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  שבת מסכת
  "ִּכיָרה" -' גפרק 

 

  הנפלאים ילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלל תמוקדש מהדורה זו
  שנוסף ללימודיהם ועיסוקיהם באים כל לילה ללמוד את הדף היומי

  ח, ג)(תהלים "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם" 

  
  מוקדש לעילוי נשמת לימוד פרק זה 

                עדי רודלעדי רודלעדי רודלעדי רודל
  בת לאה בלה ומנחם מנדל כץ

            ,,,,תורה וחסד היו דרכיהתורה וחסד היו דרכיהתורה וחסד היו דרכיהתורה וחסד היו דרכיה
            ,,,,במאור פניה העניקה שפע טוב ואהבה למטופליהבמאור פניה העניקה שפע טוב ואהבה למטופליהבמאור פניה העניקה שפע טוב ואהבה למטופליהבמאור פניה העניקה שפע טוב ואהבה למטופליה

  ולכל הסובבים אותה.ולכל הסובבים אותה.ולכל הסובבים אותה.ולכל הסובבים אותה.
  

  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  
  י ה'"צא לאור על ידי עמותת "וכל בנייך לימודוי

  

  תש"פ אדר 

 גמרא סדורה
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  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

  כותם מהדורה זו טובה יותר.בז
 ,ובייחוד לרב נתנאל אריאל שהגיה, העיר והאיר הארות רבות בכשרון רב

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©   

  שמורותכויות כל הז
   , עיצוב ועימוד, פסקאות ,החלוקה לסוגיות הניקוד, הפיסוק על

  . ינטולדניאל ברק וו שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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        """"ִּכיָרהִּכיָרהִּכיָרהִּכיָרה""""    ––––    ''''גגגגפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        לז, אלז, אלז, אלז, א    ––––לו, ב לו, ב לו, ב לו, ב  .1

ָנה    ִמׁשְ

יָרה יקּוָה  ּכִ ִהסִּ יל ָעֶליָה  נֹוְתִנים - ָבָבאְג ּוִב  ׁש ַק ּבְ   :ׁשֶ ְבׁשִ   .תַּ
ן לֹא - ִציםֵע ְב וּ  ֶפתֶג ּבְ  ְגרֹוף ַעד ִיתֵּ ּיִ    ,ׁשֶ

ן אֹו ַעד תֵּ ּיִ   . ָהֵאֶפר ֶאת ׁשֶ
  

ית אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ
ין יל לֹא ֲאָבל, ַחּמִ ְבׁשִ   .תַּ

ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ

ין יל ַחּמִ ְבׁשִ   . ְותַּ
  

ית אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ
  . ַמֲחִזיִרין לֹא ֲאָבל, נֹוְטִלין

ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ
        .  .  .  .  ַמֲחִזיִרין ַאף

  

ָמָרא    ּגְ

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ן לֹא"ַהאי     ?"ִיתֵּ

  לֹא ַיֲחִזיר הּוא, 
ִהין,    - 'הֹותַלׁשְ 'ֲאָבל    ַמׁשְ

רּוף ְוֵאינֹו ָקטּום.  ֵאינֹו ּגָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
י   ֲחַנְנָיה ִהיא.  ?ּוַמּנִ

ַתְנָיא    :ּדְ
  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה"

הּוא רֹוַסאי  ּכֹל ׁשֶ ן ּדְ ַמֲאַכל ּבֶ יָרה,    -ּכְ י ּכִ ּבֵ הֹותֹו ַעל ּגַ ְ ר ַלׁשּ   מּותָּ
י  רּוף ְוֵאינֹו ָקטּוםׁשֶ ַאף ַעל ּפִ   . "ֵאינֹו ּגָ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
הֹות' ַנן 'ַלׁשְ    ,ּתְ

רּוף ְוָקטּום     ,ִאין –ְוִאי ּגָ
  לֹא,  -ִאי לֹא 

ן ְלַהֲחִזיר ּכֵ    ?ְוָכל ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַמְתִניִתין, ִמּדְ  ֵבי ּבְ ֵרי ּבָ   ָקָתֵני ּתְ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
יל.  ְבׁשִ ין ֲאָבל לֹא תַּ   ַחּמִ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
יל.  ין ְוַתְבׁשִ   ַחּמִ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
  נֹוְטִלין ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרין, 

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
  . "ַאף ַמֲחִזיִרין

ָלָמאִאי  ׁשְ הֹות' :ָאְמַרּתְ ּבִ ַנן 'ַלׁשְ    ,ּתְ
   :ָהִכי ָקָתֵני

יקּוָה " ִהּסִ יָרה ׁשֶ ַקׁש ּוִבגְ     :ּכִ יל,  -ָבָבא ּבְ ְבׁשִ ִהין ָעֶליָה תַּ   ַמׁשְ
ֶפת ּבְ  ְגרֹוף,    -ְבֵעִצים וּ ּגֶ ּיִ ֶהא ַעד ׁשֶ   לֹא ַיׁשְ

ן ֵאֶפר.  ּתֵ ּיִ   אֹו ַעד ׁשֶ
ִהין?    ּוָמה ֵהן ַמׁשְ

ּמַ  ית ׁשַ ין,   אי אֹוְמִרים: ּבֵ   ַחּמִ
יל.  ְבׁשִ   ֲאָבל לֹא ּתַ

  רש"י
  מתי' 

כירה עשויה כעין קדירה 
   . קדירה לתוכה:וותין 

   . זבות השבולין:קש
. הגבב מן השדה גבבא

   } :קשאישטובל''א {
. פסולת של שומשמין גפת

   שהוציא שומן:
שום . הגחלים מעד שיגרוף

דמוסיף הבל וטעמא פרישא 
בפרק דלעיל שמא יחתה 

   בגחלים:
. על גבי גחלים או עד שיתן אפר
   לכסותם ולצם:

. ותין בית שמאי אומרים
עליה חמין אחר שגרפה דלא 
צריכי לבשולי דליכא למגזר 

   שמא יחתה:
. דיחא ליה אבל לא תבשיל

 ''בישוליה ואתי לאחתויי א
י תקיימה מחשבתו ומיחז

   כמבשל:
. בשבת דמיחזי לא מחזירין

   כמבשל:
   . הואיל וגרוף:אף מחזירין

  
  גמ' 

. הייו תן אפר על קטום
הגחלים דאפר מתרגמין 

   קיטמא:
. בית שמאי אומרים תרי בבי

חמין וכו' ותו תא בבא אחריתי 
   וטלין ולא מחזירין:

   . בגרוף וקטום:ומה הן משהין
 . את המותרפליגי מי בלהחזיר

לשהות כגון חמין לבית שמאי 
   וחמין ותבשיל לב''ה:

אלא אי אמרת להחזיר תן הכי 
     . כלומר ע''כ הכי מפרשא:קתי
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ל אֹוְמִרים: ין  ּוֵבית ִהלֵּ    ,ַחּמִ
יל.  ְבׁשִ   ְוּתַ

ַלׁשְ  ְפִליֵגי ּבְ   הֹות, ְוִכי ֵהיִכי ּדִ
ִליִגי ַנִמי    ְלַהֲחִזיר, ּבִ ּפְ

אי אֹוְמִרים: ּמַ ית ׁשַ ּבֵ   נֹוְטִלין,     ׁשֶ
   .ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרין

ל אֹוְמ    . "ִרים: ַאף ַמֲחִזיִריןּוֵבית ִהלֵּ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ַנן 'ְלַהֲחִזיר' :ֶאלָּ    ,ּתְ

   :ָהִכי ָקָתֵני
יקּוָה " ִהּסִ יָרה ׁשֶ ׁש ּבְ     :ּכִ יל.  -ָבָבא ִבגְ וּ ּקַ ְבׁשִ   ַמֲחִזיִרין ָעֶליָה ּתַ

גֶ  ְגרֹוף   -ְבֵעִצים וּ ֶפת ּבְ ּיִ    ,לֹא ַיֲחִזיר ַעד ׁשֶ
ן ֵאֶפר.  ּתֵ ּיִ   אֹו ַעד ׁשֶ

  ַמֲחִזיִרין?  ןּוָמה ֵה 
אי אֹוְמִרים:  ּמַ ית ׁשַ ין,   ּבֵ   ַחּמִ

יל.  ְבׁשִ   ֲאָבל לֹא ּתַ
ל אֹוְמִרים:  ין  ּוֵבית ִהלֵּ    ,ַחּמִ

יל.    ְוַתְבׁשִ
אי אֹוְמִרים:  ּמַ ית ׁשַ    ,נֹוְטִלין  ּבֵ

  ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרין. 
ל אֹוְמִרים: ַאף ַמֲחִזיִרין   . "ּוֵבית ִהלֵּ

ה ִלי!     ָהא ּתּו ָלּמָ
  

ַנן,  'ְלַהֲחִזיר' :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלָך    לז,א   ּתְ
ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני:    ְוַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ

יקּוָה " ִהסִּ יָרה ׁשֶ ַק     :ּכִ יל, ַמֲחִזיִרין  -ָבָבא ִבְג וּ ׁש ּבְ ְבׁשִ   ָעֶליָה תַּ
ֶג  ְגרֹוףלֹא ַיֲחִזיר  -ְבֵעִצים וּ ֶפת ּבְ ּיִ    ,ַעד ׁשֶ

ן ֶאת ָהֵא  תֵּ ּיִ    ֶפר.אֹו ַעד ׁשֶ
ִהין –הֹות ֲאָבל ַלׁשְ     ,ַמׁשְ

רּוף ְוֵאינֹו ָקטּום.  ֵאינֹו ּגָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ִהין"ּוָמה ֵהן    ? "ַמׁשְ

אי ּמַ ית ׁשַ ין,   אֹוְמִרים:  ּבֵ   ַחּמִ
יל.  ְבׁשִ   ֲאָבל לֹא תַּ

לוּ  ין    אֹוְמִרים: ֵבית ִהּלֵ    ,ַחּמִ
יל.    ְוַתְבׁשִ

ָאְמִרי ְלךָ  ְבֵרי ַהּכֹ ָלא -  ְוַהְך ֲחָזָרה ּדְ א ַמֲחלֹוֶק ו ּדִ לל ִהיא, ֶאלָּ אי ּוֵבית ִהלֵּ ּמַ ית ׁשַ    :ת ּבֵ
איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ    ,נֹוְטִלין  אֹוְמִרים: ּבֵ

  ְולֹא ַמֲחִזיִרין. 
לוּ    . "אֹוְמִרים: ַאף ַמֲחִזיִרין ֵבית ִהּלֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ֶחְלּבוֹ ָאַמר ּדְ  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ַרּבִ   : בַר ָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ּה,  ּבָ א ַעל ּגַ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
  ָאסּור.  -ֲאָבל ְלתֹוָכּה 

ָלָמא ׁשְ ַנן  'ְלַהֲחִזיר' :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּה.  -ּתְ ּבָ ין ּתֹוָכּה ְלַעל ּגַ ֵני ּבֵ ׁשָ   ַהְיינּו ּדְ
א ִאי ָאְמַרּתְ  הֹות' :ֶאלָּ ְ ַנן  'ַלׁשּ י -ּתְ י ַעל  ",ּתֹוָכּה " ַמה לִּ ּה "ַמה לִּ ּבָ    "!ּגַ

  
א ָקֵאי? י ֶחְלּבֹו ַאֵריׁשָ    !ִמי ָסְבַרּתְ ַרּבִ

יָפא ָקֵאי י ֶחְלּבֹו ַאּסֵ ל"וּ  :ַרּבִ   . ַאף ַמֲחִזיִרין" :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
י ֶחְלּבוֹ ְוָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ

ּה,  ּבָ א ַעל ּגַ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
  ָאסּור.  -ֲאָבל ּתֹוָכּה 

   

  רש"י
. את המותר פליגי מי בלהחזיר

לשהות כגון חמין לבית שמאי 
   וחמין ותבשיל לב''ה:

אלא אי אמרת להחזיר תן הכי 
     . כלומר ע''כ הכי מפרשא:קתי

וטלין ולא ב''ש אומרים 
. ע''כ אתבשיל קיימי מחזירין

   דהא שרו בחמין:
. הא תא ליה הא תו למה לי

    רישא אבל לא תבשיל: 
. לעולם אימא לך להחזיר תן

ואילו לשהות אע''פ שאיו גרוף 
   שרי:

. לא יחזיר והך חזרה דאמרי לך
   עד שיגרוף דכי גרוף מיהא שרי:

. ולבית לאו דברי הכל היא
   להו:שמאי לא סבירא 

. שריותא דמתי' אלא לא שו
על גבה דלא פיש הבלא כולי 

   האי אבל תוכה אסור:
. אי אמרת בשלמא להחזיר תן

אבל לשהות משהין אפילו 
בשאין גרופה כדמחסרין ליה 
חסורי ורבי חלבו אשריותא 

   דלשהות על שאיה גרופה קאי:
. הייו דשי בין תוכה לעל גבה

דכי משהי לתוכה דשאיה 
   רופה מטמין ממש ברמץ:ג

. אלא אי אמרת לשהות תן
דאפילו לשהות בעי גרופה כיון 
דגרופה ומבעוד יום הוא ותו 
לתוכה מה לי תוכה מה לי על 

   גבה:
   . עד שיגרוף:ארישא

. דאיירי בחזרה אסיפא קאי
אבל רישא לשהות הוא ובין 

   תוכה ובין גבה שרי:
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְתִאימֹות" ירֹות ַהּמַ י ּכִ תֵּ    ,ׁשְ

רּוָפה ּוְקטּוָמה,  -ַאַחת    ּגְ
רּוָפה -ְוַאַחת  ֵאיָנּה ּגְ   ְוֵאיָנּה ְקטּוָמה,  ,ׁשֶ

ִהין  רּוָפה ּוְקטּוָמה -ַמׁשְ י ּגְ ּבֵ    ,ַעל ּגַ
ִהין  רּוָפה ְוֵאיָנּה ְקטּוָמה.  - ְוֵאין ַמׁשְ ֵאיָנּה ּגְ   ַעל ׁשֶ

ִהין"ן ּוָמה ֵה    ? "ַמׁשְ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

  לּום. ְולֹא ּכְ 
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ין,    ַחּמִ
יל.  ְבׁשִ   ֲאָבל לֹא תַּ

ְבֵרי ַהּכֹ -ָעַקר     ,לֹא ַיֲחִזיר :לּדִ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ין,    ַחּמִ
יל. ֲאָבל לֹא  ְבׁשִ   תַּ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ין    ,ַחּמִ

יל.    ְוַתְבׁשִ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

  נֹוְטִלין, 
  ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרין. 

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

  . "ַאף ַמֲחִזיִרין
ָלָמא ׁשְ ַנן 'הֹותַלׁשְ ' :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ י - ּתְ י ְיהּוָדה ִה  ?ַמְתִניִתין ַמּנִ   יא. ַרּבִ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ַנן 'ְלַהֲחִזיר' :ֶאלָּ י - ּתְ י ְיהּוָדה  ?ַמְתִניִתין ַמּנִ    ,לֹא ַרּבִ
י ֵמִאיר    !ְולֹא ַרּבִ

י ֵמִאיר  ֲחָדא  –ִאי ַרּבִ אי ּבַ ּמַ ָיא ְלֵבית ׁשַ    ,ַקׁשְ
י.  ַתְרּתֵ ל ּבְ   ּוְלֵבית ִהלֵּ

י ְיהּוָדה  רּוָפה ּוְקטּוָמה –ִאי ַרּבִ ָיא ּגְ   !ַקׁשְ
  
ַנן,  'ְלַהֲחִזיר' :עֹוָלם ֵאיָמא ְלָך לְ    ּתְ

יַדן  א ּדִ ּנָ ֲחָדא   -ְוּתַ י ְיהּוָדה ּבַ ַרּבִ    ,ָסַבר ָלּה ּכְ
ֲחָדא    .ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ

ֲחָדאָלּה ָסַבר " י ְיהּוָדה ּבַ ַרּבִ יל, ְונֹוְטִלין ּוַמֲחִזיִרין.  -  "ּכְ ין ְוַתְבׁשִ ַחּמִ   ּבְ
ֲחָדא" יַדן ָסַבר ּדְ  - "ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ א ּדִ ּנָ רּוף ְוָקטּום,  ,'הֹותַלׁשְ 'ִאיּלּו ּתַ ֵאינֹו ּגָ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ

י ְיהּוָדה ָסַבר רּוף ְוָקטּום   ַנִמי  'הֹותַלׁשְ 'ּבְ  :ְוַרּבִ    ,ִאין –ּגָ
  לֹא.   -ִאי לֹא 

   
  
  

  רש"י
. שתי כירות המתאימות

ד וקיר של חרס מחוברות יח
   מפסקת בייהם:

. משהין על גבי גרופה וקטומה
דלא חיישין משום דסליק לה 

   הבלא מאידך:
   . על הגרופה:ומה הן משהין

  . בשבת:לא יחזיר
. רישא דמתיתין לשהות אא''ב

קאמר דבעי גרופה ובלשהות 
פליגי בחמין ובתבשיל ובגרוף 
וסיפא פליגי בחזרה מתי' ר' 

אי אמרת  יהודה היא אלא
להחזיר תן דבעי גרופה אבל 
לשהות לא בעי גרופה ופלוגתא 
דחמין ותבשיל כשאיו גרוף 

   כדקמחסרת ומתרצת לה:
. דקאמרי קשיא לב''ש בחדא

ב''ש במתי' משהין חמין אף 
בשאיו גרוף והכא קאמר רבי 
מאיר לב''ש דאפילו גרוף ולא 
כלום וכ''ש כשאיו גרוף והא 

דבית  כולה חדא פירכא היא
שמאי לא שי להו בין גרוף 

   לשאיו גרוף:
. דבמתיתין שרי ולב''ה בתרתי

בית הלל להשהות חמין ותבשיל 
אף בשאיו גרוף והכא קתי 
דבגרוף חמין אין תבשיל לא 
ובשאיה גרוף אין משהין כלל 
ולעין חזרה בגרוף תן 
במתיתין לב''ה מחזירין והכא 

    קתי עקר דברי הכל לא יחזיר:
. דאמר מי כי ואי ר' יהודה

מתיתין מ''מ גרופה וקטומה 
קשיא דמתיתין תרצת 
דפלוגתא קמייתא בשאיו גרוף 
ושרו ב''ש חמין ובית הלל חמין 
ותבשיל והכא קתי אין משהין 
על גבי שאיה גרופה ואיה 
קטומה כלל ופלוגתא דלשהות 

   בגרופה וקטומה:
בחמין ותבשיל ווטלים 

י פלוגתא דב''ש . דמוקומחזירין
וב''ה בשהיית חמין ותבשיל 
דבית שמאי שרו חמין ותבשיל 
לא וב''ה חמין ותבשיל ולא כר' 

 מאיר דאמר לב''ש לא כלום:
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        לז, אלז, אלז, אלז, א .2
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ּה?    ַמהּו ִלְסמֹוְך ּבָ
  

ּה    ָאסּור,  -  ּתֹוָכּה ְוַגּבָ
ּה  ֵמי,  -ִלְסמֹוְך ּבָ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנא    ?ָלא ׁשְ
        

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְתִאימֹות, " ירֹות ַהּמַ י ּכִ תֵּ   ׁשְ

רּוָפה ּוְקטּוָמה -ַאַחת     ,ּגְ
רּוָפה ּוְקטּוָמה,  -ְוַאַחת  ֵאיָנּה ּגְ   ׁשֶ

רּוָפה ּוְקטּוָמה י ּגְ ּבֵ ִהין ַעל ּגַ   . "ַמׁשְ
ָקא ָסֵליק ֵליּה ַהְבָלא ֵמִאיָדְך! ְוַאף ַע  ב ּדְ   ל ּגַ

  
יְלָמא אֵני ָהָתם ,ּדִ ּה ֲאִויָרא. ּדְ  ,ׁשָ ֵליט ּבָ ְלָיא ׁשָ ִמיּדַ   ֵכיָון ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יאָאַמר  ַרב ָסְפָראָאַמר ּדְ    : ַרב ִחּיָ
ָתה    ,סֹוְמִכין ָלּה  :ְקָטָמּה ְוִנְתַלּבְ

יִמין ָעֶליָה,    ּוְמַקּיְ
הְונֹוְטלִ  ּנָ    ,ין ִמּמֶ

  ַמֲחִזיִרין ָלּה. וּ 
ּה  ַמע ִמיּנָ    ,ִלְסמֹוְך ַנִמי  :ׁשְ

  ִאין,  -ְקָטָמּה 
  .לֹא –לֹא ְקָטָמּה 

  
ָקָתֵני ,ּוְלַטֲעִמיךְ  ה" ּדְ ּנָ    ,"נֹוְטִלין ִמּמֶ

   ,ִאין –ְקָטָמּה 
  לֹא?!  -לֹא ְקָטָמּה 

  
א ָנא ,ֶאלָּ ּום  "נֹוְטִלין" :ּתְ   , "ַמֲחִזיִרין"ִמׁשּ

ָנא ,ָכא ַנִמיָה  ּום " :ּתְ יִמין"סֹוְמִכין ִמׁשּ   ".ְמַקּיְ
  

א?!  תָּ   ָהִכי ָהׁשְ
ַחד ָמקֹום הּוא "ַמֲחִזיִרין"וּ  "נֹוְטִלין" :ָהָתם ָנא - ּבְ ּום  "נֹוְטִלין" :ּתְ   . "ַמֲחִזיִרין"ִמׁשּ

א ָהָכא ַחד ָמקֹום הּוא "סֹוְמִכין" :ֶאלָּ יִמין"וּ  ,ּבְ ַחד ָמקֹום הוּ  "ְמַקּיְ   א. ּבְ
  

   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶג " יקּוָה ּבְ ִהסִּ יָרה ׁשֶ   סֹוְמִכין ָלּה,   - ְבֵעִצים וּ ֶפת ּכִ

רּוָפה ּוְקטּוָמה.  ן ּגְ א ִאם ּכֵ יִמין ֶאּלָ   ְוֵאין ְמַקּיְ
ָחִלים ָעְממוּ   :ּגֶ    ,ׁשֶ

ן  תָּ ׁשְ ל ּפִ ַתן ָעֶליָה ְנעֹוֶרת ׁשֶ ּנָ   . "ְקטּוָמהֲהֵרי ִהיא ּכִ  -ה ּקָ ּדַ אֹו ׁשֶ
   

  
  
        

  רש"י

. קדרה אצל דופן מהו לסמוך
הכירה בלא גרופה שהכירה 
מטלטלת היא ומושיבים אותה 

   על גבי קרקע:
. עובי שפתה או כסוי שעל גבה

   חללה:
   הקדרה על גבי הכירה:. דמדלי

   . חזרה והובערה:ותלבתה
התם וטלין ומחזירין בחד 

. ולא שייך למתי מחזירין מקום
   עד דתי וטלין:

. ארישט''ש עורת
ארישטי''ש: פסולת של {

   } :פשתן
. דליכא שהוחמו כל צרכן

  למיחש לחיתויי: 
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        בבבב- - - - לז, אלז, אלז, אלז, א .3
ר ַנְחָמִניָאַמר  י ִיְצָחק ּבַ ֲעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ִהין ָעֶליָה   -  ְקָטָמּה ְוהּוְבֲעָרה ן  :ַמׁשְ ל צֹוְרּכָ הּוַחּמּו ּכָ ין ׁשֶ    ,ַחּמִ
ל צֹוְרּכֹו.                                        ל ּכָ ֵ יׁשּ ּבִ יל ׁשֶ   ְוַתְבׁשִ

  
ַמע   לז,ב ּה  ׁשְ ק ְוָיֶפה לוֹ ' :ִמיּנָ ר – 'ִמְצַטּמֵ   ?מּוּתָ

  
אֵני ָהָכא   ְקָטָמּה. ּדִ  ,ׁשָ

  
  ! ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי

  
   ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  'הּוְבֲעָרה'

ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ ְייָתאּדְ ּכֵ ָתא ַקּמַ    ,הּוְבֲעָרה ֲהְדָרא ָלּה ְלִמילְּ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

  
  

ה בַּ ָאַמר  ר ָחָנהַרּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ר ּבַ   : ַרּבִ
ִהין ָעֶליָה  - ְקָטָמּה ְוהּוְבֲעָרה ן  :ַמׁשְ ל צֹוְרּכָ הּוַחּמּו ּכָ ין ׁשֶ    ,ַחּמִ

ל צֹוְרּכֹו,  ל ּכָ ֵ יׁשּ ּבִ יל ׁשֶ   ְוַתְבׁשִ
ל רֹוֶתם.  ָחִלים ׁשֶ   ַוֲאִפיּלּו ּגֶ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ ק ְוָיֶפה לוֹ ' :ׁשְ ר - 'ִמְצַטּמֵ   ? מּוּתָ

  
א    .ְקָטָמּה ּדִ  ,ֵני ָהָכאׁשָ

  
   !ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי

  
   .ִאְצְטִריָכא ֵליּה  'הּוְבֲעָרה'

  
   !ַהְיינּו ַהךְ 

  
ל רֹוֶתם" ָחִלים ׁשֶ    .ִאְצְטִריָכא ֵליּה  "ּגֶ
  
  

  רש"י
. מתמעט וכויץ רטיי''ט מצטמק

רישטריי''ט: מתכווץ, {
} לשון שדים צומקי מצטמצם

(הושע ט) כמו שאתה אומר 
בלשון צווי צטוה ובלשון צדק 
צטדק וכן כל תיבה שראש 
יסודה צד''י כשהיא מתפעלת 

   ותן ט' אחר צד''י:
. להשהותן בכירה דאי לא מותר

במצטמק ויפה לו קאמר מאי 
אתא לאשמעין אלא ע''כ 
במצטמק ויפה לו קאמר ואפילו 

שום חיתוי הואיל הכי לא גזרו מ
ותבשל כל צרכו ותא חמין 
לאשמעין דבעין שהוחמו כל 

   צרכן מבעוד יום:
. וגלי דעתיה שאי הכא דקטמה

   דלא יחא ליה בצמוקי:
. חמין יותר גחלים של רותם

משאר גחלים ואים ממהרין 
לכבות כדאמרין בהמוכר את 

   הספיה (ב''ב דף עד:):
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        לז, בלז, בלז, בלז, ב .4
תָאַמר  ׁשֶ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשֵ   : ַרּבִ

גֶ  יקּוָה ּבְ ִהּסִ יָרה ׁשֶ ִה   - ְבֵעִצים וּ ֶפת ּכִ יןַח   :ין ָעֶליָה ַמׁשְ ּלֹ ּמִ ןׁשֶ ל צֹוְרּכָ    ,א הּוַחּמּו ּכָ
ּלֹ                             יל ׁשֶ ל צֹוְרּכֹו. ְוַתְבׁשִ ל ּכָ ֵ יׂשּ   א ּבִ

   ,לֹא ַיֲחִזיר   -ָעַקר 
ְגרֹוף ּיִ    ,ַעד ׁשֶ

ן ֵאֶפר.  ּתֵ ּיִ   אֹו ַעד ׁשֶ
  

ַנן 'ְלַהֲחִזיר'ַמְתִניִתין    :ָקָסַבר    ,ּתְ
ִהין –' הֹותַלׁשְ 'ֲאָבל  רּוף ְוֵאינֹו ָקטּום.  ,ַמׁשְ ֵאינֹו ּגָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָנְנִהי ְרַווְייהּו ּתְ    !ּתַ
ֵניָנא - 'הֹותַלׁשְ '    :ּתָ
יָכה" ּנּור ִעם ֲחׁשֵ תֹוְך ַהתַּ ת ּבְ    ,ֵאין נֹוְתִנין ֶאת ַהּפַ

ָחִלים  י ּגֶ ּבֵ ְקְרמוּ  -ְולֹא ֲחָרָרה ַעל ּגַ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ֶניָה ֶאּלָ    ." ּפָ
ֶניָה  ֵרי –ָהא ָקְרמּו ּפָ    .ׁשָ

ֵניָנא - 'ְלַהֲחִזיר'      :ַנִמי תָּ
ל" ית ִהּלֵ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

   ."ַאף ַמֲחִזיִרין
ְגרּוָפה ּוְקטּוָמה, וְ  א ּבִ ל ֶאלָּ ית ִהלֵּ רּו ּבֵ אן לֹא ָקׁשָ   ַעד ּכָ

רּוָפה ּוְקטּוָמה  ֵאיָנּה ּגְ ׁשֶ    !לֹא –ֲאָבל ּבְ
  

ׁשֶ  ַמע ָלן.   ,ת ַנִמיְוַרב ׁשֵ ַמְתִניִתין ָקא ַמׁשְ ּיּוָקא ּדְ   ּדִ
   

  

  רש"י
לא . ואע''פ שמשהין עליה

קטמה ואמוראי יהו אליבא 
   דר' יוחן:

   . דקתי עד שיגרוף:מתיתין
. דלא שרו בית הלל להחזיר תן

להחזיר עד שיגרוף ופירוקא 
דמתיתין כדאמרין לעיל 
חסורי מיחסרא הלכך עקר לא 

   יחזיר הואיל ואיה גרופה:
. בין לשהות תרוייהו תהי

בשאיה גרופה תיא בהדיא 
תר ועקר לא סתם משה דמו

יחזיר מי תיא ולמה ליה לרבי 
   יוחן לאשמעין:

. והייו לא הא קרמו פיה שרי
בישל כל צרכו ותור לאו גרוף 
וקטום הוא ואי מי גרוף בתור 
לא מהיא גריפה כדתן 
במתיתין וכ''ש פת דאדעתא 

   לבשולי יהביה בגוויה:
. דמתיתין ועד כאן לא שרו כו'
דקתי לא  אלאחר שיגרוף קאי

יתן עד שיגרוף ובין למאן דאמר 
לא ישהה ובין למ''ד לא יחזיר 
מ''מ חזרה דסיפא אגרוף 

   וקטום מהדר:
ורב ששת מי דיוקא דמתי' 

