמנה עשר כלי,
ואלו ה שמנה עשר כלי:
מקטור  ,ואונקלי,עא ופונדא,
וקלבוסעב של פשת  ,וחלוק,
9

8

11

23

קכ:

גמרא:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
טלית שאחז בה האור מצד אחד 
נותני עליה מי מצד אחר,
וא כבתה ,כבתה.
מיתיבי:
טלית שאחז בה האור מצד אחד 
פושטה ,ומתכסה בה,
וא כבתה ,כבתה;
וכ ספר תורה שאחז בו האור 
פושטו ,וקורא בו,
וא כבה ,כבה!? *
הוא דאמר כ¯·.Ò Ô· ÔÂÚÓ˘ È
אימר דאמר ¯·  Ò Ô· ÔÂÚÓ˘ Èמפני שהוא מחר,,
גר כיבוי מי אמר?
אי  ,מדקתני סיפא )כא (:
¯· ÈÒÂÈ Èאוסר בכלי חרס חדשי מלאי מי,
24

10

12

25

רש"י

 .˙Â„ÈÒÁ ˙„Ó 1שמחזירי לו:
 .ÈÏ˜˘ ‡˙·˘„ ‡¯‚‡ È„ÈÒÁ 2בתמיה א חסידי ה יש לה לוותר משלה
בכל דבר שיש בו נדנוד עבירה ואע''ג דלאו שכר שבת גמור הוא שהרי לא התנה
ומהפקירא קא זכו מיהו חסיד לא מיקרי אא''כ מוותר משלו:
 .ÔÈ˜ÒÚ ÌÈÓ˘ ‡¯È· ‡Î‰ 3המציל הזה ירא שמי הוא ולא חסיד לוותר משלו:
 .ÈÈ¯Á‡Ó È‰˙ÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈ ‡Ï„ 4בזכייה דהפקירא דידע דלא מרצונו
הפקירו:
 .Á¯ËÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈ ‡Ï ÈÓ ÌÁ·Â 5דלאו חסיד הוא ולמחול על שלו:
 .'ÂÎ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â 6כלומר דהאי א היו פקחי דמתני' לאו פקחי בדי קאמר
ליטול את הראוי לה דא כ יעכבו הכל הוה ליה למתני אלא לאו הכי קאמר
הני יראי שמי א פקחי ה בהלכות שבת דידעי דכה''ג לאו שכר שבת הוא
דמעיקרא לאו אדעתא דשכר פעולה נחית עושי עמו חשבו והכי קאמר אדרב
חסדא נמי קאי אלא לא שבקיניה לרב חסדא לסיימיה למילתיה:
 .˙·¯ÂÚÓ‰ ¯ˆÁÏ 7ואפי' הכי טובא לא ליצול כדאמר לעיל )קיז (:מתו ,שבהול
אי שרי לאיעסוקי בהצלה כולי האי אתי לכבויי:
 .Ô¯ÂË˜Ó 8מנטי''ל :
 .ÈÏ˜Â‡ 9לבוש רחב כעי שריניש''א ובלשו ערבי מחשיא''ה:
 .‡„ÂÙ 10אזור חלול מעל למדיו:
 .ÒÂ·Ï˜ 11נביי''ש :
 .˜ÂÏÁ 12קמי''שא על בשרו:

26

רש"י

 .ÔÂÈÏÙ‡Â 13סדי להתעט 2בו כולו:
 .˙¯ÂÙÚÓ 14לעט 2ראשו:
 .ÔÈ˜¯ÙÒ È˘Â 15פיישול''ש :
 .˙Â‡ÈÈÏÈÙ‡ 16קלצנו''ש של צמר:
 .„Â‚¯Ù 17גניליי''ש ובלשו אשכנז קני הוז'' :
 .¯Â‚Á 18על חלוקו מבפני:
 .Â¯‡Âˆ·˘ ¯„ÂÒÂ 19ותלויי ראשיו לפניו לקנח בו פיו ועיניו:
 .È„‚ Ï˘ ¯ÂÚ :'È˙Ó 20לח:
 .Í¯ÁÓ ‡Â‰˘ ÈÙÓ 21מ האור ובלע''ז רטריי''ט ואינו נשר 2ומתו ,כ ,הוא
מגי על התיבה:
 .ÌÈ‡ÏÓ ÔÈ· 22מי:
 .¯Â‡‰ ÁÎ Ï·˜Ï ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ 23מפני שחדשי ה:
 .˘''¯Î ¯Ó‡„ ‡Â‰ :'Ó‚ 24דשרי לעכובי דליקה בעור גדי:
 .ÈÂ·ÈÎ Ì¯‚ 25כי האי גוונא כשמגיע למי הוא כבה:
 .¯Ó‡ ÈÓ 26דילמא הא דקתני במתני' ועושי מחיצה בכל הכלי לאו בחדשי
המתבקעי קאמר:
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שלד

פרק ששה עשר שבת

שאינ יכולי לקבל את האור,
וה מתבקעי ומכבי את הדליקה;
מכלל ד˙‡ ˜ ‡Óשרי.
תנו רבנ :
נר שעל גבי טבלא 
מנער את הטבלא והיא נופלת,
וא כבתה ,כבתה.
אמרי „·:È‡È È·¯ È
לא שנו אלא בשוכח,
אבל במניח  נעשה בסיס לדבר האסור.
1

2

3

דף קכ:

עושין מחיצה כו'.
למימרא ד¯· Ôסברי  גר כבוי מותר,
ו¯· ÈÒÂÈ Èסבר  גר כבוי אסור?
והא איפכא שמעינ להו,
דתניא:
עושי מחיצה בכלי ריקני ,
ובמלאי שאי דרכ להשתבר,
ואלו ה מלאי עו שאי דרכ להשתבר?
כלי מתכות;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
א 2כלי כפר שיחי וכלי כפר חנניה אי דרכ להשתבר!
וכי תימא 
איפו ,מתניתי ,
ו¯· ÈÒÂÈ Èדברייתא  לדבריה קאמר;
ומי מצית אפכת לה?
והאמר ¯· ‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‰משמיה ד¯·:
מא תנא גר כבוי אסור?
¯·?!ÈÒÂÈ È
אלא,
לעול לא תיפו,,
וברייתא כולה ¯· ÈÒÂÈ Èהיא,
וחסורי מחסרא והכי קתני:
עושי מחיצה בכלי ריקני ,
ובמלאי עז שאי דרכ להשתבר,
ואלו ה כלי שאי דרכ להשתבר?
כלי מתכות;
וכלי כפר שיחי וכלי כפר חנניה נמי אי דרכ להשתבר,
ש¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
א 2כלי כפר שיחי וכלי כפר חנניה אי דרכ להשתבר.
9

תנא:
נר שאחורי הדלת  פותח ונועל כדרכו,
וא כבתה ,כבתה.
לייט עלה ¯·.
אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ‡,‡·¯„ ‰È¯· ‡Á
ואמרי לה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
מאי טעמא לייט עלה ¯·?
אילימא 
משו ד¯· סבר לה כ¯·,‰„Â‰È È
ותנא קתני לה כ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
משו ד¯· סבר לה כ¯·,‰„Â‰È È
כל דתני כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמילט לייט ליה!?
אמר ליה:
בהא אפילו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמודה,
דהא ‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישיה ולא ימות.
4

5

6

אמר ¯· :‰„Â‰È
פותח אד דלת כנגד מדורה בשבת.
לייט עלה ‡·.ÈÈ
במאי עסקינ ?
אילימא  ברוח מצויה;
מאי טעמאעד דמא דאסר?
אלא עה ברוח שאינה מצויה;
מאי טעמא דמא דשרי!?
לעול ברוח מצויה,
מר סבר  גזרינ ,
ומר סבר  לא גזרינ .

10

11

12

7

ורמי ד¯· Ôאד¯·,Ô
ורמי ד¯· ÈÒÂÈ Èאד¯·,ÈÒÂÈ È
דתניא:
הרי שהיה ש כתוב לו על בשרו,
הרי זה לא ירחו ,%ולא יסו ,,ולא יעמוד במקו הטינופת;
נזדמנה לו טבילה של מצוה 
כור ,עליה גמי ויורד וטובל;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
לעול יורד וטובל כדרכו ,ובלבד שלא ישפש?!2

8

13

14

רש"י
רש"י

 .¯ 1דולק קרושיי''ל :
 .ÁÎ˘· ‡Ï‡ 2דשכחו מבעוד יו על הטבלא שלא מדעת:
 .˙È˘Ú ÁÈÓ Ï·‡ 3טבלא בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלה כדי לנערה:
 .‰ÈÏÚ ËÈÈÏ 4על כל המורי כ :
 .‰„Â‰È '¯Î 5דאמר דבר שאי מתכוי אסור:
 .‰È˘È¯ ˜ÈÒÙ· 6והכא נמי הרוח מכבהו:
 .‰¯Â„Ó‰ „‚Î 7ואע''פ שרוח מנשבת ומבעיר האור:
 .¯Ò‡„ Ô‡Ó„ ‡ÓÚË È‡Ó 8אי דר ,להבעיר ברוח מצויה ולא פסיק רישיה ולא
ימות הוא:

 .ÔÈÁÈ˘ ¯ÙÎ ÈÏÎ Û‡ 9חרס העשוי מאותו עפר חזק הוא ואי משתבר אלמא לר'
יוסי בגר כבוי טפי מיקל מדרבנ :
 .'È˙Ó ÍÂÙÈ‡ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 10ותני ברישא דברי ר' יוסי וחכמי אוסרי בכלי חרס
חדשי כו':
 .‡˙ÈÈ¯·„ ÈÒÂÈ '¯Â 11דמשמע דבהנהו דפקעי מודה דהא כפר שיחי וכפר
חנניה הוא דקשרי:
 .Â‰Ï ¯Ó‡˜ Ì‰È¯·„Ï 12לדידי כל הכלי שרו דגר כבוי מותר אלא לדידכו
נהי דאסריתו גר כבוי אודו לי מיהת דבהני אפילו גר ליכא:
 .ÈÓ‚ ÂÈÏÚ Í¯ÂÎ 13קס''ד השתא כדי שלא ימחק את הש במי אלמא לרבנ
גר מחק אסור ולר' יוסי שרי:
 .Û˘Ù˘È ‡Ï˘ „·Ï·Â 14דהוי מוחק בידי:
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שאני הת דאמר קרא )דברי יב,גד(:
קום ַהה ּוא,
"וְ ִא ּ ַב ְד ּ ֶתם ֶאת ׁ ְש ָמם ִמן ַה ּ ָמ ֹ

יכם",
ש ּון ֵּכן לַ יהֹוָ ה אֱ ל ֵֹה ֶ
ל ֹא ַתעֲ ׂ
עשייה  הוא דאסור,
גרמא  שרי.
אי הכי  הכא נמי 
אכה",
שה ָכל ְמלָ ָ
כתיב )שמות כ,ט(" :ל ֹא ַתעֲ ֶׂ
עשייה  הוא דאסור,
גרמא  שרי!?
מתו ,שאד בהול על ממונו,
אי שרית ליה  אתי לכבויי.
אי הכי 
קשיא ד¯· Ôאד¯·,Ô
ומה הת  דאד בהול על ממונו  שרי,
הכא  לא כל שכ !?
ותסברא,
האי גמי היכי דמי?
אי דמיהדק  קא הוי חציצה,
אי דלאעח מיהדק  עיילי ביה מיא!?
חציצה?
תיפוק ליה משו  דיו!
בלחה ,דתניא:
הד והדיו הדבש והחלב יבשי  חוצצי ,
לחי  אי חוצצי ;
1

2

3

5

4

דף קכא.

אי דאיכא גמי  הכי נמי,
הכא במאי עסקינ ? לאהדורי אגמי,
קכא Ô·¯ .סברי  * טבילה בזמנה לאו מצוה  ומהדרינ ,
ו¯· ÈÒÂÈ Èסבר  טבילה בזמנה מצוה  ולא מהדרינ .
וסבר ¯·  ÈÒÂÈ Èטבילה בזמנה מצוה?
והתניא:
הזב ,והזבה ,המצורע,
והמצורעת ,בועל נדה ,וטמא מת  טבילת ביו;
נדה ויולדת  טבילת בלילה;
בעל קרי  טובל והול ,כל היו כולו;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מ המנחה ולמעלה  אינו צרי ,לטבול!?
ההיא ¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èהיא דאמר:
דייה טבילה באחרונה.
1110

1312

14

16

15

17

18

19

משנה )ו(:
נכרי שבא לכבות,
אי אומרי לו כבה ואל תכבה,
מפני שאי שביתתו עליה ;
אבל קט שבא לכבות 
אי שומעי לו,
21

20

22

6

מכל מקו קשיא!?
אלא אמר ¯·‡ ·¯ ¯· ˘:‡ÏÈ
היינו טעמייהו ד¯·,Ô
דקסברי אסור לעמוד בפני הש ערו.
מכלל ד¯· ÈÒÂÈ Èסבר מותר לעמוד בפני הש ערו!?
דמנח ידיה עילויה.
ל¯· Ôנמי,
דמנח ידיה עילויה!?
זימני דמשתלי ,ושקיל ליה,
ל¯· ÈÒÂÈ Èנמי 
זימני דמשתלי ושקיל ליה!?
7

8

אלא,

9

רש"י

 .‡¯·Ò˙Â 1דהכא גמי דאצרכוה רבנ משו שלא ימחק הוא:
 .ÈÓ„ ÈÎÈ‰ ÈÓ‚ È‡‰ 2להגי עליו:
 .˜„‰ÈÓ„ È‡ 3שלא יכנסו בו מי וימחק הוי חציצה:
 .˜„‰ÈÓ ‡Ï„ È‡Â 4לבשרו:
 .‡ÈÓ ‰È· ÈÏÈÈÚ 5ואינו מגי מלמחוק:
 .ÂÈ„ ÌÂ˘Ó„ ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ 6בלא גמי נמי חיי %דיו ומשני בלחה:
 .‡È˘˜ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ 7גמי לרבנ למה להו:
 .'ÂÎ ÈÒÂÈ '¯Ï„ ÏÏÎÓ 8בתמיה והא כתיב לא יראה ב ,ערות דבר )דברי כג(:

רש"י

 .ÈÓ ÈÎ‰ ÈÓ‚ ‡ÎÈ‡ È‡ ‡Ï‡ 9דמודה ר' יוסי דצרי ,לכרו ,עליו גמי ולא סגי
ליה לאנוחי ידיו עליו דילמא מישתלי ושקיל ליה לידיה:
 .‰ÂˆÓ ‰ÓÊ· ‰ÏÈ·Ë 10דכתיב והיה לפנות ערב ירח %במי )דברי כג(:
 .‰ÂˆÓ Â‡Ï 11ואי לא משכח גמי האידנא לישתהי עד למחר ולמ''ד לאו מצוה
קרא עצה טובה קמ''ל כדי שיעריב שמשו ביו לאחר טבילה שא ימתי לטבול
עד הלילה לא יהא לו הערב שמש עד ליל המחרת:
 .'ÂÎ ‰·Ê‰Â ·Ê‰ 12ברייתא זו אצל יוה''כ שנויה בתוספתא דיומא )פ''ד(:
 .ÌÂÈ· ÔÈÏ·ÂË ˙Ó ‡ÓËÂ ‰„ ÏÚÂ·Â Ú¯ÂˆÓ‰Â ‰·Ê‰Â ·Ê‰ 13משהאיר המזרח
ביו השביעי שלה וטעמא בפ''ב דמגילה )כ (.מקרא דביו השביעי מקצת
שביעי ספירה וא חל שביעי שלה ביוה''כ טובלי כדרכ לאכול תרומה לערב:
 .˙„ÏÂÈÂ ‰„ 14טובלות כדרכ בלילי יוה''כ א חל שביעי שלה בערב יוה''כ
שאינה יכולה לטבול ביו ז' דכתיב בה תהיה בנדתה בהוייתה תהא כל ז' )פסחי
צ:(:
 .È¯˜ ÏÚ· 15שצרי ,טבילה לדברי תורה מדברי סופרי ואפי' אי אוכל טהרות
לבו ביו:
 .ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Ï·ÂË 16ואע''פ שראה קרי מ המנחה ולמעלה לאחר שהתפלל
תפלת המנחה שהרי הוא יכול להמתי עד שתחש ,ויטבול לתפלת ערבית אפ''ה
טובל ביו''כ מבעוד יו אע''פ שאסור ברחיצת הרשות דטבילה בזמנה מצוה:
 .‰ÏÚÓÏÂ ‰ÁÓ‰ ÔÓ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ '¯ 17א ראה קרי לאחר שהתפלל תפלת מנחה
שהרי הוא יכול להמתי עד שתחש ,ויטבול ויתפלל תפלת ערבית ותפלת נעילה
נמי ס''ל שיכול להתפלל בלילה כרב דאמר )יומא פז (.תפלת נעילה פוטרת של
ערבית:
 .ÏÂ·ËÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ 18ביו משו זמ טבילה דלאו מצוה לטבילה בזמנה:
 .‰Â¯Á‡· ‡‰˙˘ ‰ÏÈ·ËÏ ‰ÈÈ„ 19במסכת נדה בפרק המפלת גבי אשה שיצאה
מלאה ובאה ריקנית ואינה יודעת מתי ילדה דמצרכינ לה ל''ה טבילות לספק ד'
טבילות שעליה טבילת זכר לז' או טבילת נקבה לשבועיי ובלילה או שמא
יולדת זכר בזוב וצריכה א 2טבילת זבה ביו שבעה לספורי שלה או יולדת
נקבה בזוב היתה ומשו דלא ידעינ מתי ילדה ואימתי מטי זמ טבילה דידה
מצרכינ לה טבילה כל לילה וכל יו שיש לספוקי בזמ טבילתה ופליג ר' יוסי
ברבי יהודה עלה ואמר דייה לטבילה שתהא באחרונה לסו 2ספורי של נקבה
דהיינו לסו 2שלש שבועי שא ילדה נקבה בזוב טמאה שבועיי ללידתה וז'
נקיי בשביל הזיבה ולא אמרינ טבילה בזמנה מצוה:
 .‰·Î ÂÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ :'È˙Ó 20רבנ גזור על אמירה לגוי^ משו שבות:
 .‰·Î˙ ‡ÏÂ 21אי צרי ,למחות בידו אלא יניחנו ויכבה:
 .Â˙˙È·˘ ÔÈ‡˘ 22של גוי^ עליה דישראל אינו מוזהר על שביתתו של גוי^
שאינו עבדו:
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אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בקט העושה לדעת אביו.
דכוותה גבי נכרי דקא עביד לדעתיה דישראל,
מי שרי!?
נכרי לדעתיה דנפשיה עביד.

מפני ששביתתו עליה .

8

גמרא:
אמר ¯·:ÈÓ‡ È
בדליקה התירו לומר:
כל המכבה אינו מפסיד.
נימא מסייע ליה )כא (:
נכרי שבא לכבות,
אי אומרי לו כבה ואל תכבה,
מפני שאי שביתתו עליה ;
כבה  הוא דלא אמרינ ליה,
הא כל המכבה אינו מפסיד  אמרינ ליה.
אימא סיפא 
אל תכבה  לא אמרינ ליה,
וכל המכבה אינו מפסיד  נמי לא אמרינ ליה!?
אלא,
מהא ליכא למשמע מינה.

9

משנה )ז(:
כופי קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה,
ועל צואה של קט  ,ועל עקרב שלא תיש;,
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מעשה בא לפני ¯· È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ôבערב,
ואמר :חוששני לו מחטאת.
10

1

12

2

3

4

תנו רבנ :
מעשה ונפלה דליקה בחצירו של יוס 2ב סימאי בשיחי ,
ובאו אנשי גיסטרא של ציפורי לכבות,
מפני שאפוטרופוס של מל ,היה,
ולא הניח מפני כבוד השבת,
ונעשה לו נס וירדו גשמי וכיבו,
לערב שיגר לכל אחד מה שתי סלעי ,
ולאפרכוס שבה חמשי;
וכששמעו  ÌÈÓÎÁבדבר אמרו:
לא היה צרי ,לכ ,,שהרי שנינו )כא (:
נכרי שבא לכבות,
אי אומרי לו כבה ואל תכבה.
5

6

11

13

14

גמרא:
¯·  ,‰„Â‰Èו¯·  ,‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯Èו¯· ‡·¯ ¯· ÔÁ
איקלעו לבי אבי דמ נשיקיא,
קכא :ל¯·  ‰„Â‰Èו¯·  *  ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯Èאייתו להו פורייתא,
ל¯·   ‡·¯ ¯· ÔÁלא אייתו ליה.
אשכחיה מתני ליה לבריה:
ועל צואה של קט  ,מפני קט .
אמר ליה:
אבי שטיא מתני שטותא לבניה,
והלא היא עצמה מוכנת לכלבי!
וכי תימא 
דלא חזיא ליה מאתמול;
והתניא:
נהרות המושכי  ,ומעיינות הנובעי 
הרי ה כרגלי כל אד!?
ואלא היכי אתנייה?

אבל קטן שבא לכבות -
אין שומעין לו,
מפני ששביתתו עליהן.
שמעת מינה 
קט אוכל נבלות  בית די מצווי עליו להפרישו?
7

רש"י

 .‰ÈÏ ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï„ ‡Â‰ ‰·Î :'Ó‚ 1שעושהו שלוחו ממש:
 .'ÂÎ „ÈÒÙÓ ÂÈ‡ ‰·ÎÓ‰ ÏÎ ‡‰ 2ואי^ מדעתיה דידיה עביד שריא:
 .‰ÈÏ ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï„ ‡Â‰ ‰·Î˙ Ï‡ 3שאינו צרי ,למחות בידו ומיהו גילוי דעתא
דלא יפסיד בדבר נמי לא משתרי דאי גילוי דעתא שרי למה ליה למיתני סיפא אי
צרי ,למחות:
 .‰ÈÈÓ ÚÓ˘ÈÓÏ ‡ÎÈÏ ‡Î‰Ó ‡Ï‡ 4דודאי מתניתי לאו כולה דוקא אלא חדא
מינייהו דוקא או רישא או סיפא ותנא איד ,אטו ההיא ולא ידעינ הי מינייהו
דוקא דנגמר מיניה:
 .‡¯ËÒÈ‚ 5שלטו :
 .ÒÂÙÂ¯ËÙ‡ 6ממונה על ממונו:
 .Â˘È¯Ù‰Ï ÔÈÂÂˆÓ ÔÈ„ ˙È· ˙ÂÏ· ÏÎÂ‡ ÔË˜ ‰ÈÓ ˙ÚÓ˘ 7ותקשי לר' יוחנ
דאמר ביבמות )קיד (.לרבה בר בר חנה דאירכסו ליה מפתחות של בית המדרש
ברשות הרבי בשבת דבר טלי' וטליתא ליטיילי הת דאי משכחי להו מייתי
להו:

15

16

17

18

19

20

21

22

רש"י

 .ÂÈ·‡ ˙Ú„ ÏÚ 8בקט שידע להבחי שהכבוי זה נוח לאביו ועושה בשבילו:
 .„È·Ú ‰È˘Ù„ ‰È˙Ú„‡ È¯Î 9ואפילו יודע שנוח לו לישראל הוא להנאת עצמו
מתכוי שיודע שלא יפסיד:
 .‰¯Ú˜ ÔÈÙÂÎ :'È˙Ó 10של חרס:
 .¯‰ È·‚ ÏÚ 11ובלבד שלא יכבה ואע''פ שנוטל כלי להצלת קורה שאינה
ניטלת בשבת הא אותבינ מינה )מג (.לרבי יצחק דאמר אי כלי ניטל אלא לדבר
הניטל ושנייה בצרי ,למקומו:
 .‡· ‰˘ÚÓ 12כפיית כלי על עקרב:
 .·¯Ú· 13מקו:
 .˙‡ËÁÓ ÂÏ È˘˘ÂÁ 14כיו דלא היה עקרב ר %אחריו איני יודע א חייב
משו צידה א לאו וחוששני לומר חייב חטאת הוא:
 .‡˙ÈÈ¯ÂÙ Â‰Ï Â˙ÈÈ‡ :'Ó‚ 15מטות לישב עליה :
 .‰ÈÏ Â˙ÈÈ‡ ‡Ï 16והושיבוהו לאר:%
 .ÔË˜ ÈÙÓ 17שלא יטפח בו ויתלכל:,
 .Ï''‡ 18רב חנ שהיה כעוס ומתכוי להקניטו לר' אבי :
 .ÌÈ·ÏÎÏ ˙ÎÂÓ ‡Ï‰Â 19ולמה לי לכפות כלי יפנוה מש שהרי ראויה לטלטל:
 .ÏÂÓ˙‡Ó ‡ÈÊÁ ‡Ï„ 20שהיו נולדה:
 .Ì„‡ ÏÎ ÈÏ‚¯Î ÌÈÎ˘ÂÓ‰ ˙Â¯‰ 21משו דמידי דנייד הוא ולא קני שביתה
ואע''פ שבא מחו %לתחו כל אד מוליכ למקו שעירב לו ליל ,מיהו שמעינ
מינה דמותרי בטלטול ואע''ג דמאתמול לא הוי הני קמ כיו דאורחייהו בהכי
דעתיה עלייהו ה''נ כיו דאורחיה דקט בהכי דעתיה עליה דלכי תיתי יאכילנה
לכלבי:
 22א''ל ר' אבי :‰ÈÈ˙‡ ÈÎÈ‰ ‡Ï‡Â
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שלז

פרק ששה עשר שבת

אימא 
על צואה של תרנגולי ,מפני קט .
1

דף קכא:

דילמא משבשתא היא!
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
אנא מתנינא לה ,ואותיבנא לה,
ואנא מתריצנא לה 
ברצו אחריו ,ודברי הכל.
14

ותיפוק ליה דהוי גר 2של רעי!
וכי תימא 
גר 2של רעי אגב מנא  אי ,
איהו גופיה  לא,
והא ההוא עכבר דאישתכח באיספרמקי ד¯· ‡˘,È
ואמר להו :נקוטו בצוציתיה ואפקוה!?
באשפה.
וקט באשפה מאי בעי ליה!?
בחצר.
חצר נמי ,גר 2של רעי הוא!?
באשפה שבחצר.
2

3

4

5

6

7

8

ועל עקרב שלא תישך.
אמר ¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
כל המזיקי נהרגי בשבת.
מתיב ¯· :ÛÒÂÈ
חמשה נהרגי בשבת,
ואלו ה :
זבוב שבאר %מצרי ,וצירעה שבנינוה,
ועקרב שבחדייב ,ונחש שבאר %ישראל,
וכלב שוטה בכל מקו;
מני?
אילימא  ¯·;‰„Â‰È È
הא אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה  חייב עליה!
אלא לאו  ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
והני  הוא דשרי,
אחריני  לא!?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
ומא נימא ל דהא מתרצתא היא?
10

9

11

12

13

רש"י

 .ÌÈÏÂ‚¯˙ Ï˘ ‰‡Âˆ 1דלא חזיא לכלבי ושל קט דקתני מתניתי שמטפח בה
קט קאמר ובשביל הקט אמר כופי :
 .‡Â‰ ÈÚ¯ Ï˘ Û¯‚„ ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ 2דמאיס ולפנייה דהא קי''ל במסכת ביצה גר2
של רעי מותר להוציאו לאשפה:
 .ÔÈ‡ ‡Ó ·‚‡ ¯˙ÂÓ„ ÈÚ¯ Ï˘ Û¯‚ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ 3הא דקי''ל מותר להוציאו משו
דרמי במנא דגר 2היינו כלי חרס העשוי לכ ,ואגב מנא הוא דשרי לטלטולי אבל
בפני עצמו לא והכא לאו במנא רמי:
 .È˜Ó¯ÙÒ‡· 4בשמי:
 .‰È˙ÈˆÂˆ· 5בזנבו אלמא בלאו מנא נמי מטלטלי ליה:
 .‰Ù˘‡· È˘ÓÂ 6דלא רמי קמייהו ולא גר 2של רעי הוא:
 .ÈÚ· È‡Ó ‰Ù˘‡· ÔË˜ 7סת אשפה ברה''ר הוא ומאי בעי קט הת דקא
מיכסי ליה בשביל קט :
 8ומשני · .¯ˆÁדשכיח קט הת קס''ד בחצר דלאו אשפה וקפרי ,סו 2סו2
גר 2של רעי הוא ומשני באשפה שבחצר:
 .ÔÈ˜ÈÊÓ‰ ÏÎ 9ההורגי :
 .˙·˘· ÔÈ‚¯‰ 10וקס''ד אפי' אי רצי אחריו ומשו דס''ל כר''ש דמלאכה
שאינה צריכה לגופה מדרבנ היא דאסירא והכא לא גזור:
 .˙·˘· ÔÈ‚¯‰ 11אפי' אי רצי אחריו משו דס''ל דסתמ הורגי ה :
 .‰ÈÏÚ ·ÈÈÁ ¯Ó‡‰ 12והיכי שרי במלאכה גמורה כשאי רצי אחריו דליכא
פקוח נפש:

15

16

תני תנא קמיה ד¯·‡ ·¯ ¯· :‡Â‰
ההורג נחשי ועקרבי בשבת 
אי רוח חסידי נוחה הימנו.
אמר ליה:
ואות חסידי  אי רוח חכמי נוחה מה!
ופליגא ד¯· ,‡Â‰
ד¯·  ‡Â‰חזייה לההוא גברא דקא קטיל זיבורא,
אמר ליה :שלימתינהו לכולהו!?
18

17

19

20

21

תנו רבנ :
נזדמנו לו נחשי ועקרבי,
הרג 
בידוע שנזדמנו לו להורג ,
לא הרג 
בידוע שנזדמנו להורגו,
ונעשה לו נס מ השמי.
אמר  ,‡ÏÂÚואיתימא ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בנישופי בו.
22

23

24

אמר ¯·:‡‰Î ¯· ‡·‡ È
פע אחת נפל אחד בבית המדרש,
ועמד ניותי אחד והרגו,
אמר ¯·:È
25

רש"י

 .'ÂÎ ÔÏ ‡ÓÈÏ Ô‡ÓÂ 13דרב יוס 2הוא מתני ליה כדלקמ ולא בדבי ר' חייא ור'
אושעיא מיתנייא וכל מתניתא דלא מתנייא בתוספתא דר' חייא ור' אושעיא איכא
לספוקי במשבשתא ולא מותבינ מינה:
 .‰Ï ‡È˙ ‡‡ 14במתניתא דידי ואנא אותבינא בבי מדרשא אדר' יהושע ב
לוי:
 .‰Ï ‡ˆ¯˙Ó ‡‡Â 15דלא תיקשי כי אמר ר' יהושע ב לוי כל המזיקי נהרגי
ברצי אחריו קאמר דפקוח נפש הוא:
 .ÏÎ‰ È¯·„Â 16ואפי' לר' יהודה והא דחמשה נהרגי כשאי רצי אחריו ור'
שמעו :
 .ÂÓÈ‰ ‰ÁÂ ÌÈ„ÈÒÁ ÁÂ¯ ÔÈ‡ 17דעת של חסידי אינה מעורבת עמו שאינו
הגו בעיניה על מה שעשה:
 .‰ÁÂ 18עריבה אי מתרצי במעשיו:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ 19רבא לתנא:
 .ÌÈ„ÈÒÁ Ô˙Â‡Â 20השונאי אותו על כ ,אי רוח חכמי עריבה עמה להיות
נוחה ומיושבת במה שרואי במדת חסידי הללו דשפיר עביד דאי לא מזיקי
השתא סופ להזיק בשעת כעס :
 .Â‰ÏÂÎÏ Â‰È˙ÓÈÏ˘ 21הרגת את כול כלומר מה אהני בהא אכתי טובא איכא
אלמא לאו שפיר עבד והא דרבא פליג אדאבוה:
 .Ô‚¯Â‰Ï ÂÏ ÂÓ„Ê˘ 22לכ ,באו לידו שזימ לו המקו לאבד לפי שהיו
עתידות להזיק וגלגלו זכות על ידי זכאי:
 .Â˙Â‡ ‚Â¯‰Ï ÂÏ ÂÓ„Ê˘ ÚÂ„È· Ô‚¯‰ ‡Ï 23והראה לו הקב''ה שחטא אלא
שנעשה לו נס:
 .Â· ÔÈÙÂ˘È· 24בכה''ג קתני בידוע שנזדמנו להורגו נישופי כ ,דר ,הנחש
עושה כעי שריקה כשהוא רואה שונאו וכועס:
 .È˙ÂÈ 25על ש מקומו וישראל היה:
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שלח

פגע בו כיוצא בו.
איבעיא להו:
פגע בו כיוצא בו 
דשפיר עביד?
או לא?
תא שמע:
ד¯· ‰È¯· ‡·‡ Èד¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èו¯·‡¯ÈÊ È
הוו יתבי אקילעא דבי ¯·,È‡È È
נפק מילתא מבינייהו,
בעו מיניה מ¯·:È‡È È
מהו להרוג נחשי ועקרבי בשבת?
אמר להו :צירעה אני הורג,
נחש ועקרב לא כל שכ ?
דילמא לפי תומו,
דאמר ¯· :‰„Â‰È
רוק  דורסו לפי תומו;
ואמר ¯· ˘˘˙:
נחש  דורסו לפי תומו;
ואמר ¯· ˜:‡ÈË
עקרב  דורסו לפי תומו.

דף קכב.

פרק ששה עשר שבת
קכב .או בשתי ידי? *
אמר לו :כאות של בית אבי.,

1

2

3

4

5

6

‡·‡ ·¯  ‡˙¯Óדהוא ‡·‡ ·¯ ÈÓÂÈÓ
הוה מסקי ביה דבי ריש גלותא זוזי,
אייתיוהו וקא מצעריעט ליה.
הוה שדי רוקא,
אמר להו ריש גלותא:
אייתו מאנא סחיפו עלויה.
פ
אמר להו :לא צריכיתו,
הכי אמר ¯· :‰„Â‰È
רוק  דורסו לפי תומו.
אמר להו:
צורבא מרבנ הוא ,שבקוהו.
7

9

ואמר ¯· ‡‰Î ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:‡ÈÁ È
קרונות של בית ¯·  Èמותר לטלטל בשבת.
אמר לו ¯·:‡¯ÈÊ È
בניטלי באד אחד,
או בשני בני אד?
אמר לו :כאות של בית אבי.,
10

ואמר ¯·:‡‰Î ¯· ‡·‡ È
התיר לה ¯· ‡ÈÁ Èלבית ¯· È
לשתות יי בקרונות של נכרי בחות אחד,
ולא ידענא 
אי משו  דסבר לה כ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
אי משו  אימתא דבי נשיאה.
11
12

משנה )ח(:
נכרי שהדליק את הנר  משתמש לאורו ישראל;
וא בשביל ישראל  אסור.
מילא מי להשקות בהמתו  משקה אחריו ישראל;
וא בשביל ישראל  אסור.
עשה גויפא כבש לירד בו  יורד אחריו ישראל;
וא בשביל ישראל  אסור.
מעשה ב¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôו ÌÈ˜Êשהיו באי בספינה,
ועשה גויפב כבש לירד בו ,וירדו בו ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôו.ÌÈ˜Ê
13

14

15

גמרא:
וצריכא,
דאי אשמעינ נר 
משו דנר לאחד ,נר למאה,
אבל מי 
ליגזר דילמא אתי לאפושי בשביל ישראל.
וכבש למה לי?
מעשה ד¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôו ÌÈ˜Êקמשמע ל .
16

אמר ¯· ‡‰Î ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:‡ÈÁ È
פמוטות של בית ¯·  Èמותר לטלטל בשבת.
אמר לו ¯·:‡¯ÈÊ È
בניטלי בידו אחת,

תנו רבנ :

רש"י

רש"י

 .„È·Ú ¯ÈÙ˘„ 1וכיוצא בו דקאמר לאו לגנאי הוא אלא הנחש רוד 2ונעשה זה
כיוצא בו:
 .‡Ï Â‡ 2וכיוצא בו דקאמר לגנאי הוא:
 .‚¯Â‰ È‡ ‰Ú¯ˆ 3בשבת לכלות מזיקי וא 2על פי שאינה מועדת כאלו:
 .ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï 4אלמא שפיר עביד:
 .ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ‡ÓÏÈ„ 5לא שיעמוד עליו ויהרגנו להדיא אלא כשהוא הול ,לתומו
ונחש או עקרב בפניו אי צרי ,לישמט ממנו אלא דורכו והול ,וא מת בדריכתו
ימות הואיל ולא נתכוי דדבר שאי מתכוי לר' יהודה מדרבנ הוא ולעני מזיקי
לא גזור:
 .ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ÂÒ¯Â„ ˜Â¯ 6שאי מתכוי למרח ולאשווי גומות דא 2על גב
דממילא ממרח הוא כי לא מיכוי שרי משו מאיסותא:
 .‡˜Â¯ È„˘ ‰Â‰ 7היה רוק מוטל לפניה ושבת היתה:
 .˙ÂËÂÓÙ 8מנורות ולא של חוליות היו:

 .ÍÈ·‡ ˙È· Ï˘ 9דקטנות היו אבל גדולות אד קובע לה מקו:
 .˙ÂÂ¯˜ 10עשויות לבני אד:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Î ¯·Ò„ ÌÂ˘Ó È‡ 11דאמר במסכת ע''ז )לא (.יי מותר בחות
אחד:
 .‰‡È˘ È·„ ‡˙ÓÈ‡ ÌÂ˘Ó È‡ 12שהיה הגוי המביאו ירא מ הנשיא שהוא^
שליט על פי המלכות ומשו דאיירי ר' אבא בר כהנא לעיל גבי נחש נקט כל הני
בשמיה:
 .¯ÂÒ‡ Ï‡¯˘È ÏÈ·˘· Ì‡ :'È˙Ó 13מדרבנ :
 .ÌÈÓ ‡ÏÈÓ 14מבור ברה''ר:
 .˘·Î 15עושי בספינה גדולה לירד בו מספינה ליבשה:
 .‰‡ÓÏ ¯ „Á‡Ï ¯ :'Ó‚ 16כיו דנכרי לצרכו הדליקו ליכא למימר דבשביל
ישראל אפיש:
 .ÈÏ ‰ÓÏ ˘·Î 17הא דומיא דנר הוא כבש לאחד כבש למאה:

8

17
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כל כתבי הקדש

שלט

גויפג שליקט עשבי  מאכיל אחריו ישראל,
וא בשביל ישראל  אסור.
מילא מי להשקות בהמתו  משקה אחריו ישראל,
וא בשביל ישראל  אסור.
במה דברי אמורי? שאי מכירו,
אבל מכירו  אסור.
איני?
והאמר ¯·  ‡Â‰אמר ¯·:‡ÈÁ È
מעמיד אד בהמתו על גבי עשבי בשבת,
אבל לא על גבי מוקצה בשבת!?
דקאי לה באפה ,ואזלא היא ואכלה.

פרק ששה עשר שבת
א רוב ישראל  ימתי בכדי שיחמו חמי !?
הת,
כי מחממי  אדעתא דרובא מחממי.

1

2

4

3

5

6

דף קכב:
14

15

תא שמע:
נר הדלוק במסיבה,
א רוב גוי פו מותר להשתמש לאורה,
א רוב ישראל  אסור,
מחצה על מחצה  אסור!?
הת נמי,
קכב :כי מדלקי  * אדעתא דרובא מדלקי.
16

17

18

7

˘ Ï‡ÂÓאיקלע לבי אביפז תור ,
אתא ההוא גויפח אדליק שרגא,
אהדרינהו ˘ Ï‡ÂÓלאפיה.
כיו דחזא דאייתי שטר וקא קרי 
אמר :אדעתא דנפשיה הוא דאדליק,
אהדרינהו איהו לאפיה גבי שרגא.
19

אמר מר:
במה דברי אמורי  שאי מכירו,
אבל מכירו  אסור.
הא ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôמכירו הוה!?
אמר ‡·:ÈÈ
שלא בפניו הוה;
¯·‡ אמר:
אפילו תימא  בפניו,
נר לאחד ,נר למאה.

20

8

הדרן עלך כל כתבי הקדש

9

10

מיתיבי:
אמר לה ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
הואיל ושלא בפנינו עשאו  נרד בו!?
אימא:
הואיל ועשאו  נרד בו.
11

12

תא שמע:
עיר שישראל וגויפד דרי בתוכה,
והיתה בה מרח %המרחצת בשבת,
א רוב גוי פה מותר לרחו %בה מיד,
13

רש"י

 .Ï‡¯˘È ÂÈ¯Á‡ ÏÈÎ‡Ó 1את בהמתו ואחריו דוקא נקט בכולהו דנכרי לצור,
עצמו עביד:
 .¯ÂÒ‡ Â¯ÈÎÓ Ï·‡ 2קס''ד דעביד נמי אדעתא דידיה:
 .ÌÈ·˘Ú È·‚ ÏÚ Â˙Ó‰· Ì„‡ „ÈÓÚÓ 3מחוברי:
 .˙·˘· 4לרעות וליכא למיגזר שמא יתלוש ויאכיל:
 .‰ˆ˜ÂÓ ‚''Ú ‰„ÈÓÚÓ ÂÈ‡Â 5שמא יטול בידו ויאכיל והא נמי מוקצי נינהו
לגבי טלטול דאתמול הוו מחוברי :
 .‰Ù‡· ‰ÈÏ ÌÈ‡˜„ 6שלא תפנה למקו אחר:
 .‰ÏÎ‡Â ‡ÏÊ‡Â 7אבל הוא אינו עומד על העשבי קרוב לה דניחוש לשמא
יטול ויאכיל:
 .‰Â‰ Â¯ÈÎÓ 8שהרי בספינה היה בא עמו:
 .‰Â‰ ÂÈÙ· ‡Ï˘ 9כשעשאו לא היה רב גמליאל ש דניכוי ליה:
 .‰‡ÓÏ ¯ „Á‡Ï ¯ 10כבש לאחד כבש למאה אבל גבי עשבי כשהוא מכירו
מרבה בשבילו:
 .'ÂÎ ÂÈÙ· ‡Ï˘Â ÏÈ‡Â‰ 11קשיא לרבא דשמעינ מינה דבפניו אסור ואע''פ
שאי כא מרבה בשבילו:
 .Â· „¯ Â‡˘ÚÂ ÏÈ‡Â‰ ‡ÓÈ‡ 12וטעמא לאו משו שלא בפניו הוא אלא הכי
הוה מעשה:
 .„ÈÓ ‰· ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ 13למוצאי שבת:

רש"י

 .ÔÈÓÁ ÂÓÁÈ˘ È„Î· 14שלא יהנה במה שהקדימו להח בשבת וכ בכל מעשה
שבת נתנו חכמי שיעור להמתי לערב בכדי שיעשו והא הכא דחימו לאחד
חימו למאה דבבת אחת מחממי וקתני א רוב ישראל דהוי דומיא דמכירו
דמסיק אדעתיה לעשות א 2בשבילו אסור ואע''ג דשלא בפניו וקשיא בי לאביי
בי לרבא:
 .ÈÓÓÁÓ ‡·Â¯„ ‡˙Ú„‡ 15ועיקר חילול השבת בשביל אבל גוי וישראל דגוי^
אדעתא דנפשיה הוא דעביד שרי לאביי שלא בפניו ולרבא אפי' בפניו:
 .‰·ÈÒÓ· ˜ÂÏ„‰ ¯ 16של בני אד:
 .¯ÂÒ‡ Ï‡¯˘È ·Â¯ Ì‡ 17והא הכא דהוי דומיא דמכירו הואיל ורובא נינהו
אסיק דעתיה להדליק א 2בשביל וקתני אסור:
 .‡·Â¯„ ‡˙Ú„‡ 18הלכ ,ישראל עיקר ומחצה על מחצה נמי ליכא למיק עלה
דמלתא דאיכא למימר עיקר דעתיה דמדליק בשביל ישראל ואיכא למימר עיקר
דעתיה דמדליק בשביל גוי^ אבל גוי^ וישראל והמדליק עצמו משתמש לאורה
ודאי עיקר אדעתא דידיה עביד וכיו דנר לאחד נר למאה שרי:
 .Ô¯Â˙ 19מקו:
 .¯Ë˘ È˙ÈÈ‡„ 20ההוא דאדלקה:
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כל הכלים

שמ

פרק שבעה עשר שבת

פרק שבעה עשר  -כל הכלים
משנה )אב(:
כל הכלי ניטלי בשבת ,ודלתותיה עמה ,
א 2על פי שנתפרקו בשבת;
שאינ דומי לדלתות הבית,
לפי שאינ מ המוכ .
נוטל אד קורנס  לפצע בו את האגוזי ;
קרדו  לחתו ,בו את הדבילה;
מגירה  לגור בה את הגבינה;
מגריפה  לגרו 2בה את הגרוגרות;
את הרחת ואת המלגז  לתת עליו לקט ;
את הכוש ואת הכרכר  לתחוב בו;
מחט של יד  ליטול בהא את הקו,%
ושל סקאי  לפתוח בהב את הדלת.
1

2

3
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גמרא:
וא2ג על פי שנתפרקו בשבת,
ולא מיבעיא בחול?
אדרבה,
בשבת  מוכני על גבי אביה ,
בחול  אי מוכני על גבי אביה !?
אמר ‡·:ÈÈ
הכי קאמר 
18

דף קכב:

כל הכלי ניטלי בשבת ודלתותיה עמה ,
א 2על פי שנתפרקו בחול  ניטלי בשבת.
תנו רבנ :
דלת של שידה ,ושל תיבה ,ושל מגדל 
נוטלי  ,אבל לא מחזירי ;
ושל לול של תרנגולי 
לא נוטלי  ,ולא מחזירי .
בשלמא של לול של תרנגולי 
קסבר  כיו דמחברי בארעא 
יש בני בקרקע ,יש סתירה בקרקע;
אלא של שידה ,ושל תיבה ,ושל מגדל 
מאי קסבר?
אי קסבר  יש בני בכלי  יש סתירה בכלי,
ה
אי קסבר ד אי בני בכלי  אי סתירה בכלי!?
אמר ‡·:ÈÈ
לעול קסבר 
יש בני בכלי ויש סתירה בכלי,
ושניטלו קאמר.
אמר ליה ¯·‡:
חדא  דנוטלי ו קתני,
ועוד  מאי אבל לא מחזירי ?
אלא אמר ¯·‡:
קסבר אי בני בכלי ואי סתירה בכלי,
וגזירה שמא יתקע.
21

22

23

24

25

26
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27

28

20

29

רש"י

˙·˘· ÔÈÏËÈ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ :'È˙Ó .ÌÈÏÎ‰ ÏÎ - ¯˘Ú ‰Ú·˘ ˜¯Ù 1
 .Ì‰ÓÚ Ô‰È˙Â˙Ï„Âכל הכלי שיש לה דלתות כגו שידה תיבה ומגדל ניטלי
בשבת ודלתות שיש לה בצד עמה ניטלי עמה :
 .Â˜¯Ù˙˘ Ù''Ú‡Â 2הדלתות מ הכלי ניטלי ואי דומי לדלתות הבית שאי
ניטלי לפי שדלתות הבית אינ מ המוכ לטלטל שאינ כלי אבל אלו ה כלי
אגב אביה :
 .Ò¯Â˜ 3מרטי''ל :
 .‰ÏÈ·„ 4מאחר שעשאה עיגול עבה היא מאד וקשה כגבינה וצרי ,קורדו
לחותכה:
 .‰¯È‚ÓÂ 5כעי סכי ויש בו פגימות הרבה:
 .‰È·‚‰ ˙‡ ‰· ¯Â‚Ï 6לחתכו ולחלקו לפי שממהרת לחתו ,דבר עב:
 .‰ÙÈ¯‚Ó 7וודי''ל :
 .˙Â¯‚Â¯‚‰ ˙‡ ‰· ÛÂ¯‚Ï 8מ החביות:
 .˙Á¯ 9פאל''א :
 .Ê‚ÏÓ 10כמי עתר שקורי פורק''א של ברזל ולו ג' שיניי ומהפכי בו קש
בגור :
 .ÔË˜Ï ÂÈÏÚ ˙˙Ï 11מזונות:
 .˘ÂÎ 12פל ,פושי''ל :
 .¯Î¯Î 13ראי''ל :
 .Â· ·ÂÁ˙Ï 14לאכול בו תותי וכל פרי ר:,
 .„È Ï˘ ËÁÓ 15מחט קט שתופר בו בגדי:
 .ÌÈ‡˜Ò Ï˘Â 16מחט גדולה שתופרי בה שקי:
 .˙Ï„‰ ˙‡ Â· ÁÂ˙ÙÏ 17מי שאבד מפתחו:
 .ÏÂÁ· ‡ÈÚ·ÈÓ ‡ÏÂ :'Ó‚ 18קא סלקא דעת ,ואע''פ שנתפרקו אבשבת דקתני
רישא קאי ומשמע אע''פ שנתפרקו היו מותרי ולא מיבעיא א נתפרקו
מאמש:
 .‰·¯„‡ 19מאי אע''פ שיי ,למתני הא ודאי נתפרקו בשבת איכא למישרי משו
דכי קדיש יומא הוו מוכני לטלטל אגב אביה :
 .'ÂÎ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ 20ואע''פ לא ארבותא דנתפרקו בשבת קאי אלא ארבותא
דנתפרקו או בחול או בשבת קאי ולא מיבעיא כשה מחוברי :

נוטל אדם קורנס כו'.
אמר ¯· :‰„Â‰È
קורנס של אגוזי  לפצע בו את האגוזי ,
אבל של נפחי  לא.
קסבר  דבר שמלאכתו לאיסור 
אפילו לצור ,גופו  אסור.
אמר ליה ¯· :‰אלא מעתה 
30

31

32

רש"י

 .ÔÈÏËÂ 21משמע מסלקי אות בשבת ]מהיתר[ ציר שלה :
 .ÏÂÏ 22בני העשוי לתרנגולי :
 .ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÏËÂ ‡Ï 23כדמפרש ואזיל חזרתו בני ממש הוא וסילוקו
סתירה גמורה היא:
 .¯·Ò˜ È‡Ó 24שמתיר סילוקו ואוסר חזרתו:
 .ÌÈÏÎ· ÔÈ· ˘È ¯·Ò˜ È‡ 25וחזרתו בני על כרחי ,א יש בני יש סתירה
ואמאי נוטלי :
 .¯Ó‡˜ ÂÏËÈ˘Â 26וה''ק דלת של תיבה שידה ומגדל שניטלו אי מחזירי :
 .Ï·‡ È‡Ó 27כיו דלא תנא נוטלי לא שיי ,למיתני אבל:
 .ÔÈ· ÔÈ‡Â ‰¯È˙Ò ÔÈ‡ ¯·Ò˜ ÌÏÂÚÏ 28הלכ ,נוטלי ומיהו אי מחזירי
מדרבנ :
 .Ú˜˙È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚ 29בחזקה בסכי ויתדות והוה ליה גמר מלאכה וחייב משו
מכה בפטיש:
 .ÌÈÊÂ‚‡ Ï˘ Ò¯Â˜ 30המיוחד לפציעת אגוזי הוא דקתני מתניתי דנוטלי
אותו למלאכתו משו דעיקרו למלאכת היתר:
 .ÌÈÁÙ Ï˘ Ï·‡ 31דעיקרו למלאכת איסור לא:
 .ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ 32שגופו צרי ,עוד למלאכה אחרת של היתר אי מטלטלי אותו
לאותה מלאכה וכ''ש א אי צרי ,לגופו אלא לפנות מקומו דאי מטלטלי :
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כל הכלים

שמא

פרק שבעה עשר שבת

סיפא דקתני:
ואת הרחת ואת המלגז  לתת עליו לקט ,
רחת ומלגז  מי מייחדי ליה לקט !?
אלא אמר ¯·:‰
קורנס של נפחי  לפצע בו האגוזי .
קכג .קסבר  * דבר שמלאכתו לאיסור 
לצור ,גופו  מותר.

דף קכג.

מא דאמר :דבשמי  כל שכ דזהבי,
מא דאמר :של זהבי  אבל דבשמי קפיד עלייהו.
17

1

2

ואת הכוש ואת הכרכר כו'.
תנו רבנ :
פגה שטמנה בתב ,
וחררה שטמנה בגחלי,
א מגולה מקצתה  מותר לטלטלה,
וא לאו  אסור לטלטלה;
¯· È‡„˙ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
תוחבי בכוש או בכרכר וה מנערות מאיליה.
אמר ¯· :ÔÓÁ
הלכה כ¯·.È‡„˙ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
למימרא דסבר ¯·  ÔÓÁ
טלטול מ הצד  לא שמיה טלטול?
והאמר ¯· :ÔÓÁ
האי פוגלא,
מלמעלה למטה  שרי,
מלמטהח למעלה  אסיר!?
הדר ביה ¯·  ÔÓÁמההיא.
18

19

איתיביה ‡· ÈÈל¯·:‰
מדוכה,
א יש בה שו  מטלטלי אותה,
וא לאו  אי מטלטלי אותה!?
אמר ליה :הא מני?
¯· ‰ÈÓÁ Èהיא דאמר:
אי כלי ניטל אלא לצור ,תשמישו.
3

4

5

6

איתיביה:
ושוי שא קיצב עליו בשר 
שאסור לטלטלו!?
סבר לשנויי ליה כ¯·,‰ÈÓÁ È
כיו דשמעה להא דאמר ¯·  ‡ÈÓÏ˘ ¯· ‡ÈÁמשמיה ד¯·:
הכל מודי בסיכי זיירי ומזורי,
דכיו דקפיד עלייהו  מייחד להו מקו 
הכא נמי  מייחד להו מקו.
7

ז

8

9

10

20
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11
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איתמר:
¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯· :ÔÁÂÈ Èקורנס של זהבי שנינו;
¯· ˘ ‡·‡ ¯· ÔÓאמר :קורנס של בשמי שנינו.
15

16

רש"י

 .ÔË˜Ï È„ÁÈÈÓ ÈÓ 1בשלמא כולהו הני דמתני' איכא לאוקמא בעשויי ומיוחדי
לכ ,בר מהני דליכא דעביד להו להכי:
 .¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ 2א צרי ,בשבת לגופו של מלאכה אחרת של היתר
מותר:
 .‰ÎÂ„Ó 3שדוכי בה שו:
 .‰˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓ ÌÂ˘ ‰· ˘È Ì‡ 4אגב השו:
 .ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â 5כגו לישב עליה כיו דעיקר מלאכתו לשחיקה דהיא
מלאכת איסור משו טוח :
 .Â˘ÈÓ˘˙ 6תשמיש המיוחד לו:
 .ÔÈÂ˘Â 7ב''ש וב''ה שנחלקו בנוטלי את העלי לקצב עליו בשר ביו''ט:
 .¯˘· ÂÈÏÚ ·ˆ˜ Ì‡˘ 8שעשה לצור ,שמחת יו''ט:
 .ÂÏËÏËÏ ¯ÂÒ‡˘ 9דהאי דקשרו ב''ה משו שמחת יו''ט קשרו אלמא משו
דעלי מלאכתו לאיסור לכתישת טרגיס וטיסני וקליפת עצי לעבד בה עורות
אסור:
 .ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰ 10רבנ דאיפלגו אדר' נחמיה:
 .È¯ÂÊÓÂ È¯ÈÈÊ ÈÎÈÒ· 11כלי צבעי ה ורבינו הלוי פירש כלי אורגי סיכי ה
עמודי זיארי ה קני שבשתי ומזורי כובד עליו ותחתו וראשו נראה לי
דזייארי לשו עוצרי ה כמו מעצרתא זיירא )ע''ז ס:(.
 .Â‰ÈÈÏÚ „ÈÙ˜„ 12האומ שלא יתלכלכו ושלא יתעקמו:
 .ÌÂ˜Ó Ì‰Ï „ÁÈÈÓ 13מקצה לה בידי:
 .ÈÓ È‰ 14עלי ומדוכה:
 .ÌÈ·‰Ê Ï˘ Ò¯Â˜ 15אע''פ דקפיד עליה קצת שצרי ,שיהא חלק לרדד טסי
אפ''ה כיו שמתק על ידי הכאה שמכה על הסד לא מקצי ליה וכ''ש של שאר
נפחי כרבה:
 .ÌÈÓ˘· 16לשחוק בו:

מחט של יד  -ליטול בה כו'.
שלח ליה ¯·‡ ·¯ ‰·¯„ ‰Èל¯· :ÛÒÂÈ
ילמדנו רבינו,
מחט שניטל חררה או עוקצה,
מהו?
אמר ליה :תניתוה )כא (:
מחט של יד  ליטול בה את הקו;%
וכי מה איכפת ליה לקו %
בי נקובה לבי שאינה נקובה?
23

24

25

איתיביה:
מחט שניטל חררה או עוקצה 
טהורה!?
אמר ‡·:ÈÈ
טומאה אשבת קרמית?
טומאה  כלי מעשה בעינ ,
1

רש"י

 .‰ÈÏÚ „ÈÙ˜ 17שלא ימאס:
 .‰‚Ù 18תאנה שלא בשלה כל צרכה וטומני בתב להתבשל ותב מוקצה הוי
לטיט:
 .‰˙ˆ˜Ó ‰ÏÂ‚Ó Ì‡ 19שיכול לאוחזה במקו המגולה דאפי' טלטול מ הצד
ליכא שאי צרי ,להגביה התב אלא מגביה מקו המגולה והתב נשמט ונופל:
 .‡Ï‚ÂÙ 20צנו תלוש שהטמינו באר %ונתגלה ראשו:
 .È¯˘ ‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ 21א היה העליו שלה למעלה והקצר למטה וכשהוא
שולפה חולצה מעליו שלה לתחתו שלה ורוחב הצנו למעלה מותר דליכא
טלטול לעפר כלל שהרי נתגלה ראשו:
 .¯ÂÒ‡ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ 22שמזיז עפר לפי שהגומא קצרה מלמעלה ורוחב הצנו
מלמטה ואע''ג דטלטול עפר מ הצד הוא שאינו אוחזו ממש בידו:
 .‰¯¯Á 23חור שלה:
 .‰ˆ˜ÂÚ 24פויינט''א :
 .Â‰Ó 25לטלטלה מי בטל תורת כלי מינה או לא:
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כל הכלים

שמב

דף קכג:

פרק שבעה עשר שבת
ו¯· ?!ÔÓÁ
הת  פקיד,
הכא  לא פקיד.

לעני שבת  מידי דחזי בעינ ,
והא נמי חזיא למשקלא בה קו.%

12

13

אמר ¯·‡:
מא דקמותיב  שפיר קמותיב,
מדלעני טומאה  לאו מנא הוא,
לעני שבת נמי  לאו מנא הוא!?

משנה )ג(:
קנה של זיתי,
א יש קשר בראשו  מקבל טומאה,
וא לאו  אי מקבל טומאה;
בי כ ,ובי כ  ,ניטל בשבת.
14

16

15

17

מיתיבי:
מחט  בי נקובה ,בי שאינה נקובה 
מותר לטלטלה בשבת,
ולא אמרו נקובה אלא לעני טומאה בלבד!?
תרגמא ‡· ÈÈאליבא ד¯·‡:
בגולמי עסקינ ,
זימני דמימל ,עלייהו ,ומשוי להו מנא,
אבל היכא דניטל חררה או עוקצה 
אד זורקה לבי גרוטאות.
2

3

5

4

6

גמרא:
אמאי?
פשוטי כלי ע %הוא,
ופשוטי כלי ע %אינ מקבלי טומאה!
מאי טעמא? דומיא דשק בעינ !?
תנא משמיה ד¯·:‰ÈÓÁ È
בשעה שמהפ ,בזיתי הופכו ורואה בו.
18

19

אסובי ינוקא 
¯·  ÔÓÁאסר;
ו¯· ˘˘˙ שרי.
7

ט

משנה )ד(:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
י
כל הכלי ניטלי בשבת,
חו %מ המסר הגדול ויתד של מחרישה.

8

אמר ¯· :ÔÓÁ
מנא אמינא לה? דתנ )כא כב:ו(:
קכג :אי עושי * אפיקטויזי בשבת.
ו¯· ˘˘˙!?
הת  לאו אורחיה,
הכא  אורחיה.

20

9

21

גמרא:
אמר ¯· :ÔÓÁ
האי אובלאיא דקצרי 
כיתד של מחרישה דמיא.
22

10

אמר ¯· ˘˘˙:
מנא אמינא לה?
דתנ )כא (:
מחט של יד  ליטול בה את הקו.%

אמר ‡·:ÈÈ
חרבא דאושכפי ,וסכינא דאשכבתא ,וחצינא דנגרי 
1

3

2

11

רש"י

רש"י

 .‰˘ÚÓ ÈÏÎ 1שמעשה שלו קיי:
 .‰·Â˜ Â¯Ó‡ ‡ÏÂ 2להיות תורת כלי עליה יותר משאי נקובה אלא לעני
טומאה וקס''ד דבנטל חור שלה קאמר דלעני טומאה בטל ש כלי מינה
ולטלטול שרי:
 .ÈÓÏÂ‚· 3גולמי מחטי העומדות לינקב דנקובה נגמרה מלאכתה ושאינה
נקובה אינה נגמרה מלאכתה הלכ ,לעני טומאה הוא דלא הוי כלי אבל בטלטול
שריא דחזי לקו:%
 .ÍÈÏÓÈÓ„ 4ולא נקיב לה:
 .‡Ó ‰Ï ÈÂ˘ÓÂ 5כמות שהיא ולנטילת קו:%
 .˙Â‡ËÂ¯‚ 6שברי מתכות אד זורק' לבי גרוטאו' ובטל ש כלי מינה:
 .‡˜ÂÈ È·ÂÒ‡ 7להחליק סדר אבריו כשהוא נולד אבריו מתפרקי וצרי,
ליישב :
 ^.¯Ò‡ 8דדמי למתק :
 .ÔÈÊÈÂË˜ÈÙ‡ 9להקיא שותה משקי ומקיא ולא לרפואה אלא להריק את מעיו
שיוכל לאכול ולשתות ]היו[ הרבה כדאמרינ בפרק חבית וא 2על גב דלא גזור
בה משו שחיקת סממני דהא לאו לרפואה היא אסור משו דמתק גברא:
 .‰ÈÁ¯Â‡ ‡Î‰ 10והרי הוא כמי שמאכילו ומשקהו:
 .ıÂ˜‰ ˙‡ ‰· ÏÂËÈÏ 11אלמא תקוני גברא במידי דלאו לרפואה דליכא משו
שחיקת סממני שרי:

 .„È˜Ù 12הקו %הזה אינו מחובר בו אלא מופקד ונתו ש והוצאה זו אינו
תיקו :
 .„È˜Ù ‡Ï ‡Î‰ 13ודמי למלאכה שמסדר ומכניס למקו חבור:
 .ÌÈ˙ÈÊ Ï˘ ‰˜ :'È˙Ó 14לאחר מסיקת צובר במעט ושמנ מתאס 2בתוכ
ונוח לצאת ויש לו קנה להפכ בו ולבדוק א כמרו כל צרכ ומגיע לבית הבד:
 .Â˘‡¯· ¯˘˜ ˘È Ì‡ 15כעי פקק של קנה קולמוס:
 .‰‡ÓÂË Ï·˜Ó 16דכלי הוא לפי שעב בראשו קצת:
 .Â‡Ï Ì‡Â 17לא דמי לכלי ובגמרא מפרש לה:
 .È‡Ó‡Â :'Ó‚ 18כי יש בו קשר בראשו נהי נמי דקשר משוי ליה מנא .מיהו
פשוטי כלי ע %הוא שאפילו חלול הוא .אי חללו עשוי לקבל כלו:
 .‰‡Â¯Â ÂÎÙÂ‰ 19בחלל ראשו שמשתייר ש על ידי שהוא פקוק בקשר מ
השמ הזב מ הזיתי ובודק בו א הגיעו לעצור וזו היא לו קבלה בחלל שלו
וא לאו .שאי קשר בראשו .אי השמ נראית ש מפני שאינו פקוק וכולו חלל
הלכ ,לאו לקבל הוא עשוי והוי פשוטי כלי ע %ובי כ ,ובי כ .,ניטל בשבת
דהא כלי הוא להפו ,בו זיתי:
 .ÏÂ„‚‰ ¯ÒÓ :'È˙Ó 20מגירה גדולה שעשויה לקצו %קורות:
 .‰˘È¯ÁÓ Ï˘ „˙ÈÂ 21הוא כלי גדול העשוי כסכי שבו עושי חרי %של תל
המענה קולטר''א בלעז דהנ ,קפיד עלייהו ומייחד לה מקו דלא חזו למלאכה
אחרת:
 .È¯ˆ˜„ ‡ÏÎÂ‡ :'Ó‚ 22כלי נחושת העשוי כנפה נקבי נקבי והוא של כובסי
ונותנו על הבגדי ומזל 2בו המי עליה וי''מ שמגמרי מוגמר מתחתיו
והבגדי מונחי עליו ומתגמרי דר ,הנקבי:
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כל הכלים

שמג

פרק שבעה עשר שבת

כיתד של מחרישה דמי.
תנו רבנ :
בראשונה היו אומרי:
שלשה כלי ניטלי בשבת:
מקצוע של דבילה ,וזוהמא ליסטר של קדרה,
וסכי קטנה שעל גבי שלח .
התירו ,וחזרו והתירו ,וחזרו והתירו,
עד שאמרו :כל הכלי ניטלי בשבת,
חו %מ מסר הגדול ויתד של מחרישה.
מאי התירו ,וחזרו והתירו ,וחזרו והתירו?
אמר ‡·:ÈÈ
התירו 
דבר שמלאכתו להיתר לצור ,גופו;
וחזרו והתירו 
דבר שמלאכתו להיתר לצור ,מקומו;
וחזרו והתירו 
דבר שמלאכתו לאיסור לצור ,גופו  אי ,
לצור ,מקומו  לא;
ועדיי ,
בידו אחת  אי  ,בשתי ידיו  לא;
עד שאמרו:
כל הכלי ניטלי בשבת,
ואפילו בשתי ידי.
אמר ליה ¯·‡:
מכדי התירו קתני,
מה לי לצור ,גופו ,מה לי לצור ,מקומו!?
4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

דף קכג:

אלא אמר ¯·‡:
התירו 
דבר שמלאכתו להיתר,
בי לצור ,גופו ,ובי לצור ,מקומו;
וחזרו והתירו 
מחמה לצל;
וחזרו והתירו 
דבר שמלאכתו לאיסור,
לצור ,גופו ולצור ,מקומו  אי ,
מחמה לצל  לא;
ועדיי ,
באד אחד  אי  ,בשני בני אד  לא;
עד שאמרו:
כל הכלי ניטלי בשבת,
אפילו בשני בני אד.
16

17

איתיביה ‡·:ÈÈ
מדוכה,
א יש בה שו  מטלטלי אותה,
וא לאו  אי מטלטלי אותה!?
הכא במאי עסקינ ? מחמה לצל.
18

איתיביה:
ושוי שא קיצב עליו בשר 
שאסור לטלטלו!?
הכא נמי ,מחמה לצל.
יב

אמר ¯·:‡ÈÁ È
בימי נחמיה ב חכליה נשנית משנה זו,
דכתיב )נחמיה יג,טו(:
19

רש"י

 .ÈÙÎ˘Â‡„ ‡·¯Á 1סכי של רצעני :
 .‡˙·Î˘‡„ ‡ÈÎÒÂ 2סכי של בית המקולי שהקצבי מקצבי בו בשר:
 .‡ÈˆÁ 3דולויר''א כל הני קפדי עלייהו משו דמפגמי ומקצי להו בידי:
 .ÌÈÏÎ '‚ 4ותו לא ולקמ אמרינ דבימי נחמיה ב חכליה בבית שני גזרו על
טלטול כל הכלי כדי לגדור גדר להחמיר באיסורי שבת מפני שהיו מקילי בה:
 .ÚÂˆ˜Ó 5איזמל שמחתכי בו דבלה יעשהו במקצועות מתרגמינ באיזמליהו
)ישעיהו מד(:
 .ÔÂ¯ËÒÏ ‡Ó‰ÂÊ 6כ 2גדולה שמסלקי בו זוהמא של קדרה:
 .ÔË˜ ÔÈÎÒÂ 7שחותכי בו לח ובשר ואוכלי דהני תדירי בתשמיש:
 .Â¯È˙‰ 8עוד כשראו שחזרו להזהר קצת באיסור שבת וחזרו והתירו כשנזהרו
יותר וחזרו והתירו ולקמיה מפרש מאי כולהו הנ ,התירו:
 .Â¯Ó‡˘ „Ú 9עוד חזרו והתירו את הכל עד שאמרו הכל ניטלי חו %מ המסר
הגדול כו':
 .Â¯È˙‰ 10לטלטל דבר שעיקר מלאכתו בחול להיתר לדבר המותר בשבת התירו
לטלטל לצור ,גופו א הוצר ,להשתמש בגו 2הכלי אבל לא משו שהוצר,
למקומו:
 .Â¯È˙‰Â Â¯ÊÁÂ 11את אלו לצור ,מקומו:
 .¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ÈÓ Û‡ Â¯È˙‰Â Â¯ÊÁÂ 12והוצר ,לו בשבת לגופו למלאכת
היתר ומיהו לא הותרו אלו לצור ,מקומו:
 .ÌÈÏÎ‰ ÏÎ 13הללו שאמרנו חו %מ המסר הגדול דלא שרי לא לצור ,גופו ולא
לצור ,מקומו ואביי דמתר %הכי הדר ביה לגבי רבה דאמר לעיל קורנס של
נפחי שנינו דדבר שמלאכתו לאיסור שרי לצור ,גופו:
 .È„ÎÓ ‡·¯ Ï''‡ 14לצור ,התירו בפע ראשונה:
 .ÂÓÂ˜Ó ÈÏ ‰Ó ÂÙÂ‚ ÈÏ ‰Ó 15תרווייהו צור ,נינהו:

יתי ִביה ּו ָדה ד ְֹר ִכים ִ ּג ּת ֹות ּ ַב ּ ׁ ַש ָּבת,
" ּ ַב ּי ִָמים ָה ֵה ּ ָמהָ ,ר ִא ִ

מות".
יאים ָהעֲ ֵר ֹ
ּו ְמ ִב ִ
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
קני  ,ומקלות ,גלוסטרא ,ומדוכה,
כול קוד התרת כלי נשנו.
20

21

קני .
דתנ )מנחות יא:ו(:
רש"י

 .ÏˆÏ ‰ÓÁÓ 16שאינו צרי ,לו עכשיו לא לגופו ולא למקומו אלא חס עליו
שמא יתבקע בחמה:
 .Â¯Ó‡˘ „Ú 17היינו עוד היתר אחרינא כל הכלי אפי' גדולי ומיהו
לכדאוקימנא של היתר אפי' מחמה לצל ושל איסור לצור ,גופו או מקומו:
 .‰˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ 18בשלמא לדידי אי מטלטלי אותה לצור ,מקומה קאמר
אלא לדיד ,אמאי:
 .ÂÊ ‰˘Ó 19דלעיל בראשונה היו אומרי ג' כלי ותו לא משו דהוו מזלזלי
בשבתות דכתיב בימי ההמה וגו':
 .'ÂÎ ˙ÂÏ˜ÓÂ ÌÈ˜ 20משניות ה כדמפרש ואזיל:
 .ÌÈÏÎ ˙¯˙‰ Ì„Â˜ 21מני האחרו שהותרו כול לצור ,גופ לאביי ולרבא א2
לצור ,מקומו:
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כל הכלים

שמד

פרק שבעה עשר שבת

לא סידור הקני  ,ולא נטילת דוחה את השבת.
1

3

2

דף קכד.

¯· Ú˘Â‰È Èסבר 
תו ,הפתח כלפני דמי,
וקמטלטל מנא דבתי בחצר;
ו¯· ÔÂÙ¯Ë Èסבר 
תו ,הפתח כלחו %דמי,
ומנא דחצר בחצר קא מטלטל;
מדוכה?
¯· ‰ÈÓÁ Èהיא.
13

מקלות.
דתנ )פסחי ה:ט(:
מקלות דקי חלקי היו ש,
ומניחו על כתפו ועל כת 2חבירו,
ותולה ומפשיט;
יג
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
ארבעה עשר שחל להיות בשבת 
קכד .מניח * ידו על כת 2חבירו ויד חבירו על כתיפו,
ותולה ומפשיט.
4

5

גלוסטרא.
דתנ )כלי יא:ד(:
¯·Èיד  Ú˘Â‰Èאומר:
שומטה מ פתח זה ותולה בחבירו בשבת;
¯· ÔÂÙ¯Ë Èאומר:
טו
הרי היא ככל הכלי ,ומיטלטלת בחצר.
6

7

מדוכה.
הא דאמר .
8

14

15

משנה )ד(:
כל הכלי ניטלי לצור ,ושלא לצור;,
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
אי ניטלי אלא לצור.,
16

גמרא:
מאי לצור ,,ומאי שלא לצור?,
אמר ¯·:‰
לצור ,
דבר שמלאכתו להיתר לצור ,גופו;
שלא לצור ,
דבר שמלאכתו להיתר לצור ,מקומו;
ודבר שמלאכתו לאיסור 
לצור ,גופו  אי ,
לצור ,מקומו  לא;
ואתא ¯· ‰ÈÓÁ Èלמימר 
ואפילו דבר שמלאכתו להיתר,
לצור ,גופו  אי ,
לצור ,מקומו  לא.
אמר ליה ¯·‡:
17

18

אמר ¯·:‰
ממאי?
דילמא לעול אימא ל  ,לאחר התרת כלי נשנו,
קני טעמא מאי?
משו איעפושי ,בהאי פורתא לא מיעפש;
מקלות?
טז
אפשר כ¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
גלוסטרא?
כד¯·,È‡È È
דאמר ¯·:È‡È È
בחצר שאינה מעורבת עסקינ ,
9

10

11

19

20

12

רש"י

רש"י

 .ÌÈ˜‰ ¯Â„ÈÒ ‡Ï 1שהיו נותני במערכת לח הפני בי חלה לחלה להפריד
ליכנס הרוח ביניה שלא יתעפשו:
 .Ô˙ÏÈË ‡ÏÂ 2מ המערכה ישנה:
 .˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„ 3אלא נכנס בע''ש ונוטל הקני ולמחר מסלק המערכה
הישנה ומסדר החדשה בלא קני ולמוצאי שבת נכנס ונות הקני ביניה זו
נשנית קוד היתר מני הראשו דהא מלאכת להיתר וקאסר להו לצור ,גופ :
 .ÂÈ‰ ÔÈ˜ÏÁÂ ÔÈ˜„ ÔÈÏ˜Ó 4בעזרה בפסח שחל להיות י''ד בחול:
 .Â¯·Á Û˙Î ÏÚ Â„È 5דלא מטלטלי מקלות:
 .‡¯ËÒÂÏ‚ 6דתנ רבי יהושע אמר נגר שיש בראשו גלוסטרא שראשה עב וראוי
לדו ,בו שו ונועלי בו דלת:
 .Â¯·Á· ‰ÏÂ˙Â ‰Ê Á˙ÙÓ ‰ËÓÂ˘ 7ואע''ג דצרי ,לגופו לתלותו בחברו
ולנועלה בו שומטו ע''י גרירה אבל טלטול גמור לא ואע''פ שמלאכתו להיתר לא
שרי ליה לצור ,גופו:
 .Ô¯Ó‡„ ‡‰ ‰ÎÂ„Ó 8לעיל אע''ג דשנייה רבא לעיל מחמה לצל ואביי שנייה
לצור ,מקומו שינויי דחיקי נינהו אלא קוד התרת כלי נשנו:
 .È‡Ó ‡ÓÚË ÌÈ˜ 9מסדרי אות במערכה:
 .È˘ÂÙÚÈ‡ ÌÂ˘Ó 10דלא סמכינ אניסא ומשו ההוא פורתא שהישנה מתעכבת
בלא קני מלילי שבת לשבת והחדשה משבת למוצ''ש לא מיעפשי:
 .‡''¯„Î 11מניח ידו על כת 2חבירו:

 .˙·¯ÂÚÓ ‰È‡˘ 12שהרבה בתי פתוחי לה ולא עירבו דכלי ששבתו בבתי
אסור להוציא לחצר וששבתו בחצר מותר לטלטל בחצר שהחצר כולו רשות
לעצמו הוא והבתי מיוחדי לכל איש ביתו:
 .Á˙Ù‰ ÍÂ˙ 13שנטל הנגר מש:
 .¯ˆÁ· ˙È·„ ‡Ó ÏËÏËÓ ‡˜Â 14הלכ ,שומטה אי דטלטול מ הצד היא אבל
טלטול גמור לא:
 .‡È‰ ‰ÈÓÁ È·¯ ‰ÎÂ„Ó 15דאמר ובעירובי )לה (.אפילו טלית ואפי' תרווד אי
ניטלי אלא לצור ,תשמיש המיוחד:
 :'È˙Ó 16ה''ג במתניתי :'ÂÎ Í¯ÂˆÏ ÔÈÏËÈ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ
 .'ÂÎ ‰·¯ ¯Ó‡ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ È‡ÓÂ Í¯ÂˆÏ È‡Ó :'Ó‚ 17לצור ,דשרי תנא קמא
היינו דבר שמלאכתו להיתר ומטלטלו לצור ,גופו:
 .¯˙È‰Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ 18ומטלטלו שלא לצור ,גופו אבל צרי,
למקומו:
 .ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„Â 19הוא דאישתראי א צרי ,לו למלאכת
היתר אבל שלא לצור ,גופו ואע''ג דצרי ,למקומו לא ורבה לטעמיה דאמר לעיל
)קכב (:גבי קורנס של נפחי נמי מותר לצור ,גופו:
 .'ÂÎ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 'ÂÎ ‡·¯ Ï''‡ 20ולרבא דמוקי אליבא דרבי נחמיה דלצור ,גופו
ולצור ,מקומו מותר ע''כ האי לצור ,גופו כגו שזה התשמיש מיוחד לו דתניא
לקמ בפרק חבית )שבת קמו (.רבי נחמיה אומר אפילו תרווד ואפילו טלית אי
ניטלי אלא לצור ,תשמיש וצור ,מקומו נמי לרבא כצור ,גופו ותשמישו דמי
ולרבה צור ,גופו הוא דשרי רבי נחמיה ודוקא לתשמיש המיוחד לו ובי לרבה
ובי לרבא דוקא דבר שמלאכתו להיתר אבל דבר שמלאכתו לאיסור אפילו
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כל הכלים

שמה

פרק שבעה עשר שבת

לצור ,מקומו  שלא לצור ,קרית ליה!?
אלא אמר ¯·‡:
לצור ,
דבר שמלאכתו להיתר,
בי לצור ,גופו ,בי לצור ,מקומו;
שלא לצור ,
ואפילו מחמה לצל;
ודבר שמלאכתו לאיסור 
לצור ,גופו ,ולצור ,מקומו  אי ,
מחמה לצל  לא;
ואתא ¯· ‰ÈÓÁ Èלמימר 
ואפילו דבר שמלאכתו להיתר 
לצור ,גופו ולצור ,מקומו  אי ,
מחמה לצל  לא.

דף קכד.

והא בקעת דביו טוב  דבר שמלאכתו להיתר הוא,
אלמא  דבר שמלאכתו להיתר,
בי לצור ,גופו ,בי לצור ,מקומו  אסור!?
הת מאי טעמא?
כיו דבשבת דבר שמלאכתו לאיסור הוא,
גזירה  יו טוב אטו שבת.
וכי תימא שבת גופיה תישתרי,
דהא דבר שמלאכתו לאיסור 
לצור ,גופו ולצור ,מקומו שרי;
הני מילי  היכא דאיכא תורת כלי עליו,
היכא דליכא תורת כלי עליו  לא.
5

6

ומי גזרינ ?
והתנ )ש ה:א(:
משילי פירות דר ,ארובה ביו טוב,
אבל לא בשבת!?
ומי לא גזרינ ?
והתנ )ש:ב(:
אי בי יו טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד!?
7

יתיב ¯·  ‡¯ÙÒו¯· ‡ ‡Â‰ ¯· ‡Áו¯· ,‡ÈÁ ¯· ‡Â‰
ויתבי וקאמרי:
ל¯· ‰אליבא ד¯·,‰ÈÓÁ È
הני קערות היכי מטלטלינ ?
אמר להו ¯· :‡¯ÙÒ
מידי דהוה אגר 2של רעי.
1

2

אמר ליה ‡· ÈÈל¯·:‰
למר,
אליבא ד¯· ‰ÈÓÁ Èהני קערות היכי מטלטלינ להו?
אמר ליה:
¯·  ‡¯ÙÒחברי תרגמה:
מידי דהוה אגר 2של רעי.
איתיביה ‡· ÈÈל¯·‡:
מדוכה,
א יש בה שו  מטלטלי אותה,
וא לאו  אי מטלטלי אותה!?
הכא במאי עסקינ ? מחמה לצל.
3

איתיביה:
ושוי שא קיצב עליו בשר 
שאסור לטלטלו!?
הכא נמי  מחמה לצל.

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לא קשיא,
הא  ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
הא  ¯·,Ú˘Â‰È È
דתניא:
אותו ואת בנו שנפלו לבור,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
מעלה את הראשו על מנת לשוחטו ,ושוחטו,
והשני עושה לו פרנסה במקומו ,בשביל שלא ימות;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר:
מעלה את הראשו על מנת לשוחטו ,ואינו שוחטו,
ומערי ,ומעלה את השני,
רצה זה  שוחט ,רצה זה  שוחט.
ממאי?
דילמא עד כא לא קאמר ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהת 
יז
אלא דאפשר בפרנסה,
אבל היכא דלא אפשר בפרנסה יח לא;
ועדיט כא לא קאמר ¯· Ú˘Â‰È Èהת 
8

9

רש"י

והא דתנ )ביצה ד:ה(:
אי סומכי את הקדירה בבקעת ,וכ בדלת;
4

רש"י

לצור ,גופו לא שרי רבי נחמיה דהאי צור ,גופו לאו תשמיש המיוחד לו הוא
דהא מיוחד למלאכת איסור:
 .‰ÈÓÁ È·¯„ ‡·ÈÏ‡ ‰·¯Ï 1דאמר דבר שמלאכתו להיתר לצור ,מקומו לא:
 .˙Â¯Ú˜ È‰ 2לאחר אכילה היכי מטלטל להו לסלק מלפנינו:
 .‰˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â 3בשלמא לרבה כגו דאי צרי ,לגופה ]אלא
למקומה[ אלא לדיד ,אמאי:

 .˙Ï„· ÔÎÂ 4אוקימנא במסכת ביצה וכ הדלת אי סומכי בבקעת וביו''ט
קיימי:
 .‡È‰ ¯˙È‰Ï ‰˙Î‡ÏÓ Ë''ÂÈ· ˙Ú˜· ‡‰Â 5דלהסקה חזי וקיימא וקאסר
לטלטלה לצור ,גופו למלאכה אחרת וכל שכ לצור ,מקומה:
 6ומשני  .‡ÓÚË Ì˙‰כיו דבשבת אסור דהא בקעת בשבת מלאכתה לאיסור
היא ביו טוב נמי אסור גזירה יו''ט אטו שבת:
 .·ÂË ÌÂÈ· ‰·Â¯‡ Í¯„ ˙Â¯ÈÙ ÔÈÏÈ˘Ó 7בהדיא תנ אבל לא בשבת פירות
השטוחי על הגג לייבש וראה גשמי ממשמשי ובאי משיל לאר %דר,
ארובת הגג דלא טריחא מילתא דנופלי מאליה אלמא דלא גזרינ ופרכינ ומי
לא גזרינ והתנ אי בי כו':
 .‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï 8דתנ משילי דשרי טירחא ביו''ט משו איבוד ממו רבי
יהושע היא שהתיר להעלות בהמה בהערמה מ הבור:
 .‡‰Â 9דתנ אי בי כו' ר''א היא:
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כל הכלים

שמו

דף קכד:

פרק שבעה עשר שבת
אתא לקמיה ד¯·‡.
אמר ליה :מהו לטלטולינהו?
אמר ליה :שרי.
אית לי אחרינא!?
חזו לאורחי .
אית לי נמי לאורחי!?
אמר ליה :גלית אדעתי ,דכ¯· ‰סבירא ל,,
לכולי עלמא  שרי,
לדיד  ,אסיר.

דאפשר בהערמה,
אבל היכא דלא אפשר בהערמה  לא!?
1

14

אלא אמר ¯· :‡ÙÙ
לא קשיא,
הא  ·,È‡Ó˘ ˙È
הא  ·,ÏÏ‰ ˙È
דתנ )ביצה א:ה(:
קכד È‡Ó˘ ˙È· :אומרי* :
כ
אי מוציאי  לא את הקט  ,ולא את הלולב,
ולא אתכא ספר תורה לרשות הרבי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמתירי .
אימר דשמעת להו ל·  È‡Ó˘ ˙Èהוצאה,
טלטול מי שמעת להו!?
וטלטול גופיה,
לאו משו הוצאה היא?

15

16

2

כב

אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
מכבדות של מילת כג מותר לטלטל בשבת,
אבל של תמרה  לא;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
א  2של תמרה.
במאי עסקינ ?
אילימא  לצור ,גופו ולצור ,מקומו;
בהא לימא ¯· של תמרה לא?
והא ¯· כ¯·‡ סבירא ליה!?
אלא מחמה לצל.
בהא לימא ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èא 2של תמרה?
לעול  מחמה לצל,
אימא  וכ אמר ¯·.¯ÊÚÏ‡ È
18

17

19

3

4

20

וא ·¯ 2סבר לה להא ד¯·‡,
דאמר ¯·:
מר שלא יגנב  זהו טלטול שלא לצור ,,ואסור,
טעמא  שלא יגנב,
אבל לצור ,גופו ולצור ,מקומו  מותר.
איני?
והא ¯·  ‡‰Îאיקלע לבי ¯·,
ואמר :אייתו ליה שותא ל ‡‰Îליתיב עליה;
לאו למימרא 
דדבר שמלאכתו לאיסור לצור ,גופו  אי ,
לצור ,מקומו  לא!?
הכי אמר להו 
שקולו שותא מקמי ;‡‰Î
ואי בעית אימא 
הת  מחמה לצל הוה.
5

7

6

21

22

משנה )ה(:
כל הכלי הניטלי בשבת  שבריה ניטלי עמה ,
ובלבד שיהו עושי מעי מלאכה,
שברי עריבה  לכסות בה את פי החבית,
ושבריכד זכוכית  לכסות בה את פי הפ;,
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
בלבד שיהו עושי מעי מלאכת ,
שברי עריבה  לצוק לתוכ מקפה,
ושבריכה זכוכית לצוק לתוכ שמ .

8

9

23

10

24

11

¯·  ÏÁ¯ ¯· È¯Óהוה ליה ההיא בי סדיותא בשמשא.
12

13

רש"י
רש"י

 .‰Ó¯Ú‰· ¯˘Ù‡„ 1דמיחזי כמא דעביד לצור ,יו''ט אבל גבי משילי דליכא
הערמה לדמויי להתירא לא.
 .ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ 2הוצאה שלא לצור ,דלא אישתרי לכתחילה ביו''ט טפי מבשבת
אלא אוכל נפש וה ,דמשילי ב''ה:
 .Â‰Ï ˙ÚÓ˘ ÈÓ ÏÂËÏË 3דמשוי יו''ט לשבת:
 .‰‡ˆÂ‰ Í¯ÂˆÏ Â‡Ï ÏÂËÏË 4בתמיה הלכ ,אי מזלזלת בטלטול מזלזלת
בהוצאה:
 .‡·¯„ ‡‰Ï 5דאמר צור ,מקומו כצור ,גופו:
 .¯Ó 6פושי''ר :
 .·‚È ‡Ï˘ 7דומיא דמחמה לצל ואסור בדבר שמלאכתו לאיסור:
 .‡˙Â˘ 8מצודה:
 .'ÂÎ ‡¯ÓÈÓÏ Â‡Ï 9למה לי לפרושי בהדיא דליתיב עלה לאו משו למימרא
דהאי דשרי לטלטולי משו דצור ,גופו הוא:
 .‡‰Î ‰ÈÓ˜Ó ‡˙Â˘ ÂÏÈ˜˘ 10דניתוב על מקומה קאמר וצור ,מקומה הוא
דהוה:
 .‰Â‰ ÏˆÏ ‰ÓÁÓ 11במקו הרע לה היתה ואי לאו דפריש בהדיא ליתיב עלה
מא דחזי סבר דמחמה לצל שרי ולמקומה לא היה צרי ,דלימא שישב במקומה:

 .‡˙ÂÈ„Ò È· 12כרי של לבד שקורי פילטר''א :
 .È˘Ó˘ È· 13בחמה:
 .È¯˘ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 14רבא לטעמיה דאמר דבר שמלאכתו להיתר א 2מחמה לצל
מותר:
 .ÈÈ¯Á‡ ÈÏ ˙È‡ 15איני צרי ,לגופו:
 .ÍÏ ‡¯È·Ò ‰·¯Î„ 16דאמר מחמה לצל אסור והלכה כרבא דאמר דבר
שמלאכתו להיתר שרי לגמרי ודבר שמלאכתו לאיסור לצור ,גופו ומקומו מותר
מחמה לצל ושלא יגנב אסור:
 .˙Â„·ÎÓ 17אישקוב''א שמכבדי בה את השולח :
 .‡˙ÏÈÓ Ï˘ 18בגדי לכבד שולח שמלאכתו להיתר:
 .‰¯Ó˙ Ï˘ 19כעי שלנו לכבד את הבית דאסור משו אשווי גומות דמודה רבי
שמעו בפסיק רישיה ולא ימות:
 .ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ 20למלאכת היתר:
 .‰¯Ó˙ Ï˘ Û‡ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ‡ÓÈÏ ‡‰· ÏˆÏ ‰ÓÁÓ ‡Ï‡ 21דבר שמלאכתו
לאיסור ליכא מא דשרי מחמה לצל:
 .¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ÔÎÂ 22של מילתא מותר של תמרה אסור מחמה לצל:
 .‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ :'È˙Ó 23שו מלאכה ואפי' אינה מעי הראשונה:
 .‰Ù˜Ó ‰ÎÂ˙Ï ˜ÂˆÏ 24עבה דומיא דעיסה מעורבת במי:
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כל הכלים

שמז

דף קכד:

פרק שבעה עשר שבת
הא  ¯·.‰ÈÓÁ È
10

גמרא:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחלוקת שנשברו מערב שבת,
דמר סבר 
מעי מלאכת  אי ,
מעי מלאכה אחרת  לא;
ומר סבר 
אפילו מעי  מלאכה אחרת;
אבל נשברו בשבת  דברי הכל מותרי ,
כו
הואיל ומוכני על גבי אביה .
1

11

אמר ¯· :ÔÓÁ
הני ליבני דאישתיור מבניינא 
שרי לטלטולינהו ,דחזו למיזגא עלייהו;
שרגינהו  ודאי אקצינהו.
12

13

אמר ¯·  ÔÓÁאמר ˘:Ï‡ÂÓ
חרס קטנה מותר לטלטל בחצר,
אבל בכרמלית  לא;
ו¯·  ÔÓÁדידיה אמר:
אפילו בכרמלית,
אבל ברשות הרבי  לא;
ו¯·‡ אמר:
אפילו ברשות הרבי.
ואזדא ¯·‡ לטעמיה,
ד¯·‡ הוה קאזיל בריסתקאכט דמחוזא,
אתווסאי מסאניה טינא,
אתא שמעיה ,שקל חספא ,וקא מכפר ליה.
רמו ביה ¯· Ôקלא.
ל
אמר להו:
לא מיסתייא דלא גמירי,
מיגמר נמי מגמרי!
אילו בחצר הואי  מי לא הוה חזיא לכסויי ביה מנא?
הכא נמי  חזיא לדידי!
14

15

16

כז

מתיב :‡¯ËÂÊ ¯Ó
מסיקי בכלי ,ואי מסיקי בשברי כלי;
דנשברו אימת?
אילימא  דנשברו מערב יו טוב;
עצי בעלמא נינהו!
אלא לאו  ביו טוב,
וקתני:
מסיקי בכלי ,ואי מסיקי בשברי כלי!?
אלא,
אי איתמר ,הכי איתמר:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחלוקת שנשברו בשבת,
דמר סבר  מוכ הוא,
ומר סבר  נולד הוא;
אבל נשתברוכח מערב שבת  דברי הכל מותרי ,
הואיל והוכנו למלאכה מבעוד יו.
3

2

4

5

6

תני חדא:
מסיקי בכלי ,ואי מסיקי בשברי כלי.
ותניא איד:,
כש שמסיקי בכלי 
כ ,מסיקי בשברי כלי.
ותניא איד:,
אי מסיקי  לא בכלי ,ולא בשברי כלי.
הא  ¯·,‰„Â‰È È
הא  ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
7
8

9

רש"י

 .Ô‰È·‡ È·‚ ÏÚ ÔÈÎÂÓÂ ÏÈ‡Â‰ :'Ó‚ 1כשקדש היו:
 .ÌÈÏÎ· ÔÈ˜ÈÒÓ 2ביו''ט שהרי ראוי לטלטל ויטלטל ויתנ לתו ,האור:
 .ÌÈÏÎ È¯·˘· ÔÈ˜ÈÒÓ ÔÈ‡Â 3דהוו להו מוקצי ולא חזו לטלטול:
 .Â‰È ‡ÓÏÚ· ÌÈˆÚ 4דהא מאתמול להסקה קיימי:
 .ÔÈ˜ÈÒÓ ÔÈ‡ È˙˜Â 5ולא אמרינ מוכני היו אגב אביה אלא אמרינ נולד נינהו
ואסירי:
 .‡Â‰ ÔÎÂÓ ¯·Ò ¯Ó 6כיו דראוי לשו מלאכה ומר סבר נולד הוה דמאתמול
לאו להאי מלאכה הוה קאי הלכ ,מעי מלאכתו בעינ :
 .‰„Â‰È È·¯ ‡‰ 7מסיקי בכלי ואי מסיקי בשברי כלי דאית ליה מוקצה
ונולד כלי לאו מוקצה נינהו שברי נולד נינהו:
 .‡‰Â 8דתני מסיקי בשניה:
 .ÔÂÚÓ˘ È·¯ 9דלית ליה מוקצה ולית ליה נולד:

17

18

19

20

21

22

23

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מגופת חבית שנכתתה,
לב
היא ושבריה לא מותר לטלטל בשבת.
2524

26

27

רש"י

 .‡‰Â 10דתניא א 2בכלי אי מסיקי :
 .‰ÈÓÁ È·¯ 11היא דאמר אי כלי ניטל אלא לצור ,תשמישו המיוחד לו והאי
לאו מיוחד הוא לו דלאו להסקה קאי:
 .¯Â˙ÈÈ‡„ 12שהשלי בניינו וניתותר ומהשתא לא קיימי לבני אלא לישב
עליה ותורת כלי עליה:
 .Â‰È‚¯˘ 13אי סדר זו על זו ודאי אקצינהו לצור ,בני אחר:
 .¯ˆÁ· 14דשכיחי בה כלי שהחרס הזה ראוי לה לכיסוי ותורת כלי עליו:
 .˙ÈÏÓ¯Î· ‡Ï Ï·‡ 15אפי' בתו ,ד' אמות דלא שכיחי ביה מאני ולא חזי
לכסויי:
 .˙ÈÏÓ¯Î· ÂÏÈÙ‡ 16הואיל ולאו רה''ר הוא שכיחי דאזלי ויתבי הת וחזי
לכסות בו רוק:
 .¯''‰¯· Û‡ ¯Ó‡ ‡·¯Â 17כיו דבחצר כלי הוא בעלמא נמי לא פקע ש כלי
מיניה:
 .‡˜˙È¯· 18ש רה''ר:
 .‡ÈË ‰È‡ÒÓ È‡ÒÂÂ˙È‡ 19נתלכל ,מנעלו בטיט:
 .‰ÈÏ ¯ÙÎ 20מקנחו:
 .È¯ÈÓ‚ ‡Ï„ ‰ÈÈ˙ÒÓ ‡Ï ‡·¯ ¯Ó‡ 21מה אסור מה מותר:
 .È¯Ó‚Ó ÈÓ ¯Ó‚ÈÓ ‡Ï‡ 22מלמדי שיבוש שביד לאחרי:
 .È„È„Ï 23לקינוח ואע''ג דלא שכיח הרי ש כלי עליו בחצר:
 .‰˙˙Î˙˘ 24החבית:
 .‰ÙÂ‚Ó 25של חבית שנתכתתה החבית:
 .‡È‰ 26המגופה:
 .‰È¯·˘Â 27של חבית ניטלי בשבת דחזו לכיסוי מנא:
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כל הכלים

שמח

פרק שבעה עשר שבת

תניא נמי הכי:
מגופת חבית שנכתתה,
היא ושבריה  מותר לטלטל לד בשבת;
ולא יספות ממנה שבר לכסות בה את הכלי,
ולסמו ,בה כרעי המטה,
וא זרקה באשפה  אסור.
לג

1

2

מתקי 2לה ¯· :‡ÙÙ
אלא מעתה 
זריק ליה לגלימיה  הכי נמי דאסור!?
קכה .אלא אמר ¯· * :‡ÙÙ
א זרקה מבעוד יו לאשפה  אסורה.
3

4

אמר ·¯  È¯Â„Ó‰אמר ˘:Ï‡ÂÓ
קרומיות של מחצלת 
מותר לטלטל בשבת.
מאי טעמא?
אמר ¯·‡:
·¯  È¯Â„Ó‰אסברא לי:
מחצלת גופא למאי חזיא? לכסויי ביה עפרא,
הני נמי  חזיי לכסויי בהו טינופת.
5

6

7

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·:
שירי פרוזמיות 
אסור לטלטל בשבת.
אמר ‡·:ÈÈ
במטלניות שאי בה שלש על שלש,
דלא חזיי  לא לעניי ולא לעשירי.
8

תנו רבנ :
שברי תנור יש 
הרי ה ככל הכלי וניטלי לה בחצר,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ‰„Â‰È Èאומר :אי ניטלי ;
העיד ¯· ÈÒÂÈ Èמשו ¯·:·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
על שברי תנור יש שניטלי בשבת,
ועל כיסויו שאינו צרי ,בית יד.
9

10

11

רש"י

 .˙ÂÙÒÈ ‡Ï 1יתק להתיר בליטותיו ועוקציו בשבת דעביד כלי והוי מכה
בפטיש:
 .˜¯Ê Ì‡Â 2מגופה זו לאשפה בטלה מתורת כלי:
 .‰ÈÓÈÏ‚Ï ‰È˜¯Ê 3בשבת לאשפה ה''נ דאסור לטלטולי:
 .ÌÂÈ „ÂÚ·Ó 4גלי דעתיה מאתמול דלאו מנא הוא:
 .˙ÏˆÁÓ Ï˘ ˙ÂÈÓÂ¯˜ 5שנפרדו מ מחצלת ישנה:
 .ÈÏ ‡¯·Ò‡ È¯Â„Ó‰ ¯· 6בר המדורי פירש לי טעמו של דבר:
 .‡¯ÙÚ ‰· ˙ÂÒÎÏ 7עומד לכסות בו צואה אי נמי שלא יעלה האבק
 .˙ÂÈÓÊÂ¯Ù È¯È˘ 8טליתות כדאמר בסוכה )יא (.רמא תכילתא בפירזמא דאינשי
ביתיה:
 .Ô˘È ¯Â˙ 9שכבר הוסק וחרסיו קשי וחזו למלאכה:
 .ÌÈÏÎ‰ ÏÎÎ Ô‰ È¯‰ 10לקמיה מפרש פלוגתייהו וטעמייהו:

דף קכה.

במאי קמיפלגי?
אמר ‡·:ÈÈ
בעושי מעי מלאכה ואי עושי מעי מלאכת קמיפלגי,
ואזדא ¯·  ‰„Â‰È Èלטעמיה,
ו¯·  ¯È‡Ó Èלטעמיה.
מתקי 2לה ¯·‡:
אי הכי 
אדמיפלגי בשברי תנור 
ליפלגו בשברי כלי בעלמא!?
12

13

14

אלא אמר ¯·‡:
בשברי דהאי תנור קמיפלגי,
דתנ )כלי ה:ו(:
נתנו על פי הבור או על פי הדות,
ונת ש אב ,
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א מסיק מלמטה והוא נסוק מלמעלה  טמא,
וא לאו  טהור;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
הואיל והוסק  מכל מקו טמא;
ובמאי קמיפלגי?
בהאי קרא )ויקרא יא,לה(:
15

16

17

18

" ּ ַת ּנ ּור וְ ִכ ַיריִ ם י ּ ָֻתץ ְט ֵמ ִאים

19

ֵהםּ ,ו ְט ֵמ ִאים יִ ְהי ּו לָ ֶכם",

¯· ‰„Â‰È Èסבר 
מחוסר נתיצה  טמא,
שאי מחוסר נתיצה  טהור;
ו¯· Ôסברי 
טמאי יהיו לכ  מכל מקו.
רש"י

 .ÂÈÂÒÈÎ ÏÚÂ 11של תנור שאינו צרי ,בית יד דבלאו בית אחיזה מטלטלי ליה
ופלוגתא היא במתניתי דאיכא למ''ד בעינ בית אחיזה:
 .‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ 12כגו לכסות בה פי חבית:
 .Ô˙Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡Â 13לאפות:
 .‰ÈÓÚËÏ Ó''¯ ‡„Ê‡Â 14דאמר במתניתי לא בעינ מעי מלאכת :
 .¯Â˙ È‡‰„ 15העשוי כעי זה ששנוי במשנה זו שאני מביא ל ,שלא נתק כל
צרכו מתחילתו ונשבר קמיפלגי:
 .¯Â·‰ ÈÙ ÏÚ Â˙ 16תנורי שלה עשוי כקדירות גדולות ואי לה שולי
ומושיבו לאר %ומדביק טיט סביבותיו לעשותו עב שיחזיק חומו והיא קרויה
טפילה והיא מגעת לאר .%ומתו ,כ ,הבל שלו קיי וא נתנו על פי הבור או על
פי הדות שהיא כעי בור אלא שהבור בחפירה והדות בבני ונת ש אב בינו
לבי דופ הבור לדוחקו שלא יפול ויהא עומד באויר:
 .¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ 17א דופנותיו למעלה קרובי לדופני הבור שלא הוצר ,לתת
בינתי אלא אב דקה ואי אויר ניכר בי דופני התנור לדופני הבור שיעכב את
היסק התנור אלא יועילו לו דופני הבור להחזיק את חומו ושוליו קרובי לשולי
הבור שא מסיקי אותו מלמטה שעושי האור בבור והתנור ניסוק מלמעלה
בתוכו מאור דר ,שוליו או שהתנור בתו ,חלל הבור באויר וההיסק עולה סביב
דופנותיו וניסוק כגו שקצר מלמטה ורחב מלמעלה או הבור רחב מלמטה ופיו
קצר טמא:
 .Â‡Ï Ì‡Â 18אלא נסוק כשאר תנורי מתוכ טהור כדמפרש טעמא דבעינ
מחוסר נתיצה שיהא קרוב להיות מחובר וכי אינו קרוב לאר %אי ל ,תנור נתו%
מזה ואי ל ,לקיי בו תנור וכיריי יות %דנתיצה לא שייכא אלא בבני מחובר
וכשאי מחובר שבירה שייכא ביה:
 .ÌÎÏ ÂÈ‰È ÌÈ‡ÓËÂ Ì‰ ÌÈ‡ÓË 19דכפל ביה קרא רבויא הוא שאע''פ שאינו
מתוק כל צרכו:
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כל הכלים

שמט

פרק שבעה עשר שבת

ו¯· Ôנמי ,הכתיב" :י ָֻּתץ"!?
ההוא לאיד ,גיסא,
דסלקא דעת ,אמינא 
כיו דחבריה בארעא  כגופא דארעא דמי;
קא משמע ל .
ואיד ,נמי,
הכתיבְ " :ט ֵמ ִאים יִ ְהי ּו לָ ֶכם"!?
ההיא כד¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מחלוקת בהיסק ראשו ,
אבל בהיסק שני  אפילו תלוי בצואר גמל.

ו¯·?!‰„Â‰È È
לא דמי,
הת  הסקו מבפני,
הכא  הסקו מבחו,%
הת  מעומד,
הכא  לאו מעומד.

