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טוֹמנִ ין"
ְ
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 .192מז ,ב – מח ,א
ִמ ְׁשנָה
ַ ּב ֶּמה טוֹ ְמנִ ין ו ַּב ֶּמה ֵאין טוֹ ְמנִ ין?
ּ
ֵאין טוֹ ְמנִ ין לֹא ְ ּב ֶ ּג ֶפת ,וְ לֹא ְ ּב ֶּז ֶבל ,לֹא ְ ּב ֶּמ ַלח ,וְ לֹא ְ ּב ִסיד וְ לֹא ְ ּבחוֹ ל,
ֵ ּבין ַל ִחין ֵ ּבין יְ ֵב ִשין.
ש ִבין.
וְ לֹא ְ ּב ֶּת ֶבן ,וְ לֹא ְ ּב ָּז ִגין ,וְ לֹא ְ ּב ּמוֹ ִכין ,וְ לֹא ְ ּב ֲע ָ ׂ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ַל ִחין,
ֲא ָבל טוֹ ְמנִ ין ָ ּב ֶהן ְ ּכ ׁ ֶש ֵהן יְ ֵב ִשין.

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
" ֶ ּג ֶפת" ׁ ֶשל זֵ ִיתים ְּתנַ ןֲ ,א ָבל דְּ ׁשו ְּמ ׁ ְש ִמין ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי,
אוֹ דִּ ילְ ָמא דְּ ׁשו ְּמ ׁ ְש ִמין ְּת ַנן וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן דְּ זֵ ִיתים?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ִמ ׁ ּשוּם ַחד דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
קו ּ ָּפה ׁ ֶש ּ ָט ַמן ָ ּב ּה ָ -אסוּר לְ ַה ִּנ ָיח ּה ַעל ֶ ּג ֶפת ׁ ֶשל זֵ ִיתים.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהֶ ׁ :של זֵ ִיתים ְּתנַן.
לְ עוֹ לָ םֵ ,א ָימא לָ ְך :לְ ִע ְניַן ַה ְט ָמ ָנה דְּ ׁשו ְּמ ׁ ְש ִמין נ ִַמי ָאסוּר,
מח,א לְ ִע ְניַן ^ ַא ּסו ֵּקי ַה ְבלָ א:
דְּ זֵ ִיתים ַ -מ ּ ְס ֵקי ַה ְבלָ א,
דְּ ׁשו ְּמ ׁ ְש ִמין  -לָ א ַמ ּ ְס ֵקי ַה ְבלָ א.

רש"י
מתני'
במה טומנין .הבא לסלק קדירה
מעל גבי כירה ולטומנה בדבר
אחר ואמרו חכמים אין טומנין
בדבר המוסיף הבל אלא בדבר
המעמיד הבל מי הוא המוסיף
ואסור:
גפת .פסולת של בית הבד של
שמן שהוא כנוס יחד וחם מאד:
לחין .יש בהן הבל הרבה יותר
מיבשין:
זגין .פסולת של יקב יין:
מוכין .כל דבר רך קרוי מוכין
כגון צמר גפן ותלישי צמר רך
של בהמה וגרירת בגדים
בלויים:
גמ'
קופה שטמן בה .שנותן בה
מוכין וטומן בה קדירה:
לענין הטמנה .לטומנו בתוכה:
אסוקי הבלא .כגון זה שהטמין
בדבר אחר והניח קופה על הגפת
דליכא אלא שהגפת מעלה הבל
קדרה
ומרתיח
למעלה
שבקופה:
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ַר ָ ּבה וְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא ִא ְיקלְ ע ּו לְ ֵבי ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא.
ַחזְ יו ַּּה לְ ַההוּא ַע ְבדָּ א דְּ ַא ּנַח כּ וּזָ א דְּ ַמ ּיָא ַא ּפו ָּמא דְּ קו ְּמקו ָּמא.
נַזְ ֵה ּיה ַר ָ ּבה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ּ
ממ ַיחם ַעל ַג ֵ ּבי ֵמ ַיחם?
ַמאי ׁ ְשנָא ֵ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם  -אוֹ קוֹ ֵמי ָקא מוֹ ִקים,
ָהכָ א  -אוֹ לו ֵּדי ָקא מוֹ לִ יד.

ֲה ַדר ַחזְ ֵי ּיה דִּ ְפ ַרס דַּ ְס ּתוֹ ַדר ַא ּפו ֵּּמ ּיה דְּ כו ָּבא ,וְ ַא ּנַח נַ ְטלָ א ִע ָּילוֵ ּיה.
נַזְ ֵה ּיה ַר ָ ּבה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַא ַּמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵיה דְּ ָקא ְמ ַע ַ ּצר לֵ ּיה.
ָה ׁ ְש ָּתא ָחזֵ ית ,לְ ּסוֹ ף ַחזְ י ּ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַמאי ׁ ְשנָא ִמ ּ ַפ ְרוַ נ ְָקא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם  -לָ א ָק ֵפיד ִע ָּילוֵ ּיה.
ָהכָ א ָ -ק ֵפיד ִע ָּילוֵ ּיה.

רש"י
אפומא דקומקומא .מיחם של
חמין והכוזא היתה מלאה צונן:
נזהיה .גער בו:
מאי שנא ממיחם על גבי מיחם.
דתניא בברייתא בסוף פרקין
דשרי:
התם אוקומי מוקים .שהמיחם
העליון גם בו יש מים חמין
והתחתון אינו אלא מעמיד חומו
שלא יפיג:
דסתודר .סודר של ראש:
דכובא .קנקן:
נטלא .כלי ששואבין יין מן
הכובא:
דקא עצר .שהיה סוחטו מן
המים שנבלעו בו:
מאי שנא מפרונקא .בגד העשוי
לפרוס על הגיגית שפורסין אותו
בשבת:
לא קפיד עליה .אם שרוי במים
שהרי לכך עשוי ולא אתי לידי
סחיטה:
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"וְ לֹא ְ ּב ֶּת ֶבן".
ֵיה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמ ָּתנָ ה ֵמ ַא ַ ּביֵ י:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
מוֹ כִ ין ׁ ֶש ּ ָט ַמן ָ ּב ֶהןַ ,מה ּו לְ ַטלְ ְטלָ ן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ כִ י ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ֵאין לוֹ קו ּ ָּפה ׁ ֶשל ֶּת ֶבן ,עוֹ ֵמד ו ַּמ ְפ ִקיר קו ּ ָּפה ׁ ֶשל מוֹ כִ ין?!
לֵ ָימאְ ,מ ַס ּיַיע לֵ ּיה:
ּ
יפי ֶצ ֶמר ו ִּב ְל ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַא ְר ָג ָמן ,ו ְּבמוֹ ִכין,
"טוֹ ְמנִ ין ְ ּב ִגי ֵּזי ֶצ ֶמר ו ְּב ִצ ֵ
וְ ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן".
ִאי ִמ ׁ ּש ּום ָהא לָ א ִא ְיריָא,
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִאם לֹא ָט ַמן ָ ּב ֶהן ֵ -אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן.
ִאי ָהכִ יַ ,מאי לְ ֵמ ְימ ָרא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא:
ֲחזִ י לְ ִמזְ גָ א ֲעלַ ְייה ּו,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

5

רש"י
מוכין .אינן אלא לעשות מהן
פלט''ר
שקורין
לבדין
}פילטרי''ש :לבדים )מצעים
של לֶבֶ ד({ ומוקצין הן למלאכה
ואסור לטלטלן ואלו שטמן בהן
מי אמרינן יחדן להטמנה ואיכא
תורת כלי עליהן ומותר לטלטלן
בשבת או לא:
עומד ומפקיר לכך .קופה של
מוכין שדמיה יקרין אין דרך
בכך ולא בטלי להטמנה :גיזי
של צמר .כמות שנגזזו:
ציפי צמר .לאחר שנפצוה
מחצלות
כמין
ושטחוה
משטיחין:
לשונות .לאחר שצבען וסורקין
אותן כעין לשונות ארוכין
לטוותן:
ואין מטלטלין אותן .קס''ד
דהכי קאמר ואע''פ שטמן בהן
אין מטלטלין אותן:
אם לא טמן בהן כו' .ומילי מילי
קתני ברישא אשמועינן דטומנין
בהן דלא מוספי הבלא
ואשמועינן סיפא דסתם מוכין
מוקצות נינהו אבל הני דטמן
בהן הוי כמי שיחדן לכך:
למזגא .להיסב עליהן:
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ַרב ִח ְסדָּ א ׁ ְש ָרא לְ ַא ְהדּ ו ֵּרי או ְּד ָרא לְ ֵבי ַס ְדיָא ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ֵא ִית ֵיב ּיה ַרב ָחנָ ן ַ ּבר ִח ְסדָּ א לְ ַרב ִח ְסדָּ א:
" ַמ ִּת ִירין ֵ ּבית ַהצַּ ָּואר ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ֲא ָבל לֹא ּפוֹ ְת ִחין.
ְ
ְ
וְ ֵאין נוֹ ְתנִ ין ֶאת ַה ּמוֹ ִכין לֹא ְלתוֹ ך ַה ַ ּכר וְ לֹא ְלתוֹ ך ַה ֶ ּכ ֶסת ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ְ ּב ַח ְד ֵתי.
ָהא ְ ּב ַע ִּת ֵיקי.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ְ
ְ
" ֵאין נוֹ ְתנִ ין ֶאת ַה ּמוֹ ִכין לֹא ְלתוֹ ך ַה ַ ּכר וְ לֹא ְלתוֹ ך ַה ֶ ּכ ֶסת ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
נָ ְשר ּו ַ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ ָתן ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּביוֹ ם טוֹ ב".

רש"י
לאהדורי אודרא לבי סדיא.
להחזיר מוכין שנפלו מן הכר
לתוכן:
מתירין בית הצואר .שדרך
הכובסים לקושרן:
אבל לא פותחין .לכתחילה
דהשתא עביד ליה מנא:
בחדתי .שלא היו מעולם לתוכו
אסור דהשתא עביד ליה מנא:
בעתיקי .להחזירו לכר זה שנפלו
ממנו:
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ּ
ַה ּפוֹ ֵת ַח ֵ ּבית ַה ַ ּצ ָ ּואר ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ -חיָיב ַח ּ ָטאת.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ָּכ ֲהנָ א:
מח,ב ַמה ֵ ּבין זוֹ לִ ְמגו ַּפת ָח ִבית?
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
זֶ ה ִ -חיבּ וּר,
וְ זֶ הֵ -אינוֹ ִחיבּ וּר.

רש"י
הפותח בית הצואר .של חלוק
לכתחילה:
חייב חטאת .דהשתא קמשוי
ליה מנא וחייב משום מכה
בפטיש והיינו גמר מלאכה:
מה בין זו למגופת חבית .דתניא
בפרק חבית שנשברה )לקמן דף
קמו (.מביא אדם חבית ומתיז
את ראשה בסייף ומניחה לפני
האורחים:
מגופה .אינה מן החבית עצמו
ואע''פ שדבוקה בו אינו חשוב
חיבור שהרי לינטל עומדת אבל
הבגד כשנארג כולו חבור:
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ָר ֵמי לֵ ּיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה לְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְּתנַן:
" ׁ ְש ָלל ׁ ֶשל כּ וֹ ְב ִסין ,וְ ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת ׁ ֶשל ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ,וְ ַה ֶ ּב ֶגד ׁ ֶשהוּא ָּתפוּר ְ ּב ִ ּכ ְל ַאיִ ם ִ -חיבּ וּר ְלטו ְּמ ָאה.
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְת ִחיל ְל ַה ִּתיר" )עוקצין ב,ו(.
ַאלְ ָמא ׁ ֶשלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה נ ִַמי ִחיבּ וּר.
ו ְּר ִמינְה ּו:
אכה" )כלים כ,ג(.
" ַמ ֵ ּקל ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שאוֹ יָ ד ַל ּקו ְּרדּ וֹ ם ִ -חיבּ וּר ְלטו ְּמ ָאה ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמ ָל ָ
אכה" ִ -איןֶ ׁ ' ,שלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה'  -לֹא!
" ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמ ָל ָ
1

ָא ַמר לֵ ּיה:
שוּי לְ זוֹ ְרקוֹ לְ ֵבין ָה ֵעצִ ים.
ָה ָתם ֶ ׁ -שלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ הָ ,א ָדם ָע ׂ
ָהכָ א ֶ ׁ -שלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה נ ִַמי ִנ ָיחא לֵ ּיה ,דְּ ִאי ִמ ּ ַיטנְפ ּו ֲה ַדר ְמ ַח ַ ּוור לְ ה ּו.

1

גירסת המשנה ,וכן הגהת הב"ח.

רש"י
שלל של כובסים .דרכם לשלול
הבגדים זה עם זה קטנים עם
הגדולים כדי שלא יאבדו:
ובגד שתפרו בכלאים .והן שתי
חתיכות של בגד צמר שתפרו
בחוט של פשתן דודאי סופו
ליקרע ולהפרד זה מזה משום
איסור כלאים וכן שלל של
כובסין סופן להפרד אפ''ה
חיבור לטומאה ואם נטמא זה
נטמא זה:
עד שיתחיל להתיר .דמעשה
מוציא מיד מעשה וכיון
שהתחיל להתיר גלי על ידי
מעשה דלאו חד בגד הוא:
שלא בשעת מלאכה .כגון שלל
של כובסין שלא הוצרך לשוללו
אלא משום שעת כיבוס ואפילו
הכי חשיב ליה חיבור אחר
כיבוס:
מקל .של עצים בעלמא:
שעשאו יד לקרדום .שלא קבעו
לתוכו .חיבור:
בשעת מלאכה ואע''פ דבאנפי
נפשיה פשוטי כלי עץ לא מקבלי
טומאה הכא בית יד הוא ונתרבו
ידות לכל תורת כלי או האוכל
בפ' העור והרוטב )חולין קיח:(.
לזורקו .למקל ומצניע הקורדום
לבדו:
ניחא להו .שיהו שלולין:
דאי מיטנפי הדר מחוור להו.
ע''י השלל הזה:
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ְ ּבסו ָּרא ַמ ְתנ ּו לָ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א,
ְ ּבפו ְּמ ַ ּב ִד ָיתא ַמ ְתנ ּו ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ָּכ ֲהנָ א ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא.
ַמאן ְּתנָא ָהא ִמ ְּל ָתא דַּ ֲאמוּר ַר ָ ּבנַןָּ " :כל ַה ְמחו ָ ּּבר לוֹ ֲה ֵרי הוּא ָּכמוֹ ה ּו"?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
דִּ ְתנַן:
" ֵ ּבית ַה ּ ַפ ְך ,ו ֵּבית ַה ַּת ְב ִלין ּו ֵבית ַה ֵ ּנר ִ -מ ַּט ְּמ ִאין ְ ּב ַמ ָ ּגע.
וְ ֵאין ִמ ַּט ְּמ ִאין ָ ּב ֲאוִ יר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְמ ַט ֵהר" )כלים ה,ג(.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןָ ,ק ָס ַבר :לָ או ַּכ ִּכ ָירה דָּ מוּ.
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ִאי ַּכ ִּכ ָירה דָּ מ ּו ֲ -א ִפילּ ּו ָ ּב ֲאוִ יר נ ִַמי לִ ְיטמ ּו!
ִאי לָ או ַּכ ִּכ ָירה דָּ מ ּו ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ַמ ָ ּגע נ ִַמי לֹא לִ ְיטמוּ!
לְ עוֹ לָ ם לָ או ַּכ ִּכ ָירה דָּ מ ּו,
וְ ַר ָ ּבנַן הוּא דְּ גָ זְ ר ּו ְ ּבהוּ.
ִאי ָ ּגזְ ר ּו ְ ּבה ּוֲ ,א ִפילּ ּו ָ ּב ֲאוִ יר נ ִַמי לִ ְיטמוּ!
ֲע ַבד ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּב ַנן ֶה ֵּיכ ָרא,
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא ָא ֵתי לְ ִמ ׁ ְש ָרף ֲעלֵ ּיה ְּתרו ָּמה וְ ָק ָד ׁ ִשים.

9

רש"י
להא שמעתין .דלקמיה מאן
תנא להא כו' .כל המחובר לו
כגון שלל של כובסין דאמרן
לעיל חיבור ונטמא אף זה שלא
נגעה בו הטומאה ואי לאו
דחיבור הוא הוי טהור ואע''ג
דנגע בהאי דאין כלי מקבל
טומאה אלא מאב הטומאה:
בית הפך ובית התבלין ובית
הנר שבכירה .כירה זו
מיטלטלת היא ומחוברין לה
כלי חרס קטנים .בית הפך
שמושיבין בתוכו שמן להפשיר:
מטמאין במגע .אם נפלה
טומאה באוירן או לאויר הכירה
ונגעה הטומאה לשולי הכירה
נטמאו גם אלו או נגעה טומאה
לשוליהם של אלו נטמאת
הכירה:
ואין מטמאין .בטומאת הכירה
כלומר בטומאת האויר שאם
נפל שרץ באויר הכירה ולא נגעה
הטומאה בדופניה היא טמאה
דכלי חרס מטמא באויר והן
טהורין שאינן חיבור לה אלא
לענין מגע כדמפרש טעמא
לקמיה:
ור' שמעון מטהר .במגע את מי
שלא נגעה בו הטומאה דכל חד
כלי באנפי נפשיה הוא אלמא
לרבי מאיר חיבור ופליגי עליה:
אפי' באויר ליטמו .מחמת כירה
אם נטמאת כירה מאוירה בלא
נגיעה:
דגזרו בהו .דליהוו חיבור
מדרבנן:
עבוד בהו רבנן היכרא .דלא
עבדו להו ככירה ממש ליטמא
באויר כי היכי דלידעו שחיבור
מדבריהם ולא לשרוף על
טומאתן תרומה וקדשים:
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
יטנִ י ִ -חיבּ וּר ְלטו ְּמ ָאה,
ה
ר
ל
ש
ׁ
ל
מ
א
ים,
ק
ר
פ
ל
ש
ׁ
ת
ַמ ְס ּפוֹ ֶר ֶ ְ ָ ִ וְ ִ יזְ ֵ ֶ ְ ִ ְ
וְ ֵאין ִחיבּ וּר ְל ַה ָּז ָאה".
ָמה נ ְַפ ׁ ָש ְךִ ,אי ִחיבּ וּר הוּא ֲ -א ִפילּ ּו לְ ַה ָ ּז ָאה נ ִַמי,
ִאי לָ או ִחיבּ וּר הוּא ֲ -א ִפילּ ּו לְ טו ְּמ ָאה נ ִַמי לֹא!
ָא ַמר ָר ָבא:
דְּ ַבר ּתוֹ ָרה:
ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה ִ -חיבּ וּרּ ֵ ,בין לְ טו ְּמ ָאה ֵ ּבין לְ ַה ָ ּז ָאה.
וְ ׁ ֶשלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ הֵ -אינוֹ ִחיבּ וּר לֹא לְ טו ְּמ ָאה וְ לֹא לְ ַה ָ ּז ָאה.
מט,א וְ גָ זְ ר ּו ַר ָ ּבנַן ַעל טו ְּמ ָאה ׁ ֶשלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ הִ ,מ ׁ ּשוּם טו ְּמ ָאה ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה.
וְ ַעל ַה ָ ּז ָאה ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ הִ ,מ ׁ ּשוּם ַה ָ ּז ָאה ׁ ֶשלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה.

רש"י
איזמל של רהיטני .פליינ''א
}מקצועה{ שממחקים בה את
התריסין ונותנין הברזל לתוך
דפוס של עץ המתוקן לו ולאחר
מלאכתו נוטלו הימנו:
חיבור לטומאה .נטמא זה טמא
זה:
ואין חיבור להזאה .וצריך
להזות על שניהם:
וגזרו על הטומאה שלא בשעת
מלאכה .שיהא חיבור:
ועל הזאה שבשעת מלאכה.
שלא יהא חיבור הלכך חיבור
לטומאה לעולם ואין חיבור
להזאה כלל:
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" ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ַל ִחין".
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת ַעצְ ָמן,
אוֹ דִּ ילְ ָמא לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת דָּ ָבר ַא ֵחר?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ש ִבים ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶש ֵהם ַל ִחין".
"לֹא ְ ּב ֶּת ֶבן וְ לֹא ְ ּב ָּז ִגים וְ לֹא ְ ּב ּמוֹ ִכין וְ לֹא ְ ּב ֲע ָ ׂ
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא" :לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת דָּ ָבר ַא ֵחר" ַ ׁ -ש ּ ִפיר.
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת" :לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת ַעצְ ָמם"  -מוֹ כִ ין לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת ַעצְ ָמןֵ ,היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה?
ִמ ְּמ ָר ָטא דְּ ֵבינִי ַא ְט ֵמי.
וְ ָהא דְּ ָת ֵני ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
"טוֹ ְמנִ ין ִ ּב ְכסוּת יְ ֵב ׁ ָשה ּו ְב ֵפירוֹ ת יְ ֵב ׁ ִשים,
ֲא ָבל לֹא ִ ּב ְכסוּת ַל ָחה ,וְ לֹא ְ ּב ֵפירוֹ ת ַל ִחין".
" ְ ּכסוּת ַל ָחה" ֵ -מ ֲח ַמת ַעצְ ָמ ּהֵ ,היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה?!
ִמ ְּמ ָר ָטא דְּ ֵבינִי ַא ְט ֵמי.

11

רש"י
לחין מחמת עצמן .מחממות
טפי מלחין מחמת משקין
שנופלין עליהן משיבשו :ה''ג
מוכין לחין מחמת עצמן היכי
משכחת לה:
ממרטא דביני אטמי .מצמר
הנמרט מבין ירכותיה של בהמה
שהוא מלא זיעה והוא לח
מעצמו להכי קרי ליה מרטא
דלאו בר גיזה הוא:
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ִמ ְׁשנָה
טוֹ ְמנִ ין ַ ּב ְ ּכסוּת ו ְּב ֵפירוֹ תּ ְ ,ב ַכנְ ֵפי יוֹ נָ ה ,ו ִּבנְ סוֹ ֶרת ׁ ֶשל ָח ָר ׁ ִשים ו ִּבנְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
אוֹ ֵסר – ְ ּבדַּ ָ ּקה,
ו ַּמ ִּתיר ּ ְ -ב ַ ּג ָּסה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ּ
"ב ַעל ְּכנ ַָפיִם".
ישע ַ ּ
ְּת ִפ ִּילין צְ ִריכִ ין גוּף ָנ ִקי ְּכ ֱאלִ ׁ ָ
ַמאי ִהיא?
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ׁ ֶשלּ א י ִָפ ַיח ָ ּב ֶהן.
ָר ָבא ָא ַמר:
ִישן ָ ּב ֶהן.
ׁ ֶשלּ א י ׁ ַ
"ב ַעל ְּכנָ ַפיִם"?
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה ַ ּ
ִיח ְּת ִפ ִּילין ְינ ְ ַּקר ּו ֶאת מוֹ חוֹ ,
ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָ ּגזְ ָרה ַמלְ כוּת רוֹ ִמי ָה ְר ׁ ָש ָעה ְ ּגזֵ ָירה ַעל ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ָּכל ַה ַּמ ּנ ַ
ִיחם וְ יוֹ צֵ א לַ ׁ ּשוּק.
ישע ַמ ּנ ָ
וְ ָהיָה ֱאלִ ׁ ָ
ראשוֹ וַ ֲא ָחזָ ן ְ ּביָדוֹ .
ישע ֵמ ׁ
ָר ָאה ּו ַק ְסדוֹ ר ֶא ָחדָ .רץ ִמ ּ ָפנָיו וְ ָרץ ַא ֲח ָריו ,וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ֶאצְ לוֹ ְנ ָטלָ ן ֱאלִ ׁ ָ
ָא ַמר לוֹ ַ :מה ֶ ּזה ְ ּב ָי ְד ָך?
ָא ַמר לוֹ ַּ :כנ ְֵפי יוֹ נָה.
ּ ָפ ׁ ַשט ֶאת יָ דוֹ וְ נ ְִמצְ א ּו ַּכנ ְֵפי יוֹ נָה.
ישע ַ ּב ַעל ְּכנ ַָפיִ ם".
"אלִ ׁ ָ
לְ ִפיכָ ְך קוֹ ִרין אוֹ תוֹ ֱ
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ַּכנ ְֵפי יוֹ נָה ִמ ׁ ּ ְש ָאר עוֹ פוֹ ת?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְמ ִּתיל ְּכנֶ ֶסת ִי ְׂש ָר ֵאל לְ יוֹ נָה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרַּ :
"כנְ ֵפי יוֹ נָ ה נֶ ְח ּ ָפה ַב ֶּכ ֶסף") 2תהילים סח ,יד( וגו'.
ַמה ּיוֹ נָה ְּכנ ֶָפ ָיה ְמגִ ינוֹ ת ָעלֶ ָיה ַ -אף ִי ְׂש ָר ֵאל ִמצְ וֹ ת ְמגִ ינוֹ ת ֲעלֵ ֶיהן.
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ַּכנְפֵ י יוֹ נָה נ ְֶח ָּפה בַ ּכֶסֶ ף ואברותיה בירקרק חרוץ

רש"י
מתני'
נעורת .דק דק שנוערין מן
הפשתן וקורין ארישט''ש
}ארישטי''ש :פסולת של
פשתן{ :
נסורת .שמנסרים הנגרים מן
העצים:
ובפירות .כגון חטין וקטניות:
כנפי יונה .נוצה:
גמ'
שלא יפיח .שיכול להעמיד עצמו
בשעת הרוח:
שלא יישן בהן .שמא יפיח או
יראה קרי אבל אם יכול להזהר
שלא יישן בהן כל הגופים נקיים
בהפחה שיכולין להעמיד עצמן:
ינקרו את מוחו .שהוא תחת
התפילין .ינקרו לשון ניקור
עינים:
מנישטרא''ל
קסדור.
}מינישטרי''ל :פקיד ,שוטר{
שהיה ממונה על כך:
כנפי יונה .כדמפרש לקמיה
מפני שהם מצות והם מגינין
לישראל והויא להם ככנפים
ליונה שהיא נמשלת ליונה
והמצות ככנפים:
כנפיה מגינות עליה .מן הצנה
ומכל עוף ואדם הבא עליה היא
נלחמת ומכה בראש גפה מה
שאין כן בשאר עופות:

מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

" ִ ּבנְ סוֹ ֶרת ׁ ֶשל ָח ָר ׁ ִשין ]ו ִּבנְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
אוֹ ֵסר – ְ ּבדַּ ָ ּקה,
ו ַּמ ִּתיר – ְ ּב ַ ּג ָּסה"[.
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
ַא" ְ ּנסוֹ ֶרת ׁ ֶשל ָח ָר ׁ ִשין" ָק ֵאי,
אוֹ ַא" ְ ּנעוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן" ָק ֵאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
נְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּכ ֶּז ֶבל".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה ַא"נְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן" ָק ֵאי,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
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רש"י
הרי הוא כזבל .דמוסיף הבל:

13
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ִמ ְׁשנָה
טוֹ ְמנִ ין ִ ּב ׁ ּ ְש ָל ִחין  -ו ְּמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
ְ ּב ִגי ֵּזי ֶצ ֶמר  -וְ ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
שה?
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
ֵ ּכ ָ
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ִ ּכ ּסוּי ,וְ ֵהן נוֹ ְפלוֹ ת.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
קו ּ ָּפהַ ,מ ָּט ּה ַעל ִצדָּ ּה ,וְ נוֹ ֵטלֶ ׁ ,ש ָּמא יִ ּטוֹ ל וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ַה ֲחזִ יר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר.

ְ ּג ָמ ָרא
י ִָתיב ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן ֲעכִ ינַ אי וְ ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר,
וְ י ִָתיב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ָח ָמא ַ ּג ַ ּב ְייהוּ ,וְ ָקא ִמ ָ ּיב ֲעיָא לְ הוּ:
" ׁ ְש ָל ִחין" ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְּתנַןֲ ,א ָבל ׁ ֶשל או ָּּמן ֵּכיוָ ן דְּ ָק ֵפיד ֲעלַ יְיה ּו לָ א ְמ ַטלְ ְטלִ ינַ ן לְ ה ּו,
אוֹ דִּ ילְ ָמא ׁ ֶשל או ָּּמן ְּתנַן וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת?
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָראֶ ׁ :של ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְּתנַן,
ֲא ָבל ׁ ֶשל או ָּּמן ָק ֵפיד ֲעלַ יְיהוּ.
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ָח ָמא:
ָּכ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
מט,ב ַא ָ ּבאַ ׁ ,ש ָּל ָחא ֲהוָ ה.
וְ ָא ַמרָ :ה ִביא ּו ׁ ְשלָ ִחין וְ נ ׁ ֵֵשב ֲעלֵ ֶיהן.
ֵמ ִית ִיבי:
"נְ ָס ִרין ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן,
וְ ׁ ֶשל או ָּּמן ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
יהן ּ ַפת ְלאוֹ ְר ִחין ּ ֵ -בין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך ְמ ַט ְל ְט ִלין"!
ישב ָל ֵתת ֲע ֵל ֶ
וְ ִאם ִח ׁ ּ ֵ
ׁ ָשאנֵי נ ְָס ִרים דְּ ָק ֵפיד ֲעלַ ְייה ּו.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"עוֹ רוֹ תּ ֵ :בין ֲעבו ִּדיןּ ֵ ,בין ׁ ֶש ֵאין ֲעבו ִּדין  -מו ָּּתר ְל ַט ְל ְט ָלן ַ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
לֹא ָא ְמר ּו ֲעבו ִּדין ֶא ָ ּלא ְל ִענְ יַ ן טו ְּמ ָאה ִ ּב ְל ַבד".
ַמאי לָ או לָ א ׁ ְשנָא ' ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת' ,וְ לָ א ׁ ְשנָא ' ׁ ֶשל או ָּּמן'!
לֹאֶ ׁ ' ,של ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת'.
ֲא ָבל ' ׁ ֶשל או ָּּמן' ַמאי ֵ -אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין?
ִאי ָהכִ יָ ,הא דְּ ָת ֵני "וְ לֹא ָא ְמר ּו ֲעבו ִּדין ֶא ָ ּלא ְל ִענְ יַ ן טו ְּמ ָאה ִ ּב ְל ַבד",
לִ ְפלוֹ ג וְ לִ ְיתנֵי ְ ּב ִד ָיד ּה:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִתֲ ,א ָבל ְ ּב ׁ ֶשל או ָּּמן לֹא!
כּ ו ָּּל ּה ְ ּב ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ָק ַמי ְִירי.
ְּכ ַת ָּנ ֵאי:
"עוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן,
וְ ׁ ֶשל או ָּּמן ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֶא ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן".