. משום דלא מתי לה קמ''ל
בהדיא הא קרמו שרי ואן 
דמשהין קדירה על גבי כירה 
שאיה גרופה אדחיה סמכין 
הואיל ותן סתם מתיתין 

כדאמר הא קרמו שרי  כוותיה
ואע''ג דלא בישל כל צרכו ואמר 
רב ששת משמיה דרבי יוחן 
כוותיה דמתיתין דפרקין משום 
חזרה הוא דבעי גרופה אבל 
לשהות לא וכל הי אמוראי 
דאסרי סברי מתיתין לשהות 

    תן:
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ר ְיהּוָדהָאַמר  מּוֵאל ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשְ   : ַרּבִ

גֶ  יקּוָה ּבְ ִהּסִ יָרה ׁשֶ ל צֹוְרּכוֹ   - ְבֵעִצים וּ ֶפת ּכִ ל ּכָ ֵ יׁשּ ּבִ יל ׁשֶ ְבׁשִ ִהין ָעֶליָה ּתַ    ,ַמׁשְ
הּוַחּמוּ          ין ׁשֶ ן, ְוַחּמִ ל צֹוְרּכָ    ּכָ
ק ְוָיֶפה לֹו.            ַוֲאִפיּלּו ִמְצַטּמֵ

  
ַנן ְל  ַרּבָ ר ְיהּוָדהָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמּדְ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

מּוֵאלוּ  ַרבָהא  ְרַווְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ ק ְוָיֶפה לֹו " :ּדְ   "!ָאסּור –ִמְצַטּמֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףר ָאַמ ּדְ ַאּטּו ֵלית ֲאָנא ָיַדע  ק ְוָיֶפה לֹו ָאסּור :ׁשְ    !?ִמְצַטּמֵ

י ָקָאִמיָנא ָלךְ  י יֹוָחָנן ָקָאִמיָנא.  :ּכִ   ְלַרּבִ
  

ןָאַמר ֵליּה  יׁשָ ילְ  ַרב עּוְקָבא ִמּמֵ   : ַרב ַאׁשִ
מּוֵאל  ְמָקְרִביּתּו ְלַרב ּוׁשְ מוּ  - ַאּתּון ּדִ ַרב ּוׁשְ   ֵאל, ֲעִבידּו ּכְ

י יֹוָחָנן.  -ֲאַנן  ַרּבִ   ַנֲעֵביד ּכְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
  הֹות? ַמהּו ַלׁשְ 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

הּו ֵליּה  ,ַרב ְיהּוָדהָהא    ְוָאֵכיל.  ,ַמׁשְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
יּה  ר ִמיּנֵ   ַרב ְיהּוָדה, ּדְ ּבַ

כֵ  ן הּואּדִ יָון ּדְ    ,ְמסּוּכָ
ּבָ  ׁשַ ֵרי ְלֶמֱעַבד ֵליּה  -ת ֲאִפיּלּו ּבְ    .ַנִמי ׁשָ

  ַמאי?  - ִלי ּוְלָך 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
סּוָרא  הוּ  –ּבְ    .ַמׁשְ

  
ָהא  ר ִיְצָחקּדְ הּו ֵליּה, ְוָאֵכיל.  ,ַרב ַנְחָמן ּבַ עֹוָבָדא ֲהָוה, ּוַמׁשְ   ָמֵרי ּדְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

יּה  ָס  ַרב הּוָנאּדְ ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ ִהין ֵליּה ּכָ ַהְרְסָנאְוׁשָ    .ְוָאַכל ,א ּדְ
ָקָסַבר  :ְולֹא ָיַדֲעָנא ּום ּדְ ק ְוָיֶפה לֹו ' :ִאי ִמׁשּ ר –ִמְצַטּמֵ    ',מּוּתָ

ּום  יּה ִמיָחא ּדְ ִאי ִמׁשּ ִאית ּבֵ ק ְוַרע לוֹ 'ֵכיָון ּדְ   הּוא.   'ִמְצַטּמֵ
   

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ק ְוָיֶפה לוֹ '    ,ָאסּור – 'ִמְצַטּמֵ
ק ְוַר ' ר.  - 'ע לוֹ ִמְצַטּמֵ   מּוּתָ
  

ָתא:  ִמלְּ ָלָלא ּדְ   ּכְ
יּה ִמיָחא  ִאית ּבֵ ק ְוַרע לוֹ " –ּכֹל ּדְ   , "ִמְצַטּמֵ

א ִליְפּתָ יל ּדְ ְבׁשִ יּה ִמיָחא  ,ְלַבר ִמּתַ ִאית ּבֵ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ק ְוָיֶפה לוֹ " –ּדְ   הּוא.  "ִמְצַטּמֵ
י ָרא,  :ְוָהֵני ִמילֵּ ׂשְ יּה ּבִ ִאית ּבֵ   ּדְ
ָרא  ֲאָבל ֵלית ׂשְ יּה ּבִ ק ְוַרע לוֹ ' –ּבֵ   הּוא.  'ִמְצַטּמֵ

ָרא ַנִמי ׂשְ יּה ּבִ א  ,ְוִכי ִאית ּבֵ   ֵעי ָלּה ְלאֹוְרִחין, לֹא ָקּבָ ּדְ לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ
ק ְוַרע לוֹ " –ֵעי ָלּה ְלאֹוְרִחין ֲאָבל ָקּבָ    . "ִמְצַטּמֵ

ְייָסא ,ָלְפָדא ק ְוַרע ָלֶהן" –ְוַתְמֵרי  ,ּדַ    . "ִמְצַטּמֵ

  רש"י
   . בשאיה גרופה:מהו לשהות

. רגיל לאוחזו מסוכן הוא
אכל בולמוס וצריך לאכול מ

  מתוק וטוב:
   . מדקדק במעשיו:מרי דעובדא

. קמח. כסא דהרסא . מיחא
   דגים המבושלים בשמן בקמח:

. מצטמק ויפה דאית ביה בשרא
לו ששומן הבשר משבר כח 
הלפת כדאמר בברכות (דף 

   מד:):
. צריך חתיכות חשובות לאורחין

לשום לפיהם ואין דרך כבוד 
בתבשיל הצטמק שאין הבשר 

  יכר בו. 
   . מאכל שעושה מתאים: לפדא
 . מאכל תמרים:תמרי
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יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ אּבָ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ

יָרה   לח,א י ּכִ ַכח ְקֵדיָרה ַעל ַגּבֵ ָלה ּבְ  ,ׁשָ ְ ת, ַמהוּ ּוִבׁשּ ּבָ ַ    ?ׁשּ
  

יק ּתֵ    ,ִאיׁשְ
  ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיֵדי. 

  
ַרׁש ְלהּו:    ְלָמָחר ְנַפק ּדָ

ל ּבְ " ֵ ת, ַהְמַבׁשּ ּבָ ַ   ׁשּ
ׁשֹוֵג    אַכל, יֹ  -ג ּבְ

ֵמִזיד     .ג) (תרומות ב, "לֹא ֹיאַכל -ּבְ
ָנא    .ְולֹא ׁשְ

  
ָנא"?    ַמאי "ְוָלא ׁשְ

  
ה ְרַווְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

יָרא:    ְלֶהיּתֵ
ל" ֵ ה "ְמַבׁשּ ָקא ָעֵביד ַמֲעׂשֶ ֵמִזיד לֹא יֹאַכל" - הּוא ּדְ   , "ּבְ

ֵמִזיד ַנִמי ֹיאַכל.  - הלֹא ָקא ָעֵביד ַמֲעׂשֶ ּדְ ל ַהאי ֲאָב    ּבְ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
  ְלִאיּסּוָרא: 

ל הּוא  ֵ ׁשֹוֵגג יֹאַכל" - לֹא ָאֵתי ְלִאיֲערּוֵמיּדְ ְמַבׁשּ   , "ּבְ
ָאֵתי ְלִאיֲערּוֵמי  ׁשֹוֵגג ַנִמי לֹא יֹאַכל.  -ֲאָבל ַהאי ּדְ   ּבְ

  
   :ֵמיִתיִבי

י ּכִ " ּבֵ ַכח ְקֵדיָרה ַעל ּגַ ָלה ּבְ  ,יָרהׁשָ ְ ת, ּוִביׁשּ ּבָ ַ   ׁשּ
ׁשֹוֵגג    ֹיאַכל,  -ּבְ

ֵמִזיד    לֹא ֹיאַכל.  -ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ן    :ּבַ ל צֹוְרּכָ לֹא הּוַחּמּו ּכָ ין ׁשֶ ַחּמִ   , ּבְ

ל צֹוְרּכֹו. וְ  ל ּכָ ֵ יׂשּ לֹא ּבִ יל ׁשֶ   ַתְבׁשִ

ן ל צֹוְרּכָ הּוַחּמּו ּכָ ין ׁשֶ    ,ֲאָבל ַחּמִ
י ל צֹוְרּכוֹ ְוַתְבׁשִ ל ּכָ ֵ יׁשּ ּבִ ֵמִזיד יֹ  - ל ׁשֶ ין ּבְ ׁשֹוֵגג, ּבֵ ין ּבְ   אַכל, ּבֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ן  ל צֹוְרּכָ הּוַחּמּו ּכָ ין ׁשֶ ִרין    –ַחּמִ    ,מּותָּ
ּמִ  ֵני ׁשֶ ק ְוַרע לֹו. ִמּפְ   ְצַטּמֵ

ל צֹוְרּכֹו  ל ּכָ ֵ יׁשּ ּבִ יל ׁשֶ    ,סּורָא   - ְוַתְבׁשִ

ּמִ  ֵני ׁשֶ ק ְוָיֶפה לֹו, ִמּפְ   ְצַטּמֵ
גֹוןוְ  ק ְוָיֶפה לֹו, ּכְ ְצַטּמֵ רּוב    :כֹל ַהּמִ    ,ּכְ

   ,ּופֹוִלים
ר ָטרּוף     .ָאסּור –ּוָבׂשָ

ק ְוַרע לֹו  ְצַטּמֵ ר –ְוכל ַהּמִ   . "מּותָּ
ּלֹ " :ָקָתֵני ִמיָהא יל ׁשֶ ְבׁשִ ל צֹוְרּכוֹ תַּ ל ּכָ ֵ יׂשּ    ,"א ּבִ

ָלָמא  ׁשְ ר ִיְצָחקּבִ ָיא ,ְלַרב ַנְחָמן ּבַ אן   :לֹא ַקׁשְ ֵזָרה,  -ּכָ   קֹוֶדם ּגְ
אן  ֵזָרה.  -ּכָ   ְלַאַחר ּגְ

א  הֶאלָּ ָאְמִרי ַרב יֹוֵסףְו  ַרּבָ יָרא :ּדְ    ,ְלֶהיּתֵ
ֵזָרה ם ֶד קוֹ ִאי  ָיא ֵמִזיד,  -ּגְ   ַקׁשְ

ֵזָרה  ָיא ַנִמי ׁשֹוֵגג -ִאי ְלַאַחר ּגְ    !ַקׁשְ
  

ָיא   .ַקׁשְ
  

  רש"י
   . אליבא מאן דאסר:שכח קדרה

   . משה היא:המבשל בשבת
. אבל האי דשכח ולא שא

קדרה. לא שא בין שוגג למזיד 
והכי דרש להו סתמא ולא פירש 
אי אשוגג מדמה לה ומותר 
לאוכלה אי אמזיד מדמה לה 

   ואסור:
שהה על גבי . אם הבמזיד מי

   כירה מבעוד יום יאכל:
. ולעשות דלא אתי לאיערומי

מזיד ולומר שוגג הייתי דלא 
   חשדו ישראל על השבתות:

. דאיסור דרבן דאתי לאיערומי
הוא וקילא ליה ואתי לשהויי 

   מזיד ויאמר שכחתי:
. מיתיבי שכח קדרה כו' בשוגג

   כגון האי דשכח יאכל בשבת:
ח לא . דלא שכח אלא היבמזיד
   יאכל:

. דגלי דעתיה דלא ובשר טרוף
   לאורחים קבעי לה:

. כלומר וכל המצטמק ויפה לו
וכן כל שאר המצטמק ויפה 
להם אסור לאוכלן אם השהן 

   מזיד:
. בשלא בישל כל קתי מיהת

צרכו דיש חילוק בין שוגג למזיד 
במשהה קשיא בין לרבה ורב 
יוסף דשרו מזיד בין לרב חמן 

   דאסר שוגג:
. מצי לתרוצי למא לרב חמןבש

כי תיא ההיא דשוגג יאכל לפי 
גזירה דאמרין לקמן דגזרו על 
השוכחין וכי איתמר דר' חייא 
בר אבא דתריצא אליביה 

   דשוגג אסור לאחר גזירה:
. דאמרי אלא דרבה ורב יוסף

אליבא דר' חייא בר אבא 
   להתירא אף במזיד:

. אתמר דר' אי קודם גזירה
   חייא:

. דהכא תיא מיהא מזידקשיא 
   במזיד לא יאכל:

ואי לאחר גזירה קשיא מי 
. דאפי' שוגג ה''ל למיסר שוגג

דאילו מתי' קודם גזירה 
   שית:

. בידים דאיכא המבשל בשבת
   חיובא דאורייתא:

. דהמשהה מי וה''ה לשוכח
מבעוד יום אם שכח בשוגג יאכל 
ואם במזיד השהה לא יאכל 

  ת:כאילו בשלה בידים בשב
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ֵזיָרָתא"ַמאי    ? "ּגְ
  

ָאַמר  מּוֵאלּדְ ר ׁשְ אָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ י ַאּבָ ֲהָנאָאַמר  ַרּבִ   : ַרבָאַמר  ַרב ּכָ
ה ָהיּו אֹוְמִרים ִחילָּ ּתְ    :ּבַ

ל ּבְ " ֵ ת, ַהְמַבׁשּ ּבָ ַ   ׁשּ
ׁשֹוֵגג    ֹיאַכל,  -ּבְ

ֵמִזיד    , "לֹא ֹיאַכל -ּבְ
ין ְלׁשֹוֵכַח.    ְוהּוא ַהּדִ

ַרּבּו ַמׁשְ  ֶ ֵמִזיד ְואֹוְמִריםִמׁשּ ֵכִחים ָאנּו" :ִהין ּבְ ֹוֵכַח.  - "ׁשְ   ָחְזרּו ְוָקְנסּו ַעל ַהׁשּ
  

ָיא  י ֵמִאיר ּדְ ַקׁשְ י ֵמִאירַאּדְ ַרּבִ    ,ַרּבִ
ָיא  י ְיהּוָדה ּדְ ַקׁשְ י ְיהּוָדה! ַאּדְ ַרּבִ   ַרּבִ

  
י ֵמִאיר ּדְ " י ֵמִאירַאּדְ ַרּבִ    – "ַרּבִ

ָיא:    לֹא ַקׁשְ
ִח  -ָהא  ה, ְלַכּתְ   ילָּ
יֲעַבד –ָהא    .ּדִ

  
י ְיהּוָדה ּדְ " י ְיהּוָדהַאּדְ ַרּבִ    - "ַרּבִ

ָיא    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ
אן    ְגרּוָפה ּוְקטּוָמה, ּבִ  -ּכָ
אן  רּוָפה ּוְקטּוָמה.   -ּכָ ֵאיָנה ּגְ ׁשֶ   ּבְ

            
        

  רש"י
. קשיא דר' מאיר אדר' מאיר

דתן לעיל בריש פירקין לר' 
מאיר אליבא דב''ה חמין אבל 
לא תבשיל והכא שרי חמין 

   ותבשיל שבישל כל צרכו:
. וקשיא דר' יהודה אדר' יהודה

דהתם א''ר יהודה חמין ותבשיל 
והכא אסר תבשיל שבישל כל 

   צרכו:
. משה קמייתא הא לכתחלה

קמיירי והך לשהות לכתחלה 
בהשהה כבר קאמר דמותר 

   לאוכלה:
. ההיא כאן בגרופה וקטומה

דלעיל איירי בגרופה וקטומה 
כדקתי בה משהין על גבי גרופה 
וקטומה ואין משהין על שאיה 
גרופה ומה הן משהין על 
הגרופה שהתרו לשהות ר''מ 
אומר כו' הלכך אפי' לכתחלה 
שרי ר' יהודה והכא כשאיה 

 דיעבד אסר:גרופה הלכך 
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        לח, אלח, אלח, אלח, א .7
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ָהה    ?ַמאי, ָעַבר ְוׁשִ
ַנן   ? אֹו לֹא ,ִמי ְקָנסּוהּו ַרּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר ָנָתןָאַמר ּדְ  מּוֵאל ּבַ י ֲחִניָנאָאַמר  ׁשְ   : ַרּבִ
ָהַלְך  ׁשֶ י יֹוֵסיּכְ יָרה  ,ִציּפֹוִריְל  ַרּבִ י ּכִ ּבֵ הּו ַעל ּגַ ּתַ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ    ,ְולֹא ָאַסר ָלֶהן -ָמָצא ַחּמִ

יָרה  י ּכִ ּבֵ הּו ַעל ּגַ ּתַ ׁשְ ּנִ קֹות ׁשֶ יִצים ְמצּוּמָ   ן. ְוָאַסר ָלֶה  -ּבֵ
ת?  וֹ ַמאי ָלאו ְלאֹות ּבָ   ׁשַ

  
ָאה. לֹא, ְל  ת ַהּבָ ּבָ ַ   ׁשּ

  
ָלל  קֹותֵב ּדְ ִמּכְ קֹות ְוָיֶפה ָלֶהן" -  יִצים ְמצּוּמָ   ִניְנהּו?  "ִמְצַטּמְ

  
  ִאין. 

ר ֲחִניָנאָאַמר ּדְ    : ַרב ָחָמא ּבַ
י ֲאִני ְו  ַעם ַאַחת ִנְתָאַרְחּתִ יּפַ    ,ְלָמקֹום ֶאָחד ַרּבִ

קֹות ְוֵהִביאּו ְלָפ  יִצים ְמצּוּמָ ה.  ,עּוְזָרִדיןכְּ ֵנינּו ּבֵ   ְוָאַכְלנּו ֵמֶהן ַהְרּבֵ
   

        
        

  רש"י
. מותר עבר ושהה במזיד מאי

   לאוכלה או לא:
. דמצטמק ורע חמין לא אסר

   לו:
 . דמצטמק ויפה לו:ביצים אסר

. אסרן מאי לאו לאותו שבת
   עליהן באכילה:

. אסר להן לא לשבת הבאה
עכשיו שלא לעשות כן לשבת 

   הבאה אבל באכילה שרו:
. מכלל דביצים מצומקות כו'

   א:בעיא הי
   . בחול:והביאו לפיו

. שצטמקו עד שעשו כעוזרדין
דקות כעוזרדין קורמ''ש 

קורמי''ש: פירות העוזרר {
(שיח בר) (ברוב הדפוסים 
הגרסה ''עוזרד'', אבל מסתבר 

} בלע''ז ומדאמר שאיה כוה)
  ואכלו הרבה מכלל דיפה להן:
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        בבבב- - - - לח, אלח, אלח, אלח, א .8
ל" ית ִהּלֵ   . "ַאף ַמֲחִזיִרין :אֹוְמִרים ּבֵ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ת - "ַמֲחִזיִרין"^ :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר   לח,ב ּבָ ׁשַ   .ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ֲעָיא ָסַבר י אֹוׁשַ ת. ֲאִפיּלּו ּבְ  -  ַמֲחִזיִרין" "ַאף :ְוַאף ַרּבִ ּבָ ַ   ׁשּ

  
ֲעָיאָאַמר ּדְ  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ַעם ַאַחת ָהִיינּו עֹוְמִדים ְלֵעיָלא ֵמ  הּפַ יא ַרּבָ י ִחּיָ    ,ַרּבִ
ְחּתֹוָנה ִלְדיֹוָטא ָהֶעְליֹוָנה,  יֹוָטא ַהּתַ ין ִמּדְ ל ַחּמִ   ְוֶהֱעֵלנּו לֹו קּוְמְקמֹוס ׁשֶ

ָבר. ּוָמַזְגנּו לֹו ֶאת ַהכּ    ֹוס, ְוֶהֱחַזְרנּוהּו ִלְמקֹומֹו, ְולֹא ָאַמר ָלנּו ּדָ
  

י ְזִריָקאָאַמר  אָאַמר  ַרּבִ י ַאּבָ איָאַמר  ַרּבִ ּדַ י ּתַ   : ַרּבִ
ָידֹו,  עֹוָדן ּבְ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
י ַקְרַקע  ּבֵ יָחן ַעל ּגַ    .ָאסּור –ֲאָבל ִהּנִ

  
י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ

ֲע  אי ּדַ ּדַ י ּתַ ֲעַבד.  -  ַבדַרּבִ   ְלַגְרֵמיּה הּוא ּדַ
  

א ָהִכי ָאַמר  יאֶאלָּ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
י ַקְרַקע  ּבֵ יָחּה ַעל ּגַ ר.  -ֲאִפיּלּו ִהּנִ   מּוּתָ

  
ה  ִליִגי ּבָ יִמיּפְ ר ְיהּוָדהוְ  ַרב ּדִ מּוֵאל ּבַ   , ַרב ׁשְ

ֵמיּה  ְ י ֶאְלָעָזרּדְ ְוַתְרַוְייהּו ִמׁשּ   ְמִרי. ָא  ַרּבִ
ָידֹו   :ַחד ָאַמר ר –עֹוָדן ּבְ    ,מּוּתָ

י ַקְרַקע  ּבֵ   ָאסּור.  -ַעל ּגַ
י ַקְרַקע  :ְוַחד ָאַמר ּבֵ יָחן ַעל ּגַ ר.  -ִהּנִ   ַנִמי מּוּתָ

  
הָאַמר  ֵמיּה  ִחְזִקּיָ ְ ֵייּדְ ִמׁשּ   : ַאּבַ

ָידֹו " :ָאַמְרּתְ ּדְ ָהא  ר -עֹוָדן ּבְ   , "מּוּתָ
ּדַ  א ׁשֶ   ְעּתֹו ְלַהֲחִזיר, לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ְעּתֹו ְלַהֲחִזיר     .ָאסּור –ֲאָבל ֵאין ּדַ
ָלל י ַקְרַקעּדְ  ,ִמּכְ ּבֵ ְעּתֹו ְלַהֲחִזיר  ,ַעל ּגַ ּדַ י ׁשֶ   ָאסּור.  -ַאף ַעל ּפִ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
הָאַמר  ֵמיּה  ִחְזִקּיָ ְ ֵייּדְ ִמׁשּ   : ַאּבַ

י ַקְרַקע " :ָאַמְרּתְ ּדְ ָהא  ּבֵ   , "רָאסוּ  –ַעל ּגַ
ְעּתֹו ְלַהֲחִזיר,  ֵאין ּדַ א ׁשֶ   לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ְעּתֹו ְלַהֲחִזיר  ר.  -ֲאָבל ּדַ   מּוּתָ
ָלל ּבְ  ,ִמּכְ ְעּתֹו ְלַהֲחִזיר ׁשֶ ֵאין ּדַ י ׁשֶ ָידֹו, ַאף ַעל ּפִ ר.  -עֹוָדן ּבְ   מּוּתָ

  
  

ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ   : ַרּבִ
ל ַמּקֵ ָלָאן ּבְ   ַמהּו?  ,ּתְ
ּבֵ  יָחן ַעל ּגַ הִהּנִ   ַמהּו?  ,י ִמּטָ

  
ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ינָּ  יַחם ְלֵמיַחם ןּפִ   ַמהּו?  ,ִמּמֵ

  
יקוּ     .ּתֵ

  רש"י
. ביום מחזירין אפילו בשבת

יהו המחרת ולא תימא פלוגתי
משחשכה והתם הוא דשרו 
משום דמוכחא מילתא 
דאדעתא דאהדורי לצורך מחר 
שקיל ליה אבל ביום לא מוכח 
דשקיל ליה אדעתא דאהדורי 
ובטלה לה הטמה וה''ל 

   כמטמין לכתחלה:
   . יורה קטה:קומקמוס

   . עלייה:דיוטא
   . לכירה:למקומו

. אבל היח על גבי קרקע אסור
להחזיר דבטלי לה הטמה 
דאתמול והוי כמטמין 

   לכתחלה:
. יחיד הוא בדבר ואין לגרמיה

   הלכה כמותו:
. כעודן בידו תלאן במקל מהו

   דמי או כהיחן ע''ג קרקע דמי:
. מי פין ממיחם למיחם מהו

הוי כמטמין לכתחלה ואסור 
   להחזירן לכירה או לא:

. קומקמוס שמחמם בו מיחם
   חמין:
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            לח, בלח, בלח, בלח, ב .9
ָנה    ִמׁשְ

ּנּור    :תַּ
יקּוהוּ  ִהסִּ ַק  :ׁשֶ ן -ָבָבא ִבגְ וּ ׁש ּבְ ין ִמּתֹוכוֹ     לֹא ִיתֵּ    ,ּבֵ

יו.  ּבָ ין ֵמַעל ּגַ   ּבֵ

   :ּכּוַפח
יקּוהוּ ׁשֶ  ַק   :ִהסִּ יַרִיים,  -א ָבָב ִבגְ וּ ׁש ּבְ ּכִ   ֲהֵרי ֶזה ּכְ

ּנּורֲהֵרי הּוא ּכְ  -ְבֵעִצים וּ ֶפת ֶג ּבְ    .  תַּ
   

ָמָרא    ּגְ

יקּוהוּ " ִהסִּ ּנּור ׁשֶ       ...."תַּ
        

   :ְלֵמיַמר ַרב יֹוֵסףָסַבר 
ׁש,  - "ּתֹוכֹו"   ּתֹוכֹו ַמּמָ

יו" ּבָ ׁש,  - "ַעל ּגַ יו ַמּמָ ּבָ   ַעל ּגַ
ֵמי.  - 'ִלְסמֹוְך 'ֲאָבל  יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

יקּוהוּ " ִהסִּ ׁש ּבְ   :ּכּוַפח ׁשֶ ִכ  -ָבָבא ְג ִב וִּ ּקַ   יַרִיים, ֲהֵרי הּוא ּכְ
ֶג  ּנּורֲהֵרי הּוא ּכְ  -ְבֵעִצים וּ ֶפת ּבְ   . ְוָאסּור - "תַּ

ִכיָרה  ֵרי.  - ָהא ּכְ   ׁשָ
ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ

יו,   :ִאיֵליָמא ּבָ   ַעל ּגַ
  ּוְבַמאי? 
רּוף ְוָקטּוםּכְ  :ִאיֵליָמא ֵאינֹו ּגָ ֵרי - ׁשֶ יו ִמי ׁשָ ּבָ רּוָפה ּוְקטּוָמה, ַעל ּגַ י ֵאיָנּה ּגְ יָרה ּכִ א ּכִ   !?ֶאלָּ

א ָלאו ּנּורֲהֵרי הּוא ּכְ "ִלְסמֹוְך, ְוָקָתֵני:  - ֶאלָּ   , ַוֲאִסיר! "תַּ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
רּוף ְוָקטּום,    -ָהָכא  ח ּגָ כּוּפָ   ּבְ

רּוָפה ּוְקטּוָמה ָעְסִקיַנןְוַת      .ּנּור ּגְ
ּנּורֲהֵרי הּוא ּכְ " ב     -  "תַּ ַאף ַעל ּגַ יו  ,רּוף ְוָקטּוםגָ ּדְ ּדְ ּבָ   .ָאסּור –ַעל ּגַ

כִ  ִאי ּכְ רּוָפה ּוְקטּוָמה  ,יָרהּדְ י ּגְ ֵמי - ּכִ יר ּדָ ּפִ   .ׁשַ
   

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ ֵיי: ּדְ ּתַ   ַאּבַ
יקּוהּו ּבְ " ִהסִּ ּנּור ׁשֶ ׁש תַּ   ֵאין סֹוְמִכין לֹו,  -ָבָבא ִבגְ וּ ּקַ

יו,  :ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבָ   ַעל ּגַ
  ְלתֹוכֹו,  :ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר
גֶ  :ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר    .ְבֵעִציםוֶפת ּבְ

יקּוהוּ  ִהסִּ ח ׁשֶ ַק   :ּכּוּפָ   סֹוְמִכין לֹו,   - ָבָבא ִבְג וּ ׁש ּבְ
יו.  134ְונֹוְתִנין ּבָ   ַעל ּגַ

ּגֶ    . "ֵאין סֹוְמִכין לוֹ  -ְבֵעִצים וּ ֶפת ּבְ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ח  ֵמי - ַהאי ּכּוּפָ    ?ֵהיִכי ּדָ

ֵמי ִכיָרה ּדָ ֶגֶפת  -  ִאי ּכְ    .ְבֵעִצים ַנִמיוּ ֲאִפיּלּו ּבְ
ֵמי  ַתּנּור ּדָ ַק  -ִאי ּכְ   ָבָבא ַנִמי לֹא! ִבגְ וּ ׁש ֲאִפיּלּו ּבְ

  
  ַמר ֵליּה: ָא 

   ,ִכיָרהּדְ ָנֵפיׁש ַהְבֵליּה ִמ 
  ּנּור.  ַת ּדְ ְוזּוַטר ַהְבֵליּה ִמ 
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  רש"י
  מתי' 

למעלה ורחב  . מתוך שקצרתור
למטה קלט חומו לתוכו טפי 

   מכירה:
. בגמרא מפרש לה עשוי כופח

חלל ככירה אבל ארכו כרחבו 
ואין בו אלא שיעור שפיתת 
קדירה אחת וכירה יש בה 

  שפיתת שתי קדירות:
  

  גמ' 
   . על שפתו:על גביו

   . אצל דופו:אבל לסמוך
. כלומר מדקתי הא ככירה שרי

הוה  הרי הוא כתור מכלל דאי
מדמי ליה לכירה הוה שרי 
ושמעין מיה דכירה שהוסק 

   בגפת ובעצים שרי:
. קס''ד בשאיה ובמאי קאי

   גרופה ואי על גבה מי שרי:
. דאסור תיא כוותיה דאביי

   לסמוך אתור:
. לשתרי אפי' בגפת ועצים

  בגרופה וקטומה:
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            לח, בלח, בלח, בלח, ב .10
ֵמי  ח"ֵהיִכי ּדָ    ?"ּכּוּפָ
ֵמי  יָרה"ֵהיִכי ּדָ   ? "ּכִ