1

9

העיד ¯· ÈÒÂÈ Èמשו ¯·:·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
על שברי תנור יש שניטלי בשבת,
ועל כיסויו שאינו צרי ,בית יד.
אמר ¯·:‡È
כמא מטלטלינ האידנא 
כיסוי דתנורי במתאלו מחסיא דאי לה בית אחיזה?
כמא ? כ¯·.·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
10

2

3

4

אמר :‡ÏÂÚ
והיסק ראשו ל¯· Ô
אפילו תלוי בצואר גמל.
מתקי 2לה ¯· ‡˘:È
אי הכי 
אדמיפלגי בשברי תנור 
ליפלגו בתנור גופה;
השתא תנור גופה ל¯· ‰„Â‰È Èלא הוי מנא,
שבריו מיבעיא!?
אלא אמר ¯· ‡˘:È
לעול כדאמר מעיקרא,
ובעושה מעשה טפקא;
ו¯· ¯È‡Ó Èלדבריו ד¯· ‰„Â‰È Èקאמר 
לדידי  אפילו בעושי מעי מלאכה,
אלא לדיד  ,אודי לי מיהא דכהאי גוונא מלאכתו הוא.
5

6

7

8

דף קכה:

משנה )וז(:
האב שבקירויה,
א ממלאי בה ואינה נופלת  ממלאי בה,
קכה :וא לאו  אי ממלאי בה* .
זמורה שהיא קשורה בטפיח  ממלאי בה בשבת.
פקק החלו ,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
בזמ שהוא קשור ותלוי  פוקקי בו,
וא לאו  אי פוקקי בו;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
בי כ ,ובי כ ,פוקקי בו.
11

12

13

14

16

15

17

18

19

גמרא:
תנ הת )כא כא:ב(:
האב לז שעל פי החבית 
מטה על צידה והיא נופלת.
אמר ¯· ‰אמר ¯· ÈÓ‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
20

רש"י

 .‡ÒÈ‚ Í„È‡Ï ‡Â‰‰ 1האי יות %לאו לאגמורי קולא אתא ולמימר דאי ליכא
לקיומי ביה נתיצה כגו זה שאינו בנוי ומחובר וממילא הוא נתו %דליהוי טהור
דהדר תנא ביה קרא וטמאי יהיו לכ לרבויי אלא לאגמורי חומרא אתא דלא
תימא כל התנורי העשויי כהלכת ומחוברי לאר %הרי ה כשאר בתי
וכקרקע דמי הואיל וחבר ולא לקבל טומאה קמ''ל יות %דאע''ג דשייכא ביה
לשו נתיצה כלומר דמחובר הוא טמא וכ''ש דמחוסר נתיצה:
 .ÔÂ˘‡¯ ˜ÒÈ‰· 2שלא הוסק מעול והיסק ראשו שנחלקו בו דההוא משוי ליה
כלי כדתנ במסכת כלי )פ''ה( איזהו גמר מלאכתו משיסיקנו לאפות בו סופגני
בההיא פליג ר' יהודה ואמר דאינו ראוי ליעשות כלי:
 .È˘ ˜ÒÈ‰· Ï·‡ 3שמתחלה נעשה כשאר תנורי מחובר לאר %או לאב עב
והוסק ש ונעשה כלי וסו 2נטלו מש ונתנו על פי הבור וכא נטמא מודה ר'
יהודה דאיתרבאי מוטמאי יהיו לכ:
 .ÏÓ‚ ¯‡Âˆ· ÈÂÏ˙ ÂÏÈÙ‡Â 4אא''כ חלקו כדי טהרת תנור שצרי ,לשבור א 2את
חרסו ואינו נטהר בנטילתו של ממקומו:
 .Ô·¯Ï ÔÂ˘‡¯ ˜ÒÈ‰ ‡ÏÂÚ ¯Ó‡ 5דאמרי מריבוי דקרא ואע''ג דאי הבל שלו
מתקיי יפה מקבל טומאה לא תימא נתנו ע''פ הבור דוקא אלא אפילו תלאו
בצואר גמל והוסק ש היסק ראשו טמא:
 .È˘‡ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó 6אדרבא דאוקי פלוגתא דטלטול שברי תנור יש דלעיל
בשברי דכי האי תנור דהוא גופיה לר' יהודה לאו מנא הוא:
 .‡¯˜ÈÚÓ Ô¯Ó‡„Î 7בעושי מעי מלאכה ולא מעי מלאכת ושברי תנור
מעליא קאמר ודקשיא ל ,אמאי נקט תנור ליפלוג בשברי כלי בהאי איצטריכא
ליה ובעושי קצת מעי מלאכת אפייה כגו מעשה טפקא רעפי שקורי
טובל''ש שמסיקי אות ואופי בה כ ,שברי אלו רחבי ומיהו אי לה תו,
להסיק מבפני אלא מבחו %כרעפי ולאו משו דבעי רבי מאיר מעי מלאכת
אלא משו דרבי יהודה נקט לה:
 .‰„Â‰È '¯„ ÂÈ¯·„Ï Ó''¯Â 8נקט תנור וקאמר לדידי אפילו עושי מעי מלאכה
כדאמר במתניתי :

21

22

רש"י

 .„ÓÂÚÓ 9בתנור אופי מעומד שהפת דבוקה בדופני התנור ועומדת ואינה
מוטלת בשכיבה ע''ג שוליו כרעפי שה שוכבות על רחב :
 .‡ÈÒÁÓ ‡˙Ó„ È¯Â˙„ ÈÂÒÈÎ 10כיסוי תנור של אותו מקו לא היה לה בית
אחיזה תנור מפני שפיו למעלה יש לו כסוי שלא יצא הבל שלו לאחר שהדביק בו
הפת מכסהו:
 .‰ÈÂ¯È˜·˘ Ô·‡‰ :'È˙Ó 11דלעת יבישה חלולה וממלאי בה מי ומתו,
שהיא קלה אינה שואבת אלא צפה ונותני בה אב להכבידה:
 .˙ÏÙÂ ‰È‡Â ‰· ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‡ 12שקשורה יפה לפי הקירויה שויא כלי:
 .Â‡Ï Ì‡Â 13הרי היא כשאר אבני ואי מטלטל את הקירויה דשויא בסיס לאב
שנושאתה:
 .‰¯ÂÓÊ 14של גפ :
 .ÁÈÙË· ‰¯Â˘˜ ‡È‰˘ 15פ ,ששואבי בו מ הבור או מ המעי :
 .‰· ÔÈ‡ÏÓÓ 16דשויא כלי לה ,זמורה:
 .ÈÂÏ˙Â 17שאינו נגרר באר %שהחבל שהוא קשור בו אינו מגיע לאר:%
 .Â· ÔÈ˜˜ÂÙ ÔÈ‡ 18דמיחזי כמוסי 2על הבני :
 .ÍÎ ÔÈ·Â ÍÎ ÔÈ· 19בגמרא מפרש לה:
 .Ì˙‰ Ô˙ :'Ó‚ 20לקמ בהאי מסכתא:
 .˙È·Á‰ ÈÙ ÏÚ˘ Ô·‡‰ 21והוצר ,ליטול מ היי שבתוכה:
 .‰ËÓ 22החבית על צדה והיא נופלת:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

כל הכלים

שנ

פרק שבעה עשר שבת

לא שנו אלא בשוכח,
אבל במניח  נעשה בסיס לדבר האסור.
ו¯·  ÛÒÂÈאמר ¯· ÈÒ‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא שנו אלא בשוכח,
אבל במניח  נעשה כיסוי להחבית.
אמר ¯·:‰
מותבינ אשמעתי :
האב שבקירויה,
א ממלאי בה ואינה נופלת  ממלאי בה )כא (!?
ולא היא,
הת כיו דהדקה  שויא דופ .
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
ומותבינ אשמעתי :
א לאו  אי ממלאי בה )כא (!?
ולא היא,
הת כיו דלא הדקה  בטולי בטלה.
2

1

3

דף קכה:

¯· ÈÓ‡ Èאמר :צאו ולמדו אמר להו;
¯· ÈÒ‡ Èאמר :צאו ושפשפו אמר להו.
16

15

17

4

5

6

7

8

9

10

11

במאי קמיפלגי?
מר סבר  בעינ מעשה,
ומר סבר  לא בעינ מעשה.
ואזדו לטעמייהו,
דכי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·,‡ÈÁ È
ואמרי לה אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·:‡ÈÁ È
פע אחת הל È·¯ ,למקו אחד,
ומצא נדב ,של אבני ,ואמר לתלמידיו:
צאו וחשבו כדי שנשב עליה למחר,
ולא הצריכ ¯· Èלמעשה.
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
הצריכ ¯· Èלמעשה.
מאי אמר להו?
12

13

איתמר:
¯· ÏÂ‡˘ Ô· ÈÒÂÈ Èאמר :סואר של קורות הוה;
ו¯· ÏÂ‡˘ Ô· ÔÁÂÈ Èאמר :גשוש של ספינה הוה.
מא דאמר :גשוש  כל שכ סואר;
ומא דאמר :סואר  אבל גשוש קפיד עליה.
1918

20

21

זמורה שהיא קשורה כו'.
קשורה  אי ,
לא קשורה  לא,
לימא מתניתי דלא כ¯·,Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
דתניא:
חריות של דקל שגדר לעצי ,ונמל ,עליה לישיבה 
צרי ,לקשור;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
אי צרי ,לקשור?
אמר ¯· ˘˘˙:
אפילו תימא ¯·,Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
הכא במאי עסקינ ? במחוברת באביה.
אי הכי 
קא משתמש במחובר לקרקע!?
למטה משלשה.
¯· ‡˘ Èאמר:
אפילו תימא בתלושה,
גזירה שמא יקטו.
22

23

24

25

26

27

28

פקק החלון כו'.

14

רש"י

 .Â˘ ‡Ï 1דמותר לטלטל החבית והאב עליה דקתני וא היתה בי חביות
שירא להטותה ש שלא תפול האב על החבית שבצדה מגביה ומטה על צדה
והיא נופלת:
 .ÁÎÂ˘· 2האב עליה שלא במתכוי :
 .˙È˘Ú ÁÈÓ· Ï·‡ 3החבית בסיס לאב שהיא דבר האיסור ואי מטלטל את
החבית:
 .ÈÒ‡ ¯''‡ ÛÒÂÈ ·¯Â 4לקולא אמר ר' יוחנ לא שנו דהוצר ,להטות את החבית
ולא נית לטלטל האב להדיא:
 .ÁÎÂ˘· ‡Ï‡ 5דלא נתכוי לעשותה כלי:
 .‰˘Ú ÁÈÓ· Ï·‡ 6האב כיסוי לחבית ומגלה אותה כדרכה:
 .ÔÈ˙ÚÓ˘‡ 7על שמועה שלי שאמרתי במניח אי האב נעשה כלי:
 .‰· ÔÈ‡ÏÓÓ 8אלמא אב נעשה כלי:
 .‰˜„‰„ 9שקשרה יפה:
 .ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â 10ולא אמרינ נעשה כלי בהנחה בעלמא וקשיא לדידי
דאמרי לעיל במניח נעשה כיסוי לחבית:
 .‡È‰ ‡ÏÂ 11לא קשיא לי דהת הואיל ובלא קשירה לא חזיא למלאות דהא
נפלה והאי לאו הדקה בטולי בטלה מתורת כלי גלי דעתיה דלא חשיב ליה אבל
כיסוי חבית הנחה משויא ליה כלי:
 .Â‰ÈÈÓÚËÏ Â„Ê‡Â 12ר' אמי ור' אסי:
 .ÌÈ·‡ Ï˘ Í·„ 13אבני סדורות ומוקצות לבני :
 .Â‰Ï ¯Ó‡ È‡Ó 14מאי מעשה הצריכ לרבי יוחנ :

רש"י

 .ÌÂ„ÓÏÂ Â‡ˆ 15סדרו אות והשיבו כדי שלא נצטר ,ליגע בה למחר לפי
שאי הזמנה במעשה ]כל דהו[ מועלת לאב לעשותה כלי ור' אמי לטעמיה
דאמר לעיל אי אב נעשית כלי בהנחה:
 .ÌÂ„ÓÏ 16כדאמרי' במו''ק )יב (.עושה לה למודי לסדר נסרי על פי הבור:
 .ÌÂÙ˘Ù˘Â 17מ הטיט שיהו נאות לישב ולמחר תלמדו דבמעשה כל דהו
נעשה כלי:
 .˙Â¯Â˜ Ï˘ ¯‡ÂÒ 18הוה ולא אבני:
 .¯‡ÂÒ 19סדר של קורות חדשות שמסדרי אות לבני כדי שלא יתעקמו:
 .˘Â˘‚ 20ע %ארו ,שמגששי בו המי לפני הספינה לידע שהוא בעומקו
שתוכל ספינה להל ,בה :
 .‰ÈÏÚ „ÈÙ˜ 21שלא יתעק ומייחד ליה מקו ומקצה ליה בידי ואפי' לר''ש
אסור לטלטלו דמוקצה מחמת חסרו כיס אפי' ר''ש מודה:
 .‡Ï ‰¯Â˘˜ ‰È‡˘ 22ואפי' יש עקמומית בראשה כעי מזלג שראוי לתלות בה
טפיח ולמלאות וחישב עליה:
 .ÌÈˆÚÏ Ô¯„‚˘ 23שחתכ להיסק:
 .¯Â˘˜Ï ÍÈ¯ˆ 24מע''ש:
 .‰È·‡· 25בגפ :
 .¯·ÂÁÓ· ˘Ó˙˘Ó ‡˜ ‡‰Â 26ואפילו קשורה מבעוד יו ליתסר:
 .'‚Ó ‰ËÓÏ 27סמו ,לקרקע וכגו לשאוב מ המעי שאינו עמוק ומותר
להשתמש באיל למטה מג' כדאמרי' בפרק בתרא דעירובי )צט (:היו שרשיו
גבוהי מ האר %ג' לא ישב עליה:
 .ÌÂË˜È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚ 28שמא למחר תהיה לו ארוכה ויקטמנה מתו ,שהיא רכה
ונוחה לקטו ונמצא עושה כלי וחייב משו מכה בפטיש אבל בחריות לישיבה
ליכא למיגזר הכי הלכ ,במחשבה סגי:
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כל הכלים

שנא

פרק שבעה עשר שבת

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הכל מודי שאי עושי אהל עראי בתחלה  ביו טוב,
ואי צרי ,לומר  בשבת;
לא נחלקו אלא להוסי,2
ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אי מוסיפי ביו טוב,
ואי צרי ,לומר בשבת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
מוסיפי בשבת,
ואי צרי ,לומר ביו טוב.

דף קכו:

¯· ‰„Â‰È Èאומר:
זה א 2במדינה מותר,
אלא איזהו שבמדינה אסור?
כל שאינו לא קשור ולא תלוי,
ושומטו ומניחו בקר זוית;
ואמר ¯· ‡·‡ ¯· Ú˘Â‰È Èמשמיה ד:‡ÏÂÚ
מא תנא נגר הנגרר?
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהיא!?

1

2

14

15

אמר ליה:
אנא דאמרי כי האי תנא,
דתניא:
קנה שהתקינו בעל הבית להיות פותח ונועל בו,
בזמ שקשור ותלוי בפתח  פותח ונועל בו,
אי קשור ותלוי  אי פותח ונועל בו;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
מתוק  ,א 2על פי שאינו קשור.
16

קכו.

וחכמים אומרים:
בין כך ובין כך פוקקין בו.
מאי בי כ ,ובי כ?,
לח
אמר ¯·* :‡‰Î ¯· ‡·‡ È
בי קשור ,בי שאינו קשור,
והוא שמתוק .

17

3

4

אמר ליה ¯·:‰ÈÓ¯È È
ולימא מר בי תלוי ובי שאינו תלוי,
והוא שקשור,
דאמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כמחלוקת כא כ ,מחלוקת בנגר הנגרר,
דתנ )עירובי י:יא(:
נגר הנגרר  נועלי בו במקדש אבל לא במדינה,
והמונח  כא וכא אסור;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
המונח  במקדש ,והנגרר  במדינה;
ותניא:
איזהו נגר הנגרר שנועלי בו במקדש אבל לא במדינה?
כל שקשור ותלוי וראשו מגיע לאר;%

18

5

6

7

9

8

אמר ¯· ‡ÏÈ˘ ¯· ‰„Â‰Èלט אמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ¯·.Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והתנ )כא ח(:
כל כסוימ הכלי * שיש לה בית אחיזה 
ניטלי בשבת;
ואמר ¯·  ‡ÏÈ˘ ¯· ‰„Â‰Èאמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
והוא שיש תורת כלי עליה !
וכי תימא 
הכא נמי  דאיכא תורת כלי עליו;
ומי בעי ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôתורת כלי עליו?
והתניא:
חריות של דקל שגדר לש עצי ונמל ,עליה לישיבה 
צרי ,לקשר;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
אי צרי ,לקשר!?

קכו:

10

11

12

13

רש"י

 .È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡˘ 1לפרוס מחצלת על ד' מחיצות או על ד' קונדסי
להיות צל לאהל מ החמה ודוקא גג אבל מחיצה לאו אהל הוא ושרי לפורסה
לצניעות כדאמרי' עירובי )צד (.בעובדא דשמואל ופקק החלו דמתני' משו
דבני קבוע הוא ומיחזי כמוסי 2על הבני :
 .ÛÈÒÂ‰Ï 2כגו שהיה מחצלת פרוסה עליה וכרוכה ונשאר בה אויר ולמחר
פושטה דומיא דפקק דמוסי 2בעלמא הוא:
 .'ÂÎ ¯Â˘˜ ÔÈ· 3כלומר אפילו קשירה לא צרי:,
 .Ô˜Â˙Ó˘ ‡Â‰Â 4מוכ מאתמול לכ:,
 .‰ÈÓ¯È '¯ Ï''‡ 5אמאי פשיט ליה מר לקולא:
 .¯Ó ‡ÓÈÏ 6דלא פליגי רבנ אלא אתלויה דרבי אליעזר בעי קשור ותלוי ואפילו
קשור א ראשו נגרר לאר %חשיב ליה רבי אליעזר כשומטו מ הקרקע ובונה בו
לכתחלה ורבנ אמרי ליה בי תלוי בי נגרר פוקקי בו ובלבד שיהא קשור:
 .‰Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡„ 7בתלייה הוא דפליגי ולא בקשירה דמדמי לה
לפלוגתא דנגר הנגרר והת לדברי הכל קשור בעינ :
 .¯‚ 8יתד שתוקעי בחור שבמפת ונועלי בו את הדלת:
 .¯¯‚‰ 9כדמפרש שקשור בדלת אלא שראשו נגרר לאר:%
 .˘„˜Ó· Â· ÔÈÏÚÂ 10דכיו דקשור בו מיוחד ועומד לכ ,וכבר נבנה בני זה
מבעוד יו ואי בו אלא גזירת שבות מדבריה ואי שבות במקדש:
 .ÁÂÓ‰ 11שאינו קשור כלל אלא כשהוא שומטו מ החור מניחו ע''ג קרקע
הלכ ,כשתוקעו בשבת בונה הוא ואיסורא דאורייתא הוא א 2במקדש:
 .˘„˜Ó· ¯˙ÂÓ ÁÂÓ‰ 12דכיו דמתוק מאתמול להכי לאו בונה הוא:
 .ÈÂÏ˙Â ¯Â˘˜˘ 13ראשו העליו אבל ראשו התחתו מגיע לאר:%

19

20

21

22

רש"י

 .¯¯‚‰ ¯‚ ‡˙ Ô‡Ó 14אסור דבעי תרתי:
 .‡È‰ ‡''¯ 15דאמר גבי פקק החלו תרתי בעינ מכלל דר' יהודה כרבנ אלמא
רבנ קשירה בעו:
 .‡˙ È‡‰ ÈÎ 16דאפי' קשירה לא בעי כרב שמעו ב גמליאל דאמר מתוק
בהזמנה בעלמא ואע''פ שאינו קשור:
 .ÂÈ˜˙‰˘ 17שהזמינו:
 .‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ 18גרסינ ולא גרסינ ואמר:
 .‰ÊÈÁ‡ ˙È· Ô‰Ï ˘È˘ 19בית יד:
 20ה''ג  .Ô‰ÈÏÚ ÈÏÎ ˙¯Â˙ ˘È˘ ‡Â‰Â ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡Âשהכיסוי ראוי לתשמיש
עצמו הוא דניטלי בשבת וא אי תורת כלי עליו לא אמרינ כיסוי כלי הוה כלי
ודלתות שידה תיבה ומגדל דתנא מתני' נוטלי יש תורת כלי עליה דראויי
לישב עליה ולתת עליה מזונות לקט ולקמ מפרש אמאי בעינ בית אחיזה
הואיל ותורת כלי עליה אלמא לרבי יוחנ מידי דליכא תורת כלי עליו לא
מטלטלי והאי קנה מאי תורת כלי עליו איכא אי משו דפותח ונועל בו אי זו
תורת כלי עליו אלא תורת בני :
 .ÂÈÏÚ ÈÏÎ ˙¯Â˙ ‡ÎÈ‡„ ÈÓ ‡Î‰ ˙''ÎÂ 21שראוי להפ ,בו זיתי או לפצע בו
אגוזי:
 .ÂÈÏÚ ÈÏÎ ˙¯Â˙) 22אפי' אינו ראוי לדבר אחר(:
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כל הכלים

שנב

פרק שבעה עשר שבת

¯· ÔÁÂÈ Èסבירא ליה כוותיה  בחדא,
ופליג עליה  בחדא.
1

2

דרש ¯· ‡ÁÙ ˜ÁˆÈ Èאפתחא דריש גלותא:
הלכה כ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
מתיב ¯· ) Ì¯ÓÚכא כד:ה(:
ומדבריה למדנו 
שפוקקי ומודדי וקושרי בשבת!?
אמר ליה ‡· :ÈÈמאי דעתי?,
משו דקתני סתמא?
נגר הנגרר )ערובי י:יא( נמי סתמא היא!?
אפילומא הכי  מעשה רב.

כי פליגי 
בכלי דחברינהו בארעא,
מר סבר  גזרינ ,
ומר סבר  לא גזרינ .

3

4

76

5

8

לישנא אחרינא:
כי פליגי  בכיסוי תנור,
מר מדמי ליה  לכיסוי קרקע,
ומר מדמי ליה  לכיסוי כלי.
הדרן עלך כל הכלים

9

10

משנה )ח(:
כל כיסוי הכלי שיש לה בית אחיזה 
ניטלי בשבת;
אמר ¯·:ÈÒÂÈ È
במה דברי אמורי? בכיסוי קרקעות;
אבל בכיסוי הכלי  בי כ ,ובי כ ,ניטלי בשבת.
11

גמרא:
אמר ¯·  ‡ÏÈ˘ ¯· ‰„Â‰Èאמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
והוא שיש תורת כלי עליה .
12

דכולי עלמא כסוי קרקעות 
א יש לה בית אחיזה  אי ,
אי לא  לא;
כסוי הכלי 
א 2על גב דאי לה בית אחיזה;
13

רש"י

 .‡„Á· ‰È˙ÂÂÎ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò 1דמתוק ואע''פ שאינו קשור:
 .‡„Á· ‰ÈÏÚ ‚ÈÏÙÂ 2דבעי תורת כלי:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Î ‰ÎÏ‰ 3דבעינ קשור ותלוי:
 .Â„ÓÏ Ì‰È¯·„Ó 4בפ' בתרא בימי אביו של ר' צדוק ובימי אבא שאול ב
בטנית שפקקו את המאור בטפיח וקשרו את המקידה בגמי לידע א יש בגיגית
פותח טפח והת מפרש לה וקתני מדבריה למדנו:
 .ÔÈ˜˜ÂÙ˘ 5את המאור בדבר שאינו קשור ותלוי:
 .ÔÈ¯˘Â˜Â 6קשר שאינו של קיימא לכתחלה:
 .ÔÈ„„ÂÓÂ 7מקוה ומטלניות:
 .ÍÈ˙Ú„ È‡Ó 8דמותבת לרבי יצחק נפחא מהא מצי לשנויי ל ,הא מני רבנ היא
ואי משו דקתני לה סתמא מותבת ליה דמדסת ל כרבנ הלכתא כותייהו:
 .‡Ó˙Ò ÈÓ ¯¯‚‰ ¯‚ 9קתני לה וסת ל בהא כרבי אליעזר דאסור:
 .·¯ ‰˘ÚÓ 10למיל 2מיניה דכיו דסמי ,למיעבד עובדא לקולא ש''מ הלכתא
היא:
 .Ú˜¯˜ ÈÂÒÈÎ· :'È˙Ó 11כגו כיסוי בור ודות דהוי כבונה אי לאו דמוכחא בית
אחיזה דילה דלמשקיל ואהדורי עביד:
 .Ì‰ÈÏÚ ÈÏÎ ˙¯Â˙ ˘È˘ ‡Â‰Â ÔÁÂÈ ¯''‡ :'Ó‚ 12דכיסויי הללו חזו לתשמיש
דעלמא אבל כיסוי כלי לא אמרינ כלי הוא:
 .Ú''Î„Â 13משו דאוקמא ר' יוחנ בשיש תורת כלי עליה איצטריכא ליה
למימר דכי פליגי רבנ בכלי דחברינהו בארעא פליגי דאילו כלי דעלמא אע''ג
דלית להו לכיסוייה בית אחיזה מיטלטלי דכיו דבאיכא תורת כלי עליה קיימי
מה לי איכא בית אחיזה מה לי ליכא בית אחיזה אלא בכיסוי כלי המחוברי'
לקרקע כגו תנור וכירי הוא דפליגי משו דדמו במקצת לכיסוי בור ודות
וגזרינ הני אטו הני:
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דף קכו:

מפנין

שנג
פרק שמנה עשר  -מפנין

פרק שמנה עשר שבת
קכז.

משנה )אב(:
מפני אפילו ארבע וחמש קופות של תב ושל תבואה,
מפני האורחי ומפני בטול בית המדרש,
אבל לא את האוצר.
מפני תרומה טהורה ודמאי,
ומעשר ראשו שניטלה תרומתו,
ומעשר שני והקדש שנפדו,
והתורמוס היבש מפני שהוא מאכל לעזי.
אבל לא את הטבל,
ולא את מעשר ראשו שלא נטלה תרומתו,
ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו,
ולא את הלו 2ולא את החרדל;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôמתיר בלו,2
מפני שהוא מאכל עורבי .
חבילי קש וחבילי עצי וחבילי זרדי,
א התקינ למאכל בהמה  מטלטלי אות ;
וא לאו  אי מטלטלי אות .
1

2

3

4

5

6

דף קכז.

ארבע וחמש * כדאמרי אינשי,
ואי בעי  אפילו טובא נמי מפני ;
ומאי אבל לא את האוצר?
שלא יגמור כולו,
דילמא אתי לאשוויי גומות,
אבל אתחולי מתחיל.
ומני?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא דלית ליה מוקצה.
11

12

תנו רבנ :
אי מתחילי באוצר תחילה,
אבל עושה בו שביל כדי שיכנס ויצא.
עושה בו שביל?
והא אמרת אי מתחילי !?
הכי קאמר 
עושה בו שביל ברגליו בכניסתו וביציאתו.
13

תנו רבנ :
תבואה צבורה,
בזמ שהתחיל בה מערב שבת 
מותר להסתפק ממנה בשבת,
וא לאו 
אסור להסתפק ממנה בשבת,
דברי ¯·;ÔÂÚÓ˘ È
¯· ‡Á‡ Èמתיר.
כלפי לייא!?
אלא אימא:
דברי ¯·;‡Á‡ È
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר.
14

15

גמרא:
השתא חמש מפני ,
ארבע מיבעיא!?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
ארבע מחמש,
וחמש מאוצר גדול;
ומאי אבל לא את האוצר?
שלא יתחיל באוצר תחלה;
ומני?
¯· ‰„Â‰È Èהיא דאית ליה מוקצה.
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:

16

7

8

9

10

17

תנא:
כמה שיעור תבואה צבורה?
לת.,
בעא מיניה ¯·  ‰È¯ÎÊ ¯· ÈÓÂÁמ‡·:ÈÈ
שיעור תבואה צבורה בכמה?
אמר ליה:
הרי אמרו שיעור תבואה צבורה 
לת.,
18

רש"י

 .ÔÈÙÓ :'È˙Ó .ÔÈÙÓ - ¯˘Ú ‰Ó˘ ˜¯Ù 1א צרי ,למקומ להושיב ש
אורחי להסב בסעוד' או תלמידי לדרשה ולא חיישינ לטרחא דשבת:
 .¯ˆÂ‡‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ 2מפרש בגמרא:
 .‰¯Â‰Ë ‰ÓÂ¯˙ ÔÈÙÓ 3כלומר ומהו מפני דבר הראוי כגו אלו תרומה טהורה
דחזי לבהמת כה אבל תרומה טמאה לא דאפילו לבהמת כה לא חזיא בשבת
דאע''ג דבחול חזיא כדתניא בכל שעה בפסחי )לב (.שא רצה כה מריצה לפני
הכלב בשבת וביו טוב לא חזיא דזו היא ביעורה מ העול או להיסק או
לבהמה ואי מבערי תרומה טמאה וקדשי טמאי ביו טוב כדתנ )לעיל כג(.
ואי מדליקי בשמ שריפה ביו טוב ואוקימנא טעמא משו דאי שורפי
קדשי ביו טוב:
 .ÛÂÏ 4מי קטניות שאינו ראוי חי אפילו לבהמה:
 .ÔÈ·¯ÂÚÏ 5כגו עשירי שמגדלי עורבי לגדולה:
 .ÌÈ„¯Ê 6מי קני ה שמזרדי כשה רכי ואוכלי אות:
 .˘ÓÁÓ Ú·¯‡ :'Ó‚ 7א לא היה ש אלא כשיעור ה' קופות לא יפנה אלא ד'
מה שאסור לגמור את האוצר דילמא חזי גומות בקרקעיתו ומשוי להו:
 .ÏÂ„‚ ¯ˆÂ‡Ó 8וא יש הרבה אי מפני אלא חמש דחיישינ לטירחא:
 .¯ˆÂ‡‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ È‡Ó 9שלא יגמור את האוצר לא מצית אמרת דהא מרישא
שמעינ ארבע וחמש:
 .‰ÏÁ˙ 10א לא התחיל בו להסתפק ממנו כבר למאכלו או למאכל בהמתו
דא כ הוה ליה מוקצה ומתניתי רבי יהודה היא:

19

רש"י

 .È˘È‡ È¯Ó‡„Î 11חשבו קט תחילה וא יצטר ,ליותר יפנה יותר משו הכי
נקט ד' ברישא והדר חמשה וה''ה אפילו טובא:
 .¯ÂÓ‚È ‡Ï˘ 12משו אשוויי גומות:
 .ÂÏ‚¯· 13מפנה ברגלו לכא ולכא דר ,הליכתו דלא הוי טלטול:
 .‰¯Â·ˆ ‰‡Â·˙ 14מוכחא מילתא דהוקצה לאוצר:
 .˜Ù˙Ò‰Ï 15להאכיל לבהמתו אסור דברי ר''ש ור' אחא כו':
 .‡ÈÈÏ ÈÙÏÎ 16כנגד היכ פונה הדבר הזה האמור להיפ ,ר''ש מתיר מוקצה בכל
מקו וכא הוא מחמיר:
 .‡ÈÈÏ 17היכ כגו חצבי לנהרא כגני לייא דברכות )נח:(.
 .Í˙Ï 18אבל בציר מהכי לאו אוצר הוא:
 .Í˙Ï 19חצי כור הוא ט''ו סאי :
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מפנין

שנד

פרק שמנה עשר שבת

איבעיא להו:
הני ארבע וחמש קופות דקאמר,
בארבע וחמש קופות  אי ,
טפי  לא;
אלמא  למעוטי בהילוכא עדי;2
או דילמא 
למעוטי משוי עדי?2

דף קכז.

ועימר ¯· Èכל השדה כולה;
ו¯·  ÛÒÂÈאמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
פע אחת הל ‡ÈÈÁ È·¯ ,למקו אחד,
וראה מקו דחוק לתלמידי,
ויצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרי,
ועימר ¯· ‡ÈÈÁ Èכל השדה כולה;
שמע מינה 
הכל לפי האורחי .
ועדיי תבעי ל ,
חד גברא מפני ליה לכולא,
או דילמא 
כל גברא וגברא מפני לנפשיה?
תא שמע:
ועימר ¯·.È
ולטעמי È·¯ ,,בדנפשיה עימר!?
אלא,
צוה ועימר,
ולעול כל חד וחד מפני לנפשיה.
9

א

1

2

3

תא שמע דתני חדא:
מפני אפילו ארבע וחמש קופות של כדי שמ ושל כדי יי ;
ותניא איד:,
בעשר ובחמש עשרה;
מאי לאו בהא קמיפלגי?
דמר סבר  מעוטי בהילוכא עדי,2
ומר סבר  מעוטי במשוי עדי?2
לא,
דכולי עלמא מעוטי בהילוכא עדי,2
ומי סברת בעשר ובחמש עשרה אקופות קאי? אכדי קאי,
ולא קשיא,
הא  דמשתקלי חד חד בקופה,
והא  דמישתקלי תרי תרי,
והא  דמשתקלי תלתא תלתא ,ובדקורי דהרפניא.
4

5

10

11

6

7

מפני האורחין וכו'.
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
גדולה הכנסת אורחי כהשכמת בית המדרש,
דקתני )כא (:
מפני האורחי ומפני בטול בית המדרש;
ו¯· „ ‡Ú„¯‰Ó ÈÓÈאמר:
יותר מהשכמת בית המדרש,
דקתני :מפני האורחי ,
והדר :ומפני בטול בית המדרש.
12

איבעיא להו:
הני ארבע וחמש דקאמר,
א 2על גב דאית ליה אורחי טובא;
או דילמא 
הכל לפי האורחי ?
וא תמצי לומר הכל לפי האורחי 
חד גברא מפני לכולהו;
או דילמא 
גברא גברא מפני לנפשיה;

13

תא שמע:
דאמר ¯· ‰אמר ¯·:‡ÈÈÁ È
פע אחת הל È·¯ ,למקו אחד,
וראה מקו דחוק לתלמידי,
ויצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרי,
8

רש"י

 .‡Ï ÈÙË ÔÈ‡ ˙ÂÙÂ˜ '‰Â '„· 1בקופות עצמ הוא יפנה וימלא א ירצה או שק
בכתפו שיעור קופה בפע אחת אבל טפי להל ,יותר מה' פעמי כגו לפנות
בכלי קטני וירבה בהילו ,לא:
 .ÛÈ„Ú ‡ÎÂÏÈ‰· ÈËÂÚÓÏ 2ואע''ג דאפושי משוי הוא:
 .ÛÈ„Ú ÈÂ˘Ó ÈËÂÚÓ ‡ÓÏÈ„ Â‡ 3וא בא לפנות בכלי קטני כשיעור ה' קופות
מותר ולרב חסדא קבעי לה דאמר ה' דוקא:
 .Â''Ë·Â 'È· 4קס''ד אקופות קאי לומר שמפנה בקופות קטנות וירבה בהילו:,
 .È‡˜ ÔÈ„Î‡ 5ולא פליגי והכי קאמר בי' בט''ו יפנה באות ה' קופות:
 .‰ÙÂ˜· ‡„Á ‡„Á ÈÏ˜˙˘Ó„ ‡‰ 6ה ,דתניא ד' וה' ולא נחת למניינא דכדי
איירי בכדי גדולי דמשתקלי חדא בקופה וה ,דתנא בי' וט''ו איירי בכדי
בינוני ובכדי קטני עשר כדמשתקלי תרי תרי בקופה ט''ו כדמשתקלי תלתא
תלתא בקופה דקטני:
 .‡ÈÙ¯‰„ È¯Â˜„ ÈÎ 7בכדי של הרפניא איבעיא להו אליבא דרב חסדא:
 .ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˜ÂÁ„ 8שאי מקו לתלמידי להושיב:

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
גדולה הכנסת אורחי מהקבלת פני שכינה,
דכתיב )בראשית יח,ג(:
אתי ֵחן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך,
ֹאמר אֲ דֹנָ י ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
"וַ ּי ַ
ַאל

14

נָ א ַתעֲ בֹר" וגו'.

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
בא וראה שלא כמדת הקדוש ברו ,הוא מדת בשר וד:
מדת בשר וד 
אי קט יכול לומר לגדול המת עד שאבא אצל,,
ואילו בהקדוש ברו ,הוא כתיב:
אתי" וגו'.
ֹאמר אֲ דֹנָ י ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
"וַ ּי ַ
אמר ¯·  ‡ÏÈ˘ ¯· ‰„Â‰Èאמר ¯· ‡ ÈÒאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
רש"י

 .¯ÓÈÚÂ 9פנה את העומרי וכרמלית הואי ובפחות פחות מד' אמות:
 .È·¯ ¯ÓÈÚÂ ˘''˙ 10אלמא חד גברא פנינהו:
 .¯ÓÈÚ ‰È˘Ù· È·¯ 11בתמיה וכי אורחיה דנשיא בהכי:
 .„''Ó‰È· ˙ÓÎ˘‰Î 12מדשוי להו במתני' כי הדדי:
 .˘¯„Ó‰ ˙È· ˙ÓÎ˘‰Ó 13דתנא דיד אקדמה ברישא:
 .¯Â·Ú˙ ‡ Ï‡ 14והניחו והל ,לקבל האורחי:
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מפנין

שנה

פרק שמנה עשר שבת

ששה דברי אד אוכל פירותיה בעול הזה,
והקר קיימת לו לעול הבא,
ואלו ה :
הכנסת אורחי  ,וביקור חולי,
ועיו תפלה ,והשכמת בית המדרש,
והמגדל בניו לתלמוד תורה,
והד את חברו לכ 2זכות.
איני?
והא אנ תנ )פאה א:א(:
אלו דברי שאד אוכלב פירותיה בעול הזה,
והקר קיימת לו לעול הבא,
ואלו ה :
כיבוד אב וא ,וגמילות חסדי,
והבאת שלו שבי אד לחברו,
ותלמוד תורה כנגד כול;
הני  אי ,
מידי אחרינא  לא!? *
הני נמי  בגמילות חסדיג שייכי.
1

קכז:

2

תנו רבנ :
הד חבירו לכ 2זכות 
ד
דני אותו לכ 2זכות.
ומעשה באד אחד,
שירד מגליל העליו ,
ונשכר אצל בעל הבית אחד בדרו שלש שני.
ערב יו הכפורי אמר לו:
ת לי שכרי ,ואל ,ואזו את אשתי ובני.
אמר לו :אי לי מעות.
ה
אמר לו :ת לי בהמה.
אמר לו :אי לי.
ת לי קרקע.
אי לי.
ו
ת לי פירות.
אי לי.
ת לי כרי וכסתות.
אי לי.
הפשיל כליו לאחוריו ,והל ,לביתו בפחי נפש.
לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו,
ועמו משוי שלשה חמורי,
אחד של מאכל ,ואחד של משתה ,ואחד של מיני מגדי,
והל ,לו לביתו.
אחר שאכלו ושתו  נת לו שכרו.
3

רש"י

 .‰ÏÙ˙ ÔÂÈÚÂ 1לכוי בתפלתו:
 2ה''ג  .ÈÎÈÈ˘ È‰· ÈÓ È‰הכנסת אורחי וביקור חולי היינו גמילות חסדי
ועיו תפלה היינו בכלל גמילות חסדי דכתיב )משלי יא( גומל נפשו איש חסד
השכמת בית המדרש וגידול בני לתלמוד תורה היינו תלמוד תורה ד את חבירו
לכ 2זכות בכלל הבאת שלו דמתו ,שהוא מכריעו לזכות ואמר לא חטא לי
בזאת אנוס היה או לטובה נתכוו יש שלו ביניה ורבי יוחנ לפרש ל ,אתא
דבכלל ג' דמתניתי איתנהו להנ ,ו' ואיכא נמי לכבוד אב וא ורבי יוחנ לא
פליג עליה:
 .˘Ù ÈÁÙ· 3בדאבו נפש:

דף קכז:

אמר לו:
בשעה שאמרת לי :ת לי שכרי,
ואמרתי :אי לי מעות ,במה חשדתני?
אמרתי  שמא פרקמטיא בזול נזדמנה ל ,,ולקחת בה .
ובשעה שאמרת לי :ת לי בהמה,
ואמרתי אי לי בהמה ,במה חשדתני?
אמרתי  שמא מושכרת ה ז ביד אחרי.
ובשעהח שאמרת לי :ת לי קרקע,
ואמרתי ל :,אי לי קרקע ,במה חשדתני?
י
אמרתי  שמא מוחכרות ה ט ביד אחרי.
ובשעה שאמרתי ל :,אי לי פירות ,במה חשדתני?
אמרתי  שמא אינ מעושרות.
ובשעה שאמרתי ל :,אי לי כרי וכסתות ,במה חשדתני?
אמרתי  שמא הקדיש כל נכסיו לשמי.
אמר לו :העבודה ,כ ,היה!
הדרתי כל נכסי בשביל הורקנוס בני ,שלא עסק בתורה,
וכשבאתי אצל חבירי בדרו  התירו לי כל נדרי.
ואתה,
כש שדנתני לזכות 
המקו ידי אות ,לזכות.
4

תנו רבנ :
מעשה בחסיד אחד שפדה ריבה אחת בת ישראל,
ולמלו השכיבה תחת מרגלותיו,
למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו.
אמר לה:יא בשעה שהשכבתיה אצלייב במה חשדתוני?
אמרנו :שמא יש בנו תלמיד שאינו בדוק לרבי.
בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתוני?
אמרנו :שמא מפני טורח הדר ,אירע קרי לרבי.
אמר לה :העבודה ,כ ,היה,
ואת,
כש שדנתוני לכ 2זכות 
המקו ידי אתכ לכ 2זכות.
6

5

7

תנו רבנ :
פע אחת הוצר ,דבר אחד לחכמי
אצל מטרוניתא אחת ,שכל גדולי רומי מצויי אצלה.
אמרו :מי יל?,
אמר לה ¯· :Ú˘Â‰È Èאני אל.,
הל Ú˘Â‰È È·¯ ,ותלמידיו,
כיו שהגיע לפתח ביתה 
חל %תפיליו ברחוק ארבע אמות,
ונכנס ונעל הדלת בפניה .
יג

8

רש"י

 .˙¯ÎÁÂÓ 4שנותנה לחברו בכ ,וכ ,כורי לשנה:
 5כל היכא דאמרינ  „Á‡ „ÈÒÁ· ‰˘ÚÓאו רבי יהודה ב בבא או רבי יהודה
ברבי אלעאי:
 .‰·È¯ 6נערה:
 .È·¯Ï ˜Â„· ÂÈ‡˘ 7שאינו מכיר במדותיו לסמו ,עליו ולהניחה אצלנו:
 .‡˙ÈÂ¯ËÓ 8גויה^:
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מפנין

שנו

פרק שמנה עשר שבת
מעשר ראשו שהקדימו בשבולי 
פטור מתרומה גדולה,
שנאמר )במדבר יח,כו(:
6

אחר שיצא 
ירד וטבל ,ושנה לתלמידיו,
אמר לה:יד בשעה שחלצתי תפילי במה חשדתוני?
אמרנו :כסבור רבי לא יכנסו דברי קדושה במקו טומאה.
בשעה שנעלתי במה חשדתוני?
אמרנו :שמא דבר מלכות יש בינו לבינה.
בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתוני?
אמרנו :שמא ניתזה צינורא מפיה על בגדיו של רבי.
אמר לה :העבודה ,כ ,היה.
ואת,
כש שדנתוני לזכות 
המקו ידי אתכ לזכות.

"וַ הֲ ֵרמ ֶֹתם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּתר ּו ַמת יְ הֹוָ ה ַמעֲ ֵׂשר ִמן ַה ּ ַמעֲ ֵׂשר",
" ַמעֲ ֵׂשר ִמן ַה ּ ַמעֲ ֵׂשר" אמרתי ל,,
ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מ המעשר.
אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל‡·:ÈÈ
אי הכי 
אפילו הקדימו בכרי נמי ליפטר!?
אמר ליה:
יכם ָּת ִרימ ּו" וגו'.
עלי ,אמר קרא )ש,כט(ִ " :מ ּכֹל ַמ ְּתנ ֵֹת ֶ
ומה ראית?
האי  אידג ,
והאי  לא אידג .
7

1

2

8

9

טו

מפנין תרומה טהורה.
פשיטא!?
לא צריכא,
דמנחה ביד ישראל.
מהו דתימא?
כיו דלא חזיא ליה  אסור;
קא משמע ל 
כיו דחזיא לכה  שפיר דמי.

10

ומעשר שני וכו'.
פשיטא!?
לא צריכא,
שנת את הקר ולא נת את החומש;
הא קא משמע ל  דאי חומש מעכב.

ודמאי.
דמאי ,הא לא חזי ליה!?
כיו דאי בעי,
מפקר ליה לנכסיה והוה עני  וחזיא ליה,
השתא נמי  חזי ליה.
דתנ )דמאי ג:א(:
מאכילי את העניי דמאי ואת האכסניא דמאי;
ואמר ¯· ;‡Â‰
תנא:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
אי מאכילי את העניי דמאי ואת האכסניא דמאי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
מאכילי את העניי דמאי ואת האכסניא דמאי.
3

דף קכח.

והתורמס היבש כו'.
דווקא יבש,
אבל לח  לא.
מאי טעמא?
קכח .כיו דמריר  לא אכלה* .

4

טז

ומעשר ראשון.
פשיטא!?
לא צריכא שהקדימו בשבולי,
ונטלה הימנו תרומת מעשר,
ולא נטלה הימנו תרומה גדולה;
וכי הא דאמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯:˘È˜Ï ˘È

11

יז

אבל לא את הטבל.
פשיטא!?
לא צריכא,
בטבל טבול מדרבנ 
שזרעו בעצי %שאינו נקוב.
ולא מעשר ראשון וכו'.
פשיטא!?
לא צריכא,
שהקדימו בכרי שנטל ממנו מעשר,
ולא נטלה ממנו תרומה גדולה,
1

5

רש"י

 .˙ÂÎÏÓ ¯·„ 1וצרי ,להעלימו:
 .‡¯ÂÈˆ 2רוק וגזרו על העמי^ שיהיו כזבי לכל דבריה:
 .È‡Ó„ ÌÈÈÚÏ ÔÈÏÈÎ‡Ó 3לא אסרוהו עליה מפני שצריכי לחזר על פתח ע''ה
וסמכו על שרוב עמי האר %מעשרי :
 .‡ÈÒÎ‡ 4חיל של מל ^,ומטילו על בני העיר לפרנס :
 .Â˙ÓÂ¯˙ ‰ÏËÈ˘ 5קס''ד תרומת מעשר שהלוי נות לכה וכ''ש תרומה גדולה
שיש על ישראל להפריש והפרישו קוד שנת המעשר ללוי:

רש"י
6

˘ .ÔÈÏÂ·˘· ÂÓÈ„˜‰לתרומה ישראל היה לו להפריש תרומה גדולה תחילה
דכתיב )שמוח כב( מלאת ,ודמע ,לא תאחר מלאת ,אלו בכורי מכא שהמקדי
תרומה לבכורי לוקה ודמע ,זו תרומה שא הקדי מעשר לתרומה לוקה
והנ''מ משנתמרח בכרי לוקה א הקדי מעשר לתרומה אבל הקדי למעשר
קוד לתרומה בשבלי אינו לוקה:
 .ÂÓÓ Ì˙ÂÓ¯‰Â 7בלוי כתיב גבי תרומת מעשר:
 .'Â‚Â ÌÎÈ˙Â˙Ó ÏÎÓ 8נמי בלוי כתיב גבי תרומת מעשר וקאמר את כל תרומת
ה' כל משמע כל צד תרומה שבו:
 .È‡‰ 9דנתמרח:
 .Ô‚„È‡ 10וחלה עליו חובת תרומה כדכתיב )דברי יח( ראשית דגנ ,הלכ ,כי
שקלה לוי בעי אהדורי לכה תרי ממאה שבו ברישא והדר אחד מעשרה:
 .¯È¯Ó„ 11שהוא מר:
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מפנין

שנז

דף קכח.

פרק שמנה עשר שבת
אמר ‡·:ÈÈ
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôו¯·ÔÂÚÓ˘ È
ו¯· Ï‡ÚÓ˘È Èו¯· ‡·È˜Ú Èכולהו סבירא להו 
כל ישראל בני מלכי ה.

מהו דתימא?
כדאמר ליה ¯·  ‡ÙÙל‡·;ÈÈ
קא משמע ל  כדשני ליה ‡·.ÈÈ
ולא את מעשר שני וכו'.
פשיטא!?
לא צריכא דנפדו,
ולא נפדו כהלכת ,
יח
מעשר שני 
שפדאו על גבי אסימו ,
דרחמנא אמר )דברי יד,כה(:
"וְ ַצ ְר ָּת ַה ֶּכ ֶסף ְּבי ְָד ָך",
דבר שיש בו צורה;
הקדש 
שחיללו על גבי קרקע,
דרחמנא אמר )ויקרא כז,יט(:
לו".
ונת הכס" 2וְ ָקם ֹ

¯·.Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
הא דאמר .
¯·.ÔÂÚÓ˘ È
דתנ )כא יד:ד(:
בני מלכי סכי על גבי מכותיה שמ וורד,
שכ דרכ לסו,כ בחול;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
כל ישראל בני מלכי ה.

2

6

7

ולא את הלוף.
תנו רבנ :
מטלטלי את החצב  מפני שהוא מאכל לצביי,
ואת החרדל  מפני שהוא מאכל ליוני;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
א 2מטלטלי שברי זכוכית,
מפני שהוא מאכל לנעמיות.
אמר לויט ¯·:Ô˙ È
אלא מעתה 
חבילי זמורות יטלטלו 
מפני שהוא מאכל לפילי !?
ו¯·?!Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
נעמיות  שכיחי,
פילי  לא שכיחי.
3

4

5

אמר ‡:¯ÓÈÓ
והוא דאית ליה נעמיות.
אמר ¯· ‡˘ Èל‡:¯ÓÈÓ
אלא דקאמר ליה ¯· Ô˙ Èל¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
חבילי זמורות יטלטל מפני שהוא מאכל לפילי ;
אי אית ליה פילי  אמאי לא?
אלא  ראוי,
הכא נמי  ראוי.

רש"י

 .Â˙ÓÂ¯˙ ‰ÏËÈ ‡Ï˘ 1קא סלקא דעת ,שלא ניטלה תרומת מעשר שלו:
 .ÔÂÓÈÒ‡ 2שאי עליו צורה:
 .·ˆÁ 3עשב שמשתרש בעומק כנגדו ואי שרשיו מתפשטי ובו תיח יהושע
את האר %לישראל:
 .˙ÂÈÓÚ 4בנות היענה:
 .ÂÏËÏËÈ 5ראוי הוא להיות לו פילי ולהאכיל :

¯· Ï‡ÚÓ˘È Èו¯·.‡·È˜Ú È
דתניא:
הרי שהיו נושי בו אל 2מנה ולבוש איצטלא בת מאה מנה,
מפשיטי אותו ומלבישי אותו איצטלא הראויה לו;
תנא משו ¯· ,Ï‡ÚÓ˘È Èותנא משו ¯·:‡·È˜Ú È
כל ישראל ראויי לאותה איצטלא.
חבילי קש וחבילי כו'.
תנו רבנ :
חבילי קש וחבילי עצי וחבילי זרדי,
א התקינ למאכל בהמה  מטלטלי אות ,
וא לאו  אי מטלטלי אות ;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
חבילי הניטלי ביד אחד  מותר לטלטל ,
בשתי ידי  אסור לטלטל .
חבילי סיאה ,אזוב ,וקורנית,
הכניס לעצי  אי מסתפק מה בשבת,
למאכל בהמה  מסתפק מה בשבת.
וקוט ביד ואוכל,
ובלבד שלא יקטו בכלי.
ומולל ואוכל,
ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
8

9

10

11

12

רש"י

 .Ô‰È˙ÂÎÓ ÏÚ 6בשבת ולא גזר משו שחיקת סממני :
 .ÍÂÒÏ ÔÎ¯„ ÔÎ˘ 7בלא מכה הלכ .,לאו מוכחא מילתא דלרפואה:
 .ÔÈ˜˙‰ 8הזמינ :
 .ÔÏËÏËÏ ¯ÂÒ‡ 9ואפילו הזמינ למאכל בהמה דטירחא היא:
 .˙È¯Â˜Â ·ÂÊ‡ ‰‡ÈÒ 10לקמיה מפרש לה:
 .ÌÈˆÚÏ ÔÒÈÎ‰ 11לייבש :
 .ÈÏÎ· ÌÂË˜È ‡Ï˘ 12כדר ,חול כדאמר )לעיל עד (:האי מא דפרי סילקא דמי
לטוח  .במילתיה דרבי יהודה גרסינ מולל ואוכל ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה
וחכמי' אומרי מולל בראשי אצבעותיו ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדר,
חול כ ,מצאתי בתוספתא דרבנ מחמרי דבכולי ידא אסור אלא בראשי
אצבעותיו ומהו מולל כגו א בא לאכול הזרע מולל השרביטי שהזרע בתוכ:
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מפנין

שנח

דף קכח:

פרק שמנה עשר שבת

מולל בראשי אצבעותיו ואוכל,
ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדר ,שהוא עושה בחול.
וכ באמיתא ,וכ בפיג,
וכ בשאר מיני תבלי .

דהוו קא מטלטלו ליה משמשא לטולא;
ואמר ¯· :‡„ÒÁ
חסרו כיס קא חזינ הכא!?
שאני בר אווזא דחזי לאומצא.

מאי אמיתא?
ניניא.
סיאה?
אמר ¯· :‰„Â‰È
צתרי.
אזוב?
אברתא.
קורנית?
קורניתא שמה.
והא ההוא דאמר להו:
מא בעי קורניתא,
ואישתכח חשי!?
אלא,
סיאה  צתרי,
אזוב  אברתא,
קורניתא  חשי.

תנו רבנ :
דג מליח  מותר לטלטלו,
דג תפל  אסור לטלטלו;
בשר,
בי תפל ובי מליח  מותר לטלטלו.

1

32

11

12

13

14

4

תנו רבנ :
קכח :מטלטלי את העצמות  מפני שהוא מאכל לכלבי* ,
בשר תפוח  מפני שהוא מאכל לחיה,
מי מגולי  מפני שה ראויי לחתול;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
כל עצמ אסור לשהות  ,מפני הסכנה.

5

15

16

17

6

משנה )ב(:
כופי את הסל לפני האפרוחי כדי שיעלו וירדו;
תרנגולת שברחה  דוחי אותה עד שתכנס.
מדדי עגלי וסייחי ,
אשה מדדה את בנה;
אמר ¯· :‰„Â‰È Èאימתי?
בזמ שהוא נוטל אחת ומניח אחת,
אבל א היה גורר  אסור.
18

19

20

21

22

איתמר:
בשר מליח 
מותר לטלטלו בשבת;
בשר תפל,
¯·  ‡Â‰אמר :מותר לטלטלו;
¯·  ‡„ÒÁאמר :אסור לטלטלו.

23

24

7

8

¯·  ‡Â‰אמר :מותר לטלטלו.
והא ¯·  ‡Â‰תלמיד ד¯· הוה,
ו¯· כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה,
דאית ליה מוקצה!?
במוקצה לאכילה  סבר לה כ¯·,‰„Â‰È È
במוקצה לטלטל  סבר לה כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È

גמרא:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
בהמה שנפלה לאמת המי 
מביא כרי וכסתות ומניח תחתיה,
וא עלתה  עלתה.

9

¯·  ‡„ÒÁאמר :אסור לטלטלו.
והא ¯·  ÈÓ‡ ¯· ˜ÁˆÈאיקלע לבי ¯· ,‡„ÒÁ
וחזא ההוא בר אווזא,
10

רש"י

 .‡˙ÈÓ‡· ÔÎÂ 1לקמיה מפרש מאי אמיתא:
 .‡ÈÈ 2מינטא''י :
 .Ì‚ÈÙ 3רוד''א :
 .È¯˙ˆ 4שדריא''ה לוי''ה ל''א פוליאול :
 .‡˙¯·‡ 5אישני''א :
 .È˘Á 6שדריא''ה וללשו הראשו לא פורש:
 .ÏÙ˙ ¯˘· 7שאינו מלוח ומא דגריס תפוח היא היא:
 .ÂÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ 8דלית ליה מוקצה בטלטול:
 .‰„Â‰È '¯Î ‰Ï ¯·Ò ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ˆ˜ÂÓ· 9כלומר באיסור מוקצה לעני אכילה
סבר לה כרבי יהודה דאסר לאוכלו ובאיסור מוקצה לטלטול סבר לה כרבי
שמעו :

רש"י

 .‡ÊÂÂ‡ ¯· 10שחוט:
 .‡ÏÂËÏ ‡˘Ó˘Ó 11שלא יסריח:
 .‡Î‰ ‡ÈÊÁ ÒÈÎ ÔÂ¯ÒÁ ‡„ÒÁ ·¯ Â‰Ï ¯Ó‡Â 12שאת מניחי אותה בשמש
ומתחמ וסלקוהו על פיו מחמה לצל:
 .‡ˆÓÂ‡· 13כשהוא חי אוכלי אותו .בלא מלח:
 .ÂÏËÏËÏ ¯ÂÒ‡ ÏÙ˙ ‚„ 14דאינו ראוי לכלו ולכלבי לאו דעתיה למישדייה
אבל מליח נאכל חי על ידי מלחו:
 .ÁÂÙ˙ ¯˘· 15מסריח:
 .ÏÂ˙ÁÏ 16לא מזיק ליה ארס דנחש שא 2הנחשי היא אוכלת:
 .‰ÎÒ‰ ÈÙÓ 17שמא ישתה אד מה:
 .ÌÈÁÂ¯Ù‡‰ ÈÙ· ÏÒ ÔÈÙÂÎ :'È˙Ó 18אשמעינ דכלי ניטל לדבר שאינו ניטל
בשבת ורבי יצחק משני לה בפ''ג בצרי ,למקומו:
 .‰Á¯·˘ 19מ הבית:
 .ÔÈÁÂ„ 20בידי:
 .ÌÈÏ‚Ú ÔÈ„„Ó 21אוחז בצוארו ובצדדי וגוררו ומסייעו ומנענע לו ברגליו:
 .‰· ˙‡ ‰„„Ó ‰˘‡ 22אוחזתו בזרועותיו מאחוריו ומסייעתו והוא מניע רגליו
והול:,
 .˙Á‡ ÁÈÓÂ ˙Á‡ ÏËÂ˘ 23שהתינוק מניע את רגליו כשמניח אחת מגביה
אחת:
 .¯ÂÒ‡ ¯¯Â‚ Ï·‡ 24מפני שנושאתו:
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מפנין

שנט

פרק שמנה עשר שבת

מיתיבי:
בהמה שנפלה לאמת המי 
עושה לה פרנסה במקומה בשביל שלא תמות;
פרנסה  אי ,
כרי וכסתות  לא!?
לא קשיא,
הא  דאפשר בפרנסה,
הא  דאי אפשר בפרנסה,
אפשר בפרנסה  אי ,
ואי לא  מביא כרי וכסתות ומניח תחתיה.
והא קא מבטל כלי מהיכנו!?
סבר,
מבטל כלי מהיכנו  דרבנ ,
צער בעלי חיי  דאורייתא,
ואתי דאורייתא ודחי דרבנ .
1

2

3

דף קכח:

הדר אמרת :דוחי  אי ,
מדדי  לא!?
אמר ‡·:ÈÈ
סיפא אתא לתרנגולת.
10

9

אמר ‡·:ÈÈ
האי מא דשחיט תרנגולת 
לכבשינהו לכרעיה בארעא;
אי נמי 
נידל להו מידל;
דדילמא מנח להו לטופריה בארעא,
ועקר להו לסימני.
11

12

משנה )ג(:
אי מילדי את הבהמה ביו טוב,
אבל מסעדי .
ומילדי את האשה בשבת,
וקורי לה חכמה ממקו למקו,
ומחללי עליה את השבת,
וקושרי את הטיבור;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
א 2חותכי וכל צרכי מילה עושי בשבת.
13

תרנגולת שברחה וכו'.
דוחי  אי ,
מדדי  לא.
תנינא להא דתנו רבנ :
מדדי בהמה חיה ועו 2בחצר,
אבל לא את התרנגולת.
תרנגולת מאי טעמא לא?
אמר ‡·:ÈÈ
משו דמקפיא נפשה.

17161514

4

18

65

כא

תני איד:,
מדדי בהמה וחיה ועו 2בחצר,
אבל לא ברשות הרבי;
והאשה מדדה את בנה ברשות הרבי,
ואי צרי ,לומר בחצר.
ותניא איד:,
אי עוקרי בהמה וחיה ועו 2בחצר,
אבל דוחי בה שיכנסו.
הא גופא קשיא,
אמרת :אי עוקרי ,
אבל דדויי  מדדינ ;
7

8

רש"י

 .‡Ï È‡Â :'Ó‚ 1כגו שהמי עמוקי :
 .ÂÎÈ‰Ó ÈÏÎ ÏË·Ó˜ ‡‰Â 2דמשהניח תחתיה אי יכול לטלטל דדומה לסותר
בני מדרבנ :
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Úˆ 3שנאמר עזוב תעזוב עמו ואיכא מא דדריש טעמא
דקרא משו צער בעלי חיי באלו מציאות )ב''מ לב:(:
 .‡Ï ÔÈ„„Ó 4שלא יהא אוחזה בגפיה ורגליה נוגעי לאר %ומוליכה:
 .‰˘Ù ‡ÈÙ˜Ó„ 5מגבהת עצמה מ האר %ונמצא זה מטלטל אבל אווזי
כשאוחזי בגפיה ה מהלכי ברגליה ומיהו ברה''ר לא משו שמא יגביה מ
האר %ונמצא נושא דסתמא כרבנ דפליגי עליה דרבי נת בהמצניע )לעיל צד (.גבי
המוציא חיה ועו 2בי חיי בי שחוטי חייב והאשה מדדה את בנה אפילו
ברה''ר דאי נמי מגביה ליה חי נושא את עצמו דהכי מוקמינ הת דבאד מודו
רבנ לרבי נת :
 .‡ÈÙ˜Ó 6כגו אקפו ידיכו דחגיגה )טז:(:
 .ÔÈ¯˜ÂÚ ÔÈ‡ 7רגליה לגמרי מ האר %דמוקצה .היא לטלטלה:

גמרא:
כיצד מסעדי ?
¯·  ‰„Â‰Èאמר:
אוחז את הולד שלא יפול לאר;%
¯·  ÔÓÁאמר:
דוחק בבשר כדי שיצא הולד.
19

תניא כוותיה ד¯· :‰„Â‰È
כיצד מסעדי ?
אוחזי את הולד שלא יפול לאר,%
ונופח לו בחוטמו,
ונות לו דד לתו ,פיו כדי שינק;
20

21

רש"י

 .ÔÈ„„Ó ÈÈÂ„„ 8אוחזה בשני צדדיה בידו ומדדה והוה טלטול טפי מדחייה
שדחפה מאחריה:
 .‡ÙÈÒ 9דקתני דוחי אבל לא מדדי :
 .˙ÏÂ‚¯˙Ï Ô‡˙‡ 10ורישא בשאר עופות:
 .‡Ú¯‡· ‰ÈÚ¯ÎÏ Â‰È˘·ÎÏ 11כדי שיתכפלו ולא יוכל להתחזק עליה :
 .Â‰ÈÏ„ÈÏ ÈÓ È‡ 12יגביהנו שלא .יהו רגליו נוגעות לאר:%
 .ÔÈ„ÚÒÓ :'È˙Ó 13מפרש בגמרא:
 .‰ÓÎÁ 14מילדת:
 .·ÂË ÌÂÈ· ‰Ó‰·‰ ˙‡ ÔÈ„ÏÈÓ ÔÈ‡ 15דאיכא טרחא יתירה:
 .ÔÈ„ÚÒÓ Ï·‡ 16אותה בי''ט:
 .˙·˘· ‰˘‡ ÔÈ„ÏÈÈÓÂ 17ואי צרי ,לומר שמסעדי וכל שכ ביו טוב:
 .¯Â·ÈË‰ ÔÈ¯˘Â˜Â 18של ולד שהוא ארו ,שא לא יתקשר ויכר ,בשו דבר
יצאו מעיו א יגביהו התינוק:
 .˜ÁÂ„ :'Ó‚ 19בבשר של בהמה לפני שיהא הולד בולט לחו:%
 .ÂÓËÂÁ· ÂÏ ÁÙÂÂ 20שנחיריו סתומי לו ברירי :
 .„„ Ô˙ÂÂ 21של אמו בתו ,פיו:
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מפנין

שס

פרק שמנה עשר שבת

אמר ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
מרחמי היינו על בהמה טהורה ביו טוב.
היכי עביד?
אמר ‡·:ÈÈ
מביא בול של מלח,
ומניח לה בתו ,הרח,
כדי שתזכור צערה ותרח עליו;
ומזלפי מי שליא על גבי ולד,
כדי שתריח ריחו ותרח עליו.
ודוקא טהורה ,אבל טמאה  לא.
מאי טעמא?
טמאה לא מרחקא ולדא,
ואי מרחקא ולדא  לא מקרבא.

¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי תרוייהו:
אי סחיטה בשיער.
¯· ‡˘ Èאמר:
אפילו תימא  יש סחיטה בשיער;
מביאה לה בכלי דר ,שערה,
דכמה דאפשר לשנויי  משנינ .

1

10

2

11

3

5

7

אמר מר:
א היתה צריכה לנר  חבירתה מדלקת לה את הנר.
פשיטא!?
לא צריכא,
בסומא;
מהו דתימא?
כיו דלא חזיא  אסור;
קא משמע ל 
איתובי מיתבא דעתה,
סברא  אי איכא מידי  חזיא חבירתא ועבדה לי.
8

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
חיה,
כל זמ שהקבר פתוח,
בי אמרה :צריכה אני ,בי לא אמרה :צריכה אני 
מחללי עליה את השבת.
נסת הקבר,
קכט .בי אמרה * :צריכה אני ,בי לא אמרה :צריכה אני 
אי מחללי עליה את השבת.
¯· ‡˘ Èמתני הכי.
 ‡¯ËÂÊ ¯Óמתני הכי:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
חיה ,כל זמ שהקבר פתוח,
בי אמרה :צריכה אני ,ובי אמרה :אי צריכה אני 
מחללי עליה את השבת;
נסת הקבר,
אמרה :צריכה אני  מחללי עליה את השבת,
לא אמרה :צריכה אני  אי מחללי עליה את השבת.
אמר ליה ¯· ‡Èל:¯ÓÈ¯Ó
 ‡¯ËÂÊ ¯Óמתני לקולא,
ו¯· ‡˘ Èמתני לחומרא,
הלכתא כמא ?
אמר ליה :הלכה כ,‡¯ËÂÊ ¯Ó
ספק נפשות להקל.
12

13

14

4

מילדין את האשה וכו'.
מכדי תנא ליה )כא (:
מילדי את האשה,
וקורי לה חכמה ממקו למקו;
ומחללי עליה את השבת 
לאתויי מאי?
לאתויי הא דתנו רבנ :
א היתה צריכה לנר  חבירתה מדלקת לה את הנר,
וא היתה צריכה לשמ  חבירתה מביאה לה שמ ביד,
וא אינו ספק ביד  מביאה בשערה,
וא אינו ספק בשערה  מביאה לה בכלי.

דף קכט.

15

6

מאימתי פתיחת הקבר?
אמר ‡· :ÈÈמשעה שתשב על המשבר;
¯·  Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰אמר :משעה שהד שותת ויורד;
ואמרי לה :משעה שחברותיה נושאות אותה באגפיה.
16

עד מתי פתיחת הקבר?
אמר ‡· :ÈÈשלשה ימי;
¯·‡ אמר משמיה ד¯·  :‰„Â‰Èשבעה;
ואמרי לה :שלשי.

א היתה צריכה לשמ וכו'.
תיפוק ליה משו סחיטה!?
9

רש"י

 .ÔÈÓÁ¯Ó 1מאהבי את ולדה עליה:
 .ÁÏÓ Ï˘ ÏÂ· 2מלא אגרו 2דכייב לה וזוכרת צער לידה ומרחמה את הולד א
רחקתו:
 .‡ÈÏ˘ ÈÓ 3שורי את השליא במי:
 .‰˜Á¯Ó ‡Ï 4אי דרכה לרחק:
 .ÔÓ˘ ‰Ï ‰‡È·Ó 5דר ,רה''ר:
 .„È· 6בכפה ולא בכלי דכמה דאפשר משנינ :
 .‰¯Ú˘· 7סכה שערה שמ וכשבאה אצלה מקנחתו ואי כא חילול שבת כיו
שאי דר ,הוצאה בכ:,
 .‡ËÈ˘Ù 8דהא פקוח נפש דוחה שבת:

רש"י
9

˙ .‰ËÈÁÒ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏ ˜ÂÙÈלמה לא הביאה לה בכלי שלא תחלל שבת
בהוצאה הכא נמי הא קמחללה בסחיטה:
 .¯ÚÈ˘· ‰ËÈÁÒ ÔÈ‡ 10שהוא קשה ואי בולע:
 .‰¯Ú˘ Í¯„ 11כורכת הכלי בראשה בשערה:
 .‰ÈÁ 12יולדת:
 .¯·˜ 13בית הרח:
 .È‡ ‰ÎÈ¯ˆ 14לחילול:
 .È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰¯Ó‡˘ ÔÈ· 15וחברותיה אומרות שהיא צריכה מחללי :
 .‰ÈÙ‚‡· 16בזרועותיה שאינה יכולה להל:,
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מפנין

שסא

דף קכט.

פרק שמנה עשר שבת
הקיז ד ונצטנ 
עושי לו מדורה אפילו בתקופת תמוז.
9

אמרי :ÈÚ„¯‰
חיה שלשה ,שבעה ,ושלשי.
שלשה,
בי אמרה :צריכה אני ,ובי אמרה :לא צריכה אני 
מחללי עליה את השבת.
שבעה,
אמרה :צריכה אני  מחללי עליה את השבת,
אמרה :לא צריכה אני  אי מחללי עליה את השבת.
שלשי,
אפילו אמרה :צריכה אני  אי מחללי עליה את השבת,
אבל עושי על ידי ארמאי;
כד¯·  È‡ÏÈÚ ·¯„ ‰È¯· ‡ÏÂÚדאמר:
כל צרכי חולה נעשי על ידי ארמאי בשבת;
וכד¯· ,‡ÂÓ‰
דאמר ¯· :‡ÂÓ‰
דבר שאי בו סכנה  אומר לגויכב ועושה.
1

2

4

3

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
לחיה שלשי יו.
למאי הלכתא?
אמרי :ÈÚ„¯‰
לטבילה.
אמר ¯·‡:
לא אמר אלא שאי בעלה עמה,
אבל בעלה עמה  בעלה מחממה.
כי הא דברתיה ד¯·  ‡„ÒÁטבלה בגו תלתי יומי ,
שלא בפני בעלה ואצטניאת,
ואמטוי לערסה בתריה ד¯·‡ לפומבדיתא.
5

6

7

˘  Ï‡ÂÓצלחו ליה תכתקא דשאגא.
¯·   ‰„Â‰Èצלחו ליה פתורא דיונה.
ל¯·  ‰צלחו ליה שרשיפא.
ואמר ליה ‡· ÈÈל¯·:‰
והא קעבר מר משו  בל " ַת ׁ ְש ִחית" )דברי כ,יט(!
אמר ליה :בל " ַת ׁ ְש ִחית" דגופאי  עדי 2לי.
10

11

12

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
לעול ימכור אד קורות ביתו,
ויקח מנעלי לרגליו.
הקיז ד ,ואי לו מה יאכל 
ימכור מנעלי שברגליו ,ויספיק מה צרכי סעודה.
13

מאי צרכי סעודה?
¯· אמר :בשר;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :יי .
¯· אמר :בשר.
נפשא חל 2נפשא.
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :יי .
סומקא חל 2סומקא.
14

˘ Ï‡ÂÓביומא דעבד מילתא –
עבדי ליה תבשילא דטחלי.
¯·  ÔÁÂÈ Èשתי עד דנפיק תיהיא מאוניה.
¯·כד   ÔÓÁשתי עד דקפי טחליה.
¯·   ÛÒÂÈשתי עד דנפיק מריבדא דכוסילתא.
¯·‡  מהדר אחמרא בר תלתא טרפי.
15

16

18

17

2019

21

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
עושי מדורה לחיה בשבת.
סבור מינה 
לחיה  אי ,
לחולה  לא.
בימות הגשמי  אי ,
בימות החמה  לא;
כג
איתמר:
אמר ¯·  ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ˘:Ï‡ÂÓ
8

רש"י

 .ÌÂÈ 'ÏÂ ÌÈÓÈ 'ÊÂ ÌÈÓÈ '‚ ‰ÈÁ 1הוזכרו בה לחילוק הלכות חילול שבת ל' מז'
עד השלמת ל' וכ ז' מג' עד השלמת ז':
 .‰ÏÂÁ ÈÎ¯ˆ ÏÎ 2והא חיה עד ל' יו סתמא חולה היא:
 .‰ÎÒ Â· ÔÈ‡˘ ¯·„ 3חולה שא לא יעשו לו רפואה זו אי מסוכ למות ומ''מ
צרי ,הוא לה:
 .‰˘ÂÚÂ ^ÈÂ‚Ï ¯ÓÂ‡ 4אבל דבר שיש בו סכנה ישראל עצמו עושה לו:
 .‰ÏÈ·ËÏ 5עד ל' יו לא תטבול מפני הצינה:
 .‰ÓÚ ‰ÏÚ· ÔÈ‡˘ 6והיא טובלת לטהרות:
 .‰ÓÓÁÓ ‰ÏÚ· 7לאחר טבילה בתשמיש והגו 2מתחמ מ הגו:2
 .‰¯Â„Ó 8היסק גדול:

אמר להו ¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁלרבנ :
במטותא מינייכו,
ביומא דהקזה אמרו לביתייכו ÔÓÁ :אקלע לגב ;
2322

רש"י

 .Ì„ ÊÈ˜‰ 9וכ''ש חולה:
 .‡‚‡˘„ ‡˜˙Î˙ ‰ÈÏ ÂÁÏˆ 10לא מצאו עצי מוכני להיסק ביו הקזה וצוה
ובקעו כסא של תדהר שהוא מעולה בדמי
 .‰ÂÈ„ ‡¯Â˙Ù 11מי ארז הוא ורבינו הלוי אמר בוי''ש :
 .‡ÙÈ˘¯˘ ‰ÈÏ ÂÁÏˆ ‡·¯ 12ספסל:
 .ÌÈÏÚÓ Á˜ÈÂ 13שאי ל ,ביזוי מ המהל ,יח 2בשוק:
) .‰„ÂÚÒ ÈÎ¯ˆ (È‡Ó) 14צרכי( סעודת הקזה:
 .‡˙ÏÓ„ ‡ÓÂÈ· 15דהקזה:
 .ÈÏÁË„ 16טחול סומקא חל 2סומקא:
 .È‰È˙ ˜ÈÙ„ „Ú 17הריח:
 .‰ÈÂ‡Ó 18מאזניו מריחי היי :
 .‡˙ÏÈÒÂÎ„ ‡„·È¯Ó 19נקבי כלי האומ שבבשרו פלימ''א :
 .‰ÈÏÁË ÈÙ˜„ „Ú 20טחול שלו צ 2ביי :
 .ÈÙ¯Ë ‡˙Ï˙ ¯· 21ב ג' שני שטענה אמו משנקלט ג' עלי חדשי :
 .Ô·¯Ï 22לתלמידיו:
 .Ô·‚Ï ÚÏ˜È‡ ÔÓÁ Â¯Ó‡ 23הרבו בסעודה כאילו אני סועד אצלכ:
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מפנין

שסב
וכולהו אערומי אסירי,
בר מהאי ערמה דשרי.
1

מא דעביד מילתא ולא אפשר ליה,
לישקול זוזא מכא ,וליזיל לשב חנותא,
עד דטעי שיעור רביעתא.
ואי לא 
ליכול שב תמרי אוכמתא,
ולישו 2מישחא בצידעיה,
וניגני בשמשא.
2

4

3

5

פרק שמנה עשר שבת

¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו:
האי מא דעביד מילתא  ליטעו מידי והדר ליפוק,
דאי לא טעי מידי,
אי פגע בשכבא  ירקא אפיה,
אי פגע במא דקטל נפשא  מית,
קכט :אי פגע * בדבר אחר  קשה לדבר אחר.

6

אבלט אשכחיה ל˘ Ï‡ÂÓדגני בשמשא.
אמר ליה :חכימא דיהודאי?
בישא מי הוי טבא!?
אמר ליה :יומא דהקזה הוא.
ולא היא,
אלא איכא יומא דמעלי בה שמשא בכוליה שתא,
כה
יומא דנפלה ביה תקופת טבת,
וסבר  לא איגלי ליה.
7

14

¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו:
כל המקיל בסעודת הקזת ד 
מקילי לו מזונותיו מ השמי,
ואומרי :הוא על חייו לא חס ,אני אחוס עליו?
¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו:
האי מא דעביד מילתא,
לא ליתיב היכא דכרי ,זיקא,
דילמא שפי ליה אומנא ומוקי ליה ארביעתא,
ואתי זיקא ושאי 2מיניה 
ואתי לידי סכנה.
8

10

15

¯· ו˘ Ï‡ÂÓדאמרי תרוייהו:
האי מא דעביד מילתא  לישהי פורתא והדר ליקו,
דאמר מר:
חמשה דברי קרובי למיתה יותר מ החיי,
ואלו ה :
אכל ועמד ,שתה ועמד,
יש ועמד ,הקיז ד ועמד,
שימש מטתו ועמד.
16

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
פורסא דדמא  כל תלתי יומי ,
ובי הפרקי  ימעט,
ובי הפרקי  יחזור וימעט.
17

18

9

דף קכט:

19

20

ואמר ˘:Ï‡ÂÓ
פורסא דדמא 
חד בשבתא ,ארבעה בשבתא,כו ומעלי שבתא;
אבל שני וחמישי  לא,
דאמר מר:
מי שיש לו זכות אבות  יקיז ד בשני ובחמישי,
שבית די של מעלה ושל מטה שוי כאחד.
בתלתא בשבתא,
מאי טעמא לא?
משו דקיימא ליה מאדי בזווי.
21

22

˘ Ï‡ÂÓהוה רגיל ועבד מילתא בביתא,
דשב לביניא ואריחא;
יומא חדא עבד ,וארגיש בנפשיה,
בדק ,וחסר חד אריחא.
11

12

13

רש"י

 .‰Ó¯Ú ‡È‰‰Ó ¯· 1דמפרש ואזיל:
 .‰ÈÏ ¯˘Ù‡ ‡ÏÂ 2לקנות יי :
 .‡ÎÓ ‡ÊÂÊ ÏÂ˜˘Ï 3זוז רע ופחות שאינו יוצא בהוצאה:
 .‡˙ÂÁ ·˘Ï ÏÈÊÈÏÂ 4ודר ,הלוקחי לטועמו תחלה שיהא טוב ויטעו וכשית
לו הזוז והחנווני ימצאנו רע ולא יקבלנו והוא יל ,לחנות אחרת ויעשה כ :
 .‡Ï È‡Â 5דאי לו זוז רע:
 .‰ÈÚ„Èˆ· ‡Á˘Ó ÛÂ˘ÈÏÂ 6ברקתו והתמרי והשומ מחממי אותו:
 .‡·Ë ‰Â‰ ÈÓ ‡˘È· 7חו השמש שהוא קשה לאד כלו מטיב לו:
 .‡˜ÈÊ ÍÈ¯Î„ ‡ÎÈ‰ 8אינדרו'' שיש בו חלונות והרוח נכנסת בה נכרכת
ומתגלגלת באינדרו'' :
 .‡ÓÂ‡ ‰ÈÏ ÈÙ˘ ‡ÓÏÈ„ 9מריקו מדמו כמו השופה יי לחבירו )ב''מ ס:(.
 .‡˙ÚÈ·¯‡ ‰ÈÏ È˜ÂÓÂ 10לא הניח בו ד אלא כדי חייו דהיינו רביעית והדר אתי
ליה זיקא ושיי 2ליה מד הנותר בגופו ומחסרו משיעורו ומסתכ :
 .‡ÁÈ¯‡Â ÈÈ·Ï ·˘ 11עובי החומה ז' לביני מוטלי לרחב זה אצל זה דכל
לבינה ג''ט ואריחא אריח חצי לבינה טפח ומחצה:
 .‰È˘Ù· ˘È‚¯‡ 12הרגיש בעצמו שהוא נחלש:

רש"י

 .‡ÁÈ¯‡ „Á ¯ÒÁ 13החומה היתה חסירה מעוביה אריח:
 .¯Á‡ ¯·„· 14חזיר:
 .¯Á‡ ¯·„Ï ‰˘˜ 15צרעת שהחזירי מנוגעי ה כדאמרינ בקדושי )מט (:י'
קבי נגעי ירדו לעול תשעה נטלו חזירי:
 .„ÓÚÂ ÏÎ‡ 16מהר לעמוד פתאו אחר שאכל שובעו:
 .‡Ó„„ ‡Ò¯ÂÙ 17זמ הקזה כמו בפרוס הפסח )שקלי פ''ג מ''א(:
 .ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ· 18פירקי שנותיו כגו לאחר מ' שנה:
 .ËÚÓÈ 19בהקזה לא יקיז בכל חדש אלא לב' חדשי:
 .ËÚÓÈÂ ¯ÂÊÁÈ ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ·Â 20לאחר ששי יקיז לג' חדשי לפי שאי כחו
עליו ואי דמו ח וגופו מצטנ כשמחסר דמו:
 .ÔÈÂ˘ ‰ËÓ Ï˘Â ‰ÏÚÓ Ï˘ „''·˘ 21אד נדו בכל יו וב''ד יושבי בעיירות
בב' ובה' מתקנת עזרא ואיל) ,ב''ק פב (.וכיו דיו הדי ופקידה היא עונותיו
נזכרי:
 .ÈÂÂÊ· ÌÈ„‡Ó ‰ÈÏ ‡ÓÈÈ˜„ 22שמזל מאדי משמש בו בשעות זוגות ומזל
מאדי ממונה על החרב ועל הדבר ועל הפורעניות והזוגות קשי שה רשות
לשדי כדאמר בפסחי )קי (:והפורעניות מוכני שצ''מ חנכ''ל סדר השעות
כשנתלו המאורות והמזלות שעה ראשונה של ד' בשבת שימש שבתאי ובשניה
צדק ואחריו מאדי ואחריו חמה ואחריו נוגה ואחריו כוכב ואחריו לבנה נמצאו
ז' המזלות לז' השעות וחוזרי חלילה לעול נמצא בסדר זה לעול סימני
מזלות המשמשי בתחלת לילי השבוע כצנ''ש חל'' מוצאי שבת שעה ראשונה
שלו כוכב תחלת ליל שני צדק וכ בסדר הזה וסדר תחלת סימני הימי חל''
כצנ''ש שעה ראשונה של אחד בשבת חמה ושל שני בשבת לבנה ושל שלישי
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שסג

פרק שמנה עשר שבת

מעלי שבתא נמי קיימא בזווי!?
כיו דדשו ביה רבי 
" ׁש ֵֹמר ּ ְפ ָתאיִ ם יְ הֹוָ ה" )תהלי קטז,ו(.
1

2

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
ארבעה דהוא ארבעה,
ארבעה דהוא ארביסר,
ארבעה דהוא עשרי וארבעה,
ארבעה דליכא ארבע בתריה  סכנתא;
ראש חדש ושני לו  חולשא;
שלישי לו  סכנה;
מעלי יומא טבא  חולשא;
מעלי יומא דעצרתא  סכנתא;
וגזרו ¯· Ôאכולהו מעלי יומא טבא,
משו יומא טבא דעצרת,
דנפיק ביה זיקא ושמיה טבוח,
דאי לא קבלו ישראל תורה 
הוה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו.
3

4

5

אמר ˘:Ï‡ÂÓ
אכל חטה והקיז ד ,לא הקיז אלא לאותה חטה,
והני מילי  לרפואה,
אבל לאוקולי  מיקיל.
6

7

8

דף קכט:

אכילה עד חצי מיל הוא דקמעלי,
הא בתר הכי ומקמי הכי  קשי;
או דילמא 
לא קשי ולא מעלי?
תיקו.
מכריז ¯·:
מאה קרי  בזוזא,
מאה רישי  בזוזא,
מאה שפמי  ולא כלו.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
כי הוינ בי ¯· ,‡Â‰
יומא דמפגרי ביה רבנ ,
אמרי :האידנא יומא דשפמי הוא,
ולא ידענא מאי קאמרי.
109

11

12

וקושרין הטבור.
תנו רבנ :
קושרי הטבור;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר :א 2חותכי .
וטומני השליא כדי שיח הולד;
אמר ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
בנות מלכי  טומנות בספלי של שמ ,
בנות עשירי  בספוגי של צמר,
בנות עניי  במוכי .
13

14

המקיז ד,
שתייה  לאלתר,
אכילה  עד חצי מיל.
איבעיא להו:
שתייה לאלתר מעלי,
אבל בתר הכי  קשי;
או דילמא 
לא קשי ולא מעלי?
תיקו.

אמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯· ‰Â·‡ ¯· ‰אמר ¯·:
הלכה כ¯·.ÈÒÂÈ È
ואמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯· ‰Â·‡ ¯· ‰אמר ¯·:
מודי  ÌÈÓÎÁל¯· ÈÒÂÈ Èבטבור של שני תינוקות שחותכי .
מאי טעמא?
דמנתחי אהדדי.
15

16

ואמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯· ‰Â·‡ ¯· ‰אמר ¯·:
כל האמור בפרשת תוכחה עושי לחיה בשבת,
שנאמר )יחזקאל טז,ד(:

איבעיא להו:

17

רש"י

בשבת מאדי נמצא מאדי חוזר בו חלילה בשעה שמינית ביו והיא זוגות אבל
שאר ימי אי מאדי בזוגות שלה א לא בלילה ובלילה אי דר ,להקיז:
 .ÈÂÂÊ· ÌÈ„‡Ó ‡ÓÈÈ˜ ÈÓ ‡˙·˘ ÈÏÚÓ 1שהרי שעה ראשונה של יו נוגה לפי
הסדר של חל'' כצנ''ש תחלת הימי וכיו שתחלתו נוגה וסדר הליכת שצ''
חנכ''ל נמצאו מתחילי לחזור חלילה בשעה רביעית נמצא מאדי בשעה ששית:
 .ÌÈ·¯ ‰È· Â˘„„ ÔÂÈÎ 2הורגלו בו מפני דוחק שיהיו קרובי לסעודת שבת
ואמרינ בפירקי דלעיל )קיר (:כבוד שבת בדגי גדולי ובמסכת ע''ז )כט(:
אמרינ שני לד דג:
 .'„ ‡Â‰„ Ú·¯‡ 3ד' בשבת שהוא ד' לחדש או ארביסר לחדש או כ''ד לחדש
כולהו קשה להקזה:
 .‰È¯˙· '„ ‡ÎÈÏ„ '„ 4שאי ד' ימי עד סו 2החדש ואיכא דאמרי דליכא ד'
בשבת בתריה באותו חדש ואינו כ :
 5ה''ג ¯'':‡˙ÎÒ ÂÏ È˘ÈÏ˘ ‡˘ÏÂÁ ÂÏ È˘Â Á
 .‰ËÁÏ ‡Ï‡ ÊÈ˜‰ ‡Ï Ì„ ÊÈ˜‰Â ‰ËÁ ÏÎ‡ 6שהאוכל מכביד את האד והקזה
שאחר אכילה אינו מועיל אלא לאותו כובד:
 .Ó''‰Â 7במקיז לרפואה:
 .ÈÏÂ˜‡ Ï·‡ 8מי שיש לו ד המכביד עליו אפי' לאחר אכילה מקיז ומיקל:

18

רש"י

 .‡ÊÂÊ· È˘È¯ ‰‡Ó 9כלומר א יהיו בזול מאד קנה ראשי בהמה וא לאו אל
תקח שאינ בריאי לאכול:
 .È¯˜ ‰‡Ó 10דלועי :
 .ÈÓÙ˘ ‰‡Ó 11כמו על שפ )ויקרא יג( גרויינו'' בלעז שפתי של בהמה:
 .Ô·¯ ‰È· È¯‚ÙÓ„ ‡ÓÂÈ 12שהיו התלמידי מתעצלי מלבא בבית המדרש קרי
ליה יומא דשפמי כלומר היו הזה אבד לו ואי בו תועלת:
 .‡ÈÏ˘‰ ˙‡ ÔÈÓÂËÂ 13כדמפרש רשב''ג שהיא רפואה להתחמ הולד:
 .¯Óˆ Ï˘ ÔÈ‚ÂÙÒ 14צמר מנופ:%
 .˙Â˜ÂÈ˙ È˘ Ï˘ 15תאומי וקשורי טבור זה בזה:
 .È„„‰Ó ÈÁ˙Ó„ ÌÂ˘Ó 16זה איל ,וזה איל ,ונמצאו מסוכני :
 .‰ÁÎÂ˙ ˙˘¯Ù· 17שהוכיח יחזקאל לישראל את חסדי הקב''ה שעמה :
 .‰ÁÎÂ˙ 18לשו לכו ונוכחה )ישעיה א( להתווכח ולהודיע מי הוא שסרח על
שכנגדו:
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מפנין

שסד

פרק שמנה עשר שבת

דו ַתיִ ְך ְּב ֹיום ה ּו ּ ֶל ֶדת א ָֹת ְך ל ֹא ָכ ַ ּרת ׁ ָש ֵ ּר ְך,
מולְ ֹ
" ּו ֹ
ּו ְב ַמיִ ם ל ֹא ֻר ַח ְצ ְּת לְ ִמ ׁ ְש ִעי 1,וְ ָה ְמלֵ ַח ל ֹא ֻה ְמלַ ַח ְּת,

וְ ָה ְח ּ ֵתל לֹא ֻח ָּתלְ ְּת".
דו ַתיִ ְך ְּב ֹיום ה ּו ּ ֶל ֶדת" 
מולְ ֹ
" ּו ֹ
מכא שמיילדי את הולד בשבת.
"לֹא ָכ ַ ּרת ׁ ָש ֵ ּר ְך" 
מכא שחותכי הטבור בשבת.
" ּו ְב ַמיִ ם לֹא ֻר ַח ְצ ְּת לְ ִמ ׁ ְש ִעי" 
מכא שרוחצי הולד בשבת.
"וְ ָה ְמלֵ ַח לֹא הֻ ְמלַ ַח ְּת" 
מכא שמולחי הולד בשבת.
"וְ ָה ְח ּ ֵתל לֹא ֻח ָּתלְ ְּת" 
מכא שמלפפי הולד בשבת.
2

3

הדרן עלך מפנין

רש"י

 .ÈÚ˘ÓÏ 1לטוח ולהחליק בשרו:
 .ÔÈÁÏÂÓ˘ 2ובשרו מתקשה:
 .ÔÈÙÙÏÓ 3אנמליו'' בלע''ז ולאו היינו אסובי ינוקא דאמר לעיל בפרק כל
הכלי )קכג (.דהא שמעינ ליה לרב נחמ דאסר אלא לפופי בעלמא כמו שעושי
בחגורות ופסיקיאות:
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דף קכט:

רבי אליעזר דמילה

שסה

פרק תשעה עשר שבת

פרק תשעה עשר  -רבי אליעזר דמילה
קל .משנה :
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א לא הביא כלי מערב שבת 
מביאו בשבת מגולה;
ובסכנה  מכסהו על פי עדי.
ועוד אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
כורתי עצי לעשות פחמי לעשות ברזל.
כלל אמר ¯·:‡·È˜Ú È
כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת 
אינה דוחה את השבת;
מילהא שאי אפשר לעשותה מערב שבת 
דוחה את השבת.
)א( *

דף קל.

תניא נמי הכי:
מביאו מגולה ,ואי מביאו מכוסה,
דברי ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È

1

2

4

3

5

6

גמרא:
איבעיא להו:
טעמיהב ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È
משו חבובי מצוה;
או דילמא 
משו חשדא?
למאי נפקא מינה?
לאתויי מכוסה על פי עדי,
אי אמרת משו חבובי מצוה 
מגולה  אי ,
מכוסה  לא;
אלא אי אמרת משו חשדא 
אפילו מכוסה  שפיר דמי.
מאי?
איתמר:
אמר ¯·:ÈÂÏ È
לא אמרה ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאלא לחבובי מצוה.

אמר ¯· ‡˘:È
מתניתי נמי דיקא,
דקתני:
ובסכנה ג מכסהו על פי עדי;
בסכנה  אי ,
שלא בסכנה  לא;
שמע מינה  משו חבובי מצוה;
שמע מינה.
תניא איד:,
מביאו מגולה ,ואי מביאו מכוסה,
דברי ¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
¯· ‰„Â‰È Èאומר משו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
נוהגי היו בשעת הסכנה שהיו מביאי מכוסה על פי עדי.

7

8

9

10

איבעיא להו:
עדי דקאמר  איהו וחד;
או דילמא 
הוא ותרי?
תא שמע:
ובסכנה מכסהו על פי עדי;
אי אמרת בשלמא הוא ותרי  שפיר,
אלא אי אמרת הוא וחד  מאי עדי?
שראויי להעיד במקו אחר.
11

ועוד אמר רבי אליעזר.
תנו רבנ :
במקומו של ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
היו כורתי עצי לעשות פחמי  ,לעשות ברזל בשבת;
במקומו של ¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èהיו אוכלי בשר עו 2בחלב.
 ÈÂÏאיקלע לבי יוס 2רישבא,
קריבו ליה רישא דטוותא בחלבא,
לא אכל.
כי אתא לקמיה ד¯· ,Èאמר ליה:
אמאי לא תשמתינהו!?
אמר ליה:
אתריה ד¯· ‰¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èהוה,
ואמינא 
12

13

14

רש"י

‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ :'È˙Ó .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ - ¯˘Ú ‰˘Ú˙ ˜¯Ù 1
 .ÈÏÎאיזמל למול את התינוק וקאי אמתניתי דפרקי דלעיל דסליק מיניה וכל
צרכי מילה עושי בשבת:
 .‰ÏÂ‚Ó 2בפני הכל ובגמרא מפרש אמאי מצרי ,ליה לגלוייה:
 .‰ÎÒ·Â 3שגזרו גוי^ על המילה:
 .ÌÈ„Ú Ù''Ú Â‰ÒÎÓ 4שיעידו שאיזמל של מצוה הוא מביא ולא יחשדוהו:
 .Ú''¯ ¯Ó‡ ÏÏÎ 5נחלק על ר''א במכשירי מצוה שאי דוחי הואיל ואפשר
לעשות מע''ש:
 .˘''ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡˘Â] 6כגו [ מילה עצמה שא''א לה ליעשות דזמנה
ביו השמיני דוחה שבת:
 .‡''¯„ ‡ÓÚË :'Ó‚ 7דאמר מגולה אי מכוסה לא:
 .‰ÂˆÓ ·Â·ÈÁ ÌÂ˘Ó 8להודיע שחביבה מצוה עליו שמחלל שבת עליה:
 .‡„˘Á ÌÂ˘Ó 9שלא יחשדוהו שהוא נושא שאר חפציו וסיפא דמתני' דקתני
ובסכנה מכסהו ע''פ עדי ודאי משו חשדא הוא אלא רישא מיבעיא ל דוקא
מגולה קאמר אבל מכוסה ע''פ עדי שלא בשעת הסכנה לא ומשו חיבוב מצוה
או לאו דוקא מגולה דטעמיה משו חשדא וה''ה למכוסה על פי עדי:
 .¯ÈÙ˘ È¯˙Â ‡Â‰ ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 10היינו דמיקרו עדי אלא הוא וחד מי
מיקרי עדי איהו לגביה נפשיה מי מיקרי עד:

רש"י

 11ומשני ˘¯‡ .¯Á‡ ÌÂ˜Ó· „ÈÚ‰Ï ÌÈÂלעול הכא עדות לא שייכא דלאפוקי
מחשדא בעלמא הוא ואי כא לא דיני ממונות ולא דיני נפשות שיהו שני ומאי
קרו להו עדי דאיכא גילוי מילתא ע''י השני ושני קרו עדי בעדות אחריתי
שאינו נוגע בה:
 .ÏÊ¯· ˙Â˘ÚÏ 12לאיזמל של מילה:
 .·ÏÁ· ÛÂÚ ¯˘· ÔÈÏÎÂ‡ ÂÈ‰ 13כדלקמ :
 .‡·˘È¯ 14ציד עופות:
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רבי אליעזר דמילה

שסו

פרק תשעה עשר שבת

דילמא דרש להו כ¯·.ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È
דתנ )חולי ח:ד(:
¯· ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ Èאומר:
ֹאכל ּו ָכל נְ ֵבלָ ה",
נאמר )דברי יד,כא(" :ל ֹא ת ְ
ונאמר )ש( :לֹא ְת ַב ּ ׁ ֵשל ְ ּג ִדי ַּבחֲ לֵ ב ִא ּמ ֹו";
את שאסור משו נבלה 
אסור לבשל בחלב;
עו ,2שאסור משו נבלה,
יכול  יהא אסור לבשל בחלב;
תלמוד לומרַּ " :בחֲ לֵ ב ִא ּמ ֹו",
יצא עו ,2שאי לו חלב א.

דף קל:

דאמר ¯·:È‡È È
תפילי צריכי גו 2נקי כאלישע בעל כנפי.
מאי היא?
אמר ‡· :ÈÈשלא יפיח בה;
¯·‡ אמר :שלא ייש בה.
6

1

ואמאי קרו ליה אלישע בעל כנפי?
שפע אחת גזרה מלכות הרשעה שמדח על ישראל,
שכל המניח תפילי על ראשו 
יקרו את מוחו;
והיה אלישע מניח תפילי ויצא לשוק,
וראהו קסדור אחד,
ר %מלפניו ור %אחריו;
כיו שהגיע אצלו  נטל מראשו ואחז בידו,
אמר לו :מה ביד?,
אמר לו :כנפי יונה.
פשט את ידו ונמצאו בה כנפי יונה.
לפיכ,,
היו קוראי אותו בעל כנפי.
מאי שנא כנפי יונה דאמר ליה,
ולא אמר ליה שאר עופות?
משו דדמיא כנסת ישראל ליונה,
שנאמר )תהלי סח,יד(:
7

8

9

אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
עיר אחת היתה באר %ישראל שהיו עושי כ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
והיו מתי בזמנ .
ולא עוד אלא שפע אחת,
גזרה מלכות הרשעה שמדד על ישראל על המילה,
ועל אותה העיר לא גזרה.
תניא:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
כל מצוה שקיבלו עליה בשמחה כגו מילה;
דכתיב )תהלי קיט,קסב(:
ָ
מוצֵ א ׁ ָשלָ ל ָרב";
ש ָאנ ִֹכי ַעל ִא ְמ ָר ֶתך ְ ּכ ֹ
ש ׂ
" ָׂ
עדיי עושי אותה בשמחה;
וכל מצוה שקבלו עליה בקטטה כגו עריות,
דכתיב )במדבר יא,י(:
"וַ ִּי ׁ ְש ַמע מ ׁ ֶֹשה ֶאת ָה ָעם ּב ֶֹכה לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפח ָֹתיו",
על עסקי " ִמ ׁ ְש ּ ְפח ָֹתיו";
עדיי עושי אותה בקטטה.
דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא.

יה ִּב ַיר ְק ַרק ָחר ּוץ",
רו ֶת ָ
" ַּכנְ ֵפי ֹיונָ ה נ ְֶח ּ ָפה ַב ֶּכ ֶסף וְ ֶא ְב ֹ
מה יונה זו  כנפיה מגינות עליה,
א 2ישראל  מצות מגינות עליה .

2

3

10

4

קל:

תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
ה
כל מצוה שמסרו ישראל עצמ עליה למיתה בשעת השמד,
ו
כגו עבודה זרה 
עדיי היא מוחזקת ביד;
וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמ עליה,
ז
למיתה בשעת השמד,
כגו תפילי 
עדיי היא מרופה ביד.
5

אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·:˜ÁˆÈ È
פע אחת שכחו ולא הביאו איזמל מערב שבת,
והביאוהו בשבת* ,
שלא ברצו ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
מתקי 2לה ¯· :ÛÒÂÈ
שלא ברצו ¯·?¯ÊÚÈÏ‡ È
אדרבה,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהוא דשרי!?
וכי תימא 
שלא ברצו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדשרי אפילו ברשות הרבי,
אלא ברצו ¯· Ôדאסרו דר ,רשות הרבי,
ושרו דר ,גגות דר ,חצירות וקרפיפות;
ומי שרי?
והתניא:
11

רש"י

רש"י

 .¯Ó‡Â ‰Ï· ÏÎ ÂÏÎ‡˙ ‡Ï ¯Ó‡ 1באותו פסוק עצמו לא תבשל גדי משמע
כל האסור משו נבלה נוהג בו איסור בשר בחלב:
 .Í˙¯Ó‡ ÏÚ ÈÎ‡ ˘˘ 2אמירה יחידה שקדמה לשאר אמירות והיא מילה
שישראל עושי וששי עליה דכל שאר מצות אינ מוכיחות כל שעה כגו תפילי
ומזוזה וציצית דאינ כשהוא בשדה וערו בבית המרח %אבל זו מעיד עליה
לעול כדאמרינ במנחות )מג (:בדוד שראה עצמו בבית המרח %ונצטער אמר
אוי לי שאני ערו מכל מצות כיו שנסתכל במילה נתיישבה דעתו:
 .‰ÁÓ˘· 3שעושי משתה:
 .ÂÈ˙ÂÁÙ˘Ó È˜ÒÚ ÏÚ 4שנאסר לה קרובות:

 .‰ÙÂ¯Ó 5רפיא:
 .È˜ ÛÂ‚ ˙ÂÎÈ¯ˆ ÔÈÏÈÙ˙ È‡È ¯''‡„ 6שלא יפיח אלמא לא זהירי בהו ושמעינ
מינה דלא מסרו עליה אלא אלישע לבדו:
 .Â¯˜È 7פוריי''ר בלעז לשו יקרוה עורבי נחל )משלי ל( ולשו תנקר לא נעלה
)במדבר טז(:
 .ÂÁÂÓ ˙‡ 8שכנגד תפילי :
 .¯Â„Ò˜ 9ממונה:
 .Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÈ‚Ó 10אינה נלחמת בחרטומיה אלא בכנפיה:
 .˙Â¯ÈˆÁ Í¯„Â ˙Â‚‚ Í¯„ 11שלא עירבו זו ע זו ואיכא איסורא דרבנ :
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פרק תשעה עשר שבת

כש שאי מביאי אותו דר ,רשות הרבי 
כ ,אי מביאי אותו  לא דר ,גגות ,ולא דר ,קרפיפות,
ולא דר ,חצירות!?
אלא אמר ¯· ‡˘:È
שלא ברצו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èומחלוקתו,
אלא ברצו ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דתנ )עירובי ט:א(:
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
אחד גגות ,ואחד קרפיפות ,ואחד חצירות 
כול רשות אחתט ה לכלי ששבתו בתוכ ,
ולא לכלי ששבתו בתו ,הבית.
1

2

3

4

5

דף קל:

זימני אשכחיה דיתיב וקא אמר:
אמר ¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èמשו ¯·:‰‡È˘ ‰„Â‰È È
פע אחת שכחו ולא הביאו איזמל מערב שבת,
והביאוהו בשבת,
והיה הדבר קשה ל:ÌÈÓÎÁ
היא ,מניחי דברי  ÌÈÓÎÁועושי כ¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
חדא 
ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èשמותי הוא,
ועוד 
יחיד ורבי  הלכה כרבי!
ואמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
שאילית את ¯·,¯ÊÂ‚‰ ‰„Â‰È È
ואמר לי :מבוי שלא נשתתפו בו הוה,
ואייתוהו מהאי רישא ,להאי רישא.
אמר ליה:
סבירא ליה למר מבוי שלא נשתתפו מותר לטלטל בכולו?
אמריא ליה :אי .
אמר ליה :והא זימני בעאי מינ ,ולא אמרת לי הכי,
דילמא אגב שיטפ ,רהיט ל ,גמר?,
אמר ליה :אי  ,אגב שיטפא רהיטא לי גמרי.
13

12

י

14

15

16

בעא מיניה ¯· ‡¯ÈÊ Èמ¯·:ÈÒ‡ È
מבוי שלא נשתתפו בו,
מהו לטלטל בכולו?
מי אמרינ  כחצר דמי,
מה חצר  א 2על גב דלא ערבו ,מותר לטלטל בכולו,
האי נמי  א 2על גב דלא נשתתפו בו ,מותר לטלטל בכולו;
או דילמא 
לא דמי לחצר,
דחצר אית ליה ארבע מחיצות,
האי לית ליה ארבע מחיצות;
אי נמי 
חצר  אית ליה דיורי ,
האי  לית ביה דיורי ?
שתיק,
ולא אמר ליה ולא מידי.
6

7

9

8

10

11

רש"י

 .Â˙˜ÂÏÁÓÂ ‡''¯ ÔÂˆ¯· ‡Ï˘ 1קאמר דר''א אפילו ברה''ר שרי ואינהו דאייתו
דר ,חצרות גלי אדעתייהו דאי מכשירי מילה דוחי שבת ושלא ברצו החלוקי
עליו דאסרי דר ,חצרות דהעמידו חכמי דבריה דאיסור שבת א 2במקו כרת:
 .˘''¯ ÔÂˆ¯· ‡Ï‡ 2שמתיר א 2לדבר הרשות:
 .ÔÏÂÎ 'ÂÎ ˙Â‚‚ „Á‡ ¯ÓÂ‡ ˘''¯ Ô˙„ 3ואפילו ה של בעלי הרבה מטלטלי
מזה לזה דלא אסרו מרשות לרשות אלא בתי:
 .˙ÂÙÈÙ¯˜ 4א של בית סאתי הוא מטלטל בכולו וא יותר ולא הוק 2לדירה
קרי ליה רשות אחת לגבי חבירו או לגבי חצר לטלטל ב' אמות בזה וב' אמות
בזה להוציא ולהכניס מזה לזה:
 .ÔÎÂ˙· Â˙·˘˘ 5שכשקדש היו היו בתוכו ולא בתו ,הבית דאילו שבתו כלי
בבית לא מיבעיא היכא דלא עירבו בני בתי החצר דאפילו מבית לחצר לא יוציאו
כלי הבית אלא אפילו עירבו ומטלטל מבית לחצר לא יוציאו כלי הבית מחצר זו
לחברתה שלא עירבו עמה:
 .Â· ÂÙ˙˙˘ ‡Ï˘ 6עירוב דחצירות במבוי קרי שיתו:2
 .ÏËÏËÏ Â‰Ó 7בתוכו בכולו כלי ששבתו בתוכו ולהוציא מ החצר לתוכו
פשיטא ל דאסור וכ ממנו לחצר:
 .Â·¯ÈÚ ‡Ï„ ‚''Ú‡ ¯ˆÁ ‰Ó 8הרבה בתי שבחצר ביחד ואסור להכניס
ולהוציא מבתי לחצר ומחצר לבתי:
 .ÂÏÂÎ· ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ 9מה שנמצא בתוכו או בגדיו שהוציא מ הבית לתוכו
דר ,מלבוש פושט ומטלטל בכולו לדברי הכל דג' מחלוקות ה בעירובי בפרק
כל גגות לדברי ר' מאיר גגי רשות לעצמ ומטלטלי מזה לזה ואפילו של בעלי
הרבה וחצרות רשות לעצמ לטלטל מזו לזו בלא עירוב כלי ששבתו בתוכ
אבל לא מגגי לחצרות וקרפיפות רשות לעצמ ולדברי חכמי גגי וחצרות
רשות אחת וקרפיפות רשות אחת ולדברי ר''ש כול רשות אחת חו %מ הבתי:
 .ÔÈ¯ÂÈ„ ‰È· ˙È‡ ¯ˆÁ ''‡ 10כלומר עשויה להשתמש בה תדיר:
 .ÔÈ¯ÂÈ„ Â· ÔÈ‡ È‡‰ 11שהדיורי בבתי ה והבתי פתוחי לחצירות וחצירות
למבוי:

17

18

19

איתמר:
אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·:
מבוי שלא נשתתפו בו 
אי מטלטלי בו אלא בארבע אמות.
אמר ‡·:ÈÈ
הא מילתא אמרה ¯· ,‡¯ÈÊ Èולא פירשה,
עד דאתא ¯· ,‰Â·‡ ¯· ‰ופירשה,
דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯· ‰Â·‡ ¯· ‰אמר ¯·:
מבוי שלא נשתתפו בו,
עירבו חצירות ע בתי 
אי מטלטלי בו אלא בארבע אמות,
לא עירבו חצירות ע בתי 
20

21

22

23

רש"י

 .ÔÈÓÊ 12פע אחרת:
 .‰ÈÁÎ˘‡ 13רבי זירא לר' אסי:
 .‡Â‰ È˙ÂÓ˘ 14ברכוהו כדאמרינ בהזהב )ב''מ נט (:ובתלמוד ירושלמי מפ'
שמותי הוא מתלמידי שמאי היה:
 .‡ÈÚ˘Â‡ ¯''‡Â 15לאות שהיה קשה עליה מה ששמעו:
 .¯ÊÂ‚‰ ‰„Â‰È È·¯ ˙‡ ˙ÈÏÈ‡˘ 16המל את התינוקות:
 .‡˘È¯ È‡‰Ó Â‰Â˙ÈÈ‡Â 17שהיה התינוק בבית שבראש המבוי ואיזמל בבית
שבראש האחר שכנגדו עד כא דברי ר' אסי:
 .Ï''‡ 18ר' זירא אלמא ס''ל למר מדאמר ליה להא ולא קשיא ל ,ביה מידי
סבירא ל ,מותר לטלטל בכולו:
 19הכי גרסינ .ÍÏ ‡È˙‡ ‡ÙËÈ˘ ·‚‡ ‡ÓÏÈ„ ˙¯Ó‡ ‡ÏÂ ÍÈÓ È‡Ú· ÔÈÓÊ ‡‰Â
כשהיית שטו 2בגרסת ,לחזר על שמועה זו דר''ל ע מרוצת גרסת ,אתיא ל ,ה,
דר' אושעיא בהדא דאיתמר עלה:
 .‰˘¯ÈÙ ‡ÏÂ 20אימתי מותר ואימתי אסור:
 .˙Â¯ˆÁ Â·¯ÈÚ 21שבמבוי ע בתיה שבני הבתי מוציאי לחצרותיה שעירבו
בתי הפתוחי לחצר יחד וכ בני חצר האחרת אבל בני החצרות לא נשתתפו
במבוי:
 .ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ 22במבוי אפי' כלי ששבתו בתוכו אלא בד':
 .Ô‰È˙· ÌÚ ˙Â¯ˆÁ Â·¯ÈÚ ‡Ï 23שאסורי בני הבתי להוציא מבתיה
לחצריה:
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מותר לטלטל בכולו.
1

דף קלא.