רש"י
מתני'
שלחין .עורות כמו והפשיט
תרגום וישלח:
ומטלטלין אותן .בין שטמן בהן
בין שלא טמן בהן דחזו למזגא
עלייהו:
ואין מטלטלין אותן .דמוקצות
הן לטוות ולארוג:
כיצד הוא עושה .זה שטמן בהן
כיצד יטול קדרתו הואיל ואסור
לטלטלן שהרי היא טמונה כולה
בהן:
נוטל כיסוי .של קדרה שיש
תורת כלי עליה ואף על גב שהן
עליה לא איכפת לן דלא נעשית
בסיס להן שאין עשוי אלא
לכסות קדרה:
רבי אלעזר בן עזריה אומר
קופה מטה על צדה ונוטל.
כשבא ליטול הקדרה מטה
הקופה על צדה:
שמא יטול .הקדרה ויפלו הגיזין
שמכאן ומכאן לתוך גומא
שישבה בהן ואם יצטרך לחזור
ולהטמינה לא יוכל לטלטל גיזין
לכאן ולכאן ולעשות גומא
להחזירה בתוכה:
נוטל ומחזיר .בגמרא מפרש לה:
גמ'
שלחין של בעה''ב תנן .דמותר
לטלטלן שאין עומדין לימכר
ולא קפיד עלייהו כי מטנפי וחזי
למזגא עלייהו:
אבל של אומן .שעומדות למוכרן
קפיד עלייהו הלכך לא למזגא
קיימי ואין מטלטלין אותן:
שלחא הוה .אומן לעבד עורות:
ואמר .בחול:
הביאו שלחין ונשב עליהן.
אלמא לא קפיד:
דקפיד עלייהו .שמא יתקלקלו:
ולא אמרו עבודין .לא הוזכרו
לחלק בין עבודין לשאינן
עבודין:
אלא לענין טומאה .דעבודין
מקבלין טומאה ולא שאינן
עבודין:
ליפלוג בדידה .בטלטול גופיה
איכא לפלוגי בשל אומן בין
עבודין לשאינן עבודין דעבודין
קפיד עלייהו:
בד''א .דעבודין מותר לטלטלן
בשל בעה''ב אבל של אומן
מאחר שעבדן קפיד עלייהו:
כולה בבעה''ב איירי .ומהדר
ליפלוגי בבעה''ב דאיירי ביה
ולא אשכח לפלוגי אלא לענין
טומאה ואי שבקיה לבעה''ב
דאיירי ביה ונקט אומן מפסקה
למילתיה טפי מדהשתא:

מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה
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ַהדוּר י ְָת ִבי וְ ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לְ הוּ:
ָהא דִּ ְתנַן:
" ֲאבוֹ ת ְמ ָלאכוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת" )שבת עג,א( ְּ -כנֶגֶ ד ִמי?
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ָח ָמא:
ְּכנֶגֶ ד ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן.
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ְ ּב ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ָּכ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ָלקוֹ נְ יָ א:
"מלֶ אכֶ ת" ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה,
"מלַ אכְ ּתוֹ " ּו ְ
"מלָ אכָ ה"ְ ,
ְּכנֶגֶ ד ְ
ַא ְר ָ ּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת.
ָ ּב ֵעי ַרב יוֹ ֵסף:
"וַ ָ ּיבא ַה ַ ּביְ ָתה לַ ֲעשׂוֹ ת ְמלַ אכְ ּתוֹ " )בראשית לט ,יא( ִמ ִּמ ְנ ָינָא הוּא ,אוֹ לֹא?
3

ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ לֵ ֵיתי ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה וְ לִ ְימנִי.
ִמי לֹא ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לֹא זָ ז ּו ִמ ׁ ּ ָשם ַעד ׁ ֶש ֵה ִביא ּו ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ו ְּמנָאוּם!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִּכי ָקא ְמ ַס ּ ְפ ָקא לִ י,
ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב" :וְ ַה ְמלָ אכָ ה ָהיְ ָתה ַד ָ ּים") 4שמות לה ז( ִ -מ ִּמ ְנ ָינָא הוּא,
וְ ָהא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר' :לַ ֲעשׂוֹ ת צְ ָרכָ יו נִכְ נַס',
אוֹ דִּ ילְ ָמא" :וַ ָ ּיבא ַה ַ ּביְ ָתה לַ ֲעשׂוֹ ת ְמלַ אכְ ּתוֹ " ִמ ִּמ ְנ ָינָא הוּא,
וְ ַהאי "וְ ַה ּ ְמלָ אכָ ה ָהיְ ָתה ַד ָ ּים" ָהכִ י ָק ָא ַמר :דְּ ׁ ָשלֵ ים לֵ ּיה ֲע ִב ְיד ָּתא.
ֵּתיק ּו.
ַּת ְניָא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרְּ " :כנֶ גֶ ד ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן".
דְּ ַת ְניָא:
ּ
ּ
אכה ׁ ֶש ַ ּכיוֹ ֵצא ָ ּב ּה ָהיְ ָתה ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָ ּכן.
" ֵאין ַח ָי ִיבין ֶא ָ ּלא ַעל ְמ ָל ָ
ֵהם זַ ְרע ּו  -וְ ַא ֶּתם לֹא ִּתזְ ְרעוּ.
ֵהם ָק ְצר ּו  -וְ ַא ֶּתם לֹא ִּת ְק ְצר ּו.
ֵהם ֶה ֱעל ּו ֶאת ַה ְ ּק ָר ׁ ִשים ִמ ַ ּק ְר ַקע ָל ֲע ָג ָלה  -וְ ַא ֶּתם לֹא ַּת ְכנִ יס ּו ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד.
ֵהם הוֹ ִריד ּו ֶאת ַה ְ ּק ָר ׁ ִשים ֵמ ֲע ָג ָלה ַל ַ ּק ְר ַקע  -וְ ַא ֶּתם לֹא ּתוֹ ִציא ּו ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ֵהם הוֹ ִציא ּו ֵמ ֲע ָג ָלה ַל ֲע ָג ָלה -וְ ַא ֶּתם לֹא ּתוֹ ִציא ּו ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד".
" ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד" ַ -מאי ָק ָע ֵביד?
ַא ַ ּביֵי וְ ָר ָבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ויְה ּו ,וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
ֵמ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.

3

ויהי כהיום הזה וַ ּיָבא ַה ַ ּבי ְָתה לַ עֲ שׂוֹ ת ְמלַ אכְ ּתוֹ ואין איש מאנשי הבית שם בבית
4
וְ ַה ְמלָ אכָ ה ָהי ְָתה ַדיָּם לכל המלאכה לעשות אותה והותר
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רש"י
הדור יתבי .הנך רבנן דלעיל:
כנגד עבודות המשכן .אותן
המנויות שם בפרק כלל גדול היו
צריכין למשכן ופרשת שבת
נסמכה לפרשת מלאכת המשכן
ללמוד הימנה:
שבתורה .שכתובים בכל התורה
והכי קאמר קרא )שמות כ( לא
תעשה כל מלאכה כמנין כל
מלאכה שבתורה:
לא זזו משם .לא ידענא היכא
איתמר ומיהו ]אפשר[ לענין וי''ו
דגחון אתמר מדפרכינן לה נמי
בקדושין גבי וי''ו דגחון
ומתרצינן אינהו הוו בקיאי
בחסרות ויתרות ש''מ לענין
אותיות איתמר והכא ליכא
לשנויי הכי:
משום דכתיב והמלאכה היתה
דים .ואי מנינן לתרוייהו הוו
ארבעים ומדתנן אבות מלאכות
ארבעים חסר אחת איכא חד
דלא ממנינא ובהני תרי דאיכא
למימר דלא מלאכה נינהו ולא
ידענא הי מינייהו נפיק והכי קא
מיבעיא ליה והמלאכה היתה
דים ממנינא היא ומלאכה ממש
קאמר והכי קאמר המלאכה
שהיו עושין היו עושין די לא
פחות מן הצורך ולא יותר מן
הצורך כגון רידודי טסין לציפוי
הקרשים לדי היו מרדדין אותם
וכן בטווי של יריעות והאי
לעשות מלאכתו הוא דמפיק
ומסייע למאן דאמר במסכת
סוטה לעשות צרכיו נכנס לשכב
עמה אלא שנראתה לו דמות
דיוקנו של אביו ואמר לו עתידין
אחיך ליכתב על אבני אפוד
רצונך שימחה שמך מביניהם כו'
או דילמא האי לעשות מלאכתו
מלאכה ממש הוא ומסייע לה
לאידך:
והאי והמלאכה היתה דים .לאו
מלאכה היא אלא כדמשמע
קרא בהבאת נדבה וכמאן דאמר
שלימא ליה עבידתא מלאכת
ההבאה שלא היו צריכין עוד
וכל מידי דרמי עליה דאינש קרי
ליה עבידתא כדאמרינן במסכת
סוטה )דף לג (.בטילת עבידתא
דאמר סנאה לאייתויא להיכלא
ואינו אלא צבא מלחמה
להחריב:
הם זרעו וקצרו סמנין .לצבוע
תכלת ועורות אילים וטחנו ולשו
נמי סמנין לצבוע ואופה דקתני
במתני' באבות מלאכות הוא
בישול סמנין אלא דנקט סידורה
דפת והכי מפרש בפרק כלל גדול
)לקמן דף עד:(:
קרקע .רשות הרבים:
עגלה .רשות היחיד שגבוהה י'
ורחבה ד':
דרך רשות הרבים .דאויר שבין
העגלות רשות הרבים:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .205מט ,ב – נ ,א
" ְ ּב ִגי ֵּזי ֶצ ֶמר ,וְ ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין".
ָא ַמר ָר ָבא:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ א ָט ַמן ָ ּב ֶהן,
ֲא ָבל ָט ַמן ָ ּב ֶהן ְ -מ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן.

נ,א

ֵא ִית ֵיב ּיה ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנַן ַ ּבר יוֹ ֵמ ּיה לְ ָר ָבא:
שה?
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
"טוֹ ְמנִ ין ְ ּב ִגי ֵּזי ֶצ ֶמר וְ ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתןּ ֵ .כ ַ
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ִ ּכ ּ
יסוּי וְ ֵהן נוֹ ְפלוֹ ת"!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְית ַמרָ ,הכִ י ִא ְית ַמר:
ָא ַמר ָר ָבא:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ א יִ ֲח ָדן לְ ַה ְט ָמנָה.
ֲא ָבל ִי ֲח ָדן לְ ַה ְט ָמנָ ה ְ -מ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן.
ִא ְית ַמר נ ִַמי,
ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ֲעקב ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ֶ ּבן ׁ ָשאוּל ָא ַמר ַר ִ ּבי:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ א יִ ֲח ָדן לְ ַה ְט ָמנָה,
ֲא ָבל ִי ֲח ָדן לְ ַה ְט ָמנָ ה ְ -מ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן.
ָר ִבינָ א אוֹ ֵמר:
ְ ּב ׁ ֶשל ֶה ְפ ֵּתק ׁ ָשנ ּו.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ִ ּגי ֵּזי ֶצ ֶמר ׁ ֶשל ֶה ְפ ֵּתק ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
וְ ִאם ִה ְת ִקינָ ן ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן".

רש"י
אבל טמן בהן מטלטלין אותן.
קס''ד השתא דמילי מילי קתני
מתניתין ולאו אהנך דטמן בהן
קאי:
ההוא מרבנן בר יומיה .אותו
היום בא לבית מדרשו תחלה.
נוטל את הכיסוי .אלמא בהנך
דטמן נמי קאסר לטלטולי אלא
על ידי כיסוי:
יחדן להטמנה .לעולם:
רבינא אומר .לעולם כדקאמר
רבא אם טמן בהן מותר לטלטל
דכמאן דיחדן להכי דמו ורבא
לאו אמתניתין קאי דמתניתין
בגיזין של הפתק דודאי עתיד
להחזירן משם ולא יחדן לכך:
הפתק .מערכה גדולה שעורכין
ומושיבין להקצותן לסחורה
ערמה{ בין של
שקורין ט''ש } ֵ
בגדים בין של צמר בין של
חגבים ובשר מלוח:

מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה
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 .206נ ,א
ְּתנָא ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב:
ְ
ְ
יש ָיבה ָ -צ ִריך ְל ַק ׁ ּ ֵשר.
יהן ִל ׁ ִ
" ֲח ָריוֹ ת ׁ ֶשל דֶּ ֶקל ׁ ֶש ְ ּג ָד ָרן ְל ֵע ִצים ,וְ נִ ְמ ַלך ֲע ֵל ֶ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֵאין ָצ ִר ְ
יך ְל ַק ׁ ּ ֵשר".
הוּא ָּתנֵי לָ ּה וְ הוּא ָא ַמר לָ ּה:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ִא ְית ַמר:
ַרב ָא ַמר:
קוֹ ׁ ֵשר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
חוֹ ׁ ֵשב.
וְ ַרב ַא ִסי ָא ַמר:
ישב.
ישר ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ א ִח ׁ ּ ֵ
יוֹ ׁ ֵשבַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ א ִק ׁ ּ ֵ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַרב הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ַת ּנָא ַק ָּמא,
ו ׁ ְּשמו ֵּאל נ ִַמי הוּא ְד ָא ַמר ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ֶא ָּלא ַרב ַא ִסי דְּ ָא ַמר ְּכ ַמאן?
הוּא דְּ ָא ַמר ִּכי ַהאי ַּת ּנָא,
דְּ ַת ְניָא:
ּ
יחה.
ש
ׁ
מ
ב
ּ
ן
כ
ר
ּכ
ו
ן
מ
ש
ׁ
ב
ּ
ן
ע
ב
ש
ׁ
ן
מ
ב
ּ
א,
יפ
צ
ּב
ו
,
ין
ר
קוֹ
פ
ב
ּ
ין
ְ ִ ָ ִ זְ ַ ֶ צְּ ָ ָ ְ ֶ ֶ ְ ָ ָ ִ ְ ִ ָ
"יוֹ ְצ ִא ְ ָ ִ
יחה ֵ -אין יוֹ ְצ ִאים ָ ּב ֶהם.
לֹא ְצ ָב ָען ְ ּב ׁ ֶש ֶמן וְ לֹא ְ ּכ ָר ָכן ִ ּב ְמ ׁ ִש ָ
וְ ִאם יָ ָצא ָ ּב ֶהם ׁ ָש ָעה ַא ַחת ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם,
יחה  -מו ָּּתר ָל ֵצאת ָ ּב ֶהן".
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ א ָצ ַבע וְ לֹא ְ ּכ ָר ָכן ִ ּב ְמ ׁ ִש ָ
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַאף ֲאנַן נ ִַמי ָּתנֵינָא:
" ַה ַ ּק ׁש ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמ ָּטה  -לֹא יְ נַ ְענְ עוֹ ְ ּביָ דוֹ .
ֲא ָבל ְמנַ ְענְ עוֹ ְ ּבגוּפוֹ .
ֲא ָבל ִאם ָהיָ ה ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָמה ,אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָע ָליו ַ ּכר אוֹ ָס ִדין ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ְ -מנַ ְענְ עוֹ ְ ּביָ דוֹ " )שבת קמא,א(.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ו ַּמאן ַּת ּנָא דְּ ָפלֵ יג ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל?
ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ֲע ִק ָיבא.
דְּ כִ י ֲא ָתא ַרב ִד ִימי ָא ַמר ז ְֵע ִירי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
יבא לְ ָמקוֹ ם ֶא ָחד ,ו ָּמצָ א ֲח ָריוֹ ת ׁ ֶשל דֶּ ֶקל ׁ ֶש ְ ּג ָדרוּם לְ ׁשוּם ֵעצִ ים.
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהלַ ְך ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ֲע ִק ָ
וְ ָא ַמר לָ ֶהם לְ ַתלְ ִמ ָידיו :צְ א ּו וְ ַח ׁ ּ ְשב ּוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ֵּנ ׁ ֵשב ֲעלֵ ֶיהן לְ ָמ ָחר.
וְ לָ א י ַָד ֲענָא ִאי ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲהוָ הִ ,אי ֵ ּבית ָה ֵא ֶבל ֲהוָ ה.
ִמדְּ ָק ָא ַמרִ " :אי ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲהוָ הִ ,אי ֵ ּבית ָה ֵא ֶבל ֲהוָ ה",
דַּ וְ ָקא ֵ ּבית ָה ֵא ֶבל אוֹ ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה דִּ ְט ִר ִידי,
ֲא ָבל ָהכָ אָ :ק ׁ ַשר – ִאין,
לֹא ָק ׁ ַשר  -לֹא.
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חריות .ענפים קשים כעץ
משהוקשו שדראות של לולבין
ונפלו עלין שלהן קרי להן
חריות:
שגדרן .כל )לקיטת( ]קציצת[
תמרים קרי גדירה:
צריך לקשר .לקשרם יחד
מבעוד יום להוכיח שלישיבה
עומדים ואם לא קשרם יחד
אסור לטלטלן למחר דלא הוי
יחוד במחשבה:
ורב אסי אמר ישב .עליהן
מבעוד יום:
ואע''פ שלא חישב .עליהן לישב
למחר גלי דעתיה דלישיבה
קיימי:
פקורין .פשתן סרוק שנותנין על
המכה:
בציפא .צמר מנופץ הניתן על
המכה:
בזמן שצבען בשמן .גלי דעתיה
דלמכה קיימי להניחן עליה
בשבת דלאו לרפואה נינהו אלא
שלא ישרטו מלבושיו את מכתו
והוה ליה כמלבוש דעלמא אבל
לא צבען בשמן דלאו מלבוש
נינהו הוה ליה משאוי ואין
יוצאין בו לר''ה:
ואם יצא בהן כו' .היינו כרב
אסי דאמר ישב אע''פ שלא קשר
ולא חישב:
אף אנן נמי תנינא .כרב אסי:
קש .סתמיה לטינא קאי ללבנים
או להסקה ומוקצה הוא ואם
היה נתון על המטה ולא לשכב
עליו ובא בשבת לשכב עליו
ולשוטחו
לנענעו
והוצרך
לשכיבה שלא יהא צבור וקשה:
לא ינענעו בידו .שאסור
לטלטלו:
אבל מנענעו בגופו .כלאחר יד:
או שהיה עליו כר או סדין.
ששכב עליו מבעוד יום ואע''פ
שלא יחדו לכך ולא חישב עליו
דהיינו כרב אסי:
ומאן תנא .דלעיל דאמר צריך
לקשור ופליג אדרבן שמעון:
ולא ידענא .זעירי קאמר לה:
דטרידי .ולא יכלו לקשור
מבעוד יום והתם הוא דשרי
בלא קישור אבל בעלמא לא:
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ַמכְ נִיס ָא ָדם ְמלֹא קו ּ ָּפתוֹ ָע ָפר ,וְ עוֹ ֶׂשה ָ ּב ּה ָּכל צָ ְרכּ וֹ .
דָּ ַר ׁש ָמר זו ְּט ָרא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָמר זו ְּט ָרא ַר ָ ּבה:
וְ הוּא ׁ ֶש ּי ִֵחד לוֹ ֶק ֶרן זָ וִ ית.
ָא ְמר ּו ַר ָ ּבנַ ן ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְּכ ַמאן?
ּ
ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַג ְמלִ ֵיאל.
דְּ ִאי ְּכ ַר ָ ּבנַן ָ -ה ָא ְמ ִרי ָ ּב ֵעינַן ַמ ֲע ֶׂשה.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנַן,
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן דְּ ָב ֵעינַן ַמ ֲע ֶׂשה ֶא ָּלא ִמידֵּ י דְּ ַבר ֲע ִב ָידא ֵ ּב ּיה ַמ ֲע ֶׂשה,
ֲא ָבל ִמידֵּ י דְּ לָ א ַ ּבר ִמ ַיע ְב ָדא ֵ ּב ּיה ַמ ֲע ֶׂשה  -לֹא.
ֵימא ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
נ ָ
" ַ ּבכּ ל ָח ִפין ֶאת ַה ֵ ּכ ִלים ,חוּץ ִמ ְ ּכ ֵלי ֶכ ֶסף ְ ּב ַג ְר ְּתקוֹ ן".
ָהא נ ֶֶתר וָ חוֹ ל – מו ָּּתר.
וְ ָה ַת ְניָא:
"נֶ ֶתר וָ חוֹ ל ָ -אסוּר"!
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ָמר ָס ַבר ּ ָ -ב ֵעינַן ַמ ֲע ֶׂשה.
ו ָּמר ָס ַבר  -לָ א ָ ּב ֵעינַן ַמ ֲע ֶׂשה.
לֹא ,דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ָ ּב ֵעינַן ַמ ֲע ֶׂשה,
וְ לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ָהא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
" ָהא ַ -ר ִ ּבי יְהו ָּדה" דְּ ָא ַמר :דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ָ -אסוּר,
" ָהא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן" דְּ ָא ַמר :דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין  -מו ָּּתר.

נ,ב

ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָתא לְ ָהא דְּ ׁ ָש ֵרי ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
ש ָערוֹ ".
" ֲא ָבל לֹא יָ חוֹ ף ָ ּב ֶהם ְ ׂ
וְ ִאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִמ ׁ ְש ָרא ָק ׁ ָש ֵרי!
דִּ ְתנַן:
ּ
"נָ זִ יר חוֹ ֵפף ו ְּמ ַפ ְס ֵפסֲ ,א ָבל לֹא סוֹ ֵרק" )נזיר מב,א(!
ֶא ָּלאָ ,הא וְ ָהא ַ -ר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא ,ו ְּת ֵרי ַּת ּנ ֵָאי ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַהאי ַּת ּנָא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָס ַברּ ָ :ג ֵריר,
וְ ַהאי ַּת ּנָא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָס ַבר :לָ א ָ ּג ֵריר.
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָתא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
" ֲא ָבל ּ ָפנָ יו יָ ָדיו וְ ַר ְג ָליו – מו ָּּתר".
ָהא ְמ ַע ַ ּבר ֵׂש ָיער!
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאּ ְ :ב ָק ָטן.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאּ ְ :ב ִא ׁ ּ ָשה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאּ ְ :ב ָס ִריס.

רש"י
מכניס מלא קופתו עפר .לכסות בו
צואה ורוק ומערה העפר בביתו
לארץ ונוטלו תמיד לכל צרכיו:
והוא שייחד לו קרן זוית .דהוי
כמוכן ועומד לכך אבל נתנו באמצע
ביתו למדרס רגלים הרי הוא בטל
לגבי קרקעית הבית ומוקצה
ואסור:
כרבן שמעון .דשרי במחשבה
בעלמא שאין מעשה מוכיח שעומד
לעשות צרכיו:
דבר מעביד מעשה .שבן מעשה הוא
שיכול לעשות בו מעשה הוכחה:
לימא כתנאי .הא דרב יהודה במידי
דלאו בר מעשה:
חפין .משפשפין את הכלים בשבת
לצחצחן:
חוץ מכלי כסף בגרתקון .כמין עפר
שגדל בחביות של יין וקורין לו
אלו''ם }צָ ריף )אלום .מלח גבישי
המורכב בעיקר מגפרת האשלגן
ומגפרת החמרן ,ובימי -הביניים
היו משתמשים בו שימושים
רבים({ והוא עיקר תקון כלי כסף
וגורר אותו שהכסף רך והוא ממחק
שהוא אב מלאכה:
אבל נתר וחול מותר .דלא גריר ליה
לכסף:
מאי לאו .הא דתניא אסור לאו
משום דגריר ליה אלא משום
מוקצה קאסר ליה ותנא דשרי כגון
שהכניס מלא קופתו לכך ועירה על
גבי קרקע ומאן דאסר קסבר בעינן
מעשה וזה לא יכול:
לא דכולי עלמא .במידי דלאו בר
מעשה לא בעינן מעשה דאית להו
הא דרב יהודה וטעמא מאן דאסר
דזימנין דגריר ואף על גב דלא
מיכוין לגרור אסור כרבי יהודה
דאמר דבר שאין מתכוין אסור
ומאן דשרי כר''ש ומיהו גרתקון
אסור דודאי גריר ומודה ר''ש
בפסיק רישיה ולא ימות:
לא יחוף בהן .בנתר וחול שערו
בשבת מפני שמשירו:
נזיר .בחול ככל אדם בשבת:
חופף .שערו בנתר וחול:
ומפספס .מנפץ שערו דכיון דאינו
מתכוין מותר ועל כרחיך ר''ש קא
אמר לה אלמא נתר וחול זימנין
דאינו משיר ולא דמי לפסיק רישיה
ולא ימות:
אבל לא סורק .במסרק דודאי
משיר:
אלא הא והא .הנך תרתי מתני'
דלעיל דפליגי בנתר וחול ר' יהודה
ומאן דאסר סבר זימנין דגריר ור'
יהודה האמר דבר שאין מתכוין
אסור ומאן דשרי סבר לא גריר כלל
ואין כאן משום ממחק:
במאי אוקימתא כר' יהודה ה''ג.
ול''ג להא דתניא אסור דהא
תרוייהו כר' יהודה אוקימנא להו
ועוד הך סיפא דפריך אבל פניו ידיו
ורגליו מותר לאו סיפא דההיא
דתניא אסור הוא אלא סיפא
דההיא דתניא מותר דהכי תני בה
לא יחוף בהן שערו אבל פניו ידיו
ורגליו מותר והא מלתא גבי הך
דתני מותר פריכנא ליה לעיל:
בקטן אשה וסריס .דלית להו זקן:

מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ֲע ַפר לְ ֵבינ ְָתא – ׁ ָש ֵרי.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
כּ ו ְּס ּ ָפא דְּ י ְַס ִמין – ׁ ָש ֵרי.
ָא ַמר ָר ָבא:
ֲע ַפר ּ ִפלְ ּ ְפלֵ י ָ ׁ -ש ֵרי.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְ ּב ָר ָדא – ׁ ָש ֵרי.
ַמאי " ְ ּב ָר ָדא"?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִּתילְ ָּתא ָא ָהלָ א ,וְ ִתילְ ָּתא ָא ָסא ,וְ ִתילְ ָּתא ִסיגְ לֵ י.
ָא ַמר ַרב נְ ֶח ְמיָה ַ ּבר יוֹ ֵסף:
ָּכל ֵהיכָ א דְּ לֵ ָּיכא רו ָ ּּבא ָא ָהלָ א ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
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רש"י
עפר לבינתא .כתישת לבינה:
שרי .לחוף פניו ואפי' מי שיש לו
זקן:
פסולת
דיסמין.
כוספא
שומשמין:
עפר פילפלי .שחיקת פלפלין:
ברדא שרי .לרחוץ פניו:
אהלא .שורש עשב ששמו אהל:
אסא .הדס:
סגלי .עשב שקורין ויאו''ל
סיגלית
סגל,
}ויאול''א:
)פרח({ ויש בו שלשה עלין:
כל היכא דליכא רובא אהלא
שפיר דמי .ואפי' הוי טפי
מתלתא אהלא ופליג אדרב יוסף
דרב יוסף תלתא אהלא דווקא
קאמר שהאהל עשוי ללבן
ולצחצח כבורית ומשיר שיער:

20

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .209נ ,ב
ֵיה ֵמ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ָ ּבע ּו ִמי ּנ ּ
ַמה ּו לִ ְפצוֹ ַע זֵ ִיתים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לְ ה ּו:
וְ כִ י ְ ּבחוֹ ל ִמי ִה ִּתירוּ?
ָק ָס ַברֶ :ה ְפ ֵסד אוֹ כָ לִ ין.
לֵ ָימא ּ ְפלִ יגָ א דִּ ׁ ְשמו ֵּאל?
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
עוֹ ֶׂשה ָא ָדם ָּכל צוֹ ְרכּ וֹ ְ ּב ַפת!
ּ ַפת לָ א ְמ ִא ָיסא,
ָהנֵי – ְמ ִא ִיסי.
ַא ֵמ ָימר ּו ַמר זו ְּט ָרא וְ ַרב ַא ׁ ִשי ֲהו ּו י ְָת ִביַ ,א ְיית ּו לְ ַק ַּמיְיה ּו ְ ּב ָר ָדא.
ַא ֵמ ָימר וְ ַרב ַא ׁ ִשי ָ -מ ׁש ּו,
ָמר זו ְּט ָרא  -לֹא ְמ ׁ ָשא.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :לָ א ָס ַבר לָ ּה ָמר לְ ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתּ ְ :ב ָר ָדא ׁ ָש ֵרי?!
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ָמ ְרדְּ כַ י:
ֵיה דְּ ָמר,דַּ ֲא ִפילּ ּו ַ ּבחוֹ ל נ ִַמי לָ א ְס ִב ָירא לֵ ּיה.
ַ ּבר ִמי ּנ ּ
ָס ַבר לָ ּה ִּכי ָהא דְּ ַת ְניָא:
שרוֹ ִ ּב ׁ ְש ִביל ַצ ֲערוֹ ,
" ְמ ָג ֵרר ָא ָדם ִ ּג ְל ֵדי צוֹ ָאה וְ ִג ְל ֵדי ַמ ָ ּכה ׁ ֶש ַעל ְ ּב ָ ׂ
ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל ְליַ ּפוֹ ת – ָאסוּר".
וְ ִאינְה ּו ְּכ ַמאן ַס ְברו ָּּה?
ִּכי ָהא דְּ ַת ְניָא:
"רוֹ ֵחץ ָא ָדם ּ ָפנָ יו יָ ָדיו וְ ַר ְג ָליו ְ ּב ָכל יוֹ ם ִ ּב ׁ ְש ִביל קוֹ נוֹ ,
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :כּ ל ּ ָפ ַעל ה' לַ ּ ַמ ֲענֵ הוּ" )משלי טז ,ד(".