  
ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ

ח  ִפיַתת ְקֵדָרה ַאַחת.  -ּכּוּפָ   ְמקֹום ׁשְ
יָרה  ּתֵ  -ּכִ ִפיַתת ׁשְ   י ְקֵדרֹות. ְמקֹום ׁשְ

  
ֵייָאַמר  י ִיְרְמָיהְוִאיֵתיָמא  ,ַאּבַ   : ַרּבִ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ְחְלָקה" ּנֶ יָרה ׁשֶ    :ּכִ

ּה    ְטהֹוָרה,  - ְלאֹוְרּכָ

ּה    ְטֵמָאה.  -ְלָרְחּבָ
ח   : ּכּוּפָ

ין ְלרֹוְחּבֹו  ין ְלאֹוְרּכֹו ּבֵ   .  ג) (כלים ז, "ָטהֹור –ּבֵ
   

  
  
  

  רש"י
. הרי בטלו שחלקה לאורכה

שתי שפיתותיה שחלקת רחבה 
לשתים הלכך טהרה מטומאתה 

   שהרי יתצה:
. מצאו שתי חלקה לרחבה

השפיתות קיימות זו לבדה וזו 
   לבדה:

כופח בין לאורכה בין לרחבה 
. שהרי ארכה כרחבה טהורה

  וכולה מקום שפיתה אחת:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א    ––––לח, ב לח, ב לח, ב לח, ב  .11
ָנה    ִמׁשְ

ל.  ְלּגֵ ְתּגַ תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ יַחם ּבִ ַצד ַהּמֵ יָצה ּבְ   ֵאין נֹוְתִנין ּבֵ
ה ּבְ    ּסּוָדִרין. ְולֹא ַיְפִקיֶעּנָ

י יֹוֵסיוְ  יר.  ַרּבִ   ַמתִּ

ה    ,חֹולּבְ   ְולֹא ַיְטִמיֶנּנָ
ֶלה. וּ  ּצָ תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָרִכים ּבִ   ַבֲאַבק ּדְ

  

י ְטֶבְרָי  ָעׂשּו ַאְנׁשֵ ה ׁשֶ ין. ַמֲעׂשֶ ל ַחּמִ ה ׁשֶ ל צֹוֵנן ְלתֹוְך ַאּמָ   א ְוֵהִביאּו ִסיּלֹון ׁשֶ

  : ֲחָכִמיםָאְמרּו ָלֶהם 
ת ִאם ּבְ  ּבָ ַ הּוַחּמּו ּבְ  -ׁשּ ין ׁשֶ ַחּמִ ת, ַוֲאסּוִריןּכְ ּבָ ַ ְרִחיָצה  :ׁשּ    ,ּבִ

ה ִתּיָ    .ּוִבׁשְ

יֹום טֹוב ִאם  יֹום טֹוב,  - ּבְ הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ ַחּמִ ְרִחיָצה,   :ןַוֲאסּוִרי  ּכְ   ּבִ
ִרין ה :ּומּותָּ ִתּיָ ׁשְ   .  ּבִ

   

ָמָרא    ּגְ

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ל  ְלּגֵ   ַמאי?  - ּגִ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ל  ְלּגֵ את.  - ּגִ יב ַחּטָ   ַחּיָ

  
ֵריּה ָאַמר    : ָרִביָנאּדְ  ָמר ּבְ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ַ "   לט,א ְפֵני ַהׁשּ ין ִמּלִ ַחּמִ א ּבְ ּבָ ת ּכֹל ׁשֶ ַחּמִ  -ּבָ ת, ׁשַ ין ּבְ ׁשֹוִרין אֹותֹו ּבְ   ּבָ

ת  ּבָ ַ ְפֵני ַהׁשּ ין ִמּלִ ַחּמִ א ּבְ לֹא ּבָ ין ּבְ  - ְוכֹל ׁשֶ ַחּמִ תְמִדיִחין אֹותֹו ּבְ ּבָ ַ    ,ׁשּ

ן   :חּוץ ִמן ִליַח ָיׁשָ    ,ַהּמָ
ִנין וְ  ן - קֹוְלַייס ָהִאיְסּפַ ָמר ְמַלאְכתָּ ֲהָדָחָתן זֹו ִהיא ּגְ   . )קמה:(שבת  "ׁשֶ

  
ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

   
  
  

  רש"י
  מתי' 

. אין ותין ביצה בצד המיחם
   קומקמוס של חשת:

. שתצלה קצת בשביל שתתגלגל
   הא מגלגלת:עד שת

. לא ולא יפקיעה בסודרין
ישברה על סודר שהוחם בחמה 

   כדי שתצלה מחומו של סודר:
. שהוחמו בחול ובאבק דרכים

מכח חמה ובגמרא מפרש אמאי 
   לא פליג רבי יוסי בהא:

   . מבעוד יום:והביאו סילון
. כדי לחממן דהמים של צון

   משכין ובאין כל השבת:
   א:. של חמי טברילתוך אמה
. אותן שבאו בשבת: אם בשבת

 כחמין שהוחמו: ה''ג
  

  גמ' 
. כל מלוח שבא כל שבא בחמין

בחמין מע''ש חוזרין ושורין 
אותו בחמין בשבת ואין בו 

   משום תיקון שהרי תקן כבר:
. שאין זה גמר מלאכתו מדיחין

   אבל לא שורין:
חוץ מדג מלוח ישן או קולייס 

. דג שקורין טוי''א האיספין
   } :טּוה{

. שהדחתו זהו גמר מלאכתו
מדקרי ליה גמר מלאכתו ש''מ 

  זהו בישולו וחייב:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א .12
סּוָדִרין"וְ  ה ּבְ    ."לֹא ַיְפִקיֶעּנָ
  

ְתַנן    :ְוָהא ּדִ
יל ְלתֹוְך ַהּבֹור " ְבׁשִ מּור,  -נֹוְתִנין תַּ ֵהא ׁשָ ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ

ָרִעים  ִפים ּבָ ִים ַהּיָ נוּ  - ְוֶאת ַהּמַ ּנְ ּצַ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ    ,ּבִ
ה  ַחּמָ ַחּמוּ ּבִ  -ְוֶאת ַהּצֹוֵנן ּבַ ּיֵ ִביל ׁשֶ   . )(שבת קמו: "ׁשְ

ַנן י יֹוֵסי ִהיא ְולֹא ַרּבָ    !?ֵליָמא ַרּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ה  ַחמָּ י - ּבַ כּולֵּ ֵרי ּדְ ׁשָ ִליִגי ּדְ    .ָעְלָמא ָלא ּפְ

תֹוְלדֹות ָהאּור  י -ּבְ ֲאִסיר ּכּולֵּ ִליִגי ּדַ    .ָעְלָמא לֹא ּפְ
ִליִגי  י ּפְ תֹוְלדֹות ַה    -ּכִ הּבְ    ,ַחּמָ

ה ַאּטּו ּתֹוְלדֹות ָהאּור :ָמר ָסַבר ְזִריַנן ּתֹוְלדֹות ַהַחּמָ    ,ּגָ
ְזִריַנן.   :ּוָמר ָסַבר   לֹא ּגָ

   
        
        

  רש"י
. בפרק חבית ותין והא דתן

   כו' המים צון:
   . בשמש:בחמה
. דאין דרך בישולו בכך דשרי

וחמה באור לא מיחלפא דליגזר 
   הא אטו הא:

. כגון אם הוחם בתולדות האור
   הסודר הזה באור מתחילה:

   . דהוי בישול:דאסיר
. שהוחם הסודר תולדות חמה

   בחמה:
. דמאן דחזי אטו תולדות האור

  סבר דתולדות האור יהו:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א .13
חֹול" ה ּבְ       ...."ְולֹא ַיְטִמיֶנּנָ
  

ָהא!  י יֹוֵסי ּבְ   ְוִליְפלֹוג ַנִמי ַרּבִ
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
ֶרֶמץ א ַיְטִמין ּבְ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ    .ּגְ

  
  ָאַמר:  יֹוֵסףַרב 

ּמֵ  ֵני ׁשֶ קֹומֹו. ִמּפְ   ִזיז ָעָפר ִמּמְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
יחּוַח.    ָעָפר ּתִ

  
   :ֵמיִתיִבי

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ג רֹוֵתַח,  י ּגַ ּבֵ יָצה ַעל ּגַ ִלין ּבֵ   ְמַגְלּגְ

ִליןְוֵאין  יָצה ַעל ְמַגְלּגְ י ִסיד רֹוֵתַח  ּבֵ ּבֵ   . "ּגַ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ֶרֶמץ" :ּבִ א ַיְטִמין ּבְ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ א ְלִמיְגַזר.  - "ּגְ   ֵליּכָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ קֹומוֹ " :ֶאלָּ ִזיז ָעָפר ִמּמְ ּמֵ ֵני ׁשֶ    !ִליְגַזר –" ִמּפְ

  
ג  יּה ָעָפר -ְסָתם ּגַ   .ֵלית ּבֵ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָעשׂ " ה ׁשֶ יןַמֲעׂשֶ ל ַחּמִ ה ׁשֶ ל צֹוֵנן ְלתֹוְך ַאּמָ י ְטֶבְרָיא ְוֵהִביאּו ִסיּלֹון ׁשֶ   . וכו' "ּו ַאְנׁשֵ
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ֶרֶמץ" :ּבִ א ַיְטִמין ּבְ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ ָדְמָיא - "ּגְ   ְלַהְטָמָנה.  ַהְיינּו ּדְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ קֹומוֹ " :ֶאלָּ ִזיז ָעָפר ִמּמְ ּמֵ ֵני ׁשֶ א ְלֵמיַמר - "ִמּפְ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

יָפא ָקֵאי? ה ְטֶבְרָיא ַאּסֵ א ָקֵאי !ִמי ָסְבַרּתְ ַמֲעׂשֵ ס" – ַאֵריׁשָ ה ּבְ י יֹוֵסיּוָדִרין. וְ לֹא ַיְפִקיֶעּנָ יר ַרּבִ    ,"ַמתִּ
ַנן י יֹוֵסיְל  ְוָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה ַרּבָ ה ַרּבִ י ְטֶבְרָיא ּדְ : ָהא ַמֲעׂשֶ ה הּוא תֹוְלדֹות ַח ּדְ ַאְנׁשֵ ַנן!  -ּמָ   ְוָאְסִרי ְלהּו ַרּבָ

   ,ַההּוא ּתֹוְלדֹות אּור הּוא  ָאַמר ְלהּו:
ֵגיִהָנם יְתָחא ּדְ ָחְלִפי ַאּפִ    .ּדְ

  
  
  

  רש"י
. דמאן דחזי שמא יטמין ברמץ

סבר מכדי האי לבשולי והאי 
לבשולי ותרוייהו דרך הטמה 
מה לי רמץ מה לי חול ומשום 

   הכי מודה ר' יוסי:
א . שמא לא יהשמא יזיז עפר

שם חול עקור לכל הצורך ואתי 
לאזוזי עפר הדבוק והוי חופר 

   גומא:
. כלומר תיחוח עפר תיחוח

   בעומק דליכא למיחש למזיז:
   . שרתחו חמה:גג רותח

. דהוא ואין מגלגלין בסיד רותח
 תולדות האור:
. בגג רותח דהא ליכא למיגזר

   לא מטמין ליה:
. לשמא יזיז עפר ויכסו בו אלא

   ליגזר:
. וחמי ך אמה של חמיןלתו

טבריא לאו תולדות האור יהו 
ואפ''ה אסרו להו ומודה בהא ר' 

  יוסי:
. שמטמין מים דדמיא להטמה 

   במים:
. מי סברת מעשה אסיפא קאי

לסייעתא דחול ואבק ולאורויי 
דתולדות תמה כי האי גווא 

   אסירי לדברי הכל:
. אפלוגתא ורבן ארישא קאי

יוסי הוא דאמרי לה אבל לר' 
כה''ג לא מיתסר אלא משום 

   דהי תולדות האור יהו:
. דחמי טבריא והא מעשה

דתולדות חמה יהו ודמי 
לאפקעתא דסודרין דליכא 

  למגזר לשמא יזיז ואסרי להו: 
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        בבבב- - - - לט, אלט, אלט, אלט, א .14
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

י    לט,ב ָעׂשּו ַאְנׁשֵ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַנןְטֶבְרָיא ִמּמַ    :ְוָאְסִרי ְלהּו ַרּבָ
ָדָבר  ְטָלה ַהְטָמָנה ּבְ    ,ַהּמֹוִסיף ֶהֶבלּבָ

עֹוד יֹום. ַו    ֲאִפיּלּו ִמּבְ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
י ְטֶבְרָיא.  ַאְנׁשֵ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 

י ְטֶבְרָיא ְלִסילֹוַנְייהּו.   ַבִריְנהּו ַאְנׁשֵ ָבר ּתְ   ּכְ
   

        
        

  רש"י
. אסרה הטמה בטלה הטמה

בדבר המוסיף הבל דהא מבע''י 
תו שם הסילון ומפי שהצוין 

דממילא  מתחממין בכך ואע''ג
   אסור:

. לסילוין שלהן לסילוייהו
   שחזרו בהן:
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        מ, אמ, אמ, אמ, א    ––––לט, ב לט, ב לט, ב לט, ב  .15
י ְטֶב " ָעׂשּו ַאְנׁשֵ ה ׁשֶ ין. ְוֵהִביאּו ִס [[[[, , , , ְרָיאַמֲעׂשֶ ל ַחּמִ ה ׁשֶ ל צֹוֵנן ְלתֹוְך ַאּמָ   יּלֹון ׁשֶ

  : ֲחָכִמיםָאְמרּו ָלֶהם 
ת ִאם ּבְ  ּבָ ַ הּוַחּמּו ּבְ  -ׁשּ ין ׁשֶ ַחּמִ הּכְ ִתּיָ ְרִחיָצה ּוִבׁשְ ת, ַוֲאסּוִרין ּבִ ּבָ ַ    .ׁשּ

יֹום טֹוב ִאם  ְרִחיָצה, ּומוּ  - ּבְ יֹום טֹוב, ַוֲאסּוִרין ּבִ הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ ַחּמִ הּכְ ִתּיָ ׁשְ ִרין ּבִ   .]]]]"תָּ
  

  ? "ְרִחיָצה"ַמאי 
  

ל ּגּופֹו  :ִאיֵליָמא הּוַחּמּו ּבְ  -ְרִחיַצת ּכָ ין ׁשֶ א ַחּמִ ת הּוא ֶאלָּ ּבָ ַ    ,ֲאסּוִריןּדַ ׁשּ
ִרין ת מּוּתָ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ   !?ָהא ַחּמִ

   :ְוָהַתְנָיא
ת" ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ֶהןְלָמָחר   -  ַחּמִ ָניו  :רֹוֵחץ ּבָ    ,ּפָ

   ,ָיָדיו
  ְוַרְגָליו, 

ל ּגּופוֹ    ! "ֲאָבל לֹא ּכָ
א ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו.  :ֶאלָּ   ּפָ

יֹום טֹוב" :ֵאיָמא ֵסיָפא יֹום טֹוב,  - ּבְ הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ ַחּמִ ְרִחיָצה   ּכְ   ַוֲאסּוִרין ּבִ
ה ִתּיָ ׁשְ ִרין ּבִ   ."ּומּותָּ

איֵב ַנן ְסָתָמא ּכְ ֵליָמא ּתְ  ּמַ    ?!ית ׁשַ
ְתַנן    :ּדִ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ין ְלַרְגָליו ה,  ,לֹא ָיֵחם ָאָדם ַחּמִ ִתּיָ ן ְראּוִיין ִלׁשְ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

לוּ  יִרין ֵבית ִהּלֵ   ! )(ביצה כא: "ַמתִּ
  

ר ֲחַנְנָיאָאַמר    : ַרב ִאיָקא ּבַ
ל ּגּופֹו ָעְסִקיַנן ֶהן ּכָ ף ּבָ ּטֵ ּתַ    ,ְלִהׁשְ

א הּוא.  וְ  ּנָ   ַהאי ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ּגּופוֹ " ף ָאָדם ּכָ טֵּ תַּ צֹוֵנן,  ,לֹא ִיׁשְ ין ּוֵבין ּבְ ַחּמִ ין ּבְ   ּבֵ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   , ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ יר.  ַרּבִ   ַמתִּ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ין  ַחּמִ   ָאסּור,  -ּבְ

צֹוֵנן  ר -ּבְ   . ג) (תוספתא ד, "מּותָּ
  

אַרב ָאַמר    : ִחְסּדָ
ְכִלי,  -ַמֲחלֹוֶקת    ּבִ

ַקְרַקע ְבֵרי ַהּכֹ - ֲאָבל ּבְ ר. ּדִ   ל מּוּתָ
  

ה  י ְטֶבְרָיאּדְ ְוָהא ַמֲעׂשֶ ַקְרַקע ֲהָוה ,ַאְנׁשֵ    ,ּבְ
ַנן!    ְוָאְסִרי ְלהּו ַרּבָ

  
א ִאי ִאיְתַמר,    ֶאלָּ

   :ָהִכי ִאיְתַמר
ַקְרַקע,  -ַמֲחלֹוֶקת    ּבְ

ְכִלי  ְבֵרי -ֲאָבל ּבִ   ל ָאסּור. ַהּכֹ ּדִ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 

ִמיַע ָלךְ  ֵפירּוׁש ׁשְ ִמיַע ָלךְ  ,ּבְ ָלָלא ׁשְ    ?אֹו ִמּכְ

  רש"י
. דמחים להו ראויין לשתיה

   לשתייה ואי בעי רוחץ בהן פיו:
. שותן על גופו להשתטף
   ומשתטף:

. ר' שמעון היא והאי תא
דמתיר להשתטף כל גופו בשבת 
בחמין שהוחמו מע''ש והייו 
דקאמר כחמין שהוחמו בשבת 

חמו מאתמול שרי אסור הא שהו
ואי בי''ט כחמין שהוחמו בי''ט 
ואסור ברחיצה דאפי' בית הלל 
לא שרי להחם בי''ט אלא לפיו 
ידיו ורגליו אבל לשיטוף כל גופו 

   לא:
   . בשבת:לא ישתטף
  . ואפי' הוחמו בחול : בין בחמין

: דהרואה אומר היום בכלי
הוחמו ומוכחא מילתא 
דתולדות האור יהו ואתי 

בת כגון ותן צון להחם בש
   בחמין:

. כגון אמבטאות של אבל בקרקע
   מרחצאות והן חמי האור:

   . דבטלי להו מתורת חמין:מותר
. והא מעשה דאשי טבריא כו'

  אלמא במילתייהו קיימי:
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ָלָלא"ַמאי     "?ּכְ

  
ְנחּוםָאַמר ּדְ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּתַ איָאַמר  ַרּבִ י ַיּנַ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ

ַנִים ֲחלּוִקין, ְוֶאָחד ַמְכִריַע  ה מֹוֵצא ׁשְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ְכִריַע.  -ּכָ ִדְבֵרי ַהּמַ   ֲהָלָכה ּכְ
י ַמְטָלִנּיֹות, חּוץ ִמּק    ּולֵּ

י ׁשֶ  ַאף ַעל ּפִ י ֱאִליֶעֶזר ַמְחִמיר  :ׁשֶ    ,ַרּבִ
ַע ֵמיֵקל,  י ְיהֹוׁשֻ   ְוַרּבִ

י ֲעִקי ְכִריַע.  -ָבא ַמְכִריַע ְוַרּבִ ִדְבֵרי ַהּמַ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ
י ֲעִק ּדְ ֲחָדא:  ְלִמיד הּואַרּבִ    ,יָבא ּתַ

יּה ^ְועֹוד: ָהא    מ,א י ֲעִקיָבא ְלַגּבֵ יּה ַרּבִ ַע. ּדְ ֲהַדר ּבֵ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ
  

ָלָלא   ַמאי?  - ְוִאי ִמּכְ
  

יְלָמא י    ,ּדִ ַמְתִניִתין,  - ָהֵני ִמילֵּ   ּבְ
ָבַרְייָתא ֲאָב    .לֹא -ל ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִמיַע ִלי.   ֵפירּוׁש ׁשְ   ֲאָנא ּבְ
   

  
        
        

  רש"י
. כדאמרין הדר ביה רבי עקיבא

בפירקין דלעיל (דף כט:) לשון 
מכריע מכביד מטה כף מאזים 

דו כגון הכא ומכריע את שכג
בחמין אסור השתא הוה ליה ר' 
שמעון דמתיר בחמין יחיד 
במקום שים מצא ר' יהודה 
מכביד את כף המשקולת שהרי 
ר' יהודה עם רבי מאיר שוים 
לאיסור ובצון מותר הוי ליה ר' 
מאיר בצון יחיד במקום שים 
מצא ר' יהודה מכביד את כף 

   המשקולת:
ברי . דא''ר יוחן הלכה כדה''מ

המכריע במכריע במשה כי 
  ההיא דמטליות:
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        מ, אמ, אמ, אמ, א .16
   :ִאְתַמר

הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ין ׁשֶ ת ַחּמִ ּבָ    :ׁשַ
  ָאַמר:  ַרב

ל ּגּופוֹ  ֶהן ּכָ   .ֵאֶברֵאֶבר  - ְלָמָחר רֹוֵחץ ּבָ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ירּו ִלְרחֹוץ א ,לֹא ִהּתִ ָניו    :ֶאלָּ    ,ּפָ
   ,ָיָדיו

  ְוַרְגָליו. 
  

   :ֵמיִתיִבי
תַחּמִ " ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ    :ין ׁשֶ

ֶהן ָניו  :ְלָמָחר רֹוֵחץ ּבָ    ,ּפָ
   ,ָיָדיו

   ,ְוַרְגָליו
ל ּגּופוֹ  -ֲאָבל לֹא    . "ּכָ

א  יּוְבּתָ   ַרב! ּדְ ּתְ
  

  ַרב:  ָאַמר ָלךְ 
ל ּגּופֹו" ַבת ַאַחת,  - "לֹא ּכָ   ּבְ
א ֵאֶבר ֵאֶבר   .ֶאלָּ

  
ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו" :ְוָהא   ָקָתֵני!  "ּפָ

  
ֵעין  ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו"ּכְ   . "ּפָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ת" ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ַחּמִ ירּו ִלְרחֹוץ ּבְ א ,לֹא ִהתִּ ָניו  :ֶאּלָ    ,ּפָ

   ,ָיָדיו
   !"ְוַרְגָליו

  
ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו. , ָהָכא ַנִמי ֵעין ּפָ   ּכְ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ מּוֵאל: ּדִ ּתַ   ׁשְ

תַחּמִ " ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ    :ין ׁשֶ

ֶהן ָניו  :ְלָמָחר רֹוֵחץ ּבָ    ,ּפָ
   ,ָיָדיו

  ְוַרְגָליו, 

ל ּגּופוֹ  -ֲאָבל לֹא    ֵאֶבר ֵאֶבר.  ,ּכָ
יֹום טֹוב -ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר  הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ   . "ַחּמִ

  
  

ה ַמֲעָתא ַמְתֵני ָלּה לְ  ַרּבָ ָנא: ּדְ ָהא ׁשְ ָ ַהאי ִליׁשּ   ַרב ּבְ
הוּ  ין ׁשֶ תַחּמִ ּבָ    :ַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ

   - ְלָמָחר
ל ּגּופוֹ ַרבָאַמר  ֶהן ּכָ    ,: רֹוֵחץ ּבָ

יר ֵאֶבר ֶאָחד.  ּיֵ   ּוְמׁשַ
  

א יּוְבּתָ ל ָהֵני ּתְ    !ֵאיִתיֵביּה ּכָ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  

  רש"י
. כלומר כל אבר בפי כעין פיו

   עצמו:
. ביחד אלא רוחץ בהן כל גופו
 שמשייר אבר אחד:

. וליכא לשויי איתיביה כל הי
כעין פיו ידיו ורגליו דהא כל 
גופו יחד קאמר חוץ מאבר 

   אחד:
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ֵיילְ  ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
הַר  ַמֲעֵתיּה  ,ּבָ ׁשְ   ַרב? ּדְ ִמי ָקא ָעֵביד ּכִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ָלא ָיַדֲעָנא. 

  
ֵעי ֵליּה?  יּבָ   ַמאי ּתִ

יָטא  ׁשִ ָהא ִאיּתֹוַתבּדְ ּפְ    !לֹא ָעֵביד, ּדְ
  

ִמיָעא ֵליּה.  יְלָמא לֹא ׁשְ   ּדִ
  

ִמיָעא ֵליּה  אי ָעֵביד ,ְוִאי לֹא ׁשְ    !ַוּדַ
ֵייָאַמר ּדְ    : ַאּבַ

ל ִמילֵּ  ַרב, ּכָ ָמר ָעֵביד ּכְ   י ּדְ
מּוֵאל ׁשְ ָעֵביד ּכִ ָלת ּדְ ר ֵמָהֵני ּתְ ֶגד ְלֶבֶגד,    :ּבַ יִלין ִמּבֶ   ַמּטִ

ר ְלֵנר,    ּוַמְדִליִקין ִמּנֵ
ְגִריָרהוַ  ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ַרּבִ   !ֲהָלָכה ּכְ

  
חּוְמֵרי    ָעֵביד,  -ַרב ּדְ ּכְ

י  קּולֵּ   לֹא ָעֵביד.   -ַרב ּדְ ּכְ
   

  
  

  רש"י
. משום א''ל רב יוסף לאביי

י בבית רבה בר חמי דגדל אבי
שהיה ראש קודם לרב יוסף ומת 
היה שואלו רב יוסף איך היה 

   רואהו והג:
. בהא מי עביד כשמעתי' דרב

   מילתא דרחיצה:
. שיטה דהש''ס מאי תבעי ליה

   פרכא ליה:
. לרבה הא לא שמיע ליה

תיובתא משום הכי מספקא ליה 
לרב יוסף ברבה דדילמא עביד 

   כרב:
. אמאי יהואי לא שמיעא ל

   מספקא ליה לרב יוסף:
. רבה בכל מילי הא ודאי עביד

  כרב:
.. בר כחומרי דרב הוה עביד

מהי תלת חומרי אבל כקולי 
דרב איכא דלא עביד והא קולא 

  היא ודילמא לא עביד:
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        בבבב- - - - מ, אמ, אמ, אמ, א .17
נוּ  ַנןּתָ    : ַרּבָ

ת  ֶמְרָחץ " ּבָ ְקקּו ְנָקָביו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּפָ ת  :ׁשֶ ּבָ ד.  -ְלמֹוָצֵאי ׁשַ   רֹוֵחץ ּבֹו ִמּיָ
ְקקּו ְנָקָביו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב   ְלָמָחר ִנְכָנס ּוֵמִזיַע,    - ּפָ

ִית ַהִחיּצֹון.  ּבַ ף ּבַ טֵּ תַּ   ְויֹוֵצא ּוִמׁשְ
י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ

ֶמְר  ה ּבְ ֵני ּבְ ַמֲעׂשֶ ל ּבְ ְקקּו ְנָקָביו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ָחץ ׁשֶ ּפָ   ַרק ׁשֶ
ן ֲעַזְרָיהְלָמָחר ִנְכַנס  י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ֲעִקיָבאוְ  ַרּבִ    ,ְוֵהִזיעּו ּבוֹ   ַרּבִ

ִית ַהִחיּצֹון.  ּבַ פּו ּבַ טְּ תַּ   ְוָיְצאּו ְוִנׁשְ
ְנָסִרים.  ין ּבִ ּלֹו ְמחּוּפִ ין ׁשֶ ַחּמִ א ׁשֶ   ֶאּלָ

ׁשֶ  ָבר ִלְפֵני ּכְ א ַהּדָ   ָאְמרּו:  ,ֲחָכִמיםּבָ
ְנָסִרין.  ין ּבִ ּלֹו ְמחּוּפִ ין ׁשֶ ֵאין ַחּמִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

ַרּבּו עֹוְבֵרי ֲעֵביָרה  ֶ   ִהְתִחילּו ֶלֱאסֹור.  -ּוִמׁשּ
  

ין  ַרּכִ ל ּכְ ְטָיאֹות ׁשֶ ׁש  -ַאְמּבַ ֶהן ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ יל ּבָ    .(תוספתא ד,ב) "ְמַטּיֵ
  

  ? ְבֵרי ֲעֵביָרה""עוֹ ַמאי 
  
ִזיָאַמר ּדְ  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

ה ִחילָּ ּתְ ת,    :ּבַ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ַחּמִ   ָהיּו רֹוֲחִצין ּבְ
ִנים ְלָהֵחם ּבְ ִהְת  לָּ ת, ְואֹוְמִרים: ִחילּו ַהּבַ ּבָ ַ ת הּוַחּמוּ ֵמֶעֶר "ׁשּ ּבָ   . "ב ׁשַ

  

ין -ָאְסרּו     ,ֶאת ַהַחמִּ
ירּו  יָעה.  - ְוִהּתִ   ֶאת ַהּזֵ

ין ְואֹוְמִרים: "ְמִזיִעין ֲאַנְחנּו".  ַחּמִ   ַוֲעַדִיין ָהיּו רֹוֲחִצין ּבְ
  

יָעה - ָאְסרּו ָלֶהן     ,ֶאת ַהּזֵ
ירּו וְ  י ְטֶבְרָיה.  - ִהּתִ   ַחּמֵ

ַחּמֵ  י ְטֶבְרָיה ָרַחְצנוּ "י ָהאּור, ְואֹוְמִרים: ַוֲעַדִיין ָהיּו רֹוֲחִצין ּבְ ַחּמֵ   . "ּבְ
  