שהרי שתי הלח חובת היו ה ,
ולא למד ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאלא מגזירה שוה,
דתניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
מניי למכשירי שתי הלח שדוחי את השבת?
נאמרה הבאה בעומר,
ונאמרה הבאה בשתי הלח,
מה הבאה האמורה בעומר  מכשירי דוחי את השבת,
א 2הבאה האמורה בשתי הלח  מכשירי דוחי את השבת.
מופני,
דאי לא מופני  איכא למיפר ,
מה לעומר  שכ א מצא קצור  קוצר,
תאמר בשתי הלח  שא מצא קצור  אינו קוצר.
לאי,
אפנויי מופני,
מכדי כתיב )ויקרא כג,י(:
אשית ְק ִצ ְיר ֶכם ֶאל ַה ּכ ֵֹהן",
אתם ֶאת ע ֶֹמר ֵר ׁ ִ
"וַ הֲ ֵב ֶ
" ִמי ֹּוםיב הֲ ִביאֲ ֶכם" )ש,טו( למה לי?
שמע מינה  לאפנויי.
ואכתי,
מופנה מצד אחד הוא,
ושמעינ ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדאמר:
מופנה מצד אחד  למידי ומשיבי !?
" ָּת ִב ּיא ּו" )ש,יז( רבויא הוא.
11

12

אמר ליה ¯·  ‰‡ÊÂÁ ‡ÈÁל¯·:‰
מאי שנא כי עירבו חצירות ע בתי?
דניתקו חצירות ונעשו בתי,
ו¯· לטעמיה,
דאמר ¯·:
אי המבוי ניתר בלחי וקורה,
קלא .עד שיהו * בתי וחצרות פתוחי לתוכו,
והכא  בתי איכא,
חצרות  ליכא?
כי לא עירבו נמי,
ליחזינהו להני בתי כמא דסתימי דמו,
וחצרות  איכא,
ובתי  ליכא!?
אפשר דמבטלי ליה רשותא דכולהו לגבי חד.
סו 2סו,2
בית  איכא,
בתי  ליכא!?
אפשר דמצפרא ועד פלגא דיומא לגבי חד,
מפלגיה דיומא ולפניא לגבי חד.
סו 2סו,2
בעידנא דאיתיה להאי  ליתיה להאי!?
אלא אמר ¯· ‡˘:È
מי גר לחצרות שיאסרו?
בתי ,וליכא.
2

3

4

5

6

7

13

14

15

16

17

18

8

9

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא לכל אמר ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמכשירי מצוה דוחי את השבת,

למעוטי מאי?
אילימא  למעוטי לולב;
והתניא:
19

10

רש"י
רש"י

 .ÂÏÂÎ· ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ 1כלי ששבתו בתוכו ולקמיה מפרש טעמא:
 .ÌÈ˙· Â˘ÚÂ 2בטלו לגבי הבתי ואי ש חצרות עליה:
 .˙Â¯ˆÁÂ ÌÈ˙· 3שני בתי פתוחי לשתי חצרות שתי לכל חצר ושתי חצרות
פתוחות למבוי:
 .ÈÓ„ ÈÓÈ˙Ò„ Ô‡ÓÎ 4דהא לגבי מבוי כמא דסתימי הוו דהא חצרות מפסיקות
בינתי שאי הבתי מוציאי לה:
 .ÈÏË·Ó„ ¯˘Ù‡ 5בני הבתי שבחצר רשות שיש לה בחצר לגבי חד מינייהו
והוי כל החצר שלו ומותר להוציא מביתו לחצר:
 .‡ÎÈ‡ ˙È· ÛÂÒ ÛÂÒ 6בכל חצר בתי ליכא ורב בעי שני בתי לכל חצר:
 .È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 7טעמא לאו משו בתי וחצרות פתוחות לתוכו הוא דרב
בי עירבו בי לא עירבו מכיו דפתיחי שתי חצרות למבוי ושני בתי לכל חצר
תורת מבוי עליו וניתר בלחי וקורה והיינו טעמא דכי עירבו בחצרות ולא
נשתתפו במבוי אסור לטלטל בו וכי לא עירבו שרי:
 .Â¯Ò‡È˘ ˙Â¯ÈˆÁÏ Ì¯‚ ÈÓ 8על המבוי להצריכו שיתו 2להוציא מ החצירות
לתוכו:
 .ÌÈ˙· 9הוא דגרמי לו דאי לאו משו בתי הוו להו חצרות ומבוי רשות אחת
דרב דאמרה להא מלתא כר''ש סבירא ליה דאמר בעירובי )עד (.גג וחצר וקרפ2
ומבוי כול רשות אחת ה ומטלטלי מזה לזה ואמר רב עלה הלכה כר' שמעו
והוא שלא עירבו בתי ע החצרות דלא שכיחי מאני דבתי בחצר הלכ ,לעני
טלטול בתוכו נמי כי לא עירבו חצרות ע הבתי שרי דהוה להו כמו שנשתתפו
בו דמי גר לו למבוי ליאסר ולהצטר ,לשיתו 2בתי גרמו לו ואינ שהרי
נסתלקו ממנו ומותר להוציא מ החצרות למבוי כאילו נשתתפו ובנשתתפו לא
מספקא ל דמותר לטלטל בכול :
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ÏÎÏ ‡Ï 10לא בכל מכשירי מצוה אמר כ ולקמ מפרש הי
מכשירי מצוה אתא למעוטי:

 .ÌÁÏ‰ È˙˘ 11דעצרת חובת יו ה ואי לאחר עד למחר:
 .¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ Ô„ÓÏ ‡ÏÂ 12דאפיית תדחה שבת אלא בגזירה שוה ואי בכל
מכשירי מצוה שעיקר המצוה נוהגת בשבת אמר מכשיריה כמותה למה לי גזירה
שוה:
 .‰È¯È˘ÎÓ ¯ÓÂÚ· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡·‰ ‰Ó 13דהיינו קצירה טחינה והרקדה שלה
דוחי את השבת כדאמרינ במנחות )עב (.בחריש ובקציר תשבות מה חריש רשות
א 2קציר רשות יצא קצירת העומר שהיא מצוה:
 .¯Âˆ˜ ‡ˆÓ ÔÎ˘ 14שלא לש עומר מצוה לקצור לשמה דכתיב וקצרת
והבאת הלכ ,קצירה גופיה מצוה היא תאמר בשתי הלח שלא נאמר בה
קצירה:
 .È‡Ï 15באמת:
 .„Á‡ „ˆÓ 16הבאה דעומר מופנה הבאה דשתי הלח אינה מופנה דצריכה
לגופה:
 .¯Ó‡„ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Ï ‰ÈÏ ÔÈÚÓ˘Â 17גזירה שוה שאינה מופנה משני צדדיה
אלא מצד אחד למדי ממנה א אי להשיב אבל א יש להשיב משיבי ובמסכת
יבמות בפרק מצות חליצה שמעינ ליה דאמר הכי דקתני חליצה בשמאל פסולה
ורבי אליעזר מכשיר דלא ילי 2רגל רגל ממצורע ופרכינ ור' אליעזר לא ילי2
ממצורע והא תניא ר''א אומר מני לרציעה שהיא באוז ימנית נאמר כא אוז
ונאמר להל אוז וכו' ומשנינ אז אז מופנה רגל רגל לא מופנה והאי לאו
מופנה דקאמרינ משני צדדי קאמר דרגל דכתיב בחליצה איצטריכא לגופה אבל
מצד אחד מופנה הוא דפרשת מצורע מופנה הוא ההיא דעני דכולהו כתיבי
במצורע עשיר:
 .‡Â‰ ‡ÈÂ·È¯ Â‡È·˙ 18דהא אוהקרבת מנחה חדשה סמי ,ומצי למיכתב
ממושבותיכ לח תנופה ותביאו יתירה הוא:
 .È‡Ó ÈËÂÚÓÏ 19הא דאמר רבי יוחנ לעיל לא לכל אמר רבי אליעזר למעוטי הי
מכשירי אתי דלא דחי שבת:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

רבי אליעזר דמילה

שסט

פרק תשעה עשר שבת

לולב וכל מכשיריו דוחי את השבת,
דברי ¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
ואלא  למעוטי סוכה,
והתניא:
סוכה וכל מכשיריה דוחי את השבת,
דברי ¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
ואלא  למעוטי מצה,
והתניא:
מצה וכל מכשיריה דוחי את השבת,
דברי ¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
ואלא  למעוטי שופר;
והתניא:
שופר וכל מכשיריו דוחי את השבת,
דברי ¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
למעוטי ציצית לטליתו ,ומזוזה לפתחו.
1

2

תניא נמי הכי:
ושוי שא ציי %טליתו ועשה מזוזה לפתחו 
שהוא חייב.
מאי טעמא?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
לפי שאי קבוע לה זמ .
אמר ליה ‡·:ÈÈ
קלא :אדרבה ,מדאי קבוע לה זמ  *
כל שעתא ושעתא זמניה הוא!?
אלא אמר ¯· ¯· ÔÓÁיג :˜ÁˆÈ
ואיתימא ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
הואיל ובידו להפקיר .
3

4

אמר מר:
לולב וכל מכשיריו דוחי את השבת,
דברי ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
מנא ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהא?
אי מעומר ושתי הלח 
שכ צור ,גבוה!
אלא אמר קרא:
" ַּבי ֹּום" )ויקרא כג,מ(,
" ַּבי ֹּום" ,אפילו בשבת.
ולמאי הלכתא?

דף קלא:

אילימא  לטלטול;
איצטרי ,קרא למישרי טלטול?
אלא למכשיריו.
ו¯·?!Ô
ההוא מיבעי ליה  " ַּבי ֹּום" ,ולא בלילה.
8

ו¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
" ַּבי ֹּום" ,ולא בלילה מנא ליה?
נפקא ליה )ש(:
יכם ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים",
ש ַמ ְח ּ ֶתם לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ ל ֵֹה ֶ
מ" ּו ְ ׂ
"י ִָמים" ולא לילות.
ו¯·?!Ô
איצטרי ,,סלקא דעת ,אמינא 
ניל 2שבעת ימי מסוכה,
מה להל  ימי ואפילו לילות,
א 2כא  ימי ואפילו לילות;
קא משמע ל .
וליכתוב רחמנא בלולב,
וניתו הנ ,ונילפו מיניה!?
משו דאיכא למיפר ,
מה ללולב  שכ טעו ארבעה מיני.
9

10

11

סוכה וכל מכשיריה דוחי את השבת,
דברי ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
מנא ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהא?
אי מעומר ושתי הלח  שכ צור ,גבוה הוא!
אי מלולב  שכ טעו ארבעה מיני!
אלא 
גמר  שבעה ,שבעהיד מלולב,
מה להל  מכשיריו דוחי את השבת,
א 2כא נמי  מכשיריו דוחי את השבת.
וליכתוב רחמנא בסוכה,
וניתי הנ ,וניגמור מיניה!?
משו דאיכא למיפר ,
מה לסוכה  שכ נוהגת בלילות כבימי.
12

13

14

5

רש"י

6

7

רש"י

 .ÂÈ¯È˘ÎÓ ÏÎÂ 1כגו לקוצצו מ המחובר:
 .˙ÈˆÈˆ ÈËÂÚÓÏ 2שלא יתלנה בטליתו בשבת כדמפרש טעמא ואזיל:
 .‡Â‰ ‰ÈÓÊ ‡˙Ú˘ ÏÎ 3וכיו שיש לו טלית בכל יו שמשהה בלא ציצית עובר
בעשה ואפילו מונחת בקופסא הלכ ,כל יומא רמיא מצותיה עליה:
 .Ô¯È˜Ù‰Ï Â„È·Â ÏÈ‡Â‰ 4ונפקי מרשותיה ולאו עליה רמיא חובתיה:
 .ÌÁÏ‰ È˙˘Â ¯ÓÂÚÓ È‡ 5וגמר במה מצינו:
 .˙·˘· ÂÏÈÙ‡Â ÌÂÈ· 6מדלא כתיב בראשו לדרשא אתא בכל יו שהוא ראשו
לחג:

 .ÈÈÂ·¯Ï ÍÈ¯ËˆÈ‡ È‡ÓÏÂ 7להאי ואפילו בשבת אי נימא לטלטל כדמשמע קרא
לקיחה טלטול בעלמא הוא ועדיי במת תורה לא נאסר טלטול דאיצטרי ,קרא
למישרי להאי:
 .ÂÈ¯È˘ÎÓÏ ‡Ï‡ 8דאיסורא דאורייתא הוא:
 .˙ÂÏÈÏ ÂÏÈÙ‡Â ÌÈÓÈ ÔÏ‰Ï ‰Ó 9כדילפינ במסכת סוכה )מג:(.
 .·ÏÂÏ· ‡ÓÁ¯ ·Â˙ÎÏÂ 10דמכשירי דחו:
 .Â˙ÈÂ 11עומר ושתי הלח מיניה ולמה ליה דכתביה בכולהו:
 .·ÏÂÏÓ È‡ 12במה מצינו מלולב שהוא מצוה ומכשיריו דוחי א 2סוכה שהיא
מצוה מכשיריה דוחי :
 .'ÂÎ ÌÈÓÈ 'Ê ¯Ó‚ 13ובג''ש אתי ליה ואע''ג דאינה מופנה משני צדדי דהא גבי
לולב חד שבעת ימי הוא דכתיב ודרשינ לר' אליעזר למעוטי לילות כיו דגלי
רחמנא בעומר ושתי הלח ולולב גילוי מילתא בעלמא הוא ולא פרכינ עלה
גימגו:
 .Í‰ Â˙ÈÂ 14עומר ושתי הלח מינה:
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שע

מצה וכל מכשיריה דוחי את השבת,
דברי ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
מנא ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהא?
אי מעומר ושתי הלח  שכ צור ,גבוה!
אי מלולב  שכ טעו ארבעה מיני!
אי מסוכה  שכ נוהגת בלילות כבימי!
אלא 
גמר  חמשה עשר ,חמשה עשר ,מחג הסוכות,
מה להל  מכשיריה דוחי את השבת,
א 2כא  מכשיריה דוחי את השבת.
וליכתוב רחמנא במצה ,וניתו הנ ,וליגמור מיניה!?
משו דאיכא למיפר ,
מה למצה  שכ נוהגת בנשי כבאנשי.

פרק תשעה עשר שבת

וליכתוב רחמנא בשופר ,וליתו הנ ,וליגמרו מיניה!
מתקיעהטז דראש השנה ליכא למיגמר,
שכ מכנסת זכרונות של ישראל לאביה שבשמי,
מתקיעהיז דיו הכפורי ליכא למיגמרי 
דאמר מר:
יח
תקעו בית די בשופר,
נפטרו עבדי לבתיה ושדות חוזרות לבעליה .

1

2

3

דף קלב.

7

מילה וכל מכשיריה דוחי את השבת,
דברי ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
מנא ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהא?
אי מכולהו גמר  כדאמרינ !
ועוד 
קלב .מה להנ  * ,שכ א עבר זמנה בטלה!
אלא,
יט
היינו טעמיה ד¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
דאמר קרא )ויקרא יב,ג(:
תו",
שר ָע ְרלָ ֹ
" ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמ ֹול ְּב ַ ׂ
ואפילו בשבת.
וליכתוב רחמנא במילה,
וליתו הנ ,וליגמור מיניה!?
משו דאיכא למיפר ,
מה למילה  שכ נכרתו עליה שלש עשרה בריתות.
9

8

10

שופר וכל מכשיריו דוחי את השבת,
דברי ¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
מנא ליה ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהא?
אי מעומר ושתי הלח  שכ צור ,גבוה!
אי מלולב  שכ טעו ארבעה מיני!
אי מסוכה  שכ נוהגת בלילות כבימי!
אי ממצה  שכ נוהגת בנשי כבאנשי!
אלא  אמר קרא )במדבר כט,א(:
" ֹיום ְּתר ּו ָעה יִ ְהיֶה לָ ֶכם",
" ֹיום",טו אפילו בשבת.
ולמאי?
אילימא  לתקיעה;
הא תנא „·:Ï‡ÂÓ˘ È
אכת עֲ ב ָֹדה לֹא ַתעֲ ׂש ּו" )ש(,
" ָּכל ְמלֶ ֶ
יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת,
שהיא חכמה ואינה מלאכה,
אלא למכשירי .
ו¯·?!Ô
ההוא מיבעי ליה  ביו ולא בלילה.
ו¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
ביו ולא בלילה מנא ליה!?
נפקא ליה )ויקרא כה,ט(:
מ" ְּב ֹיום ַה ִּכ ּ ֻפ ִרים ּ ַתעֲ ִביר ּו ׁש ֹו ָפר ְּב ָכל ַא ְר ְצ ֶכם",
וגמרי מהדדי.
4

5

6

11

12

עד כא לא פליגי ¯· Ôעליה אלא במכשירי מילה,
אבל מילה גופה  דברי הכל דוחה שבת.
מנל ?
אמר  :‡ÏÂÚהלכה.
כ
וכ אמר ¯· ‡ :ÈÒהלכה.
וכ אמר ¯· :‡ÁÙ ˜ÁˆÈ Èכא הלכה.
מיתיבי:
מניי לפיקוח נפש שדוחה את השבת?
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מה מילה שהיא אחת מאיבריו של אד  דוחה את השבת,
קל וחומר לפיקוח נפש  שדוחה את השבת;
ואי סלקא דעת ,הלכה,
קל וחומר מהלכה מי אתי?
והתניא:
כב
אמר לו ¯·,‡·È˜Ú :¯ÊÚÈÏ‡ È
13

14

רש"י

 .ÌÈÓÈ·Î ˙ÂÏÈÏ· ˙‚‰Â ÔÎ˘ ‰ÎÂÒÓ È‡ 1ואילו מצה לילה הראשו חובה ותו
לא כדאמרינ בפסחי )קכ:(.
 .‡ÓÁ¯ ·Â˙ÎÂ 2בהדיא במצה ונגמרו הנ ,כולהו מיניה:
 .ÌÈ˘‡·Î ÌÈ˘· 3כדילפינ בפסחי )מג (:לא תאכל עליו חמ %שבעת ימי
וגו' כל שישנו בבל תאכל חמ %ישנו בקו אכול מצה ונשי איתנהו בבל תאכל
חמ %דכל מצות לא תעשה בי שהזמ גרמא בי שאי הזמ גרמא חייבות
לאפוקי סוכה ולולב דליתנהו בנשי דמצות עשה שהזמ גרמא היא:
 .È‡ÓÏÂ 4האי קרא הי מילתא דתרועה אתא למישרי בשבת אי לתקיעה לא
איצטרי ,דאפילו תקיעת הרשות לית בה איסורא דאורייתא:
 .‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ 5של טורח:
 .È„„‰Ó È¯Ó‚Â 6במסכת ראש השנה )לג (:שאי תלמוד לומר בחדש השביעי
דהא בכמה קראי כתב ל דיוה''כ בחודש השביעי מה ת''ל בחודש השביעי שיהו
כל תרועות משל חדש השביעי שוות:

רש"י

 .Ì‰È˙·Ï ÌÈ„·Ú Â¯ËÙ 7קריאת דרור דיובל תלויה בה הלכ ,חשיבא:
 .Â‰ÏÂÎÓ È‡ 8מאחת מכול :
 .ÔÈ¯Ó‡„Î 9איכא למיפר ,בכל הנ ,חדא צד חמור האמור בה לעיל:
 .ÔÈÏË· ÔÓÊ ¯·Ú Ì‡˘ 10הילכ ,דחו:
 .˙·˘· ÂÏÈÙ‡Â ÏÂÓÈ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ·Â 11ומילה גופה דדחיא שבת אמרינ לקמ
הלכה למשה מסיני אייתר ליה ביו למכשיריה:
 .˙Â˙È¯· ‚''È 12נאמרו לאברה בפרשת מילה )בראשית יז(:
 .‡È˙ ‡‰Â 13במסכת נזיר:
 .‰ÎÏ‰ ‰¯ÂÚ˘Î ÌˆÚ ‡·È˜Ú 14שהיה ר''ע ד ק''ו מניי לרביעית ד המת
שהנזיר מגלח על אהלה ק''ו מה עצ כשעורה שאינו מטמא באהל נזיר מגלח
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שעא

פרק תשעה עשר שבת

עצ כשעורה מטמא  הלכה,
ורביעית ד  קל וחומר,
ואי דני קל וחומר מהלכה!?

דף קלב.

ֹתו" )ויקרא ז,לח( נפקא!?
האי נמי מ" ְּב ֹיום ַצ ּו ֹ
ֹתו" אצטריכא,
א 2על גב דנפקא מ" ְּב ֹיום ַצ ּו ֹ
סלקא דעת ,אמינא 
הואיל וחס רחמנא עליה ,לאתויי בדלות,
בלילה נמי ליתי,
קא משמע ל .
9

אלא אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
אתיא  אות אות.
אלא מעתה 
תפילי דכתיב בה אות  לידחי שבת!?
אלא אתיא  ברית ברית.
גדול דכתיב ביה ברית  לידחי שבת!?
אלא אתיא  דורות דורות.
ציצית דכתיב ביה דורות לידחי שבת!?
1

2

3

5

4

6

אלא אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
דני 
אות ,ברית ,ודורות,
מאות ,ברית ,ודורות,
לאפוקי הנ ,,דחד חד הוא דכתיב בה .
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אמר קרא )ש(ַ " :בי ֹּום",
" ַבי ֹּום" ,אפילו בשבת.

7

אמר ליה ¯ ˘È˜Ï ˘Èל¯·:ÔÁÂÈ È
אלא מעתה 
מחוסרי כפרה דכתיב בהו ביו 
הכי נמי דדחו שבת!?
ההוא מיבעי ליה:
ביו  ולא בלילה.
האי נמי מיבעי ליה ביו ולא בלילה!?
ההוא מב שמנת ימי נפקא.

מתקי 2לה ¯·:‡È
אלא מעתה 
יהא זר כשר בה  ,ויהא אונ כשר בה !?
הא אהדריה קרא.
10

11

12

¯· ‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Áאמר:
אמר קרא )ש יב,ג(ְ ׁ ּ " :ש ִמינִ י",
" ּ ׁ ְש ִמינִ י" ,אפילו בשבת.
13

האי " ּ ׁ ְש ִמינִ י" מיבעי ליה למעוטי שביעי!?
שביעי מ" ֶבן ׁ ְשמֹנַ ת י ִָמים" )בראשית יז,יב( נפקא.
ואכתי מיבעי ליה,
חד  למעוטי שביעי,
וחד  למעוטי תשיעי;
דאי מחד הוה אמינא 
שביעי הוא  דלא מטא זמניה,
אבל משמיני ואיל  ,זמניה הוא!?
אלא מחוורתא כד¯·.ÔÁÂÈ È

8

תניא כוותיה ד¯· ,ÔÁÂÈ Èודלא כ¯· ‡:·˜ÚÈ ¯· ‡Á
" ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמ ֹול" )ש(  אפילו בשבת.
מות י ּו ָמת" )שמות לא,יד(,
יה ֹ
ומה אני מקיי " ְמ ַחלְ לֶ ָ
בשאר מלאכות חו %ממילה,
או אינו אלא אפילו מילה,
ומה אני מקיי " ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמ ֹול" )ויקרא יב,ג(  חו %משבת,
תלמוד לומרַ " :בי ֹּום" )ש( ,אפילו בשבת.
14

רש"י

על מגעו ומשאו רביעית ד שמטמאה באהל דכתיב ועל כל נפש מת לא יבא
אינו די שהנזיר מגלח עליה ואמר ליה רבי אלעזר עקיבא עצ כשעורה הלכה
למשה מסיני שיהא נזיר מגלח עליה ורביעית ד אתה בא ללמוד ממנה בק''ו
ואי דני קל וחומר מהלכה דלא ניתנה תורה שבעל פה לידרש בי''ג מדות:
1
‡˙ .˙Â‡ ˙Â‡ ‡Èבשבת כתיב )שמות לא( כי אות היא ובמילה כתיב )בראשית יז(
והיה לאות ברית מה להל שבת א 2כא שבת:
 .‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 2אי ה ,ג''ש דאות האמורה בשבת נאמרה בסיני לידרש שתיבה זו
לדרשה נאמרה ליגמר מינה נמי לתפילי :
 .˙È¯· ˙È¯· ‡È˙‡ ‡Ï‡ 3ההוא דאות אות לא נאמרה בסיני ואי אד ד גזרה
שוה מעצמו אלא ה ,דברית ברית נאמרה בסיני ובשבת כתיב ברית )שמות לא(
לדורות ברית עול:
 .ÏÂ„‚ 4ב שלש עשרה דהוי מילה שלא בזמנה:
 .˙È¯· ‰È· ·È˙Î„ 5וערל זכר אשר לא ימול וגו' את בריתי הפר )בראשית יז( והאי
קרא בגדול כתיב מדמחייב ליה כרת שא לא מלו אביו חייב למול את עצמו
ולידחי שבת ואנ אמרינ לקמ דאפילו יו טוב אינה דוחה אלא בזמנה:
 .˙Â¯Â„ ˙Â¯Â„ 6בשבת כתיב לדורות ברית עול ובמילת קט כתיב )ש( וב
שמנת ימי ימול לכ כל זכר לדורותיכ:
 .˙·˘· ÂÏÈÙ‡Â ÌÂÈ· 7מדלא כתיב בשמיני ימול ולר' אליעזר דאפקיה
למכשירי מילה עצמה הלכה היא ופיקוח נפש לא אתיא ליה בק''ו ממילה אלא
מקראי נפקא ליה כדאמרינ בפרק בתרא דיומא:
 .‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ 8כל טמאי שהוצרכו לקרב זב וזבה יולדת ומצורע נאמר בה
וביו השמיני:

אמר ¯·‡:
האי תנא ,מעיקרא מאי קא ניחא ליה,
ולבסו 2מאי קא קשיא ליה?
15

16

1

רש"י

 .Â˙Âˆ ÌÂÈ· 9את בני ישראל להקריב את קרבניה )ויקרא ז( ביו ולא בלילה:
 .‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 10משו דהוכשר להביא בדלות מכשירי בה שאר פסולי :
11
 .Ô‰· ¯˘Î ÔÂ‡Â ¯Ê ‡‰Èאונ עד שלא נקבר מתו פסול לעבודה דכתיב )ש
כא( בכה גדול לאביו ולאמו לא יטמא ומ המקדש לא יצא ולא יחלל והכי
משמע א 2ביו שמתו אביו ואמו אינו צרי ,לצאת מ המקדש אלא מקריב אונ
ולא יחלל ועבודתו לא תהא מחוללת בכ ,הא אחר שלא יצא חילל:
 .‡¯˜ ‰È¯„‰‡ ‡‰ 12לפסול בה לילה דכתיב בהו וביו כדאמרינ וכיו דלעני
לילה תורת כל הקרבנות עליה לעני זר ואונ נמי תורת קרב עליה :
 .ÈÈÓ˘ 13כל שהוא שמיני ואפילו בשבת וביו למעוטי לילה:
 .ÔÁÂÈ '¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È˙ 14דילי 2מוביו:
 .‰ÈÏ ‡ÁÈ È‡Ó ‡¯˜ÈÚÓ 15לאוקמי שמיני דווקא ואפילו בשבת ודחי מחלליה
מות יומת אצל שאר מלאכות מאיזה טע נראה לו כ :
 .ÛÂÒ·ÏÂ 16כשהיפ ,דבריו ואמר או אינו אלא אפי' מילה בכלל מחלליה מות
יומת דהוא דוקא ודחי שמיני ימול אצל שאר ימי:
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רבי אליעזר דמילה

שעב

פרק תשעה עשר שבת

הכי קאמר 
" ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמ ֹול" ,אפילו בשבת;
מות י ּו ָמת"?
יה ֹ
ומה אני מקיי " ְמ ַחלְ לֶ ָ
בשאר מלאכות חו %ממילה,
אבל מילה  דחיא;
מאי טעמא?
קל וחומר הוא,
קלב :ומה צרעת  שדוחה את העבודה* ,
ועבודה דוחה את השבת,
מילה  דוחה אותה;
שבת שנדחית מפני העבודה,
אינו די  שתהא מילה דוחה אותה?
ומאי או אינו דקאמר?
הדר אמר:
וממאי דצרעת חמורה,
דילמא שבת חמורה,
שכ יש בה עונשי ואזהרות הרבה?
וממאי משו דחמירא צרעת היא,
דילמא משו גברא הוא דלא חזי?
ומה אני מקיי " ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמ ֹול"? חו %משבת;
תלמוד לומרַ " :בי ֹּום" ,אפילו בשבת.
2

דף קלב:

ומה אני מקיי " ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְּבנֶגַ ע ַה ָּצ ַר ַעת" )דברי כד,ח(?
בשאר מקומות ,חו %ממילה.
או אינו אלא אפילו מילה,
תו"?
שר ָע ְרלָ ֹ
ומה אני מקיי "יִ ּמ ֹול ְּב ַ ׂ
בזמ שאי בה בהרת;
תלמוד לומרְּ " :ב ַׂשר",
וא 2על פי שיש ש בהרת.

3

4

5

6

7

8

תנו רבנ :
מילה דוחה את הצרעת,
בי בזמנה ,בי שלא בזמנה.
יו טוב אינה דוחה אלא בזמנה בלבד.
מנהני מילי?
דתנו רבנ :
תו" )ויקרא יב,ג(,
שר ָע ְרלָ ֹ
"יִ ּמ ֹול ְּב ַ ׂ
וא 2על פי שיש ש בהרת יקו.%
9

אמר ¯·‡:
האי תנא מעיקרא מאי ניחא ליה?
ולבסו 2מאי קשיא ליה?
הכי קאמר 
תו"  וא 2על פי שיש בהרת,
שר ָע ְרלָ ֹ
"יִ ּמ ֹול ְּב ַ ׂ
ומה אני מקיי " ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְּבנֶגַ ע ַה ָּצ ַר ַעת"?
בשאר מקומות חו %ממילה;
אבל מילה  דוחה את הצרעת,
מאי טעמא?
דאתיא מקל וחומר,
ומה שבת חמורה  מילה דוחה אותה,
צרעת  לא כל שכ ?
ומאי או אינו דקאמר?
הדר קאמר 
ממאי דשבת חמירא,
דילמא צרעת חמירא,
שכ דוחה את העבודה,
ועבודה דוחה את השבת!?
תלמוד לומרְּ " :ב ַׂשר",
וא 2על פי שיש ש בהרת.

10

רש"י

 .‰ÈÏ ‡È˘˜ È‡Ó 1בטעמא הראשו :
 .‡ÈÁ„ ‰ÏÈÓ Ï·‡ 2שבת בק''ו ותיגמר מיניה למידחי מחלליה מות יומת אצל
שאר מלאכות ולמימר שמיני דווקא קאמר ואפי' ביו שבת:
 .‰„Â·Ú‰ ˙‡ ‰ÁÂ„˘ ˙Ú¯ˆ ‰ÓÂ 3אזהרה שהזהירה תורה על הצרעת שלא
לקו %בהרתו כדתניא )מכות כב (.השמר בנגע הצרעת אזהרה בקוצ %בהרתו הכתוב
מדבר והחמירה תורה באזהרה זו לדחות העבודה כדקיימא ל בפסחי )סז(.
דטומאת מת נדחית בקרב צבור ולא זבי ומצורעי' ובטלי לעשות פסח ולא
אמרינ יקוצו בהרת ויאכלו פסחי או הכה יקו %בהרתו ויעבוד א הכהני
טמאי בצרעת והקהל טהורי :
 .‰„Â·ÚÂ 4חמורה היא שדוחה שבת בתמידי ומוספי וקרבנות צבור שזמנ
קבוע:
 .‰˙Â‡ ‰ÁÂ„ ‰ÏÈÓ 5את הצרעת כדתניא לקמ ימול בשר ערלתו אפילו במקו
בהרת יקו:%
 .¯Ó‡˜„ ÂÈ‡ Â‡ ‰ÓÂ 6דמשמע או אינו כ כמו שאמרנו אלא אפי' מילה נמי
בכלל מחלליה מאי קשיא ליה דקא הדר ביה:
 .¯Ó‡ ¯„‰ 7תנא לנפשיה ממאי דצרעת חמורה משבת דתימא ק''ו:
 .'ÂÎ ‰¯ÂÓÁ ˙·˘ ‡ÓÏÈ„ 8דהאי דצרעת דוחה עבודה ממאי דמשו חומרא
דצרעת היא דילמא הא דלא אמרינ ליה יקו %משו דגברא דלא חזי הוא
כדלקמ דאי נמי קיי %מחוסר טבילה והערב שמש והיו לא יעבוד וטבול יו
דמצורע כמצורע הילכ ,מחלליה מות יומת אפילו במילה ועל כרח ,שמיני ימול
תדחה אצל שאר ימי:
 .‰ÓÊ· ‡Ï˘ ÔÈ· 9כגו קט חולה והמתינו לו עד שיבריא:
 .¯˘· 10ריבויא הוא ולדרשה:

לישנא אחרינא:
מילה דוחה את הצרעת,
מאי טעמא?
דאתי עשה ודחי לא תעשה.
ומאי או אינו דקאמר?
הדר קאמר 
אימר דאמרינ דאתי עשה ודחי את לא תעשה,
לא תעשה גרידא,
האי עשה ולא תעשה הוא;
תו"?
שר ָע ְרלָ ֹ
ומה אני מקיי "יִ ּמ ֹול ְּב ַ ׂ
בזמ שאי בה בהרת;
תלמוד לומרְּ " :ב ַׂשר",
וא 2על פי שיש ש בהרת.
11

12

תינח  גדול דכתיב בהוְּ " :ב ַׂשר";
1

רש"י

 11ה''ג  .‰˘Ú˙ ‡Ï ÈÁ„Â ‰˘Ú È˙‡ ‡ÓÚË È‡Ó ‡''Ïמ''ט מילה דוחה צרעת
דאתי עשה דימול ודחי לא תעשה דהשמר ל ,דהכי קי''ל בפ''ק דיבמות )ג(:
דאתי עשה ודחי לא תעשה:
 .‡Â‰ ‰˘Ú˙ ‡ÏÂ ‰˘Ú È‡‰ 12השמר לא תעשה הוא ולעשות ככל אשר יורו
)דברי כד( היינו עשה:
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רבי אליעזר דמילה

שעג

פרק תשעה עשר שבת

קט נמי  כתיב ביהְּ " :ב ַׂשר";
בינוני מנל ?
אמר ‡· :ÈÈאתיא מביניא;
מגדול לא אתיא  שכ ענוש כרת,
מקט לא אתיא  שכ מילה בזמנה,
הצד השוה שבה  שכ נימולי ודוחי את הצרעת,
א 2כל שנימולי דוחי את הצרעת.
2

3

¯·‡ אמר:
מילה בזמנה דוחה לא צריכא קרא,
מקל וחומר אתיא 
ומה שבת דחמירא  דוחה,
צרעת לא כל שכ !?
אמר ליה ¯·  ‡¯ÙÒל¯·‡:
ממאי דשבת חמירא,
דילמא צרעת חמירא,
שכ דוחה את העבודה,
ועבודה דוחה את השבת!?
הת  לאו משו דחמירא צרעת,
אלא משו דגברא הוא דלא חזי.
אמאי?
ויקו %בהרתו ויעבוד!?
מחוסר טבילה הוא.
תינח  נגעי טמאי;
נגעי טהורי  מאי איכא למימר!?
אלא אמר ¯· ‡˘:È
היכא אמרינ דאתי עשה ודחי לא תעשה?
כגו מילה בצרעת,
אי נמי  ציצית וכלאי,
דבעידנא דמתעקר לאו ,קא מוקי עשה;
הכא  בעידנא דמתעקר ללאו  לא קא מוקי עשה.

קלג.

דף קלג.

והא ד¯·‡ ו¯·  * ‡¯ÙÒתנאי היא,
דתניא:
" ְּב ַׂשר",
וא 2על פי שיש ש בהרת  ימול,
דברי ¯·;‰È˘‡È È
¯· Ô˙ÂÈ Èאומר:
אינו צרי,,
שבת חמורה  דוחה,
צרעת  לא כל שכ ?
9

4

5

6

7

8

אמר מר:
בשר א 2על פי שיש ש בהרת  ימול,
דברי ¯·.‰È˘‡È È
הא למה לי קרא?
דבר שאי מתכוי הוא,
ודבר שאי מתכוי  מותר!?
אמר ‡·:ÈÈ
לא נצרכא אלא ל¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
דבר שאי מתכוי  אסור.
¯·‡ אמר:
אפילו תימא ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישיה ולא ימות.
ו‡· ÈÈלית ליה האי סברא?
והא ‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישיה ולא ימות!?
בתר דשמעה מ¯·‡ סברה.
10

11

12

איכא דמתני להא ד‡· ÈÈו¯·‡ אהא:
" ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְּבנֶגַ ע ַה ָּצ ַר ַעת לִ ׁ ְשמֹר ְמאֹד וְ לַ עֲ ׂש ֹות" )דברי כד ,ח(,
"לַ עֲ ׂש ֹות"  אי אתה עושה,
כג
אבל אתה עושה 
בסיב שעל גבי רגלו ,ובמוט שעל גבי כתיפו,
וא עברה  עברה.
והא למה לי קרא?
דבר שאי מתכוי הוא,
ודבר שאי מתכוי מותר!?
אמר ‡·:ÈÈ
לא נצרכא אלא ל¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
דבר שאי מתכוי  אסור.
13

14

רש"י

 .ÏÂ„‚ ÁÈ˙ 1בר עונשי דכתיב ביה בשר וערל זכר אשר לא ימול את בשר
ערלתו )בראשית יז( והאי בבר עונשי משתעי מדמחייב ליה כרת וקט נמי בזמנה
ביו השמיני כתיב ביה בשר וביו השמיני ימול בשר ערלתו:
 .ÈÂÈ· 2כגו שלא בזמנה ולאו בר עונשי ואביו מצווה עליו נפקא ל מהמול
לכ כל זכר )קדושי כט:(.
 .‡ÈÈ·Ó ‡È˙‡ 3הצד השוה שבה שנימולו ודוחי את הצרעת א 2אני אביא
בינוני שנימול וידחה הצרעת:
 .'ÂÎ ‡¯˜ ‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï 4וכי אתיא קרא לשלא בזמנה של בינוני:
 .ÈÊÁ ‡Ï ‡¯·‚„ 5קס''ד מפני שהוא טמא והיינו דפרי ,ויקו %ויטהר ויעבוד:
 .‰ÏÈ·Ë ¯ÒÂÁÓ 6ולא חזי לעבודה בהאי יומא ומשו למחר דליתא לעבודה
קמ לא מדחי:
 .ÔÈ¯Â‰Ë ÌÈÚ‚ 7כגו בהק ופרחה בכוליה ובכולהו איתרבו לאיסור קציצה
בסיפרי אי לי אלא משנזקק לטומאה עד שלא נזקק לטומאה מניי ת''ל ככל
אשר יורו:
 .È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 8הא דאמרינ שבת חמירא מצרעת אע''ג דדחייה צרעת
לעבודה לאו חומרא דידה הוא אלא היינו טעמא כי אמרינ אתי עשה ודחי לא
תעשה כגו מילה בצרעת דבשעת קציצה דמיעקר לאו מקיי עשה וכ ציצית
דכלאי בשעת לבישה מיעקר לאו ומקיי עשה אבל צרעת הנקצצת משו
עבודה בעידנא דמיעקר לאו דקציצה אכתי לא מקיי עשה דעבודה הילכ,
מידחיא עבודה ממילא ולאו חומרא דצרעת הוא:

רש"י

 .‡È‰ È‡˙ 9דאיכא דנפקא ליה מילה בזמנה מק''ו כרבא וכי אתא קרא לשלא
בזמנה ואיכא דלא נפקא ליה בק''ו ואיצטרי ,למילה בזמנה כרב ספרא ושלא
בזמנה אתיא מביניא:
 .‰„Â‰È È·¯Ï 10רבי יאשיה דמצרי ,קרא להכי כרבי יהודה סבירא ליה:
 .'ÂÎ ˜ÈÒÙ· ÔÂÚÓ˘ '¯ ‰„ÂÓ 11הילכ ,אי לא רבי קרא לא עבדי:
 .‰¯·Ò 12נת בה דעתיה וקבל ממנו:
 .ÂÙÈ˙Î È·‚ ÏÚ˘ ËÂÓ·Â ÂÏ‚¯ ÏÚ˘ ·ÈÒ· ‰˙‡ ‰˘ÂÚ ˙Â˘ÚÏ ‚''‰ 13ואינו
צרי ,להזהר מלדחות סיב שקושר מנעלו ברגלו ומלישא משאוי על כתיפו:
 .‰¯·Ú Ì‡Â 14הבהרת בכ ,עברה ואינו חושש לה להכי כתיב לעשות שמותר
לעשות מלאכתו:
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רבי אליעזר דמילה

שעד

פרק תשעה עשר שבת

ו¯·‡ אמר:
אפילו תימא ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
ומודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישיה ולא ימות.
ו‡· ÈÈלית ליה האי סברא?
והא ‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרווייהו:
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישיה ולא ימות!?
לבתר דשמעיה מ¯·‡  סברה.
ו‡· ÈÈאליבא ד¯·,ÔÂÚÓ˘ È
האי " ְּב ַׂשר" )ויקרא יב,ג( מאי עביד ליה?
אמר ¯· :Ì¯ÓÚ
באומר :לקו %בהרתו הוא מתכוי .
תינח  גדול;
קט  מאי איכא למימר!?
אמר ¯· :‡È˘¯˘Ó
באומר אבי הב לקו %בהרת דבנו הוא קא מתכוי .
ואי איכא אחר  ליעביד אחר,
דאמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
כל מקו שאתה מוצא עשה ולא תעשה,
א אתה יכול לקיי שניה  מוטב,
וא לאו  יבא עשה וידחה לא תעשה!?
דליכא אחר.
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דף קלג.

¯·‡ אמר:
אמר קרא )שמות יב,טז(" :ה ּוא לְ ַב ּד ֹו י ֵָע ֶׂשה לָ ֶכם",
"ה ּוא" ,ולא מכשירי ,
"לְ ַב ּד ֹו" ,ולא מילה שלא בזמנה,
דאתיא מקל וחומר.
¯· ‡˘ Èאמר:
שבתו  ,עשה הוא,
והוה ליה יו טוב עשה ,ולא תעשה,
ואי עשה דוחה את לא תעשה ועשה.
8
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כלל אמר רבי עקיבא וכו'.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
הלכה כ¯·.‡·È˜Ú È
ותנ נמי גבי פסח כי האי גוונא )פסחי ו:ב(:
כלל אמר ¯·:‡·È˜Ú È
כל מלאכה שאפשר לה לעשותה מערב שבת 
אינה דוחה את השבת;
שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב שבת 
דוחה את השבת;
ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
הלכה כ¯·.‡·È˜Ú È
וצריכא,
דאי אשמעינ גבי מילה 
הת הוא דמכשירי אפשר לעשות מאתמול,
לא דחיכה שבת ,דליכא כרת;
אבל פסח דאיכא כרת 
אימא לידחיכו שבת;
ואי אשמעינ גבי פסח 
משו דלא נכרתו עליה שלש עשרה בריתות,
אבל מילה 
דנכרתו עליה שלש עשרה בריתות 
אימא לידחיכז שבת;
צריכא.
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אמר מר:
יו טוב אינה דוחה אלא בזמנה בלבד.
מנא הני מילי?
אמר  ,‰È˜ÊÁוכ תנא „·:‰È˜ÊÁ È
תו ִתיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד ּב ֶֹקר",
אמר קרא )שמות יב,י(" :ל ֹא ֹ
שאי תלמוד לומרַ " :עד ּב ֶֹקר",
ומהכד תלמוד לומרַ " :עד ּב ֶֹקר"?
בא הכתוב לית לו " ּב ֶֹקר" שני לשריפתו.
6

‡· ÈÈאמר:
אמר קרא )במדבר כח,י(" :עֹלַ ת ׁ ַש ַּבת ְּב ׁ ַש ַּב ּת ֹו",
ולא עולת חול בשבת,
ולא עולת חול ביו טוב.
7
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משנה )ב(:
עושי כל צרכי מילה בשבת,
מוהלי  ,ופורעי  ,ומוצצי ,
1

רש"י

 .ÔÂÚÓ˘ '¯„ ‡·ÈÏ‡ ÈÈ·‡Â 1מעיקרא מקמי דסברה האי בשר מאי עביד ליה:
 .ıÂ˜Ï ¯ÓÂ‡· 2גדול שהוא בר עונשי ואומר למוהל לקו %בהרתו בכוונה
ליטהר:
 .ÔË˜ 3דלא ידע לכווני מאי איכא למימר ועל כרחי ,בתרוייהו כתיב בשר
כדאמרי' לעיל ובשר דכתיב גבי קט ביו השמיני ל''ל:
 .ıÂ˜Ï Ô·‰ È·‡ ¯ÓÂ‡· 4דמתכוי לטהרו והוא מוזהר דלא ליעבד בידי
ובמתכוי :
 .¯Á‡ ‡ÎÈ‡ È‡Â 5שאינו חושש לטהרו ליעבד אחר ולא ליקו אב להת ואע''ג
דרבייה קרא שהרי אתה יכול לקיי עשה בלא עקירת לאו לר' שמעו דהא אחר
לא מיכוי ולא עבר ואמר ריש לקיש כו' ורבויא למאי אתא:
 .¯˜· „Ú ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ÔÈ‡˘ 6תניינא והנותר ממנו עד בקר דמצי למכתב
והנותר באש תשרפו אלא אשריפה קאי והכי קאמר והנותר ממנו בזמ שאסרתי
ל ,דהיינו בקר ראשו כשיבא בקר שני שהוא חולו של מועד תשרפו אבל בי''ט
לא אלמא מידי דחול לא עבדינ בי''ט ופסח קרב י''ד בניס הוא שהוא חול
ומילה שלא בזמנה נמי מידי דחול הוא דבשבת זו לא היה זמנה:
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3

רש"י

 .Ë''È· ÏÂÁ ˙ÏÂÚ ‡ÏÂ 7אברי תמיד של עי''ט אי קרבי בי''ט ומילה שלא
בזמנה נמי כעולת חול בי''ט דמי:
 .Â''˜· ‡È˙‡„ 8שתדחה ומה צרעת שדוחה עבודה מילה שלא בזמנה דוחה
אותה כדאמרינ לעיל שבת שנדחית מפני עבודה אינו די שמילה שלא בזמנה
דוחה אותה להכי איצטרי ,לבדו:
 .‰˘Ú ÔÈ‡Â 9דמילה דוחה לא תעשה ועשה אבל בזמנה איתרבי מביו אפילו
בשבת:
 .ÁÒÙ È·‚ 10כל מלאכה שאפשר לה לעשות מע''ש כגו הבאתו מחו %לתחו
וחתיכת יבלתו:
 .‡ÎÈ¯ˆÂ 11למימר בתרוייהו הלכה כר''ע דמכשירי לא דחו:
 .‰ÏÈÓ 12בזמנה ליכא כרת דקט לאו בר עונשי הוא ואבוה לא מיחייב עליה
כרת:
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רבי אליעזר דמילה

שעה

דף קלג:

פרק תשעה עשר שבת
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
¯· ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È Èהיא,
דתניא:
ארבעה עשר שחל להיות בשבת 
מפשיט את הפסח עד החזה,
דברי ¯·;‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È
ו ÌÈÓÎÁאומרי :מפשיטי את כולו.

ונותני עליה איספלנית וכמו ;
א לא שחק מערב שבת 
לועס בשיניו ונות ,
א לא טר 2יי ושמ מערב שבת 
ינת זה בעצמו וזה בעצמו.
ואי עושי לה חלוק לכתחילה,
אבל כור ,עליה סמרטוט,
א לא התקי מערב שבת 
כור ,על אצבעו ומביא,
ואפילו מחצר אחרת* .
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קלג:

גמרא:
מכדי קתני כולהו,
כל צורכי מילה לאתויי מאי?
לאתויי הא,
דתנו רבנ :
המל,
כל זמ שהוא עוסק במילה 
חוזר ,בי על הציצי המעכבי את המילה,
בי על הציצי שאי מעכבי את המילה.
פירש,
על ציצי המעכבי את המילה  חוזר,
על ציצי שאי מעכבי את המילה  אינו חוזר.
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מא תנא :פירש אינו חוזר?
18

רש"י

 .ÔÈÏ‰ÂÓ :'È˙Ó 1חות ,את הערלה:
 .ÔÈÚ¯ÂÙÂ 2את העור המכסה ראש הגיד:
 .ÔÈˆˆÂÓÂ 3את הד וא 2על גב דהיא עשיית חבורה שאי הד ניתק מחיבורו
אלא על ידי המציצה:
 4איספלנית .תחבושת:
 .ÂÈÈ˘· ÒÚÂÏ 5כמה דאפשר לשנויי משנינ :
 .ÔÓ˘Â ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï 6כ ,היו רגילי והיא רפואה שמערבי וטורפי בקערה יי
ושמ יחד כדר ,שטורפי ביצי בקערה:
 .˜ÂÏÁ 7כעי כיס דחוק היו עושי ומלבישי את ראש הגיד עד העטרה
וקושרי ש כדי שלא יחזור העור לכסות את הגיד:
 .ÔÈ˜˙‰ ‡Ï 8לא הזמי :
 .Â„È ÏÚ Í¯ÂÎ 9דר ,מלבוש לשנותו מדר ,הוצאה בחול:
 .È˙˜ È„ÎÓ :'Ó‚ 10במתניתי :
 .Â‰ÏÂÎ 11כל דברי העושי למילה מוהלי ופורעי ומוצצי כו' למה לי דתנ
כללא ברישא עושי כל צרכי מילה:
 .ÔÈˆÈˆ 12שיורי ערלה ובמתני' מפרש אלו ה ציצי המעכבי ויש שאינ
מעכבי כגו בשר שאינה חופה רוב העטרה אלא מיעוטה ומה היא עטרה שורה
גבוה המקפת בגיד סביב שממנה הגיד משפע ויורד לצד הקרקע ומשפע ויורד
לצד הגו:2
 .ÏÓ‰ 13בשבת:
 .‰· ˜ÒÂÚ ‡Â‰˘ ÔÓÊ ÏÎ 14שלא סילק ידו א ראה שנשתיירו בה ציצי בי
מעכבי את המילה שאינה כשרה עד שיחתכ בי שאי מעכבי חוזר וחות,
דכולא חדא מילתא היא והרי ניתנה שבת לדחות אצלה:
 .˘¯ÈÙ 15שסילק ידיו:
 .¯ÊÂÁ ÔÈ·ÎÚÓ‰ ÏÚ 16שהרי ה כמילה עצמה:
 .¯ÊÂÁ ÂÈ‡ ÔÈ·ÎÚÓ ÔÈ‡˘ ÏÚÂ 17דהוי כהתחלה בפני עצמה ועל אלו לא נית
לחלל את השבת והיינו דקתני כל צרכי מילה ואפילו ציצי שאי מעכבי חוזר
עליה כל זמ שלא פירש:

ממאי?
עד כא לא קאמר ¯·Ï‡ÚÓ˘È È
· ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Âהת 
משו דלא בעינ "זֶה ֵאלִ י וְ ַאנְ וֵ ה ּו" )שמות טו,ב(,
אבל הכא דבעינ "זֶה ֵאלִ י וְ ַאנְ וֵ ה ּו"  הכי נמי,
דתניא:
"זֶה ֵאלִ י וְ ַאנְ וֵ ה ּו"  התנאה לפניו במצות;
עשה לפניו סוכה נאה ,ולולב נאה,
ושופר נאה ,ציצית נאה,
ספר תורה נאה,
וכתוב בו לשמו בדיו נאה ,בקולמוס נאה,
בלבלר אומ וכורכו בשיראי נאי ;
‡·‡ ˘‡ ÏÂאומר:
"וְ ַאנְ וֵ ה ּו",
הוי דומה לו,
מה הוא חנו ורחו  א 2אתה היה חנו ורחו!?
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אלא אמר ¯· ‡˘:È
הא מני? ¯· ÈÒÂÈ Èהיא,
דתנ )ראש השנה א:ה(:
בי שנראה בעליל ובי שלא נראה בעליל 
מחללי עליו את השבת;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אכח נראה בעליל 
אי מחללי עליו את השבת.
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רש"י

 .¯ÊÂÁ ÂÈ‡ ˘¯ÈÙ ‡˙ Ô‡Ó 18ומשו דפירש חשיב ליה חזרה מילתא לנפשה
והואיל ולא עיכוב מצוה נינהו לא הדר:
 .‰ÊÁ‰ „Ú ÁÒÙ‰ ËÈ˘ÙÓ 19והיינו פירש דתנ במסכת תמיד )פ''ד מ''ב( גבי
הפשיטו שהיה מתחיל מ הרגלי והיה מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה הגיע
לחזה חת ,את הראש ונתנו למי שזכה בו ואח''כ הכרעיי ומירק והפשיט כו'
שמעי' מיניה משהגיע לחזה סילק ידיו מ ההפשט והתחיל להתעסק בניתוח
קצת וגבי עולה דכולה כליל מירק והפשיט ומנתח הידי תחילה אחר הראש
וגבי פסח נמי משהפשיט עד החזה דיכול להוציא אימוריו בלא נימי קורעו
ומוציא מיד והוה ליה פירש מ ההפשט וקאמר רבי ישמעאל שוב אינו גומר
ומפשיט משו דכיו דפירש הויא חזרה מילתא דאתחלתא לנפשה ושלא לצור,
גבוה דומיא דציצי דלא מעכבי :
 .Â‰Â‡Â ÈÏ‡ ‰Ê ÔÈÚ· ‡Ï„ 20דאחר נטילת האימורי אי הידור מצוה ביפוי
בשר אבל יפוי מילה מצוה היא:
 .ÂÏ ‰ÓÂ„ ÈÂ‰ 21ולשו אנוהו אני והוא אעשה עצמו כמותו לדבק בדרכיו:
 .‰‡¯˘ ÔÈ· 22החדש:
 .ÏÈÏÚ· 23בגילוי לכל ויש לדעת שראוהו בית די והקרובי לה ואי צרי,
לרואי חו %לתחו לחלל שבת ולבא ולהעיד לפני ב''ד מחללי :
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ '¯ 24אלמא אע''ג דאיכא מצוה כיו דלאו לצור ,גבוה הוא לא
מחללינ והכא נמי פירש דהוי אתחלתא דחילול כי הכא בלא צור ,גבוה לא
מחללינ :
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שעו

פרק תשעה עשר שבת

ממאי?
דילמא עד כא לא קאמר ¯· ÈÒÂÈ Èהת 
דלא ניתנה שבת לידחות;
אבל הכא דניתנה שבת לידחות 
הכי נמי!?
1

אלא אמרי :ÈÚ„¯‰
¯· Ôדפליגי עליה ד¯· ÈÒÂÈ Èהיא,
דתנ )מנחות יא:ז(:
ארבעה כהני נכנסי :
שני ביד שני סדרי ,ושני ביד שני בזיכי ;
וארבעה מקדימי לפניה:
שני ליטול שני סדרי ,ושני ליטול שני בזיכי ;
המכניסי עומדי בצפו  ,ופניה לדרו;
והמוציאי עומדי בדרו ,ופניה לצפו ;
אלו מושכי ,ואלו מניחי ,
טפחו של זה בצד טפחו של זה ,משו שנאמר )שמות כה,ל(:
"לְ ָפנַי ָּת ִמיד";
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אפילו אלו נוטלי ואלו מניחי 
א 2זה היה תמיד.
2

3

5

4

6

7

8

9

תנו רבנ :
מהלקטי את המילה,
וא לא הילקט  ענוש כרת.
מני?
אמר ¯· :‡‰Î
אומ .
מתקי 2לה ¯· :‡ÙÙ
אומ לימא להו אנא עבדי פלגא דמצוה,
10
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13

רש"י

אתו עבדיתו פלגא דמצוה!?
אלא אמר ¯· :‡ÙÙ
גדול.
מתקי 2לה ¯· ‡˘:È
גדול בהדיא כתיב ביה )בראשית יז,יד(:
"וְ ָע ֵרל זָ ָכר אֲ ׁ ֶשר לֹא יִ ּמ ֹול" !?
14

אלא אמר ¯· ‡˘:È
לעול אומ ,
וכגו דאתא בי השמשות דשבת,
ואמרו ליה :לא מספקת,
ואמר להו :מספקינא;
ועבד ולא איסתפק,
ואישתכח דחבורה הוא דעבד,
וענוש כרת.
15

מוצצין וכו'.
אמר ¯· :‡ÙÙ
האי אומנא דלא מיי  %סכנה הוא,
ועברינ ליה.
פשיטא!
מדקא מחללי עליה שבתא  סכנה הוא!?
מהו דתימא?
האי ד מיפקד פקיד;
קא משמע ל  חבורי מיחבר,
ודומיא דאיספלנית וכמו ,
מה איספלנית וכמו  כי לא עביד  סכנה הוא,
א 2הכא נמי  כי לא עביד  סכנה הוא.
16

17

ונותנין עליה איספלנית.
אמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
איספלניתא דכולהו כיבי 
שב מינאי תרבא ,וחדא קירא.
¯·‡ אמר:
כט
קירא ,וקלבא.
18

 .˙ÂÁ„Ï ˙·˘ ‰˙È ‡Ï 1אפילו בהתחלתה דהא נראה בעליל אבל הכא כיו
שנתנה שבת לדחות להתחיל בה המילה הכי נמי דכי פירש והדר לאו אתחלתא
לנפשה היא והוי כמו שלא פירש וגומר כל מצותו:
 .ÈÒÂÈ È·¯„ ‰ÈÏÚ È‚ÈÏÙ„ Ô·¯ 2גבי לח הפני:
 .ÔÈÒÎ ÌÈ‰Î ‰Ú·¯‡ 3להיכל בשבת לסדור לח הפני:
 .ÌÈ¯„Ò È˘ 4שתי מערכות של לח:
 .ÔÈÎÈÊ· È˘ 5שתי כפות מלאות לבונה כדכתיב )ויקרא כד( ונתת על המערכת
לבונה זכה:
 .ÏÂËÈÏ ÌÈ˘ Ì‰ÈÙÏ ÔÈÓÈ„˜Ó 6מ השלח שני סדרי הישני:
 .ÔÈÎÈÊ· È˘ ÏÂËÈÏ ÌÈ˘Â 7והשלח היה נתו ארכו ממזרח למערב ואלו
עומדי מזה לרוחב השלח בצפו ואלו עומדי לנגדו לדרו ודווקא מכניסי
לצפו דכל צפו עני חשיבות היא כדאמרינ במסכת סוכה )נו (.גבי חילוק לח
הפני למשמרה הנכנסת והיוצאת הנכנסי חולקי בצפו כדי שיראו נכנסי :
 .ÔÈÏËÂ ÂÏ‡ ÂÏÈÙ‡ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ 8תחילה ומסלקי כולה מ השלח ולאחר
שעה מניחי אלו:
 .„ÈÓ˙ ‰Ê Û‡ 9ומה אני מקיי תמיד שלא ילי שלח בלא לח ולרבנ אי
שקלי ושבקי ליה והדר מסדרי לא מיקרי להו תמיד אלא התחלה אחריתי ונמצא
שמתעכב שלח בלא לח וגבי פירש נמי כי הדר אתי מילתא אחריתי היא ולרבי
יוסי דאמר כי שבקי והדר מתחלי נמי תמיד הוא דחדא מילתא הוא הכא נמי
פירש חוזר אע''פ שאי מעכבי דכולה גמר מילתא היא:
 .ÔÈË˜Ï‰Ó 10בציצי המעכבי :
 .ÈÓ 11כרת זו של מי הוא:
 .ÔÓÂ‡ ‡‰Î ·¯ ¯Ó‡ 12ענוש כרת ובשבת קאי שחילל שבת ולא עשה מצוה:

דף קלג:

19

20

רש"י

 .‡‚ÏÙ È„·Ú ‡‡ ‡ÓÈÂ 13כלומר הואיל וכשהתחיל ברשות התחיל וחבורה
שעשה ברשות עשה אמאי חייב נימא להו לכו את וסיימו המלאכה:
 .‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 14בגדול שמל קמיירי ובחול וענוש כרת דקאמר משו
מילה קאמר דעדיי ערל הוא:
 .˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ‡˙‡„ ÔÂ‚ÎÂ 15דכל היו כשר למילה ואמרו ליה לא מספקת
לגמור ביו כהילכתה ותעשה חבורה בשבת בלא מצוה וענוש כרת ומיהו מיתה
ליכא דלא אתרו ביה למיתה ולא קבל עליו התראה וכרת איכא דאתחלה ברשות
לא התחיל ולא ניתנה שבת לדחות אצלו בשעה זו:
 .‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 16מתניתי לא אשמעינ דמחלל שבתא עלה דד מיפקד פקיד
מופקד ועומד ש כנתו בכלי ובמציצה אי חבורה ואי כא איסור תורה ומשו
הכי שרי ולאו משו סכנה ואומנא דלא מיי %בחול לאו סכנתא היא ולא
ליעבריה:
 .¯·ÁÈÓ È¯Â·ÈÁ Ì„„ ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜ 17כשיוצא ע''י מציצה ואפילו הכי שרי
משו סכנה מדקתני במתני' גבי איספלנית וכמו :
 .‡·¯˙ È‡ÈÓ ·˘ 18ז' מנות של חלב:
 .‡¯È˜„ ‡„ÁÂ 19שעוה:
 .‡·Ï˜Â ‡¯È˜ 20רישינא הוא זפת של ע %שמוציאי ממנו שלא ע''י האור והיא
לבנה:
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רבי אליעזר דמילה

שעז

פרק תשעה עשר שבת

דרשה ¯·‡ במחוזא,
קרעינהו בני מניומי אסיא למנייהו.
אמר להו :שבקי לכו חדא,
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
האי מא דמשי אפיה ולא נגיב טובא 
קלד .נקטרו ליה * חספניתא.
מאי תקנתיה?
לימשי טובא במיא דסילקא.

דף קלד.

נות זה בפני עצמו וזה בפני עצמו.

1

2

3

4

לא שחק מערב שבת.
תנו רבנ :
דברי שאי עושי למילה בשבת,
עושי לה ביו טוב 
שוחקי לה כמו  ,וטורפי לה יי ושמ .
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
מאי שנא כמו ביו טוב?
דחזי לקדרה?
יי ושמ חזי נמי בשבת לחולה,
דתניא:
אי טורפי יי ושמ לחולה בשבת;
אמר ¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èמשו ¯·:¯È‡Ó È
א 2טורפי יי ושמ ;
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
פע אחת חש ¯· ¯È‡Ó Èבמעיו,
ובקשנו לטרו 2לו יי ושמ ,
ולא הנחנו;
אמרנו לו :דברי ,יבטלו בחיי?,
אמר לנו:
א 2על פי שאני אומר  כ,,
וחבירי אומרי  כ,,
מימי לא מלאני לבי לעבור על דברי חבירי;
הוא ניהו דמחמיר אנפשיה,
אבל לכולי עלמא  שרי!?
הת  לא בעי ליכא,
הכא  בעי ליכא.
הכא נמי  ניעביד ולא ליל?!,
היינו דקתני )כא (:
5

6

7

8

9

תנו רבנ :
אי מסנני את החרדל במסננת שלו,
ואי ממתקי אותו בגחלת.
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
מאי שנא מהא דתנ )כא כ:ב(:
נותני ביצה במסננת של חרדל?
אמר ליה:
הת  לא מיחזי כבורר,
הכא  מיחזי כבורר.
13

12

14

15

16

ואי ממתקי אותו בגחלת.
והתניא:
ממתקי אותו בגחלת!?
לא קשיא,
כא  בגחלת של מתכת,
כא  בגחלת של ע.%
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
מאי שנא מבישרא אגומרי?
אמר ליה:
הת  לא אפשר,
הכא  אפשר.
17

18

19

אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
מהו לגב ?
אמר ליה :אסור.
מאי שנא מלישה?
אמר ליה:
הת  לא אפשר,
הכא  אפשר.
והא אמרי :ÈÚ„¯‰
גבינה בת יומא מעליא!?
הכי קאמרי 
דאפילו גבינה בת יומא מעליא.
20

21

22

23

10

11

רש"י

 .Â‰ÈÈÓÏ Â‰ÈÚ¯˜ 1שהפסיד לה לגלות רפואה זו:
 .‡„Á ÂÎÏ È˜·˘ 2שלא גיליתי:
 .‡˙ÈÙÒÁ 3פניו מתבקעות ואני אומר שהוא מי שחי שקורי אינייר''א והוא
)בגרב( ובחרס שכתוב בתורה )דברי כח( וחספניתא תרגו של חרס:
 .‡˜ÏÈÒ„ ‡ÈÓ· 4מרק תרדי :
 .‰ÏÂÁÏ ÈÊÁ 5שאי בו סכנה:
 .ÂÏË·È 6דהאי נמי חולה הוא:
 .È¯˘ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ Ï·‡ 7ר''מ וסת מתני' ר''מ ואמאי תנ נות זה בעצמו וזה
בעצמו:
 .Ì˙‰ 8גבי שאר חולי:
 .‡ÎÈÏ ÂÚ· ‡Ï 9לטרפו ולערבו יפה יפה:
 .ÍÏÈÏ ‡ÏÂ 10לא יערבנו כל כ:,

רש"י

 11ומתר .ÂÓˆÚ· ‰ÊÂ ÂÓˆÚ· ‰Ê Ô˙Â È˙˜„ ÂÈÈ‰ %שמערב ואינו לוכ:,
 .Ï„¯Á‰ ˙‡ ÔÈÒÓ ÔÈ‡ 12בי''ט:
 .ÂÏ˘ ˙ÒÓ· 13טעמא מפרש לקמיה דמיחזי כבורר שמשלי ,הסובי שלו:
 .˙ÏÁ‚· Â˙Â‡ ÔÈ˜˙ÓÓ ÔÈ‡Â 14כדר ,שרגילי לכבות לתוכו את הגחלת או אב
ניסוקת:
 .Ï„¯Á Ï˘ ˙ÒÓ· ‰ˆÈ· ÔÈ˙Â 15ומסננה בתוכו לייפות מראיתו:
 .¯¯Â·Î ÈÊÁÈÓ ‡Ï 16שכולה יוצאה דר ,המסננת ואי משתייר ש פסולת:
 .ıÚ Ï˘ ˙ÏÁ‚· 17אסור דשיי ,בה כיבוי לפי שעושה פח גחלת של מתכת לא
שיי ,בה כיבוי דאינו נעשה פח:
 .È¯ÓÂ‚‡ ‡¯˘È·Ó ˘''ÓÂ 18שצולי בי''ט ואע''ג דמכבה:
 .¯˘Ù‡ ‡Ï 19לצלות מאתמול דביומא שביחא טפי אבל חרדל אפשר מאתמול:
 .Ô·‚Ï 20גבינה:
 .‰˘ÈÏÓ ‡˘ È‡Ó 21שלשי פת ביו טוב והאי נמי ללישה דמיא:
 .¯˘Ù‡ ‡Ï 22דפת חמה מעליא טפי הכא אפשר מאתמול:
 .‡ÈÏÚÓ ‡ÓÂÈ ˙· ‡˙È·‚ Û‡ ‡ÓÈ‡ 23וכ''ש דאתמול:
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שעח

דף קלד.

פרק תשעה עשר שבת
דחיי פומיה,
ומיי.%
18

אין עושין לה חלוק כו'.
אמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
האי חלוק דינוקא 
ל
לפניה לסיטרא אבראי,
דילמא מידביק גרדא מיניה,
ואתי לידי כרות שפכה.
אימיה ד‡· ÈÈעבדא כיסתתא לפלגא.
אמר ‡·:ÈÈ
האי ינוקא דלית ליה חלוק 
לייתי בליתא דאית ליה שיפתא,
וליפכיהלא לשיפתא לתתאי,
ועיי 2ליה לעילאי.
1

2

4

3

5

6

19

ואמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
האי ינוקא דלא מנשתיה 
לינפפיה בנפוותא,
ומנשתיה.
20

21

ואמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
האי ינוקא דלא מעוי 
ליתו לסילתיהלג דאימיה,
ולישרקיה עילויה,
ומעוי.
22

23

24

7

ואמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
האי ינוקא דלא ידיע מפקתיה 
לשייפיה מישחא,
ולוקמיה להדי יומא,
והיכא דזיג ליקרעיה בשערתא שתי וערב;
אבל בכלי מתכות  לא,
משו דזרי.2
8

9

10

12

11

13

ואמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
האי ינוקא דקטי 
לייתו לסילתיהלד דאימיה,
ולישרקיה עילויה מקוטנא לאולמא.
ואי אלי 
מאולמא לקוטנא.
25

26

27

ואמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
האי ינוקא דסומק 
דאכתי לא איבלע ביה דמא,
ליתרחו ליה עד דאיבלע ביה דמא,
ולימהלוה.
דירוק 
דאכתילה לא נפל ביה דמיה,
ליתרחו עד דנפל ביה דמיה,
ולימהלוה.
דתניא:
אמר ¯·:Ô˙ È
פע אחת הלכתי לכרכי הי,
28

ואמר ‡· :ÈÈאמרה לי א:
האי ינוקא דלא מיי %
מיקר הוא,לב דקר פומיה;
מאי תקנתיה?
ליתו כסא גומרי,
ולינקטיה ליה להדי פומיה,

29

14

30

15

16

31

17

רש"י

 .È‡ÏÈÚÏ ‰È¯ËÒÏ ‰ÈÙÏ 1לאימרא שבשפת פיה יהפו ,ויקפל למעלה שלא
תהא סמוכה לבשרו מפני שראש מקו חת ,הבגד ש הוא ויוצאי ממנו גרדי
שקורי פיינד'' %ודלמא מדביקא גרדתא מיניה במכה וכשבא להפשיט החלוק
מעל המילה ישמוט ויקרע את ראש הגיד ומשוי ליה כרות שפכה:
 .ÈÈ·‡„ ‰ÈÓÈ‡ 2אומנתו:
 .‡„·Ú 3לתינוקות הבאי לידה לתק מילת :
 .‡‚ÏÙÏ ‡˙˙ÒÈÎ 4דמילה כיס היתה עושה של בגד לפני בתו ,החלוק
ותופרתו מתוכו בתו ,החלוק ומגיע למטה עד חצי החלוק כדי לחו %בי האימרא
ובי המילה:
 .‡˙ÈÏ· È˙ÈÈÏ 5מעט שחק של בגד שיהא בו אימרא לפי שהאימרא מהדקה יפה
בבשר שלא ישמט החלוק מ הגיד:
 .È‡˙˙Ï ‰È˙Ù˘Ï ‰ÈÎÙÈÏÂ 6לתחתית ראש הגיד ית השפה וראש השני החלק
יהא למעלה:
 .È‡ÏÈÚÏ ‰ÈÙÚÏÂ 7אותו ראש העליו החלוק יקפל ויקפול כלפי חו %מפני
הגרדי שלא ידבקו במכה:
 .‰È˙˜ÙÓ ‰È· ÚÈ„È ‡Ï„ 8שאי ניכר בו נקב בית הרעי שש הוצאת זבלו:
 .‡Á˘ÈÓ ‰ÈÙÈÈ˘ÈÏ 9שהשמ מצהיל הבשר:
 .‡ÓÂÈ È„‰Ï ‰ÈÓ˜ÂÏÂ 10נגד השמש:
 .‚ÈÊ„ ‡ÎÈ‰Â 11שצלול כזכוכית בידוע שהחלל כנגדו:
 .‡˙¯Ú˘· 12בראש השעורה שהוא חדוד:
 .ÛÈ¯Ê„ 13מנפחו אינפליי''ר בלע''ז:
 .ıÈÈÓ ‡Ï„ 14שלא יכול לינק:
 .‰ÈÓÂÙ ¯˜„ ‡Â‰ ¯˜ÈÓ 15נצטננו שפתיו ואי בו כח למו %בה :
 .È¯ÓÂ‚„ ‡ÒÎ Â˙ÈÈÏ 16תשטח גחלי על ד 2או על כלי:
 .‰ÈÓÂÙ È„‰Ï ‰Ó˜ÂÏÂ 17ויעמיד אצל פיו:

1

רש"י

 .‰ÈÓÂÙ ÌÈÈÁ„ 18שיתחמ פיו:
 .ıÈÈÓÂ 19וינק:
 .‡˙˘ÈÓ ‡Ï„ 20שאי נשימה ניכרת בו שאי דופק כנגד לבו כדר ,כל אד:
 .‡˙ÂÂÙÈ· ‰ÈÙÙÈÏ 21יניפו עליו בנפה שקורי וא'' :
 .ÈÂÚÓ ‡Ï„ 22אי רוחו נכנס ויוצא יפה אליינ''א בלע''ז:
 .‰ÈÓÈ‡„ ‡˙ÏÈÒ 23שיליא שנולדה עמו:
24
 .‰ÈÏÚ ‰È˜¯˘ÈÏÂיחליקנה על בשרו כמו אישתרוקי אישתריקו )ע''ז מ(:
אשאולדי''ר :
 .ÔÈË˜„ 25שהוא דק:
 .‡ÓÏÂ‡Ï ‡ËÂ˜Ó 26השליא ראשה א' קצר וראשה אחד רחב יחליקוה עליו
מראש הקצר יתחילו וימשוכו לצד הרחב כלומר כ ירחיב זה ויתעבה:
 .ÌÈÏ‡ È‡Â 27ולא מחמת בריאות אלא נפוח לישרקיה עליה מאולמא לקוטנא:
 .˜ÓÂÒ„ 28כל בשרו אדו:
 .‰ÈÓ„ ‰È· ÚÏ·È‡ ‡Ï 29בבשרו דעכשיו כל דמו מצוי בי עור לבשר
וכשמוהלי אותו יוצא כל דמו:
 .‰ÈÏ ÂÁ¯˙ÈÏ 30ימתינו מלמולו:
 .‡Ó„ ‰È· ÏÙ ‡Ï 31לא בא בו ד ומתו ,כ ,חלש הוא ואי בו כח וממהר
לחלוש ולמות:
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שעט

פרק תשעה עשר שבת

ובאת אשה אחתלו לפני,
שמלה בנה ראשו  ומת,
שני  ומת,
שלישי  הביאתו לפני,
ראיתיו שהוא אדו,
לז
הצצתי בו ולא ראיתי בו ד ברית.
לח
אמרתי לה :בתי,
המתיני לו עד שיבלע בו דמו.
המתינה לו,לט ומלה אותו ,וחיה,
והיו קורי אותו נת הבבלי על שמי.
שוב פע אחת הלכתי למדינת קפוטקיא,
ובאת אשה אחת לפני,
שמלה בנה ראשו  ומת,
שני  ומת,
שלישי  הביאתו לפני,
ראיתיו שהוא ירוק,
הצצתי בו ולא ראיתי בו ד ברית.
מ
אמרתי לה :בתי,
המתיני לו עד שיפול בו דמו.
והמתינה לו ,ומלה אותו ,וחיה,
מא
קלד :והיו קורי אותו נת הבבלי על שמי* .

דף קלד:

מרחיצי את הקט 
מג
בי לפני המילה ,בי לאחר המילה,
כיצד?
מזלפי עליו ביד ,אבל לא בכלי.
אמר ¯·‡:
והא מרחיצי קתני!?
אלא אמר ¯·‡ :הכי קתני 
מרחיצי את הקט ,
בי מלפני מילה ,בי לאחר המילה,
ביו הראשו  כדרכו,
וביו השלישי שחל להיות בשבת  מזלפי עליו ביד,
אבל לא בכלי;
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מרחיצי את הקט ביו השלישי שחל להיות בשבת,
שנאמר )בראשית לד,כה(:
ישי ִּב ְה ֹיו ָתם ּכֹאֲ ִבים".
"וַ יְ ִהי ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ

משנה )ג(:
מרחיצי את הקט ,
בי לפני המילה ,בי מב לאחר המילה,
ומזלפי עליו ביד אבל לא בכלי;
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מרחיצי את הקט ביו השלישי שחל להיות בשבת,
שנאמר )בראשית לד,כה(:
ישי ִּב ְה ֹיו ָתם ּכֹאֲ ִבים".
"וַ יְ ִהי ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ

תניא כוותיה ד¯·‡:
מרחיצי הקט בי לפני מילה בי לאחר מילה,
ביו ראשו  כדרכו,
וביו השלישי שחל להיות בשבת  מזלפי עליו ביד;
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מרחיצי את הקט ביו השלישי שחל להיות בשבת,
וא 2על פי שאי ראיה לדבר  זכר לדבר,
שנאמר )ש(:
ישי ִּב ְה ֹיו ָתם ּכֹאֲ ִבים".
"וַ יְ ִהי ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְשלִ ׁ ִ
וכשה מזלפי 
אי מזלפי  לא בכוס ,ולא בקערה ,ולא בכלי,
אלא ביד.
אתא ל˙‡ ˜.‡Ó

ספק ואנדרוגינוס 
אי מחללי עליו את השבת;
ו¯· ‰„Â‰È Èמתיר באנדרוגינוס.

מאי א 2על פי שאי ראיה לדבר זכר לדבר?
משו דגדול  לא סליק בישרא הייא,
קט  סליק ביה בישרא הייא.

גמרא:
והא אמרת רישא מרחיצי !?
¯·  ‰„Â‰Èו¯· ‰Â·‡ ¯· ‰דאמרי תרוייהו:
כיצד תני;

ההוא דאתא לקמיה ד¯·‡,
אורי ליה כשמעתיה.
איחלש ¯·‡.
אמר אנא בהדי תרגומאמד דסבי למה לי?

2

3

4

8

9

10

5

6

7

11

12

1

רש"י
רש"י

 .ÌÈ‰ ÈÎ¯ÎÏ 1ה''ג ראיתיו שהיה ירוק הצצתי בו ולא היה בו ד ברית תרתי
לגריעותא חדא דאי מהיל ליה לא נפק מיניה דמא והטפת ד ברית מצוה
כדכתיב )זכריה ט( ג את בד ברית ,ועוד דמסוכ הוא ומשו חולשא שלא נוצר
בו עדיי ד:
 .ÂÈÏÚ ÔÈÙÏÊÓÂ :'È˙Ó 2את החמי :
 .„È· 3אבל לא בכלי ובגמ' פרי ,הא אמרת רישא מרחיצי דמשמע כדרכו והדר
תני אפילו לזל 2עליו בכלי אסור:
 .˜ÙÒ 4כגו ספק ב ח' חדשי ]וספק ב ט'[ דהוא כאב בעלמא ואי מילתו
דוחה שבת )וספק ב ט'(:
 .ÒÂÈ‚Â¯„‡· ¯È˙Ó ‰„Â‰È '¯ 5דאיתרבי מקראי כדמפרש בגמ' לקמ :
 .ÔÈˆÈÁ¯Ó ‡˘È¯ ˙¯Ó‡ ‡‰Â :'Ó‚ 6ואפילו כדרכו:

 .È˙˜ „ˆÈÎ 7מרחיצי דרישא לאו כדרכו הוא דתנא סיפא לפרושי כיצד
מרחיצי כגו לזל 2ביד ואפילו ביו ראשו :
 .'ÂÎ ‡·¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È˙ 8ה''ג ביו השלישי מזלפי עליו ביד ולא גרסינ אבל
לא בכלי:
 .˜''˙Ï Ô‡˙‡ 9ה ,סיפא תנא קמא אמרה דאילו ר''א אפילו הרחצה כדרכו
שרי:
 .‡ÈÈ‰ ‡¯˘È· ˜ÈÏÒ ‡Ï ÏÂ„‚„ ÌÂ˘Ó 10היינו טעמא דמעשה שכ לאו ראיה
גמורה היא משו דגדול אי מכה שבבשרו מעלה ארוכה מהר אבל קט נתרפא
מידי סכנתו מהר:
 .‰È˙ÚÓ˘Î ‰ÈÏ È¯Â‡ 11התיר לו הרחיצה כדרכו ביו ראשו שחל להיות
בשבת:
 .˘ÏÁÈ‡ 12נעשה חולה והיה דואג שמא על כ ,נענש:
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שפ

פרק תשעה עשר שבת

אמרו ליה ¯· Ôל¯·‡:
והתניא כוותיה דמר!?
אמר להו:
מתניתי כוותייהו דיקא.
ממאי? מדקאמר )כא (:
¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
מרחיצי את הקט ביו השלישי שחל להיות בשבת;
אי אמרת בשלמא ˙‡ ˜ ‡Óמזלפי קאמר 
היינו דקאמר ליה ¯· :‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èמרחיצי ;
אלא אי אמרת ˙‡ ˜ ‡Ó
מו
מרחיצי ביו הראשו ,מה ומזלפי ביו השלישי קאמר 
האי ¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאומר :מרחיצי ?
א 2מרחיצי מיבעי ליה!
2

3

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
הלכה כ¯·.‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
הוו בה במערבא:
הרחצת כל גופו,
או הרחצת מילה?
אמר להו ההוא מרבנ  ,ו¯· ·˜ÚÈ Èשמיה:
מסתברא הרחצת כל גופו,
דאי סלקא דעת ,הרחצת מילה 
מי גרע מחמי על גבי מכה,
דאמר ¯·:
אי מונעי חמי ושמ מעל גבי מכה בשבת.
מתקי 2לה ¯· :ÛÒÂÈ
ולא שני ל ,בי חמי שהוחמו בשבת,
לחמי שהוחמו מערב שבת!?
מתקי 2לה ¯· „:ÈÓÈ
וממאי דהכא בחמי שהוחמו בשבת פליגי,
דילמא בחמי שהוחמו בערב שבת פליגי!?
אמר ‡·:ÈÈ
אנא בעאי דאישני ליה,
וקד ושני ליה ¯· :ÛÒÂÈ
4

5

6

7

8

דף קלד:

מפני שסכנה הוא לו.
איתמר נמי:
כי אתא ¯· ÔÈאמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯·,¯ÊÚÏ‡ È
ואמרי לה אמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ¯·,‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È
בי בחמי שהוחמו בשבת,
בי בחמי שהוחמו מערב שבת,
בי הרחצת כל גופו ,בי הרחצת מילה,
מפני שסכנה היא לו.
גופא:
אמר ¯·:
אי מונעי חמי ושמ מעל גבי מכה בשבת;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
נות חו %למכה ,ושותת ויורד למכה.
מיתיבי:
אי נותני שמ וחמי על גבי מו,,
לית על גבי מכה בשבת!?
הת משו סחיטה.
9

תא שמע:
אי נותני חמי ושמ על גבי מו ,שעל גבי מכה בשבת!?
הת נמי משו סחיטה.
תניא כוותיה ד˘:Ï‡ÂÓ
אי נותני חמי ושמ על גבי מכה בשבת,
אבל נותני חו %למכה ,ושותת ויורד למכה.
תנו רבנ :
נותני על גבי המכה מו ,יבש וספוג יבש,
אבל לא גמי יבש ולא כתיתי יבשי .
קשיא כתיתי אכתיתי !?
לא קשיא,
הא  בחדתי,
הא  בעתיקי.
אמר ‡·:ÈÈ
שמע מינה  הני כתיתי מסו.
10

11

12

13

14

רש"י

 .ÈÏ ‰ÓÏ È·Ò„ ‡ÓÈ‚¯˙ È„‰· ¯Ó‡ 1מה היה לי לחלוק כנגד זקני הללו רב
יהודה ורבה בר אבוה שפירשו שאסור להרחי:%
 .ÔÈÙÏÊÓ ˜''˙ ‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 2ביו ראשו קאמר ולא איירי בהרחצה כלל
אלא בזילו 2היינו דאתא ר''א ב עזריה ופליג ואמר מרחיצי :
 .˙¯Ó‡ È‡ ‡Ï‡ 3תנא קמא נמי מרחיצי אמר בשני הימי ולא פליג ר''א אלא
איו שלישי דקאמר ת''ק מזלפי א 2מרחיצי ביו השלישי מיבעי ליה:
 .‰· ÂÂ‰ 4דייקי בה:
 .‰ÎÓ È·‚ ÏÚ ÔÈÓÁÓ Ú¯‚ ÈÓ ‰ÏÈÓ ˙ˆÁ¯‰ „''Ò È‡„ 5דשרי והכא אסרי רבנ
בשלישי )לגמרי(:
 .'ÂÎ È˘ ‡ÏÂ 6והכא גבי מילה בהוחמו בשבת עסקינ הלכ ,בשלישי דליכא
סכנתא לא:
 .‰ÈÏ È˘È‡„ È‡Ú· ‡‡ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 7אני הייתי רוצה לתר %אתקפתא זו כדשני
ליה רב יוס 2מפני שסכנה היא לו:
 .‰ÈÏ ‡ÈÈ˘Â ÛÒÂÈ ·¯ Ì„˜Â 8דודאי מתניתי חמי שהוחמו בשבת נמי שרי
בימי הראשוני ולר''א א 2בשלישי מפני שמניעת חמי סכנה היא לו:

ספק ואנדרוגינוס כו'.
רש"י

 .'ÂÎ ÔÈ˙Â ÔÈ‡ 9קס''ד גזרה משו שחיקת סמני כשמואל דטעמיה משו הכי
הוא והיינו דקאמר אבל נות חו %למכה דלא מוכחא מילתא דלרפואה:
 .˘·È ‚ÂÙÒÂ ˘·È ÍÂÓ 10דלאו לרפואה היא אלא שלא ישרטו בגדיו הקשי
מכתו:
 .˘·È ÈÓ‚Â ÌÈ˘È·È ÔÈ˙È˙Î ‡Ï Ï·‡ 11חתיכות בגדי דקות משו דמסו וגזרו
משו שחיקת סמני :
 .ÔÈ˙È˙Î‡ ÔÈ˙È˙Î ‡È˘˜ 12רישא שרי מו ,יבש דהיינו כתיתי וסיפא אסר
כתיתי :
 .È˙„Á 13חדשי שלא היו על גבי מכה מעול מסו עתיקי לא מסו:
 14ה''ג ˘:ÂÒÓ ÔÈ˙È˙Î È‰ ‰ÈÓ ÚÓ
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שפא

פרק תשעה עשר שבת

תנו רבנ :
תו" )ויקרא יב,ג(,
" ָע ְרלָ ֹ
תו" ודאי דוחה את השבת* ,
קלהָ " .ע ְרלָ ֹ
ולא ספק דוחה את השבת.
תו" ודאי דוחה את השבת,
" ָע ְרלָ ֹ
ולא אנדרוגינוס דוחה את השבת;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אנדרוגינוס  דוחה את השבת ,וענוש כרת.
תו" ודאי דוחה את השבת,
" ָע ְרלָ ֹ
ולא נולד בי השמשות דוחה את השבת.
תו" ודאי דוחה את השבת,
" ָע ְרלָ ֹ
ולא נולד כשהוא מהול דוחה את השבת;
ש· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :צרי ,להטי 2ממנו ד ברית;
מז
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :אינו צרי ,להטי 2ממנו ד ברית;
אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
לא נחלקו · È‡Ó˘ ˙Èו·ÏÏ‰ ˙È
על נולד כשהוא מהול שצרי ,להטי 2ממנו ד ברית,
עלמח מה נחלקו? על גר שנתגייר כשהוא מהול,
ש· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :צרי ,להטי 2ממנו ד ברית,
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :אינו צרי ,להטי 2ממנו ד ברית.
1

2

3

5

4

6

דף קלה.

¯· ‡„‡ ·¯ ‡ ‰·‰אתילידי ליה ההוא ינוקא כשהוא מהול,
אהדריה אתליסר מהולאי,
עד דשוייה כרות שפכה.
אמר :תיתי לי דעברי אד¯·.
אמר ליה ¯· :ÔÓÁ
נ
ואד˘ Ï‡ÂÓלא עבר מר?
אימר דאמר ˘ Ï‡ÂÓבחול ,בשבת מי אמר!?
והואנא סבר  ודאי ערלה כבושה היא,
דאיתמר:
¯· ‰אמר :חיישינ שמא ערלה כבושה היא;
¯·  ÛÒÂÈאמר :ודאי ערלה כבושה היא.
10

11

12

13

14

15

16

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
מנא אמינא לה?
דתניא:
¯· ¯Ù˜‰ ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
לא נחלקו · È‡Ó˘ ˙Èו·ÏÏ‰ ˙È
על נולד כשהוא מהול  שצרי ,להטי 2ממנו ד ברית,
על מה נחלקו? לחלל עליו את השבת,
ש·˙Èנב ˘ È‡Óאומרי :מחללי עליו את השבת,
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :אי מחללי עליו את השבת;
לאו מכלל ד˙‡ ˜ ‡Óסבר מחללי עליו את השבת!
ודילמא 
˙‡ ˜  ‡Óדברי הכל אי מחללי קאמר?
א כ ,
¯· ¯Ù˜‰ ¯ÊÚÈÏ‡ Èטעמייהונג ד· È‡Ó˘ ˙Èאתא לאשמעינ !?
דילמא הכי קאמר 
לא נחלקו · È‡Ó˘ ˙Èו· ÏÏ‰ ˙Èבדבר זה.
17

אמר מר:
ולא ספק דוחה את השבת.
לאתויי מאי?
לאתויי הא דתנו רבנ :
ב שבעה  מחללי עליו את השבת;
וב שמנה  אי מחללי עליו את השבת;
ספק ב שבעה ספק ב שמנה  אי מחללי עליו את השבת;
ב שמנה מט הרי הוא כאב  ,ואסור לטלטלו,
אבל אמו שוחה ומניקתו מפני הסכנה.
7

8

איתמר:
¯· אמר :הלכה כ˙‡ ˜;‡Ó
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :הלכה כ¯·.¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È

18

אמר ¯·‰נד אמר ¯· ‡:ÈÒ
כל שאמו טמאה לידה  נימול לשמנה,
1

נה

9

רש"י

 .˙·˘‰ ‰ÁÂ„ È‡„Â Â˙Ï¯Ú 1דבהאי קרא וביו השמיני דילפינ מיניה אפילו
בשבת כתיב בסיפיה ערלתו דמשמע מיעוטא ערלתו של זה ולא אחר ולמעוטי
ספק אתא:
 .ÒÂÈ‚Â¯„‡ 2ספק הוא ונולד בי השמשות נמי ספק זמנו הוא ספק אינו זמנו
וכ נולד מהול ספק שמא ערלה כבושה היא העור דבוק בבשר ולקמיה פרי,
ספק קמא לאתויי מאי הואיל ותני כל הני ספיקי:
 .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 3לקמיה ילי 2מילתיה:
 .'ÂÎ ÛÈË‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘''·˘ 4ואפילו הכי מודו דשבת לא דחי:
 .ÛÈË‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ 5חיישינ שמא ערלה כבושה היא:
 .¯‚ ÏÚ 6דליכא שו ספק ערלה כגו ערבי מהול:
 .ÂÈÏÚ ÔÈÏÏÁÓ ÔÈ‡ 'Á Ô· 7שהרי כמת הוא ואי מילתו מצוה ואי קשיא א''כ
לאו חילול הוא שהרי הוא כמחת ,בבשר מת לקמ נמי מוקי האי חילול
במכשירי מילה ואליבא דר' אליעזר:
 .‰ÎÒ‰ ÈÙÓ 8מפני שחלב הרבה בדדיה ומביאה לידי חולי:
 .˜''˙Î 9אליבא דב''ה דאמר א''צ להטי 2ממנו ד ברית:

רש"י

 .È‡ÏÂ‰Ó ¯ÒÈÏ˙‡ ‰È¯„‰‡ 10שיטיפו ממנו ד ברית ולא רצו משו דשבת
הואי ואפילו לב''ש ספק הוא ואי מחללי :
 .‰ÎÙ˘ ˙Â¯Î ‰ÈÂÂ˘„ „Ú 11והוא עצמו מלו ועשאו כרות שפכה שחת ,מ
הגיד:
 .·¯„‡ 12דאמר א''צ להטי:2
 .¯Ó‡ ÈÓ ˙·˘· 13הא ספיקא הוא:
 .¯·Ò ‡Â‰Â 14רב אדא סבר דודאי ערלה כבושה היא ומחללינ :
 .ÔÈ˘ÈÈÁ 15הא דאמר ר''ש ב אלעזר לדברי הכל צרי ,להטי 2אספיקא קאמר
ובחול שמא ערלה כבושה היא ולעני שבת נמי ודאי לא מחללינ :
 .‡È‰ ‰˘Â·Î ‰Ï¯Ú È‡„Â 16ומחללינ :
 .˜''˙„ ÏÏÎÓ Â‡Ï 17דר' אליעזר הקפר סבר דברי הכל מחללי ואנא דאמרי
כוותיה:
 18ה''ג È·¯ Î''‡ ÔÈÏÏÁÓ ÔÈ‡ ÏÎ‰ È¯·„ ¯·Ò ˜''˙„ ÏÏÎÓ ‡ÓÏÈ„ È‡ÓÓÂ
‡ .'ÂÎ ÔÈÚÓ˘‡Ï ‡˙‡ ˘''·„ ‡ÓÚË ¯ÊÚÈÏא''כ דתנא לעיל מיניה אמר דברי
הכל אי מחללי ר' אליעזר הקפר דאתא לאיפלוגי ולמימר דלאו דברי הכל הוא
דהא לב''ש מחללי מאי רבותא אשמעינ דב''ש פליגי בה הא ב''ש במקו ב''ה
אינה משנה ומשנינ דילמא הכי קאמר ר' אליעזר לת''ק דאמר בשבת לדברי הכל
אי מחללי ופלוגתייהו בחול דלב''ה א''צ להטי 2ממנו ד ברית הא ליתא דלא
נחלקו בדבר זה אלא ודאי צרי ,ובשבת הוא דפליגי וטעמא דב''ה אתא
לאשמעינ דבחול צרי ,ולאפוקי מת''ק דאמר לב''ה לא צרי:,
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שפב

פרק תשעה עשר שבת

וכל שאי אמו טמאה לידה  אי נימול לשמנה,
שנאמר )ויקרא יב,בג(:
יע וְ יָלְ ָדה זָ ָכר וְ ָט ְמ ָאה" וגו',
" ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי ַתזְ ִר ַ
תו".
שר ָע ְרלָ ֹ
" ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמ ֹול ְּב ַ ׂ
אמר ליה ‡·:ÈÈ
דורות הראשוני יוכיחו,
שאי אמו טמאה לידה  ונימול לשמנה!?
קלה :אמר ליה :נתנה תורה * ,ונתחדשה הלכה.
איני? והא איתמר:
יוצא דופ ומי שיש לו שתי ערלות,
¯·  ‡Â‰ו‡ÈÈÁנו ·¯ ¯·,
חד אמר :מחללי עליו את השבת;
וחד אמר :אי מחללי ;
עד כא לא פליגי אלא לחלל עליו את השבת,
אבל לשמנה  ודאי מהלינ ליה!?
הא בהא תליא.
2

3

5

4

6

7

כתנאי:
יש יליד בית שנימול לאחד,
ויש יליד בית שנימול לשמנה;
יש מקנת כס 2שנימול לאחד,
ויש מקנת כס 2שנימול לשמנה;
יש מקנת כס 2שנימול לאחד,
נז
ויש מקנת כס 2שנימול לשמנה,
כיצד?
8

דף קלה:

לקח שפחה מעוברת ,ואחר כ ,ילדה 
נט
זהו מקנת כס 2שנימולנח לשמנה;
לקח שפחה וולדה עמה 
זו היא מקנת כס 2שנימול לאחד;
ויש יליד בית שנימול לשמנה,
כיצד?
לקח שפחה ונתעברה אצלו ,וילדה 
זהו יליד בית שנימולס לשמנה;
¯·Èסא  ‡ÓÁאומר:
ילדה ואחר כ ,הטבילה 
זהו יליד בית שנימול לאחד;
הטבילה ואחר כ ,ילדה 
זהו יליד בית שנימולסב לשמנה;
ו˙‡ ˜ ‡Óלא שני ליה 
בי הטבילה ואחר כ ,ילדה,
בי ילדה ואחר כ ,הטבילה,
דא 2על גב דאי אמו טמאה לידה 
נימול לשמנה.
10

11

אמר ¯·‡:
בשלמא ל¯· ‡ÓÁ È
משכחת לה יליד בית נימול לאחד,
יליד בית נימול לשמנה,
מקנת כס 2נימול לאחד,
ומקנת כס 2נימול לשמנה,
ילדה ואחר כ ,הטבילה 
זהו יליד בית שנימול לאחד,
הטבילה ואחר כ ,ילדה 
זהו יליד בית שנימול לשמנה;
מקנת כס 2נימול לשמנה 
כגו שלקח שפחה מעוברת והטבילה ואחר כ ,ילדה;
מקנת כס 2נימול לאחד 
כגו שלקח זה שפחה וזה עוברה;
12

13

9

רש"י

 .‰„ÈÏ ‰‡ÓË ÂÓ‡ ÔÈ‡˘ ÏÎ 1כגו יוצא דופ ונכרית שילדה ולמחר נתגיירה
אי בנה ממתי עד שמנה אלא נימול מיד:
 .ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙Â¯Â„ 2מאברה עד מת תורה שנתנה מילה ולא נהגו טומאה:
 .‰ÎÏ‰ ‰˘„Á˙Â 3דמי שאמו טמאה לידה נימול בח' ולא אחר:
 .ÔÙÂ„ ‡ˆÂÈ 4שנקרעת אמו:
 .˙ÂÏ¯Ú È˙˘ 5שני עורות זה על זה ואמרי לה שני גידי :
 .ÔÈÏ‰Ó È‡„Â ‰Ó˘Ï Ï·‡ 6ואע''ג דיוצא דופ אי אמו טמאה .לידה:
 .‡ÈÏ˙ ‡‰· ‡‰ 7וחילול שבת תלי במילה לח' דמי שנימול לח' דוחה שבת ומי
שאינו נימול לח' אינו דוחה השבת דכי כתיב וביו השמיני דילפינ מיניה
ואפילו בשבת בנימול לח' כתיב:
 .È‡˙Î 8הא דרב אסי:
 È‡Á‡ ·¯„ ˙Â˙Ï‡˘· ‡˙ÏÈÓ ‡‰ ‚''‰ 9כיצד לקח שפחה ואחר כ ,ילדה זהו
מקנת כס 2שנימול לשמונה לקח שפחה וולדה עמה זהו מקנת כס 2שנימול
לאחד לקח שפחה ונתעברה אצלו וילדה זהו יליד בית שנימול לח' רבי חמא
אומר הטבילה ואחר כ ,ילדה זהו יליד בית שנימול לח' ילדה ואח''כ הטבילה
זהו יליד בית שנימול לא' בשלמא לר' חמא משכחת לה יליד בית כדקתני מקנת
כס 2שנימול לשמנה כגו שלקח שפחה ואחר כ ,ילדה נימול לא' נמי כגו
שלקח שפחה וולדה עמה אלא לת''ק כו' ובספרי שלנו כתיב נימול לאחד נמי
כגו שלקח זה שפחה וזה עוברה ונראה בעיני דהא דלא גריס בשאלתות כגו
שלקח זה שפחה וזה עוברה משו דקשיא ליה מאי דוחקיה לאוקמיה בשני
לקוחות ולשנויי גירסא דסיפא מרישא דקתני לקח שפחה וולדה זהו מקנת כס2
שנימול לא' יש יליד בית שנימול לא' דתרי קראי כתיבי ביליד בית ומקנת כס2
חד כתיב ביה ח' וחד לא כתיב ביה ח' )בראשית יז( המול ימול יליד בית ,ומקנת
כספ ,ולא מפרש ביה לח' ימי וכתיב )ש( וב שמונת ימי ימול לכ כל זכר
לדורותיכ יליד בית ומקנת כס 2ומסתברא דהאי דמפרש ביה לשמנה היינו
היכא דדמי לישראל מעליא שנולד בביתו של ישראל משקנאו דדומיא דלכ
בעינ דכתיב בההוא קרא ימול לכ כל זכר והדר יליד בית ומקנת כס 2הלכ,
לקח שפחה מעוברת וילדה הרי זה מקנת כס 2דגו 2של הוא במעי אמו וקנאו
שנימול לח' דדומיא דלכ הוא שנולד ברשותו של ישראל לקח שפחה וולדה
עמה שכבר ילדתו ואע''פ שלא עברו עליו ח' ללידתו מלו .מיד כדכתיב המול

רש"י

ימול וגו' דלאו דומיא דלכ הוא לקח שפחה ונתעברה אצלו לא הוי עובר מקנת
כס 2אלא יליד בית שנימול לח' דדומיא דלכ הוא ולקמיה מפרש יליד בית
שנימול לאחד אליבא דת''ק:
 .¯ÓÂ‡ ‡ÓÁ È·¯ 10הטבילה לש עבדות וחלה עליה ש תורת שפחת ישראל
דנתחייבה בכל מצות שהאשה חייבת בה והויא טמאה לידה זהו יליד בית
שנימול לח':
 .„Á‡Ï ÏÂÓÈ˘ ˙È· „ÈÏÈ Â‰Ê ‰ÏÈ·Ë‰Â ‰„ÏÈ 11דכל שאי אמו טמאה לידה
אי ממתיני לו לח' כרב אסי:
 .‡ÓÁ È·¯Ï ‡ÓÏ˘· 12דשני בי הטבילה ואחר כ ,ילדה לילדה ואח''כ
הטבילה:
 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó 13כולהו יליד בית נימול לאחד ילדה ואח''כ הטבילה יליד בית
נימול לח' הטבילה ואח''כ ילדה ושניה בשנתעברה אצלו דלא הוי מקנת כס.2
מקנת כס 2נימול לח' כגו שלקח שפחה מעוברת וילדה לאחר שהטבילה .מקנת
כס 2הנימול לא' כגו שלקח זה שפחה וזה עוברה דכיו דאי לבעל העובר חלק
באמו לאו דומיא דלכ הוא ה''ה נמי דמצי לפלוגי במקנת כס 2בי ילדה ואחר
כ ,הטבילה בי הטבילה ואחר כ ,ילדה ולמימר מקנת כס 2נימול לא' כגו
שלקח שפחה מעוברת ועוברה וילדה ואחר כ ,הטבילה אלא רבותא אשמעינ
דאפילו בהטבילה ואח''כ ילדה משכחת לה והא דשני מקנת כס 2נימול לא'
לרבו חמא מלת''ק ולא אמר כגו שלקח שפחה וולדה עמה משו דא כ ילדה
קוד טבילה היא ומאי איריא נולד קוד שלקחה אפילו נולד משלקחה נמי לרבי
חמא נימול לא':
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שפג

פרק תשעה עשר שבת

אלא ל˙‡ ˜ ‡Ó
בשלמא כולהו משכחת להו,
אלא יליד בית נימול לאחד 
היכי משכחת לה!?
אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
בלוקח שפחה לעוברה.
הניחא למא דאמר:
קני פירות לאו כקני הגו 2דמי;
אלא למא דאמר:
קני פירות כקני הגו 2דמי 
מאי איכא למימר!?
אמר ¯· :‡È˘¯˘Ó
בלוקח שפחה על מנת שלא להטבילה.
1

דף קלו.

אמר :‡È·¯„ ‰È¯· ¯Ó
אנא ו¯·  ‰È¯ÎÊ ¯· ÈÓÂÁתרגימנא:
מימהיל  הכי נמי מהלינ ליה,
לא נצרכה אלא למכשירי מילה,
ואליבא ד¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
11

2

3

4

תניא:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
כל ששהה שלשי יו באד  אינו נפל,
שנאמר )במדבר יח,טז(ּ " :ו ְפד ּויָו ִמ ּ ֶבן ח ֶֹד ׁש ִּת ְפ ֶּדה";
שמנת ימי בבהמה  אינו נפל,
שנאמר )ויקרא כב,כז(:
" ּו ִמי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה י ֵָרצֶ ה לְ ָק ְר ַּבן" וגו'.
הא לא שהה 
ספיקא הוי* ,
מימהל היכי מהלינ ליה!?
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
מלי אותו ממה נפש,,
א חי הוא  שפיר קא מהיל,
וא לאו  מחת ,בבשר הוא.
ואלא הא דתניא:
ספק ב שבעה ספק ב שמנה 
אי מחללי עליו את השבת,
אמאי?
נימהליה ממה נפש!,
א חי הוא  שפיר קא מהיל,
וא לאו  מחת ,בבשר הוא!?
5

6

7

קלו.

8

9

10

אמר ‡·:ÈÈ
כתנאי:
12

"וְ ִכי יָמ ּות ִמן ַה ְּב ֵה ָמה,

אֲ ׁ ֶשר ִהיא לָ ֶכם לְ ָא ְכלָ ה" )ויקרא יא,לט(,
להביא ב שמנה שאי שחיטתו מטהרתו;
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאומרי:
שחיטתו מטהרתו;
מאי לאו בהא קא מיפלגי 
דמר סבר  חי הוא,
ומר סבר  מת הוא?
אמר ¯·‡ :אי הכי 
אדמיפלגי לעני טומאה וטהרה,
ליפלגי לעני אכילה!?
אלא 
דכולי עלמא  מת הוא,
ו¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èסברי 
כטרפה;
טרפה ,לאו א 2על גב דמתה היא 
שחיטתה מטהרתה,
הכא נמי  לא שנא;
ו¯·  Ôלא דמי לטרפה,
טרפה  היתה לה שעת הכושר,
האי  לא היתה לה שעת הכושר.
וכי תימא  טרפה מבט מאי איכא למימר;
הת  יש במינה שחיטה,
הכא  אי במינה שחיטה.
13

14

15

16

17

איבעיא להו:
מי פליגי ¯· Ôעליה ד¯·,Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
18

רש"י
רש"י

 .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ '‡Ï ÏÂÓÈ ˙È· „ÈÏÈ ‡Ï‡ 1הא ודאי דומיא דלכ הוא הואיל
ולאו בטומאת לידה תליא לדידיה:
 .‰¯·ÂÚÏ ‰ÁÙ˘ Á˜ÂÏ· 2ואפילו מישראל דהוי' טמאה לידה שכבר טבלה לאו
דומיא דלכ הוא הואיל ואי לו חלק באמו:
 .'ÂÎ ‡ÁÈ‰ 3פלוגתא דר''ל ורבי יוחנ בבבא בתרא )קלו:(.
 .‰ÏÈ·Ë‰Ï ‡Ï˘ ˙Ó ÏÚ ‰Á˜Ï˘ 4דלא שייכא בה תורת חיובא דמצות כלל
דלאו דומיא דלכ הוא אבל לטומאת לידה לא חיישינ בילדה ואח''כ הטבילה:
 .ÂÈÂ„ÙÂ 5בבכור אד כתיב:
 .˘„Á Ô·Ó 6מדתלי בהכי שמע מינה עכשיו נתברר שהוא ב קיימא ולא קוד
לכ :
 .‰‰˘ ‡Ï ‡‰ 7שלשי יו באד ובבהמה ח' ימי ספיקא הוי תלמודא^ פרי,
עלה:
 .ÔÈÏ‰Ó ÈÎÈ‰ Ï‰ÓÈÓ 8שו קט ביו השמיני בשבת דילמא נפל הוא ולא חזי
למול ועושה חבורה שלא לש מצוה:
 .‡Â‰ ÈÁ Ì‡ 9כלומר א כלו לו חדשיו שפיר קא מהיל:
 .¯˘·· Í˙ÁÓ 10שחוטה הוא ולא חבורה היא:

 .‰Î¯ˆ ‡Ï 11הא דקתני אי מחללי אלא לעני מכשירי מילה לרבי אליעזר
דאמר דחו שבת ה''מ דקי ליה בגויה שכלו לו חדשיו שעברו ט' חדשי
מששמשה עד שילדתו ולא שמשה כל ימי עיבורה אבל ספק אי מכשיריו דוחי
דילמא לאו בר מימהל הוא ומחלל שבת בעשותו פחמי וברזל:
 .È‡˙Î 12נפל גמור א חשוב כמת כדקאמר רב אדא בר אהבה דאינו אלא
מחת ,בבשר או לא והויא חבורה:
 .'Á Ô· ‡È·‰Ï ‰ÏÎ‡Ï 13דכוליה קרא דריש ליה בתורת כהני מ הבהמה
מקצת בהמה מטמאה ומקצת אינה מטמאה פרט לטרפה ששחטה ומדממעיט
טרפה ששחטה מכלל דבטהורה קאי אשר היא לכ להביא בהמה טמאה לפי
שפרשה ראשונה דכתיב בה לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסה ואיננה מעלת
גרה וגו' מוקי לה הת באבר מ החי הכתוב מדבר ופרשה זו במתה ודאי לאכלה
להביא ב ח' חדשי שא 2שחיטתו מיתה ומטמאה:
 .‡Â‰ ÈÁ ¯·Ò ¯Ó 14לפיכ ,שחיטתו מטהרתו:
 .‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ 15אי מותר באכילה בשחיטתו א לאו:
 .‰Ù¯Ë 16שחיטתה מטהרתה מלטמא כדפרישית:
 .¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘ ‰Ï ‰˙È‰ 17לישחט וליטהר קוד שנטרפה:
 .È‚ÈÏÙ ÈÓ 18למישרי ולד של בהמה בתו ,ח' ימי:
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או לא?
א תמצי לומר פליגי 
הלכה כמותו,
או אי הלכה כמותו?