רש"י
בליצי''א
זיתים.
לפצוע
}בליציי''ר :לחבוט ,לטפח{
בלע''ז על הסלע למתק
מרירותו:
כל צורכו .בין תשמיש בין לפרר
אותה ולמחתה בתבשיל רותח:
משום ליפות את עצמו אסור.
משום לא ילבש גבר שמלת אשה
)דברים כב(:
בשביל קונהו .לכבוד קונהו
דכתיב )בראשית ט( כי בצלם
אלהים עשה וגו' ועוד דהרואה
בריות נאות אומר ברוך שככה
לו בעולמו:
כל פעל ה' למענהו .הכל ברא
לכבודו:
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טוֹמנִ ין"
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" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
קו ּ ָּפהַ ,מ ָּט ּה ַעל ִצדָּ ּה ,וְ נוֹ ֵטלֶ ׁ ,ש ָּמא יִ ּטוֹ ל ]וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ַה ֲחזִ יר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר"[.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
ַהכּ ל מוֹ ִדיםֶ ׁ ,ש ִאם נ ְִת ַקלְ ְקלָ ה ַה ּגו ָּּמא ֶ ׁ -ש ָאסוּר לְ ַה ֲחזִ יר.
ְּתנַן:
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ לֹא נִ ְת ַקלְ ְקלָ ה ַה ּגו ָּּמא ַ ׁ -ש ּ ִפיר ָקא ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן.
ֶא ָּלא ,לָ או ַאף ַעל ּ ִפי דְּ נִ ְת ַקלְ ְקלָ ה ַה ּגו ָּּמא!
לֹא ,לְ עוֹ לָ ם דְּ לֹא נִ ְת ַקלְ ְקלָ ה,
וְ ָהכָ א ְ ּבחוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י.
ָמר ָס ַבר :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא נ ְִת ַקלְ ְקלָ ה ַה ּגו ָּּמא,
ו ָּמר ָס ַברֵ :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ַהאי ְסלִ יקו ְּס ָּתא:
דַּ ָ ּצ ּהְ ׁ ,שלַ ָפ ּה ,וַ ֲה ַדר דַּ ָ ּצ ּה – ׁ ַש ְריָא.
וְ ִאי לָ או – ֲא ִסיר.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַהאי ַס ִּכינָא דְּ ֵבינִי או ְּר ֵ ּבי:
דַּ ָ ּצ ּהְ ׁ ,שלַ ָפ ּה ,וַ ֲה ַדר דַּ ָ ּצ ּה – ׁ ָש ֵרי.
וְ ִאי לָ או – ֲא ִסיר.
ָמר זו ְּט ָרא וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְ ּבגוֹ ְר ִד ָיתא דְּ ָקנֵי ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ָמ ְרדְּ כַ י לְ ָר ָבא:
ְמ ִתיב ַרב ְק ִטינָ א ְּתיו ְּב ָּתא:
" ַה ּטוֹ ֵמן ֶל ֶפת ו ְּצנוֹ נוֹ ת ַּת ַחת ַה ֶ ּג ֶפן,
ִאם ָהיָ ה ִמ ְק ָצת ָע ָליו ְמגו ִ ּּלים ֵ -אינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש
נא,א לֹא ִמ ׁ ּשוּם ִ ּכ ְל ַאיִ ם,
יעית.
וְ לֹא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ִב ִ
שר.
וְ לֹא ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֲע ֵ ׂ
יט ִלין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת" )כלאים א,ט(!
וְ נִ ָּ
ְּתיו ְּב ָּתא.
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רש"י
שאם נתקלקלה הגומא .שנפלו
הגיזין למקום מושב הקדרה:
שאסור להחזיר .לפי שמזיז
הגיזין לכאן ולכאן:
שפיר קאמרי רבנן .ומאי טעמא
דר' אלעזר:
חוששין .אי שרית ליה ליטול
לכתחילה בקופה זקופה פעמים
שנתקלקלה ואתי נמי להחזירה
הלכך תקון ליה רבנן להטות
קופה על צדה:
סליקוסתא .עשב שהוא נאה
למראה ולהריח וממלאין כד
עפר לח ותוחבין אותו לתוכו
ונותנו לפני שרים וכשהוא רוצה
נוטלו ומריח בו ומחזירו
למקומו ואי מבעוד יום דצה
לתוך העפר ושלפה והדר דצה
שפיר דמי ליטלה למחר
ולהחזירה שהרי הורחב מקום
מושבה והוחלק מבעוד יום
ואינו מזיז עפר:
סכינא דביני אורבי .שנועצין
סכין בין שורות הלבנים שבבנין
להשתמר:
בגורדיתא דקני .קנים הדקלים
שיוצאין הרבה בגזע אחד
ותכופין זה בזה שפיר דמי לנעוץ
בתוכן סכין לשמרו ואין חוששין
שמא יגרור הקליפה וחייב
משום מוחק:
מתיב רב קטינא תיובתא .להנך
רבנן דאמרי דאי לא דצה ושלפה
אסור:
הטומן לפת .להשתמר בקרקע
שכן דרכו הא דנקט מקצת עליו
מגולין משום ניטלין בשבת נקט
לה ולאו משום מידי אחריני
דאי אין מקצת עליו מגולין אין
לו במה לאוחזה אא''כ מזיז
העפר בידים:
לא משום כלאים .דאין זו
שתילה:
ולא משום מעשר .דנימא בטלה
לה אגב קרקע והרי הוא
כלוקטה מתחלה ויהא צריך
לעשר על הנוסף שמא ניתוסף:
שאוחזה
בשבת.
וניטלין
במקצת עליה המגולין ולא חייש
אם העפר ניזוז מאליו וה''ה
לסליקוסתא:
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ִמ ְׁשנָה

לֹא ִ ּכ ָּסה ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם  -לֹא יְ ַכ ֶּסנּ ּו ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך.
ִ ּכ ָּסה ּו וְ נִ ְת ַ ּג ָ ּלה  -מו ָּּתר ְל ַכ ּסוֹ תוֹ ,
יתוֹ ן וְ נוֹ ֵתן ְל ַת ַחת ַה ַ ּכר אוֹ ַּת ַחת ַה ֶ ּכ ֶסת.
ּו ְמ ַמ ֵ ּלא ַה ִ ּק ּ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
מו ָּּתר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵן.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ָּתנֵינָא:
" ְמ ַמ ֵ ּלא ָא ָדם ִקיתוֹ ן וְ נוֹ ֵתן ַּת ַחת ַה ַ ּכר אוֹ ַּת ַחת ַה ֶ ּכ ֶסת"!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
טו ָּבא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן,
ִיתיןֲ ,הוָ ה ָא ִמינָא ָהנֵי ִמ ֵּילי דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין דַּ ְרכּ וֹ לְ ַה ְט ִמין.
דְּ ִאי ִמ ַּמ ְתנ ִ
ֲא ָבל דָּ ָבר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ לְ ַה ְט ִמין – לֹא.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי:5
ָאסוּר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵן.
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ִה ִּתיר ְל ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּ וֹ נֵ ן"!
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
יש ְמ ֵע ּיה ֵמ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ָהא ִמ ַ ּק ֵּמ ּיה דְּ לִ ׁ ַ
יש ְמ ֵע ּיה.
ָהא לְ ָב ַתר דְּ לִ ׁ ַ
ִּכי ָהא דְּ יָ ֵתיב ַר ִ ּבי וְ ָא ַמר:
ָאסוּר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵן.
ָא ַמר לְ ָפנָיו ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיַ :א ָ ּבא ִה ִּתיר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵן.
ָא ַמרְּ :כ ָבר הוֹ ָרה זָ ֵקן.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
בּ ֹא ו ְּר ֵאה ַּכ ָּמה ְמ ַח ְ ּב ִבין זֶ ה ֶאת זֶ ה.
ׁ ֶש ִאילּ ּו ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַק ּיָיםָ ,היָ ה ָּכפוּף וְ יוֹ ׁ ֵשב לִ ְפנֵי ַר ִ ּבי,
דְּ ָהא ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי דִּ ְמ ַמ ֵּלא ְמקוֹ ם ֲאבוֹ ָתיו ֲהוָ הָּ ,כפוּף וְ יוֹ ׁ ֵשב לִ ְפנֵי ַר ִ ּבי.
וְ ָק ָא ַמרּ ְ " :כ ָבר הוֹ ָרה זָ ֵקן".

5

מסורת הש"ס ,כתב"י ,וכך נראה מהמשך הסוגיה.

רש"י
מתני'
לא יכסנו משתחשך .הא
פרישנא טעמא בפ''ב )דף לד(.
מפני מה אמרו אין טומנין בדבר
שאינו מוסיף הבל משחשיכה
גזירה שמא ירתיח:
ממלא הקיתון .של צונן:
ונותן לתוך הכר .שלא יחמו
בחום הקיץ והחמה כגון כר
וכסת של לבדין שאינו מחמם:
גמ'
מותר להטמין את הצונן .מפני
החמה שלא יחמו ולא גזרינן
אטו הטמנה כדי שיחמו:
אי ממתני' הוה אמינא הני
מילי .כגון מים צוננין שאין
דרכן להטמין תחת כר וכסת
לחממן שאין מתחממין בכך
הלכך ליכא למיגזר:
אבל דבר שדרכו להטמין.
לחמם כגון תבשיל אימא לא
יטמיננו מפני החמה:
התיר להטמין את הצונן .מפני
החום:
זקן .ר' יוסי:
ממלא מקום אבותיו .גדול
כאביו:
היה כפוף ויושב לפני רבי .מפני
כבוד הנשיאות ולא היה מורה
לפניו אע''פ שגדול הימנו:
כבר הורה זקן .גדלו ונשאו
עליו:
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ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן לְ ָדר ּו ַע ְבדֵּ ּיה:
ַא ְט ֵמין לִ י צוֹ נֵן,
ְיתי לִ י ַמ ּיָא דְּ ַא ִחים ַק ּ ֵפילָ א ַא ְר ָמ ָאה.
וְ ַאי ִּ
ׁ ָש ַמע ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ִא ְיק ּ ַפד.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאי ַט ְע ָמא ִא ְיק ּ ַפד?
ְּכ ַר ְ ּבוָ ֵות ּיה ָע ֵביד,
ֲח ָדא ְּכ ַרב,
וַ ֲח ָדא ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל.
ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
מו ָּּתר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵן.
ְּכ ַרב,
דְּ ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק ָא ַמר ַרב:
כּ ֹל ׁ ֶשהוּא נ ֱֶאכָ ל ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהוּא ַחיֵ ,אין בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּלֵ י גוֹ יִם,
וְ הוּא ָס ַבר:
ָא ָדם ָח ׁשוּב ׁ ָשאנֵי.
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רש"י
אטמין לי צונן .בשבת:
ואייתי לי מיא דאחים קפילא
ארמאה .שהחמן נחתום נכרי
ובחול ולאשמועינן דאין בהן
משום בשולי נכרים:
כרבוותיה .כרבותיו:
אדם חשוב שאני .שהרואה
אותו שהוא מיקל עומד ומיקל
יותר:
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוֵ " :אין טוֹ ְמנִ ין ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ִסיף ֶה ֶבל ִמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵש ָכה",
ִאם ָ ּבא ְלהוֹ ִסיף  -מוֹ ִסיף.
שה?
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
ֵ ּכ ַ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ
יח ֶאת ַה ְגלוֹ ְפ ָק ִרין,
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ְּס ִדינִ ין ו ַּמ ִ ּנ ַ
יח ֶאת ַה ְּס ִדינִ ין.
אוֹ נוֹ ֵטל ֶאת ַה ְ ּגלוֹ ְפ ָק ִרין ו ַּמ ִ ּנ ַ
יאל אוֹ ֵמר:
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יחם,
לֹא ָא ְסר ּו ֶא ָ ּלא אוֹ תוֹ ֵמ ַ
יחם  -מו ָּּתר.
יחם ְל ֵמ ַ
ֲא ָבל ּ ִפי ָ ּנה ִמ ֵּמ ַ
ָה ׁ ְש ָּתא ַא ּקוֹ ֵרי ָקא ַמ ֵ ּקיר לָ ּהַ ,א ְר ּתוֹ ֵחי ָקא ִמ ְיר ַּתח לָ ּה?!
יטל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
יסה ְ ּב ָד ָבר ַה ִ ּנ ָּ
ָט ַמן וְ ִכ ָּ
יטל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ֲ -ה ֵרי זֶ ה נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר.
יסה ְ ּב ָד ָבר ַה ִ ּנ ָּ
יטל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ ִכ ָּ
אוֹ ָט ַמן ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּ
יטל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
יסה ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּ
ָט ַמן וְ ִכ ָּ
יטל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת -
יסה ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּ
יטל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ ִכ ָּ
אוֹ ׁ ֶש ָּט ַמן ְ ּב ָד ָבר ַה ִ ּנ ָּ
ִאם ָהיָ ה ְמגו ֶ ּּלה ִמ ְק ָצתוֹ  -נוֹ ֵטל ּו ַמ ֲחזִ יר.
נא,ב וְ ִאם ָלאו ֵ ^ -אינוֹ נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
נְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּכזֶ ֶבל.
יחם ו ְּק ֵד ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְק ֵד ָרה,
יחם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵמ ַ
יחין ֵמ ַ
ַמ ִ ּנ ִ
יחם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְק ֵד ָרה.
יחםּ ,ו ֵמ ַ
ּו ְק ֵד ָרהַ 6על ַ ּג ֵ ּבי ֵמ ַ
יה ְ ּב ָב ֵצק,
וְ ָטח ֶאת ּ ִפ ָ
וְ לֹא ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוֶּ ,א ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְמ ׁשו ָּּמ ִרים.
ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין טוֹ ְמנִ ין ֶאת ַה ַח ִּמין ָ ּכ ְך ֵאין טוֹ ְמנִ ין ֶאת ַהצּ וֹ נֵ ן.
ַר ִ ּבי ִה ִּתיר ְל ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּ וֹ נֵ ן.
ימיו.
וְ ֵאין ְמ ַר ְּז ִקין לֹא ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶלג וְ לֹא ֶאת ַה ָ ּב ָרד ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָ ּיזוּב ּו ֵמ ָ
ֲא ָבל נוֹ ֵתן הוּא ְלתוֹ ְך ַהכּ וֹ ס אוֹ ְלתוֹ ְך ַה ְ ּק ָע ָרה ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש".
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הגהת רשי ע"פ התוספתא .ר"ח ,רי"ף ורא"ש .ועוד.

רש"י
אין טומנין את החמין משחשיכה
ואפילו בדבר שאינו מוסיף הבל.
וכדאמרן שמא ימצא קדרתו צוננת
כשירצה להטמינה וירתיחנה בשבת
אבל אם בא להוסיף כיסוי על כיסוי
משחשיכה מוסיף:
גלופקרא .קו''ט }שמלה ,כותונת
)הבגד העיקרי של גבר ואשה בימי -
הביניים({ ויש בו הבל יותר מן
הסדינין ונוטל את הגלופקרא בימות
החמה אם ירא שמא יקדיח תבשילו
מחמת רוב כיסוי:
וכן היה רשב''ג .מיקל קולא אחריתי
בהטמנה:
לא אסרו .להטמין משחשיכה אלא
במיחם שהוחמו בו דהתם הוא דאיכא
למיגזר שמא ירתיח :אבל מפנה הוא
ממיחם למיחם אחר ומטמין זהו לשון
התוספתא והיינו נמי פינהו ממיחם
למיחם מותר דהשתא ליכא למיגזר
שמא ירתיח דהשתא אקורי קא מיקר
להו במתכוין ארתוחי מרתח להו
בתמיה:
טמן .הקדרה בדבר הניטל מה שנתן
סביבותיה הוי דבר מוכן .וכיסה .על
פיה נמי דבר המוכן כגון כלי:
או שטמן בדבר שאינו ניטל .וכיסה
בדבר הניטל:
הרי זה נוטל ומחזיר .דהואיל והכיסוי
ניטל מגלה הקדרה ואוחזה אבל טמן
וכיסה בדבר שאינו ניטל או אפי' טמן
בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל
אם אין מקצת פיה מגולה לא יטול
דאין לו במה יאחזנה ואם תאמר יפנה
סביבותיה הואיל ודבר הניטל הוא
ויאחזנה בדופניה ויטנה על צדה ויפול
הכיסוי כי ההיא דתנן לקמן )פרק נוטל
דף קמב (:האבן שעל פי החבית מטה
על צדה והיא נופלת ואם היתה בין
החביות מגביהה ומטה על צדה והיא
נופלת הא אוקימנא התם בשכח אבל
במניח נעשה בסיס לדבר האסור והיכא
דמגולה מקצתו אין זה טלטול שמצדדו
והכיסוי נופל מאליו:
הרי זה כזבל .דמוסיף הבלא ואין
טומנין בה אפילו מבעוד יום:
מיחם .של נחשת:
קדרה .משל חרס יש ספרים שכתוב
בהן אבל לא מיחם על גבי קדירה
ומפרשים טעמא מפני שהקדירה מרבה
חמימות ומוספת הבלא למיחם אבל
בתוספתא גרסינן ומיחם על גבי
קדירה:
וטח את פיה בבצק .הנילוש מבעו''י כל
הנך מניחין נמי בשבת:
ולא שיחמו .שיהא העליון צונן ונתנו
כדי שיחום מחומו של תחתון:
אלא שיהו משומרין .שהיו שניהן חמין
ונתנו על גביו של זה כדי שיהא חומו
משתמר בהן:
ואין מרזקין .כמו מרסקין משברין
לחתיכות דקות ברד גלצ''א } ֶק ַרח{
בלע''ז:
כדי שיזובו מימיו .משום דקא מוליד
בשבת ודמי למלאכה שבורא המים
האלו:
אבל נותן לתוך הכוס .של יין בימות
החמה כדי לצנן ואע''פ שנימוח מאליו
ואינו חושש:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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רש"י

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
 .214נא ,ב
ִמ ְׁשנָה
ַ ּב ֶּמה ְ ּב ֵה ָמה יוֹ ְצ ָאה ו ַּב ָּמה ֵאינָ ה יוֹ ְצ ָאה?
ּ
ּ
אקה ּ ְ -ב ֲח ָטם ,וְ לו ְּבדְּ ִקים ּ ְ -ב ְפרו ְּמ ִ ּב ָיא ,וְ סוּס ּ ְ -ב ׁ ּ ֵשיר.
יוֹ ֵצא ַה ָ ּג ָמל ּ ְ -ב ַא ְפ ָסר ,וְ נָ ָ
ָ ּכל ַ ּב ֲע ֵלי ַה ׁ ּ ֵשיר  -יוֹ ְצ ִאים ְ ּב ׁ ּ ֵשיר ,וְ נִ ְמ ׁ ָש ִכין ְ ּב ׁ ּ ֵשיר.
יהן ,וְ טוֹ ְב ָלן ִ ּב ְמקוֹ ָמן.
ּו ַמ ִּזין ֲע ֵל ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
אקה ְ ּב ֲח ָטם"?
ַמאי "נָ ָ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה:
ָאק ָתא ִחי ַ ּו ְר ֵּתי ִ ּבזְ ָמ ָמא דְּ ַפ ְרזְ לָ א.
נ ָ
"וְ לו ְּבדְּ ִקים ְ ּב ּ ְפרו ְּמ ִ ּב ָ ּיא"?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ֲח ָמ ָרא לו ָּבא ְ ּב ַפ ֵ ּגי דְּ ַפ ְרזְ לָ א.
לֵ וִ י ׁ ְש ַדר זוּזֵ י לְ ֵבי חוֹ זַ אי לְ ִמיזְ ַ ּבן לֵ ּיה ֲח ָמ ָרא לו ָּבא.
צָ ר ּו ׁ ְש ַדר ּו לֵ ּיה ַׂש ֲע ֵרי ,לְ ֵמ ַימר :דְּ נִיגְ ֵרי דַּ ֲח ָמ ָרא ַׂ -ש ֲע ֵרי.

מתני'
במה בהמה יוצאה כו' .לפי
שהאדם מצווה על שביתת
בהמתו בשבת ומידי דמינטרא
ביה בהמה הוי תכשיט ואורחא
ולא הוי משוי ומידי דלא
מינטרא ביה הוי משוי:
קבישטר''א
אפסר.
}קיבישטר''א :אפסר )חלק
מהרתמה ,שבו מושכים את
הבהמה או את הסוס
בצווארם({ :
נאקה .דרומי''ל }גמל חד -
דבשתי{ :
בחטם .מפרש בגמרא:
ולובדקים בפרומביא .מפרש
בגמ':
בשיר .כמו אצעדה סביב צוארו
וטבעת קבוע בה ומכניסין בו
רצועה או חבל ומושכין
הבהמה:
וכל בעלי השיר .כגון כלבים
ציידים וחיות קטנות שנותנין
שיר לצוארם לנוי:
יוצאין ונמשכין .מפרש בגמ':
ומזין עליהם במקומן .כמו שהם
בצואר הבהמה אם נטמאו:
וטובלן במקומן .מכניסין בהמה
למים להטביל את השיר:
גמ'
מאי נאקה .ומאי חטם:
חיורתי .שהיא קשה להשתמר
מפני שבורחת:
מוזי''ל
דפרזלא.
בזממא
}מודי''ל :זמם ,מחסום )לפי
כלב או שאר בעלי -חיים({
בלע''ז נוקב את חוטמו ומכניסו
בתוכו והוא כמין טבעת:
חמרא לובא .חמור הבא
ממדינת לוב כמו הכושים
והלובים דאסא בדברי הימים
)ב טז(:
בפגי דפרזלא .פריי' }פריי''ם:
רסן{ כעין שלנו פגי כמו זה קנה
חמור ובית פגי )ב''מ ד' ט(.
קיבציי''ל }קיבצינ''א :רתמת -
ראש{ בית ראשה ולחייה:
צרו שדרו ליה שערי .צרו
מעותיו ושלחו לו שעורים בצרור
מעותיו ולא רצו לקנות לו חמור
מפני שהוא רחוק מבבל מהלך
חצי שנה כדאמר בהגוזל )ב''ק
ד' קיב (:והשיאוהו עצה לקנות
חמור במקומו ויאכילנו שעורים
תמיד ונמצא חמורו טוב
ומשובח:
ניגרי דחמרא שערי .פסיעותיו
של חמור לפי שעורים שהוא
אוכל:
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 .215נא ,ב – נב ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמ ֲחלִ ִיפין לִ ְפנֵי ַר ִ ּביֶ ׁ :של זוֹ ָ ּבזוֹ ַ ,מה ּו?
שאוֹ י הוּא,
ָאקה ְ ּב ַא ְפ ָסר לֹא ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ָךֵּ ,כיוָ ן דְּ לָ א ִמינ ְְט ָרא ֵ ּב ּיה ַ -מ ּ ׂ
נ ָ
ָ
ִּכי ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ך ָ ּג ָמל ַ ּב ֲח ָטםַ ,מאי?
שאוֹ י הוּא,
ֵּכיוָ ן דְּ ַס ִ ּגי לֵ ּיה ְ ּב ַא ְפ ָסר ַמ ּ ׂ
שאוֹ י הוּא?
אוֹ דִּ ילְ ָמא נ ְִטירו ָּתא י ְֵת ְיר ָּתא לָ א ָא ְמ ִרי ַנן ַמ ּ ׂ
ָא ַמר לְ ָפנָיו ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ָּכ ְך ָא ַמר ַא ָ ּבאַ :א ְר ַ ּבע ְ ּב ֵהמוֹ ת יוֹ צְ אוֹ ת ָ ּב ַא ְפ ָסר,
ַה ּסוּס וְ ַה ּ ֶפ ֶרד וְ ַה ָ ּג ָמל וְ ַה ֲחמוֹ ר.
לְ ַמעו ֵּטי ַמאי ,לָ או לְ ַמעו ֵּטי ָ ּג ָמל ַ ּב ֲח ָטם.
ָאקה ְ ּב ַא ְפ ָסר.
לָ א ,לְ ַמעוֹ ֵטי נ ָ
ִיתא ָּתנָא:
ְ ּב ַמ ְתנ ָ
"לו ְּבדְּ ִקים וְ ָג ָמל יוֹ ְצ ִאים ָ ּב ַא ְפ ָסר".
ְּכ ַת ּנ ֵָאי.
" ֵאין ַח ָ ּיה יוֹ ְצ ָאה ַ ּב ּסו ַּגר,
ֲחנַ נְ יָ ה אוֹ ֵמר:
יוֹ ְצ ָאה ַ ּב ּסו ַּגר ,ו ְּב ָכל דָּ ָבר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵמר".
ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן?
ִאילֵ ָימא ְ ּב ַח ּיָה ְ ּגדוֹ לָ ה ִ -מי ַס ִ ּגי לָ ּה סוּגַ ר?
וְ ֶא ָּלא ְ ּב ַח ּיָה ְק ַט ּנָה ִ -מי לֹא ַס ִ ּגי לָ ּה סוּגַ ר?
ֶא ָּלא לָ אוָ :חתוּל ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו
שאוֹ י הוּא.
ַּת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברֵּ :כיוָ ן דְּ ַס ִ ּגי לָ ּה ְ ּב ִמ ְיתנָא ְ ּב ָעלְ ָמא ַ -מ ּ ׂ
שאוֹ י הוּא.
וַ ֲח ַנ ְניָה ָס ַברָּ :כל נ ְִטירו ָּתא יְ ֵת ְיר ָּתא  -לָ א ָא ְמ ִרינַן ַמ ּ ׂ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִח ּיָיא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ַּכ ֲחנַ ְניָה.
לֵ וִ י ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִח ָ ּייא וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ֲהו ּו ָק ָאזְ לֵ י ְ ּבאוֹ ְר ָחא.
ַק ַד ֵמ ּיה ֲח ָמ ָרא דְּ לֵ וִ י לַ ֲח ָמ ָרא דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א.
ֲחלַ ׁש דַּ ְע ֵּת ּיה דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א.
נב,א ָא ַמרֵ :א ָימא לֵ ּיה ִמ ְּיל ָתא ִּכי ֵהיכִ י ^דְּ ִא ּיתוֹ ַתב דַּ ְע ֵּת ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :חמוֹ ר ׁ ֶש ֲע ָס ָקיו ָר ִעים ְּכגוֹ ן זֶ הַ ,מה ּו לָ צֵ את ַ ּב ּ ְפרו ְּמ ִ ּב ּיָא ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הכִ י ָא ַמר ֲאבו ְּך ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ַּכ ֲחנַ ְניָה.

רש"י
מחליפין .שאילתם נאקה
באפסר וגמל בחטם מהו משוי
הוא ואסור:
לאו למעוטי גמל בחטם .והכי
קאמר ארבע בהמות הללו
משתמרים באפסר ואסורות
לצאת בחטם:
לא למעוטי נאקה באפסר.
דהואיל ולא מינטרא ביה
משאוי הוא אבל נטירותא
יתירתא כגון חטם לגמל לאו
משאוי הוא:
יוצאין באפסר .דלובדקי נמי
מינטרא ביה :ה''ג כתנאי אין
חיה יוצאה בסוגר:
כתנאי .נטירותא יתירתא אי
משוי הוא או לא:
בסוגר .קולא''ר }קולר )מילה
ארמית ,הקיימת גם בצרפתית,
ולכן חשבוה ללעז({ של חבל
כדמתרגמינן ויתנהו בסוגר
בקולרין )יחזקאל יט(:
בחיה גדולה .כגון דוב:
קטנה .כגון נמייה וחולדה:
חתול .לא בעי נטירותא אפילו
כחיה קטנה שאינו תאב לברוח
כל כך:
במיתנא .חבל קטן:
הלכה כחנניה .ונטירותא
יתירתא לאו משאוי הוא:
חלשא דעתיה דרבה בר רב
הונא .שהיה גדול וכסבור שעשה
מדעת:
דאיתותב דעתיה .להודיעו שלא
נתכוונתי:
בפרומביא .מי הוי נטירותא
יתירתא לגביה או לא:
הלכה כחנניא .ולא איכפת לן
אי הוי נטירותא יתירתא:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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ָּתנָא דְּ ֵבי ְמנַ ׁ ּ ִש ּיָא:
יה  -יוֹ ְצ ָאה ְ ּב ַא ְפ ָסר ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת".
" ֵעז ׁ ֶש ָח ַקק ָל ּה ֵ ּבין ַק ְרנֶ ָ
ָ ּב ֵעי ַרב יוֹ ֵסף:
ָּת ַחב לָ ּה ִ ּבזְ ָק ָנ ּה ַמהוּ?

ֵּכיוָ ן דְּ ִאי ְמנ ַַּתח לָ ּה ָּכ ֵאיב לָ ּה ,לֹא ָא ְתיָא לְ נ ַּתו ָּח ּה,
אוֹ דִּ ילְ ָמא זִ ְימנִין דְּ ָר ֵפי וְ נ ֵָפיל ,וְ ָא ֵתי לְ ַא ּתוֹ יֵי ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים?
ֵּתיק ּו.

27

רש"י
יוצאה באפסר .אם תחבו
בחקיקת קרן אבל בקשירה
בעלמא לא דילמא שלפא
מרישה מתוך שראשה דק והיא
ולכאן
לכאן
מתנתקת
כשמושכין אותה ואתי לאתויי
ארבע אמות ברשות הרבים:
תחב לה בזקנה .שקשר שער
זקנה כמין נקב ותחב האפסר
לתוכו:
מנתחא .מתנתקת וקופצת אנה
ואנה לברוח מידו:
כאיב לה .הזקן שנתלש השער
ומכאיבה:

28

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ְּתנַן ָה ָתם:
יה" )שבת נד,ב(.
ר
ק
ין
ב
ּ
ש
ׁ
ה
ּע
ו
צ
"וְ לֹא ִ ּב ְר ָ ֶ ֵ ַ ְ נֶ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ּ ְפלִ יגִ י ָ ּב ּה ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל;
ַחד ָא ַמרּ ֵ :בין לְ נוֹ י ֵ ּבין לְ ׁ ַש ֵּמר ָ -אסוּר.
וְ ַחד ָא ַמר :לְ נוֹ י ָ -אסוּר ,וּלְ ׁ ַש ֵּמר  -מו ָּּתר.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִּת ְס ַּת ּיֵים דִּ ׁ ְשמו ֵּאל הוּא דְּ ָא ַמר" :לְ נוֹ י ָ -אסוּר לְ ׁ ַש ֵּמר – מו ָּּתר".
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִח ָ ּייא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ַּכ ֲחנַ ְניָה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
ַאדְּ ַר ָ ּבהִּ ,ת ְס ַּת ֵ ּיים דִּ ׁ ְשמו ֵּאל הוּא דְּ ָא ַמרּ ֵ " :בין לְ נוֹ י ֵ ּבין לְ ׁ ַש ֵּמר – ָאסוּר".
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמ ֲחלִ ִיפין לִ ְפנֵי ַר ִ ּבי ׁ ֶשל זוֹ ָ ּבזוֹ ַ :מה ּו?
ָא ַמר לְ ָפנָיו ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיָּ ,כ ְך ָא ַמר ַא ָ ּבא:
ַא ְר ַ ּבע ְ ּב ֵהמוֹ ת יוֹ צְ אוֹ ת ָ ּב ַא ְפ ָסר:
ַה ּסוּס וְ ַה ּ ֶפ ֶרד וְ ַה ָ ּג ָמל וְ ַה ֲחמוֹ ר.
לָ או לְ ַמעוֹ ֵטי ָ ּג ָמל ַ ּב ֲח ָטם.
ְס ֵמי ָהא ִמ ַ ּק ֵּמי ָהא.
ו ַּמאי ָחזֵ ית דִּ ְמ ַס ֵּמית ָהא ִמ ַ ּק ֵּמי ָהא?
ְס ֵמי ָהא ִמ ַ ּק ֵּמי ָהא!
דְּ ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ׁ ְשמו ֵּאל הוּא דְּ ָא ַמר :לְ נוֹ י ָ -אסוּר ,לְ ׁ ַש ֵּמר  -מו ָּּתר.
דְּ ִא ְּת ַמר:
ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
ֵ ּבין לְ נוֹ י ֵ ּבין לְ ׁ ַש ֵּמר ָ -אסוּר.
וְ ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לְ נוֹ י – ָאסוּר ,לְ ׁ ַש ֵּמר  -מו ָּּתר.
ֵמ ִית ִיבי:
יה ְ ּבמוֹ ֵס ָרה – ְ ּכ ׁ ֵש ָרה".
" ְק ׁ ָש ָר ּה ְ ּב ָע ֶל ָ
שאוֹ י הוּאֲ " ,א ׁ ֶשר ל ֹא ָעלָ ה ָעלֶ ָיה עוֹ ל") 7במדבר יט ,ב( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא!
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךַ :מ ּ ְ ׂ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְ ּבמוֹ לִ יכָ ּה ֵמ ִעיר לְ ִעיר.
ָר ָבא ָא ַמר:
ׁ ָשאנֵי ּ ָפ ָרה דְּ ָד ֶמ ָיה י ְָק ִרין.
ָר ִבינָ א ָא ַמר:
ְ ּבמוֹ ֶר ֶדת.