י ְטֶבְרָיה - ָאְסרּו ָלֶהן     ,ַחּמֵ
ירּו ָלֶהן וְ    ֶאת ַהּצֹוֵנן.  -ִהּתִ
  

ָבר עֹוֵמד ָלֶהן,  ֵאין ַהּדָ   ָראּו ׁשֶ
ירּו ָלֶהן  י  -ִהּתִ    ,ְטֶבְרָיהַחּמֵ

ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת.  -ְוֵזיָעה    ּבִ
  

  

  : ָרָבאָאַמר 
ַנן,  ַרּבָ ֲעַבר ַאּדְ   ַהאי ַמאן ּדַ

ֵרי ְלִמיְקֵרי ֵליּה     ."ֲעַבְרָייָנא" :ׁשָ
  

ַמאן      ?ּכְ
  

א   מ,ב ּנָ י ַהאי ּתַ   .ּכִ
  

  

ים " ַרּכִ ל ּכְ ְטָיאֹות ׁשֶ ׁש  -ַאְמּבַ ֶהן ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ יל ּבָ   . "ְמַטּיֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְוָקא  ין,  - ּדַ ַרּכִ   כְּ
  לֹא.  -ְכָפִרים ּדִ ֲאָבל 

  
   ?אי ַטְעָמאַמ 
  

זּוְטִרין יָון ּדְ   ָנֵפיׁש ַהְבַלְייהּו.   - ּכֵ

  רש"י
. שלא יצא שפקקו קביו

   חמימותו:
. ואין צריך להמתין רוחץ בו מיד

בכדי שיעשה ל''א שפקקו קביו 
אותן קבים שמרחץ מתחמם 
על ידיהן שאור יסקת מבחוץ 
מתחתיו לוי''ה ועיקר רוחץ בו 
מיד שהרי לא תחמם בשבת 
אבל בשבת לא שהרי גזרו על 

   הרחיצה:
. שלפי ומשתטף בבית החיצון

המרחץ ולא בתוך המרחץ שלא 
יאמרו רוחץ הוא כדאמרן 
דאסרו את הרחיצה אבל הזיעה 

מד או התירו והיאך היא זיעה עו
יושב בבית המרחץ ואיו ותן 

   מים עליו והוא מתחמם ומזיע:
. ולא היו צריכין מחופין בסרים

לחוש שמא תחממו בשבת 
 מחומו של מרחץ:

   . את הזיעה:התחילו לאסור
   . בתי מרחץ גדולים:אמבטאות

. מהלך בתוכן לפי מטייל בהן
   דרכו ולא להזיע:

. שמא יאמרו מזיע ואיו חושש
   ''ג דאסרו את הזיעה:הוא ואע

. דקאמר לעיל מאי עוברי עבירה
   שאסרו זיעה על ידיהן:

   . לגמרי:אסרו להן את החמין
. ועדיין היו רוחצין בחמין

   שהוחמו מבע''י:
. שלא היו שאין הדבר עומד

ציבור יכולין לקבל מתוך 
   שאסרו להם את הכל:

  . לאיסור: במקומה עומדת
. דאמר לעיל כי האי תא

לו עוברי עבירה משהתחי
התחילו לאסור הזיעה והרי לא 
אסרה אלא ע''י הרוחצין 
בחמין מאתמול ואומרים 
מזיעין אחו ואין כאן אלא 
עבירת דבריהם שאסרו את 

   החמין:
   . ומזיע:פיש הבלייהו
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        מ, במ, במ, במ, ב .18
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

דּוָרה, " ֶנֶגד ַהּמְ ם ָאָדם ּכְ   ִמְתַחּמֵ

צֹוֵנן.  ף ּבְ טֵּ תַּ   ְויֹוֵצא, ּוִמׁשְ
ּלֹ  צֹוֵנןּוִבְלַבד ׁשֶ ף ּבְ טֵּ תַּ דּוָרה.  ,א ִיׁשְ ֶנֶגד ַהּמְ ם ּכְ   ְוִיְתַחּמֵ

ּמַ  ֵני ׁשֶ ירִמּפְ ָעָליו ְפׁשִ   . "ַמִים ׁשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת,  ,ֵמיֵחם ָאָדם ֲאלּוְנִטית" ּבָ ַ ׁשּ ֵני ֵמַעִים ּבְ יָחּה ַעל ּבְ   ּוַמּנִ

ּלֹ  יןּוִבְלַבד ׁשֶ ל ַמִים ַחּמִ ֵני ֵמַעִים ּבְ ְוַינִּ  ,א ָיִביא קּוְמקּומֹוס ׁשֶ תיֶחּנּו ַעל ּבְ ּבָ ַ    ,ׁשּ
  ָאסּור,  -ֹול חְוָדָבר ֶזה ֲאִפיּלּו ּבְ 

ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ    ."ִמּפְ
   

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶנֶגד  ,ֵמִביא ָאָדם ִקיתֹון ַמִים" יחֹו ּכְ דּוָרהּוַמּנִ    ,ַהּמְ

ָתן.  ִפיג ִציּנָ תָּ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַחּמּו, ֶאּלָ ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ   לֹא ּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶמן ּוַמ  ל ׁשֶ ְך ׁשֶ ה ּפַ ָ דּוָרהְמִביָאה ִאׁשּ ֶנֶגד ַהּמְ יָחתֹו ּכְ    ,ּנִ
ל ְבׁשַ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר.  ,לֹא ּבִ ְפׁשַ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ   ֶאּלָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ֶמן ה ָסָכה ָיָדּה ׁשֶ ָ ת ,ִאׁשּ ׁשֶ דּוָרה, ְוָסָכה ִלְבָנּה ָקָטן, ְוֵאיָנּה חֹוׁשֶ ֶנֶגד ַהּמְ ּה ּכְ ְמתָּ    ."ּוְמַחּמַ

  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ֶמן" א? ַמה הּוא ְל  - "ׁשֶ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
  

ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
יָרא   .ְלֶהּתֵ

  
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ְלִאיּסּוָרא. 
  
ה" ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ יָרא :ּדְ    "ְלֶהּתֵ

ֶמן י ׁשֶ  ,ׁשֶ ד סֹוֶלֶדת ּבֹו ַאף ַעל ּפִ ר.  -ַהּיָ   מּוּתָ
אָק  א ַקּמָ ּנָ ֶמן  :ָסַבר ּתַ ּול.  -ׁשֶ ׂשּ ּום ּבִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

י ְיהּוָדה ְלֵמיַמר ֶמן   :ַוֲאָתא ַרּבִ ּול,  - ׁשֶ ׁשּ ּום ּבִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
רֹו  ּולֹו.  -ְוֶהְפׁשֵ ׁשּ   לֹא ֶזה הּוא ּבִ

ְמִליֵאל ְל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֶמן   :ֵמיַמרַוֲאָתא ַרּבָ ּול,  - ׁשֶ ׁשּ ּום ּבִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
רֹו  ּולֹו.  -ְוֶהְפׁשֵ ׁשּ   ֶזהּו ּבִ

  
ר ִיְצָחק"    "ָאַמר: ְלִאיּסּוָרא ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֶמן ד סֹוֶלֶדת ּבוֹ  ,ׁשֶ ֵאין ַהּיָ י ׁשֶ   ָאסּור.  - ַאף ַעל ּפִ
ֶמן   :ָקָסַבר ּול,  - ׁשֶ ׁשּ ּום ּבִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

רֹו  ּולֹו.  -ְוֶהְפׁשֵ ׁשּ   ֶזהּו ּבִ
י ְיהּוָדה ְלֵמיַמר רֹו   :ַוֲאָתא ַרּבִ ּולֹו.  - ֶהְפׁשֵ ׁשּ   לֹא ֶזהּו ּבִ

ְמִליֵאל ְלֵמיַמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֶמן   :ַוֲאָתא ַרּבָ ּול,  - ׁשֶ ׁשּ ּום ּבִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ּולֹו.  ׁשּ רֹו ֶזהּו ּבִ   ְוֶהְפׁשֵ

  
ְמִליֵאל ַהיְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ אַרּבָ א ַקּמָ ּנָ   !ינּו ּתַ

   
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ְלַאַחר ָיד    .ּכִ

  רש"י
   . מחמם לשון פושרין:מפשיר

   . מחמם:מיחם אדם
} מגבת. טיול''א {אלוטית

סתפגין בו וראה לי בגד שמ
   דבכל דוכתא קרי לה אלוטית:

. כשהוא חש על גבי מעיים
במעיו מחממין לו כלי או בגד 

   ומיחו שם ומועיל:
ובלבד שלא יביא קומקומוס 

. שמא ישפכו עליו ומצא כו'
   רוחץ בשבת בחמין:

. פעמים שהן מפי סכה
   רותחין:

. לא שייחם שם עד לא שיחמו
   שיחמו:

במקצתן . אלא שתפיג ציתן
שתפיג שתתחלף כמו וריחו לא 
מר (ירמיה מח) מתרגמין 

   וריחיה לא פג:
. שלא תיחו לא בשביל שיבשל

שם כדי בישול שתהא היד 
   סולדת בו:
. אבל להפשירו בפך סכה ידה

כדרך שעושה בחול לא ופליג 
   אדרב יהודה:

. מאי דאסר רבי יהודה להתירא
בשמן בישול שרי ת''ק ומים 

לא שיחמו דיש בהן דוקא קט ו
בישול אבל שמן אע''פ שהיד 
סולדת דהייו בישול דר' יהודה 

   שרי לת''ק:
. משכת לאחוריה סולדת

מדאגה שלא תכוה וזהו לשון 
ואסלדה בחילה (איוב ו) ואדאג 
ברעדה ואמשך מתלותי מדאגת 
יום הדין אם הייתי יודע 

   שמיתתי קרובה ולא יחמול:
ך . הלכשמן יש בו משום בישול

לא כדי שיבשל אלא כדי שיפשר 
   שרי דהפשרו אין זה בישולו:

ואתא רבי שמעון למימר 
. הלכך דהפשירו זהו בישולו

כדעבדין בחול לא ליעביד אלא 
   כלאחר יד על ידי שיוי:

. אמרה תא קמא לאיסורא
לשמן דמיא הוא דשרי להפשיר 

   אבל שמן הפשרו זהו בישולו:
. איכא ביייהו כלאחר יד

קמא אפי' ע''י שיוי  דלתא
   אסור:
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        מ, במ, במ, במ, ב .19
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ֶמן ְוֶאָחד ַמִים    :ֶאָחד ׁשֶ
  ָאסּור.  -ָיד סֹוֶלֶדת ּבֹו 

ר.  -ֵאין ָיד סֹוֶלֶדת ּבֹו    מּוּתָ
  

ֵמי    ? "ָיד סֹוֶלֶדת ּבוֹ "ְוֵהיִכי ּדָ
  

  : ַרֲחָבאָאַמר 
ינֹוק ִנְכֵוית. ּכֹ  ל ּתִ ֵריסֹו ׁשֶ ּכְ   ל ׁשֶ
  

  רש"י
. סלוד יש שסולד והיכי דמי

מרתיחה מועטת ויש שאיו 
   סולד:
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        מ, במ, במ, במ, ב .20
יִמיָאַמר  ר ַאְבּדִ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ

י ַאַחר  ַעם ַאַחת ִנְכַנְסּתִ יּפַ ְרָחץ,  ַרּבִ   ְלֵבית ַהּמֶ
ֵטי.  ַאְמּבַ ֶמן ּבָ ל ׁשֶ ְך ׁשֶ יַח לֹו ּפַ י ְלַהּנִ ּתִ ׁשְ   ּוִבּקַ

ִני ְכִלי ׁשֵ   ְוֵתן.  ,ְוָאַמר ִלי: טֹול ּבִ
  

ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ֶמן  :ׁשְ ּול.  -ׁשֶ ׁשּ ּום ּבִ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ּה  ַמע ִמיּנָ ִני :ּוׁשְ ִלי ׁשֵ ל.  - ּכְ ֵ   ֵאינֹו ְמַבׁשּ
ּה  ַמע ִמיּנָ רֹו : ּוׁשְ ּולֹו.   -ֶהְפׁשֵ ׁשּ   ֶזהּו ּבִ

   
  

   ?ֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי
ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : י יֹוָחָנןַרּבִ ָאַמר  ַרּבָ

ָכל ָמקֹום  ר ְלַהְרֵהר -ּבְ    ,מּוּתָ
ְרָחץ -חּוץ  ית ַהּמֶ    ,ִמּבֵ

א!  ּסֵ   ּוֵבית ַהּכִ
  

יָמא ְלׁשֹון חֹול ָאַמר ֵליּה  :ְוִכי ּתֵ    –ּבִ
ֵייְוָהָאַמר    : ַאּבַ

ל חֹול  ָבִרים ׁשֶ ְלׁשֹון קֹוֶדׁש,  - ּדְ ר ְלאֹוְמָרן ּבִ   מּוּתָ
ל קֹוֶדׁש  ְלׁשֹון חֹול! ָאסּור ְלאֹוְמ  -ׁשֶ   ָרן ּבִ

  
אֵני.  י ֵמִאיּסּוָרא ׁשָ   ַאְפרּוׁשֵ

  
ַדע    ,ּתֵ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ל  ַתְלִמידֹו ׁשֶ ה ּבְ י ֵמִאירַמֲעׂשֶ ְרָחץ ַרּבִ ְכַנס ַאֲחָריו ְלֵבית ַהּמֶ ּנִ ׁש ְלָהִדיַח ַקְרַקע ,ׁשֶ    .ּוִבּקֵ

   .ֵאין ְמִדיִחין :ְוָאַמר לוֹ 
  ְך לֹו ַקְרַקע. ָלסוּ 

  ָאַמר לֹו: ֵאין ָסִכין. 
אֵני,   :ַאְלָמא י ֵמִאיּסּוָרא ׁשָ   ַאְפרּוׁשֵ

אֵני -ָהָכא ַנִמי  י ֵמִאיּסּוָרא ׁשָ    .ְלַאְפרֹוׁשֵ
  
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ּה  ַמע ִמיּנָ י  :ׁשְ ַחּמֵ ל ּבְ ֵ ת  ְטֶבְרָיהַהְמַבׁשּ ּבָ ַ ׁשּ יב.  -ּבְ   ַחּיָ

ה  ָהא ַמֲעׂשֶ י ְל ּדְ ּדְ ֵזיָרה ֲהָוה, ַרּבִ   ַאַחר ּגְ
ִני ְכִלי ׁשֵ   ְוֵתן.  ,ְוָאַמר ֵליּה: טֹול ּבִ

  
  ִאיִני?! 

אְוָהָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י  ַחּמֵ ל ּבְ ֵ ת ׁשַ ּבְ  ְטֶבְרָיהַהְמַבׁשּ טּור!  -ּבָ   ּפָ

  
יב"    ?ַמאי "ַחּיָ
ָקָאַמר ת ַמְרּדּות.    :ַנִמי ּדְ   ַמּכַ

  רש"י
. בשבת ובחמי טבריא כסתי

הוה שלא אסרו כדאמר לעיל 
   התירו להם חמי טבריא:

. כגון בריכה עשויה באמבטי
בקרקע שהמים כסים שם 

   ואספין:
. ובקשתי להיח שם פך שמן

לסוך הימו קודם  להפשיר
   הרחיצה:

   . מן המים:טול
. שיצטו מעט דכלי בכלי שי

שי איו מבשל ואח''כ תן הפך 
לתוך אותו כלי שי דהך אמבטי 
שהחמין משכין לה מן המעיין 
חשיב לה ככלי ראשון שרתחו 
בו שאע''פ שהעבירו מעל האור 
מבשל כדתן לקמן (ד' מב.) 
האילפס והקדירה שהעבירן 

   חין לא יתן לתוכן תבלין:מרות
. במקום הראוי וש''מ הפשרו

   לבישול:
. דהא להפשיר זהו בישולו

   בעלמא הוא דקבעי ואסר ליה:
. להורות והיכי עביד הכי

הוראה שהוא דבר תורה בבית 
   המרחץ:
   . בדברי תורה:להרהר

   . דברי תורה:דברים של קדש
. במקום הטופת אסור לאומרן

   ואפי' בלשון חול:
. דלמא אתי לאשויי ין מדיחיןא

   גומות:
דהא מעשה דרבי אחר גזירה 

. שגזרו על הזיעה ועל כרחין הוה
בחמי טבריא הוא דהוי ורבי 
יהושע דאמר לעיל בימי רבי 
הוה אלמא בימי רבי כבר 

   גזרה:
. אבל וקאמר ליה טול בכלי שי

ראשון לא אלמא יש בהן משום 
   בישול:
  . רדוי:מרדות
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        מא, אמא, אמא, אמא, א    ––––מ, ב מ, ב מ, ב מ, ב  .21
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

הוּ לְ ָנא ֲחִזיֵתיּה ֲא  י ַאּבָ ֵטי, ּדְ  ַרּבִ ַאְמּבַ ט ּבָ   ׁשָ
  ְולֹא ָיַדֲעָנא ִאי ָעַקר, ִאי לֹא ָעַקר. 

  
יָטא  ׁשִ   לֹא ָעַקר, ּדְ ּפְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְבֵריָכה ְמֵלָאה ַמִים, "   לֹא ָיׁשּוט ָאָדם ּבִ

ָחֵצר   ! "ַוֲאִפיּלּו עֹוֶמֶדת ּבֶ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ֵלי^ -ָהא    מא,א יּדּוֵדי, ּדְ   ת ֵליּה ּגִ

יּדּוֵדי -ָהא  ִאית ֵליּה ּגִ    .ּדְ
   
  

י ֵזיָראָאַמר ְו    : ַרּבִ
הוּ לְ ֲאָנא ֲחִזיֵתיּה  י ַאּבָ יַח  ַרּבִ ִהּנִ לׁשֶ ָניו ׁשֶ ֶנֶגד ּפָ ה,   ָיָדיו ּכְ   ַמּטָ

  לֹא ָנַגע?  ִאי ,ָנַגע ִאי :ְולֹא ָיַדֲעָנא
  

יָטא  ׁשִ    .לֹא ָנַגעְד ּפְ
ַתְנָיא    :ּדְ

  אֹוֵמר:  י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ "
ין  תִּ ה ּוַמׁשְ ַאּמָ ִאיּלּו ֵמִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם - ּכל ָהאֹוֵחז ּבָ    !"ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ב אּוָה ּכְ ת. ֲעׂשָ   ֹוֶלׁשֶ
  

ְתַנן    :ּדִ
ְכְנָסה ָלִעיר" ּנִ ת ׁשֶ    :ּבֹוֶלׁשֶ

לֹום ַעת ׁשָ ׁשְ תּוחֹות   :ּבִ   ֲאסּורֹות.  - ָחִבּיֹות ּפְ

רֹות.  -ְסתּומֹות    מּותָּ
ַעת ִמְלָחָמה ׁשְ רֹות    :ּבִ   ,ֵאּלּו ָוֵאּלּו מּותָּ

ךְ  ַנאי ְלַנסֵּ ֵאין ּפְ   . )(עבודה זרה ע: "ְלִפי ׁשֶ
ְבִעיִתי  :ַאְלָמא יָון ּדִ ִכי.  -ּכֵ   ָלא ְמַנּסְ

ָבֵעית  :ָהָכא ַנִמי יָון ּדְ   ָלא ָאֵתי ְלַהְרהֹוֵרי.  -ּכֵ
  

יֲעתּוָתא   ?ְוָהָכא ַמאי ּבִ
  

יֲעתוּ  ַנֲהָראּבִ    .ָתא ּדְ
  

  ִאיִני?! 
אְוָהָאַמר  י ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ

הּכֹ  ל ַמּטָ ָניו ׁשֶ ֶנֶגד ּפָ יַח ָיָדיו ּכְ ּנִ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו!  - ל ַהּמַ ְבִריתֹו ׁשֶ ִאיּלּו ּכֹוֵפר ּבִ   ּכְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י ָנֵחית,  -ָהא    כִּ
י ָסֵליק -ָהא     .כִּ

  
י  ֵחי.  ָרָבאּדְ ָהא ּכִ   ׁשָ

י ֵזיָרא   ָזֵקיף.  ַרּבִ
ֵבי ַנן ּדְ י ַרּבָ   , ַרב ַאׁשִ

י ָקא ָנְחֵתי     ,ָזְקִפי –ּכִ
י ָקא ָסְלִקי  ִחי –ּכִ    .ׁשָ

  רש"י
   ף:. צשט

   . בשבת:דשט באמבטי
. רגליו מן ולא ידעא אי עקר

הארץ דקסבר כי תן אין שטין 
על פי המים במשילין פירות 
בהר גדול תן דאיכא למגזר 
שמא יעשה חבית של שייטין 
כדאמרין התם אבל באמבטי 

   לא:
   . רגליו:אי לא עקר

. דאע''ג דליכא למיגזר לא ישוט
   אסור:

דליכא . ואפילו עומדת בחצר
למיגזר שמא יתיז מים ברגליו 

   חוץ לארבע אמות:
  . דאסיר: הא

. שאין שפתה דלית ליה גידודי
גבוהה שיהיו המים עמוקים 
אצל שפתה כמו באמצע דכיון 
שאין עמוקים שם כי מטי סמוך 
לשפתה ועץ רגליו בקרקע 
וחופר וממחה העפר לתוך המים 
ודמי למגבל ולי ראה דאית ליה 

דלא דמי להר אלא גידודי שרי 
לכלי דלית ליה גידודי דמיא 

   להר ואסור:
. כשהיה רוחץ שהיח ידיו

   . באמה:אי גע משום ציעות:
. כאילו מביא מבול לעולם

שמתחמם ובא לידי קרי וזה 
קלקולו של דור המבול 
מוציאים שכבת זרע לבטלה 
דכתיב כי השחית כל בשר וגו' 

   (בראשית ו):
ר' אבוה . עשאוה להא דכבולשת

בולשת חיילות גייס הבא לעיר 
על שם שמחפשין ובולשים את 

   העיר קרי לה בולשת:
. כגון שהוא של בשעת שלום
   אותה מלכות:

. דראה שהוא בוש כאילו כופר
   בדבר:

. להר פיו כלפי ההר כי חית
ואין כאן משום ציעות אסור 

   לכסותו:
. ופיו כלפי העם מותר כי סליק

   משום ציעות:
. דחייש לדרב שלא ר' זירא זקיף
   יראה ככופר:
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        מא, אמא, אמא, אמא, א .22
י ֵזיָרא יט  ַרּבִ ּמֵ ּתַ ָרֵאל, ַרב ְיהּוָדהִמּדְ ֲהָוה ָקא ִמׁשְ ִיׂשְ ָבֵעי ְלֵמיַסק ְלַאְרָעא ּדְ   , ּדְ

ָאַמר    : ּוָדהַרב ְיהּדְ
ָרֵאל ּכֹ  ֶבל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה, ּבַ עֹוֵבר  -ל ָהעֹוֶלה ִמּבָ   ֲעׂשֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ִיְהיוּ ׁשֶ ּמָ ֶבָלה יּוָבאּו ְוׁשָ   . (ירמיהו כז, כב) 135""ּבָ
ָתא יּה ִמילְּ ַמע ִמיּנֵ ק.  ,ָאַמר: ֵאיִזיל ְוֶאׁשְ   ְוֵאיִתי ְוֵאיּסַ

אֵני י ּבַ ָקֵאי ּבֵ ֵחיּה ּדְ ּכְ ֵעיּה:ְוָקָא  ֲאַזל ַאׁשְ ּמָ   ָהִביאּו ִלי ֶנֶתר,   ַמר ֵליּה ְלׁשַ
  ָהִביאּו ִלי ַמְסֵרק, 

יקּו ַהְבָלא,  ְתחּו ּפּוַמְייכּו ְוַאּפֵ   ּפִ
אֵני ֵבי ּבַ א ּדְ ּיָ ּתּו ִמּמַ    .ְוִאׁשְ

ָבר ֶזה  :ָאַמר מֹוַע ּדָ א ִלׁשְ אִתי ֶאלָּ י.  -ִאיְלָמֵלא ּבָ ּיִ   ּדַ
  

ָלָמא ׁשְ ַמע ָלן -  "אּו ַמְסֵרקָהִבי ,ָהִביאּו ֶנֶתר"  :ּבִ ְלׁשֹון קֶֹדׁש.  :ָקא ַמׁשְ ר ְלאֹוְמָרם ּבִ ל חֹול מּוּתָ ָבִרים ׁשֶ   ּדְ
יקּו ַהְבָלא" ְתחּו ּפּוַמְייכּו ְוַאּפֵ מּוֵאל,  ְד ַנִמי כִּ  -  "ּפִ  ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
יק ַהְבָלא.    ַהְבָלא ַמּפֵ

אֵני"  ֵבי ּבַ א ּדְ ּתּו ַמּיָ א "ִאׁשְ    ?ַמַעְליּוָתא ַמאי -ֶאלָּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָתה " ת חֹוִלי ֵמַעִיים.  -ָאַכל ְולֹא ׁשָ ִחיּלַ ם, ְוֶזהּו תְּ   ֲאִכיָלתֹו ּדָ

ע ַאּמֹות  ת ֵריַח ַרע.  -ָאַכל ְולֹא ָהַלְך ַאְרּבַ ִחיּלַ   ֲאִכיָלתֹו ַמְרֶקֶבת, ְוֶזהּו תְּ
ְצָרְך ִלְנָקָביו ְוָאַכל  ִהסִּ  -ַהּנִ י ֶא יקּוהּו ּדֹוֶמה ְלַתּנּור ׁשֶ ּבֵ ת ֵריַח זּוֲהָמא. וְ ְפרֹו, ַעל ּגַ ִחיּלַ   ֶזהּו תְּ

ָתה ֵמֶהן  ין ְולֹא ׁשָ ַחּמִ ְפִנים.  -ָרַחץ ּבְ יקּוהּו ִמּבִ חּוץ ְולֹא ִהסִּ יקּוהּו ִמּבַ ִהסִּ   ּדֹוֶמה ְלַתּנּור ׁשֶ
צֹוֵנן  ף ּבְ טֵּ תַּ ין ְולֹא ִנׁשְ ַחּמִ ִהְכִני -ָרַחץ ּבְ   .ְולֹא ִהְכִניסּוהּו ַלּצֹוֵנן סּוהּו ָלאּורּדֹוֶמה ְלַבְרֶזל ׁשֶ

י ָחִבית - ָרַחץ ְולֹא ָסְך  ּבֵ   .  "ּדֹוֶמה ְלַמִים ַעל ּגַ
   

        
        

                                                             
ְקִדי אָֹתם ְנֻאם  135 ה ִיְהיּו ַעד יֹום ּפָ ּמָ ֶבָלה יּוָבאּו ְוׁשָ הה' ּבָ קֹום ַהּזֶ יבִֹתים ֶאל ַהּמָ  ְוַהֲעִליִתים ַוֲהׁשִ

  רש"י

. היה ירא ליראות לו משתמיט
משום דהוה בעי רבי זירא 
למיסק לארעא דישראל ורב 
יהודה לא סבירא ליה וירא פן 

   יגזור עליו מלילך:
בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום 

. ור' זירא אמר לך פקדי וגו'
האי קרא בכלי שרת כתיב 

שי דייי גזירות כדאמרין ב
   (כתובות קיא.):
. לחוף את ראשי הביאו לי תר

   וקאמר להו בלשון הקודש:
. ויכס הבל בית פתחו פומייכו

המרחץ לתוך הגוף ויוציא הבל 
   של זיעה:

. מן מים חמין ואפי' לא ואשתו
   הוחמו אלא לרחיצה:

. בבית המרחץ מותר לאומרן
   ואפי' בלשון קודש:

   דרך הפה: . דמרחץ הכסהבלא
   . דזיעה:מפיק הבלא

   . קודם שישן:ולא הלך ד' אמות
. איה מתעכלת לעשות מרקבת

   זבל:
   . ריח הפה:ריח רע

. כל גופו מזוהם ריח זוהמא
   בזיעה תמיד:

. שאיו ולא הסיקוהו מבפים
   מטיב לכלום:

. שהן ולא הכיסוהו לצון
   מחזקין את הברזל:
. על שוליו למים ע''ג חבית

   יו שאים כסים לתוכו:וצדד
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        מא, אמא, אמא, אמא, א .23
ָנה   ִמׁשְ

רּוף ַה  מּוְלָיאר ׁשַ  - ּגָ ת. ׁשֹוִתין ֵהיֶמּנּו ּבְ   ּבָ
רּוָפה ,ַאְנִטיִכי ּגְ י ׁשֶ ה - ַאף ַעל ּפִ         . ֵאין ׁשֹוִתין ֵהיֶמּנָ

        

ָמָרא    ּגְ

ֵמי ֵה  רּוף"יִכי ּדָ   ? "מּוְלָיאר ַהּגָ
  
  א:נָ ּתָ 
ְפִנים - ַמִים "    ,ִמּבִ

חּוץ - ְוֶגָחִלים    . "ִמּבַ
  
   ."ַאְנִטיִכי"
  

ה    :ָאַמר ַרּבָ
יֵרי י ּכִ   .ּבֵ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

י ּדּוֵדי.    ּבֵ
  

ָאַמר  י ּדּוֵדי"ַמאן ּדְ ן  - "ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ יֵרי'ּכָ י ּכִ   , 'ּבֵ
ָאַמר ַמ וּ  יֵרי"אן ּדְ י ּכִ י ּדּוֵדי"ֲאָבל  -" ּבֵ    .ָלא – "ּבֵ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב ַנְחָמן: ּדְ ּתַ

רּוָפה ּוְקטּוָמה , ַאְנִטיִכי" ּגְ י ׁשֶ ה - ַאף ַעל ּפִ    ,ֵאין ׁשֹוִתין ֵהיֶמּנָ
ּה  ְמתָּ ּה ְמַחּמַ תָּ חּוׁשְ ּנְ ֵני ׁשֶ   .  "ִמּפְ

   
  
  