דף קלו:

השתא  לא אכלינ מיניה!?
אלא,
כשפיהק ומת  דברי הכל מת הוא,
כי פליגי  בנפל מ הגג ואכלו ארי;
מר סבר  מת הוא,
ומר סבר  חי הוא.

תא שמע:
עגל שנולד ביו טוב  שוחטי אותו ביו טוב.
הכא במאי עסקינ ?
דקי ליה בגוויה שכלו לו חדשיו.
1

·¯ ÛÒÂÈ ¯· ÈÓÈ„ ·¯„ ‰Èאתיליד ליה ההוא ינוקא,
בגו תלתי יומי שכיב;
יתיב קמתאביל עילויה.
אמר ליה אבוה :צוורוניתא קבעית למיכל!?
אמר ליה :קי לי ביה שכלו לו חדשיו.
8

תא שמע:
ושוי שא נולד הוא ומומו עמו 
שזה מ המוכ .
הכא נמי 
שכלו לו חדשיו.
תא שמע:
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה כ¯·,Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
הלכה ,מכלל דפליגי;
שמע מינה.

9

2

10

¯· ‡˘ Èאיקלע בי ¯· ,‡‰Î
איתרע ביה מילתא בגו תלתי יומי .
חזייה דיתיב וקא מתאבל עילויה,
אמר ליה:
לא סבר ליה מר להא דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה כ¯·?Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
אמר ליה :קי לי בגויה שכלו לו חדשיו.
11

אמר ‡·:ÈÈ
נפל מ הגג או אכלו ארי 
דברי הכל חי הוא,
כי פליגי  שפיהק ומת;
מר סבר  חי הוא,
ומר סבר  מת הוא.
למאי נפקא מיניה?
לפטור מ הייבו.

12

איתמר:
מת בתו ,שלשי ,ועמדה ונתקדשה 
אמר ¯· ‡Èמשמיה ד¯·‡* :
א אשת ישראל היא  חולצת,
א אשת כה היא  אינה חולצת;
ו¯· ˘¯· ‡Èמשמיה ד¯·‡ אמר:
אחת זו ואחת זו  חולצת.
אמר ליה ¯· ‡Èל¯· ˘¯·:‡È
באורתא  אמר ¯·‡ הכי,
לצפרא  הדר ביה.
אמר ליה :שריתוה?
13

3

קלו:

14

15

4

16

17

נפל מ הגג או אכלו ארי 
דברי הכל חי הוא?
והא ¯·  ‡ÙÙו¯· Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
איקלעו לבי בריה ד¯· ‡,ÔÈ·‡ ¯· È„È
ועביד להו עיגלא תילתא ביממא דשבעה;
ואמרי ליה:
אי איתרחיתו ליה עד לאורתא  הוה אכלינ מיניה,

18

19

1

רש"י

5

7

6

רש"י

 .Ë''ÂÈ· Â˙Â‡ ÌÈËÁÂ˘ 1ואינו מוקצה שהרי בי השמשות נמי היה מוכ אגב
אמו מיהו שמעינ מינה דמותר לבו ביו:
 .ÔÈÂ˘Â 2רבי יהודה ורבי שמעו שנחלקו ברואי מומי ביו''ט במסכת ביצה
שא נולד היו הוא ומומו עמו שהוא מ המוכ ומותר לבקר מומו ביו''ט דלא
דמי כמתק ביו''ט דלא איתחזק באיסורא ומוקמינ לה הת כגו דיתבי דייני
הת וראוהו בשעת לידה מיד:
 .È¯‡ ÂÏÎ‡ Â‡ ‚‚‰ ÔÓ ÏÙ 3שמת מחמת מיתה הבאה לו בתו ,ל' ממקו אחר
דברי הכל בחזקת כלו לו חדשיו קאי דאי לאו ה ,מיתה לא הוה מת הילכ ,חי
הוא ובאד הוי ולד ופוטר את אמו מ החליצה וגבי בהמה נמי סת ולד בהמה
ששחט בתו ,ח' מותר באכילה דלא חזינא ביה ריעותא ורוב היולדות אינ
מפילות:
 .˜‰ÈÙ˘ 4ביילי''ר בלע''ז כלומר לאחר לידתו לא ראו בו אלא חיות מעט
שפיהק ומת וגבי אד קאי:
 5ה''ג :‰Ú·˘„ ‡ÓÓÈ· ‡˙ÏÈ˙ ‡Ï‚Ú Â„·ÚÂ
 .Â˙ÈÁ¯˙È‡ 6מלשוחטו עד אורתא שהוא ליל שמיני:

 .‰ÈÈÓ ÔÈÏÎ‡ ‰Â‰ 7דמקצת היו ככולו כדכתיב )ויקרא כב( והיה שבעת ימי
תחת אמו הא לילה חזי ומיהו מיו השמיני הוא דירצה דאורתא לאו בת הקרבה
היא כדכתיב )ש ז( ביו צוותו להקריב אבל מכלל נפל נפקי ליה וחזי לאקדושי
כדאמרינ בזבחי )יב (.לילה לקדושה יו להרצאה והלכ ,לעני חולי חזי
מאורתא למישחטיה ומיכל אלמא מא דס''ל כרשב''ג פליג במיתה הבאה לו
ממקו אחר ואמר ספיקא הוא:
 .ÔÈ˙Ï˙ Â‚· ·ÈÎ˘ 8ללידתו:
 .‡˙ÈÂ¯ÂÂˆ 9מטעמי שמאכילי את האבל:
 .ÏÎÈÓÏ ˙ÈÚ· ‡˜ 10לכ ,אתה מתאבל חנ:
 .‡˙ÏÈÓ Ú¯˙È‡ 11אבילות:
 .ÔÈÓÂÈ ÔÈ˙Ï˙ Â‚· 12ללידת הולד:
 .'Ï ÍÂ˙· „ÏÂ‰ ˙Ó 13ללידתו ולא היה לאביו ב אלא הוא ונולד לאחר מיתת
אביו ועל ידו היו פוטרי אמו מ החליצה א היה בר קיימא:
 .‰˘„˜˙Â ‰„ÓÚÂ 14לאחר זמ לפי שסבורה שאינה זקוקה ליב:
 .‡È‰ Ï‡¯˘È ˙˘‡ Ì‡ 15א אינו כה זה שנתקדשה לו ומותר בחלוצה:
 .˙ˆÏÂÁ 16מ הספק ואח''כ תנשא וא כה הוא שא תחלו %תהא אסורה לו
סמכינ אדרבנ ואמרינ לאו נפל הוא ואינה חולצת:
 .ÈÎ‰ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡˙¯Â‡Ï 17כדקאמרת דאחת זו ואחת זו חולצת:
 .‰È· ¯„‰ ‡¯ÙˆÏÂ 18ואמר אשת כה אינה חולצת:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ 19רב שרביא לרבינא:
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יהא רעוא דתשרו תרבא.
רבי יהודה מתיר וכו'.
אמר ¯· ˘ È·ÊÈאמר ¯· :‡„ÒÁ
לא לכל אמר ¯· ‰„Â‰È Èאנדרוגינוס זכר הוא,
שא אתה אומר כ  בערכי יער.,
ומנל דלא מיער?,
דתניא:
" ַה ָ ּז ָכר" )ויקרא כז,ג(,
ולא טומטו ואנדרוגינוס;
יכול  לא יהא בער ,איש אבל יהא בער ,אשה;
תלמוד לומר )ש,גד(:
" ַה ָ ּז ָכר ...וְ ִאם נְ ֵק ָבה ִהוא",
" ָ ּז ָכר" ודאי" ,נְ ֵק ָבה" ודאית,
ולא טומטו ואנדרוגינוס; *
וסת ספרא  ¯·.‰„Â‰È È
2

4

3

5

קלז.

6

אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
א 2אנ נמי תנינא )פרה ה:ד(:
הכל כשרי לקדש,
חו %מחרש שוטה וקט ;
¯· ‰„Â‰È Èמכשיר בקט ,
ופוסל באשה ואנדרוגינוס;
שמע מינה.
7

8

דף קלז.

ושכח ומל את של ערב שבת בשבת 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמחייב חטאת;
ו¯· Ú˘Â‰È Èפוטר.
גמרא:
¯·  ‡Â‰מתני :חייב;
¯·  ‰„Â‰Èמתני :פטור.
13
14

¯·  ‡Â‰מתני :חייב.
דתניא:
סג
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
לא נחלקו ¯·¯ÊÚÈÏ‡ Èסד ו¯·Ú˘Â‰È È
על מי שהיו לו שני תינוקות,
אחד למול בשבת ,ואחד למול אחר השבת,
ושכח ומל את של אחר השבת בשבת 
שהוא חייב;
על מה נחלקו?
על מי שהיו לו שני תינוקות,
אחד למול בערב שבת ,ואחד למול בשבת,
ושכח ומל את של ערב שבת בשבת 
ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמחייב חטאת;
ו¯· Ú˘Â‰È Èפוטר.
סה
ושניה לא למדוה אלא מעבודה זרה.
סו
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר  כעבודה זרה,
סז
מה עבודה זרה 
אמר רחמנא  לא תעביד ,וכי עביד  מיחייב,
הכא נמי  לא שנא;
ו¯· Ú˘Â‰È È
הת  דלאו מצוה,
הכא  מצוה.
15

16

9

ומאי שנא מילה?
משו דכתיב )בראשית יז,י(:
" ִה ּמ ֹול לָ ֶכם ָּכל זָ ָכר".

17

10

משנה )ד(:
מי שהיו לו שני תינוקות,
אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת,
ושכח ומל את של אחר השבת בשבת 
חייב.
אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת,
11

12

¯·  ‰„Â‰Èמתני :פטור.
דתניא:
אמר ¯·:¯È‡Ó È
לא נחלקו ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èו¯·Ú˘Â‰È È
על מי שהיו לו שני תינוקות,
18

רש"י

רש"י

 .‰Â˙È¯˘ 1בלא חליצה ועבריתו אדרב שמעו יהא רעוא דתשרו חלב
באכילה:
 .È''¯ ¯Ó‡ ÏÎÏ ‡Ï 2לא לכל דבר אמר ר''י דאנדרוגינוס זכר הוא אלא לעני
מילה בלבד דילי 2ליה מריבויא דקרא כדלקמ :
 .¯ÓÂ‡ ‰˙‡ Ì‡˘ 3זכר הוא לכל דבר:
 .Í¯ÚÈ ÔÈÎ¯Ú· 4האומר ערכו עלי יעריכהו:
 .¯ÎÊ‰ 5ה' יתירא קדריש וגבי נקבה דריש וא יתירא ולא טומטו
ואנדרוגינוס:
 .‡Â‰ ‡¯ÙÒ Ì˙Ò ‡‰Â 6דבתורת כהני תניא לה וסת ספרא רבי יהודה:
 .˘„˜Ï 7מי חטאת לתת אפר על המי:
 .‰˘‡· ÏÒÂÙÂ ÔË˜· ¯È˘ÎÓ 8טעמיה מפרש בסדר יומא בפ''ג:
 .ÒÂÈ‚Â¯„‡·Â 9שמע מינה דרבי יהודה כאשה משוי ליה:
 .¯ÎÊ ÏÎ 10ריבויא הוא:
 .·ÈÈÁ ˙·˘· ˙·˘‰ ¯Á‡ Ï˘ ˙‡ ÏÓÂ ÁÎ˘Â :'È˙Ó 11דטעה בדבר מצוה ולא
עשה מצוה הוא ועבד ליה חבורה שלא לצור ,ובהא אפילו רבי יהושע מודה:

‡''¯ ˙·˘· ˘''Ú Ï˘ ˙‡ ÏÓÂ ÁÎ˘Â ˘''Ú· ÏÂÓÏ „Á‡Â ˙·˘· ÏÂÓÏ „Á‡ 12
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁÓדמילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת ואע''ג דטעה בדבר מצוה
שהיה טרוד באותו של שבת ומתו ,כ ,טעה בזה וא 2בזה עשה מצוה שהרי ראוי
הוא למול אלא שאינו דוחה שבת ס''ל לר''א טעה בדבר מצוה ועשה מצוה שיש
בה חיוב חטאת חייב ורבי יהושע פוטר דס''ל טעה בדבר מצוה ועשה מצוה
פטור:
 .È˙Ó ‡Â‰ ·¯ :'Ó‚ 13במתניתי ברישא חייב לדברי הכל כדתנינ לה אנ :
 .¯ÂËÙ ‡˘È¯· È˙Ó ‰„Â‰È ·¯Â 14דמוקי לה בשכח ומל את של ע''ש בשבת
ופלוגתא היא בשל אחר השבת בשבת:
 .·ÈÈÁ ‡Â‰˘ 15דאע''ג דטריד במצוה וטעה בה כיו דלאו מצוה שעדיי לא
הגיע זמנו למול חייב:
 .Ê''ÚÓ ‡Ï‡ 16שהוקשו כל חטאות שבתורה לחטאת ע''ז דכתיב תורה אחת
יהיה לכ וגו' בפרשת שלח ל ,אנשי גבי קרב ע''ז:
 .Ì˙‰ Ú˘Â‰È '¯Â 17עובד ע"ז^ לא עשה מצוה:
 18ה''ג ¯· ÏÚ Ú˘Â‰È È·¯Â ‡''¯ Â˜ÏÁ ‡Ï Ó''¯ ¯Ó‡ ‡È˙„ ¯ÂËÙ È˙Ó ‰„Â‰È
˘:'ÂÎ ˘''Ú ÏÂÓÏ „Á‡ ˙Â˜ÂÈ˙ È˘ ÂÏ ÂÈ‰
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אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת,
ושכח ומל את של ערב שבת בשבת,
שהוא פטור;
על מה נחלקו?
על מי שהיו לו שני תינוקות,
אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת,
ושכח ומל את של אחר השבת בשבת 
ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמחייב חטאת;
ו¯· Ú˘Â‰È Èפוטר.
סח
ושניה לא למדוה אלא מעבודה זרה,
סט
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר  כעבודה זרה,
ע
מה עבודה זרה 
אמר רחמנא  לא תעביד ,וכי עביד  מיחייב,
הכא נמי  לא שנא.
ו¯· Ú˘Â‰È È
הת  לא טריד מצוה,
הכא  טריד מצוה.
1

תני ¯·:‡ÈÈÁ È
אמרעא ¯·:¯È‡Ó È
לא נחלקו ¯·¯ÊÚÈÏ‡ Èעב ו¯·Ú˘Â‰È È
על מי שהיו לו שני תינוקות,
אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת,
ושכח ומל את של ערב שבת בשבת 
שהוא חייב;
על מה נחלקו?
על מי שהיו לו שני תינוקות,
אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת,
ושכח ומל את שלעג אחר השבת בשבת 
ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמחייב חטאת;
ו¯· Ú˘Â‰È Èפוטר.
השתא,
¯· Ú˘Â‰È Èסיפא דלא קא עביד מצוה  פוטר,
רישא דקא עביד מצוה מחייב!?
אמרי „·:È‡È È·¯ È
רישא 
כגו שקד ומל אתעד של שבת בערב שבת,
דלא ניתנה שבת לידחות,
סיפא 
ניתנה שבת לידחות.
אמר ליה ¯· ‡˘ Èל¯· :‡‰Î
רישא נמי 
ניתנה שבת לידחות לגבי תינוקות דעלמא!?
2

דף קלז.

להאי גברא מיהא לא איתיהיב.
משנה )ה(:
קט נימול לשמנה ,לתשעה ,ולעשרה,
ולאחד עשר ,ולשני עשר,
לא פחות ולא יותר.
הא כיצד?
כדרכו  לשמנה;
נולד לבי השמשות  נימול לתשעה;
בי השמשות של ערב שבת  נימול לעשרה;
יו טוב לאחר השבת  נימול לאחד עשר;
שני ימי של ראש השנה  נימול לשני עשר.
4

5

6

קט החולה 
אי מוהלי אותו עד שיבריא.
גמרא:
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
חלצתו חמה 
נותני לו כל שבעה להברותו.
איבעיא להו:
מי בעינ מעת לעת?
תא שמע :דתני :‡„ÂÏ
יו הבראתו כיו הולדו;
מאי לאו 
מה יו הולדו  לא בעינ מעת לעת,
א 2יו הבראתו  לא בעינ מעת לעת?
לא,
עדי 2יו הבראתו מיו הולדו,
דאילו יו הולדו  לא בעינ מעת לעת,
ואילו יו הבראתו  בעינ מעת לעת.
7

8

9

10

11

משנה )ו(:
אלו ה ציצי המעכבי את המילה:
בשר החופה את רוב העטרה.
ואינו אוכל בתרומה.
12

13

14

3

רש"י

 1ה''ג  .‰ÂˆÓ· „È¯Ë ‡Î‰ ‰ÂˆÓ· „È¯Ë ‡Ï Ì˙‰ Ú˘Â‰È È·¯Âטרוד להתעסק
במצוה גמורה שהרי אחד מה זמנו היו וטרוד לבו למהר ולעשות ומתו ,טרדו
טעה ומל את זה שאי בו מצוה כלל:
 .·ÈÈÁ ‡Â‰˘ ˙·˘· ˘''Ú Ï˘ ÏÓÂ ÁÎ˘Â 2לקמיה מתר %לה:
 .˙ÂÁ„ÈÏ ˙·˘ ‰˙È ‡Ï„ 3שאי לו תינוק שיהא זמנו היו הלכ ,לא היה טרוד
היו במצוה שלא היה מוטל עליו כלו לעשות ולא היה לו לטעות:

רש"י

 .'ËÏ ÏÂÓÈ ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· „ÏÂ :'È˙Ó 4שהרי ליו שמיני של מחר הוא נימול
ושמא בי השמשות יו הוא ונימול לט':
 .˘''Ú ÌÂÈ‰ ‰È‰ 5א''א למולו בשבת הבאה דשמא ט' הוא והויא ליה מילה
שלא בזמנה ואינה דוחה שבת וצרי ,להמתי עד לאחר השבת שהוא עשירי:
 .˙·˘‰ ¯Á‡ ˙ÂÈ‰Ï Ë''ÂÈ ÏÁ 6אי מילה שלא בזמנה דוחה אותו ונימול לי''א:
 .‰ÓÁ Â˙ˆÏÁ :'Ó‚ 7נשל 2ממנו החולי ויצא מגופו:
 .‡„ÂÏ È˙„ 8ש חכ:
 .Â„ÏÂ‰ ÌÂÈÎ Â˙‡¯·‰ ÌÂÈ 9ממתיני לו כיו הולדו:
 .Â‡Ï È‡Ó 10יו הולדו דווקא קאמר דלא בעינ מעת לעת:
 .‡Ï 11כיו הולדו דקתני למיתב ליה ז' מיהו עדי 2יו הבראתו מהא דבעינ
מעת לעת ומהא ליכא למשמע מידי:
 .ÔÈˆÈˆ :'È˙Ó 12רצועות של בשר שנשארו מ הערלה:
 .‰¯ËÚ 13היא שפה גבוה המקפת את הגיד סביב וממנה משפע ויורד לראשו:
 .‰ÓÂ¯˙· ÏÎÂ‡ ÂÈ‡Â 14א כה הוא דילפינ ביבמות )ע (.שערל אסור בתרומה:
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רבי אליעזר דמילה

שפז

פרק תשעה עשר שבת

וא היה בעל בשר 
מתקנו מפני מראית העי * .
מל ולא פרע את המילה 
כאילו לא מל.
1

קלז:

2

אשר קידש ידיד מבט ,
חוק בשארו ש ,וצאצאיו חת באות ברית קדש.
על כ בשכר זאת,
אל חי חלקנו צורנו,עה צוה להציל ידידות שארינו משחת,
למע בריתו אשר ש בבשרנו,
ברו ,אתה יי כורת הברית.
9

3

10

11

4

דף קלז:

12

14

13

15

גמרא:
אמר ¯· ‡È·‡ Èאמר ¯· ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È Èאמר ¯·:
בשר החופה את רוב גובהה של עטרה.
5

ואם היה בעל בשר וכו'.
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
קט המסורבל בבשר 
רואי אותו,
כל זמ שמתקשה ונראה מהול  אינו צרי ,למול,
וא לאו  צרי ,למול.
במתניתא תנא:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
קט המסורבל בבשר,
רואי אותו,
כל זמ שמתקשה ואינו נראה מהול  צרי ,למולו,
וא לאו  אינו צרי ,למולו.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו  נראה ואינו נראה.
6

7

8

מל ולא פרע.
תנו רבנ :
המל אומר:
אשר קדשנו במצותיו וצונו,
על המילה.
אבי הב אומר:
אשר קדשנו במצותיו וצונו,
להכניסו בבריתו של אברה אבינו.
העומדי אומרי:
כש שנכנס לברית 
כ ,יכנס לתורה ,לחופה ,ולמעשי טובי.
והמבר ,אומר:

המל את הגרי אומר:
אשרעו קדשנו במצותיו וצונו,
על המילה.
והמבר ,אומר:
אשר קדשנו במצותיו וצונו,
למול את הגרי ,ולהטי 2מה ד ברית,
שאילמלא ד ברית  לא נתקיימו שמי ואר,%
שנאמר )ירמיהו לג,כה(:
יתי ֹיו ָמם וָ לָ יְ לָ ה,
" ִאם ל ֹא ְב ִר ִ

ֻח ּק ֹות ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ל ֹא ָ ׂש ְמ ִּתי".
ברו ,אתה יי כורת הברית.
המל את העבדי אומר:
אשר קדשנו במצותיו וצונו,
על המילה.
והמבר ,אומר:
אשר קדשנו במצותיו וצונו,
למול את העבדי ,ולהטי 2מה ד ברית,
עז
שאילמלא ד ברית  לא נתקיימו שמי ואר,%
שנאמר )ש(:
יתי ֹיו ָמם וָ לָ יְ לָ ה,
" ִאם ל ֹא ְב ִר ִ

ֻח ּק ֹות ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ל ֹא ָ ׂש ְמ ִּתי",
ברו ,אתה יי כורת הברית.
הדרן עלך רבי אליעזר דמילה

רש"י

 .¯˘· ÏÚ· ‰È‰ Ì‡Â 1שהיה שמ ונראה בשר שלמעלה מערלתו לאחר שניטלה
ערלה כולה כאילו אותו בשר חוזר וחופה את הגיד:
 .Â˜˙Ó 2ומשפע באיזמל מאותו עובי:
 .ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈÙÓ 3שלא יהא נראה כערל:
 .Ú¯Ù 4גילה:
 .‰‰·Â‚ ·Â¯ :'Ó‚ 5לא תימא רוב העטרה דקתני מתני' רוב היקפה אלא אפילו
רוב גובהה במקו אחד:
 .¯˘·· Ï·¯ÂÒÓ‰ ÔË˜ 6פלטר''י בלע''ז ששמ ועב ולאחר שנימול נראה
כמכסהו:
 .‰˘˜˙Ó˘ ÔÓÊ ÏÎ 7ומתו ,הקישוי מתפשט בשרו בדשמואל גרסינ ונראה
מהול במתניתא גרסינ ואינו נראה מהול:
 .‰‡¯ ÂÈ‡Â ‰‡¯ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ 8לשמואל נראה מהול הוא דאי צרי ,למולו
הא נראה ואינו נראה צרי ,למתניתא אינו נראה הוא דצרי ,הא נראה ואינו נראה
אינו צרי:,

רש"י

 .ÔË·Ó „È„È ˘„È˜ ¯˘‡ 9יצחק קרי ידיד על ש אשר אהבת )בראשית כב(:
 .ÔË·Ó 10דקוד שנולד נתקדש למצוה זו דכתיב )ש יז( אבל שרה אשת ,וגו'
והקימותי את בריתי אתו היינו מילה:
 .Â¯‡˘· 11בבשרו:
 .Ì˘ 12חק של מילה:
 .ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ 13אחריו:
 .˙Â‡· Ì˙Á 14זו של ברית קדש:
 .˙Á˘Ó ÂÈ¯‡˘ ˙Â„È„È ÏÈˆ‰Ï ‰Âˆ 15מגיהנ דכתיב ג את בד ברית,
שלחתי אסירי ,מבור אי מי בו )זכריה ט(:
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תולין

שפח

פרק עשרים שבת

פרק עשרים  -תולין

דף קלח.

מי שמעת ליה!?
ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èעדיפא מד¯·.‰„Â‰È È
6

משנה )א(:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
תולי את המשמרת ביו טוב,
ונותני לתלויה בשבת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי תולי את המשמרת ביו טוב,
ואי נותני לתלויה בשבת,
אבל נותני לתלויה ביו טוב.
1

גמרא:
השתא ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
אוסופי אהל עראי לא מוספינ ,
למיעבד לכתחלה שרי?
מאי היא? דתנ )כא יז:ז(:
פקק החלו ,
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
בזמ שקשור ותלוי  פוקקי בו,
וא לאו  אי פוקקי בו;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
בי כ ,ובי כ  ,פוקקי בו;
ואמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הכל מודי 
שאי עושי אהל עראי בתחלה ביו טוב,
ואי צרי ,לומר בשבת;
לא נחלקו אלא להוסי,2
ש¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אי מוסיפי ביו טוב,
ואי צרי ,לומר בשבת;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
מוסיפי בשבת,
ואי צרי ,לומר ביו טוב!?

וחכמים אומרים.
איבעיא להו:
תלה מאי?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
תלה  חייב חטאת.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אלא מעתה 
קלח .תלא כוזא בסיכתא הכי נמי דמיחייב!? *
אלא אמר ‡·:ÈÈ
מדרבנ היא,
שלא יעשה כדר ,שהוא עושה בחול.

2

3

¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר לה כ¯·,‰„Â‰È È
דתניא:
אי בי יו טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד;
¯· ‰„Â‰È Èמתיר א 2מכשירי אוכל נפש.
אימר דשמעינ ליה ל¯· ‰„Â‰È È
במכשירי שאי אפשר לעשות מערב יו טוב;
במכשירי שאפשר לעשות מערב יו טוב 
4

5

רש"י

 .˙¯Ó˘Ó‰ ˙‡ ÔÈÏÂ˙ :'È˙Ó .ÔÈÏÂ˙ - ÌÈ¯˘Ú ˜¯Ù 1שמסנני בה שמרי יי
ומותח פיה לכל צד בעגול ונעשה כאהל על חלל הכלי שקורי אשטנד''א ואע''ג
דעביד אהל שרי בי''ט כדמפרש בגמרא אבל בשבת מיתלא לכתחילה לא אבל
א תלויה היא נותני לתוכה שמרי ומסנ דאי דר ,בורר בכ:,
 .ÔÂÏÁ‰ ˜˜Ù :'Ó‚ 2כגו ארובת הגג:
 .ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï‡ 3כגו פקק זה שאינו אלא תוספת עראי על האהל:
 .‰„Â‰È È·¯Î ‰ÈÏ ¯·Ò 4הלכ ,הכא שרי דמכשירי אוכל נפש הוא:
 .Ë''ÈÚÓ Ô˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ 5כגו שפוד שנרצ בי''ט:

8

7

9

מנקיט ‡· ÈÈחומרי מתניתא ,ותני:
הנוד,א והמשמרת,
כילה ,וכסא גלי  לא יעשה,
וא עשה  פטור אבל אסור;
אהלי קבע  לא יעשה,
וא עשה  חייב חטאת;
אבל מטה ,וכסא ,טרסקל ,ואסלא 
מותר לנטות לכתחילה.
11

10

12

13

16

15

14

18

17

ואין נותנין לתלויה בשבת.
איבעיא להו:
שימר מאי?
1

רש"י

 .‡ÙÈ„Ú 6חזקה דהוא שרי אפילו מכשירי שאפשר מעיו''ט:
 .‡˙ÎÈÒ· ‡ÊÂÎ ‰Ï˙ 7תלה כלי קט במגוד:
 .·ÈÈÁÈÓ„ ''‰ 8והכא מאי חיובא איכא באהל עראי בני גמור לא הוי ומדרבנ
הוא דמיתסר:
 .Ô·¯„Ó ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 9קאסרי לה חכמי דמתניתי דלא שבקינ ליה
למיתליה למיעבד עובדא דחול:
 .ËÈ˜Ó 10מלקיט:
 .‡˙ÈÈ˙Ó È¯ÓÂÁ 11כללות של ברייתות חומר קשר כלומר כללות שמצא
בברייתות בגוד לבדה ובמשמרת לבדה ובכילה לבדה ובכסא גלי לבדה ושנא
כול הפטורי אבל אסורי בחומר אחד והמותרי לכתחילה בחומר אחד:
 .„Â‚‰ 12הוא עור של בהמה תפור ופיו רחב מאד ויש לו שנצי ועוברי דרכי
ממלאי אותו יי או חלב במקו שתוקעי ש אהליה ללו ושוטחי אותו ופיו
מתוח ע''ג יתידות והרוח עוברת מתחתיו ומצטנ שלא יתקלקל היי והוי דומה
לאהל לאחר שנמתח:
 .‰ÏÈÎ 13שיש בגגה טפח:
 .ÔÈÏ‚ ‡ÒÎÂ 14כמו מטה גללניתא דכירה )לעיל מז (:והוא ש מקו ומפרקי
מטותיה וכסאות וטועני אות עמה וחוזרי ומחזירי אות :
 .‰˘ÚÈ ‡Ï 15דאהל עראי נינהו וכסא גלי נמי גזרה שמא יתקע בחוזק:
 .‰ËÓ Ï·‡ 16שלנו המחוברת ועומדת א היתה זקופה או מוטה על צדיה
מותר לנטותה לישבה על רגליה ואע''ג דהשתא עביד אהל שרי דלא מידי עביד
אלא ליתובא בעלמא:
 .Ï˜Ò¯Ë ‡ÒÎ 17כ ,שמו ובלעז פלודשטוייל''י ועליונו של עור ומקפלי אותו
וכשמסלקי אותו סומכי אותו לכותל וכשרוצה לישב עליו נוטהו ויושב על ד'
רגלי:
 .‡ÏÒ‡Â 18עשוי כעי כסא טרסקל אבל עור הפרוש עליו נקוב לבית הכסא
מותר לנטותו לכתחילה דהא עביד וקאי:
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תולין

שפט

פרק עשרים שבת

אמר ¯· :‡‰Î
שימר  חייב חטאת.
מתקי 2לה ¯· ˘˘˙:
מי איכא מידי דרבנ מחייבי חטאת,
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èשרי לכתחילה!?
מתקי 2לה ¯·  :ÛÒÂÈאלמה לא?
הרי עיר של זהב,
ד¯·  ¯È‡Ó Èמחייב חטאת,
ו¯·  ¯ÊÚÈÏ‡ Èשרי לכתחילה!
מאי היא?
דתניא:
לא תצא אשה בעיר של זהב,
וא יצאה  חייבת חטאת,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
לא תצא,
וא יצאה  פטורה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
יוצאה אשה בעיר של זהב לכתחילה!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
מי סברת ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאד¯· ¯È‡Ó Èקאי,
דאמר :חייבת חטאת?
אד¯· Ôקאי,
דאמרי :פטור אבל אסור,
ואמר להו איהו :מותר לכתחילה.

פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה,
א 2הכא נמי 
פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה.

2

תני ¯:Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓ
טלית כפולה  לא יעשה,
וא עשה  פטור אבל אסור.
היה כרו ,עליה חוט או משיחה 
מותר לנטותה לכתחילה.
9

10

4

12

13

14

אמר ¯· :ÛÒÂÈ
חזינא להו לכילי דבי ¯·  ‡Â‰
דמאורתא  נגידו,
ומצפרא  חביטא רמיא.

5

6

15

אמר ¯· משו ¯·:‡ÈÈÁ È
וילו ,
מותר לנטותו ,ומותר לפורקו.

7

8

11

בעא מיניה ¯·  ‡‰Îמ¯·:
כילה מהו?
אמר ליה :א 2מטה אסורה.
מטה מהו?
אמר ליה :א 2כילה מותרת.
כילה ומטה מהו?
אמר ליה :כילה אסורה ,ומטה מותרת.
ולא קשיא,
ב
הא דקאמר ליה :א 2מטה אסורה 
כדקרמנאי;
הא דקאמר ליה :א 2כילה מותרת 
כד¯;Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓ
הא דקאמר ליה:ג כילה אסורה ומטה מותרת 
כדדיד .

3

משו מאי מתרינ ביה?
¯· ‰אמר :משו בורר;
¯· ‡¯ÈÊ Èאמר :משו מרקד.
אמר ¯·:‰
כוותי דידי מסתברא,
מה דרכו של בורר?
נוטל אוכל ומניח הפסולת,
א 2הכא נמי 
נוטל את האוכל ומניח את הפסולת.
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
כוותי דידי מסתברא,
מה דרכו של מרקד?

דף קלח:

16

17

קלח :ואמר ˘ Ï‡ÂÓמשו ¯·:‡ÈÈÁ È
כילת חתני,

*

1

רש"י

רש"י

 .¯ÓÈ˘ 1נת שמרי לתלויה וסינ :
 .˙‡ËÁ ˙·ÈÈÁ 2דלאו תכשיט הוא אלא משוי:
 .¯ÂËÙ 3דתכשיט הוא ולכתחילה אסור דילמא שלפא ומחויא:
 .‰˘‡ ‰‡ˆÂÈ 4דמא דרכה למיפק בעיר של זהב אשה חשובה ואשה חשובה
לא שלפא ומחויא:
 .‰È· ÔÈ¯˙Ó È‡Ó ÌÂ˘Ó 5למשמר:
 .¯¯Â· ÌÂ˘Ó 6דהאי נמי בורר הוא:
 .‡¯·˙ÒÓ È„È„ È˙ÂÂÎ 7דאי אתרו ביה משו בורר התראה היא:
 .˙ÏÂÒÙ ÁÈÓÂ ÏÎÂ‡ ÏËÂ„ 8ולרבא ה''ה נמי דאי אתרו ביה משו מרקד הויא
התראה אבל לרבי זירא אי אתרו ביה משו בורר לאו התראה היא דלא דמי
לבורר שהאוכל למטה ופסולת למעלה מה שאי כ בבורר קטנית שהפסולת
למטה:

 .‰˘ÚÈ ‡Ï ‰ÏÂÙÎ ˙ÈÏË 9לשטוח טליתו על גבי ארבע יתידות ליש תחתיה
וראשיו מתכפלי לכא ולכא לצד האר %והויא ליה לכתלי להג מ החמה
דהוי אהלא:
 .‰ÈÏÚ Í¯Î 10מבעוד יו:
 .‰ÁÈ˘Ó Â‡ ËÂÁ 11ונתנה על הנס שעל הקנו 2כשהיא מכופלת וכר ,עליה חוט
למשכה בו לפורסה לכא ולכא מותר למושכה בו בשבת דמוסי 2על אהל עראי
הוא ואינו כעושה לכתחילה:
 .È‡Ó¯˜„Î 12היינו גללניתא שפורקה ומחזירה והוא ש מקו לשו אחר
קרמנאי מוכרי בגדי פשת מוכרי עליה :
 .ÈÓ¯„Î 13כר ,עליה חוט:
 .Ô„È„„Î 14מטה שהיתה זקופה והוא מושיבה על רגליה:
 .‡ËÈ·Á ‡¯ÙˆÓÂ Â„È‚ ‡˙¯Â‡Ó„ 15בלילי שבת ראיתי פרוסות ולבקר
ראיתי מושלכי לאר %אלמא מותר לפורקה וה''נ מותר לנטותה:
 .ÔÂÏÈÂ 16מס ,שכנגד הפתח:
 .Â˙ÂËÏ ¯˙ÂÓ 17שאי אהל אלא מי שעשוי כעי גג:
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תולין

שצ

פרק עשרים שבת

מותר לנטותה ,ומותר לפורקה.
אמר ¯· ˘‡˘Èד ·¯:È„È‡ ·¯„ ‰È
לא אמר אלא שאי בגגה טפח,
אבל יש בגגה טפח  אסורה.
וכי אי בגגה טפח,
נמי לא אמר אלא שאי בפחות משלשה סמו ,לגגה טפח,
אבל יש בפחות משלשה סמו ,לגגה טפח  אסור.
ולא אמר אלא שאי בשיפועה טפח,
אבל יש בשיפועה טפח  שפועי אהלי כאהלי דמו.
ולא אמר אלא דלא נחית מפוריא טפח,
אבל נחית מפוריא טפח  אסור.
2

3

4

ואמר ¯· ˘‡˘Èה ·¯:È„È‡ ·¯„ ‰È
האי סיאנא  שרי.
והאיתמר:
סיאנא  אסור!?
לא קשיא,
הא  דאית ביה טפח,
הא  דלית ביה טפח.
אלא מעתה 
אפיקו בגלימא טפח הכי נמי דמיחייב!?
אלא לא קשיא,
הא  דמיהדק,
הא  דלא מיהדק.
5

6

7

8

9

שלח ליה ¯ Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓל¯· :‡Â‰
אימא ל איזי  הנ ,מילי מעלייתא דאמרת ל משמיה ד¯·,
תרתי בשבת ,וחדא בתורה.
שלח ליה:
הא דתניא:
גוד בכיסנא  מותר לנטותה בשבת,
10

11

12

רש"י

 .ÌÈ˙Á ˙ÏÈÎ 1לא דמיא לשאר כילות ששאר כילות פרוסות על גבי קינו2
שהיא לד' רגלי ויש לה גג דהוי אהל ושל חתני על גבי נקליטי שאינ אלא
שני באמצעית המטה וקנה נתו עליה והבגד נתו עליו ונופל לכא ולכא
ואי לה גג טפח הלכ ,לאו אהל הוא:
 .'‚Ó ˙ÂÁÙ· 2שהיא הולכת ומתפשטת למטה:
 .ÁÙË ‰ÚÂÙÈ˘· ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡ÏÂ 3שאי כל צד וצד נפשט למטה להתרחק
טפח מכנגד אמצעיתו דהיינו שאי ברחבו למטה טפחיי וכילת חתני אינה
עשויה ליש תחתיה:
 .ÁÙË ‡È¯ÂÙÓ ‡˙Á Ï·‡ 4ההוא טפח הוה קיר לאהל והמטה נעשית לו גג:
 .‡‡ÈÈÒ 5כובע של לבד פלטר'':%
 .¯ÂÒ‡ 6לצאת בו בשבת ולקמיה מפרש ואזיל:
 .ÁÙË ‰È· ˙È‡„ ‡‰ 7שהוא מתפשט להל מראשו טפח אסור משו אהלא:
 .ÁÙË ‰ÈÓÈÏ‚· ·È·¯˘ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ 8הניח טליתו על ראשו כדר ,שהוא מתעט2
והרחיקה להל מראשו טפח:
 .‡Ï‡ 9טעמא לאו משו אהל הוא אלא משו שלא יגביהנו הרוח מראשו ואתי
לאתויי ארבע אמות הלכ ,מיהדק בראשו שפיר שרי לא מיהדק אסור:
 .‰¯Â˙· ‡„ÁÂ ˙·˘· È˙¯˙ 10שהיית רגיל לומר שני דברי משמו בהלכות
שבת ואחת בתורה כדלקמ :
 .‡ÒÈÎ· „Â‚ 11גוד ברצועותיו ומונח על מקו קבוע שלו:

דף קלח:

אמר ¯·:
לא שנו אלא בשני בני אד,
אבל באד אחד  אסור.
אמר ‡·:ÈÈ
וכילה,
אפילו בעשרה בני אד  אסור,
אי אפשר דלא מימתחא פורתא.
13

14

איד ,מאי היא?
דתניא:
כירה שנשמטה אחת מירכותיה  מותר לטלטלה,
שתי  אסור;
¯· אמר:
אפילו חד  נמי אסור,
גזירה  שמא יתקע.
15

16

17

ז

תורה מאי היא?
דאמר ¯·:
עתידה תורה שתשתכח מישראל,
שנאמר )דברי כח,נט(:
ָ
"וְ ִה ְפלָ א יְ הֹוָ ה ֶאת ַמ ּכ ְֹתך",
הפלאה זו איני יודע מהו,
כשהוא אומר )ישעיהו כט,יד(:
"לָ ֵכן ִהנְ נִ י ֹיו ִסף לְ ַה ְפלִ יא ֶאת ָה ָעם ַה ּזֶה ַה ְפלֵ א

הוי אומר :הפלאה  זו תורה.

18

וָ ֶפלֶ א",

תנו רבנ :
כשנכנסו רבותינו לכר ביבנה אמרו:
עתידה תורה שתשתכח מישראל,
שנאמר )עמוס ח,יא(:
19

" ִה ּנֵה י ִָמים ָּב ִאים נְ ֻאם אֲ דֹנָ י יֱהֹוִ ה,
וְ ִה ׁ ְשלַ ְח ִּתי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ ,ל ֹא ָר ָעב לַ ּ ֶל ֶחם וְ ל ֹא ָצ ָמא לַ ּ ַמיִ ם,

ִּכי ִאם לִ ׁ ְשמ ַֹע ֵאת ִ ּד ְב ֵרי יְ הֹוָ ה",
וכתיב )ש,יב(:
פון וְ ַעד ִמזְ ָרח,
"וְ נָ ע ּו ִמ ּיָם ַעד יָםּ ,ו ִמ ָּצ ֹ
יְ ׁש ֹו ְטט ּו לְ ַב ֵ ּק ׁש ֶאת ְ ּד ַבר יְ הֹוָ ה ,וְ לֹא יִ ְמ ָצא ּו".

דבר יי  זו הלכה,
דבר יי  זה הק,%
דבר יי  זו נבואה.
20

21

רש"י

 .˙·˘· Â˙ÂËÏ ¯˙ÂÓ 12והא דאמר לעיל פטור אבל אסור היכא דלא הוי
מתוק בכיסני :
 .Ì„‡ È· '·· 13לא מימתח ליה שפיר:
 .„Á‡ Ì„‡· 14ממתח ליה שפיר שמותחו על יתד זו וקושרו בה וחוזר ומותחו
על זו וקושרו בה כ ,פירשו רבותי וכ מצאתי בתשובת הגאוני ואיני יודע מהו:
 .Í„È‡ 15דשבת מאי היא:
 .‰È˙ÂÎ¯ÈÓ 16פטפוטי שלה כעי רגלי:
 .Ú˜˙È ‡Ó˘ 17כשמחבר לה הרגל יתקענה בחוזק והוי בונה אבל )ת''ק( היכא
דלא נשמטה אלא אחת לא חייש למתקע כולי האי:
 .‡ÏÙÂ ‡ÏÙ‰ 18סיפא דקרא ואבדה חכמת חכמיו:
 .Ì¯Î· 19על ש שהיו יושבי שורות שורות ככר:
 .‰ÎÏ‰ ÂÊ 20כדכתיב )דברי ה( ]להגיד לכ[ את דבר ה' דהיינו תורה:
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תולין

שצא
ומאי "יְ ׁש ֹו ְטט ּו לְ ַב ֵ ּק ׁש ֶאת ְ ּד ַבר יְ הֹוָ ה"?
אמרו:
עתידה אשה שתטול ככר של תרומה,
ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות,
לידע א טמאה היא וא טהורה היא,
ואי מבי .
א טהורה היא וא טמאה היא,
בהדיא כתיב ביה )ויקרא יא,לד(:
" ִמ ָּכל ָהא ֶֹכל אֲ ׁ ֶשר י ֵָא ֵכל"!?
אלא לידע א ראשונה היא ,וא שניה היא,
ואי מבי .

דף קלט.

פרק עשרים שבת

"יְ ׁש ֹו ְטט ּו לְ ַב ֵ ּק ׁש ֶאת ְ ּד ַבר יְ הֹוָ ה וְ לֹא יִ ְמ ָצא ּו" )עמוס ח,יב(?
קלט .שלא ימצאו * הלכה ברורה ומשנה ברורה במקו אחד.

3

9

תניא:
¯· Ú˘ÈÏ‡ Ô· ÈÒÂÈ Èאומר:
א ראית דור שצרות רבות באות עליו 
צא ובדוק בדייני ישראל,
שכל פורענות שבאה לעול,
לא באה אלא בשביל דייני ישראל,
שנאמר )מיכה ג,טיא(:
ש ָר ֵאל,
" ׁ ִש ְמע ּו נָ א זֹאת ָר ׁ ֵ
אשי ּ ֵבית יַעֲ קֹב ּו ְק ִצינֵי ּ ֵבית יִ ְ ׂ
ַהמֲ ַתעֲ ִבים ִמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ֵאת ָּכל ַהיְ ׁ ָש ָרה יְ ַע ֵ ּק ׁש ּו,

ּבֹנֶה ִצי ֹּון ְּב ָד ִמים ,וִ יר ּו ׁ ָשלַ ִם ְּב ַעוְ לָ ה,

הא נמי מתניתי היא,
כדתנ )כלי ח:ה(:
השר %שנמצא בתנור 
הפת שבתוכו שניה ,שהתנור תחילה!?
מסתפקא להו הא דאמר ליה ¯· ‡„‡ ·¯ ‡ ‰·‰ל¯·‡:
ליחזייה האי תנורא כמא דמלי טומאה,
ותיהוי פת ראשונה!?
אמר ליה:
לא אמרינ ליחזייה האי תנורא כמא דמלי טומאה,
דתניא:
יכול  יהו כל הכלי מיטמאי באויר כלי חרס;
תלמוד לומר )ש,לגלד(:

מות י ַָער".
וִ יר ּו ׁ ָשלַ ִם ִע ִּיין ִּת ְהיֶה ,וְ ַהר ַה ּ ַביִ ת לְ ָב ֹ

ִמ ָּכל ָהא ֶֹכל אֲ ׁ ֶשר י ֵָא ֵכל",
אוכלי  מטמאי באויר כלי חרס,
ואי כלי  מטמאי באויר כלי חרס.

ואי הקדוש ברו ,הוא משרה שכינתו על ישראל 
עד שיכלו שופטי ושוטרי רעי מישראל,
שנאמר )ישעיהו א,כהכו(:

4

5

6

7

כו יִ ְט ָמא...
תו ֹ
" ּכֹל אֲ ׁ ֶשר ְּב ֹ
8

תניא:
¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
חס ושלו שתשתכח תורה מישראל,
עו",
שנאמר )דברי לא,כא(ּ ִ " :כי ל ֹא ִת ּ ׁ ָש ַכח ִמ ּ ִפי ְזַר ֹ
אלא מה אני מקיי 
רש"י

 .‰‡Â· ÂÊ 1כדכתיב )הושע א( דבר ה' אשר היה אל הושע וגו':
 .ı˜‰ ‰Ê 2לא ידענא מהיכא:
 .·È˙Î ‡È„‰· 3ותורה שבכתב הרי כתובה ומונחת יקראו ויראו:
 .‰ÏÁ˙ ¯Â˙‰˘ 4שנטמא מ האויר כדכתיב )ויקרא יא( אל תוכו והוא חוזר
ומטמא אוכלי שבתוכו מ האויר:
 .‰‡ÓÂË ÈÏÓ„ Ô‡ÓÎ 5כשנפל השר %באוירו דהא בלא נגיעה מטמא והלכ,
כמא דמלי טומאה הוא ותהוי פת ראשונה לא ס''ד למיהוי כמא דמלי טומאה:
 .Ò¯Á ÈÏÎ ¯ÈÂ‡Ó ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‰ ÏÎ Â‰È ÏÂÎÈ ‡È˙„ 6שא היה כלי אחר
בתוכו שיטמא מחמת השר %שבאויר החיצו או מחמת שיטמאנו אויר כלי
החיצו שהוא טמא:
 .‡ÓËÈ ÂÎÂ˙· ¯˘‡ ÏÎ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ 7וסמי ,ליה מכל האוכל אשר יאכל:
 8אוכלי  .ומשקי שבתוכו טמאי ולא כלי שמע מינה תרתי חדא דלא אמרינ
חזייה כמא דמלי טומאה דא כ א כלי שט 2הוא הפנימי שמטמא מגבו יהא
טמא דהא נגע בטומאה אלא לא אמרינ חזייה כמא דמלי טומאה ואוכלי
ומשקי שבחיצו הוא דמטמאי מחמת הכלי שהכלי ראשו וה שניי אבל כלי
לא דהואיל דאי טומאה זו באה אלא מחמת הכלי אשמעינ האי קרא שאי כלי
שאינו אב הטומאה מטמא כלי:

ֶיה ִּב ְמ ִחיר ֹיור ּו,
יה ְּב ׁש ַֹחד יִ ׁ ְש ּפ ֹט ּו ,וְ כֹהֲ נ ָ
אש ָ
ָר ׁ ֶ

יה ְּב ֶכ ֶסף יִ ְקסֹמ ּו,
יא ָ
ּונְ ִב ֶ

ח

וְ ַעל יְ הֹוָ ה יִ ּ ׁ ָש ֵענ ּו לֵ אמֹר,
בוא ָעלֵ ינ ּו ָר ָעה".
לוא יְ הֹוָ ה ְּב ִק ְר ּ ֵבנ ּו ל ֹא ָת ֹ
הֲ ֹ

ט

רשעי ה ,
אלא שתלו בטחונ במי שאמר והיה העול.
לפיכ ,מביא הקדוש ברו ,הוא עליה שלש פורעניות,
כנגד שלש עבירות שביד,
שנאמר )ש,יב(:
1110

ש ֶדה ֵת ָח ֵר ׁש,
"לָ ֵכן ִּבגְ לַ לְ ֶכם ִצי ֹּון ָ ׂ

יבה י ִָדי ָעלַ יִ ְך ,וְ ֶא ְצרֹף ַּכ ּבֹר ִסיגָ יִ ְך,
"וְ ָא ׁ ִש ָ
ְ
וְ ָא ִס ָירה ָּכל ְּב ִדילָ יִ ך,

אשֹנָ ה וְ יֹעֲ ַציִ ְך ְּכ ַב ְּת ִח ּ ָלה" וגו'.
וְ ָא ׁ ִש ָ
יבה ׁש ְֹפ ַטיִ ְך ְ ּכ ָב ִר ׁ
12

אמר :‡ÏÂÚ
אי ירושלי נפדת אלא בצדקה,
שנאמר )ישעיהו א,כז(:
י

יה ִּב ְצ ָד ָקה".
" ִצי ֹּון ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ִּת ּ ָפ ֶדה וְ ׁ ָש ֶב ָ
אמר ¯· :‡ÙÙ
אי בטלי יהירי  בטלי אמגושי,
אי בטלי דייני  בטלי גזירפטי.
אי בטלי יהירי  בטלי אמגושי.
13

14

רש"י

 .‰¯Â¯· ‰ÎÏ‰ 9בטעמי שלא יהא בה מחלוקת:
 .˙Â¯È·Ú '‚ 10בשחד ישפוטו במחיר יורו ונביאיה בכס 2יקסמו:
 .˙ÂÈÚ¯ÂÙ '‚ 11שדה תחרש עיי תהיה ולבמות יער:
 .‰ÏÁ˙·Î ÍÈˆÚÂÈÂ 12ואחר כ ,יקרא ל ,עיר הצדק לשרות בה שכינה:
 .È¯È‰È ÈÏË· È‡ 13ישראל מתייהרי בבלורית ובמלבושי יהירות כפרשי
הללו:
 .È˘Â‚Ó‡ ÈÏË· 14יבטלו המיני גלחי המשניאי^:
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תולין

שצב
דכתיב )ש,כה(" :וְ ֶא ְצרֹף ַּכ ּבֹר ִסיגָ יִ ְך".
אי בטלי דייני  בטלי גזירפטי.
דכתיב )צפניה ג,טו(:
ְ
ְ
" ֵה ִסיר יְ הֹוָ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ַטיִ ך ּ ִפ ָ ּנה אֹיְ ֵבך".
3

2

דף קלט.

פרק עשרים שבת
ואיד?!,
שיכרות  הוא דלא הוה,
שתיה  מיהא הוה.

1

4

אמר ¯· È‡ÏÓ Èמשו ¯·:ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ È
מאי דכתיב )ישעיהו יד,ה(:
" ׁ ָש ַבר יְ הֹוָ ה ַמ ּ ֵטה ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֵש ֶבט מ ׁ ְֹשלִ ים"?
" ׁ ָש ַבר יְ הֹוָ ה ַמ ּ ֵטה ְר ׁ ָש ִעים" 
אלו הדייני שנעשו מקל לחזניה;
" ׁ ֵש ֶבט מ ׁ ְֹשלִ ים" 
אלו תלמידי חכמי שבמשפחות הדייני .
 ‡¯ËÂÊ ¯Óאמר:
אלו תלמידי חכמי שמלמדי הלכות ציבור לדייני בור.
5

6

7

ואמריא ¯· È‡ÏÓ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èמשו ¯:˘È˜Ï ˘È
מאי דכתיב )ישעיהו נט,ג(:
יכם ּ ֶב ָע ֹון,
עו ֵת ֶ
יכם 8נְ גֹאֲ ל ּו ַב ָ ּדם ,וְ ֶא ְצ ְּב ֹ
" ִ ּכי ַכ ּ ֵפ ֶ
יכם ִ ּד ְּבר ּו ׁ ֶש ֶקר ,לְ ׁש ֹונְ ֶכם ַעוְ לָ ה ֶת ְה ּגֶה"?
תו ֵת ֶ
ש ְפ ֹ
ִׂ

יכם נְ גֹאֲ ל ּו ַב ָ ּדם"  אלו הדייני ;
" ִ ּכי ַכ ּ ֵפ ֶ
יכם ּ ֶב ָע ֹון"  אלו סופרי הדייני ;
עו ֵת ֶ
"וְ ֶא ְצ ְּב ֹ
יכם ִ ּד ְּבר ּו ׁ ֶש ֶקר"  אלו עורכי הדייני ;
תו ֵת ֶ
ש ְפ ֹ
" ִׂ
"לְ ׁש ֹונְ ֶכם ַעוְ לָ ה ֶת ְה ּגֶה"  אלו בעלי דיני .

ואמר ¯·:È‡ÏÓ È
בשכר "וְ ָראֲ ָך וְ ָ ׂש ַמח ְּבלִ ּב ֹו" )שמות ד,יד(,
זכה לחש המשפט על "לִ ּבו".
12

שלחו ליה בני בשכר ל:ÈÂÏ
כילה  מהו?
כשותא בכרמא  מהו?
מת ביו טוב  מהו?
אדאזיל ,נח נפשיה ד.ÈÂÏ
אמר ˘ Ï‡ÂÓל¯· :‡È˘Ó
אי חכימת  שלח להו.
שלח להו:
כילה 
חזרנו על כל צידי כילה,
ולא מצינו לה צד היתר.
ולישלח להו כד¯?!Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓ
לפי שאינ בני תורה.
13

14

15

17

16

18

9

10

ואמר ¯· È‡ÏÓ Èמשו ¯·:‰‡Ï„‚Ó ˜ÁˆÈ È
מיו שפירש יוס 2מאחיו לא טע טע יי ,
דכתיב )בראשית מט,כו(ּ " :ולְ ָק ְדקֹד נְ זִ יר ֶא ָחיו".
¯· ‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ Èאמר:
א 2ה לא טעמו טע יי ,
דכתיב )ש מג,לד(" :וַ ִּי ׁ ְש ּת ּו וַ ִּי ׁ ְש ְּכר ּו ִע ּמ ֹו",
מכלל דעד האידנא לא הוה שיכרות.

כשותא בכרמא 
עירבובא.
ולישלח להו כד¯·,ÔÂÙ¯Ë È
דתניא:
כישות,
¯· ÔÂÙ¯Ë Èאומר :אי כלאי בכר;
ו ÌÈÓÎÁאומרי :כלאי בכר;
וקיימא ל 
כל המיקל באר  %הלכה כמותו בחוצה לאר?!%
לפי שאינ בני תורה.
מכריז ¯·:
האי מא דבעי למיזרע כשותא בכרמא  ליזרע.
¯·  ‡„ÈÒÁ Ì¯ÓÚמנגיד עילויה.
¯·  ‡È˘¯˘Óיהיב ליה פרוטה לתינוק גוייב וזרע ליה.
19

20

11

רש"י

 .ÍÈ‚Ò 1ה גסי הרוח שמגדלי עצמ לשו ישגה מאד )איוב ח( ואח''כ ואסירה
כל בדילי ,אלו המיני ^ המבדילי שונאי ישראל מ הקב''ה בשקריה
ובפחזות:
 .ÈÈÈ„ ÈÏË· 2רשעי מישראל שמטי די :
 .ÈÏË· 3מעל ישראל:
 .ÈËÙ¯ÈÊ‚ 4נוגשי שוטרי מלכו'^:
 .Ì‰ÈÊÁÏ Ï˜Ó Â˘Ú˘ 5לשמשיה נותני יד והויי לה לחוזק לומר לא אהיה
שליח ואזמי את פלוני לב''ד א לא תרבה שכר ואחר פסק די לא ארדנו ליכנס
למשכנו:
 .ÌÈÏ˘ÂÓ Ë·˘ 6מקל אגרופי של מושלי היינו דייני רשעי ותלמידי^
חכמי^ שבמשפחות לה למקל ולאגרו 2שעל ידיה היו מעמידי אות
ומחפי עליה ועושי סניגרו לדבריה:
 .¯Â· ÈÈÈ„Ï 7שבהבטחת אות ת''ח מעמידי דייני בור לדו את כל הבא והרבה
דיני שאי נמלכי בה ומטי אות :
 .ÔÈÈÈ„‰ ÂÏ‡ Ì„· ÂÏ‡Â‚ ÌÎÈÙÎ 8שכפיה פשוטי לקבל שוחד ומטי את הדי
ונוטלי ממו מ הבעלי שלא כדי ונותנו לשכנגדו והרי הוא כנוטל נשמתו:
 .ÔÈÈÈ„‰ È¯ÙÂÒ 9שכותבי שטרות של רמיה:
 .ÔÈÈÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ 10מלמדי את בעלי דיני לטעו :
 .ÂÓÚ 11מכלל דעד השתא לא:

21

רש"י

 .ËÙ˘Ó‰ Ô˘ÁÏ ‰ÎÊ 12שכנגד הלב שהיה גדול ממנו וקוד למשה נגלית
שכינה על אהר כדכתיב )שמואל א ב( הנגלה נגליתי אל בית אבי ,ונאמרה לו
נבואה של מצרי הכתובה )ביחזקאל כ( עד וימרו בי ואעפ''כ לא נתקנא בו בזאת:
 .¯Î˘· È· 13ש מקו:
 .Â‰Ó ‰ÏÈÎ 14לנטותה בשבת:
 .‡˙Â˘Î 15הימלו שגדל על ההגא מהו בכרמא ירק הוא וכלאי בכר או איל
הוא ואינו כלאי בכר:
 .Â‰Ï ÁÏ˘ÈÏÂ 16צד היתר בה:
 .Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓ¯„Î 17כר ,עליה חוט או משיחה:
 18ומשני  .‰¯Â˙ È· ÔÈ‡˘ ÈÙÏומקילי טפי:
 .‡·Â·¯ÈÚ 19כלאי:
 .Ï''È˜Â 20בברכות בפרק כיצד גבי ערלה וה''ה לכלאי שא 2היא מצוה
התלויה באר %ואינה נוהגת מ התורה אלא באר:%
 ^.ÈÂ‚ ˜ÂÈ˙Ï ‰ËÂ¯Ù ·È‰È 21קסבר בחו %לאר %שרי ומיהו כל כמה דאפשר
משני שלא ילמדו להקל:
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שצוינה .שבת
פרק עשרים
תולין
בתבנית
שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר
ולית ליה לתינוק ישראל!?
אתי למיסר.,
יג
ולית ליה לגדול גוי!?
אתי לאיחלופי בישראל.

11

2

3

4

אמר ¯· ‡· ‡Â‰ ·¯ ¯· ÔÈאמר ¯· :‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ
מתעט 2אד בכילה ובכסכסיה,
ויוצא לרשות הרבי בשבת,
ואינו חושש.
מאי שנא מד¯· ,‡Â‰
דאמר ¯· :·¯ ¯Ó‡ ‡Â‰
היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהילכתה בשבת 
חייב חטאת!?
ציצית לגבי טלית  חשיבי ולא בטלי,
הני  לא חשיבי ובטלי.
5

ותולה בה שמרי.
אמר ¯· ‡˘:È
והוא דתלה בה רמוני.
מאי שנא מהא דתניא:
מטילי שכר במועד לצור ,המועד,
שלא לצור ,המועד  אסור,
אחד שכר תמרי ,ואחד שכר שעורי;
א 2על פי שיש לה יש 
מערי ושותה מ החדש!?
הת  לא מוכחא מילתא,
הכא  מוכחא מילתא.
10

מת 
שלח להו:
מת לא יתעסקו ביה,
לא יהודאי ולא ארמאי ,
לא ביו טוב ראשו  ,ולא ביו טוב שני.
איני?
והאמר ¯· ˙ÏÈ˘ ¯· ‰„Â‰È Èאמר ¯·:ÈÒ‡ È
עובדא הוה בבי כנישתא דמעו ,
קלט :ביו טוב הסמו ,לשבת* ,
ולא ידענא אי מלפניה אי מלאחריה,
ואתו לקמיה ד¯· ,ÔÁÂÈ Èואמר להו:
יתעסקו ביה עממי ,
ואמר ¯·‡:
מת ביו טוב ראשו  יתעסקו בו עממי ,
ביו טוב שני  יתעסקו בו ישראל,
ואפילו ביו טוב שני של ראש השנה,
מה שאי כ בביצה!?
לפי שאינ בני תורה.
1

דף קלט:

6

7

8

אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
מערי אד על המשמרת ביו טוב לתלות בה רמוני,
9

רש"י

 .‰ÈÙÏÓ È‡ ‡Ú„È ‡ÏÂ 1א חל י''ט בע''ש ומת בו ביו ומפני שלא יוכלו
להתעסק בו למחר התירו לקוברו ע''י עממי:
 .‰È¯Á‡ÏÓ È‡ 2והוא מת בשבת ומפני שנשתהא כבר והיה מסריח התירו:
 .'ÂÎ ÔÂ˘‡¯ Ë''ÂÈ· ˙Ó 3מת שנשתהא כגו שמת בשבת ולמחר היה יו''ט:
 .‰ˆÈ·· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó 4דאי ר''ה שוה לימי טובי של גליות דאילו ר''ה חמיר
יו''ט שני דיליה ונולדה בזה אסורה בזה:
 .‰ÏÈÎ· Ì„‡ ÛËÚ˙Ó 5שהוא כסדי ומתעט 2בה דר ,מלבוש:
 .‰ÈÒÎÒÎÂ 6רצועות התלויות בה ולא אמרינ ה ,רצועות לאו לצור ,עיטו2
נינהו והוה משאוי ההוא שעתא שאי כיסכסי עשויי אלא לנטותה באהל:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ 7ואילו לא היתה מצוייצת כלל לא מיחייב דהא לבושיה הוא
אלמא הציציות הויי לו משאוי הואיל ואינ כמצותו אינו צריכי לה ומ הבגד
ממש אינ דליחשבינ כוותיה:
 .È·È˘Á 8משו דשל תכלת ה ולא בטלי והוו בה משוי:

12

13

14

אמרו ליה ¯· Ôל¯· ‡˘:È
חזי מר האי צורבא מרבנ ,
ו¯·  ÔÂÈÁ È·¯· ‡Â‰שמיה,
ואמרי לה ¯·  ÔÂÂÏÁ È·¯· ‡Â‰שמיה,
דשקל ברא דתומא ומנח בברזא דדנא,
ואמר :לאצנועיה קמיכוינא!
ואזיל ונאי במברא,
ועבר לה ,גיסא וסייר פירי,
ואמר :אנא למינ קמיכוינא!?
יד
אמר להו :הערמה קא אמריתו?
הערמה בדרבנ היא,
וצורבא מרבנ לא אתי למיעבד לכתחילה.
16

15

17

18

19

משנה )ב(:
נותני מי על גבי השמרי בשביל שיצולו,
ומסנני את היי בסודרי ובכפיפה מצרית,
21

20

2

1

רש"י

 .Ë''ÂÈ· ˙¯Ó˘Ó‰ ÏÚ Ì„‡ ÌÈ¯ÚÓ 9לרבנ דאמרי אי תולי את המשמרת ביו
טוב ואוקימנא דטעמא לאו משו אהל אלא משו עובדא דחול מערי ותולה
אותה לצור ,רמוני דלאו עובדי דחול נינהו ומסנ בה שמרי הואיל ונתלית
דהא אמרינ נותני לתלויה ביו''ט:
 .ÌÈÂÓ¯ ‰· ÈÏ˙„ ‡Â‰Â 10ברישא דמוכח מילתא דמעיקרא לאו לשמרי
תלייה:
 .ÔÈÏÈËÓ 11ברשיי''ר בלע''ז:
 .„ÚÂÓ· 12בחולו של מועד:
 .˘„Á‰ ÔÓ ‰˙Â˘Â ÌÈ¯ÚÓ 13אלמא בלא שו הוכחה מותר להערי:
 .‡˙ÏÈÓ ‡ÁÎÂÓ Â‡Ï Ì˙‰ 14דמילתא דאיסורא הוא דהרואה אומר לצור,
המועד הוא שאי הכל יודעי שיש לו מ היש הכא מוכחא מילתא לאיסור
דסת תולה משמרת לשמרי הוא תולה ואי לא יהיב בה רימוני ברישא
להצניע בעלמא כי יהיב בה שמרי מוכח דלהכי תלייה:
 .‡ÓÂ˙„ ‡¯· 15צלע של שו:
 .‡„„ ‡Ê¯·· ÁÓÂ 16מקו שיש בו נקב בחבית והיי יוצא נותנו ש בשבת
לסתו והוי כמתק ומערי לכתחילה:
 .‰ÈÚÂˆ‡Ï ¯ÓÂ‡Â 17להאי ברא דתומא מיכוינא ועוד עביד אחריתי אזל נאי
במברא בספינה רחבה העשויה לעבור המי והיא של גוי ויודע הוא שיעבירנה
הגוי^ לצד האחר:
 .È¯ÈÙ ¯ÈÈÒÂ 18ומשמר ש פירות כרמו ונמצא שהגוי^ מעבירו במי בשבת:
 .‡È‰ Ô·¯„· ‰Ó¯Ú‰ 19ה''ג ה ,הערמה לאו באיסורא דאורייתא הוא אלא
באיסורא דרבנ דא''נ עביד ממש בלא הערמה אדרבנ הוא דעבר הלכ ,דצורבא
מרבנ הוא לא אחמירו עליה דהוא לא אתי למעבד לכתחילה להדיא בלא
הערמה לעבור ש לפני הכל:
 .ÌÈÓ ÔÈ˙Â :'È˙Ó 20בשבת ע''ג שמרי הנתוני במשמרת מבעוד יו:
 .ÂÏÂˆÈ˘ È„Î 21שיהו צלולי לזוב את היי מפני הקמחי שקורי יינ''ש :
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שצוינה .שבת
פרק עשרים
תולין
בתבנית
שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר
ונותני ביצה במסננת של חרדל,
ועושי אנומלי בשבת;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
בשבת בכוס ,ביו טוב בלגי  ,ובמועד בחבית;
¯· ˜Â„ˆ Èאומר:
הכל לפי האורחי .

דף קמ.

משו דמיחזי כמשמרת.

3

4

דבי ¯·  ‡ÙÙשאפו שיכרא ממנא למנא.
אמר ליה ¯· ‡ È˙ÙÈ„Ó ‡Áל¯· :‡Èהאיכא ניצוצות!?
ניצוצות לבי ¯·  ‡ÙÙלא חשיבי.
13

5

גמרא:
אמר :È¯ÈÚÊ
נות אד יי צלול ומי צלולי לתו ,המשמרת בשבת,
ואינו חושש;
אבל עכורי  לא.
מיתיבי:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
טורד אד חבית של יי  ,יינה ושמריה,
ונות לתו ,המשמרת בשבת ואינו חושש!?
תרגמה :È¯ÈÚÊ
בי הגיתות שנו.

14

15

קמ.

6

7

מסננין את היין בסודרין.
אמר ¯· ˘:‡ÈÈÁ ¯· ÈÓÈ
ובלבד שלא יעשה גומא.

16

איתמר:
חרדל שלשו מערב שבת,
למחר,
אמר ¯·:
ממחו בכלי ,אבל לא ביד.
אמר ליה ˘:Ï‡ÂÓ
אטויח כל יומא ממחו ליה ביד?
מאכל חמורי הוא!?
אלא אמר ˘:Ï‡ÂÓ
ממחו ביד ,ואינו ממחו בכלי.
1817

2019

8

ובכפיפה מצרית.
אמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
ובלבד שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח.
9

טו

אמר ¯·‡:
האי פרונקא,
אפלגיה דכובא  שרי,
אכוליה כובא  אסור.
10

אתמר:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר:
אחד זה ואחד זה  אסור;
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אחד זה ואחד זה  מותר.
‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
אי הלכה כ¯·.ÔÁÂÈ È
ק ¯· ÔÁÂÈ Èבשיטתיה ד¯·,¯ÊÚÏ‡ È
ק ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èבשיטתיה ד˘.Ï‡ÂÓ
21

11

אמר ¯· :‡ÙÙ
לא ניהדק איניש צבתא בפומיה דכוזתא,
12

ונותנין ביצה במסננת.
תני * :‰Á¯˜ ·˜ÚÈ
לפי שאי עושי אותה אלא לגוו .

טז

‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
הלכה כ¯·.ÔÁÂÈ È
22

יז

רש"י
רש"י

 .˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·Â ÔÈ¯„ÂÒ· 1העשויה מצורי דקל:
 .‰ÙÈÙÎ 2סל:
 .˙ÒÓ· ‰ˆÈ· ÔÈ˙ÂÂ 3שהחרדל נתו בה להסתנ וקולטת את הפסולת וא2
הביצה החלמו שלה נוט 2ומסתנ עמו והוה ליה לחרדל למראה והחלבו שהוא
קשור נשאר למעלה ורבינו הלוי פירש סינונה של ביצה לתו ,תבשיל היא ולא
לתו ,חרדל ובמסננת של חרדל הוא דשרי משו שינוי ויורד לתו ,הקערה שהוא
כלי שני ומתלב התבשיל:
 .ÔÈÏÓÂÈ‡ 4פושו'' :
 .ÔÈ‚Ï 5גדול מכוס וקט מחבית:
 .„¯ÂË :'Ó‚ 6מערבב:
 .Â˘ ˙Â˙‚‰ ÔÈ· 7שכל היינות עכורי ושותי אות בשמריה הלכ ,אי כא
תיקו דבלאו הכי משתתי:
 .‡ÓÂ‚ ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ 8מ הסודר בפי הכלי כי עובדא דחול אי נמי אתי לידי
סחיטה:
 .‰È·‚È ‡Ï˘ 9הכפיפה מקרקעית כלי התחתו טפח כמדת אהל:
 .‡˜Â¯Ù 10בגד ששוטחי על גיגית יי לכסותה:
 .È¯˘ ‡·ÂÎ„ ‡‚ÏÙ‡ 11דלאו אוהלא הוי:

 .‡˙È·Á„ ÈÊÂÎ„ ‡ÓÂÙ· ‡˙ÈÈÈˆ ˘ÈÈ‡ ˜„‰È ‡Ï 12כלי חרס קט שמערי בו
יי מחבית לא ית בפיו קשי וקסמי בחזקה לפי שאי ל ,מסננת גדולה מזו:
 .‡¯ÎÈ˘ ÂÙ˘ 13כל היכא דתני לשו שפוי בנחת הוא והפסולת נשאר בשולי
הכלי:
 .˙ÂˆÂˆÈ ‡ÎÈ‡‰Â 14קטנות הנישופות באחרונה מתו ,הפסולת שקורי בריי''ש
והנהו מוכח דבורר הוא:
 .È·È˘Á ‡Ï ‡ÙÙ ·¯ ÈÎ ˙ÂˆÂˆÈ 15שחנוני מטיל שכר היה כדאמרינ בבבא
מציעא )סה (:ובפסחי )קיג (.הלכ ,אינו מקפיד לניצוצות כל כ ,וכשמגיע
לניצוצות משלי ,ה ופסולת לחו %ותחילת שפיית מ הפסולת ניכר דלאו בורר
הוא:
 .ÔÂÂ‚Ï ‡Ï‡ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ 16למראה שהחלמו יפה לגוו ולא החלבו הלכ,
אידי ואידי אוכל הוא ואי כא ברירת פסולת מאוכל:
 .ÂÁÓÓ 17דישטיפדי''ר בלע''ז במי או ביי :
 .ÈÏÎ· ÂÁÓÓ 18משמע זהו שינוי שלו:
 .„È· ÂÁÓÓ ÂÈ‡Â 19דממחו ליה שפיר טפי:
 .„È· ÂÁÓÓ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‡Ï‡ 20שאי זה דרכו בחול:
 .‡''¯„ ‰È˙ËÈ˘· ÔÁÂÈ '¯ Ì˜ 21חזר בו ואסר:
 .ÔÁÂÈ '¯Î ‰ÎÏ‰ Â‰ÈÈÂ¯˙ È¯Ó‡„ ‡·¯Â ÈÈ·‡ 22דאסר:
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שצוינה .שבת
פרק עשרים
תולין
בתבנית
שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר
אימיה ד‡· ÈÈעבדא ליה,
ולא אכל.
יט
דביתהו ד È¯ÈÚÊעבדא ליה ל¯· ,È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ
ולא אכיל,
אמרה ליה:
לרב ,עבידי ליה ואכל ,ואת לא אכלת!?
אמר ¯·‡ ·¯ ˘·‡:
הוה קאימנא קמיה ד¯· ‡Èובחשי ליה בשופתא דתומא,
ואכל.
1

2

יי  ,ודבש ,ופלפלי ;
אלונטית 
יי יש  ,ומי צלולי  ,ואפרסמו ,
דעבדי לבי מסותא למיקר.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
זימנא חדא עלית בתר  ‡·˜ÂÚ ¯Óלבי באני,
כי נפקי ,אתאי אשקיי חדכ כסא,
וחשי מבינתא דראשי ועד טופרא דכרעי.
ואי אשקיי כסא אחרינא 
הואי מסתפינא דלמא מנכו לי מזכותא דעלמא דאתי.
והא  ‡·˜ÂÚ ¯Óדשתי כל יומא!?
שאני  ‡·˜ÂÚ ¯Óדדש ביה.
9

10

11

אמר :‡¯ËÂÊ ¯Ó
לית הלכתא ככל הני שמעתתא,
אלא כי הא דאתמר:
חרדל שלשו מערב שבת,
למחר,
ממחו בי ביד ,בי בכלי,
ונות לתוכו דבש,
ולא יטרו 2אלא מערב.
שחליי ששחק מערב שבת,
למחר,
נות לתוכ שמ וחומ,%
וממשי ,לתוכ אמיתא,
ולא יטרו 2אלא מערב.
שו שריסקו מערב שבת,
למחר נות לתוכו פול וגריסי ,
ולא ישחוק אלא מערב.

12

משנה )ג(:
אי שורי את החילתית בפושרי ,
אבל נות לתו ,החומ.%
ואי שולי את הכרשיני  ,ולא שפי אות ,
אבל נות לתו ,הכברה או לתו ,הכלכלה.
אי כוברי את התב בכברה,
ולא יתננו על גבי מקו גבוה בשביל שירד המו,%
אבל נוטל בכברהכא ונות לתו ,האיבוס.
13

14

15

3

16

17

4

5

דף קמ.

18

19

20

6

גמרא:
איבעיא להו:
שרה מאי?
תרגמא ¯· ‡„‡ ¯˘‡ ‰קמיה ד¯· :ÛÒÂÈ
שרה  חייב חטאת.
אמר ליה ‡·:ÈÈ
אלא מעתה 
שרה אומצא במיא,
21

וממשי ,את אמיתא לתוכ .
מאי אמיתא?
נינייא.
אמר ‡·:ÈÈ
שמע מינה  האי נינייא מעליא לתחלי.

22

7

רש"י

ועושין אנומלין בשבת.
תנו רבנ :
עושי אנומלי בשבת,
ואי עושי אלונטית.
ואיזו היא אנומלי ואיזו היא אלונטית?
אנומלי 
8

רש"י

 .Í·¯Ï 1לזעירי:
 .‡ÓÂ˙„ ‡˙ÙÂ˘· 2אמצעי של שו:
 .ÛÂ¯ËÈ ‡ÏÂ 3כדר ,שטורפי ביצי בקערה בכ 2דר ,טריפה שמכה בכח:
 .ÌÈÈÏÁ˘ 4כרישי והיו שוחקי אות במי:
 .ÍÈ˘ÓÓ 5נות :
 .‡˙ÈÓ‡ 6מינט''א בלע''ז:
 .ÈÏÁ˙Ï ‡ÈÏÚÓ 7לערב ע שחליי:
 .˙ÈËÂÏ‡ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡Â 8שאינה למשקה צמא אלא לצנ לאחר המרח %ודוגמת
רפואה:

 .‡˘È¯„ ‡˙È·Ó È˘ÁÂ 9הרגשתי בצינתו משערת ראשי עד צפרני רגלי:
 .È˙ÂÈÎÊÓ ÈÏ ÂÎÓ 10א הייתי ניצול ממנו שלא אמות:
 .‡ÓÂÈ ÏÎ È˙˘ 11ולא היה מזיקו:
 .‰È· ˘„„ 12רגיל בו:
 .˙È˙ÏÈÁ :'È˙Ó 13חלטי''ש בלשו ישמעאל ובלע''ז לזרי''א ושורי אותו
בפושרי ושותי אות המי לרפואה אבל נות החלתית:
 .ıÓÂÁ‰ ÍÂ˙· 14ומטבל בו מאכלו ולקמיה מפרש אמאי אי שורי :
 .ÔÈÈ˘¯Î‰ ˙‡ ÔÈÏÂ˘ ÔÈ‡Â 15מצי 2עליה מי בכלי לברור פסולת כדתנ
במסכת ביצה )יד (:א 2מדיח ושולה:
 .Ô˙Â‡ ÔÈÙ˘ ‡ÏÂ 16ביד להסיר פסולת דהוה ליה בורר:
 .‰¯·Î‰ ÍÂ˙Ï Ô˙Â Ï·‡ 17ואע''פ דפעמי שהפסולת נופל דר ,נקבי הכברה
ונמצא נתברר מאליו:
 .Ô·˙ 18הוא שעושי מ הקש מחתכי אותו במוריגי ועושה כל זנב השבולת
תב :
 .ıÂÓ 19הוא מזק השבולת העליו ואינו ראוי למאכל וכוברי אותו בכברי
שיפול המו:%
 .‰¯·Î· ÏËÂ Ï·‡ 20לית בתו ,האבוס ואע''פ שהמו %נופל מאליו כר''ש
דאמר דבר שאי מתכוי מותר:
 .‰¯˘ :'Ó‚ 21חילתית בפושרי מאי:
 .‡ˆÓÂ‡ 22בשר חי:
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שצוינה .שבת
פרק עשרים
תולין
בתבנית
שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר
הכי נמי דמיחייב!?
אלא אמר ‡·:ÈÈ
מדרבנ ,
שלא יעשה כדר ,שהוא עושה בחול.

דף קמ:

כמא דשרי?
אפילו למא דאסר,
הני מילי  היכא דלא אישתי כלל;
אבל הכא  כיו דאישתי חמשא ומעלי שבתא 
אי לא שתי בשבת  מיסתכ .
9

1

בעא מיניה ¯· ÔÁÂÈ Èמ¯·:È‡È È
מהו לשרות את החלתית בצונ ?
אמר ליה? אסור.
והא אנ תנ )כא (:
אי שורי את החלתית בפושרי ;
הא בצונ  מותר!?
אמר ליה :א כ  ,מה בי לי ול!,
מתניתי יחידאה היא,
דתניא:
אי שורי את החלתית 
לא בחמי ולא בצונ ;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
בחמי  אסור ,בצונ  מותר.

מיסתמי ,ואזיל ¯· ‡ÛÒÂÈ ¯· ‡Á
אכתפיה ד¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁבר אחתיה,
אמר ליה:
כב
כי מטינ לבי ¯·   ‡„ÒÁעיילינא,
כי מטו  עייליה.
בעא מיניה:
מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא?
לרכוכי כיתניתא קא מיכוי  ,ושפיר דמי;
או דילמא 
לאולודי חיורא קמיכוי  ,ואסיר?
אמר ליה :לרכוכי קא מיכוי  ,ושפיר דמי.
כי נפק אתא,
אמר ליה :מאי בעא מר מיניה?
אמר ליה :בעי מיניה:
מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא,
ואמר לי :שפיר דמי.
ותבעי ליה למר סודרא!?
סודרא לא קא מיבעיא לי,
כג
דבעי מ¯·  ‡Â‰ופשיט לי לאיסורא.
ותיפשיט ליה למר מסודרא!?
אמר ליה:
הת  מיחזי כי אולודי חיורא,
הכא  לא מיחזי כאולודי חיורא.
10

2

3

11

12

למאי עבדי ליה?
ליוקרא דליבא.
¯· ‡ ÛÒÂÈ ¯· ‡Áחש ביוקרא דליבא,
אתא לקמיה ד,‡·˜ÂÚ ¯Ó
אמר ליה :זיל שתי תלתא תיקלי חילתתא בתלתא יומי.
אזל ,אישתי חמשא בשבת ,ומעלי שבת,
לצפרא אזל שאל בי מדרשא,
אמרו ליה :תנא „·,‡„‡ ·¯ È
ואמרי לה :תנא „·:‡„‡ ·¯ ¯· ¯Ó È
שותה אד קב או קביי  ואינו חושש.
אמר להו:
לשתות  לא קמיבעיא לי,
כי קא מיבעיא לי  לשרות,
מאי?
אמר להו ¯· :ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ
בדידי הוה עובדא,
ואתאי שאילתיה ל¯· ‡„‡ ·¯ ‡,‰·‰
ולא הוה בידיה;
אתאי שאילתיה ל¯· ,‡Â‰
ואמר :הכי קאמר ¯·:
שורה בצונ ומניח בחמה.
4

5

6

13

7

8

רש"י

 .'ÂÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ 1לא שבקוה רבנ למעבד עובדי דחול:
 .ÔÎ Ì‡ 2דלא ידענא לפרושי מתני' טפי מינ ,מה בי לי ול:,
 .‡È‰ ‰‡„ÈÁÈ ÔÈ˙È˙Ó 3ור' יוסי אמרה אבל לרבנ א 2בצונ אסור:
 .‡·ÈÏ„ ‡¯˜ÂÈÏ 4שלבו כבד עליו:
 .‡˙˙ÏÈÁ ÈÏ˜˙ ‡˙Ï˙ 5משקל ג' זהובי:
 .‡˘¯„Ó È· ÏÈ‡˘ 6מה יעשה בשבת:
 .ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ ‡Ï ˙Â˙˘Ï 7דבלאו רפואה משקה הוא ותנ כל המשקי שותה
)לעיל קט:(:
 .˙Â¯˘Ï 8דתנ מתניתי אי שורי :

קמ:

אמר ¯· :‡„ÒÁ
האי כיתניתא* ,
משלפו לדידה מקניא  שרי,
קניא ממנה  אסור.
אמר ¯·‡:
וא כלי קיואי הוא  מותר.
14

15

ואמרכד ¯· :‡„ÒÁ
רש"י

 .È¯˘„ Ô‡ÓÎ 9בעיא הוא ה ,דרב לימא כרבי יוסי דשרי בצונ אבל לרבנ
אסור:
 .‡ÈÏÈÈÚ 10הכניסני ואיש זק היה:
 .‡˙È˙ÈÎ ÈÒÂÎÒÎÏ 11חלוק כתונת של פשת שנתכבסה והרי היא קשה
ומשפשפה בי שתי ידיו והיא מתרככה וא 2הליבו שלה מצהיל על ידי
השפשו:2
 .‡¯ÂÈÁ È„ÂÏÂ‡ 12הליבו מצהיל:
 .‡¯ÂÈÁ È„ÂÏÂ‡Î ÈÊÁÈÓ Ì˙‰ 13שמקפיד על ליבונו וצוהרו של סודר יותר
מכיתניתא.
 .‡È˜Ó ‰„È„Ï ‡ÙÏ˘Ó 14כששוטחי אותה לנגבה תוחבי קנה מבית יד לבית
יד וכשנוטלה בשבת ישלפנה מ הקנה ולא הקנה ממנה דלא חזי לטלטולי
דלהסקה קאי:
 .‡È‰ È‡ÂÈ˜ ÈÏÎ Ì‡Â 15קנה של אורגי דתורת כלי עליו שרי:
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שצוינה .שבת
פרק עשרים
תולין
בתבנית
שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר
האי הוצאכה דירקא,
אי חזיא למאכל בהמה  שרי לטלטולי,
ואי לא  אסיר.
אמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
האי תליא דבשרא  שרי לטלטולי,
דכוורי  אסיר.
2

1

דף קמ:

עד דשדאי ידי בכולי מנא ואשכחי ביה כל צרכי.
14

ואמר ¯· :‡„ÒÁ
האי מא דאפשר ליה למיכל נהמא דשערי ואכל דחיטי 
עוברכח משו בל " ַת ׁ ְש ִחית" )דברי כ,יט(.
ואמר ¯· :‡ÙÙ
האי מא דאפשר למישתי שיכרא ושתי חמרא 
עובר משו בל " ַת ׁ ְש ִחית".
ולאו מילתא היא,
בל תשחית דגופא עדי.2

3

אמר ¯· ˜:‡ÈË
העומד באמצע המטה 
כאילו עומד בכריסה של אשה.
ולאו מילתא היא.
4

5

אמרכו ¯· :‡„ÒÁ
בר בי רב דזבי ירקא  ליזבי אריכא,
כישא כי כישא,
ואורכא ממילא.
6

ואמר ¯· :‡„ÒÁ
בר בי רב דלית ליה משחא 
נימשי במיא דחריצי.
15

16

7

8

ואמר ¯· :‡„ÒÁ
בר בי רב דזבי קניא  ליזבי אריכא,
טונא כי טונא,
ואורכא ממילא.

ואמר ¯· :‡„ÒÁ
בר בי רב דזבי אומצא  ליזבי אונקא,
דאית ביה תלתא מיני בישרא.

17

18

9

ואמר ¯· :‡„ÒÁ
בר בי רב לא ליכול ירקא,
משו דגריר.
ואמר ¯· :‡„ÒÁ
אנא לא בעניותי אכלי ירקא,
ולא בעתירותי אכלי ירקא.
בעניותי  משו דגריר,
בעתירותי  דאמינא  היכא דעייל ירקא ליעול בשרא וכוורי.
10

11

ואמר ¯· :‡„ÒÁ
בר בי רב דזבי כיתוניתא  ליזב מדנהר אבא,
וניחוורה כל תלתי יומי ,
דמפטיא ליה תריסר ירחי שתא,
ואנא ערבא.
מאי כיתוניתא?
כיתא נאה.
19

20

21

ואמר ¯· :‡„ÒÁ
בר בי רב לא ליתיב אציפתא חדתא,
דמכליא מאניה.
22

ואמר ¯· :‡„ÒÁ
בר בי רב לא לישדר מאניה לאושפיזיה לחווריה ליה,
דלאו אורח ארעא,
דילמא חזי ביה מידי ואתי למגניא.

ואמר ¯· :‡„ÒÁ
בר בי רב דלא נפישא ליה ריפתא 
לא ליבצע בצועי.
ואמרכז ¯· :‡„ÒÁ
אנא מעיקרא לא הואי בצענא,

23

12

24

13

רש"י
רש"י

 .‡¯˘·„ ‡ÈÏ˙ 1בשר מליח התלוי לייבשו ומלא החבל קרי תליא:
 .È¯˘ 2דנאכל חי באומצא:
 .È¯ÂÂÎ„ 3אי נאכלי חיי :
 .‰ËÓ ÚˆÓ‡· 4שאיש ואשתו רגילי בה ליש :
 .'ÂÎ „ÓÂÚ ÂÏÈ‡Î 5דמהרהר:
 .‡ÎÈ¯‡ ÔÈ·ÊÏ 6אגודה ארוכה של כרוב ארו ,ושל כרישי ארוכי:
 .‡˘ÈÎ ÈÎ ‡˘ÈÎ 7שכל אגודות הגני שוות בעובי שלכול מדה אחת לחבל
שהוא אגוד בו:
 .‡ÏÈÓÓ ‡Î¯Â‡Â 8כלומר ארכו של זה שהוא ארו ,מחבירו הוא משתכר בו:
 .‡È˜ 9חבילי קני לעצי:
 .‡˜¯È ÏÂÎÈÏ ‡Ï 10ירק חי כרישי צירפו''ל ושחליי:
 .‡·ÈÏ ¯È¯‚„ ÌÂ˘Ó 11ומאכילו לח הרבה ואי לו:
 .ÈÚÂˆ· Úˆ·ÈÏ ‡Ï 12מורשיליונ''ט בלע''ז לא יאכל עכשיו מעט פת שימצא לו
ולאחר שעה מעט מפני שאי לו דר ,שביעה אלא יצר 2ויאכל יחד:

 .‡¯˜ÈÚÓ 13קוד שנתעשרתי:
 .‡Ó ‡ÏÂÎ· È„È È‡„˘„ „Ú 14כשהייתי ממשמש בסל ומוצא בו פת הרבה
הייתי מבר ,המוציא:
 .‡Á˘Ó ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ 15שהיו סכי ידיה שמ קוד מי אחרוני להעביר את
הזוהמא:
 .ÈˆÈ¯Á„ ‡ÈÓ· 16הנקוי יחד וגדל עליה ירקרוקית עבה ונוחה כשמ :
 .‡˜Â‡ 17צואר:
 .‡¯˘· ÈÈÓ ‡˙Ï˙ 18יטעו בו ג' מיני מטעמי שמ וכחוש וגיד הצואר:
 .‡·‡ ¯‰„Ó 19מאותו מקו שפשתנו יפה:
 .‡·¯Ú ‡‡Â ‡˙˘ ÈÁ¯È ¯ÒÈ¯˙ ‰ÈÏ ‡ÈËÙÓ„ 20אני ערב בדבר שתתקיי לו
שנה שלימה ותפטיהו שלא יצטר ,לקנות חלוק:
 .‰‡ ‡˙ÈÎ 21כת נאה ראויה להושיב בעליה בכת נאה:
 .‡˙„Á ‡˙ÙÈˆ‡ 22מחצלת חדשה של גמי לח ולחלוחית הגמי מבלה הבגדי:
 .‡ÊÈÙ˘Â‡Ï 23לפונדקית שלו לא ישלח חלוקו ללב :
 .Â‰· ‡ÈÊÁ ‡ÓÏÈ„ 24קרי ומגניא עליה:
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שצוינה .שבת
פרק עשרים
תולין
בתבנית
שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר
אמר להו ¯·  ‡„ÒÁלבנתיה:
תיהוי צניעת באפי גברייכו;
לא תיכלו נהמא באפי גברייכו;
לא תיכלו ירקא בליליא;
לא תיכלו תמרי בליליא;
ולא תשתו שיכרא בליליא;
ולא תיפנו היכא דמפני גברייכו;
וכי קא קארי אבבא איניש,
לא תימרו  מנו ,אלא  מני.
נקיט מרגניתא בחדא ידיה ,וכורא בחדא ידיה,
מרגניתא  אחוי להו,
וכורא  לא אחוי להו,
עד דמיצטער והדר אחוי להו.

או אתרוייהו פליגי?
תא שמע :דתניא:
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אחד זה ואחד זה  לא יסלקנו לצדדי .
16

1
2

17

3

אמר ¯· :‡„ÒÁ
מחלוקת באיבוס של קרקע,
אבל באיבוס של כלי 
דברי הכל מותר.
ואיבוס של קרקע 
מי איכא למא דשרי?
הא קא משוי גומות!?
אלא,
אי איתמר הכי איתמר:
אמר ¯· :‡„ÒÁ
מחלוקת באיבוס של כלי,
אבל באיבוס של קרקע 
דברי הכל אסור.

4

5

18

6

7

8

9

אין שולין את הכרשינין.
מתניתי דלא כי האי תנא,
דתניא:
¯· ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אי משגיחי בכברה כל עיקר.
10

19

משנה )ד(:
גורפי מלפני הפט,
ומסלקי לצדדי מפני הרעי,
דברי ¯·;‡ÒÂ„ È
ו ÌÈÓÎÁאוסרי .
11

ונוטלין מלפני בהמה.
תנא חדא:
נוטלי מלפני בהמה שפיה יפה,
ונותני לפני בהמה שפיה רע;
ותניא איד:,
נוטלי מלפני בהמה שפיה רע,
ונותני לפני בהמה שפיה יפה!?
אמר ‡·:ÈÈ
אידי ואידי מקמי חמרא לקמי תורא  שקלינ ,
מקמי תורא לקמי חמרא  לא שקלינ ;
והא דקתני:
נוטלי כט מלפני בהמה שפיה יפה 
בחמור דלית ליה רירי;
ונותני לפני בהמה שפיה רע 
קמא .בפרה * דאית לה רירי;
והא דקתני:
20

12

נוטלי מלפני בהמה,
זו ונותני לפני בהמה זו בשבת.
13

21

גמרא:
איבעיא להו:
¯· Ôארישא פליגי ,או אסיפא פליגי,
14

15

רש"י

דף קמא.

 .ÂÎÈÈ¯·‚ ÈÙ‡· ‡Ó‰ ÔÂÏÎÈ˙ ‡Ï 1פעמי תאכל הרבה ותתגנה עליו:
 .‰ÏÈÏ· ‡˜¯È ÔÂÏÎÈ˙ ‡Ï 2מפני ריח הפה:
 .È¯Ó˙Â ‡¯ÎÈ˘ 3משלשלי ומביאי לידי הפחה:
 .ÂÎÈÈ¯·‚ ÈÙÓ„ ‡ÎÈ‰ 4בגילוי בפניה בשדות ואפילו שלא בפניה שמכיר
מקומו ומקומכ ונמאסת' לו בזוכרו:
 .ÂÓ ÔÂ¯ÓÈ˙ ‡Ï 5מי הוא לשו זכר לא תרגילו לשונכ לדבר ע זכרי:
 .ÈÓ ‡Ï‡ 6מי היא:
 .‰È„È ‡„Á· ‡¯ÂÎÂ ‰È„È ‡„Á· ‡˙È‚¯Ó ËÈ˜ 7כשבעלי ,ממשמש בי,
להתאוות לי ,לתשמיש ואוחז הדדי בידו אחת והאחרת עד אותו מקו:
 .‰ÈÏ ÔÈÂÁ‡ ‡˙È‚¯Ó 8הדדי המציאי לו שתתרבה תאותו ומקו תשמיש אל
תמציאי לו מהר כדי שיתרבה תאותו וחיבתו ויצטער הדר אחוי ליה:
 .‡¯ÂÎ 9לשו כור צורפי )לעיל עח (.לשו אחר בור לשו בור שוחה:
 .ÔÈ˙È˙Ó 10דקתני אבל נותני לתו ,הכברה:
 .ÌËÙ‰ ÈÙÏÓ ÔÈÙ¯Â‚ :'È˙Ó 11שור שמפטמי אותו גורפי אבוס שלפניו
בשבת לתת לתוכו התב והשעורי ולא יתערב בה עפרורית ויקו %במאכלו:
 12ומסלקי תב  .שלפניו לצדדי כשהוא רב כדי שלא ידרסנו ברעי וחכמי
אוסרי .מפ' בגמ' אהיא:
 .ÂÊ ‰Ó‰· ÈÙÏÓ ÔÈÏËÂÂ 13שעורי ותב ונותני לפני זו ולא אמרינ טלטול
דלא חזי הוא אלא ודאי חזי הוא דאי בהמה קצה במאכל הניטל מלפני חבירתה:

22

23

רש"י

 .È‚ÈÏÙ ‡˘È¯‡ :'Ó‚ 14אגורפי ואסרי לגרו 2משו דפעמי שהאבוס של
קרקע וקא מכוי לאשוויי גומות שלא יפלו השעורי לתוכו:
 .È‚ÈÏÙ ‡ÙÈÒ‡ Â‡ 15ומשו דלא חזי שיש בו שנמאס במדרס רגליו:
 .ÚÓ˘ ‡˙ 16דאתרוייהו פליגי:
 .‰Ê „Á‡Â ‰Ê „Á‡ 17אחד גריפת האבוס ואחד תב שלפניו לא יסלקנו לצדדי :
 .Ú˜¯˜ Ï˘ 18כעי שעושי גדר קט לפני בהמה ונותני מאכל לפני ממנו
דאיכא למיחש לאשוויי גומות:
 .ÈÏÎ Ï˘ ÒÂ·‡· ˙˜ÂÏÁÓ 19וגזרו רבנ גזרה אטו של קרקע:
 .‰ÙÈ ‰ÈÙ˘ 20לקמיה מפרש:
 .È„È‡Â È„È‡ 21שתיה המשניות סבירא להו:
 .ÔÈÏ˜˘ ‡¯Â˙ ÈÓ˜Ï ‡¯ÓÁ ÈÓ˜Ó 22שאינו מטיל רירי ואי מה שלפניו נמאס
וראוי לתתו לפני שור:
 .È¯È¯ ‰Ï ˙È‡„ ÔÈÏ˜˘ ‡Ï ‡¯ÓÁ ÈÓ˜Ï ‡¯Â˙ ÈÓ˜Ó 23ואימאיס והא דקרי לה
הכא פיה יפה והכא פיה רע כדמפרש ואזיל פיה יפה דלית ליה רירי פיה רע דלא
דייק ואכיל שאוכל קוצי וברקני:
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שצוינה .שבת
פרק עשרים
תולין
בתבנית
שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר
נוטלי מלפני בהמה שפיה רע 
בחמור דלא דייק ואכיל,
ונותני לפני בהמה שפיה יפה 
בפרה דדייקא ואכלה.

שמע מינה 
טלטול מ הצד  לא שמיה טלטול;
שמע מינה.

משנה )ה(:
הקש שעל גבי המטה 
לא ינענענו בידו אלא מנענעו בגופו;
וא היה מאכל בהמה או שהיה עליו כר או סדי 
מנענעו בידו.
1

2

3

4

מכבש של בעלי בתי 
מתירי אבל לא כובשי ;
ושל כובסי 
לא יגע בו;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א היה מותר מערב שבת  מתיר את כולו ושומטו.
5

6

דף קמא.

7

8

גמרא:
אמר ¯· :ÔÓÁ
האי פוגלא,
מלמעלה למטה  שרי,
מלמטה למעלה  אסיר.
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡·‡ :אמרי ·:·¯ È
תנינא דלא כ¯· ) ÔÓÁכא (:
הקש שעל גבי המטה 
לא ינענעו בידו אבל מנענעו בגופו,
וא היה מאכל בהמה או שהיה עליו כר או סדי 
מנענעו בידו;
9

10

אמר ¯· :‰„Â‰È
הני פלפלי מידק חדא חדא בקתא דסכינא  שרי,
תרתי  אסיר.
¯·‡ אמר:
כיו דמשני  אפילו טובא נמי.
12

11

13

ואמרל ¯· :‰„Â‰È
מא דסחי במיא 
לינגיב נפשיה ברישא ,והדר ליסליק,
דילמא אתי לאתויי ארבע אמות בכרמלית.
אי הכי 
כי קא נחית נמי 
קא דחי כחו ארבע אמות ואסיר!?
כחו בכרמלית לא גזרו.
14

15

אמר ‡· ,ÈÈואיתימא ¯· :‰„Â‰È
טיט שעל גבי רגלו 
מקנחו בקרקע,
ואי מקנחו בכותל.
אמר ¯·‡:
מאי טעמא בכותל לא?
משו דמיחזי כבונה;
הא בני חקלאה הוא!?
אלא אמר ¯·‡:
מקנחו בכותל ,ואי מקנחו בקרקע,
דילמא אתי לאשוויי גומות.

רש"י

 .‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ˘˜‰ :'È˙Ó 1וסתמא להסקה ומוקצה הוא ובא לשכב עליו
ומנענעו כדי שיהא צ 2ור ,לשכב:
 .Â„È· ÂÚÚÈ ‡Ï 2דמוקצה הוא:
 .ÂÙÂ‚· ÂÚÚÓ Ï·‡ 3בכתפיו וטלטול מ הצד הוא דלא שמיה טלטול:
 .ÔÈ„Ò Â‡ ¯Î ÂÈÏÚ ‰È‰˘ Â‡ 4דגלי דעתיה דאקצייה לשכיבה מעתה תורת כלי
עליו:
 .˘·ÎÓ 5פריש''א שני לווחי ארוכי וכבדי וסודרי בגדי על התחתו
ומורידי העליו עליו וכובשי את הבגדי על ידי יתדות שיש עמודי קבועי
מנוקבי בארבע הפיאות של התחתונות והעליונה מנוקבת בארבע זויותיה ועולה
ויורדת בעמודי וכפי מה שהוא רוצה לכבוש מורידה ותוחב יתד בנקב העמוד
ואינה יכולה לעלות:
 .ÔÈ¯È˙Ó 6את המכבש שנוטל את היתד והוא ניתר דהיינו צור ,שבת שנוטל את
הכלי:
 .ÔÈ˘·ÂÎ ‡Ï Ï·‡ 7דהיינו צור ,חול:
 .Â· Ú‚È ‡Ï ÔÈÒ·ÂÎ Ï˘Â 8מפני שהוא עשוי לתק הבגדי ותוחבו בחזקה
ומיהדק והתרה שלו דומה לסתירה:
 .‡Ï‚ÂÙ È‡‰ :'Ó‚ 9צנו שטומני בקרקע להתקיי כשבא לחלצו מלמעלה
למטה שרי א היה ראשה מלמעלה ועוקצה מלמטה וחולצה מראשה העבה
תחילה ועוקצה נמש ,אחריה מותר לפי שהגומא רחבה מלמעלה ואי מזיזי
הקרקע כשהוא שומטה אבל א חולצה מלמטה למעלה שתחתונה נתו למעלה
וראש עליונה שהוא עב נתו למטה והוא שומטה מסופה לראשה אסור לפי
שהגומא קצרה מלמעלה וכשהוא חולצה מזיז העפר ומטלטלו ואע''ג דטלטול
מ הצד הוא שמיה טלטול ואסור:
 .''¯Î ‡Ï„ ‡È˙ 10דאילו ממתניתי שמעינ דלא שמיה טלטול דקתני מנענעו
בגופו:

איתמר:
 ‡È·¯„ ‰È¯· ¯Óאמר:
אחד זה ואחד זה  אסור,
¯·  ‡ÙÙאמר:
אחד זה ואחד זה  מותר.
ל ‡È·¯„ ‰È¯· ¯Óבמאי מקנחי ליה?
מקנחי ליה בקורה.
16

17

18

אמר ¯·‡:
לא ליתיב איניש אפומיה דליחייא,
1

רש"י

 .˜„ÈÓ 11דייק:
 .‡„Á ‡„Á 12לאו טוח הוא אלא כלאחר יד:
 .È˘Ó˜„ 13שלא ברחי ושלא במדוכה:
 .˙ÂÓ‡ '„ ÈÈÂ˙‡Ï 14מי שעליו:
 .ÂÁÎ ÈÁ„ ‡˜ 15את המי ד' אמות:
 .¯ÂÒ‡ ‰Ê „Á‡Â ‰Ê „Á‡ 16זה משו בונה וזה משו אשוויי גומות:
 .¯˙ÂÓ ‰Ê „Á‡Â ‰Ê „Á‡ 17אי דר ,מתכוי בכ ,וקי''ל כר''ש:
 .‰¯Â˜· 18בע %המוטל על הקרקע:
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שצוינה .שבת
פרק עשרים
תולין
בתבנית
שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר
דילמא מיגנדרא ליה חפ %ואתי לאתויי.

דף קמא:

לעבדו פשיטא!
ותו  לצחצחו,
מי איכא מא דשרי!?
אלא ,אי איתמר הכי איתמר,
אמר ¯· :‡„ÒÁ
לא שנו אלא שיעור לצחצחו,
אבל שיעור לעבדו  אסור.
12

ואמר ¯·‡:
לא ליצדד איניש כובא בארעא,
דילמא אתי לאשוויי גומות.