 7דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אֲ ׁ ֶשר ל ֹא ָעלָ ה ָעלֶ יהָ עוֹל

רש"י
תנן התם .בסוף פרקין ולא פרה
ברצועה שבין קרניה:
לנוי .שצובעה וקולעה לנוי בין
קרניה כמין קליעה מקרן לקרן
ואינו אוחזה בה:
לשמר .שאוחזה בה:
אסור .דפרה מינטרא בלא
אחיזה אלא מוליכה לפניו
וקסבר נטירותא יתירתא משוי
הוא:
ולשמר מותר .קסבר נטירותא
יתירתא לאו משוי הוא:
ארבע בהמות .וקס''ד דהכי
קאמר באפסר יוצאו' ולא
בחטם אלמא נטירותא יתירתא
משוי הוא:
ומאי חזית .דמסמית הא
דשמואל מקמיה ההיא סמי
ההיא מקמי הא:
דאיתמר .בהדיא דשמואל הוא
דמחליפין
וההוא
דשרי
כדאוקימנא דלא למעוטינהו
מחטם אלא למעוטי נאקה
מאפסר דלא מינטרא ביה:
קשרה בעליה .לפרה אדומה:
במוסרה .אפסר:
במוליכה מעיר לעיר .וסתם
פרה פונה למקום מרבץ שלה
וצריך לאוחזה כשמוליכה לעיר
אחרת ולאו נטירותא יתירתא
הוא אלא אורחא היא:
שאני פרה .אדומה:
דדמיה יקרים .ובעי נטירותא
יתירתא משנולדה:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
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" ַה ּסוּס ְ ּב ׁ ּ ֵשיר.
] ָ ּכל ַ ּב ֲע ֵלי ַה ׁ ּ ֵשיר  -יוֹ ְצ ִאים ְ ּב ׁ ּ ֵשיר ,וְ נִ ְמ ׁ ָש ִכין ְ ּב ׁ ּ ֵשיר[.
ַמאי "יוֹ ְצ ִאין"?
ו ַּמאי "נִ ְמ ׁ ָש ִכין"?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
אוֹ יוֹ צְ ִאין ְּכרוּכִ ין ,אוֹ נ ְִמ ׁ ָשכִ ין.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
יוֹ צְ ִאין נ ְִמ ׁ ָשכִ ין ,וְ ֵאין יוֹ צְ ִאין ְּכרוּכִ ין.
ִיתא ָּתנָא:
ְ ּב ַמ ְתנ ָ
ְ
ימ ֵשך".
"יוֹ ְצ ִאין ְ ּכרו ִּכין ִל ָּ
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲחזֵ ינָא לָ ֶהן לְ ִעיגְ לֵ י דְּ ֵבי ַרב הוּנָ א יוֹ צְ ִאין ְ ּב ַא ְפ ְס ֵר ֶיהן ְּכרוּכִ ין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
מ ּולָ אוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ִ ּבי יוֹ צְ אוֹ ת ְ ּב ַא ְפ ְס ֵר ֶיהן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ הוּ:
ְּכרוּכִ ין אוֹ נ ְִמ ׁ ָשכִ ין?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
ּ
ִּכי ֲא ָתא ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַבר יְהו ָּדה ָא ַמר ַר ִבי ֲחנִ ינָ א:
מ ּולָ אוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ִ ּבי יוֹ צְ אוֹ ת ְ ּב ַא ְפ ְס ֵר ֶיהן ְּכרוּכִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ֲא ַמרו ָּה ַר ָ ּבנַ ן ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַא ִסי:
ָהא דְּ ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְ הו ָּדה לָ א צְ ִריכָ א,
ִמדְּ ַרב דִּ ִימי נ ְָפ ָקא.
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך :דְּ ַרב דִּ ִימי נ ְִמ ׁ ָשכִ ין ָק ָא ַמרִ ,מדְּ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל נ ְָפ ָקא.
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמ ֲחלִ ִיפין ָהי ּו לִ ְפנֵי ַר ִ ּבי ׁ ֶשל זוֹ ָ ּבזוֹ ַ ,מה ּו?
ָא ַמר לְ ָפנָיו ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיָּ ,כ ְך ָא ַמר ַא ָ ּבא:
ַא ְר ַ ּבע ְ ּב ֵהמוֹ ת יוֹ צְ אוֹ ת ָ ּב ַא ְפ ָסר,
ַה ּסוּס וְ ַה ּ ֶפ ֶרד וְ ַה ָ ּג ָמל וְ ַה ֲחמוֹ ר.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ַא ִסי:
ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ הוּ.
דְּ ִאי ִמדְּ ַרב יְהו ָּדה נָ ְפ ָקאֲ ,הוָ ה ָא ִמינָאָ :א ַמר לְ ָפנָיו וְ לֹא ִק ְ ּיבלָ ּה ִמי ֵּנ ּיה.
ָקא ַמ ׁ ְש ָמע לָ ן דְּ ַרב דִּ ִימי.
וְ ִאי דְּ ַרב דִּ ִימי ֲהוָ ה ָא ִמינָא ָהנֵי ִמ ֵּילי נ ְִמ ׁ ָשכִ יןֲ ,א ָבל ְּכרוּכִ ין לֹא.
ָקא ַמ ׁ ְש ָמע לָ ן דְּ ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה.
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רש"י
יוצאין כרוכין .הרצועה סביב
צוארן ואע''פ שאינו אוחזה לאו
משוי הוא דלנוי נמי אורחייהו
הוא נמשכין .שמושכה ברצועה
הקבועה בטבעת השיר:
יוצאין נמשכים .דנטירותא
אורחא הוא:
ואין יוצאין כרוכים .דלנוי לאו
אורחא הוא:
כרוכין לימשך .כרוכים בריוח
שיכול להכניס ידו בין הכרך
לצואר או יניח מעט מן החבל
שאם באת לברוח ימהר
ויאחזנה:
מולאות .פרדות:
דאי ס''ד דרב דימי נמשכין
לחוד קאמר .אבל כרוכין לא
ולא אתא לאשמעינן אלא
דמולאות משתמרות באפסר
ולא הוי משוי להו:
מדרב יהודה אמר שמואל
נפקא .דקס''ד דקיבלה רבי
מיניה דרבי ישמעאל ברבי יוסי:
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יהן ,וְ טוֹ ְב ָלן ִ ּב ְמקוֹ ָמן".
" ַמ ִּזין ֲע ֵל ֶ
לְ ֵמ ְימ ָרא דִּ ְבנֵי ַקבּ וֹ לֵ י טו ְּמ ָאה נִינְה ּו.
וְ ָה ְתנַן:
" ַט ַ ּב ַעת ָא ָדם ְ -ט ֵמ ָאה.
נב,ב וְ ַט ַ ּב ַעת ְ ּב ֵה ָמה ,וְ ֵ ּכ ִלים ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ְ ^ -טהוֹ רוֹ ת" )כלים יב,א(!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק נַ ּ ָפ ָחא:
ְ ּב ָב ִאין ִמנּוֹ י ָא ָדם לְ נוֹ י ְ ּב ֵה ָמה.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ְ
הוֹ ִאיל וְ ָא ָדם מוֹ ׁ ֵשך ָ ּב ֶהם ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמה.
ִמי לֹא ַּת ְניָא:
" ַמ ֵ ּקל ׁ ֶשל ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשל ַמ ֶּת ֶכת ְמ ַק ֵ ּבל טו ְּמ ָאה.
ַמה ַּט ַעם?
הוֹ ִאיל וְ ָא ָדם רוֹ ֶדה ָ ּב ֶהן".
ָהכָ א נ ִַמי ,הוֹ ִאיל וְ ָא ָדם מוֹ ׁ ֵש ְך ָ ּב ֶהן.

רש"י
טבעת אדם .שנותן באצבע לנוי:
טמאה .דתכשיט הוא וממדין
ילפינן דמנה בהן תכשיטין
אצעדה וצמיד וגו' ואכולהו קאי
תתחטאו אתם ושביכם )במדבר
לא(:
טבעת בהמה .כגון שיר:
טבעת כלים .כעין שעושין
בראש ידות הכלים:
ושאר כל הטבעות .כגון
העשויות לדלת:
טהורות .דלאו משום תכשיט
מיטמאו דאין תכשיט לכלי וכלי
נמי לא הוו אלא תכשיט כלי
ומיהו בעודן מחוברות לכלי
מיטמו עם הכלי דהוי יד לכלי
דכל המחובר לו הרי הוא
כמוהו:
בבאין מנוי אדם לנוי בהמה.
מתני' כגון שנעשה שיר זה
לתכשיט אדם ובעודו לאדם
נטמא ולאחר טומאתו נתנו
להטבילו
וצריך
לבהמה
מטומאתו ראשונה שלא יגע
בטהרות:
הואיל ואדם מושך בהן את
הבהמה .חשיב ליה כלי תשמיש
דאדם:
מקל של בהמה .שרודין בו את
הגמל או את הנאקה אי נמי
כעין שעושין להנהיג את הדוב:
של מתכת .דאילו של עץ פשוטי
כלי עץ לא מקבלי טומאה:
מאי טעם .הרי צורך בהמה:
רודה .מכה ומייסרה:
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"וְ טוֹ ְב ָלן ִ ּב ְמקוֹ ָמן".
וְ ָה ִא ָּיכא ֲחצִ יצָ ה!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ְ ּב ׁ ֶש ִר ְּיתכָ ן.
לֵ ָימא ַר ִ ּבי ַא ִמי ְּכ ַרב יוֹ ֵסף ְס ִב ָירא לֵ ּיה,
דְּ ִאי ְּכ ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ,דְּ ָא ַמר ְ ּב ָב ִאין ִמנּוֹ י ָא ָדם לְ נוֹ י ְ ּב ֵה ָמה,
ֵּכיוָ ן דְּ ִר ְּיתכָ ןֲ ,ע ַבד ְ ּבה ּו ַמ ֲע ֶׂשה ו ּ ָּפ ְר ָחה לָ ּה טו ְּמ ָאה ִמי ַּניְיה ּו!
דִּ ְתנַן:
" ָ ּכל ַה ֵ ּכ ִלים יוֹ ְר ִדין ִל ֵידי טו ְּמ ָא ָתן ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה,
שה" )כלים כה,ט(!
וְ ֵאין עוֹ ִלין ִמ ּטו ְּמ ָא ָתן ֶא ָ ּלא ְ ּב ׁ ִשי ּנוּי ַמ ֲע ֶ ׂ
ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,דְּ ָא ַמרַ :מ ֲע ֶׂשה לְ ַת ֵ ּקן לָ או ַמ ֲע ֶׂשה הוּא.
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמר:
שה ְל ַת ֵ ּקןֶ ,א ָ ּלא ְל ַק ְל ֵקל".
לֹא ָא ַמר ׁ ִשי ּנוּי ַמ ֲע ֶ ׂ
ִיתא ָּתנֵיּ ִ " :ב ְמחו ָ ּּל ִלין".
ְ ּב ַמ ְתנ ָ
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רש"י
והאיכא חציצה .שטבעת הקבוע
בשיר קבוע בו בחוזק ואין
המים נכנסין שם:
בשריתכן .הכה בפטיש עד
שנתפשט ונתרחק הנקב סביב
סביב:
כרב יוסף סבירא ליה .דאמר
כשהן של בהמה נמי מקבלי
טומאה הואיל ואדם מושך בהן
הלכך כי ריתכן לאחר טומאה
אכתי במילתייהו קיימי ולא
פרחה טומאתן דאכתי חזו
לבהמה:
דאי כרבי יצחק .דאמר לא
מקבל טומאה אלא בעודן לאדם
טומאה זו שקבלו בעודן לאדם
כיון דריתכן ושוב אין נאים
לאדם בטלי להו מתורת תכשיט
וטהרו מטומאתן:
יורדין לידי טומאתן במחשבה.
מאחר שחישב עליו שיניחנו
כמות שהוא עכשיו ולא יוסיף
תיקון אחר הוא גמר מלאכתן
ומקבל טומאה:
ואין עולין מטומאתן .מאחר
שחישב על העור לעשות שטיח
ירד לידי טומאה ואם חזר
וחישב עליו לרצועו' וסנדלים
לא בטל מתורת כלי ולא טהר
בכך עד שיתן בו אזמל דהוי
שינוי מעשה הא בשינוי מעשה
מיהא עולה מטומאתו:
לתקן .וזו היא תקונו לצורך
בהמה:
לאו מעשה הוא .לבטל מתורת
כלי:
במחוללין .מתחלה נעשו חלולין
רחבים שיש חלל בדביקתן שנתן
טבעת בתוך טבעת כמות שהוא
רחב:
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]" ַט ַ ּב ַעת ָא ָדם ְ -ט ֵמ ָאה.
וְ ַט ַ ּב ַעת ְ ּב ֵה ָמה ,וְ ֵ ּכ ִלים ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ְ -טהוֹ רוֹ ת" )כלים יב,א([.
יעזֶ ר:
" ׁ ָש ַאל ַּת ְל ִמיד ֶא ָחד ִמ ָ ּג ִליל ָה ֶע ְליוֹ ן ֶאת ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶשחוֹ ְל ִקין ֵ ּבין ַט ַ ּב ַעת ְל ַט ַ ּב ַעת.
ָא ַמר לוֹ ֶ ׁ :ש ָּמא לֹא ׁ ָש ַמ ְע ָּת ֶא ָ ּלא ְל ִענְ יַ ן ׁ ַש ָ ּבת".
דְּ ִאי לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה  -דָּ א וְ ָדא ֲח ָדא ִהיא.
ּו"לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה  -דָּ א וְ ָדא ַא ַחת ִהיא"?!
וְ ָה ְתנַן:
" ַט ַ ּב ַעת ָא ָדם – ְט ֵמ ָאה,
וְ ַט ַ ּב ַעת ְ ּב ֵה ָמה ,וְ ֵכ ִלים ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת"!
ִּכי ָק ָא ַמר לֵ ּיה ִאיה ּו נ ִַמי ,דְּ " ָא ָדם" ָק ָא ַמר לֵ ּיה.
ּו ְד ָא ָדם דָּ א וְ ָדא ַא ַחת ִהיא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
ּ
" ַט ַ ּב ַעת ׁ ֶש ִה ְת ִקינָ ה ַל ְחגוֹ ר ָ ּב ּה ָמ ְתנָ יוּ ,ו ְל ַק ׁ ּ ֵשר ָ ּב ּה ֵ ּבין ְ ּכ ֵת ָפיו ְטהוֹ ָרה,
וְ לֹא ָא ְמר ּו ְט ֵמ ָאה ֶא ָ ּלא ׁ ֶשל ֶא ְצ ַ ּבע ִ ּב ְל ַבד"!
ִּכי ָק ָא ַמר לֵ ּיה ִאיהוּ ,נ ִַמי ,דְּ ֶא ְצ ַ ּבע ָק ָא ַמר לֵ ּיה.
ּו ְד ֶאצְ ַ ּבע דָּ א וְ ָדא ַא ַחת ִהיא?!
וְ ָה ְתנַן:
" ַט ַ ּב ַעת ׁ ֶשל ַמ ֶּת ֶכת וְ חוֹ ָת ָמ ּה ׁ ֶשל ַא ְלמוֹ ג – ְט ֵמ ָאה.
ׁ ֶשל ַא ְלמוֹ ג וְ חוֹ ָת ָמ ּה ׁ ֶשל ַמ ֶּת ֶכת ְ -טהוֹ ָרה" )כלים יג,ו(!
ִּכי ָק ָא ַמר לֵ ּיה ִאיה ּו נ ִַמי,
כּ ו ָּּל ּה ׁ ֶשל ַמ ֶּתכֶ ת ָק ָא ַמר לֵ ּיה.

רש"י
שחולקין .יש חילוק בהלכותיהן
ואיני יודע מהו חילוקן:
אלא לענין שבת .לענין הוצאת
שבת יש חילוק בין יש עליה
חותם לשאין עליה חותם
כדאמר לקמן בפ' במה אשה )דף
נט:(.
דא ודא אחת היא .כל טבעות
דין אחד להן:
שהתקינה לחגור בה מתניו.
שקבעה בראש רצועה ועשאה
כמין בוקלא }אבזם{ שעושין
לסרגין של סוסין:
ולקשור בה בין כתפיו .בתי
בראצייר''א
זרועותיו
}ריברציי''ר :להפשיל את
השרוולים{ :
טהורה .דהדר הויא לה כטבעת
כלים ולא דמיא לאדם מושך
בהם שאינו משתמש בה כלום
אלא מונחת ועומדת לרצועה
ומיהו עם הרצועה מקבלת
טומאה אבל אם היה נוטלה
ומחזירה אינה מקבלת טומאה
לעצמה:
כי קאמר ליה איהו נמי .דא ודא
אחת היא:
דאצבע קאמר ליה .ולענין שבת
יש חילוק:
אלמוג .עצי אלמוגים והוא
נאה:
טמאה .דבתר טבעת אזלינן
ופשוטי כלי מתכות טמאים:
היא של אלמוג טהורה .דפשוטי
כלי עץ הוא:
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"וְ עוֹ ד ׁ ָש ַאלָ ׁ :ש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶשחוֹ ְל ִקין ֵ ּבין ַמ ַחט ְל ַמ ַחט.
יהֶ ׁ :ש ָּמא לֹא ׁ ָש ַמ ְע ָּת ֶא ָ ּלא ְל ִענְ יַ ן ׁ ַש ָ ּבת".
ָא ַמר ֵל ּ
דְּ ִאי לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה  -דָּ א וְ ָדא ַא ַחת ִהיא.
ּו"לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה דָּ א וְ ָדא ַא ַחת ִהיא"?!
וְ ָה ְתנַן:
יטל חוֹ ָר ּה אוֹ עו ְּק ָצ ּה ְ -טהוֹ ָרה" )כלים יג,ה(!
" ַמ ַחט ׁ ֶש ִ ּנ ַּ
ִּכי ָק ָא ַמר לֵ ּיה ִ ּב ׁ ְשלֵ ָימה.
ּו" ִב ׁ ְשלֵ ָימה" דָּ א וְ ָדא ַא ַחת ִהיא?!
וְ ָה ְתנַן:
" ַמ ַחט ׁ ֶש ֶה ֶע ְל ָתה ֲחלוּדָּ הִ ,אם ְמ ַע ֵ ּכב ֶאת ַה ְּת ִפ ָירה ְ -טהוֹ ָרה,
וְ ִאם ָלאו ְ -ט ֵמ ָאה" )כלים יג,ה(!
וְ ָא ְמ ִרי דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
שו ָּמ ּה ִנ ָּיכר!
וְ הוּא ׁ ֶש ִרי ּ ׂ
ִּכי ָק ָא ַמר לֵ ּיה ְ ּב ׁ ִש ָיפא ָק ָא ַמר לֵ ּיה.
ו ְּב ׁ ִש ָיפא דָּ א וְ ָדא ַא ַחת ִהיא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַמ ַחטּ ֵ ,בין נְ קו ָּבהּ ֵ ,בין ֵאינָ ּה נְ קו ָּבה  -מו ָּּתר ְל ַט ְל ְט ָל ּה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ ָלא ָא ְמ ִרינַ ן נְ קו ָּבה ֶ -א ָ ּלא ְל ִענְ יַ ן טו ְּמ ָאה ִ ּב ְל ַבד"!
ָהא ִּת ְר ְ ּג ָמ ּה ַא ַ ּביֵי ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ָר ָבא:
ְ ּבגָ לְ ֵמי.
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רש"י
אלא לענין שבת .לענין הוצאת
שבת יש חילוק בין נקובה
לשאינו נקובה דנקובה קתני
חייב חטאת ובשאינה נקובה
אישפיגל''א
כגון
}אישפינגל''א :סיכה )''שאינה
נקובה'' ,בניגוד למחט רגילה
שהיא נקובה({ שהיא תכשיט
קתני אינו חייב חטאת בפרק
במה אשה )דף נז:(:
חורה .חור שלה:
עוקצה .פונטא }חו ֹד{ :
רואיירא''ה
חלודה.
}רידויל''א :חלודה{ :
והוא שרישומה .של מחט ניכר
דהוי כלי וטמאה ל''א שרישומה
של חלודה ניכר בבגד היינו
עיכוב תפירה וטהורה:
בשיפא .נישופת }בכתבי היד
מופיע הלעז לימיד''א :פצורה,
ששויפה בפצירה{ בשופינא
שקורין לימ''א }פצירה{ שאין
בה חלודה:
מותר לטלטלה בשבת .בחצר
דהא חזיא ליטול את הקוץ
ותורת כלי עליה:
ולא אמרו נקובה .חלוקה
להלכותיה אלא לענין טומאה
בלבד דנקובה מקבלת טומאה
ושאינה נקובה לא:
הא תרגמא אביי .בפרק כל
הכלים:
בגלמי .שהוא גולם שנקצצה מן
החוט ועומדת לינקב התם הוא
דכל זמן שלא נקבה אינה
מקבלת טומאה דהא לא נגמרת
מלאכתה ולענין טומאה כלי
מעשה כתיב )במדבר לא( שגמר
כל מעשהו ומיהו לענין שבת
שריא דזימנין דממליך עלה
ומנח לה הכי ומשוי לה מנא
לנטילת קוץ אבל מחט שנגמרה
מלאכתה כגון אישפינגל''א
}סיכה )ראה לעיל({ שאינה
עומדת לינקב דא ודא אחת היא
לטומאה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ִמ ְׁשנָה
ֲחמוֹ ר יוֹ ֵצא ְ ּב ַּמ ְרדַּ ַעת ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְק ׁשו ָּרה בּ וֹ .
זְ ָכ ִרים  -יוֹ ְצ ִאים ְלבו ִּבין
ְר ֵחלוֹ ת  -יוֹ ְצאוֹ ת ׁ ְשחוּזוֹ תּ ְ ,כבוּלוֹ ת ו ְּכבוּנוֹ ת.
ָה ִע ִּזים  -יוֹ ְצאוֹ ת ְצרוֹ רוֹ ת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
אוֹ ֵסר ְ ּבכו ָ ּּלן ,חוּץ ִמן ָה ְר ֵח ִלים ַה ְ ּכבוּנוֹ ת.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִע ִּזים יוֹ ְצאוֹ ת ְצרוֹ רוֹ ת ְליַ ֵ ּב ׁשֲ ,א ָבל לֹא ֵל ָח ָלב.

נג,א ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
וְ הוּא ׁ ֶש ְ ּק ׁשו ָּרה לוֹ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ִיתין נ ִַמי דַּ י ְָקא ,דְּ ָק ָתנֵי:
ַמ ְתנ ִ
" ֵאין ַה ֲחמוֹ ר יוֹ ֵצא ְ ּב ַּמ ְרדַּ ַעת ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְק ׁשו ָּרה לוֹ ".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימאֶ ׁ :ש ֵאינ ָּה ְק ׁשו ָּרה לוֹ ְּכלָ ל – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא! דִּ ילְ ָמא נ ְָפלָ ה לֵ ּיה וְ ָא ֵתי לְ ַא ּתוֹ יֵי.
ֶא ָּלא לָ או ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְק ׁשו ָּרה ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ישא ׁ ֶש ְ ּק ׁשו ָּרה לוֹ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ֵר ׁ ָ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ֲחמוֹ ר יוֹ ֵצא ְ ּב ַּמ ְרדַּ ַעת ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ְ ּק ׁשו ָּרה לוֹ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ לֹא ְ ּבאו ָ ּּכףַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּק ׁשו ָּרה לוֹ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַאף ְ ּבאו ָ ּּכף ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ְ ּק ׁשו ָּרה לוֹ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יִ ְק ׁשוֹ ר לוֹ ַמ ְס ִר ָיכן ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יִ ְפ ׁשוֹ ל לוֹ ְרצו ָּעה ַּת ַחת זְ נָ בוֹ ".

רש"י
מתני'
מרדעת .בשטי''ל }אוכף{
ומניחין אותו כל היום על
החמור לחממו דאמרי אינשי
חמרא אפילו בתקופת תמוז
קריר ליה:
שהיא קשורה בו .בגמ' מפרש:
זכרים .אילים:
כבולות
שחוזות
לבובים
וכבונות .מפרש בגמרא:
צרורות .דדיהן צרורות פעמים
ליבש שמהדקן כדי שלא יחלבו
עוד ויתעברו או יהו שמנות
לאכול ופעמים לחלב לשמור
חלבן שלא יטפטף לארץ
וקושרין להם כיס בדדיהן:
ר' יוסי אוסר בכולן .דמשוי
הוא:
חוץ מן הרחלים הכבונות.
שהוא שמירת צמרן שלא יטנף
והוי להו תכשיט:
יוצאות צרורות ליבש .ר' יהודה
סבירא ליה כתנא קמא דלאו
משוי הוא ומיהו ליבש דמיהדק
שפיר וליכא למיחש דילמא נפיל
ואתי לאיתויי אבל ליחלב דלא
מיהדק שפיר חיישינן:
גמ'
מתניתין נמי דיקא .לקמן בהאי
פירקא:
אף באוכף .דאיהו נמי מהני
לחממה:
ובלבד שלא יקשור לו מסריכן.
פוטרא''ל }פייטר''ל :סמלון
)רתמת -חזה({ דמיחזי כמי
שרוצה להטעינו משוי:
רצועה תחת זנבו .פושל''א
}רתמת זנב{ שנותנים שם שלא
תרד האוכף והמשוי על צוארה
כשהיא יורדת לעמק והמסרך
שלא תרד על זנבה כשהיא עולה
על ההרים:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ

ֵיה ַרב ַא ִסי ַ ּבר נָ ָתן ֵמ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ׁ ִשי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ַמה ּו לִ ֵּיתן ִמ ְרדַּ ַעת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲחמוֹ ר ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת?
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ָא ַמר לֵ ּיה:
מו ָּּתר.
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ כִ י ַמה ֵ ּבין זֶ ה לְ או ָּּכף?
יש ִּתיק.
ִא ׁ ְ
ֵא ִית ֵיב ּיה:
"או ָ ּּכף ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲחמוֹ ר  -לֹא יְ ַט ְל ְט ֶל ָ ּנה ְ ּביָ דוֹ ,
יא ּה ֶ ּב ָח ֵצר ,וְ הוּא ,נוֹ ֵפל ֵמ ֵא ָיליו".
ֶא ָ ּלא מוֹ ִל ָיכ ּה ו ְּמ ִב ָ
ָה ׁ ְש ָּתא 'לִ ּיטוֹ ל' ָא ְמ ַר ְּת לֹא – 'לְ ַה ִּנ ַיח' ִמ ָ ּיב ֲעיָא?!
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ׁ ַש ְב ֵק ּיהְּ ,כ ַר ֵ ּב ּיה ְס ִב ָירא לֵ ּיה.
דְּ ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
ּתוֹ לִ ין ְט ַר ְס ַקל לִ ְ ּב ֵה ָמה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ ַקל וָ חוֹ ֶמר לְ ַמ ְרדַּ ַעת
ּו ַמה ָה ָתם ִמ ׁ ּשוּם ַּת ֲענוּג ׁ ָש ֵרי,
ָהכָ א דְּ ִמ ׁ ּשוּם צַ ַער לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ִמ ְרדַּ ַעת  -מו ָּּתר,
ְט ַר ְס ָקל ָ -אסוּר.
ֲאזַ ל ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר יוֹ ֵסףֲ ,א ַמ ָר ּה לִ ׁ ְש ַמ ֲע ָתא דְּ ַרבַ ,ק ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאי ָהכִ י ָא ַמר ַא ָ ּבא  -לָ א י ַָדע ְ ּב ִמ ֵּילי דְּ ׁ ַש ְ ּב ָּתא וְ לֹא כְ לוּם.
ִּכי ָסלִ יק ַר ִ ּבי ז ֵָירא,
ַא ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה לְ ַר ִ ּבי ִ ּבנְ י ִָמין ַ ּבר י ֶֶפת דְּ יָ ֵתיב וְ ָק ָא ַמר לֵ ּיה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
נוֹ ְתנִין ַמ ְרדַּ ַעת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲחמוֹ ר ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִישר,
י ַׁ
וְ כֵ ן ִּת ְר ְ ּג ָמ ּה ַא ְריוֹ ְך ְ ּב ָב ֶבל.
"א ְריוֹ ְך" ַמ ּנ ּו?
ַ
ׁ ְשמו ֵּאל.
וְ ָהא ַרב נ ִַמי ֲא ַמ ָר ּה!
ֶא ָּלאַ ׁ ,ש ְמ ֵע ּיה דַּ ֲהוָ ה ְמ ַס ּיֵים ֵ ּב ּיה:
וְ ֵאין ּתוֹ לִ ין ְט ַר ְס ָקל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ִישר ,וְ כֵ ן ִּת ְר ְ ּג ָמ ּה ַא ְריוֹ ְך ְ ּב ָב ֶבל.
ָא ַמר לֵ ּיה :י ׁ ַ
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רש"י
מהו ליתן מרדעת .ולא לצאת
לרה''ר אלא בחצר ומפני
הצינה :ה''ג אמר ליה מותר
א''ל וכי מה בין זה לאוכף
אישתיק:
איתיביה כו' .כסבור הא
דאישתיק משום דלא אשגח
ביה דסבר אוכף נמי שרי
ואותיביה מברייתא דאסור
ליטלה והשתא ליטול אמרת לא
להניח מיבעי' דדמי כאילו צריך
להטעינה משוי:
כרביה .רב:
טרסקל .סל מלא שעורים תולין
לה בצוארה ופיה נתון לתוכו
ואוכלת ותענוג בעלמא הוא
שלא תטרח לשוח צוארה
לארץ:
צער .של צינה:
מרדעת מותר .דצערא היא
הלכך אורחה בהכי ולאו משוי
הוא:
לשמעתא דרב .דשרי בטרסקל:
אבא .חברי כמו אברך אבא
למלכא )בראשית מא( :שמואל
קרי אריוך על שם שהיה בקי
בדינין ושופט כמלך השופט על
הארץ לשון ריכא מלך )ב''ב דף
ד:(.
והא רב נמי אמרה .דכיון דשרי
בטרסקל כ''ש מרדעת:

36

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִמ ַיהת ַמ ְרדַּ ַעת מו ָּּתר,
ַמאי ׁ ְשנָא ֵמאו ָּּכף?
ׁ ָשאנֵי ָה ָתם ,דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר דְּ נָ ִפיל ִמ ֵּמילָ א.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ָּכאן  -לְ ַח ְּמ ָמ ּה,
וְ כָ אן  -לְ צַ ְּננָ ּה.
לְ ַח ְּמ ָמ ּה ִ -אית לָ ּה צַ ֲע ָרא,
וְ לְ צַ ְּננ ָּה  -לֵ ית לָ ּה צַ ֲע ָרא.
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ְמ ִרי ֱאינ ׁ ֵָשי:
ֲח ָמ ָרא ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ְתקו ַּפת ַּתמוּז ְק ִר ָירא לָ ּה.
ֵמ ִית ִיבי:
"לֹא יֵ ֵצא ַה ּסוּס ִ ּבזְ נַ ב ׁשו ָּעל ,וְ לֹא ְ ּבזַ ֲהרו ִּרית ׁ ֶש ֵ ּבין ֵעינָ יו.
לֹא יֵ ֵצא ַה ָּזב ְ ּב ִכיס ׁ ֶשלּ וֹ ,
יהן,
וְ לֹא ִע ִּזים ְ ּב ִכיס ׁ ֶש ְ ּב ַדדֵּ ֶ
יה,
וְ לֹא ּ ָפ ָרה ַ ּב ֲחסוֹ ם ׁ ֶש ְ ּב ִפ ָ
יהם ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
יחים ִ ּב ְּט ַר ְס ָק ִלין ׁ ֶש ְ ּב ִפ ֶ
וְ לֹא ְסיָ ִ
יה,
וְ לֹא ְ ּב ֵה ָמה ְ ּב ַסנְ דָּ ל ׁ ֶש ְ ּב ַר ְג ֶל ָ
יעַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא מו ְּמ ֶחה.
וְ לֹא ְ ּב ָ ּק ֵמ ַ
וְ זוֹ חוֹ ֶמר ִ ּב ְב ֵה ָמה ִמ ְ ּב ָא ָדם,
ֲא ָבל יוֹ ֵצא הוא ְ ּב ֶא ֶגד ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ַּמ ָ ּכה,
ישין ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ׁ ּ ֶש ֶבר,
ו ְּב ַק ּ ִ ׂ
ש ִׁ
ו ְּב ׁ ִש ְיליָ א ַה ְמדו ְּלדֶּ ֶלת ָ ּב ּה.
אר ּה,
וּפוֹ ְק ִקין ָל ּה זוּג ְ ּב ַצ ָּו ָ
ו ְּמ ַט ֶ ּי ֶילת ִע ּמוֹ ֶ ּב ָח ֵצר".
יהם ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים".
יחין ִ ּב ְט ַר ְס ָק ִלים ׁ ֶש ְ ּב ִפ ֶ
ָק ָתנֵי ִמ ַיהת" :וְ לֹא ְסיָ ִ
לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים הוּא דְּ לֹאָ ,הא ֶ ּב ָחצֵ ר ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי,
ַמאי לָ או ִ ּב ְ ּגדוֹ לִ ים ּו ִמ ׁ ּשוּם ַּת ֲענוּג!
לֹא!
ִ ּב ְק ַט ּנִיםּ ,ו ִמ ׁ ּשוּם צַ ַער.