  רש"י

  מתי' 
. מן הגחלים מוליאר הגרוף

   מבע''י:
. ממימיו בשבת ואע''פ שותין

שהוחמו קצת מחמת הכלי לפי 
שאיו מוסיף הבל אלא משמר 
ומקיים חום שלהם שלא יצטו 
בגמרא מפרש מוליאר מים 
מבפים וגחלים מבחוץ כלי שיש 
בו בית קיבול קטן אצל דופו 

וץ מחובר לו וותן שם מבח
גחלים והמים בקיבולו הגדול 
ורבותיו מפרשים מוליאר שי 
שולים ואטיכי בי דודי מחיצה 
ביתיים ולי ראה להפך דאם כן 
ה''ל למיתי מים מלמעלה 
וגחלים מלמטה ועוד דחשתה 
דתי באטיכי לשון שולים הן 
והן אומרים לשון חושת ושאי 

   חשת מחרס:
  רש בגמרא:. מפאטיכי

  
  גמ' 

. חלל יש בכירה אצל בי כירי
חלליה שהגחלים בו ומים 
תוים בחללה השי ואע''ג 
דדמי למוליאר מיהו כירה 
דופה עב והאור תדיר בתוכה 
כל ימות החול ודופה חם מאד 
ומוסיף הבל במים אע''פ 

   שגרופה מן הגחלים:
. יורה גדולה עושין לה בי דודי

לים בין שתי שוליים וותין גח
   שיהם והמים על העליוים:

. דבי כירי אסור וכל שכן
כדפרישית שמתוך שהאור תדיר 

   בו ודופו עב מרתיח:
. שהרי הוא אבל בי דודי לא

   כמוליאר:
. חושת שלה אלמא שחושתה

ביורה של חשת קאי וחשת 
משמר רתיחתו ואי אומר 
חושתה לשון שולים כדכתיב 

 חשתך (יחזקאל טז) יען השפך
ולשון של המשה חשתו של 
תור במסכת כלים (פ''ח מ''ג) 
ושאי אטיכי ממוליאר דמתוך 
שהשולים מכוסים חומם 

     משתמר ואע''ג שגרפו גחליהם:
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        בבבב- - - - מא, אמא, אמא, אמא, א .24
ָנה    ִמׁשְ

יַחם ׁשֶ ַה  הוּ ּמֵ יּנָ      :ּפִ
ַחּמּו.  ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן ְלתֹוכֹו צֹוֵנן ּבִ   לֹא ִיתֵּ

יָרן ֵדי ְלַהְפׁשִ   .  ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹוכֹו אֹו ְלתֹוְך ַהּכֹוס ּכְ
   

ָמָרא    ּגְ

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

ָנאָאַמר  ר ַמּתָ א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ּנּו ַמִים ַח  :ָהִכי ָקָאַמר ה ִמּמֶ יּנָ ּפִ יַחם ׁשֶ ין ַהּמֵ ַחּמּו,  - ּמִ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ן ְלתֹוָכן ַמִים מּוָעִטים ּכְ   לֹא ִיּתֵ

יםֲאָבל נ יָרן.   ֹוֵתן ְלתֹוכֹו ַמִים ְמרּוּבִ ֵדי ְלַהְפׁשִ     ּכְ
  

   !ַוֲהלֹא ְמָצֵרף   מא,ב
  

ְמעֹון ִהיא י ׁשִ    ,ַרּבִ
ין  :ָאַמרּדְ  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ ר.  -ּדָ   מּוּתָ
  

ֵייַמְתִקיף ָלּה    : ַאּבַ
ּנּו ַמִים"יִדי ִמ  ה ִמּמֶ יּנָ ּפִ   ָקָתֵני?! "ֵמיַחם ׁשֶ
הוּ " יּנָ ּפִ   ָקָתֵני!  "ֵמיַחם ׁשֶ
  

א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   :ַאּבַ
ין :ָהִכי ָקָאַמר הּו ְוֵיׁש ּבֹו ַמִים ַחּמִ יּנָ ּפִ יַחם ׁשֶ חֹוּמּו,   -  ַהּמֵ ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן ְלתֹוכֹו ַמִים מּוָעִטין ּבִ   לֹא ִיּתֵ

יָרן. ֲאָבל נֹוֵתן ְלת ֵדי ְלַהְפׁשִ ים ּכְ   ֹוכֹו ַמִים ְמרּוּבִ
ּנּו ַמִים ה ִמּמֶ יּנָ ּפִ ר,   -  ּוֵמיַחם ׁשֶ ל ִעיּקָ ן ְלתֹוכֹו ַמִים ּכָ   לֹא ִיּתֵ

ָצֵרף ּמְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
י ְיהּוָדה ִהיא, וְ    ַרּבִ

ין  :ָאַמרּדְ  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ   .ָאסּור –ּדָ
  
  
   

        

  רש"י

  מתי' 
   . קומקמוס של חמין:המיחם
. כולה מתיתין מפרש שפיהו
   בגמרא:

  
  גמ' 

. מאי פיהו ומאי לא מאי קאמר
 ותן: יתן והדר אמר אבל  

. כשכלי מתכות חם והלא מצרף
וותן לתוכו צון מחזקים את 
הכלי וזו היא גמר מלאכת 
הצורפין שרתיחת האור 
מפעפעתו וקרוב להשבר והמים 
מצרפין פעפועיו שולדי''ר 

   } בלע''ז:לרתך{
. משמע שפיו לעצמו שפיהו

   מעל האור:
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        מב, אמב, אמב, אמב, א    ––––מא, ב מא, ב מא, ב מא, ב  .25
יַחם ׁשֶ ַה "[ הוּ ּמֵ יּנָ    :ּפִ

ַחּמּו.  ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן ְלתֹוכֹו צֹוֵנן ּבִ   לֹא ִיתֵּ
יָרן ֵדי ְלַהְפׁשִ   ]."ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹוכֹו אֹו ְלתֹוְך ַהּכֹוס ּכְ

  
  : ַרבָאַמר 

נוּ  יר,  לֹא ׁשָ א ְלַהְפׁשִ   ֶאלָּ
  ָאסּור.  -ֲאָבל ְלָצֵרף 

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ר.  ַנִמי -ֲאִפיּלּו ְלָצֵרף    מּוּתָ
  

ֵרי?!  ה ִמי ׁשָ ִחילָּ   ְלָצֵרף ְלַכּתְ
  
   :ָהִכי ִאיְתַמר ,ִאי ִאיְתַמרא לָּ ֶא 

  : ַרבָאַמר 
יר,  יעּור ְלַהְפׁשִ א ׁשִ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

יעּור ְלָצֵרף    ָאסּור.  -ֲאָבל ׁשִ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

יעּור ְלָצֵרף    מב,א ר.  ^ -ֲאִפיּלּו ׁשִ   מּוּתָ
   

מּוֵאלּדִ ְלֵמיְמָרא  ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה כְּ  :ׁשְ י ׁשִ    .ַרּבִ
מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ

ּלֹ ִביל ׁשֶ ׁשְ ים ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶכת ּבִ ל ַמּתֶ ֶחֶלת ׁשֶ ין ּגַ יםְמַכּבִ ּה ַרּבִ    ,א ִיּזֹוקּו ּבָ
ל ֵעץ.  ֶחֶלת ׁשֶ   ֲאָבל לֹא ּגַ

ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ֲעָתְך ָסַבר ָלּה ּכְ ל ֵעץ ַנִמי!  -ְוִאי ָסְלָקא ּדַ   ֲאִפיּלּו ׁשֶ
  

ין  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָדָבר ׁשֶ ְמעֹון,  -ּבְ י ׁשִ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ
ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה  ְמָלאָכה ׁשֶ י ְיהּוָדה.  -ּבִ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ְך,    ִהְלּכָ
ים  :קֹוץ ְרׁשּות ָהַרּבִ חֹות  -ּבִ חֹות ּפָ ע ַאּמֹותמֹוִליכֹו ּפָ    ,ֵמַאְרּבַ

ַכְרְמִלית וּ             ֲאִפיּלּו טּוָבא.   -ּבְ
   

        

  רש"י
. שפיהו ממו אבל לצרף

   החמין:
. דפיהו שרי א שוהכי איתמר ל

   לתת לתוכו צון:
. ולא לצרף אלא שיעור להפשיר

כגון שלא מלאהו כולו ורב 
משמע ליה פיהו כרב אדא 

   שפיה ממו חמין:
אפילו שיעור לצרף שמלאהו 

   . שאין מתכוין לכך:כולו מותר 
. שמשליכין גחלת של מתכת

לחוץ פסולת של ברזל דלא שייך 
בן כבוי בהכי מדאורייתא ומדר

אסורה והיכא דאיכא זקא 
   לרבים לא גזרו על השבות:

. דאיסורא אבל לא של עץ
   דאורייתא היא וחייב סקילה:

. דהא לרבי אפילו של עץ מי
שמעון מלאכה שאיה צריכה 
לגופה פטור עליה וכל כיבוי איו 
צריך לגופו חוץ מעושי פחמין או 

   מהבהבי פתילה:
. כיון דאמרת לא גזרו הלכך
דכיבוי מתכת במקום  שבות

   זקא דרבים:
קוץ ברשות הרבים מוליכו 

. עד פחות פחות מד' אמות
שיסלקו לצידי רשות הרבים 

   דאיסורא דרבן הוא:
. דטלטול דידיה ובכרמלית

   דרבן:
. יעבירו בעקירה אפילו טובא

  אחת:
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הּו " יּנָ ּפִ יַחם ׁשֶ ַחּמוּ  -ַהּמֵ ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן ְלתֹוכֹו צֹוֵנן ּבִ    ,לֹא ִיתֵּ

יָרן ֵדי ְלַהְפׁשִ   ."ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹוכֹו אֹו ְלתֹוְך ַהּכֹוס ּכְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ין ְלתֹוְך ַהּצֹוֵנן,   :ָאָדםנֹוֵתן "   ַחּמִ

ין,    ְולֹא ַהּצֹוֵנן ְלתֹוְך ַהַחּמִ

ְבֵרי  איּבֵ ּדִ ּמַ   .ית ׁשַ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ין ְלתֹוְך ַהּצֹוֵנן ין ַחּמִ    ,ּבֵ
ין  ר.  - ּוֵבין צֹוֵנן ְלתֹוְך ַהַחּמִ   מּותָּ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ כֹוס.   :ּבַ   ּבְ
  

ַאְמּבַ  ין ְלתֹוְך ַהּצֹוֵנן,    -ֵטי ֲאָבל ּבְ   ַחּמִ
ין.   ְולֹא צֹוֵנן ְלתֹוְך ַהַחּמִ

   

ן ְמַנְסָיאוְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   . "אֹוֵסר ַרּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ן ְמַנְסָיא.  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ֵטי :ָסַבר ַרב יֹוֵסף ְלֵמיַמר ַאְמּבַ    .ֵסֶפל ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
ֵייַא ָאַמר ֵליּה    : ּבַ

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ ֵטי - ֵסֶפל " :ַרּבִ ַאְמּבַ   . "ֵאינֹו ּכְ
  

ָרא ֲעָתא ֵמִעיּקָ ָסֵליק ַאּדַ ֵטיּדְ  :ּוְלַמאי ּדְ ַאְמּבַ    ,ֵסֶפל ֲהֵרי הּוא ּכְ
ן ְמַנְסָיא,  :ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה כְּ

ׁשַ  א ּבְ ת ֶאלָּ ין ֵליּכָ  -ּבָ ַחּמִ   ! ?אְרִחיָצה ּבְ
  

יָפא ָקֵאי ְמעֹון ַאּסֵ י ׁשִ    !?ִמי ָסְבַרּתְ ַרּבִ
א ָקֵאי ל"וּ   :ַאֵריׁשָ ין ְלתֹוְך צֹוֵנן ֵבית ִהּלֵ ין ַחּמִ יִרין ּבֵ ין,  ,ַמתִּ   ּוֵבין צֹוֵנן ְלתֹוְך ַהַחּמִ

ן ְמַנְסָיאוְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ין אֹוֵסר ַרּבִ   . "צֹוֵנן ְלתֹוְך ַחּמִ
  

ְמעֹון  י ׁשִ ן ְמַנְסָיא ֵליָמא ַרּבִ אי?ּדְ ּבֶ ּמַ ֵבית ׁשַ    !ָאַמר ּכְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ָדָבר ֶזה.  ל ּבְ אי ּוֵבית ִהלֵּ ּמַ ית ׁשַ   לֹא ֶנְחְלקּו ּבֵ

  
ֵריּה  ַרב הּוָנאָאַמר  ַע ּדְ ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ָנא ָרָבאלְ ֲחֵזיָנא ֵליּה  ָלא ָקֵפיד ַאּמָ    ,ּדְ
ָתֵני  יאִמּדְ י ִחּיָ   : ַרּבִ

לנֹוֵתן ָאָדם " ל ַמִים ִקיתֹון ׁשֶ ין ְלתֹוְך צֹוֵנן,   -  ַמִים ְלתֹוְך ֵסֶפל ׁשֶ ין ַחּמִ   ּבֵ

ין   . "ּוֵבין צֹוֵנן ְלתֹוְך ַחּמִ
  

יְל  ַרב הּוָנאֵליּה ָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ַמ  אֵני ָהָתם ּדְ יְלָמא ׁשָ ִלי 136ְפִסיקּדִ   !ּכְ

  

  ָאַמר ֵליּה: 
   :ִאיְתַמר "ְמָעֶרה"

ל ַמִים לְמָעֶרה ָאָדם ִקיתֹון ׁשֶ " ין ְלתֹוְך צֹוֵנן,   -  ַמִים ְלתֹוְך ֵסֶפל ׁשֶ ין ַחּמִ   ּבֵ
ין ין צֹוֵנן ְלתֹוְך ַחּמִ   . "ּבֵ

                                                             
  ע"פ גירסת כת"י מינכן ותוספות. 136

  רש"י
. דקסבר תתאה חמין לתוך צון

גבר ואין החמין מרתיחין את 
   מפשירין:הצון אלא 

. ולא צון לתוך חמין
שהתחתוים מרתיחים את 

   העליוים דתתאה גבר:
. דלשתיה קבעי להו ולא בכוס

יחא ליה שיחומו הרבה ועוד 
  דכלי שי הוא:

   . אפילו חמין לתוך צון:אוסר
. ואף על ספל הרי הוא כאמבטי'

גב דכלי שי הוא הואיל ולאו 
לשתיה אלא לרחיצה אסירי 

שיחמו הרבה דיחא ליה 
   וגזרין:

. אלא בשבת רחיצה בחמין ליכא
בתמיה דהא לרבי שמעון אפילו 
חמין לתוך צון אסור לא 
משכחת חמין שהוחמו ואפילו 
מע''ש שלא יהיו צריכין להפיג 
רתיחתן ואם כן לא ירחוץ 

   אפילו פיו ידיו ורגליו בחמין:
מי סברת ר' שמעון אסיפא 

. דלא שרי ת''ק אלא חמין קאי
תוך . צון. ואתא איהו ואסר ל

   אף חמין לתוך צון:
. לשתיה וצון לתוך ארישא קאי

  חמין דקשרו ב''ה קאסר:
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ִחין  ֶהֱעִביָרן ְמרּותָּ ֵדָרה ׁשֶ ס ְוַהּקְ ְבִלין -ָהִאיְלּפָ ן ְלתֹוָכן תַּ   ,לֹא ִיתֵּ
ָעָרה    :אהוּ  ֲאָבל נֹוֵתן   מב,ב      ,ְלתֹוְך ַהּקְ

ְמחּויאֹו     .ְלתֹוְך ַהתַּ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ,ל הּוא נֹוֵתןַלּכֹ

ׁש ּבוֹ  ּיֵ ָבר ׁשֶ    ,חֹוֶמץ  :חּוץ ִמּדָ
      ....ִצירוְ 

   

ָמָרא    ּגְ

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
י ְיהּוָדה  א -ַרּבִ א ָקֵאי, ּוְלקּולָּ    ,ַאֵריׁשָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

יָפא ָקֵאי, ּוְלחּוְמָרא    ?ַאּסֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִסין הּוא נֹוֵתן,    ְלָכל ִאיְלּפָ

ֵדירֹות רֹוְתחֹות הּוא נֹוֵתן,    ְלָכל ַהּקְ
ׁש ּבוֹ  ּיֵ ָבר ׁשֶ    ,חֹוֶמץ  :חּוץ ִמּדָ

  .  "ִצירוְ 
   

   :ְלֵמיַמר ַרב יֹוֵסףָסַבר 
ַתְבִלין   ,ֶמַלח ֲהֵרי הּוא ּכְ

לָ  - ִבְכִלי ִראׁשֹון ּדְ  ׁשְ    ,הּבָ
ִני  ָלה.  -ּוִבְכִלי ׁשֵ ׁשְ   לֹא ּבָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ַתְבִליןֵאיָנּה  -ֶמַלח "   ", ּכְ
ִני ּדְ  ָלה!  -ִבְכִלי ׁשֵ ׁשְ   ַנִמי ּבָ
  
  ַרב ַנְחָמן, ּדְ ְפִליָגא וּ 

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ 
ָרא ּדְ  ִבׂשְ ּוָלא ּכְ יׁשּ    .תֹוָראְצִריָכא ִמיְלָחא ּבִ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

  

   :ְלֵמיַמר ַרב יֹוֵסףָסַבר 
ַתְבִלין,  - ֶמַלח   ֲהֵרי הּוא ּכְ

ָלה –ִבְכִלי ִראׁשֹון ּדְ  ׁשְ    ,ּבָ
ִני  ְכִלי ׁשֵ ָלה - ּבִ ׁשְ    .ָלא ּבָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ַתְבִלין -ֶמַלח "   , "ֵאיָנּה ּכְ
ָלה - אׁשֹון ִבְכִלי ִר ּדְ  ׁשְ    .ַנִמי ָלא ּבָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו 
תֹוָרא ָרא ּדְ ִביׂשְ ּוָלא ּכְ יׁשּ    .ְצִריָכא ִמיְלָחא ּבִ

  רש"י
  מתי' 

   . מן האור:שהעבירן
   . בין השמשות:מרותחין

. משתחשך לא יתן לתוכן תבלין
דכלי ראשון כל זמן שרותח 

  .מבשל:
. אבל ותן הוא לתוך הקערה

. מחוית דכלי שי איו מבשל:
כעין קערה גדולה שמערה כל 
האילפס לתוכה ומשם מערה 

   לקערות:
. בגמ' ר' יהודה אומר לכל וכו'

מפרש אהי קאי אכלי ראשון או 
   אכלי שי:

. חוץ מדבר שיש בו חומץ או ציר
שהן מבשלין את התבלין כשהן 

   רותחין:
. הוטף מן הדגים ציר

  כשכובשים אותן במכבש:
  

  גמ' 
פס דקא . אאילארישא קאי

אסר ת''ק וקאמר ר' יהודה לכל 
אילפסין הוא ותן דכלי ראשון 

   לא מבשל:
. אקערה או דילמא אסיפא קאי 

ותמחוי דקא שרי ת''ק וקא 
אמר ליה רבי יהודה בכל קערות 
ותמחויין מודיא לך חוץ מדבר 
שיש בו חומץ ואפילו כלי שי 

   מי לא:
. דבכלי ראשון מי לא בשלה

לו בכלי ראשון ומותר ליתן ואפי
  משהעבירו מן האור:
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ָנה             ִמׁשְ

ֶמן ֶ ל ּבֹו ֶאת ַהׁשּ ר ְלַקּבֵ ַחת ַהּנֵ ִלי תַּ    ,ֵאין נֹוְתִנין ּכְ
עֹוד יֹום  ר.  - ְוִאם ְנָתנּוָה ִמּבְ   מּותָּ

ּנוּ  ֵאינֹו ִמן ַהּמּוָכן ,ְוֵאין ֵניאֹוִתין ִמּמֶ   .  ְלִפי ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ָאְמרוּ  י ׁשֶ יָצָתּה,  :ַאף ַעל ּפִ ל ּבֵ ְרְנגֹוֶלת ְלַקּבֵ ַחת ּתַ ִלי ּתַ   ֵאין נֹוְתִנין ּכְ

ֵבר.  ָ ׁשּ לֹא תִּ ִלי, ׁשֶ   ֲאָבל ּכֹוֶפה ָעֶליָה ּכְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
אּדְ ַטְעֵמיּה  ַמאי    ?ַרב ִחְסּדָ

ה,  :ָקָסַבר ּפָ ַאׁשְ יָצָתּה ּבְ יל ּבֵ ְרְנגֹוֶלת ֲעׂשּוָיה ְלַהּטִ   ּתַ
ְמקֹום ִמְדרֹון.  יָצָתּה ּבִ יל ּבֵ   ְוֵאיָנה ֲעׂשּוָיה ְלַהּטִ

ָלה ְמצּוָיה  ירוּ  -ְוַהּצָ    ,ִהּתִ
ֵאיָנּה ְמצּוָיה ָלה ׁשֶ ירּו.  - ְוַהּצָ   לֹא ִהּתִ

  
ֵייַא ֵאיִתיֵביּה    : ּבַ

ֵאיָנּה ְמצּוָיה" ָלה ׁשֶ ירוּ  - ְוַהּצָ    ?!"לֹא ִהּתִ
   :ְוָהַתְנָיא

ּגוֹ " רֹאׁש ּגַ ל ֶטֶבל ּבְ ָרה לֹו ָחִבית ׁשֶ ּבְ יָה  -  ִנׁשְ ְחתֶּ יַח תַּ ִלי ּוַמּנִ   ! "ֵמִביא ּכְ
  

גּוְלֵפי ַחְדֵתי ָפְקִעי ,ּבְ ִכיִחי ּדְ ׁשְ    .ּדִ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ַח " ִלי תַּ רנֹוְתִנין ּכְ ל ִניצֹוצֹות ,ת ַהּנֵ   !"ְלַקּבֵ
  

ִכיִחי.     ִניצֹוצֹות ַנִמי ׁשְ
  

   :ֵאיִתיֵביּה    מג,א
ר" ּלֹ ,ּכֹוִפין ְקָעָרה ַעל ַהּנֵ ּקֹוָרהׁשֶ   ! "א ֹיאַחז ּבַ
  

ִחיֵני י ּגְ ָבּתֵ ֵליָקה.  ,ּבְ הּו ּדְ ִכיַח ּבְ ׁשְ   ּדִ
  
ָרה ְוֵכן" ּבְ ׁשְ ּנִ ַסְפָס   :סֹוְמִכין אֹוָתּה  - קֹוָרה ׁשֶ    ,לּבְ

הוּ  טָּ   ! "ַבֲארּוכֹות ַהּמִ
  

ּוֵרי ַחְדֵתי ִכׁשּ ָפְקִעי ,ּבְ ֲעִביֵדי ּדְ    .ּדַ
  
ֶלף ּבְ נֹוְת " ַחת ַהּדֶ ִלי תַּ תִנין ּכְ ּבָ   ! "ׁשַ
  

י ַחְדֵתי ָבּתֵ ָדְלִפי ,ּבְ ִכיִחי ּדְ ׁשְ    .ּדִ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
א: ּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא    ַרב ִחְסּדָ

ל  ָקא ְמַבּטֵ ּום ּדְ ִלי ֵמֵהיֶכּנֹו. ִמׁשּ   ּכְ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה     :ַאּבַ
ָרה" ּבְ ׁשְ ּנִ ל ֶטֶבל ׁשֶ ִלי ַאֵחר -  ָחִבית ׁשֶ יָה  ,ֵמִביא ּכְ ְחתֶּ יַח תַּ   ! "ּוַמּנִ
  

  רש"י
  מתי' 

   . בשבת:אין ותין
. לקבל בו שמן כלי תחת הר

המטפטף משום דשמן מוקצה 
הוא וקסבר אין כלי יטל בשבת 
אלא לצורך דבר היטל אי מי 
קסבר אסור לבטל כלי מהיכו 
להושיב כלי במקום שלא יוכל 
עוד ליטלו (משום) דהוי כקובע 

ומחברו בטיט ודמי לו מקום 
למלאכה וכלי זה משיפול בו 
השמן המוקצה יהא אסור 

   לטלטלו:
   . להיחה שם:מותר

  . הין:ואין יאותין
  

  גמ' 
אע''פ שאמרו אין ותין כלי 

. תחת תרגולת לקבל ביצתה
כשהיא מטילתה במקום מדרון 
שמא תתגלגל ותשבר ומדיוקא 
דמתיתין שמעין לה דדמי 

הר לקבל בו לותן כלי תחת 
   שמן:

. ולא תימא אבל כופה עליה כלי
אין כלי יטל אלא לצורך דבר 

   היטל:
. ויש לחוש שמא תשבר באשפה

   ברגלי אדם וכופה עליה כלי:
. לטלטל והצלה מצויה התירו

כלי לצרכה ואף על פי שהביצה 
דבר שאיו יטל בשבת: שאיה 
מצויה כגון מדרון וטיפטוף 

לו חבית דשמן דמתי': שברה 
   של טבל גרסין:

. ואף על גב דטבל דבר מביא כלי
שאיו יטל הוא וחבית לא 

   שכיחא דפקעה:
   . חביות:גולפי

. מתיתין היא ותין כלי
   ומותיב ליה מיה:

. שלהבת הוטפת מן יצוצות
הר כדי שלא ידלק מה 
שתחתיה ואע''ג דיצוצות לא 

   מיטלטלי ולא שכיחי:
. של חרס האיתיביה כופין קער

   על גבי הר כו':
   . מוכין:גחיי

. משה וכן קורה ששברה כו'
   היא לקמן:

   . בשבת:ששברה
. לימו''ש ארוכות המטה

יצולים (מוטות אורך בעגלה, {
במחרשה וכו', כאן במיטה של 

   } :פרקים)
. דכלי הוא ומותר בספסל

   לטלטלו:
. שלא בדקו בכשורי חדתי

ית עדיין וכשמכביד משא הב
עליהן שהיו טחין על גגותיהן 

   בטיט שכיחי דפקעי:
   . לקבלו:תחת הדלף

. דאין ותין טעמא דרב חסדא
   כלי תחת התרגולת:

. מפי שמבטל כלי מהיכו
שהיה מוכן מתחלה לטלטלו 

     ועכשיו עושהו מוקצה:
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  ָאַמר ֵליּה: 
ת,  - "ֶטֶבל" ּבָ   מּוָכן הּוא ֵאֶצל ׁשַ

נֹו  ִאם ָעַבר ְוִתּקְ ן –ׁשֶ    .ְמתּוּקָ
  
ר ְל " ַחת ַהּנֵ ִלי תַּ ל ִניצֹוצֹותנֹוְתִנין ּכְ   ! "ַקּבֵ
  

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ׁש  - "ִניצֹוצֹות" ֶהן ַמּמָ   .ֵאין ּבָ
  
ָרה" ּבְ ׁשְ ּנִ ַסְפָסל  :סֹוְמִכין אֹוָתּה  - ְוֵכן קֹוָרה ׁשֶ    ,ּבְ

ה טָּ ֲארּוכֹות ַהּמִ    !"אֹו ּבַ
  

ֵקיל ֵליּה  ֵעי ׁשָ ִאי ּבָ ָרֵפי, ּדְ    .ּדְ
  
ִל נֹוְת " ֶלף ּבְ ִנין ּכְ ַחת ַהּדֶ תי תַּ ּבָ ַ    !"ׁשּ
  

ֶדֶלף ָהָראּוי.    ּבְ
  
ל ִלְפֵני ָהֶאְפרֹוִחין" ֲעלּו ְוֵיְרדוּ  ,ּכֹוִפין ֶאת ַהסַּ ּיַ    !"ׁשֶ
  

ר ְלַטְלְטלֹו.  :ָקָסַבר   מּוּתָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
  ? "ָאסּור ְלַטְלְטלוֹ "
  

עֹוָדן ָעָליו   .ּבְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ֵאין עֹוָד " י ׁשֶ    !"ָאסּור - ן ָעָליו ַאף ַעל ּפִ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ָמׁשֹות,  ְ ין ַהׁשּ ל ּבֵ עֹוָדן ָעָליו ּכָ   ּבְ

ִאיְתְקַצאי  ָמׁשֹות ֵב לְ ִמיּגֹו ּדְ ְ י יֹוָמא -ין ַהׁשּ    .ִאיְתְקַצאי ְלכּולֵּ
  
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ל ּבֵ  ְרְנגֹוֶלת ְלַקּבֵ ַחת ּתַ ִלי ּתַ ֵאין נֹוְתִנין ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,יָצָתּה ּכְ

ּלֹ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִלי ּבִ ְך ֵאין ּכֹוִפין ָעֶליָה ּכְ ֵבר. ּכָ ָ ׁשּ   א ּתִ
  

ל  :ָקָסַבר ִלי ִניּטָ ׁשַ ֵאין ּכְ ל ּבְ יּטָ ָבר ַהּנִ א ְלּדָ ת. ֶאלָּ   ּבָ
  

א יּוְבּתָ ל ָהֵני ּתְ    !ֵמיִתיִבי ּכָ
  

ֵני:    ְוׁשָ
ָצִריְך    ְמקֹומֹו. ִל ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

נּ " יָצה ׁשֶ ת, ַאַחת ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ   ֹוְלָדה ּבַ

יֹום טֹוב  ּנֹוְלָדה ּבְ יָצה ׁשֶ ִלי  :ֵאין ְמַטְלְטִלין  –ְוַאַחת ּבֵ ּה ֶאת ַהּכְ    ,לֹא ְלַכּסֹות ּבָ
ה.  טָּ ְרֵעי ַהּמִ ּה ּכַ   ְוִלְסמֹוְך ּבָ

ּלֹ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ִלי ּבִ ֵברֲאָבל ּכֹוֶפה ָעֶליָה ּכְ ָ ׁשּ    !"א תִּ
  

  רש"י
. שאין בו מוקצה אלא מוכן הוא

איסורו ואם בא אחד ועבר על 
לתרום  דברי חכמים שאסרו

בשבת ותיקו מתוקן ומותר 
לטלטלו ולאוכלו הלכך לאו 

   מבטל כלי מהיכו חשיב ליה:
. ומותר ליטלן אין בהן ממש

   אחר שפלו לתוכו:
. קס''ד שמהדקו וכן קורה כו'