לא

13

ואמר ¯·‡:
לא ליהדוק איניש אודרא בפומא דשישא,
דילמא אתי לידי סחיטה.
2

3

תנו רבנ :
לא יצא אד קט במנעל גדול,
אבל יוצא הוא בחלוק גדול.
ולא תצא אשה במנעל מרופט,
ולא תחלו %בו,
וא חלצה  חליצתה כשרה.
ואי יוצאי במנעל חדש.
באיזה מנעל אמרו?
במנעל של אשה.
תני ·¯ ˜:‡¯Ù
לא שנו אלא שלא יצאה בו שעה אחת מבעוד יו,
אבל יצאה בו מערב שבת  מותר.
לב

14

אמר ¯· :‡‰Î
טיט שעל גבי בגדו 
מכסכסו מבפני,
ואי מכסכסו מבחו.%
מיתיבי:
טיט שעל גבי מנעלו  מגררו בגב סכי ;
ושעל בגדו  מגררו בצפור ,
ובלבד שלא יכסכס;
מאי לאו  שלא יכסכס כלל!?
לא,
שלא יכסכס מבחו %אלא מבפני.
4

15

16

5

17

18

אמר ¯· Â‰·‡ Èאמר ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר ¯·:È‡È È
מגררי מנעל חדש,
קמא :אבל לא יש * .
במה מגררו?
אמר ¯·:Â‰·‡ È
בגב סכי .
אמר ליה ההוא סבא:
סמי דיד ,מקמי הא דתני ¯·:‡ÈÈÁ È
אי מגררי  לא מנעל חדש ,ולא מנעל יש ;
ולא יסו ,את רגלו שמ והוא בתו ,המנעל או בתו ,הסנדל,
אבל ס ,את רגלו שמ ומניח בתו ,המנעל או בתו ,הסנדל;
וס ,כל גופו שמ ומתעגל על גבי קטבליא ואינו חושש.
אמר ¯· :‡„ÒÁ
לא שנו אלא לצחצחו,
אבל לעבדו  אסור.
6

7

8

10

9

תני חדא:
שומטי מנעל מעל גבי אימוס;
ותניא איד:,
אי שומטי !?
לא קשיא,
הא  ¯·,¯ÊÚÈÏ‡ È
הא  ¯·,Ô
דתנ )כלי כו:ד(:
מנעל שעל גבי אימוס 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמטהר;
ו ÌÈÓÎÁמטמאי.
הניחא ל¯·‡ דאמר:
דבר שמלאכתו לאיסור,
20

21

רש"י

11

רש"י

 .‡ÈÈÁÏ„ ‡ÓÂÙ‡ 1של מבוי דליכא הכירא:
 .‡¯„Â‡ 2מוכי שסותמי בה פי הפ:,
 .‡˘È˘ 3פ:,
 .ÂÒÎÒÎÓ 4משפשפו:
 .ÌÈÙ·Ó 5דלא מוכחא מילתא לאיתחזויי כמלב ומלב ממש לא הוי דאי נות
ש מי כסכוס דמי למכבס:
 .Ô˘È ‡Ï Ï·‡ 6שקולפו והוי ממחק:
 .Â¯¯‚Ó ‰Ó· 7לחדש:
 .ÏÚÓ‰ ÍÂ˙· ‡Â‰Â 8מפני שהמנעל נהנה ממנו ונמצא מעבדו:
 .Ï‚Ú˙Ó 9מתגלגל:
 .‡ÈÏ·Ë˜ 10עור שלוק שעושי ממנו משטחות לשלח ולמטה:
 .ÂÁˆÁˆÏ ‡Ï‡ 11לא שנו דמותר לסו ,שמ לרגלו ונותנו בתו ,המנעל אלא
שמתכוי לצחצחו למנעל:

19

12

 .È¯˘ ÈÓ ÂÁˆÁˆÏÂבמתכוי הא איכא למיגזר אטו לעבדו:
 .ÂÁˆÁˆÏ ¯ÂÚÈ˘ 13שלא היה כ''כ שמ הנישו 2לעור מגופו כדי לעבד לעור
אלא לצחצחו ומיהו איהו אפי' לצחצח לא מתכוי :
 .ÏÚÓ· ÔË˜ Ì„‡ ‡ˆÈ ‡Ï 14שהוא גדול לו משו דנופל מרגלו ואתי לאתויי:
 .ÏÂ„‚ ˜ÂÏÁ· ‡ˆÂÈ Ï·‡ 15דלא נפיל מיניה ולמישל 2ואתויי לא חיישינ דלא
קאי ערו בשוק:
 .ËÙÂ¯Ó 16קרוע מלמעלה דגנאי הוא לה וכי חייכי עלה שלפה ומייתי לה:
 .Â· ıÂÏÁ˙ ‡ÏÂ 17לכתחילה דלאו נעל מעליא הוא:
 .˘„Á ÏÚÓ· 18כדמפרש ואזיל שלא יצאה בו מבעוד יו ובאשה קיימינ
דאשה מקפדת א אינו מכוו למדת רגלה אבל יצאה בו כבר הכירה בו דמכוו
הוא לה אז אינה מקפדת:
 .ÒÂÓÈ‡ 19פורמ''ה :
 .¯‰ËÓ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ 20אלמא לאו כלי הוא ובשבת נמי אסור לטלטלו:
 .¯Ó‡„ ‡·¯Ï ‡ÁÈ‰ 21בפ' כל הכלי דבר שמלאכתו לאיסור בי שהוא צרי,
להשתמש בגופו של כלי בי שאינו צרי ,אלא למקומו מותר לטלטלו מאחר
שתורת כלי עליו שפיר איכא לאוקומי להא דתני שומטי כרבנ דכיו דכלי הוא
ואימוס נמי כלי הוא וא 2על גב דמלאכתו דאימוס לאיסור לתק מנעלי
מטלטלי להאי אימוס משו צור ,מקומו דהיינו מנעל שהאימוס נתו לתוכו:
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שצוינה .שבת
פרק עשרים
תולין
בתבנית
שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר
בי לצור ,גופו בי לצור ,מקומו  מותר 
שפיר;
אלא ל‡· ÈÈדאמר:
לצור ,גופו מותר ,לצור ,מקומו אסור;
מאי איכא למימר!?
הכא במאי עסקינ ? ברפוי,
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א היה רפוי  מותר.
טעמא  דרפוי,
הא לא רפוי  לא;
הניחא ל‡· ÈÈדאמר:
דבר שמלאכתו לאיסור,
לצור ,גופו מותר ,לצור ,מקומו אסור 
שפיר;
אלא ל¯·‡ דאמר:
בי לצור ,גופו ,בי לצור ,מקומו  מותר 
מאי איריא רפוי?
אפילו לא רפוי נמי!?
ההיא ד¯· ‰„Â‰È Èמשו ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èהוא,
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר משו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
א היה רפוי  מותר.
1

2

3

4

הדרן עלך תולין

רש"י

 .ÈÈ·‡Ï ‡Ï‡ 1נהי נמי דמנעל שעל האימוס לרבנ כלי הוא אימוס מיהא
מלאכתו לאיסור הוא וזה ששומט ממנו את המנעל אינו צרי ,לגופו של אימוס
והיכי מטלטל ליה:
 .ÈÂÙ¯· 2שהמנעל נשמט מאליו וא''צ לטלטל האימוס:
 .‡Ï ÈÂÙ¯ Â‡Ï ‡‰ 3וע''כ טעמא משו דאימוס אסור לטלטל לצור ,מקומו:
 4ה''ג  .‡Â‰ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ÌÂ˘Ó ‰„Â‰È È·¯ ‡È‰‰כי אמרה ליה ר' יהודה לההוא
דמפליג בי רפוי לשאינו רפוי אליבא דרבי אליעזר אמר דאמר מנעל שעל
האימוס לאו גמר כלי הוא כל זמ שמחוסר הוצאה ולעני שבת נמי אסור
לטלטלו משו דלאו כלי הוא ואשמעינ דרפוי לאו מחוסר הוצאה הוא ומותר
לטלטלו דאילו לרבנ א 2על גב דאי רפוי מותר דטעמא דשאי רפוי אסור לרבי
יהודה לאו משו אימוס הוא אלא משו מנעל גופיה:
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דף קמא:

נוטל

402
פרק עשרים ואחד  -נוטל

דף קמב.

פרק עשרים ואחד שבת
קמב .אי הכי 
מאי איריא אב ? אפילו דינר נמי!
אלמה אמר ¯·‡:
לא שנו אלא אב  ,אבל דינר אסור!?
אב  אי נפלה א לא אתי אבוה לאיתויי,
דינר  אי נפיל  אתי אבוה לאתויי.
*

משנה )א(:
נוטל אד את בנו והאב בידו,
וכלכלה והאב בתוכה.
ומטלטלי תרומה טמאה ע הטהורה וע החולי ;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א 2מעלי את המדומע באחד ומאה.
1

2

3

גמרא:
אמר ¯·‡:
הוציא תינוק חי וכיס תלוי בצוארו  חייב משו כיס,
תינוק מת וכיס תלוי לו בצוארו  פטור.
4

5

תינוק חי וכיס תלוי לו בצוארו  חייב משו כיס.
וליחייב נמי משו תינוק!?
¯·‡ כ¯· Ô˙ Èסבירא ליה דאמר:
חי נושא את עצמו.
וליבטל כיס לגבי תינוק,
מי לא תנ )כא י:ה(:
את החי במטה 
פטור א 2על המטה,
שהמטה טפילה לו!?
מטה לגבי חי  מבטלי ליה,
כיס לגבי תינוק  לא מבטלי ליה.
תינוק מת וכיס תלוי לו בצוארו  פטור,
וליחייב משו תינוק!?
¯·‡ כ¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבירא ליה דאמר:
כל מלאכה שאינה צריכה לגופה  פטור עליה.
6

10

תניא כוותיה ד¯·‡:
המוציא כליו מקופלי ומונחי על כתפו,
וסנדליו וטבעותיו בידו  חייב,
וא היה מלובש בה  פטור;
המוציא אד וכליו עליו ,וסנדליו ברגליו,
וטבעותיו בידיו  פטור,
שאילוב הוציא כמות שה  חייב.
11

12

13

15

14

16

כלכלה והאבן בתוכה.
ואמאי?
תיהוי כלכלה בסיס לדבר האסור!?
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הכא בכלכלה מלאה פירות עסקינ .
ולישדינהו לפירי ונישדי לאב ונינקטינהו בידי!?
כד¯· ÈÚÏ‡ Èאמר ¯·:
בפירות המיטנפי ;
הכא נמי  בפירות המיטנפי .
ולינערינהו נעורי!?
ג
אמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
הכא בכלכלה פחותה עסקינ ,
דאב גופה נעשית דופ לכלכלה.
17

18

19

20

21

22

7

תנ )כא (:
נוטל אד את בנו והאב בידו.
אמרי „·:È‡È È·¯ È
בתינוק שיש לו גיעגועי על אביו.

רש"י

8

9

רש"י

 .Â„È· Ô·‡‰Â ÏËÂ :'È˙Ó .ÏËÂ - „Á‡Â ÌÈ¯˘Ú ˜¯Ù 1בחצר ולא  .אמרי'
דמטלטל לאב :
 .‰¯Â‰Ë‰ ÌÚ 2אגב הטהורה ואגב חולי אבל טמאה באפי נפשה לאו בת
טלטול הוא:
 .ÚÓÂ„Ó‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ Û‡ 3סאה תרומה שנפלה לק' של חולי דקי''ל דעולה
מותר להעלותו לסאה תרומה מה בשבת ויהיו החולי מותרי ולא אמרינ מתק
הוא ובגמרא מפרש טעמא:
 .ÒÈÎ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁ :'Ó‚ 4ולא משו תינוק כדמפרש ואזיל משו כיס מיהו חייב
ולא אמרינ איהו לא מפיק ליה אלא תינוק קא מפיק ליה ולקמיה פרי ,לה
ממתניתי :
 .¯ÂËÙ 5לגמרי כדמפרש ואזיל:
 .‰Ï ÏË·Ó ÈÁ È·‚Ï ‰ËÓ 6להיות טפילה לו שהרי צרי ,לה:
 .‰ÙÂ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‡˘ ‰Î‡ÏÓ 7ומוציא מת לקוברו מלאכה שא''צ לגופה היא
כדאמר בהמצניע וכיס שהיה תלוי בצוארו לשחק בו אגב מרריה מבטל ליה לגבי
תינוק שמת ולא חשיב ליה ההיא שעתא:
 .Â„È· Ô·‡‰Â 8מדשרי ליה בטלטול בחצר ש''מ לאו כמא דנקיט לה איהו לאב
דמי ולגבי כיס היכי מחייבת ליה:

 .ÂÈ·‡ ÏÚ ÔÈÚÂ‚ÚÈ‚ ÂÏ ˘È˘ ˜ÂÈ˙· 9שא לא יטלנו יחלה ולא העמידו טלטול
שלא בידי במקו סכנה ואע''ג דלאו סכנת נפש גמורה אלא סכנת חולי:
 .ÈÈÂ˙‡Ï È˙‡ 10וטעמא לאו משו טלטול הוא דאפילו לאוחזו בידו והתינוק
מהל ,ברגליו אסר ליה רבא דילמא נפיל ואתי לאתויי וכיו דלאו סכנת נפש היא
לא שרו ביה טלטול:
 .‡·¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È˙ 11דכי נקט לה עליו כמא דאפקא תחתו גופיה דמי
ומיחייב:
 .Â„È· ÂÈ˙ÂÚ·ËÂ ÂÈÏ„ÒÂ 12בקומצו שלא כדר ,מלבוש:
 .ÂÈÏÚ ÂÈÏÎÂ Ì„‡ ‡ÈˆÂÓ‰ 13מלובש בה :
 .ÂÈ„È· ÂÈ˙ÂÚ·ËÂ 14באצבעותיו מדלא תנא בידו כדנקט רישא:
 .¯ÂËÙ 15דבגדיו בטלי לגביה ועליו הוא פטור כרבי נת :
 .Ô‰˘ ˙ÂÓÎ Ô‡ÈˆÂ‰ ÂÏÈ‡Â 16שהיה אותו עליו אחוז בה ולא מלובש חייב
הנושא והיינו כרבא:
 .ÒÈÒ· ‰ÏÎÏÎ ÈÂ‰È˙ 17והיא עצמה תיאסר:
 .˙Â¯ÈÙ ‰‡ÈÏÓ 18דעיקר נעשית בסיס לפירות הלכ ,אב מיטלטלת אגב כלי
ופירות שהוא מותר:
 .ÌÈ„È· Â‰ÈË˜ÈÂ 19ילקט מעל האר %בידיו ויחזירה לכלכלה ויטלטל ולמה
התירו אב לטלטל אגב כלי ופירות:
 .ÔÈÙËÈÓ‰ ˙Â¯ÈÙ· 20בפירות מבושלי ורכי מאד כגו תאני ותותי וענבי
שא ישליכ לאר %יטנפו:
 .È¯ÂÚ Â‰È¯ÚÏÂ 21עד שיסתלקו הפירות מ האב לתו ,הכלכלה לצדדי
וישלי ,האב לבדה בנעורתה:
 .‰˙ÂÁÙ 22שנפחית דופנה או שוליה:
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מטלטלין תרומה וכו'.
אמר ¯· :‡„ÒÁ
לא שנו אלא שטהורה למטה וטמאה למעלה;
אבל טהורה למעלה ,וטמאה למטה 
שקיל ליה לטהורה ושביק ליה לטמאה.
וכי טהורה למטה נמי,
לישדינהו ולינקטינהו!?
אמר ¯· ÈÚÏ‡ Èאמר ¯·:
בפירות המיטנפי עסקינ .

תרומה בעינא מחתא,
דתנ )תרומות ה:ו(:
סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ונדמעו,
ונפל מ המדומע למקו אחר 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
מדמעת כתרומת ודאי;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי המדומע מדמע אלא לפי חשבו .
אימר דשמעת ליה לחומרא,
לקולא מי שמעת ליה!?

1

2

11

12

3

מיתיבי:
מטלטלי תרומה טמאה ע הטהורה וע החולי ,
בי שטהורה למעלה וטמאה למטה,
בי שטמאה למעלה וטהורה למטה,
תיובתא ד¯· ?!‡„ÒÁ
אמר ל ‡„ÒÁ ·¯ ,
מתניתי  לצור ,גופו,
ברייתא  לצור ,מקומו.
מאי דוחקיה ד¯·  ‡„ÒÁלאוקמי מתניתי לצור ,גופו?
אמר ¯·‡:
מתניתי כוותיה דייקא,
דקתני סיפא )כא ב(:
מעות שעל הכר  מנער את הכר וה נופלות;
ואמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא שנו אלא לצור ,גופו,
אבל לצור ,מקומו  מטלטלו ועוד עליו,
ומדסיפא  לצור ,גופו,
רישא נמי  לצור ,גופו.

13

16

אלא הוא דאמר כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
כדתנ )ש ח(:
סאה תרומה שנפלה למאה,
ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת 
הרי זו אסורה;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר.
וממאי?
דילמא הת בהא קמיפלגי 
ד˙‡ ˜ ‡Óסבר 
א 2על גב דנפלו בזה אחר זה  כמא דנפל בבת אחת דמי,
והא לחמשי נפלה ,והא לחמשי נפלה;
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר 
קמייתא בטיל במאה,
והא תיבטיל במאה וחד!?
17

18

19

20

5

6

21

7

רבי יהודה אומר:
אף מעלין וכו'.
ואמאי?
הא קא מתק !?
¯· ‰„Â‰È Èכ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבירא ליה דאמר:

14

15

4

8

דף קמב:

אלא,
הוא דאמר כ¯·,¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
דתניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
נות עיניו בצד זה ,ואוכל מצד אחר.
קמב :ומי סבר ליה כוותיה? *
22

9

10

רש"י

 .‰ÏÚÓÏ ‰‡ÓËÂ 1והוא צרי ,לטהורה ואינו יכול ליטול הטמאה בידי לפי
שהיא מוקצה לפיכ ,יטלטל הכל עד השלח וישלי ,הכל עליו ויטול הטהורה:
 .Â‰È„˘ÈÏ 2לאר %כול :
 .Â‰ÈË˜ÈÏÂ 3לטהורה ביד ויחזירה לכלכלה:
 .ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ 'È˙Ó 4שצרי ,לטהורה לגופה לאוכלה הלכ ,אי לאו דטהורה
למטה לא שרו ליה לטלטולי לטמאה אלא שקיל לטהורה וממטי לה לשלח :
 .ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ‡˙ÈÈ¯· 5שצרי ,למקו הכלי וע''כ כולו הוא צרי ,לסלקו מש
ושרו ליה רבנ לטלטל האי אטו האי:
 .'ÂÎ ‰È˜ÁÂ„ È‡ÓÂ 6דאיצטרי ,למימר לא שנו אלא שהטמאה למעלה לשבקי
כדקס''ד דעת ,בי שטמאה למעלה בי שטמאה למטה ולוקמי בצרי ,למקומו:
 .ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ‡Ï‡ 7שצרי ,לכר לשכב עליו ש ולא לסלקו לפיכ ,לא התירו לו
ליטלו ע המעות אלא מנערו במקומו אבל צרי ,למקו הכר מטלטל הכל
ביחד:
 .ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ÈÓ ‡˘È¯ 'ÂÎ ‡ÙÈÒ„ÓÂ 8הלכ ,אי הוה טהורה למעלה לא הוי
שרי ליה לטלטולי טמאה כדקתני גבי מעות מנערו ונופלות ומטלטל היתרא
לחודיה:
 .Ô˜˙Ó˜ ‡‰ 9שמביאה לידי היתר ונגזר ביה אטו תיקו שע''י מלאכה:

רש"י
10

 .‰ÓÂ¯˙ ¯Ó‡„ ‡''¯Îהואיל וניתנה להעלות אחת שירצה בעינא מחתא
כאילו מונחת לבדה ואינה מעורבת הלכ ,לא קמתק מידי:
 .˙ÚÓ„Ó 11זה שנפרד מש ואוסר צ''ט של חולי כאילו היא תרומה ודאי:
 .ÚÓ„Ó ÚÓÂ„Ó‰ ÔÈ‡ ‡''ÎÁÂ 12חולי אחרי אלא לפי חשבו התרומה
שבמדומע כגו א תחילתו נדמע ס' של חולי ע''י סאה תרומה וחזרה סאה
ממנו ונפלה לתו ,אחרי לא חשבינ תרומה אלא ס' שבסאה זו ומדמע עד צ''ט
שכנגדו וא יש חולי יותר מק' כנגדו עולה:
 .‰ÈÏ ˙ÚÓ˘„ ¯ÓÈ‡ 13לר''א דאמר תרומה כמא דמחתא בעינא:
 .‡¯ÓÂÁÏ 14לדמעה כתרומה ודאי:
 .‡ÏÂ˜Ï 15דלא ליהוי המעלה אותה בשבת כמתק :
 .¯Ó‡ ÈÓ 16הא ודאי מתק הוא ע''כ:
 .¯Ó‡„ ‡Â‰ 17רבי יהודה דמתני' כרבי שמעו דאמר לקולא נמי כמא דמחתא
בעינא דמיא:
 .‰‡ÓÏ 18וראויה להעלותה ויתכשרו החולי :
 .˙¯Á‡ ‰ÏÙ˘ „Ú 19ועכשיו אי בה חולי כדי להעלותה באחד וק':
 .¯È˙Ó ˘''¯ 20קס''ד משו דס''ל ליה קמייתא כמא דמחתא בעינא דמיא
ונמצאת אחרונה זו נופלת בתו ,ק' של חולי :
 .'˜· ÏË· 21והוו להו כולהו חולי ומיהו כיו דצרי ,להעלותה ע''כ המעלה
מתקנו:
 .ÂÈÈÚ Ô˙Â 22במדומע בצד זה להעלותו לתרומה ואוכל בצד אחר הלכ ,הואיל
ובלא העלאה מתחיל ואוכל אי תיקו בהעלאתו:
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והא מיפליג פליג עילויה,
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
מעלי את המדומע באחד ומאה;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
נות עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר!?
ד¯· ‰„Â‰È Èעדיפא מד¯·.¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
1

2

דף קמב:

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôהיא,
דתנ )ביצה א:ח(:
הבורר קטנית ביו טוב 
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
בורר אוכל ואוכל;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי;
ותניא:
אמר ¯·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô
במה דברי אמורי?
שהאוכל מרובה על הפסולת,
אבל פסולת מרובה על האוכל  דברי הכל בורר אוכל.
והא הכא דכי אוכל מרובה על הפסולת דמי!?
הכא נמי,
כיו דאי בעי למישקל,
לא משתקיל ליה יי עד דשקיל לה לאב 
כפסולת מרובה על האוכל דמי.
15

16

17

משנה )ב(:
האב שעל פי החבית 
מטה על צדה והיא נופלת.
היתה בי החביות 
מגביה ומטה על צדה והיא נופלת.
3

18

4

19

5

מעות שעל הכר 
מנער את הכר וה נופלות;
היתה עליו לשלשת 
מקנחה בסמרטוט;
היהד של עור 
נותני עליה מי עד שתכלה.

20

21

6

7

8

ה

9

גמרא:
אמר ¯·  ‡Â‰אמר ¯·:
לא שנו אלא בשוכח,
אבל במניח  נעשה בסיס לדבר האסור.
11

10

12

13

היתה בין החביות כו'.
מא תנא דכל היכא דאיכא איסורא והיתרא 
בהיתרא טרחינ ,
באיסורא לא טרחינ ?
14

תניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
היתה החבית מונחת באוצר,
או שהיו כלי זכוכית מונחי תחתיה 
מגביה למקו אחר,
ומטה על צדה והיא נופלת,
ונוטל הימנה מה שצרי ,לו,
ומחזירה למקומה.
22

מעות שעל הכר.
אמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
לא שנו אלא בשוכח,
אבל במניח  נעשה בסיס לדבר האסור.
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא שנו אלא לצור ,גופו,
אבל לצור ,מקומו  מטלטלו ועוד עליו.
23

24

רש"י

 .‰ÈÂÏÈÚ ‚ÈÏÙ ‚ÈÏÙÈÓ ‡‰Â 1ואמר כיו דאפשר ליה למיעבד עונג שבת בכה''ג
לית עיניו בצד זה ולאכול בצד אחר אי מעלי :
 .‡ÙÈ„Ú ‰„Â‰È È·¯„ 2מיקל טפי פורתא ואמר כיו דיכול לית )עליו( עיניו בצד
זה ולאכול בצד זה לא הוי מתק בהעלאתו ומעלי :
 .‰„ˆ ÏÚ ‰ËÓ :'È˙Ó 3מטה חבית על צדה א צרי ,ליטול מ היי והאב
נופלת ולא יטלנה בידי:
 .˙ÂÈ·Á‰ ÔÈ· ‰˙È‰ 4וירא שלא תפול האב על החביות וישבר:
 .‰È·‚Ó 5לחבית כולה ומסלקה מבי החביות וש מטה על צדה:
 .˙˘Ï˘Ï 6שו דבר מיאוס כגו רוק או צואה:
 .ËÂË¯ÓÒ· ‰Á˜Ó 7ולא ית עליה מי דסת כר של בגד הוא ובגד שרייתו
במי הוא כבוסו:
 .‰˙È‰ 8לשלשת זו על כר של עור דלאו בר כיבוס הוא:
 .‰ÏÎ˙˘ „Ú ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙Â 9ומיהו כיבוס ממש לא והואיל וסת כרי
וכסתות רכי נינהו שיי ,למימר בהו כיבוס בעורות רכי ומיהו שריית לא זהו
כבוס וכ מפורש בזבחי בפרק ד חטאת:
 .Â˘ ‡Ï :'Ó‚ 10מטה על צדה דחבית:
 .ÁÎ˘· ‡Ï‡ 11ששכח האב עליה בי השמשות ולא מדעת:
 .‰˘Ú 12חבית:
 .¯ÂÒ‡‰ ¯·„Ï ÒÈÒ· 13ואסור להטותה שא 2החבית מוקצה:
 .‡˙ Ô‡Ó 14דמתניתי דקתני מגביה ומטה על צדה דאית ליה דכי טרח מטרח
בחבית דהוי היתרא ולא יטול האב ממש דהוי איסורא ואע''ג דהשתא נמי אב
מטלטל בהדי חבית:

25

1

רש"י

 .ÔÂÚÓ˘ Ô·¯ 15אליבא דבית הלל:
 .ÏÎÂ‡Â ÏÎÂ‡ ¯¯Â· 16המאכל יטול והפסולת ישאר בכלי:
 .ÂÎ¯„Î ¯¯Â· 17נוטל פסולת ומניח אוכל א ירצה:
 .˙ÏÂÒÙ‰ ÏÚ ‰·Â¯Ó ÏÎÂ‡‰˘Î 18דאי שקיל אוכל מפיש בטרחא:
 .ÏÎÂ‡ ¯¯Â· ÏÎ‰ È¯·„ 19דבהיתירא טרח ולא באיסורא ופרכינ והא הכא
דמתניתי דאוכל מרובה על הפסולת וכי מגביה האב ע החבית טרח טפי והוה
למשקל פסולת כר''ש:
 .Ï˜˘ÓÏ ÈÚ· È‡„ ÔÂÈÎ 20לכולי יי מ החבית לא משתקיל ליה יי שבשוליה
עד דשקיל ומגבה לה לחבית כפסולת מרובה דמי דאי בתחלתו לא מגבה לה
לחבית סו 2סו 2מיבעי ליה לאגבוהה תו לחבית הלכ ,הוה ליה מפיש בטרחא:
 21ה''ג  .‰Ï ÏÈ˜˘„ „Ú ‰ÈÏ Ï˜˙˘Ó ‡Ïול''ג עד דשקיל לה לאב :
 .¯ˆÂ‡· ˙ÁÂÓ ˙È·Á‰ ‰˙È‰ 22כלומר במקו מכונס שאוצרי ש חביות
הרבה ודואג שמא יטלה ותפול האב על החבית שאצלה:
 .Â˘ ‡Ï 23דמנער:
 .‰˘Ú 24הכר בסיס למעות וא 2הכר אסור בטלטול:
 .Â˘ ‡Ï 25דמנערה ואינו מטלטלה בעוד עליה:
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וכ תני :È˙ÙÈ„Ó ·¯ ¯· ‡ÈÈÁ
לא שנו אלא לצור ,גופו,
אבל לצור ,מקומו  מטלטלו ועוד עליו.

דף קמג.

כפא אכיפי למה לי?
הא חזו למיזגא עלייהו.
אמר ¯·‡:
איז לאו דאד חשוב אנא 
סכינא אבר יונה למה לי?
הא חזי לי לאומצא.
טעמא  דחזי לאומצא,
הא לא חזי לאומצא  לא,
למימרא ד¯·‡ כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה?
והאמר ¯·‡ לשמעיה:
טווי לי בר אווזא,
קמג .ושדי מיעיה לשונרא!? *
הת כיו דמסרח  דעתיה עילויה מאתמול.
הכי נמי מסתברא,
ד¯·‡ כ¯· ‰„Â‰È Èסבירא ליה,
דדרש ¯·‡:
אשה לא תכנס לבית העצי ליטול מה אוד,
ואוד שנשבר  אסור להסיקו ביו טוב,
לפי שמסיקי בכלי ,ואי מסיקי בשברי כלי;
שמע מינה.
14

2

אמרו ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
שכח ארנקי בחצר 
מניח עליה ככר או תינוק,
ומטלטלה.
אמר ¯· :˜ÁˆÈ
שכח לבינה בחצר 
מניח עליה ככר או תינוק,
ומטלטלה.

15

16

17

18

19

20

אמר ¯· ‡ÏÈ˘ ¯· ‰„Â‰È Èאמר ¯·:ÈÒ‡ È
פע אחת שכחו דסקיא מלאה מעות בסרטיא,
ובאו ושאלו את ¯·,ÔÁÂÈ È
ואמר לה :
הניחו עליה ככר או תינוק וטלטלוה.
3

4

5

אמר :‡¯ËÂÊ ¯Ó
הלכתא ככל הני שמעתתא בשוכח.
¯· ‡˘ Èאמר:
אפילו שכח נמי לא,
ולא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד.
6

7

21

22

23

24

25

משנה )ג(:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
מגביהי ח מעל השלח עצמות וקליפי ;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
מסלק את הטבלא כולה ומנערה.
מעבירי מעלט השלח פירורי פחות מכזית,
ושער של אפוני  ,ושער עדשי,
26

‡· ÈÈמנח כפא אכיפי.
¯·‡ מנח סכינא אבר יונה ומטלטלה.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
כמה חריפא שמעתתא דדרדקי!
אימר דאמור רבנ בשוכח,
לכתחילה מי אמור!?
אמר ‡·:ÈÈ
אי לאו דאד חשוב אנא 
8

9

10

27

28

29

30

32

31

1

11

12

13

רש"י

 .ÂÙÂ‚Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡Ï‡ 1של כר לשכב עליו הלכ ,בניעור סגיא ושדי ליה
באתרייהו:
 .ÂÓÂ˜ÓÏ ÍÈ¯ˆ Ï·‡ 2של כר .מטלטלו ע המעות למקו אחר:
 .˙ÂÚÓ ‰‡ÏÓ ‡È˜Ò„ 3גרסינ :
 .‡ÈË¯Ò· 4רה''ר:
 .˜ÂÈ˙ Â‡ ¯ÎÎ ‰ÈÏÚ ÂÁÈ‰ 5דלישתרי לטלטלה אגבייהו תו ,ד' אמות
וטלטלוה פחות פחות מד' אמות או במחיצה של בני אד כדאמרי' בעירובי
)מג:(:
 .ÁÎÂ˘· 6אבל במניח מדעת מערב )יו( שבת לא התירו לו לטלטלה ע''י ככר
או תינוק:
 .˙ÓÏ ‡Ï‡ 7משו כבוד הבריות כשמוטל בחמה:
 .ÈÙÈÎ‡ ‡ÙÎ ÁÓ ÈÈ·‡ 8מניח תרווד על העומרי לטלטל אגב תרווד:
 .‰ÂÈ ¯·‡ 9חי ]בלא[ מליח:
 .È˜„¯„„ ‡˙˙ÚÓ˘ ‡ÙÈ¯Á 10סבורי ה שה חריפי:
 .Ô·¯ ¯ÂÓ‡„ ¯ÓÈ‡ 11בארנקי ודסקיא מניח עליה ככר או תינוק בשכחה
ובמקו התורפה ומשו הפסד ממו :
 .ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 12אנא שפיר מטלטלנא כיפי ואפילו בלא תרווד:
 .‡‡ ·Â˘Á Ì„‡„ Â‡Ï È‡ 13ואנא מחמיר על עצמי שלא ילמדו ממני להקל
באסורי :

רש"י

 .ÈÏ ‰ÓÏ ÈÙÈÎ‡ ‡ÙÎ 14בלאו כפא נמי שרי לטלטלינהו דהא חזו למיזגא
עלייהו:
 .‡ˆÓÂ‡Ï 15לאוכלו חי בשבת שיש בני אד שדעת יפה ואוכלי בשר חי וקרו
לה אומצא:
 .‡Ï ‡ˆÓÂ‡Ï ÈÊÁ ‡Ï ‡‰ 16ואע''ג דחזו לשונרא דאמרינ מוכ לאד לא הוי
מוכ לכלבי:
 .‰„Â‰È '¯Î 17במסכת ביצה )ו:(:
 .‡ÊÂÂ‡ ¯· ÈÏ ÈÂÂË 18ביו טוב:
 .‡¯Â˘Ï ‰ÈÚÈÓ È„˘Â 19אלמא מטלטל להו משו שונרא ואע''ג דהאידנא לא
חזי לאד דלאו אורח ארעא למיכלא ביו טוב ומיהו מאתמול לאד הוו קיימי:
 .Á¯ÒÓ„ ÔÂÈÎ Ì˙‰ 20מעייא אי מצנע ליה עד אורתא:
 .‰ÈÏÚ ‰È˙Ú„ ÏÂÓ˙‡Ó 21לשונרא ובי השמשות נמי מוכ לבהמה הוה:
 .„Â‡ 22פורגו'' דסת עצי להסקה ניתנו ולא לטלטול כלי:
 .¯·˘˘ „Â‡Â 23ביו''ט:
 .ÌÈÏÎ È¯·˘· 24שנשברו היו דהוו להו נולד:
 .Ó''˘ 25דכרבי יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה:
 .ÔÈ¯È·ÚÓ :'È˙Ó 26בידי מעל השלח :
 .˙ÂÓˆÚ 27קשי שאינ ראויי לכלב:
 .ÔÈÙÈÏ˜Â 28של אגוזי דלית להו לב''ש מוקצה:
 .‡Ï·Ë‰ ˙‡ ˜ÏÒÓ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰''·Â 29שיש תורת כלי עליה אבל לא יטלטל
הקליפי בידי כרבי יהודה:
 .ÔÁÏ˘‰ ÏÚÓ ÔÈ¯È·ÚÓ 30סתמא היא:
 .˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ ÔÈ¯Â¯ÈÙ 31וכ''ש כזית כדמפרש טעמא שה מאכל בהמה:
 .ÔÈÂÙ‡ Ï˘ ¯Ú˘Â 32שרביטי של קטנית שהקטנית גדל בה:
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פרק עשרים ואחד שבת

מפני שהוא מאכל בהמה.
ספוג,
א יש לו עור בית אחיזה  מקנחי בו,
וא לאו  אי מקנחי בו;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
בי כ ,ובי כ ,ניטל בשבת ואינו מקבל טומאה.
3

2

4

6

5

גמרא:
אמר ¯· :ÔÓÁ
אנו אי לנו אלא · È‡Ó˘ ˙Èכ¯·,‰„Â‰È È
ו· ÏÏ‰ ˙Èכ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
7

מעבירין מעלי השלחן פירורין.
מסייע ליה ל¯·,ÔÁÂÈ È
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
פירורי שאי בה כזית  אסור לאבד ביד.

דף קמג.

˘ Ï‡ÂÓמטלטל להו אגב ריפתא.
˘ Ï‡ÂÓלטעמיה,
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
עושה אד כל צרכו בפת.
¯·‡יא מטלטל להו אגב לקנא דמיא.
¯·  Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰עביד להו גר2יב של ריעי.
אמר ליה ¯· ‡˘ Èל‡:¯ÓÈÓ
וכי עושי גר 2של ריעי לכתחילה!?
¯· ˘˘˙ זריק להו בלישניה.
¯·  ‡ÙÙזריק להו אחורי המטה.
אמרו עליו על ¯·,ÒÏÂ˜·‡ Ô· ‰È¯ÎÊ È
שהיה מחזיר פניו אחורי המטה וזורק .
14

15

16

17

18

הדרן עלך נוטל אדם את בנו

8

שער של אפונין.
מני?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא ,דלית ליה מוקצה.
אימא סיפא )כא (:
ספוג,
א יש לו בית אחיזה  מקנחי בו,
וא לאו  אי מקנחי בו;
אתא ל¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
דבר שאי מתכוי  אסור!?
בהא אפילו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמודה,
ד‡· ÈÈו¯·‡ דאמרי תרוייהו:
מודה ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבפסיק רישיה ולא ימות.
9

10

הני גרעיני דתמרי ארמייתא  שרו לטלטולינהו,
הואיל וחזיי אגב אמ ;
ודפרסייתא  אסור.
12

11

13

רש"י

 .ÔÈÂÙ‡ 1ייש''ש :
] .‰ÊÈÁ‡ ˙È· ¯ÂÚ 2בית אחיזה[ של עור שיאחזנו בו:
 .Â· ÔÈÁ˜Ó 3טבלא:
 .Â· ÔÈÁ˜Ó ÔÈ‡ 4שכשאוחזו נסחט בי אצבעותיו:
 .˙·˘· ÏËÈ 5כשהוא נגוב:
 .‰‡ÓÂË Ï·˜Ó ÂÈ‡Â 6דאינו לא כלי ע %ולא בגד ולא שק ולא מתכת:
 .ÂÏ ÔÈ‡ Â‡ :'Ó‚ 7אי אנו סומכי על משנתינו כמות שהיא שנויה אלא
מוחלפת שיטתה וב''ש כרבי יהודה כו':
 .„È· Ô„·‡Ï ¯ÂÒ‡ 8מדקתני מעבירי בידי ולא זריק להו:
 .‰ˆ˜ÂÓ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ 9דאי ר' יהודה מאתמול לאו לבהמה קיימי שהרי האוכל
היה עמה והיו לוקח מה:
 .ÔÈÂÎ˙Ó ÔÈ‡˘ 10שאי מתכוי לסחוט:
 .ÔÈÈÚ¯‚ 11של תמרי וה לבהמה:
 .‡˙ÈÈÓ¯‡ 12תמרי רעי ה ומאכילי התמרי עצמ לבהמה הלכ ,אגב
אימייהו לבהמה נמי קיימי:
 .‡˙ÈÈÒ¯Ù 13תמרי טובי ה ואי מאכילי אות לבהמה:

רש"י

 .ÂÎ¯ˆ ÏÎ 14משתמש בו ואי כא משו בזיו וממחהו בתבשיל:
 .‡ÈÓ„ ‡˜Ï 15ספל של מי:
 .ÈÚÈ¯ Ï˘ Û¯‚ 16צובר לפניו כשאוכל התמרי עד שנמאסות בעיניו ונוטל
אות מפניו כגר 2של ריעי ונותנ לבהמה:
 .'È˘ÈÏ· Â‰Ï ˜È¯Ê 17אל עבר השלח :
 .‰ËÓ‰ È¯ÂÁ‡ 18שהוא מיסב עליה:
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פרק עשרים ושנים

פרק עשרים ושנים  -חבית שנשברה
קמג:

משנה :
חבית שנשברה 
מצילי הימנה מזו שלש סעודות;
ואומר לאחרי :באו והצילו לכ!
ובלבד שלא יספוג.

דף קמג:

שבת

ו ‡ÏÂÚאמר ¯·:
חלוק היה ¯· ‰„Â‰È Èא 2בזיתי וענבי.
ו¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
הלכה כ¯· ‰„Â‰È Èבשאר פירות,
ואי הלכה כ¯· ‰„Â‰È Èבזיתי וענבי.
11

)א( *

1

2

3

א

אי סוחטי את הפירות להוציא מה משקי ,
וא יצאו מעצמ  אסורי ;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א לאוכלי  היוצא מה מותר,
וא למשקי  היוצא מה אסור.
חלות דבש שריסק מערב שבת,
ויצאו מעצמ  אסורי ;
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמתיר.
4

5

6

7

8

אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מודה היה ¯· ‰„Â‰È Èל ÌÈÓÎÁבזיתי וענבי,
ומודי  ÌÈÓÎÁל¯· ‰„Â‰È Èבשאר פירות.
אמר ליה ¯· ‰ÈÓ¯È Èל¯·:‡·‡ È
אלא במאי פליגי?
אמר ליה :לכי תשכח!
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
מסתברא בתותי ורמוני פליגי,
דתניא:
זיתי שמש ,מה שמ  ,וענבי שמש ,מה יי ,
והכניס בי לאוכלי ,ב בי למשקי 
היוצא מה  אסור;
תותי שמש ,מה מי ,ורמוני שמש ,מה יי ,
והכניס לאוכלי  היוצא מה מותר,
למשקי ולסת  היוצא מה אסור,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
בי לאוכלי בי למשקי 
היוצא מה  אסור.
12

13

גמרא:
תנא:
לא יספוג ביי  ,ולא יטפח בשמ ,
שלא יעשה כדר ,שהוא עושה בחול.
9

תנו רבנ :
נתפזרו לו פירות בחצר 
מלקט על יד על יד ואוכל,
אבל לא לתו ,הסל ולא לתו ,הקופה,
שלא יעשה כדר ,שהוא עושה בחול.

14

15

וסבר ¯· ‰„Â‰È Èסת אסור?
והתנ )מכשירי ו:ח(:
חלב האשה  מטמא לרצו ושלא לרצו ,
חלב בהמה  אינו מטמא אלא לרצו ;
ג
אמר ¯· :‡·È˜Ú Èקל וחומר 
ומה חלב האשה שאינו מיוחד אלא לקטני 
מטמא לרצו ושלא לרצו ;
חלב הבהמה שמיוחד בי לקטני ,בי לגדולי 
16

אין סוחטין את הפירות.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מודה היה ¯· ‰„Â‰È Èל ÌÈÓÎÁבזיתי וענבי.
מאי טעמא?
כיו דלסחיטה נינהו  יהיב דעתיה.
10

17

18

1

רש"י

ÔÂÊÓ ‰ÓÈ‰ ÔÈÏÈˆÓ ˙È·Á :'È˙Ó .‰¯·˘˘ ˙È·Á - ÌÈ˘Â ÌÈ¯˘Ú ˜¯Ù 1
‚'  .˙Â„ÂÚÒואפילו בכלי הרבה דאילו בחד מנא אמרי' בכל כתבי הקדש )לעיל
קכ (.דכמה דבעי מציל:
 .ÌÎÏ 2כל אחד מזו ג' סעודות:
 .‚ÂÙÒÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â 3שלא ישי ספוג במקו היי לחזור ולהטיפו בכלי גזירה
שמא יסחוט:
 .˙Â¯ÈÙ‰ ˙‡ ÔÈËÁÂÒ ÔÈ‡ 4דהוה ליה מפרק תולדה דדישה:
 .ÔÈ¯ÂÒ‡ 5גזירה שמא יסחוט לכתחילה:
 .ÔÈÏÎÂ‡Ï Ì‡ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ 6ה מכונסי אות פירות היוצא מה מותר
דלא ניחא ליה במה שזבו וליכא למגזר בה שמא יסחוט:
 .ÔÈ˜˘ÓÏ Ì‡Â 7מכונסי אסורי דניחא ליה במאי דנפקא מינייהו ונתקיימה
מחשבתו ואיכא למיגזר שמא יסחוט והכי אמרי' בביצה דטעמא דמשקי שזבו
משו שמא יסחוט הוא:
 .˘·„ ˙ÂÏÁ 8מאחר שמרוסקי הדבש זב מאליו מתו ,השעוה ואי דר,
לסוחטו הלכ ,רבי אליעזר מתיר וחכמי אוסרי גזירה אטו שאינ מרוסקי
דילמא מרסק להו:
 .ÁÙËÈÂ :'Ó‚ 9מכניס בו כפו והשמ נדבק בה ומקנחו בשפת הכלי ואסרוה
משו עובדי דחול:
 .ÌÈ˙ÈÊ· ‰„Â‰È '¯ ‰„ÂÓ 10דאע''ג דהכניס לאוכלי היוצא מה אסור דכיו
דרוב לסחיטה קיימי כי אתו לידי משקה יהיב דעתיה למיהוי ניחא ליה בהכי:

רש"י

 .ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ· 'ÈÙ‡ 11הואיל והני לאוכלי נכנסו:
 .È‚ÈÏÙ ÌÈÂÓ¯Â ÌÈ˙Â˙· ‡¯·˙ÒÓ 12דאיכא דבעו להו למשקי הלכ ,משוו להו
רבנ כזיתי וענבי ור' יהודה פליג עלייהו אבל שאר פירות ליכא דבעי להו
למשקי הלכ ,מודו רבנ בה:
 .Í˘Ó˘ 13זב מאליה כמו נהרות המושכי )לעיל קכא:(.
 .ÔÒÈÎ‰Â 14מתחילת בי לאוכלי בי למשקי כו' דרמוני קרי יי משו דאית
להו קיוהא:
 .'ÂÎ ‡''ÎÁÂ 15והא דנקט רב נחמ לישנא דמסתברא ולא אמר בהדיא דבתותי
ורמוני פליגי משו דאיכא למימר פליגי בתותי ורמוני וה''ה לשאר פירות
ולהודיע ,כחו דרבי יהודה נקט להו ואי משו ברייתא דלקמ דשמעינ מינה
דמודי חכמי לרבי יהודה בשאר פירות לאו בהדיא שמעינ לה דאיכא למימר
רבי יהודה היא כדפרכינ עלה:
 .Ì˙Ò ‰„Â‰È È·¯ ¯·ÒÂ 16שלא פירש לאוכל ולא למשקה הוי המשקה הזב מה
אסור:
 .‡ÓËÓ ‰˘‡‰ ·ÏÁ Ô˙‰Â 17מכשיר:
 .ÔÂˆ¯Ï ‡Ï˘Â ÔÂˆ¯Ï 18בי שיצא ממנה לרצו בי שיצא שלא לרצו שהחלב
קרוי משקה שנאמר ותפתח את נאד החלב ותשקהו )שופטי ד(:
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אינו די שיטמא בי לרצו ובי שלא לרצו ?
ד
אמרו לו :לא,
א טמא חלב האשה שלא לרצו ,
שד מגפתה טמא,
קמד .יטמא חלב הבהמה * שלא לרצו ,
שד מגפתה טהור?
אמר לה :
מחמיר אני בחלב מבד,
שהחולב לרפואה  טמא,
והמקיז לרפואה  טהור!
אמרו לו:
סלי זיתי וענבי יוכיחו,
שהמשקי היוצאי מה לרצו  טמאי ,
שלא לרצו  טהורי!
מאי לאו לרצו  דניחא ליה,
שלא לרצו  בסתמא,
ומה זיתי וענבי דבני סחיטה נינהו 
שלא לרצו  ולא כלו,
תותי ורמוני דלאו בני סחיטה נינהו 
לא כל שכ !?
לא,
לרצו  בסתמא,
שלא לרצו  דגלי אדעתיה,
דאמר לא ניחא לי.
ואיבעית אימא 
שאני סלי זיתי וענבי,
כיו דלאיבוד קיימי 
2

3

4

5

6

7

פרק עשרים ושנים

דף קמד:

שבת

מעיקרא אפקורי מפקרי להו.
10

אשכח ¯· ‰„Â‰È Èדמודי ל¯· Ôבזיתי ובענבי.
¯· Ôדמודו ליה ל¯· ‰„Â‰È Èבשאר פירות מנל ?
דתניא:
קמד :סוחטי * בפגעי  ,ובפרישי  ,ובעוזרדי ,
אבל לא ברמוני;
ושל בית מנשיא בר מנח היו סוחטי ברמוני.
וממאי ד¯· Ôהיא,
דילמא ¯· ‰„Â‰È Èהיא?
ותהוי נמי ¯·,‰„Â‰È È
אימר דשמעת ליה ל¯· ‰„Â‰È Èיצאו מעצמ ,
סוחטי לכתחילה מי שמעת ליה!?
אלא מאי אית ל ,למימר?
כיו דלאו בני סחיטה נינהו  אפילו לכתחילה,
אפילו תימא ¯·,Ô
כיו דלאו בני סחיטה נינהו  אפילו לכתחילה;
שמע מינה  ¯· Ôהיא;
שמע מינה.

8

9

12

11

13

14

15

16

של בית מנשיא בר מנח היו סוחטי ברמוני.
אמר ¯· :ÔÓÁ
הלכה כשל בית מנשיא בר מנח.
אמר ליה ¯·‡ ל¯· :ÔÓÁ
מנשיא ב מנח תנא הוא?
וכי תימא 
הלכה כי האי תנא דסבר לה כשל מנשיא ב מנח;
ומשו דסבר כמנשיא ב מנח  הלכה כמותו?
מנשיא ב מנח הוי רובא דעלמא!?
אי  ,דתנ )כלאי ה:ח(:
המקיי קוצי בכר 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :קדש;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
17

18

19

רש"י

 .ÔÂˆ¯Ï ‡ˆÈ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ‡ÓËÓ ÂÈ‡ ‰Ó‰·‰ ·ÏÁ 1ואי לא לא חשיב משקה
וא נגע בו שר %אינו מקבל טומאה וטעמא מפרש לקמיה:
 .‰˙Ù‚Ó Ì„˘ 2של אשה א נג 2רגלה או ידה וכל חבורה שיצא ממנה ד
כדאמר בפרק ד הנדה )נדה כה (:ד חללי דהיינו ד הרוג קרוי משקה שנאמר
וד חללי ישתה וד מגפתו מפרש הת דד חללי הוי דמה לי קטליה כוליה
מה לי קטליה פלגא וחלב כד מגפתו דד נעכר .ונעשה חלב וד מגפתה
סתמיה שלא לרצו הוא וטמא:
 .ÔÂˆ¯Ï ‡Ï˘ ‰Ó‰·‰ ·ÏÁ ‡ÓËÈ 3בתמיה שהרי ד מגפתה טהור דבהמה לאו
בכלל חלל הוא ומיהו ד שחיטה מכשר משו דאיתקש למי דכתיב )דברי יב(
על האר %תשפכנו כמי:
 .·ÏÁ· È‡ ¯ÈÓÁÓ 4לטמאו א 2שלא לרצו מבד:
 .·ÏÂÁ‰˘ 5לרפואת הבהמה שלא יזיקנה חלבה טמא דהא לרצו הוא והמקיז
ד לבהמתו לרפואה טהור דד מגפתה היא והואיל והחולב לרפואה טמא א2
הנוט 2שלא לרצו טמא:
 .ÂÏ Â¯Ó‡ 6אינו דומה שלא לרצו ליוצא לרצו שהרי סלי זיתי וענבי יוכיחו
שהמשקה כו':
 .‡Ó˙Ò· ÔÂˆ¯Ï ‡Ï˘ 7וקתני טהורי דלא חשיב משקה אי רבי יהודה קאמר לה
קשיא ואי רבנ קאמרי כל שכ טהורי לרבי יהודה דהא מידי דלרבנ משקה הוא
לרבי יהודה לאו משקה הוא וכ''ש מידי דלרבנ לאו משקה והשתא ומה זיתי
וענבי כו' והוא הדי מצי למירמי נמי זיתי וענבי אזיתי וענבי דקתני לעיל
דמודה בהו רבי יהודה דא 2לאוכלי היוצא מה אסור אלא הא אלימא ליה
לאקשויי דתותי ורמוני דלאו בני סחיטה נינהו קתני לעיל דסת אסור והכא
קתני דאפי' זיתי וענבי סתמא לאו למשקה:
 .‰È˙Ú„ ÈÏ‚„ 8בהדיא ואמר לא ניחא לי והוי גילוי דעתא טפי מהכניסו
לאוכלי :
 .'ÂÎÂ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÒ È‡˘ ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â 9ודווקא נקט סלי שהמשקה
הנוט 2מה נופל לאר %והול ,לאיבוד הלכ ,סתמא לא ניחא ליה:

20

21

רש"י

 .¯È˜ÙÓ È¯Â˜Ù‡ 10לההוא משקה אבל שאר כלי אפילו תותי ורמוני אימא
ל ,סתמא למשקה:
:˙Â˙˘Ï Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ Ê''ÚÏ· ˘''Â¯Ù ÔÈÚ‚Ù· 11
 .ÔÈ˘È¯Ù·Â 12קויידונ'': %
 .ÔÈ„¯ÊÂÚ·Â 13קורמ''ש דלאו אורחייהו בהכי ואי כא משו דש:
 .ÌÈÂÓ¯· ‡Ï Ï·‡ 14דאורחייהו בהכי:
 .‡È˘Ó ˙È· Ï˘Â 15היו רגילי לסחוט רמוני בחול אלמא איכא דסחיט להו
הלכ ,בשבת אסור:
 .¯ÓÈÓÏ ÍÏ ˙È‡ È‡Ó ‡Ï‡ 16לר' יהודה כיו דלאו בני סחיטה כו' וכי היכי
דלרבי יהודה שרי לכתחילה מהאי טעמא מהשתא אפי' תימא רבנ ושרו ליה
מהאי טעמא:
 .‡Â‰ ‡˙ ‡È˘Ó 17בתמיה וכי איהו פליג למימר דבשבת אסור דתימא הלכתא
כוותיה והא לא הוזכר אלא לדברי התנא לראיה דהאי תנא הוא סבר כוותיה:
 .˙''ÎÂ 18הא דאמר הלכה כשל בית מנשיא ה''ק הלכה כהאי תנא דאסר
ברימוני הואיל וקאי מנשיא כוותיה דסוחטי רימוני בחול אלמא בני סחיטה
נינהו:
 .‡ÓÏÚ„ ‡·Â¯ ÈÂ‰ 19דמשו איהו לחודיה נשווי דר ,רמוני לסחיטה:
 .ÌÈˆÂ˜ 20קרדונ''ש :
 .˘„˜Ó 21את התבואה משו כלאי דזריעה הוא:
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אינו מקדש אלא דבר שכמוהו מקיימי ;
ואמר ¯·:‡ÈÁ È
מאי טעמיה ד¯·?¯ÊÚÈÏ‡ È
שכ בערביא מקיימי קוצי שדות לגמליה.
מידי איריא,
ערביא ה אתרא,
הכא  בטלה דעתו אצל כל אד!?
1

2

3

אלא,
היינו טעמיה,
כד¯· ,‡„ÒÁ
דאמר ¯· :‡„ÒÁ
תרדי שסחט ונתנ במקוה 
פוסלי את המקוה בשינוי מראה;
והא לאו בני סחיטה נינהו.
אלא מאי אית ל ,למימר?
כיו דאחשבינהו  הוה להו משקה;
הכא נמי 
כיו דאחשבינהו  הוה להו משקה.
¯·  ‡ÙÙאמר:
משו דהוי דבר שאי עושי ממנו מקוה לכתחילה,
וכל דבר שאי עושי ממנו מקוה לכתחילה 
פוסל את המקוה בשינוי מראה.
4

ו

5

6

7

תנ הת )מקוואות ז:ג(:
נפל לתוכו יי ומוחל,ז ושינה מראיו 
פסול.
מא תנא דמוחל משקה הוא?
אמר ‡·:ÈÈ

דף קמד:

שבת

¯· ·˜ÚÈ Èהיא,
דתניא:
¯· ·˜ÚÈ Èאומר:
מוחל הרי הוא כמשקה,
ומה טע אמרו מוחל היוצא בתחלה טהור?
לפי שאינו רוצה בקיומו;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מוחל אינו כמשקה,
ומה טע אמרו מוחל היוצא מעיקול בית הבד טמא?
לפי שאי אפשר לו בלא ציחצוחי שמ .
מאי בינייהו?
איכא בינייהו  דאתי בתר איצצתא.
¯·‡ אמר:
משו דהוי דבר שאי עושי הימנו מקוה,
ופוסל את המקוה בשינוי מראה.
10

11

12

13

14

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
סוחט אד אשכול של ענבי לתו ,הקדרה,
אבל לא לתו ,הקערה.
אמר ¯· :‡„ÒÁ
מדברי רבינו נלמד 
חולב אד עז לתו ,הקדרה,
אבל לא לתו ,הקערה.
אלמא קסבר 
משקה הבא לאוכל  אוכל הוא.
15

16

17

8

9

מתיב ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
זב שחולב את העז  החלב טמא;
ואי אמרת משקה הבא לאוכלי אוכל הוא 
במאי איתכשר!?
כדאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בטיפה המלוכלכת על פי הדד;
הכא נמי 
בטיפה המלוכלכת על פי הדד.
18

19

20

רש"י

 .'ÂÎ ‡ÈÁ È·¯ ¯Ó‡Â 1אלמא משו חד מקו דאחשבינהו משוינ להו דבר
חשוב:
 .‡¯˙‡ 2הוא וחשיבות דרבי הוי חשיבותא:
 .‡Î‰ 3חד גברא לחודיה הוא נימא בטלה דעתו:
 .‡ÓÚË ÂÈÈ‰ ‡Ï‡ 4דרב נחמ דאמר הלכה אי סוחטי :
 .‡„ÒÁ ·¯Î 5אע''ג דלעלמא לא חשיב כיו דאחשיב איהו הוי לדידיה משקה
והכי מפרש רב נחמ לברייתא דלעיל סוחטי בפגעי ובפרישי למתק הפרי ולא
לצור ,המשקה אבל לא ברימוני ואפילו למתק דשל בית מנשיא היו סוחטי
בחול לצור ,משקה הלכ ,בשבת אסור אפי' למתק הואיל ואיכא חד דעביד לש
משקה ולא משו דמנשיא רובא דעלמא אלא חיישינ אי שרית ליה למתק אתי
למעבד לשו משקה וכיו דאיהו מחשב ליה הוי משקה ומיחייב אבל בפגעי
ליכא למיחש דאי אד עושה אותו למשקה:
 .‰‡¯Ó ÈÂÈ˘· 6לא בשלשת לוגי דלא הוזכרו שלש לוגי אלא במי שאובי
אבל שאר משקי לא פסלי אא''כ נשתנה מראה המקוה על ידיה :
 .¯Ó‡ ‡ÙÙ ·¯ 7טעמא דתרדי לאו משו חשיבותא דאחשבינהו הוא ולעול
לאו משקה נינהו והא דמפסיל משו דכל דבר שאי עושי ממנו מקוה שאינו
מי או שלג או ברד פוסל את המקוה בשינוי מראה:
 .ÂÎÂ˙Ï ÏÙ 8של מקוה יי או חומ %או מוחל והוא כמי מי וזב מ הזיתי וג'
מיני יש בו כשטוענ מתחילה במעט להתחמ ולהתבשל מאיליה מוחל זב
מה והוא צלול כמי ולאחר שעמדו ימי ודחקו זה את זה חוזר מוחל לזוב מה
והוא קרוב להיות כשמ ולאחר שעצר להוציא שמנ בבית הבד ומשתהה
התפוח של גפת בעקלי שהוא אגוד בה בבית הבד חוזר מוחל וזב מה :
 .‡Â‰ ‰˜˘Ó ÏÁÂÓ„ ‡˙ Ô‡Ó 9קס''ד דאי מקוה נפסל אלא על ידי משקה
ואפילו בשינוי מראה:

1

רש"י

 .‰ÏÈÁ˙· 10בתחילת טעינת של זיתי:
 .„·‰ ˙È· ÏÂ˜ÚÓ 11לאחר שנסחט שמנו או לפני סחיטתו:
 .Â‰ÈÈÈ· È‡Ó 12במאי פליגי הואיל ותרוייהו מודו דמוחל היוצא בתחילה טהור
והיוצא מעקל בית הבד טמא באיזה מוחל נחלקו דלמר הוי משקה וטמא ולמר
לא הוי משקה וטהור:
 .‡˙ˆˆÈ‡ ¯˙· È˙‡„ 13לאחר שהתחילו להתחמ ודחקו זה את זה ונשתהה
הכומר ימי:
 .¯Ó‡ ‡·¯ 14קמייתא דקתני מוחל פוסל מקוה דברי הכל הוא ומשו דהוי כו':
 .‰¯„˜‰ ÍÂ˙Ï 15של תבשיל לתקנו דמוכחא מילתא דלאו למשקה בעי ליה
אלא לאוכל ואי זה דר ,פריקתו והוי כמפריד אוכל מאוכל:
 .‰¯Ú˜‰ ÍÂ˙Ï ‡Ï Ï·‡ 16דזמני דלמשקה קאי וא 2על גב דבקערה לא  .שתי
איניש לא מוכחא מילתא ואיכא איסור:
 .‡ÓÏ‡ 17מדקאמר סוחט לתו ,הקדרה קסבר כו':
 .‡ÓË ·ÏÁ‰ 18שהזב מטמא כל דבר במשא והרי היסט הקילוח ולא קמפליג
בי לתו ,הקדרה בי לתו ,הכוס:
 .‡Â‰ ÏÎÂ‡ ˙¯Ó‡ È‡Â 19הא אי אוכל מקבל טומאה שלא בהכשר והאי במאי
איתכשר:
 .ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡„Î 20במסכת כריתות גבי האשה שנט 2חלב מדדיה:
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מתיב ¯·) ‡Èטהרות ג:ג(:
קמה .טמא מת שסחט זיתי וענבי* ,
כביצה מכוונת  טהור;
הא יותר מכביצה  טמא,
ואי אמרת משקה הבא לאוכל  אוכל הוא,
במאי איתכשר!?
הוא מותיב לה והוא מפרק לה:
בסוחט לתו ,הקערה.
2

3

אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
כתנאי )מעשרות א:ח(:
המחליק בענבי  לא הוכשר;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :הוכשר;
מאי לאו בהא קמיפלגי?
מר סבר  משקה הבא לאוכל  אוכל הוא,
ומר סבר  לאו אוכל הוא?
אמר ¯· :‡ÙÙ
דכולי עלמא  משקה הבא לאוכל  אוכלח הוא,
והכא  במשקה הבא לאיבוד קמיפלגי,
מר סבר  משקה הוא,
ומר סבר  לאו משקה הוא;
ובפלוגתא דהני תנאי,
דתניא:
המפצע בזיתי בידי מסואבות  הוכשר,
לסופת במלח  לא הוכשר;
לידע א הגיעו זיתיו למסוק א לאו  לא הוכשר;
4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

רש"י

 .„„‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÎÏÎÂÏÓ‰ ‰ÙÈË· 1טיפה ראשונה מלכלכת בה פי הדד בדעת
ונוחה ליחלב וההיא הוי משקה כסת חלב דלא לאוכל בעי ליה:
 .¯Â‰Ë ˙ÂÂÎÓ ‰ˆÈ·Î ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ËÁÒ˘ ˙Ó ‡ÓË 2משנה היא במסכת
טהרות ומפרש בה בהדיא ובלבד שלא יגע במשקה שאינו נוגע אלא באוכל וכיו
דכביצה מכוונת הוא לכי סחיט טיפה קמייתא חסר ליה מכביצה ואי האוכל
אע''פ שהוא טמא מטמא המשקה שאי אוכל מטמא אחרי בפחות מכביצה
אבל א היה נוגע במשקה איטמי ליה משקה מטיפה ראשונה שהמשקה מקבל
טומאה בכל שהוא וה''נ תני בה בהדיא יותר מכביצה טמא שכיו שיצאה טיפה
ראשונה נטמאה בכביצה וטמא מת דווקא נקט שאינו מטמא בהיסט וה''ה לטמא
שר %וכל טמאי מגע וטמא מת לרבותא נקט דהוי אב הטומאה משו דקתני
סיפא אבל זב שסוחט זיתי וענבי אפי' גרגיר יחידי טמא שכיו שיצאה טיפה
ראשונה נטמא המשקה במשא הזב:
 .'ÂÎ ˙¯Ó‡ È‡Â 3דקס''ד אפי' סוחט לתו ,הקדירה:
 .È‡˙Î 4משקה הבא לאוכל אוכל הוא או משקה הוא:
 .ÌÈ·Ú· ˜ÈÏÁÓ‰ 5נחתו המחליק פני ככרותיו בענבי שסוחט המשקה על
הככר:
 .¯˘ÎÂ‰ 6האוכל הענבי הוכשרו:
 .‡·‰ 7לצור ,אוכל כגו שסחט לש הפת:
 8ה''ג „ .‡Â‰ ÏÎÂ‡ Â‡Ï ÏÎÂ‡Ï ‡·‰ ‰˜˘Ó Ú''Îאלא משקה הוא והיינו טעמא
דמ''ד לא הוכשר שמתחילה נסחט אדעתא דאזיל לאיבוד שהאור שואבו
ושורפו:
 .ÌÈ˙ÈÊ· ÚˆÙÓ‰ 9בלציי''ר כדי שיהיו רכי :
 .¯˘ÎÂ‰ 10דניחא ליה במשחא דטיי 2עלייהו שמתו ,כ ,ה מרבי טע:
 .ÁÏÓ· Ô˙ÙÂÒÏ 11שמתו ,שה קשי אי המלח נדבק בה ומפצע לרככ
מבחו %מעט:
 .¯˘ÎÂ‰ ‡Ï 12דלא מכוי למשקה דידהו דליעקר:
 .˜ÂÒÓÏ ÂÈ˙ÈÊ ÂÚÈ‚‰ Ì‡ Ú„ÈÏ 13צרי ,הוא לראות א שומנו נוח לצאת מיהו
המשקה אזיל לאיבוד:

דף קמה.

שבת

¯· ‰„Â‰È Èאומר:
הוכשר;
מאי לאו בהא קמיפלגי,
דמר סבר  משקה העומד לאיבוד  משקה הוא,
ומר סבר  לאו משקה הוא?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
הני תנאי  במשקה העומד לאיבוד פליגי,
והנ ,תנאי  במשקה העומד לצחצחו קמיפלגי.
14

אמר ¯· ‡¯ÈÊ Èאמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
סוחט אד אשכול של ענבי  לתו ,הקדרה,
אבל לא  לתו ,הקערה;
ודג לצירו  אפילו לתו ,הקערה.
יתיב ¯· „ ÈÓÈוקאמר לה להא שמעתא,
אמר ליה ‡· ÈÈל¯· „:ÈÓÈ
אתו משמיה ד¯· מתניתו ולא קשיא לכו,
אנ משמיה ד˘ Ï‡ÂÓמתנינ לה  וקשיא ל :
מי אמר ˘ Ï‡ÂÓדג לצירו אפילו לתו ,הקערה?
והאיתמר:
כבשי שסחט ,
אמר ¯·:
לגופ  מותר ,למימיה  פטור אבל אסור;
ושלקות,
בי לגופ  ,בי למימיה  מותר;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
אחד כבשי ואחד שלקות,
לגופ  מותר ,למימיה  פטור אבל אסור.
אמר ליה :האלהי,
" ֵעינַי ָרא ּו וְ לֹא זָ ר" )איוב יט,כז(!
מפומיה ד¯· ‰ÈÓ¯È Èשמיע לי,
ו¯· ‰ÈÓ¯È Èמ¯·,‡¯ÈÊ È
ו¯· ‡¯ÈÊ Èמ¯· ,È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ
ו¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁמ¯·!
15

16

18

17

19

20

21

גופא:
כבשי שסחט ,
רש"י

 .È‡˙ È‰ 14דמפצע ודאי במשקה העומד לאיבוד פליגי כדאמרי' אבל תנאי
דמחליק לאו בעומד לאיבוד פליגי דלאו לאיבוד אזל שהרי לצחצח האוכל נתנו
והרי מצחצחו אלא במשקה העומד לצחצחו לאוכל קא מיפלגי דא''נ משקה
הבא לאוכל משקה הוא ה''מ היכא דקא שרי 2ליה א''נ שטר ביה ריפתא דתורת
משקה עביד אבל לצחצחו פליגי:
 .Â¯ÈˆÏ ‚„Â 15סחיטת דג להוציא צירו לאו משקה הוא אלא אוכלי :
 .ÔÈ˘·Î 16ירק חי כבוש ביי וחומ:%
 .ÂÙÂ‚Ï 17א לאכול הכבשי סוחט ממשקה הצ 2עליה והנבלע בה מותר
לכתחילה דלא מפרק הוא הואיל ולאו למשקה הוא צרי:,
 .¯ÂËÙ 18שאי זה מפרק שאי המשקה הזה יוצא מ הכבשי שלא גדל בתוכ
אבל אסור אטו זיתי וענבי:
 .˙Â˜Ï˘ 19אפילו למימיה לאו משקה נינהו אלא אוכל:
 .¯ÂÒ‡ Ï·‡ ¯ÂËÙ Ô‰ÈÓÈÓÏ 20והא שלקות דומיא דדג לציר הוא ולא שרי ליה
שמואל לכתחילה:
 .¯Ê ‡ÏÂ Â‡¯ ÈÈÚ 21הא דבעינא למימר ל ,דמשמיה דרב איתמר:
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אמר ¯·:
לגופ  מותר ,למימיה  פטור אבל אסור;
ושלקות,
בי לגופ  ,בי למימיה  מותר;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
אחד זה ואחד זה,
לגופ  מותר ,למימיה  פטור אבל אסור;
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אחד כבשי ואחד שלקות,
לגופ  מותר ,למימיה  חייב חטאת.
מיתיבי:
סוחטי כבשי בשבת לצור ,השבת,
אבל לא למוצאי שבת,
וזיתי וענבי לא יסחוט,
וא סחט  חייב חטאת;
קשיא  ל¯·,
קשיא  ל˘,Ï‡ÂÓ
קשיא  ל¯·?!ÔÁÂÈ È
¯·  מתר %לטעמיה,
˘  Ï‡ÂÓמתר %לטעמיה,
¯·  ÔÁÂÈ Èמתר %לטעמיה.
¯· מתר %לטעמיה.
סוחטי כבשי בשבת לצור ,השבת,
אבל לא למוצאי שבת,
במה דברי אמורי? לגופ ,
אבל למימיה  פטור אבל אסור;
ושלקות,
בי לגופ  ,בי למימיה  מותר;
וזיתי וענבי  לא יסחוט,
וא סחט  חייב חטאת.
˘ Ï‡ÂÓמתר %לטעמיה.
סוחטי כבשי בשבת לצור ,השבת,
והואט הדי לשלקות;
במה דברי אמורי? לגופ ,
אבל למימיה  פטור אבל אסור;
וזיתי וענבי  לא יסחוט,
וא סחט  חייב חטאת.
¯· ÔÁÂÈ Èמתר %לטעמיה.
סוחטי כבשי לצור ,השבת,
אבל לא למוצאי שבת,
אחד כבשי ואחד שלקות,
במה דברי אמורי? לגופ ,
אבל למימיה  לא יסחוט,
וא סחט  נעשה כמי שסחט זיתי וענבי,
וחייב חטאת.
1

רש"י

 .ÔÈ˘·Î ÔÈËÁÂÒ 1ולא מפליג בי לגופ בי למימיה ושרי לכתחילה וקשיא
לכולהו דליכא בהו דשרי כבשי למימיה לכתחילה:

דף קמה:

שבת

אמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
דבר תורה 
אינו חייב אלא על דריכתי זיתי וענבי בלבד.
2

וכ תני „·:‰˘Ó È
דבר תורה 
אינו חייב אלא על דריכתיא זיתי וענבי בלבד,
קמה :ואי עד מפי עד כשר * אלא לעדות אשה בלבד.
3

איבעיא להו:
עד מפי עד לעדות בכור,
מהו?
¯· ‡ ÈÓאסיר;
ו¯· ‡ ÈÒשרי.
אמר ליה ¯· ‡ ÈÓל¯· ‡:ÈÒ
והא תנא „·:‡È˘Ó È
אי עד מפי עד כשר אלא לעדות אשה בלבד!?
אימא 
לעדות שהאשה כשרה לה בלבד.
¯·  ¯ÓÈÈאכשר עד מפי עד לבכור.
קרי עליה  ¯ÓÈÈ :¯ÓÈ¯Óשרי בוכרא.
והלכתא:
עד מפי עד כשר לבכור.
4

5

חלות דבש.
כי אתא ¯·  ‡ÈÚ˘Â‰מנהרדעא,
אתא ואייתי מתניתא בידיה:
זיתי וענבי שריסק מערב שבת,
ויצאו מעצמ  אסורי ;
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתירי .
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
גברא יתירא אתא לאשמעינ !?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
טובא קא משמע ל ,
דאי ממתניתי  הוה אמינא 
הת הוא דמעיקרא אוכלא ולבסו 2אוכלא,
אבל הכא דמעיקרא אוכלא ולבסו 2משקה  אימא לא;
קא משמע ל .
7

6

8

רש"י

 .‰¯Â˙ ¯·„ 2כלומר אסרה תורה מלאכה ודריכת זיתי וענבי הוא דהויא
מלאכה אבל שאר דריכות לאו אורחייהו בהכי ולאו מלאכה נינהו:
 .‰˘‡ ˙Â„ÚÏ 3לומר לאשה מת בעלי ,דאקילו בה רבנ משו עיגונא וכל
דמקדש אדעתא דרבנ מקדש ואפקועי רבנ לקדושי מיניה:
 .¯ÂÎ· ˙Â„ÚÏ 4בכור ביד כה כשנתנו ישראל לו של ואירע לו בו מו קי''ל
בבכורות )לה (.נחשדו כהני להטיל מו בבכור ואי נאמ לומר מו זה נפל בו
מאיליו וצרי ,להביא עדי ואמרינ הת דאשה כשרה לעדות זו:
 .‰Ï ‰¯˘Î ‰˘‡‰˘ ˙Â„ÚÏ ‡ÓÈ‡ 5והאי נמי כשרה לה:
 .‡¯È˙È ‡¯·‚ 6ר''ש דמתני' ר''א תנ בה:
 .ÔÈÚÓ˘‡Ï ‡˙‡ 7בתמיה כלומר מה בא ללמדנו א לא זאת:
 .ÔÈÓÁ· ‡·˘ ÏÎ :'È˙Ó 8כלומר שנתבשל:
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משנה )ב(:
כל שבא בחמי מערב שבת 
שורי אותו בחמי בשבת;
וכל שלא בא בחמי מערב שבת 
מדיחי אותו בחמי בשבת,
חו %מ המליח היש וקולייס האיספני ,
שהדחת זו היא גמר מלאכת .
1

2

דף קמה:

שבת

אמר :‡È·¯„ ‰È¯· ¯Ó
א 2אנ נמי תנינא )כא (:
חו %מ המליח היש יב וקולייס האיספני ,
שהדחת זו היא גמר מלאכת ;
שמע מינה.

3

5

4

גמרא:
כגו מאי?
אמר ¯· :‡¯ÙÒ
כגו תרנגולתא ד¯·.‡·‡ È

יתיב ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èו¯· ÈÒ‡ Èקמיה ד¯·,ÔÁÂÈ È
ויתיב ¯· ÔÁÂÈ Èוקא מנמנ.
אמר ליה ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èל¯·:ÈÒ‡ È
מפני מה עופות שבבבל שמני?
אמר ליה:
כל ,למדבר עזה וארא ,שמני מה .
מפני מה מועדי שבבבל שמחי?
מפני שה עניי.
מפני מה תלמידי חכמי שבבבל מצוייני ?
לפי שאינ בני תורה.
מפני מה גוייג מזוהמי ?
מפני שאוכלי שקצי ורמשי.
איתער בהו ¯·,ÔÁÂÈ È
אמר להו :דרדקי,
לא כ ,אמרתי לכ )משלי ז,ד(" :אֱ מֹר לַ ָח ְכ ָמה אֲ ח ִֹתי ָא ְּת",
א ברור ל ,הדבר כאחות ,שהיא אסורה ל  ,אומרהו,
וא לאו  לא תאמרהו!?
אמרו ליה:
ולימא ל מר איזה מה .
מפני מה עופות שבבבל שמני?
מפני שלא גלו,
שנאמר )ירמיהו מח,יא(:
17

6

19

18

20

7

21

ואמר ¯· :‡¯ÙÒ
זימנא חדא איקלעית להת ,ואוכל מיניה,
ואי לא ¯· ‡·‡ Èדאשקיי חמרא בר תלתא טרפי 
איתנסי.
8

9

¯· ÔÁÂÈ Èרייק מכותח דבבלאי.
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
ולירוק אנ מתרנגולתא ד¯·!‡·‡ È
ועוד 
אמר ¯· ‚:‡Ê
זימנא חדא איקלעית להת,
ועבדית כותח דבבלאי,
שאילו מיניה כל בריחי מערבא!
10

2322

24

25

11

12

13

14

26

כל שלא בא בחמין וכו'.
הדיח מאי?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
הדיח  חייב חטאת.

מו ָאב ִמ ְּנע ּו ָריו וְ ׁש ֵֹקט ה ּוא ֶאל ׁ ְש ָמ ָריו...
" ׁ ַשאֲ נַןֹ 27
ּו ַבג ֹּולָ ה לֹא ָהלָ ְך".

15

16

רש"י

 .ÔÈÓÁ· Â˙Â‡ ÔÈ¯Â˘ 1כדי שיהא נמוח:
 .ÔÈÓÁ· ‡· ‡Ï˘ ÏÎÂ 2כגו בשר יבש שאוכלי אותו חי ע''י הדחק:
 .Â˙Â‡ ÔÈÁÈ„Ó 3ולא אמרי' זהו בישוליה אבל לא שורי :
 .Ô˘È ÁÈÏÓ‰ ÔÓ ıÂÁ 4דג מליח של שנה שעברה:
 .ÔÈÙÒÈ‡‰ ÒÈÈÏÂ˜Â 5ש דג שאוכלי אותו מחמת מלחו ע''י הדחה בחמי והנ,
אפילו הדחה נמי לא שזהו גמר מלאכת והוי בשול:
 .È‡Ó ÔÂ‚Î :'Ó‚ 6הוי בא בחמי שחוזרי ושורי אותו בחמי :
 .‡·‡ '¯„ ‰È˙ÏÂ‚¯˙ 7מבשלה ושורה אותה ימי רבי בחמי למחות מאליה
ואוכלה לרפואה:
 .ÈÙ¯Ë ‡˙Ï˙ ¯· 8ב ג' שני:
 .ÈÒÂ˙‡ 9הייתי נאנס להקיא מחמת מיאוס:
 .˜ÈÈ¯ 10רוקק מכותחא דבבלאי כשזוכרו שהיה מאוס בעיניו:
 .'ÂÎ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ 11קשה היה בעיניו שנמאסי בני בבל על בני אר %ישראל
אמר אנו נמי יש לנו לרוק מתרנגולתיה דר' אבא שה אוכלי:
 .Á˙ÂÎ „ÂÚÂ 12אינו מאוס כל כ ,בעיני שאר בני מערבא:
 .'ÂÎ ‡Ê‚ ·¯ ¯Ó‡ ‡‰„ 13ושאילו מיניה אותו כותח:
 .ÈÁÈ¯· 14חולי:
 .ÁÈ„‰ 15קולייס מאי:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ 16דהוי בישול:

והכא מנל דגלו?
דתניא:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
חמשי ושתי שנה לא עבר איש ביהודה,
1

רש"י

 .ÌÈÓ˘ Ï···˘ ˙ÂÙÂÚ ‰Ó ÈÙÓ 17משל א''י:
 .ÍÏÎ 18לכה ל ,אלא שקיצר הלשו :
 .‰ÊÚ ¯·„ÓÏ 19והיא מא''י:
 .ÌÈÁÓ˘ Ï···˘ ÌÈ„ÚÂÓ 20רגילי לשמוח במועדי יותר מא''י:
 .ÌÈÈÚ Ì‰˘ ÈÙÓ 21וכל השנה אי לה שמחה במאכל ומשתה ואי לה
מרגוע ממלאכה לפיכ ,במועדי כל שמחת:
 .ÔÈÈÈÂˆÓ 22מצייני עצמ בלבושי נאי:
 .ÔÈÈÈÂˆÓ 23מקושטי :
 .‰¯Â˙ È· ÔÈ‡˘ 24כל כ ,לכבד כבני אר %ישראל מחמת תורת מכבדי
אות מחמת לבושיה שנראי חשובי:
 .È˜„¯„ 25בחורי שלא הגיעו לסברא:
 .ÂÏ‚ ‡Ï˘ ÈÙÓ 26העופות כמו אות של א''י כדאמרינ לקמ :
 .'Â‚Â ÂÈ¯ÂÚÓ ·‡ÂÓ Ô‡˘ 27סיפיה דקרא על כ עמד טעמו בו אלמא הגולי
מפיגי טעמ ושמנ :
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שנאמר )ירמיהו ט,ט(:

דף קמו.

שבת

דאמרי אינשי:
במתא  שמאי ,בלא מתא  תותבאי.

שא ְב ִכי וָ נ ִֶהי" וגו'
" ַעל ֶה ָה ִרים ֶא ּ ָ ׂ

11

עוף ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ַעד ְּב ֵה ָמה נָ ְדד ּו ָהלָ כ ּו".
" ֵמ ֹ
" ְּב ֵה ָמה" בגימטריא  חמשי ותרתי הוו.

12

13

" ַה ָּב ִאים י ׁ ְַש ֵר ׁש יַעֲ קֹב י ִָציץ ּו ָפ ַרח יִ ְ ׂש ָר ֵאל" )ישעיהו כז,ו(.
תני ¯· :ÛÒÂÈ
אלו תלמידי חכמי שבבבל,
שעושי ציצי ופרחי לתורה.

אמר ¯· ·˜ÚÈ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כול חזרו,
חו %מקולייס האיספני ,
דאמר ¯·:
הני מדרי דבבל מהדרי מיא לעי עיט,
והאי כיו דלא שריר שדריה  לא מצי סליק.

14

2

מפני מה גויטו מזוהמי ?
שלא עמדו על הר סיני.
קמו .שבשעה * שבא נחש על חוה  הטיל בה זוהמא,
ישראל שעמדו על הר סיני  פסקה זוהמת ,
גויטז שלא עמדו על הר סיני  לא פסקה זוהמת .
מפני מה מועדי שבבבל שמחי?
מפני שלא היו באותה קללה,
אמר ליה ¯· ‡ ‡·¯„ ‰È¯· ‡Áל¯· ‡˘:È
דכתיב )הושע ב,יג(:
גרי מאי?
מועֲ ָד ּה",
ש ּה ַח ָּג ּה ָח ְד ׁ ָש ּה וְ ׁ ַש ּ ַב ּ ָת ּה וְ כֹל ֹ
אמר ליה :א 2על גב דאינהו לא הוו  מזלייהו הוו,
ש ֹו ָ ׂ
"וְ ִה ׁ ְש ּ ַב ִּתי ָּכל ְמ ׂ
דכתיב )דברי כט,יד(:
וכתיב )ישעיהו א,יד(:
" ֶאת אֲ ׁ ֶשר י ׁ ְֶש ֹנו ּפ ֹה ִע ּ ָמנ ּו ע ֵֹמד ַהי ֹּום לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ ל ֵֹהינ ּו,
נַפ ׁ ִשי ָהי ּו ָעלַ י לָ ט ַֹרח".
מועֲ ֵד ֶ
יכם ּו ֹ
" ָח ְד ׁ ֵש ֶ
יכם ָ ׂ
שנְ ָאה ְ
יז
וְ ֵאת אֲ ׁ ֶשר ֵאי ֶנ ּנ ּו ּפ ֹה ִע ּ ָמנ ּו ַהי ֹּום".
מאי " ָהי ּו ָעלַ י לָ ט ַֹרח"?
3

4

15

5

16

17

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
אמר הקדוש ברו ,הוא:
לא דיי לישראל שחוטאי לפני,
אלא שמטריחי אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליה !
אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
אי ל ,כל רגל ורגל,
שלא באתה בולשת לציפורי.
ואמר ¯·:‡ÈÁ È
אי ל ,כל רגל ורגל,
שלא בא לטבריה הגמו יד וקמטו ובעל זמורה.
6

98

7

ופליגא ד¯·,‡‰Î ¯· ‡·‡ È
דאמר ¯·:‡‰Î ¯· ‡·‡ È
עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו,
אברה הוליד את ישמעאל,
יצחק הוליד את עשו,
יעקב הוליד שני עשר שבטי שלא היה בה שו דופי.
18

משנה )ג(:
שובר אד את החבית לאכול הימנה גרוגרות,
ובלבד שלא יתכוי לעשות כלי.
ואי נוקבי מגופה של חבית,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו ÌÈÓÎÁמתירי .
ולא יקבנה מצדה,
19

20

21

מפני מה תלמידי חכמי שבבבל מצויני ?
לפי שאינ בני מקומ ;
10

22

23

רש"י

 .‰˘ ·'' 1משגלו בימי צדקיה בחרבות ירושלי עד שנפקדו בימי כורש ואז
עלו מה לייסד את הבית י''ח שני קוד גמר הבני שהיא לסו 2ע' שנה בשנת
שתי לדריוש כדאמרי' במגילה )יא:(:
 .Â¯ÊÁ ÔÏÂÎÂ 2הבהמות ועופות וא 2הדגי חו %מ קולייס האספני וכול חזרו
דהא עד בהמה כתיב ומכלל דמכא ואיל ,הדור חו %מקולייס כדמפרש:
 .ÌËÈÚ ÔÈÚÏ ‡ÈÓ È¯„‰Ó Ï··„ È¯„Ó È‰ 3מדרונות שבבבל מחזירי מי
הנשפכי בה לעי עיט שהוא מקו גבוה שבא''י שאותו מעיי מביא מי
לבית טבילת כה''ג ביה''כ דמתוק בחומת עזרה על גבי שער המי כדאמרינ
בסדר יומא )לא (.עי עיט גבוה מקרקע העזרה כ''ג אמות והיא ,מחזירי שיש
בפרת סילונות וסולמות למטה מ הקרקע )הי( ודר ,אות סולמות חוזרי המי
לא''י וחוזרי ונובעי במעיינות והדגי חזרו דר ,אות סולמות שנוחי
להעלות יותר מדר ,פרת עצמו:
 .È‡‰Â 4קולייס האספני :
 .‰È¯„˘ ¯È¯˘ ‡Ï„ ÔÂÈÎ 5אי קשה שדרה שלו:
 .‰È¯·ËÏ 6לבוז ולהטיל עליה עול ולא שמתכווני לבטל משמחת הרגל אבל
הקללה גרמה לכ:,
 .ÔÈËÓÂ˜ 7לשו לעז הוא שלטו :
 .˙˘ÏÂ· 8חיל המל:,
 9ציפורי וטבריא מא''י:
 .ÌÓÂ˜Ó· ÔÈ‡˘ 10שמא''י גלו לש והגולה למקו נכרי מציי עצמו
במלבושי שיהא חשוב:

רש"י

 .È‡Ó˘ ‡˙Ó· 11בעירי איני צרי ,להתכבד אלא בשמי שאני ניכר בו:
 .‡˙Ó ‡Ï· 12במקו שאינה עירי:
 .È‡·˙Â˙ 13כבודי תלוי בשמלתי שמלתו מתרגמינ תותביה )שמות כב(:
 .ÔÈˆÈˆ 14צמחי הבאי אות של יעקב שיבאו לבבל ישרשו ויעשו ציצי
ופרחי לתורה וסייעתא אתיא לר' יוחנ דטעמא דמצוייני לאו לפי שאינ בני
תורה כדרבי אסי אלא לפי שאינ במקומ :
 .‰ÂÁ ÏÚ ˘Á ‡·˘Î 15כשנת לה עצה לאכול מ הע %בא עליה דכתיב
)בראשית ג( הנחש השיאני לשו נשואי :
 .È‡Ó ÌÈ¯‚ 16שלא היו על הר סיני מהיכ פסקה זוהמא:
 .ÂÂ‰ Â‰ÈÈÏÊÓ 17בסיני וכל שעמדו על הר סיני נתקדשו ונטהרו ונתרפאו מכל
מו וא 2עורי ופסחי שהיו בישראל כדתניא בספרי:
 .‡‚ÈÏÙÂ 18הא דאמר דלא פסקה זוהמא עד סיני:
 .˙È·Á Ì„‡ ¯·Â˘ :'È˙Ó 19מליאה גרוגרות בסכי או בסיי 2לאכול ממנה
גרוגרות דאי במקלקל שו איסור בשבת:
 .ÈÏÎ ˙Â˘ÚÏ ÔÈÂÎ˙È ‡Ï˘ „·Ï·Â 20לנוקבה יפה בפתח נאה:
 .‰ÙÂ‚Ó ÔÈ·˜Â ÔÈ‡ 21הדבוקה בפה החבית לעשות נקב אלא נוטל את כולה
אבל כי נקיב לה מתק פתחא:
 .ÔÈ¯È˙Ó ÌÈÓÎÁÂ 22דאי דר ,פתח לחבית בכ:,
 .‰„ÈˆÓ ‰·˜È ‡ÏÂ 23בגמרא מפרש לה:
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וא היתה נקובה לא ית עליה שעוה,
מפני שהוא ממרח.
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מעשה בא לפני ¯· È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ôבערב,
ואמר :חוששני לו מחטאת.

פרק עשרים ושנים

2

3

גמרא:
אמר ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
לא שנו אלא דרוסות,
אבל מפורדות  לא.
ומפורדות לא?
מיתיבי:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
מביא אד את החבית של יי ומתיז ראשה בסיי,2
ומניחה לפני האורחי בשבת ואינו חושש!?
יח
ההיא  ¯· Ôהיא,
מתניתי  ¯· ‰ÈÓÁ Èהיא.
ומאי דוחקיה ד¯·,‡ÈÚ˘Â‡ È
לאוקמי מתניתי כ¯· ‰ÈÓÁ Èובדרוסות,
לוקמה במפורדות ו¯·?!Ô
אמר ¯·‡:
מתניתי קשיתיה,
מאי איריא דתני גרוגרות ליתני פירות?
אלא שמע מינה  בדרוסות.
5

6

7

8

תניא חדא:
חותלות של גרוגרות ושל תמרי 
מתיר ,ומפקיע ,וחות.,
ותניא איד:,
מתיר ,אבל לא מפקיע ולא חות?!,
לא קשיא,
הא  ¯·,Ô
הא  ¯·,‰ÈÓÁ È
דתניא:
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
9

10

11

שבת

אפילו תרווד ,ואפילו טלית ,ואפילו סכי 
אי ניטלי אלא לצור ,תשמיש .

1

4

דף קמו.

12

בעו מיניה מ¯· ˘˘˙:
מהו למיברז חביתא בבורטיא בשבתא?
לפיתחא קמיכוי ? ואסיר,
או דילמא 
לעי יפה קמיכוי  ושרי?
אמר להו:
לפיתחא קא מכוי  ואסיר.
מיתיבי:
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
מביא אד חבית של יי ומתיז ראשה בסיי?!2
הת  ודאי לעי יפה קמיכוי ,
הכא  א איתא דלעי יפה קמיכוי  לפתוחי מיפתח.
14

13

15

16

17

אין נוקבין מגופה וכו'.
אמר ¯· :‡Â‰
מחלוקת  למעלה,
אבל מ הצד  דברי הכל אסור,
והיינו דקתני )כא (:
לא יקבנה מצדה;
ו¯·  ‡„ÒÁאמר:
מחלוקת  מ הצד,
אבל על גבה  דברי הכל מותר.
והא דקתני:
לא יקבנה מצדה;
הת  בגופה דחבית.
18

19

20

21

תנו רבנ :
אי נוקבי נקב חדש בשבת,
וא בא להוסי  2מוסי;2
ו :ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘Èאי מוסיפי ;
ושוי שנוקבי נקב יש לכתחילה.
22

23

רש"י
רש"י

 .Á¯ÓÓ ‡Â‰˘ 1ויש כא משו ממחק:
 .·¯Ú· 2מדינה:
 .˙‡ËÁÓ 3שמא מירח השעוה לדובקה בדופני הכלי סביב הנקב:
 .Â˘ ‡Ï :'Ó‚ 4דשובר החבית ומטלטל הסיי 2לכ:,
 .˙ÂÒÂ¯„· ‡Ï‡ 5שהגרוגרות דרוסות בעיגול וחותכי ממנו בקורדו או בסיי2
ואיידי דמטלטל סיי 2לחתו ,גרוגרות תבר ביה נמי לחבית:
 .˙Â„¯ÂÙÓ Ï·‡ 6שא''צ לחתכ לא יטלטל סיי 2לשבור החבית דמתני' ר'
נחמיה דאמר אי כלי ניטל אלא לתשמיש המיוחד לו כדמוקי לקמ :
 .˘˘ÂÁ ÂÈ‡Â 7ואע''ג דיי לאו למחתכיה קאי:
 .‡È‰ Ô·¯ 8דפליגי אדר' נחמיה ואמרי כל הכלי ניטלי לצור ,ושלא לצור:,
 .˙ÂÏ˙ÂÁ 9כלי של כפות תמרי ועושי כמי סלי ונותני לתוכ תמרי רעי
להתבשל:
 .¯È˙Ó 10א הכסוי קשור בחבל:
 .ÚÈ˜ÙÓ ‡Ï Ï·‡ 11סותר שרשרות החבל בכלי:
 .Í˙ÂÁ ‡ÏÂ 12דאי כלי ניטל אלא לצור ,תשמישו וסכי אינו עשוי לכ:,

 .Ê¯·ÈÓÏ 13לתחוב פויינדור''א בלע''ז:
 .‡ÈË¯Â·· 14ברומח לתוחבו בדופניה לנקבו:
 .‰ÙÈ ÔÈÚÏ 15להרחיב מוצא היי בנקב גדול מדלא נקיב ליה כדר ,הנוקבי נקב
עגול ויפה:
 .ÔÈÂÎÈÓ˜ ‰ÙÈ ÔÈÚÏ È‡„Â Ì˙‰ 16שמרחיב פיה למטה ממגופתה כדקתני מתיז
את ראשה שפת פיה:
 .Á˙ÙÈÓ ÈÁÂ˙ÙÏ 17יטול מגופתה:
 .‰ÏÚÓÏ 18בראש המגופה הת הוא דשרו רבנ דלאו אורחא למיעבד פתחא
הת אלא נוטל כל המגופה:
 .‰„ˆÓ Ï·‡ 19זמני דעבדי לה משו פתחא ואינו רוצה לפותחה למעלה שלא
יפול עפר או פסולת ביי :
 .‰„ˆÓ ‰·˜È ‡ÏÂ È˙˜„ ÂÈÈ‰ 20ואמגופה קאי ודברי הכל:
 .„ˆ‰ ÔÓ ˙˜ÂÏÁÓ 21הת הוא דקאסר רבי יהודה משו דאיכא דעבדי ליה
פתחא:
 .˘„Á ·˜ ÔÈ·˜Â ÔÈ‡ 22בכלי:
 .Ô˘È ·˜ 23שנסת דכי חוזר ופותח לאו כעושה פתח הוא שהרי עשוי ועומד
וסתימתו לאו כלו:
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פרק עשרים ושנים

ו˙‡ ˜,‡Ó
מאי שנא נקביט חדש דלא? דקא מתק פיתחא,
אוסופי נמי  קא מתק פיתחא!?
1

דף קמו:

שבת

בית סתו  יש לו ארבע אמות,
פר %את פצימיו  אי לו ארבע אמות,
בית סתו  אינו מטמא כל סביביו,
פר %את פצימיו  מטמא כל סביביו.
12

13

14

אמר ¯·:‰
דבר תורה 
כל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא  אינו פתח,
ו¯· Ôהוא דגזור משו לול של תרנגולי ,
דעביד לעיולי אוירא ולאפוקי הבלא.
2

גובתא,
¯· אסר;
ו˘ Ï‡ÂÓשרי.
מחת ,לכתחלה  דכולי עלמא לא פליגי דאסור;
אהדורי  דכולי עלמא לא פליגי דשרי;
כי פליגי  דחתיכה ולא מתקנא,
מא דאסר  גזרינ דילמא אתי למיחת ,לכתחלה,
ומא דשרי  לא גזרינ .
כתנאי:
אי חותכי שפופרת ביו טוב,
ואי צרי ,לומר בשבת;
נפלה  מחזירי אותה בשבת,
ואי צרי ,לומר ביו טוב;
ו¯· ‰È˘‡È Èמיקל;
¯· ‰È˘‡È Èאהייא?
אילימא  ארישא;
הא קמתק מנא!
אלא  אסיפא;
˙‡ ˜ ‡Óנמי מישרא קשרי!
אלא  דחתיכה ולא מתקנא איכא בינייהו,
מר סבר  גזרינ ,
ומר סבר  לא גזרינ .
דרש ¯· ˘ È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘Èמשמיה ד¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ¯·.‰È˘‡È È
15

16

17

וא בא להוסי 2מוסי.2
קמו :אוסופי ודאי בלול של תרנגולי  לא אתי לאוסופי* ,
משו ריחשא.
3

4

ו :ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘Èאי מוסיפי.
דזימני כ דלא תקניה מעיקרא,
ואתי לארווחיכא ביה.
5

דרש ¯·  ÔÓÁמשו ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ.ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È

18

19

ושוי שנוקבי נקב יש לכתחלה.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
לא שנו אלא במקו העשוי לשמר,
אבל לחזק  אסור.
היכי דמי לשמר ,היכי דמי לחזק?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
למעלה מ היי  זהו לשמר,
למטה מ היי  זהו לחזק;
¯·‡ אמר:
למטה מ היי נמי  זהו לשמר,
והיכי דמי לחזק?
כגו שניקבה למטה מ השמרי.
7

6

8

9

ואם היתה נקובה וכו'.
מישחא,
¯· אסר;
ו˘ Ï‡ÂÓשרי.
20

10

21

אמר ליה ‡· ÈÈל¯·‡:
תניא דמסייע ל:,
11

רש"י
רש"י

 .‡Á˙Ù Ô˜˙Ó˜ ÈÓ ÈÙÂÒÂ‡ 1שמרחיבו ויש כא משו גמר מלאכה:
 .‡Ï·‰ 2סרחו שלא ימותו התרנגולי :
 .ÛÈÒÂÓ ÛÈÒÂ‰Ï ‡· Ì‡Â 3ולא גזרינ דילמא אתי לאוסופי בלול של תרנגולי
דלא מוסי 2איניש עליה:
 .‡˘ÁÈ¯ ÌÂ˘Ó 4שלא יכנס בו שר %כגו נמייה וחולדה שממיתי את
התרנגולי:
 .‡¯˜ÈÚÓ ‰È˜˙ ‡Ï„ ÔÈÓÈÊ 5שיהא כדי להוציא הבל ולהכניס את האויר:
 .Â˘ ‡Ï 6דנוקבי :
 .ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ 7דסתימה זו לא נעשית אלא לשמור ריח היי שלא יצא ויתקלקל
וכיו דלאו סתימה מעליותא עבדי לה לאו כלו הוא:
 .˜ÊÁÏ 8שיחזק הכלי שלא יצא יינו הואיל וסתימה מעלייתא היא כי הדר נקיב
לה הוי כפותח לכתחלה:
 .‡Â‰ ¯Ó˘Ï ÈÓ ÔÈÈ‰ ÔÓ ‰ËÓÏ 9כיו דלאו כובד היי נשע עליו סגי ליה
בסתימה כל דהו:
 .ÌÈ¯Ó˘‰ ÔÓ ‰ËÓÏ 10אצל שוליו שכל כובד היי נשע ש:
 .ÍÏ ÚÈÈÒÓ„ ‡È˙ 11דלא פקע ש פתח מיניה אלא בסתימה מעלייתא:

 .‡''„ ÂÏ ˘È ÌÂ˙Ò ˙È· 12קיי''ל בבבא בתרא חצר מתחלקת לפי פתחיה לפי
פתח הבתי הפתוחי לה א באו לחלק את החצר בי שני שהיה לזה בית
שפתוחי לו לחצר שני פתחי ולזה בית שפתוחי לו לחצר ד' פתחי נוטל לכל
פתח ארבע אמות בחצר נגד פתחו למדת רוחב פתחו והשאר חולקי בשוה וא
נסת אחד מה קוד חלוקת החצר ולא פיר %את פצימיו אלא סת בי שני
הפצימי אינו מפסיד ]די [ פתחו בכ ,פיר %את פצימיו ואח''כ סתמו פקע ש
פתח מיניה:
 .ÌÂ˙Ò ˙È· 13והמת בתוכו אינו מטמא סביביו:
 .ÂÈÓÈˆÙ ı¯Ù 14וסתמו נעשה קבר ומטמא סביביו ד''א כדאמר בסוטה )מד (.מת
תופס ד''א לטומאה וגזרה דרבנ שמא יאהיל ולא יבי :
 .‡˙·Â‚ 15לתקוע קנה חלול בנקב החבית שיצא היי דר ,הקנה:
 .Í˙ÁÓ 16רונגיי''ר לתקנה למדת הנקב:
 .È¯Â„‰‡ 17א נפלה:
 .‡˜˙Ó ‡ÏÂ 18לא ניתנה בנקב לידע א למדתו היא:
 .‡˘È¯‡ ‡ÓÈÏ È‡ 19לחותכה ולשפותה:
 .‡Á˘Ó 20שמ עב:
 .¯ÂÒ‡ 21למרחו:
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פרק עשרים ושנים

מא דאסר  גזרינ משו שעוה,
ומא דשרי  לא גזרינ .
אמר ליה ¯· ˘ ‰Á ¯· ¯· Ï‡ÂÓל¯· :ÛÒÂÈ
בפירוש אמרת ל משמיה ד¯· מישחא שרי.
אמר  ‡·˘È¯ ˙Â·Ëאמר ˘:Ï‡ÂÓ
האי טרפא דאסא 
אסור.
מאי טעמא?
¯·  È˙Ù„Ó ¯ÓÈÈאמר :גזירה משו מרזב;
¯· ‡˘ Èאמר :גזירה שמא יקטו.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו  דקטי ומנחי.
1

2

3

בי סדיא,
¯· אסר;
ו˘ Ï‡ÂÓשרי.
ברכי  דכולי עלמא לא פליגי דשרי,
בקשי  דכולי עלמא לא פליגי דאסור,
כי פליגי  במיצעי;
מא דאסר  מיחזי כמשוי,
ומא דשרי  לא מיחזי כמשוי.
והא ד¯· לאו בפירוש איתמר,
אלא מכללא איתמר,
ד¯· איקלע לההוא אתרא דלא הוה ליה רווחא,
נפק יתיב בכרמלית,
אייתו ליה בי סדיא  לא יתיב;
מא דחזא סבר  משו דבי סדיא אסור.
ולא היא,
ד¯· אכרוזי מכריז:
בי סדיא שרי;
ומשו כבוד רבותינו לא ישב עליו;
ומא נינהו?
¯·  ‡‰Îו¯· ‡.ÈÒ
4

5

7

6

8

9

דף קמז.

שבת

ואת המי היפי ברעי בשביל שיצננו;
ואת הצונ בחמה בשביל שיחמו.
13

מי שנשרו כליו בדר ,במי 
מהל ,בה ואינו חושש.
הגיע לחצר החיצונה 
שוטח בחמה ,אבל לא כנגד הע.
14

15

17

16

גמרא:
פשיטא!?
מהו דתימא?
ניגזר משו אשוויי גומות;
קא משמע ל .
18

19

ואת המים היפים ברעים.
פשיטא!?
סיפא איצטריכא ליה )כא (:
ואת הצונ בחמה.
הא נמי פשיטא!?
מהו דתימא?
ניגזור דילמא אתי לאטמוני ברמ;%
קא משמע ל .
מי שנשרו וכו'.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
כל מקו שאסרו חכמי מפני מראית העי 
אפילו בחדרי חדרי אסור.
תנ )כא (:
שוטח בחמה ,אבל לא כנגד הע!?
תנאי היא,
דתניא:
שוטח בחמה אבל לא כנגד הע,
¯· ¯ÊÚÏ‡ Èו¯· ÔÂÚÓ˘ Èאוסרי .

10

קמז .אמר ¯· :‡Â‰
המנער טליתו בשבת 
חייב חטאת.
*

משנה )ד(:
נותני תבשיל לתו ,הבור בשביל שיהא שמור;
12

11

20

21

רש"י

 .‡Ò‡„ ‡Ù¯Ë 1לתת עלה של הדס בנקב החבית שהעלה עשוי כמרזב והיי זב
דר ,ש:
 .·Ê¯Ó ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ 2שמא יכי מרזב:
 .ÌÂË˜È ‡Ó˘ 3העלה מ הענ 2וכיו דקטמיה הוה ליה כמתק כלי כדתניא
במסכת ביצה )לג (:לחצות בו שיניו לא יקטמנו וא קטמו חייב חטאת:
 .‡È„Ò È· 4לבדי שקורי פלטר''ש ועשויי לקפל תחתיו במקו הכר או
הכסת:
 .¯Ò‡ ·¯ 5להביאו דר ,מלבוש דר ,רשות הרבי כשהוא מעוט 2בו:
 .ÔÈÎ¯· 6שדרכ להתחמ בה :
 .Â¯˘„ 7דמלבוש ה :
 .‡ÁÂÂ¯ ‰ÈÏ ‰Â‰ ‡ÏÂ 8בבית למקו מושב של תלמידי:
 .ÂÈ˙Â·¯ „Â·Î ÌÂ˘ÓÂ 9שלא היה לה דבר לישב עליו ויושבי על גבי קרקע:
 .ÈÒ‡ ·¯Â ‡‰Î ·¯ 10תלמידי חברי היו לו:

רש"י

 .¯Â·‰ ÍÂ˙Ï :'È˙Ó 11שאי בו מי:
 .¯ÂÓ˘ ‡‰È˘ 12שלא יסריח מחמת החו:
 .ÌÈÚ¯· ÌÈÙÈ‰ ÌÈÓ‰ ˙‡Â 13כלי מלא מי יפי לתו ,מקוה מי רעי
להשתמר שיצונו ולא יחמו:
 .Â¯˘˘ ÈÓ 14שנפלו למי בשבת:
 .‰ÂˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ 15הסמוכה למבוא העיר בתו ,העיר שהוא מקו משתמר:
 .‰ÓÁ· ÔÁËÂ˘ 16ליבש :
 .ÌÚ‰ „‚Î ‡Ï Ï·‡ 17שיחשדוהו שכבס :
 .‡ËÈ˘Ù :'Ó‚ 18דנותני תבשיל לתו ,הבור:
 .˙ÂÓÂ‚ 19שבקרקע הבור שיהו שוי להושיב הקדרה:
 .Â˙ÈÏË ¯ÚÓ‰ 20מ העפר:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ 21דזהו ליבונה:
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פרק עשרים ושנים

ולא אמר אלא בחדתי,
אבל בעתיקי  לית ל בה.
ולא אמר אלא באוכמי,
אבל בחיורי וסומקי  לית ל בה.
והוא דקפיד עלייהו.

שבת

שיצא בסודר שעל כתיפו בשבת,
אלא שנימא כרוכה לו באצבעו;
וכשבא הדבר לפני  ,ÌÈÓÎÁאמרו:
אפילו אי נימא כרוכה לו באצבעו.
דרש ¯·  ‡„ÒÁ ·¯ ¯· ÔÓÁמשמיה ד¯· :‡„ÒÁ
הלכה :א 2על פי שאי נימא כרוכה לו באצבעותיו.
11

1

2

 ‡ÏÂÚאיקלע לפומבדיתא,
חזא רבנ דקא מנפצי גלימייהו.
אמר :קמחללי רבנ שבתא!
אמר להו ¯· :‰„Â‰È
נפוצי ליה באפיה ,אנ לא קפדינ מידי!
3

4

‡· ÈÈהוה קאי קמיה ד¯· ,ÛÒÂÈ
אמר ליה :הב לי כומתאי.
חזא דאיכא טלא עליה,
הוה קמחס למיתבה ליה.
אמר ליה :נפו %שדי ,אנ לא קפדינ מידי.
5

6

דף קמז.