דַּ י ְָקא נ ִַמי ,דְּ ָק ָתנֵי:
נג,ב דּ ו ְּמיָא דְּ ַק ֵמ ַיע.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
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רש"י
מאי שנא מאוכף .שאסור ליטול
וכ''ש להניחו:
דנפיל ממילא .כדקתני מוליכו
ומביאו לחצר והוא נופל מאליו:
כאן לחממה .מרדעת צריך
לחממה ומותר משום צער דצינה
אבל נטילת אוכף אינו אלא
שיצטנן שנתחממה ע''י משאוי
שנשאה מבעוד יום ואי לא שקיל
ליה לא איכפת לן שהרי הוא
יצטנן מאליו דאמרי אינשי וכו':
בזנב שועל .שתולין לו בין עיניו
שלא ישלוט בו עין:
זהרורית .לנוי:
בכיס שלו .שתולין לו באמתו
לקבל זוב ולבדוק מנין ראיותיו
שאינו תכשיט לו:
בכיס שבדדיהן .לקבל חלב
הנוטף אי נמי שלא ישרטו דדיהן
על הקוצים שהיו דדיהן גסין:
בחסום שבפיה .שחוסמין אותה
שלא תרעה בשדות אחרים
וכשמגיעין למקום מרעיתם
נוטלין אותה הימנה:
בסנדל שברגליה .שעושין לה
סנדל של מתכת שלא יזיקוה
האבנים:
קמיע .כתב לרפואת חולי:
מומחה .שריפא כבר ג' פעמים:
וזה חומר בבהמה מבאדם .קס''ד
השתא דאקמיע קאי דאמרינן
לקמן בפרק במה אשה יוצאה )ד'
סא (.שהאדם יוצא בקמיע
מומחה וכל הני דקתני לא תצא
הנך דלאו שמירת גופה הוא אלא
משאוי וסנדל משום דדילמא
מישתליף ואתי לאתויי:
אגד שעל גבי המכה .ליכא
למימר אתי לאתויי:
קשישין שעל השבר .בהמה
שנשבר בה עצם עושין לה דפין
מכאן ומכאן וקושרים אותן שם
והן מעמידין העצם שלא ינוד
אנה ואנה עד שמתחבר:
ובשליא המדולדלת בה .שיצתה
מקצתה:
ופוקקין לה זוג .אבל כשאינו
פקוק אפי' בחצר לא תצא מפני
שהעינבל שבתוכה מקשקש
ומוליד קול לכך פוקק בצמר או
במוכין שלא יקשקש העינבל
שבתוכה:
זוג .אישקלי''ט }אישקיליט''א:
זוג )פעמון({ :
עינבל .בטדי''ל }בטיי''ל :ענבל
)לשון הפעמון({ :
ומטיילת .באותו זוג בחצר אבל
לא תצא בו לרה''ר כדמפרש
לקמן בפרקין )דף נד (:דמיחזי
כמאן דאזיל לחינגא:
מאי לאו .בסייחים גדולים קאמר
דצוארן ארוך ואין להם צער
לשוח ולאכול מע''ג הקרקע
ותולה להן טרסקל לתענוג
וקשיא לשמואל:
קטנים .ארכובותיהן גבוהין
וצוארן קטן ויש להם צער לשוח
ע''ג הקרקע ולאכול:
דומיא דקמיע .משום חולי:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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יעַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא מו ְּמ ֶחה".
ָא ַמר ָמר" :וְ לֹא ְ ּב ָק ֵמ ַ
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַן:
יע ׁ ֶש ֵאינוֹ מו ְּמ ֶחה" )שבת ס,א(.
"וְ לֹא ְ ּב ָק ֵמ ַ
ָהא 'מו ְּמ ֶחה' ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי!
ָהכָ א נ ִַמיֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ מו ְּמ ֶחה.
"אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא מו ְּמ ֶחה" ָק ָתנֵי!
וְ ָהא ַ
מו ְּמ ֶחה לָ ָא ָדם ,וְ ֵאינוֹ מו ְּמ ֶחה לַ ְ ּב ֵה ָמה.
וְ כִ י ִא ָּיכא מו ְּמ ֶחה לָ ָא ָדם וְ לָ א ָהוֵ י מו ְּמ ֶחה לַ ְ ּב ֵה ָמה?!
ִאין,
ָא ָדם דְּ ִאית לֵ ּיה ַמ ָ ּזלָ א ְ -מ ַס ּיַיע לֵ ּיה,
ֵיע לָ ּה.
ְ ּב ֵה ָמה דְּ לֵ ית לָ ּה ַמ ָ ּזלָ א  -לֹא ְמ ַס ּי ַ
ִאי ָהכִ יַ ,מאי "זֶ ה חוֹ ֶמר ִ ּב ְב ֵה ָמה ִמ ְ ּב ָא ָדם"?
ִמי ָס ְב ַר ְּת ַא ַק ֵמ ַיע ָק ֵאי ַא ַס ְנדָּ ל ָק ֵאי.

ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָס ִכין ו ְּמ ַפ ְר ְ ּכ ִסין ְל ָא ָדם ,וְ ֵאין ָס ִכין ו ְּמ ַפ ְר ְ ּכ ִסין ִל ְב ֵה ָמה".
ַמאי לָ או דְּ ִא ָּיכא ַמ ָּכה ו ִּמ ׁ ּשוּם צַ ַער!
לֹא ,דְּ גָ ַמר ַמ ָּכהּ ,ו ִמ ׁ ּשוּם ַּת ֲענוּג.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ֲא ָחזָ ּה דָּ ם ֵ -אין ַמ ֲע ִמ ִידין אוֹ ָת ּה ַ ּב ַּמיִ ם ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּת ְצ ַט ֵ ּנן.
ָא ָדם ׁ ֶש ֲא ָחזוֹ דָּ ם ַ -מ ֲע ִמ ִידין אוֹ תוֹ ַ ּב ַּמיִ ם ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַט ֵ ּנן"!
ָא ַמר עו ָּּלא:
ְ ּגזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ְש ִח ַיקת ַס ְמ ָמנִין.
ִאי ָהכִ י,
ָא ָדם נ ִַמי!
ָא ָדם נ ְִר ֶאה ְּכ ֵמ ֵיקר.
ִאי ָהכִ י,
ְ ּב ֵה ָמה נ ִַמי נ ְִר ֶאה ְּכ ֵמ ֵיקר!
ֵאין ֵמ ֵיקר לִ ְב ֵה ָמה.
וְ לִ ְב ֵה ָמה ִמי ָ ּגזְ ִרינַן?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ָהיְ ָתה עוֹ ֶמ ֶדת חוּץ ַל ְּתחוּם ,קוֹ ֵרא ָל ּה וְ ִהיא ָ ּב ָאה".
וְ לֹא ָ ּגזְ ִרינַן דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ַא ּתוֹ יֵי!
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רש"י
והא אנן תנן .גבי אדם לקמן בפ'
במה אשה )דף ס:(.
הא מומחה שפיר דמי .מאי
שנא בהמה מאדם:
מזליה .מלאך שלו ומליץ עליו:
אי הכי .דבהמה נמי נפקא
בקמיע המומחה לבהמה:
מאי זה חומר .אדם נמי לא
נפיק אלא בקמיע מומחה
לאדם:
אסנדל קאי .וזה חומר דקתני
ולא בהמה בסנדל שברגליה:
סכין .שמן:
ומפרכסין .גלדי מכה:
ומשום צער] .ואפילו[ הכי
לבהמה לא וקשיא בין לרב בין
לשמואל דשרי במרדעת:
לא דגמר מכה .שנתרפאה
המכה וסיכה ופירכוס משום
תענוג ולרב ודאי קשיא וההיא
מתניתא קמייתא דאוכף נמי
קשיא ליה דנהי נמי דלצינה
ליכא צער תענוג מיהא הוא
אלא רב תנא הוא ופליג:
אנפודור''א
דם.
שאחזה
}אינפונדר''א :שלשול ,מחלת
מעיים{ :
אין מעמידין כו' .אלמא אפילו
צער נמי אסור:
גזירה משום שחיקת סממנים.
במידי דרפואה גזור רבנן דאי
שרית שום רפואה אתי למישרי
שחיקת סממנים והוא איסורא
דאורייתא דהוי טוחן:
אין מיקר לבהמה .אין דרך
להקר בהמה הלכך כולי עלמא
ידעי דלרפואה קמיכוין ואתי
למישרי שחיקת סממנים:
ומי גזרינן .במקום פסידא כי
האי גוונא:
חוץ לתחום .קס''ד חוץ לתחום
שלו היתה עומדת בהמה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ָא ַמר ָר ִבינָ א:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ְּתחוּם ׁ ֶש ָּל ּה מו ְּבלָ ע ְ ּבתוֹ ְך ְּתחוּם ׁ ֶשלּ וֹ .
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
ׁ ְש ִח ַיקת ַס ְמ ָמנִין ּגו ָּפ ּה ַּת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַת ְניָא:
ּ
יצ ָ ּנה ֶ ּב ָח ֵצר ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּת ְת ַר ֶפה.
" ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ָא ְכ ָלה ַ ּכ ְר ׁ ִשינִ ין  -לֹא יְ ִר ֶ
ֹאש ָ ּיהַ 8מ ִּתיר".
וְ ַר ִ ּבי י ׁ ִ
דָּ ַר ׁש ָר ָבא:
ֹאש ּיָה.
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי י ׁ ִ

8

הגהת מסורת הש"ס ועוד ראשונים.
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רש"י
שהיה תחום שלה מובלעת
בתוך תחום שלו .דחוץ לתחום
דקתני חוץ לתחום שלה
שהבהמה המסורה לרועה
המיוחד הרי היא כרגלי הרועה
וזה הקורא לה בעליה ויכול
לילך כגון שהוא שבת קרוב
לאותו מקום ואפילו הכי לא
יביאנה ממש בידיו הואיל והיא
יצאה חוץ לתחומה אין לה אלא
ד' אמות ומיהו קורא לה והיא
באה דלא הוזהר הוא על תחום
בהמתו ובלבד שלא יביאנה
ממש בידיו:
תנאי היא .דאיכא דלא גזר
שאר רפואות אטו שחיקת
סממנין:
שאכלה כרשינין .הרבה ועל ידי
אכילה מרובה אחזה חולי
מינייזונ''א
שקורין
שלשול{
}מיניישונ''ש:
וצריכה להשתלשל ולהוציא רעי
ומריצה:
כדי שתתרפה .גרסינן הכא
לשון ריפוי שיהיו מיעיה רפויים
בשילשול ומוציאה רעי:
לא יריצנה .גזירה בכל רפואה
אטו שחיקת סממנין:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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ָא ַמר ָמר:
יהן".
"לֹא יֵ ֵצא ַה ָּזב ְ ּב ִכיס ׁ ֶשלּ וֹ וְ לֹא ִע ִּזים ְ ּב ִכיס ׁ ֶש ְ ּב ַדדֵּ ֶ
וְ ָה ַת ְניָא:
יהן"!
"יוֹ ְצאוֹ ת ִע ִּזים ְ ּב ִכיס ׁ ֶש ְ ּב ַדדֵּ ֶ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
לָ א ַק ׁ ְשיָא,
ָהא  -דְּ ִמ ֲיה ַדק.
ָהא  -דְּ לָ א ִמ ֲיה ַדק.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ַּת ָנ ֵאי ׁ ַש ְקלַ ְּת ֵמ ָעלְ ָמא?!
ַּתנ ֵָאי ִהיא,
דִּ ְתנַן:
" ָה ִע ִּזים יוֹ ְצאוֹ ת ְצר ּורוֹ ת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
אוֹ ֵסר ְ ּב ֻכ ָ ּלן ,חוּץ ִמן ָה ְר ֵחילוֹ ת ַהכּ בוּנוֹ ת.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יח ֵלב".
ִע ִּזים יוֹ ְצאוֹ ת ְצר ּורוֹ ת ְליַ ֵ ּב ׁשֲ ,א ָבל לֹא ֵל ָ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
וְ לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן  -לְ י ֵ ַּב ׁש,
ָּכאן  -לֵ ָיחלֵ ב.
ַּת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
שה ְ ּב ִע ִּזים ֵ ּבית ַאנְ טוֹ ְכיָ א,
ַמ ֲע ֶ ׂ
ּ
יהן".
יהן ַג ִּסין ,וְ ָע ׂ
יסין ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ א יִ ָּס ְרט ּו דַּ דֵּ ֶ
ש ּו ָל ֶהן ִ ּכ ִ
ׁ ֶש ָהי ּו דַּ דֵּ ֶ
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רש"י
דמיהדק .דליכא למיחש דילמא
נפיל ואתי לאתויי:
תנאי שקלת מעלמא .איבדת
כולם שאין אתה מוצא תנאים
שנחלקו בכך דתוקי הנך תרתי
מתניית' חדא כמר וחדא כמר:
תנאי היא .במתניתין ר''מ שרי
ר' יוסי אסר:
ליבש .מיהדק שפיר ולענין משוי
נמי לא הוי משוי דצורך גופה
היא דחלבה מכחישה:
ליחלב .הוי משוי שטוענת את
החלב בכיס:
גסין .גדולין ונגררין על הקוצין
ומסרטין דדיהן:

40

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .227נג ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יתן,
ל
ה
יק
מ
ר
כ
ש
ׂ
לוֹ
ה
ה
ֹא
ל
,
ק
ל
ן
ב
ּ
ה
יח
נ
ּ
ה
וֹ
ת
ש
ׁ
א
ה
ת
מ
ּ
ש
ׁ
ד
ח
א
ב
ּ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ְ ַ ֵ נִ ָ ִ ֵּ
ָ יָ
שה ְ ֶ ָ ֶ ֵ ָ ִ ְ ּ וְ ִ ִ ָ ּ ֵ ִ ינַ וְ
וְ נַ ֲע ָ ׂ
שה לוֹ נֵ ס וְ נִ ְפ ְּתח ּו לוֹ דַּ דִּ ין ִ ּכ ׁ ְשנֵ י דַּ דֵּ י ִא ׁ ּ ָשה וְ ֵהנִ יק ֶאת ְ ּבנוֹ ".
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ּ
ּ
בּ וֹ א ו ְּר ֵאה ַּכ ָּמה ָגדוֹ ל ָא ָדם זֶ ה ׁ ֶשנ ֲַעשָׂ ה לוֹ נֵ ס ָּכזֶ ה!
ָא ַמר לוֹ ַא ַ ּביֵי:
אשית.
ַאדְּ ַר ָ ּבאַּ ,כ ָּמה ָ ּגרו ַּע ָא ָדם זֶ ה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ּנ ּו לוֹ ִס ְד ֵרי ְב ֵר ׁ ִ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
בּ וֹ א ו ְּר ֵאה ַּכ ָּמה ָק ׁ ִשים ְמזוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָא ָדם,
אשית.
ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ַּת ּנ ּו ָעלָ יו ִס ְד ֵרי ְב ֵר ׁ ִ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ִיסא ,וְ לֹא ִא ְ ּבר ּו ְמזוֹ נֵי.
ֵּת ַדע ,דְּ ִמ ְת ְר ֵח ׁיש נ ּ ָ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
שא ִא ׁ ּ ָשה ִגידֶּ ֶמת,
שה ְ ּב ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
ַמ ֲע ֶ ׂ
וְ לֹא ִה ִ ּכיר ָ ּב ּה ַעד יוֹ ם מוֹ ָת ּה".
ָא ַמר ַרב:
בּ וֹ א ו ְּר ֵאה ַּכ ָּמה צְ נו ָּעה ִא ׁ ּ ָשה זוֹ ׁ ֶשלּ א ִה ִּכיר ָ ּב ּה ַ ּב ְעלָ ּה.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
זוֹ דַּ ְר ָּכ ּה ְ ּבכָ ְך.
ֶא ָּלאַּ :כ ָּמה צָ נו ַּע ָא ָדם זֶ ה ׁ ֶשלּ א ִה ִּכיר ְ ּב ִא ׁ ְש ּתוֹ .

רש"י
שנשתנו עליו כו' .ולא זכה
ליפתח לו שערי שכר:
תדע .דקשין:
דמרחשי ניסא .מן השמים
לכמה הצלות לנפשות אדם:
ולא איברו מזוני .ואין נס זה
רגיל שיבראו מזונות לצדיקים
בביתם שימצאו חיטין גדילין
באוצרותיהן:
גידמת .ידה קטועה:
זו דרכה בכך .לכסות כל אשה
עצמה וכ''ש זו שהיתה צריכה
לכך:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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 .228נג ,ב – נד,א
"זְ ָכ ִרים יוֹ ְצ ִאין ְלבו ִּבין".
"לבו ִּבין"?
ַמאי ְ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ּתו ְּּת ִרי.
ישנָא דִּ ְקרוֹ ֵבי הוּא?
"לבו ִּבין" לִ ׁ ּ ְ
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי ְ
דִּ כְ ִתיב" :לִ ַ ּב ְב ִּתנִ י ֲאח ִֹתי כַ ָּלה" )שיר השירים ד ,ט(.
עו ָּּלא ָא ַמר:
עוֹ ר ׁ ֶש ּקוֹ ׁ ְש ִרין לָ ֶהם ְּכ ֶנגֶ ד לִ ָ ּבםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ א ִי ּ ְפל ּו ֲעלֵ י ֶהם זְ ֵא ִבים.
זְ ֵא ִבים ַאזְ כָ ִרים נ ְָפלֵ יַ ,אנ ְֵקבוֹ ת לֹא נָ ְפלֵ י?!
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַמ ְסג ּו ְ ּב ֵר ׁיש ֶע ְד ָרא.
ּוזְ ֵא ִבין ְ ּב ֵר ׁיש ֶע ְד ָרא נ ְָפלֵ יּ ְ ,בסוֹ ף ֶע ְד ָרא לֹא נָ ְפלֵ י?
ֶא ָּלאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ ׁ ַש ְמנִי.
ּו ִבנ ְֵקבוֹ ת לֵ ָּיכא ׁ ַש ְמנֵי?
וְ תוִּ ,מי ָי ְד ִעי ֵ ּבין ָהנֵי לְ ָהנֵי?
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ זָ ְק ִפי חוֹ ְט ַמ ְייה ּו ו ַּמ ְסג ּו ִּכי דָּ ווּ.
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
עוֹ ר ׁ ֶש ּקוֹ ׁ ְש ִרין לָ ֶהן ַּת ַחת זַ כְ רו ָּתןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ א י ֲַעל ּו ַעל ַה ּנ ְֵקבוֹ ת.
ִמ ַּמאי?
ִמדְּ ָק ָתנֵי ֵס ָיפא:
"וְ ָה ְר ֵח ִלים יוֹ ְצאוֹ ת ׁ ְשחוּזוֹ ת".
"שחוּזוֹ ת"?
ַמאי ׁ ְ
ׁ ֶשאוֹ ֲחזִ ין ָה ַאלְ ָיה ׁ ֶש ָּל ֶהן לְ ַמ ְעלָ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּי ֲַעל ּו ֲעלֵ ֶיהן זְ כָ ִרים.
ישא ְּ -כ ֵדי ׁ ֶשלּ א י ֲַעל ּו ַעל ַה ּנ ְֵקבוֹ ת,
ֵר ׁ ָ
ּ
וְ ֵס ָיפא ְּ -כ ֵדי ׁ ֶשי ֲַעל ּו ֲעלֵ ֶיהן זְ כָ ִרים.
ישנָא דְּ גַ ל ּויֵי הוּא?
"שחוּזוֹ ת" לִ ׁ ּ ְ
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי ׁ ְ
נד,א דִּ כְ ִתיב" :וְ ִה ֵּנה ִא ּׁ ָשה לִ ְק ָראתוֹ ^ ׁ ִשית זוֹ נָ ה וּנְ ֻצ ַרת לֵ ב" )משלי ז ,י(.
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רש"י
}צמד{
קופל''א
תותרי.
שמחברין אותם בקשר שנים
שנים שלא יברחו:
לבבתני .קרבתני אצלך מחמת
נוי מעשיך :דרך זאבים לאחוז
בהמה בלבה:
אנקבות לא נפלי .בתמיה:
דמסגי .מהלכין:
בסוף עדרא לא נפלי .בתמיה:
כי דוו .מביטין כאן וכאן לפיכך
כסבורים
בהם
מתקנאין
שרוצים להלחם בהם:
אליה .זנב שלהן קושרים כלפי
גבן שלא יכסה ערותן:
שית זונה .נוטריקון דשחוזות:
שית .בית הבשת:
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 .192נד,א
" ָה ְר ֵח ִלים יוֹ ְצאוֹ ת ְ ּכבוּלוֹ ת".
"כבוּלוֹ ת"?
ַמאי ְ ּ
ׁ ֶש ְּמכַ ְ ּבלִ ין ַאלְ יָ ה ׁ ֶש ָּל ֶהן לְ ַמ ּ ָטה ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ א י ֲַעל ּו ֲעלֵ ֶיהן ַה ְ ּזכָ ִרים.
ישנָא דְּ לָ א ָע ֵביד ּ ֵפ ֵירי?
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי ' ָּכבוּל' לִ ׁ ּ ְ
"מה ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ָּת לִ י ָא ִחי?
דִּ כְ ִתיבָ :
ּ
ּ
וַ ִ ּי ְק ָרא לָ ֶהם ֶא ֶרץ ָכבוּל ַעד ַהיוֹ ם ַה ֶּזה" )מלכים-א' ,ט ,יג(.
"א ֶרץ ָּכבוּל"?
ַמאי ֶ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ׁ ֶש ָהי ּו ָ ּב ּה ְ ּבנֵי ָא ָדם ׁ ֶש ְּמכו ָ ּּבלִ ין ְ ּבכֶ ֶסף ו ְּבזָ ָהב.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
ִאי ָהכִ יַ ,היְינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וְ ל ֹא יָ ׁ ְשר ּו ְ ּב ֵעינָ יו" ?
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ְּמכו ָ ּּבלִ ין ְ ּבכֶ ֶסף ו ְּבזָ ָהב לֹא י ׁ ְָשר ּו ְ ּב ֵעינָיו?
9

ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאיןֵּ ,כיוָ ן דַּ ֲע ִת ֵירי ו ְּמ ַפ ּנ ְִקי לָ א ָע ְב ִדי ֲע ִב ְיד ָּתא.
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
ֶא ֶרץ חוֹ ְמטוֹ ן ָהי ְָתה.
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לָ ּה ָּ
"כבוּל"?
דְּ ִמ ְׂש ַּת ְר ָ ּגא ָ ּב ּה ַּכ ְר ָעא ַעד ַּכ ְבלָ א.
וְ ָא ְמ ִרי ֱאינ ׁ ֵָשי:
ַא ְר ָעא ְמכַ ְ ּבלָ א דְּ לָ א ָע ַבד ּ ֵפ ֵירי.

9

ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה וְ ל ֹא י ׁ ְָשר ּו ְ ּב ֵעינָיו

רש"י
שכבולין .לשון כבלי ברזל
קשורה:
ויקרא להם .בעשרים ושתים
עיר שנתן שלמה לחירם משתעי
קרא:
מכובלין .מעוטפין ומקושרין:
עבידתא .אנגריא של מלך:
חומטון .מלחה ומתבקעת:
דמשתרגא בה כרעא .טובעת בה
הרגל:
עד כבלא .פרק התחתון שקורין
קויל''ה }קיביל''א :קרסול{ :

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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 .193נד,א
]" ְר ֵחלוֹ ת  -יוֹ ְצאוֹ ת ְ [ ...כבוּנוֹ ת".
"כבוּנוֹ ת"?
ַמאי ְ ּ
ׁ ֶש ְּמכַ ְ ּבנִין אוֹ תוֹ לְ ֵמילָ ת.
ְּכ ִד ְתנַ ן:
ש ֵאת" )ויקרא יג,ב( ּ ְ -כ ֶצ ֶמר ָל ָבן" )נגעים א,א(.
"" ְ ׂ
ַמאי " ֶצ ֶמר ָל ָבן"?
ָא ַמר ַרב ֵ ּב ָיבי ַ ּבר ַא ַ ּביֵי:
ְּכצֶ ֶמר נ ִָקי ֶ ּבן יוֹ מוֹ ֶ ׁ ,ש ְּמכַ ְ ּבנִין אוֹ תוֹ לְ ֵמילָ ת.
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רש"י
שמכבנין .קושרין בגד סביבו
ביום שנולד שצמרו נקי ומשמר
צמרו שלא יטנף:
למילת .לעשות מצמרו כלי
מילת:
מכבנין .על שעושין כמין קרסי
מתכת לחבר הבגד כמו תנתן
כבינתי לבתי )גיטין דף טו(.
נושק''א }סיכה ,מכבנה ,סיכה
הסוגרת את הבגד בצווארון''.
אך ראה לקמן נז {(.בלע''ז:
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 .194נד,א
"וְ ָה ִע ִּזים יוֹ ְצאוֹ ת ְצר ּורוֹ ת".
ִא ְית ַמר:
ַרב ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ַּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ַּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ְ ּב ַא ּ ֵפי נַ ְפ ׁ ֵש ּיה:
ַרב ָא ַמר:
לְ י ֵ ַּב ׁש – מו ָּּתר,
וְ לֹא – לֵ ָחלֵ ב.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֶא ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ָ -אסוּר.
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לָ ּה ַא ָהא:
" ִע ִּזים יוֹ ְצאוֹ ת ְצר ּורוֹ ת ְליַ ֵ ּב ׁשֲ ,א ָבל לֹא ֵל ָח ֵלב.
ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא ָא ְמר ּו:
ָ ּכ ְך ֲה ָל ָכהֲ ,א ָבל ִמי ֵמ ִפיס ֵאיזֶ ה ְליַ ֵ ּב ׁש וְ ֵאיזֶ ה ֵל ָח ֵלב?
ו ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ֵאין ַמ ִ ּכ ִיריןֶ :א ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ָאסוּר".
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ַּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא.
ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַת ּנָא ַק ָּמא.