   שם ואיו יכול שוב ליטלו:
. לשתיה כל אלו משיות הראוי

    הן:
. אבל תו שם כל בין השמשות

ם אין משחשיכה מותר ליטלו א
   האפרוחים עליו:

. להשתמש בצריך למקומו
במקום הכלי ומתוך שיכול 
ליטלו לצורך מקומו מוליכו 

   למקום שירצה:
. לסתום פי לכסות בה את הכלי

  צלוחית:
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ָצִריְך ִלְמקֹומ -ָהָכא ַנִמי     .וֹ ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ֲאָבִנים ּבְ ּפֹוְרִסין ַמְח " ּבֵ תָצלֹות ַעל ּגַ ּבָ ַ   ! "ׁשּ
  

ֲאָבִנים ְמקּוְרָזלֹות    ,ּבַ
א.  ּסֵ ַחְזָיין ְלֵבית ַהּכִ   ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ְלֵבִנים ּבְ ּפֹוְרִסין ַמְחָצלֹות ַעל ּגַ " תּבֵ ּבָ ַ   ! "ׁשּ
  

ְנָיָנא,  ּיּור ִמּבִ ּתַ ִאיׁשְ   ּדְ
ַחְזיָ  א ֲעַלְייהוּ ּדְ    .ין ְלִמיְזּגָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

וֶרת ּדְ " ּוֶ י ּכַ ת, בֹוִרים ּבְ ּפֹוְרִסין ַמֲחֶצֶלת ַעל ַגּבֵ ּבָ ַ   ׁשּ
ה  ַחּמָ ה,  -ּבַ ֵני ַהַחּמָ   ִמּפְ

ִמים  ׁשָ ִמים.  -ּוַבּגְ ׁשָ ֵני ַהּגְ   ִמּפְ

ּלֹ  ין ָלצּודּוִבְלַבד ׁשֶ ּוֵ   ! "א ִיְתּכַ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ַבׁש. ּדְ  א ּדְ   ִאיּכָ
  

ןָאַמר ֵליּה  יׁשָ ילְ  ַרב עּוְקָבא ִמּמֵ   : ַרב ַאׁשִ
ה     מג,ב ימֹות ַהַחּמָ יַנח ּבִ ַבׁש ^ּתֵ א ּדְ ִאיּכָ    ,ּדְ

ימֹות  ַבׁש ּבִ א ּדְ ֵליּכָ ִמים ּדְ ׁשָ א ְלֵמיַמר - ַהּגְ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

י ַחּלֹות.  ּתֵ א ְלאֹוָתן ׁשְ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאלָּ
  

  ֹות ִניְנהּו! ְוָהא מּוְקצ
  

יב ֲעַלְייהּו.  ָחׁשֵ   ּדְ
  

יב ֲעַלְייהוּ     .ָאסּור ?ַמאי -  ָהא לֹא ָחׁשֵ
ָתֵני ּלֹ  :ִאי ָהִכי, ָהא ּדְ ין ָלצּוד""ּוִבְלַבד ׁשֶ ּוֵ ִדיָדּה  - א ִיְתּכַ   :ִלְפלֹוג ְוִלְתֵני ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ב ֲעֵליֶהן,    :ּבַ ֵ ִחיׁשּ ׁשֶ   ּכְ
 ֵ   ָאסּור!  -ב ֲעֵליֶהן ֲאָבל לֹא ִחיׁשּ

  
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ב ֲעֵליֶהן ֵ ִחיׁשּ י ׁשֶ ּלִֹב וּ  - ַאף ַעל ּפִ ין ָלצּוד. ְלַבד ׁשֶ ּוֵ   א ִיְתּכַ
  

י?    ַמּנִ
ְמעֹון  י ׁשִ    !ֵלית ֵליּה מּוְקֶצה -ִאי ַרּבִ
י ְיהּוָדה  ֵאין ִמְת  -ִאי ַרּבִ ָבר ׁשֶ ין ַמאי ָהֵוי? ָהא ּדָ ּוֵ י לֹא ִמְתּכַ ין ָאסּור! ּכִ ּוֵ   ּכַ

  
י ְיהּוָדה.  ,ְלעֹוָלם   ַרּבִ

ּלַֹמאי  ין ָלצּוד""ּוִבְלַבד ׁשֶ ּוֵ    ?א ִיְתּכַ
ּלֹ ְמצּוָדה, ׁשֶ ָנּה ּכִ   א ַיֲעׂשֶ

ּבֹוק ְלהּו ַרְווָחא ִליׁשְ יָלא ,ּדְ לֹא ִליְתְצדּו ִמּמֵ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
ה ימֹות ַהַחּמָ ִמים"? ּו" "ִמי ָקָתֵני "ּבִ ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ

  רש"י
. מפי הגשמים על גבי אבים

שלא ימחו או לא יקבלו סיד 
   מאחר ששרויות במים:

. ראשן חד וראויות מקורזלות
   דבר היטל:לקיוח דהוי 

. להשען שכל הסבתן כך למיזגא
היתה יושב קצת ושען קצת על 

  שמאלו:
   . דבר היטל:דאיכא דבש
. כל הכוורת עושין שתי חלות

אותה הדבורים חלות חלות של 
צפיחית דבש ושעוה וכשרודים 
אותן מיחין בה שתים 
שיתפרסו מהן הדבורים כל 
ימות הגשמים כדתן בהמוכר 

''ב פ.) הלוקח את הספיה (ב
חלות כוורתו של חבירו מיח 

   שתי חלות דסתמא לא מכרן:
. לדבורים הדר מוקצות יהו

הוה ליה דבר שאיו יטל ואפ''ה 
   מטלטלין מחצלת להצלתן:

. מאתמול דחשיב עלייהו
   לאכילה:

. היא שהצרכת לתרוצה ומי
כשחישב וקתי דדבר שאין 

   מתכוין מותר כר''ש:
ה לי לאוקמיה . אמר למאי ר''ש

   בשחישב:
. שלא שלא יעשו כמצודה

יכסה כולה אלא דשבוק 
רווחא שיוכלו לצאת כי היכי 
דלא ליתצדו בהאי כיסוי 
ממילא ואע''ג דלא מיכוין 

   למיצד אסור:
. לעולם דאיכא רב אשי אמר

דבש טובא ודקשיא לך ימות 
הגשמים מי קתי בה ימות 

  הגשמים:
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ה "ּבַ  ה -ַחּמָ ֵני ַהַחּמָ ִמים  ,ִמּפְ ׁשָ ִמים" - ּוַבּגְ ׁשָ ֵני ַהּגְ ֵני ִמּפְ   ,ָקּתָ
ִרי ׁשְ יֹוֵמי ִניָסן ּוְביֹוֵמי ּתִ ה   :ּבְ א ַחּמָ ִאיּכָ    ,ּדְ

ה א ִציּנָ    ,ְוִאיּכָ
ִמים ׁשָ א ּגְ    ,ְוִאיּכָ
ַבׁש.   א ּדְ   ְוִאיּכָ

   
ׁשֶ ָאַמר ְלהּו    : תַרב ׁשֵ

י ִיְצָחקּפֹוקּו ְוִאְמרּו ֵליּה לְ    : ַרּבִ
ָמא  ְרּגְ ָבר ּתַ ָבֶבל ַרב הּוָנאּכְ ַמֲעִתיְך ּבְ    .ִלׁשְ

  

  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 
ת  ה ַלּמֵ ין ְמִחיּצָ ִביל ַחי,  -עֹוׂשִ ׁשְ   ּבִ

ת  ה ַלּמֵ ין ְמִחיּצָ ִביל ֵמת.  -ְוֵאין עֹוׂשִ ׁשְ   ּבִ
  

  ַמאי ִהיא? 
  
מוּ ָאַמר ּדְ  ר ְיהּוָדהַרב ׁשְ   , ֵאל ּבַ

ָנא  יָלא ָמִריְוֵכן ּתְ   : ׁשִ
ה" ַחּמָ ל ּבַ    :ֵמת ַהּמּוטָּ

ִצּדֹו.  ִבין ּבְ ֵני ָאָדם ְויֹוׁשְ ֵני ּבְ ִאים ׁשְ   ּבָ
ה ַמטָּ ב ָעֶליָה     -  ַחם ָלֶהם ִמּלְ ה ְויֹוׁשֵ    ,ֶזה ֵמִביא ִמטָּ

ב ָעֶליָה ְוֶזה  ה ְויֹוׁשֵ    .ֵמִביא ִמטָּ
  ְמִביִאים ַמֲחֶצֶלת ּופֹוְרִסין ֲעֵליֶהן.     -  ַחם ָלֶהם ִמְלַמְעָלה

ָמט ְוהֹוֵלְך לֹו,  תֹו ְוִנׁשְ   ֶזה זֹוֵקף ִמטָּ

ָמט ְוהֹוֵלְך לֹו,  תֹו ְוִנׁשְ   ְוֶזה זֹוֵקף ִמטָּ
ה ֲעׂשּוָיה ֵמֵאֶליָה    . "ְוִנְמֵצאת ְמִחיּצָ

   
  

  רש"י
יטל אלא . דאין כלי לשמעתיך

   לדבר היטל:
. ויש לחוש מת המוטל בחמה

   שמא ימהר להסריח:
. ע''ג הקרקע כדי ויושבין בצדו

שיצטערו מחום הקרקע 
ויצטרכו להביא מטות לישב 
עליהן והמטות יהיו למחיצה 

   כדמסיים ואזיל:
. מן הקרקע חם להם למטה

  שרתחו חמה:
   . על ראשן לצל:ופורסין

ת . שתהא המחצלזה זוקף מטתו
מוחת עליה וכן זה מצאת 
מחיצה עשויה מאליה ולכשירצו 
שמטין והולכין להם ודוקא 
קט חם להם מלמטה ברישא 
שיביאו המטות לישיבה ברישא 
והדר מחצלת לפרוש עליהן לצל 
ואוחזין אותה בידיהן עד לאחר 
שעה שיזקפום וישמטום דהוה 
ליה כי ההוא דאמרין (עירובין 

למעלה דף קא.) האי מדורתא מ
למטה שרי אבל לאתויי 
מעיקרא מטות לצורך האהל לא 
דהוה ליה מלמטה למעלה כדרך 
בין וקי''ל אין עושין אהל עראי 

  בתחילה בשבת:
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   :ִאיְתַמר

ה ַחּמָ ל ּבַ    :ֵמת ַהּמּוּטָ
מּוֵאלַמר ָא  ַרב ְיהּוָדה   : ׁשְ

ה.  ה ְלִמּטָ ּטָ   הֹוְפכֹו ִמּמִ
א ָלִמּיָ ר ׁשְ ֵמיּה  ַרב ֲחִניָנא ּבַ ְ   ָאַמר:  ַרבּדְ ִמׁשּ

יַח ָעָליו ר  :ַמּנִ ּכָ    ,ּכִ
ינֹוק ּוְמַטְלְטלֹו.    אֹו ּתִ

  
ינֹוק  ר אֹו ּתִ ּכָ א ּכִ ִאיּכָ ֵרי.  -ֵהיָכא ּדְ ׁשָ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּולֵּ

ִלי י ּפְ ֵלית ֵליּה     :ִגיּכִ    ,ּדְ
ד :ָמר ָסַבר ֵמיּה ִטְלטּול.  -   ִטְלטּול ִמן ַהּצַ   ׁשְ

ֵמיּה ִטְלטּול -                       :ּוָמר ָסַבר   .ָלא ׁשְ
  

ֵאי ַתּנָ    :ֵליָמא ּכְ
ֵליָקה. " ֵני ַהּדְ ת ִמּפְ יִלין ֶאת ַהּמֵ   ֵאין ַמּצִ

ן ָלִקיׁש ָאַמר  י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ
ּצִ  ּמַ י ׁשֶ ַמְעתִּ ֵליָקהׁשָ ֵני ַהּדְ ת ִמּפְ   . "יִלין ֶאת ַהּמֵ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ינֹוק ר אֹו ּתִ ּכָ א ּכִ ִאיּכָ אַת ּדְ ַמאי ַטְעָמא  - ִאי ּדְ א ַקּמָ    !ּנָ
א  ֵליּכָ ן ָלִקיׁש ּדְ ַמאי ַטְעָמא  - ִאי ּדְ י ְיהּוָדה ּבֶ   !ַרּבִ
א ָלאו ִליִגי ,ֶאלָּ ד ּפְ ִטְלטּול ִמן ַהּצַ    :ּבְ

ָמר ָסַבר ד ִטלְ  :ּדְ ֵמיּה ִטְלטּול.  -  טּול ִמן ַהּצַ   ׁשְ
ֵמיּה ִטְלטּול!  -                         :ּוָמר ָסַבר   ָלא ׁשְ

  
  לֹא, 

י ָעְלָמא כּולֵּ ד :ּדְ ֵמיּה ִטְלטּול,  - ִטְלטּול ִמן ַהּצַ   ׁשְ
ן ָלִקיׁש: ּדְ ְוַהְיינּו ַטְעָמא    מד,א י ְיהּוָדה ּבֶ הּול ַעל ֵמתוֹ ּדְ ַרּבִ ָאָדם ּבָ ֵרית ֵליּה ^ - ִמּתֹוְך ׁשֶ   ָאֵתי ְלַכּבּוֵיי.  ,ִאי לֹא ׁשָ

  
יָלאָאַמר  ן ׁשֵ י ְיהּוָדה ּבֶ י יֹוָחָנןָאַמר  ַאִסי יַרּבִ ָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ֵמת.   ן ָלִקיׁש ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
   

  

  רש"י
. עד שמגיע הופכו ממטה למטה

   לצל:
   . כלאחר יד:מן הצד

. והאי מצילין דקאמר אי דליכא
ר' יהודה בן לקיש דמטלטל ליה 

   להדיא הוא:
. אלא טעמא דר' יהודהמאי 

  לאו מן הצד הוא דקשרי:
. אבל אי לא שרית ליה וכו'

  במוטל לחמה לא שרי:
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ֵאינֹו ִמן ַהּמּוָכן"    ."ֵאין ֵניאֹוִתין ֵהיֶמּנּו, ְלִפי ׁשֶ
  

נּו  ַנןּתָ    :ַרּבָ
ָעָרה " ּקְ ּבַ ר ְוׁשֶ ּנֵ ּבַ ֶמן ׁשֶ ֶ   ָאסּור.  - מֹוַתר ַהׁשּ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר ַרּבִ   .  "ַמתִּ
   

  

  רש"י
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ָנה             ִמׁשְ

ן.  ,ְמַטְלְטִלין ֵנר ָחָדׁש    ֲאָבל לֹא ָיׁשָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
רֹות  ל ַהּנֵ   ְמַטְלְטִלין,  -ּכָ

ׁשַ  ר ַהּדֹוֵלק ּבְ    .תּבָ חּוץ ִמן ַהּנֵ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן, "   ְמַטְלְטִלין ֵנר ָחָדׁש, ֲאָבל לֹא ָיׁשָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

רֹות  ל ַהּנֵ   ְמַטְלְטִלין,    -ּכָ
ת ּבָ ׁשַ ִהְדִליקּו ּבֹו ּבְ ר ׁשֶ   .חּוץ ִמן ַהּנֵ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר ַהדּ  ׁשַ חּוץ ִמן ַהּנֵ תֹוֵלק ּבְ    ,ּבָ

ְבָתה  ר ְלַטְלְטָלּה.  -ּכָ   מּותָּ
ית  ׁשִ קֹוָמם.  -ֲאָבל ּכֹוס ּוְקָעָרה ַוֲעׁשָ   לֹא ְיִזיֵזם ִמּמְ

י ֶאְלָעזָ וְ  ְמעֹון 137רַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ   אֹוֵמר:  ּבְ
ק ּפֵ ֶבה,   :ִמְסתַּ ר ַהּכָ   ִמן ַהּנֵ

ֶמן ַהְמַטְפֵטף,  ֶ   ּוִמן ַהׁשּ

ָעה ׁשֶ  ׁשָ ר ּדֹוֵלקַוֲאִפיּלּו ּבְ   . "ַהּנֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י  ְמעֹון ֶאְלָעָזרַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ ֲאבּוהַּ    :ּבְ ֲחָדא ָסַבר ָלּה כַּ    ,ּבַ

ֲחָדא    .ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ
  
ֲאבּוהַּ " ֲחָדא ָסַבר ָלּה ּכַ ֵלית ֵליּה מּוְקֶצה.  - "ּבַ   ּדְ
ֲחָדא" ָבה     :ִאיּלּו ֲאבּוהַּ ָסַברּדְ   - " ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ    ,ִאין –ּכָ

ָבה     .לֹא –לֹא ּכָ
ב  :ְוִאיהּו ָסַבר ָבהּדְ ַאף ַעל ּגַ    .לֹא ּכָ
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  רש"י
  מתי' 

. שאיו מאוס מטלטלין ר חדש
וחזי לאישתמושי להדיא שלא 

   דלק בו ר מעולם:
. דמוקצה מחמת אבל לא ישן
   מיאוס הוא:

  
  גמ' 

. ואף על חוץ מן הר שהדליקו
אסור דאית ליה לרבי גב שכבה 

מאיר מוקצה מחמת איסור 
ולית ליה מוקצה מחמת 

   מיאוס:
. בעוד חוץ מן הר הדולק בשבת

שהוא דולק אסור שמא יכבה 
   הר:

. כוס גדול של זכוכית עששית
מורה של -ביתשקורין לפ''א {

   } :זכוכית
. ואפילו כבה לא יזיזם ממקומן

   הר ולקמן מפרש טעמא:
כיון דכבה . דמן הר הכבה

והולך לא מחייב תו משום 
   מכבה:

. דלא כבה אין לא כבה לא
שמעין ליה לרבי שמעון דשרי 
במתי' אלא מותר שמן שבר 
ושבקערה דמשמע לאחר 

   שכבה:
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ית " ׁשִ קֹוָמם -ֲאָבל ּכֹוס ּוְקָעָרה ַוֲעׁשָ   . "לֹא ְיִזיֵזם ִמּמְ
  

ָנא ָהֵני?    ַמאי ׁשְ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
י ְיהּוָדה.    ֵסיָפא ֲאָתאן ְלַרּבִ

  
  : אָמר זּוְטָר ַמְתִקיף ָלּה 

  ? ""ֲאָבלִאי ָהִכי, ַמאי 
  

א ָאַמר    : ָמר זּוְטָראֶאלָּ
ְמעֹון י ׁשִ    ,ְלעֹוָלם ַרּבִ

ְמעֹון  י ׁשִ ֵרי ַרּבִ ֵויּה,    -ְוִכי ָקׁשָ יּה ִעלָּ ַדְעּתֵ ֵנר זּוָטא, ּדְ   ּבְ
י  ְנִפיׁשִ   לֹא.  -ֲאָבל ָהֵני ּדִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ָעָר " ּקְ ּבַ ר ְוׁשֶ ּנֵ ּבַ ֶמן ׁשֶ ֶ   ָאסּור,  - ה מֹוַתר ַהׁשּ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר – ַרּבִ   ! "ַמתִּ
  

  ,ֵנרּדְ ְקָעָרה ּדּוְמָיא  -ָהָתם 
   .ֹוסכּדְ ְקָעָרה ּדּוְמָיא  -ָהָכא 

  

  רש"י
. מדקאמר אבל מכלל מאי אבל

   דבר מותר:
. דדעתי' עליה מבע''י בזוטא

סבר שיכלה השמן מהר 
   ואשתמש בר לכשיכבה:

. לא אסיק אדעתיה היאבל 
   שיכבו כל היום:
. וקערה פישא ור' שמעון מתיר

   קשיא קערה אקערה:
  . קתי לה דזוטרא:דומיא דר
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ַנן[ נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן, "   ְמַטְלְטִלין ֵנר ָחָדׁש, ֲאָבל לֹא ָיׁשָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

רֹות  ל ַהּנֵ   ְמַטְלְטִלין,    -ּכָ
ת ּבָ ׁשַ ִהְדִליקּו ּבֹו ּבְ ר ׁשֶ   .חּוץ ִמן ַהּנֵ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ּבָ ַ ׁשּ ר ַהּדֹוֵלק ּבְ ְבָתה  ,חּוץ ִמן ַהּנֵ ר ְלַטְלְטָלּה.  -ּכָ   מּותָּ

ית  ׁשִ קֹוָמם.  -ֲאָבל ּכֹוס ּוְקָעָרה ַוֲעׁשָ   לֹא ְיִזיֵזם ִמּמְ
י וְ  י ׁשִ  רֶאְלָעזָ ַרּבִ ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְמעֹוןּבְ

ר ּדֹוֵלק ַהּנֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶמן ַהְמַטְפֵטף, ַוֲאִפיּלּו ּבְ ֶ ֶבה, ּוִמן ַהׁשּ ר ַהּכָ ק ִמן ַהּנֵ ּפֵ   ]."ִמְסתַּ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ׁשַ  ִהְדִליקּו ּבֹו ּבְ מֹוט ׁשֶ ת, ּפָ   ּבָ

יר  ּתִ    ,ָאסּור –ְלִדְבֵרי ַהּמַ
ר –ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵסר     .מּוּתָ

  
י ְיהּוָדהּדְ  :ָראְלֵמיְמ     ,ִאית ֵליּה  -מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ִמיאּוס     ,ַרּבִ

   .יּה ֵלית לֵ  -מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ִאיּסּור 
   :ְוָהַתְנָיא

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶכת  ל ַמתֶּ רֹות ׁשֶ ל ַהּנֵ   ְמַטְלְטִלין,  - ּכָ

ת ּבָ ׁשַ ִהְדִליקּו ּבֹו ּבְ ר ׁשֶ   ! "חּוץ ִמן ַהּנֵ
  

א, ִאי     :ָהִכי ִאיְתַמר ,ִאיְתַמרֶאלָּ
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
מֹוט ת   :ּפָ ּבָ ׁשַ ִהְדִליקּו ָעָליו ּבְ ְבֵרי ַהּכֹ -ׁשֶ   ל ָאסּור. ּדִ

ְבֵרי ַהּכֹ -לֹא ִהְדִליקּו ָעָליו  ר.  ּדִ   ל מּוּתָ
  
  
  
  

  רש"י
. מורה של מתכת ואיה פמוט

   מאוסה:
. ר' מאיר המתיר לדברי המתיר

   בר ישן:
. בהאי דמוקצה מחמת אוסר

איסור כדקתי לעיל חוץ מן הר 
   שהדליקו בו בשבת:

. רבי יהודה לדברי האוסר
האוסר בר ישן של חרס התם 
הוא דמאיס אבל הכא שרי ולית 

   ליה מוקצה מחמת איסור:
. לא מאיס כגון של ר של מתכת

  חשת דלא בלע:
  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

240

        מה, אמה, אמה, אמה, א    ––––מד, א מד, א מד, א מד, א  .34
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֲחָדּה ְלָמעֹות ּיִ ה ׁשֶ   ְלַטְלְטָלּה.  ָאסּור - ִמּטָ
  

ר ִיְצָחקֵמיִתיֵביּה    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ן ,ְמַטְלְטִלין ֵנר ָחָדׁש "    ."ֲאָבל לֹא ָיׁשָ

ְלָהִכי ֲעִביָדא   מד,ב ר ּדִ ּה  ,ּוַמה ּנֵ י לֹא ִהְדִליק ּבָ ֵרי ְלַטְלטּוָלּה,  -ּכִ   ׁשָ
ָלאו ְלָהִכי ֲעִביָדא ה ּדְ ן?!  -  ִמּטָ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

  
א, ִאי     :ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמרֶאלָּ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֲחָדּה ְלָמעֹות ּיִ ה ׁשֶ    :ִמּטָ

יַח ָעֶליָה ָמעֹות     ,ָאסּור ְלַטְלְטָלּה  -ִהּנִ
יַח ָעֶליָה ָמעֹות  ר ְלַטְלְטָלּה.  - לֹא ִהּנִ   מּוּתָ

  

   :לֹא ִיֲחָדּה ְלָמעֹות
  , ָאסּור ְלַטְלְטָלּה  -ֵיׁש ָעֶליָה ָמעֹות 
ר ְלַטְלְטָלּה  -ֵאין ָעֶליָה ָמעֹות  ּלֹ ,מּוּתָ ָמׁשֹותְוהּוא ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ    .א ָהיּו ָעֶליָה ּבֵ

  
  

אָאַמר    : עּוּלָ
י ֶאְלָעָזרְמִתיב     :138ַרּבִ

ּה " ּלָ ֶמֶטת ,מּוְכִני ׁשֶ ִהיא ִנׁשְ ְזַמן ׁשֶ   ֵאין ִחיּבּור ָלּה.    - ּבִ
ּה.  ֶדת ִעּמָ   ְוֵאין ִנְמּדֶ

ֶל  אֹ ְוֵאין ַמּצֶ ּה ּבְ ת. ת ִעּמָ   ֶהל ַהּמֵ
ת ְוֵאין ּגֹוְרִרין אֹוָתּה  ּבָ ׁשַ    ,ּבְ

ׁש ָעֶליָה ָמעֹות ּיֵ ְזַמן ׁשֶ   . ב) (כלים יח, "ּבִ
ָמׁשֹות!  -ָהא ֵאין ָעֶליָה ָמעֹות  ְ ין ַהׁשּ ָהוּו ֲעֵליּה ּבֵ ב ּדְ ְרָיא, ַאף ַעל ּגַ   ׂשָ

  
ְמעֹון ִהיא -ַהִהיא  י ׁשִ ֵלית ֵליּה מּוְק  ,ַרּבִ   ֶצה, ּדְ

י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה.   -ְוַרב  ַרּבִ   ּכְ
  

ָרא   מה,א ּבְ    ,ָהִכי ַנִמי ִמיְסּתַ
י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה ּדְ  ַרּבִ    ,ַרב ּכְ
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ת,  ּבָ ׁשַ י ֶדֶקל ּבְ ּבֵ יִחין ֵנר ַעל ּגַ   ַמּנִ
יֹום טֹוב.  י ֶדֶקל ּבְ ּבֵ יִחין ֵנר ַעל ּגַ   ְוֵאין ַמּנִ

ָלָמאִאי ָאְמַר  ׁשְ י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה, ּדְ  :ּתְ ּבִ ַרּבִ   ַרב כְּ
ת ְליֹום טֹוב,  ּבָ ין ׁשַ י ּבֵ ּנֵ ׁשַ   ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  :ֶאלָּ י ׁשִ ַרּבִ ת ּוַמה לִ  -ּכְ ּבָ    !י יֹום טֹובַמה ִלי ׁשַ
  
י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה "וְ  ַרּבִ    ?!"ַרב ּכְ

יּה ְוָה  עּו ִמיּנֵ ָתא? ּדְ א ּבָ ּבְ ׁשַ ֵרי ּבְ י ַחּבָ ּמֵ ָתא ִמּקַ ֲחנּוּכָ ָרָגא ּדַ   ַרב: ַמהּו ְלַטְלטֹוֵלי ׁשְ
ֵמי!  יר ּדָ ּפִ   ְוָאַמר ְלהּו: ׁשַ

  
אֵני ָחק ׁשָ ַעת ַהּדְ    .ׁשְ

  
ָהא ָאְמרּו ֵליּה  ֲהָנאּדְ יוְ  ַרב ּכָ   : ַרבלְ  ַרב ַאׁשִ

   !ָהִכי ִהְלְכָתא?
ַד ָאַמר ְלהּו:  ָחקּכְ ַעת ַהּדְ ׁשְ ְמעֹון ִלְסמֹוְך ָעָליו ּבִ י ׁשִ     .י הּוא ַרּבִ
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  רש"י
. מיתסרא בהזמה בעלמא ואע''פ שלא שיחדה למעות

   היח עליה מעולם:
יה . והא רבי יהודה קאמר לה דאית למטלטלין ר חדש

מוקצה אלמא לא מיתסר בהזמה מדקאמר אבל לא 
  ישן ולא קתי אבל לא המיוחד לכך:

. אפילו בחול הרי הוקצה לאיסור היח עליה מעות
ואסור לטלטלה ואפילו סתלקו המעות מבעוד יום ולא 

   דמי לר של מתכת דשרי רבי יהודה דהתם בלא יחדו:
   . אין עליה מעות בשבת:לא יחדה למעות

   . ואע''ג דהיח עליה מעות בחול:לטלטלהמותר 
. שסתלקו מבעוד יום. שלא היו עליה כל בין והוא

השמשות אבל היו עליה כל בין השמשות איתקצי לכולי 
   יומא:

. גבי שידה תן במסכת כלים והיא עגלה של מוכי שלה
   עץ מוקפת מחיצות למרכב אשים ושים:

   . אופן:מוכי
אופי עגלה שלו שאדם יכול  . כעיןבזמן שהיא שמטת

   לסלקו מן העגלה:
. דחשובה היא כלי לעצמה דאי שידה בת איו חיבור לה

קבולי טומאה היא כגון שאיה מחזקת מ' סאה בלח 
וטמאה השידה לא טמא המוכי ואי לאו בת קבולי 
טומאה היא וגעה טומאה במוכי המוכי טמאה 

מלאה לעצמה דלא חשיבה משידה והיא מטלטלה 
   וריקית דיש לה בית קיבול:

. לעין טומאה כדפרישית דכלי עץ ואיה מדדת עמה
המחזיק מ' סאה בלח שהן כוריים ביבש טהור כדאמרי' 
בבמה מדליקין (דף לה.) דכלי עץ איתקש לשק שיהא 
מיטלטל מלא וריקן וזו איו מיטלטל מלא ותן במסכת 

ומרים כלים ומייתין בגמ' דמחות השידה ב''ה א
מדדת מבחוץ דרואין אותה כאילו היא עומדת בתוך 
כלי גדול ואם מחזיק אותו כלי מ' סאה טהורה השידה 
ואע''פ שהיא איה מחזקת מ' סאה דקסבר אף עוביה 
מדד עמה והמוכי איו מדד עמה להשלים דרואין 

   כאילו יטל המוכי ואח''כ תתן השידה לתוך הכלי:
. דאם השידה מחזקת מ' המתואיה מצלת עמה באהל 

[סאה] דאיה מקבלת טומאה מצלת באהל המת והוי 
אהל לעצמה ולא שכסה לבית שהמת בו דא''כ אין 
כאן הצלה שהרי הגג מאהיל על הטהרות מלמעלה אלא 
כגון שכסה לבית הקברות כדאמרין בעירובין ר' 
יהודה אומר אף בבה''ק מפי שיכול לחוץ בשידה תיבה 

פרק בכל מערבין דקסבר אהל זרוק כלומר ומגדל ב
אהל המיטלטל שמיה אהל ומפסיק כלפי הטומאה 
והמוכי אם הוא גבוה מדופי השידה וכלים [בולטים] 
מלמעלה מדופי השידה וגובה המוכי מגין עליהם איו 
מצילן דמוכי כלי הוא לעצמו ומקבל טומאה ואיו 

אותה  חוצץ בפי הטומאה ורבותי דוחקין ומפרשין
באהל המת ממש ובשל חרס המוקפת צמיד פתיל 
והרבה תשובות יש חדא דמדדת לא שייך בשל חרס 
דלא איתקש לשק ובין מיטלטל ובין איו מיטלטל טמא 
ועוד אם המוכי מוקף צמיד פתיל יציל בפי עצמו כלים 
שבתוכו ועוד בפירוש שית במסכת כלים בהלכות כלי 

בדן והלכות כלי עץ שו עץ והלכות כלי חרס שו ל
   לבדן:

. ומיהו מעות לא חזו מידי ומודה ההיא ר' שמעון היא
  רבי שמעון דעודן עליו אסור:

   . מבעוד יום:מיחין ר
. וידלק שם בשבת דליכא למיחש לכשיכבה ע''ג דקל

לישקליה מייה ומצא משתמש במחובר דכיון 
דאקצייה לדבר האסור בין השמשות איתקצי לכולי 

   מא:יו
. דשקיל ומח ליה ומשתמש ואין מיחין כו' בי''ט

   באילן:
   . בשבת מי שקיל ליה לכשיכבה:מה לי שבת כו'
   . אחר שכבה:שרגא דחוכתא

. שלא יראוהו בחצר כדאמרין בפרקין מקמי חברי
דלעיל (דף כב:) דותו בטפח הסמוך לרשות הרבים 

מי  וידעו שהדליקו בו ר והם גזרו שלא להדליק אי
   ביום חגם אין מיחין לדלוק אור אלא בבית ע''ז:

   . שם אומה שהיתה עם פרסיים:חברי
   . בתמיה:הכי הילכתא
 . סכה אלמא שלא בשעת הדחק אסור:בשעת הדחק
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יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןֵמ  ֵריׁש ָלִקיׁש ּבְ   : ַרּבִ

ְרַקע ּקַ ָרָען ּבַ ּזְ ים ׁשֶ    ,ִחּטִ
ְרְנגֹוֶלת  ַחת ּתַ ּתַ   ַמהּו?  -ּוֵביִצים ׁשֶ

  
ְמעֹון י ׁשִ י ֵלית ֵליּה ְלַרּבִ ָיַדִים, ּדְ ֵהיָכא  -מּוְקֶצה  ּכִ ְחֵייּה ּבְ   לֹא ּדַ

ָיַדִים ַדְחֵייּה ּבְ   ִאית ֵליּה מּוְקֶצה,  - ֵהיָכא ּדְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנא    ?ָלא ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
הּוא ּדֹוֵלק,  ָעה ׁשֶ ׁשָ ר ּבְ ּנֵ ּבַ ֶמן ׁשֶ א ׁשֶ ְמעֹון ֶאלָּ י ׁשִ   ֵאין מּוְקֶצה ְלַרּבִ

  ,הֹוִאיל ְוהּוְקָצה ְלִמְצָותוֹ 
  ְלִאיּסּורֹו.  הּוְקָצה

  
   !ְוֵלית ֵליּה הּוְקָצה ְלִמְצָותֹו?

   :ְוָהַתְנָיא
ִהְלָכָתה" ָכּה ּכְ ָרּה  ,ִסיּכְ ְקָרִמים    :ְוִעיטְּ    ,ּבִ

יִרין,    ּוִבְסִדיִנין ַהְמצּוּיָ
ּה     ,ֱאגֹוִזין  :ְוָתָלה ּבָ

   ,ֲאַפְרְסִקין
ֵקִדים    ,ׁשְ
   ,ְוִרּמֹוִנין

ל ֲעָנִבים,  ֵלי ׁשֶ ְרּכְ   ְוַאּפַ
ּבֹוִלין,  ל ׁשִ   ַוֲעָטרֹות ׁשֶ

  ֵיינֹות, 
ָמִנים    ,ׁשְ

   –ּוְסָלתֹות 
ק ֵמֶהן ַעד מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ּפֵ    .ָאסּור ְלִהְסתַּ

ָנאוֹ ַהּכֹ - ְוִאם ִהְתָנה ֲעֵליֶהן     ."ל ְלִפי תְּ
אי  ְמעֹון ִהיאּדְ ּוִמּמַ י ׁשִ    ?ַרּבִ

ָתֵני  ר יֹוֵסףּדְ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןּדְ יּה ַקּמֵ  ַרּבִ   : ַרּבִ
יֹום טֹוב" ה ּבְ מּוְך ָלּה , ֵאין נֹוְטִלין ֵעִצים ִמן ַהּסּוּכָ א ִמן ַהסָּ    .ֶאּלָ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר ַרּבִ    .ַמתִּ

ִוין ַחג    :ְוׁשָ ת ֶהָחג ּבֶ סּוּכַ ִהיא ֲאסּוָרה - ּבְ    .ׁשֶ
ָנאוֹ ְוִאם ִהְתָנה ָעֶליָה ַהּכֹ    !"ל ְלִפי תְּ

  
ֶמן  ֵעין ׁשֶ ר ָקָאְמִריַנןּכְ ּנֵ ּבַ   ,ׁשֶ

  הּוְקָצה ְלִאיּסּורֹו.  -הֹוִאיל ְוהּוְקָצה ְלִמְצָותֹו 
  

   :ִאיְתַמר ַנִמי
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

הּוא ּדֹוֵלק,  ָעה ׁשֶ ׁשָ ר ּבְ ּנֵ ּבַ ֶמן ׁשֶ ֵעין ׁשֶ א ּכְ ְמעֹון ֶאלָּ י ׁשִ   ֵאין מּוְקֶצה ְלַרּבִ
  הּוְקָצה ְלִאיּסּורֹו.   -יל ְוהּוְקָצה ְלִמְצָותֹו הֹוִא 

   
  
  

  רש"י
. ועדיין לא שזרען בקרקע

   השרישו מהו ללקוט ולאכול:
אין מוקצה לר' שמעון בדבר 

. אלא בשמן שבר בשעה הראוי
   דולק כדתיא לעיל: שהוא

   . לשבת:הואיל והוקצה למצותו
   . איסור כיבוי:הוקצה לאיסורו

. והוקצה למצותו לית ליה
בתמיה דקס''ד שמן שבר דוקא 
קאמר דאיכא תרתי מוקצה 
למצוה ומוקצה של שעת 
דליקתו משום איסור כיבוי אבל 
מוקצה למצוה גרידא לא אסר 

   ואפילו בשעת המצוה:
   לסוכה כו':. והתיא סיככה

. בגדי צבעוים שקורין קרמים
אוברי''ץ: מעשה אובריי''א {

   } :אורג בעבודות מחט
. פירסיק''י אפרסקין

} פירשקי''ש: אפרסקים{
   בלע''ז:

   . בכלי זכוכית:ייות שמים
. והכא עד מוצאי יו''ט האחרון

מוקצה למצוה איכא מוקצה 
דאיסור ליכא דאי משום 

של  סתירת אהל כי מטא חולו
   מועד לשתרי דומיא דר שכבה:
. והא ממאי דר' שמעון היא

   דמותיבא לך מייה:
דתי ר' חייא כו' אין וטלין 

. בפסח ועצרת מסוכה עצים
העשויה לצל ואפילו פלו משום 
מוקצה דאיתקצאי מחמת 

   סתירת אהל בי''ט:
. אם סמך אלא מן הסמוך לה

חבילות עצים אצל דופה ליכא 
דדעתיה עילויה איסור מוקצה 

מאתמול למישקליהו למחר 
דלא סתר בהו אהלא ומהך דתי 
ר' חייא בר יוסף הוי מצי 
לאותבי ברישא אלא יחא ליה 
לאותבי ממתיתא דר' חייא ור' 
אושעיא כדאמרין בעלמא 
(חולין דף קמא.) כל מתיתא 

   דלא מיתיא בי ר' חייא כו':
. אם פלה ור' שמעון מתיר

והכי מוקמין  דלית ליה מוקצה
   ליה במסכת ביצה:

. ושוין בסוכת החג בחג
שהוקצה למצותה דמצותה כל 
שבעה אלמא כל שעת מצותה 
והג מוקצה שלה ואע''ג דליכא 

   איסור סתירה:
. ולא משום כעין שמן קאמיא

איסור אלא משום מצוה 
דהואיל דהוקצה למצותו דשבת 
הוקצה לכל זמן איסור דליקתו 

ותו אלא ולא יותר דאין מצ
בשעת דליקתו ומשכבה אין בו 
מצוה אבל בסוכת החג מצותה 
כל שבעה והקצאתה כל זמן 

  מצותה:
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        מה, אמה, אמה, אמה, א .36
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

א ְמעֹון ֶאלָּ י ׁשִ רֹוְגרֹות  :ֵאין מּוְקֶצה ְלַרּבִ    ,ּגְ
ְלַבד.    ְוִציּמּוִקים ּבִ

  
י ַאֲחִריָנא לֹא    ?!ּוִמיּדֵ

   :ְוָהַתְנָיא
ְתֵאִנים וְ    :ָהָיה אֹוֵכל" רֹוְגרֹות, ּבִ ג ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ּגְ   הֹוִתיר ְוֶהֱעָלן ַלּגַ

ג ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ִציּמּוִקין ֲעָנִבים ְוהֹוִתיר ְוֶהֱעָלן ַלּגַ ְזִמין. לֹא יֹ  -  ּבַ ּיַ   אַכל ַעד ׁשֶ
ה אֹוֵמר ֲאַפְרְסִקין  :ְוֵכן ַאתָּ    ,ּבַ

ין    ,ְוַחּבּוׁשִ
ירֹות ל ִמיֵני ּפֵ ָאר ּכָ    ."ּוִבׁשְ

י?    ַמּנִ
י ְיהּוָדה :יֵליָמאִא  ָיַדִיםּדְ ּוַמה ֵהיָכא   -  ַרּבִ ְחֵייּה ּבְ   ִאית ֵליּה מּוְקֶצה,  - לֹא ּדַ

ָיַדִים  ַדְחֵייּה ּבְ ן? -ֵהיָכא ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    !לֹא ּכָ
א ְמעֹון ִהיא!  -ָלאו  ,ֶאלָּ י ׁשִ   ַרּבִ

  
י ְיהּוָדה    ,ְלעֹוָלם ַרּבִ

  ִאְצְטִריָכא ֵליּה,  "אֹוֵכל"וְ 
ָקָאֵכיל ְוָאֵזיל :ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ  יָון ּדְ ֵעי ַהְזָמָנה,  - ּכֵ   לֹא ִליּבָ

ַמע ָלן יָון  :ָקא ַמׁשְ גּדְ ּכֵ    ,ֶהֱעָלן ַלּגַ
ְייהּו.  ִחי ְלַדֲעֵתיּה ִמיּנַ   ַאּסֹוֵחי ַאּסְ

  
  
  
  

  רש"י
. גרוגרות אלא גרוגרות וצמוקין

תאים שמעלה לגג ליבשן 
ומששתהו שם מעט אין ראוים 
לאכילה עד שיתייבשו וכן 

   צימוקים דעבים:
. רבותא היה אוכל בתאים
זיל מכיון אשמעי' דהוה אכיל וא

 דאסקיהו אסח דעתיה ואקצן:
קודוי''ץ: . קויי''ץ {חבושין

   } :חבושים (פירות)
. ואע''ג דהי וכן אתה אומר כו'

חזי כל שעתא ואפי' שתהו לא 
תקלקלו מיהו הואיל ואקציהו 

   אסירי:
. למה לי הך דקט אי ימא ר''י

דדחיהו בידים אפי' הכיסן מי 
  לאוצר בעו הזמה: 
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        בבבב- - - - מה, אמה, אמה, אמה, א .37
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבְ ר ַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ יֵמ  ַרּבִ  : ַרּבִ

ְצִעיֵלי ּתְ    מה,ב ְמעֹוןּפַ י ׁשִ    ?ַמהוּ  - ָמָרה ְלַרּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְמעֹון י ׁשִ    ,ֵאין מּוְקֶצה ְלַרּבִ

א רֹוְגרֹות :ֶאלָּ    ,ּגְ
ְלַבד.     ְוִציּמּוִקין ּבִ

   
י    !ֵלית ֵליּה מּוְקֶצה? ,ְוַרּבִ

   :ְוָהְתַנן
ִקין ְוׁש " ִרּיֹותֵאין ַמׁשְ ְדּבָ    ,ֹוֲחִטין ֶאת ַהּמִ

ִקין ְוׁש  יתֹותֲאָבל ַמׁשְ ּיָ    .)(ביצה מ. "ֹוֲחִטין ֶאת ַהּבַ
   :ְוַתְנָיא

ִרּיֹות  ֵאּלּו ֵהן " ַסח :ִמְדּבָ ּפֶ ּיֹוְצאֹות ּבַ   ְרִביָעה. ּבָ ְוִנְכָנסֹות  ,ּכֹל ׁשֶ
יתֹות ּיָ חּום.  :ּבַ תֹוְך ַהתְּ חּום, ּוָבאֹות ְוָלנֹות ּבְ ּיֹוְצאֹות ְורֹועֹות חּוץ ַלתְּ   ּכֹל ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יתֹות ֵהן. ֵאּלוּ  ּיָ    ָוֵאּלּו ּבַ

ִרּיֹות ֲאָפרּכֹ  :ְוֵאּלּו ֵהן ִמְדּבָ רֹועֹות ּבַ    ,ל ׁשֶ
ּוב ׁשּ ה ,ְוֵאין ִנְכָנסֹות ַלּיִ ימֹות ַהַחּמָ    ,לֹא ּבִ

ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ! "ְולֹא ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ְמָיין "ְגרֹוְגרֹות ְוִציּמּוִקין"כִּ  ,ָהֵני ַנִמי    .ּדָ

  
   :ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ 

ְמעֹון ָקָאַמר ֵליּה ּדְ  ִלְדָבָריו י ׁשִ    ,ַרּבִ
   .ְוֵליּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ַנן ָקָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ    .ְלִדְבֵריֶהם ּדְ
ָלל,  ֵלית ִלי -ְלִדיִדי    מּוְקֶצה ּכְ

ֵהיָכא  - ְלִדיְדכוּ  ַסחּדְ אֹודּו ִלי ִמיַהת ּדְ ּפֶ ְרִביָעה יֹוְצאֹות ּבַ יתֹות ִניְנהּו. ּדְ  ,ְוִנְכָנסֹות ּבָ   ַבּיָ
ִרּיֹות ִניְנהּו.   ַנן ָאְמרּו ֵליּה: לֹא, ִמְדּבָ   ְוַרּבָ

   
  
  

  רש"י
. תמרים פצעילי תמרה

הלקטים קודם בישולן וכוסין 
אותם בסלים שעושין מלולבין 
והן מתבשלות מאליהן מהו 
לאכול מהן קודם בישולן מי 
מודה בהן דמוקצות הן 

   כגרוגרות וצימוקין או לא:
. דאיכא אלא בגרוגרות וצימוקין

   תרתי דדחיהו בידים ולא חזו:
 . דקס''דור' לית ליה מוקצה

מדבעי מייה אליבא דרבי 
שמעון אלמא הוה שמיע ליה 
מאבוה דכרבי שמעון סבירא 

   ליה:
. דרך להשקות בהמה משקין

לפי שחיטה שתהא וחה 
   להפשיט:

   . הברייתות:המדבריות
   . במרחשון:ברביעה

ואלו מדבריות כל שרועות 
. והי מיהא אסירי אלמא באפר

   אית ליה מוקצה:
ריות . מדבאיבעית אימא הי

מי כגרוגרות דמי דדחיהו 
בידים ויש טורח לילך 

   ולהביאם:
. ההיא דפצעילי ואיבעית אימא

תמרה לדבריו דרבי שמעון 
  קאמר ולר' לא ס''ל: 
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ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ְמעֹון :ָאְמרוּ  י ׁשִ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי    !?ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

יּה ַההּוא ָסָבא ְקרּוָיא ְוָאְמִרי ָלּה ְסרּוָיא  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןְמ ְוָהא ּבְ   : ַרּבִ
ל ִקיָנה  ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ ׁשַ  - ּתַ ת? ַמהּו ְלַטְלטֹוֵלי ּבְ   ּבָ

  ָאַמר ֵליּה: 
א ְלַתְרְנגֹוִלין!  לּום ָעׂשּוי ֶאלָּ   ּכְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

יּה ֶאְפר ִאית ּבֵ   ֹוַח ֵמת. ּדְ
  

ר ַאֵמיָמרָהִניָחא ְל  ֵמיּה  ָמר ּבַ ְ   ָאַמר: ּדְ  139אָרָב ּדְ ִמׁשּ
ֲאסּוִרין.  תּו ׁשֶ ּמֵ ים ׁשֶ ַבֲעֵלי ַחּיִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ

א  ֵריּה לְ ֶאלָּ ֵמיּה  ַרב יֹוֵסףּדְ ָמר ּבְ ְ   ָאַמר: ּדְ  ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ְמעֹון ֲאִפיּלּו ָחלּוק ָהָיה  י ׁשִ ַב ַרּבִ א ְלֵמיַמר? ּבְ ִרין, ַמאי ִאיּכָ ֵהן מּוּתָ תּו ׁשֶ ּמֵ ים ׁשֶ   ֲעֵלי ַחּיִ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
יָצה.  יּה ּבֵ ְדִאית ּבֵ   ּבִ

  
  : ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר 

ִאית ֵליּה מּוְקֶצה    , 'נֹוָלד'ִאית ֵליּה  -ַמאן ּדְ
ֵלית ֵליּה מּוְקֶצה    ! 'נֹוָלד'ֵלית ֵליּה  - ּדְ

  
ִא  יַצת ֶאְפרֹוַח ּדְ יּה ּבֵ   .ית ּבֵ

  
  

י ֲאָתא  י יֹוֵסףּכִ ַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבְ   : ַרּבִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
ן ֵלִויוְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ר ָחָנהָאַמר ּדְ ַהְיינּו  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ְמעֹון.  :ָאְמרוּ  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

   .ָלא ְסִביָרא ֵליּה  -ָאְמרּו, ְוֵליּה 
   

ֵייָאַמר ֵליּה    : יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבַ
ָרא  י ְיהּוָדהּדְ ְוַאּתְ ָלא ִתְסּבְ ַרּבִ י יֹוָחָנן ּכְ    !?ַרּבִ

אָהא  י ַאּבָ י ַאִסיוְ  ַרּבִ אַר ִאיְקַלעּו ְלֵבי  ַרּבִ י ַאּבָ ִליֵמיּה , וּ ִמן ֵחיָפאּדְ  ּבִ א ַעל ּגְ י ַאִסיּדְ ְנַפל ְמַנְרּתָ   ְולֹא ִטיְלְטָלּה.  ַרּבִ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ּום  ְלִמיֵדיּה ּדְ ָלאו ִמׁשּ י ַאִסי ּתַ י יֹוָחָנן ֲהָוה, ּדְ ַרּבִ   ַרּבִ
י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ י יֹוָחָנן ּכְ ִאית ֵליּה מּוְק  ,ְוַרּבִ   ֶצה! ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

 ? א ָקָאְמַרּתְ   ְמַנְרּתָ
אֵני,  א ׁשָ   ְמַנְרּתָ

רָאַמר ּדְ  י ַאָחא ּבַ י ַאִסיָאַמר  ֲחִניָנא ַרּבִ   : ַרּבִ
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  רש"י
אמר רבה בר בר חה אמר  ה''ג

   ר' יוחן אמרו הלכה כר' שמעון:
   . בי הישיבה:אמרו

   . על שם מקומו:סרוייא קרוייא
   שום תשמיש:. לכלום עשוי

. הלכך ה''ל אלא לתרגולין
מלאכתו לאיסור ואסור אלמא 

   אית ליה מוקצה:
. דלא חזי דאית ביה אפרוח מת

למיכל ולכלבים מי לא חזי ואף 
על גב דא''ר שמעון מחתכין את 
הבלה לפי הכלבים הי מילי 
במסוכת אבל בריאה לא דלא 
הוה דעתיה מאתמול לכלבים 

ת מי לא והאי אפרוח שמת בשב
   הוה דעתיה מאתמול לכלבים:

היחא למר כו' דאמר מודה 
. דאע''ג דאמר היה ר''ש

מחתכין הבלה לפי הכלבים 
ה''מ במסוכת דדעתיה עליה 
מאתמול לכלבים אבל מודה 
הוא בבעלי חיים כלומר 
בבריאים שמתו שאסורין שפיר 
קתרצת דלרבי שמעון גופיה לא 

   חזי לכלבים:
הא חזי  .מאי איכא למימר

   לכלבים:
. שולדה היום דאית בה ביצה

   ומודה ר' שמעון בולד:
. והא אמר רב חמן כו'

   בשמעתא קמייתא דביצה:
. וכלב לא דאית בה ביצת אפרוח

   אכיל לה משום קליפה:
. לר' יוחן וליה לא סבירא ליה

לא סבירא דתיהוי הלכה כר' 
   שמעון והייו דרב יצחק:

דשמעת . ומקמי ואת לא תסברא
ליה לדרב יצחק לא הוה ידעת 

  דר' יוחן כר' יהודה:
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ָידֹו ַאַחת  ֵריׁש ָלִקיׁש הֹוָרה  יֶטֶלת ּבְ ִציָדן: ְמנֹוָרה ַהּנִ ר ְלַטְלְטָלּה  -ּבְ    ,מּוּתָ
י ָיָדיו  ּתֵ ׁשְ   ּה. ָאסּור ְלַטְלְטָל  - ּבִ

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
ְמעֹוןָאנּו ֵאין ָלנּו ֶא  י ׁשִ ַרּבִ ֵנר ּכְ א ּבְ    ,לָּ

ין  ָידֹו ַאַחת ּבֵ ָלה ּבְ ין ִניּטְ ָלהֲאָבל ְמנֹוָרה, ּבֵ י ָיָדיו  ִניּטְ ּתֵ ׁשְ   ָאסּור ְלַטְלְטָלּה.  -ּבִ
  

   ?ְוַטְעָמא ַמאי
  

ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
  ֹוִאיל ְוָאָדם קֹוֵבַע ָלּה ָמקֹום. ה
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ת ֲחָתִנים ילַּ   ָאָדם קֹוֵבַע לֹו ָמקֹום, ּדְ  ,ַוֲהֵרי ּכִ

מּוֵאלָאַמר ְו  ּום  ׁשְ יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ת ֲחָתִנים   מו,א ילַּ ר ִלְנטֹוָתּה ^ - ּכִ    ,מּוּתָ

ׁשַ  ר ְלָפְרָקּה ּבְ ת.ּומּוּתָ    ּבָ
  

א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ
ל חּוְליֹות ׁשֶ   .ּבְ

  
  ִאי ָהִכי, 

ֵרי? ּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה  ׁשָ ן ָלִקיׁש ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַרּבִ
  

   ?ַמאי "חּוְליֹות"
ּה ִחיְדֵקי.  ִאית ּבָ ֵעין חּוְליֹות, ּדְ   ּכְ

  
ְך:   חּוְליֹות,   ִהְלּכָ

דֹוָלה  ין ּגְ ה ּבֵ   ָלּה. ֲאסּוָרה ְלַטְלְט  - ֵבין ְקַטּנָ
ּה ִחיְדֵקי ִאית ּבָ דֹוָלה ַנִמי ּדְ דֹוָלה  - ּגְ ֵזיָרה ַאּטּו ּגְ    .חּוְליֹותּדְ ּגְ

ִליִגי י ּפְ ּה ִחיְדֵקי   :ּכִ ִאית ּבָ ה ּדְ ְקַטּנָ    ,ּבִ
ְזִריַנן,  :ָמר ָסַבר   ּגָ

ְזִריַנן :ּוָמר ָסַבר   .ָלא ּגָ
  
  

י יֹוָחָנן ָהִכי    !?ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
י יְוָהָאַמר     :ֹוָחָנןַרּבִ

ָנה ְסָתם ִמׁשְ    .ֲהָלָכה ּכִ
   :ּוְתַנן

ּה " ּלָ ֶמֶטת  ,מּוְכִני ׁשֶ ִהיא ִנׁשְ ְזַמן ׁשֶ   ֵאין ִחיּבּור ָלּה,    -ּבִ
ּה  ֶדת ִעּמָ   ,ְוֵאין ִנְמּדֶ

תְוֵאין ַמ  ֹאֶהל ַהּמֵ ּה ּבְ ֶלת ִעּמָ    ,ּצֶ

ת ְוֵאין ּגֹוְרִרין אֹוָתּה  ּבָ ׁשַ ׁש ָעֶליָה ָמע ,ּבְ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ   . ב) (כלים יח, "ֹותּבִ
ְרָיא,    - ָהא ֵאין ָעֶליָה ָמעֹות   ׁשַ

ָה  ב ּדְ ָמׁשֹותְוַאף ַעל ּגַ ְ ין ַהׁשּ    !וּו ָעֶליָה ּבֵ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ָנֵתינוּ  ֵהא ִמׁשְ ּלֹ   :ּתְ ָמׁשֹות, ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ל ּבֵ   א ָהיּו ָעֶליָה ָמעֹות ּכָ

ּלֹ י יׁשֶ ל ַרּבִ ָבָריו ׁשֶ ּבֹור ּדְ   ֹוָחָנן.  א ִלׁשְ
   

  רש"י
. בשתי ידים אסור לטלטלה

כדמפרש טעמא לקמיה דלאו 
לטלטולי עבידא דאדם קובע לה 

   מקום:
. שום ור' יוחן אמר או אין לו

   היתר בהלכות טלטול רות:
. ישן כרבי שמעון אלא בר

דמתיר אבל מורה כו' הלכך אי 
יצחק לא הוה ידעא  לאו מדרב

ליה אבל השתא ידעא דכר' 
יהודה סבירא ליה בכולהו בר 
ממוקצה מחמת מיאוס דר 

 ישן:
. דסתם כילת מותר לטותה

חתים אין לה גג טפח שקליטין 
יוצאין לשי ראשי המטה 
באמצעה אחד לכאן ואחד לכאן 
וותן כלוס' מזה לזה ומשליך 
האהל עליה והוא שופע לכאן 

כיון שאיו רחב טפח ולכאן ו
איו אהל ואין בו לא בין ולא 

   סתירה:
. במורה של בשל חוליות

פרקים שמא תפול ותתפרק 
   ויחזירה ומצא עושה כלי:

. חיתוכין סביב לה חידקי
} קרי''ש: חריציםקרו''ש {

ודומה לפרקים ומאן דחזי סבר 
   של פרקים הוא:

. הואיל ודרכה לעשותה גדולה
אית ביה חידקי של חוליות כי 

סברי דחוליות הן ואסור אפילו 
לריש לקיש כדאמר לעיל יטלת 

   בשתי ידים אסור לטלטלה:
כי פליגי בקטה דאית בה 

. דכולי עלמא ידעי דלאו חידקי
   חוליות יהו:

   . אטו חוליות:גזרין
. הלכה ומי אמר רבי יוחן הכי

   כר' יהודה:
. דמוכי דקתי תהא משתיו

ה מעות שריא כגון הא אין עלי
שלא היו עליה בין השמשות 
והכי תידוק מיה טעמא דיש 
עליה מעות כשקדש היום הא 

  אין עליה כשקדש היום שריא:
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        מו, אמו, אמו, אמו, א .39
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ַעם ַאַחת ָהַלְך  יּפַ   יֹוְסְפָרא, ְד ִל  ַרּבִ
ֵנר.  ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַרּבִ ְמנֹוָרה כְּ   ְוהֹוָרה ּבִ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ְמנֹוָרה " ֵנרּכְ הֹוָרה ּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָרא,  - "ַרּבִ   ְלֶהיּתֵ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ְמנֹוָרה הוֹ     ,ְלִאיּסּוָרא -ָרה ּבִ
ֵנר ּוכְ  ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָרא -ַרּבִ   ?ְלֶהיּתֵ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
   

  רש"י
   . מקום:לדיוספרא

. חדא הוראה הואי איבעיא להו
והכי קאמר הורה במורה 
להיתרא כדרך שהיה ר' שמעון 
מתיר בר ישן או דילמא שתי 

במורה  הוראות הוה הורה
לאיסור כדאמרן בדחידקי 
וגזרין אטו חוליות וכר''ש 

  הורה בר להיתר:
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        מו, אמו, אמו, אמו, א .40
א ּיָ ְמַלאיִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב ַמְלּכִ י ׂשִ ָרָגא,  - ַרּבִ   ְוִטיְלֵטל ׁשְ

ד  ְמַלאיְוִאיְקּפַ י ׂשִ    .ַרּבִ
  

ִליָלָאה י יֹוֵסי ּגְ י ֲחִניָנאַרּבִ ּדְ ִאיְקַלע ְלַאְתֵריּה  ַרּבִ ַרּבִ ָרָגא - י יֹוֵסי ּבְ    ,ִטיְלֵטל ׁשְ
ד  י ֲחִניָנאְוִאיְקּפַ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   . ַרּבִ

  
הוּ  י ַאּבָ י ִאיְקַלע ְלַאְתֵריּה    :ַרּבִ ן ֵלִויּדְ ּכִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָרָגא.  - ַרּבִ   ֲהָוה ְמַטְלֵטל ׁשְ

י ִאיְקַלע ְלַאְתֵריּה  י יֹוָחָנןּדְ ּכִ ָרָגא. לֹא  -  ַרּבִ   ֲהָוה ְמַטְלֵטל ׁשְ
  

ְך?    ַמה ַנְפׁשָ
י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ י ְיהּוָדה - ִאי ּכְ ַרּבִ    !ֶליֱעַבד ּכְ

ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹון!  - ִאי ּכְ י ׁשִ ַרּבִ   ֶליֱעַבד ּכְ
  

ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה,  י ׁשִ ַרּבִ   ְלעֹוָלם ּכְ
בֹודֹו  ּום ּכְ י יֹוָחָנן הּוא ּדְ ּוִמׁשּ    .לֹא ֲהָוה ָעֵבידּדְ ַרּבִ

   
  
  

  רש"י
 . ר שכבה:וטלטל שרגא

. לעולם כרבי שמעון סבירא ליה
דאי סבירא ליה דאסור לא הוה 
מטלטל ליה לכבוד ר' יהושע בן 

  לוי דליעבד איסורא:
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        בבבב- - - - מו, אמו, אמו, אמו, א .41
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָרָגא ָחא    :ׁשְ ִמׁשְ ֵרי ְלַטְלטֹוָלּה  -ּדְ    ,ׁשָ
ַנְפָטא    ָאסּור ְלַטְלטֹוָלּה.  - ּדְ

  
ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ַנְפָטא  ֵרי ְלַטְלטֹוָלּה  - ּדְ   . 140ַנִמי ׁשָ
  
  . ָרָבאִאיְקַלע ְלֵבי  ב ָאְוָיאַר 

ְרֵעיּה  י ּכַ ִטיָנא,  ֲהָוה ְמִאיָסן ּבֵ   ּבְ
יּה  יֵבי ַאּפּוְרָיא ַקּמֵ   . ָרָבאּדְ ַאּתִ

ד     .ָרָבאִאיְקּפַ
ָעא ְלַצעֹוֵריּה.    ּבְ

ְרַוְייהוּ  ָאְמִרי ּתַ ה ְוַרב יֹוֵסף ּדְ ָרָגא  :ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא ַרּבָ ֵרי ְלַטְלטֹוֵליּה? ַנִמ  - אְפָט נַ ּדְ ׁשְ   י ׁשָ
ּה ָמָנא.  :ָאַמר ֵליּה    הֹוִאיל ְוַחְזָיא ְלַכּסֹוֵיי ּבָ

ה א ֵמַעּתָ ָחֵצר  ,ָאַמר ֵליּה: ֶאלָּ ּבֶ ל ְצרֹורֹות ׁשֶ ְלְטִלין,     - ּכָ   ִמּטַ
הּו ָמָנא    !הֹוִאיל ְוַחְזָיא ְלַכּסֹוֵיי ּבְ

ִלי ֲעֵליּה  - ָהא   :ָאַמר ֵליּה  א ּתֹוַרת ּכְ    ,ִאיּכָ
א ּתוֹ  -ָהֵני  ִלי ֲעֵליּה ֵליּכָ    .ַרת ּכְ

  

ְנָיא   :ִמי לֹא ּתַ
יִרים"                 מו,ב ֵ    ,ַהׁשּ

ָזִמים    ,ְוַהּנְ
עֹות  ּבָ ָחֵצר - ְוַהטַּ ִלים ּבֶ טָּ ִלים ַהּנִ ָכל ַהּכֵ    ,"ֲהֵרי ֵהן ּכְ

אְוָאַמר    : עּוּלָ
  ַעם? ַמה ַט 

ִלי ֲעֵליּה.  א ּתֹוַרת ּכְ   הֹוִאיל ְוִאיּכָ
ִלי ֲעֵליּה , ִמיָהָכא נַ  א ּתֹוַרת ּכְ   .הֹוִאיל ְוִאיּכָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִריְך ַרֲחָמָנא ִסיֵפיּה ּדְ  ,ּבְ    .ַרב ָאְוָיאלְ  ָרָבאלֹא ּכְ
  
  

                                                             
  מסורת הש"ס. גירסת וילא: (דהואיל וחזי לכסות ביה מא) 140

  רש"י
. שדלק ר של שרגא דמשחא

   שמן:
שכבה כר'  . אחרשרי לטלטולה

   שמעון דלא מאיס:
. דמסרח אפילו רבי אבל בפטא

שמעון מודה דלא חזי אלא 
   למלאכתו:

. משום טיוף איקפד רבא
   המטה:

  . בשאלות:ובעה לצעוריה
   . אצעדות:השירים

. אע''פ הרי הן ככל הכלים
שאסור לצאת בהן לרה''ר 
כדאמרי' בפרק במה אשה 
יוצאה (לקמן ט:) גזירה דילמא 

ומחויא מיהו תורת כלי  שלפא
עליהן ומותר לטלטלן שלא 

 כדרך מלבוש:
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ֵייָרֵמי ֵליּה  הלְ  ַאּבַ   :ַרּבָ

ְנָיא    :ּתַ
ָעָרה " ּקְ ּבַ ר ְוׁשֶ ּנֵ ּבַ ֶמן ׁשֶ ֶ   ָאסּור,  - מֹוַתר ַהׁשּ
ְמעֹוןַר וְ  י ׁשִ יר ּבִ   . "ַמתִּ

ְמעֹון  :ַאְלָמא י ׁשִ   ֵלית ֵליּה מּוְקֶצה.  -ְלַרּבִ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ּכֹ ֵאין מּומֹו ִניּכָ    !"ֵאין ֶזה ִמן ַהּמּוָכן -ל ׁשֶ
  

א? תָּ    !ָהִכי ָהׁשְ
ה ֵאיָמַתי -ָהָתם  ב ּוְמַצּפֶ ה ֵנרוֹ  ָאָדם יֹוׁשֵ ְכּבֶ   ,ּתִ
ה ָמַתי ִיּפֹול ּבֹו מּום?   -ָהָכא  ב ּוְמַצּפֶ    !ָאָדם יֹוׁשֵ

יּה מּוָמא ָנֵפיל ּבֵ   !ֵמיַמר ָאַמר: ִמי ֵייַמר ּדְ
ְמֵצי לֹוַמר יּה מּוָמא  :ְוִאם ּתִ ָנֵפיל ּבֵ יּה מּום ָקבּוַע  -ּדְ ָנֵפיל ּבֵ    !ִמי ֵייַמר ּדְ
ְמֵצי לֹוַמר ָנֵפל ּבֵ  :ְוִאם ּתִ ק ֵליּה ָחָכםִמי יֵ  - ָקבּוַע  םיּה מוּ ּדְ ּקֵ ִמְזּדַ    !יַמר ּדְ

  
ר ָחָמאְמִתיב    : ָרִמי ּבַ

ת. ְמִפיִרין ְנָדִרים ּבְ " ּבָ ַ   ׁשּ
ת ּבָ ַ ֵהן ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ ָאִלין ִלְנָדִרים ׁשֶ   . )(שבת קנז. "ְוִנׁשְ

אי?    ְוַאּמַ
ַעל ק ָלּה ּבַ ּקֵ ִמיְזּדַ    !ֵליָמא: ִמי ֵייַמר ּדְ

  
ֵמיּה ְד כִּ ָהָתם  ְ ְנָחס ִמׁשּ   ָרָבא, ּדְ ַרב ּפִ

ְנָחסָאַמר ּדְ  ֵמיּה  ַרב ּפִ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ְעָלּה ִהיא נֹוֶדֶרת. :ַהּנֹוֶדֶרתּכֹל  ַעת ּבַ   ַעל ּדַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָאִלין ִלְנָדִר " ׁשַ ִנׁשְ ת ּבְ ּבָ ַ ל צֹוֶרְך ַהׁשּ תים ׁשֶ   . "ּבָ
אי?    ְוַאּמַ

ִמְזּדַ ֵליָמא: ִמי יֵ  ק ֵליּה ָחָכםיַמר ּדְ    !ּקֵ
  

ק ֵליּה ָחָכם -ָהָתם  ּקֵ לֹ ,ִאי לֹא ִמיְזּדַ ׁשְ ה ֶהְדיֹוטֹותַסְגָיא ֵליּה ּבִ    .ׁשָ
ק ֵליּה ָחָכםִמי ֵייַמ  -ָהָכא  ּקֵ ִמיְזּדַ   ?ר ּדְ

   
  
  

  רש"י
   . גבי בכור קאי:מומו יכר

. מי יימר דמזדקק ליה חכם
שימצא חכם שיזקק לו ביו''ט 
לראות אם מום קבוע הוא או 

  לא: 
   בעל לאשתו : .מפירין דרים

. לחכם ושאלין לדרים
   להתירן:

. כגון דר שלא שהן לצורך שבת
   יאכל היום:

. מותרת לאכול ואפי' ואמאי
שרי לה בעל ליתסר לה משום 
מוקצה דהא אסחה דעתה 
ואמרה מי יימר דמזדקק לה 

   בעל:
. ע''מ אם ירצה על דעת בעלה

הבעל וסמכה עליה דמזדקק לה 
   ביום שמעו:

. והדיוטות לא הכא מי יימר כו'
מצו למישרייה לבכור אלא 
במום הידוע לכל כגון מחוסר 

  ר:אב
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ְמעֹון"[ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת ּבָ ַ ׁשּ ר ַהּדֹוֵלק ּבְ    ,חּוץ ִמן ַהּנֵ
ְבָתה    ]."ר ְלַטְלְטָלּה מּותָּ  -ּכָ

  
ֵייָרֵמי ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ְמעֹון י ׁשִ ְבָתה " :ִמי ָאַמר ַרּבִ ר ְלַטְלְטָלּה  -ּכָ    ,"מּותָּ
ְבָתה    ִאין,  -ּכָ

ְבָתה    לֹא.  - לֹא ּכָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ְבָתה ָנֵקיט ָלּה ּכָ ֲהֵדי ּדְ יְלָמא ּבַ    ,ּדִ
ְמִעיַנן ֵליּה  ְמעְל ָהא ׁשָ י ׁשִ ין  :ָאַמרּדְ ֹון ַרּבִ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ ר –ּדָ    !מּוּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א  :ּגֹוֵרר ָאָדם סֵּ    ,ּכִ
ה    ,ִמטָּ

  ְוַסְפָסל, 
ּלֹ  ין ַלֲעׂשֹות ָחִריץּוִבְלַבד ׁשֶ ּוֵ    !"א ִיְתּכַ

  
ין  ּוֵ ִכי ִמיּכַ ל ֵהיָכא ּדְ אֹוַרְיי - ּכָ א ִאיּסּוָרא ּדְ ין  ,ָתאִאיּכָ ּוֵ י ָלא ִמיּכַ ְמעֹון - ּכִ י ׁשִ ַזר ַרּבִ ַנן ּגָ ַרּבָ    .ִמּדְ
ין  ּוֵ ִכי ִמיּכַ ל ֵהיָכא ּדְ ַנן - ּכָ ַרּבָ א ִאיּסּוָרא ּדְ ין  ,ִאיּכָ ּוֵ י ָלא ִמיּכַ ִחיָלה.  -ּכִ ְמעֹון ְלַכּתְ י ׁשִ ֵרי ַרּבִ   ׁשָ

  
   :ָרָבאְמִתיב 

ן,     - סּות מֹוְכֵרי ּכְ " ַדְרּכָ ּלֹמֹוְכִרין ּכְ יןּוִבְלַבד ׁשֶ ּוֵ ה  :א ִיְתּכַ ֵני ַהַחמָּ ה ִמּפְ ַחּמָ    ,ּבַ
ִמים,  ׁשָ ֵני ַהּגְ ִמים ִמּפְ ׁשָ   ּוַבּגְ

נּוִעין  ל ַלֲאחֹוֵריֶהן - ְוַהּצְ ַמּקֵ יִלין ּבְ   . (כלאים ט, ה) "ַמְפׁשִ
ין   ְוָהא ָהָכא,  ּוֵ ִכי ִמיּכַ א -ּדְ אֹוַרְייָתא ִאיּכָ   , ִאיּסּוָרא ּדְ

י לֹא ִמיכַּ  ין ּכִ ה!  -ּוֵ ִחילָּ ְמעֹון ְלַכּתְ י ׁשִ ֵרי ַרּבִ   ׁשָ
  

א ָאַמר    :ָרָבאֶאלָּ
ֶמן ּוְפִתיָלה    מז,א ח ְלֵנר ׁשֶ ה -ַהּנַ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור.  141הֹוִאיל ְוַנֲעׂשֶ   ּבָ

   
  
  

                                                             

הְד הגהות הב"ח. גירסת וילא:  141  ַנֲעׂשֶ

  רש"י
. כיבוי אב איסורא דאורייתא

מלאכה הוא חריץ ליכא איסור 
דאורייתא דחופר כלאחר יד 
הוא דחופר דאמר לקמן תולדה 
דחורש וחייב ה''מ חופר כדרכו 

   במרא וקרדום:
. ואפי' של כלאים מוכרין כדרכן

   לובשו להראותו בשוק:
. להאת ובלבד שלא יתכוין

חימום והא ר''ש היא מדאזיל 
   ר כווה:בת

. לשלהבת דבכי לדבר האסור
האי מוקצה מודה ר''ש שהכלי 
טפל לשלהבת בעודה בו ולאו 

   משום דחייש לכבייה:
. מושב את כו מתרגמין בסיס

 בסיסיה:
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י ֵזיָראָאַמר  י ַאִסיָאַמר  ַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י רֹוָמנּוסר ָאַמ  ַרּבִ   : ַרּבִ

יר  יִלי ִהּתִ ֶאְפָרּה.  ַרּבִ ה ּבְ   ְלַטְלֵטל ַמְחּתָ
  

י ֵזיָראָאַמר ֵליּה  י ַאִסילְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
י יֹוָחָנן ָהִכי?    !ִמי ָאַמר ַרּבִ

   :ְוָהְתַנן
נֹו     :נֹוֵטל ָאָדם" ָידוֹ ְוָה ּבְ    ,ֶאֶבן ּבְ

תֹוָכּה אֹו  ָלה ְוָהֶאֶבן ּבְ ְלּכָ   ,)(שבת קמא: "ּכַ
ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

ירֹות ָעְסִקיַנן ָלה ְמֵלָאה ּפֵ ַכְלּכָ    .ּבְ
יֵרי,  ּה ּפֵ ִאית ּבָ   ַטְעָמא ּדְ

יֵרי  ּה ּפֵ    !לֹא –ָהא ֵלית ּבָ
  
ָעה ֲחָדהיֶא  ׁשָ ּתֹוַמם ּכְ   ,142ׁשְ
ּה ְקָרִטין. ְו  ִאית ּבָ   ָאַמר: ָהָכא ַנִמי ּדְ
  

  : ֵייַאּבַ ָאַמר 
יִבי י ִמי ֲחׁשִ י ַרּבִ    ?!ְקָרִטין ּבֵ

יָמא ים, לַ ֲחזּו  :ְוִכי ּתֵ   ֲעִנּיִ
   :ְוָהַתְנָיא

ים " ְגֵדי ֲעִנּיִ ים,  -ּבִ   ַלֲעִנּיִ
יִרים  ְגֵדי ֲעׁשִ יִרים –ּבִ   , "ַלֲעׁשִ

ים"ֲאָבל ּדַ  יִרים"לַ  "ֲעִנּיִ    !לֹא - "ֲעׁשִ
  

א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ
ֲהָוה  י ּדַ ל ֵריִעי. גְּ ַא ִמיּדֵ   ָרף ׁשֶ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ׁשּובֹות  י ּתְ ּתֵ ָבר: ּבָ ׁשְ   ּדָ
ל ֵריִעי  :ֲחָדא ָרף ׁשֶ   ָמִאיס,  - ּגְ

   !ָלא ָמִאיס - ְוַהאי 
ל ֵריִעי    :ְועֹוד ָרף ׁשֶ   ִמיְגֵלי,  -ּגְ

   !ִמיְכִסי –ְוַהאי 
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
י  י ָהֵויַנן ּבֵ ב ִקיְטָמאֲהָוה ְמַטְלְטלִ  ַרב ַנְחָמןּכִ נּוָנא ַאּגַ    ,יַנן ּכָ

ְבֵרי ֵעִצים א ֲעֵליּה ׁשִ ִאיּכָ ב ּדְ   .ְוַאף ַעל ּגַ
  

   :ֵמיִתיִבי
ִוין" ִתיָלה :ְוׁשָ ְבֵרי ּפְ ּה ׁשִ ִאם ֵיׁש ּבָ ָאסּור ְלַטְלֵטל - ׁשֶ   ! "ׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
נוּ  ְגִליָלא ׁשָ    .ּבִ

   
  
  

                                                             
אל  - ע"פ דניאל ד, טז 142 ִנּיֵ ר ֱאַדִין ּדָ אּצַ ְלְטׁשַ א ְוָאַמר ּבֵ ּה ָעֵנה ַמְלּכָ ָעה ֲחָדה ְוַרְעיֹֹנִהי ְיַבֲהֻלּנֵ ׁשָ ּתֹוַמם ּכְ ר ֶאׁשְ אּצַ ְלְטׁשַ ֵמּה ּבֵ י ׁשְ ֵרא ַאל ְיַבֲהָלְך ָעֵנה ּדִ ֶחְלָמא ּוִפׁשְ

ֵרּה ְלָעָרךְ  ְנָאְך ּוִפׁשְ ר ְוָאַמר ָמִרי ֶחְלָמא ְלׂשָ אּצַ   ֵבְלְטׁשַ

  רש"י
א''ר רומוס לי התיר רבי 

. של לבוה לטלטל מחתה
באפרה קס''ד באפרה עם אפרה 
קאמר שהאפר מוקצה ולא היו 

שמעין דאגב צריכין לו וא
מחתה דאיכא תורת כלי עליה 

   טלטלה עם אפרה:
. הכלכלה בשבת וטל אדם

   והאבן בתוכה:
. דכלי עשה הא ליכא פרי לא 

בסיס לאבן וטפלה לו ובטל 
תורת כלי דידיה והכי מי 
עשית מחתה בסיס לאפר ורבי 
יוחן שמעי' ליה לעיל דכדר' 

   יהודה סבירא ליה:
ירו מן . ששתידאית ביה קרטין

האור ולבוה דחזיא להריח 
ואגב לבוה מטלטל למחתה עם 
אפרה דומיא דכלכלה מלאה 

   פירות והאבן בתוכה:
   . של שיור לבוה:קרטין

. דשיא ועשיר הוה מי בי רבי
   חשיבי:

. שלש על שלש או בגדי עיים
שחוטן עבה הוו בגדים לעיים 

   לעין טומאה:
. שלשה על שלשה בגדי עשירים

גדים לעשירים וכל שכן הוו ב
לעיים אבל בגדי עיים 
לעשירים לא הוה בגד גבייהו 
ולא מקבלי טומאה הכא מי בי 

   רבי בטלי קרטין:
. הא דשרי ליה אלא אמר אביי

לטלטל מחתה באפרה משום 
דאפרה מאיס עליה לראותו 
והוי כגרף של רעי דתיא 
במסכת ביצה (דף לו:) מותר 

   להוציאו לאשפה שבחצר:
   . כלי חרס המוכן לכך:ףגר

. כל מחתות מכוסות הן מיכסי
   ויש בהן קבים להוציא הריח:

. כלי חשת שמביאין בו כוא
   האור לפי שרים להתחמם:

. שהיו צריכין אגב קטמיה
לאפרו לכסות רוק או צואה 
וא''ת מה צד איסור יש כאן 
הייו רבותא דאע''ג דאיכא 
עליה שברי עצים והא דר' 

 וסמי האי מחתה באפרה רומ
דקאמר מחתה בשביל אפרה 
שהיה צריך לו ודעתייהו עליה 
מאתמול ורבותא אשמעין 
(כיון) אע''ג דאיכא עליה שברי 
עצים דהוי ככלכלה של פירות 

   והאבן בתוכה:
. ר' יהודה ור''ש שחלקו ושוין

   בר ישן:
. שחשובות להן בגלילא שו

שברי פתילה שאין בגדים של 
ן להם הלכך לא פשתן מצויי

  בטלי ועשה ר בסיס להן:
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        בבבב- - - - מז, אמז, אמז, אמז, א .45
מּוֵאל ר ׁשְ ִחי ֵלִוי ּבַ ּכְ אְל ְנהּו ַאׁשְ י ַאּבָ יאלְ וּ  ַרּבִ ר ִחּיָ ֵבי  ַרב הּוָנא ּבַ יְתָחא ּדְ ָהוּו ָקְייִמי ַאּפִ   . ַרב הּוָנאּדְ

ת?  ּבָ ׁשַ ים ּבְ ל ַטְרִסּיִ ה ׁשֶ   ָאַמר ְלהּו: ַמהּו ְלַהֲחִזיר ִמּטָ
ֵמי יר ּדָ ּפִ    .ָאְמרּו ֵליּה: ׁשַ

יּה     ,ַרב ְיהּוָדהּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
מוּ  ַרבָהא  :ָאַמר ְרַוְייהוּ  ּוֵאלׁשְ ָאְמִרי ּתַ ֲחזִ  :ּדְ ׁשַ ַהּמַ ים ּבְ ל ַטְרִסּיִ ה ׁשֶ ת יר ִמּטָ את -ּבָ יב ַחּטָ   .ַחּיָ

  
   :ֵמיִתיִבי

ֲחִזיר" ׁשַ   :ַהּמַ ת ְקֵנה ְמנֹוָרה ּבְ את.  - ּבָ יב ַחטָּ   ַחּיָ
יִדין ְקֵנה    לֹא ַיֲחִזיר,    -ַסּיָ

טּור, ֲאָבל ָאסּור -ְוִאם ֶהֱחִזיר     .ּפָ
י ִס    אֹוֵמר:  יָמאיַרּבִ

ה  יב,  - ֶקֶרן ֲעגּוּלָ   ַחּיָ
ׁשּוָטה  טּור –ֶקֶרן ּפְ    !"ּפָ

  
א ּנָ י ַהאי ּתַ ֲאמּור ּכִ    ,ִאיְנהּו ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה, " טָּ נֹות ַהּמִ   ַמְלּבְ

ה,  טָּ   ְוַכְרעֹות ַהּמִ

ס  ל ְסִקיּבָ    .לֹא ַיֲחִזיר   -ּוְלָווִחים ׁשֶ
  

טּור –ר ְוִאם ֶהֱחִזי                                     מז,ב   ֲאָבל ָאסּור. ^ ּפָ
  

   ,ְולֹא ִיְתַקע
ַקע  את -ְוִאם תָּ יב ַחטָּ    .ַחּיָ

  
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ר –ִאם ָהָיה ָרפּוי    . "מּותָּ
  

י  ָלְלִניָתא.  ַרב ָחָמאּבֵ ה ּגְ   ֲהָוה ִמּטָ
יֹוָמא ָטָבא ִרי ָלּה ּבְ    .ֲהָוה ַמְהּדְ

ַנןַההּוא ָאַמר ֵליּה  ַרּבָ   : ָרָבאְל  ִמּדְ
יךְ  ְעּתֵ ד הּוא? ?ַמאי ּדַ ְנָין ִמן ַהּצַ    !ּבִ

א ַנן ִמיָהא ִאיּכָ ַרּבָ א, ִאיּסּוָרא ּדְ אֹוַרְייָתא ֵליּכָ ִאיּסּוָרא ּדְ    !ְנִהי ּדְ
ְמִליֵאל ְסִביָרא ִלי :ָאַמר ֵליּה  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    ,ֲאָנא ּכְ

ָאַמר:  רמ -ִאם ָהָיה ָרפּוי "ּדְ    ."ּותָּ
   

  

  רש"י
. צורפי חשת או טרסיים

גרדיים והולכין מעיר לעיר 
למלאכתן וושאין עמהן מטות 

   של פרקים:
. הוא תחלתו וגמרו חייב חטאת

ומצא עושה כלי וחייב משום 
מכה בפטיש אב לכל גומרי 
מלאכה ולא משום בין דאין 

   בין בכלים:
וצאין ממה . שיקה מורה

קים לרות הרבה ווטלין 
הימה ובשעת הצורך מחזירין 

   אותו:
. הטחין ומלבין קה של סיידין

הבית בסיד יש להן קים של 
פרקים וותן מטלית בראשה 
ושורין בסיד המחוי וטח את 
הבית וכשהוא טח מלמטה אי 
אפשר לו אלא בקה קצר 
וכשהוא הולך ומגביה מוסיף 

   יכו:קה על קה ומאר
. שאין זה גמרו שהרי צריך פטור

   לחזור ולפרקו תמיד:
. שיהם קרן עגולה וקרן פשוטה

מין כלי זמר והוא עשוי קבים 
קבים ככברה ומכיס בהן 
חלילים ומוציאין קולות הרבה 
קרן עגולה מעשה אומן הוא 
וצריך לתקוע בקבים בחוזק 
והויא מלאכה ובקרן פשוט 

ם מכיסו בריוח ודרכן לפרק
תמיד ופטור קתי מיהת בקי 
מורה דחייב והוא הדין למטה 

   של טרסיים:
. רבי אבא ורב הוא בר איהו
  חייא:

. כרבי דאמור כי האי תא
   שמעון דמתיר לכתחלה:

. כעין רגלים מלבות המטה
קטים ויש להן בית קיבול 
ומכיס לתוכן ראשי כרעי 

   המטה שלא ירקבו בארץ:
ץ קטן . עלווחים של סקיבס

כמין דף שתוקעין בקשת 
שקורין אבלשטר''א 

} ארבלישט''א: בליסטרה{
  שעליו מושך החץ: 

. בחוזק על ידי יתדות יתקע
קוי''ץ: שקורין קויי''ש {

   } :טריזים
. טירדי''ן מטה גלליתא

  טורידי''ץ: [מיטה] {
} והוא מסתובבת, מתקפלת

   כעין של טרסיים:
. מפי שאיה תקועה מן הצד

דקה בחוזק קרי לה מן הצד ומה
 כלומר ע''י שיוי:
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        מז, במז, במז, במז, ב .46
ָנה             ִמׁשְ

ל ִניצֹוצֹות ר ְלַקּבֵ ַחת ַהּנֵ ִלי תַּ    ,נֹוְתִנין ּכְ
ן ְלתֹוכֹו ַמִים,    ְולֹא ִיתֵּ

ה הּוא ְמַכּבֶ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ָמָרא             ּגְ

ִלי ֵמֵהיֶכּנֹו!  ל ּכְ   ְוָהא ָקְמַבּטֵ
  

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ׁש ִניצֹוצֹות ֵאין ּבָ     .ֶהן ַמּמָ

   
  
ן ְלתֹוכוֹ "וְ  הוּ  ,ַמִים לֹא ִיתֵּ ֵני ׁשֶ הִמּפְ    ."א ְמַכּבֶ
  

י יֹוֵסי ַרּבִ ַנן ְסָתָמא ּכְ   ָאסּור.  -ּגֹוֵרם ְלִכיּבּוי  :ָאַמרּדְ  ,ֵליָמא ּתְ
  

ָרא? ׁשַ ּדְ ֵאימּור  !ְוִתְסּבְ י יֹוֵסי ּבְ ת ִמי ָאַמר?ָאַמר ַרּבִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת, ּבְ    !ּבָ
ׁשַ  :יָמאְוִכי ּתֵ  ת, ָהָכא ַנִמי ּבְ   ּבָ

   :ְוָהַתְנָיא
ל נִ " ר ְלַקּבֵ ַחת ַהּנֵ ִלי תַּ ׁשַ נֹוְתִנין ּכְ ת, יצֹוצֹות ּבְ   ּבָ

ת.  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ
ן ְלתֹוכֹו ַמִים,    ְולֹא ִיתֵּ

ת,  ּבָ ה, ֵמֶעֶרב ׁשַ הּוא ְמַכּבֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ׁשַ     !"תּבָ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ

  
א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ

יָמא ַנן :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ַרּבָ
אֵני ָהָכא יּבּויֹו.   ,ׁשָ ָקֵרב ֶאת ּכִ ּמְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
  

        הדרן עלך כירההדרן עלך כירההדרן עלך כירההדרן עלך כירה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  רש"י
  גמ' 

. והא קא מבטל כלי מהיכו
דלא יוכל ליטלו משם כל היום 
דעשה בסיס ליצוצות לימא 
תהוי תיובתיה דרב חסדא 

   דאסר בפירקין (דף מג.):
. משכבו ומותר אין בהן ממש

   ליטלן:
. בכל כתבי הקדש כרבי יוסי

הכלים דקתי עושה מחיצה בכל 
בין מלאין בין ריקין כדי שלא 
תעבור הדליקה רבי יוסי אוסר 
בכלי חרס חדשים מלאים מים 
שאין יכולין לקבל האור והן 
   מתבקעים ומכבין את הדליקה:

. כגון זה שותן בערב שבת
המים מבעוד יום בכלי תחת 

   הר:
. אין ותין וכי תימא הכא מי

לתוכו מים בשבת קאמר ור' 
   יוסי היא:

. אפילו בע''ש אסור ואי והתיא
לגרם כיבוי מדמית לה אפילו 
כרבי יוסי לא מיתוקמה דבע''ש 

   לא אמר רבי יוסי:
. מתיתין אלא אמר רב אשי

אפילו לרבן דלא דמי לגרם 
כיבוי דהתם כי מטי דליקה 
לכלים דליקה הוא דפקע להו 
וגרמא בעלמא הוא אבל זה 
שתן המים ממש תחת הר 

וא וגזירה מבעוד מכבה ממש ה
   יום אטו משחשכה:
. זימן כיבוי שמקרב את כיבויו

להדיא והוה ליה מכבה ממש אי 
 הוה יהיב ליה בשבת:

  