7

 ‡ÏÂÚאיקלע לבי אסי בר היני,
בעו מיניה:
מהו לעשות מרזב בשבת?
אמר להו:
הכי אמר ¯·:ÈÚÏ‡ È
אסור לעשות מרזב בשבת.
מאי מרזב?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
כיסי בבלייתא.
12

13

14

¯· ‰ÈÓ¯È Èהוה יתיב קמיה ד¯·.‡¯ÈÊ È
אמר ליה :הכי מאי?
אמר ליה :אסור.
אמרכב ¯· :‡ÙÙ
נקוט האי כללא ביד ,
כל אדעתא דלכנופי  אסור,
כל דלהתנאות  שרי.
כי הא ד¯· ˘ È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘Èמתנאה בסדינו הוה.
15

אמר ¯·  ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
היוצא בטלית מקופלת מונחת לו על כתיפו בשבת 
חייב חטאת.
תניא נמי הכי:
סוחרי כסות,
היוצאי בטליתות מקופלות ומונחות על כתיפ בשבת 
חייבי חטאת.
ולא סוחרי כסות בלבד אמרו 
אלא כל אד,
אלא שדרכ של מוכרי לצאת כ.,
וחנוני היוצא במעות הצרורי לו בסדינו 
חייב חטאת.
ולא חנוני בלבד אמרו 
אלא כל אד,
אלא שדרכו של חנוני לצאת כ.,
והרטני יוצאי בסודרי שעל כתיפ ,
ולא רטני בלבד אמרו 
אלא כל אד,
אלא שדרכ של רטני לצאת בכ.,
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מעשה בהורקנוס בנו של ¯·ÒÂ˜¯Â‰ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
8

9

16

17

18

19

כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
פע אחת יצא ¯· Èלשדה,
והיו שני צידי טליתו מונחי על כתיפו.
אמר לפניו :¯È‡Ó È·¯ Ï˘ ÂÈÓÁ Ô· ÊÂ¯ÈÊ Ô· Ú˘Â‰È
בזו לא חייב ¯· ¯È‡Ó Èחטאת.
אמר ליה :דקדק ¯· ¯È‡Ó Èעד כא ?
שלשל ¯· Èטליתו.
20

21

22

23

10

רש"י

 .ÈÓÎÂ‡· ‡Ï‡ 1שהאבק מקלקל מראיתה וקפיד עליה:
 .Â‰ÈÈÏÚ „ÈÙ˜„ ‡Â‰Â 2ללובש עד שינער:
 .‡˙·˘ ÈÏÏÁÓ˜ 3וגלימי אוכמי הוו:
 .ÔÈ„Ù˜ ‡Ï 4לא איכפת ל א יש עליה אבק הלכ ,לאו ליבו הוא:
 .È‡˙ÓÂÎ 5כובעי:
 .ÌÒÁÓ ‡˜ ‰Â‰ 6לשו לא תחסו )דברי כה(:
 .‰ÈÏ ‡·˙ÈÓÏ 7שצרי ,לנער הטל מעליה:
 .˙ÏÙÂ˜Ó ˙ÈÏË· 8לאחר שנתנה על ראשו הגביה שיפוליה על כתפיו:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ 9שאי זה דר ,מלבוש:
 .ÔÈË¯‰Â 10על ש מקו:

רש"י

 .ÂÚ·ˆ‡ ÏÚ ‰ÎÂ¯Î ‡ÓÈ 11שלא יפול מכתפיו:
:ÈÈ‰ ¯· 12
 .·Ê¯Ó 13מפרש לקמיה:
 .‡˙ÈÈÏ·· ÈÂÒÈÎ 14שמסלקי בגדיה מ האר %כשה ארוכי וכופלי אותו
כלפי מעלה פרונצי''ש ומחזיקי אות ע''י חוטי והיינו כמי כיס וכמו מרזב:
 .¯ÂÒ‡ 15משו תקוני מנא:
 .È‡Ó ÈÎ‰ 16קולט חלוקו )בפניו( בעני אחד ושואלו כגו זה מרזב או לא וחוזר
וקולטו בעני אחר ושואלו:
 .ÈÙÂÎÏ 17שיהא מתוק תמיד להעמיד קיפולו לעול:
 .˙Â‡˙‰Ï 18לפי שעה:
 .ÂÈ„Ò· ‰‡˙Ó 19אחר שנתעט 2היה מתקנו על גופו ומיישבו ובחול קאמר
כלומר אלמא דאורחיה בהכי וה''ה לשבת:
 .Â˙ÈÏË È„Èˆ È˘ 20שבימינו ובשמאלו לצד הקרקע:
 .˙‡ËÁ Ó''¯ ·ÈÈÁ ‡Ï ÂÊ· ÊÂ¯ÈÊ Ô· 21בתמיה דאי זה דר ,מלבוש אלא דר,
משוי:
 .Î''Ú Ó''¯ ˜„˜„ 22בתמיה לחייב חטאת בדבר הדומה להיות מותר כזה
שאינה מקופלת ואחוריה נופלי למטה מכתפיו אלא שצידיה היו מונחי על
כתפו:
 .Ï˘Ï˘ 23הורידה למטה שקבל דבריו:
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כי אתא ¯· ÔÈאמר:
לא  ÊÂ¯ÈÊ Ô· Ú˘Â‰Èהוה,
אלא  È‡ÒÂÙÎ Ô· Ú˘Â‰Èהיה ,חתנו של ¯·,‡·È˜Ú È
אמר :בזו לא חייב ¯· ‡·È˜Ú Èחטאת,
אמר לו :דקדק ¯· ‡·È˜Ú Èעד כא ?
שלשל ¯· Èטליתו.
כי אתא ¯· ˘ ‰„Â‰È ·¯ ¯· Ï‡ÂÓאמר:
נשאל איתמר.
1

משנה )הו(:
הרוח %במי מערה ובמי טבריא ונסתפג,
אפילו בעשר אלונטיאות 
לא יביא בידו;
אבל עשרה בני אד מסתפגי באלונטית אחת,
פניה ,ידיה ,ורגליה,
ומביאי אות ביד .
3

2

4

6

5

7

פרק עשרים ושנים

9

11

10

12

13

14

15

16

שבת

גמרא:
קתני  מי מערה דומיא דמי טבריא,
מה מי טבריא  חמי ,
א 2מי מערה  חמי ,
הרוח  %דיעבד אי ,
לכתחילה  לא,
קמז :מכלל * דלהשתט 2כל גופו,
אפילו לכתחילה  שפיר דמי,
מני?
¯· ÔÂÚÓ˘ Èהיא,
דתניא:
לא ישתט 2אד  בי בחמי  ,בי בצונ ,
דברי ¯·;¯È‡Ó È
¯· ÔÂÚÓ˘ Èמתיר;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
בחמי  אסור,
בצונ  מותר.

סכי וממשמשי ,
אבל לא מתעמלי ולא מתגררי .
אי יורדי לקורדימא ,ואי עושי אפיקטויזי ,
ואי מעצבי את הקט  ,ואי מחזירי את השבר.
מי שנפרקה ידו ורגלו  לא יטרפ בצונ ,
אבל רוח %הוא כדרכו,
וא נתרפא נתרפא.
8

דף קמז:

17

18

ונסתפג,
אפילו בעשר אלונטיות.
רישא רבותא קא משמע ל ,
וסיפא רבותא קא משמע ל .
רישא רבותא קא משמע ל .
דאפילו הני דלא נפישי בהו מיא,
כיו דחד הוא  אתי לידי סחיטה.
וסיפא רבותא קא משמע ל .
אפילו הני דנפישי בהו מיא,
כיו דרבי נינהו  מדכרי אהדדי.
19

רש"י

 .¯Ó˙È‡ Ï‡˘ 1לא אירע מעשה זה לרבי אלא שאלו לפניו מהו לצאת בו ובקש
להתיר עד שאמרו לפניו משו רבי מאיר חייב חטאת דאיהו סבר הואיל ואינה
מקופלת שהרי אחוריה היו נופלי למטה מ כתפיו אלא שצידיה היו מונחי על
כתפיו הוה סבר דר ,מלבוש הוא:
 .‰¯ÚÓ ÈÓ :'È˙Ó 2מי מקוה מקורה שהוא ח ואי חומו יוצא ודוקא חמי
נקט ומש''ה קתני הרוח %דיעבד:
 .‚Ù˙ÒÂ 3וקינח:
 .˙ÂÈËÂÏ‡ ¯˘Ú· 'ÈÙ‡ 4סדיני שמקנחי בה וסיפג בה זה אחר זה ורבותא
היא דלא נפישי מיא בכל חד אפ''ה לא יביא בידו בתו ,ביתו אפי' ע''י עירוב
שמא ישכח ויסחט בבואו:
 .Ì„‡ È· ‰¯˘Ú Ï·‡ 5הואיל ומרובי ה מדכרי אהדדי:
 .˙Á‡ ˙ÈËÂÏ‡· ÔÈ‚Ù˙ÒÓ 6והיינו נמי רבותא דחדא אלונטית לעשרה נפישא
ביה מיא אפילו הכי מביאי אותה בידי:
 .Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È Ì‰ÈÙ 7אורחא דמילתא נקט וה''ה לכל גופ:
 .ÔÈÎÒ 8שמ בשבת:
 .ÔÈ˘Ó˘ÓÓÂ 9ביד על כל הגו 2להנאה:
 .ÔÈÏÓÚ˙Ó ‡Ï Ï·‡ 10לשפש 2בכח:
 .ÔÈ¯¯‚˙Ó ‡ÏÂ 11גרסינ במגררת שקורי אשטרייל''א דהוי עובדא דחול:
 .‡ÓÈ„¯Â˜Ï 12ש הנהר ובגמ' מפרש טעמא:
 .ÔÈÊÈÂË˜ÈÙ‡ 13להקיא:
 .ÔË˜‰ ˙‡ ÔÈ·ˆÚÓ ÔÈ‡Â 14לשו ידי ,עצבוני )איוב י( שמתקני ומיישבי
עצמותיו וחוליות שדרתו כמדת צלמו ובגמרא אמר טעמא:
 .¯·˘‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â 15עצ שנשבר .כל רפואה אסורה משו שחיקת
סמני :
 .‰˜¯Ù 16אלויישי''ר בלעז שיצא העצ מפרק שלו:
 .ÌÙ¯ËÈ ‡Ï 17לשו ביצי טרופות בקערה )חולי סד:(.

תנו רבנ :
מסתפג אד באלונטית ,ומניחה בחלו ,
ולא ימסרנה לאוליירי ,
מפני שחשודי על אותו דבר.
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
מסתפג באלונטית אחת,
ומביאה בידו לתו ,ביתו.
20

21

22

אמר ליה ‡· ÈÈל¯· :ÛÒÂÈ
הלכתא מאי?
אמר ליה:
הא ¯· ,ÔÂÚÓ˘ Èהא ¯·,È
הא ˘ ,Ï‡ÂÓהא ¯·.ÔÁÂÈ È
23

רש"י

 .ÛË˙˘‰Ï„ :'Ó‚ 18שופכ על גופו דלאו דר ,רחיצה היא שרי לכתחילה אפי'
בחמי :
 .‡ÙÈÒ 19אבל עשרה בני אד כו':
 .ÔÂÏÁ· ‰ÁÈÓÂ 20הסמוכה לכותל המרח:%
 .ÔÈ¯ÈÈÏÂ‡Ï 21בלני:
 .¯·„ Â˙Â‡ ÏÚ 22סחיטה:
 .'ÂÎ ˘''¯ ‡‰Â È·¯ ‡‰ 23הרי כל אלו שמתירי :
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¯·.ÔÂÚÓ˘ È
הא דאמר .

דף קמז:

שבת

סכין וממשמשין.
תנו רבנ :
סכי וממשמשי בבני מעיי בשבת,
ובלבד שלא יעשה כדר ,שהוא עושה בחול.
היכי עביד?
¯· ‡ÈÁ ¯· ‡ÓÁ Èאמר :ס ,ואחר כ ,ממשמש;
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :ס ,וממשמש בבת אחת.
10

¯·.È
דתניא:
אמר ¯·:È
כשהיינו למדי תורה אצל ¯· ÔÂÚÓ˘ Èבתקוע 
היינו מעלי שמ ואלונטית מחצר לגג ,ומגג לקרפ,2
עד שהיינו מגיעי אצל מעי שהיינו רוחצי בו.
1

2

˘.Ï‡ÂÓ
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מסתפג אד באלונטית,
ומביאה בידו לתו ,ביתו.

אבל לא מתעמלין.
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אסור לעמוד בקרקעיתה של דיומסת,
מפני שמעמלת ומרפא.
11

12

¯·.ÔÁÂÈ È
דאמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה:
מסתפג אד באלונטית ומביאה בידו לתו ,ביתו.
ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כסת משנה,
ותנ )כא (:
ונסתפג,
אפילו בעשר אלונטיות 
לא יביא בידו!?
ההוא כ· È‡ÈÎÁ Ôמתני לה.

13

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
כל ימיה של דיומסת עשרי ואחד יו,
ועצרת מ המני .
איבעיא להו:
עצרת להאי גיסא,
או להאי גיסא?
תא שמע:
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
כולהו שקייני מדיבחא ועד עצרתא מעלו.
דילמא הת הוא  דכמה דקריר עלמא מעלי,
אבל הכא  משו הבלא הוא,
כיו דחמי עלמא  טפי מעלי.
14

15

16

17

3

אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
האוליירי מביאי בלרי נשי לבי בני,
ובלבד שיתכסה בה ראש ורוב .
סכניתא  צרי ,לקשר שני ראשיה למטה.
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
למטה מכתפיי.
4

6

5

7

אמר להו ¯·‡ לבני מחוזא:
כי מעבריתו מאני לבני חילא 
שרביבו בהו למטה מכתפיי.

אמר ¯·:Â·ÏÁ È
חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת 
קיפחו עשרת השבטי מישראל.
18

19

¯· Í¯Ú Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èאיקלע להת,
אימשי ,בתרייהו ,איעקר תלמודיה.
כי הדר אתא,
20

21

22

רש"י

8

9

רש"י

 .'ÂÎ ‚‚Ï ¯ˆÁÓ 1ר''ש לטעמיה דאמר בעירובי )עד (.אחד גגות אחד חצירות
וא' קרפיפות כול רשות אחת ה לטלטל מזה לזה ואפילו של בעלי הרבה:
 .'ÂÎ ÔÈÚÈ‚Ó ÂÈÈ‰˘ „Ú 2ומסתמא לא היו מניחי אותה על המעי במקו
הפקר:
 .‰Ï È˙Ó È‡ÈÎÁ Ô·Î 3דברי ב חכינאי מסיי בה ולאו סתמא:
 .ÔÈ¯ÈÈÏÂ‡‰ 4בלני :
 .ÌÈ˘ È¯Ï· ÔÈ‡È·Ó 5סדיני שהנשי מסתפגי בה מותר להביא דר ,מלבוש
לבית המרח:%
 .‡˙ÈÎÒ 6סודר גדול שתלוי לו בי כתפיו וראשו עטו 2בו:
 .‰È˘‡¯ È˘ ¯Â˘˜Ï ÍÈ¯ˆ 7זה בזה שלא תפול מראשו:
 .‡ÏÈÁ È·Ï È‡Ó Â˙È¯·ÚÓ ÈÎ 8כשתביאו בגדי הגוי^ בני החיל המוטלי'
עליכ לשמש ואת מביאי לה בשבת דר ,רשות הרבי:

 .ÌÈÈÙ˙ÎÓ ‰ËÓÏ Â‰· Â·È·¯˘ 9שלא יהיו שוליה מונחי בכתפיה אלא
משוכי' למטה שיהא נראה לבוש:
] .˘Ó˘ÓÓ Î''Á‡Â ÍÒ 10דקסבר[ בחול ממשמש ואחר כ ,ס:,
 .˙ÈÒÓÂÈ„ 11ש נהר שמימיו מלוחי:
 .˙ÏÓÚÓ˘ 12מחממת:
 .‡Ù¯ÓÂ 13שהטיט מלוח:
 .‰ÈÓÈ ÏÎ 14ימי רפואתה:
 .'ÂÎ ‡ÒÈ‚ È‡‰Ï 15מתחלת הימי או בסו:2
 .ÈÈÈ˜˘ 16משקי לרפואה:
 .˙¯ˆÚÏ ‡Á·„Ó 17אלמא עצרת בסו:2
 .‡˙È‚Â¯Ù„ ‡¯ÓÁ 18ש מדינה שיינה משובח:
 .ÌÈË·˘‰ ˙¯˘Ú ÂÁÙ˜ 19שהיו בעלי הנאה ועסוקי בכ ,ולא היו עוסקי
בתורה ויצאו לתרבות רעה:
 .Ì˙‰Ï 20לפורגיתא ודיומסית:
 .Â‰ÈÈ¯˙· ÍÈ˘ÓÈ‡ 21אחר היי והרחיצה:
 .‰È„ÂÓÏ˙ ¯˜ÚÈ‡ 22נעקר תלמודו ושכחו:
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ק למיקרי בספרא,
בעא למיקרא " ַהח ֶֹד ׁש ַה ּזֶה לָ ֶכם" )שמות יב,ב(,
אמר :החרש היה לב.
בעו רבנ רחמי עליה,
והדר תלמודיה.
והיינו דתנ )אבות ד:יד(:
¯· È‡¯Â‰ Èאומר:
הוי גולה למקו תורה,
ואל תאמר שהיא תבא אחרי ,,שחברי ,יקיימוה ביד,,
"וְ ֶאל ִּבינָ ְת ָך ַאל ִּת ּ ׁ ָש ֵען" )משלי ג,ה(.
תנא:
לא ¯· È‡¯Â‰ Èשמו אלא ¯· ‰ÈÓÁ Èשמו,
ואמרי לה ¯· Í¯Ú Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èשמו,
ולמה נקרא שמו ¯·?È‡¯Â‰ È
שמנהיר עיני חכמי בהלכה.

דף קמח.

שבת

ואין מעצבין את הקטן.
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לפופי ינוקא בשבת  שפיר דמי.
והאנ תנ )כא (:
אי מעצבי !?
הת בחומרי שדרה,
דמיחזי כבונה.

1

11

12

2

3

4

ואין מחזירין את השבר.
קמח .אמר ¯· ‰‡˙„‚· ‡Á Èאמר ˘* :Ï‡ÂÓ
הלכה :מחזירי את השבר.
13

¯· ‰Á ¯· ¯· ‰איקלע לפומבדיתא,
לא על לפירקיה ד¯· .‰„Â‰È
שדריה לאדא דיילא,
אמר ליה :זיל גרביה.
אזיל גרביה,
אתא ,אשכחיה דקא דריש:
אי מחזירי את השבר.
אמר ליה:
הכי אמר ¯·  ‰‡˙„‚· ‡Áאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה :מחזירי את השבר.
אמר ליה:
הא  ‡Áדיד ,
והא ˘ Ï‡ÂÓדיד  ולא שמיע לי,
ולאו בדינא גרבתי?,
14

אבל לא מתגררין.
תנו רבנ :
אי גוררי במגררת בשבת;
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ôאומר:
א היו רגליו מלוכלכות בטיט ובצואה 
גורר כדרכו ואינו חושש.
¯· ˘ ‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓעבדא ליה אימיה מגררתא דכספא.
5

6

15

16

17

אין יורדין לקורדימא.
מאי טעמא?
משו פיקא.

כג

18

7

כד

ואין עושין אפיקטויזין.
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא שנו אלא בס,
אבל ביד  מותר.
תניא:
¯· ‰ÈÓÁ Èאומר:
א 2בחול אסור,
מפני הפסד אוכלי .
8

9

10

מי שנפרקה ידו כו'.
¯· ‡ ‡ÈÂהוה יתיב קמיה ד¯· ,ÛÒÂÈ
שניא ליה ידיה.
אמר ליה :הכי מאי?
אסור.
והכי מאי?
כה
אסור.
אדהכי איתפח ידיה.
אמר ליה :מאי תיבעי ל,,
19

20

רש"י

רש"י

:Ì·Ï ‰È‰ ˘¯Á‰ 1
 .‰¯Â˙ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÏÂ‚ ÈÂ‰ 2א ת''ח אתה אל תשב אלא במקו ת''ח חבר ,ואל
תאמר תלמידי ה יבואו אלי ודי לי בכ ,למה אהיה גולה:
 .Í„È· ‰ÂÓÈÈ˜È ÍÈ¯È·Á˘ 3שתהא רגיל אצל וכשתשנה מסכת אחת וה אחרת
תשמענה ותהא סדורה בפי ,ואל תשתכח הימנה:
 .ÔÚ˘˙ Ï‡ Í˙È· Ï‡Â 4לומר חכ גדול אני וזכר וכשאחזור פרק זה או מסכת
זו לא תשתכח חברתה ממני:
 .˙¯¯‚Ó 5אשטריי''ל ואד מגרר בה:
 .‡ÙÒÎ„ ‡˙¯È‚Ó 6לשבת:
 .‡˜ÈÙ ÌÂ˘Ó 7טיט של אותו נהר מחליק ובגדי האד נישורי במי כשהוא
נופל ואתי לידי סחיטה:
 .ÌÒ· ‡Ï‡ 8דדמי לרפואה וגזירה משו שחיקת סמני :
 .„È· Ï·‡ 9להכניס יד לתו ,גרונו עד שיקיא מותר:

 .ÔÈÏÎÂ‡ „ÒÙ‰ ÈÙÓ 10שבמעיו ומתו ,כ ,הוא רעב וחוזר ואוכל:
 .ÈÙÂÙÏ 11אונמלוטי''א כמו שעושי' לקט שיתיישבו אבריו ולא יתעק:
 .‰¯„˘ È¯ÓÂÁ· 12חוליות של שדרה שנתפרקה אחת מה ולאחר זמ קמיירי
דאי ביו לידה אמרי' )לעיל קכט (:כל האמור בפ' תוכחה דיחזקאל עושי לחיה
בשבת:
 .¯·˘‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰ÎÏ‰ 13סבירא ליה לשמואל מחזירי תנ :
 .‡ÏÈÈ„ ‡„‡ 14מנשטר''ל ממונה:
 .‰È·¯‚ 15קח בגדו עד שיבא:
 .‡˙‡ 16רבה אשכחיה לרב יהודה כו':
 .Ô„È„ ‡Á ‡‰ 17ממקומנו הוא ולא שמענו זאת מפיו עד הנה:
 .ÍÈ˙·¯‚ ‡È„· Â‡ÏÂ 18בתמיה שאילו לא באת לא למדנו:
 .‰È„È ‰ÈÏ ‡È˘ 19נשתנית ידו ממקומה אשולשיינ''ר בלע''ז:
 .È‡Ó ÈÎ‰ 20היה עושה בעניני הרבה ושואל:
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שבת

הא תנ )כא (:
מי שנפרקה ידו או רגלו 
לא יטרפ בצונ ;
אבל רוח %כדרכו ,וא נתרפא נתרפא!?
אמר ליה:
ולא תנ )כא (:
אי מחזירי את השבר;
ואמר ¯·  ‰‡˙„‚· ‡Áאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הלכה :מחזירי את השבר!?
אמר ליה :כולהו בחדא מחיתא מחיתנהו?
היכא דאיתמר  איתמר,
היכא דלא איתמר  לא איתמר!
1

2

הדרן עלך חבית שנשברה

רש"י

 .Â‰˙ÈÁÓ ‡˙ÈÁÓ ‡„Á· 1באריגה אחת ארגתו:
 .¯Ó˙È‡„ ‡ÎÈ‰ 2דמתניתי לאו דוקא תנ איתמר:
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פרק עשרים ושלשה שבת

פרק עשרים ושלשה  -שואל
משנה )א(:
שואל אד מחבירו כדי יי וכדי שמ ,
ובלבד שלא יאמר לו הלויני;
וכ האשה מחבירתה ככרות;
וא אינו מאמינו 
מניח טליתו אצלו,
ועושה עמו חשבו לאחר שבת.
וכ ערב פסח בירושלי שחל להיות בשבת 
מניח טליתו אצלו ,ונוטל את פסחו,
ועושה עמו חשבו לאחר יו טוב.
1

2

3

דף קמח:

מאי טעמא לא משני !?
משו דלא אפשר,
היכי לעבדי?
דמליי בחצבא רבא לימלו בחצבא זוטא 
הא קא מפשו בהילוכא!
דמליי בחצבא זוטא לימלו בחצבא רבא 
קמח :קא מפשו במשוי! *
ניפרוס סודרא 
אתי לידי סחיטה!
נכסייה בנכתמא 
זימני דמיפסק ,ואתי למקטריה!
הלכ  ,לא אפשר.

גמרא:
אמר ליה ¯·‡ ·¯ ¯·  ÔÁל‡·:ÈÈ
מאי שנא השאילני ומאי שנא הלויני?
אמר ליה:
השאילני  לא אתי למיכתב,
הלויני  אתי למיכתב.
והא כיו דבחול,
זימני דבעי למימר ליה  הלויני ,ואמר ליה :השאילני,
ולא קפיד עילויה ,ואתי למיכתב,
בשבת נמי אתי למיכתב!?
אמר ליה:
בחול דלא שנא כי אמר ליה הלויני;
לא שנא כי אמר ליה השאילני,
לא קפדינ עילויה 
אתי למכתב;
בשבת כיו דהשאילני  הוא דשרו ליה רבנ ,
א
הלויני  לא שרו ליה רבנ 
מינכרא מילתא ,ולא אתי למיכתב.
4

5

6

7

8

אמר ליה ¯·‡ ·¯ ¯·  ÔÁל‡·:ÈÈ
מכדי אמרו ¯·:Ô
כל מילי דיו טוב כמה דאפשר לשנויי  משנינ ,
הני נשי דמליי חצבייהו מיא,
9

10

11

1312

ואמר ליה ¯·‡ ·¯ ¯·  ÔÁל‡·:ÈÈ
תנ )ביצה ה:ב(:
לא מספקי  ,ולא מטפחי  ,ולא מרקדי ,
ביו טוב;
וקא חזינ דעבדי ,
ולא אמרינ להו ולא מידי!?
ולטעמי ,,הא דאמר ¯·‡:
לא ליתיב איניש אפומא דלחייא,
דילמא מיגנדר ליה חפ %ואתי לאיתויי;
והא קא חזינ נשיב דמותבי חצבי,
ויתב אפומא דמבואה,
ולא אמרינ להו ולא מידי!?
אלא ,הנח לישראל,
מוטב שיהו שוגגי ואל יהו מזידי .
סבור מינה הני מילי בדרבנ ,
אבל בדאורייתא  לא;
ולא היא,
לא שנא בדרבנ ולא שנא בדאורייתא,
דהא תוספת דיו הכפורי  דאורייתא היא,
וקא חזינ להו דקאכלי ושתו עד שתחש,,
ולא אמרינ להו ולא מידי.
14

16

15

17

18

19

וכן האשהג מחבירתה ככרות.
בשבת הוא דאסיר,
אבל בחול  שפיר דמי.
20

21

רש"י

 .ÈÈÂÏ‰ ¯Ó‡È ‡Ï˘ Ï‡Â˘ :'È˙Ó .Ï‡Â˘ - ‰˘Ï˘Â ÌÈ¯˘Ú ˜¯Ù 1מפרש
בגמרא:
 .˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ 2ולא נזכר מע''ש לקנות:
 .Ë''ÂÈ ¯Á‡Ï 3ליו שלישי:
 .ÈÈÂÏ‰ :'Ó‚ 4משמע לזמ מרובה וקיי''ל במסכת מכות )ג (:סת הלואה ל'
יו ואתי מלוה זה לכתוב על פנקסו כ ,וכ ,הלויתי כדי שלא ישכח:
 .Ï''‡ 5וכיו דבחול נמי זימני דבעי למימר הלויני ואמר השאילני:
 .‰ÈÏÚ „ÈÙ˜ ‡ÏÂ 6והויא הלואה:
 .ÈÓ ˙·˘· 7כי אמר השאילני סבר דהלואה היא ואתי למכתב ומאי היכר
איכא:
 8ה''ג ‡''‡¯ÎÈÓ ‰ÈÏ Â¯˘ ‡Ï ÈÈÂÏ‰ Ô·¯ ‰ÈÏ Â¯˘ ÈÏÈ‡˘‰„ ÔÂÈÎ ˙·˘· Ï
:·˙ÎÓÏ È˙‡ ‡ÏÂ ‡˙ÏÈÓ
 .Ô·¯ Â¯Ó‡ 9במסכת ביצה:
 .ÔÈ˘Ó ÈÈÂ˘Ï ¯˘Ù‡„ ‰ÓÎ ÏÎ 10דאמרינ המביא כדי יי לא יביא בסל
ובקופה כו':

רש"י

 .‡Ó˙Î· 11כיסוי:
 .'ÂÎ ˜ÒÙÈÓ„ ÔÈÓÈÊ 12כיו דמצרכת ליה כיסוי קטר ליה בכד וזימני דמיפסק
ואתי למקטריה והיא קשר של קיימא דאסור מדאורייתא:
 .‰ËÈÁÒ È„ÈÏ È˙‡Â 13ודקאמר במסכת ביצה ניפרוס סודרא עלויה כו' ]הת[
בדבר יבש קא מיירי:
 .ÔÈ˜ÙÒÓ ÔÈ‡ 14כ 2אל כ 2משו אבל:
 .ÔÈÁÙËÓ 15על הלב:
 .ÔÈ„˜¯Ó 16לשמחה וטעמא מפרש במסכת ביצה שמא יתק כלי שיר:
 .‡ÈÈÁÏ„ ‡ÓÂÙ‡ 17לפי שאי ניכר כל כ ,בי מבוי לרה''ר:
 .ÈÈÂ˙‡Ï È˙‡Â 18חפ %המתגלגל תו ,ד' אמות:
 19ומגנדר חצביה ומייתי ליה ל''ג:
 .¯ÂÒ‡„ ‡Â‰ ˙·˘· 20לומר הלויני משו מכתב:
 .È¯˘ ÏÂÁ· ‡‰ 21ולא חיישינ לרבית וא 2על גב דבלשו הלואה קאמר ליה:
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לימא מתניתי דלא כ;ÏÏ‰
דתנ )בבא מציעא ה:ט(:
וכ היה  ÏÏ‰אומר:
לא תלוה אשה ככר לחבירתה עד שתעשינה דמי,
שמא יוקרו חטי  ,ונמצאו באות לידי רבית.
אפילו תימא ,ÏÏ‰
הא  באתרא דקי %דמיה,
הא  באתרא דלא קי %דמיה.
1

תא שמע :מסיפא )ש(:
א לאו  אינו משמט;
אי אמרת בשלמא ניתנה ליתבע 
היינו דקתני :אינו משמט;
אלא אי אמרת לא ניתנה ליתבע 
מאיד אינו משמט!?
דאי יהיב ליה  שקיל.
מכלל דרישא,
אי יהיב ליה  לא שקיל?
רישא  צרי ,למימר ליה משמט אני,
סיפא  לא צרי ,למימר ליה משמט אני;
כדתנ )ש:ח(:
המחזיר חוב בשביעית 
יאמר לו :משמט אני;
וא אמר לו :א 2על פי כ  יקבל ממנו,
משו שנאמר )דברי טו,ב(:
"וְ זֶה ְ ּד ַבר ַה ּ ׁ ְש ִמ ָּטה".
8

9

ואם אינו מאמינו.
איתמר:
הלוואת יו טוב,
¯·  ÛÒÂÈאמר :לא ניתנה ליתבע;
ו¯· ‰אמר :ניתנה ליתבע.
¯·  ÛÒÂÈאמר :לא ניתנה ליתבע.
דאי אמרת ניתנה ליתבע  אתי למיכתב.
¯· ‰אמר :ניתנה ליתבע.
דאי אמרת לא ניתנה  לא יהיב ליה,
ואתי לאימנועי משמחת יו טוב.
2

תנ )כא (:
א אינו מאמינו 
מניח טליתו אצלו;
אי אמרת בשלמא לא ניתנה ליתבע 
משו הכי מניח טליתו אצלו,
ועושה עמו חשבו לאחר שבת;
אלא אי אמרת ניתנה ליתבע 
אמאי מניח טליתו אצלו?
לית ליה ולתבעיה!?
אמר:
לא בעינא דליקו בדינא ודיינא.

דף קמח:

10

11

12

¯· ‡ ‡ÈÂשקיל משכונא,
¯· ‡ÏÂÚ ¯· ‰מערי איערומי.
13

14

וכן ערב פסח.
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מקדיש אד פסחו בשבת,
וחגיגתו ביו טוב.
נימא מסייע ליה )כא (:
וכ ערב פסח בירושלי שחל להיות בשבת 
מניח טליתו אצלו ,ונוטל את פסחו,
ועושה עמו חשבו לאחר יו טוב.
הכא במאי עסקינ ?
בממנה אחרי עמו על פסחו,
דמעיקרא מיקדש וקאי.
15

16

3

17

מתיב ¯· ‡) ÔÈ·‡ ¯· È„Èשביעית י:ב(:
השוחט את הפרה וחילקה בראש השנה,
א היה חדש מעובר  משמט,
וא לאו  אינו משמט;
ואי לא ניתנה ליתבע  מאי משמט!?
שאני הת  דאיגלאי מילתא דחול הוא.
4

5

18

והא אנ תנ )ביצה ג:ו(:
אי נמני על הבהמה בתחילה ביו טוב!?
שאני הכא,

6

7

רש"י

רש"י

 .Â‰ÈÈÓ„ ıÈ˜„ ‡¯˙‡· 1דככרות לא אתי לידי רבית שא יוקירו ית דמיה :
 .Ú·˙ÈÏ ‰˙È ‡Ï 2בב''ד שאי ב''ד נזקקי לה לעול:
 .‡ÈÈ„Â ‡È„· 3לא לבא לדי ולא לברור דיי ולהטריח את עצמו:
 .‰˘‰ ˘‡¯· ‰˜ÏÈÁÂ ‰¯Ù‰ ˙‡ ËÁÂ˘‰ 4של מוצאי שביעית ללוקחי
ובהקפה וקיי''ל שביעית משמטת בסופה דכתיב מק:%
 .˘„Á ‰È‰ Ì‡ 5אלול מעובר ועשו ראש השנה שני ימי משמט דיו טוב
ראשו של סו 2שביעית היה ונמצאת זו הלואת שביעית וא לאו הויא לה
הלואת מוצאי שביעית ואינו משמט:
 6ל''ג אי אמרת בשלמא כו' ה''ג  .ËÓ˘Ó È‡Ó Ú·˙ÈÏ ‰˙È ‡Ï Ì‡Âהואיל ואי
ב''ד נזקקי לכופו שמוטה היא ועומדת:
 .‡Â‰ ÏÂÁ„ 7שהרי חדש מעובר ולא הוי יו''ט עד למחר הלכ ,אי לאו דשביעית
הוא הוה גבי:

 .ËÓ˘Ó ÂÈ‡ Â‡Ï Ì‡ 8אלמא ניתנה ליתבע ומשני מאי אינו משמט דאי יהיב
ליה שקיל:
 .ÏÈ˜˘ ‡Ï ‰ÈÏ ·È‰È È‡ ‡˘È¯„ ÏÏÎÓ 9בתמיה:
 .‡˘È¯ 10דהלואת שביעית היא אי נמי יהיב ליה לוה צרי ,למימר ליה מלוה
משמט אני:
 .¯Ó‡ Ì‡Â 11לוה אעפ''כ איני חפ %שישמטו יקבל ממנו:
 .‰ËÓ˘‰ ¯·„ 12אפילו מקבל חובו יזכיר לו שמיטה בדבורו:
 .‡ÂÎ˘Ó ÏÈ˜˘ 13בשעת הלואה מהלואת יו''ט:
 .ÈÓÂ¯ÚÈ‡ ÌÈ¯ÚÓ 14לאחר י''ט לוקח ממנו שו חפ %ומעכבו:
 .˙·˘· ÂÁÒÙ 15א חל י''ד בשבת:
 .Ë''ÂÈ· Â˙‚È‚ÁÂ 16ביו הקרבתה מותר להקדיש ואע''ג דתנ אלו ה משו
שבות אי מקדישי הני כיו דהקרבת דוחה קדושת דוחה:
 .ÂÓÚ ÌÈ¯Á‡ ‰ÓÓ· 17כדכתיב )שמות יב( במסכת נפשות:
 .ÂÁÒÙ ÏÚ 18שהיה קדוש ועומד מאתמול:
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כיו דרגיל אצלו  כמא דאימני ביה מעיקרא דמי.

דף קמט.

‡· ÈÈאמר :גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות.
מאי בינייהו?
איכא בינייהו  דכתב אכותל ומידלי,
למא דאמר :שמא ימחוק  לא חיישינ ,
ולמא דאמר :שמא יקרא  חיישינ .
ולמא דאמר :שמא ימחוק 
ניחוש שמא יקרא!
ותו 
לשמא ימחוק לא חיישינ ?
ז
והתנ )כא א:ג(:
לא יקרא לאור הנר,
ואמר ¯·:‰
אפילו גבוה שתי קומות,
אפילו גבוה שתי מרדעות,
אפילו עשרה בתי זה על גב זה 
לא יקרא!?
13

והא תני ¯·ÈÚ˘Â‰ Èא:
הול ,אד אצל רועה הרגיל אצלו,
ונות לו טלה לפסחו ומקדישו,
ויוצא בו!?
הת נמי 
ה
כיו דרגיל אצלו  אקדושי מקדיש ליה מעיקרא.
והא מקדיש קתני!?
הקדש עילוי ,מדרבנ .
1

2

ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והא אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כסת משנה,
ותנ )ביצה ה:ב(:
לא מקדישי  ,ולא מעריכי  ,ולא מחרימי ,
ולא מגביהי תרומות ומעשרות;
כל אלו ביו טוב אמרו 
קל וחומר בשבת!?
לא קשיא,
כא  בחובות שקבוע לה זמ ,
כא  בחובות שאי קבוע לה זמ .
3

משנה )ב(:
מונה אד את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו,
אבל לא מ הכתב.
מפיס אד ע בניו וע בני ביתו על השולח ,
ובלבד שלא יתכוי לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה,
ו
משו קוביא.
ומטילי חלשי על הקדשי ביו טוב,
קמט .אבל לא על המנות* .

15

14

16

17

אלא,
איכא בינייהו  דכתב אכותל ומיתתי,
למא דאמר :שמא ימחוק  חיישינ ,
למא דאמר :שמא יקרא  לא חיישינ ,
גודא בשטרא לא מיחל.2
ולמא דאמר :שמא יקרא 
ליחוש שמא ימחוק!?
18

19

4

5

6

7

8

9

10

גמרא:
מאי טעמא?
¯· · È·Èאמר :גזירה שמא ימחוק;
11

אלא,
איכא בינייהו  דחייק אטבלא ואפינקס,
למא דאמר :שמא ימחוק  לא חיישינ ,
למא דאמר :שמא יקרא  חיישינ .
ולמא דאמר :שמא ימחוק 
ליחוש  שמא יקרא!
וכי תימא 
טבלא ופינקס בשטרא לא מיחל;2
והתניא:
מונה אד כמה מבפני וכמה מבחו,%
2120

22

23

12

רש"י
רש"י

 .È˘Â„˜‡ 1מקדיש ליה רועה מע''ש שהרי יודע שזה סומ ,עליו:
 .ÈÂÏÈÚ 2מעלה בעלמא שיקדישו בעלי:
 .‡‰ 3דקתני אי מקדישי בחובות שאי קבוע לה זמ קאי שאי הקרבת
דוחה שבת:
 .ÂÈ˙Â¯Ù¯Ù :'È˙Ó 4מיני מעדני:
 .·˙Î‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ 5א כתב מע''ש כ ,וכ ,אורחי פלוני ופלוני זמנתי כדי
שלא ישכח לא יקרא באותו כתב בשבת ובגמ' מפרש טעמא:
 .ÒÈÙÓ 6לשו פייס מטיל פייס לחלק מי מגיע כל מנה ומנה:
 .'ÂÎ ˙Â˘ÚÏ ÔÈÂÎ˙È ‡Ï˘ „·Ï·Â 7שיהו המנות שוות ולא תהא אחת גדולה
ואחת קטנה לזכות בגדולה הזוכה ע''פ הגורל והמתחייב ע''פ הגורל לקטנה
יטלנה ובגמ' מפרש טעמא:
 .ÌÈ˘ÏÁ 8גורלות:
 .ÌÈ˘„˜‰ ÏÚ 9בי הכהני:
 .˙ÂÓ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ 10בגמרא מפרש:
 .Ë''Ó :'Ó‚ 11אבל לא מ הכתב:

 .˜ÂÁÓÈ ‡Ó˘ 12מ האורחי שיראה שלא הכי לה כל צרכ ויתחרט שזימ
יותר מ הראוי וימחוק מ הכתב כדי שלא יקרא השמש:
 13כל הני שמא יקרא בשטרי הדיוטות של מקח וממכר קאמר:
 .·˙Î„ 14מניינא אכותל בדיו:
 .ÈÏ„ÈÓÂ 15שאינו מגיע לש למחוק:
 .‰Â·‚ ÂÏÈÙ‡ 16שאינו מגיע לש למחוק:
 .‰Â·‚ ÂÏÈÙ‡ 17שאינו מגיע ש להטות הנר אסור דהואיל ונמו ,אסור גבוה
נמי אסור שלא תחלוק:
 .È˙˙ÈÓÂ 18שנמו ,ויכול להגיע ש ולמחוק:
 .‡¯˜È ‡Ó˘ „''ÓÏÂ 19היכא דליכא למיחש לשמא יקרא ליחוש לשמא ימחוק:
 .˜ÈÈÁ„ 20בסכי בתו ,הע %בטבלא שאי נוחה למחוק ואדהכי מדכר וליכא
למיחש למחוק:
 .‡„Â‚ 21כותל:
 .Ò˜ÈÙ 22כעי לוחות של סוחרי:
 .ıÂÁ· ‰ÓÎÂ ÌÈÙ· ‰ÓÎ 23את מי ומי אושיב בפני במקו המכובד ואת מי
ומי אושיב בחו %שאינה כל כ ,ספוני :
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וכמה מנות עתיד להניח לפניה מכתב שעל גבי הכותל,
אבל לא מכתב שעל גבי טבלא ופינקס;
היכי דמי?
אילימא  דכתיב מיכתב;
מאי שנא הכא,
ומאי שנא הכא?
אלא לאו  דחייק,
וקתני:
מכתב שעל גבי הכותל,
אבל לא מכתב שעל גבי טבלא ופינקס!?
אלא לעול דכתב אכותל ומידלי,
ודקא קשיא ל ,ד¯·,‰
ד¯· ‰תנאי היא,
דתניא:
מונה אד את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו,
אבל לא מ הכתב;
¯· ‡Á‡ Èמתיר מכתב שעל גבי הכותל;
היכי דמי?
אילימא  דכתיב מתתא;
ליחוש שמא ימחוק!
אלא לאו 
דכתב ומידלי,
ושמע מינה  ד¯· ‰תנאי היא?
שמע מינה.

דף קמט:

מפני שאד עשוי להשיר בה נימי המדולדלי .

1

תנו רבנ :
כתב המהל ,תחת הצורה ותחת הדיוקנאות 
אסור לקרותו בשבת.
ודיוקנא עצמה 
א 2בחול אסור להסתכל בה,
משו שנאמר )ויקרא יט,ד(:
" ַאל ִּת ְפנ ּו ֶאל ָהאֱ לִ ילִ ים",
מאי תלמודא?
אמר ¯·:ÔÈÁ È
" ַאל ִּת ְפנ ּו ֶאל" מדעתכ.
10

2

11

12

3

4

5

והני תנאי כהני תנאי,
דתניא:
אי רואי במראה בשבת,
¯· ¯È‡Ó Èמתיר במראה הקבוע בכותל.
מאי שנא הקבוע בכותל? דאדהכי והכי מדכר,
שאינו קבוע נמי  אדהכי והכי מדכר!?
הכא במראה של מתכת עסקינ ,
וכד¯·  ÔÓÁאמר ¯·,‰Â·‡ ¯· ‰
דאמר ¯·  ÔÓÁאמר ¯·:‰Â·‡ ¯· ‰
מפני מה אמרו:
מראה של מתכת אסורה?
9

13

1514
16

17

6

7

מפיס אדם עם בניו וכו'.
ע בניו וע בני ביתו  אי ,
וע אחר  לא,
מאי טעמא?
כד¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
בני חבורה המקפידי זה על זה עוברי משו מדה,
ומשו משקל ,ומשו מני ,
קמט :ומשו לווי ופורעי ביו טוב; *
וכדברי · ÏÏ‰ ˙Èא 2משו רבית.
אי הכי 
בניו ובני ביתו נמי!?
בניו ובני ביתו היינו טעמא 
כד¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מותר להלוות בניו ובני ביתו ברבית,
כדי להטעימ טע רבית.
אי הכי 
מנה גדולה כנגד מנה קטנה נמי!?
18

8

רש"י

 .Ò˜ÈÙÂ ‡Ï·Ë È·‚ ÏÚ˘ ·˙ÎÓ ‡Ï Ï·‡ 1דגודא בשטרא לא מיחל 2אבל
טבלא ופינקס מיחל:2
 .·˙ÎÈÓ ·È˙Î„] 2כתב של דיו[:
 .ÈÏ„ÈÓÂ Ï˙ÂÎ‡ ·˙Î„ ÌÏÂÚÏ ‡Ï‡ 3שאינו יכול למחוק ולשמא יקרא לא
חיישינ דגודא בשטרא לא מיחל 2ודקשיא ל ,דאע''ג דמידלי ליתסרי כדרבה
דאמר גבי נר אפילו י' בתי:
 .‡È‰ È‡˙ ‰·¯„ 4דאיכא דחייש לשלא תחלוק באיסור שבת דרבנ ואיכא
דמפליג:
 .˜ÂÁÓÈ ‡Ó˘Ï ˘ÂÁÈÏ 5דהא ר' אחא כותל דוקא נקט ואי מתתי מה לי כותל מה
לי אגרת:
 .‰‡¯Ó· ÔÈ‡Â¯ ÔÈ‡ 6מירואיי''ר לפי שהרואה במראה אינו צרי ,אלא לתק
שערות ראשו וזקנו הלכ ,חיישי' שמא יראה נימי המדולדלות שאינ שוות ע
שאר השער ויגלח :
 .ÈÎ‰Â ÈÎ‰„‡„ 7שיל ,להביא תער או מספרי:
 .¯Î„Ó 8שהוא שבת:
 .˙Î˙Ó Ï˘ 9שאינו צרי ,להביא מספרי שהיא עצמה מגלחת השער:

19

20

21

רש"י

 .˙Â‡˜ÂÈ„‰ ˙Á˙Â ‰¯Âˆ‰ ˙Á˙ ÍÏ‰Ó‰ ·˙Î 10כגו בני אד המציירי בכותל
חיות משונות או דיוקנות של בני אד של מעשי כגו מלחמת דוד וגלית
וכותבי תחתיה זו צורת חיה פלונית וזו דיוקנית פלוני ופלונית:
 .˙·˘· Â˙Â¯˜Ï ¯ÂÒ‡ 11שמא יקרא בשטרי הדיוטות:
 .ÌÎ˙Ú„Ó Ï‡ 12אל אשר את עושי' מדעת לבבכ וחלל שלכ אלילי לשו
חללי:
 .‡Ï ¯Á‡ ÌÚ ÔÈ‡ Â˙È· È·Â ÂÈ· ÌÚ 13מדלא תנא ומפיס על המנות:
 .ÔÈÚ¯ÂÙÂ ÔÈÂÂÏ ÌÂ˘Ó 14דגזור בהו רבנ שמא יכתוב:
 .ÔÈ„ÈÙ˜Ó‰ 15שאי מוחלי ומוותרי זה לזה:
 .˘ÈÈÁ„ ÏÏ‰ (˙È·) È¯·„ÎÂ 16שמא יוקירו חיטי בהלואת ככרות א 2משו
רבית:
 .ÈÓ Â˙È· È·Â ÂÈ· 17ליחוש לרבית וכל הני:
 .˙ÂÂÏ‰Ï 18משלו:
 .Â˙È· È·Â ÂÈ· 19הסמוכי על שלחנו דכיו דהכל משלו אי כא רבית:
 .˙È·¯ ÌÚË ÔÓÈÚË‰Ï 20שידעו כמה קשה אלמא כיו דמשלו הוא אי כא
איסור רבית והלכ ,גבי מדה ומשקל ומני נמי לאו קפידא הוא אלא להשוות
בלא קנאה:
 .ÈÓ ‰Ë˜ ‰Ó „‚Î ‰ÏÂ„‚ ‰Ó ÈÎ‰ È‡ 21דמוקמינ טעמא לקמ משו
קוביא ואפי' בחול אסור וכיו דהכל משלו אמאי אסור להטעימ טעמא קוביא
בעלמא הוא:
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אי הכי נמי;
וחסורי מיחסרא ,והכי קתני:
מפיס אד ע בניו וע בני ביתו על השלח ,
אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה,
מאי טעמא?
כד¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·,
ע בניו וע בני ביתו  אי ,
ע אחרי  לא;
מאי טעמא?
כד¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘,Ï‡ÂÓ
מנה גדולה כנגד מנה קטנה  א 2בחול לאחרי אסור;
מאי טעמא?
משו קוביא.
1

2

3

4

מטילין חלשין על וכו'.
מאי  אבל לא על המנות )כא (?
אמר ¯·:·˜ÚÈ ˙·„ ‰È¯· ·˜ÚÈ È
אבל לא על המנות של חול ביו טוב.
פשיטא!?
מהו דתימא?
יבי
הואיל וכתיב )הושע ד,ד(" :וְ ַע ְּמ ָך ִ ּכ ְמ ִר ֵ
אפילו מנות דחול נמי;
קא משמע ל .

אמר ¯·:
צא ממחיצתי;
ודילמא הת היינו טעמא,
דכתיב )תהלי קא,ז(:
" ּד ֵֹבר ׁ ְש ָק ִרים ל ֹא יִ ּכ ֹון לְ נֶגֶ ד ֵעינָ י"!

ט

אלא מהכא:
בוד,
לון ִמ ָּכ ֹ
ש ַב ְע ּ ָתָ 9ק ֹ
" ָׂ

ׁ ְש ֵתה גַ ם ַא ָּתה וְ ֵה ָע ֵרל" וגו')חבקוק ב,טז(,
בוד"  זה נבוכדנצר,
לון ִמ ָּכ ֹ
ש ַב ְע ּ ָת ָק ֹ
" ָׂ
" ׁ ְש ֵתה גַ ם ַא ָּתה וְ ֵה ָע ֵרל"  זה צדקיה;
חדא 
דכוליה קרא בנבוכדנצר כתיב!
ועוד 
צדקיה  צדיקא,
מאי הוה ליה למיעבד ליה,
דאמר ¯· ‰„Â‰È Èאמר ¯·:
בשעה שבקש אותו רשע לעשות לאותו צדיק כ,,
י
נמשכה ערלתו שלש מאות אמה,
יא
והיתה מחזרת על כל המסיבה כולה שנאמר )ש(:
יג
בודיב ׁ ְש ֵתה גַ ם ַא ָּתה וְ ֵה ָע ֵרל",
לון ִמ ָּכ ֹ
ש ַב ְע ּ ָת ָק ֹ
" ָׂ
יד
" ָע ֵרל" בגימטריא  תלת מאה הוי!
אלא מהכא:
טוב" )משלי יז,כו(,
" ַּגם עֲ ֹנו ׁש לַ ַּצ ִ ּדיק ל ֹא ֹ
טוב" אלא רע,
אי "ל ֹא ֹ
וכתיב )תהלי ה,ה(:
" ִּכי לֹא ֵאל ָח ֵפץ ֶר ׁ ַשע ָא ָּתה לֹא יְ ג ְֻר ָך ָרע".
צדיק אתה יי ,ולא יגור במגורָ " ,רע".
10

11

5

6

כ ֵֹהן",

7

ואמר ¯·:·˜ÚÈ ˙·„ ‰È¯· ·˜ÚÈ È
כל שחבירו נענש על ידו 
אי מכניסי אותו במחיצתו של הקדוש ברו ,הוא.
מנל ?
אילימא  משו דכתיב )מלכי א כב,ככב(:
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִמי יְ ַפ ּ ֶתה ֶאת ַא ְח ָאב וְ י ַַעל וְ יִ ּפ ֹל ְּב ָרמֹת ִ ּגלְ ָעד,
"וַ ּי ֶ
8
ֹאמר זֶה ְּבכֹה וְ זֶה א ֵֹמר ְּבכֹה,
וַ ּי ֶ
ֹאמר אֲ נִ י אֲ ַפ ּ ֶת ּנ ּו,
וַ ּי ֵֵצא ָהר ּו ַח וַ ּיַעֲ מֹד לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ ּי ֶ

ֹאמר יְ הֹוָ ה ֵאלָ יו ּ ַב ּ ָמה,
וַ ּי ֶ

דף קמט:

ח

יאיו,
יתי ר ּו ַח ׁ ֶש ֶקר ְּב ִפי ָּכל נְ ִב ָ
ֹאמר ֵא ֵצא וְ ָהיִ ִ
וַ ּי ֶ

ֹאמר ְּת ַפ ּ ֶתה וְ גַ ם ּת ּו ָכל ֵצא וַ עֲ ֵׂשה ֵכן",
וַ ּי ֶ
ואמרינ  :מאי "ר ּו ַח"?
אמר ¯· :ÔÁÂÈ Èזה רוחו של נבות,
ומאי "צֵ א"?
רש"י

 .¯˙ÂÓ ‡ÓÚË È‡Ó 1ולא חייש לקוביא:
 .·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯„Î 2דלהטעימ בעלמא הוא:
 .Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯„Î ‡Ï ¯Á‡ ÌÚ 3דכיו דמקפידי עוברי משו מדה
ומשקל ומני :
 .‡È·Â˜ ÌÂ˘Ó 4דגזל הוא דאסמכתא לא קניא והא אסמכתא דסמי ,על הגורל
א יפול גורל אמנה הגדולה אזכה בה ולפיכ ,תלה עצמו א 2לגורל הקטנה על
הספק ואילו יודע מתחלה שכ לא היה מתרצה:
 .ÏÂÁ Ï˘ 5של קדשי של אתמול:
 .Ô‰Î È·È¯ÓÎ 6ככהני אלו שה בעלי מריבה:
 .ÈÓ ÏÂÁ„ 'ÈÙ‡ 7לישתרי להו להפיס ביו''ט כי היכי דלא לינצו:
 .‰Î· ‰Ê 8אני אפתנו בכה:

12

13

מאי משמע דהאי חלשי לישנא דפורא הוא?
דכתיב )ישעיהו יד,יב(:
" ֵא ְ
יך נָ ַפלְ ּ ָת ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֵהילֵ ל ּ ֶבן ׁ ָש ַחר,
טו
חולֵ ׁשַ 14על ג ֹּויִ ם".
נִ גְ ַּד ְע ּ ָת לָ ָא ֶרץֹ ,

אמר ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
מלמד שהיה מטיל פור על גדולי מלכות,
לידע איזה ב יומו של משכב זכור.
וכתיב )ש,יח(:
יתו".
יש ְּב ֵב ֹ
" ָּכל ַמלְ ֵכי ֹגויִ ם ּ ֻכ ּ ָלם ׁ ָש ְכב ּו ְב ָכ ֹ
בוד ִא ׁ
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
שנחו ממשכב זכור.

טז

רש"י

 .ÔÂÏ˜ ˙Ú·˘ 9בנבוכדנצר משתעי שהיה מטיל משכב זכור על המלכי
וכשהגיע יומו של צדקיהו נמשכה ערלתו ג' מאות אמה והיינו שבעת קלו :
 .·È˙Î ¯ˆ„ÎÂ·· ‡¯˜ ‰ÈÏÂÎ„ ‡„Á 10שפיר מצית לאוקמי כוליה בנבוכדנצר
וה''ק שתה ג אתה כאות שהיית מקלה אות והערל והתערל והתגנה:
 .'ÂÎ ÂÏ ‰˘Ú˘ ‰Ú˘· 11לקמ היא מדקאמר לאותו צדיק ש''מ אנוס היה:
 .·ÂË ‡Ï ˜È„ˆÏ ˘ÂÚ 12צדיק המעניש לא טוב וכיו דאינו טוב הרי הוא רע:
 .Ú¯ Í¯Â‚È ‡Ï ·È˙ÎÂ 13אלמא אינו נכנס במחיצתו:
 .ÌÈÂ‚ ÏÚ ˘ÏÂÁ 14בנבוכדנצר כתיב:
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ואמר ¯·:ÔÁÂÈ È
כל ימיו של אותו רשע לא נמצא שחוק בפה כל בריה,
שנאמר )ש,ז(:
"נָ ָחה ׁ ָש ְק ָטה ָּכל ָה ָא ֶרץ ּ ָפ ְצח ּו ִר ָ ּנה",
מכלל דעד השתא לא הוה " ִר ָ ּנה".

דף קנ.

דו".
לו לְ ָע ְב ֹ
ש ֶדה נָ ַת ִּתי ֹ
"וְ גַ ם ֶאת ַח ּיַת ַה ּ ָ ׂ
משנה )ג(:
לא ישכור אד פועלי בשבת,
ולא יאמר אד לחבירו לשכור לו פועלי,
אי מחשיכי על התחו לשכוריח פועלי ולהביא פירות,
אבל מחשי ,הוא לשמור ומביא פירות בידו.
כלל אמר ‡·‡ ˘‡:ÏÂ
כל שאני זכאי באמירתו 
רשאי אני להחשי ,עליו.
8

9

10

ואמר ¯· ˜ÁˆÈ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
אסור לעמוד בביתו של אותו רשע,
שנאמר )ש יג,כא(:
" ּו ְ ׂש ִע ִירים יְ ַר ְּקד ּו ׁ ָשם".

11

13

14

1

ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
בשעה שביקש אותו רשע לעשות לאותו צדיק כ,,
נמשכה ערלתו שלש מאות אמה,
והיתה מחזרת על כל המסיבה כולה,
שנאמר )חבקוק ב,טז(:
בוד ׁ ְש ֵתה גַ ם ַא ָּתה וְ ֵה ָע ֵרל",
לון ִמ ָּכ ֹ
ש ַב ְע ּ ָת ָק ֹ
" ָׂ
" ָע ֵרל" בגימטריא  תלת מאהיז הוי.
2

4

" ִמ ִּמי נָ ָע ְמ ּ ָת

קנ.

15

16

18

מונ ּו ֵאלֵ ינ ּו נִ ְמ ׁ ָשלְ ָּת".
ית ָכ ֹ
" ַּגם ַא ּ ָתה ֻח ּ ֵל ָ
יצאתה בת קול ואמרה )יחזקאל לב,יט(:
5

גמרא:
מאי שנא הוא ,ומאי שנא חבירו?
יט
אמר ¯·  :‡ÙÙחבירו גוי.
מתקי 2לה ¯· ‡˘:È
אמירה לגויכ שבות!?
אלא אמר ¯· ‡˘:È
אפילו תימא חבירו ישראל,
הא קא משמע ל 
לא יאמר אד לחבירו שכור לי פועלי,
אבל אומר אד לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב,
ומתניתי מני? כ¯·,‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È È
דתניא:
לא יאמר אד לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב;
¯· ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È Èאומר:
אומר אד לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב.
17

ואמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
בשעה שירד אותו רשע לגיהנ,
רעשו כל יורדי גיהנ,
אמרו :שמא למשול עליה הוא בא,
או ליחלות כמות הוא בא?
שנאמר )ישעיהו יד,י(:
3

12

ְר ָדה וְ ָה ׁ ְש ְּכ ָבה ֶאת עֲ ֵרלִ ים".

" ֵא ְ
יך ׁ ָש ַבת נֹג ֵׂש ׁ ָש ְב ָתה ַמ ְד ֵה ָבה" )ישעיהו יד,ד(.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
" ׁ ָש ְב ָתה" אומה זו שאמרה * :מדוד והבא.
ואיכא דאמרי:
שאמרה :מאד מאד הביא בלא מדה.

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה כ¯·.‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È È
ואמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È

6

" ּו ְרב ּו י ִַּת ָירה ה ּו ְס ַפת לִ י" )דניאל ד,לג(.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯· :‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È
מלמד שרכב על ארי זכר ,וקשר תני בראשו,
לקיי מה שנאמר )ירמיהו כז,ו(:
7

רש"י

 .Ì˘ Â„˜¯È ÌÈ¯ÈÚ˘Â 1ולא אנשי ובשביל הבריות מסתלקי המזיקי ונמצא
מבטל גזירת המל:,
 .‰·ÈÒÓ‰ 2מלכי שהיו מסובי ויושבי לפניו:
 .'Â‚Â ÂÈÏ‡ ÂÂÓÎ ˙ÈÏÂÁ ‰˙‡ Ì‚ 3ביורדי גיהנ כתיב דכתיב לעיל מיניה
שאול מתחת רגזה ל ,לקראת בוא ,וגו':
 .˙Ï˘Ó ÂÈÏ‡ ÂÂÓÎ ˙ÈÏÂÁ 4לשו ממשלה:
 .˙ÓÚ 5סבור אתה להיות בנוע מ האחרי:
 .„Â„Ó 6מעות ודינרי זהב והבא:
 .ÈÏ ˙ÙÒÂ‰ ‰¯È˙È Â·¯Â 7לאחר שהיה ז' שני בהמה וחזר למלכותו היה
משתבח כ ומהו התוספת שקשר תני גדול נחש גדול בראשו של ארי כמי
אפסר:

רש"י

 .ÌÈÏÚÂÙ Ì„‡ ¯ÂÎ˘È ‡Ï :'È˙Ó 8דכתיב )ישעיהו נח( ממצוא חפצ:,
 .'ÂÎ Â¯È·ÁÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ 9בגמרא פרי ,פשיטא כיו דהוא אסור חבירו נמי אסור
דהא ישראל הוא והשולחו עובר משו לפני עור לא תת מכשול:
 .ÌÂÁ˙‰ ÏÚ ÔÈÎÈ˘ÁÓ ÔÈ‡ 10לקרב עצמו בשבת עד סו 2התחו ולהחשי ,ש
שיהא קרוב למקו הפועלי או לפרדס להביא פירות דכל דבר שאסור לעשותו
בשבת אסור להחשי ,עליו:
 .‡Â‰ ÍÈ˘ÁÓ Ï·‡ 11להיות קרוב לצאת לשמור פירותיו וזה דבר המותר בשבת
לשמור פירותיו א היו בתו ,תחומו:
 .Â„È· ˙Â¯ÈÙ ‡È·ÓÂ 12הואיל ועיקר מחשבתו לא היה לכ:,
 .ÏÂ‡˘ ‡·‡ ¯Ó‡ ÏÏÎ 13נות היה כלל בדבר זה להוסי 2דברי אחרי כיוצא
בו ולקמיה מפרש לאתויי מאי:
 .Â˙¯ÈÓ‡· È‡ÎÊ È‡˘ ÏÎ 14שאני רשאי לאומרו לחבירו או לגוי^ בשבת
לעשות למוצאי שבת רשאי אני להחשי ,עליו:
 .'ÂÎ ‡˘ È‡Ó :'Ó‚ 15ופשיטא דכיו דאמר לא ישכור ה''ה לא יאמר לחבירו
דהא ישראל הוא כמותו ולא מצי לאוגרינהו:
 .˙Â·˘ ^ÈÂ‚Ï ‰¯ÈÓ‡ 16וכבר סתמה רבי למתני' נכרי שבא לכבות אי אומרי
לו כבה:
 .Ï''Ó˜ ‡‰ 17משנה יתירה בהדיא הוא דלא לימא ליה אבל סתמא שרי ליה
למימר:
 .‰‡¯‰ 18עכשיו נראה א תעמוד עמי לערב א תבא אלי לכשתחש ,ושניה
יודעי שעל מנת לשוכרו לפעולתו הוא מזהירו וכיו דלא מפרש בהדיא שרי
כדמפרש טעמא לקמ דבור אסור הרהור מותר:
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מאי טעמיה ד¯·?‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È È
דכתיב )ישעיהו נח,יג(ִ " :מ ְּמ ֹצוא ֶח ְפ ְצ ָך וְ ַד ּ ֵבר ָ ּד ָבר";
דיבור  אסור ,הרהור  מותר.
רמי ליה ¯· ‡ ‡Â‰ ·¯ ¯· ‡Áל¯·‡:
מי אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
דיבור  אסור ,הרהור  מותר?
אלמא  הרהור לאו כדיבור דמי,
והאמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
בכל מקו מותר להרהר 
חו %מבית המרח %ומבית הכסא!?
שאני הת 
דבעינ )דברי כג,טו(" :וְ ָהיָה ַמחֲ נ ָ
ֶיך ָקד ֹו ׁש" ,וליכא.
התכא נמי כתיב )ש(:
"וְ לֹא יִ ְר ֶאה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָ ּד ָבר"!?
ההוא מיבעי ליה לכד¯· ,‰„Â‰È
דאמר ¯· :‰„Â‰È
גויכב ערו  אסור לקרות קרית שמע כנגדו.
כג
מאי איריא גוי?
אפילו ישראל נמי!?
לא מיבעיא קאמר,
לא מיבעיא ישראל דאסור,
אבל גויכד כיו דכתיב ביה )יחזקאל כג,כ(:
מו ִרים ְּב ָ ׂש ָרם"  אימא שפיר דמי;
שר חֲ ֹ
"אֲ ׁ ֶשר ְּב ַ ׂ
קא משמע ל .
אימא הכי נמי!?
אמר קרא )בראשית ט,כג(:
יהם לֹא ָרא ּו".
"וְ ֶע ְרוַ ת אֲ ִב ֶ

והולכי לבתי כנסיות לפקח על עסקי רבי בשבת;
כה
ואמר ¯· ÈÓÁ ¯· Ï‡ÂÓ˘ Èאמר ¯·:Ô˙ÂÈ È
הולכי לטרטיאות ולקרקסאות ולבסילקאות,
לפקח על עסקי רבי בשבת;
ותנא „·:‰˘Ó È
משדכי על התינוקות ליארס בשבת,
ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות!?
אמר קרא )ישעיהו נח,יג(:
" ִמ ְּמ ֹצוא ֶח ְפ ְצ ָך וְ ַד ּ ֵבר ָ ּד ָבר",
" ֶח ְפ ְצ ָך"  אסורי ,חפצי שמי  מותרי .
11

12

1

2

4

ודיבור מי אסיר?
והא ¯·  ‡„ÒÁו¯·  ‡ÂÓ‰דאמרי תרוייהו:
חשבונות של מצוה  מותר לחשב בשבת;
ואמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
פוסקי צדקה לעניי בשבת;
ואמר ¯· È„È‡ ¯· ·˜ÚÈ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מפקחי פיקוח נפש ופיקוח רבי בשבת,
8

9

10

14

15

5

7

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
חשבונות של מה ל,כו ושל מה בכ ,
מותר לחשב בשבת.
תניא נמי הכי:
חשבונות שעברו ושעתידי להיות 
אסור לחשב ;
של מה ל,כז * ושל מה בכ ,
מותר לחושב .
ורמינהו:
מחשבי כח חשבונות שאינ צריכי ,
ואי מחשבי חשבונות שצריכי בשבת;
כיצד?
אומר אד לחבירו:
כ ,וכ ,פועלי הוצאתי על שדה זו,
כ ,וכ ,דינרי הוצאתי על דירה זו;
אבל לא יאמר לו:
כ ,וכ ,הוצאתי,
וכ ,וכ ,אני עתיד להוציא!?
ולטעמי  ,קשיא ל ,היא גופא!?
אלא,
הא  דאיכא אגרא דאגירא גביה,
הא  דליכא אגרא דאגירא גביה.
13

3

6

קנ:

16

17

אין מחשיכין.
תנו רבנ :
מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פר %בתו ,שדהו,

רש"י

 .¯‰¯‰Ï ¯˙ÂÓ 1בדברי תורה:
 .˘Â„˜ ÍÈÁÓ ‰È‰Â 2ולא כתיב ביה דבר אלא מקו חניית ,תהא בקדושה
וטעמא משו דישראל מהרהרי תמיד בדברי תורה:
 .¯·„ ˙Â¯Ú 3אלמא לא אסיר ליה אלא בשעת דבור:
 .‰„Â‰È ·¯„Î ‡È‰‰ 4כלומר לעול והיה מחני ,קדוש משו הרהור תורה
ואפי' אי דבור ולא יראה ב ,ערות דבר במילתא אחריתי מיירי דאסור בשעת
הדבור ולא בשעת הרהור כגו להסתכל בערוה:
 .ÌÂ¯Ú ^ÈÂ‚ 5כ''ש ישראל כדמפרש ואזיל:
 .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ‡ÓÈ‡ 6דכבהמה בעלמא הוא:
 .Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ 7אלמא ערוה היא בב נח:
 .'ÂÎ ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ‡‰Â ¯ÂÒ‡ ÈÓ ¯Â·„Â 8וכל הני דבור הוא:
 .˘Ù ÁÂ˜Ù 9בדבר שיש בו סכנה פקוח דיקומבימונ''ט :
 .ÌÈ·¯„ ÁÂ˜ÙÂ 10כגו לרשות:

דף קנ:

רש"י
11

 .˙Â‡˜ÏÈÒ·Â ˙Â‡Ò˜¯˜Â ˙Â‡ÈÈË¯Ëמיני פלטי ה שש נאספו לבית הוועד:
 .˙ÂÓÂ‡ Â„ÓÏÏ 12דהא נמי מצוה היא דכל שאינו מלמדו אומנות מלמדו
לסטות ומצוה ילפינ מקרא בקדושי בהאשה ניקנית )ל:(:
 ^.ÍÏ ‰Ó Ï˘ 13של עצה שאינו שלו ואי צרי ,בכ ,כגו הרוצה לבנות בית כ,
וכ ,צרי ,להוציא בו ול''נ כמו מה ל ,מה ל ,ולחשבונות הללו הרי אי צור,
בה לא ל ,ולא לאחר כגו ההיא דפרישית:
 .ÍÎ· ‰Ó Ï˘Â 14כגו שכבר היו לצור ,אלא שעברו כגו כ ,וכ ,הוצאתי בבני
זה:
 .Â¯·Ú˘ ˙ÂÂ·˘Á 15לקמ מוקי לה דלא עברו לגמרי שעדיי שכר הפועלי
עליו שלא נתנו לה ושל מה בכ ,שעברו לגמרי ואי שכר פועלי עליו:
 .È˙‡ˆÂ‰ ÍÎÂ ÍÎ 16אלמא עברו מותרי :
 .‡ÙÂ‚ ‡È‰ ÍÏ È˘˜˙ 17ברייתא קמייתא רישא קתני שעברו אסורי וסיפא קתני
של מה בכ ,מותרי דהיינו עברו:
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ונמל ,עליה לגודרה,
ונזכר ששבת הוא ,ונמנע אותו חסיד ולא גדרה.
ונעשה לו נס ועלתה בו צל,2
וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו.

דף קנא.

כט

אבל מחשיך הוא.
וא 2על גב דלא אבדיל?
והאמר ¯· ÒÂ‚ÈË‡ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Èמשו ¯·:·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È
אסור לו לאד שיעשה חפציו קוד שיבדיל!
וכי תימא  דאבדיל בתפלה;
והאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
המבדיל בתפלה  צרי ,שיבדיל על הכוס!
וכי תימא  דאבדיל על הכוס,
כוס בשדה מי איכא!?
תרגמא ¯· ÈÓ‡ ¯· Ô˙ Èקמיה ד¯·‡:
בי הגיתות שנו.

1

11

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מותר לאד לומר לחבירו :לכר ,פלוני אני הול ,למחר,
שא יש בורגני  הול.,
2

תנ )כא (:
אי מחשיכי על התחו  לשכור פועלי ולהביא פירות;
בשלמא לשכור פועלי 
דבשבת לא מצי אגר;
אלא להביא פירות 
לימא  שא יש ש מחיצות  מביא!?
משכחת לה בפירות המחוברי.

12

אמר ליה ¯· ‡·‡ Èל¯· ‡˘:È
במערבא אמרינ הכי :המבדיל בי קודש לחול,
ועבדינ צורכי .
אמר ¯· ‡˘:È
כי הוינא בי ¯·  ‡‰Îהוה אמר :המבדיל בי קודש לחול,
ומסלתינ סילתי.

3

13

14

והתני ¯·:‡ÈÚ˘Â‡ È
אי מחשיכי על התחו להביא תב וקש;
בשלמא קש  משכחת לה במחובר,
אלא תב  היכי משכחת לה!?
בתיבנא סריא.

4

5

תא שמע )כא ד(:
מחשיכי על התחו לפקח על עסקי כלה,
ועל עסקי המת;
על עסקי כלה ומת  אי ,
על עסקי אחר  לא;
בשלמא אחר דומיא דכלה משכחת לה 
למיגזא ליה אסא;
אלא מת מאי ניהו?
להביא לו ארו ותכריכי ;
וקתני:
מת  אי ,
אבל אחר  לא;
ואמאי?
לימא  שא יש ש מחיצות  מביא!?
מת נמי משכחת לה  למיגזא ליה גלימא.
6

7

8

9

15

כלל אמר אבא שאול:
כל שאני וכו'.
‡·‡ ˘‡ ÏÂאהייא?
אילימא 
ארישא קאי:
ל
קנא .אי מחשיכי על התחו לשכור פועלי ולהביא פרות; *
האי כל שאני זכאי באמירתו,
רשאי אני בחשיכתו?
כל שאיני זכאי באמירתו,
איני רשאי בחשיכתו מיבעי ליה!
אלא  אסיפא קאי:
אבל מחשי ,הוא לשמור,
ומביא פירות בידו;
האי כל שאני זכאי בחשיכתו,
16

17

18

1

10

רש"י

רש"י

 .ÛÏˆ 1איל גדול הוא ובעל ענפי הרבה ושלשה מיני אוכל יש בפירותיו
אביונות קפריסי ולולבי :
 .ÔÈ‚¯Â· ˘È Ì‡˘ 2מע' אמה לע' אמה הול ,אפי' בשבת שהכל חשוב כעיר
אחת וכל העיר כד' אמות כדאמרינ בעירובי )כא (.וכיו דהוא דבר שיש לו היתר
על ידי תקנה בשבת מותר לאומרו אפילו במקו שאי ש ההיתר:
 .ÌÈ¯·ÂÁÓ‰ 3שא''א לקצצ בשבת ע''י שו תקנה:
 .˘˜ 4זנבות השבולי אשטרצי''א :
 .‡È¯Ò ‡·È˙· 5שאפי' יש מחיצות אינו מביא משו דמוקצה הוא:
 .ÔÈ‡ ˙ÓÂ ‰ÏÎ È˜ÒÚ ÏÚ 6דחפצי שמי ה אבל על עסקי אחר אפי' דומיא
דכלה לא:
 . ‰ÏÎ„ ‡ÈÓÂ„ ¯Á‡ ‡ÓÏ˘· 7משכחת לה .דאסור להחשי ,כגו לחתו ,מ
המחובר:
 .‡Ò‡ ‰Ï Ê‚ÈÓÏ 8דעבדו לה גננא דאסא לכלתא:
 .‡È‰ È‡Ó ˙Ó È˜ÒÚ ‡Ï‡ 9הבאה דארו ותכריכי ואמאי לאחר לא לימא הואיל
וא יש ש מחיצות מביא:

 .‡ÓÈÏ‚ ‰ÈÏ Ê‚ÈÓÏ 10לתק לו תכריכי דאי היתר לדבר היו כלל:
 .ÏÈ„·‡ ‡Ï„ ‚''Ú‡Â 11אסיפא דמתני' מתמה דקתני ומביא פירות בידו לקוצצ
מ המחובר בלא הבדלה:
 .Â˘ ˙Â˙È‚‰ ÔÈ· 12דאיכא כוס בשדה:
 .ÏÂÁÏ ˘„Â˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ 13להיכרא בעלמא ללוות את המל:,
 .ÔÈÎ¯Âˆ ÔÈ„·ÚÂ 14ואחר כ ,אנו מברכי על הכוס ברכה גמורה דהבדלה וכ''ש
דאי אבדיל בתפלה מותר לעשות צרכיו וחוזר ומבדיל על הכוס:
 .È˙ÏÈÒ ÔÈ˙ÏÒÓÂ 15חוטבי עצי:
 .‡ÈÈ‰‡ 16קאי ומשוי כללא:
 .‡˘È¯‡ ‡ÓÈ È‡ 17דקתני ת''ק לאיסורא וקאתי אבא שאול לשוויה בה כללא
א''כ דכללא לאיסורא ה''ל למימר בהדיא כל שאינו זכאי באמירה כגו אלו
שאינו רשאי לומר לחבירו שכור לי פועלי או הבא לי פירות למוצאי שבת אינו
רשאי להחשי ,מיבעי ליה:
 .È‡˜ ‡ÙÈÒ‡ ‡Ï‡ 18דקאמר ת''ק להיתרא אבל מחשי ,הוא לשמור ואתא איהו
ושווייה ביה כללא להביא כל כיוצא בה :
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רשאי אני באמירתו מיבעי ליה!?
לעול אסיפא קאי,
ו‡·‡ ˘‡ ÏÂאהא קאי 
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מותר לאד לומר לחבירו 
שמור לי פירות שבתחומ,,
ואני אשמור ל ,פירות שבתחומי,
וקאמר ‡·‡ ˘‡ ÏÂל˙‡ ˜:‡Ó
מי לא מודית דמותר אד לומר לחבירו 
שמור לי פירות שבתחומ,,
ואני אשמור ל ,פירות שבתחומי?
2

ואימא 
כל שאני זכאי באמירתו 
רשאי אני להחשי ,עליו;
כלל לאתויי מאי?
לאתויי הא דתנו רבנ :
אי מחשיכי על התחו להביא בהמה;
היתה עומדת חו %לתחו  קורא לה והיא באה;
כלל אמר ‡·‡ ˘‡:ÏÂ
כל שאני זכאי באמירתו 
רשאי אני להחשי ,עליו,
ומחשיכי לפקח על עסקי כלה,
ועל עסקי המת להביא לו ארו ותכריכי ,
ואומרי לו :ל ,למקו פלוני,
וא לא מצאת במקו פלוני  הבא ממקו פלוני;
לא מצאת במנה  הבא במאתי;
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
ובלבד שלא יזכיר לו סכו מקח.
3

דף קנא.

עשו לו ארו וחפרו לו קבר  יקבר בו ישראל;
וא בשביל ישראל  לא יקבר בו עולמית.
8

גמרא:
מאי ממקו קרוב?
¯· אמר :ממקו קרוב ממש;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :חיישינ שמא חו %לחומה לנו.
9

10

דיקא מתניתי כוותיה ד˘ ,Ï‡ÂÓדקתני:
עשו ארו וחפרולב קבר  יקבר בו ישראל;
אלמא  מספיקא שרי,
הכא נמי  מספיקא שרי.
11

12

ותניא כוותיה ד¯·:
עיר שישראל וגוי דרי בה,
והיתה בה מרח %המרחצת בשבת,
א רוב גוי  רוח%לד בה מיד,
א רוב ישראל  ימתי בכדילה שיחמו חמי ,
מחצה על מחצה  ימתי בכדילו שיחמו חמי ;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
באמבטי קטנה,
א יש בה רשות  רוח %בה מיד.
מאי רשות?
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯· :‰„Â‰È ·¯„ ‰È¯· ˜ÁˆÈ
א יש בה אד חשוב שיש לו עשרה עבדי,
שמחממי לו עשרה קומקומי בבת אחת ,באמבטי קטנה 
מותר לרחו %בה מיד.
13

לג

14

15

16

4

משנה )ד(:
מחשיכי על התחו לפקח על עסקי כלה,
ועל עסקי המת להביא לו ארו ותכריכי.
גוילא שהביא חלילי בשבת  לא יספוד בה ישראל,
אלא א כ באו ממקו קרוב.
6

5

7

רש"י

 .‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ Â˙¯ÈÓ‡· È‡ È‡ÎÊ ÂÈÏÚ ÍÈ˘Á‰Ï È‡ÎÊ È‡˘ ÏÎ È‡‰ 1דהיתר
דחשיכה תנ והיתר דאמירה לא תנ והיכי תלי תניא בדלא תניא:
 .È‡˜ ‡ÙÈÒ‡ ÌÏÂÚÏ 2כדקאמרת ודקשיא ל ,אמירה מהיכא קאמר ליה להיתירא
דתלי בה החשכה אהא קאי דאמר רב יהודה כו' אלמא זכאי אני באמירתו ואבא
שאול ות''ק כולהו פשיטא להו הא דשמואל וקאמר ליה אבא שאול לת''ק מי לא
מודית בהא שאתה מתיר להחשי ,דמותר הוא לומר כדשמואל אלמא הואיל
ומותר לומר מותר להחשי ,הלכ ,אמאי נקטת החשכה לשמור לחודא שוי כללא
למילתא ואימא כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשי ,עליו דש''מ ה,
וש''מ מת וכלה דהא נמי זכאי באמירתו הוא כדמפרש לקמ והלכ ,מחשיכי
עליו וסיפא דמתני' דקתני מחשיכי על התחו לפקח על עסקי כלה אבא שאול
היא:
 .'ÂÎ ÏÂ‡˘ ‡·‡ ¯Ó‡ ÏÏÎ 3והאי נמי זכאי באמירתו כדקתני סיפא ואומר לו ל,
למקו פלוני:
 .Á˜Ó ÌÂÎÒ 4מנה ומאתי:
 .˙·˘· ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰˘ ^ÈÂ‚ :'È˙Ó 5בשביל ישראל:
 .Ï‡¯˘È Ô‰· „ÂÙÒÈ ‡Ï 6לעול וקנסא הוא משו דמוכחא מילתא דבשבילו
הובאו דאי דר ,להביא חלילי אלא בשביל מת:

רש"י

 .·Â¯˜ ÌÂ˜ÓÓ 7בתו ,התחו:
 .ÔÂ¯‡ ÂÏ Â˘Ú 8בשביל גוי^ או למכור:
 .˘ÓÓ ·Â¯˜ ÌÂ˜ÓÓ ¯Ó‡ ·¯ :'Ó‚ 9כלומר שידוע לנו בירור הדבר דממקו
קרוב באו שראינו שהיו בביתו:
 .ÂÏ ‰ÓÂÁÏ ıÂÁ ‡Ó˘ ÔÈ˘ÈÈÁ ¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â 10אפילו הביא מחו %לעיר אנו
תולי להתיר ואומרי שמא בתו ,התחו לנו ערב שבת וסופדי בה במוצ''ש
מיד וחיישינ נמי אמרינ לקולא כדאמרי' במס' חגיגה )טו (.גבי בתולה שעיברה
חיישינ שמא באמבטי עיברה ומותרת לכהונה ולשמואל הכי קאמר מתני' לא
יספוד בה ישראל אא''כ יש לתלות שבאו ממקו קרוב ולאפוקי בידוע דמחו%
לתחו באו:
 11ה''ג „:·¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È˙Â Ï‡ÂÓ˘„ ‰È˙ÂÂÎ 'È˙Ó ‡˜È
 .Ï‡¯˘È Â· ¯·˜È 12דתלינ מספיקא שמא לצור ,גוי^ נעשה:
 .·¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È˙ 13דספיקא אסור דקתני מחצה על מחצה ימתי בכדי שיחמו
חמי וא''ת בכדי שיחמו חמי מיהא שרי והכא תני לא יספוד בה משמע לעול
הכא מוכחא מילתא אבל במרח %לא מוכחא מילתא כולי האי הואיל ואיכא
גוי^:
 .‰Ë˜ ÈË·Ó‡· 14שיש לתלות ולומר משחשיכה הוחמה על ידי עבדי
וקומקמי הרבה:
 .˙Â˘¯ ‰· ˘È Ì‡ 15אד חשוב שליט:
 .‰· ıÁÂ¯ 16ישראל מיד דיש לומר משחשיכה הוחמו חמי לאותו גוי^ לישנא
אחרינא גרסינ תניא כוותיה דשמואל ולא גרסי' דייקא מתני' כו' עד מספיקא
שרי ומייתי סייעתא לשמואל מדרבי יהודה דתלינ לקולא ורישא לא קשיא ליה
כיו דמחצה על מחצה ודאי בשביל ישראל וגוי^ הוחמו שהרי לא לאד אחד
לבדו הוחמו דנימא ספיקא לגוי^ ספק לישראל ולשו זה נראה לי עיקר ורבותי
נמי לא גרסי לעיל להא דקתני עשה גוי^ את הארו עד מספיקא שרי ומיהו לא
מפרשי לה כדפרישית:
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עשו לו ארון וחפרו לו קבר וכו'.
אמאי?
הכא נמי 
ימתי בכדי שיעשו!?
אמר :‡ÏÂÚ
בעומד באסרטיא.
תינח  קבר;
ארו מאי איכא למימר!?
אמר ¯·:Â‰·‡ È
במוטל על קברו.

לאתויי הא דתנו רבנ :
מביאי כלי מיקר וכלי מתכות ומניחי על כריסו,
כדי שלא תפוח;
ופוקקי את נקביו ,כדי שלא תיכנס בה הרוח;
וא 2שלמה אמר בחכמתו:
16

1

17

2

" ַעד אֲ ׁ ֶשר לֹאלח י ֵָר ֵתק )כתיב  ירחק( ֶח ֶבל ַה ֶּכ ֶסף" )קהלת יב,ו(,
זה חוט השדרה.
"וְ ָת ֻרץ ּג ּ ַֻלת ַה ָ ּז ָהב" )ש(,
זה אמה.
"וְ ִת ּ ׁ ָש ֶבר ַּכד ַעל ַה ּ ַמ ּב ּו ַע" )ש(,
זה הכרס.
"וְ נָ רֹץ ַה ַּגלְ ַּגל ֶאל ַה ּב ֹור" )ש(,
זה פרש;
וכ הוא אומר:
ֵיכם" )מלאכי ב,ג(.
ֵיכם ּ ֶפ ֶר ׁש ַח ּג ֶ
יתי ֶפ ֶר ׁש ַעל ּ ְפנ ֶ
"וְ ז ִֵר ִ
18

3

4

דף קנא:

19

5

משנה )ה(:
עושי כל צרכי המת,
סכי ומדיחי אותו,
ובלבד שלא יזוזלז בו אבר.
שומטי את הכר מתחתיו
קנא :ומטילי אותו על החול בשביל * שימתי .
קושרי את הלחי,
לא שיעלה ,אלא שלא יוסי.2
וכ קורה שנשברה,
סומכי אותה בספסל או בארוכות המטה,
לא שתעלה אלא שלא תוסי.2
6

7

8

9

10

11

12

גמרא:
והאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מעשה בתלמידו של ¯· ¯È‡Ó Èשנכנס אחריו לבית המרח,%
ביקש להדיח קרקע  אמר לו :אי מדיחי ;
לסו ,קרקע  אמר לו :אי סכי !?
קרקע בקרקע  מחלפא,
מת בקרקע  לא מיחל.2
13

14

כל לאתויי מאי?
15

רש"י

 .Â˘ÚÈ˘ È„Î· ÔÈ˙ÓÈ 1נהי דלא מוכחא מילתא מיהו י''ל שמא בשביל ישראל
נעשה:
 .„ÓÂÚ· 2הקבר באיסרטיא שאי דר ,ישראל ליקבר ש דודאי לא נעשה
בשביל ישראל:
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ÔÂ¯‡ 3להוכיח דלא בשביל ישראל נעשה:
 .ÏËÂÓ· 4הארו :
 .Â¯·˜ ÏÚ 5של גוי^ באיסרטיא דמוכח דלש אותו קבר נעשה הארו :
 .ÔÈÁÈ„ÓÂ :'È˙Ó 6במי:
 .¯·‡ Â· ^ÊÂÊÈ ‡Ï˘ 7לא יגביה לו ידו או רגלו או ריסי עיניו:
 .ÔÈ˙ÓÈ˘ 8שלא יסריח מחמת חו הסדי והכרי:
 .ÈÁÏ‰ ˙‡ ÔÈ¯˘Â˜ 9של מת שהיה פיו הול ,ונפתח קושרי את לחייו כדי שלא
יפתח פיו יותר:
 .‰ÏÚÈ˘ ‡ÏÂ 10להסגר ממה שנפתח דהיינו מזיז אבר אלא שלא יוסי 2ליפתח:
 .ÏÒÙÒ· ‰˙Â‡ ÔÈÎÓÂÒ 11שהרי תורת כלי עליו:
 .‰ÏÚ˙˘ ‡Ï 12דהוה ליה בונה:
 .ÔÈÎÒ ÔÈ‡ ÂÏ ¯Ó‡Â :'Ó‚ 13אלמא דבר האסור לטלטל אסור לסו:,
 .ÛÏÁÈÓ Ú˜¯˜· Ú˜¯˜ 14כלומר ההוא לאו משו טלטול הוא אלא משו
אשוויי גומות ואע''ג דמרח %רצפת אבני הוא וליכא למיחש לאשוויי גומות
מיחל 2מיהא בקרקע אחר:

2120

אמר ¯·  ‡Â‰ואמרי לה אמר ¯· :‡‚Á
אלו בני אד שמניחי דברי תורה,
ועושי כל ימיה כחגי.
22

אמר ¯· ÈÂÏ Èאמר ¯·  ÈÙÙאמר ¯·:ÈÎÈÒ„ Ú˘Â‰È È
לאחר שלשה ימי 
כריסו נבקעת ונופלת לו על פניו,
ואומרת לו :טול מה שנתת בי.

לט

משנה )ה(:
אי מעצמי את המת בשבת,
ולא בחול ע יציאת נפש,
וכל המעמ%מ ע יציאת הנפש 
הרי זה שופ ,דמי.
23

24

גמרא:
תנו רבנ :
המעמ%מא ע יציאת הנפש 
הרי זה שופ ,דמי;
משל לנר שכבה והולכת,
אד מניח אצבעו עליה  מיד כבתה.
תניא:
רש"י

 .È‡Ó ÈÈÂ˙‡Ï ˙Ó‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎ 15דלא תנ :
 .¯˜ÈÓ ÈÏÎ 16שמביאי קרירות כגו זכוכית:
 .Â˙ÓÎÁ· ¯Ó‡ ‰ÓÏ˘ Û‡Â 17שכריסו של מת ניפחת ונבקעת:
 .‰¯„˘‰ ËÂÁ ‰Ê 18שהוא כמי חבל ולב ככס:2
 .‰Ó‡ ÂÊ 19שהוא מעי של תולדה כמו גולות מי )יהושע טו(:
 .˘¯Ù ‰Ê 20וגלגל לשו גלל )יחזקאל ד(:
 .¯Â·‰ Ï‡ 21שנופל לתו ,פיו:
 .ÌÈ‚ÁÎ 22בתענוגי:
 .ÔÈÓˆÚÓ ÔÈ‡ :'È˙Ó 23את עיניו בשבת אפילו אחר יציאת הנפש דמזיז בו
אבר:
 .ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ 24כדמפרש בברייתא בגמ' שבטורח מועט מקרב מיתתו:
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¯·¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èמב אומר:
הרוצה שיתעצמו עיניו של מת 
נופח לו יי בחוטמו ,ונות שמ בי ריסי עיניו,
ואוחז בשני גודלי רגליו,
וה מתעצמי מאליה .
1

אסור ליש בבית יחידי,
וכל היש בבית יחידי  אחזתו לילית.
מו

תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
עשה עד שאתה מוצא ומצוי ל ,ועוד ,ביד,,
וא 2שלמה אמר בחכמתו:
6

תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
תינוק ב יומו חי  מחללי עליו את השבת,
דוד מל ,ישראל מת  אי מחללי עליו את השבת.
מג

תינוק ב יומו חי  מחללי עליו את השבת.
אמרה תורה:
מד
חלל עליו שבת אחת 
כדי שישמור שבתות הרבה.
דוד מל ,ישראל מת  אי מחללי עליו.
כיו שמת אד 
בטל מ המצות;
והיינו דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
" ַּב ּ ֵמ ִתים ָח ְפ ׁ ִשי" )תהלי פח,ו(,
כיו שמת אד 
נעשה " ָח ְפ ׁ ִשי" מ המצות.
מה

תניא:
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
תינוק ב יומו חי 
אי צרי ,לשומרו מ החולדה ומ העכברי;
אבל עוג מל ,הבש מת 
צרי ,לשומרו מ החולדה ומ העכברי,
מו ַראֲ ֶכם וְ ִח ְּת ֶכם יִ ְהיֶה",
שנאמר )בראשית ט,ב(ּ " :ו ֹ
כל זמ שאד חי  אימתו מוטלת על הבריות,
כיו שמת  בטלה אימתו.
אמר ¯·  :‡ÙÙנקיטינ :
אריה אבי תרי  לא נפיל.
הא קא חזינ דנפיל!?
ההוא כד¯,‡·‡ ¯· ÈÓ
דאמר ¯:‡·‡ ¯· ÈÓ
אי חיה שולטת באד עד שנדמה לו כבהמה;
שנאמר )תהלי מט,יג(:
מות נִ ְדמ ּו".
יקר ּ ַבל יָלִ ין נִ ְמ ׁ ַשל ַּכ ְּב ֵה ֹ
" ָא ָדם ִּב ָ
2

3

4

5

דף קנא:

8

7

9

ימי ְּבח ּור ֶֹת ָ
" ּוזְ כֹר ֶאת ּב ֹו ְר ֶא ָ
יך,
יך ִּב ֵ

ַעד אֲ ׁ ֶשר ל ֹא ָיבֹא ּו יְ ֵמי ָה ָר ָעה" )קהלת יב,א(,
אלו ימי הזקנה;
ֹאמר ֵאין לִ י ָב ֶהם ֵח ֶפץ" )ש(,
"וְ ִה ִ ּגיע ּו ׁ ָשנִ ים אֲ ׁ ֶשר ּת ַ
אלו ימי המשיח,
שאי בה לא זכות ולא חובה.
ופליגא ד˘,Ï‡ÂÓ
דאמר ˘:Ï‡ÂÓ
אי בי העול הזה לימות המשיח 
אלא שיעבוד מלכיות בלבד,
שנאמר )דברי טו,יא(:
" ִּכי לֹא י ְֶח ַּדל ֶא ְב ֹיון ִמ ֶ ּק ֶרב ָה ָא ֶרץ".
10

11

תניא:
¯· ¯Ù˜‰ ¯ÊÚÏ‡ Èאומר:
לעול יבקש אד רחמי על מדה זו,
שא הוא לא בא  בא בנו,
וא בנו לא בא  ב בנו בא,
שנאמר )ש,י(ִּ " :כי ִּבגְ לַ ל ַה ָ ּד ָבר ַה ּזֶה",
ותנאמז „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
גלגל הוא שחוזר בעול.
12

אמר ¯·  :ÛÒÂÈנקיטינ :
האי צורבא מרבנ לא מיעני.
והא קא חזינ דמיעני!?
א איתא דמיעני 
אהדורי אפתחא לא מיהדר.
אמר לה ¯· ‡ÈÈÁ Èלדביתהו:
כי אתי עניא  אקדימי ליה ריפתא,
כי היכי דלקדמו לבני.,
אמרה ליה :מילט קא לייטת להו!?
אמר לה :קרא קא כתיב )ש(:
" ִּכי ִּבגְ לַ ל ַה ָ ּד ָבר ַה ּזֶה",

אמר ¯·:‡ÈÁ È
רש"י
רש"י

 .ÂÈÏ‚¯ ÈÏ„Â‚ È˘· ÊÁÂ‡Â :'Ó‚ 1עוצר באצבעותיו:
 .ÌÎ˙ÁÂ 2לשו חיותכ:
 .ÏÈÙ ‡Ï È¯˙ È·‡ ‰È¯‡ 3להורג כדכתי' ומוראכ תרי וכתיב על כל חית
האר %ואפי' ארי:
 .‡·‡ ¯· ÈÓ¯„Î 4דנקנסה עליו מיתה ונדמה לארי כבהמה:
 .Ï˘Ó 5מי שחיה מושלת בו בידוע שכבהמה נדמה:

 .‰˘Ú 6צדקה:
 .‡ˆÂÓ ‰˙‡˘ „Ú 7למי לעשות:
 .ÍÏ ÈÂˆÓÂ 8ממו :
 .Í„È· Í„ÂÚÂ 9עוד ,ברשות ,קוד שתמות:
 .˙ÂÎÊ ‡Ï 10לא דבר לזכות בו שכול עשירי:
 .‰·ÂÁ ‡ÏÂ 11לאמ %לב ולקפו %יד:
 .ÂÊ ‰„Ó ÏÚ 12שלא יבא לידי עניות דדבר המזומ הוא לבא או עליו או על בנו
או על ב בנו:
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ותנא „·:Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È
גלגל הוא שחוזר בעול.
תניא:
¯· È·¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôאומר:

דף קנב.

סבר לה כי הא דאמר ¯· ÔÁÂÈ Èמשו ¯·:‰˙¯ˆ˜ Ô· ÈÒÂÈ È
שש דמעות ה ,
שלש יפות ,ושלש רעות.
קנב .של עש  ,ושל בכי * ,ושל בית הכסא  רעות,
של ס ,ושל שחוק ,ושל פירות  יפות.
16

15

17

"וְ נָ ַתן לְ ָך ַרחֲ ִמים וְ ִר ַח ְמ ָך וְ ִה ְר ּ ֶב ָך" )דברי יג,יח(,
כל המרח על הבריות  מרחמי עליו מ השמי,
וכל שאינו מרח על הבריות  אי מרחמי עליו מ השמי.
1

" ּ ַבי ֹּום ׁ ֶש ָ ּיזֻע ּו ׁש ְֹמ ֵרי ַה ּ ַביִ ת,
וְ ִה ְת ַע ְ ּות ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֶה ָחיִ לּ ,ו ָב ְטל ּו ַה ּטֹחֲ ֹנות ִ ּכי ִמ ֵעט ּו,

מט

נ

אור" )קהלת יב,ב(.
" ַעד אֲ ׁ ֶשר ל ֹא ֶת ְח ׁ ַש ְך ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ָה ֹ
זו פדחת והחוט.
"וְ ַה ּי ֵָר ַח" )ש(.
זו נשמה.
"וְ ַה ּכ ֹו ָכ ִבים" )ש(.
אלו הלסתות.
"וְ ׁ ָשב ּו ֶה ָע ִבים ַא ַחר ַה ָּג ׁ ֶשם" )ש(.
זו מאור עיניו של אד,
שהול ,אחר הבכי.
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
האי דמעתא,
עד ארבעי שני  הדרא,
מכא ואיל  ,לא הדרא.
3

2

4

5

6

ואמר ¯· :ÔÓÁ
האי כוחלא,
עד ארבעי שני  מרווח,
מכא ואיל  ,אפילו מליא כאכסנאמח דגירדאי 
אוקומי מוקי ,ארווחי לא מרווח.
מאי קא משמע ל ?
דכמה דאלי מכוחלא טפי מעלי.
7

9

8

10

11

13

12

ֹאות ָּבאֲ ֻר ּב ֹות" )קהלת יב,ג(.
וְ ָח ׁ ְשכ ּו ָהר ֹ
" ַּבי ֹּום ׁ ֶש ָ ּיזֻע ּו ׁש ְֹמ ֵרי ַה ַּביִ ת"  אלו הכסלי והצלעות,
"וְ ִה ְת ַע ְ ּות ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֶה ָחיִ ל"  אלו שוקי,
" ּו ָב ְטל ּו ַה ּטֹחֲ ֹנות ִּכי ִמ ֵעט ּו" נא אלו שיני,
ֹאות ָּבאֲ ֻר ּב ֹות"  אלו עיני.
"וְ ָח ׁ ְשכ ּו ָהר ֹ
18

19

20

אמר ליה קיסר ל¯·:‰ÈÁ Ô· Ú˘Â‰È È
מאי טעמא לא אתית לבי אביד ?
אמר ליה:
טור תלג סחרוני גלידי ,
כלבוהי לא נבחי ,
טחנוהי לא טוחני .
· ·¯ Èאמרי:
אדלא אבידנא בחישנא.
21

23

22

24
25

26

תניא:
¯· ‡ÓÒÈ˜ ¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
טבא תרי מתלת,
ווי לה לחדא דאזלא ולא אתיא.
מאי היא?
אמר ¯·  :‡„ÒÁינקותא.
כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
ינקותא  כלילא דוורדא,
סבותא  כלילא דחילפא.
27

28

29

30

¯· ‡ÈÁ Èשכיבא ליה ברתיה,
לא הוה קא בכי עלה.
אמרה ליה דביתהו :תרנגולתא אפיקת מבית?,
אמר לה :תרתי ,תכלא ועיורא?
14

רש"י

 .ÌÈÓÁ¯ ÍÏ Ô˙Â 1שתרח על הבריות:
 .˙Á„Ù ÂÊ 2המצח שהוא חלק ומצהיר יותר מכל הפרצו:2
 .ÌËÂÁ ‰Ê 3שהוא תואר פני אד:
 .‰Ó˘ ÂÊ 4כדכתיב נר אלהי נשמת אד )משלי כ(:
 .˙Â˙ÒÏ‰ 5לחיי:
 .ÌÈ·Ú‰ Â·˘Â 6חשכת עיני יבא ויכסה המאור אחר שירבה בבכיה בזקנותו
מחמת תשות כח וצרות רבות עליו:
 .ÁÂÂ¯Ó 7מאור עיני:
 .‡ÈÏÓ ÂÏÈÙ‡ 8כחלא בעיניו כמכחול גדול:
 .È‡„¯‚ Ï˘ ‡ÒÈ·‡Î 9כובד של גרדיי אינשובל''ש בלע''ז:
 .ÈÓÂ˜Â‡ 10המאור מוקי שלא יחשי ,יותר ממה שהוא:
 .Ï''Ó˜ È‡Ó 11בהא דאמר אפי' כאביסנא דגרדאי:
 .ÌÈÏ‡ 12עב:
 .‡ÏÁÂÎÓ 13ע %שהוא מכניס בשפופרת ונות בעיניו וקורי לו מכחול:
 .‡¯ÂÈÚÂ ‡ÏÎÈ˙ 14שיכול בני ועיורו הדמעה:

רש"י

 .ÈÎ· Ï˘ 15מתו ,אבל וצרה:
 .‡ÒÎ‰ ˙È· Ï˘ 16מתו ,יסורי :
 .˙Â¯ÈÙ Ï˘ 17כגו ריח חרדל:
 .ÌÈÏÒÎ‰ 18ליפלאנק''ש :
 .˙ÂÚÏˆ‰Â 19שה שומרי בני המעיי וחיותו של אד וסוגרי בעד:
 .ÌÈÈ˜Â˘ ÂÏ‡ 20שכחו של אד נסמ ,עליה:
 .Ô„È·‡ È·Ï 21מקו העשוי להתווכח ש המיני והכומרי^ ע ישראל
במקראות:
 .‚Ï˙ ¯ÂË 22ההר נעשה שלג כלומר ראשי לב :
 .ÔÈ„ÈÏ‚ ÈÂ¯ÁÒ 23סביבותיו של הר מלאו קרח כלומר שפמי וזקני הלבינו:
 .ÔÈÁ· ‡Ï È‰Â·ÏÎ 24קולי אינו נשמע:
 .È‰ÂÁË 25השיני:
 .‡˘ÈÁ· ‡„È·‡ ‡Ï„‡ 26אחר מה שלא אבד ממני אני מפשפש מרוב זקנה
אני הול ,שחוח ומנענע ונראה כמי שמבקש דינר הנאבד לו:
 .˙Ï˙Ó ‡·Ë È˙¯˙ 27טובי ב' הרגלי של ימי בחרות מג' של זקנה שצרי,
משענת ע רגליו:
 .‰Ï ÈÂÂ 28חבל עליה כלומר יש לו להתאונ ולצעוק ווי ההולכת ואינה חוזרת:
 .‡„¯ÂÂ„ ‡ÏÈÏÎ 29נזר של וורד:
 .ÈÙÏÈÁ 30אורטיא''ש :
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משתי נעשו שלש ,משי שלו בבית בטל.
15

תנא משמיה ד¯·:¯È‡Ó È
דוק בככי ותשכח בניגרי,
שנאמר )ירמיהו מד,יז(:

16

נד

1

קול ַה ּ ַטחֲ נָ ה,
"וְ ֻס ְ ּגר ּו ְדלָ ַתיִ ם ּ ַב ּ ׁש ּוקִּ ,ב ׁ ְש ַפל ֹ
קול ַה ִּצ ּפ ֹור ,וְ יִ ּ ׁ ַשח ּו ָּכל ְּב ֹנות ַה ּ ׁ ִשיר" )קהלת יב,ד(.
וְ יָק ּום לְ ֹ

טו ִבים וְ ָר ָעה לֹא ָר ִאינ ּו".
ש ּ ַבע לֶ ֶחם וַ ִּנ ְהיֶה ֹ
"וַ ִּנ ְ ׂ

"וְ ֻס ְ ּגר ּו ְדלָ ַתיִ ם ַּב ּ ׁש ּוק" נו אלו נקביו של אד,
קול ַה ּ ַטחֲ נָ ה"  בשביל קורקב שאינו טוח ,
" ִּב ׁ ְש ַפל ֹ
קול ַה ִּצ ּפ ֹור"  שאפילו צפור מנערתו משנתו,
"וְ יָק ּום לְ ֹ
"וְ יִ ּ ׁ ַשח ּו ָּכל ְּב ֹנות ַה ּ ׁ ִשיר" 
נז
שאפילו קול שרי ושרות דומות עליו כשיחה.
וא 2ברזילי הגלעדי אמר לדוד:

אמר ליה ההוא גוזאה ל¯·:‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È È
מהכא לקרחינא כמה הוי?
אמר ליה :כמהכא לגוזניא.
אמר ליה:נב ברחא קרחא בארבעה.
אמר ליה :עיקרא שליפא בתמניא.
חזייה דלא סיי מסאניה,
אמר ליה:
דעל סוס  מל,,
דעל חמור  ב חורי ,
ודמנעלי בריגלוהי  בר איניש,
דלא הא ולא הא  דחפיר וקביר טב מיניה!
אמר ליה :גוזא גוזא,
תלת אמרת לי ,תלת שמעת;
הדרת פני  זק ,
שמחת לב  אשה,
"נַחֲ לַ ת יְ הֹוָ ה ָּ -בנִ ים" )תהלי קכז,ג(,
נג
ברו ,המקו שמנע אותו האיש מכול !
אמר ליה :קרחא מצויינא!
אמר ליה :עיקרא שליפא תוכחה!

" ּ ֶבן ׁ ְשמֹנִ ים ׁ ָשנָ ה ָאנ ִֹכי ַהי ֹּום,

נה

1817

אמר ליה ˘ Ï‡ÂÓל¯·  :‰„Â‰Èשיננא,
שרי שקי ,ועייל לחמ,,
עד ארבעי שני  מיכלא מעלי,
מכא ואיל  ,משתי מעלי.
2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

אמר ליה ¯· Èל¯·:‡˙ÙÏÁ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
מפני מה לא הקבלנו פני ,ברגל,
כדר ,שהקבילו אבותי לאבותי?,
אמר ליה:
סלעי נעשו גבוהי ,קרובי נעשו רחוקי,
12

13

14

19

טוב לְ ָרע" )שמואל ב יט,לו(,
ַה ֵא ַדע ּ ֵבין ֹ
נח
מכא שדעת של זקני משתנית.
20

" ִאם יִ ְט ַעם ַע ְב ְ ּד ָך ֶאת אֲ ׁ ֶשר א ַֹכל וְ ֶאת אֲ ׁ ֶשר ֶא ׁ ְש ּ ֶתה" )ש(,
מכא ששפתותיה של זקני מתרפטות.
רות",
קול ׁ ָש ִרים וְ ׁ ָש ֹ
עוד ְּב ֹ
" ִאם ֶא ׁ ְש ַמע ֹ
מכא שאזניה של זקני מתכבדות.
אמר ¯·:
ברזילי הגלעדי שקרא הוה,
דההיא אמתא דהויא בי ¯· Èבת תשעי ותרתי שני ,
והות טעמא קידרא.
¯·‡ אמר:
ברזילי הגלעדי שטו 2בזמה הוה,
וכל השטו 2בזמה  זקנה קופצת עליו.
21

22

23

תניא:
¯· ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר:
תלמידי חכמי,
כל זמ שמזקיני  חכמה נתוספת בה,
שנאמר )איוב יב,יב(:
ישים ָח ְכ ָמה וְ א ֶֹר ְך י ִָמים ְּתב ּונָ ה".
יש ׁ ִ
" ִּב ׁ ִ
ועמי האר,%
כל זמ שמזקיני  טפשות נתוספת בה ,
שנאמר )ש,כ(:
ש ָפה לְ ֶנאֱ ָמנִ ים וְ ַט ַעם
" ֵמ ִסיר ָ ׂ

רש"י

 .È¯‚È· ÁÎ˘˙Â ÈÎÎ· ˜Â„ 1אכול הרבה ותמצא האכילה בפסיעותי ,שיחזק
כח ,דוק כמו אכלה מדקה )דניאל ז( לשו כוסס:
 .ÍÈ˜˘ È¯˘ 2פתח פי:,
 .‡ÊÂ‚ 3סריס ומי ^ היה:
 .ÈÂ‰ ‰ÓÎ ‡ÈÁ¯˜Ï ‡Î‰Ó 4כמה מהל ,יש מכא עד הקרח ולהקניטו על
קרחתו נתכוו :
 .‡ÈÊÂ‚Ï ‡Î‰ÓÎ 5כמו שמכא עד הסריס:
 .‰Ú·¯‡· ‡Á¯˜ ‡Á¯· ^‡ÈÓ ‰ÈÏ ¯Ó‡ 6שהקרח לקוח בארבע ברחא קרחא
הוא עז על ש שאינו מלובש בצמר כרחל קרוי קרחא:
 .‰ÈÏ ¯Ó‡ 7רבי יהושע:
 .‡ÙÈÏ˘ ‡¯˜ÈÚ 8שה שביציו עקורי ונתוקי לוקחי בשמנה:
 .‰ÈÈÊÁ 9מינא^ לרבי יהושע דלא סיי מסאניה:
 .‡ÈÈÂˆÓ ‡Á¯˜ 10אתה הקרח במריבה אתה באת עמדי בתמיה:
 .‰ÁÎÂ˙ ‡ÙÈÏ˘ ‡¯˜ÈÚ Ú˘Â‰È È·¯ ÂÏ ¯Ó‡ 11אתה הסריס להקניטני ולהתווכח
עמי באת:
 .ÍÈÙ ÂÏ·˜‰ ‡Ï 12לא הקבלת פני ודר ,ענוה קאמר ליה:

נט

1

זְ ֵקנִ ים יִ ָ ּקח".