רש"י
באנפי נפשה .ולא אפלוגתא
דמתני':
ואיכא דמתני .להא דשמואל
אהא:
כך הלכה .דליבש מותר ולחלב
אסור:
אבל מי מפיס .מי מטיל גורל
ומבחין איזו ליבש ואיזו לחלב
והרואה אותם צרורות ליבש
אומר דלחלב הוא ואתי למישרי
תרווייהו:
כת''ק .דמתני' דשרי בתרוייהו:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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 .195נד,א
ִמ ְׁשנָה
ו ַּב ָּמה ֵאינָ ה יוֹ ְצ ָאה?
לֹא יֵ ֵצא ָ ּג ָמל ִ ּב ְּמטו ְּל ֶט ֶלת.
לֹא ָעקוּד,
וְ לֹא ָרגוּל.
וְ ֵכן ׁ ְש ָאר ָ ּכל ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת.
לֹא יִ ְק ׁשוֹ ר ְ ּג ַמ ִ ּלים זֶ ה ָ ּבזֶ ה וְ יִ ְמ ׁשוֹ ְך,
ֲא ָבל ַמ ְכנִ יס ֲח ָב ִלים ְלתוֹ ְך יָ דוֹ וְ יִ ְמ ׁשוֹ ְך,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יִ ְכרוֹ ְך.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנָא:
ּ
"לֹא יֵ ֵצא ַה ָג ָמל ַ ּב ְּמטו ְּל ֶט ֶלת ַה ְ ּק ׁשו ָּרה לוֹ ִ ּבזְ נָ בוֹ ,
ֲא ָבל יוֹ ֵצא הוּא ִ ּב ְּמטו ְּל ֶט ֶלת ַה ְ ּק ׁשו ָּרה ִ ּבזְ נָ בוֹ ּו ְבחוֹ ַט ְר ּתוֹ ".
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א:
ָית ּה.
יוֹ צֵ א ַה ָ ּג ָמל ִ ּב ְמטוּלְ ֶטלֶ ת ַה ְ ּק ׁשו ָּרה לָ ּה ְ ּב ׁ ִשילְ י ָ
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רש"י
מתני'
מטולטלת .י''מ פושל''א }רתמת
זנב{ שתחת זנבו וי''מ מרדעת
והאחרון נראה בעיני דאי רצועה
שתחת הזנב קשורה ומחוברת
לסרגא ואיך תפול וטעמא
דמתני' משום שמא תפול
ומייתי לה הוא:
לא עקוד ולא רגול .מפרשינן
בגמ' שעוקדים ידיהם עם
רגליהם בכבלים שלא יברחו:
ולא יקשור גמלים זו לזו
כדמפרש
האחד
וימשוך.
בגמרא:
ובלבד שלא יכרוך .החבלים
בכרך אחד ובגמרא מפרש
טעמא:
גמ'
בזנבו ובחוטרתו .דכיון דקשורה
בשניהם לא נפלה:
חוטרתו .חלדרוב''א }דבשת{
שיש לכל גמלים על גביהם:
בשלייתה .דכיון דכאיב לא
מנתחא לי' ול''נ מטולטלת כר
קטן מלא מוכין נותנין לו תחת
הזנב כדי שלא תשחית הרצועה
הבשר לפי שהמשוי שעל גבה
כשהגמל יורד מכביד ויורד כלפי
שהרצועה
אלא
צוארה
מעכבתו:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .196נד ,א
"לֹא ָעקוּד וְ לֹא ָרגוּל".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
"עקוּד" ֲ -ע ִק ַידת יָד וְ ֶרגֶ לְּ ,כיִצְ ָחק ֶ ּבן ַא ְב ָר ָהם.
ָ
ָ"רגוּל" ֶ ׁ -שלּ א יָכוֹ ף יָדוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי זְ רוֹ עוֹ וְ י ְִק ׁשוֹ ר.
ֵמ ִית ִיבי:
"עקוּד" ְ ׁ -ש ֵּתי יָ ַדיִ ם ו ׁ ְּש ֵּתי ַר ְג ַליִ ם.
" ָ
ָ"רגוּל" ֶ ׁ -שלֹא יָ כוֹ ף יָ דוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי זְ רוֹ עוֹ וְ יִ ְקשוֹ ר"!
הוּא דְּ ָא ַמר ִּכי ַהאי ַּת ּנָא,
דְּ ַת ְניָא:
"עקוּד" ֲ -ע ִק ַידת יָ ד וְ ֶר ֶגל אוֹ ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם ּו ׁ ְש ֵּתי ַר ְג ַליִ ם.
" ָ
ּ
ָ"רגוּל" ֶ ׁ -שלּ א יָ כוֹ ף יָ דוֹ ַעל ַג ֵ ּבי זְ רוֹ עוֹ וְ יִ ְק ׁשוֹ ר".
וְ ַא ַּכ ִּתי לָ א דָּ ֵמי,
ִיחאְ ,מצִ ָיע ָתא ַק ׁ ְשיָא!
ישא וְ ֵס ָיפא נ ָ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ֵר ׁ ָ
ֶא ָּלא הוּא ,דְּ ָא ַמר ִּכי ַהאי ַּת ּנָא,
"עקוּד" ֲ -ע ִק ַידת יָ ד וְ ֶר ֶגלּ ְ ,כיִ ְצ ָחק ֶ ּבן ַא ְב ָר ָהם.
" ָ
ָ"רגוּל" ֶ ׁ -שלּ א יָ כוֹ ף יָ דוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי זְ רוֹ עוֹ וְ יִ ְק ׁשוֹ ר".

רש"י
יד ורגל .אחד מן הידים ואחד
מן הרגלים כובל ביחד:
יד על גב זרועו .אחד מידיו כופף
כלפי מעלה וקושר כדי שלא יהו
לו אלא ג' רגלים לברוח:
שתי ידים .כאחד או שתי
רגלים כאחד:
ואכתי לא דמי .האי תנא לדרב
יהודה:
רישא וסיפא ניחא .כדרב יהודה
אבל מציעתא דקתני או שתי
ידים או שתי רגלים קשיא לדרב
יהודה דלא קרי עקוד אלא יד
ורגל כיצחק בן אברהם דכתיב
)בראשית כב( ויעקד כפף ידיו
ורגליו לאחוריו וקשר יד ורגל
יחד ונפשט צוארו לאחוריו:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ

"וְ לֹא יִ ְק ׁשוֹ ר ְ ּג ַמ ִ ּלים ]זֶ ה ָ ּבזֶ ה וְ יִ ְמ ׁשוֹ ְך"[.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֶמ ֱיחזִ י ְּכ ַמאן דְּ ָאזֵ יל לְ ִחי ְנ ָ ּגא.

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .197נד,א
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רש"י
לחינגא .לשוק למוכרם חינגא
ע''ש שסובבין את השוק
מחולות מחולות עגולות של בני
אדם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
]"לֹא יִ ְק ׁשוֹ ר ְ ּג ַמ ִ ּלים זֶ ה ָ ּבזֶ ה וְ יִ ְמ ׁשוֹ ְך[ ,
ֲא ָבל ַמ ְכנִ יס ] ֲח ָב ִלים ְלתוֹ ְך יָ דוֹ וְ יִ ְמ ׁשוֹ ְך,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יִ ְכרוֹ ְך"[
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 .198נד,א

ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לְ ִע ְניַן ִּכלְ ַאיִם.
ִּכלְ ַאיִם דְּ ַמאי?
ִאילֵ ָימאִּ :כלְ ַאיִם דְּ ָא ָדם,
וְ ָה ְתנַן:
" ָא ָדם מו ָּּתר ִעם כּ ו ָ ּּלם ַל ֲחרוֹ ׁש וְ ִל ְמ ׁשוֹ ְך" )כלאים ח,ו(!
ֶא ָּלא ִּכלְ ַאיִם דַּ ֲח ָבלִ ים
וְ ָה ַת ְניָא:
יפה ַא ַחת ֵאינָ ה ִחיבּ וּר"!
" ַה ּתוֹ ֵכף ְּת ִכ ָ
לְ עוֹ לָ ם ִּכלְ ַא ִים דַּ ֲח ָבלִ ים,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר :ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ א יִ כְ רוֹ ְך וְ י ְִק ׁשוֹ ר.

רש"י
לענין כלאים שנוי .האי שלא
יכרוך דמתני' לא שייך ביה
איסור שבת אלא משום כלאים
אסר ליה כדמפרש ואזיל:
כלאים דחבלים .שיש בהן חבלי
צמר וחבלי פשתן וכי כריך להו
הוו כלאים וידו מתחממת
באחיזתן וקסבר דבר שאין
מתכוין אסור:
אי נימא כלאים דאדם .דכי
כריך להן סביבות ידו נמצא
קשור עם הגמלים ופעמים שהן
מושכין שום דבר ונמצא אדם
וגמל מנהיגין יחד:
והתנן אדם מותר עם כולם .עם
כל הבהמות לחרוש ולמשוך
שלא אסרה תורה אלא שני מיני
בהמה יחד כעין שור וחמור
ומשנה זו במסכת כלאים:
התוכף .בגדי צמר ופשתים:
בתכיפה אחת .כגון ע''י מחט
פעם אחת או שקשר קשר אחד:
אינו חיבור .דכתיב )דברים כב(
צמר ופשתים יחדו לא אסרה
התורה אלא חבור יפה
המתקיים:
כריכה וקשירה .בשתי תכיפות:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ א יֵצֵ א ֶח ֶבל ִמ ַּת ַחת יָדוֹ ֶט ַפח.
וְ ָהא ָּתנָא דְּ ֵבי ׁ ְשמו ֵּאל:
" ְט ָפ ַחיִ ים"!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶט ַפח,
וְ ָתנָא ְד ֵבי ׁ ְשמו ֵּאלְ " :ט ָפ ַחיִ ים",
ׁ ְשמו ֵּאל ֲהלָ כָ ה לְ ַמ ֲע ֶׂשה ֲא ָתא לְ ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן.
נד,ב וְ ָה ַת ְניָא:
יה ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ֶט ַפח"!
"ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְג ִ ּב ַ
ִּכי ַּת ְניָא ַה ִהיאּ ְ :ב ַח ְבלָ א דְּ ֵבינֵי ֵ ּבינֵי.
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רש"י
שלא יצא חבל .ראש החבל לא
יצא מתחת ידו טפח למטה
דדמי כמי שנושאה בידו ולא
מאפסר
שהיא
מתחזיא
הגמלים:
שמואל .דאמר טפח לאורויי
הלכה למעשה אתא לאשמעינן
דהבא לימלך לפנינו אמרינן ליה
טפח שלא להקל באיסורין
ומיהו עד טפחיים ליכא איסור:
והתניא ובלבד שיגביה מן
הקרקע טפח .אבל כל כמה
דבעי ניפוק מתותיה ידיה:
בחבלא דביני ביני .שבין ידו
לגמל בההוא קאמר כמה דבעי
נהוי ובלבד שיגביהנו מן הקרקע
טפח כדי שתהא נראה הבהמה
נמשכה בו דאי לא לא מיתחזי
נטירותא דבהמה אלא כמשאוי
בעלמא שאין נראה שאוחז
ראשה בידו:
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ִמ ְׁשנָה
ֵאין ֲחמוֹ ר יוֹ ֵצא ְ ּב ַּמ ְרדַּ ַעת ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְק ׁשו ָּרה לוֹ ,
וְ לֹא ְ ּב ּזוּג ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ּ ָפקוּק,
וְ לֹא ְ ּבסו ָ ּּלם ׁ ֶש ְ ּב ַצ ָּוארוֹ  ,וְ לֹא ִ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ְ ּב ַר ְגלוֹ .
יהם,
וְ ֵאין ַה ַּת ְרנְ גוֹ ִלים יוֹ ְצ ִאין ְ ּבחו ִּטין וְ לֹא ִ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ְ ּב ַר ְג ֵל ֶ
וְ ֵאין ַה ְּז ָכ ִרים יוֹ ְצ ִאין ַ ּב ֲע ָג ָלה ׁ ֶש ַּת ַחת ָה ַא ְליָ ה ׁ ֶש ָ ּל ֶהן.
וְ ֵאין ָה ְר ֵח ִלים יוֹ ְצאוֹ ת ֲחנוּנוֹ ת,
וְ ֵאין ָה ֵע ֶגל יוֹ ֵצא ְ ּב ִ ּגימוֹ ן,
יה.
וְ לֹא ּ ָפ ָרה ְ ּבעוֹ ר ַהקו ּ ָּפר ,וְ לֹא ִ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ֵ ּבין ַק ְרנֶ ָ
יהֶ ׁ ,שלּ א ִ ּב ְרצוֹ ן ֲח ָכ ִמים.
ּ ָפ ָרתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה ָהיְ ָתה יוֹ ְצ ָאה ִ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ֵ ּבין ַק ְרנֶ ָ

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְּכ ַד ֲא ַמ ַרן.
"וְ לֹא ְ ּב ּזוּג ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ּ ָפקוּק".
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֶמ ֱיחזִ י ְּכ ַמאן דְּ ָאזֵ יל לְ ִחי ְנ ָ ּגא.
" ְּולֹא ְ ּבסו ָ ּּלם ׁ ֶש ְ ּב ַצ ָּוארוֹ ".
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ֵ ּבי לוֹ ָעא.
לְ ַמאי ָע ְב ִדי לֵ ּיה?
לְ ֵהיכָ א דְּ ִאית לֵ ּיה ַמ ָּכה ,דְּ לֹא ָה ַדר ָחי ְ
ֵיך ֵ ּב ּיה.
"וְ לֹא ִ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ְ ּב ַר ְגלוֹ ".
דְּ ָע ְב ֵדי לֵ ּיה לְ גִ יזְ ָרא.
"וְ ֵאין ַה ַּת ְרנְ גוֹ ִלין יוֹ ְצ ִאין ְ ּבחו ִּטין".
דְּ ָע ְב ִדי לֵ ּיה ִס ָימנָא ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא לִ ַיחלְ פ ּו.
"וְ לֹא ִ ּב ְרצו ָּעה".
דְּ ָע ְב ִדי לֵ ּיה ִּכי ֵהיכִ י דְּ לא לִ ְית ְ ּבר ּו ָמאנֵי.
"וְ ֵאין ַה ְּז ָכ ִרים יוֹ ְצ ִאים ָ ּב ֲע ָג ָלה".
ָית ּיה.
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא לִ ַח ְמ ָטן ַאלְ י ֵ

רש"י
מתני'
אישקליט''א
בזוג.
}אישקיליט''א :זוג )פעמון({ :
אע''פ .שחללו פקוק במוכין
שאין העינבל שלו מקשקש
להשמיע קול ובגמ' מפרש
טעמא :סולם ורצועה וכל הנך
דמתניתין מפרש בגמרא וכולהו
משום דחייס עלייהו ואי נפלי
אתי לאיתויי:
עגלה .כגון קרון קטן שעושין לו
תחת זנבו שראש זנב אותן
האילים רחב כמין כר קטן ואין
בו עצם אלא שומן ועב וכבד
וכשנגרר לארץ נשרט ונשחת
ועושים לו עגלה מתגלגלת
אחריו כשהוא הולך והזנב
קשור עליה:
קופר .שרץ הוא שנימיו חדין
כמחט וקורין לו הריצו''ן
}איריצו''ן :קיפוד{ וקושרין
עורו בדדי הפרה שלא יניקוה
שרצים:
ולא ברצועה שבין קרניה.
דמשאוי הוא לה כדמפרש
בגמרא:
גמ'
כדאמרן .שאינה קשורה בו
מע''ש דלא גלי מאתמול שיהא
צריכה לכך שיהא לה למלבוש:
פקוק .סתום:
לחינגא .לשוק למכור ותולין לו
זוג להנאותו:
בי לועא .שקושרין אצל הלחי:
דלא הדר חייך לה .שלא יוכל
להחזיר צוארו לצד המכה
לחככה בשיניו וקושרן בצוארו
וחשובים הן יותר מקשישין
שעל גבי השבר ואי נפלו חייס
עלייהו ומייתי להו בשגגה:
אנטורטלייר''י
לגיזרא.
}אינטריטייליי''ר :להתנקש זו
בזו )רגל ברגל({ בלעז בהמ'
שפסיעותיה קצרים ומכה רגליה
זה בזה עושין לה כמין טבעת
של עקלים או רצועות עבות
וקושרין אותה למעלה מפרסות
הרגל מקום שמנקשין זו בזו:
בתרנגולי
ליחלפו.
דלא
חבריהם:
דלא ליתברו מאני .שקושרין
שני רגליה יחד ברצועה קצרה
שלא תוכל להרים רגליה
ולהתיז:
דלא ליחמטן .שלא ילקו
בסלעים וטרשים בלניי''ר
}בליציי''ר :לחבוט{ בלע''ז:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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"וְ ֵאין ָה ְר ֵח ִלים יוֹ ְצאוֹ ת ֲחנוּנוֹ ת".
י ֵָתיב ַרב ַא ָחא ַ ּבר עו ָּּלא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א וְ י ֵָתיב וְ ָק ָא ַמר:
ּ
לּ
ּ
ִיחין לָ ּה ַפ ַד ְח ָּת ּה ְּכ ֵדי ׁ ֶש א ִּתצְ ַט ֵנן.
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶשגּוֹ זְ זִ ין אוֹ ָת ּה ,טוֹ ְמנִין לָ ּה ֶעזָ ק ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ,ו ַּמ ּנ ִ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ִח ְסדָּ א:
ִאם ֵּכןֲ ,ע ִׂש ָית ּהַ :מר עו ְּק ָבא.
ֶא ָּלא י ֵָתיב ַרב ּ ַפ ּ ָפא ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א וְ י ֵָתיב וְ ָק ָא ַמר:
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ְשכּ וֹ ַר ַעת לֵ ילֵ ד ,טוֹ ְמנִין לָ ּה ׁ ְשנֵי ֲעזָ ִקין ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן,
ִיחין לָ ּה ֶא ָחד ַעל ּ ַפ ַד ְח ָּת ּה וְ ֶא ָחד ַעל ָה ֶר ֶחם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְת ַח ֵּמם.
ו ַּמ ּנ ִ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן:
ִאם ֵּכן ֲע ִׂש ָית ּה :יַלְ ָּתא.
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ֵעץ ֶא ָחד י ֵׁש ִ ּבכְ ַר ֵּכי ַה ּיָם ו' ָחנוּן' ׁ ְשמוֹ ,
אש ּה.
ִיחין לָ ּה ְ ּבחוֹ ְט ָמ ּהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְת ַע ּ ֵט ׁש וְ י ּ ְִפל ּו דַּ ְרנֵי רֹ ָ
ו ְּמ ִב ִיאין ִק ָיסם ו ַּמ ּנ ִ
זְ כָ ִרים נ ִַמי!
ֵּכיוָ ן דִּ ְמ ַנ ְ ּג ִחי זְ כָ ִרים ַ ּב ֲה ָד ֵדיִ ,מ ֵּמילָ א נ ְָפלָ ן.
ׁ ִש ְמעוֹ ן נְ ז ִָירא ָא ַמר:
ִק ְיס ָמא דְּ ִר ְית ָמא.
"חנוּנוֹ ת",
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא דְּ ַרב ה ּונָאַ ,היְינ ּו דְּ ָק ָתנֵיֲ :
"חנוּנוֹ ת"?
ֶא ָּלא לְ ַר ָ ּבנַן ַמאי ֲ
דְּ ָע ְב ִדינַן לְ ה ּו ִמ ְּיל ָתא דִּ ְמ ַר ֲח ִמינַן ֲעלַ יְיה ּו.
" ֵאין ָה ֵע ֶגל יוֹ ֵצא ְ ּב ִ ּגימוֹ ן".
ַמאי " ֵע ֶגל ְ ּב ִ ּגימוֹ ן"?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ַ ּבר נ ִָירא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ּ
ּ
ישנָא דְּ ֵמיכַ ף?
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי ִ"גימוֹ ן" לִ ׁ ְ
אשוֹ " )ישעיהו נח ,ה(.
"הלָ כף ְּכ ַאגְ מוֹ ן רֹ ׁ
דִּ כְ ִתיבֲ :
"וְ לֹא ּ ָפ ָרה ְ ּבעוֹ ר ַהקו ּ ָּפר".
דְּ ָע ְב ִדי לָ ּה ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא לִ ְמצִ יו ָּּה יָאלֵ י.
יה".
"וְ לֹא ִ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ֵ ּבין ַק ְרנֶ ָ
ִאי לְ ַרב ּ ֵ -בין לְ נוֹ י ֵ ּבין לְ ׁ ַש ֵּמר ָאסוּר.
ִאי לְ ׁ ְשמו ֵּאל לְ נוֹ י ָאסוּר ,לְ ׁ ַש ֵּמר מו ָּּתר.
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רש"י
לאחר שגוזזין אותה טומנים לה
עזק בשמן .עד שיגדל צמרה:
עזק .צמר גפן או כל דבר רך:
פדחתה .מצחה:
עשיתה מר עוקבא .ניהגת ברחל
זו חשיבותו של מר עוקבא
שהיה עשיר ואב בית דין וכי
דרך חשיבותה לכך:
ילתא .אשתו של רב נחמן:
דרני .תולעים:
קיסמא דריתמא .קיסם של
רותם שמניחין לה בחוטמה:
בר נירא .עול קטן שמניחין לעגל
בצוארו שיהיה למוד לכוף ראשו
לכשיגדל:
דלא למציוה יאלי .שלא ינקוה
עלוקה שקורין שנשוא''ש
}שנשואי''ש :עלוקות{ :
בין לנוי בין לשמר אסור .דכל
נטירותא יתירתא אמרי' משאוי
הוא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
" ּ ָפ ָרתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה".
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 .201נד ,ב – נה ,א

וַ ֲח ָדא ּ ָפ ָרה ָהוְ יָא לֵ ּיה?
וְ ָהא ָא ַמר ַרב וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
שר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָה ֵמ ֶע ְד ֵר ּיה ָּכל ׁ ַש ָּתא וְ ׁ ַש ָּתא.
ְּת ֵר ַיסר ַאלְ ֵפי ֶעגְ לֵ י ֲהוָ ה ְמ ַע ּ ֵ ׂ
ָּתנָא:
"לֹא ׁ ֶשלּ וֹ ָהיְ ָתה ֶא ָ ּלא ׁ ֶשל ׁ ְש ֶכינְ תוֹ ָהיְ ָתה,
יחה ָ ּב ּה נִ ְק ֵראת ַעל ׁ ְשמוֹ ".
ו ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשלּ א ִמ ָ
ַרב וְ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ַרב ֲח ִב ָיבא ַמ ְתנוּ.
ְ ּבכו ֵּּל ּיה ֵס ֶדר מוֹ ֵעד ָּכל ִּכי ַהאי זוּגָ א ֲחלו ֵּפי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ו ְּמ ַע ּיֵיל ַר ִ ּבי יוֹ נ ָָתן.
ָּכל ִמי ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַמחוֹ ת לְ ַאנ ׁ ְֵשי ֵביתוֹ וְ לֹא ִמ ָיחה ִנ ְת ּ ָפס ַעל ַאנ ׁ ְֵשי ֵביתוֹ .
ְ ּב ַאנ ׁ ְֵשי ִעירוֹ  -נ ְִת ּ ָפס ַעל ַאנ ׁ ְֵשי ִעירוֹ .
ְ ּבכָ ל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ  -נ ְִת ּ ָפס ַעל ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ .
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
וְ ָהנֵי דְּ ֵבי ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא נִ ְת ּ ְפס ּו ַעל כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא.

רש"י
)מתנו( בכולי סדר מועד כל כי
האי זוגא .ארבעתן יחד:
חלופי ר' יוחנן .יש מחליפין ר'
יוחנן ומעיילי ר' יונתן:
נתפש .נענש על עבירות שבידן:
בכל העולם כולו .בכל ישראל
כגון מלך ונשיא שאפשר לו
למחות שיראין מפניו ומקיימין
דבריו:
זקנים .סנהדרין:
רישך בקרירי .אני שאני רבך
איני נכוה אבל מר עוקבא שהוא
ראש לי ולך ואב ב''ד יכווה
בחמין:
דכתיב בית דוד וגו' .לא ענש
אלא מי שבידו לשפוט:
חוץ מדבר זה .שנא' במקרא זה
שהוציא דבור לטובה ומפני
עונש תוכחה חזר בו :והתוית
תיו על מצחות האנשים
הנאנחים והנאנקים על כל
התועבות הנעשות בתוכה .אלו
צדיקים:
שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה.
שאני רוצה לשלוח בעיר:

ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ש ָריו" )ישעיה ג ,יד(.
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :ה' ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט יָ בא ִעם זִ ְקנֵ י ַע ּמוֹ וְ ָ ׂ
נה,א ִאם ָׂש ִרים ָח ְטא ּו ^ -זְ ֵקנִים ֶמה ָח ְטאוּ?
ש ִרים.
ֶא ָּלא ֵא ָימאַ :על זְ ֵקנִיםֶ ׁ ,שלּ א ִמיח ּו ַ ּב ּ ָ ׂ
10

ַרב יְהו ָּדה ֲהוָ ה יָ ֵתיב ַק ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל.
ֲא ַתאי ַה ִהיא ִא ְּית ָתא ָקא צָ וְ ָוחה ַק ֵּמ ּיה ,וְ לֹא ֲהוָ ה ַמ ׁ ְשגַ ח ָ ּב ּה.
"אטם ָאזְ נוֹ ִמ ַּז ֲע ַקת דָּ ל ַ ּגם הוּא יִ ְק ָרא וְ ל ֹא יֵ ָענֶ ה" )משלי כא ,יג(?
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ א ָס ַבר לֵ ּיה ָמרֵ :
יש ְיך – ְ ּב ַח ִמ ֵימיָ ,הא י ֵָתיב ָמר עו ְּק ָבא ַאב ֵ ּבית דִּ ין.
ישא דְּ ֵר ָׁ
יש ְך ּ ְ -ב ַק ִר ֵיריֵ ,ר ָׁ
ָא ַמר לֵ ּיהִ ׁ :שי ָּננָאֵ ,ר ׁ ָ
דִּ כְ ִתיבּ ֵ :
"בית דָּ וִ ד ,כּ ה ָא ַמר ה' :דִּ ינ ּו לַ בּ ֶקר ִמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ִה ִ ּציל ּו ָ ּגזוּל ִמ ַ ּיד עוֹ ׁ ֵשק,
ּ ֶפן ֵּת ֵצא כָ ֵא ׁש ֲח ָמ ִתי ,ו ָּב ֲע ָרה וְ ֵאין ְמכַ ֶ ּבה ִמ ּ ְפנֵ י רֹ ַע ַמ ַעלְ לֵ יכֶ ם" )ירמיהו כא ,יב(.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא לְ ַר ִ ּבי ִסימוֹ ן:
לוֹ כְ ִחינְה ּו ָמר לְ ָהנֵי דְּ ֵבי ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא.
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ א ְמ ַק ְ ּבלֵ י ִמי ּנ ִָאי.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ְמ ַק ְ ּבלֵ י לוֹ כְ ִחינְ ה ּו ָמר.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ְ
ּ
ּ
ֵמעוֹ לָ ם לֹא יָצְ ָתה ִמדָּ ה טוֹ ָבה ִמ ִפי ַה ָקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא וְ ָחזַ ר ָ ּב ּה לְ ָר ָעה חוּץ ִמדָּ ָבר זֶ ה,
אמר ה' ֵאלָ יוֲ :עבֹר ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעיר ְ ּבתוֹ ְך ירושלִ ם,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
11
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
וְ ִה ְתוִ ָית ָּתו ַעל ִמ ְצחוֹ ת ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ֶנ ֱאנָ ִחים וְ ַהנ ֱֶאנָ ִקים ַעל ָכל ַה ּתוֹ ֵעבוֹ ת ַה ַנ ֲעשׂוֹ ת ְבתוֹ כָ ּה" וגו' )יחזקאל ט ,ד(.
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ גַ ְב ִר ֵיאל:
לֵ ְך ו ְּר ׁשוֹ ם ַעל ִמצְ ָחן ׁ ֶשל ַצדִּ ִיקים ָּתיו ׁ ֶשל דְּ יוֹ ֶ ׁ ,שלֹא י ׁ ְִשלְ ט ּו ָ ּב ֶהם ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָ ּבלָ ה.
וְ ַעל ִמצְ ָחם ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים ָּתיו ׁ ֶשל דָּ םְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשי ׁ ְִשלְ ט ּו ָ ּב ֶהן ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָ ּבלָ ה.
ָא ְמ ָרה ִמדַּ ת ַהדִּ ין לִ ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ַמה ִּנ ׁ ְש ַּת ּנ ּו ֵאלּ ּו ֵמ ֵאלּ וּ?
ָא ַמר לָ ּהַ :ה ָּלל ּו צַ דִּ ִיקים ְ ּגמו ִּרים וְ ַה ָּלל ּו ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגמו ִּרים.
ָא ְמ ָרה לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ָהיָ ה ְ ּב ָי ָדם לְ ַמחוֹ ת וְ לֹא ִמיחוּ!
10
ה' ְ ּב ִמ ׁ ְש ָּפט יָבא עִ ם ז ְִקנֵי עַ ּמוֹ ְו ָׂש ָריו ואתם בערתם הכרם גזילת העני בבתיכם
11
שוֹת ְ ּבתוֹ כָהּ  .זקן בחור ובתולה וטף ונשים
אמר ה' ֵאלָ יו ֲעבר ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעיר ְ ּבתוֹ ְך ירושלִ ם ו ְִה ְתוִ ָית ָּתו עַ ל ִמצְ חוֹ ת ָה ֲאנ ׁ ִָשים ַה ּנ ֱֶאנ ִָחים וְ ַה ּנ ֱֶאנ ִָקים עַ ל ָּכל הַ ּתוֹ ֵעבוֹ ת ַה ּנַעֲ ׂ
וַ ּי ֶ
תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו אל תיגשו
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ָא ַמר לָ ּהּ ָ :גלוּי וְ יָדו ַּע לְ ָפ ַני ׁ ֶש ִאם ִמיח ּו ָ ּב ֶהם לֹא ְמ ַק ְ ּבלִ ים ֵמ ֶהם.
ָא ַמר לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ִאם לְ ָפנ ָ
ֵיהם ִמי ָ ּגלוּי?
ֶיך ָ ּגלוּי ,לִ ְפנ ֶ
וְ ַהיְינ ּו דִּ כְ ִתיב" :זָ ֵקן ָ ּבחוּר ו ְּבתוּלָ ה ,וְ ַטף וְ נָ ׁ ִשים ַּת ַה ְרג ּו לְ ַמ ְש ִחית,
וְ ַעל ָּכל ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ָעלָ יו ַה ָּתו ַאל ִּת ַ ּג ׁש ּו.
ו ִּמ ּ ִמ ְקדָּ ׁ ִשי ָּת ֵחלוּ" )יחזקאל ט ,ו(.
ּ
וּכְ ִתיב" :וַ ָ ּי ֵח ּל ּו ָ ּב ֲאנָ ׁ ִשים ַה ְּז ֵקנִ ים ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ י ַה ָביִ ת" )יחזקאל ט ,ו(.
ָּתנֵי ַרב יוֹ ֵסף:
"מקוּדָּ ׁ ַשי" ֵ -אלּ ּו ְ ּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּק ְ ּיימ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָ ּּל ּה ֵמ ָא ֶלף וְ ַעד ָּתיו.
"מ ְקדָּ ׁ ִשי" ֶא ָ ּלא ְ
" ַאל ִּת ְק ִרי ִ
ו ִּמ ָ ּיד" :וְ ִה ֵּנה ׁ ִש ּׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים ָ ּב ִאים ִמדֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער ָה ֶעלְ יוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ָמ ְפנֶ ה ָצפוֹ נָ ה,
וְ ִא ׁיש ְּכלִ י ַמ ּ ָפצוֹ ְ ּביָ דוֹ  ,וְ ִא ׁיש ֶא ָחד ְ ּבתוֹ כָ ם לָ ֻב ׁש ַה ַ ּבדִּ ים,
וְ ֶק ֶסת ַה ּס ֵפר ְ ּב ָמ ְתנָ יו וַ ָ ּיבא ּו וַ ַ ּי ַע ְמד ּו ֵא ֶצל ִמזְ ַ ּבח ַה ְּנח ׁ ֶֹשת" )יחזקאל ט ,ב(".
" ִמזְ ַ ּבח ַה ְּנח ׁ ֶשת" ִ -מי ֲהוָ ה?!
ָא ַמר לְ ה ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאַ :ה ְת ִחיל ּו ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה לְ ָפנַי.
ו ַּמאן נִינְה ּו " ׁ ִש ּׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים"?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֶקצֶ ףַ ,אף ,וְ ֵח ָימה ,ו ַּמ ׁ ְש ִחית ,ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּבר ,ו ְּמכַ ֶּלה.
"תיו"?
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ָּ
ָא ַמר ַרב:
"תיו" ִּ -ת ְחיֶ ה,
ָּ
"תיו" ָּ -תמוּת.
ָּ
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ָּת ַמ ּה זְ כוּת ָאבוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ָּתחוֹ ן זְ כוּת ָאבוֹ ת.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ְ
"תיו"  -סוֹ ף חוֹ ָתמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא,
ָ
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א :חוֹ ָתמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ' ֱא ֶמת'.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י:
ֵאלּ ּו ְ ּבנֵי ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּק ּיְימ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה ֵמ ָאלֶ ף וְ ַעד ָּתיו.
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רש"י
היינו דכתיב .מעיקרא ועל כל
איש אשר עליו התיו אל תגשו
ולבסוף וממקדשי תחלו:
ממקודשי .שהודה למקטרג
מדת הדין וחזר מן הטוב:
מי הוה מזבח הנחשת .בימי
יחזקאל והלא שלמה גנזו ועשה
מזבח אבנים של ל''ב אמה
דכתיב )מלכים א ח( כי מזבח
הנחשת אשר לפני ה' קטן
מהכיל כאדם האומר לחבירו
ננס פלוני ופסול לעבודה:
ממקום שאומרים שירה .מן
הלוים שאומרים שיר בכלי
נחשת:
תיו תמות .לרשעים:
חותמו של הקב''ה אמת.
אמצעית לאותיות וראשון
ואחרון על שם אני ראשון ואני
אחרון ואני הוא:
אלו בני אדם שקיימו התורה
כולה .התיו סימן להם שקיימו
התורה מראש עד סוף:
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 .202נה ,א
ֵמ ֵא ָימ ַתי " ָּת ַמ ּה זְ כוּת ָאבוֹ ת"?
ָא ַמר ַרב:
ִמימוֹ ת הוֹ ׁ ֵש ַע ֶ ּבן ְ ּב ֵא ִרי,
"אגַ ֶּלה ֶאת נַ ְבלֻ ָת ּה לְ ֵעינֵ י ְמ ַא ֲה ֶב ָיה וְ ִא ׁיש ל ֹא יַ ִ ּצילֶ ָּנה ִמ ָ ּי ִדי" )הושע ב ,יב(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֲ :
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ִמ ֵימי ֲחזָ ֵאל,
ש ָר ֵאל כּ ֹל יְ ֵמי יְ הוֹ ָא ָחז" )מלכים ב' יג ,כב(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ֲחזָ ֵאל ֶמלֶ ְך ֲא ָרם לָ ַחץ ֶאת יִ ְ ׂ
וּכְ ִתיב" :וַ ָ ּי ָחן ה' אוֹ ָתם וַ יְ ַר ֲח ֵמם וַ ִ ּי ֶפן ֲאלֵ ֶיהם לְ ַמ ַען ְ ּב ִריתוֹ ֶאת ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקב,
וְ ל ֹא ָא ָבה ַה ׁ ְש ִח ָיתם וְ ל ֹא ִה ׁ ְשלִ יכָ ם ֵמ ַעל ּ ָפנָ יו ַעד ַע ָּתה" )מלכים ב' יג ,כג(.

רש"י
ואיש לא יצילנה .שאין עוד
זכות לאבות שאכלוה :ויפן
אליהם למען בריתו את אברהם
וגו' ולא השליכם מעל פניו עד
עתה .אבל מכאן ואילך השליכם
ולא פנה אל ברית אבות:
ה' אלהי אברהם ואלהי יצחק
וישראל היום יודע .שאתה זוכר
ברית .אברהם יצחק וישראל
מדקאמר היום יודע ותו לא
מכלל דתמה ועל ידי רחמים
הוזכרה להם בימי חזאל:
בימי חזקיהו .דכתיב מעתה ועד
עולם קנאת ה' צבאות תעשה
זאת ולא זכות אבות:

ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ָא ַמר:
ִמ ֵימי ֵאלִ ָ ּיהוּ,
ש ָר ֵאל,
אמר :ה' ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יִ ְ ׂ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ יְ ִהי ַ ּב ֲעלוֹ ת ַה ּ ִמנְ ָחה וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא וַ ּי ַ
ָ
ּ
ש ִיתי ֵאת ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלה" )מלכים א ,יח ,לו( וגו'.
ש ָר ֵאל וַ ֲאנִ י ַע ְבדֶּ ָך ו ִּב ְד ָב ְרך ָע ִ ׂ
ַה ּיוֹ ם יִ וַ ַדע ִּכי ַא ָּתה ֱאל ִֹהים ְ ּביִ ְ ׂ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ִמ ֵימי ִחזְ ִק ּיָהוּ,
ש ָרה וּלְ ׁ ָשלוֹ ם ֵאין ֵקץ ַעל ִּכ ֵּסא ָדוִ ד וְ ַעל ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :לְ ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ִמ ְ ׂ
לְ ָהכִ ין אוֹ ָת ּה וּלְ ַס ֲע ָד ּה ְ ּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ו ִּב ְצ ָד ָקה,
שה זאת" וגו' )ישעיהו ט ,ו(.
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם ִקנְ ַאת ה' ְצ ָבאוֹ ת ַּת ֲע ֶ ׂ
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 .203נה ,א -ב
ָא ַמר ַרב ַא ִמי:
ֵאין ִמ ָיתה ְ ּבלֹא ֵח ְטא.
וְ ֵאין י ִּסו ִּרין ְ ּבלֹא ָעוֹ ן.
" ֵאין ִמ ָיתה ְ ּבלֹא ֵח ְטא ".
"ה ֶּנ ֶפ ׁש ַהח ֵֹטאת ִהיא ָתמוּת,
דִּ כְ ִתיבַ :
שא ַ ּב ֲעוֹ ן ַה ֵ ּבן.
שא ַ ּב ֲעוֹ ן ָה ָאב וְ ָאב ל ֹא יִ ּ ָ ׂ
ֵ ּבן ל ֹא יִ ּ ָ ׂ
ִצ ְד ַקת ַה ַ ּצדִּ יק ָעלָ יו ִּת ְהיֶ ה וְ ִר ׁ ְש ַעת ָה ָר ׁ ָשע ָעלָ יו ִּת ְהיֶ ה" )יחזקאל יח ,כ(.
" ֵאין י ִּסו ִּרין ְ ּבלֹא ָעוֹ ן".
דִּ כְ ִתיב" :ו ָּפ ַק ְד ִּתי ְב ׁ ֵש ֶבט ּ ִפ ׁ ְש ָעם ו ִּבנְ גָ ִעים ֲעוֹ נָ ם" )תהלים פט ,לג(.

רש"י
בלא חטא .וחטאו של אדם גורם
לו מיתה:
בשבט  .ובנגעים .היינו יסורים
וקאמר שאין באין אלא משום
פקידת עון:
בעטיו של נחש .בעצתו של נחש
שהשיא לחוה ולא בחטא אחר
שלא חטאו .בעטיו כמו עטא
וטעם )דניאל ב(:
ואחיותיהם .בבני ישי משתעי:
אלא לאו ר''ש בן אלעזר .דאמר
משה ואהרן בחטאם מתו ומודה
בהני:

נה,ב ֵמ ִית ִיבי:
ְ
" ָא ְמר ּו ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ׁ ּ ָש ֵרת ִל ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא:
אשוֹ ן?
יתה ַעל ָא ָדם ָה ִר ׁ
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם! ִמ ּ ְפנֵ י ַמה ָ ּקנַ ְס ָּת ִמ ָ
יה.
יתיו וְ ָע ַבר ָע ֶל ָ
ָא ַמר ָל ֶהםִ :מ ְצוָ ה ַק ָ ּלה ִצ ִּו ִ
משה וְ ַא ֲהרן ׁ ֶש ִ ּק ְ ּיימ ּו ָ ּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָ ּּל ּה ,ו ֵּמתוּ!
ָא ְמר ּו לוֹ  :וַ ֲהלֹא ׁ ֶ
12
ָא ַמר ָל ֶהםִ " :מ ְק ֶרה ֶא ָחד לַ ַ ּצדִּ יק וְ לָ ָר ׁ ָשע לַ ּטוֹ ב" )קהלת ט ,ב("!
הוּא דְּ ָא ַמר ִּכי ַהאי ַּת ּנָא.
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
משה וְ ַא ֲהרן ְ ּב ֶח ְט ָאם ֵמתוּ,
ַאף ׁ ֶ
13
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :יַ ַען ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִ ּבי" )במדבר כ ,יב(.
ּ
יפ ֵטר ִמן ָהעוֹ ָלם".
יע זְ ַמנְ ֶכם ִל ָ
ָהא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִ ּבי ֲ -ע ַדיִ ין לֹא ִה ִ ּג ַ
ֵמ ִית ִיבי:
" ַא ְר ָ ּב ָעה ֵמת ּו ְ ּב ֶע ְטיוֹ ׁ ֶשל נָ ָח ׁש ,וְ ֵאלּ ּו ֵהם:
ִ ּבנְ יָ ִמין ֶ ּבן יַ ֲעקב,
משה,
וְ ַע ְמ ָרם ֲא ִבי ׁ ֶ
וְ יִ ׁ ַשי ֲא ִבי דָּ וִ ד,
וְ ִכ ְל ָאב ֶ ּבן דָּ וִ ד.
וְ כו ְ ּּלה ּו ְ ּג ָמ ָרא,
יה ְק ָרא,
ְל ַבר ִמ ִ ּי ׁ ַשי ֲא ִבי דָּ וִ ד דִּ ְמ ָפ ֵר ׁש ֵ ּב ּ
שם ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ַּת ַחת יוֹ ָאב ַעל ַה ָ ּצ ָבא,
דִּ ְכ ִתיב" :וְ ֶאת ֲע ָמ ׁ ָשא ָ ׂ
ש ְר ֵאלִ י,
וַ ֲע ָמ ׁ ָשא ֶבן ִא ׁיש ו ׁ ְּשמוֹ יִ ְת ָרא ַה ִ ּי ְ ׂ
ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא ֶאל ֲא ִביגַ ל ַ ּבת נָ ָח ׁש ֲאחוֹ ת ְצרוּיָ ה ֵאם יוֹ ָאב" )שמואל ב' יז ,כה(.
וְ ִכי ַ ּבת נָ ָח ׁש ֲהוַ אי? וַ ֲהלֹא ַ ּבת יִ ׁ ַשי ֲהוַ אי,
דִּ ְכ ִתיב" :וְ ַא ְח ֵית ֶיהם ְצרוּיָ ה וַ ֲא ִביגָ יִ ל") 14דברי הימים א' ב ,יג-יז(.
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ֵּמת ְ ּב ֶע ְטיוֹ ׁ ֶשל נָ ָח ׁש".
ַמ ּנִי?
משה וְ ַא ֲהרן!
ִאילֵ ָימא ַּת ּנָא דְּ ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת  -וְ ָהא ִא ָּיכא ׁ ֶ
ֶא ָּלא לָ או ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר ִהיא,
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּה :י ֵׁש ִמ ָיתה ְ ּבלֹא ֵח ְטא ,וְ י ֵׁש י ִּסו ִּרין ְ ּבלֹא ָעוֹ ן.
ּו ְתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ַא ִמי!
ְּתיו ְּב ָּתא.
12
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הכל כאשר לכל ִמ ְק ֶרה ֶא ָחד לַ ַ ּצדִּ יק ְולָ ָר ׁ ָשע לַ ּטוֹ ב ולטהור ולטמא ולזובח ולאשר איננו זובח כטוב כחוטא הנשבע כאשר שבועה ירא
13
ויאמר ה' אל משה ואל אהרן י ַַען ל ֹא הֶ אֱ ַמנ ְֶּתם ִ ּבי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם
14
ישי הוליד את בכורו את אליאב ואבינדב השניח ושמעא השלישי .נתנאל הרביעי רדי החמישי .אוצם השישי דוד השביעי .וְ ַא ְח ֵיתיהֶ ם צְ ר ּויָה ו ֲַאבִ יגָ יִל ובני
וְ ִא ׁ ַ
צרויה אבשי ויואב ועשה-אל שלושה .ואביגיל ילדה את עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
כּ ֹל ָהאוֹ ֵמר ְראו ֵּבן ָח ָטא ֵ -אינוֹ ֶא ָּלא טוֹ ֶעה,
שר") 15בראשית לה ,כב( ְ -מלַ ֵּמד ׁ ֶשכּ ו ָּּלן ׁ ְשקוּלִ ים ְּכ ַא ַחת.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ִ ּי ְהי ּו ְבנֵ י יַ ֲעקב ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ֶא ָּלא ָמה ֲאנִי ְמ ַק ּיֵים" :וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ֶאת ִ ּבלְ ָהה ּ ִפילֶ גֶ ׁש ָא ִביו" ְ -מלַ ֵּמד ׁ ֶש ִ ּבלְ ֵ ּבל ַמ ָ ּצעוֹ ׁ ֶשל ָא ִביו.
ו ַּמ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ׁ ָשכַ ב ִע ָּמ ּה.
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
שה זֶ ה ְליָ דוֹ ,
מוּצָּ ל אוֹ תוֹ ַצדִּ יק ֵמאוֹ תוֹ ָעוֹ ן ,וְ לֹא ָ ּבא ַמ ֲע ֶ ׂ
"ארוּר ׁשכֵ ב ִעם ֵא ׁ ֶשת ָא ִביו") 16דברים כז ,כ(,
ֶא ְפ ׁ ָשר ָע ִתיד זַ ְרעוֹ ַל ֲעמוֹ ד ַעל ַהר ֵע ָיבל וְ לוֹ ַמר ָ
וְ יָ בא ֵח ְטא זֶ ה ְליָ דוֹ ?!
ּ
ֶא ָ ּלא ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים "וַ ִי ׁ ְש ַּכב ֶאת ִ ּבלְ ָהה ּ ִפילֶ גֶ ׁש ָא ִביו" ֶ -ע ְלבּ וֹ ן ִא ּמוֹ ָּת ַבע.
ָא ַמרִ :אם ֲאחוֹ ת ִא ִּמי ָהיְ ָתה ָצ ָרה ְל ִא ִּמיִ ׁ ,ש ְפ ַחת ֲאחוֹ ת ִא ִּמי ְּת ֵהא ָצ ָרה ְל ִא ִּמי?
ָע ַמד ו ִּב ְל ֵ ּבל ֶאת ַמצָּ ָע ּה.
ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
ׁ ְש ֵּתי ַמצָּ עוֹ ת ִ ּב ְל ֵ ּבל,
ַא ַחת ׁ ֶשל ׁ ְש ִכינָ ה,
וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ָא ִביו,
"אז ִח ַּללְ ָּת יְ צ ּו ֵעי ָעלָ ה") 17בראשית מט ,ד(,
וְ ַהיְ ינ ּו דִּ ְכ ִתיבָ :
ַאל ִּת ְק ִרי "יְ צו ִּעי" ֶא ָ ּלא יְ צו ַּעיי".
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
"פ ַחז ַּכ ּ ַמיִ ם ַאל ּתו ַּּתר".
" ַּ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ ַפזְ ָּתה ַח ְב ָּתה זַ ְל ָּתה.
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ית.
את ,זָ נִ ָ
ּ ָפ ַס ְע ָּתה ַעל דָּ תָ ,ח ָט ָ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יל ְל ָּתה ַח ְל ָתה ,זָ ְר ָחה ְת ִפ ָ ּל ְתךָ.
ּ ִפ ַ ּ
ּ
יאל:
ל
מ
ג
ן
ב
ּ
ר
ר
מ
ָא ַ ַ ָ ַ ְ ִ ֵ
ֲע ַדיִ ין ְצ ִר ִיכין ָאנ ּו ַל ּמוֹ ָד ִעי.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ּמוֹ ָד ִעי אוֹ ֵמר:
ֲהפוֹ ְך ֶאת ַה ֵּת ָיבה וְ דוֹ ְר ׁ ָש ּה :זִ ְעזַ ְע ָּתהִ ,ה ְר ַּת ְע ָּתהָ ּ ,פ ְר ָחה ֵח ְטא ִמ ְּמ ָך".
ָר ָבא ָא ַמר ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ּ
ּ
זָ כַ ְר ָּת עוֹ נְשוֹ ׁ ֶשל דָּ ָברָ ,חלִ ָית ַעצְ ְמ ָך חוֹ לִ י ָ ּגדוֹ לֵ ,פ ַיר ׁ ְש ָּת ִמ ַל ֲחטוֹ א.

15
ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל וַ ּי ְִהי ּו בְ נֵי י ֲַעקב ׁ ְשנֵים עָ ָׂשר
ָ 16ארוּר ׁשכֵ ב ִעם ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו כי גילה כנף אביו ואמר כל העם אמן
17
פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך ָאז ִח ַּללְ ָּת יְצו ֵּעי עָ לָ ה

רש"י
כל האומר ראובן חטא .במעשה
בלהה:
דכתיב .בההוא קרא:
ויהיו בני יעקב וגו' .להוציא
מלבך שלא תחשדנו:
ויבא חטא זה לידו .ויגזור
הקב''ה שיהיו מן המקללים:
אחת של שכינה .כך היה יעקב
עושה בארבעה אהלי נשיו
מעמיד מטה לשכינה ובאותו
אהל שהוא רואה בו השכינה
הוא בא ולן אותו הלילה:
חללת .אותו שם שעלה על יצועי
דהיינו שכינה מדלא כתיב יצועי
עלית טעם אחר עד שלא נבנה
אהל מועד היתה שכינה מצויה
באהלי צדיקים:
פחז .נוטריקון הוא:
פזתה .לשון עמא פזיזא )לקמן
דף פח .(.פזתה מיהרת בעצמך
וחטאת:
זלתה .זלזלת:
פיללת .להנצל מן החטא:
חלתה .ויחל משה )שמות לב(:
זעזעת' .יראת לחטוא לר'
אליעזר ור' יהושע חטא ולרבן
גמליאל ולמודעי בקש לחטוא
ולא חטא:
חלית .חולי גדול להתאפק
לכבוש יצרך:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה יוֹ ְצ ָאה"
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רש"י

כל האומר בני עלי חטאו.
ְראו ֵּבןּ ְ ,בנֵי ֵעלִ יּ ְ ,בנֵי ׁ ְשמו ֵּאל ,דָּ וִ ד ,ו ׁ ְּשלֹמה ,וְ יֹא ׁ ִשיָה ּו ִס ָימן.
באשת איש אינו אלא טועה
ומיהו בבזיון קדשים חטאו:
דאמר רב .לקמן בשמעתין פנחס
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
לא חטא ויליף לה מקרא ור'
יונתן יליף לה לחפני מהאי קרא
כּ ל ָהאוֹ ֵמר ְ ּבנֵי ֵעלִ י ָח ְטא ּו ֵאינוֹ ֶא ָּלא טוֹ ֶעה,
דמקיש חפני לפנחס:
.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ׁ ָשם ׁ ְשנֵ י ְבנֵ י ֵעלִ י ָח ְפנִ י ו ִּפנְ ָחס כּ ֲהנִ ים לַ ה'" )שמואל א' א ,ג(
ששהו את קיניהן .שהיו
ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַרב,
מסרבין להקריב שום קרבן
אלא בקושי כדכתיב )שמואל א
דְּ ָא ַמר ַרב:
ב( גם בטרם יקטירון את החלב
ּ ִפנ ְָחס לֹא ָח ָטא.
וגו' וכשהיו זבות ויולדות באות
ממקום אחר לשילה להקריב
ַמ ִ ּק ׁיש ָח ְפנִי לְ ִפנְ ָחס:
את קיניהן והן היו משהין
ַמה ּ ִפ ְנ ָחס לֹא ָח ָטא ַאף ָח ְפנִי לֹא ָח ָטא.
מלהקריבם והנשים לא היו
18
ּ
.
כב(
ב,
א'
)שמואל
"
ים
ש
ׁ
נ
ה
ת
א
ִ
ָ
ַ
ֶא ָּלאָ ,מה ֲאנִי ְמ ַק ּיֵיםֲ " :א ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְּכ ֻבן ֶ
יכולין לסמוך עליהם שיקריבו
והיו שוהות שם ולא היו חוזרות
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ׁ ּ ִשה ּו ֶאת ִקי ֵּנ ֶיהןֶ ׁ ,שלּ א ָהלְ כ ּו ֵאצֶ ל ַ ּב ֲעלֵ ֶיהן ַמ ֲעלֶ ה ֲעלֵ ֶיהן ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ׁ ְשכָ בוּם.
אצל בעליהן עד שראו קיניהן
קרבין והיו טהורות לקדשים
וליכנס לעזרה לפיכך מעלה
ּגו ָּפא:
עליהם כאילו שכבום שהיו
:
ב
ר
ָא ַמר ַ
מונעים אותן מפריה ורביה:
ּ ִפנ ְָחס לֹא ָח ָטא.
פנחס לא חטא .באשת איש
דאשר ישכבון את הנשים אינו
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ֲא ַח ֶ ּיה ֶבן ֲא ִחיטוּב ֲא ִחי ִאיכָ בוֹ ד ֶ ּבן ּ ִפנְ ָחס ֶ ּבן ֵעלִ י כּ ֵהן ה'") 19שמואל א' יד ,ג(.
אלא חפני לבדו:
ַיחסוֹ ?!
ֶא ְפ ׁ ָשר ֵח ְטא ָ ּבא לְ יָ דוֹ וְ ַה ָּכתוּב ְמי ֲ
ואחיה בן אחיטוב וגו' כהן ה'.
בשילה נושא אפוד הרי שמיחסו
שנָ ּה ֵער וְ ענֶ ה ֵמ ָא ֳהלֵ י יַ ֲעקב ו ַּמ ִ ּג ׁיש ִמנְ ָחה לַ ה' ְצ ָבאוֹ ת" )מלאכי ב ,יב(,
וַ ֲהלֹא ְּכ ָבר ֶנ ֱא ַמר" :יִ ָּכ ֵרת ה' לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂ
לשבח ומזכיר עליו שם פנחס
ִאם ִי ְׂש ָר ֵאל הוּא  -לֹא י ְִהיֶ ה לוֹ ֵער ַ ּב ֲחכָ ִמים,
אבי אביו:
וְ לֹא עוֹ נֶה ַ ּב ַּתלְ ִמ ִידים.
אפשר בא חטא לידו והכתוב
מייחסו .לשבח ואת בן  .בנו
וְ ִאם כּ ֵהן הוּא  -לֹא י ְִהיֶה לוֹ ֵ ּבן ַמ ִ ּגיש ִמ ְנ ָחה,
מייחסו אחריו והכתיב גבי
ֶא ָּלא לַ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהִ ּ :פנ ְָחס לֹא ָח ָטא.
עבירה דנואפים יכרת ה' לאיש
וגו' והאי קרא בבא על הנכרית
ועל הזונה מישתעי כדדרשינן
ֶא ָּלא ָהא ְּכ ִתיב:
ליה באלו הן הנשרפין דכתיב
"א ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְּכ ֻבן"!
לעיל מיניה כי חלל יהודה קדש
ֲ
ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר
ודרשינן כי חלל יהודה קדש זו
"י ׁ ְִש ְּכ ֵבן" ְּכ ִתיב.
זונה וכן הוא אומר לא תהיה
קדשה וגו':
ער .חריף להבין ולהורות בין
"אל ָ ּבנָ י ִּכי ל ֹא טוֹ ָבה ַה ּׁ ְש ֻמ ָעה") 20שמואל א' ב ,כד(!
וְ ָהכְ ִתיבַ :
החכמים כדאמרי' בעירובין )דף
נג (:אהרנית ערנית:
ואם כהן הוא כו' .וכאן מייחס
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
כהן מגיש מנחה אחר פנחס:
ְּ
"בנִ י" ְּכ ִתיב.
והכתיב אל בני כי לא טובה
השמועה אשר אנכי שומע
מעבירים עם ה' אביהם היה
"מ ֲע ִב ִרים"!
וְ ָהכְ ִתיבַ :
מוכיחם:
והא כתיב מעבירים אמר רב
הונא בריה דרב יהושע מעבירם
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
כתיב .קשה בעיני שם החכם
"מ ֲע ִב ָירם" ְּכ ִתיב.
ַ
הנזכר כאן כי אומר אני שטעות
גדול הוא ול''ג לה להא מילתא
שהרי בספרים מוגהים כתיב
וְ ָהכְ ִתיבּ ְ " :בנֵ י ְבלִ ָ ּי ַעל") 21שמואל א' ב ,יב(!
מעבירים וגם  .במסורה הגדולה
במקום שמנויין שם כל התיבות
דלא כתיב בהן יו''ד וקורין ולא
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָה ָיה לוֹ לְ ִפנ ְָחס לְ ַמחוֹ ת לְ ָח ְפנִי וְ לֹא ִמ ָיחה,
נמנה זה והם מנויין ע''פ
ַמ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ָח ָטא.
החשבון וזו אינה קשיא דהאי
מעבירים לאו לשון עבירה הוא
אלא לשון ויעבירו קול במחנה
)שמות לו( וה''ק להו לא טובה
השמועה אשר אנכי שומע את
עם ה' מעבירים ומכריזין
וקובלים עליכם והאי מעבירים
לשון רבים הוא ואעם ה' קאי
ולאו אבני עלי שהרי הם היו
 18ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת ֲא ׁ ֶשר י ׁ ְִש ְּכבֻ ן ֶאת ַה ּנ ׁ ִָשים הצובאות פתח אוהל מועד
עוברים ולא היו מעבירים את
 19וַ ֲא ַח ּיֶה בֶ ן ֲא ִחיטוּב ֲא ִחי ִאיכָבוֹ ד ֶ ּבן ִּפנְחָ ס ֶ ּבן עֵ לִ י כּ ֵהן ה' בשילה נושא אפוד והעם לא ידע כי הלך יונתן
אחרים:
20
ַאל ָ ּבנָי ִּכי לוֹ א טוֹ בָ ה ַה ׁ ּ ְש ֻמ ָעה אשר אנכי שומע מעבירים עם ה'
21
ובני עלי ְ ּבנֵי בְ לִ ּי ַָעל לא ידעו את ה'

58

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
נו,א כּ ל ָהאוֹ ֵמר ^ ְ ּבנֵי ׁ ְשמו ֵּאל ָח ְטא ּו ֵ -אינוֹ ֶא ָּלא טוֹ ֶעה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ֵקן ׁ ְשמו ֵּאל  ...וְ ל ֹאָ -הלְ כ ּו ָבנָ יו ִ ּב ְד ָרכָ ו") 22שמואל א' ח ,א-ג(.
" ִ ּב ְד ָרכָ יו"  -הוּא שלֹא ָהלְ כוִּ ,מ ֱיח ָטא נ ִַמי לֹא ָח ְטאוּ.
ֶא ָּלא ָמה ֲאנִי ְמ ַק ּיֵים "וַ ִ ּי ּט ּו ַא ֲח ֵרי ַה ָ ּב ַצע"?
ש ּו ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה ֲא ִב ֶיהם,
ׁ ֶשלּ א ָע ׂ
ׁ ֶש ָהיָה ׁ ְשמו ֵּאל ַה ַ ּצדִּ יק ְמ ַח ֵ ּזר ְ ּבכָ ל ְמקוֹ מוֹ ת ִי ְׂש ָר ֵאל ,וְ ָדן אוֹ ָתם ְ ּב ָע ֵר ֶיהם,
ש ָר ֵאל") 23שמואל א' ז ,טז(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ָהלַ ְך ִמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה וְ ָס ַבב ֵ ּבית ֵאל וְ ַה ִ ּגלְ ָ ּגל וְ ַה ּ ִמ ְצ ּ ָפה וְ ׁ ָש ַפט ֶאת יִ ְ ׂ
ֵיהן וּלְ סוֹ ְפ ֵר ֶיהן.
וְ ֵהם לֹא ָע ׂ
ש ּו ֵּכןֶ ,א ָּלא ָי ׁ ְשב ּו ְ ּב ָע ֵר ֶיהם ְּכ ֵדי לְ ַה ְרבּ וֹ ת ָׂשכָ ר לְ ַח ָ ּזנ ֶ
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
ּ
""וַ ִ ּי ּט ּו ַא ֲח ֵרי ַה ָב ַצע" )שמואל א' ח ,ג( -
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יהם.
שח ְל ָקם ׁ ָש ֲאל ּו ְ ּב ִפ ֶ
ֶ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְמ ַלאי ִה ִּטילוֹ ַעל ַ ּב ֲע ֵלי ָב ִּתים.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
שר נָ ְטל ּו ִ ּבזְ רוֹ ַע.
קו ּ ָּפה יְ ֵת ָירה ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַמ ָּתנוֹ ת נָ ְטל ּו ִ ּבזְ רוֹ ַע".