רש"י

 .ÌÈÚÏÒ 13קטני נעשו גבוהי שזקנתי:
 .ÌÈ·Â¯˜ 14נדמי לי כרחוקי:
 .˘Ï˘ ÈÏ Â˘Ú ÌÈ˙˘ 15שצרי ,אני משענת:
 .˙È·· ÌÂÏ˘ ÌÈ˘Ó 16אבר תשמיש לישנא אחרינא קרובי נעשו רחוקי מרוב
חלשות של אד כשמזקי צרי ,להרחיק רגליו זה מזה:
 .ÔÁÂË ÂÈ‡˘ 17שאי בני מעיו טוחני אכילתו:
 .Ô·˜¯Â˜ 18הוא המסס שקורי צינפי''ל :
 .¯È˘‰ ˙Â· ÏÎ 19כל קולות של שיר הויי ליה שוחה:
 .˙Â˙˘Ó ÌÈ˜Ê Ï˘ Ô˙Ú„˘ 20דכתיב האדע בי טוב לרע ובזקנה מרובה
קאמר:
 .˙ÂËÙ¯˙Ó 21מתבקעות כמו מנעל המרופט )לעיל קמא:(:
 .˙Â„·Î˙Ó 22כמו ואזניו הכבד )ישעיה ו(:
 .ÛÂË˘ 23כמו סוס שוט 2במלחמה )ירמיה ח( להוט אחר הדבר ורוד:2
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" ַּגם ִמ ָּגב ּ ַֹה יִ ָרא ּו" )קהלת יב,ה(.
שאפילו גבשושית קטנה דומה עליו כהרי הרי.
"וְ ַח ְת ַח ִּתים ַּב ֶּד ֶר ְך" )ש(.
בשעה שמהל ,בדר ,נעשו לו תוהי.
"וְ ָינֵאץ ַה ּ ׁ ָש ֵקד" )ש(.
זו קליבוסת.
"וְ יִ ְס ּ ַת ּ ֵבל ֶה ָחגָ ב" )ש(.
אלו עגבות.
"וְ ָת ֵפר ָהאֲ ִבי ֹּונָ ה" )ש(.
זו חמדה.
¯·  ‡‰Îהוה פסיק סידרא קמיה ד¯·,
כי מטא להאי קרא נגיד ואתנח.
אמר :שמע מינה  בטל ליה חמדיה ד¯·.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

אמר ¯· :‡‰Î
מאי דכתיב )תהלי לג,ט(:
" ִּכי ה ּוא ָא ַמר וַ ּי ִֶהי ה ּוא ִצ ָ ּוה וַ ּיַעֲ מֹד"?
" ִּכי ה ּוא ָא ַמר וַ ּי ִֶהי"  זו אשה.
"ה ּוא ִצ ָ ּוה וַ ּיַעֲ מֹד"  אלו בני.

דף קנב:

מאי דכתיב )ש יא,י(:
" ִּכי ַה ּיַלְ ד ּות וְ ַה ּ ׁ ַשחֲ ר ּות ָה ֶבל"?
דברי שאד עושה בילדותו 
משחירי פניו לעת זקנתו.
14

15

ואמר ¯·:˜ÁˆÈ È
קשה רימה למת כמחט בבשר החי,
שנאמר )איוב יד,כב(:
רו ָעלָ יו יִ ְכ ָאב".
ש ֹ
" ַא ְך ְּב ָ ׂ
אמר ¯· :‡„ÒÁ
נפשו של אד מתאבלת עליו כל שבעה,
שנאמר )ש(:
נַפ ׁש ֹו ָעלָ יו ּ ֶתאֱ ָבל",
"וְ ְ
וכתיב )בראשית נ,י(:
"וַ ּי ַַע ׂש לְ ָא ִביו ֵא ֶבל ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים".
אמר ¯· :‰„Â‰È
מת שאי לו מנחמי ,
הולכי עשרה בני אד ויושבי במקומו.
ההוא דשכיב בשבבותיה ד¯· ,‰„Â‰È
סא
קנב :ולא היו לו מנחמי * ,
כל יומא הוה דבר ¯·  ‰„Â‰Èבי עשרה,
ויתבי בדוכתיה.
לאחר שבעה ימי 
איתחזי ליה בחילמיה ד¯· ,‰„Â‰È
ואמר ליה :תנוח דעת ,,שהנחת את דעתי.
16

ס

17

11

18

תנא:
אשה חמת מלא צואה ,ופיה מלא ד,
והכל רצי אחריה.
מו" )קהלת יב,ד(.
עולָ ֹ
" ִ ּכי הֹלֵ ְך ָה ָא ָדם ֶאל ּ ֵבית ֹ
אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
מלמד שכל צדיק וצדיק נותני לו מדור לפי כבודו.
משל למל ,שנכנס הוא ועבדיו לעיר,
כשה נכנסי  כול בשער אחד נכנסי ,
כשה לני  כל אחד ואחד נותני לו מדור לפי כבודו.
12

13

ואמר ¯·:˜ÁˆÈ È
רש"י

 .Á˜È ÌÈ˜Ê ÌÚËÂ 1וע''כ מדקשי קראי אהדדי חד מתוק בחכמי וחד בזקני
השוק:
 .Â‡¯ÈÈ ‰Â·‚Ó 2יראי ה הזקני מגבשושית שבדרכי ואומרי גבוהי ה:
 .ÌÈ‰Â˙ 3פחדי:
 .„˜˘‰ ı‡ÈÂ 4איל של שקדי יצי %ויהיו בולטי נצי שלו:
 .˙ÒÂ·ÈÏ˜ ÂÊ 5עצ של הנק''א שהיר ,תקוע בו בולט ויוצא מרוב תשות כחו:
 .·‚Á‰ Ï·˙ÒÈÂ 6דומה עליו כסבל משא כבד:
 .‰ÂÈ·‡‰ ¯Ù˙Â 7תבטל התאוה חמדת תשמיש:
 .‡¯„ÈÒ ˜ÈÒÙ 8מסדר פרשיות של פסוקי:
 .Á˙È‡Â „È‚ 9רב:
 .‰È„ÓÁ 10תאותו:
 .‰˘‡ ÂÊ 11א לא על פי גזרת המל ,לא היתה ראויה להתאוות לה שהיא
כחמת מלאה מיאוס והכל רצי אחריה:
 .Â„Â·Î ÈÙÏ ¯Â„Ó 12מדלא כתיב אל בית העול ש''מ כל אחד ואחד לבית
המוכ לו:
 .„Á‡ ¯Ú˘· 13א 2כא הכל מתי בעני אחד:

אמר ¯·:Â‰·‡ È
כל שאומרי בפני המת יודע,
עד שיסת הגולל.
פליגי בה ¯· ‡ÈÈÁ Èו¯·;È·¯· ÔÂÚÓ˘ È
חד אמר :עד שיסת הגולל,
וחד אמר :עד שיתעכל הבשר.
מא דאמר :עד שיתעכל הבשר 
דכתיב )איוב יד,כב(:
19

רו ָעלָ יו יִ ְכ ָאב וְ נַ ְפ ׁש ֹו ָעלָ יו ּ ֶתאֱ ָבל".
ש ֹ
" ַא ְך ְּב ָ ׂ
מא דאמר :עד שיסת הגולל 
דכתיב )קהלת יב,ז(:
"וְ י ָׁשֹב ֶה ָע ָפר ַעל ָה ָא ֶרץ ְּכ ׁ ֶש ָהיָה" וגו'.
20

21

רש"י

 .Â˙Â„ÏÈ· ‰˘ÂÚ Ì„‡˘ 14רוב תשמיש:
 .ÂÈÙ ÌÈ¯ÈÁ˘Ó 15מתיש כחו:
 .ÌÈÓÁÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ 16אי לו אבלי שיהו צריכי לנחמו:
 .ÂÓÂ˜Ó· 17במקו שמת ש:
 .‡ÓÂÈ ÏÎ 18ז' ימי אבילות:
 .ÏÏÂ‚ 19הוא כיסוי שנותני על ארונו:
 .Ï·‡˙ ÂÈÏÚ Â˘ÙÂ 20כל זמ שיש לו בשר יש לו לנפש צד חיות להבי :
 .¯ÙÚ‰ ·Â˘ÈÂ 21גופו קרוי עפר ומששב אל האר %כשהיה מיד והרוח תשוב
שאי בו רוח עוד:
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תנו רבנ :
"וְ ָהר ּו ַח ּ ָת ׁש ּוב ֶאל ָהאֱ ל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר

1

נְ ָתנָ ּה" )ש(.

תנה לו כמו שנתנה ל,,
מה הוא סב בטהרה,
א 2אתה  בטהרה.
משל למל ,בשר וד,
שחלק בגדי מלכות לעבדיו,
פקחי שבה  קיפלו והניחו בקופסא,
טפשי שבה  הלכו ועשו בה מלאכה.
לימי ביקש המל ,את כליו,
פקחי שבה  החזירו לו כשה מגוהצי ,
טפשי שבה  החזירו לו כשה מלוכלכי .
שמח המל  ,לקראת פקחי ,
וכעס  לקראת טפשי .
על פקחי אמר:
כלי ינתנוסג לאוצר ,וה ילכו לבתיה לשלו.
ועל טפשי אמר:
כלי ינתנו לכובס ,וה יתחבשו בבית האסורי.
א 2הקדוש ברו ,הוא 
על גופ של צדיקי אומר:
בו ָתם" )ישעיהו נז,ב(,
לום יָנ ּוח ּו ַעל ִמ ׁ ְש ְ ּכ ֹ
ָבוא ׁ ָש ֹ
"י ֹ
ועל נשמת הוא אומר:
2

3

4

רור ַה ַח ִּיים" )שמואל א כה,כט(;
"וְ ָהיְ ָתה נ ֶֶפ ׁש אֲ דֹנִ י ְצר ּו ָרה ִּב ְצ ֹ
על גופ של רשעי הוא אומר:
לום ָא ַמר יְ הוָ ה לָ ְר ׁ ָש ִעים" )ישעיהו מח,כב(,
" ֵאין ׁ ָש ֹ
ועל נשמת הוא אומר:
"וְ ֵאת נֶפ ׁש אֹיְ ֶב ָ
תו ְך ַּכף
יך יְ ַק ְּל ֶע ָ ּנה ְּב ֹ
ֶ

5

ַה ָ ּקלַ ע" )שמואל א כה,כט(.

תניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
נשמת של צדיקי גנוזות תחת כסא הכבוד,
שנאמר )ש(:
רור ַה ַח ִּיים";
"וְ ָהיְ ָתה נ ֶֶפ ׁש אֲ דֹנִ י ְצר ּו ָרה ִּב ְצ ֹ
ושל רשעי  זוממות והולכות,
ומלא ,אחד עומד בסו 2העול,
ומלא ,אחר עומד בסו 2העול,
ומקלעי נשמת זה לזה,
שנאמר )ש(:
6

7

"וְ ֵאת נֶפ ׁש אֹיְ ֶב ָ
תו ְך ַּכף ַה ָ ּקלַ ע".
יך יְ ַק ְּל ֶע ָ ּנה ְּב ֹ
ֶ
רש"י

 .‰˙ ¯˘‡ 1קרא יתירה הוא לידרש הוי זהיר שתשיבנה אליו כמה שנתנה ל,
נקייה בלי עו :
 .¯ˆÂ‡Ï Â˙È ÈÏÎ 2להצניע א 2זו תינת תחת כסא הכבוד:
 .Ò·ÂÎÏ 3ללבנ א 2זו לגיהנ לצורפ ש:
 .ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·· 4בחש ,בלא אורה ושלוה:
 .ÚÏ˜‰ ÛÎ 5רחב הרצועה שנות האב לתוכה לקלע עשויה כעי כ:2
 .'Â‚Â ÌÈÈÁ‰ ¯Â¯ˆ· 6את ה' אלהי ,עמו בכסאו:
 .˙ÂÓÓÂÊ 7כמו בזממא דפרזלא )לעיל נא (:חבושות בבית הסוהר:

דף קנב:

אמר ליה ¯·‡סד ל¯· :ÔÓÁ
של בינוני מאי?
אמר ליה:
איכא שכיבנא לא אמרי לכו האי מילתא.
הכי אמר ˘:Ï‡ÂÓ
אלו ואלו לדומה נמסרי ,
הללו  יש לה מנוח,
הללו  אי לה מנוח.
9

8

אמר ¯· :È¯Ó
עתידי צדיקיסה דהוו עפרא,
דכתיב )קהלת יב,ז(:
10

"וְ י ָׁשֹב ֶה ָע ָפר ַעל ָה ָא ֶרץ ְּכ ׁ ֶש ָה ָיה".
הנהו קפולאי דהוו קפלי בארעא ד¯· ,ÔÓÁ
נחר בהו ¯· ‡.‰È˘‡È ¯· È‡Á
אתו ואמרו ליה ל¯·  :ÔÓÁנחר ב גברא.
אתא ואמר ליה :מא ניהו מר?
אמר ליה :אנא ‡.‰È˘‡È ¯· È‡Á
אמר ליה :ולאו אמר ¯· :È¯Ó
עתידי צדיקי דהוו עפרא!?
אמר ליה :ומני  ,È¯Óדלא ידענא ליה!
אמר ליה :והא קרא כתיב )ש(:
"וְ י ָׁשֹב ֶה ָע ָפר ַעל ָה ָא ֶרץ ְּכ ׁ ֶש ָהיָה"?
אמר ליה :דאקריי ,קהלת לא אקריי ,משלי,
מות ִקנְ ָאה",
דכתיב )משלי יד,ל(ּ " :ו ְר ַקב עֲ ָצ ֹ
כל מי שיש לו קנאה בלבו  עצמותיו מרקיבי,
כל שאי לו קנאה בלבו  אי עצמותיו מרקיבי.
גששיה ,חזייה דאית ביה מששא.
אמר ליה :ליקו מר לגוויה דביתא.
אמר ליה :גלית אדעת ,דאפילו נביאי לא קרית,
דכתיב )יחזקאל לז,יג(:
11

12

13

15

14

16

יכם,
רו ֵת ֶ
יד ְע ּ ֶתם ִ ּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ הְּ ,ב ִפ ְת ִחיֶ 17את ִק ְב ֹ
"וִ ַ
סו

יכם ַע ִּמי".
רו ֵת ֶ
לו ִתי ֶא ְת ֶכם ִמ ִּק ְב ֹ
ּו ְב ַהעֲ ֹ
אמר ליה:
והכתיב )בראשית ג,יט(:
" ִּכי ָע ָפר ַא ָּתה וְ ֶאל ָע ָפר ָּת ׁש ּוב"!
אמר ליה :ההוא שעה אחת קוד תחיית המתי.
18

רש"י

 .ÂÏ‡Â ÂÏ‡ 8רשעי ובינוני:
 .‰ÓÂ„Ï 9מלא ,הממונה על הרוחות:
 .‡¯ÙÚ ÂÂ‰„ 10אפילו צדיקי נרקבי ונעשי אפר:
 .È‡ÏÂÙ˜ 11חופרי:
 .È‡Á‡ È·¯ Â‰· ¯Á 12שהיה נקבר ש:
 .‰ÈÏ ‡Ú„È ‡Ï„ 13ואיני חש לדבריו:
 .‰‡˜ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ 14ותחרות על חברו:
 .ÌÈ·È˜¯Ó ÂÈ˙ÂÓˆÚ 15ועליו נאמר וישוב אל העפר:
 .‰ÈÂÂ‚Ï ¯Ó ÌÂ˜ÈÏ 16יבא אדוני לבית:
 .ÈÁ˙Ù· 17בהעלותי עד שיעלנו הקדוש ברו ,הוא מקברותינו אי לנו רשות
לעלות:
 .·Â˘˙ ¯ÙÚ Ï‡Â ·È˙Î ‡‰Â 18והאי ליכא למימר ברשעי לחודייהו דכל
קללותיו של אדה''ר כל דורותיו שוי בה :
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אמר ליה ההוא מינאסז ל¯·:Â‰·‡ È
אמריתו נשמת של צדיקי גנוזות תחת כסא הכבוד,
אובא טמיא היכא אסקיה לשמואל בנגידא!?
אמר ליה :הת בתו ,שני עשר חדש הוה,
דתניא:
כל שני עשר חדש גופו קיי,
ונשמתו עולה ויורדת.
לאחר שני עשר חדש הגו 2בטל* ,
ונשמתו עולה,
ושוב אינה יורדת.
2

אמר ¯·  ˙ÏÈ˘ ¯· Ï‡ÂÓ˘ ·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰Èמשמיה ד¯·:
מהספדו של אד,
ניכר א ב העול הבא הוא א לאו.
איני?
והאמר ליה ¯· ל¯· ˘:˙ÏÈ˘ ¯· Ï‡ÂÓ
אחי בהספידא ,דהת קאימנא!?
לא קשיא,
הא  דמחמו ליה ואחי,
הא  דמחמו ליה ולא אחי.
אמר ליה ‡· ÈÈל¯·:‰
כגו מר ,דסנו ליה כולהו פומבדיתאי,
מא אחי הספידא!?
אמר ליה :מיסתיא את ו¯·.ÔÁ ·¯ ¯· ‰
3

5

4

6

7

בעא מניה ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èמ¯·:
איזהו ב העול הבא?
אמר ליה) :ישעיהו ל,כא(:

"וְ ָס ְבב ּו ַב ּ ׁש ּוק ַה ּס ְֹפ ִדים" )קהלת יב,ה(.
בני גלילא אמרי :עשה דברי לפני מטת,,
בני יהודה אמרי :עשה דברי לאחר מטת.,
ולא פליגי,
מר  כי אתריה,
ומר  כי אתריה.
10

11

תנ הת:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
שוב יו אחד לפני מיתת.,
שאלו תלמידיו את ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
וכי אד יודע איזהו יו ימות?
אמר לה :
וכל שכ ישוב היו ,שמא ימות למחר,
ונמצא כל ימיו בתשובה.
וא 2שלמה אמר בחכמתו:
12

" ְּב ָכל ֵעת יִ ְהי ּו ְבגָ ֶד ָ
יך 13לְ ָבנִ ים,
ֹאש ָך ַאל י ְֶח ָסר" )קהלת ט,ח(.
וְ ׁ ֶש ֶמן ַעל ר ׁ ְ

אמר ¯·:È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ô
משל למל ,שזימ את עבדיו לסעודה,
ולא קבע לה זמ ,
פיקחי שבה  קישטו את עצמ וישבו על פתח בית המל,,
אמרו :כלו חסר לבית המל?,
טיפשי שבה  הלכו למלאכת ,
אמרו :כלו יש סעודה בלא טורח?
פתאוסט ביקש המל ,את עבדיו.
פיקחי שבה  נכנסו לפניו כשה מקושטי ,
והטיפשי  נכנסו לפניו כשה מלוכלכי .
שמח המל  ,לקראת פיקחי,
וכעס  לקראת טיפשי.
אמר:
הללו שקישטו את עצמ לסעודה  ישבו ויאכלו וישתו,
הללו שלא קישטו עצמ לסעודה  יעמדו ויראו.
 ¯È‡Ó È·¯ Ï˘ Â˙Áמשו ¯· ¯È‡Ó Èאמר:
14

15

ֶיךִּ 8ת ׁ ְש ַמ ְענָ ה ָד ָבר ֵמ ַאחֲ ֶר ָ
"וְ ָאזְ נ ָ
יך לֵ אמֹר,
בו ִּכי ַתאֲ ִמינ ּו וְ ִכי ַת ְ ׂש ְמ ִאיל ּו".
זֶה ַה ֶּד ֶר ְך לְ כ ּו ֹ

¯· ‡ÈÁ Èאמר:
כל שדעת רבותיו נוחה הימנו.
סח

דף קנג.

9

רש"י

16

 .‡ÈÓË ‡·Â‡ 1בעלת אוב שמשתמש בעצמות טמיא בלשו ארמי עצמות וכ
פירש רב האי בפירושו של טהרות בית שהוא מלא טמיא מלא עצמות:
 .‡„È‚· 2כ קורי למכשפות של אוב בלשו ארמי:
 .‡Â‰ ·''‰ÂÚ Ô· Ì‡ 3שא כשר היה הכל בוכי עליו ומורידי דמעות ומספרי
שבחו:
 .‡ÓÈ‡˜ Ì˙‰„ ‡„ÈÙÒ‰· ÌÈÁ‡ 4בשעת מיתתי התאמ %בהספד שלי שיתחממו
ויכמרו רחמי העומדי ויבכו:
 .‡ÓÈ‡˜ Ì˙‰„ 5בשעת הספד ואשמע אי ,תתחמ אלמא איצטרי ,לרב
לאזהוריה אהספדא וכיו דרב גברא רבה וב העול הבא למה ליה לאזהוריה
הא אמר מהספידו ניכר:
 .‰ÈÏ ÈÓÓÁÓ„ ‡‰ 6להספידא ואחי כו' לעול חמומי בעי שאי בני אד
נכמרי כל כ ,על זק ומיהו לאד חסיד כי מחממו בהספידא מחממי ובכו
כולהו ולמי שאינו חסיד כל כ ,מחממו ליה ולא מחממו:
 .È‡˙È„·ÓÂÙ Â‰ÏÂÎ ‰ÈÏ ÂÒ„ 7משו דמוכח להו במילי דשמיא ובני
פומבדיתאי רמאי ה כדאמרינ בשחיטת חולי )חולי קכז (.פומבדיתאי לויי ,שני
אושפיז:,
 .‰· ÂÎÏ Í¯„‰ ‰Ê ¯Ó‡Ï ÍÈ¯Á‡Ó ¯·„ ‰ÚÓ˘˙ ÍÈÊ‡Â 8מאחרי מטת,
כשתמות תשמע כשיאמרו זה הדר ,שהל ,בה זה לכו בה מובטח שהוא ב
העוה''ב:

1

רש"י

 .ÂÓÈ‰ ‰ÁÂ 9דעת נוחה עליה ממה ששומעי עליו ורואי בו:
 .ÌÈ¯·„ ‰˘Ú 10שיאמרו לפני מטת ,בהספד:,
 .Í˙ËÓ ¯Á‡Ï 11היא היא אלא שבגליל היו הספדני לפני המטה וביהודה
לאחר המטה:
 .˘''ÎÂ 12שמפני שאינו יודע איזה יו ימות וטובה תשובה יו אחד לפני
מיתתו נמצא כל ימיו בתשובה יהיו:
 .ÌÈ·Ï ÍÈ„‚· 13נשמת ,טהורה ונקיה:
 .ÍÏÓ‰ ˙È· ¯ÒÁ ÌÂÏÎ 14בתמיה הכל מוכ ושמא יבהילנו לבא פתאו ואנו
צריכי ליכנס לסעודה מקושטי :
 .Á¯ÂË ‡Ï· ‰„ÂÚÒ ˘È ÌÂÏÎ 15עדיי יצטרכו לטרוח לצורכי סעודה של בית
המל ,ויש לנו שהות הרבה להתקשט:
 .Â‡¯ÈÂ Â„ÓÚÈ 16וא 2לעוה''ב צדיקי יושבי ואוכלי ורשעי עומדי
ורואי:
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א 2ה נראי כמשמשי .
אלא אלו ואלו יושבי ,
הללו אוכלי  ,והללו רעבי ,
הללו שותי  ,והללו צמאי,
שנאמר )ישעיהו סה,יגיד(:
ע

"לָ ֵכן ּכֹה ָא ַמר אֲ דֹנָ י...
ֹאכל ּו וְ ַא ּ ֶתם ִּת ְר ָעב ּו,
ִה ּנֵה עֲ ָב ַדי י ֵ
ִה ּנֵה עֲ ָב ַדי יִ ׁ ְש ּת ּו וְ ַא ּ ֶתם ִּת ְצ ָמא ּו...

ִה ּנֵה עֲ ָב ַדי ָירֹ ּנ ּו ִמ ּט ּוב לֵ ב ,וְ ַא ּ ֶתם ִּת ְצעֲ ק ּו ִמ ְּכ ֵאב לֵ ב".
דבר אחר:
ָ
" ְּב ָכל ֵעת יִ ְהי ּו ְבגָ ֶדיך לְ ָבנִ ים" )קהלת ט,ח(  אלו ציצית,
ֹאש ָך ַאל י ְֶח ָסר" )ש(  אלו תפילי .
"וְ ׁ ֶש ֶמן ַעל ר ׁ ְ
2

3

הדרן עלך שואל

רש"י

 .¯ÓÂ‡ Ó''¯ 1אי עומדי ורואי שא''כ א 2ה היו נראי מ הקרואי ולשמש
שכ דר ,המשרתי עומדי ואי כא בושה:
 .˙ÈˆÈˆ ‰Ê 2שמלוב הבגד:
 .ÔÈÏÈÙ˙ ÂÏ‡ 3שה ש משמ טוב דכתיב וראי כל עמי האר %כי ש וגו' ותנא
ר''א הגדול אומר אלו תפילי שבראש )ברכות ו:(.
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פרק עשרים וארבעה  -מי שהחשיך

דף קנג:

טעמא  דאי עמו נכרי,
הא יש עמו נכרי  לנכרי יהיב ליה.
מאי טעמא?
חמור  אתה מצווה על שביתתו,
נכרי  אי אתה מצווה על שביתתו.

משנה )א(:
מי שהחשי ,בדר  ,נות כיסו לנכרי;
וא אי עמו נכרי  מניחו על החמור.
הגיע לחצר החיצונה 
נוטל את הכלי הניטלי בשבת,
ושאינ ניטלי בשבת 
ב
מתיר חבליא והשקי נופלי .
1

2

3

חמור ,וחרש ,שוטה ,וקט 
אחמור  מנח ליה,
לחרש שוטה וקט  לא יהיב ליה.
מאי טעמא?
הני  אד,
האי  לאו אד.
חרש ושוטה 
לשוטה.
שוטה וקט 
לשוטה.

4

גמרא:
מאי טעמא שרו ליה רבנ למיתב כיסיה לנכרי?
קי להו לרבנ דאי אד מעמיד עצמו על ממונו,
אי לא שרית ליה 
אתי לאיתויי ארבע אמות ברשות הרבי.

9

5

6

אמר ¯·‡:
דוקא כיסו,
אבל מציאה  לא.
פשיטא!
כיסו תנ !?
מהו דתימא?
הוא הדי דאפילוג מציאה,
והאי דקתני :כיסו  אורחא דמילתא קתני;
קא משמע ל .
ולא אמר אלא דלא אתי לידיה,
אבל אתי לידיה  ככיסיה דמי.

10

7

קנג:

8

איכא דאמרי:
בעי ¯·‡:
מציאה הבאה לידו,
מהו?
כיו דאתא לידיה  ככיסיה דמי;
או דילמא 
כיו דלא טרח בה  לאו ככיסיה דמי?
תיקו.
אין עמו נכרי.

איבעיא להו:
חרש וקט מאי?
אליבא ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלא תיבעי ל,,
דתניא:
¯· ˜ÁˆÈ Èאומר משו ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
תרומת חרש *  לא תצא לחולי ,
מפני שהוא ספק;
כי תיבעי ל  ,אליבא ד¯·,Ô
דתנ )תרומות א:א(:
חמשה לא יתרומו,
וא תרמו  אי תרומת תרומה,
אלו ה :
חרש ,שוטה ,וקט ,
והתור את שאינו שלו,
ונכרי שתר את של ישראל אפילו ברשותו 
אי תרומתו תרומה;
מאי?
לחרש יהיב ליה,
דקט אתי לכלל דעת;
או דילמא 
לקט יהיב ליה,
דחרש אתי לאחלופי בגדול פיקח?
איכא דאמרי :לחרש יהיב ליה;
11

12

13

14

15

רש"י

 .È¯ÎÏ ÂÒÈÎ Ô˙Â :'È˙Ó .ÍÈ˘Á‰˘ ÈÓ - ‰Ú·¯‡Â ÌÈ¯˘Ú ˜¯Ù 1מבעוד
יו:
 .ÂÓÚ ÔÈ‡ Ì‡Â 2הא יש עמו לנכרי עדי 2כדמפרש בגמרא:
 .‰ÂˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ 3של עיר שהוא מקו המשתמר ראשו ובא לפרק מ החמור:
 .ÏËÂ 4בידו מעליו כלי הניטלי בשבת ושאי ניטלי מתיר החבלי של אוכ2
שה קשורי בה והשקי נופלי :
 .È¯ÎÏ ·˙ÈÓÏ ‰ÈÏ È¯˘ ‡ÓÚË È‡Ó :'Ó‚ 5והרי הוא שלוחו לישאנו בשבת:
 .ÂÓˆÚ „ÈÓÚÓ 6מלהציל ממונו:
 .ÂÒÈÎ ‡˜Â„ 7דכיו דטרח בה שע''י טורח הוא משתכר חייס עלה ואי לא שרית
ליה הא אתי לאיתויי:
 .Ô¯Ó‡ ‡ÏÂ 8דמציאה לא אלא דלא אתיא לידיה קוד שתחש ,ולא הגביהה
ולא זכה בה:

רש"י

 .Ì„‡ È‡‰ 9ויש במינו שחייב במצות ואתי לאיחלופי:
 .‰ËÂ˘Ï 10יהיב דלית ליה דעת כלל אבל חרש דעתא קלישתא אית ליה
כדאמרי' ביבמות )קיג:(.
 .ÔÈÏÂÁÏ ‡ˆ˙ ‡Ï 11והויא תרומה לאסור לזרי ויחזור ויתרו הפקח אחרת:
 .˜ÙÒ ‡Â‰˘ 12אי דעת צלולתא היא אי לא ולר' יצחק ודאי לקט יהיב ליה
דלאו בר מצות הוא ולא לחרש דספק חייב במצות הוא:
 .Ô·¯„ ‡·ÈÏ‡ 13דאמרי לאו דעתא צילתא היא ולעני מצות הרי הוא כקט :
 .ÂÏ˘ ÂÈ‡˘ ˙‡ Ì¯Â˙Â 14בלא רשות דכתיב )דברי יד( תבואת זרע ,וחרש
שוטה וקט דכתיב אשר ידבנו לבו שיש לו לב להתנדב בתלמוד^ ירושלמי:
 .˙Â˘¯· ÂÏÈÙ‡ 15דשליחות מהיכא אתרבי מכ תרימו ג את ג לרבות
שלוחכ ומה את בני ברית א 2שלוחכ בני ברית:
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איכא דאמרי :לקט יהיב ליה.
אי ש  לא נכרי ,ולא חמור,
ולא חרש ,ולא שוטה ,ולא קט ,
מאי?
אמר ¯·:˜ÁˆÈ È
עוד אחרת היתה ,ולא רצו חכמי לגלותה.
מאי עוד אחרת היתה?
מוליכו פחות פחות מארבע אמות.
אמאי לא רצו חכמי לגלותה?
משו )משלי כה,ב(:
1

2

" ְ ּכבֹד 3אֱ ל ִֹהים ַה ְס ּ ֵתר ָ ּד ָבר,
ּו ְכבֹד

4

דף קנג:

אכה"!?
שה ָכל ְמלָ ָ
"ל ֹא ַתעֲ ֶׂ
אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
מניחו עליה כשהיא מהלכת.
והא אי אפשר דלא קיימא להשתי מי ולהטיל גללי,
ואיכא עקירה והנחה!?
ד
תנא:
כשהיא מהלכת  מניחו עליה,
כשהיא עומדת  נוטלו הימנה.
אי הכי 
אפילו חברו נמי!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
כל שבגופו חייב חטאת  בחברו פטור אבל אסור;
כל שחברו פטור אבל אסור  בחמורו מותר לכתחלה.
11

12

13

14

15

ְמלָ ִכים חֲ קֹר ָ ּד ָבר".

והכא,
מאי " ְּכבֹד אֱ ל ֹ ִהים" איכא?
דילמא אתי לאתויי ארבע אמות ברשות הרבי.

אמר ¯· ‡„‡ ·¯ ‡:‰·‰
היתה חבילתו מונחת לו על כתיפו 
ר %תחתיה עד שמגיע לביתו.
דוקא ר,%
אבל קלי קלי  לא.
מאי טעמא?
כיו דלית ליה היכירא 
אתי למיעבד עקירה והנחה.
סו 2סו,2
ה
כי מטא לביתיה אי אפשר דלא קאי,
וקמעייל מרשות הרבי לרשות היחיד!?
דזריק ליה כלאחר יד.
16

17

תניא:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר :בו ביו גדשו סאה;
¯· Ú˘Â‰È Èאומר :בו ביו מחקו סאה.
5

6

תניא:
משל ד¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלמה הדבר דומה?
לקופה מלאה קישואי ודילועי ,
אד נות לתוכה חרדל  והיא מחזקת.
משל ד¯· Ú˘Â‰È Èלמה הדבר דומה?
לעריבה מלאה דבש,
נות לתוכה רימוני ואגוזי  והיא מקיאה.
7

8

אמר מר )כא (:
אי עמו נכרי 
מניחו על החמור.
והלא מחמר,
ורחמנא אמר )שמות כ,ט(:

18

19

20

אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
המחמר אחר בהמתו בשבת,
בשוגג  חייב חטאת,
21

רש"י

9

10

רש"י

 .‰˙È‰ ˙¯Á‡ „ÂÚ 1תקנה לכיס להצילו:
 .‰˙ÂÏ‚Ï Âˆ¯ ‡Ï È‡Ó‡Â 2להעלי דברי תורה:
 .¯·„ ¯˙Ò‰ ÌÈ‰Ï‡ „Â·Î 3מותר להסתיר דברי תורה לכבוד שמי:
 .¯·„ ¯Â˜Á ÌÈÎÏÓ „Â·ÎÂ 4אי להסתיר לכבוד עושר אד וחשיבותו אלא שב
ותחקרהו:
 .‰‡Ò Â˘„‚ ÌÂÈ· Â· 5ביו שעלו לעליית חנניה ב חזקיה וגזרו י''ח דבר וזו
אחת מה היתה כדאמרינ בפ''ק )יז (:נות כיסו לנכרי בו ביו גזרו שלא יוליכנו
פחות פחות מד''א א יש ש נכרי אותו יו הרבו סייג לתורה במדה גדושה
ויפה מדדו להרבות גדר בישראל:
 .‰‡Ò Â˜ÁÓ 6במדה מחוקה מדדו בו ביו שהרבו לגזור יותר מדאי ואי יכולי
לעמוד בגזירת ומתו ,כ ,עוברי על דברי תורה נמצאת מדת מחוקה
מטפיפתה וטוב היה לה להיות מדת טפופה ולא תבא לידי מחק מרוב גודשה:
 .˙˜ÊÁÓ ‡È‰Â 7את החרדל שנופל החרדל בי הקישואי א 2כא יפה תקנו
והוסיפו דבר המתקיי:
 .‰‡È˜Ó ‡È‰Â 8את הדבש שהיה בה ראשו א 2אלו ע''י גזירת גרמו לעבור
דשמא לא יאמי את הגוי^ וה לא התירו להוליכו פחות פחות מארבע ואד
אינו מעמיד עצמו על ממונו ואתי לאיתויי ד' אמות:
 .¯ÓÁÓ ‡Ï‰Â 9מנהיג חמור טעונה קרוי מחמר:

 .Í˙Ó‰·Â ‰˙‡ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰˘Ú˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÓÁ¯Â 10ואיזוהי סת מלאכה
העשויה על ידי שניה זו היא שהיא טעונה והוא מחמר:
 .˙ÎÏ‰Ó ‡È‰˘Î ‰ÈÏÚ ÂÁÈÓ 11לאחר שנעקרה ללכת דלאו עקירה היא כדאמר
בפ''ק )ג (.גבי הטעינו חברו אוכלי ומשקי וכיו דאד לא מיחייב בה חטאת כי
האי גוונא כא מותר דהכא נמי מלאכה כתיב והא לאו מלאכה היא:
 .‰Á‰Â ‰¯È˜Ú „·ÚÈÓÏ È˙‡˜Â 12כשחוזרת ונעקרת ללכת אחר הטלת מי או
גללי:
 .‰ÓÈ‰ ÂÏËÂ 13ולאחר שתחזור ותעקור רגל יניחנו:
 .Â¯·Á ÏÚ ÂÏÈÙ‡ ÈÎ‰ È‡ 14יכול לעשות כ כיו דלאו איסורא דאורייתא היא
גבי כיס שרי:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ ÂÙÂ‚·˘ ÏÎ 15כי עביד ליה איהו כוליה כגו מעביר ד' אמות
ברה''ר אפי' עקרו מ האר %דר ,הליכתו חייב דהא איכא עקירת חפ %בידי ולא
בעינ עמידה אלא בטעו ועומד מבעוד יו או כשהטעינו חבירו דלא עקר ליה
להאי חפ %אבל הכא הא עקר ליה הלכ ,כי עביד ליה חבריה הוי ליה שני
שעשאוה ואסור מדרבנ ולא שריוה גבי כיס:
 .ÂÙÈ˙Î ÏÚ ÂÏ ˙ÁÂÓ 16מבעו''י וקדש עליו היו:
 .‰È˙Á˙ ı¯ 17וכל כמה דלא עמד לפוש אי כא עקירה לאיסור:
 .ÈÏ˜ ÈÏ˜ 18מעט מעט כלומר בנחת:
 .‰Á‰Â ‰¯È˜Ú „·ÚÈÓÏ 19כלומר דזימני דקאי ולאו אדעתיה אבל ר %היכרא
איכא:
 .„È ¯Á‡ÏÎ 20שלא כדר ,זריקה כגו מכתיפיו ולאחוריו:
 .‚‚Â˘· 21במלאכה שהוא עושה לבדו:
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במזיד  חייב סקילה.
מאי טעמא?
דאמרו קרא )ש(:

המחלל את השבת 
בדבר שחייבי על שגגתו חטאת חייבי על זדונו סקילה;
הא אי חייבי על שגגתו חטאת 
אי חייבי על זדונו סקילה!?
מי קתני הא אי חייבי כו'?
הכי קאמר 
דבר שחייבי על שגגתו חטאת 
חייבי על זדונו סקילה;
ויש דבר שאי חייבי על שגגתו חטאת,
וחייבי על זדונו סקילה;
ומאי ניהו? מחמר.

אכה ַא ָּתהּ ...ו ְב ֶה ְמ ּ ֶת ָך",
שה ָכל ְמלָ ָ
"ל ֹא ַתעֲ ֶׂ
בהמתו דומיא דידיה,
מה הוא 
בשוגג חייב חטאת ,במזיד  חייב סקילה,
א 2בהמתו נמי 
בשוגג  חייב חטאת ,במזיד  חייב סקילה.

10

1

אמר ¯·‡:
שתי תשובות בדבר:
חדא:
דכתיב )במדבר טו,כטל(:
2

¯·‡ ‡,ÏÁ¯ ¯· È¯Ó ·¯„ ‰ÂÁ
ואמרי לה ‡·;ÏÁ¯ ¯· È¯Ó ·¯„ ‰Â
ללישנא בתרא קשיא,
הא ד¯· אכשריה ל¯·  ÏÁ¯ ¯· È¯Óומנייה בפורסיה דבבל?
דילמא תרי  ÏÁ¯ ¯· È¯Óהוו;
הוה מתני לה להא שמעתיה משמיה ד¯·  ÔÁÂÈ Èלפטור:
אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
המחמר אחר בהמתו בשבת 
פטור מכלו.
בשוגג 
לא מחייב חטאת,
דהוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה.
במזיד נמי לא מיחייב 
דתנ )ש(:
המחלל את השבת 
בדבר שחייבי על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה;
הא אי חייבי על שגגתו חטאת 
אי חייבי על זדונו סקילה;
בלאו נמי לא מיחייב,
דהוה ליה לאו שנית לאזהרת מיתת בית די ,
וכל לאו שנית לאזהרת מיתת בית די 
קנד :אי לוקי עליו* ,
ואפילו למא דאמר :לוקי 
אכה" " ּו ְב ֶה ְמ ּ ֶת ָך",
שה ָכל ְמלָ ָ
ליכתוב רחמנא" :ל ֹא ַתעֲ ֶׂ
" ַא ָּתה" למה לי?
11

" ּת ֹו ָרה ַא ַחת יִ ְהיֶה לָ ֶכם לָ ע ֶֹׂשה ִּב ׁ ְשגָ גָ ה,

וְ ַה ּנ ֶֶפ ׁש אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ֶׂשה ְּביָד ָר ָמה",
הוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה,
מה עבודה זרה  דעביד מעשה בגופיה,
הכא נמי  עד דעביד מעשה בגופיה!
ועוד:
תנ )סנהדרי ז:ח(:
המחלל את השבת 
בדבר שחייבי על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה;
מכלל דאיכא מידי דאי חייבי על שגגתו חטאת,
ולא על זדונו סקילה;
ומאי ניהו ,לאו דמחמר!?
לא,
תחומי ואליבא ד¯·,‡·È˜Ú È
והבערה אליבא ד¯·* .ÈÒÂÈ È
3

4

5

קנד.

דף קנד:

6

¯·  „È·Êמתני הכי:
אמר ¯:‡ÓÁ ¯· ÈÓ
המחמר אחר בהמה בשבת,
בשוגג  אינו חייב חטאת,
במזיד  חייב סקילה.
מתיב ¯·‡ )ש(:
7

12

8

13

9

רש"י

 .Â˙Ó‰· Û‡ 1א 2מלאכה שעושה על ידי בהמתו דהיינו מחמר אחר חמור
טעונה:
 .‰ÈÙÂ‚· ‰˘ÚÓ „È·Ú„ „Ú 'Â‚Â ÌÎÏ ‰È‰È ˙Á‡ ‰¯Â˙ ·È˙Î„ ‡„Á 2כדכתיב
לעושה בשגגה והכא לא קא עביד מלאכה אלא דבור בעלמא שמנהיג בקול הרי
דבשוגג אינו חייב קרב :
 .„ÂÚÂ 3דקאמרת נמי במזיד חייב סקילה קשיא דתנ בסנהדרי )נג (.גבי נסקלי
המחלל את השבת נסקל א חללו בדבר שחייבי על שגגתו חטאת ועל זדונו
סקילה:
 .‡ÎÈ‡„ ÏÏÎÓ 4חילול דאי חייבי על שגגתו חטאת ולא על זדונו סקילה:
 .Ú''¯„ ‡·ÈÏ‡Â 5דאמר דאורייתא נינהו והוי מחלל ומיהו אי חייבי לא על
שגגתו חטאת כו':
 .ÈÒÂÈ '¯„ ‡·ÈÏ‡ 6דאמר בפרק כלל גדול )לעיל ע (.הבערה ללאו יצאת:
 .È˙Ó „È·Ê ·¯ 7להא דרמי בר חמא הכי:
 .˙‡ËÁ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ 8דילפינ מע''ז דעד דעביד מעשה בגופיה:
 .‰ÏÈ˜Ò ·ÈÈÁ „ÈÊÓ· Ï·‡ 9מהיקישא דאתה ובהמת ,דלעיל:

רש"י

 .È˙˜ ÈÓ 10ה ,דיוקא דדייקינ הא אי חייב כו' דילמא הכי קאמר המחלל
בדבר שחייבי על שגגתו חטאת ]חייבי על זדונו סקילה[ הא דבר שאי חייבי
על שגגתו חטאת יש מה שחייבי על זדונו סקילה ויש שאי חייבי ומאי ניהו
דחייבי ]על זדונו[ סקילה ואי חייבי על שגגתו חטאת מחמר:
 11ואמרי לה אבוה דרב מרי בר רחל ל''ג דאבוה דרב מרי איסור גיורא שמיה
ומא דגרס ליה גרס בתריה הכי לה ,לישנא בתרא קשיא ה ,דרב אכשריה לרב
מרי בר רחל ומניה בפורסי דבבל וה ,מילתא במסכת יבמות היא )ד .2מה(:
בפורסי בלע''ז מנשטר''ל ה שוטרי וא 2על גב דאמר מר כל משימות שאתה
משי לא יהו אלא מקרב אחי ,האי כיו דאמו מישראל מקרב אחי ,קרינ ביה:
 .ÔÈ„ ˙È· ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï 12דשאר מלאכות דשבת נמי מהאי קרא נפקא להו
אזהרה הלכ ,לאזהרת מיתת בית די נית דלא ענש מיתה אלא א כ הזהיר
הלכ ,עיקר אזהרתו למקו שיש בו מיתה אתאי ולא למלקות:
 .ÔÈ˜ÂÏ„ „''ÓÏ 'ÈÙ‡Â 13במסכת מכות )יג (:הכא אפי' לאו ליכא דאי לאזהורי
אמלאכה שעל ידו וע''י בהמתו אתא כגו מחמר ליכתוב לא תעשה כל מלאכה
ובהמת ,מאי אתה משמע אתה לבד ,ובהמת ,לבדה:
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הוא ניהו  דמיחייב,
בהמתו  לא מיחייב.
1

הגיע לחצר החיצונה.
אמר ¯· :‡Â‰
היתה בהמתו טעונה כלי זכוכית 
מביא כרי וכסתות ומניח תחתיה,
ומתיר החבלי והשקי נופלי.
והאנ תנ )כא (:
נוטל את הכלי הניטלי בשבת!?
כי קאמר ¯·  ‡Â‰
בקרני דאומנא ,דלא חזיא ליה.
והא קא מבטל כלי מהיכנו!?
בשליפי זוטרי.

דף קנד:

והוא נופל מאליו.
חמורו של ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôהיתה טעונה דבש,
ולא רצה לפורקה עד מוצאי שבת,
למוצאי שבת מתה.
והאנ תנ )כא (:
נוטל את הכליז הניטלי !?
כשהדביש.
הדביש למאי חזי!?
לכתיתא דגמלי.
ויתיר חבלי ויפלו שקי !?
מיצטרו זיקי.
ויביא כרי וכסתות ויניח תחתיה !?
מטנפי,
וקמבטל כלי מהיכנו.
והאיכא צער בעלי חיי!?
קסבר  צער בעלי חיי דרבנ .
13

2

14

15

3

16

17

4

5

18

6

מיתיבי:
היתה בהמתו טעונה טבל ועששיות 
מתיר את החבלי והשקי נופלי ,
וא 2על פי שמשתברי !?
הת בכולסא.
דיקא נמי ,דקתני דומיא דטבל,
מה טבל  דלא חזי ליה,
א 2הכא נמי  לא חזי ליה.
ומאי א 2על פי שמשתברי ?
מהו דתימא?
להפסד מועט נמי חששו;
קא משמע ל .

7

8

9

10

11

תניא:
¯· ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
היתה בהמתו טעונה שלי 2של תבואה 
מניח ראשו תחתיה,
ומסלקו לצד אחר,
12

רש"י

 .Â˙Ó‰· 1במלאכה הנעשית ע''י בהמתו לא מיחייב לאו גמור ללקות עליו:
 .˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ ‰ÂÚË 2שאי ניטלי בידו להניח לאר:%
 .ÔÈÏËÈ‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ÏËÂ Ô˙ Ô‡‰Â 3וכלי זכוכית ניטלי ה ולמה לי מתיר
את החבלי:
 .ÈÓÂ‡„ 4מקיז ד שאי ראויי בשבת לכלו לפי שמאוסי:
 .ÈÏÎ ÏË·Ó ‡‰Â 5כרי וכסתות כשמניח תחת דבר שאי ניטל מבטל מהיכנ
דשוב לא יטל מש ודמי לסותר:
 .È¯ËÂÊ ÈÙÈÏ˘· 6משואות קטני ששומט הכר מתחתיה ונופלי על הכר השני
וכ עד שמגיע לאר:%
 .˙ÂÈ˘˘Ú 7של זכוכית מש''ש בלע''ז ואע''פ שהעששיות משתברי אלמא
אסור להניח כרי וכסתות תחתיה :
 .‡ÒÏÂÎ· 8חתיכות רחבות של זכוכית שאינ כלי ועושי מה חלונות וכיו
דליכא פסידא בשבירת וסופ להחת ,בחתיכות קטנות לא שרו להביא כרי
ולהניח תחתיה :
 .‰ÈÏ ÈÊÁ ‡Ï Ï·Ë] 9דמוקצה הוא ואפילו לכהני לא חזי[:
 .ÔÈ¯·˙˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ È‡ÓÂ 10הא ליכא פסידא:
 .Â˘˘Á ÈÓ ËÚÂÓ „ÒÙ‰Ï ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó 11ויביא כרי ויניח תחתיה דהא ודאי
אי אפשר בלא הפסד מועט שניצוצות ניתזי בשבירת שאינ ראוי לכלו:
 .ÛÈÏ˘ 12משוי של תבואה של טבל:

19

20

‡· ÈÈאשכחיה ליה ל¯·‰
דקא משפש 2ליה לבריה אגבא דחמרא.
אמר ליה :קא משתמש מר בבעלי חיי!?
אמר ליה :צדדי ה  ,וצדדי לא גזרו בהו רבנ .
מנא תימרא?
דתנ )כא (:
מתיר חבלי והשקי נופלי .
מאי לאו בחבר גוולקי,
דהוו להו צדדי ,
וצדדי לא גזרו בהו רבנ ?
לא,
ח
בגוולקי גופייהו.
אי נמי 
21

22

23

24

25

1

רש"י

 .'ÂÎ Ô˙ Ô‡ ‡‰Â 13ודבש ניטל בשבת ואמאי לא רצה לפורקה:
 .˘È·„‰˘Î 14החמי:%
 .ÈÊÁ È‡ÓÏ 15ואמאי אייתי רב גמליאל:
 .ÈÏÓ‚„ ‡˙È˙ÎÏ 16לכתית של גמלי רדויישדוד''א :
 .ÌÈ˜˘ ÂÏÙÈÂ ÌÈÏ·Á‰ ¯È˙ÈÂ 17דהכי תנ במתניתי בדבר שאינו ניטל ומשני
מצטרו זיקי נבקעי הנודות בנפילת לאר:%
 .ÈÙËÓ 18בדבר הנשפ ,עליה וקא מבטל כלי מהיכנו דשוב אי ראויי לבו
ביו לכלו:
 .ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Úˆ ‡ÎÈ‡ ‡‰Â 19וליתי דאורייתא ולידחי דרבנ ביטול כלי
מהיכנו:
 .¯·Ò˜ 20ר''ג צער בעלי חיי דרבנ ופלוגתא היא באלו מציאות )ב''מ לב:(:
 .‡¯ÓÁ„ ‡·‚‡ ‰È¯·Ï Û˘Ù˘Ó„ 21בשבת לשעשע התינוק:
 .ÌÈÈÁ ÈÏÚ·· ¯Ó ˘Ó˙˘Ó ‡˜ 22ותנ )ביצה לו (.לא רוכבי על גבי בהמה וה''ה
לכל תשמיש:
 .ÔÈ„„ˆ 23שאינו מרכיבו עליו אלא משפשפו על צדי גבו ואי זה דר ,תשמישו
ורבנ לא גזרו בה:
 ^.‡˜ÏÂÂ‚ ¯·Á· Â‡Ï È‡Ó 24דהוו להו צדדי גוואלקי עשקנ''ס חבר גוואלקי
שתי מחוברות יחד ברצועות ומרכיבי על החמור זו מכא וזו מכא וצרי,
לסלק יחד וליקרב אצל החמור ומשפש 2עצמו ונשע גופו בצדי החמור:
 ^.‡˜Ï‡ÂÂ‚ ¯·Á· 25שתי שאי מחוברות יחד אלא על ידי טבעת מתכת
שבראש הרצועה ובו מסמר קט כעי שעושי לחבק שקורי צינגל''א שאינו
צרי ,אלא למשו ,מעט והמסמר יוצא וה מתנתקות זו מזו:
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בלכתא.
לימא כתנאי:
אי עולי לה ביו טוב;
¯· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ Èאומר משו ¯·:¯È‡Ó È
עולי לה ביו טוב;
מאי לאו בהא קמיפלגי 
דמר סבר  צדדי אסורי ,
ומר סבר  מותרי ?
אמר ‡·:ÈÈ
לא,
דכולי עלמא צדדי אסורי ,
והכא בצדי צדדי קמיפלגי,
מר סבר  צדי צדדי אסורי ,
ומר סבר  צדי צדדי מותרי .
¯·‡ אמר:
מא דאסר בצדדי  אסר נמי בצדי צדדי ,
מא דשרי בצדי צדדי  שרי נמי בצדדי .

איתיביה )סוכה ב:ג(:
שתי בידי אד ואחת באיל 
כשרה ,ואי עולי לה ביו טוב;
מאי לאו 
דחק ביה  באיל ,
ט
וסכי ,ביה,
דהוו להו צדדי וצדדי אסורי !?
לא,
דכפייה לאיל  ,ואנח סיכו ,עילויה,
דקא משתמשי באיל .
2

3

7

8

4

אי הכי 
אימא סיפא )ש(:
שלש בידי אד ואחת באיל 
כשרה ,ועולי לה ביו טוב,
ואי דכפייה לאיל 
אמאי עולי לה ביו טוב!?
ואלא מאי 
צדדי אסורי ?
סו 2סו,2
אמאי עולי לה ביו טוב!?
אלא,
הת  בגואזא פרסכנא,
דאיל גופיה דופ בעלמא הוא דשוויה.
דיקא נמי ,דקתני )ש(:
זה הכלל:
כל שניטליא האיל ויכולה לעמוד...
עולי לה ביו טוב;
שמע מינה.
5

6

רש"י

איתיביה ¯·  ‡È˘¯˘Óל¯·‡:
קנה .נע * %יתד באיל ותלה בה כלכלה,
למעלה מעשרה טפחי  אי עירובו עירוב,
למטה מעשרה טפחי  עירובו עירוב;
טעמא  דנע %יתד באיל ,
הא לא נע  %אפילו למטה מעשרה טפחי אי עירובו עירוב,
והא האי תנא ,דקאסר בצדדי וקשרי בצדי צדדי !?
אמר ¯· :‡ÙÙ
הכא בכלכלה דחוקה עסקינ ,
דבהדי דשקיל ליה לעירוב  קמניד ליה לאיל ,
וקמשמש באיל גופיה.
והלכתא:
צדדי  אסורי ,
צדי צדדי  מותרי .

 .‡˙ÎÏ· ÈÓ È‡ 1כעי שעושי לדרדור יי שיש בה טבעות של חבל לכל אחד
ואחד ומכניס טבעת בטבעת ונוטל ע %כפו 2קט ומכניסו בפנימי ושוב אינו יוצא
מחברו וכשבא לסלקו מוש ,הע %אליו וה מתנתקי זה מזה ונופלי :
 .ÔÏÈ‡· ˙Á‡Â Ì„‡ È„È· ÌÈ˙˘ 2גבי סוכה תנ שכשירה בג' דפנות וא עשה
שתי כהלכת והשלישי עשה באיל כשירה דפנות לא איכפת ל א מחוברות
ה וה''ה א כול נקבעות באיל והא דנקט שתי בידי אד רבותא אשמועינ
דאפילו הכי אי עולי לה לאכול וליש באותה סוכה בי''ט מפני שסככה קשור
בדופניה ונשע עליה והוא משתמש על סככה ונות כליו ונמצא משתמש באיל
כל כניסה דסוכה נקיט בלשו עלייה במסכת סוכה לפי שרוב עושי סוכותיה
בראש גג דבכמה דוכתי תנ בה הכי אי מטריחי אותו לעלות אמר לה
העלו לסוכה אבל מוריד הוא את הכלי וכ הרבה:
 .ÔÏÈ‡· ‰È· ˜Á„ Â‡Ï È‡Ó 3ואותיב ביה קני של דפנות בנקבי שנקב הרבה
בגופו של איל וסיכ ,שוב על אות דפנות ומ''מ אי כא תשמיש אלא בצדי
איל :
 .ÔÏÈ‡Ï ‰ÈÈÙÎ„ 4לענפיו העליוני הטה לצד איל אחר וכ של זה לזה וקשר
אלו ע אלו ומה נעשה הדופ :
 .Ë''È· ‰Ï ÔÈÏÂÚ È‡Ó‡ 5הרי הסכ ,נשע עליו והוא משתמש בו:
 6ה''ג ‡Ì˙‰ ‡Ï‡ Ë''È· ‰Ï ÔÈÏÂÚ È‡Ó‡ ÛÂÒ ÛÂÒ ÔÈ¯ÂÒ‡ ÔÈ„„ˆ È‡Ó ‡Ï
·‚ .‰ÈÈÂÂ˘ ‡ÓÏÚ· ÔÙÂ„ ‰ÈÙÂ‚ ÔÏÈ‡˘ ‡ÎÒ¯Ù ‡ÊÂÂגווזא פרסכנא איל שענפי
הרבה יוצאי מצדדי ומתפשטי לכא ולכא ושוינהו דופ בעלמא לסוכה ולא
סמ ,הסכ ,עליה ולהכי נקט גווזא פרסכנא ולא שבקיה כדקא ס''ד בדכפייה
ולישני כגו דלא סמ ,הסכ ,עליה משו דכיו דדופ רביעי הוא שאינו צרי,
לסוכה דהא בג' כשירה והסכ ,נמי לא סמ ,עליה לא טרח למעבד לו דופ להכי
אוקמא בגווזא פרסכנא וממילא הוא בלא טרחא:

9

10

11

12

13

אמר ¯· ‡˘:È
השתא דאמרת :צדדי אסורי 
רש"י

 .'ÂÎ È‚ÏÙÈÓ˜ ‡‰· Â‡Ï È‡Ó 7וכגו דחק באיל ומותיב קני בצדדי וסיכ,
עליה דהוה ליה משתמש בצדדי כשמשתמשי על ידי סככה דאי לא בהא פליגי
במאי מוקמא פלוגתייהו דהא כולי עלמא סברי אסור להשתמש באיל :
 .ÈÈ·‡ ¯Ó‡ 8א''נ בהכי פליגי ליכא למימר דסבירא ליה )לת''ק( צדדי מותרי
דהני לאו צדדי נינהו אלא צדי צדדי שהקני הנתוני בנקבי צדדי והסיכו,
הנתו על גב צדי צדדי ובצדי צדדי פליגי:
 .„˙È 9נגר:
 .‰ÏÎÏÎ ‰· ‰Ï˙Â 10ונת בה עירובו והוא נתכוו לשבות למטה תחת האיל :
 .ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ËÓÏ 11א הכלכלה בתו ,י' לאר %עירובו עירוב דהוא ועירובו
ברה''ר אבל למעלה מי' וסת כלכלה רחבה ארבעה הויא לה כלכלה רשות
היחיד והוא נתכוי לשבות ברשות הרבי ואינו יכול ליטלו ש ולאכלו וכיו
דאינה סעודה הראויה לו אינו קונה שביתה על ידה:
 .„˙È ıÚ„ ‡ÓÚË 12דכי שקיל לעירובו משתמש בצדי צדדי אבל לא נע %יתד
אלא קשרה בצדי איל לא:
 .‰˜ÂÁ„ ‰ÏÎÏÎ· ‡Î‰ 13שפיה צר וקצרה היא ומכניס ידו לתוכה בדוחק הלכ,
אי ממש הוה קטר לה בצדי איל כי שקיל ליה לעירוביה מניד ליה לאיל הלכ,
כי איכא יתד הוא דשרי ואי לא לא:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

מי שהחשיך

444

פרק עשרים וארבעה שבת

האי דרגא דמדלא 
לא לינחיה איניש אדיקלא ,דהוו להו צדדי ,
אלא לינחיה אגוואזי לבר מדיקלא,
וכי סליק 
לא לינח כרעיה אגוואזי,
אלא ליתנח אקני .
1

2

3

דף קנה.

יג

קסבר 
למטרח באוכלא  טרחינ ,
לשוויי אוכלא  לא משוינ .
15

4

משנה )ב(:
מתירי פקיעי עמיר לפני בהמה,
ומפספסי את הכיפי אבל לא את הזירי .
אי מרסקי 
לא את השחת ולא את החרובי לפני בהמה,
בי דקה ובי גסה;
¯· ‰„Â‰È Èמתיר בחרובי לדקה.
5

6

7

8

9

10

גמרא:
אמר ¯· :‡Â‰
ה ה פקיעי  ,ה ה כיפי .
פקיעי  תרי,
כיפי  תלתא,
זירי  דארזי,
והכי קאמר 
מתירי פקיעי עמיר לפני בהמה ,ומפספסי ,
והוא הדי לכיפי ;
אבל לא את הזירי  לא לפספס ,ולא להתיר.
11

12

13

14

אמר ¯· :‡„ÒÁ
מאי טעמיהיב ד¯· ?‡Â‰
רש"י

 .‡Ï„Ó„ ‡‚¯„ È‡‰ 1סול שעולי בו לסוכת נוצרי שעושי ע''ג קונדיסי
גבוהי והיא סמוכה לאיל :
 .‰ÈÁÈÏ ‡Ï 2ראש הסול אדיקלא לא יסמו ,ראש הסול לצד דקל דכי סליק
משתמש בצדדי :
 .‡Ï˜È„Ó ¯·Ï ÈÊ‡ÂÂ‚‡ ‰ÈÁÈÏ ‡Ï‡ 3יתקע יתד בצדי האיל ויסמו ,הסול
עליו דהוה ליה יתד צדדי וסול צדי צדדי :
 .‡È˜‡ ‡Ï‡ „˙È‰ ÏÚ ‰ÈÚ¯Î ÁÈÏ ‡Ï ˜ÈÏÒ ÈÎÂ 4על שליבות הסול או קני
היוצאי מהקונדיסי :
 .¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜Ù :'È˙Ó 5קשי של שבלי )שאות( שאוגדי מתירי אות שיהו
נוחי לבהמה לאוכלה:
 .ÔÈÒÙÒÙÓ 6שכ דר ,שמפזרי לבהמה העשבי ויפי לה לאוכל שכשה
דחוקי מתחממי ואינה מריחה ריחה כל כ ,וקצה בה :
 .ÔÈÙÈÎ‰ ˙‡ 7מפרש בגמרא וכ זירי :
 .ÔÈ˜Ò¯Ó ÔÈ‡ 8אי מחתכי :
 .˙Á˘ 9עשב של תבואה והוא אספסתא ומשו דטירחא דלא צרי ,הוא:
 .‰˜„Ï ÔÈ·Â¯Á· ¯È˙Ó ‰„Â‰È È·¯ 10ששיניה דקות וקשי לה:
 .ÔÈÙÈÎ Ô‰ Ô‰ ÔÈÚÈ˜Ù Ô‰ Ô‰ :'Ó‚ 11כול קשי של שבלי ה מיהו פקיעי תרי
שאינ קשורי אלא בשני ראשי:
 .˙Ï˙ ÔÈÙÈÎ 12קשורי ג' ]אגודי[:
 .‡Ê¯‡„ ÔÈ¯ÈÊ 13ענפי לחי של ארז שמזרדי אות ובעוד לחי ראויי
לבהמה ורוב בני אד מניחי אות לעצי:
 .ÔÈÒÙÒÙÓÂ ¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜Ù ÔÈ¯È˙Ó ˜''‰Â 14דכיו דמעיקרא אוכלא נינהו מותר
לטרוח בה להכשיר למתק לה ואת הכיפי א 2ה מתירי ומפספסי ואע''ג
דנפיש טרחייהו אבל לא הזירי לא לפספס ולא להתיר דכיו דמעיקרא סתמייהו
לאו אוכלא והשתא הוא דמשוי להו אוכלא ה''ל אולודי אוכלא בשבת:

¯·  ‰„Â‰Èאמר:
ה ה פקיעי  ,ה ה זירי .
פקיעי  תרי,
זירי  תלתא,
כיפי  דארזי.
והכי קאמר 
מתירי פקיעי עמיר לפני בהמה,
אבל פספוסי  לא;
וכיפי  פספוסי נמי מפספסינ ,
אבל לא הזירי לפספס ,אלא להתיר.
אמר ¯·‡:
יד
מאי טעמיה ד¯· ?‰„Â‰È
קסבר 
שווי אוכלא  משוינ ,
מטרח באוכלא  לא טרחינ .
16

17

תנ )כא (:
אי מרסקי 
לא את השחת ולא אתטו החרובי לפני בהמה,
בי דקה ובי גסה;
מאי לאו  חרובי דומיא דשחת 
מה שחת  דרכיכי,
א 2חרובי  דרכיכי,
אלמא  לא טרחינ באוכלא;
ותיובתיה ד¯· ?!‡Â‰
אמר ל ‡Â‰ ·¯ ,
לא,
שחת דומיא דחרובי ;
מה חרובי  דאקושי,
א 2שחת  דאקושי,
היכי משכחת לה?
בעילי זוטרי.
18

19

20

21

רש"י

 .‡ÏÎÂ‡· Á¯ËÈÓ 15בדבר שתחילתו אוכל קוד תיקו זה טרחינ ומכשרינ
לייפות לה:
 .ÔÈ¯ÈÊ Ô‰ Ô‰ ÔÈÚÈ˜Ù Ô‰ Ô‰ 16שניה בקשי של שבלי ומה שהתיר בזה התיר
בזה ודקתני אבל לא הזירי אפספוס קאי:
 .¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜Ù ÔÈ¯È˙Ó ˜''‰Â 17דכל זמ שהוא קשור לאו אוכלא הוא ומתירו
לשוויי אוכלא ומשו צער בהמה שרי אבל פספוס לא דסגי ליה בהתרה
ואיתעביד אוכלא ופספוסיה לתענוג בעלמא הוא ומטרח באוכל בדבר שהוא כבר
אוכל בלא תיקו זה לא טרחינ ומפספסי את הכיפי דארזא דבלאו פספוס לא
הוי אוכלא אבל לא את הזירי לפספס אלא להתיר שלשה אוגדיה בפקיעי
דהתרת אוגדיה שוויי אוכלא הוא:
 .ÔÈ˜Ò¯Ó ÔÈ‡ 18סיפא דמתניתי היא וחד טעמא:
 .ÈÎÈÎ¯„ 19כגו חרובי לחי דראויי למאכל בהמה בלא ריסוק וריסוק דידהו
לתענוג בעלמא:
 .È˘Â˜‡„ 20קשי כגו שיבשו:
 .È¯ËÂÊ ÈÏÈÚ· 21עיירי קטני שא 2השחת קשה לה וצריכה ריסוק לשוויי
אוכלא:
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תא שמע )כא (:
¯· ‰„Â‰È Èמתיר בחרובי לדקה.
לדקה  אי ,
לגסה  לא,
אי אמרת בשלמא ˙‡ ˜ ‡Óסבר 
מיטרח באוכלא  לא טרחינ ,
שווי  משוינ 
היינו דקא אמר ¯· ‰„Â‰È È
החרובי לדקה ,נמי שווי אוכלא הוא;
אלא אי אמרת ˙‡ ˜ ‡Óסבר 
שווי אוכלא  לא משוינ ,
מיטרח באוכלא  מטרחינ 
¯· ‰„Â‰È Èדמתיר בחרובי לדקה,
כל שכ לגסה!?
מי סברת דקה דקה ממש?
מאי דקה? גסה,
ואמאיטז קרי לה דקה? דדייקא באוכלא.
הא מדקתני רישא:
בי דקה ובי גסה 
מכלל ד¯· ‰„Â‰È Èדקה דקה ממש קאמר!?
קשיא.
1

2

דף קנה:

נבלה דומיא דדלועי ;
מה דלועי  דאשוני,
א 2נבלה  דאשונא,
והיכי משכחת לה? בבשר פילי.
אי נמי  בגורייאתא זוטרי.
8

9

3

4

5

6

תא שמע )כא ד(:
קנה :מחתכי * את הדלועי לפני הבהמה,
ואת הנבלה לפני הכלבי;
מאי לאו,
דלועי דומיא דנבלה;
מה נבלה  דרכיכא,
א 2דלועי  דרכיכי,
אלמא 
טרחינ באוכלא,
ותיובתא ד¯· ?!‰„Â‰È
אמר ל ‰„Â‰È ·¯ ,
לא,
7

תא שמע:
דתני ¯· :‡Ú„¯‰Ó ÔÁ
מפרכי יז תב ואספסתא ,ומערבי ,
אלמא  טרחינ באוכלא!?
תב  בתיבנא סריא,
אספסתא  בעילי זוטרי.

10

11

משנה )ג(:
אי אובסי את הגמל ,ולא דורסי ,
אבל מלעיטי .
ואי מאמירי את העגלי,
אבל מלעיטי .
ומהלקטי לתרנגולי ,
ונותני מי למורס  ,אבל לא גובלי .
ואי נותני מי לפני דבורי ולפני יוני שבשוב,,
אבל נותני לפני אווזי ותרנגולי ולפני יוני הרדיסיות.
13

12

14

15

16

17

18

גמרא:
מאי אי אובסי ?
אמר ¯· :‰„Â‰È
אי עושי לה אבוס בתו ,מעיה.
מי איכא כי האי גוונא?
אי ,
וכדאמר ¯· :È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯È
לדידי חזי לי ההוא טייעא דאוכלאיח כורא,
ואטעינא כורא.
19

20

אין מאמירין.
רש"י

רש"י

 .ÔÈ‡ ‰˜„Ï 1דהוה ליה שוויי אוכלא:
 .‡Ï ‰Ò‚Ï 2דהוה ליה מטרח באוכלא:
 .‡ÓÏ˘· ˙¯Ó‡ È‡ 3שמע רבי יהודה לת''ק דאמר מיטרח באוכלי אסור ואי
מרסקי ברכיכי קאמר אבל שוויי אוכלא שרי היינו דקאמר ליה רבי יהודה
חרובי לדקה לית ל למיסר דשווי אוכלא הוא ואע''ג דרכיכי אלא אי אמרת
קסבר ת''ק מיטרח באוכלא שרי שווי אוכלא אסור ואי מרסקי דקאמר
בדאקושי קאמר דשויי אוכלא הוי:
 .‰˜„Ï ÔÈ·Â¯Á· ¯È˙Ó ‰„Â‰È È·¯ 4בתמיה הא כל שכ דלגסה למיטרח באוכלא
הוא ושרי הכי ה''ל למיתני ור' יהודה מתיר בחרובי לגסה דהוה ליה מיטרח
באוכלא והא ליכא למימר דר' יהודה מפי ,דשויי אוכלא שרי מיטרח באוכלא
אסיר דהא ת''ק בדאקושי קאמר וגבי גסה נמי שוויי אוכלא הוא וה''ל למיתני
ורבי יהודה מתיר סתמא בי דקה בי גסה ועוד הוה ליה למישרי נמי זירי להתיר
ולפספס דשוויי אוכלא נמי הוא:
 .‡˜ÈÈ„„ 5כוססת יפה ומדקת אוכלי בפיה:
 .˘ÓÓ ‰˜„ ‰ÈÓ ÚÓ˘ ‰Ò‚ ÔÈ· ‰˜„ ÔÈ· ‡˘È¯ È˙˜„Ó ‡‰Â 6ורבי יהודה
את''ק קאי:
 .ÔÈÚÂÏ„‰ ˙‡ 7התלושי ולא אמרינ מוקצי ה לבהמה דמאכל אד ה :

 .ÈÂ˘‡ 8קשי :
 .''‡ 9כלבי דקאמר בגורייתא זוטרי דכל נבלה קשה לה :
 .ÔÈ·¯ÚÓÂ 10התב והאספסתא יחד והבהמה אוכלת התב בשביל האספסתא:
 .‡È¯Ò ‡·È˙· Ô·˙ 11דלא חזיא והשתא משוי לה אוכלא והאי סריא לאו סריא
לגמרי דההיא לטינא קיימא ואסורה לטלטל:
 .ÔÈÒ·Â‡ ÔÈ‡ :'È˙Ó 12מאכילי אותו הרבה על כרחו ותוחבי לו בגרונו
ובגמרא מפרש לשו אובסי עושי לה כמי אבוס בתו ,מעיה:
 .ÔÈÒ¯Â„ ‡ÏÂ 13שדורס לה בתו ,גרונה את השעורי ומיהו לא הוי כל כ ,כמו
אובסי :
 .ÔÈËÈÚÏÓ Ï·‡ 14מפרש בגמרא:
 .ÔÈ¯ÈÓ‡Ó ÔÈ‡ 15מפרש בגמרא:
 .ÔÈË˜Ï‰Ó 16מפרש בגמרא:
 .ÌÈ¯Â·„ ÈÙÏ ÌÈÓ ÔÈ˙Â ÔÈ‡ 17מפרש טעמא בגמרא אי משו דאי מזונותיה
עליו שיוצאי ואוכלי בשדה אי משו דמיא באגמא שכיח להו:
 .˙Â‡ÒÈ„¯‰ 18על ש מקומ וניזוני בתו ,הבית:
 .‡ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎ :'Ó‚ 19שיאכילנה כל כ ,שירחיבו מעיה כאבוס:
 .‡¯ÂÎ ‰ÚË‡ 20על גבה למזונות לדר ,לבד שאר משאות:
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דף קנה:

פרק עשרים וארבעה שבת

איזו היא המראה ואיזו היא הלעטה?
אמר ¯· :‰„Â‰È
המראה  למקו שאינה יכולה להחזיר,
הלעטה  למקו שיכולה להחזיר.
¯·  ‡„ÒÁאמר:
אידי ואידי למקו שאינה יכולה להחזיר,
והמראה  בכלי,
הלעטה  ביד.

אי נותני מי לפני דבורי ולפני יוני שבשוב,,
אבל נותני לפני אווזי ותרנגולי כא ולפני יוני הרדיסיות;
מאי טעמא?
לאו משו דהני מזונות עלי ,והני אי מזונות עלי?,
וליטעמי,,
מאי איריא מיא,
אפילו חיטי ושערי נמי לא!?
אלא שאני מיא דשכיחי באגמא.

מתיב ¯· :ÛÒÂÈ
מהלקטי לתרנגולי ,
ואי צרי ,לומר שמלקיטי ;
ואי מלקיטי ליוני שוב ,וליוני עלייה,
ואי צרי ,לומר שאי מהלקטי ;
מאי מהלקטי ומאי מלקיטי ?
אילימא 
מהלקטי  דספי ליה בידי,
יט
מלקיטי  דשדי ליה קמיה;
אלא יוניכ שוב ,ויוני עלייה מישדא קמייהו נמי לא?
אלא לאו 
מהלקטי  למקו שאינה יכולה להחזיר,
מלקיטי  למקו שיכולה להחזיר,
מכלל  דהמראה בכלי,
ותיובתא ד¯· ?!‰„Â‰È
אמר ל ‰„Â‰È ·¯ ,
לעול מהלקטי  דספי ליה בידי,
מלקיטי  דשדי ליה קמייהו.
ודקא קשיא ל ,
יוני שוב ,ויוני עלייה למישדא קמייהו נמי לא?
הני מזונות עלי,,
והני  אי מזונות עלי;,
כדתניא:
נותני מזונות לפני כלב,
ואי נותני מזונות לפני חזיר;
ומה הפרש בי זה לזה?
זה  מזונותיו עלי,,
וזה  אי מזונותיו עלי.,

דרש ¯· ‰ÂÈ Èאפיתחא דבי נשיאה:
מאי דכתיב )משלי כט,ז(" :י ֵֹד ַע ַצ ִ ּדיק ִ ּדין ַּד ִּלים"?
יודע הקדוש ברו ,הוא בכלב שמזונותיו מועטי ,
לפיכ ,שוהה אכילתו במעיו שלשה ימי;
כדתנ )אהלות יא:ז(:
כמה תשהה אכילתו במעיו ויהא טמא,
בכלב  שלשה ימי מעת לעת;
ובעופות ובדגי  כדי שתפול לאור ותשר.2

1

2

3

4
5

6

9

10

11

אמר ¯· :‡ÂÓ‰
שמע מינה 
אורח ארעא למשדא אומצא לכלבא.
וכמה?
אמר ¯· :È¯Ó
משח אודניה ,וחוטרא אבתריה.
הני מילי  בדברא,
אבל במתא  לא,
משו דאתיכב למסר.,
12

14

13

15

16

אמר ¯· :‡ÙÙ
לית דעניא מכלבא,
ולית דעתיר מחזירא.
17

תניא כוותיה ד¯· :‰„Â‰È
איזו היא המראה ואיזו היא הלעטה?
המראה 
מרביצה ופוקס את פיה,
18

19

7

רש"י

אמר ¯· ‡˘:È
מתניתי נמי דיקא )כא (:
8

רש"י

 .¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡˘ ÌÂ˜ÓÏ 1שתוחבו לה לפני מבית הבליעה:
 .ÈÏÎ· 2בתרווד:
 .ÌÈ„È· ÈÙÒ„ 3תוחבו לתו ,פיו:
 .'ÂÎÂ Í·Â˘ ÈÂÈ ‡Ï‡ 4בתמיה ואמאי לא מאי טרחא איכא:
 .'ÂÎ Â‡Ï ‡Ï‡ 5ומדמהלקטי דמתניתי למקו שאינה יכולה להחזיר נמי שרי
שמע מינה מלעיטי דעגלי וגמלי למקו שאינה יכולה להחזיר ושרי אלא
דגבי בהמה קרי ליה הלעטה וגבי עופות קרי ליה הילקוט ועל כרח ,אי מאמירי
דקאסר בכלי הוא:
 .ÌÈ„È· ‰ÈÏ ÈÙÒ„ ÔÈË˜Ï‰Ó ÌÏÂÚÏ 6ולמקו שיכולה להחזיר:
 .ÍÈÏÚ Ô˙ÂÂÊÓ ÔÈ‡ 7דשכיחי להו בדברא חזיר אי מזונות עלי ,דארור אד^
שיגדל חזירי:

 .‡˜È„ ÈÓ 'È˙Ó 8דאפילו שדי קמייהו נמי לא:
 .‡Ó‚‡· ÈÁÈÎ˘„ 9אבל מזונות לא שכיחי להו:
 .ÔÈËÚÂÓ ÂÈ˙ÂÂÊÓ˘ 10שאי אד חס עליו לתת לו מזונות הרבה:
 .ÂÈÚÓ· ‰‰˘˙ ‰ÓÎ 11דהכלב שאכל בשר מת ומת הכלב בבית תו ,ג' ימי
מטמא באהל אבל בחייו לא מטמא דטומאה בלועה בבעלי חיי לא מיטמא
כדאמר בבהמה המקשה )חולי עא:(:
 .‰ÈÓ ÚÓ˘ 12מדקאמר שהקפיד הקדוש ברו ,הוא על מזונותיו:
 .‰È„Â‡ Á˘Ó 13מעט כמות אוזנו:
 .‰È¯˙· ‡¯ËÂÁÂ 14יכהו במקל מיד שלא יהא מרגילו אצלו:
 .‡Ï ‡˙Ó· Ï·‡ 15ליתיב ליה מידי אי לאו דידיה הוא:
 .Í¯ÒÓÏ È˙‡„ ÌÂ˘Ó 16בתריה ויפסידו:
 .‡¯ÈÊÁÓ ¯È˙Ú„ ˙ÈÏ 17שכל מאכל ראוי לו ומוצא לאכול וא 2מאכילי לו
הרבה:
 .‰„Â‰È ·¯„ ‰È˙ÂÂÎ 18שהמראה למקו שאינו יכול להחזיר:
 .‰ÈÙ ˙‡ Ò˜ÂÙ 19נות חכה לתו ,פיה שלא תוכל לסגור פיה:

© תשע"ח כל הזכויות שמורות לישראל יצחק ב שלמה  גמרא סדורה המאיר
נית לרכוש ולקבל מידע באתרינו www.GemaraSedura.com

מי שהחשיך

447

פרק עשרים וארבעה שבת

ומאכילה כרשיני ומי בבת אחת,
הלעטה 
מאכילה מעומד ומשקה מעומד,
ונותני כרשיני בפני עצמ ומי בפני עצמ .
1

2

מהלקטין לתרנגולין כו'.
אמר ‡·:ÈÈ
אמריתה קמיה דמר,
מתניתי מני?
ואמר לי:
כג
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èהיא,
דתניא:
אחד נות את הקמח ואחד נות לתוכו מי 
האחרו חייב,
דברי ¯·;È
¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èכד  ‰„Â‰Èאומר:
אינו חייב עד שיגבל.
כה
דילמא עד כא לא קאמר ¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èהת 
אלא קמח דבר גיבול הוא,
אבל מורס דלאו בר גיבול הוא 
אפילו ¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èכו  ‰„Â‰Èמודה?
לא סלקא דעת,,
דתניא בהדיא:
אי נותני מי למורס ,
דברי ¯·;È
¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èכז  ‰„Â‰Èאומר:
נותני מי למורס .
3

4

תנו רבנ :
אי גובלי את הקלי;
ויש אומרי :גובלי .
מא יש אומרי?
אמר ¯· * :‡„ÒÁ
¯· ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ Èהיא.
והני מילי  הוא דמשני.
היכי משני?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
על יד על יד.

ושוי שבוחשי את השתית בשבת,
ושותי זיתו המצרי.
והאמרת:
אי גובלי !?
לא קשיא,
הא  בעבה,
הא  ברכה.
והני מילי  הוא דמשני.
היכי משני?
אמר ¯· :ÛÒÂÈ
בחול  נות את החומ %ואחר כ ,נות את השתית,
בשבת  נות את השתית ואחר כ ,נות את החומ.%
7

8

9

10

 ‰È¯· ÈÂÏד¯· ,‡ÈÈÁ ¯· ‡Â‰
אשכחיה לגבלא דבי נשיאה,
דקא גביל וספי ליה לתוריה,
בטש ביה.
אתא אבוה אשכחיה,
אמר ליה :הכי אמר אבוה דאמ ,משמיה ד¯·,
ומנו? ¯·:‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È È
גובלי ולא מספי .
ודלא לקיט בלישניה  מהלקיטי ליה.
והני מילי הוא דמשני.
היכי משני?
אמר ¯·  ‡ÈÓÏ˘ ¯· ¯ÓÈÈמשמיה ד‡·:ÈÈ
שתי וערב.
והא לא מערב שפיר!?
אמר ¯· :‰„Â‰È
מנערו לכלי.
11

כח

12

13

14

15

16

17

18

19

5

קנו.

דף קנו.

כתיב אפינקסיה ד:È¯ÈÚÊ
אמרית קד רבי,
כט
ומנו? ¯·,‡ÈÁ È
מהו לגבל?
אמר :אסור.
20

6

רש"י

רש"י

 .˙Á‡ ˙·· ÌÈÓÂ ÔÈÈ˘¯Î ‰ÏÈÎ‡ÓÂ 1והמי מבליעי הכרשיני לתו ,בית
בליעתה על כרחה:
 .„ÓÂÚÓ ‰ÏÈÎ‡Ó 2נות לתו ,פיה וכל זמ שאינו מרביצה אינו יכול לתחוב כל
כ ,ויכול להחזירה:
 .ÈÓ ÔÈ˙È˙Ó 3דקתני נות מי לתו ,המורס דנתינת מי לא זהו גיבולו:
 .‰„ÂÓ ÈÒÂÈ '¯ 'ÈÙ‡ 4דזהו גיבולו:
 .ÈÏ˜ 5קמח של תבואה שנתייבשה כשה קליות בתנור ואותו קמח לעול מתוק
והוא קמחא דאבשונא ועושי ממנו שתיתא משמ ומי ומלח שמערבי בו:
) .‡È‰ ‰„Â‰È ¯· ÈÒÂÈ È·¯ 6דאי רבי לא מהני ליה שינוי דמנתינת מי מיחייב
אפילו במידי דלאו בר גיבול כדאמרינ גבי מורס אבל לרבי יוסי בר יהודה(
דאמר עד שיגבל הכא גובלי כלאחר יד כדמפרש ואזיל והנ''מ הוא דקא משני:

 .ÔÈ˘ÁÂ·˘ 7בתרווד דהיינו גובלי :
 .È¯ˆÓ‰ ÌÂ˙ÈÊ ÌÈ˙Â˘Â 8דבלאו רפואה נמי משקה הוא דתנ כל המשקי שותה
אד לרפואה )לנגיל קט:(:
 .‰·Ú· 9אי גובלי ברכה בוחשי שאי זו לישה:
 .'ÂÎ ıÓÂÁ‰ Ô˙Â ÏÂÁ· 10כלומר כ דרכו בחול:
 .‰È˘ È·„ ‡Ï·‚Ï 11שומר בהמות אביו ומגבל מאכל :
 .ÏÈ·‚ ‡˜„ 12מורס ע''י שינוי:
 .‰È· ˘Ë· 13דהא לכולי עלמא אבל לא גובלי תנ :
 .ÔÈÏ·Â‚ 14מורס ע''י שינוי כדמפרש ואזיל והוא דקא משני:
 .ÔÈÙÒÓ ‡ÏÂ 15לתורי אי מאמירי אות :
 .‰È˘ÈÏ· ËÈ˜Ï ‡Ï„Â 16עגל קט שעדיי לא לומד לאכול:
 .ÈÏÈÓ È‰Â 17דאמר דמותר לגבל מורס :
 .·¯ÚÂ È˙˘ 18פע אחת מולי ,המקל שתי ופע אחת ערב:
 .ÈÏÎÏ Â¯ÚÓ 19והוא מתערב מאליו:
 .‰ÈÒ˜ÈÙ‡ 20לוחות קשורות זו ע זו כאות שלגלחי'^:
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מהו לפרק?
אמר :מותר.
1

ל

אמר ¯· :È˘Ó
חד קמי חד ,תרי קמי תרי  שפיר דמי,
תלתא קמי תרי  אסור;
¯·  ÛÒÂÈאמר:
קב ואפילו קביי;
 ‡ÏÂÚאמר:
כור ואפילו כוריי.
2

3

דף קנו.

האי מא דבתרי בשבא 
יהי גבר רגז .
מאי טעמא?
משו דאיפליגו ביה מיא.
9

האי מא דבתלתא בשבא 
יהי גבר עתיר ,וזנאי יהא.
מאי טעמא?
משו דאיברו ביה עשבי.
10

11

האי מא דבארבעה בשבא 
יהי גבר חכי ונהיר.
מאי טעמא?
משו דאיתלו ביה מאורות.

כתיב אפינקסיה ד:ÈÂÏ
אמרית קד ¯·,È
ומנו? ¯·,˘Â„˜‰ ÂÈ
על דהוו גבלי שתיתא בבבל,
והוה צוח ¯·,È
ומנו? ¯·,˘Â„˜‰ ÂÈ
על דהוו גבלי שתיתא,
ולית דשמיע ליה,
ולית חילא בידיה למיסר,
מד¯·.‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È

12

4

13

האי מא דבחמשה בשבא 
יהי גבר גומל חסדי.
מאי טעמא?
משו דאיברו ביה דגי ועופות.
14

5

כתיב אפינקסיה ד¯·:ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È
האי מא דבחד בשבא 
יהי גבר ולא חדא ביה.
מאי ולא חדא ביה?
אילימא  ולא חד לטיבו;
והאמר ¯· ‡˘:È
אנא בחד בשבא הואי!
אלא  לאו חדא לבישו;
והאמר ¯· ‡˘:È
אנא ודימי בר קקוזתא הוויי בחד בשבא,
אנא מל,,
והוא הוה ריש גנבי!?
אלא,
אי כולי לטיבו ,אי כולי לבישו.
6

7

8

האי מא דבמעלי שבתא 
יהי גבר חזר .
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
חזר במצות.
15

16

האי מא דבשבתא יהי 
בשבתא ימות,
על דאחילו עלוהי יומא רבא דשבתא.
אמר ¯·‡ ·¯ ¯· ˘:‡ÏÈ
וקדישא רבא יתקרי.
17

אמר להו ¯·:‡ÈÁ È
פוקו אמרו ליה לבר ליואי:
לא מזל יו גור,
אלא מזל שעה גור.
18

19

רש"י
רש"י

 .˜¯ÙÏ Â‰Ó 1לתת מתו ,כלי שלפני בהמה זו ולתת לפני חברתה:
 .‡„Á ÈÓ˜ ‡„Á 2מילתא באפי נפשה היא חדא מדה שרגילי לתת לפני בהמה
מותר לתת לפניה בשבת וכ תרתי קמי תרתי האוכלות באבוס אחד:
 .È˙¯˙ ÈÓ˜ ‡˙Ï˙ Ï·‡ 3הואיל ובחול לא יהיב להו כי האי הוי טרחא דלא צרי,
וכ''ש תרתי קמי חדא:
 .È·¯ ‰ÈÓ˜ ˙È¯Ó‡ 4רבי לוי משתעי דהוא אמר קד רבי על הנ ,אינשי דגבלי
שתיתא:
 .‰„Â‰È ¯· ÈÒÂÈ '¯„Ó 5בר פלוגתיה דהוה שרי לעיל א 2בעבה ועל ידי שינוי
והיו נוהגי כמותו:
 .‡·˘· „Á·„ Ô‡Ó È‡‰ 6הנולד באחד בשבת:
 .‰È· ‡„Á ‡ÏÂ ¯·‚ ‡‰È 7יהא אד של במדה אחת יהא ולא אחת בו ממדה
אחרת ולקמ מפרש לה ואזיל:
 .È·‚ ˘È¯ ‡Â‰Â 8דמא דבחד בשבא יהא ראש כמו שהיו ראש למעשה
בראשית מיהו שמע מינה דנולדי בו צדיקי ורשעי:

 .‡ÈÓ Â‚ÈÏÙÈ‡„ 9כ ,הוא יבדל מכל אד:
 .È‡Ê 10נוא:2
 .ÌÈ·˘Ú ‰È· Â¯·È‡„ 11דכתי' )בראשי' א( תדשא האר %והוא דבר שפרה ורבה
מאד וממהר לגדל ולצמוח דהוא עני פריצות אשווי''א בלע''ז ]ל''א[ דלא כתיב
למינהו בעשבי בצוויי )ועוד( שיוצאי בערבוביא ויונקי זו מזו:
 .¯È‰Â 12זיות :
 .˙Â¯Â‡Ó ‰È· ÂÏ˙È‡„ 13וכתיב ותורה אור:
 .˙ÂÙÂÚÂ ÌÈ‚„ ‰È· Â¯·È‡„ 14שאי טורחי לאוכלי אלא ניזוני בחסדו של
הקב''ה:
 .Ô¯ÊÁ 15מחזר אחר מצות:
 .˙ÂˆÓ· Ô¯ÊÁ 16שכ דר ,ע''ש לחזר אחר מצות שבת:
 .È¯˜˙È ‰·¯ ‡˘È„˜Â 17שיהא פרוש וקדוש דכתיב )שמות כ( ויקדשהו:
 .‡ÈÁ È·¯ Â‰Ï ¯Ó‡ 18לתלמידי שקראו פנקסו של ר' יהושע:
 .‰Ú˘ ÏÊÓ 19ז' מזלות ה המשמשי את השעות חנכ''ל שצ'' חמה היינו חמה
ממש והוא אחד מ המזלות וכ לבנה והשאר הוויי כוכבי:
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האי מא דבחמה 
יהי גבר זיות ,
יהי אכיל מדיליה ,ושתי מדיליה,
ורזוהי גליי .
א גניב  לא מצלח.
לא
האי מא דבנוגה 
יהי גבר עתיר וזנאי יהי.
מאי טעמא?
משו דאיתיליד ביה נורא.
האי מא דבכוכב 
יהי גבר נהיר וחכי,
משו דספרא דחמה הוא.
האי מא דבלבנה 
יהי גבר סביל מרעי ,
בנאי וסתיר ,סתיר ובנאי,
אכיל דלא דיליה ושתי דלא דיליה,
ורזוהי כסיי ,
א גנב  מצלח.
האי מא דבשבתאי 
יהי גבר מחשבתיה בטלי ,
ואית דאמרי:
כל דמחשבי עליה בטלי .
האי מא דבצדק 
יהי גבר צדק ,
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
וצדק במצות.
האי מא דבמאדי 
יהי גבר אשיד דמא.
אמר ¯· ‡˘:È
אי אומנא ,אי גנבא,
אי טבחא ,אי מוהלא.
אמר ¯·:‰
אנא במאדי הואי!?
אמר ‡·:ÈÈ

דף קנו:

פרק עשרים וארבעה שבת
מר נמי עניש וקטיל.
15

1

איתמר:
¯· ‡ÈÁ Èאמר:
מזל מחכי ,מזל מעשיר,
ויש מזל לישראל.
¯· ÔÁÂÈ Èאמר:
אי מזל לישראל.
ואזדא ¯· ÔÁÂÈ Èלטעמיה,
דאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מניי שאי מזל לישראל?
שנאמר )ירמיהו י,ב(:

2

לב

3

16

17

4

5

" ּכֹה ָא ַמר יְ הֹוָ הֶ ,אל ֶּד ֶר ְך ַהג ֹּויִ ם ַאל ִּתלְ ָמד ּו,

ֹתות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַאל ּ ֵת ָח ּת ּוִּ ,כי י ֵַח ּת ּו ַהג ֹּויִ ם ֵמ ֵה ּ ָמה",
ּו ֵמא ֹ
"ג ֹּויִ ם"לג "י ֵַח ּת ּו",
ולא ישראל.

6

7

8

9

10

11

12

וא ·¯ 2סבר  אי מזל לישראל,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
מניי שאי מזל לישראל?
ֹתו ַהח ּו ָצה".
שנאמר )בראשית טו,ה(" :וַ י ֹּו ֵצא א ֹ
אמר אברה לפני הקדוש ברו ,הוא :רבונו של עול,
" ֶבן ּ ֵב ִיתי ֹיו ֵר ׁש א ִֹתי" )ש,ג(!
אמר לו :לאו,
ָ
" ִּכי ִאם אֲ ׁ ֶשר י ֵֵצא ִמ ּ ֵמ ֶעיך" )ש,ד(.
אמר לפניו :רבונו של עול,
נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד ב .
אמר לו:לד צא מאיצטגנינות של ,,שאי מזל לישראל!
מאי דעתי * ?,דקאי צדק במערב?
מהדרנא ומוקמינא ליה במזרח.
והיינו דכתיב )ישעיהו מא,ב(:
לו".
" ִמי ֵה ִעיר ִמ ִּמזְ ָרח ֶצ ֶדק יִ ְק ָר ֵאה ּו לְ ַרגְ ֹ
18

19

קנו:

21

20

22

1413

24

23

ומד˘ Ï‡ÂÓנמי ,אי מזל לישראל,
ד˘ Ï‡ÂÓואבלט הוו יתבי,
והוו קאזלי הנ ,אינשי לאגמא,
אמר ליה אבלט ל˘:Ï‡ÂÓ
25

רש"י

 .Ô˙ÂÈÊ 1כשמש המאיר:
 .‰ÈÏÈ„Ó ÏÈÎ‡ 2כשמש שאינו מסיג גבול רעהו למשול בלילה:
 .ÔÈÈÏ‚ È‰ÂÊ¯Â 3אי לו רשות לכסות סודו ונסתרותיו אלא כשמש הזה שהוא
פומבי לכל:
 .‡¯Â ‰È· ÈÏ˙„ 4אש תלוי באותו מזל יצר של תשמיש בוער כתנור:
 .·ÎÂÎ ÏÊÓ 5הוא סופר של מזל חמה לכתוב דר ,הילוכו ותקופותיו ומצוי אצלו
תמיד:
 .ÔÈÚ¯Ó ÏÈ·Ò 6כלבנה זו שמתנוונה והולכת:
 .¯È˙ÒÂ È‡· 7כלבנה זו שגדילה ומתמעטת:
 .‰ÈÏÈ„ ‡Ï ÏÈÎ‡ 8כלבנה המסגת גבול החמה למשול א 2ביו:
 .ÔÈÈÒÎ È‰ÂÊ¯Â 9כלבנה שאינה מאירה:
 .È‡˙·˘·„ 10מזל כוכב ששמו שבתאי:
 .ÔÈÏË· 11כמו לא ישבותו )בראשיח ח(:
 .˙ÂˆÓ· Ô˜„ˆ 12צדקה לעניי דקרי ליה מצוה )בכל( לשו אגדה:
 .‡·‚ 13ליסטי ההורג נפשות:
 .‡ÓÂ‡ 14מקיז ד:

רש"י

 .˘ÈÚ 15בני אד העוברי על דבריו:
 .ÌÈÎÁÓ ÏÊÓ 16לפי המזל היא החכמה כדאמר דבחמה נהיר וחכי ויש מזל
לישראל שאי תפלה וצדקה משנה את המזל:
 .Ï‡¯˘ÈÏ ÏÊÓ ÔÈ‡ 17דעל ידי תפלה וזכות משתנה מזלו לטובה:
 .˙ÂÈ‚ËˆÈ‡ 18חכמת המזלות:
 .ÍÈ˙ÂÈ‚ËˆÈ‡Ó ‡ˆ 19היינו דכתיב ויוצא אותו החוצה חו %מאיצטגנוניתו:
 .˜„ˆ È‡˜„ 20שהוא מזל של:,
 .·¯ÚÓ· 21שהוא מקו מצונ ואי ראוי להוליד כ ,מצאתי בתלמו'^ רבינו
הלוי:
 .ÂÁ¯ÊÓ· 22שהוא מקו חו:
 .˜„ˆ 23הקב''ה קראו להביאו למזרח:
 .ÂÏ‚¯Ï 24בשבילו:
 .ËÏ·‡ 25ש חכ גוי^ היה וחוזה בכוכבי:
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פרק עשרים וארבעה שבת

האי גברא אזיל ולא אתי,
טריק ליה חיויא ומיית.
אמר ליה ˘:Ï‡ÂÓ
אי בר ישראל הוא  אזיל ואתי.
אדיתבי אזיל ואתי.
ק אבלט,
שדיה לטוניה ,אשכח ביה חיויא דפסיק,
ושדי בתרתי גובי.
אמר ליה ˘ :Ï‡ÂÓמאי עבדת?
אמר ליה:
כל יומא הוה מרמינ ריפתא בהדי הדדי ואכלינ ,
האידנא הוה איכא חד מינ דלא הוה ליה ריפתא,
הוה קא מיכס,2
אמינא להו  אנא קאימנא וארמינא.
כי מטאי לגביה שואי נפשאי כמא דשקילי מיניה,
כי היכי דלא ליכסי.2
אמר ליה :מצוה עבדת.
נפק ˘ Ï‡ÂÓודרשּ " :ו ְצ ָד ָקה ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוֶ ת" )משלי י,ב(,
ולא ממיתה משונה ,אלא ממיתה עצמה.
1

2

3

4

דף קנו:

אלא ממיתה עצמה.
ומד¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁנמי ,אי מזל לישראל,
דאימיה ד¯·  ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁאמרי לה כלדאי:
ברי ,גנבא הוה.
לא שבקתיה גלויי רישיה.
אמרה ליה:
כסי רישי,,
כי היכי דתהוילה על ,אימתא דשמיא ,ובעי רחמי.
לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה.
יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא,
נפל גלימא מעילויה רישיה דלי עיניה ,חזא לדיקלא,
אלמיה יצריה,
סליק פסקיה לקיבורא בשיניה.
11

12

5

6

ומד¯· ‡·È˜Ú Èנמי ,אי מזל לישראל,
ד¯· ‡·È˜Ú Èהויא ליה ברתא,
אמרי ליה כלדאי:
ההוא יומא דעיילה לבי גננא 
טריק לה חיויא ומיתא.
הוה דאיגא אמילתא טובא.
ההוא יומא שקלתה למכבנתא,
דצתא בגודא ,איתרמי איתיב בעיניה דחיויא.
לצפרא כי קא שקלה לה 
הוה קא סרי ,ואתי חיויא בתרה.
אמר לה אבוה :מאי עבדת?
אמרה ליה:
בפניא אתא עניא ,קרא אבבא,
והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא ,וליכא דשמעיה.
קאימנא שקלתי לריסתנאי דיהבית לי ,יהבתיה ניהליה.
אמר לה :מצוה עבדת,
נפק ¯· ‡·È˜Ú Èודרשּ " :ו ְצ ָד ָקה ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוֶ ת",
ולא ממיתה משונה,
7

98

10

משנה )ד(:
מחתכי את הדלועי לפני הבהמה,
ואת הנבלה לפני הכלבי;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א לא היתה נבלה מערב שבת  אסורה,
לפי שאינה מ המוכ .
13

14

גמרא:
איתמר אמר :‡ÏÂÚ
הלכה כ¯·.‰„Â‰È È
וא ·¯ 2סבר 
הלכה כ¯·,‰„Â‰È È
מדכרכי דזוזי,
ד¯·  אסר,
ו˘  Ï‡ÂÓשרי.
וא ÈÂÏ 2סבר 
הלכה כ¯·,‰„Â‰È È
כי הא ד,ÈÂÏ
כי הוו מייתי טריפתא לקמיה ביומא טבא,
לא הוה חזי לה אלא כי יתיב אקילקליתא,
דאמר :דילמא לא מתכשרא,
ואפילו לכלבי לא חזיא.
1615

17

18

19

רש"י

רש"י

 .È˙‡Â ÏÈÊ‡ 1דאי מזל לישראל ויועיל לו תפלה:
 .È·Â‚ È˙¯˙· 2בשתי חתיכות שקצצו ע הקני בלא יודע:
 .È„„‰· ÔÈÓ¯Ó 3מטילי פת ]לסל[ לכל החבורה כאחד ואוכלי יחד והאחד
גובה מכול :
 .‡ÈÓ¯ÓÂ ‡ÓÈ‡˜ ‡‡ 4אגבה ואשי בסל:
 .‰ÈÈÓ ÈÏ˜˘„ Ô‡ÓÎ È‡˘Ù È‡ÂÂ˘ 5עשיתי עצמי כגובה ממנו ונתתי משלי
חלקו:
 .‰Â˘Ó ‰˙ÈÓÓ ‡Ï 6ומיהו מיתה הגונה ימות אלא ממיתה עצמה מצלת ונותנת
חיי:
 .È‡„ÏÎ 7חוזי בכוכבי:
 .‡˙ˆ„ 8תחבתה:
] .‡˙·ÎÓÏ 9אישפינגלי''ז בלע''ז[ נושקא של זהב שיש כמו טס בראשה:
 .È‡˙ÒÈ¯ 10אמנשטריישו'' :

11

 .ÈÓÁ¯ ÈÚ·Âבקש רחמי שלא ישלוט ב ,יצר הרע:
 .‡¯Â·È˜ 12אשכול תמרי והדקל לא שלו היה:
 .ÔÈÚÂÏ„‰ ˙‡ :'È˙Ó 13התלושי ומיהו סתמ לאו למאכל בהמה קיימי אלא
לאד:
 .‰Ï·‰ ˙‡Â 14שנתנבלה היו ובי השמשות היתה עומדת לאד ואפ''ה
מחתכי :
 .˘''¯Î :'Ó‚ 15דלית ליה מוקצה:
 .ÈÊÂÊ„ ÈÎ¯Î„Ó 16מחצלות העשויות לספינות לכסות פרקמטיא שבתוכ  .זוזי
ספינות בלשו ארמי כ ,מצאתי בתשובת הגאוני:
 .‰ÈÓ˜Ï ‡˙ÙÈ¯Ë È˙ÈÈÓ ÂÂ‰ ÈÎ 17בהמה שנולד בה ספק טרפות וצריכה
להוראת חכ:
 .‡˙ÏÈ˜Ï˜‡ 18על האשפה שא יראנה טריפה יניחה ש:
 .‡ÈÊÁ ‡Ï ÌÈ·ÏÎÏ ÂÏÈÙ‡Â 19דנשחטה היו ולא יוכלו לטלטל כרבי יהודה:
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פרק עשרים וארבעה שבת
ואמר ¯· :ÔÓÁ
אנו אי לנו אלא · È‡Ó˘ ˙Èכ¯·,‰„Â‰È È
ו· ÏÏ‰ ˙Èכ¯·.ÔÂÚÓ˘ È

ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
הלכה כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
וא È¯ÈÚÊ 2סבר 
הלכה כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
דתנ )ביצה ג:ה(:
בהמה שמתה 
לא יזיזנה ממקומה;
ותרגמא :È¯ÈÚÊ
בבהמת קדשי;
אבל בחולי  שפיר דמי.
1

קנז.

דף קנז.

וא ÔÁÂÈ È·¯ 2אמר:
הלכה כ¯·.ÔÂÚÓ˘ È
ומי אמר ¯· ÔÁÂÈ Èהכי?
והא אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
הלכה  כסת משנה,
ותנ )ש ד:ג(* :
אי מבקעי עצי 
לאלו מ הקורות ולא מ הקורה שנשברה ביו טוב!?
¯· ÔÁÂÈ Èכ¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èלז  ‰„Â‰Èמתני לה.
2

פליגי בה ¯· ‡ ‡Áו¯·,‡È
חד אמר:
בכל השבת כולה הלכה כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
לבר ממוקצה מחמת מיאוס,
ומאי ניהו? נר יש ;
וחד אמר:
במוקצה מחמת מיאוס נמי 
הלכה כ¯·,ÔÂÚÓ˘ È
לבר ממוקצה מחמת איסור,
ומאי ניהו?
נר שהדליקו בה באותה שבת;
אבל מוקצה מחמת חסרו כיס 
אפילו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמודה,
דתנ )כא יז:ד(:
כל הכלי ניטלי בשבת,
חו %ממסר הגדול ויתד של מחרישה.
10

12

11

3

תא שמע )ש:א(:
מתחילי בערימת התב ,
אבל לא בעצי שבמוקצה!?
הת בארזי ואשוחי,
דמוקצה מחמת חסרו כיס אפילו ¯· ÔÂÚÓ˘ Èמודה.
4

5

6

תא שמע )ש ה:ז(:
אי משקי ושוחטי את המדבריות,
אבל משקי ושוחטי את הבייתות!?
¯· ÔÁÂÈ Èסתמא אחרינא אשכח )כא כא:ג(:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
מגביהי מעל השלח עצמות וקליפי ;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
מסלק את הטבלה כולה ומנערה.
8

7

9

רש"י

 .È¯ÈÚÊ ‡Ó‚¯˙ 1במסכת ביצה בבהמת קדשי דאסורה בהנאה ולא חזיא
לכלבי הא דחולי שפיר דמי להאכילה לכלבי:
 .ÌÈˆÚ ÔÈÚ˜·Ó ÔÈ‡ 2מ הקורות סואר של הקורות המוקצות וסדורות לבני :
 .‰¯Â˜ ÔÓ ‡ÏÂ 3הישנה שנשברה היו ומהשתא להסקה קיימא ואפ''ה אסור
הואיל ובי השמשות לא איתכ להכי:
 .ÔÈÏÈÁ˙Ó 4להסיק בערימת התב קא סלקא דעת ,בתיבנא סריא דסתמיה
להסקה:
 .‰ˆ˜ÂÓ·˘ ÌÈˆÚ· ‡Ï Ï·‡ 5שהניח ברחבה שאחורי ביתו והקצ לימות
הסתיו .מוקצה רחבה שאחורי בתי שהקצה אחורי ביתו להכניס ש דבר
לאוצר:
 .ÈÁÂ˘‡Â ÈÊ¯‡· 6ארז זכר וארז נקבה שעומדי לבני :
 .ÔÈ˜˘Ó 7אורחא דמילתא נקט משו סירכא דמשכא שתהא נוחה להפשיט:
 .˙ÂÈ¯·„Ó 8שרועות באפר תמיד ולנות בתו ,התחו:
 .‡È¯Á‡ ‡Ó˙Ò 9בית הלל חשיב כסתמא:

משנה )ה(:
מפירי נדרי בשבת,
ונשאלי לנדרי שה לצור ,השבת.
ופוקקי את המאור ,ומודדי את המטלית,
ומודדי את המקוה.
ומעשה בימי ‡·,˜Â„ˆ È·¯ Ï˘ ÂÈ
ובימי ‡·‡ ˘‡,˙ÈË· Ô· ÏÂ
שפקקו את המאור בטפיח,
וקשרו את המקידה בגמי,
לידע א יש בגיגית פותח טפח ,א לאו.
ומדבריה למדנו 
שפוקקי ומודדי וקושרי בשבת.
13

15

14

16

1817

19

20

21

2322

רש"י

 .ÔÈÏËÈ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ 10ואפי' מלאכת לאיסור ורבי שמעו היא:
 .ÏÂ„‚‰ ¯ÒÓ‰ ÔÓ ıÂÁ 11מגירה שהיא לאומני לקו %בה עצי ומוקצה מחמת
חסרו כיס הוא שלא ישתברו חריצי שהוא עשוי כסכי מלא פגימות:
 .‰˘È¯ÁÓ Ï˘ „˙ÈÂ 12החופר את הקרקע קולטר''א בלע''ז:
 .ÔÈ¯ÈÙÓ :'È˙Ó 13בעל לאשתו:
 .ÔÈÏ‡˘Â 14לחכ:
 .˙·˘‰ Í¯ÂˆÏ Ô‰˘ 15כגו שנדר שלא לאכול ]היו[:
 .¯Â‡Ó‰ ˙‡ ÔÈ˜˜ÂÙÂ 16כרבנ דאמרי )לעיל קכה (:פוקקי פקק החלו :
 .‰Â˜Ó‰ ˙‡ ÔÈ„„ÂÓÂ 17במדה שיהא ש עמוק שלש אמות מי ורוחב אמה על
אמה:
 .˙ÈÏËÓ‰ ˙‡Â 18שתהא שלש על שלש אצבעות כגו א היתה טמאה ונגעה
בטהרות:
 .ÁÈÙË· 19פ ,של חרס וחבירו בפי''ז )קכה (:זמורה שהיא קשורה בטפיח
ממלאי בה בשבת:
 .‰„È˜Ó 20כלי חרס:
 .ÁÙË Á˙ÂÙ ˙È‚È‚· ˘È Ì‡ Ú„ÈÏ 21בגמרא מפרש לה:
 .ÔÈ¯˘Â˜Â 22קשר שאינו של קיימא אפילו לכתחילה:
 .ÔÈ„„ÂÓÂ 23להתלמד על דבר הוראה:
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כיצד?
נדרה לילי שבת  מיפר לילי שבת ויו השבת עד שתחש;,
נדרה ע חשכה  מיפר עד שלא תחש,,
שא לא הפר משחשכה  אינו יכול להפר.
תנאי היא,
דתניא:
הפרת נדרי כל היו;
¯·È·¯· ÈÒÂÈ Èלט  ‰„Â‰Èו¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמרו:
מעת לעת.

גמרא:
איבעיא להו:
הפרה בי לצור ,ובי שלא לצור,,
ושאלה לצור  ,אי  ,שלא לצור  ,לא,
ומשו הכי קפלגינהו מהדדי;
או דילמא 
הפרה נמי ,לצור  ,אי  ,שלא לצור  ,לא,
והא דקא פליג להו מהדדי 
משו דהפרה אי צרי ,בית די ,
ושאלה צריכה בית די ?
1

2

ונשאלים לנדרים.
איבעיא להו:
כשלא היה לו פנאי;
או דלמא 
אפילו היה לו פנאי?
תא שמע:
דאזדקיקו ליה רבנ ל¯· ,‡¯ÈÊ ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ
ושרו ליה נדריה,
וא 2על גב דהוה ליה פנאי.

3

9

תא שמע:
דתני ¯· :ÈÙÙ ·¯ È·„ ÈËÂÊ
מפירי נדרי בשבת לצור ,השבת;
לצור ,השבת  אי ,
שלא לצור ,השבת  לא.

10

לח

לישנא אחרינא:
איבעיא להו:
לצור ,אתרוייהו קתני,
ושלא לצור  ,לא,
אלמא  הפרת נדרי מעת לעת;
או דילמא 
כי קתני לצור  ,אשאלה הוא דקתני,
אבל הפרת נדרי  אפילו שלא לצור,,
אלמא  הפרת נדרי כל היו.
תא שמע:
דתני ¯· :ÈÙÙ ·¯ È·„ ÈËÂÊ
מפירי נדרי בשבת לצור ,השבת,
לצור ,השבת  אי ,
שלא לצור ,השבת  לא;
אלמא  הפרת נדרי מעת לעת.
אמר ¯· ‡˘:È
והאנ תנ )נדרי י:ח(:
הפרת נדרי כל היו,
ויש בדבר להקל ולהחמיר;
4

5

קנז:

6

7

8

שפקקו את המאור בטפיח,
וקשרו את המקידה בגמי.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
הילקטי קטנה היתה בי שני בתי* ,
וגיגית סדוקה מונחת על גב ,
ופקקו את המאור בטפיח וקשרו את המקידה בגמי,
לידע א יש ש בגיגית פותח טפח א לאו.
11

12

13

14

ומדבריהם למדנו -
שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת.
 ‡ÏÂÚאיקלע לבי ריש גלותא.
חזייה ל¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰דיתיב באוונא דמיא,
וקא משח ליה.
אמר ליה:
אימר דאמרי רבנ מדידה דמצוה,
דלאו מצוה מי אמור!?
15

רש"י

רש"י

 .‰¯Ù‰ Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ :'Ó‚ 1דמתניתי בי לצור] ,בי שלא לצור [,השבת דגבי
הפרה ביו שמעו כתיב )במדבר ל( וא לא מיפר האידנא שוב אינו מיפר:
 .‡Ï Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÔÈ‡ Í¯ÂˆÏ ‰Ï‡˘Â 2דיכול לישאל למחר ומשו הכי מפליג
להו מהדדי ולא קתני מפירי ונשאלי לנדרי שה לצור ,השבת דלא קאי לצור,
אלא אשאלה:
 .ÔÈ„ ˙È· 3חכ:
 4הכי גרסי'  .Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ ‡''Ïבמסכת נדרי^ )עז:(.
 .È‡˜ Â‰ÈÈÂ¯˙‡ Í¯ÂˆÏ 5אהפרה ואשאלה אבל הפרה שלא לצור ,לא אלמא
הפרת נדרי מעת לעת וזה ששמע בשבת יכול להפר משתחש ,בתו ,מעת לעת
של שמיעה הלכ ,שלא לצור ,לא שרינ בשבת:
 .ÌÂÈ‰ ÏÎ 6עד שתחש ,ותו לא ואפילו שמע סמו ,לחשיכה הלכ ,אפי' שלא
לצור ,שא לא יפר עכשיו לא יפר עוד:
 .˙·˘‰ Í¯ÂˆÏ 7אלמא הפרת נדרי מעת לעת של שמיעה הלכ ,שלא לצור,
לא מדלא שרי אלא לצור:,
 .¯ÈÓÁ‰ÏÂ Ï˜‰Ï 8כלומר פעמי שיש שהות גדול ופעמי שאינו אלא מעט:

9

‡ .Â‰Ï ‡ÈÚ·Èהא דקתני נשאלי לנדרי שה לצור:,
 .È‡Ù ÂÏ ‰È‰ ‡Ï˘Î 10לשאל .מערב שבת קאמר או אפילו כשהיה לו פנאי:
 .‰Ë˜ ÈË˜ÏÈ‰ 11שביל קט בי שני בתי:
 .ÂÈ·‚ ÏÚ ˙ÁÂÓ ‰˜Â„Ò ˙È‚È‚Â 12והמת מוטל בהילקטי תחת הגיגית ]כנגד[
הסדק ולפני מות המת פקקו בשבת המאור בטפיח שמא אי בסדק הגיגית פותח
טפח ונמצא המת מוטל באהל שאי לו מקו לצאת דר ,מעלה וחור שבי שני
בתי מכניס את הטומאה לצד שני במלא אגרו 2לפיכ ,סתמוהו בכלי חרס וגבו
כנגד ההילקט וכלי חרס אינו מטמא מגבו וחוצ:%
 .‰„È˜Ó Â¯˘˜Â 13שהיא רחבה טפח:
 .Ú„ÈÏ ÈÓ‚· 14א תכנס בסדק הגיגית ובמסכת אהלות )פ''י( שנינו )דאי ( חילוק
בארובה שבתו ,הבית וטומאה מקצתה כנגד ארובה ומקצתה בתו ,הבית בי יש
בארובה פותח טפח לאי בארובה פותח טפח ואני לא יכולתי להבי בו ולהכי
נקט גמי שראוי למאכל בהמה ולא מיבטל ליה להיות קשר של קיימא דמנתק
כשיבש:
 .‡ÂÂ‡· 15בגיגית מלאה מי:
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פרק עשרים וארבעה שבת

אמר ליה :מתעסק בעלמא אנא.
1

הדרן עלך מי שהחשיך
וסליקא לה מסכת שבת

רש"י

 .˜ÒÚ˙Ó 1שלא לצור ,אלא לאיעסוקי בעלמא:
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ֲָ ,ע ָל .
ַה ְד ָר ֲע ָל ְַ ,מ ֶ@ ֶכת ַBָ Aתְ ,ו ַה ְדר ְ
ְַ Cע ֲָ Dע ָל ְַ ,מ ֶ@ ֶכת ַBָ Aתְ ,ו ַד ְע ֲָ ,ְ Dע ָל .
ָלא ִנ ְת ְנ ֵAי ִמ ַָ ,ְ Fמ ֶ@ ֶכת ַBָ Aתְ ,ו ָלא ִת ְת ְנ ִAי ִמ ָ, F
ָלא ְָ Bע ְל ָמא ָה ֵדי ְו ָלא ְָ Bע ְל ָמא ְדֵ Gתי) .שלש פעמי(

יְ ,יָי ֱאלֹ ֵהינֵ Lואלֹ ֵהי ֲאבֵ Hתינ L
ְי ִהי ָרצִ Hמ ְָ Iפ ֶנ ָ
ֵֶ Dְ Aהא ָ HDר ְת ָM ,א ָNנֵ LתנBָ Lעָ Hל ַה ֶOה,
ְ Lת ֵהא ִע ָNנָ Lלעָ Hל ַה ָBא.
ֲח ִני ָנא ַBר ַPָ Pאָ ,ר ִמי ַBר ַPָ Pאַ ,נ ְח ָמ ַBר ַPָ Pאֲ ,א ָחאי ַBר ַPָ Pא,
Bָ Qא ָמ ִרי ַBר ַPָ Pאַ ,ר ְפ ָר ַBר ַPָ Pאָ ,ר ִכיBַ Aר ַPָ Pא,
סְ Lר ָחב ַBר ַPָ PאCָ Q ,א ַBר ַPָ PאCָ ,רBַ Lר ַPָ Pא.
ַה ֲע ֶרב ָנא ְיָי ֱאלֹ ֵהינֶ Lאת ְִ Cב ֵרי תָ Hר ְת ָ,
ְִ Bפינְ L Lב ִפי ִפHRת ַע ְBֵ ,ָ Nית ִי ְָ Sר ֵאל,
ְו ִנ ְהֶיה Iָ TMנֲ Lא ַנ ְחנְ Lו ֶצ ֱא ָצ ֵאינְ Lו ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ְBֵ ,ָ Nית ִי ְָ Sר ֵאל
יְ Hד ֵעי ְֶ Aמ ְָ ,ולְ Hמ ֵדי ָ HDר ֶת ָ.,
עולָ ם ִהיא לִ י" )תהלי קיט,צח(.
" ֵמאֹיְ ַבי ְּת ַח ְ ּכ ֵמנִ י ִמ ְצ ֹו ֶת ָך ִ ּכי לְ ֹ
"יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים ְּב ֻח ֶ ּק ָ
בו ׁש" )ש,פ(.
יך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵא ֹ
עולָ ם ל ֹא ֶא ׁ ְש ַּכח ּפ ּק ּו ֶד ָ
יך ִּכי ָבם ִח ִּי ָיתנִ י" )ש,צג(.
"לְ ֹ
ִ
" ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶ ּק ָ
יך" )ש,יב(

ֵ Gמ ֵ Gמ ֵ Gמ ֶס ָלה ָו ֶעד.
יְ ,יָי ֱאלֹ ֵהינֵ Lואלֹ ֵהי ֲאבֵ Hתינ,L
מִ Hדי ֲא ַנ ְחנְ Lל ָפ ֶנ ָ
ְֶ Uַ Aמ ֶָ Dח ְל ֵקנִ Lמֵ Aְ HRבי ֵבית ַה ְִ Nד ָר,A
ְולֹא ְַ Sמ ֶָ Dח ְל ֵקנִ Lמֵ Aְ HRבי ְק ָרנHת;
ימי,
ימי ְו ֵה ַמ ְִ Tִ A
ֶGAנַ Lמ ְִ Tִ A
ימי ִל ְד ָב ִרי ְֵ Bט ִלי.
ְה ַמ ְִ Tִ A
ימי ְל ִד ְב ֵרי תָ Hרה ו ֵ
Gנַ Lמ ְִ Tִ A
ֲמ ִלי,
ְה ע ֵ
ֲמ ִלי ו ֵ
Gנ Lע ֵ
ֲמ ִלי ְו ֵאי ָנ ְמ ַק ְִ Bלי ָָ Sכר.
ְה ע ֵ
ֲמ ִלי ְ Lמ ַק ְִ Bלי ָָ Sכר ו ֵ
Gנ Lע ֵ
ָצי,
ְה ר ִ
ָצי ו ֵ
Gנ Lר ִ
ָצי ִל ְב ֵאר ַַ Aחת,
ְה ר ִ
ָצי ְל ַחֵRי ָהעָ Hל ַה ָBא ו ֵ
Gנ Lר ִ
ֱֶ Fֶ Aא ַמר )תהלי נה,כד(:
"וְ ַא ּ ָתה אֱ ל ִֹהים ּת ֹו ִר ֵדם לִ ְב ֵאר ׁ ַש ַחת,
יהם,
ַאנְ ׁ ֵשי ָד ִמים ּו ִמ ְר ָמה ל ֹא יֶחֱ צ ּו יְ ֵמ ֶ
וַ אֲ נִ י ֶא ְב ַטח ָּב ְך".

יְ ,יָי ֱאלֹ ַהי,
ְי ִהי ָרצִ Hמ ְָ Iפ ֶנ ָ
ְֲ Aֶ Aֵ Tע ַז ְר ִַ Dני ְל ַסֵַ Rמ ֶ@ ֶכת ַBָ Aת 
ֵַ Dַ Tע ְז ֵר ִני ְל ַה ְת ִחיל ַמ ֶ@ ְכתHת ְ Lס ָפ ִרי ֲא ֵח ִרי ְ Lל ַס ְָ Rמ,
ִל ְלמֹד ְ Lל ַל ֵNדִ ,ל ְAמֹר ְו ַל ֲעHSת ְ Lל ַקֵ R
ֶאת ָTל ְִ Cב ֵרי ְַ DלמLד ָ HDר ְת ֲָ QBְ ,ה ָבה.
ידי ֲח ָכ ִמי,
ְ LזכLת ָTל ַה ִַ Fָ Dאי ַואֲמָ Hר ִאי ְו ַת ְל ִמ ֵ
ֲַ Dעמֹד ִלי ְ Lל ַז ְר ִעי,
ֶֹIAא ָתמַ ALהָ HDרה ִמ ִPי ִ Lמ ִPי ַז ְר ִעי ְו ֶז ַרע ַז ְר ִעי ַעד עָ Hל.
ְו ִת ְת ַקֵBִ Rי:

" ְּב ִה ְת ַה ּ ֶל ְכ ָך ּ ַתנְ ֶחה א ָֹת ְךְּ ,ב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ִּת ׁ ְשמֹר ָעלֶ ָ
יך,
יח ָך" )משלי ו,כב(,
ש ֶ
וַ הֲ ִק ֹ
יצו ָת ִהיא ְת ִ ׂ
" ִ ּכי ִבי יִ ְר ּב ּו י ֶָמ ָ
יך וְ ֹיו ִסיפ ּו ְּל ָך ׁ ְש ֹנות ַח ִּיים" )ש ט,יא(,

בוד" )ש ג,ז(,
שמֹאולָ ּה ע ׁ ֶֹשר וְ ָכ ֹ
"א ֶֹר ְך י ִָמים ִּב ִ
ימינָ ּה ִּב ְ ׂ
לום" )תהלי כט,יא(.
"יְ הֹוָ ה עֹז לְ ַע ּמ ֹו יִ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמ ֹו ַב ּ ׁ ָש ֹ
ִי ְת ַCַ Vל ְו ִי ְת ַק ֵַ Aְ ACמַ Wר ָBא,
ְָ Bע ְל ָמא ְCהLא ָע ִתיד ְל ִא ְת ַח ָָ Cתא )ס"א ְל ַח ְDָ Cא(,
ְ Lלֲ Qחָיא ֵמ ַתָRא ְ Lלָ @ָ Qקא י ְַתהְ Hל ַחֵRי ָע ְל ָמא,
ְ Lל ִמ ְב ֵני ַק ְר ָDא ִCירֶ Aְ Lל ְ Lל ְַ Aכ ֵלל ֵה ְיכ ֵלַ Bְ Wג ָ,WL
ְ Lל ֶמ ְע ַקר ְָ Pל ָח ָנא Mנ ְכ ָרGה ֵמְ Qר ָעא,
ְו ַל ֲא ָת ָבא ְָ Pל ָח ָנא ִַ Aְ CמָRא ְלְ Qת ֵר,W
יק ֵר,W
ְוַי ְמ ִל ְיM ,ק ְד ָAא ְב ִר ְי ,הLא ְַ Bמ ְלכֵ Lתִ Wו ָ
יח[,W
ִיקרֵב ְמ ִֵ A
Mר ָקנֵ Wו ָ
] ְוי ְַצ ַמח ְ P
ְַ BחֵRיכְ L Hביֵ Hמיכְ L Hב ַחֵRי ְד ָכל ֵBית ִי ְָ Sר ֵאל,
ֲַ Bע ָג ָלא ִ Lב ְז ַמ ָק ִריב ְו ִא ְמרֵ G Lמ .
Lל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמָRא.
ְַ ,ל ָע ַל ְ
ַBה ְמ ָבר ְ
ְי ֵהא ְֵ Aמ Wר ָ
ַUא,
רHמ ְוי ְִתנ ֵ
ְַ ,וי ְִBַ Dַ Aח ְוי ְִת ָQPר ְוי ְִת ַ
י ְִת ָBר ְ
Mד ָAא ְב ִר ְי ,הוא.
ְוי ְִת ַה ַCר ְוי ְִת ַעֶIה ְוי ְִת ַה ַIל ְֵ AמCְ Wק ְ
ָתא,
ְAיר ָ
ְל ֵע ָIא ִמ ָTל )בעשי"ת ְל ֵע ָIא ְLל ֵע ָIא ִמ ָTל( ְִ Bר ָכ ָתא ו ִ
ֲמי ָר ְָ Bע ְל ָמא,
ֱמ ָתא ַCא ִ
ָ Bְ Aְ DMח ָתא ְו ֶנח ָ
Gמ .
ו ְִא ְמרֵ L
ידיה, H
ַָ Bנ  ,ו ְַעל ְַ Dל ִמ ֵ
ַעל ִי ְָ Sר ֵאל ,ו ְַעל ר ָ
ידיה, H
ו ְַעל ָTל ְַ Dל ִמידֵי ַת ְל ִמ ֵ
יAא( ָה ֵדי ,
Qתרָא ) ַק ִָ C
ו ְַעל ָTל ָמא ְָ Cע ְס ִקי ְBאַ Hרי ְָתא ִCי ְב ְ
ֲתר 
ֲתר ַוא ַ
ו ְִדי ְב ָכל א ַ
ַBה ִמ ְַ AמָRא,
Lלכָ Aְ Hל ָמא ר ָ
י ְֵהא ְלהְ H
ִיחי,
LמזHנָא ְרו ֵ
ֲרי ִכי ְ ,
ְחִRי א ִ
ֲמי  ,ו ַ
ִחָFא ,ו ְִח ְס ָCאְ ,ו ַרח ִ
ְQר ָעא,
ֳד אֲבLהCִ Hי ִב ְַ AמָRא ו ְ
Mר ָקנָא ִמ ק ָ
Lפ ְ
Gמ .
ו ְִא ְמרֵ L
ַBא ִמ ְַ AמָRא,
ְי ֵהא ְָ Aל ָמא ר ָ
יש גורסי:

יש גורסי:

ָבא
ְשיז ָ
ֶח ָמה ו ֵ
ִיLAעה ְונ ָ
טHבי ַחִRי ְושֹ ָָבע ו ָ
ְחִRי ִ
וַ
יחה ו ְַכ ָPרָה ְו ֶרוַח
הLס ִל ָ
LרפGLה ְLג Mא ְָ I
ָע ֵלינ Lו ְַעל ָTל ְ
ָאל,
Lל ָכל ַע HNי ְִSר ֵ
ְה ָָ Yלהָ ,לנְ L
וַ
ָאל,
י ְִSר ֵ
Gמ .
ו ְִא ְמרֵ L
רHמיו 
עֹ ֶSה ָAל) Hבעשי"ת ַה ָZלְ Bִ (Hמ ָ
ָאל,
ֲSה ָAלָ Hע ֵלינ Lו ְַעל ָTל י ְִSר ֵ
ֲמיו ַיע ֶ
הLא ְַ Bרח ָ
Gמ .
ו ְִא ְמרֵ L
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מקורי הנוסח

שימוש בהערות:
א .מטרת ההערות היא להראות את מקורות שינויי הנוסח.
ב .אמנם הערותינו מדויקות ,אך כיון שאין מטרתנו להעמיד דפוס מדעי ,אין לסמוך על הערותינו כהשוואה מדויקת בין כתבי
היד.
ג .זו הסיבה שההערות מתייחסות רק לשינויים שנעשו מדפוס וילנא.
ד .ישנם מקרים בהם כל כתבי היד שבידינו שונים מהגרסא בדפוס וילנא ,אך בניהם ישנם שינויי נוסחאות .במקרים כאלו
ציינו את כתבי היד השייכים לנוסחה אותה בחרנו .לפיכך אין להסיק מכך שכתב יד שאינו מצוין – שגרסתו היא כגרסת
הדפוס.
ה .פעמים שאחד מכתבי היד מהווה סייעתא לנוסחה אותה בחרנו ,אך ישנו שינוי קל בינו לנוסחה אותה בחרנו .את שינוי זה
ציינו על ידי סוגריים.

רשימת ר"ת בהערות על מסכת זו או אחרות
אור זרוע
או"ז
דקדוקי סופרי
ד"ס
הגהות הגר"א
הגר"א
עו"ה
הגהות וציוני של "ש"ס עוז והדר"
בכמה מהדורות
הלכות גדולות
בה"ג
ילקוט שמעוני
יל"ש
מחזור ויטרי
מ"ו
מסורת הש"ס
מ "ה
סדר רב עמר גאו
רע"ג
סידור רש"י
סרש"י
ספר האורה של רש"י
האורה
ספר האשכול
סה"א
ספר העיטור
סה"ע
עי יעקב
ע"י
שאילתות דרב אחאי
שדר"א
תוספות
תוס'
תלמוד ירושלמי
ת "י

כתבי היד ,קטעי גניזה והדפוסי על מסכת זו:
כי"א  כתב יד אוקספורד Opp. Add. fol. 23
כיא"ב  כתב יד אוקספורד Bodl. heb. d. 63 (2826) 25/27
כיא"ג  כתב יד אוקספורד Bodl. heb. d. 45 (2674) 24-31
כיא"ד  כתב יד אוקספורד Bodl. heb. c. 27 (2835) 10-15
כי"ב  כתב יד בולוגנה Bologna - Archivio di Stato Fr. ebr.
183

כי"ו  כתב יד וטיק 108
כיו"ב  כתב יד וטיק 127
כיו"ג  כתב יד וטיק 487
כי"מ  כתב יד מינכ 95
כימ"ג כתב יד מוסקבה גינזבורג 13371338
כי"ק  כתב יד קמבריג' T-S F2 (2) 13
כיק"א  כתב יד קמבריג' T-S NS 329.192
כיק"ב  כתב יד קמבריג' T-S NS 329.958
כיק"ג  כתב יד קמבריג' T-S F2 (2) 3
כיק"ד  כתב יד קמבריג' T-S F2 (2) 75
כיק"ה  כתב יד קמבריג' T-S F2 (2) 2
כיק"ו  כתב יד קמבריג' T-S NS 329.887
כיק"ז  כתב יד קמבריג' T-S F2 (2) 54
כיק"ח  כתב יד קמבריג' T-S F2 (2) 18
כיק"ט  כתב יד קמבריג' T-S F1 (1) 20
כיי"ש  כתב יד סאו ד'אורזיי  2027 ,2023
כינ"א  כתב יד ניו יורק NY - JTS ENA 2990
כינ"ב  כתב יד ניו יורק NY - JTS ENA 606.1
כימ"פ  כתב יד משנה פארמה
כימ"ק  כתב יד משנה קאופמ
דפ"ק  דפוס משניות רמב" הרב קאפח
דפ"ש  דפוס שונצינו
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פרק א
א הב"ח; כי"א; כיו"ב; כי"מ; כינ"ב; כיק"ה
)יציאת(.
ב הב"ח; כי"א; כיו"ב )ארבע(; כי"מ )שתים
שהן ארבע(; כינ"ב; כיק"ה.
ג רש"י; כיו"ב; כי"מ; כינ"ב; כיק"ה.
ד עו"ה; כיו"ב; כי"מ; כינ"ב; כיק"ה.
ה כיו"ב; כי"מ; כינ"ב; כיק"ה.
ו עו"ה; רש"י; כיו"ב; כי"מ.
ז עו"ה; כיו"ב; כי"מ.
ח עו"ה; כיו"ב; כי"מ.
ט כיו"ב; כי"מ.
י כיו"ב; כי"מ.
יא עו"ה )דק"ס(; כי"מ.
יב הב"ח; כיו"ב; כי"מ.
יג הב"ח; כיו"ב; כי"מ.
יד כיו"ב; כי"מ )שנויי דלאו שנויא(.
טו כיו"ב )ואי לאו גברא רבה הוא
כסיפתיה(; כי"מ.
טז כי"א; כיו"ב.
יז רש"י; כיו"ב; כי"מ )אלא דמהדר(.
יח כיו"ב; כי"מ; כיק"א.
יט כיו"ב; כיק"א )ואילא(.
כ עו"ה; כיו"ב; כי"מ; כיק"א.
כא כי"א; כי"מ )דלא(; )וכן לקמן(.
כב כיו"ב; כי"מ.
כג כי"א )פשטה ליה(; כיו"ב )פשי' ליה(;
כי"מ.
כד כיו"ב; כי"מ.
כה כיו"ב; כי"מ.
כו כי"א; כי"מ.
כז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
כח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
כט כי"א; כיו"ב )שקיבלה(; כי"מ
)בטרסקיל(.
ל רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
לא עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
לב עו"ה; ד"ס; כי"א )אלעאי(; כיו"ב )וא"ר
אילעאי(; כי"מ.
לג עו"ה; ד"ס; כי"מ.
לד רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
לה עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
לו רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
לז עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
לח ד"ס; כיו"ב )ניח(; כי"מ.
לט עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
מ רש"י; כי"א; כי"מ.
מא כי"א; כי"מ.
מב הב"ח )המפנה חפציו(; כי"א; כיו"ב
)המפנ' חפציו(; כי"מ )המפנה כלים(.
מג הב"ח; כי"א; כיו"ב )ואחד המושיט(.
מד ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
מה רש"י; ד"ס; כי"א; כי"מ.
מו כי"א; כי"מ.
מז כי"א.
מח ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
מט ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
נ כי"א.
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נא רש"י; כי"א; כיו"ב.
נב כי"א.
נג כי"א; כיו"ב )אינ'(; כי"מ.
נד הב"ח; כיו"ב.
נה כי"א; כיו"ב; כי"מ.
נו כיו"ב; כי"מ.
נז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
נח רש"י; כי"א; כיא"ג; כיו"ב וכי"מ
)העמודי'(.
נט כיא"ג )ודוקא(; כיק"ב; כיו"ב )דווקא(;
כי"מ.
ס כיא"ג; כיק"ב; כיו"ב.
סא עו"ה; כי"א; כיא"ג; כיק"ב; כיו"ב;
כי"מ.
סב כי"א; כיו"ב; כי"מ.
סג כי"א; כיו"ב )הוא(; כי"מ.
סד ד"ס; כי"מ.
סה כי"א; כי"מ.
סו כי"א; כיו"ב.
סז כי"א; כיו"ב.
סח ד"ס; כי"מ.
סט כי"א; כיו"ב.
ע עו"ה; כיו"ב; כי"מ.
עא עו"ה )ושאני(; כי"ו; כי"מ.
עב ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
עג ר"ח; רי"ף; כי"א; כיא"ג; כיו"ב.
עד כי"א; כיו"ב; כי"מ.
עה כי"א; כי"מ.
עו כי"א; כיו"ב.
עז כי"א; כיו"ב.
עח כיו"ב; כי"מ )אסקופה(.
עט כי"מ.
פ כי"א; כיא"ג )אסקופה(; כיו"ב )איסקופ'(;
כי"מ )אסקופה(
פא כי"א; כיא"ג )אסקופה(; כיו"ב
)איסקופ'(; כי"מ )אסקופה(
פב כי"א; כיא"ג; כיו"ב; כי"מ )מדרבנן(.
פג כי"א; כיו"ב; כי"מ )אסקופה(.
פד כיו"ב.
פה כיו"ב.
פו ד"ס; כי"א; כי"מ.
פז כי"א; כיו"ב.
פח עו"ה; ד"ס; כי"א.
פט כי"א.
צ מ"ה; רש"י; כי"מ; כימ"פ )בקריית שמע(;
כימ"ק )לקריית שמע(.
צא כי"א; כיו"ב; כי"מ.
צב ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
צג כי"א; כיא"ג; כיו"ב )חגורתו(; כי"מ.
צד עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
צה כי"א; כי"מ.
צו כי"א; כיא"ג; כי"מ )זמן תפלה(; כיק"ו
)תפילה היא(.
צז עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
צח כי"א; כיו"ב.
צט כי"א; כיו"ב; כי"מ.
ק כי"א; כיא"ג; כי"מ; כיק"ו.
קא כי"א; כיו"ב )ור' יונה(; כי"מ.
קב כי"א; כיא"ג; כיו"ב; כיק"ו.

קג כי"א; כיא"ג; כיו"ב; כי"מ )הא דלא
עסיקי ואתו בדינא הא דעסיקי ואתו בדינא(;
כיק"ו.
קד כי"א; כיא"ג; כיו"ב; כי"מ )הא דלא
עסיקי ואתו בדינא הא דעסיקי ואתו בדינא(;
כיק"ו.
קה ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קו כי"א; כיא"ג; כיו"ב; כי"מ.
קז כי"א.
קח רש"י; כי"מ.
קט כיו"ב; כי"מ; וכן בפסחים יב.:
קי כיו"ב; כי"מ; וכן בפסחים יב.:
קיא כיו"ב; כי"מ; וכן בפסחים יב.:
קיב כי"א; כיא"ג.
קיג כי"א; כי"מ.
קיד כי"א; כיא"ג; כיו"ב; כי"מ.
קטו ד"ס; כי"א; כי"מ.
קטז כיו"ב.
קיז כי"א וכיא"ג )דבאעי רבינא(; כיו"ב.
קיח עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב )הכסא
]ד[זוהמיא(; כי"מ.
קיט עו"ה; רש"י; כיו"ב; כי"מ.
קכ כיו"ב; כי"מ.
קכא כי"ק.
קכב כי"א; כיו"ב; כי"מ; כי"ק.
קכג כי"א; כיו"ב; כי"מ )מאי קראה שנ'(;
כי"ק.
קכד עו"ה )מאי קרובה ומאי מצער(; ד"ס;
כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קכה עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קכו כי"א; כיו"ב )א"ר(; כי"מ.
קכז כי"א; כיו"ב )חמישים(; כי"מ; כי"ק.
קכח כי"א; כיו"ב; כי"מ; כי"ק.
קכט עו"ה; ד"ס; כי"מ.
קל כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קלא כי"א; כיו"ב; כי"מ; כי"ק.
קלב עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קלג עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קלד עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קלה כי"א; כיו"ב; כי"מ; כי"ק; דפ"ו.
קלו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קלז עו"ה )אבל לא מוחק(; ד"ס; כי"א;
כיו"ב; כי"מ.
קלח כי"מ.
קלט כי"מ.
קמ כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קמא כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קמב כי"א; כי"מ.
קמג עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
קמד עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קמה עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קמו כי"א; כיו"ב )לה(; כי"מ.
קמז כי"א )תאנא(; כיו"ב; כי"מ )תנא כדבי(;
דפ"ש )תנ'(.
קמח רש"י; כיו"ב; כי"מ.
קמט עו"ה; כי"א.
קנ עו"ה; ד"ס; כי"א; דפ"ש.
קנא עו"ה; כי"מ.
קנב עו"ה; רי"ף; רא"ש; ראבי"ה; כי"א.
קנג כיו"ב; כי"מ )א"ר אבין אמר רב(.
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קנד עו"ה )בשם הרי"ף(; כי"א; כיו"ב; וכן
לקמן.
קנה כי"א; כיו"ב )זה על זה(; כי"מ.
קנו עו"ה; ד"ס; רי"ף; רא"ש; כי"א; כיו"ב;
כי"מ.
קנז ד"ס; רי"ף; רא"ש; רש"י; כי"א; כיו"ב;
כי"מ.
קנח עו"ה )"היו" ליתא בכת"י ובתוספתא(;
כי"א; כיו"ב )תינוקת של רבן( כי"מ
)תינוקות של בית רבן מה(.
קנט כי"א; כי"מ.
קס רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
קסא כי"א )גבנה(; כיו"ב; כי"מ.
קסב כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסג כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסד כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסה כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסז עו"ה; ד"ס; רי"ף; רא"ש; כי"א; כיו"ב;
כי"מ.
קסח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסט ד"ס; רי"ף; רא"ש; כי"א; כיו"ב; כי"מ
קע כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קעא כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
קעב כיו"ב וכי"מ )והא"ר( ;וכך בדף קנב.
ובברכות יח.:
קעג כי"א.
קעד רש"י; כי"א.
קעה כי"מ; וכן במשנה שבמשניות.
קעו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קעז כיו"ב; כי"מ )השותה(.
קעח כיו"ב; כי"מ.
קעט כיו"ב )אמ'(; כי"מ.
קפ כיו"ב; כי"מ.
קפא כי"א )צרדה(; כיו"ב; כי"מ.
קפב כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קפג כיו"ב; כי"מ.
קפד ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קפה כי"א; כיו"ב )חייב'(; כי"מ; דפ"ש
)חיי'(.
קפו רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש
)האשפו'(.
קפז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קפח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קפט כי"א )התם הא...דרבוואתא בהדייהו(;
כיו"ב )דרברבת' והאיכ'(; כי"מ.
קצ רש"י; כי"א; כיו"ב.
קצא כי"א )צרדה(; כיו"ב; כי"מ.
קצב כי"א; כיו"ב )בה בחנות(; כי"מ.
קצג מ"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קצד כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קצה כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קצו כי"א.
קצז מ"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קצח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קצט כי"א; כי"מ.
ר כי"א; כיו"ב.
רא כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רב עו"ה; רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רג כי"א; כיו"ב; כי"מ.
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רד כי"א; כי"מ.
רה רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רז כיו"ב )טמאוה(; כי"מ.
רח כיו"ב; כי"מ.
רט כי"מ.
רי כיו"ב; כי"מ.
ריא כי"א; כיו"ב; כי"מ.
ריב כיו"ב )וסחטו(; כי"מ.
ריג ד"ס )בשם כי"א  -לנו חסר הכת"י בדף
זה(; רש"י בדפ"ו; כיו"ב.
ריד כיו"ב; כי"מ.
רטו כיו"ב; כי"מ.
רטז מ"ה; ד"ס; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
ריז כיו"ב; כי"מ.
ריח כיו"ב )בר יהודה התם(; כי"מ.
ריט כיו"ב; כי"מ.
רכ כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רכא כיו"ב; כי"מ.
רכב כיו"ב.
רכג כיו"ב; כי"מ.
רכד כיו"ב; כי"מ.
רכה כיו"ב; כי"מ.
רכו רש"י; כיו"ב; כי"מ.
רכז כיו"ב.
רכח כיו"ב; כי"מ.
רכט כיו"ב; כי"מ.
רל כי"מ.
רלא כיו"ב; כי"מ.
רלב כיו"ב; כי"מ.
רלג כיו"ב; כי"מ )ליגזר(.
רלד כיו"ב.
רלה כיו"ב; כי"מ.
רלו מ"ה; כיו"ב; כי"מ.
רלז מ"ה; כי"מ.
רלח כי"א; כי"מ.
רלט ד"ס; כי"א; כי"מ.
רמ כי"א; כי"מ.
רמא כי"א; כי"מ.
רמב עו"ה; כי"א; וכן בפסחים.
רמג כי"א; כי"מ; כיק"ה; דפ"ש; דפ"ו.
רמד כי"א; כי"מ.
רמה כי"א )לגוי(; כי"מ; דפ"ש.
רמו כי"א; כי"מ.
רמז כי"א; דפ"ש.
רמח כי"א; כי"מ; דפ"ש.
רמט ד"ס )בשם הרא"ש(; כי"א; כי"מ.
רנ ד"ס )בשם הרא"ש(; כי"א; כי"מ.
רנא כי"א; כי"מ ;דפ"ש.
רנב כי"א; כי"מ; דפ"ש )ערב(.
רנג עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רנד כי"א; כיו"ב; כי"מ )גויים(; דפ"ש.
רנה ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רנו מ"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ )אסי ב"ר(.
רנז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רנח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רנט כי"א; כיו"ב.
רס כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רסא כי"א; כיו"ב; כי"מ.

רסב עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ )חנה
במחוסרין( ; דפ"ש.
רסג כי"א.
רסד ד"ס; כי"מ.
רסה כי"א; כי"מ.
רסו כיו"ב; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
רסז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רסח כי"א; כי"מ.
רסט כי"א.
רע ד"ס; כי"א; כיו"ב.
רעא כיו"ב ;כי"מ.
רעב רש"י )תני ר'(; כי"א )תאני ר'(; כיו"ב.
רעג כי"א; כיו"ב )אר' יצחק(; כי"מ.
רעד כי"א; כי"מ.
רעה כי"א; כי"מ.
רעו ד"ס; כי"א; כיו"ב.
רעז עו"ה; ד"ס; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
רעח כי"א; כיו"ב )גירעיני נתנן(; כי"מ;
דפ"ש )ונתנן(.

פרק ב
א כי"מ כימ"פ; כימ"ק.
ב ד"ס; כיו"ב; כי"מ.
ג כי"א; כי"מ.
ד כי"א; כיו"ב.
ה כי"א; כיו"ב; כי"מ.
ו כי"מ.
ז כי"א; כי"מ.
ח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
ט עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
י עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
יא כי"א; כיו"ב; כי"מ.
יב ד"ס; כי"א.
יג כי"א; כיו"ב; כי"מ.
יד כי"א; כיו"ב; כי"מ.
טו עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
טז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
יז כי"א.
יח כי"מ.
יט כי"א.
כ כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
כא כי"א; כי"מ.
כב כי"א; כיו"ב.
כג כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
כד כי"א; כיו"ב; דפ"ש.
כה כי"א )טעמיהו(; כיו"ב; כי"מ.
כו כי"א )טעמיהו(; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
כז כי"א; כיו"ב.
כח כי"א; כיו"ב )כדברי שמאי(; כי"מ
)עושה כדברי ב"ש(.
כט כי"א; כיו"ב; כי"מ.
ל עו"ה )בשם דק"ס(; כי"א; כי"מ )חשוב
הוא צריך אע"ג דאיכא מדורה(.
לא כיו"ב; כי"מ.
לב כי"א; כיו"ב; כי"מ )הטעון(.
לג כיו"ב; כי"מ.
לד כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש; וכן בחגיגה.
לה עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
לו כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
לז עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
לח עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
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לט כי"א.
מ כי"א; דפ"ש )בקרמ'(.
מא כי"מ.
מב כי"א; כיו"ב; כי"מ.
מג כי"א; כיו"ב.
מד כי"א; כיו"ב; כי"מ )מטילין(.
מה כי"א; כיו"ב )ומדליק(; כי"מ.
מו כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
מז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
מח כיו"ב )אכחושי'(; כי"מ.
מט כי"א; כיו"ב.
נ כי"א; כיו"ב; כי"מ )דקמבזי מצוה ממצוה
קמדליק(.
נא גר"א; עו"ה; כי"א; כיו"ב.
נב עו"ה; כיו"ב )כנגד?ו\ן?(; כי"מ.
נג עו"ה; כי"א )עליהם(; כיו"ב.
נד עו"ה; כי"א; כיו"ב; דפ"ש )רב'(.
נה כי"א; כי"מ.
נו כי"א; כיו"ב.
נז עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
נח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
נט רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
ס כי"א; כיו"ב )לא(; כי"מ.
סא כי"א; כיו"ב; כי"מ.
סב כי"א; כיו"ב; כי"מ.
סג עו"ה; כי"א; כיו"ב.
סד כי"א )נפיש נהוריה(; כיו"ב )משיך
נהור'(; כי"מ )נפיש נהוריה(; דפ"ש.
סה כי"א.
סו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
סז כי"א; כיו"ב; כי"מ )היכי מברך(; וכן
בסוכה מו.
סח כי"א )מדליק(; כיו"ב; כי"מ )מדליק(.
סט כי"א )ורואה(; כיו"ב; כי"מ )ורואה(.
ע כיו"ב.
עא כיו"ב.
עב עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
עג מ"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
עד מ"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
עה רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
עו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
עז עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
עח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
עט כי"א; כיו"ב )לחשדה(; כי"מ.
פ ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ )כתוב -
ויאמרו(.
פא כי"א; כיו"ב; כי"מ.
פב רש"י; כי"א; כיו"ב )במדורה(; כי"מ.
פג כי"ו; כי"מ )משום תדיר(.
פד כי"א; כיו"ב; כי"מ.
פה בה"ג; ר"ח; רי"ף; רא"ש; מאירי; מנורת
המאור הקדמון; כי"א; כיו"ב.
פו כי"א; כיו"ב )דבי אבין(; כי"מ.
פז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
פח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
פט כי"א; כיו"ב; כי"מ )ומדלקא(; דפ"ש.
צ רש"י; כי"א; כיו"ב.
צא רש"י; כי"א; כיו"ב )לאקד'(; כי"מ.
צב עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
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צג עו"ה; כי"א; כיו"ב )לבי'(; כי"מ )לבי
רבא(.
צד עו"ה; כי"א; כיו"ב )לארזכ'(; כי"מ.
צה עו"ה )ליה כתפלה(; כי"א )בתפלה(;
כיו"ב )כתפיל'(; כי"מ.
צו כי"א; כיו"ב )תפיל'(; כי"מ.
צז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
צח כי"א; כיו"ב; כי"מ.
צט כיו"ב; כי"מ.
ק עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ )וחמשי(.
קא כיו"ב; כי"מ.
קב כי"א; כי"מ.
קג כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קד עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קה עו"ה; כי"א.
קו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קז רש"י; עו"ה; כי"א; כיו"ב.
קח עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קט כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קי כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קיא כי"א )פנקעכ'ס(; כיו"ב; כי"מ.
קיב כי"מ.
קיג כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קיד כי"א )בעטרן וכו'(; כיו"ב )אין מדליקין
מאי(; כי"מ.
קטו כי"א; כיו"ב; כי"מ )חסדא אמר רב(.
קטז כי"א; כיו"ב; כי"מ )חנין(.
קיז כי"א; כי"מ; ד"ש.
קיח כי"א; כיו"ב )בה(; כי"מ )ורוח בהן(.
קיט ד"ס; הב"ח; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קכ ד"ס; כי"א; כי"מ.
קכא רש"י; כי"א )אי זהו(; כיו"ב )איזוהי(;
כי"מ; דפ"ש.
קכב ד"ס; כי"א; כי"ו.
קכג כי"א.
קכדכי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ז.
קכה רש"י; כי"א; כיו"ב; כיק"ז.
קכו רש"י; כי"א; כיו"ב; כיק"ז )מסולמה(.
קכז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קכח עו"ה; כי"א; כי"מ.
קכט עו"ה; כי"א; כי"מ; כיק"ז.
קל כי"א )דתאנא(; כי"מ.
קלא מ"ה; כי"א; כי"מ.
קלב כי"א; כיו"ב.
קלג כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קלד כי"א.
קלה כי"א.
קלו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קלז כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קלח כי"א )דתאנא(; כיו"ב )דתנ'(; כי"מ;
כיק"ז.
קלט רש"י; עו"ה; כי"א; כיו"ב )דאמר רב
פפא(; כי"מ )ורב פפא(; דפ"ש )דאמר רב
פפא(.
קמ כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ז.
קמא עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ז.
קמב כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ז.
קמג כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ז )מי שישלק(.
קמד כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ז.
קמה כי"א.

קמו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קמז ד"ס; כי"א; כי"מ.
קמח רש"י; כי"א.
קמט כי"א.
קנ ד"ס; כי"א )שמיטמא(; כיו"ב; כי"מ.
קנא ד"ס; כי"א.
קנב עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קנג כי"א.
קנד כי"א; כיו"ב )אילעאי(; כי"מ.
קנה כי"א וכיו"ב )הכירו בו(; כי"מ.
קנו עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קנז כי"מ.
קנח כיו"ב; כי"מ.
קנט כי"א; כיו"ב )טעמ'(; כיק"ז )טע'(;
דפ"ש )טעמ'( .
קס רש"י; כי"א; כי"מ.
קסא כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסב רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסג רש"י )בארמיתא(; כיו"ב)בארמי'(;
כי"מ.
קסד כי"א; כי"מ; דפ"ש.
קסה עו"ה; רש"י )עליהן(; כי"א; כיו"ב;
כי"מ.
קסו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסז הב"ח; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסח הב"ח; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קסט כיו"ב; כי"מ.
קע עו"ה )העיר שנוסף בכת"י "ולא מידי"(;
כי"א; כיו"ב )אפסיק ולא מידי(; כי"מ )קא
מפסיק ולא מידי(.
קעא כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קעב כי"א; כיו"ב וכי"מ )להו(.
קעג כי"א.
קעד עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב.
קעה כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קעו כי"מ; דפ"ש.
קעז כי"מ.
קעח כי"א; כיו"ב )עסיק'(; כי"מ )עסקינן(;
דפ"ש )עסקי'(.
קעט רש"י; כי"א; כיו"ב )שאל שאילת(;
כי"מ.
קפ כי"א.
קפא עו"ה; כי"א; כי"מ; דפ"ש.
קפב כי"א.
קפג כי"א; כי"מ.
קפד כי"א; כי"מ.
קפה כי"א; כי"מ.
קפו עו"ה; כי"א.
קפז כי"א.
קפח כי"א; כי"מ.
קפט כי"מ.
קצ כי"א.
קצא כי"א.
קצב רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קצג רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קצד כיו"ב; כי"מ.
קצה כי"א; כי"מ.
קצו רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
קצז מ"ה; כי"א; כיו"ב.
קצח כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
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קצט כי"א; כיו"ב; כי"מ.
ר כי"א; כי"מ )בתלמידיה(; דפ"ש
)בתלמי'(.
רא כיו"ב; כי"מ.
רב כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רג כי"א; כיו"ב )שויה ממזיר'(; כיק"ח.
רד כיו"ב )הכתיב(; כי"מ.
רה כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ח.
רו כיו"ב; כי"מ.
רז כי"א; דפ"ש.
רח כיו"ב; כי"מ.
רט כי"א; כי"מ; כיק"ח.
רי עו"ה; כי"א )יושב וחופף(; כי"מ )הילל(;
כיק"ח.
ריא כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ח.
ריב כי"א; כיק"ח.
ריג כי"א; כיו"ב; כיק"ח.
ריד כי"א; כיו"ב; כיק"ח.
רטו כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ח; דפ"ש.
רטז כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ח; דפ"ש
)שוב(.
ריז כי"א; כיו"ב; כי"מ )שוב(; כיק"ח; דפ"ש
)שוב(.
ריח כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ח )הכנס><(;
דפ"ש )ב"ה(.
ריט כי"א; כיו"ב )סופר(; כי"מ.
רכ כי"א; כיו"ב )אמ' פרשוהו(; כי"מ
)פרשיהו(; כיק"ח )>< פרשהו לי(.
רכא כי"א; כיו"ב )ופרש(; כי"מ )פירש(;
כיק"ח )פרשו(.
רכב כי"א; כי"מ.
רכג כי"א; כי"מ ודפ"ש )א"ל(.
רכד כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ח; דפ"ש.
רכה כי"א; כיו"ב וכי"מ ודפ"ש )א"ל(`.
רכו כי"א; כיו"ב וכי"מ )לפני מלך(; כיק"ח.
רכז כיו"ב וכי"מ ודפ"ש )א"ל(.
רכח כי"א )ישראל כך ומתוך אהבתו
שאהבתן כתוב בהן(; כיו"ב )וכת' בהן(;
כי"מ )כתיב בהן(; כיק"ח )בכורי כתוב
בהן(.
רכט כי"א; כיו"ב; כיק"ח.
רל כיו"ב; כי"מ; כיק"ח.
רלא עו"ה; כי"א; דפ"ש )קירבתנו(.
רלב כי"א; כי"מ.
רלג מ"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רלד כי"א; כיו"ב; כי"מ )אנא אמינא(.
רלה כי"א; כיו"ב; כי"מ )ואת אמרת(.
רלו ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רלז עו"ה; ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רלח כי"א; כיו"ב.
רלט ד"ס; כיו"ב.
רמ ד"ס; כי"א; כיו"ב.
רמא רש"י; כי"א; כיו"ב )בפתילת(; כי"מ.
רמב רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רמג כי"א; כיו"ב )דאזלא ביה גוי(; כי"מ;
דפ"ש )דיתיב ביה גוי(.
רמד כי"א; כיו"ב; כי"מ )גו(; דפ"ש.
רמה כי"א; כיא"ב )ויאמר עו><(; כיו"ב;
כי"מ )ואומר עושין(; כיק"ט.

רמו כי"א )ואם תימצא לומר(; כיא"ב; כיו"ב
)ואם תאמ'(; כי"מ )]ת"ל[(.
רמז רש"י )דקלי(; כי"א; כיו"ב; כי"מ
)דקלי(; כיק"ט.
רמח רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ; כיק"ט.
רמט כי"א; כיו"ב )מר שח מצ כופר(; כי"מ.
רנ עו"ה; כי"א.
רנא כי"א; כי"מ.
רנב כי"א; כי"מ )ארונא(.
רנג כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רנד כי"א; כיו"ב; כי"מ )כי שמענו כי.(...
רנה ד"ס; כי"א; כיו"ב.
רנו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רנז עו"ה; ד"ס; כי"א.
רנח כיו"ב; כי"מ.
רנט כיו"ב; כי"מ.
רס כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רסא כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
רסב כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
רסג כי"א )ובשמטין(; כיו"ב.
רסד כי"א; כי"מ.
רסה כי"א; כיו"ב )פצועו'(; כי"מ )פציעות(.
רסו כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רסז עו"ה; כי"א; כיו"ב.
רסח כי"מ.
רסט כי"א; כיו"ב )עניה'(; כי"מ.
רע עו"ה; כיו"ב; כי"מ.
רעא כי"א; כיו"ב; כי"מ )דאיתחזיק(; וכך
נראה מרש"י.
רעב כי"א; כיו"ב; כי"מ )אלמלא(; דפ"ש
)אילמל'(.
רעג כי"א; כיו"ב.
רעד ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רעה ד"ס; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רעו כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
רעז ד"ס; רי"ף; רא"ש; עיתים; עיטור; כי"א;
כיו"ב; כי"מ.
רעח ד"ס; כי"א; כיו"ב.
רעט כי"א )אלא הלכה כר' יוסי לענין תרומה
למאי הלכתא(; כיו"ב; כי"מ.
רפ כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רפא הב"ח; כי"א; כי"מ.
רפב כי"א; כיו"ב; כי"מ )שמשא(.
רפג רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רפד כי"א.
רפה כי"א; כיו"ב.
רפו רש"י; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רפז כי"א; כיו"ב; כי"מ )בר יהודה(.
רפח עו"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ.
רפט מ"ה; כי"א; כיו"ב; כי"מ; דפ"ש.
רצ כי"א; כ"מ )שיפורא חצוצרות' חצוצרות'
שיפור'(; וכן בסוכה לד.
רצא כי"א; כי"מ; וכן בסוכה לד.
רצב כי"א; כיו"ב; כי"מ; וכן בסוכה לד.

פרק ג
א כי"א; כי"מ.
ב כי"א; כי"מ.
ג כי"א.
ד כי"א.
ה כי"א; כי"מ.

ו עו"ה; כי"א; כי"מ.
ז רא"ש; או"ז; כי"א; כי"מ.
ח עו"ה; כי"א; כי"מ.
ט עו"ה; כי"א; כי"מ; דפ"ש.
י כי"א; כי"מ.
יא כי"א; כי"מ; דפ"ש.
יב עו"ה; כי"א; כי"מ.
יג עו"ה; ד"ס; כי"א.
יד עו"ה; ד"ס; כי"א.
טו עו"ה; ד"ס; כי"א.
טז כי"מ.
יז עו"ה; כי"א.
יח ד"ס; כי"א; כי"מ.
יט כי"א; כי"מ; וכן משמע מרש"י וכן משמע
מהרי"ף.
כ כי"א.
כא כי"מ.
כב כי"מ.
כג עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
כד ד"ס; כי"א; כי"מ.
כה ד"ס; כי"א; כי"מ.
כו מ"ה; כי"א; דפ"ש.
כז עו"ה; כי"א; כי"מ.
כח כי"א; כי"מ.
כט רש"י; כי"א; כי"מ.
ל כי"א.
לא עו"ה; כי"א; כי"מ.
לב עו"ה; כי"א; כי"מ.
לג כי"מ.
לד כי"מ.
לה כי"א.
לו כי"א; כי"מ.
לז כי"א; כי"מ.
לח ד"ס; כי"א; )כי"מ שניהם "ואמר"(.
לט עו"ה; כי"א; כי"מ.
מ עו"ה; כי"א.
מא כי"א; כי"מ; דפ"ש.
מב כי"א )כדי שיחמו(; כי"מ.
מג כי"א.
מדכי"א; כי"מ.
מה כי"א; כי"מ.
מו עו"ה; כי"א.
מז עו"ה; כי"א.
מח עו"ה; כי"א; כי"מ.
מט כי"מ )נתנוהו(; כימ"פ; כימ"ק.
נ כי"א; כי"מ.
נא ד"ס; כי"א; כי"מ.
נב כי"מ.
נג כי"א.
נד כי"א; כי"מ.
נה כי"א; ד"ס וכי"מ )אומר(.
נו כי"א; כי"ו.
נז עו"ה; כי"א.
נח עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
נט כי"א.
ס כי"א; כי"מ.
סא עו"ה; כי"א.
סב עו"ה; כי"א.
סג כי"א.
סד עו"ה; כי"א; כי"מ.
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סה עו"ה; כי"א; כי"מ; ספר האורה.
סו עו"ה; כי"א; כי"מ.
סז עו"ה; כי"א.
סח עו"ה; כי"א; כי"מ.
סט מ"ה; עו"ה; כי"א.
ע כי"מ.
עא כי"א.
עב כי"א.
עג כי"א.
עד כי"מ.
עה כי"א.
עו כי"א; כי"מ.
עז עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
עח ד"ס; כי"א; כי"מ.
עט עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
פ עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
פא עו"ה; ד"ס; כי"א.
פב כי"א; ר"ח )רחבה(.
פג כי"א.
פד כי"א; כי"מ.
פה כי"א; דפ"ש.
פו כי"א; כי"מ.
פז כי"א; כי"מ.
פח ד"ס; כי"א.
פט כי"א; כי"מ.
צ כי"א; כי"מ )כלכלה(.

פרק ד
א כי"א.
ב כי"א; כי"ו; כי"מ.
ג כי"א; כי"ו; כי"מ.
ד כי"א; כי"ו; כי"מ.
ה כי"א; כי"ו; כי"מ )שעשאה בית יד(.
ו עו"ה; ד"ס; כי"א.
ז מ"ה; כי"ו; כימ"פ וכימ"ק )ובנעורת
שלפשתן ובנסורת שלחרשים(.
ח כי"א; כי"ו; כי"מ.
ט עו"ה; ד"ס; כי"א )מלכות יון הרשעה
שמד(; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
י כי"א; כי"מ; דפ"ש.
יא כי"א; כי"ו.
יב עו"ה; ד"ס; כי"א.
יג כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
יד כי"א; כי"ו; כי"מ.
טו כי"א; כי"ו )אם(.
טז כי"א; כי"ו; כי"מ.
יז כי"מ.
יח עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יט עו"ה; כי"א.
כ כי"א; דפ"ש.
כא עו"ה; כי"א.
כב כי"א; כי"מ.
כג כי"מ.
כד כי"מ.
כה עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
כו כי"א; כי"ו; כי"מ.
כז כי"א; כי"ו; כי"מ.
כח ד"ס; כי"א.
כט ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ל עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
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נז כי"א; כי"מ.
נח כי"א; כי"ו; כי"מ.
נט מ"ה; כי"א; כי"ו.
ס רש"י; כי"א; כי"ו; כי"מ.
סא ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
סב עו"ה )פיללת(; רש"י; כי"א; כי"מ.
סג כי"א.
סד כי"א.
סה כי"א.
סו ד"ס; כי"א; כי"מ.
סז כי"א; כי"ו.
סח כי"א.
סט כי"א; כי"ו )לא(; כי"מ.
ע כי"א; כי"מ; כיי"ש.
עא מ"ה; כי"א; כי"ו )איה(; כי"מ.
עב כי"א; כי"ו וכי"מ וכיי"ש )אל ציבא(.
עג מ"ה; כי"א; כי"ו )בעיני(; כי"מ; כיי"ש.
עד מ"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ; כיי"ש.
עה כי"א; כי"ו.
עו כי"א; כי"ו; כי"מ.
עז כי"א; כי"ו.
עח כי"א; כי"ו; כי"מ.
עט כי"א; כי"ו; כי"מ.

פרק ה
א כי"מ.
ב כי"א.
ג כי"א.
ד כי"א.
ה עו"ה; ד"ס; כי"א.
ו כי"מ.
ז עו"ה; ד"ס; כי"א.
ח כי"א; כי"ו.
ט כי"מ.
י כי"א; כי"ו.
יא עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יב עו"ה )תיקנו בגוף הגמרא(; כי"א; כי"ו;
כי"מ; דפ"ש; דפ"ו.
יג עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יד כי"א.
טו עו"ה; כי"א; כי"מ )א"ל(.
טז כי"א
יז כי"א.
יח כי"א; כיא"ב; כי"ו; כי"מ.
יט כי"א.
כ רש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כי"מ.
כא עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כב כי"א; כיא"ב; כי"ו; כי"מ.
כג רא"ש; ספר התרומה; עו"ה וכי"א
)יטלטלנו(; כי"ו; כי"מ.
כד עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כה עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כז כי"א; כי"ו; כי"מ.
כח עו"ה; כי"א; כי"מ.
כט עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ל עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לא עו"ה; ד"ס; רש"י; כי"א; כי"ו.
לב מ"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו.
לג כי"מ.
לד כי"ו; כי"מ.
לה עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לו כי"א; כי"ו; כי"מ.
לז מ"ה; כי"ו.
לח עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו.
לט מ"ה; כי"א )לא(; כי"ו; כי"מ.
מ כי"א.
מא כי"א.
מב כי"א.
מג עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מד כי"א; כי"ו )במרדעת בזמן שאינה
קשורה לו(; כי"מ )"במרצעת" בלי וכו'(.
מה עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מו עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מז עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מח כי"א; כי"ו.
מט עו"ה; כי"א וכי"ו )ואמר(; כי"מ.
נ כי"א; כי"מ.
נא מ"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ )אמ' לו(.
נב כי"א.
נג כי"א; כי"ו; כי"מ.
נד כי"א; כי"ו.
נה כי"א.
נו כי"א.

פרק ו
א עו"ה )בשם הרא"ש(; ד"ס; כי"א.
ב כי"א; כי"ו; כי"מ.
ג כי"א; כי"ו.
ד מ"ה )אלא מודים אתמר(; ד"ס; כי"א;
כי"ו )אלא מותיב איתמר(.
ה ד"ס; כי"א; כי"ו )אתמר נמי(.
ו רש"י)אפוזייני(; כי"א; כי"ו; כי"מ
)אפוזייני(; רי"ף; או"ז.
ז כי"א.
ח כי"א; כי"ו.
ט כי"א; כי"ו.
י מ"ה )איתמר רב(; רי"ף )ללא "תנן"(;
כי"ו )מצמר(; כיי"ש.
יא מ"ה )תנן אבל כיפה של צמר שפיר דמי(;
רי"ף )ללא "תנן"(; כי"ו; כיי"ש.
יב כי"א; כי"ו; כי"מ.
יג כי"א; כי"ו )הסבכא(; כי"מ.
יד כי"א; כי"ו )סבכא(; כי"מ.
טו ד"ס; כי"א; כי"ו )מביא את זה סתם(;
כי"מ.
טז עו"ה; כי"א.
יז כי"ו.
יח כי"א; כי"ו.
יט עו"ה וכי"א )א' רב"א דאמר(; ד"ס;
רי"ף; רא"ש; כי"ו; כי"מ.
כ ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כא כי"א; כי"ו; כי"מ; כיי"ש.
כב כי"א )אלא לאו של מתכת שמע מינה(;
כי"ו; כי"מ )אלא לאו של מתכת שמע מינה(.
כג עו"ה; ד"ס )אין  -דלא(; כי"א.
כד כי"א; כי"ו; כי"מ.
כה עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כז עו"ה; כי"מ.
כח כי"א; כי"ו.
כט כי"א; כי"ו; כי"מ.
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ל כי"א; כי"ו; כי"מ )ואי לאו(; כיי"ש.
לא כי"א.
לב כי"א.
לג ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לד ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לה רש"י )מביא גירסא זו בשם כל הספרים
ודוחה אותה מכך שבת"כ הדרשה שונה(;
כי"א; כי"ו )ללא "הזב"(; וכך נראה שהייתה
הגירסא מהגמרא בחגיגה כג :ונדה מט:
ותימא להגיד שדרשה שנדרשת בשלושה
מקומות בתלמוד על פסוק זה אינה נכונה
ועיין דק"ס הערה נ.
לו ד"ס; כי"א; כי"מ.
לז ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לח ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לט כי"א; כי"ו; כי"מ.
מ ד"ס )בשם כ"י ברי"ף(; כי"ו; רשב"א;
או"ז.
מא כי"מ; ראב"ן; רא"ש.
מב כי"א; כי"מ; רי"ף )ומאי(; ראב"ן )מה(;
רא"ש.
מג עו"ה )שינו בגוף הגמרא(; כי"א; כי"ו;
כי"מ; דפ"ש.
מד עו"ה )עדשא(; ד"ס; כי"א; כי"ו;
מה כי"א )ראמית(; כי"ו; כי"מ.
מו עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו.
מז כי"מ.
מח כי"א; כי"ו.
מט עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נ מ"ה )חנניא(; ד"ס; כי"א; כי"ו )חנינא בן
עקביא(; וכן בחגיגה כג.
נא כי"א; כי"ו )עד> <..עשרה(; כי"מ.
נב עו"ה; כי"א; כי"ו.
נג כי"א; כי"ו; כי"מ.
נד כי"א; כי"ו; כי"מ )נשתיירו(.
נה כי"א; כי"ו; כי"מ.
נו כי"א; כי"ו; כי"מ.
נז כי"א )מיסתבר(; כי"ו; כי"מ )טעמא(.
נח כי"א; כי"ו )פסקא ואיתי(; כי"מ
)מפסקא(.
נט כי"א; כי"ו; כי"מ.
ס עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
סא כי"א; כי"ו.
סב ד"ס )ויגנז(; כי"א )ויגנזואלא(; כי"ו;
כי"מ.
סג עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
סד כי"א )רבה בר רב הונא(; כי"ו; כי"מ.
סה עו"ה; כי"א; כי"ו.
סו עו"ה; כי"ו; כי"מ.
סז כי"א; כי"ו; כי"מ.
סח רש"י; עו"ה )שינו בגוף הגמרא(; כי"א;
כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
סט ד"ס; כי"א; כי"מ.
ע שדר"א; בה"ג; סרע"ג; רי"ף; כי"א; כי"ו;
כי"מ.
עא כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
עב כי"מ.
עג כי"א; כי"ו.
עד כי"מ )למזמרות וגו'(; כימ"פ; כימ"ק.
עה עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
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עו עו"ה; כי"מ.
עז עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
עח כי"א; כי"ו; כי"מ.
עט כיא"ב.
פ כיא"ב.
פא עו"ה; כי"מ.
פב מ"ה; כי"מ.
פג מ"ה; כי"א.
פד כי"א; כי"ו )הוא חסיד הוא(; כי"מ.
פה כי"א; כי"ו; כי"מ.
פו כי"א.
פז כי"א; כי"ו.
פח כי"א; כי"ו; כי"מ.
פט עו"ה; כי"ו; כי"מ.
צ כי"א; כי"ו; כי"מ.
צא עו"ה; כי"א; כי"מ.
צב כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
צג כי"א; כי"מ )וכל כלי עזים וכל כלי עץ(.
צד כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
צה ד"ס; כי"א; כי"מ.
צו רש"י; כי"א )רבה(; כי"ו.
צז כי"ו.
צח ד"ס; כי"ו; כי"מ.
צט כי"א; כי"ו )דמינכרא(; כי"מ )לבהמה(.
ק עו"ה; כי"א; כי"ו )בר(.
קא כי"א.
קב כי"ו.
קג כי"א; כי"מ.
קד עו"ה; רי"ף; כי"ו; כי"מ.
קה כי"א; כי"מ.
קו כי"ו; כי"מ.
קז עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
קח כי"א; כי"מ.
קט הב"ח; כי"ו; כי"מ.
קי הב"ח; כי"ו.
קיא כי"א; כי"מ.
קיב עו"ה; כי"א; כי"מ.
קיג ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
קיד עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
קטו כי"א; כי"מ.
קטז כי"מ.
קיז כי"א; כי"ו; כי"מ.
קיח ד"ס; כי"א.
קיט ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ )מיא דמטרא(.
קכ ד"ס; כי"א; כי"מ.
קכא ד"ס; כי"א; כי"מ.
קכב ד"ס; כי"א; כי"מ.
קכג הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
קכד עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
קכה כי"ו; כי"מ.
קכו עו"ה; כי"ו.
קכז כי"א; כי"ו.
קכח רש"י )ולסתמייה(; כי"א )ולסטמייה(;
כי"ו )ולסתמיה(; כי"מ.
קכט מ"ה )בשם הערוך(; ד"ס; כי"א; כי"ו;
כי"מ.
קל עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו וכי"מ )סיכרי(.
קלא כי"מ.
קלב כי"ו; כי"מ.
קלג כי"ו; כי"מ.

קלד כי"מ.
קלה כי"מ.
קלו כי"א; כי"ו; כי"מ.
קלז כי"ו; כי"מ.
קלח כי"א.
קלט עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.

פרק ז
א כי"א; כי"ו; כי"מ.
ב כי"א; כי"ו.
ג כי"א; כי"ו; כי"מ.
ד עו"ה; ד"ס; כי"ו; כי"מ.
ה כי"א )עקר(; כי"ו.
ו כי"א; כי"ו )לבין האומ'(; דפ"ש.
ז כי"א; כי"ו; דפ"ש )לבין הגוים(.
ח כי"א; כי"ו; כי"מ.
ט עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
י כי"א; כי"ו; כי"מ )בשהכיר(.
יא כי"א; כי"ו; כי"מ.
יב כי"א; כי"ו )לבן(; כי"מ; דפ"ש )בין(.
יג כי"א; כי"ו; כי"מ )לבין הגויים(; דפ"ש
)לבין(.
יד כי"א; כי"ו; כי"מ )הגויים(; דפ"ש )בין(.
טו כי"א; כי"ו )לבין(; כי"מ )לבין הגויים(;
דפ"ש )לבין(.
טז ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יז כי"א; כי"ו; כי"מ )הגויים(; דפ"ש.
יח כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
יט ד"ס; כי"א; כי"ו )בטעות מחק "ורבנן"(;
כי"מ.
כ כי"א; כי"ו; דפ"ש.
כא ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כב ד"ס; כי"מ.
כג כי"א; כי"ו; כי"מ.
כד כי"א; כי"ו; כי"מ.
כה כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו עו"ה; כי"א; כי"מ.
כז כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
כח כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
כט עו"ה; כי"ו; כי"מ.
ל עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לא כי"א; כי"ו; כי"מ )בדרך ואינו(.
לב כי"א; כי"ו; כי"מ.
לג כי"מ.
לד כי"א; כי"ו; כי"מ.
לה עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לו כי"א; כי"ו; כי"מ.
לז כי"א; כי"ו; כי"מ.
לח כי"א; כי"ו; כי"מ.
לט כי"א; כי"ו; כי"מ.
מ כי"א; כי"ו; כי"מ.
מא עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מב עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מג כי"א; כי"ו; כי"מ.
מד כי"א; כי"ו; כי"מ.
מה כי"א; כי"ו.
מו כי"א.
מז כי"א.
מח כי"א; כי"ו; כי"מ.
מט כי"א; כי"ו; כי"מ.
נ כי"א; כי"ו; כי"מ.
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נא כי"א; כי"ו; כי"מ.
נב כי"ו )שהשאר(; כי"מ.
נג כי"א; כי"ו; כי"מ.
נד כי"א; כי"ו )שהשאר(; כי"מ.
נה כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
נו כי"ו.
נז כי"ו.
נח כי"ו.
נט כי"ו.
ס כי"ו.
סא כי"ו.
סב כי"ו.
סג כי"ו.
סד כי"ו.
סה כי"ו.
סו כי"ו.
סז כי"ו.
סח כי"א; כי"ו; כי"מ.
סט כי"א; כי"ו; כי"מ.
ע כי"א; כי"ו; כי"מ.
עא כי"א; כי"ו; כי"מ.
עב כי"א; כי"ו; כי"מ.
עג כי"א; כי"ו; כי"מ.
עד עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
עה כי"א; כי"מ )הזורה(.
עו כי"א )מותר(; כי"ו; כי"מ.
עז כי"א; כי"ו.
עח עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
עט כי"א )תרמוסא(; כי"ו; כי"מ.
פ כי"א; כי"ו; כי"מ.
פא כי"א; כי"ו; כי"מ.
פב כי"א; כי"ו; כי"מ.
פג עו"ה; כי"א; כי"מ.
פד מ"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
פה הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
פו עו"ה; כי"א; כי"מ.
פז כי"ו; כי"מ.
פח כי"א; כי"ו; כי"מ.
פט רש"י; כי"א )היני(; כי"ו; כי"מ.
צ עו"ה; כי"א; דפ"ש.
צא ד"ס; כי"א )יאסיניא(; כי"ו )יאסניא(;
כי"מ.
צב עו"ה; רש"י; כי"א.
צג כימ"ק.
צד עו"ה; ד"ס; )מתנה(; כי"ו; כי"מ )מתנה(.
צה כי"ו; כי"מ.
צו עו"ה; ד"ס; כי"ו; כי"מ.
צז עו"ה; ד"ס; כי"ו; כי"מ.
צח כי"א; כי"ו; דפ"ש.
צט כי"א )עדשים וכו'(; כי"ו; כי"מ.

פרק ט

א כי"א; כי"ו.
ב כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
ג הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
ד כי"א.
ה הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ו הב"ח; כי"א; כי"ו.
ז כי"א; כי"מ.
ח כי"א; כי"מ; דפ"ש.
ט כי"א; כי"ו; כי"מ.

א עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ב עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
ג עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ד ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ה כי"א; כי"ו; כי"מ.
ו כי"א; כי"ו.
ז כי"א וכי"ו )מיהא דלרבנן(; כי"מ.
ח כי"א; כי"ו )כוליה(.
ט כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
י כי"א; כי"ו; כי"מ )רבין(.

פרק ח

י כי"א; כי"ו; כי"מ.
יא עו"ה; כי"מ.
יב כי"א; כי"מ.
יג כי"א; כי"ו; כי"מ.
יד כי"א.
טו כי"א; כי"ו; כי"מ.
טז כי"ו; כי"מ.
יז כי"ו; כי"מ.
יח כי"א; כי"ו; כי"מ.
יט כי"א; כי"ו; כי"מ.
כ כי"א; כי"ו; כי"מ.
כא כי"א.
כב כי"א; כי"ו; כי"מ )על פי(.
כג כי"א; כי"ו.
כד כי"ו; כי"מ.
כה כי"א )ותאני(; כי"ו; כי"מ.
כו כי"ו.
כז כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
כח כי"א; כי"ו; כי"מ.
כט כי"א )בר(; כי"מ.
ל מ"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לא כי"א.
לב כי"א; כי"ו )נעשת(; כי"מ.
לג הב"ח; ד"ס; כי"א.
לד כי"ו.
לה עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לו עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לז כי"א; כי"ו; כי"מ.
לח עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לט כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
מ כי"א; כי"ו; כי"מ )אמאי(.
מא הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מב כי"ו; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
מג כי"א; כי"ו )צרור אבן(;כי"מ )צרור אבן
כדי לזרוק(.
מד עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
מה עו"ה; כי"א; כי"מ.
מו כי"א.
מז כי"א; כי"ו; כי"מ.
מח עו"ה )נטשטשו(; ד"ס; כי"א; כי"ו;
כי"מ.
מט עו"ה; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
נ עו"ה; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
נא עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נב רש"י; כי"א; כי"מ; וכן בחולין.
נג ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נד כי"ו; כי"מ.
נה כי"א; כי"ו; כי"מ.
נו כי"א; כי"ו; כי"מ.

יא כי"א; כי"ו; כי"מ.
יב כי"א; כי"ו וכי"מ )ועציו(.
יג כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש )גוים(.
יד כי"א; כי"ו.
טו כי"ו; כי"מ )והסיטה...שלהן(.
טז כי"א; כי"ו.
יז כי"א; כי"ו.
יח כי"א; כי"ו; כי"מ.
יט כי"ו.
כ עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כא ד"ס; רי"ף; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כב כי"א.
כג כי"א.
כד כי"מ.
כה ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו כי"מ.
כז כי"ו.
כח כי"ו; כי"מ.
כט עו"ה )בשם ר"ח ורש"י(; ד"ס; כי"מ.
ל כי"א.
לא עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לב עו"ה )עירבוב(; כי"א; כי"ו )עירבוב(;
כי"מ.
לג עו"ה; כי"ו; כי"מ.
לד כי"ו; כי"מ.
לה עו"ה; ד"ס )גם בשם רש"י(; כי"מ.
לו עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
לז עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לח רש"י; כי"א; כי"ו )בבי(; כי"מ.
לט כי"א; כי"ו )בבי(; כי"מ.
מ עו"ה; ד"ס; כי"א )בר אבין(; כי"ו; כי"מ.
מא כי"א; כי"ו; כי"מ.
מב כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
מג כי"א; כי"מ.
מד כי"א; כי"מ.
מה כי"מ.
מו כי"א.
מז כי"א.
מח כי"ו; כי"מ.
מט עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נ כי"א; כי"ו; כי"מ.
נא ד"ס; כי"א )היו נכונים לשלשת ימים(;
כי"ו )לשלשת ימים(; כי"מ.
נב כי"א; כי"ו; כי"מ.
נג כי"א; כי"ו; כי"מ.
נד כי"א; כי"ו; כי"מ ודפ"ש )משומדין(.
נה עו"ה; ד"ס; כי"ו; כי"מ.
נו עו"ה; ד"ס; כי"מ.
נז עו"ה; כי"ו; כי"מ.
נח הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נט כי"ו; כי"מ.
ס כי"א; כי"ו; כי"מ.
סא
עו"ה; כי"א; ד"ס ,כי"ו ,וכי"מ )וקשרו
לכל אחד(.
סב עו"ה; ד"ס; כי"א )מינאה(; כי"ו; כי"מ;
דפ"ש.
סג כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
סד כי"ו; כי"מ.
סה עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
סו הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
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סז עו"ה; כי"ו; כי"מ.
סח עו"ה )בשם תוספות(; כי"ו.
סט כי"א )דאומן בה(; כי"ב; כי"ו )דאמין
ליה(; כי"מ )דאיימין ליה(; וכן ביומא עב.:
ע כי"א )דלא אומן בה(; כי"ב; כי"ו )דלא
אמין ליה(; כי"מ )דלא איימין ליה( וכן
ביומא עב.:
עא כי"ו; כי"מ )והחזר(.
עב עו"ה; כי"א.
עג עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
עד כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
עה כי"א )את שם יי'י אלהיך לשוא(; כי"ו;
כי"מ.
עו כי"א )ביניכם(; כי"ו; כי"מ.
עז כי"א; כי"ו; כי"מ.
עח כי"א; כי"ו; כי"מ.
עט כי"א; כי"ו; כי"מ )אדיר בכל הארץ(.
פ כי"א; כי"ו.
פא כי"א; כי"מ.
פב עו"ה; כי"א; כי"ו )לאמות(; כי"מ; דפ"ש.
פג כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
פד כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש )לאומית
העולם(.
פה כי"מ.
פו כי"ו; כי"מ.
פז כי"מ.
פח כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
פט כי"א; כי"ו; כי"מ.
צ כי"א; כי"ו )הא אין ראוי למתק אין
מצטרפין(; כי"מ )הכי(; דפ"ש.
צא כי"ו; כי"מ )אגוזים(.
צב כי"א; כי"ו )בן(.
צג כי"א; כי"ו; כי"מ.
צד כי"א; כי"ו; כי"מ.
צה עו"ה )שלגא(; ד"ס; כי"א; כי"ו
)שילגא(; כי"מ.
צו כי"ו; כי"מ.
צז כי"א; כי"ו.
צח כי"א.
צט עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ק ד"ס; כי"א.
קא כי"א; כי"מ )בלי "וכו'"(
קב עו"ה; ד"ס; כי"ו; כי"מ.
קג כי"ו; כי"מ )לצחק(.
קד כי"א; כי"מ.

פרק י
א כי"ו; כי"מ.
ב עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
ג כי"א.
ד כי"א; כי"מ.
ה כי"א; כי"ו.
ו עו"ה; כי"א.
ז כי"א; כי"ו; כי"מ.
ח ד"ס )"ליתא ,ואי' בגליון" הערה" :וכן
ליתא ...ובאה"ת ,ובס' המפתח וכן מוכח
מנדרים לח .דליתא(; כי"א; ובנדרים כתב
הר"ן "וכתיב עשר אמות ארך הקרש -
אלמא משה גבוה עשר אמות היה וכיון שהיה
גדול כל כך מסתמא גבור היה".
ט כי"א; כי"ו; כי"מ.

י עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יא עו"ה )בשם רי"ף ורא"ש(; ד"ס; כי"א;
כי"ו; כי"מ.
יב כי"ו; כי"מ.
יג כי"מ.
יד כי"ו; כי"מ.
טו עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו.
טז כי"א.
יז ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יח כי"א; כי"ו; כי"מ.
יט עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כ כי"א; כי"ו; כי"מ.
כא כי"א; כי"ו; כי"מ.
כב כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
כג כי"א; כי"ו )??חמ??(; כי"מ.
כד עו"ה.
כה עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו מ"ה )בשם הערוך "דביזיידן"(; כי"א
)דבי זייארין(; כי"ב )דביזרן(; כי"מ.
כז עו"ה; ד"ס; כי"א )רבה(; כי"ו; כי"מ.
כח עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כט כי"א; כי"ו; כי"מ.
ל עו"ה; ד"ס; כי"מ.
לא עו"ה; ד"ס; כי"מ.
לב כימ"ק; כימ"פ; כי"ו; כי"מ.
לג הב"ח; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לד עו"ה )בשם רי"ף ורא"ש(; ד"ס; כי"א;
כי"ו; כי"מ.
לה מ"ה )בשם הערוך(; כי"א; כי"ו.
לו כי"א; כי"ו; כי"מ.
לז עו"ה )בשם ד"ס(; כי"ו; כי"מ.
לח עו"ה )בשם ד"ס(; כי"א.
לט ד"ס; כי"א; כי"ו.
מ ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.

פרק יא
א כי"א; כי"ו; כי"מ.
ב עו"ה )בשם הערוך(; ד"ס; כי"א; כי"מ
)לשוליהם(; כי"ו )לשוליהן(.
ג כי"א; כי"מ )ודי ][לשוליהן גביהו(.
ד כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש )בחפה(.
ה כי"א; כי"ו; כי"מ.
ו כי"א.
ז כי"א; כי"ו.
ח כי"א; כי"ו.
ט כי"א; כי"ו.
י כי"א; כי"מ.
יא כי"א; כי"ו; כי"מ.
יב כי"א; כי"ו; כי"מ.
יג כי"ו; כי"מ.
יד כי"ו; כי"מ.
טו כי"א )דאמרינן(; כי"ו; כי"מ; )וכן לעיל(.
טז כי"א; כי"ו; כי"מ.
יז כי"מ.
יח הב"ח; ד"ס; כי"א )התם מאי איכא
למימר(; כי"ו; כי"מ.
יט ד"ס; כי"א; )וכן לעיל(.
כ עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כא עו"ה; ד"ס; כי"ו; כי"מ.
כב עו"ה; הב"ח; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כג כי"ו.

כד כי"ו.
כה עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כז עו"ה; ד"ס )וכן בשם העיתים(; ראבי"ה;
כי"ו; כי"מ.
כח כי"א; כי"ו; כי"מ.
כט עו"ה )בשם ד"ס(; כי"ו; כי"מ.
ל כי"א; כי"ו; כי"מ.
לא רש"י; כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
לב כי"א; כי"ו.
לג כי"א; כי"ו.
לד כיו"ג; וכן לעיל.
לה כי"א; כי"ו; כי"מ.
לו עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לז כי"ו.
לח כי"ו )לת??כו(; כי"מ.
לט כי"א; כי"ו וכיו"ג )דהואי(; כי"מ.
מ כי"א.
מא עו"ה )בשם רש"י(; כי"ו; כי"מ.
מב עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מג כי"א; כי"ו.
מד עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מה עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מו עו"ה; כי"א; כי"ו )רב'(; כי"מ.
מז כי"א; כי"ו; כי"מ.
מח כי"א; כי"ו; כי"מ.
מט ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נ כי"א.
נא ד"ס; ראב"ן; או"ז; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נב עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו.
נג עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נד כי"ו; כי"מ.
נה כי"ו; כי"מ.
נו כי"מ.
נז כי"ו; כי"מ.
נח כי"מ.
נט כי"א; כי"ו; כי"מ.
ס מ"ה; כיו"ג; דפ"ש.
סא כי"א; כי"ו; כי"מ.
סב עו"ה; כי"א; כי"ו.

פרק יב
א כי"א; כי"ו; כי"מ.
ב כי"ו.
ג כי"ו.
ד עו"ה; כי"א.
ה כי"ו; כי"מ.
ו כי"א; כי"ו; כי"מ.
ז כי"ו; כי"מ.
ח מ"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ט כי"א; כיו"ג; כי"מ; דפ"ש.
י כי"א; כי"ו; כי"מ.
יא כי"א; כי"ו; כי"מ.
יב עו"ה; כי"א.
יג כימ"פ; כימ"ק; וכן נראה מרש"י.
יד כי"א; כי"ו; כי"מ.
טו רש"י; כי"א; כי"ו; כיו"ג; כי"מ; דפ"ש.
טז עו"ה )צנזורה(; ד"ס; כי"א )סטרא(;
כי"ו; כי"מ; דפ"ש )סטרא(.
יז עו"ה )צנזורה(; ד"ס; כי"א; כי"מ; דפ"ש.
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יח עו"ה )צנזורה(; ד"ס; כי"א )סטרא(;
כי"ו; כי"מ; דפ"ש )סטרא(.
יט עו"ה )צנזורה(; ד"ס; כי"א )פנדרא(;
כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
כ עו"ה )צנזורה(; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ
)הוא אלא הוא(; דפ"ש.
כא עו"ה )צנזורה(; ד"ס; כי"א )סטרא אביו
פנדירא(; כי"ו )הוא אמו סטדא היא(; כי"מ;
דפ"ש )הוא אמו סטרא(.
כב עו"ה )צנזורה(; ד"ס; כי"א; כי"מ )אמו
מגדלא(; דפ"ש.
כג עו"ה )צנזורה(; ד"ס; כי"א )כידאמרי
בפום בדיתא(; כי"ו; כי"מ )אלא כדאמרי בה
בפומבדיתא(; דפ"ש )כפומבדיתא(.
כד עו"ה )צנזורה(; ד"ס; כי"א; כי"ו )סטר(;
כי"מ )סטית(; דפ"ש.
כה עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו כי"א; כי"ו; כי"מ.
כז עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כח כי"א; כי"ו; כי"מ.
כט כי"א; כי"ו.
ל עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לא כי"א; כי"ו; כי"מ.

פרק יג
א כי"ו; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
ב הב"ח; כי"א; כי"ו.
ג הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ד עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ה כי"א; כי"ו.
ו כי"א; כי"ו; כי"מ )בלי "תפירות"(.
ז כי"א )ומשום דקא בעי למיתנא(; כי"מ.
ח כי"א; כי"מ )והקורע(.
ט כי"א; כי"מ.
י כי"א; כי"מ )והתופר(.
יא כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
יב כי"מ.
יג עו"ה )בשם תו"ס רי"ד(; כי"א; כי"ו
)חמתו ועל מתו(; כי"מ.
יד כי"מ.
טו כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
טז כי"א; כי"מ.
יז כי"א; כי"מ.
יח עו"ה; ד"ס; רי"ף; רא"ש; כי"מ.
יט כי"א; כי"ו; כי"מ.
כ כי"א; כי"ו; כי"מ.
כא כי"א; כי"ו )שמור מאליו(; כי"מ.
כב כי"א; כי"ו; כי"מ.
כג כי"א; כי"ו; כי"מ )בהן(.

פרק יד
א כי"ו; כי"מ.
ב עו"ה; כי"א; כי"ו.
ג עו"ה; כי"א; כי"ו.
ד רש"י; כי"א; כי"מ.
ה כי"א; כי"ו.
ו כי"א; כי"ו.
ז כי"א; כי"ו; כי"מ.
ח רש"י; עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ט עו"ה; כי"א.
י כי"א; כי"ו; כי"מ.

מקורי הנוסח
יא כי"א; )כי"ו  -וכו'(; כי"מ.
יב ד"ס; כי"ו; כי"מ.
יג עו"ה; כי"ו.
יד ד"ס )כך הוא מכריע ע"פ הספרא(; כי"מ;
)כי"א וכי"ו שתי הפעמים " -לרבות"(.
טו עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
טז עו"ה; כי"ו; כי"מ.
יז כי"א; כי"ו; דפ"ש.
יח עו"ה; כי"א; כי"ו.
יט כי"א.
כ כי"ו; כימ"פ )כתחילה(; כימ"ק )בתחילה(.
כא כי"א; כי"ו; כי"מ )מועטת(.
כב כי"א; כי"ו; כי"מ.
כג כי"א; כי"ו; כי"מ.
כד עו"ה; כי"א; כי"ו.
כה כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כז כי"א; כי"ו; דפ"ש.
כח כי"א; כי"ו; כי"מ )לכדר'(; דפ"ש.
כט כי"א; כי"מ.
ל כי"א; כי"מ.
לא כי"א; כי"מ.
לב עו"ה )בשם ד"ס(; כי"א.
לג כי"א; כי"מ.
לד עו"ה )בשם ד"ס(; כי"א; כי"ו.
לה כי"מ.
לו עו"ה; כי"א.
לז עו"ה )כמו בברכות(; כי"א )כך נראה(.
לח ד"ס; כי"א; כי"מ.
לט כי"א; כי"מ.
מ עו"ה )בשם הערוך(; כי"א )כונא דכמונא
]וכנא דמוריקא[(; כיא"ד; דפ"ש.
מא עו"ה )בשם הערוך(; כי"א; כיא"ד;
דפ"ש.
מב כי"א.
מג כי"א; כי"מ.
מד הב"ח; כי"א; כיא"ד; כי"מ )דמיעקר(;
דפ"ש.
מה כי"מ.
מו כי"מ; כיא"ד.
מז כיא"ד; כי"ו )וורד בשבת(; כי"מ; כימ"פ
)וורד( כימ"ק )מכותיהם שמן וורד(.
מח מ"ה )מסוברייא(; כי"א; כיא"ד.

פרק טו
א כי"א.
ב כי"א; כי"מ.
ג כי"א; כיא"ד )מיפתחי(; כי"מ )ומאי
מפתחי(; דפ"ש.
ד כי"א.
ה רש"י; כי"א.
ו כי"א; כי"מ.
ז עו"ה; כי"מ.
ח כי"א; כי"מ.
ט כי"א; כי"מ.
י עו"ה; כיו"ג.
יא עו"ה; כי"מ.
יב כי"א; כיו"ג.
יג כי"א; כיו"ג.
יד כי"א.
טו ד"ס; כי"א; כי"מ.

טז עו"ה; כי"א; כי"מ.
יז עו"ה; כי"א; כי"מ.
יח הב"ח; כי"א; כי"מ.
יט כי"א.
כ רש"י; עו"ה; ד"ס; כי"מ.
כא דק"ס; כי"א; כיו"ג; כי"מ; דפ"ש.
כב דק"ס; כי"א; כיו"ג )> <.מלאכה לא
תעשו(; כי"מ; דפ"ש )וכל(.
כג כי"א; כיק"ג; דפ"ש.

פרק טז
א רש"י; כי"מ.
ב כי"א; כי"מ.
ג רש"י; כי"א; כי"מ.
ד כי"א; כי"מ )ואע"ג(.
ה הב"ח; כי"א; כי"מ.
ו מ"ה )ניזוף(; כי"א; כיו"ג )שלר'(.
ז מ"ה; כי"א; כי"מ.
ח כי"א; כי"מ.
ט כי"א; כי"מ.
י כי"א; כיו"ג; כי"מ.
יא מ"ה; כי"א; כי"ו.
יב כי"א; כיו"ג; דפ"ש.
יג כי"א; כיו"ג; כי"מ; דפ"ש.
יד עו"ה; כי"א )קאריה(; כיו"ג; כי"מ )דר'
מאיר קרו(; דפ"ש.
טו עו"ה; כי"א; כיו"ג )אין(; כי"מ; דפ"ש.
טז עו"ה; כי"א; כיו"ג; כי"מ; דפ"ש.
יז עו"ה; כי"א.
יח עו"ה )ואזלה(; כיו"ג; כי"מ.
יט כי"א.
כ כי"א.
כא כי"א.
כב כי"א; כי"מ.
כג כי"א; כי"מ; דפ"ש.
כד עו"ה; כי"א; כי"מ.
כה עו"ה; כי"מ.
כו כי"א )זה הוא(; כי"מ.
כז כיק"ג; כימ"ק; כימ"פ; דפ"ק; וכן לקמן
בגמרא.
כח כי"א.
כט ד"ס; כי"א; כי"מ; )וכן הוא לקמן(.
ל כי"א.
לא כי"א )וכן לקמן בכי"א; כי"ו; כי"מ(.
לב עו"ה; ד"ס; הב"ח; תו"ס; כי"א; רמב"ן;
מ"ו; או"ז; י"ש.
לג כי"א; כי"מ.
לד כי"א; כי"מ; דפ"ש.
לה כי"א; כי"מ; דפ"ש.
לו עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
לז כי"א.
לח כי"א.
לט כי"א; כי"מ.
מ כי"מ.
מא כי"א; כי"מ.
מב כי"מ.
מג כי"מ.
מד כי"מ.
מה ד"ס; כי"א; כי"מ.
מו הב"ח )רישא(; כי"א.
מז כי"מ.
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מח עו"ה; ד"ס; כי"מ.
מט עו"ה; כי"מ.
נ כי"מ.
נא כי"מ.
נב עו"ה )בשם ד"ס רי"ף רא"ש(; כי"א.
נג עו"ה )בשם רי"ף ורא"ש(; כי"א; כי"מ.
נד עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"מ.
נה כינ"א.
נו עו"ה; כי"א; כי"מ.
נז כי"מ.
נח רא"ש; ריטב"א; כי"א )מוצא(; כי"מ.
נט עו"ה )בשם רי"ף ורא"ש( כי"א; כי"מ.
ס ד"ס; כי"א )ללא "לשמצה בקמיהם"(;
כי"מ.
סא כי"מ.
סב כי"א.
סג כי"מ.
סד עו"ה )בשם ד"ס(; כי"א.
סה כי"א.
סו כי"א.
סז כי"א; כי"מ.
סח וכן לקמן בגמרא.
סט הב"ח; כי"א; כי"מ.
ע הב"ח; כי"א; כי"מ.
עא כי"מ.
עב כי"מ.
עג רש"י; כי"א; כי"מ )פיליון(.
עד רש"י; כי"מ.
עה כי"מ.
עו כי"ו; כי"מ.
עז כי"א )ואף במלאין(; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
עח רש"י; כי"א; כי"מ.
עט עו"ה )קא מצערי(; כי"א ;כי"ו ;כי"מ
)וקמצערי(; דפ"ש )קא מצערי(.
פ כי"א; כי"ו; כי"מ.
פא כימ"פ.
פב כי"מ; כימ"פ; כימ"ק; דפ"ש.
פג כי"א; כי"מ.
פד כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
פה כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
פו כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
פז עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
פח כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.

פרק יז
א כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
ב כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
ג כי"א; כי"מ.
ד ד"ס; כי"א; כי"מ.
ה כי"א.
ו עו"ה; כי"א; כי"ו.
ז כי"א; כי"מ.
ח כי"א; כי"ו; כי"מ.
ט עו"ה; כי"א; כי"מ; דפ"ש.
י כי"ו; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
יא עו"ה; כי"א.
יב כי"א.
יג כי"א; כי"מ.
יד כי"א; כי"ו; כי"מ.
טו כי"א.
טז כי"מ.

מקורי הנוסח
יז עו"ה; כי"א; כי"מ.
יח עו"ה; כי"א; כי"מ.
יט כי"א.
כ כי"א; כי"ו )לא הקטן ולא הלולב(; כי"מ.
כא כי"א; כי"מ.
כב כי"א; כי"ו.
כג עו"ה; כי"א; כי"מ.
כד כי"ו.
כה כי"ו; כימ"פ )שיברי(; כימ"ק )ושיברי(.
כו עו"ה )בשם ד"ס(; כי"א.
כז עו"ה; ד"ס; כי"א )מיתיב(; כי"מ.
כח עו"ה )בשם רי"ף ורא"ש(; כי"א; כי"מ
)נשברו(.
כט עו"ה )בשם יעב"ץ(; כי"א; כי"מ.
ל עו"ה; כי"מ.
לא הב"ח; כי"א.
לב כי"ו.
לג כי"א; כי"ו.
לד כי"א; כי"ו.
לה עו"ה; כי"א; כי"מ.
לו עו"ה; כי"א; כי"מ.
לז רש"י; כי"א; כי"ו.
לח עו"ה; כי"א; כי"מ.
לט עו"ה; כי"א; כי"מ.
מ כי"א; כי"ו; כי"מ.
מא עו"ה; כי"א; כי"מ.

פרק יח
א כי"א; כי"מ )אושעיה(.
ב כי"א.
ג כי"א; כי"מ )גמילות(; כיק"ד.
ד עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו.
ה כי"א; כי"ו.
ו כי"א; כי"ו.
ז כי"א; כי"ו; כי"מ.
ח כי"א.
ט כי"ו.
י הב"ח; כי"א; כי"מ.
יא כי"א.
יב כי"א; כי"ו; כי"מ.
יג כי"א )דבר לחכמי'(; כי"ו; כי"מ )דבר
לשאול לחכמים(.
יד כי"א; כי"מ.
טו עו"ה; כי"ו; כי"מ.
טז כי"א; כי"ו; כי"מ.
יז עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יח כי"ו; כי"מ.
יט כי"א; כי"מ.
כ רש"י; כי"א; כי"ו.
כא עו"ה )בשם ד"ס(; כי"א; כי"מ.
כב כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
כג כי"א; כי"ו )אתמר(; כי"מ; דפ"ש.
כד כי"א; כי"ו; כי"מ.
כה כי"א; כי"ו; כי"מ )תקופת טבת ביה(.
כו כי"א; כי"מ.

פרק יט
א כי"ו; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
ב כי"א; כי"ו; כי"מ.
ג כי"א; כי"ו; כי"מ.
ד כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.

ה כי"א; כי"ו )שמד(; דפ"ש.
ו כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
ז כי"א; כי"ו )השמד עדין מרופא(; דפ"ש.
ח כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
ט כי"א; כי"ו.
י עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יא עו"ה; כי"ו; כי"מ.
יב מ"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יג עו"ה )בשם ד"ס(; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יד ד"ס; כי"א )גמר שבעת ימים משבעת
ימים שבלולב(; כי"מ.
טו עו"ה; כי"א; כי"ו.
טז כי"א; כי"ו; כי"מ.
יז כי"א; כי"ו; כי"מ.
יח עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
יט כי"א; כי"ו.
כ עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כא עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו.
כב עו"ה; כי"א; כי"ו.
כג כי"א; כי"ו; כי"מ.
כד כי"מ.
כה כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו כי"א; כי"ו; כי"מ.
כז כי"ו; כי"מ )לידחי צריכה(.
כח כי"א; כי"ו,
כט עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ל מ"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לא עו"ה; רש"י; כי"ו; כי"מ.
לב הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
לג כי"א; כי"ו.
לד כי"ו.
לה עו"ה; כי"א; כי"ו.
לו כי"א; כי"מ )אשה אחת לאחר(; דפ"ש;
דפ"ו.
לז עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו )והצצתי(; כי"מ;
דפ"ש.
לח כי"א; כי"ו; כי"מ.
לט כי"א; כי"ו; כי"מ.
מ כי"א; כי"ו; כי"מ.
מא כי"א; כי"מ.
מב כי"ו.
מג עו"ה כי"א.
מד עו"ה )בשם הריטב"א(; כי"א; כי"ו.
מה ד"ס; כי"מ.
מו ד"ס; כי"מ.
מז עו"ה; כי"א; כי"ו.
מח עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מט כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
נ כי"א; כי"ו; כי"מ.
נא הב"ח; רש"י; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נב עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נג כי"א; כי"ו; כי"מ.
נד עו"ה; כי"א; כי"ו )רבא(; כי"מ )רבה
אמר רב יוסף(.
נה כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
נו כי"ו.
נז כי"ו; כי"מ.
נח כי"א; כי"ו וכי"מ )שנמול(; כימ"ג.
נט כי"ו; כי"מ.
ס כי"א; כי"ו וכי"מ )שנמול(; כימ"ג.
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סא עו"ה; כי"ו; כימ"ג.
סב כי"א; כי"ו וכי"מ )שנמול(; כימ"ג.
סג עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
סד עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
סה כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג; דפ"ש.
סו כי"א )בעבודה(; כי"ו; כי"מ )מע"ז(;
כימ"ג; דפ"ש )בע"ז(.
סז כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג; דפ"ש.
סח כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג; דפ"ש.
סט כי"ו כי"מ; כימ"ג; דפ"ש )בע"ז(.
ע כי"א; כי"מ; כימ"ג.
עא כי"א; כי"ו; כי"מ.
עב עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
עג כי"א; כימ"ג.
עד כי"א; כי"מ; כימ"ג.
עה כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג )צורינו(.
עו כי"ו.
עז כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג.

פרק כ
א עו"ה; כי"ו; כימ"ג.
ב כי"מ; כימ"ג; דפ"ש.
ג כי"מ; כימ"ג.
ד עו"ה; כי"א; כי"ו.
ה עו"ה; כי"א; כי"ו.
ו ד"ס; רי"ף; רא"ש; או"ז; כי"א )מעתה
בגלימיה(; כי"ו; כי"מ; כימ"ג; דפ"ש.
ז כי"ו; כי"מ.
ח כי"ו.
ט כי"ו.
י כי"א )נפדית(; כי"ו; כי"מ )נפדית(;
כימ"ג; דפ"ו ודפ"ש )נפד' -ובדפוסים
מאוחרים פתחו שלא כהוגן(.
יא כי"מ.
יב כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג; דפ"ש )לגוי
תינוק(.
יג כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג; דפ"ש.
יד עו"ה )קאמריתו(; כי"ו.
טו עו"ה; כי"א; כי"מ; כימ"ג.
טז עו"ה; הב"ח; ד"ס; כי"ו; כימ"ג
)?צ?יבתא(.
יז ד"ס; בה"ג; כי"א; כימ"ג )דכוזנתא(.
יח עו"ה; כי"ו; כי"מ.
יט כי"ו; כי"מ.
כ עו"ה )בשם המהרש"א(; כי"ו; כי"מ.
כא רש"י; כי"ו; כי"מ.
כב עו"ה; כי"א; כי"ו.
כג עו"ה; כי"ו; כי"מ.
כד עו"ה; כי"מ.
כה עו"ה; כי"ו; כי"מ.
כו כי"א; כי"ו.
כז הב"ח; ד"ס; כי"א )ליבצע ואמ'(; כי"מ;
כימ"ג )ליבצע וא'(.
כח כי"ו.
כט כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג.
ל עו"ה; כי"מ.
לא הב"ח; כי"א )אארעא(; כי"ו; כי"מ.
לב רש"י; עו"ה )בשם רי"ף ומאירי(; כי"מ;
כימ"ג.

פרק כא

מקורי הנוסח
א כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג.
ב עו"ה; כי"א; כי"מ; כימ"ג.
ג עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג.
ד כי"ו; כי"מ.
ה כי"ו; כימ"ג.
ו כי"א; כי"ו.
ז כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג.
ח כי"ו; כי"מ.
ט רש"י; כי"ו; כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
י כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג.
יא עו"ה; כי"ו; כי"מ.
יב עו"ה; כי"א; כי"ו.

פרק כב
א כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג.
ב כי"א; כי"ו; כי"מ.
ג כי"ו; כימ"ג.
ד כי"ו; כי"מ.
ה עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ו כי"א.
ז כי"א; כי"ו; כי"מ.
ח הגר"א )בשם הגאונים(; רמב"ן; כי"א;
כימ"ג.
ט כי"א; כי"ו; כי"מ.
י עו"ה; כי"ו; כי"מ.
יא עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג.
יב כי"א.
יג כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג )הגוים(; דפ"ש.
יד כי"א; כי"ו; כימ"ג.
טו כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג )הגוים(; דפ"ש.
טז כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ג; דפ"ש.
יז כי"א; כי"ו; כי"מ.
יח רש"י; הב"ח; כי"א; כי"ו )ההוא(; כי"מ.
יט עו"ה; כי"ו; כי"מ; כימ"ג.
כ כי"א; כי"ו; כימ"ג.
כא עו"ה; כי"א; כי"ו.
כב כי"א; כי"ו; כי"מ.
כג כי"א; כי"ו.
כד כי"א; כי"ו.
כה כי"ו; דפ"ש )אסיר(.

פרק כג
א כי"א; כי"ו.
ב הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ג כי"ו.
ד הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ה הב"ח; כי"ו; כי"מ.
ו כי"ו; כימ"פ )משם קוביא(; כימ"ק)משם
קובייא(.
ז כי"א; כי"מ.
ח כי"א; כי"מ.
ט כי"א; כי"ו; כי"מ.
י ד"ס; כי"א )כשלש(; כי"מ; דפ"ש.
יא ד"ס; כי"א )המסכה(; כי"מ.
יב ד"ס; כי"א; כי"מ.
יג ד"ס; כי"מ.
יד ד"ס; כי"א )ערל תלת מאה בגימטריא
הוו(; כי"מ.
טו כי"א; כי"ו; כי"מ.
טז כי"א; כי"ו; כי"מ.
יז כי"ו.

יח כי"ו; כימ"פ; כימ"ק.
יט כי"א )חברו(; כי"ו; כי"מ; דפ"ש
)ח?ב?ר? גוי(.
כ כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
כא ד"ס; כי"מ.
כב כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
כג כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
כד כי"א; כי"ו; דפ"ש.
כה עו"ה; ד"ס )בשם בה"ג; רא"ש(; כי"מ.
כו כי"א; כי"ו; כי"מ )מהלך(.
כז כי"א; כי"ו; כי"מ )מהלך(.
כח כי"א; כי"ו; כי"מ.
כט כי"א )הוא לשמור וכו'(; כי"ו; כי"מ.
ל כי"א; כי"מ.
לא כי"א; כי"ו; כימ"פ; כימ"ק; דפ"ש.
לב כי"ו.
לג כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש )וגוי(.
לד כי"א; כי"ו; כי"מ )גוים ירחוץ(; דפ"ש
)גוים לערב(.
לה כי"א; כי"ו; כי"מ.
לו כי"א; כי"ו; כי"מ.
לז כי"מ; כימ"פ; כימ"ק.
לח כי"א; כי"מ.
לט עו"ה )בשם רי"ף רא"ש וד"ס(; כי"א;
כי"ו )דסיכנין(; כי"מ.
מ כי"ו; כי"מ )והמעמץ(; כימ"ק וכימ"פ
)המאמץ(.
מא כי"א; כי"ו; כי"מ )המאמץ(.
מב עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מג עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ )רבי שמעון(
מד עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מה כי"א; כי"ו; כי"מ.
מו כי"א; כי"ו; כי"מ.
מז עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
מח מ"ה )בשם הערוך(; כי"א; כי"ו.
מט כי"מ.
נ כי"מ.
נא כי"א.
נב כי"א.
נג עו"ה )שמנעו(; כי"א; כי"ו.
נד כי"מ.
נה כי"מ.
נו כי"מ.
נז עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
נח רש"י; כי"א )שדעת(; כי"ו; כי"מ.
נט כי"א )משתנת(; כי"מ.
ס כי"מ.
סא כי"ו; כי"מ.
סב כי"א; כי"מ.
סג רש"י; כי"א; כי"ו; כי"מ )כליו(.
סד עו"ה )בשם ד"ס(; כי"א; כי"ו; כי"מ.
סה כי"ו )עתידי' צדיקי'(; כי"מ.
סו עו"ה; כי"מ.
סז עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש
)מ?י?נא(.
סח עו"ה )בשם רי"ף ורא"ש(; כי"א; כי"ו.
סט עו"ה; כי"א; כי"ו.
ע הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.

פרק כד
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א כימ"ק; כי"ו; כי"מ.
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ב כימ"ק; כימ"פ; כי"ו; כי"מ.
ג כי"א; כי"ו; כי"מ.
ד עו"ה; כי"א; כי"ו.
ה עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ו עו"ה; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ז כי"א; כי"ו.
ח כי"א; כי"מ )בגיולקי מפייהו(.
ט כי"א; כי"ו )וסיכך(; כי"מ.
י הב"ח )דקמשתמש(; כי"א; כי"ו; כי"מ
)וקמשתמש(.
יא כי"מ.
יב כי"א; כי"ו.
יג כי"א; כי"ו; כי"מ.
יד כי"ו; דפ"ש.
טו כי"א.
טז הב"ח; כי"א; כי"מ )אמאי(.
יז עו"ה; כי"ו; כי"מ.
יח כי"א; כי"מ.
יט עו"ה; הב"ח; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כ עו"ה; רש"י; הב"ח )דיוני(; כי"א; כי"ו;
כי"מ )אל(.
כא כי"א; כי"ו; כי"מ.
כב כי"א.
כג ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כד ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כה ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כו ד"ס; כי"א; כי"מ.
כז ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
כח כי"א; כי"ו; כי"מ.
כט עו"ה; ד"ס; כי"א; כי"ו; כי"מ.
ל ד"ס; כי"א; כי"מ.
לא עו"ה; כי"ו; כי"מ.
לב כי"א; כי"ו; כי"מ.
לג כי"א; כי"ו; דפ"ש.
לד כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
לה כי"ו; כי"מ.
לו כי"א.
לז כי"א )ההיא(; כי"ו.
לח כי"א; כי"ו.
לט כי"א; כי"ו; כי"מ; דפ"ש.
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