22

רש"י
בני שמואל חטאו .במקח שוחד
והטיית דין:
לחזניהם .שמשיהם ששוכרין
אותן לילך ולהזמין את
הנקראים לדין:
ולסופריהם .לשטרי בירורין
ולאגרות שום:
מלאי הטילו על בעלי בתים.
נותנים להן פרגמטיא לעסוק בה
ולתת להם השכר ומתוך כך היה
נמשך לבם להטות דין כשבאין
לפניהן לדון והיינו חטאם:
חלקם שאלו בפיהם .מעשר
ראשון הראוי להם שלוים היו
שאלו בפיהם מתוך שהיו גדולי
הדור ושופטים לא היו מונעים
מהם ושאר לוים עניים
מצטערים ולר' מאיר לא חטאו
בהטיית משפט:
קופה יתירה .יותר מן הראוי:
מתנות .זרוע לחיים וקיבה והם
לא היו כהנים ל''א מתנות לויה
כגון מעשר וקרא כתיב ונתן
לכהן ודרשינן ולא שיטול
מעצמו בשחיטת חולין בפ'
הזרוע )דף קלג (.וה''ה לכל
מתנות כהונה ולויה:

וַ י ְִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ֵקן ׁ ְשמו ֵּאל וַ ָ ּי ֶׂשם ֶאתּ ָ -בנָיו ׁש ְֹפ ִטים לְ ִי ְׂש ָר ֵאל .וַ י ְִהי ׁ ֶשםּ ְ -בנוֹ ַה ְ ּבכוֹ ר יוֹ ֵאל וְ ׁ ֵשם ִמ ׁ ְשנֵה ּו ֲאבִ ּיָה ׁש ְֹפ ִטים ִ ּבבְ ֵאר ׁ ָשבַ ע .וְ לֹאָ -הלְ כ ּו בָ נָיו ִ ּב ְד ָרכָ ו וַ ּי ִּט ּו ַא ֲח ֵרי
ַה ָ ּבצַ ע וַ ּי ְִקח ּוׁ -ש ַֹחד וַ ּי ַּט ּו ִמ ׁ ְש ָּפט
23
וְ ָהלַ ְך ִמדֵּ י ׁ ָשנָה ְ ּב ׁ ָשנָה וְ ָסבַ ב ֵ ּבית ֵאל וְ ַה ִ ּגלְ ָ ּגל וְ ַה ִּמצְ ָּפה וְ ׁ ָש ַפט ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל את כל המקומות האלה

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
כּ ל ָהאוֹ ֵמר דָּ וִ ד ָח ָטא ֵ -אינוֹ ֶא ָּלא טוֹ ֶעה,
ש ִּכיל וַ ה' ִע ּמוֹ " )שמואל א' יח ,יד(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ יְ ִהי ָדוִ ד לְ כָ ל דְּ ָרכָ יו ַמ ְ ׂ
ֶא ְפ ׁ ָשר ֵח ְטא ָ ּבא לְ יָ דוֹ ּו ׁ ְשכִ ינָה ִע ּמוֹ ?!
"מדּ ו ַּע ָ ּבזִ ָית ֶאת דְּ ַבר ה' לַ ֲעשׂוֹ ת ָה ַרע") 24שמואל ב' יב ,ט(.
ֶא ָּלא ָמה ֲאנִי ְמ ַק ּיֵיםַ :
ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּיק ׁש לַ ֲעשׂוֹ ת וְ לֹא ָע ָׂשה.
ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי דְּ ָא ֵתי ִמדָּ וִ ד ְמ ַה ּ ֵפ ְך וְ ָד ֵר ׁיש ִ ּבזְ כו ֵּת ּיה דְּ ָדוִ ד.
"מדּ ו ַּע ָ ּבזִ ָית ֶאת דְּ ַבר ה' לַ ֲעשׂוֹ ת ָה ָרע" –
" ַ
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ְמ ׁש ּו ָ ּנה ' ָר ָעה' זוֹ ִמ ָ ּכל ָרעוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ׁ ֶש ָ ּכל ָרעוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּכ ִתיב ְ ּבה ּו" :וַ ַ ּי ַעשׂ",
וְ ָכאן ְ ּכ ִתיב" :לַ ֲעשׂוֹ ת" ֶ ׁ -ש ִ ּב ֵ ּ
שה .
יק ׁש ַל ֲעשׂוֹ ת וְ לֹא ָע ָ ׂ
ָ
"את או ִּר ָ ּיה ַה ִח ִּתי ִה ִּכ ָית ַב ֶח ֶרב" ֶ ׁ -ש ָהיָ ה ְלך ְלדוּנוֹ ַ ּב ַּסנְ ֶה ְד ִרין ,וְ לֹא דַּ נְ ָּת.
ֵ
ָ
ָ
"וְ ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ לָ ַק ַחת לְ ך לְ ִא ּׁ ָשה" ִ -ל ּ
יקו ִּחין יֵ ׁש ְלך ָ ּב ּה".
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
כּ ֹל ַה ּיוֹ צֵ א לְ ִמלְ ֶח ֶמת ֵ ּבית דָּ וִ ד ,כּ וֹ ֵתב ֵ ּגט ְּכ ִריתוּת לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
שר ָה ָאלֶ ף,
ש ֶרת ֲח ִר ֵיצי ֶה ָחלָ ב ָה ֵא ֶּלה ָּת ִביא לְ ַ ׂ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֲ " :ע ֶ ׂ
ּ
ּ
וְ ֶאת ַא ֶח ָיך ִּת ְפקד לְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ֶאת ֲע ֻר ָב ָתם ִת ָקח" )שמואל א' יז ,יח(.
"ע ֻר ָ ּב ָתם"?
ַמאי ֲ
ָּתנֵי ַרב יוֹ ֵסף:
דְּ ָב ִרים ַה ְמעוֹ ָר ִבים ֵ ּבינוֹ לְ ֵבינ ָּה.

רש"י
דוד חטא .בבת שבע קודם
שקבלה גט:
שבקש .לשכב עמה קודם
שקבלה גט שהיה בעלה שולח
לה מן המלחמה שאם ימות לא
תיזקק ליבום או שמא יהרג
ואין מעיד עליו ותתעגן אשתו
או שמא יהא שבוי כדאמרינן
לקמן כל היוצא למלחמת בית
דוד כו':
משונה רעה זו .בכתיבתה
ובלשונה:
שהיה לך לדונו .על שמרד
במלכות כדלקמן:
ליקוחין יש לך בה .קדושין
תופסין בה שאינה אשת איש
כדשמואל כו':
גט כריתות .על תנאי שאם ימות
תהא מגורשת מעכשיו ופעמים
שהוא טרוד בצאתו ושולחו מן
המלחמה:
ואת ערובתם תקח .במלחמת
שאול כתיב:
דברים המעורבים ביניהם.
היינו קדושין תקח תבטל ע''י
גט שתביא להם מן המלחמה:
בחרב בני עמון .כאותן שהורגים
בני עמון שלא מדעתך:
ואדוני יואב .לאו אורח ארעא
לקבל עליו מרות אחרים בפני
המלך:
רק בדבר אוריה .מקרא כתיב
כך בדבר אוריה שגרם לו שיהרג
אבל בבת שבע לא חטא:
לשון הרע .לקמיה מפרש:

"וְ אֹתוֹ ָה ַרגְ ָּת ְ ּב ֶח ֶרב ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן"– 25
ַמה " ֶח ֶרב ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן" ִאי ַא ָּתה נ ֱֶענ ָׁש ָעלָ יוַ ,אף או ִּר ּיָה ַה ִח ִּתי ִאי ַא ָּתה נ ֱֶענ ָׁש ָעלָ יו.
ַמאי ַט ְע ָמא?
מוֹ ֵרד ְ ּב ַמלְ כוּת ֲהוָ ה.
ש ֶדה ח ֹנִ ים" )שמואל ב' יא ,יא(.
ָא ַמר לֵ ּיה" :וַ אדנִ י יוֹ ָאב וְ ַע ְב ֵדי ֲאדנִ י ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַרב:
ּ
ִּכי ְמ ַע ּיַינ ְְּת ֵ ּב ּיה ְ ּבדָּ וִ ד ,לָ א ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ֵ ּב ּיה ַ ּבר ִמדְּ או ִּריָה.
דִּ כְ ִתיבַ " :רק ִ ּב ְד ַבר או ִּר ָ ּיה ַה ִח ִּתי") 26מלכים א' טו ,ה(.
ישא ָר ֵמי:
ַא ַ ּביֵי ְק ׁ ִש ׁ ָ
ִמי ָא ַמר ַרב ָהכִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ַרבִ :ק ֵ ּיבל דָּ וִ ד לְ ׁשוֹ ן ָה ַרע!
ַק ׁ ְשיָא.

24

59

ַמדּ ו ַּע ָ ּבזִ ָית ֶאת דְּ בַ ר ה' לַ ֲעשׂוֹ ת ָה ַרע בעיני את אוריה החיתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאשה ואותו הרגת בחרב בני עמון"
25
ַמדּ ו ַּע ָ ּבזִ ָית ֶאת-דְּ בַ ר יְהוָ ה לַ ֲעשׂוֹ ת ָה ַרע ְ ּב ֵעינַי ֵאת או ִּר ּיָה ַה ִח ִּתי ִה ִּכ ָית ַב ֶח ֶרב וְ ֶאתִ -א ׁ ְש ּתוֹ לָ ַק ְח ָּת ְּל ָך לְ ִא ׁ ּ ָשה וְ אֹתוֹ ָה ַרגְ ָּת ְ ּב ֶח ֶרב ְ ּבנֵי ַע ּמוֹ ן .י וְ ַע ָּתה לֹאָ -תסוּר ֶח ֶרב
ִמ ֵ ּב ְית ָך ַעד-עוֹ לָ ם ֵע ֶקב ִּכי בְ זִ ָתנִי וַ ִּת ַ ּקח ֶאתֵ -א ׁ ֶשת או ִּר ּיָה ַה ִח ִּתי לִ ְהיוֹ ת לְ ָך לְ ִא ׁ ּ ָשה.
26
אשר עשה דוד את הישר בעיני ה' ולא סר מכל אשר ציוהו כל ימי חייו ַרק ִ ּב ְדבַ ר או ִּר ּיָה ַה ִח ִּתי

60

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ּגו ָּפא ָא ַמר ַרב:
ִק ֵ ּיבל דָּ וִ ד לְ ׁשוֹ ן ָה ַרע,
אמר לוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְךֵ :איפוֹ א הוּא?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
אמר ִצ ָיבא ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ְךִ :ה ֵּנה הוּא ֵ ּבית ַמ ִּכיר ֶ ּבן ַע ּ ִמ ֵיאל ְ ּבל ֹא ָד ָבר" )שמואל ב' ט ,ד(,
וַ ּי ֶ
ְ
ּוכְ ִתיב" :וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ַה ּ ֶמלֶ ך וַ ִ ּי ָ ּק ֵחה ּו ִמ ֵ ּבית ַמ ִּכיר ֶ ּבן ַע ּ ִמ ֵיאל ִמ ּלא ְד ָבר" )שמואל ב' ט ,ה'(,
ֵיה?
ֵיה דְּ ׁ ַש ָ ּק ָרא הוּאִּ ,כי ֲה ַדר ַאלְ ׁ ִשין ִע ָּילוֵ ּיה ַמאי ַט ְע ָמא ִק ְ ּיבלָ ּה ִמי ּנ ּ
ִמ ְּכ ִדי ַחזְ י ּ
27
אמר ַה ֶּמלֶ ְך :וְ ַא ּיֵה ֶ ּבן ֲאדֹנ ָ
אמר צִ ָיבא ֶאל ַה ֶּמלֶ ְךִ :ה ּנֵה יוֹ ׁ ֵשב ִ ּבירו ׁ ָּש ִַלם" וגו' )שמואל ב' טז ,ג(.
ֶיך? וַ ּי ֶ
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
ֵיה?
ו ְּמנָא לָ ן דְּ ִק ֵ ּיבל ִמי ּנ ּ
אמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ִצ ָיבא ִה ֵּנה לְ ָך כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר לִ ְמ ִפיבֹ ֶשת,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
ְ
ָ
אמר ִצ ָיבאִ ,ה ׁ ְש ַּת ֲחוֵ ִיתי ֶא ְמ ָצא ֵחן ְ ּב ֵעינֶ יך ֲאדוֹ נִ י ַה ּ ֶמלֶ ך" )שמואל ב' טז ,ד(.
וַ ּי ֶ
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
לֹא ִק ֵ ּיבל דָּ וִ ד לְ ׁשוֹ ן ָה ַרע,
דְּ ָב ִרים ַה ִּנ ָּיכ ִרים ֲחזָ א ֵ ּב ּיה.
יבשת ֶ ּבן ׁ ָשאוּל יָ ַרד לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך,
דִּ כְ ִתיב" :ו ְּמ ִפ ׁ ֶ
28
ש ָפמוֹ וְ ֶאת ְ ּבגָ ָדיו ל ֹא כִ ֵ ּבס" )שמואל ב' יט ,כה(,
שה ְ ׂ
שה ַרגְ לָ יו וְ ל ֹא ָע ָ ׂ
וְ ל ֹא ָע ָ ׂ
יבשת.
אמר לוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך :לָ ּ ָמה ל ֹא ָהלַ כְ ָּת ִע ּ ִמי ְמ ִפ ׁ ֶ
וּכְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ִּכי ָבא יְ רו ׁ ָּש ִַלם לִ ְק ַראת ַה ּ ֶמלֶ ְך ,וַ ּי ֶ
אמר ֲאדנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ַע ְבדִּ י ִר ּ ָמנִ י,
וַ ּי ֶ
נו,ב ִּכי ָא ַמר ַע ְבדְּ ָך ֶא ְח ְ ּב ׁ ָשה לִ י ַה ֲחמוֹ ר וְ ֶא ְר ַּכב ָעלֶ ָיה וְ ֵאלֵ ְך ֶאת ַה ּ ֶמלֶ ְךִּ ,כי ִפ ֵּס ַח ^ ַע ְבדֶּ ָך...
שה ַה ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָיך ...
וַ יְ ַר ֵ ּגל ְ ּב ַע ְבדְּ ָך ֶאל ֲאדנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ,וַ אדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ְּכ ַמלְ ַא ְך ָה ֱאל ִֹהים וַ ֲע ֵ ׂ
ש ֶדה.
אמר לוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך לָ ּ ָמה ְּת ַד ֵ ּבר עוֹ ד דְּ ָב ֶר ָיך ָא ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה וְ ִצ ָיבא ַּת ְחלְ ק ּו ֶאת ַה ּ ָ ׂ
וַ ּי ֶ
יבשת ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ךְ:
אמר ְמ ִפ ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
ַ ּגם ֶאת ַהכּ ל יִ ָ ּקח ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא ֲאדנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ֶאל ֵ ּביתוֹ " )שמואל ב' כו-כח והלאה(.
ָא ַמר לוֹ ֲ :אנִי ָא ַמ ְר ִּתיָ :מ ַתי ָּתבא ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ַא ָּתה עוֹ ֶׂשה לִ י ָּכ ְך?
לֹא ָעלֶ ָיך י ֵׁש לִ י ַּת ְרעוֹ מוֹ ת ֶא ָּלא ַעל ִמי ׁ ֶש ֱה ִב ֲיא ָך ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם.
ַהיְינ ּו דִּ כְ ִתיב" :ו ֶּבן יְ הוֹ נָ ָתן ְמ ִריב ָ ּב ַעל" )דברי הימים א' ח ,לד(,
יבשת ׁ ְשמוֹ !
"מ ִריב ָ ּב ַעל" ׁ ְשמוֹ ? וַ ֲהלֹא ְמ ִפ ׁ ֶ
וְ כִ י ְ
ְ
ֶא ָּלא ִמ ּתוֹ ך ׁ ֶש ָע ָׂשה ְמ ִר ָיבה ִעם ְ ּב ָעלָ יו.
יָצְ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :נ ָ ּצא ַ ּבר ַנ ָ ּצא.
" ַנ ָ ּצא" ָ -הא דַּ ֲא ַמ ַרן.
"בר ַנ ָ ּצא" – דִּ כְ ִתיב"ַ :ו ָ ּיבא ׁ ָשא ּול ַעד ִעיר ֲע ָמלֵ ק וַ ָ ּי ֶרב ַ ּב ָּנ ַחל" )שמואל א' טו ,ה(.
ַּ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָמנִ י:
ַעל ִע ְס ֵקי נ ַַחל.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ּ
ש ֶדה",
יבשתַ " :א ָּתה וְ ִצ ָיבא ַּת ְחלְ ק ּו ֶאת ַה ָ ׂ
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמר דָּ וִ ד לִ ְמ ִפ ׁ ֶ
יָצְ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה לוֹ ְ :ר ַח ְב ָעם וְ י ָָר ְב ָעם י ְַחלְ ק ּו ֶאת ַה ְּמלוּכָ ה.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ִאילְ ָמלֵ י לֹא ִק ֵ ּיבל דָּ וִ ד לְ ׁשוֹ ן ָה ָרע:
לֹא נ ְֶחלְ ָקה ַמלְ כוּת ֵ ּבית דָּ וִ ד,
וְ לֹא ָע ְבד ּו ִי ְׂש ָר ֵאל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
וְ לֹא ָ ּגלִ ינ ּו ֵמ ַא ְרצֵ נוּ.
אמר ַה ֶּמלֶ ְך ַוא ּיֵה ֶ ּבן ֲאדנ ָ
אמר צִ יבָ א ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ִה ּנֵה יוֹ ׁ ֵשב ִ ּבירו ׁ ָּש ִַלם כי אמר היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי
ֶיך וַ ּי ֶ
וַ ּי ֶ
28
יבשת ֶ ּבן ׁ ָשאוּל י ַָרד לִ ְפנֵי ַה ֶּמלֶ ְך וְ לֹא ָע ָׂשה ַרגְ לָ יו וְ לֹא ָע ָׂשה ְׂשפָ מוֹ וְ ֶאת ְ ּבגָ ָדיו לֹא כִ ֵ ּבס למן היום לכת המלך עד היום אשר בא בשלום
ו ְּמ ִפ ׁ ֶ
27

רש"י
בלא דבר .אינו חכם בתורה
והוא מצאו מלא דבר וחכם
בתורה:
חזייא דשקרא הוה .מתחילה
מצאו שקרן בכך:
כי הדר אלשין עליה .ציבא על
מפיבושת כשהיה דוד בורח
מפני אבשלום מאי טעמא קביל
מיניה:
איה בן אדונך ויאמר הנה יושב
בירושלים .כי אמר היום ישיבו
לי את ממלכת אבי דברים
הנכרים חזא ביה .במפיבושת
כשנהרג אבשלום וחזר דוד
למלכותו ובא לפניו לא עשה
רגליו ולא עשה שפמו כסבור
דוד שניכרים דברי ציבא
שנצטער על שחזר דוד ולא
קישט עצמו ועוד היה מצפה
שכשיושיבוהו במלכות יתנאה
ויסתפר לכך לא קבל דבריו
ואמר לו אתה וציבא תחלקו
השדה והוא השיבו קשה אין לי
לצעוק אלא על מי שהביאך
הלום הנה שמצטער על שובו
ואם לא שראה בו דברים
הניכרים היה חוזר ממה שאמר
הנה לך כל אשר למפיבושת
ואע''פ שמיהר ואמר לו מתחלה
הנה לך כל אשר למפיבושת אין
זו קבלה כי כל זמן שלא היה
דוד שב למלכותו יודע היה שאין
מתנתו מתנה ולא אמר לו אלא
על תנאי אם יראה אמת
בדבריו:
על עסקי נחל .ומה על נפש אחת
אמרה תורה הבא עגלה ערופה
בנחל נפשות הללו על אחת כמה
וכמה אם גדולים חטאו קטנים
מה חטאו:
ולא עבדו ישראל עבודה זרה.
שעל ידי שנחלקה המלכות
העמיד ירבעם העגלים שלא
לירושלים
ישראל
יעלו
לממשלתו של רחבעם:

מסכת שבת פרק ה' – ַ
יוֹצ ָאה"
"בּ ֶמּה ְבּ ֵה ָמה ְ
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 .209נו ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
ָּכל ָהאוֹ ֵמר ׁ ְשלֹמה ָח ָטא ֵאינוֹ ֶא ָּלא טוֹ ֶעה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ל ֹא ָהיָ ה לְ ָבבוֹ ׁ ָשלֵ ם ִעם ה' ֱאל ָֹהיו ִּכלְ ַבב דָּ וִ יד ָא ִביו" )מלכים א' יא ,ד(.
" ִּכלְ ַבב דָּ וִ ד ָא ִביו הוּא"  -דְּ לֹא ֲהוָ ה,
ֵמ ֱיח ָטא נ ִַמי  -לֹא ָח ָטא.
ֶא ָּלא ָמה ֲאנִי ְמ ַק ּיֵים" :וַ יְ ִהי לְ ֵעת זִ ְקנַ ת ׁ ְשל ֹמה,
נָ ׁ ָשיו ִה ּט ּו ֶאת לְ ָבבוֹ לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים" )מלכים א' יא ,ד(?
ַה ִהיא ְּכ ַר ִ ּבי נָ ָתן.
דְּ ַר ִ ּבי נָ ָתן ָר ֵמי.
ְּכ ִתיב" :וַ יְ ִהי לְ ֵעת זִ ְקנַ ת ׁ ְשל ֹמה נָ ׁ ָשיו ִה ּט ּו ֶאת לְ ָבבוֹ ",
וְ ָהכְ ִתיבִּ :
"כלְ ַבב דָּ וִ יד ָא ִביו",
" ִּכלְ ַבב דָּ וִ ד ָא ִביו"  -הוּא דְּ לֹא ֲהוָ ה,
ֵמ ֱיח ָטא נ ִַמי  -לֹא ָח ָטא!

רש"י
שלמה חטא .בע''ז:
כדר' נתן .דשני קרא הטו ללכת
והוא לא הלך:
הכא נמי דבנה .קשיא היא:
אלא .מהכא תילף דלא בנה
כדתניא רבי יוסי אומר כו':
להר המשחה .לשון שמן
דמתרגמינן משחא והוא הר
הזיתים:
מקיש ראשונים .מקיש את
בנינו של שלמה לביעורו של
יאשיהו מה יאשיהו לא עשה
ביעור זה ותלו בו מן השמים
לשבח הואיל וביער השאר
שנעשה משמת יהושפט אף
שלמה לא עשה בנין זה ותלו בו
לגנות מתוך שלא מיחה בנשיו:
שמש .לחטוב עצים ולשאוב
מים בשכר לע''ז:
ואל יכתב בו דבר זה .ללמדך
שקשה התוכחה במי שבידו
לימחות:

ָהכִ י ָק ָא ַמר:
"וַ יְ ִהי לְ ֵעת זִ ְקנַ ת ׁ ְשל ֹמה נָ ׁ ָשיו ִה ּט ּו ֶאת לְ ָבבוֹ – לָ לֶ כֶ תַ ,א ֲח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים"  -וְ לֹא ָהלַ ְך.
"אז יִ ְבנֶ ה ׁ ְשל ֹמה ָ ּב ָמה לִ כְ מוֹ ׁש ׁ ִש ֻּקץ מוֹ ָאב") 29מלכים א' יד ,ז(!
וְ ָהכְ ִתיבָ :
ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּק ׁש לִ ְבנוֹ ת וְ לֹא ָ ּבנָ ה.
"אז יִ ְבנֶ ה יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִמזְ ֵ ּב ַח לַ ה'") 30יהושע ח ,ל( ֶ ׁ -ש ִ ּב ֵ ּק ׁש לִ ְבנוֹ ת וְ לֹא ָ ּב ָנה?!
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהָ :
ֶא ָּלא דְּ ָבנָ ה.
ָהכָ א נ ִַמי דְּ ָ ּבנָה!
ֶא ָּלא ִּכ ְד ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ּ
ּ
ימין לְ ַהר ַה ַמ ׁ ְש ִחית,
"וְ ֶאת ַה ָ ּבמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ַעל ְפנֵ י יְ רו ׁ ָּש ִַלם ֲא ׁ ֶשר ִמ ִ
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ש ָר ֵאל לְ ַע ׁ ְש ּתֹ ֶרת ׁ ִש ֻּקץ ִצדוֹ נִ ים" )מלכים ב' כג ,יג(.
ֲא ׁ ֶשר ָ ּבנָ ה ׁ ְשל ֹמה ֶמלֶ ְך יִ ְ ׂ
יע ָרם?
יאש ָ ּיה ו ִּב ֲ
יע ָרםַ ,עד ׁ ֶש ָ ּבא ׁ ִ
יע ָרם ,יְ הוֹ ׁ ָש ָפט וְ לֹא ִ ּב ֲ
ֶא ְפ ׁ ָשר ָ ּבא ָא ָסא וְ לֹא ִ ּב ֲ
יערוּם!
וַ ֲהלֹא ָ ּכל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָא ָסא וִ יהוֹ ׁ ָש ָפט ִ ּב ֲ
אשוֹ נִ ים ְל ַא ֲחרוֹ נִ ים:
ֶא ָ ּלא ַמ ִ ּק ׁיש ִר ׁ
ש ּו וְ ָּת ָלה ָ ּב ֶהן ִל ׁ ְש ָבח,
ָמה ַא ֲחרוֹ נִ ים ,לֹא ָע ׂ
שוּ ,וְ ָּת ָלה ָ ּב ֶהן ִל ְגנַ אי".
אשוֹ נִ ים ,לֹא ָע ׂ
ַאף ִר ׁ
ש ׁ ְשל ֹמה ָה ַרע ְ ּב ֵעינֵ י ה'" )מלכים א ,יא ,ו(!
וְ ָהכְ ִתיב"ַ :ו ַ ּי ַע ׂ
ֶא ָּלאִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ָה ָיה לוֹ לְ ַמחוֹ ת ְ ּבנ ׁ ָָשיו וְ לֹא ִמ ָיחה,
ַמ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ָח ָטא.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
נוֹ ַח לוֹ לְ אוֹ תוֹ ַצדִּ יקֶ ׁ ,ש ּי ְֵהא ׁ ַש ָּמ ׁש לְ ָד ָבר ַא ֵחר וְ ַאל י ִָּכ ֵתב בּ וֹ "וַ ַ ּי ַעשׂ ָה ַרע ְ ּב ֵעינֵ י ה'".
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ָאז יִבְ נֶה ׁ ְשל ֹמה ָ ּב ָמה לִ כְ מוֹ ׁש ׁ ִש ֻּקץ מוֹ ָאב בהר אשר על פני ירושלים ולמולך שקוץ בני עמון
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ָאז יִבְ נֶה יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִמזְ ֵ ּב ַח לַ ה' אלהי ישראל בהר עיבל

61
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וְ ֶאת ַה ָ ּבמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ַעל ְּפנֵי יְרו ׁ ָּש ִַלם ֲא ׁ ֶשר ִמ ִימין לְ ַהר ַה ִּמ ׁ ְש ָחה ֲא ׁ ֶשר ָ ּבנָה ׁ ְשל ֹמה ֶמלֶ ְך ִי ְׂש ָר ֵאל לְ ַע ׁ ְש ּת ֶרת ׁ ִש ֻּקץ צִ דוֹ נִים ולכמוש שקוץ מואב ולמלכום תועבת בני
עמון טימא המלך
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָּנ ָׂשא שלמה ֶאת ַ ּבת ּ ַפ ְרעהִ ,הכְ ִנ ָיסה לוֹ ֶאלֶ ף ִמינֵי זֶ ֶמר,
וְ ָא ְמ ָרה לוֹ ָּ :כ ְך עוֹ ִׂשים לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ּ ְפלוֹ נִית,
וְ כָ ְך עוֹ ִׂשים לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ּ ְפלוֹ נִית,
וְ לֹא ִמ ָיחה ָ ּב ּה.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָּנ ָׂשא ׁ ְשלֹמה ֶאת ַ ּבת ּ ַפ ְרעה ָי ַרד ַ ּג ְב ִר ֵיאל וְ נ ַָעץ ָקנֶה ַ ּב ּיָם וְ ָעלָ ה בּ וֹ ִׂש ְירטוֹ ן
וְ נ ְִבנָה ְּכ ַר ְך ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל רוֹ ִמי.
ִיתא ָּתנָא:
ְ ּב ַמ ְתנ ָ
"אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ִה ְכנִ יס יָ ָר ְב ָעם ׁ ְשנֵ י ֶע ְג ֵלי זָ ָהבֶ ,א ָחד ְ ּב ֵבית ֵאל וְ ֶא ָחד ְ ּב ָדן,
יט ִל ָ ּיאה ׁ ֶשל יָ וָ ן".
נִ ְבנָ ה ְצ ִריף ֶא ָחד ,וְ זֶ ה ּו ִא ַ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
יאש ּיָה ּו ָח ָטא ֵאינוֹ ֶא ָּלא טוֹ ֶעה,
ָּכל ָהאוֹ ֵמר ׁ ִ
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ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ש ַה ָי ׁ ָשר ְב ֵעינֵ י ה' וַ ֵילֶ ך ְבכָ ל דֶּ ֶרך דָּ וִ ד ָא ִביו" )מלכים ב' כב ,ב(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ַ ּי ַע ׂ
33
ְ
ֶא ָּלא ָמה ֲאנִי ְמ ַק ּיֵים" :וְ כָ מה ּו ל ֹא ָהיָ ה לְ ָפנָ יו ֶמלֶ ך ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשב" וגו' )מלכים ב' כג ,כה(?
ׁ ֶש ָּכל דִּ ין ׁ ֶשדָּ ן ִמ ֶ ּבן ׁ ְשמנֶהַ ,עד ׁ ְשמנֶה ֶע ְׂש ֵרה ֶה ֱחזִ ָירן לָ ֶהן.
אמר :נ ַָטל ִמ ֶ ּזה וְ נ ַָתן לָ זֶ ה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרּ ְ " :בכָ ל ְמאֹדוֹ " ֶ ׁ -ש ּנ ַָתן לָ ֶהם ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ .
ׁ ֶש ָּמא ּת ַ
ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַרב,
דְּ ָא ַמר ַרב:
אש ּיָה ּו ְ ּבדוֹ רוֹ וְ ֶא ָחד ְ ּבדוֹ ֵרנוּ.
ֵאין לְ ָך ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ַב ֲעלֵ י ְת ׁשו ָּבה יוֹ ֵתר ִמ ּי ׁ ִ
ו ַּמ ּנ ּו?
ַא ָ ּבא ֲאבו ּּה דְּ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַא ָחא ֲאחו ַּּה דְּ ַא ָ ּבא ֲאבו ּּה דְּ ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא.
דְּ ָא ַמר ָמרַ :ר ִ ּבי ַא ָ ּבא וְ ֲא ָחא ַא ֵחי ָהו ּו.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
וְ עוֹ ד ֶא ָחד ְ ּבדוֹ ֵרנוּ.
ו ַּמ ּנ ּו?
עו ְּק ָבן ַ ּבר נ ְֶח ְמיָה ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא.
וְ ַהיְינ ּו "נ ָָתן דְּ צוּצִ ָיתא".
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲהוָ ה י ֵָת ְיבנָא ְ ּב ִפ ְיר ָקא ,וַ ֲהוָ ה ָקא ְמנ ְַמנֵם ,וַ ֲחזַ אי ְ ּב ֶחילְ ָמא דְּ ָקא ּ ָפ ׁ ַשט י ְֵד ּיה וְ ִק ְ ּבלֵ ּיה.

הדרן עלך במה בהמה יוצאה

ש ַה ּי ׁ ָָשר ְ ּב ֵעינֵי ה' וַ ֵ ּילֶ ְך ְ ּבכָ ל דֶּ ֶר ְך דָּ וִ ד ָאבִ יו ולא סר ימין ושמאל
וַ ּי ַַע ׂ
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וְ כָ מה ּו לֹא ָהיָה לְ ָפנָיו ֶמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה ואחריו לא קם כמוהו
32

רש"י
מיני זמר .כלי שיר:
נעץ קנה .ושרטון מדבק בו עד
שנוסף והולך וגדל שרטון חול
ורפש וטיט שהים גורש:
כרך גדול של רומי .שהוא מיצר
לישראל והוא )איטליא( של יון
במסכת מגילה )דף ו:(:
ביום שהעמיד ירבעם את
העגלים נבנה צריף אחד .באותו
שרטון שגדל שם בימי שלמה
צריף כוך קטן מציידין שעושין
מן קנים ומן ערבה ומאז נתוספו
בתים על בתים:
איטליאה .שם העיר והיא
ממדינת יון וכשנטלה רומי
מלכות יוונים לכדוהו ונהפך
להם:
יאשיהו חטא .דכתיב שב אל ה'
משמע דחטא מעיקרא:
מבן ח' .שישב על כסא מלכותו
דכתיב בן ח' שנה וגו':
עד בן י''ח .שמצא חלקיה את
הספר ועיין ודקדק בתורה
ובדיניה בכתב ובעל פה והבין
שמא טעה בדינא:
נטל מזה .ממי שנתן לו תחילה:
ה''ג ואמרי לה אחא אחוה
דאבא אבוה דרב ירמיה בר
אבא:
נתן דצוציתא .על שם ניצוצין
דנורא שהמלאך פשט את ידו
וקיבל תשובתו לישנא אחרינא
על שאחזו המלאך בציצית
ראשו:

