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  שבת מסכת
ה יֹוְצָאה" -  'ופרק    "ַּבָּמה ִאׁשָּ

  
  

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

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

  
  

  עילוי נשמת מוקדש ללימוד פרק זה 
  יהודה ליב (ליאון) ארמיסט ז"ל –י היקר ִד דֹו

  
  
  
  

  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  
  צא לאור על ידי עמותת "וכל בנייך לימודי ה'"וי

  

  תש"פ ו אייר

 גמרא סדורה
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  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

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

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©  

  שמורות כויותכל הז
   , עיצוב ועימוד, פסקאות ,החלוקה לסוגיות הניקוד, הפיסוק על

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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ה    ַּבָּמהַּבָּמהַּבָּמהַּבָּמה""""    ––––    ''''וווופרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת  הִאׁשָּ הִאׁשָּ הִאׁשָּ         """"יֹוְצָאהיֹוְצָאהיֹוְצָאהיֹוְצָאה    ִאׁשָּ
        נז, אנז, אנז, אנז, א .1

ָנה      נז,א    ִמׁשְ

ה ּמָ ה יֹוְצָאה ּבַ ָ ה ֵאיָנּה  ,ִאׁשּ   ְצָאה? יוֹ  ּוַבּמָ
ה ָ ֵצא ִאׁשּ חּוֵטי ֶצֶמר  :לֹא תֵּ    ,לֹא ּבְ

חּוֵטי ּפִ  ןְולֹא ּבְ תָּ    ,ׁשְ
ּבְ וְ  ְרצּועֹות ׁשֶ ּה לֹא ּבִ ם.  - רֹאׁשָ ַרּפֵ תְּ ֶהן, ַעד ׁשֶ ְטּבֹול ּבָ   ְולֹא תִּ

  

טֹוֶטֶפת,    ְולֹא ּבְ

ַס  פּוִרים -ן ְרִביִטיְולֹא ּבְ ֵאיָנן תְּ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ
  

יםבּול ִלְר ָכ לֹא ּבְ וְ     ,ׁשּות ָהַרּבִ
ל ָזָהב ִעיר ׁשֶ    ,ְולֹא ּבְ

ַקְטָלא    ,ְולֹא ּבְ
נְ     ,ָזִמיםְולֹא ּבִ

ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם,  ַעת ׁשֶ ַטּבַ   ְולֹא ּבְ
ֵאיָנּה  ַמַחט ׁשֶ   ְנקּוָבה.  ְולֹא ּבְ

את ֵאיָנּה  -ְוִאם ָיָצאת  יֶבת ַחטָּ    ....ַחּיֶ
   

ָמָרא             ּגְ

ָמּה?  -ְטִביָלה  ַכר ׁשְ   ַמאן ּדְ
  
ר ִיְצָחקַמר ָא  ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמן ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
   ,ָקָאַמר 'ַעםַמה ַט '

חּוֵטי ּפִ " :ַעםַמה ַט  חּוֵטי ֶצֶמר ְולֹא ּבְ ה לֹא ּבְ ָ ֵצא ִאׁשּ ןלֹא תֵּ תָּ   "? ׁשְ
ָאְמרּו ֲחָכִמים ֵני ׁשֶ חֹול :ִמּפְ ם" - ּבְ ַרּפֵ תְּ ֶהן ַעד ׁשֶ ְטּבֹול ּבָ   . "לֹא תִּ

ם,  -ְבחֹול ּדְ ְוֵכיָון  ַרּפֵ ּתְ ֶהן ַעד ׁשֶ ְטּבֹול ּבָ   לֹא ּתִ
ׁשַ  ת ּבְ ֵצא,  - ּבָ   לֹא ּתֵ

ל ִמְצָוה יְלָמא ִמיְתַרֵמי ָלּה ְטִביָלה ׁשֶ ְרָיא ְלהּו,  ,ּדִ   ְוׁשָ
ים.  ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ   ְוָאֵתי ְלַאּתֹוִייְנהּו ַאְרּבַ

  
  

  רש"י
  מתי' 

. דהוי תכשיט במה אשה יוצאה
ולא משוי ואיכא דהוי תכשיט 
וגזור ביה רבן דילמא שלפא 
ומחויא לחברתה חשיבותו 

   ודילמא אתי לאיתויי ד' אמות:
לא בחוטי צמר ופשתן ורצועה 

   קולעת בהן שערה:. ששבראשה
. אכולהו קאי ובגמ' שבראשה

   מפרש טעמא:
   . משום חציצה:ולא תטבול בהן

. שתתירם קצת עד שתרפם
שיהיו רפויין ויכסו המים 

   בייהם לשער:
. מפרש טוטפת וסרביטין

בגמרא וחשובין הן וחיישין 
   דילמא שלפא ומחויא לחברתה:

. עם השבכה בזמן שאין תפורין
קויפ"א: {''א שקורין שקופיי

אבל תפורין  }שביס עשוי רשת
ליכא למיחש לאחוויי שאיה 
וטלת השבכה מראשה ברה''ר 

   שתגלה כל שערה:
   . מפרש בגמ':כבול

. אבל לחצר שרי וכל לרה''ר
הזכרים למעלה אסורים אף 
לחצר שמא תרגילם ברה''ר 
וחדא גזירה היא דגזור בהם 
שלא תתקשט בהם בשבת כלל 

כדמפרש לקמן ובכבול התירו 
בפרקין (דף סד:) שלא לאסור 
את כל תכשיטיה ותתגה על 

   בעלה:
. כמין ושקא עיר של זהב

סיכה, מכבה (ראה שזו {
סיכה המשמשת תכשיט, אך 

ומציירין בה  }ראה לעיל ד.)
   כמין עיר:

. מפרש בגמרא (לקמן דף קטלא
   ט:):
. צורה לחתום בה איגרת חותם

   או כל דבר סגור:
. כגון אישפיגל''א קובה שאיה

אישפיגל"א: סיכה (ראה {
   : }לעיל ב:)

. ואם יצאת איה חייבת חטאת
דכולהו תכשיטין יהו ורבן 
הוא דגזור בהו דילמא שלפא 

   ומחויא:
  

  גמ' 
. מה עין טבילה מאן דכר שמה

   טבילה אצל הלכות שבת:
. ומתרת אותם ושריא להו

לטבול בשבת שעל הטבילה לא 
דאמרין במסכת ביצה גזרו כ

(דף יח.) אדם ראה כמיקר ואין 
 ראה כמתקן עצמו:
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        נז, אנז, אנז, אנז, א .2
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֲהָנאּבְ   : ַרבֵמ  ַרב ּכָ

י ֲחִליָלָתא ַמאי?  יּכֵ   ּתִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
? 'ָאִריג'   ָקָאְמַרּתְ

הּוא ָאִריג  ְזרּו.  - ּכֹל ׁשֶ   לֹא ּגָ
  

   :ִאיְתַמר ַנִמי
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

הּוא ָאִריג  ְזרּו.  - ּכֹל ׁשֶ   לֹא ּגָ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ָדן ֲעַלְייהוּ  ָלא ַקּפְ    .ָחֵזיָנא ְלַאְחָווִתי ּדְ
  

ָנא?  ְ ָנא, ּוֵבין ַהְך ִליׁשּ ְ ין ַהְך ִליׁשּ א ּבֵ   ַמאי ִאיּכָ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ְטִניָפן    .ּדִ

ָאַמר ָנא ּדְ ְ הּוא ָאִריג " :ְלַהְך ִליׁשּ ְזרוּ  - ּכֹל ׁשֶ    .ָהֵני ַנִמי ָארּוג": לֹא ּגָ
ָנא וּ  ְ ּום ּדְ ְלַהְך ִליׁשּ ְטִניָפא ': ְקֵפיָדא'ָאַמְרּתָ ִמׁשּ יָון ּדִ ד ָקְפָדא ֲעַלְייהּו.   -ּכֵ   ִמְקּפַ
   

  
  

  רש"י
. שרשרות של תיכי חלילתא

   חוטין חלולות ועגולות:
. לקלוע בהן שערה ולצאת מהו

בשבת שאיה יכולה למותחן 
ולדוחקן על השער בחזקה 
והמים כסין בה ומיבעיא ליה 
מי הוי חציצה ולא תצא בהן 

ת טבילה בשבת משום גזיר
   מצוה או לא הוי חציצה:
. לצאת כל שהוא אריג לא גזרו

בו בשבת דלעין חציצה לא חייץ 
   דלא מצי לאהדוקי שפיר:

. לאחוותי דלא קפדן עלייהו
ליטלן מראשן כשהן רוחצות 
בחמין אלמא עיילי בהו מיא 
שפיר אפילו להאת רחיצה וכיון 
שכן לעין טבילה מי לא צריכין 

לצאת בהן להתירן ומותר 
בשבת דהא אי מתרמי טבילה 
לא שרו להו לא משום חציצה 

   ולא משום קפידא:
. שטפו הך תיכי דמיטפי

   בטיט:
. והא קאמר הא מי אריג הוא

לא גזרו כלל לצאת ולהאי 
לישא דלא קפדי משמע דאי 
קפדי לטלן מראשן כשהן 
רוחצות אסור לצאת בהן בשבת 
ואע''ג דלעין איהדוקי לא 

צי ומותרות לטבול בהן חיי
הלכך הי כיון דמיטפי מקפד 
קפדן שלא להיות בראשן בשעת 
טבילתן מפי שהמים ממחין 
את הטיט ומלכלך בשרן 
בעלייתן מן הטבילה ואע''ג 
דחציצה לא הוי דהא עיילי בהו 
מיא מיהו כיון דשקלי לה משום 
טיוף אתי לאיתוייהו ואסור 
לצאת בהן וללישא קמא לא 

לא במידי דחייץ לטבילה גזרו א
ורבותי מפרשין הך קפידא לעין 
חציצה כדקי''ל רובו ומקפיד 
עליו חוצץ (עירובין דף ד:) 
וקשיא לי בגוה טובא חדא דכי 
איתמר ההוא במידי דמיהדק 
איתמר ואשמעין דאע''ג דלא 
עיילי ביה מיא כיון דלא קפיד 
עליה חשיב כגופיה ובטל לגבי 

הדק שערו אבל במידי דלא מי
ועיילי ביה מיא מאי חוצץ איכא 
למימר הא לאו חוצץ הוא ואי 
אתית למימר דההוא חוצץ 
דהתם לא דק בלישיה ומיהו 
כל מידי דקפיד עלייהו אסור 
היכי אמרין הכא האי מי אריג 
הוא ומותר כיון דפשיטא לן 
דהיכא דמיטפי מקפד קפדן על 
כרחיך חייץ דהא רב הוא בריה 

למשה  דרב יהושע אהלכה
 מסיי לא אתא לאיפלוגי:
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        בבבב- - - - נז, אנז, אנז, אנז, א .3
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ָאָדם:"   חּוֵטי ֶצֶמר,   ְוֵאּלּו חֹוְצִצין ּבָ
ן, ְוחּוֵטי ּפִ  תָּ   ׁשְ

נֹות.  י ַהּבָ ָראׁשֵ ּבְ   ְוָהְרצּועֹות ׁשֶ
י ְיהּוָד    אֹוֵמר:  הַרּבִ

ָער  ל ׂשֵ ל ֶצֶמר ְוׁשֶ    ,ֵאין חֹוְצִצין - ׁשֶ
ֶהן ִאין ּבָ ִים ּבָ ַהּמַ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ן נֹות" – ְוכּולָּ י ַהּבָ ָראׁשֵ   .ָשִנינוּ  "ּבְ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

   ?ְלַמעֹוֵטי ַמאי
ארּדְ ִאיֵליָמא ְלַמעֹוֵטי    :ַצּוַ

   ?ּוְדַמאי
הָה    - ֶצֶמרּדְ ְלַמעּוֵטי  :אִאיֵליָמ  י ָקׁשֶ ּבֵ א ַרְך ַעל ּגַ ּתָ   חֹוֵצץ,  -  ׁשְ

י ַרְך  ּבֵ ֲעָיא? -ַרְך ַעל ּגַ    !ִמיּבָ
א ְלַמעּוֵטי  ןחּוֵטי ּפִ ּדְ ְוֶאלָּ ּתָ הָהׁשְ  -  ׁשְ י ָקׁשֶ ּבֵ ה ַעל ּגַ א ָקׁשֶ   חֹוֵצץ,  - ּתָ

י ַרְך  ּבֵ ה ַעל ּגַ ֲעָיא? -ָקׁשֶ    !ִמיּבָ
  

א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאלָּ
  ַרב הּוָנא: ּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא 

ה חֹוֶנֶקתלְ  ָ ֵאין ִאׁשּ   ַעְצָמּה.  ִפי ׁשֶ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ
ָאְזֵניֶהן, " ּבְ חּוִטין ׁשֶ נֹות יֹוְצאֹות ּבְ   ַהּבָ

אֵריֶהן ַצּוְ ּבְ ֲחַבִקין ׁשֶ   . "ֲאָבל לֹא ּבַ
ה חֹוֶנֶקת את ַעְצָמ " :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ָ אֵריֶהן" –" ּה ֵאין ִאׁשּ ַצּוְ ּבְ אי לֹא? "ֲחָבִקין ׁשֶ    !ַאּמַ

  
  :  ָרִביָנאָאַמר 

   ,ְקָטָלא ָעְסִקיַנןָהָכא ּבִ    נז,ב
ה חֹוֶנֶקת ֶאת ַעְצָמּה ּדְ  ָ    ,ִאׁשּ

ר.   ׂשָ ַבֲעַלת ּבָ ָרֶאה ּכְ ּתֵ ִניָחא ָלּה ׁשֶ   ּדְ
   

  
  

  רש"י
. משום דתי ואלו חוצצין באדם

התם אלו חוצצין בכלים תי 
לעין טבילת אדם ואלו חוצצין 

   באדם:
. של צמר ושל שער אין חוצצין

   דלא מיהדק על גבי שער:
. ואורחא דמילתא הבות קטות

   קט:
. לא וכולן בראשי הבות שיו

עות תימא שבראשי הבות ארצו
לחודייהו קאי אלא אחוטין מי 

   קאי:
. אשמעין רב הוא למעוטי מאי

דחוטין מי בראשי הבות 
   שיו:

. חוטין אילימא למעוטי
   הקשורין בצוארן דלא חייצי:

. הי חוטין אתא למעוטי ודמאי
דלא חייצי בצואר צמר קרוי רך 

   לגבי פשתן ולגבי שער:
   . שער:על גבי קשה

   . בשר:ע''ג רך
. בתמיה הא ודאי על יבעיאמ

   גבי רך טפי מיהדק:
. לפי שאין אשה חוקת עצמה

להדק חוטין בצוארה וקושרתן 
   בריוח שיהו רפין:

. שותין שם בחוטין שבאזיהם
   שלא יסתם הקב:

. עקי רצועות שאין חבקין
מוזהבות רחבות דלאו לתכשיט 
   עבידן דומיא דחוטין שבאזיהן:

וחבק . לשון קילקלי חבקין
חבק {(לקמן דף סד.) ציגל''א 

 }בטן לסוס וכיו"ב)- (רצועת
  לאסור בו סוס:

. בגד חשוב בקטלא עסקין
לתלות בצוארה כגד לבה שלא 
יפול מה שהיא אוכלת על בגדיה 
ויש לו מקום שצים כעין 
שעושים למכסים ותוחב בו 
רצועה רחבה ומוללתו סביב 
הרצועה שהבגד רחב הרבה 

סביב צוארה וקושרת הרצועה 
וחוקת עצמה בחוזק כדי 
שתהא בשרה בולטת ותראה 
בעלת בשר ומתוך שהרצועה 

 חלקה ורחבה איה מזיקתה:
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .4
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ֶצֶמר    ,ׁשֶ
ָער  ל ׂשֵ   ֵאין חֹוְצִצין,    - ְוׁשֶ

ֶהן ִאין ּבָ ִים ּבָ ַהּמַ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ
ָער.  חּוֵטי ׂשֵ י ְיהּוָדה ּבְ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ְפִליִגי"ֲהָלָכה" ָלל ּדִ    !?, ִמּכְ
  

יָמא    ,ְוִכי ּתֵ
ְמִעינַ  ׁשָ א ַקּמָ ִמ ן ִאי ָלאו ּדְ ּנָ ָערּתַ חּוֵטי ׂשֵ ַאְייִרי ּבְ    !ִאיהּו ַנִמי לֹא ֲהָוה ַמְייֵרי -  א ּדְ

  

ם' :ְוִדיְלָמא ׁשֵ   ָקָאַמר ְלהּו,  'ּכְ
חּוֵטי ֶצֶמר ָער, אֹודּו ִלי ַנִמי ּבְ חּוֵטי ׂשֵ מֹוִדיתּו ִלי ּבְ י ֵהיִכי ּדְ    !ּכִ

  
   :ִאיְתַמר

מּוֵאלָאַמר  ַנְחָמן ַרבָאַמר    : ׁשְ
ָער. מוֹ  חּוֵטי ׂשֵ י ְיהּוָדה ּבְ   ִדים ֲחָכִמים ְלַרּבִ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

  חֹוְצִצין,  -חּוֵטי ֶצֶמר "
ָער    ֵאין חֹוְצִצין.  -חּוֵטי ׂשֵ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָער  ל ׂשֵ ל ֶצֶמר ְוׁשֶ   ."חֹוְצִצין ֵאין –ׁשֶ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָקָתֵניַמְתִניִתין ַנִמ  ְיָקא, ּדְ    :י ּדַ

ּה " ל ֲחֶבְרתָּ ֶ ין ִמׁשּ ּה ּבֵ ּלָ ֶ ין ִמׁשּ ָער ּבֵ חּוֵטי ׂשֵ ה ּבְ ָ   . )(שבת סד: "יֹוְצָאה ִאׁשּ
י?    ַמּנִ

י ְיהּוָדה     !ֲאִפיּלּו חּוֵטי ֶצֶמר ַנִמי -ִאיֵליָמא ַרּבִ
א ָלאו ּה  ,ֶאלָּ ַמע ִמינָּ ַנן ִהיא, ּוׁשְ ָער ָלא ּפְ : ַרּבָ חּוֵטי ׂשֵ   ִליִגי. ּבְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

   
  
  

  רש"י
. בתמיה והא ת''ק מכלל דפליגי

לא איירי בשערה שמע מיה 
בשער מודה דלא מיהדק על גבי 

  שער:
   . האי דאדכר שער:דילמא

. כשם שאתם כשם קאמר להו
אודו לי  מודים לי בחוטי שער

 בחוטי צמר:
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .5
  . טֹוֶטֶפת"לֹא ּבְ "
  

  ? "טֹוֶטֶפת"ַמאי 
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
א.  ְקִטיְפּתָ א ּדִ   חּוְמְרתָּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ִרי!  ּתְ ָקֵמיַע מּוְמֶחה, ְוִתׁשְ   ֶתֱהֵוי ּכְ
  

א ָאַמר  ֵמיּה  ַרב ְיהּוָדהֶאלָּ ְ ֵייּדְ ִמׁשּ   : ַאּבַ
  ַזְיינּו. ַאּפוּ 

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ה" ְסָבָכה ַהּמּוְזֶהֶבת,   :יֹוְצָאה ִאׁשָ   ּבִ
   ,ּוַבּטֹוֶטֶפת

ּה  בּוִעין ּבָ ְרִביִטין ַהּקְ   . "ּוַבסַּ
  

  ? "ַסְרִביִטין"ְוֵאיזֹו  "טֹוֶטֶפת"ֵאיזֹו 
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ֶפת ָלּה ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן. ּמ ַה  - "טֹוֶטֶפת"   ּוּקֶ
יִעין ָלּה ַעד ְלָחֶייָה.  - "ְרִביִטיןַס " ּגִ   ַהּמַ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ל ִמיֵני ִצְבעֹוִנין,  - ֲעִנּיֹות  ין אֹוָתן ׁשֶ   עֹוׂשִ

ירֹות  ין אֹוָתן -ֲעׁשִ ל ָזָהב.   עֹוׂשִ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ   ׁשֶ
  

    
  
  

  רש"י
. קשר חומרתא דקטיפתא

שעושין לרפואות קיטוף עין רע 
   שלא תשלוט:

. דקתי ותיהוי כקמיע מומחה
מתי' ולא בקמיע בזמן שאיו 
מן המומחה הא מומחה שפיר 

   דמי:
פרוט"ל: {. פרוטי''ל אפוזייי

ציץ, זר (תכשיט המוח על 
   של זהב: }המצח)
קויפ"א: {. קופיי''ה שבכה

דאי שלפא  }שבוס עשוי רשת
   ליה מיגליא ראשה:

. את הפדחת מאזן המקפת
   לאזן:

. על ראשה המגיעים עד לחייה
כורכתו ותולה לה על לחייה 

 מכאן ומכאן:
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        נח, אנח, אנח, אנח, א    ––––נז, ב נז, ב נז, ב נז, ב  .6
  . "ָכבּוללֹא ּבְ "וְ 
  

איָאַמר  י ַיּנַ   : ַרּבִ
בּול"   ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו,  ֶזה "ּכָ

ַנן א ּתְ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ יּפָ  ,ִאי ּכַ ל ֶצֶמרֲאָבל כִּ ֵמי.  - ה ׁשֶ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ַנן ל ֶצֶמר ּתְ ה ׁשֶ יּפָ א ,ּכִ ַעְבּדָ ְבָלא ּדְ ן ּכַ ּכֵ   ?ְוָכל ׁשֶ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ֲאַמר ַמאן ּדַ ָרא ּכְ ּבְ ל ֶצ " :ִמְסּתַ ה ׁשֶ יּפָ ַנןּכִ   . "ֶמר ּתְ

  
   :ְוַתְנָיא ַנִמי ָהִכי

ה" ָ בּול   :יֹוְצָאה ִאׁשּ ּכָ    ,ּבַ
  ּוָבִאיְסְטָמא ֶלָחֵצר, 

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ים. ַאף ּבַ  בּול ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ּכָ

  

ָלל ָאַמר  ן ֶאְלָעָזרּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
 ְ ה ִמן ַהׂשּ הּוא ְלַמטָּ   יוְצִאין ּבֹו,  - ָבָכה ּכֹל ׁשֶ

ָבָכה  ְ הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהׂשּ   . "ֵאין יֹוְצִאין ּבוֹ  - ּכֹל ׁשֶ
  

  ? "ִאיְסְטָמא"ַמאי 
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
יְזיֹוֵני.    ּבִ

  
יְזיֹוֵני"ַמאי    ? "ּבִ

  
ֵייָאַמר    : ַרבָאַמר  ַאּבַ

רּוֵחי.  ְלָיא ּפָ   ּכַ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָב " ה ּדְ לֹוׁשָ ִאיְסְטָמא: ׁשְ ְלַאִים,   ִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ּום ּכִ ּה ִמׁשּ   ֵאין ּבָ

ְנָגִעים ְמָאה ּבִ    ,ְוֵאיָנּה ִמטַּ
ים.  ּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ְוֵאין יֹוְצִאים ּבָ

ּום  ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ   ָאְמרּו:  ַרּבִ
ּלֹות^ ַאף   נח,א ּום ַעְטרֹות ּכַ ּה ִמׁשּ   . "ֵאין ּבָ

  
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ַנןכַּ  א ּתְ ַעְבּדָ    .ְבָלא ּדְ
  

מּוֵאל ָהִכי?    !ּוִמי ָאַמר ׁשְ
מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ

ארֹו,  ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ   יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ
ְכסּותֹו!  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ   ֲאָבל לֹא ּבְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

יּה  -ָהא  ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ    .ּדַ
יּה  -ָהא  ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ    .ּדַ

  
ַמאי א ְלָהא  ּבְ מּוֵאלּדִ אֹוִקיְמּתָ יּה,  - ׁשְ ָעַבד ֵליּה ַרּבֵ   ּדְ

  רש"י
. חותם אי כבלא דעבדא תן

שעושין לעבד בכסותו לסימן 
הוכחה שהוא עבד ובההוא קתי 

   מתי' דשפחה לא תצא בו:
. ככובע של צמראבל כיפה 

שתחת השבכה דמקרי מי כבול 
   ומתקשטת בו:

. דכיון דמיגליא שפיר דמי
   שערה לא שלפא ומחויא:

. דלא תצא או דילמא כיפה תן
דחיישין דילמא שלפא ומחויא 
מתחת השבכה ואיה מגלה וכל 

   שכן כבלא דעבדא:
. לקמיה מפרש בכבול ובאסטמא

מאי אסטמא ומדקתי כל 
השבכה ש''מ שהוא למטה מן 

   כיפה תן:
. מצפת קטה כליא פרוחי

לאחר קישוריה שקולעת ראשה 
וכסתה יש שערות קטות 
שיוצאין חוץ לקישוריה והן 
קראין פרוחי על שמפריחין 
ויוצאין לחוץ ואוגדתן לתחת 

   קישוריה ע''י מצפת קצרה:
. מועת אותן שערות כליא

   מלצאת:
. שעשויה אין בה משום כלאים

בד שקורין פולטר''א כמין ל
)ֶלֶבד - פילטר"א: (מצע{

(העשוי מחומרים, שהם רק 
 }כבושים ביחד, ולא ארוגים)

   ואיה טוויה:
. מהאי ואיה מטמאה בגעים

טעמא גופיה דגבי געים כתיב 
מי בגד ויליף מכלאים שוע 

  וטווי:
. אין בה משום עטרות כלות

דגזרו עליהן שלא תצא בהן 
ר במס' מחורבן ואילך משום צע

   סוטה (דף מט.):
. כבול דמתי' ושמואל אמר

   כבלא דעבדא ופליג אדר' אבהו:
. הוא כבלא חותם שבצוארו

דעבדא והיו עושין אותו משל 
   טיט:

. אית ליה דעביד ליה רביה
אימתא ולא שקיל ליה מצוארו 
להוליכו בידו. מיפסק. החותם 
ושבר ומירתת מרבו שלא יאמר 
 שהוא טלו להראות בשוק

 שהוא בן חורין:
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ְכסּותֹו  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ אי לֹא?  - ּבְ   ַאּמַ
  

ת ַסק, ּוִמיְרּתַ יְלָמא ִמיּפְ ְתֵפיּה  ,ּדִ ל ֵליּה ּוַמֵחית ֵליּה ַאּכַ    .ּוִמיַקּפֵ
  
ר יֹוֵסף, ְד כִּ    ַרב ִיְצָחק ּבַ
ר יֹוֵסףָאַמר ּדְ  י יֹוָחָנן ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ

ֶלת ּומ ית ְמֻקּפֶ ַטלִּ ׁשַ ַהּיֹוֵצא ּבְ ֵתָפיו ּבְ ַחת לֹו ַעל ּכְ ת ּוּנַ את.  - ּבָ יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

מּוֵאלָאַמר ֵליּה ּדְ ְוִכי ָהא  יָלאלְ  ׁשְ ר ׁשֵ ָנא ּבַ   : ַרב ִחיּנָ
לּוָתא ֵבי ֵריׁש ּגָ ַנן ּדְ הּו ַרּבָ ֵלי ֲחִתיֵמ  ,ּכּולְּ   י, ָלא ֵליְפקּו ְבַסְרּבָ

לּוָתא ֵבי ֵריׁש ּגָ ָלא ָקְפֵדי ֲעַליְך ּדְ ְך, ּדְ    .ְלַבר ִמיּנָ
   

  

  רש"י
. הטלית על כתפיו ומקפל ליה

כדי שלא יראה מקום החותם 
ולא יביו שפל ודמי הטלית על 

   כתפו כמשוי:
. דאיו תכשיט אלא חייב חטאת

   בזמן שלובשו דרך מלבוש:
כולהו רבן לא ליפקו בסרבלי 

. היו עושין חותמות חתימי
לטליתות שלהן כעין עבדים 

ן לריש להראות שהן כפופי
גלותא לא ליפקו דאי מפסקי 

   מרתתי ומקפלי להו:
. אם תלך בלא דלא קפדי עלך

 חותם:



ה יֹוְצָאה –מסכת שבת פרק ו'    ""ַּבָּמה ִאּׁשָ
                    

321

        נח, אנח, אנח, אנח, א .7
   :ּגּוָפא

מּוֵאלָאַמר " ארֹו,     :ׁשְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ   יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ
ְכסּותוֹ  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ   ."ֲאָבל לֹא ּבְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ארוֹ " ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ    ,יֹוֵצא ָהֶעֶבד ּבְ
ְכסּותוֹ  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ   . "ֲאָבל לֹא ּבְ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ארוֹ     :לֹא ֵיֵצא ָהֶעֶבד" ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ    ,ּבְ
ְכסּותוֹ  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ    ,ְולֹא ּבְ

ִלי -ֶזה ָוֶזה    טּוְמָאה.  ןֵאין ְמַקּבְ
  

זּוג ארֹו,  ְולֹא ּבְ ַצּוָ ּבְ   ׁשֶ
ְכסּותֹו,  ּבִ זּוג ׁשֶ   ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבְ

ִלין טּוְמָאה.  -ָוֶזה ֶזה    ְמַקּבְ
  

ֵהָמה ֵצא ּבְ אָרּה,   :ְולֹא תֵּ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ   לֹא ּבְ
ְכסּוָתּה,  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ   ְולֹא ּבְ

ְכסּוָתּה,  ּבִ זּוג ׁשֶ   ְולֹא ּבְ
אָרּה  ַצּוָ ּבְ זּוג ׁשֶ    .ְולֹא ּבְ

ִלין טּוְמָאה - ֶזה ָוֶזה   ! "ֵאין ְמַקּבְ
  

   :ֵליָמא
ֲעַבד ֵלי -ָהא  יּה ּדַ    ,ּה ַרּבֵ
יּה.  -ָהא  ֲעַבד ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ   ּדַ

  
יּה,  ֲעַבד ֵליּה ַרּבֵ   לֹא, ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ

ֶכת, ּבְ  - ְוָכאן  ל ַמּתֶ   ׁשֶ
ל ִטיט.  - ְוָכאן  ׁשֶ   ּבְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְד ְוכִ  ה ּבַ   : ַרּבָ

יד ָעָליו ַרּבֹו  ְקּפִ ָבר ַהּמַ   ֵאין יֹוְצִאים ּבֹו.  -ּדָ
יד ָעָליו  ֵאין ַמְקּפִ ָבר ׁשֶ   יֹוְצִאין ּבֹו.  -ּדָ

  
ָרא ּבְ ָקָתֵני ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ    :ִמּדְ

ִלין טּוְמָאה - ֶזה ָוֶזה "   . "ֵאין ְמַקּבְ
ָלָמא ׁשְ ֶכת :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ל ַמּתֶ    -  ׁשֶ

ֵלי טּוְמָאה,  ָלא ְמַקּבְ   ָהֵני הּוא ּדְ
יְדהּו  ִלים ּדִ ֵלי  -ָהא ּכֵ   טּוְמָאה. ְמַקּבְ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ַנן :ֶאלָּ ל ִטיט ּתְ ׁשֶ    - ּבְ
ֵלי טּוְמָאה,  ָלא ְמַקּבְ   ָהֵני הּוא ּדְ

יְדהּו  ִלים ּדִ ֵלי טּוְמָאה?!  -ָהא ּכֵ   ְמַקּבְ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ֵלי ֲאָבִנים"    ,ּכְ
ֵלי ּגְ     ,ָלִליםּכְ

ִלין טּוְמָאה   -ּוְכֵלי ֲאָדָמה     ,ֵאין ְמַקּבְ
ְב     ,ֵרי תֹוָרהלֹא ִמּדִ

ְבֵרי סֹוְפִרים   ! "ְולֹא ִמּדִ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ֶכת :ֶאלָּ ל ַמּתֶ    .ׁשֶ

  
ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  רש"י
. יוצא העבד בחותם שבצוארו

ובשל טיט דלא קפיד עליה 
לאתויי ואי משום דמירתת מאי 
חורבא פקא מיה משום 
אימתא דרביה לא מייתי ליה 
בידיה דהא לאו הוכחה היא 

ארו דעבדות אלא כשישו על צו
   או בכסותו:

. וזה וזה אין מקבלין טומאה
דלאו לוי עביד שיהא טמא 
משום תכשיט ואע''ג דבשל 
מתכת מוקמין לה להא לקמן 
מיהו לאו לוי דיליה הוא אלא 

   לגאי וכלי תשמיש מי לא הוי:
   . לוי עביד:זוג

ולא בזוג שבצוארו אבל יוצא 
. לקמיה הוא בזוג שבכסותו

   מפרש טעמא:
   . שתכשיט הוא:ן טומאהמקבלי

. עושים לסוסים שבכסותה
   מעילין שלא יטפו:

. כדאמרין באידך לא תצא
פרקין (ד' ד:) דמתחזי כמאן 

   דאזיל לחיגא:
. דאין אין מקבלין טומאה

   תכשיט לבהמה:
. לא אידי ואידי דעבד ליה רביה

דאע''ג דכבול דמתיתין 
אוקימא בדעבד איהו לפשיה 

לאוקמיה התם הוא דאיכא 
בסתם חותמות של טיט דאי 
מיתבר אין מקפיד עליו להביא 
שבריו לבית אדוו הלכך ליכא 
לאוקמיה בדעבד ליה רביה דאי 
עבד ליה רביה לא הוה מיתסר 
דכל זמן שלא פסק לא שקיל 
ליה מצוארו משום אימתא 
דרביה ואי מיפסק לא קפיד 
עליה בעליו משום פסידא 
 דליכא פסידא הלכך לא מייתי

ליה אבל הך לא איכא לאוקמא 
בשל טיט כדמסתברא לקמן 
מסיפא הלכך אפילו עבד ליה 
רביה מי אסור דאי מיפסק 
קפיד עליה משום פסידא 
   ומירתת עבד ומייתי ליה בידיה:

. אם דבר המקפיד עליו רבו
יאבד לא יצא דאי מפסיק מייתי 

   ליה:
. דבשל מתכת קאי מסתברא

 מדאיצטריך למיתי אין מקבלין
טומאה וטעמא משום דלאו לוי 

   עבידא:
. הי הוא דלא מקבלין טומאה

משום דלאו כלים יהו הא 
   שאר כלי מתכות מקבלין:

   . דמתכות:כלים דידהו
. כלים דידהו כלי אלא אי אמרת

העשוי מטיט כזה שאיו מצרפו 
בכבשן מעשה ידי יוצר דיהוי 
קרוי כלי חרס אלא כלי אדמה 

   ה:מי מקבל טומאה בתמי
. צפיעי בקר שעשה כלי גללים

   מהן כלי:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        נח, אנח, אנח, אנח, א .8
   :ָאַמר ָמר

ְכסּותוֹ "וְ  ּבִ זּוג ׁשֶ ארֹו, ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבְ ַצּוָ ּבְ זּוג ׁשֶ   . "לֹא ּבְ
  
ארוֹ " ַצּוָ ּבְ אי לֹא - "זּוג ׁשֶ ִס  ?ַאּמַ יְלָמא ִמיּפְ    .ְלִאיתּוֵייְוָאָתא יק ּדִ
ְכסּותוֹ " ּבִ ִסיק ְוָאֵתי ְלִאיתּוֵיי - "זּוג ׁשֶ יְלָמא ִמיּפְ    !ַנִמי ֵליחּוׁש ּדִ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
יּה מּוְמָחא.  ִמיָחא ּבֵ   ּדְ

  
ֵריּה ִכְד וְ  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   ,ַרב ְיהֹוׁשֻ

ָאַמר  ֵריּה ּדְ ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ    :ַרב ְיהֹוׁשֻ
ְזרּו.   הּוא ָארּוג לֹא ּגָ   ּכֹל ׁשֶ

   
  

  רש"י
. שארגו בבגד דמיחא מומחא
 ותו לא מיפסיק:

. לצאת בו ודרב הוא לא גזרו
לעין אריג כי האי גווא מי 
איתמר דאשמעין דלא חיישין 

 תו לדלמא מיפסק:
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        בבבב- - - - נח, אנח, אנח, אנח, א .9
   :ָאַמר ָמר

ֵהָמה" ֵצא ּבְ    :לֹא תֵּ
ְכסּוָתּה,  ּבִ חֹוָתם ׁשֶ אָרּה, ְולֹא ּבְ ַצּוָ ּבְ חֹוָתם ׁשֶ   לֹא ּבְ

ְכסּוָתּה,  ּבִ זּוג ׁשֶ אָרּה, ְולֹא ּבְ ַצּוָ ּבְ זּוג ׁשֶ   ְולֹא ּבְ
ִלין טּוְמָאה - ֶזה ָוֶזה   . "ֵאין ְמַקּבְ

  
ְבֵהָמה ֵאין זּוגוְ  ִלין ּדִ   טּוְמָאה?! ְמַקּבְ

   :וּ ּוְרִמיְנה
ֵהָמה   זּוג " ל ּבְ    .ְטֵמָאה -ׁשֶ

ֶלת וְ            נח,ב ל ּדֶ   ה.ְטהֹוָר  –ׁשֶ
ֵהָמה  אֹו ַלּבְ ֶלת ַוֲעׂשָ ל ּדֶ   ְטֵמָאה,  -ׁשֶ
ֶלת אֹו ַלּדֶ ֵהָמה ַוֲעׂשָ ל ּבְ ֶלת ְוְקָבע - ׁשֶ רֹו ַלּדֶ ִחיּבְ י ׁשֶ ַמְסְמִרים ַאף ַעל ּפִ   ָטֵמא,  -ֹו ּבְ

ִלים ל ַהּכֵ ּכָ ָבה -יֹוְרִדין ִליֵדי טּוְמָאָתן   : ׁשֶ ַמֲחׁשָ   , ּבְ
ה -ְוֵאין עֹוִלים ִמיֵדי טּוְמָאָתן  יּנּוי ַמֲעׂשֶ ׁשִ א ּבְ    !"ֶאּלָ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ל,  -ָהא  ִאית ֵליּה ִעיְנּבָ   ּדְ
ל.  -ָהא  ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ   ּדְ

  
ְך, ְפׁשָ    ַמה ּנַ

לַאף ַע  -ִאי ָמָנא הּוא ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ י ּדְ    !ל ּפִ
י ֵליּה ָמָנא?!  -ִאי ָלאו ָמָנא הּוא  ּוֵ ל ְמׁשַ   ִעיְנּבָ

  
  ִאין. 

  
י יֹוָנָתן. ְד כִּ  ר ַנְחָמִני ָאַמר ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ַרּבִ
ר ַנְחָמִניָאַמר ּדְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

יִ  ְכלֵ לְ ן ִמּנַ ִמיַע קֹול ּבִ הּוא ָטֵמאַמׁשְ כֹות ׁשֶ    ?י ַמּתָ
ֱאַמר :  ּנֶ ֲעִבירּו ָבֵאׁש ׁשֶ ר ָיבֹא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ   . (במדבר לא, כג) 190""כָּ

ָבר"[ יּבּור  -] "ּדָ ֵאׁש " -ֲאִפיּלּו ּדִ    ."ָיבֹא ּבָ
  

א ַמאי אֹוִקיְמתָּ    ?ּבְ
ל ְדֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ    .ּבִ

ְכסּותוֹ "וְ  :יֲעָתאֵאיָמא ְמִצ  ּבִ זּוג ׁשֶ ארֹו, ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבְ ַצּוָ ּבְ זּוג ׁשֶ    .לֹא ּבְ
ִלין טּוְמָאהוְ    . "ֶזה ָוֶזה ְמַקּבְ

ל  ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ֵלי טּוְמָאה? -ִאי ּדְ    !ִמי ְמַקּבְ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ת" ׁשֶ ה ָזִגין ְלַמְכתֶּ חֹות ְס  ,ְוַלֲעִריָסה ,ָהעֹוׂשֶ ינֹוקֹותּוְלִמְטּפְ חֹות תִּ    :ָפִרים, ּוְלִמְטּפְ
ל     ,ְטֵמִאין –ֵיׁש ָלֶהם ִעיְנּבָ

ל     .ןְטהֹוִרי –ֵאין ָלֶהם ִעיְנּבָ
ֵליֶהן  לּו ִעיְנּבְ   !"ֲעַדִיין טּוְמָאָתן ֲעֵליֶהם -ִניטְּ

  
ִתינֹוק י ּבְ ְלָקָלא ֲעִביֵדי ֵליּה  - ָהֵני ִמילֵּ    ,ּדִ

דֹול  ְכִשיט הּוא ֵליּה  - ֲאָבל ּגָ    ,ּתַ
ל.   ֵלית ֵליּה ִעיְנּבָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

   
  
  

                                                             
ר לֹ  190 א ְוכֹל ֲאׁשֶ ה ִיְתַחּטָ ֵמי ִנּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַאְך ּבְ ר ָיבֹא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ִיםּכָ ֲעִבירּו ַבּמָ ֵאׁש תַּ  א ָיבֹא ּבָ

  רש"י
. דלת מחובר ושל דלת טהור

לבית הוא שהוא חבור לקרקע 
אה וזוג ואיו כלי לקבל טומ

העשוי לו בטיל לגביה כדאמרי' 
בריש פרקין דלעיל כל המחובר 

   לו הרי הוא כמוהו:
. של דלת ועשאו לבהמה טמאה

מכאן ולהבא ואע''פ דלא עבד 
ביה מעשה אלא שחישב עליו 
ותלאו ותלייה לאו מעשה היא 
שכל הכלים יורדים לידי תורת 

   טומאה במחשבה שלו:
. של בהמה ועשאו לדלת טמא

י' מכאן להבא יקבל טומאה ואפ
שאין חיבורו מעשה עד שישהו 

   מכמות שהיה:
. מתורת שאין עולין מטומאתן

טומאה שירדה להן ואע''פ 
שעדיין לא טמאו משמלך 
עליהן אין עולין מלקבל טומאה 

   אלא בשיוי מעשה:
בטיי"ל: עבל {. בטדי''ל עיבל

שעשוי בתוכו  }(לשון הפעמון)
   להשמיע קול:

דתכשיט חשיב א הואאי מ .
   ליה:

. בתמיה עיבל משוי ליה מא
   משום העיבל מי הוי תכשיט:

. עיבל משוי ליה מא ולא אין
   משום תכשיט אלא משום כלי:

. בכלי כל דבר שיבא באש
   מתכות משתעי במעשה מדין:

   . זוג דאדם:אימא מציעתא
   . אפי' דאדם:מי מקבל טומאה

. העושה זגין למכתשת
בה סממין להקטיר  שמפטמין

לריח דקיי''ל בכריתות (פ''א ד' 
   ו) שהקול יפה לבשמים:

. שהתיוק שוכב ולעריסה
בתוכה שקורין בירצ''ה 

ותולה בו זגין  }ברי"ץ: עריסה{
לקשקש כדי שישמע התיוק 

   וישן:
. כשושאין ולמטפחות ספרים

אותן לבית הכסת שהתיוקות 
של בית רבן קורין שם 

והתיוקות  מקשקשין הזגין
   שומעין ובאין:

. שתולין ולמטפחות תיוקות
  בצוארן:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

324

        נט, אנט, אנט, אנט, א    ––––נח, ב נח, ב נח, ב נח, ב  .10
   :ָאַמר ָמר

ֵליֶהן " לּו ִעיְנּבְ   .  "ֲעַדִיין טּוְמָאָתן ֲעֵליֶהן -ִניטְּ
  

  ְלַמאי ֲחזּו? 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַהֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲחִזירוֹ    .הֹוִאיל ׁשֶ

  
  : ָרָבאְמִתיב 

ל"   ! ח) (פרה יב, "יּבּורִח  - ַהּזּוג ְוָהִעיְנּבָ
  

יָמא, ָהִכי ָקָאַמר:    ְוִכי ּתֵ
ר ב ְדָלא ְמַחּבַ ֵמי -  ַאף ַעל ּגַ ר ּדָ ִמַחּבַ ַמאן ּדְ    .ּכְ

  
  ְוָהַתְנָיא:

ָרִקים" ל ּפְ    ,ִמְסּפֹוֶרת ׁשֶ
ל ְרִהיְטִני   ִחיּבּור ְלטּוְמָאה,    - ְוִאיְזֵמל ׁשֶ

ָאה   . "ְוֵאין ִחיּבּור ְלַהּזָ
ְך, ה נַ ְוָאְמִריַנן: ַמ  ָאה -ִאי ִחיּבּור הּוא   ְפׁשָ    !ֲאִפיּלּו ְלַהּזָ

   !ֲאִפיּלּו ְלטּוְמָאה ַנִמי לֹא -ְוִאי לֹא ִחיּבּור הּוא 
הְוָאַמר  ַבר ּתֹוָרהַרּבָ    :: ּדְ

ַעת ְמָלאָכה ׁשְ ָאה.  - ּבִ ין ְלַהּזָ ין ְלטּוְמָאה ּבֵ   ִחיּבּור ּבֵ
ּלֹ ַעת ְמָלאָכה ׁשֶ ׁשְ ָאה. ֵאינֹו ִחיבּ  - א ּבִ   ּור לֹא ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלַהּזָ

ּלֹ ְוגָ  ּום טּוְמ ְזרּו ַעל טּוְמָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ַעת ְמָלאָכהא ּבִ ׁשְ ִהיא ּבִ    ,ָאה ׁשֶ
ּלֹ ָאה ׁשֶ ּום ַהּזָ ַעת ְמָלאָכה ִמׁשּ ׁשְ ִהיא ּבִ ָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכהְוַעל ַהּזָ ׁשְ    !א ּבִ

  
א ָאַמר      : ָרָבאֶאלָּ

י ֶחֶרס. הֹוִא    נט,א ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ   יל ְוָראּוי ְלַהּקִ
  

   :ִאיְתַמר ַנִמי
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   :ַרּבִ

י ֶחֶרס.  ּבֵ יׁשֹו ַעל ּגַ   הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַהּקִ
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ינֹוק.   ע ּבֹו ַמִים ַלּתִ   הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ
   

  רש"י
. (אם יטלו יטלו עיבליהם כו'

קודם שטמאו תורת טומאה עליהם 
ומקבלין טומאה כדמפרש טעמא 
לקמיה מעיקרא כי אין להם עיבל 
דקתי טהורין דעדיין לא גמרה 
מלאכתן אבל משירדה להם תורת 

מעליהם  טומאה לא בטל שם כלי
בטילת העיבל) ואם יטל לאחר 
שטמאו עדיין טומאתן עליהן דלא 
הוי ככלי ששבר ובטל מתורת כלי 

  ליטהר מטומאתו:
   . שאין צריך אומן:הדיוט

. כשהן יחד הרי הזוג והעיבל חיבור
הן כלי אחד טמא זה טמא זה הזה 
על זה טהור זה וכיון דקרי ליה 

וי חיבור שמע מיה דכי תפרדו ה
כלי שיטל מקצתו ואף על גב 
דהדיוט יכול להחזירו כל כמה דלא 

   אהדריה לאו שלם הוא:
. דהאי חיבור דקאמר הכי וכי תימא

קאמר אפי' מפורדים קרין ליה 
חיבור ואתא לאשמעי' דאם תפרדו 

   משטמאו לא עלו מטומאתן:
   . גבי ההיא:הא תיא

. ששי סכיים מספורת של פרקים
   שלה מתפרדין:

. פליה ואיזמל של רהיטי
של אומים  }פליי"א: מקצועה{

תריסים שותים האיזמל לתוך בין 
שי עצים העשוין לכך ולאחר 

   מלאכתו וטלו ומציעו:
. ואם טמא זה חיבור לטומאה

   טמא זה:
. הואיל ואין שלא בשעת מלאכה

צריכין להיות מחוברין הוו להו כשי 
 כלים ואין חיבור ואף על פי
שמחוברין דע''כ שלא בשעת מלאכה 
דומיא דשעת מלאכה קאמר ובשעת 
מלאכה מחוברין הן אלמא 
במחוברין עסקין וגזרו לחומרא על 
הטומאה דליהוי חיבור ועל הזאה 
דלא ליהוי חיבור ומשום הכי קתי 
חיבור לטומאה לעולם ואין חיבור 

   להזאה לעולם:
. לא תימא הואיל אלא אמר רבא

להחזיר דודאי חד מא והדיוט יכול 
הואי כדקתי בברייתא הזוג והעיבל 
חיבור וכי מיפרדי הוי כלי שיטל 
מקצתו ואיו מקבל טומאה העיבל 
לעצמו אבל הזוג טמא לעצמו דלא 

  בטל ליה מתורת כלי:
. הואיל וראוי להקישו ע''ג חרס

ומשמיע קול כבתחלה ולא בטל ליה 
ממלאכה ראשוה והוה ליה ככלי 

פחות ממוציא רימון דקיי''ל שיקב ב
דלא טיהר מטומאתו משום דראוי 
למלאכתו והשתא איתרצו כולהו 
דבהמה טהורה בלא עיבל כדקתי 
במתי' קמייתא דלאו מא הוא 
ובעיבל טמא כדאוקמין בבתרייתא 
דעיבל משוי לה מא ודאדם גדול 
אף בלא עיבל טמא דלתכשיט הוא 
ולא בעי עיבל והייו דקתי 

מייתא דמקבלין טומאה ודקטים בק
דלקלא עביד קבולי הוא דלא קביל 
בלא עיבל כדקתי אין להם עיבל 
טהורים בשלא היה לו עיבל מעולם 
לא גמרה מלאכתן טלו עיבלין בין 
לפי טומאה בין לאחר טומאה 

 טמאים דלא שתברו כשיעור:
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י יֹוָחָנן"[   ָאַמר:  ַרּבִ

ינֹוק ע ּבֹו ַמִים ַלּתִ   ]."הֹוִאיל ְוָראּוי ְלַגּמַ
  

ֵעי ֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנה? י יֹוָחָנן ָלא ּבָ    !ְוַרּבִ
   :ְוָהַתְנָיא

ב ָעָליו"ְוָכל ַה " ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ   , (ויקרא טו, ד) וגו'191"כְּ
ב ָעֶליָה,   ָיכֹול  ָפה ְסָאה ְוָיׁשַ   ּכָ

ְרַקב ְוָיׁשַ  ָפה תַּ    ?ְיֵהא ָטֵמא -ב ָעֶליָה ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר: ב" תַּ ב ָעָליו ַהּזָ ר ֵיׁשֵ יָבה,  - "ֲאׁשֶ יּוָחד ִליׁשִ ּמְ   ִמי ׁשֶ

נוּ  ה ְמַלאְכתֵּ אֹוְמִרים לֹו: ֲעמֹוד ְוַנֲעׂשֶ   . "ָיָצא ֶזה ׁשֶ
  

י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִמְדָרסֹות נּו" :אֹוְמִרים ּבְ ה ְמַלאְכתֵּ    ,"ֲעמֹוד ְוַנֲעׂשֶ

ְטֵמא ֵמת נּו" :ְוֵאין אֹוְמִרים ּבִ ה ְמַלאְכתֵּ   . "ֲעמֹוד ְוַנֲעׂשֶ
  

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
ְטֵמא ֵמת נּו" :ַאף אֹוֵמר ּבִ ה ְמַלאְכתֵּ    !"ֲעמֹוד ְוַנֲעׂשֶ

  
ְייָתא    .ִאיּפֹוְך ַקּמַ

  
ְתַרְייָתא ְייָתא? ִאיּפֹוְך ּבַ ְכּתְ ַקּמַ ַאּפַ    !ּוַמאי ָחֵזית ּדְ

  
ָבֵעי ֵמֵעין ְמָלאָכה ִראׁשֹוָנה. ְל ְמִעיַנן ֵליּה ָהא ׁשָ  י יֹוָחָנן ּדְ   ַרּבִ

  

   ְתַנן:ּדִ 
ֶכת " ל ַמתֶּ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ל ׁשֶ   . (כלים יד,ה) "ָטֵמא –ַסְנּדָ

  

  ְלַמאי ֲחִזי? 
  

  : ַרבָאַמר 
ְלָחָמה.  ּמִ ּתֹות ּבֹו ַמִים ּבַ   ָראּוי ִלׁשְ

  

י ֲחִניָנאוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
ְלָחָמה. ָראּוי לָ  ּמִ ֶמן ּבַ   סּוְך ּבֹו ׁשֶ

  

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
ְרָקִנים.  ַרְגָליו ְוָרץ ַעל קֹוִצין ְוַעל ַהּבַ יחֹו ּבְ ָרב ַמּנִ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּקְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

  
י ֲחִניָנא?  ין ַרב ְלַרּבִ   ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    .ְמִאיסּדִ  :ִאיּכָ

  
י יֹוָחָנן ְלַר  ין ַרּבִ י ֲחִניָנאּבֵ    ?ּבִ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ יר :ִאיּכָ ַיּקִ    .ּדְ

  

                                                             
ב ָעָליו ִיְטָמא 191 ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ ב ִיְטָמא ְוָכל ַהּכְ ב ָעָליו ַהזָּ ּכַ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ  ּכָ

  רש"י
ה''ג לה בת''כ וכל הכלי אשר ישב 

א וכל המשכב וגו' . רישא דקרעליו
יכול כל כלי במשמע ואפי' אין עשוי 

   לישיבה:
   . חצי סאה פי' תרי וקב:תרקב

. מדלא כתיב גבי משכב ת''ל אשר ישב
אשר שכב וגבי מושב אשר ישב וכתיב 
ישכב ישב משמע שישכב עליו תמיד 
וישב עליו תמיד במיוחד לשכיבה 
ולישיבה וגבי משכב מי דריש ליה 

ספרים כתיב והיושב התם הכי ובכל ה
על הכלי אשר ישב עליו וקרא אחר 
הוא ומפרשים אותו התלמידים 
מדכתיב היושב על הכלי אשר ישב 
עליו שתי ישיבות ריבה הכתוב ללמדך 
דבמיוחד לישיבה קאמר ולא היא 
דשתי ישיבות דקאמר טובא צריכי 
כדמפרש התם יושב אע''פ שלא גע 
אלא ישב או תלה ולא גע טמא 

ריך למיכתב גבי זב שטימא כלי דאיצט
בישיבתו ואע''פ שלא גע ואיצטריך 
גבי טהור מי שטמא גם הוא ביושבו 
עליו אע''פ שלא גע ועוד בת''כ לאו 

   אההוא קרא קתי לה:
. בין ר' אלעזר אומר במדרסות כו'

בתחלת טומאה לעין שאמרו דאיו 
מטמא מדרס למיהוי אב הטומאה בין 

ג' על ג' שטמאו בסוף טומאה כגון 
מדרס למיהוי אב הטומאה וחלקו 
טהור מן המדרס דאמרין בו עמוד 
ועשה מלאכתו הראשוה שהיה ראוי 
לישיבה והרי עתה איו ראוי לכך 
הלכך טהור מן המדרס ואע''ג דאית 
בכל חד שלש על שלש והוי כלי לקבל 
טומאה מיהו מתורת אב הטומאה 

   טיהר לו:
אב הטומאה של . לעין ואין אומרים

טומאת מת עמוד ועשה מלאכתו 
כלומר אם טמא ושבר ועודהו ראוי 
למלאכה בעלמא שאין מעין מלאכה 
ראשוה טמא ולא אמרי' עמוד ועשה 
מלאכתו ראשוה וכיון דלא חזי להכי 
יהא טהור וכ''ש דבתחלת טומאה אין 
אומרים עמוד ועשה מלאכתו 
 ראשוה דימא אם איו מיוחד למת

לא יקבל טומאת מת דהא כלי מעשה 
   כתיב:

. דאי לא עביד מעין מלאכה אומר כו'
ראשוה טהור ועל כרחיך לא איתמר 
דר' יוחן אלא לעין ששבר ולטהרו 
כדפרישית דליכא לפרושא כי ההיא 
דמדרסות ולמימרא דכלי שאיו עשוי 
למת לא יטמא במת דהא כתיב 
(במדבר יט) והזה על האהל ועל כל 

   ים:הכל
. דר' יוסי בר' חיא איפוך קמייתא

   לר' יוחן:
. שלא ליזוק סדל של בהמה
   בפרסותיה באבים:

. אי משום בהמה אין תכשיט למאי חזי
   לבהמה:

. הוא בעצמו אלמא מיחו ברגליו
הואיל ולשם סדל עשאו אי לאו דראוי 

   לעילה לא הוה מטמא ליה ר' יוחן:
מטמא  . לרב לאאיכא ביייהו דמאיס

דאין ראוי לשתות ורב סיכה לית ליה 
קסבר אין מוליכין שמן למלחמה לסוך 
וה''ה בין רב (בין) לר' יוחן מי איכא 

   ביייהו דמאיס:
. בין ר' חיא וכו' איכא ביייהו דיקיר

 כבד ואין ראוי בו לברוח:
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        בבבב- - - - נט, אנט, אנט, אנט, א .12
ל ָזָהב לֹא"וְ  ִעיר ׁשֶ   . "ּבְ
  

ל ָזָהב"ַמאי  ִעיר ׁשֶ   ? "ּבְ
  

ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ַדֲהָבא ַלִים ּדְ      .ְירּוׁשָ

  
ַדֲעַבד ֵליּה    נט,ב י ֲעִקיָבאּכְ    .ִלְדֵביְתהוּ  ַרּבִ

  
נ ַנןּתָ    :ּו ַרּבָ

ל ָזָהבלֹא תֵּ " ִעיר ׁשֶ ה ּבְ ָ    ,ֵצא ִאׁשּ
את,  -ְוִאם ָיְצָתה  יֶבת ַחטָּ   ַחּיֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֵצא טּוָרה.  - ְוִאם ָיְצָתה  ,לֹא תֵּ   ּפְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ִחּלָ ל ָזָהב ְלַכתְּ ִעיר ׁשֶ ה ּבְ ָ   . "יֹוְצָאה ִאׁשּ
  

ְלִגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ
  

י ֵמִאיר ָסַבר  ֹוי הּוא - ַרּבִ    .ַמׂשּ
ַנן ָסְבִרי  ְכִשיט הּוא -ְוַרּבָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ֵליּה ְוָאְתָיא ְלַאּתֹוֵיי. , ּתַ יְלָמא ׁשָ   ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר  ק -ְוַרּבִ ּה ְלֵמיּפַ ְרּכָ ִעיר ַמאן ּדַ ל ּבְ ה ֲחׁשּוָבהָזָהב ׁשֶ ָ ָפא ּוַמְחַוָיא? ִאׁשּ לְּ ה ֲחׁשּוָבה לֹא ְמׁשַ ָ    ., ְוִאׁשּ
  

  רש"י
. כדעבד ליה ר' עקיבא לדביתהו

:(. דף) דרים במסכת 
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        נט, בנט, בנט, בנט, ב .13
ִליָלא    :ּכְ

   ,ָאַסר :ַרב
מּוֵאלוּ  ֵרי :ׁשְ    .ׁשָ
  

ַאִניְסָכא   :ּדְ
ִליִגי י ָעְלָמא ָלא ּפְ    .ָאסּורּדְ  - ּכּולֵּ

ִליִגי י ּפְ ַארֹוְקָתא - ּכִ    :ּדְ
ר.  - ָמר ָסַבר    ַאִניְסָכא ִעיּקָ

ר. ַארֹוְק  -ּוָמר ָסַבר    ָתא ִעיּקָ
  

י א ַרב ַאׁשִ    :ַמְתֵני ְלקּולָּ
ַארֹוְקָתא    :ּדְ

י ָעְלָמא ּדְ  ֵרי.  -כּולֵּ ׁשָ ִליִגי ּדְ   ָלא ּפְ
ִליִגי  י ּפְ ַאִניְסָכא –ּכִ    :ּדְ
ְלָפא ּוַמְחַויָ  - ָמר ָסַבר  יְלָמא ׁשָ   ְלַאּתֹוֵיי.  א ְוָאֵתיּדִ

ְכִליָל  -ּוָמר ָסַבר  ק ּבִ ּה ְלֵמיּפַ ְרּכָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ?אַמאן ּדַ ה ֲחׁשּוָבה ָלא ׁשָ ה ֲחׁשּוָבה, ְוִאׁשָ ָ    .ִאׁשּ
  

ר ָחָנהָאַמר ֵליּה  ר ּבַ מּוֵאל ּבַ   : ַרב יֹוֵסףלְ  ַרב ׁשְ
ֵמיּה  ְ ֵפירּוׁש ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ֵרי: ַרבּדְ ּבְ ִליָלא ׁשָ    .ּכְ

  
  

  : ַרבָאְמרּו ֵליּה לְ 
ה ֲאִריָכא ִלְנַהְרּדְ  ְבָרא ַרּבָ   ָעא ּוִמְטַלע, ֲאָתא ּגַ

ִליָלא  :ְוָדַרׁש  ֵרי -ּכְ    .ׁשָ
  

ה ֲאִריָכא ְדִאיְטַלע ְבָרא ַרּבָ    .ֵלִוי ?ָאַמר: ַמאן ּגַ
ּה  ַמע ִמיּנָ יּה  :ׁשְ י ָאֵפסּדְ ָנח ַנְפׁשֵ י ֲחִניָנאִויֵתיב  ,ַרּבִ א ַרּבִ ֵריׁשָ    ,ּבְ

יּה, ְוָקָאֵת  ֵלִויְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש לְ  ּבֵ    .י ְלָהָכאְלֵמיַתב ּגַ
  

יּה  י ֲחִניָנא, ּדְ ְוִדיְלָמא ָנח ַנְפׁשֵ   ַרּבִ
ְדָקֵאי ָקֵאי י ָאֵפס ּכִ    ,ְוַרּבִ

יּה, ְוָקָאֵתי ְלָהָכא?  ּבֵ   ְולֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ּגַ
  

ִכיבּדְ ִאם ִאיָתא  י ֲחִניָנא ׁשָ    ,ַרּבִ
יף לֵ  ּיִ ף ֲהָוה ּכַ י ָאֵפס ֶמיּכַ    .יּה ֵלִוי ְלַרּבִ

  
  ְותּו, 

י ּדְ  י ֲחִניָנא לֹא ַסּגִ    .לֹא ָמֵליךְ ּדְ ַרּבִ
יּה  ִכי ֲהָוה ָקא ִניָחא ַנְפׁשֵ י ָאַמר: ּדְ ּדְ   ַרּבִ

י ָחָמא " ַרּבִ   . "אׁש רָֹיֵתיב ּבַ  -ֲחִניָנא ּבְ
יִקים:  ַצּדִ הּו ּבְ   .  (איוב כב, כח) וגו' 192""ְוִתְגַזר אֶֹמר ְוָיָקם ָלךְ ּוְכִתיב ּבְ

  
ַרׁש  ָעא ֵלִויּדָ ְנַהְרּדְ    :ּבִ

ִליָלא  ֵרי –ּכְ   .ׁשָ
ִליֵלי ִמּכּולָּ  ע ּכְ ִרין ְוַאְרּבַ ָעא.  ּה ָנִפיק ֶעׂשְ   ְנַהְרּדְ

  
ַרׁש  ר ֲאבּוּה ּדָ ה ּבַ ְמחֹוָזא ַרּבָ    :ּבִ

ִליָלא  ֵרי –ּכְ    .ׁשָ
ִליֵלי ֵמֲחָדא ְמבֹוָאהוְ  ְמֵני ְסֵרי ּכְ     .ָנְפקּו ּתַ

                                                             
ָרֶכיָך ָנַגּה אֹור 192  ְוִתְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלְך ְוַעל ּדְ

  רש"י
על פדחתה היא קושרתו . כלילא

מאזן לאזן יש שכולו טס זהב 
למ"א: טס, {שקורין לימ''א 

ויש  }להב (לוח דק של מתכת)
שעושין ממשי טווי עם הזהב 

פריי"ש: (זר) {שקורין פריז''ש 
   : }מקושט (בחוטי זהב)

. טס העשוי כולו דיסכא
מיסכא דהייו זהב או כסף 

   דבר היתך:
. מגו דחשיב גזירה דאסיר

   דילמא שלפא ומחוייא:
. רצועה שמצויירת דארוקתא

   בזהב ובאבים טובות:
. דאית ביה עיקר איסכא

ומחויא ליה ומר סבר ארוקתא 
הוא עיקר דידיה ולא חשיב ליה 

   ולא מחויא ליה:
. כולי עלמא לא פליגי דשרי

   דארוקתא עיקר:
. בפירוש אמרת לן משמיה דרב

לפי חלייך קודם ששכחת 
   תלמודך:

. אלמא דרב אשי לילא שריכ
עיקר דמוקי פלוגתא בדיסכא 
אבל בארוקתא מודה רב ואיכא 

   לאוקמי לדידיה בארוקתא:
. לוי גברא רבה אריכא ומטלע

איטלע דאחוי קידה קמיה 
   דרבי:

. במסכת ח פשיה דרבי אפס
כתובות בהושא (קג:) אמרין 
דכי שכיב רבי אמר רבי חיא 

ל בר חמא ישב בראש ולא קיב
עליו ר' חיא שהיה רבי אפס 
גדול ממו שתי שים ויתיב רבי 
אפס ברישא ומתוך שהיה רבי 
חיא חשוב לא כס לבית 
מדרשו והיה יושב בחוץ ומשום 

   כבודו ישב לו לוי אצלו:
. שלא היה רבי וקאתי להכא

חיא גדול הימו לא בתורה 
ולא בשים ולא יכף ליה לוי 

   ובא לכאן:
פס מיכף הוה כייף לוי לרבי א

 . שהרי זקן ממו:ליה
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        נט, בנט, בנט, בנט, ב .14
מּוֵאלַמר ָא  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ַרב ׁשְ

ֵרי    .ַקְמָרא ׁשָ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ַארֹוְקָתא    .ּדְ

  : ַרב ָסְפָראְוָאַמר 
ֲהָוה  י ּדַ ית מּוְזֶהֶבתַא ִמיּדִ    .ַטלִּ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

ַאִניְסָכא    .ּדְ
  : ַרב ָסְפָראְוָאַמר 

ֲהָוה  י ּדַ ל ְמָלִכיםַא ִמיּדִ    .ַאְבֵנט ׁשֶ
  
  

ילְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ֵוי ֶהְמָייָנא    ?ַמאי - ַקְמָרא ִעילָּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵרי ֶהְמָייֵני ָקָאְמַרּתְ     .ּתְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
   :ַהאי ַרּסּוָקא

ֵרי - ִאי ִאית ֵליּה ַמְפַרַחְייָתא    .ׁשָ
  .ֲאִסיר –ְוִאי לֹא 

  
  
  
  

  רש"י
. אבט חשוב יש שעושין קמרא

אותו טס של זהב ויש שעושין 
אותו רצועה משבצות זהב 

   ואבים קבועות בו:
. מידי דהוה אטלית מוזהבת

דהוי תכשיט ושריא ולמישלף 
ואחויי מי לא חיישין שאין 
דרך להתיר אזורו בשוק ויפלו 

   בגדיו:
. שעשוי כולו מלכיםאאבט של 

דיסכא וכל ישראל בי מלכים 
   ראוים לו:

. הא ודאי תרי המייי קאמרת
משאוי הוא ואסור לשון תלמידי 
רביו יצחק ''ע [ובתלמידי] 
רביו הלוי מצאתי מותר 
והראשון ראה לי משום דגבי 
הצלת דליקה מין לר' יוסי 
שמה עשר כלים והתם חד חגור 

י הקדש הוא דמין בכל כתב
(לקמן דף קכ.) ואי שי חגורות 

   שרי לכתחילה ימי התם תרי:
   . חתיכת מעיל רחבה:רסוקי

. אי אית ליה מפרחייתא
רצועות קצרות תלויות בה 
לקושרה בהם ולהדקה 

   סביבותיו:
. דמיהדק שפיר וליכא שרי

למיחש דילמא משתרי קטרי 
   ופיל ואתי לאיתויי:

. פידצ''א מפרחייתא
: סרטים, כתפיות פיד"ץ{

 בלע''ז: }(להדק בגד על הגוף)
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        נט, בנט, בנט, בנט, ב .15
ַקְטָלא"וְ    . "לֹא ּבְ
  

   ?"ַקְטָלא"ַמאי 
  

אֵרי    .ַמְנְקָטא ּפָ
  
  
ָזִמים]ְולֹא ּבִ "[    ".ּנְ
  

  .ִנְזֵמי ָהַאף
  
  

  רש"י
. מושטיצ''א מקטא פארי

לבובה (חתיכת בד המקשטת {
את בית החזה, שהיא קשורה 

והוא  }בשרוכים ובה חוטי זהב)
בגד שיש לו שצים כעין 
מכסים ומכסת בו רצועה 
רחבה וקושרת סביב צוארה 
והבגד תלוי על לבה והוא חשוב 

ב וי''מ כמין חצי ומצוייר בזה
עגול עשוי כמין כלבוס אוחזת 
בו מפתחי חלוקה והפגם בולע 

   צוארה והוא של זהב לוי''ה:
. אבל זמי האוזן זמי האף

מותרין לכתחלה דטריחא לה 
מילתא למישלף ואחויי מפי 

 שאזיה מכוסות בקישורין:
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        ס, אס, אס, אס, א    ––––נט, ב נט, ב נט, ב נט, ב  .16
ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם"וְ  ַעת ׁשֶ ַטּבַ   ."לֹא ּבְ
  

יֶבת –ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם : ָהא    .ַחּיֶ
ְכִשיט הּוא.  :ַאְלָמא   ָלאו ּתַ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ים " ְכִשיֵטי ָנׁשִ   ְטֵמִאים.  - תַּ
ים"ֵהן  ְוֵאּלוּ  ְכִשיֵטי ָנׁשִ   ַקְטָלאֹות,   :"תַּ

   ,ְנָזִמים
עֹות,    ְוַטּבָ

ַעת  ׁש ָעֶליָה חֹוָתם   - ְוַטּבַ ּיֵ ין ׁשֶ    ,ּבֵ
ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם,    ֵבין ׁשֶ

  ! (כלים יא, ח) "ְוִנְזֵמי ָהַאף
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ָיא   :ָלא ַקׁשְ

י ְנֶחְמָיה -ָהא     .ַרּבִ
ַנן.  -ָהא    ַרּבָ

  
   :ַתְנָיאּדְ 
ל ַאְלמֹוג  ִהיא" ֶכת ְוחֹוָתָמּה ׁשֶ ל ַמתֶּ    .ְטֵמָאה –ׁשֶ

ֶכת  ל ַמתֶּ ל ַאְלמֹוג ְוחֹוָתָמּה ׁשֶ   ְטהֹוָרה.  - ִהיא ׁשֶ
י ְנֶחְמָיהוְ  א,  ַרּבִ   ְמַטּמֵ

ָהָיה  י ְנֶחְמָיהׁשֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַעת  ַטּבַ ְך ַאַחר חֹוָתָמּה  -ּבְ   .ַהּלֵ

עֹול  ְך ַאַחר ִס  - ּבְ   .ְמלֹוָניוַהּלֵ
קֹוֶלב    ס,א ְך ַאַחר ַמְסְמרֹוָתיו - ּבְ   .ַהּלֵ

ם  סּוּלָ ִליבֹוָתיו -ּבְ ְך ַאַחר ׁשְ    .ַהּלֵ
ַעְרִס  לֹוָתיו - יּבְ ְלׁשְ ְך ַאַחר ׁשַ   .ַהּלֵ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ֲעִמידַהּכֹ   . "ל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

  ִלְצָדִדים ָקָתֵני, 
ְכִשיט  -ָתם ֵיׁש ָעֶליָה חוֹ    ִאיׁש, ּדְ ּתַ

ְכִשיט  -ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם  ה. ּדְ ּתַ ָ   ִאׁשּ
  

ר ִיְצָחק   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ת ָקָרֵמית?! ַא טּוְמָאה  ּבָ   ׁשַ
ה"" - טּוְמָאה ִלי ַמֲעׂשֶ   ִלי הּוא, כְ וּ  -ָאַמר ַרֲחָמָנא  (במדבר לא, נא) 193כְּ

ת  ּבָ ֹוי ָאַמר ַרֲחָמנָ   - ׁשַ ּום ַמׂשּ    :אִמׁשּ
יט,  -ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם  ְכׁשִ   ּתַ
ֹוי.   -ֵיׁש ָעֶליָה חֹוָתם    ַמׂשּ

   
  
  

                                                             

ָהב ֵמ  193 ה ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּזָ ח מֹׁשֶ ּקַ הַוּיִ ִלי ַמֲעׂשֶ ם ּכֹל ּכְ   ִאתָּ

  רש"י
. קתי ולא בטבעת שאין עליה חותם
תכשיט מתיתין דאם יצאת פטורה ד

הוא לה ומשום דילמא משלפא 
   ומחויא הוא דמיתסר:

. הא יש עליה חותם חייבת חטאת
   דלאו תכשיט הוא והוי משאוי:

   . זמי האוזן:זמים
. כלומר וטבעת וטבעת בין שיש כו'

   שאמרו בין שיש עליה כו':
. דאמר עיקר טבעת הא רבי חמיה

אדעתא דחותם הוא חייבת חטאת 
כשיט הוא דאין דחותם לאשה לאו ת

דרך לאשה לחתום ולשלוח שלוחים 
שאין חותם עשוי אלא לאדם גדול 
וממוה והא דקתי תכשיט הוא רבן 
דאמרי גופה של טבעת עיקר 
ואדעתא דטבעת פקא ביה וטבעת 

   ודאי תכשיט הוא:
. דטבעת עיקר והוה ליה טמאה

   פשוטי כלי מתכות:
היא של אלמוג וחותמה של מתכת 

   ליה פשוטי כלי עץ: . דהוהטהורה
. ואם של מתכות הלך אחר סמלויו

   הם טמא:
. העול שלהם לא היה פגום סמלויו

כשלו אלא חלק ווקבים בו שי 
קבים ובייהם כעובי עורף השור 
ותוחבין בהן שתי יתדות והם 

  סימלוין:
. הוא כמין עמוד רחב מלמטה בקולב

ודק מלמעלה ומיטלטל והחוי 
לון חותו ומסמרין מעמידו לפי ח

תחובין בו ותולין בהן אבטים 
   ורצועות למכור:

. אישתרייד''א בערסה
אישתדיר"א: מאזיים {

(באיטלקית. ראה שהמילה איה 
בלע''ז והן מאזים גדולות  }מרש"י)

לשקול צמר ושעוה וחשת והן של 
   עץ:

. שתלוי בהן הלך אחר שלשלותיו
   ואם של מתכת הן טמאות:

וף הטבעת מעמיד החותם . גהמעמיד
והעול מעמיד את סמלויו והקולב 
את מסמרותיו והסולם את 
שליבותיו שהרי בהם קבועים 
והערסה הוא עץ ארוך שהקה 

יש"א: מוט, אסל {שקורין ייש''א 
והלשון תחוב בו  }של מאזיים

והשלשלות קבועות בקה וכולן העץ 
קה {ארוך מעמידן שהוא פליי''ל 

כפות המאזים ששתי  }המאזיים
   תלויות בב' ראשין:

. ברייתא דקתי וטבעת הוי רבא אמר
תכשיט בין שיש עליה חותם בין 
שאין עליה חותם לאו ארישא 
דאיירי בתכשיטי שים קיימי 
תרוייהו אלא חד תכשיט דאיש וחד 

   תכשיט דאשה ולצדדין קתי:
. הא דקתי טומאה אשבת קרמית

שא וטבעת בין שיש עליה כו' לאו ארי
קאי דקרי ליה תכשיט שים אלא 
הכי קאמר וטבעת שאמרו שטמאת 
בין שיש עליה חותם דלאו תכשיט 
הוא מיהו כלי מעשה הוא בין שאין 
עליה חותם דהוי תכשיט וכי קתי 
רישא תכשיטי שים אשאין עליה 

 חותם:



ה יֹוְצָאה –מסכת שבת פרק ו'    ""ַּבָּמה ִאּׁשָ
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ֵאיָנּה ְנקּוָבה"וְ  ַמַחט ׁשֶ   . "לֹא ּבְ
  

  ְלַמאי ַחְזָיא? 
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָעָרּה.  ּה ׂשְ ה אֹוֶגֶרת ּבָ ָ   הֹוִאיל ְוִאׁשּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ִביִרית ְטהוֹ  ִריְוֶתֱהֵוי ּכְ ּתְ   !ָרה, ְוִתׁשְ
  

ָמא  ְרּגְ א ּתַ א ַנְרָשָאהֶאלָּ יּה  ַרב ַאּדָ   : ַרב יֹוֵסףּדְ ַקּמֵ
ָעָרּה הֹוִאיל ְוִא  ּה ׂשְ ה חֹוֶלֶקת ּבָ ָ   .ׁשּ

  
ׁשַ  ת ְלַמאי ַחְזָיאּבְ    ?ּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ל ָזָהב ֵיׁש ָלּה ַעל רֹ   , ָשּה  ׁ אַטס ׁשֶ
חֹול  ָעָרּה  -ּבְ ּה ׂשְ   ,חֹוֶלֶקת ּבָ

ׁשַ  ת ּבְ ּה.   - ּבָ ַדְחּתָ ֶנֶגד ּפַ יָחָתּה ּכְ   ַמּנִ
   

  
  

  רש"י
. לתכשיט דקתי למאי חזיא

   איה חייבת חטאת:
. היוצא חוץ אוגרת בה שערה

לקישוריה כורכתו סביב המחט 
ותוחבת המחט בשבכה 

   מתחתיה שלא יראה שערה:
. דתא מתיתין ותיהוי כבירית

(לקמן דף סג.) בירית טהורה 
מלטמא ויוצאין בה והיא כמין 
אצעדה שעושה לשוקיה מעל 
בתי שוקיה להדקן שלא יפלו על 

   רגלה:
. דלאו תכשיט היא אלא טהורה

תשמיש לבתי שוקיה והוי 
בעת הכלים דאמרן טהורות כט

בפרקין דלעיל ויוצאין בה 
שצריך לה עם בתי שוקיה ולא 
הוי משאוי ויוצאין דכיון 
דלציעותא היא לא שלפא 
ומחוי והאי מחט מי לציעות 
דשער באשה ערוה ולא מחויא 

   ואמאי לא תצא לכתחילה:
. לכאן ולכאן באמצע חולקת

ראשה שקורין גריוו''א 
ביל גריו"א: פסוקת, ש{

  בלע''ז: }(בשערות)
. הרי בשבת ובשבת למאי חזיא
   איה חולקת שערה:

. טס של זהב יש לה על ראשה
   האחד והשי עוקץ הוי:

   . בעוקץ:בחול חולקת שערה
. תוחבת העוקץ בשבכה ובשבת

והטס שבראשה השי מוח על 
 פדחתה:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ָנה             ִמׁשְ

ר.   :לֹא ֵיֵצא ָהִאיׁש  ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ   ּבְ
ה. ּבְ ְולֹא  ַרְגלֹו ַמּכָ ֵאין ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ָיִחיד, ּבִ

ְת  ין, ְולֹא ּבִ   ִפיּלִ
ָק  ֵאינֹו ִמן ַהּמּוְמֶחה. ְולֹא ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ֵמיַע ּבִ
ׁשִ     ,יֹוןְר ְולֹא ּבְ

א ַקְסּדָ    ,ְולֹא ּבְ
ַמ  ַפִיים. ְולֹא ּבְ   ּגָ

את -ְוִאם ָיָצא  יב ַחטָּ   .ֵאינֹו ַחּיָ
    

ָמָרא             ּגְ

ר" ל ַהְמסּוּמָ   ַמאי ַטְעָמא?  - "ַסְנּדָ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ְלֵפי  ֵזיָרה ָהיוּ ַה ׁשִ ֵנס, ְוַה  ,ּגְ ְכָנס ִיּכָ ְמָעָרה, ְוָאְמרּו: ַהּנִ ִאין ּבִ   ּיֹוֵצא ַאל ֵיֵצא. ְוָהיּו ֶנְחּבָ

ל ֶאָחד ֵמֶה ֶנְהּפַ  לֹו ׁשֶ ְסבּוִרין ֵהם ,ןְך ַסְנּדָ ִאין ֲעֵליֶהן.  ,ֶאָחד ֵמֶהן ָיָצא :ּכִ יו ּבָ   ְוָראּוהּו אֹוְיִבים ְוַעְכׁשָ
ֲחקוּ  ֶזה ְוָהְרג ּדָ ה ׁשֶ ֶזה ּבָ ֶהם אֹוְיִבים. ּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ   ָהְרגּו ּבָ

  
י ֶאיְלַעאי בֶּ     :אֹוֵמר ן ֶאְלָעָזרַרּבִ

ָעָרה,  י ַהּמְ ּבֵ ְמעּו קֹול ֵמַעל ּגַ ִבין ְוׁשָ ְמָעָרה ָהיּו יֹוׁשְ   ּבִ
אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים,  ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ   ּכִ

ֲחקוּ  ֶזה ְוָהְר  ּדָ ה ׁשֶ ֶזה ּבָ ֶהן אֹוְיִבים. גּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ   ָהְרגּו ּבָ
  

ר ְיֶחְזֵקאל    :ָאַמר ָרִמי ּבַ
ִביּבְ  ֶנֶסת ָהיּו יֹוׁשְ ְמעּו קֹול ֵמֲאחֹוֵרי ּבֵ  ןֵבית ַהּכְ ֶנֶסת, ְוׁשָ   ית ַהּכְ

אּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים.  ּבָ ְסבּוִרין ָהיּו ׁשֶ   ּכִ
ֲחקוּ  ֶהן אֹוְיִבים.  ּדָ ָהְרגּו ּבָ ֶ ה ׁשּ ֶזה ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ   ֶזה ּבָ

ָעה ָאְמרּו:  אֹוָתּה ׁשָ   ּבְ
ר. ַאל יֵ  ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ   ֵצא ָאָדם ּבְ

  
חֹול ַנִמי ִליְתַסר!    ִאי ָהִכי ּבְ

  
ׁשַ ַמֲעׂשֶ  י ֲהָוה ּבְ ת ֲהָוהה ּכִ    .ּבָ

  
ִרי!  ּתְ יֹום טֹוב ִליׁשְ   ּבְ

ַנן ה ּתְ ּמָ     :ַאלָּ
יֹום טֹוב"   ס,ב ִלים ּבְ ִחין ּכֵ ּלְ פּוִרין,  - ְמׁשַ ֵאיָנן תְּ ין ׁשֶ פּוִרין ּבֵ ין תְּ   ּבֵ

ר  ֲאָבל  ל ַהְמסּוּמָ    ,לֹא ַסְנּדָ
פּור ֵאינֹו תָּ   !)(ביצה יד: "ְולֹא ִמְנָעל ׁשֶ

  
ת  ּבָ ׁשַ ינּוְפָיא ?ַמאי ַטְעָמא - ּבְ א ּכִ ִאיּכָ    ,ּדְ

יֹום טֹוב  ינּוְפָיא -ּבְ א ּכִ    .ַנִמי ִאיּכָ
  

ֲעִנית ִציּבּור  ינּוְפָיא -ּתַ א ּכִ    !ִליְתַסר ,ִאיּכָ
  

ִכינּוְפ  י ֲהָוה ּבְ ה ּכִ ִאיּסּוָראַמֲעׂשֶ    ,ָיא ּדְ
יָרא - ָהָכא ֶהּתֵ ינּוְפָיא ּדְ   ֲהָוה. ּכִ

  

ן ֲעִקיָבא י ֲחִניָנא ּבֶ ִפיָנה :ָאַמרּדְ  ,ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ ן ּוַבּסְ ְרּדֵ ּיַ א ּבַ ָהָיה ,לֹא ָאְסרּו ֶאלָּ ה ׁשֶ    ,ּוְכַמֲעׂשֶ
ָאר ְנָהרֹות ְ אֵני ִמׁשּ ׁשָ ן ּדְ י ַיְרּדֵ    ,ָהֵני ִמילֵּ

  רש"י
  מתי' 

. של עץ הוא ותוחבין סדל המסומר
התחתון עם  מסמרות למעלה לחזק

העליון (העץ עם העור שלמעלה הימו 
ויש לו שתי פיות ותוחב רגלו בו) 

   ובגמרא מפרש מאי טעמא גזרו ביה:
   . ולא בסדל יחיד:ולא ביחיד

. בש''ס בזמן שאין ברגלו מכה
ירושלמי מפרש דלא ליחשדיה דטעין 
ליה לחבריה תותי כפיה ולשון רבותי 

ליה  דילמא מחייכי עליה ושקיל דשליף
וממטי ליה בידי' בשכחת שבת ומיהו 
בזמן שיש ברגלו מכה שרי ובגמרא בעי 

   בהי מיייהו יהיב ליה:
. כדמפרש טעמא בגמרא ולא בתפילין

   (לקמן דף סא.):
   . שכותבין וטועין לרפואה:ולא בקמיע

. אבל בקמיע שאיו מן המומחה
מומחה שרי דתכשיט הוא לחולה 

   כאחד ממלבושיו:
   . מפרש בגמרא:א ומגפייםשריון קסד

. דכולהו מין מלבושין איו חייב חטאת
   יהו בחול למלחמה:

  
  גמ' 

. בי אדם השמטים שלפי הגזירה היו
   מן הגזירה היו:

. הרוצה ליכס יכס הכס יכס
שהכס יראה תחלה שאין אדם 

   רואה:
. שמא יש אויבים והיוצא אל יצא

ו מבחוץ והוא לא ידע ויראוהו ויבי
   שאו כאן:

. שיש לו שתי פיות ויכול הפך סדלו
לועלו מב' צדדין אבל יכר מי הוא 
לפים ומי הוא לאחור וכשועלו זה 
הפוך ראה הכס כאילו הוא יוצא 

   ויכר מקומו בקרקע:
. בדחיקתן שהיו והרגו זה את זה

סדליהן מסומרין כעין אותם שעושין 
   לרגלי הסוסים ראשיהן עבים:

. האיש בשבת כדמפרש לקמיה צאאל י
דבשבת היה מעשה ומעין המאורע 

   אסרו:
  . במסכת ביצה:אלמה תן

משלחין כלים ביו''ט בין תפורין בין 
. שאין תפורין אבל לא סדל המסומר

אלמא לאו בר מעלי' ביו''ט הוא דהא 
קתי התם כל שאותין בו ביו''ט 

   משלחין אותו:
אכה . שאין עושין מלאיכא כיופיא

וקבצין לבתי כסיות ולבתי מדרשות 
   כי ההיא מעשה דהוה כיופיא:

   . בעשיית מלאכה:דאיסורא
. בפרק ואפילו לרבי חיא בן עקיבא

חומר בקדש גבי ושא מי חטאת ואפר 
חטאת בירדן ובספיה שמצא כזית מן 
המת תחוב בקרקעית' של ספיה 
וטמאו וקאמרי רבן דגזרו שלא 

חטאת בספיה ולא על יעביר אדם מי 
הגשר ולא ישיטם על פי המים אחד 
ירדן ואחד שאר הרות ופליג ר' חיא 
ואמר לא אסרו אלא בירדן ובספיה 
ולא גשר ושאר הרות דגזירה שגזרו 
מחמת מאורע אין להם לגזור אלא 

   מעין המאורע:
. ברוחב או דשאי משאר הרות

 בעומק:
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תֲאָבל יֹום ט ּבָ י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  - ֹוב ְוׁשַ    ,ּכִ
ְתַנן    :ּדִ

ְלַבד" א אֹוֶכל ֶנֶפׁש ּבִ ת ֶאּלָ ּבָ ין יֹום טֹוב ְלׁשַ   . )(מגילה ז: "ֵאין ּבֵ
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        ס, בס, בס, בס, ב .19
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ק,  א ְלַחּזֵ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ר.  - ֲאָבל ְלנֹוי    מּוּתָ

  
ה    ? "ְלנֹוי"ְוַכּמָ

  
י יוֹ    ָאַמר:  ָחָנןַרּבִ

ֶזה.  ֶזה ְוָחֵמׁש ּבָ   ָחֵמׁש ּבָ
  
י ֲחִניָנאוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ֶזה.  ַבע ּבָ ֶזה ְוׁשֶ ַבע ּבָ   ׁשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרּבִ ר ַאּבָ ֶמן ּבַ   : ַרב ׁשֶ
ָרא ָלְך:    ַאְסּבְ

ַתְרִסּיֹוָתיו -ְלִדיִדי  אן, ְוַאַחת ּבְ ִים ִמּכָ ּתַ אן, ּוׁשְ ִים ִמּכָ ּתַ    .ׁשְ
י ֲחִניָנא  אן - ְלַרּבִ לֹוׁש ִמּכָ אן ,ׁשָ לֹוׁש ִמּכָ ַתְרִסּיֹוָתיו.  ,ְוׁשָ   ְוַאַחת ּבְ

  
   :ֵמיִתיִבי

ל ַהּנֹוֶטה" ַבע - ַסְנּדָ ה לֹו ׁשֶ    ,עֹוׂשֶ
ְבֵרי  י ָנָתןּדִ   . ַרּבִ

יוְ  ֵרה ַרּבִ לֹוׁש ֶעׂשְ ׁשְ יר ּבִ   . "ַמתִּ
י ֲחִניָנא ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ י ָנָתן. ָאַמר כְּ ּדְ הּוא  ,ּבִ   ַרּבִ

י יֹוָחָנן א ַרּבִ ַמאן ָאַמרּדְ  ,ֶאלָּ   ! ?כְּ
  

י ְנהֹוַראי, ּדְ הּוא  ַרּבִ   ָאַמר ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְנהֹוַראי"   ר: ֵמ וֹ א ַרּבִ
ר,  - ָחֵמׁש    מּותָּ
ַבע    . "ָאסּור –ְוׁשֶ

  
ר ָחָנהלְ  יָפהֵא ָאַמר ֵליּה  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ

י יֹוָח  ְלִמיֵדי ַרּבִ י יֹוָחָנן,  -ָנן ַאּתּון ּתַ ַרּבִ   ֲעִבידּו כְּ
י ֲחִניָנא.  -ֲאַנן  ַרּבִ   ַנֲעֵביד ּכְ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ יֵמ  ַרב הּוָנאּבְ   : 194ַרב ַאׁשִ
  ַמהּו?  - ָחֵמׁש 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַבע ר.  - ֲאִפיּלּו ׁשֶ   מּוּתָ
  

ע ׁשַ   ? איַמ  - ּתֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
מֹוֶנה    ָאסּור.  -ֲאִפיּלּו ׁשְ

                                                             
  רסו רבי אסי ויש שגרסו רבי אמי.שגיש  194

  רש"י
 . שמסמרותיו עשואלא לחזק

לחזק העקב שקורין שול''א 
עם הפתא שקורין  }סוליה{

איפייי"א: ֶפֶת {איפייל''א 
אבל  }(העור העליון של העל)

לוי מותר דלא גזרו אלא מעין 
המאורע וההו לחזק היו כסתם 

   מסמרים דסדל:
. לצד חיצון אחד שתים מכאן

בראשו לצד האצבעות ואחד 
לצד עקיבו ושתים מכאן לצד 

   עבר בין הרגלים:פימי ל
   . רצועותיו:תרסיותיו

. שתחתון שלו איו סדל הוטה
שוה שעב מצד זה ודק מצד זה 
וכשדורס וטה לצד הדק וצריך 
להגביהו שיהא שוה לצד 

   שכגדו:
. שם חכם ובו של ר' איפה

  רחבה דפומבדיתא הוה:
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        ס, בס, בס, בס, ב .20
ָע  יּה ַההּוא ַרְצָעָנא ֵמ ּבְ י ַאִמיא ִמיּנֵ   : ַרּבִ

ְפִנים ָפרֹו ִמּבִ    ?ַמהוּ  - ּתְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר,    מּוּתָ

   .ְוָלא ָיַדֲעָנא ַמאי ַטְעָמא
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
   !ְולֹא ָיַדע ָמר ַמאי ַטְעָמא?

יָון  ְפִנים ָהֵוי ֵליּה ִמְנָעלִד ּכֵ ָפרֹו ִמּבִ    ,ּתְ
ל  ַסְנּדָ ַנןגְּ  -ּבְ יּה ַרּבָ    ,ַזרּו ּבֵ
ִמְנָעל  ַנן -ּבְ יּה ַרּבָ ַזרּו ּבֵ    .לֹא ּגְ

   
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ַזְבָדאּבְ א ּבַ י ַאּבָ ר ָאִביָנאֵמ  ַרּבִ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ַלבּוס  ִמין ּכְ אֹו ּכְ    ?ַמהוּ  –ֲעׂשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ר.    מּוּתָ
  

   :ִאיְתַמר ַנִמי
יָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ַלבּוס  ִמין ּכְ אֹו ּכְ ר.   -ֲעׂשָ   מּוּתָ
   

  

  רש"י
. שתן מעל של תפרו מבפים

עור לפים מן הסדל תפרו 
פודרי"ץ: ממולא, {''ץ פורדרי

מכוסה מבפים (בשכבה של 
   בלע''ז: }חומר אחר)

. שמעתי מרבי יוחן מותר
  וטעמא לא ידעא:

. לקבוע בו מסמרים מותר
   מבחוץ:

. למסמר כמין כלבוס עשאו
- קרס דו{בלע''ז טיפיילו''ן 

שי ראשין חדין וכפופין  }חודי
וועץ שי ראשים בעץ כדאמרי' 

ס של ברזל בסוטה (יט:) כלבו
   מטילין לה לתוך פיה:

. הואיל ושתה משאר מותר
מסמרים דלא גזרו אלא מעין 

 המאורע:
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        ס, בס, בס, בס, ב .21
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ּלֹ  ֵדי ׁשֶ ַמְסְמרֹות ּכְ הּו ּכּוּלֹו ּבְ ֵהא ַקְרַקע אֹוְכָלתֹו ִחיּפָ ר –א ּתְ    .מּוּתָ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ תּדְ ּתַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ר" ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ    ,לֹא ֵיֵצא ָהִאיׁש ּבְ

ִית ְלַבִית, ְולֹ  יל ִמּבַ   א ְיַטּיֵ
ה.  ה ְלִמטָּ טָּ   ֲאִפיּלּו ִמּמִ

ִלי  ֲאָבל ְמַטְלְטִלין אֹותֹו     ,ְלַכּסֹות ּבֹו ֶאת ַהּכְ
ה.  טָּ ְרֵעי ַהּמִ   ְוִלְסמֹוְך ּבֹו ּכַ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   אֹוֵסר.  -  ַרּבִ
יר ּבוֹ ִמ ָנְשרּו רֹוב  ּיֵ תַּ ע אֹו ָחֵמׁש  ַמְסְמרֹוָתיו ְוִנׁשְ ר –ַאְרּבַ    .מּותָּ

יוְ  יר - ַרּבִ ַבעַעד  ַמתִּ    .ׁשֶ
ה ְוָקַבע לֹו ַמְסְמרֹות ִמְלַמְעָלה  ַמטָּ עֹור ִמּלְ הּו ּבְ ר.  -ִחיּפָ   מּותָּ

אוֹ  ַלבּוס,    :ֲעׂשָ ִמין ּכְ   ּכְ
ִמין ַטס    ,אֹו ּכְ

ִמין ָיֵתד,    אֹו ּכְ
ֵד  ַמְסְמרֹות ּכְ הּו ּכּוּלֹו ּבְ ִחיּפָ ּלֹאֹו ׁשֶ ֵהא ַקְרַקע אֹוְכָלתֹו י ׁשֶ ר –א תְּ    ."מּותָּ

  
ָיא הָהא ּגּוָפ     ,ַקׁשְ
ב  - "ָנְשרּו רֹוב ַמְסְמרֹוָתיו" :ָאְמַרּתְ  יּה טּוָבא, ּדְ ַאף ַעל ּגַ ירּו ּבֵ ּיְ ּתַ   ִנׁשְ

ֵני:  ע אֹו ָחֵמׁש "ַוֲהַדר ּתָ   לֹא!  –ְטֵפי  ,ִאין – "ַאְרּבַ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָיא   : ָלא ַקׁשְ

אן  ְגְממוּ  –ּכָ ּנִ    .ׁשֶ
אן  ֶעְקרוּ  –ּכָ נֶּ    .ׁשֶ

  
  
ע אֹו ָחֵמׁש " ר – ַאְרּבַ    ."מּותָּ

ֲעָיא ע ִמיּבָ ֵרי, ַאְרּבַ א ָחֵמׁש ׁשְ ּתָ    ?!ָהׁשְ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ע  ל ָקָטן,  -ַאְרּבַ ְנּדָ   ִמּסַ
דֹול -ְוָחֵמׁש  ל ּגָ ְנּדָ   .ִמּסַ

  
  
י"וְ  ַבע ַרּבִ יר ַעד ׁשֶ   . "ַמתִּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י" ֵרה ַרּבִ לׁש ֶעׂשְ יר ַעד ׁשְ   ! "ַמתִּ
  

אֵני    .נֹוֶטה ׁשָ
  

ָאֵתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ    ,ָהׁשְ
ָיא י יֹוָחָנן ַנִמי ָלא ַקׁשְ אֵני :ְלַרּבִ    .נֹוֶטה ׁשָ

  

  רש"י
   . מלמטה:חיפהו

. דתורת כלי אבל מטלטלין אותו
   עליו:
   . דילמא אתי לועלו:אוסר

. לקמן שרו רוב מסמרותיו כו'
   מפרש לה:

. הואיל ושתה מכמו מותר
   שהיה דמעין המאורע גזרו:

. לראש מסמר רחב כמין עשאו
   טס או שעשאו חד כמין יתד:

. ובלבד אע''ג דאישתאר טובא
   שיהיו מעוט:

. מלמעלה ורשומו יכר שגממו
בתוך העץ אפילו טובא דהא 

   מיכר שאיו כברייתו:
. לגמרי שאין יכר שעקרו

שהיה בו יותר ד' או ה' [אין] 
טפי לא לוי''ה ולשון חבירו 

   איפכא:
. שכולן צריכין לו איוטה ש

 להשוותו ואין אחד מהן לחזק:
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        ס, בס, בס, בס, ב .22
ִית ְלַבִית, ֲאִפיּלּו ִמּמִ "[ יל ִמּבַ ר ְולֹא ְיַטּיֵ ל ַהְמסּוּמָ ַסְנּדָ ה. לֹא ֵיֵצא ָהִאיׁש ּבְ ה ְלִמטָּ   טָּ

ה.  טָּ ְרֵעי ַהּמִ ִלי ְוִלְסמֹוְך ּבֹו ּכַ   ֲאָבל ְמַטְלְטִלין אֹותֹו ְלַכּסֹות ּבֹו ֶאת ַהּכְ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ].אֹוֵסר – ַרּבִ
  

ָנהָאַמר  ָנהְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ַרב ַמתָּ ר ַמּתָ ָנהָאַמר  ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ   : ַרב ַמּתָ
ְמעֹון. ֵאין  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

ים  ים -ָיִחיד ְוַרּבִ ַרּבִ   !ֲהָלָכה ּכְ
  

ֵתיָמא ָרא ַטְעָמא  :ַמהּו ּדְ ּבְ ְמעֹוןּדְ ִמְסּתַ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָהא ַרּבִ    ,ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

יאָאַמר  י ִחּיָ   : ַרּבִ
ָקרּו לִ  ֵרי ִאיּסּוֵרי' :יִאי ָלאו ּדְ ְבַלאי ׁשָ    ',ּבַ

יּה טּוָבא.  ֵריָנא ּבֵ   ׁשָ
  

ה?    ְוַכּמָ
  

ִדיָתא ָאְמִרין:  פּוְמּבַ   ּבְ
ִרי ע.  ןֶעׂשְ   ְוַאְרּבַ

  
סּוָרא ָאְמִרין:    ּבְ
ין.  ִרין ְוַתְרּתֵ   ֶעׂשְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִדיָתא ְלסוּ  ֲאָתא ִמּפּוְמּבַ י. ְוִסיָמָניְך: ַעד ּדַ ְרּתֵ   ָרא ֲחַסר תַּ
  
  

  רש"י
. לחלק בין השתא דאתית להכי

   וטה לשאין וטה:
. דקפרכת לעיל לרבי יוחן מי

מיה ואמרי דאמר כמאן איכא 
מי לתרוצי לעולם כרבי תן 
ווטה שאי דהתם מתיר עד 

   שבע אבל אין וטה ה' ותו לא:
. דאסור לטלטל מסתברא טעמא

   שמא יעלו:
. דר' חייא בבלאי שרי איסורי

מבבל הוה כדאמרין בסוכה עלו 
   ר' חייא וביו ויסדוה:

. כשעלה עד דאתא רבי חייא
מבבל לארץ ישראל ובא דרך 

   סוריא מפומבדיתא:
. פלו שתים חסר תרתי

   ממסמרותיו בדרך:
. (תרתי) דומה אצל לסורא חסר

 דומה:
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        סא, אסא, אסא, אסא, א    ––––ס, ב ס, ב ס, ב ס, ב  .23
ָיִחיד"וְ  ה ,לֹא ּבְ ַרְגלֹו ַמּכָ ֵאין ּבְ ְזַמן ׁשֶ   .  "ּבִ
  

ה    סא,א ַרְגלֹו ַמּכָ    .ָנֵפיק –ָהא ֵיׁש ּבְ
  

ְייהּו ָנֵפיק ֵהי ִמיּנַ      ?ּבְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ה.  ּה ַמּכָ ׁש ּבָ ּיֵ אֹוָתּה ׁשֶ   ּבְ

ל ְלׁש  :ַאְלָמא ָקָסַבר   ּום ַצַער ֲעִביד. ַסְנּדָ
  
ר ַרבוְ  יא ּבַ   ָאַמר:  ִחּיָ

ה ּה ַמּכָ ֵאין ּבָ אֹוָתּה ׁשֶ    .ּבְ
  

   :ַאְלָמא ָקָסַבר
ֲענּוג ֲעִביד,    ְלׁשּום ּתַ

ה ּה ַמּכָ ׁש ּבָ ּיֵ ָתּה מֹוַכַחת ָעֶליָה.  -  ְוזֹו ׁשֶ   ַמּכָ
  

י יֹוָחָנן ָסַבר   ַרב הּוָנא. ּדְ ְלָהא  הלַ  ְוַאף ַרּבִ
י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה ּדְ  אלְ  ַרּבִ ר ַאּבָ ֶמן ּבַ   : ַרב ׁשֶ

  ַהב ִלי ְמָסַנאי. 
  ָיִמין. ּדְ ְיַהב ֵליּה 

  
ה. : ָאַמר ֵליּה  יתֹו ַמּכָ   ֲעׂשִ

  
ר ַרב ְסִביָרא ֵליּה  יא ּבַ ִחּיָ    ,ְוִדיְלָמא ּכְ

מֹאל :ְוָהִכי ָקָאַמר ל ׂשְ יָת ׁשֶ ה.  ָעׂשִ   ַמּכָ
  
י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה ְו     ,ָאְזָדא ַרּבִ

י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ
ְת  ְך ִמְנָעִלין. ּכִ ין ּכָ   ִפילִּ

ין  ִפילִּ מֹאל,  -ַמה ּתְ ׂשְ   ּבִ
מֹאל.  -ַאף ִמְנָעִלין  ׂשְ   ּבִ

  
  ֵמיִתיִבי: 

הּוא נֹוֵעל " ׁשֶ ל ָיִמין -ּכְ מֹ ,נֹוֵעל ׁשֶ ל ׂשְ ְך נֹוֵעל ׁשֶ   ! "אלְוַאַחר ּכָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַתְנָיא ָה  א ּדְ ּתָ   ִכי, ָהׁשְ

י יֹוָחָנן ָהִכי    ,ְוָאַמר ַרּבִ
ֲעַבד ָהִכי    ֲעַבד,  -ּדַ

  ֲעַבד.  -ְוַדֲעַבד ָהִכי 
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִמיַע ֵליּה,  י יֹוָחָנן ָהא ַמְתִניָתא ָלא ֲהָוה ׁשְ יְלָמא ַרּבִ   ּדִ

ִמיַע ֵליּה  יּה  - ְוִאי ֲהָוה ׁשְ    .ֲהָוה ֲהַדר ּבֵ
  

ִמיַע לֵ  ,ְוִאי ַנִמי    ,יּה ׁשְ
ָנה.  :ְוָקָסַבר אֹוָתּה ִמׁשְ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

יֶהן ּתֵ ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ    .ְיֵרא ׁשָ

  רש"י
. איכא הא יש ברגלו מכה

מידק דפיק ביחיד והשתא בעי ל
   תלמודא בהי מרגליו פיק:

. שלא יגף סדל לשם צער עביד
ביתדות הדרכים ויצטער הילכך 
כשרואין אותו צולע ויודעין 
שיש ברגליו מכה אין חושדין 
אותו שטוען את השי בידו אלא 
מכירין בו לפי מעשיו שפרסותיו 
קשות ואיו מצטער ביתדות 

אלא משום  הדרכים ולא ועלו
מכה ודיו בזה לבדו וללשון 
רבותי אי מי מחכו עלה דלא 
חזו למכה לא שליף לה דמצטער 

   ביתדות הדרכים מחמת המכה:
. אדם לשום תעוג עביד

איסטיס ורך ומכירין מתוך 
מעשיו שעל עלו אחת שהוא 
איסטיס וזו מכתה מוכחת עלה 
ומביין שהמכה מועתו מלעול 

ין אחוכי מי ולא חשדי ליה ולע
   לא מחייכי עליה:

. ורבי יוחן סבירא עשיתו מכה
ליה דהועל סדלים ועל של 
שמאל תחילה ואח''כ של ימין 
וקס''ד דהכי קאמר ליה א''כ 
שאעול זה שוב לא אעול של 
שמאל אחריו והי יוצא ביחיד 
ועשית את זו של ימין כאילו 
היתה בה מכה אלמא קסבר 

   ועל:באותה שיש בה מכה 
. ודילמא כר' חייא סבירא ליה

דאמר באותה שאין בה מכה 
ועל והכי קאמר ליה א''כ הריי 
יוצא ביחיד בזו של ימין ועשית 
את רגלי של שמאל כאילו יש 
בה מכה דאצא ביחיד באותה 

   שאין בה מכה:
. דאמר עשית ואזדא ר' יוחן

מכה דשמעין מיה דאי הוה 
 עיל דימין ברישא תו לא הוה
עיל דשמאל בתריה לטעמיה 

   דאמר דשמאל חשיבא:
. כדילפין תפילין בשמאל

במחות (דף לז.) מעל ידכה מלא 
יד כהה דהייו שמאל שהיא 

   כהה לעין תשמיש:
. ולא עבדין כר' הוה הדר ביה

   יוחן:
. וכרבי יוחן בעין אין הלכה

   למעבד:
. עביד יוצא ידי שיהם

 כתרוייהו:
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   ?ּוַמּנוּ 

  
ֵריּה  ָנא. ּדְ ָמר ּבְ   ַרּבָ

  
   ?ֵהיִכי ָעֵביד

  
ר יִמיֵניּה ְוָלא ַקּטֵ ים ּדִ ָמאֵליּה ְוָקַטר, וַ  ,ַסּיֵ ׂשְ ים ּדִ יִמיֵניּה ְוִסּיֵ ר ּדִ    .ֲהַדר ַקּטֵ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֲהָנאלְ ֲחִזיָנא     .לֹא ָקִפידּדְ  ַרב ּכָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
הּוא נֹוֵעל " ׁשֶ ל ָיִמין   -ּכְ    ,נֹוֵעל ׁשֶ

ךְ  מֹ נֹוֵעל ְוַאַחר ּכָ ל ׂשְ   אל. ׁשֶ
הּוא חֹוֵלץ  ׁשֶ ֹמאל    - ּכְ ל ׂשְ    ,חֹוֵלץ ׁשֶ

ל  ְך חֹוֵלץ ׁשֶ   .ָיִמיןְוַאַחר ּכָ
הּוא רֹוֵחץ  ׁשֶ ל ָיִמין    - ּכְ    ,רֹוֵחץ ׁשֶ

מֹ  ל ׂשְ ְך רֹוֵחץ ׁשֶ   אל. ְוַאַחר ּכָ
הּוא ׁשֶ ל ָיִמין,   - ָסְך  ּכְ   ָסְך ׁשֶ

ֹמאל.  ל ׂשְ ְך ׁשֶ   ְוַאַחר ּכָ
ל ּגּופֹו  הָסְך רֹ  - ְוָהרֹוֶצה ָלסּוְך ּכָ ִחיּלָ    ,אׁשֹו תְּ

ל ֵאיָבָריו הּוא ֶמֶלְך ַעל ּכָ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
   

  
  

  רש"י
. מצא אליה וקטרוסיים דשמ

עילת ימין קודמת לשמאל כי 
מתיתא וקשירת שמאל לשל 

   ימין כר' יוחן:
. דזהו כבודו של חולץ של שמאל

ימין בכולהו גרסין של ימין 
 ברישא חוץ מחולץ:
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ין"וְ  ְתִפיּלִ   . "לֹא ּבִ
  

  : ַרב ָסְפָראָאַמר 
יָמא ָאַמר :ָלא ּתֵ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ּבָ  :ַאלִּ ין הּואׁשַ ִפילִּ    ,ת ָלאו ְזַמן תְּ

א ָאַמר ,ֶאלָּ ין הּוא :ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ִפילִּ ת ְזַמן ּתְ ּבָ    ,לֹא ֵיֵצא   - ׁשַ
ְרׁשוּ  יְלָמא ָאֵתי ְלִאיתּוֵיי ּבִ ים. ּדִ   ת ָהַרּבִ

  
א  יָפא: ְד ְוִאיּכָ   ִמְתֵני ָלּה ַאּסֵ

את -ְוִאם ָיָצא " יב ַחטָּ   . "ֵאינֹו ַחּיָ
  

  : ַרב ָסְפָראָאַמר 
יָמא ָאַמר :ָלא ּתֵ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ין הּוא,  :ַאלִּ ִפילִּ ת ְזַמן ּתְ ּבָ   ׁשַ

א ָאַמר ,ֶאלָּ ין  :ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ִפילִּ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ את -הּוא ׁשַ יב ַחּטָ   .ֵאינֹו ַחּיָ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ֶרְך ַמְלּבּוׁש ֲעִביָדא    .ּדֶ
   

  

  רש"י
. בפרק בתרא לא תימא כו'

דעירובין (ד' צה:) מייתין 
   פלוגתייהו בגמרא:

. שקיל להו מרישא אם דילמא
 פות וממטי להו ד' אמות:בא ל
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ָקֵמיַע "וְ  ֵאינֹו ִמן ַהּמּוְמֶחה ,לֹא ּבְ ְזַמן ׁשֶ   . "ּבִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יָמא ְבָרא ּדְ ַעד  :לֹא ּתֵ   מּוְמֶחה ַקֵמיַע, וּ מּוְמֶחה ּגַ
יָון  א ּכֵ ב מּוְמֶחה גַּ ּדְ ֶאלָּ    .לֹא מּוְמֶחה ַקֵמיַע ּדְ ְבָרא, ַאף ַעל ּגַ

  
ְיָקא ַנִמי ָקָתֵני ,ּדַ    :ּדְ

ֵמיַע "ְולֹא ּבְ  ֵאינֹו ִמן ַהּמּוְמֶחה" ,ּקָ ְזַמן ׁשֶ   , ּבִ
ֵאינֹו מּוְמֶחה" :ְולֹא ָקָתֵני ְזַמן ׁשֶ    ."ּבִ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   "?ַקֵמיַע מּוְמֶחה"ֵאיֶזהּו "

אּכֹל  ִריּפֵ ׁש.  ,ׁשֶ ּלֵ ָנה, ְוׁשִ   ְוׁשָ
ָתב,  ל ּכְ   ֶאָחד ַקֵמיַע ׁשֶ

ִרין.  ל ִעיּקָ   ְוֶאָחד ַקֵמיַע ׁשֶ
ָנה,  ׁש ּבֹו ַסּכָ ּיֵ   ֶאָחד חֹוֶלה ׁשֶ

ָנה.  ֵאין ּבֹו ַסּכָ   ְוֶאָחד חֹוֶלה ׁשֶ
ה ִנְכּפָ    ,לֹא ׁשֶ

ּלֹ א ׁשֶ ֶפהֶאּלָ    .א ִיּכָ
יר וְ  ר ּוַמתִּ ְרׁש  -קֹוׁשֵ ים. ֲאִפיּלּו ּבִ   ּות ָהַרּבִ

ֶרּנוּ    סא,ב ּלא ִיְקׁשְ ים^ ּוִבְלַבד ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ַעת ְוֵיֵצא ּבֹו ּבִ יר ּוְבַטּבַ ׁשֵ    ,ּבְ

ּום ַמְרִאית ָהַעִין   ."ִמׁשּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
   ?"ָקֵמיַע מּוְמֶחה"ֵאיֶזהּו "

ֶאָחד ֵני ָאָדם ּכְ ה ּבְ לֹוׁשָ א ׁשְ ִריּפֵ ל ׁשֶ   ! "ּכָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ְבָרא -א ָה     .ְלַמחּוֵיי ּגַ

   .אְלַמחּוֵיי ָקֵמיָע  -ָהא 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יָטא ִלי ׁשִ     :ּפְ

ְבֵרי ָלת ָקֵמיַע ִלְתָלת ּגַ   , ּתְ
ָלָתא ִזְמֵני ָלָתא ּתְ ְבָרא  -  ּתְ    ,ִאיְתְמִחי ּגַ

  . אִחי ָקֵמיָע ְוִאְתְמ 
ְבֵרי ָלָתא ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ ְבָרא ִאיְתְמִחי   -ַחד ַחד ִזיְמָנא  ,ּתְ    ,ּגַ

  ָקֵמיָעא לֹא ִאיְתְמִחי. 
ְבֵרי  ְבָרא לֹא ִאיְתְמִחי ,ִאיְתְמִחי אָקֵמיָע  -ַחד ָקֵמיַע ִלְתָלָתא ּגַ    .ּגַ

  

ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ְבָרא  ָלָתא ָקֵמיַע ְלַחד ּגַ    ?ַמאי –ּתְ

אי לֹא ִאיְתְמִחי - אָקֵמיָע     ,ַוּדַ
ְבָרא   לֹא ִאיְתְמִחי? אֹו  ,ִאיְתְמִחי - ּגַ

י ֵליּה,  :ִמי ָאְמִריַנן   ָהא ַאּסִ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָתָבא ל ּכְ ָקא ְמַקּבֵ ְבָרא הּוא ּדְ ַהאי ּגַ ָלא ּדְ    ?ַמּזָ
  

יקוּ     .ּתֵ

  רש"י
. שעשה אדם זה דמומחה גברא ומומחה קמיע

קמיע זו לג' אשים דעשה אדם זה מומחה 
שריפא ג' אשים והקמיע מומחה שריפא כתב 
זה ג' אשים א'' שכתב אדם זה ג' מיי 
קמיעים של ג' מיי חלאים לג' אשים הייו 
איתמחי גברא בכל קמיעים שיעשה לעולם 

ומחה קמיעה שעשית [קמיע זו] לג' אשים ומ
מחולי זה בין שכתבה רופא זה בין שכתבה 

   רופא אחר עשה הקמיע מומחה:
. בג' מיי קמיעות אלא כיון דאיתמחי גברא

לג' בי אדם אע''ג דלא איתמחי קמיע שלא 
   ריפא קמיע זה אדם מעולם:

   . משמע מאדם מומחה:מן המומחה
. דליהוו משמע מחהולא קתי בזמן שאיו מו

דקפיד אמומחה קמיע עצמו קמיע איו אלא 
לשון קשר ודעיקרין של שרשי סממין מי 

   קרויין קמיע:
. כלומר לא תימא דלא יצא אלא ולא שכפה

   מי שבא עליו החולי כבר פעם אחת:
. הייו חולי שאדם ופל מחמתו לארץ כפה

   ומכהו בראשו במוחו ומפילו:
ממשפחת כפין ודואג  . שבאאלא שלא יכפה

  שלא יכפה:
   . אצעדה:בשיר

. דלא מיחזי כמאן דבעי מפי מראית העין
ליה לרפואה אלא לתכשיט ולאו תכשיט הוא 

   אלא מחמת דאגת חולי:
. ולעיל קתי והתיא כל שריפא ג' בי אדם

   כל שריפא ושה ושילש ואפילו אדם אחד:
. הא דקתי ג' בי אדם הא לאמחויי גברא כו'

משום דסתם ג' בי אדם שלשה מיי חלאים 
ואיירי בג' מיי קמיעין שאין דומין זה לזה 
ולאמחויי גברא שעשה מומחה בכל קמיעים 
שיעשה לעולם כדאמרין בב''ק (דף לז.) גח 
שור וחמור וגמל עשה מועד לכל אבל הקמיע 

   איו מומחה אם יכתוב רופא אחר אחד מהן:
ה ושילש מיירי . דקתי כל שריפא ושוהא

בחולי אחד וכתבו זה הלחש וריפא ג' פעמים 
או לאדם אחד או לשלשה ולאיתמחויי 
קמיעא מיירי דעשה הקמיע לבדו מומחה על 
יד אדם זה או אם כתבום שלשה רופאים 
   עשה קמיע של לחש זה מומחה מיד כל אדם:

   . ג' מיי לחש:תלתא קמיעי
 . כל לחש ריפא שלשהתלתא תלתא זימי

   פעמים ואפילו אדם אחד:
. בכל קמיעות לעולם שהרי אתמחי גברא

   הומחה בשלשה מיי קמיעים:
. שלשה קמיעין הללו עשים ואתמחי קמיע

מומחים מיד כל אדם שהרי ריפא כל אחד ג''פ 
ואין לומר מזל הרופא גורם דאין הדבר תלוי 
במזל הרופא אלא בחכמתו ואין לומר מי 

ידי קמיעין שהרי החולה גרם שמתרפא על 
   בשלשה אשים הוחזק:

   . לבא מיד רופא אחר:קמיעא לא אתמחי
   . לחולי אחד:חד קמיע לתלתא גברי

   . מיד כל אדם:קמיעא איתמחי
. לקמיע אחר שאיו של גברא לא איתמחי
   לחש ושל חולי זה:

   . של שלשה מיי חולי:תלתא קמיעי
. מיד אדם אחר קמיעא ודאי לא איתמחי

   ריפא אלא פעם אחת: שהרי לא
. מלאכו של חולי זה מזליה דהאי גברא

דמקבל קמיעא וא''ת ממתי' דלעיל שמעין 
לה דקתי כל שריפא ושה ושילש דמשמע 
לאדם אחד ואוקימא דאיתמחי קמיעא ולא 
אמרין מזליה הוא לא דמי התם חד קמיעא 
הוא וליכא למיתלייה במזלא דגברא אלא 

תלוי או ברופא או בקמיע הי ודאי בגברא 
 במתרפא הלכך מיבעיא לן במאי יתליה:
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ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ה,  - ְקֵמיִעין ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ   ֵיׁש ּבָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

 ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ   ה? ֵאין ּבָ
  

   ?ְלַמאי ִהיְלְכָתא
  

ֵליָקה,  :ִאיֵליָמא ֵני ַהּדְ   ְלַאּצּוִליְנהּו ִמּפְ
ַמע א ׁשְ   : ּתָ

ָרכֹות"    ,ַהּבְ
ֵמיִעין ֶהן אֹוִתּיֹות   - ְוַהּקְ ׁש ּבָ ּיֵ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ

ּתֹוָרה ּבַ ה ׁשֶ ֵליָקה,    - ּוֵמִעְנָינֹות ַהְרּבֵ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ֵאין ַמּצִ
ְמקֹוָמןוְ  ָרִפים ּבִ   ! "ִנׂשְ

  
א ִניָזה.  ,ֶאלָּ   ְלִעְנַין ּגְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

תּוב, " ִלים  ָהָיה ּכָ    ,ַעל ְידֹות ַהּכֵ
ה  טָּ ְרֵעי ַהּמִ   ! "ָיגֹוד ְוִיְגְנֶזּנוּ  - ְוַעל ּכַ

  
א א ,ֶאלָּ ּסֵ ֵבית ַהּכִ ֶהן ּבְ ֵנס ּבָ   ַמאי?  -  ִליּכָ

  
ה, ַוֲאִסיר ָ ֶהן ְקדּוׁשּ    ,ֵיׁש ּבָ

יְלָמאאוֹ     : ּדִ
ִרי?  ה, ְוׁשָ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ   ֵאין ּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָקֵמיַע "וְ  ֵאינֹו ִמן ַהּמּוְמֶחה ,לֹא ּבְ ְזַמן ׁשֶ   , "ּבִ
  ָנֵפיק,  -ִמן ַהּמּוְמֶחה  ָהא

ה,  ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ   ְוִאי ָאְמַרּתְ ְקֵמיִעין ֵיׁש ּבָ
א, ְו  ּסֵ ִמיְצְטִריְך ְלֵבית ַהּכִ ים! ִזְמִנין ּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ   ָאֵתי ְלִאיתּוִייְנהּו ַאְרּבַ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ִרין.  ל ִעיּקָ ָקֵמיַע ׁשֶ   ּבְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ָתב" ל ּכְ    ,ֶאָחד ָקֵמיַע ׁשֶ

ִרין ל ִעיּקָ   ! "ְוֶאָחד ָקֵמיַע ׁשֶ
  

א ַמאי ָעְסִקיַנן ,ֶאלָּ    :ָהָכא ּבְ
ׁש בּ  ּיֵ חֹוֶלה ׁשֶ ָנה. ּבְ   ֹו ַסכָּ

  
  ְוָהַתְנָיא: 

ָנה" ׁש ּבֹו ַסּכָ ּיֵ    ,ֶאָחד חֹוֶלה ׁשֶ
ָנה ֵאין ּבֹו ַסּכָ    !"ְוֶאָחד חֹוֶלה ׁשֶ

  
א יֵדיּה ַנִמי  ,ֶאלָּ ָנֵקיט ֵליּה ּבִ ב ּדְ י, ַאף ַעל ּגַ ַמּסֵ יָון ּדְ ֵמי.  -ּכֵ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

    
   :ְוָהַתְנָיא   סב,א

ֲעָיא" י אֹוׁשַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּלֹ ּוִב  יםְלַבד ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ָידֹו ְוַיֲעִביֶרּנּו ַאְרּבַ   !"א יֹאֲחֶזּנּו ּבְ

  רש"י
. בשבת לחצר לאצוליהו

   המעורבת כשאר כתבי הקדש:
. שתקו חכמים כגון הברכות

תשעה של ר''ה שיש בהן 
   מלכיות וזכרוות ושופרות:

. מפרשיות הרבה מעיות
שכותבין בהן את מקראות של 

   רפואה:
   :שם .היה כתוב

מקום השם ויגזו:  . יקוץיגוד
   שלהן בשדות: סתם בית הכסא
. אי שקיל ליה שיש בו סכה

מייה דשרי למיעל בהן לבית 
   הכסא משום פיקוח פש:

. אף על גב דקיט ליה בידיה
תכשיטו הוא הלכך אי מי 
מייתי ליה ד' אמות בידים לא 

  מחייב:
. דלא הוי תכשיט שלא יאחזו

 שלו אלא דרך מלבוש:
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א ַמאי ָעְסִקיַנן ,ֶאלָּ    :ָהָכא ּבְ

ה עֹור ְמחּוּפֶ   .ּבִ
  

ין  ִפילִּ ה עֹורּדִ ַוֲהֵרי ּתְ    ,ְמחּוּפֶ
   :ְוַתְנָיא

א " סֵּ ְכָנס ְלֵבית ַהּכִ ִרח -ַהּנִ ין ּבְ ִפיּלִ ע ַאּמֹות, ְוִנְכָנסחֹוֵלץ תְּ   ! "ּוק ַאְרּבַ
  

ּום ׁשי"ן.  -ָהָתם    ִמׁשּ
ֵייָאַמר ּדְ  ין  :ַאּבַ ִפילִּ ל ּתְ יַני. ֲהָלָכה ְלמֹ -ׁשי"ן ׁשֶ ה ִמּסִ   ׁשֶ
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
ין  ִפילִּ ל ּתְ יַני.  - דל"ת ׁשֶ ה ִמּסִ   ֲהָלָכה ְלמׁשֶ

  
ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ

ין  ִפילִּ ל ּתְ יַני. ֲהָלָכ  -יו"ד ׁשֶ ה ִמּסִ   ה ְלמׁשֶ
  

  רש"י
. דליכא גותא אי סה עורבמכו

מעייל לבית הכסא ולא בעי 
   למישקליה:

. ואע''ג דמכוסה חולץ תפילין
עור שהארבע אגרות שהפרשיות 
כתובות בהן תחובות בדפוסין 

   של עור:
. שעשויה התם משום שי''ן

מעור החיצון עצמו קומט בו ג' 
קמטין כעין שי''ן משדי 
והדלי''ת והיו''ד עשויין בקשר 

צועה אחת לצפון שקושר הר
ואחת למזרח כמין ד' ורצועה 
קטה מאד תלויה בה ואין בה 
אלא כפיפה כמין יו''ד וכופאה 
בעוד העור לח והיא כפופה 

 לעולם:
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ַמ וְ " א ְולֹא ּבְ ַקְסּדָ ְריֹון ְולֹא ּבְ ׁשִ ַפִייםלֹא ּבְ   . "ּגָ
  
ְריֹון"   .ְזָרָדא – "ׁשִ
א" א :ַרבָאַמר  - "ַקְסּדָ    .ַסְנַואְרּתָ
ַפִיים" ְזְמֵקי.   :ַרבָאַמר  - "ַמּגָ   ּפֻ
   

  
  

  רש"י
שריון (מין {. ברוי''א זרדא

כותות מכוסה בחתיכות 
  : }מתכת)

. כובע עור תחת כובע סוארתא
   המתכת:

. אפלייאות של ברזל פזמקי
 במלחמה:
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ָנה             ִמׁשְ

ה ָ ֵצא ִאׁשּ ק   :לֹא תֵּ ַמַחט ַהּנְ    ,ּוָבהּבְ
ׁש ָעֶליָה חֹוָתם,  ּיֵ ַעת ׁשֶ ַטּבַ   ְולֹא ּבְ

כֹוְלָיאר,    ְולֹא ּבְ
כ    ,ֹוֶבֶלתְולֹא ּבְ

ְלָייטֹון.  ל ּפֻ ְצלֹוִחית ׁשֶ   ְולֹא ּבִ
את,  -ְוִאם ָיְצָתה  יֶבת ַחטָּ   ַחּיֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   ,ֹוֶבֶלתכּפֹוְטִרין ּבְ  ֲחָכִמיםוַ 

ְלָיי ל ּפֻ    .טֹוןּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

אָאַמר    : עּוּלָ
ִאיׁש.    ְוִחיּלּוֵפיֶהן ּבָ

  
א    :ַאְלָמא ָקָסַבר עּולָּ

ֲחִזי ָלִאיׁש  י ּדַ ל ִמיּדֵ ה,  -ּכָ ָ   ָלא ֲחִזי ָלִאׁשּ
ה  ָ ֲחִזי ָלִאׁשּ   ָלא ֲחִזי ָלִאיׁש.  -ּוִמיֵדי ּדַ

  
  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

ׂשַ  - ָהרֹוִעים " ין. יֹוְצִאין ּבְ   ּקִ
ְלַבד ָאְמרוּ  ְולֹא ל ָאָדם.  ,ָהרֹוִעים ּבִ א ּכָ   ֶאּלָ

ל ָהרֹוִעים ן ׁשֶ ְרּכָ ּדַ א ׁשֶ ׂשַ  ֶאּלָ יןָלֵצאת ּבְ   ! "ּקִ
  

א   : ַרב יֹוֵסףָאַמר  ,ֶאלָּ
א ים  :ָקָסַבר עּולָּ ְפֵני ַעְצָמן ֵהן.  -ָנׁשִ   ַעם ּבִ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

ין " ִפיּלִ   ג, ַמְכִניָסן זּוג זוּ  - ַהּמֹוֵצא תְּ
ה ָ   . "ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאׁשּ

ים " :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ְפֵני ַעְצָמן ֵהן - ָנׁשִ   , "ַעם ּבִ
ָרָמא הּואְוָהא ִמְצַות ֲע  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ    ,ׂשֵ

ָרָמא  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ים  -ְוָכל ִמְצַות ֲעׂשֵ   . תרוֹ טוּ ּפְ ָנׁשִ
  

י ֵמִאיר: ַלְיָלה ְזַמן ּתְ  ין הּוא, ְו ָהָתם ָקָסַבר ַרּבִ תִפילִּ ּבָ ין הּוא ׁשַ ִפילִּ    .ְזַמן ּתְ
ּלֹ ה ׁשֶ ָרָמא, ֲהָוה ֵליּה ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמן ּגְ   א ַהּזְ

ּלֹ ה ׁשֶ ָרָמאְוָכל ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמן ּגְ יבֹות.  - א ַהּזְ ים ַחּיָ   ָנׁשִ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. מפרש בגמרא וכן בכוליאר
   כובלת:
בלשמ"א: {. בלסמ''א פלייטון

משחה לרפואה (מלה במלה: 
משחא  }שמן אפרסמון)

   דאפרסמא:
. קסבר לאו חייבת חטאת

   תכשיט יהו:
  

  גמ' 
. אמר עולא וחילופיהן באיש

אטבעת קאי דטבעת שיש עליו 
חותם אם יצא פטור ואם אין 

   ייב חטאת:עליו חותם ויצא ח
. שמתכסין בהן מפי בשקין

   הגשמים שקין מלבוש שק:
. אלמא אע''ג דלא אלא כל אדם

רגילי ביה מגו דלגבי האי 
תכשיט לגבי האי מי תכשיט 

   הוא:
. בשבת בשוק או המוצא תפילין

   בדרך:
   . לעיר דרך מלבוש:מכיסן
. כדרך שהוא לובש בחול זוג זוג

אחד בראש ואחד בזרוע וחולצן 
חוזר ומיח זוג אחר ומכיסן ו

   וכן כולן:
. ואע''ג דלאו ואחד האשה

תכשיט דאשה יהו מגו דהוו 
   תכשיט לאיש שרי אף לאשה:

. לילה זמן תפילין הוא וכן שבת
הלכך לעולם זמם הוא ואין 
להם זמן קבוע שתהא מצותן 
מצות עשה שהזמן גרמא 
להפטר שים מהן הלכך קט 
 לילה ושבת משום דפלוגתא

בתרווייהו ואי הוי סבירא ליה 
לרבי מאיר בחד מיייהו דלאו 
זמן תפילין הוא מצא זמן קבוע 
לתפילין והוו להו שים 

   פטורות:
. הלכך תכשיטין שים חייבות

 הן לה:
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        סב, אסב, אסב, אסב, א .29
ה "[ ָ ֵצא ִאׁשּ   ...לֹא תֵּ

ׁש ָעֶליָה חֹוָתם ּיֵ ַעת ׁשֶ ַטּבַ    ... ְולֹא ּבְ
את -ְוִאם ָיְצָתה  יֶבת ַחטָּ   ]".ַחּיֶ

  
ְלַאַחר ָיד ִה וְ    א! יָהא הֹוָצָאה ּכִ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ

ִרית ָעְסִקיַנן ְזּבָ ה ּגִ ָ ִאׁשּ    .ּבְ
  

ר ָחנָ ָאַמר  ר ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  הָרָבא ּבַ   : 195ַרּבִ
ה ָ ַרְצּתָ ִאׁשּ א ְלֵמיַמר -ִאיׁש  ,ּתֵ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
א ָאַמ     :ָרָבאר ֶאלָּ

ׁש ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליָכּה ַלּקּוְפָסא ּיֵ ַעת ׁשֶ ּתֹו ַטּבַ ָאָדם נֹוֵתן ְלִאׁשְ ָעִמים ׁשֶ    ,ּפְ
ַעת ַלּקּוְפָסא. וּ  ּגַ ּמַ ָיָדּה, ַעד ׁשֶ יָחָתּה ּבְ   ַמּנִ
ֵאין ָעֶליָה חֹוָתם ְלהֹוִליָכּה ֵא וּ  ַעת ׁשֶ ה נֹוֶתֶנת ְלַבְעָלּה ַטּבַ ָ ָהִאׁשּ ן, ְפָעִמים ׁשֶ ן ְלַתּקֵ   ֶצל אּוּמָ

ָידוֹ  יָחּה ּבְ ן.  ,ּוְמּנִ יַע ֵאֶצל אּוּמָ ּגִ ּמַ     ַעד ׁשֶ
  
  

                                                             
 ויש שגרסו רק אמר רבא 195

  רש"י
. והא הוצאה כלאחר יד הוא

אמתי' קאי והוצאת טבעת 
שמוציאתה דרך מלבוש באצבע 
וזה שאיו תכשיט לה אמאי 

חטאת הרי לא הוציאה  חייבת
כדרך כל המוציאין שכל 
המוציא דבר שאיו תכשיט לו 
מוציאין אותו בידים ולא דרך 

   מלבוש:
. ששולחת חותמות גזברית

תמיד לממוין תחתיה לאמר 
תו כך וכך מעות לפלוי והרי 
חותמה בידה הלכך רגילה היא 
להיחה באצבעה ומיהו תכשיט 
לא הוי לדידה דאין דרך שים 

כך ומיהו דרך הוצאתה של זו ב
   בכך:

. דקאמר איש מאי איכא למימר
עולא וחילופיהם באיש דמחייב 
אטבעת שאין עליה חותם והא 
הוצאה כלאחר יד הוא שאין 

   דרכו להוציא בזו דרך מלבוש:
. אישקריי''ה לקופסא

אישקרי"ן: קופסה (בעיקר {
בלע''ז כדי  }לתכשיטים)

להציעה שם וי''מ שהקופסא 
מה בו וכשפותחה חוזרה חתו

וחותמת בה ולא הירא דאם כן 
מחתה באצבעה עד שמחזירתה 

   לבעלה מיבעי ליה:
אצל אומן לתקה ומיחה 

. אלמא דרך הוצאה באצבעו
 היא:
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        בבבב- - - - סב, אסב, אסב, אסב, א .30
כּוְלָיארוְ " כֹוֶבֶלת ,לֹא ּבְ   . "ְולֹא ּבְ
  

  ? "ּכּוְלָיאר"ַמאי 
  

  : ַרבָאַמר 
א.  ְנּתָ   ַמְכּבַ

  
   ?"ּכֹוֶבֶלת"
  

   :ַרבָאַמר 
ִפילֹון    .חּוְמָרָתא ּדְ

  
   :יַרב ַאִס ְוֵכן ָאַמר 

ִפילֹון    .חּוְמָרָתא ּדְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵצא "   כֹוֶבֶלת, ּבְ לֹא תֵּ

את -ְוִאם ָיְצָתה  יֶבת ַחטָּ    ,ַחּיֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ֵצא,    לֹא תֵּ

טּוָרה.  -ְוִאם ָיְצָתה    ּפְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

כֹוֶבֶלת ְל  היֹוֵצָא  ה ּבְ ָ הִאׁשּ ִחּלָ   . "ַכתְּ
  

ְלִגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ
  

י ֵמִאיר ָסַבר אֹוי הּוא :ַרּבִ ְ    .ַמׂשּ
ַנן ָסְבִרי יט הּוא :ְוַרּבָ ְכׁשִ ְלָפא ּוַמְחַוָיא ְוָאְתָיא ְלִאיּתּוֵייּה. ְוִד  ,ּתַ   יְלָמא ׁשָ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ּה ְלִמיְרֵמי :ְוַרּבִ ְרּכָ ֵריָחּה ַרע ּה?ַמאן ּדַ ה ׁשֶ ָ ְלָפא ּוַמְחַוָיא, ִאׁשּ ֵריָחּה ַרע לֹא ׁשָ ה ׁשֶ ָ   , ִאׁשּ
ים                                 ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ   .ְוָלא ָאְתָיא ְלִאּתּוֵייּה ַאְרּבַ

  
   :ְוָהַתְנָיא

י ֱאִליֶעֶזר" כֹוֶבֶלת    ּפֹוֵטר ַרּבִ    ,ּבְ
ְלָייטֹון ל ּפַ    !"ּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

י ָקֵאי  -ָהא  י ֵמִאיר, ַאּדְ כִּ   ַרּבִ
ַנן -ָהא  ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ    .ּכִ

  
י ָקֵאי  י ֵמִאיר ַאּדְ ּכִ את, ָאַמר ֵליּה ּדְ ַרּבִ יב ַחּטָ טּור.  :ָאַמר ַחּיָ   ּפָ

ָאְמִרי ַנן ּדְ ַרּבָ י ָקֵאי ַאּדְ טּור ֲאָבל ָאסּור :ּכִ    ,ּפָ
ה.   -ָאַמר ִאיהּו  ִחלָּ ר ְלַכּתְ   מּותָּ

    
י ֵמִאיר?    ב,בס   ּוַמאי ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָיָדּה, " ּבְ ַח ׁשֶ ַמְפתֵּ ה ּבְ ָ ֵצא ִאׁשּ   לֹא תֵּ
את,  -ְוִאם ָיָצאת  יֶבת ַחטָּ   ַחּיֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר כֹוֶבֶלת  ּפֹוֵטר  ַרּבִ    ,ּבְ

  רש"י
ושק"א: {. ושקא''ה מכבתא

 }סיכה, מכבה (ראה לעיל ד.)
ע''ש שמכבת וקושרת מפתחי 

   החלוק:
ור . קשר שקשחומרתא דפילון

בו סם ששמו פילון וריחו ערב 
בלשמ"ו: {ובלע''ז בלסמ''ו 

שמן אפרסמון (זוהי הצורה 
האיטלקית של המילה לעיל. 

), גם 124לפי בלודהיים (ב' ע' 
ואשה שריחה רע  }היא מרש"י)

   טועתו עליה:
. הלכך ורבן סברי תכשיט הוא

אם יצאת פטורה ומיהו 
לכתחלה לא תצא דילמא שלפא 

   ומחויא:
. להיח בצוארה כמו רמיהלמ

   שקיל ורמי:
ה''ג ואשה שריחה רע לא 

   . שגות הוא לה:שלפא ומחויא
. והכא והתיא ר' אליעזר פוטר

   שרי לכתחלה:
   . דקתי פוטר:הא

. בההיא כי קאי אר' מאיר
מתית' לא איירו רבן אלא ר''מ 
לחודיה וגבי חיוב דר''מ שייך 
למיתי רבי אליעזר פוטר ואע''פ 

   וא מתיר לכתחלה:שה
. במתית' הא כי קאי ארבן

דלעיל דאיירו רבן בה ואמרו 
פטור פריש ר' אליעזר בהדיא 
למילתיה לאיפלוגי עלייהו 

  ואמר יוצאה לכתחלה:
. היכא אשכחן ומאי רבי מאיר

דאיירי בה רבי מאיר בלא רבן 
 ופליג רבי אליעזר עליה:
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ְלָייטֹון ל ּפַ   . "ּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ
  
ָמ  "ּכֹוֶבֶלת" ַכר ׁשְ   ּה? ַמאן ּדְ
  

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ְמַחּסְ
ֵצא, " ...  ְלָייטֹון לֹא ּתֵ ל ּפַ ְצלֹוִחית ׁשֶ כֹוֶבֶלת ְוֵכן ּבִ   ְוֵכן ּבְ

את,  -ְוִאם ָיְצָאה  יֶבת ַחטָּ   ַחּיֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר ְלָייטֹון ַרּבִ ל ּפַ כֹוֶבֶלת ּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ   . ּפֹוֵטר ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ  ה ּדְ ֶהם ּבֹוׂשֶ  :ּמֶ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ   ם, ּכְ

ם  ֶהם ּבֹוׂשֶ יֶבת -ֲאָבל ֵאין ּבָ   . "ַחּיֶ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
חֹות ִמּכַ ַהּמ  :את אֹוֶמֶרתזֹ  ְכִלי ֹוִציא אֹוָכִלין ּפָ יעּור ּבִ ִ יב,  -ׁשּ   ַחּיָ

ָהא  ם"ּדְ ּה ּבֹוׂשֶ ָפחֹות ִמּכַ  "ֵאין ּבָ ִ ּכְ ֵמיׁשּ ְכִלי ּדָ יֶבת"ְוָקָתֵני  ,יעּור ּבִ    ".ַחּיֶ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
טּור,  ָעְלָמא ֵאיָמא ָלְך ּפָ   ּבְ

ָלל א כְּ ׁשָ ֵליֵתיּה ְלַמּמָ אֵני ָהָכא ּדְ    .ְוׁשָ
   

  
  

  רש"י
. דרבי אליעזר פוטר והאי בד''א

ייו מותר לכתחלה פוטר ה
   כדאוקימא:

. פלייטון יש כשיש בה בושם
בההוא חומרתא העשויה 
כקמיע דכיון דיש בה בושם 
תכשיט היא לזו שריחה רע 
ולמשלף ואיתויי מי לא חייש 

   כדאמרן דגות הוא לה:
. חומרתא אבל אין בה בושם

לחודא לאו תכשיט הוא 
   וחייבת:

. הא דקתי אין בה זאת אומרת
ייבת אלמא דקסבר רבי בושם ח

אליעזר המוציא אוכלין בשבת 
בכלי פחות מכשיעור דלא 
מיחייב על הוצאת אוכלין פחות 
מגרוגרת כדלקמן (דף עו:) חייב 
מיהא על הכלי ולא אמרין 
הכלי טפל להן ולא מיחייב עליה 
שלא תכוין להוציא אלא משום 
אוכלין ופלוגתא היא על סתם 
משה השויה בפרק המציע 

לקמן דף צג:) דקתי פטור אף (
   על הכלי:

דהא אין בו בושם כפחות 
. שהכלי קלט את מכשיעור דמי

הריח ושיעור הוצאת בשמים 
בכל שהוא וכיון שאיו כל שהוא 
הוי ריחה פחות מכשיעור (הוא) 
וקתי חייבת ולא אמרין עשה 
כלי טפל לריח שבתוכו ואריחא 
לא מיחייב דפחות מכשיעור 

   הוא:
. ליכא למימר עשה הכא ושאי

כלי טפל לריח שאין בו שום 
ממש ואפילו פחות מכשיעור לא 
מיקרי אבל פחות מכשיעור 
בדבר שיש בו ממש עשה כלי 

 טפל לו ופטור:
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חוּ " ָמִנים ִיְמׁשָ ית ׁשְ    .(עמוס ו, ו) 196"ְוֵראׁשִ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
  ְלָייטֹון. ֶזה ּפַ 

  
  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

ַזר " ְלָייטֹון ּגָ ָבאַאף ַעל ּפַ ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ   , ַרּבִ
  . "ְולֹא הֹודּו לוֹ 

ֲענּוגְוִא  ּום ּתַ אי לֹא הֹודּו לֹו?  - י ָאְמַרּתְ ִמׁשּ   ַאּמַ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ְכִתיב ,ּוְלַטֲעִמיךְ  ִמְזְרֵקי יַ  :ָהא ּדִ ִֹתים ּבְ   , (עמוס ו, ו)ִין""ַהׁשּ
י ַאִמי י ַאִסיְו  ַרּבִ    ,ַרּבִ
ָקִנין,  :ַחד ָאַמר   ְקִניׁשְ

ָזְרִקין ּכֹוסֹוֵתיֶהן ֶזה ָלֶזה.  :ְוַחד ָאַמר ּמְ   ׁשֶ
ֲאִסיר?    !ָהִכי ַנִמי ּדַ

ר ַרב הּוָנאְוָהא  ה ּבַ לּוָתא  ַרּבָ ָקִנין, ְולֹא ָאַמר ְו ִאיְקַלע ְלֵבי ֵריׁש ּגָ ְקִניׁשְ ָתה ּבִ י! ׁשָ   ֵליּה ְוָלא ִמיּדֵ
  

א:    ֶאלָּ
ְמָחה  יּה ׂשִ ֲענּוג ְוִאית ּבֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ י ּדְ ל ִמיּדֵ ַנן,  -ּכָ ְזרּו ַרּבָ   ּגָ

ְמָחה  יּה ׂשִ ֲענּוג ְוֵלית ּבֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ י ּדְ ַנן.  -ֲאָבל ִמיּדֵ ְזרּו ַרּבָ   לֹא ּגָ
  
  

                                                             
ֶבר יֹוֵסף 196 חּו ְולֹא ֶנְחלּו ַעל ׁשֵ ָמִנים ִיְמׁשָ ית ׁשְ ִמְזְרֵקי ַיִין ְוֵראׁשִ ִֹתים ּבְ  ַהׁשּ

  רש"י
. מובחר ראשית שמים

   שבשמים:
   . משום צער חורבן:גזר

. זה פלייטון והאי ואי אמרת
קרא בתעוג משתעי שלא היו 

ברי הביאים ותים לב לד
היבאים על הפורעות ועסוקים 

   בתעוגים:
. בהאי ולטעמיך הא דכתיב

עיא השותים במזרקי יין ורבי 
אמי ורבי אסי פירשו זהו 
קישקין כלי זכוכית ארוך ולו 

   שי פיות ויין זרק מזה לזה:
. על ידי אומות שמזרקין

כדאמר בהחליל (סוכהדף ג.) 
   מטייל בתמי כסי:

 למשתי השתא מי דאסורהכי .
 בקישקין:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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 ֹ ן ּוְסֻרִחים ַע "ַהׁשּ   . (עמוס ו, ד) 197"ָתםל ַעְרׂשֹ ְכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ

  
י יֹוֵסי ּבְ ָאַמר  י ֲחִניָנאַרּבִ   : ַרּבִ

ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהן ֲערּוִמים.  יִנין ַמִים ּבִ ָהיּו ַמְשּתִ ד ׁשֶ   ְמַלמֵּ
  

ּה  ף ּבָ הוּ ְמַגּדֵ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ְכִתיב ,ִאי ָהִכי רֹ  :ַהְיינּו ּדִ ה ִיְגלּו ּבְ   , , ז)(עמוס ו 198"אׁש ּגִֹלים"ָלֵכן ַעתָּ
ּום  ְפֵני ִמּטֹוֵתיֶהם ֲערּוִמים ּדְ ִמׁשּ יִנין ַמִים ּבִ רֹ -ַמְשּתִ   אׁש ּגֹוִלים?! ִיְגלּו ּבְ

  
א ָאַמר  הוּ ֶאלָּ י ַאּבָ   : ַרּבִ

ָהיּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ֶזה ִעם ֶזה ֵני ָאָדם ׁשֶ זוֹ  ,ֵאּלּו ּבְ    ,ְודֹוְבִקין ִמּטֹוֵתיֶהן זֹו ּבָ
ֶהן.   ,יֶהן ֶזה ִעם ֶזהּוַמֲחִליִפין ְנׁשֹוֵת  לָּ ֵאינֹו ׁשֶ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ׁשִ   ּוַמְסִריִחין ַעְרסֹוָתם ּבְ

   
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ ָנא:  ,ַרּבִ ַמְתִניָתא ּתָ   ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ
ָבִרים ְמִביִאי" ה ּדְ לֹוׁשָ    ,ן ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֲעִנּיּותׁשְ

ְפֵני ִמ   :ְוֵאּלּו ֵהן ין ַמִים ּבִ ּתִ ׁשְ תֹו ָערֹום, ַהּמַ   ּטָ
ְנִטיַלת ָיַדִים,    ּוְמַזְלֵזל ּבִ

ָפָניו ְלּתֹו ּבְ ּתֹו ְמַקלַּ ִאׁשְ   .  "ְוׁשֶ
   

  
תֹו ָערֹום" ְפֵני ִמּטָ ין ַמִים ּבִ ּתִ ׁשְ    ."ַהּמַ

  : ָרָבאָאַמר 
יּה ְלפּוְרֵייּה,  ר ַאּפֵ ְמַהּדַ א ּדִ   לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ּה  - ֲאָבל ְלָבַרֵאי     .ֵלית ָלן ּבָ
  

יּה ְלפּוְרֵייּה ּוְמַה  ר ַאּפֵ י ּדַ א ְלַאְרָעא, ַנּמִ   לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ
ָמָנא  ּה  -ֲאָבל ּבְ   .ֵלית ָלן ּבָ

  
  
ְנִטיַלת ָיַדִים"וּ     ".ְמַזְלֵזל ּבִ

  : ָרָבאָאַמר 
א  ָלל, ּדְ לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ א ְיֵדיּה ּכְ   לֹא ָמׁשָ

א  א ְולֹא ָמׁשָ ּה  -ֲאָבל ָמׁשָ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

   ,ָתא ִהיאְוָלאו ִמלְּ 
אָאַמר ּדְ    : ַרב ִחְסּדָ

 ָ א ְוָיֲהבּו ִלי ְמלֹא ָחְפַני ִטיבּוָתאֲאָנא ָמׁשּ   !ִאי ְמלֹא ָחְפַני ַמּיָ
  
  
ָפָניו" ְלּתֹו ּבְ ּתֹו ְמַקלַּ ִאׁשְ    ".ְוׁשֶ

  : ָרָבאָאַמר 
יֶטיָה.  ְכׁשִ   ַעל ִעְסֵקי ּתַ

  
ִאית ֵליּה ְוָלא ָעֵביד י הּוא ּדְ    .ְוָהֵני ִמילֵּ

  
  

                                                             
ן ּוְסֻרִחים ַעל ַעְרׂשֹוָתם ְואְֹכִלים כָּ  197 ְֹכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ קַהׁשּ  ִרים ִמּצֹאן ַוֲעָגִלים ִמּתֹוְך ַמְרּבֵ
רֹאׁש ּגִֹלים ְוָסר ִמְרַזח ְסרּוִחים 198 ה ִיְגלּו ּבְ  ָלֵכן ַעתָּ

  רש"י
   . דדייק מסרוחים:משתיין

. דאמרין בע''פ לידי עיות
(פסחים דף קיא:) שרא דעיותא 
ביל שמיה וביל קרי ליה 
ואוהב מקום מיאוס ומשתין 

   מים לפי מטתו הייו מיאוס:
. אורחא דמילתא קט ערום

מתוך שהוא ערום איו יוצא 
רח הוא לו לחוץ להשתין דטו

   ללבוש ולצאת:
. אבל לבראי לית לן בה
   שהקילוח ארוך ויתז למרחוק:

. שאיו רוחץ משא ולא משא
ומשפשף יפה אלא מעט מים 

   כגון רביעית מצומצם:
. שאיו על עסקי תכשיטיה

 רוצה לקות לה:
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ַרׁש  ֵריּה ּדָ איּדְ ָרָבא ּבְ   :ַרב ִעיּלַ

ְכִתיב נֹות ִצּיֹון"ַוּיֹ  :ַמאי ּדִ י ָגְבהּו ּבְ    ?(ישעיהו ג, טז) 199"אֶמר ה' ַיַען כִּ
קֹוָמה ְזקּוָפה.  כֹות ּבְ ָהיּו ְמַהלְּ   ׁשֶ

רֹון" ַלְכָנה ְנטּויֹות ּגָ ַצד ּגּוָדל. ׁשֶ  - "ַותֵּ כֹות ָעֵקב ּבְ   ָהיּו ְמַהלְּ
רֹות ֵעיַנִים"ׂשַ ְמ "וּ  ָזן.  -  ּקְ ֲהָוה ְמָלאן ּכּוֲחָלא ְלֵעיַנְייהּו ּוְמַרּמְ   ּדַ

ַצד ְקָצָרה.  - "ָהלֹוְך ְוָטפֹוף" ה ּבְ כֹות ֲארּוּכָ ָהיּו ְמַהלְּ   ׁשֶ
ְסָנה" ַעכַּ ֵבי  ִיְצָחק ַרבָאַמר  -  "ּוְבַרְגֵליֶהן תְּ י ַאִמיּדְ   : ַרּבִ

ילֹות מֹור         ּטִ ּמַ ד ׁשֶ ַלִים,  ְמַלמֵּ ׁשּוֵקי ְירּוׁשָ כֹות ּבְ ִמְנֲעֵליֶהן ּוְמַהלְּ   ַוֲאַפְרְסמֹון ּבְ
ָרֵאל         חּוֵרי ִיׂשְ יעֹות ֵאֶצל ּבַ ּגִ ּמַ יזֹות ֲעֵליֶהם ,ְוֵכיָון ׁשֶ ְרַקע ּוַמּתִ ּקַ    ,ּבֹוֲעטֹות ּבַ
עּוס.          ּכָ ֶאֶרס ּבַ ֶהן ֵיֶצר ָהַרע ּכְ   ּוַמְכִניסֹות ּבָ

  
   ?נּוֵתיֶהםַמאי ּפּוְרָע 

  
ְדָדֵריׁש  אּכִ ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ

ם"ְוָהָיה ַתַחת ּבֹ ה ְנָמִקים ְנָמִקים - (ישעיהו ג, כד) 200"ַמק ִיְהֶיה ,ׂשֶ מֹות ּבֹו ַנֲעׂשָ ְ ׂשּ ָהיּו ִמְתּבַ    .ָמקֹום ׁשֶ
ה" ה ְנָקִפים  - "ְוַתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקּפָ ִצְלצּול ַנֲעׂשָ ָהיּו ֲחגּורֹות ּבְ    .ְנָקִפיםָמקֹום ׁשֶ

ה ָקְרָחה" ה ִמְקׁשֶ ה ְקָרִחים ְקָרִחים.  - "ְוַתַחת ַמֲעׂשֶ טֹות ּבֹו ַנֲעׂשָ ְ ָהיּו ִמְתַקׁשּ   ָמקֹום ׁשֶ
ק" ִתיִגיל ַמֲחגֶֹרת ׂשַ ק.  - "ְוַתַחת ּפְ ה, ִיְהיּו ְלַמֲחגֶֹרת ׂשַ ילָּ ָתִחים ַהְמִביִאין ִליֵדי ּגִ   ּפְ

י ַתַחת יִֹפי" י: : ַהיְ ָרָבאָאַמר  - "כִּ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ".יָבאכִּ  –ֲחלּוֵפי ׁשּוְפָרא "ינּו ּדְ
  
  

נֹות ִצּיֹון ח ה' ָקְדָקד ּבְ ּפַ   . )יז(ישעיהו ג,  201""ְוׂשִ
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

ֶהן ָצַרַעת.  ְרָחה ּבָ ּפָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ִתיב ָהָכא ח :ּכְ ּפַ   , )יז(ישעיהו ג,  ""ְוׂשִ

ַחת :ּוְכִתיב ָהָתם ּפַ ֵאת ְוַלּסַ   . (ויקרא יד, נו) 202""ַלׂשְ
  
  

ְתֵהן ְיָעֶרה"    .)יז(ישעיהו ג,  "ַוה' ּפָ
מּוֵאלוּ  ַרב   , ׁשְ

כוּ  ּפְ ׁשְ ּנִ יתֹון.  ַחד ָאַמר: ׁשֶ ּקִ   ּכַ
ַער.   ּיַ ְתֵחיֶהן ּכַ ֲעׂשּו ּפִ ּנַ   ְוַחד ָאַמר: ׁשֶ

   
  
  

                                                             
ַלְכָנה ּוְבַרגְ  ה'ַוּיֹאֶמר 199 רֹות ֵעיָנִים ָהלֹוְך ְוָטפֹף תֵּ ּקְ רֹון ּוְמׂשַ ַלְכָנה ְנטּויֹות ּגָ נֹות ִצּיֹון ַותֵּ י ָגְבהּו ּבְ ְסָנהֵליֶהם תְּ ַיַען כִּ  ַעּכַ
ִתיִגיל ַמֲחגֶֹרת ׂשָ  200 ה ָקְרָחה ְוַתַחת ּפְ ה ִמְקׁשֶ ה ְוַתַחת ַמֲעׂשֶ ם ַמק ִיְהֶיה ְוַתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקּפָ י ַתַחת יִֹפיְוָהָיה ַתַחת ּבֹׂשֶ  ק ּכִ
נֹות ִצּיֹון וַ  201 ח ֲאדָֹני ָקְדקֹד ּבְ ּפַ ְתֵהן ְיָעֶרה ה'ְוׂשִ  ּפָ

ַחת ְולַ  202 ּפַ ֵאת ְוַלסַּ ָהֶרתְוַלׂשְ   ּבֶ

  רש"י
   . הייו קומה זקופה:גבהו

. שהיו ותלכה טויות גרון
למעט הולכות עקב בצד גודל. 

בהילוכם שהיו מסתכלין בה 
והיא שוהה בפסיעותיה ודרך 
וטין גרון לילך בחת לפי שאיו 

   רואה לרגליו:
. ומשקרות עיים דמליין כוחלא

   לשון סיקרא:
   . את הבחורים:ומרמזן
   . לשון הבטה:סיקור

הלוך וטפוף שהיו מהלכות 
. שתראה צפה ארוכה בצד קצרה

על ראש חברתה והוא וי לה 
שואות היו לפיכך מספר ו

   בגותן:
. כמו על דאטפת אטפוך וטפוף

   (אבות פ''ב מ''ו):
. כמו וכעכס אל מוסר תעכסה

אויל (משלי ז) והוא ארס של 
חש וקרי לה עכס על שם שאיו 

   מטילו אלא על ידי כעס:
   . חש כעוסה:בכעוס
. כמו המק בשרו (זכריה מקים

   יד):
גד, בידי"ל: ר{. בדי''ל צלצול
   אה: }חגורה
. חבורות לשון המקף קפים

רגלו ויקף סבכי היער (ישעיה 
   י):

. הייו שער מתקשטות
   שסורקות ומפרכסות:

. דומה למקשה כעין מתקשטות
   וטריקון:

. וטריקון פתח גילה פתיגיל
   אותו מקום:
. כי כל אלה יבא לך כי תחת יופי
   תחת יפייך:

קויטור"א: {. קיוטור''א כיבא
ליחה כמו  }כווייה (פצע מזוהם)

שיחא וכיבי דקדושין דפלימו 
   (דף פא:):

   . כמו פתחיהן:פתהן
. שופכות דם ששפכו כקיתון

   זיבה:
. כמו ותער כדה (בראשית יערה
   כד):
. תמלאו שער ומאסות כיער

 לתשמיש:
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        סג, אסג, אסג, אסג, א    ––––סב, ב סב, ב סב, ב סב, ב  .34
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה בַר ָאַמר 
י ַלִים  ַאְנׁשֵ ַחץ ָהיּו.  - ְירּוׁשָ י ׁשַ   ַאְנׁשֵ

ה ָסַעְדּתָ ַהּיֹום?  ּמֶ ֵאיָנּה ֲעִמיָלה?   ָאָדם אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ּבַ ַפת ׁשֶ ַפת ֲעִמיָלה אֹו ּבְ   ּבְ
ַיִין ּגּוְרָדִלי                                                       סג,א ִלי? ^אֹו  ּבְ ַיִין ַחְרּדָ   ּבְ

ֵמַסב ָרָחב ֵמַסב ָקַצר? ּבְ    אֹו ּבְ
ָחֵבר טֹוב ָחֵבר ַרע?  ּבְ   אֹו ּבְ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ן ִלְזנּות.    ְוכּולָּ
  
  

י ְיהּוָדהָאַמר  ַרֲחָבהָאַמר    : ַרּבִ
ַלִים  מֹון ָהיּו,  - ֲעֵצי ְירּוׁשָ ל ִקיּנָ   ׁשֶ

ָרֵאל.  ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ יִקין ֵמֶהם ֵריָחן נֹוֵדף ּבְ ָהיּו ַמּסִ ָעה ׁשֶ   ּוְבׁשָ
ָחְרָבה ֶ עֹוָרה,  ּוִמׁשּ ׂשְ א ּכִ יר ֶאלָּ ּיֵ ּתַ ַלִים ִנְגְנזּו, ְולֹא ִנׁשְ   ְירּוׁשָ

ָתא.   ִציְמְצַמאי ַמְלּכְ אי ּדְ ַגּזָ ח ּבְ ּכַ ּתַ   ּוִמׁשְ
   

  

  רש"י
. מדברים בלשון אשי שחץ

   גאוה ולעגי שפה:
   . תשמיש:סעדת

   ולה:. בעפת עמילה
   . בתולה:שאיה עמילה
. ברייאיא''ה פת עמילה

בריי"ד: (לחם) מעוך, מעוֶסה {
   בלע''ז: }(שול היטב)

  . לבן היה:גורדלי
. שחור כלומר לבה ביין חרדלי
   או שחורה:
. מיסב מטה שמיסב במסב רחב

עליה בשעת אכילה ולעין יאוף 
   אשה שמה:

   . כחושה:קצר
   . אשה טובת מראה:חבר טוב

 . כך שמה:צימצמאי מלכתא
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        סג, אסג, אסג, אסג, א .35
ָנה             ִמׁשְ

ַסִייף  :לֹא ֵיֵצא ָהִאיׁש     ,לֹא ּבְ
ֶק  תְולֹא ּבְ    ,ׁשֶ

ִריסְולֹא ּבִ     ,תְּ
ה ַאּלָ    ,ְולֹא ּבְ

רֹוַמח.    ְולֹא ּבְ
את.  -ם ָיָצא ְוִא  יב ַחטָּ   ַחּיָ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יִטין ֵהן לֹו.  ְכׁשִ   תַּ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
א ִלְגַנאי   , ֵאיָנן ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹותׁשֶ תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאתִּ    ,"ְוִכתְּ
א ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו ע ָ   . (ישעיהו ב, ד) 203ֹוד ִמְלָחָמה"לֹא ִיׂשּ

  

יִרית     ,ְטהֹוָרה –ּבִ
ׁשַ  ּה ּבְ ת. ְויֹוְצִאין ּבָ   ּבָ

ָבִלים    ְטֵמִאים,  - ּכְ
ׁשַ  ֶהן ּבְ תְוֵאין יֹוְצִאין ּבָ   .  ּבָ

   

ָמָרא             ּגְ

   ?ה"ָאּלָ ּבְ "ַמאי 
א   . קּוְלּפָ

  
  
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

יִטין ֵהן לוֹ  ְכׁשִ    ."תַּ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזרָאְמרּו לֹו ְל "   : ַרּבִ

יַח? ּדְ ְוִכי ֵמַאַחר  ׁשִ ֵטִלין ִלימֹות ַהּמָ ֵני ָמה ֵהן ּבְ יִטין ֵהן לֹו, ִמּפְ ְכׁשִ   תַּ
ֵאיָנן ְצִריִכי   ן, ָאַמר ָלֶהן: ְלִפי ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ א ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב"ׁשֶ ָ   .(ישעיהו ב, ד) "לֹא ִיׂשּ
  

ָעְלָמ    א! ְוֶתֱהֵוי ְלנֹוי ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִטיֲהָרא.  ָרָגא ּבְ ְ ֲהָוה ַאׁשּ י ּדַ   ִמיּדֵ

  
מּוֵאל. ּדִ ּוְפִליָגא    ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ְלַבד ֻלּיֹות ּבִ יְעּבּוד ּגָ א ׁשִ יַח ֶאלָּ ׁשִ ה ִלימֹות ַהּמָ ין ָהעֹוָלם ַהּזֶ    ,ֵאין ּבֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶרב ָהָא ׁשֶ ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י לֹא ֶיְחּדַ   . (דברים טו, יא) 204ֶרץ""כִּ
  

יע ֵליּה  א. לְ ְמַסּיַ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   ַרּבִ
אָאַמר ּדְ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ

יַח,  ׁשִ א ִלימֹות ַהּמָ אּו ֶאלָּ ִביִאים לֹא ִנְתַנּבְ ל ַהּנְ   ּכָ
א:    .(ישעיהו סד, ג) 205""ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתךָ ֲאָבל ָלעֹוָלם ַהּבָ

  

                                                             

203  ָ ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיׂשּ תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאתִּ ים ְוִכתְּ ים ַרּבִ ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ ַפט ּבֵ   א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמהְוׁשָ
ן ָאֹנִכי ְמ  204 ֶרב ָהָאֶרץ ַעל ּכֵ ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י לֹא ֶיְחּדַ ַאְרצֶ ּכִ ָך ּוְלֶאְביְֹנָך ּבְ ֲעִנּיֶ ח ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ּלַ ְפתַּ תַֹח תִּ ָך ֵלאמֹר ּפָ   ַצּוְ
ה לוֹ  205 ה ִלְמַחכֵּ ְמעּו לֹא ֶהֱאִזינּו ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ  ּוֵמעֹוָלם לֹא ׁשָ

  רש"י
  מתי' 
. מפרש בגמ' קולפא באלה

 }מצוג"א: ַאָּלה{מצוק''ה 
   בלע''ז:

. ואי תכשיטין וכתתו חרבותם
   יהו לא יהו בטלין לעתיד:

   . בגמרא מפרש:בירית
 . איה מקבלת טומאה:טהורה

. דלא שלפא ומחויא ויוצאין בה
   שלא יראה שוקה:

   ש לה:. בגמ' מפרכבלין טמאין
  

  גמ' 
. ר בצהרים שרגא בטיהרא

מתוך שאיו צריך איו אה אבל 
בזמן הזה שהוא עת מלחמה 

   תכשיטין הן:
. הא דקתי בטלין לימות ופליגא

המשיח פליגא דשמואל 
דלשמואל אין בטלין לימות 

   המשיח:
. משמע לעולם אלמא לא יחדל

יש עיות ועשירות ש''מ חמות 
יה שתבאו הביאים ולא יה

כעי עוד (זכריה יד) לא לימות 
המשיח תבאו שהן מן העולם 

   הזה דאם כן חדל לך אביון:
. ברייתא דקתי מסייע ליה

בטלין לימות המשיח לרבי חייא 
   בר אבא:

   . דברי חמות שלהן:לא תבאו
. עין של ביאים עין לא ראתה

 לא שלטה לראותו:
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ָאְמֵריְו  א ּדְ    :ִאיּכָ
י ֱאִליֶעֶזרָאְמרּו לֹו ְל "   : ַרּבִ

יִטין ֵהןּדְ ְוִכי ֵמַאַחר  ְכׁשִ ֵטִלי תַּ ֵני ָמה ֵהן ּבְ יַח?  ןלֹו, ִמּפְ ׁשִ   ִלימֹות ַהּמָ
ֵטִלין יַח ֵאיָנן ּבְ ׁשִ   . "ָאַמר ָלֶהן: ַאף ִלימֹות ַהּמָ

  
מּוֵאל, ּוְפִליָגא ּדִ ַהְיינּו  יא ּבַ ּדְ ׁשְ י ִחּיָ א. ַרּבִ   ר ַאּבָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה  יִמילְ  ַאּבַ   , ַרב ָאְוָיא, ְוָאְמִרי ָלּה ְל ַרב ּדִ

יִמילְ  ַרב יֹוֵסףְוָאְמִרי ָלּה    , ַרב ָאְוָיא, ְוָאְמִרי ָלּה ְל ַרב ּדִ
ֵייְוָאְמִרי ָלּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ַמאי ַטְעָמא  יִטין ֵהן ל" :ָאַמרּדְ ַרּבִ ְכׁשִ    ?"וֹ תַּ
ְכִתיב ָך ַעל ָיֵרְך ִגּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך""ֲח  :ּדִ    .(תהילים מה, ד) גּור ַחְרּבְ

  
ֲהָנאָאַמר ֵליּה  ֵריּה לְ  ַרב ּכָ   : ב הּוָנאַר ּדְ ָמר ּבְ

ִתיב!  ִדְבֵרי תֹוָרה ּכְ   ַהאי ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ׁשּוטוֹ     .ֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ

  
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ִנין ָמֵני ְסֵרי ׁשְ ר ּתְ ד ָהֵויָנא ּבַ    ,ּכַ

ְלמּוָדא,  יּה ּתַ ִמיְרָנא ֵליּה ְלכּולֵּ   ַוֲהָוה ּגָ
אּדְ ְולֹא ֲהָוה ָיַדֲעָנא  ּתָ ׁשּוטֹו ַעד ָהׁשְ    .ֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ

  
ָמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
ר ר ִאיִניׁש ַוֲהַדר ִליְסּבַ ּמַ ִליּגַ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. הוי זהיר בדברי תורה כתיב

ל משתך שתהא מזומת לחזר ע
לך בשעת הדין להביא ראיה 
כחרב על ירך גבור לצח 

   במלחמה והוא הודך והדרך:
. לגרוס שמעתא דליגמר אייש

מרביה ואף על גב דלא ידע 
   לכולהו טעמיה:

. טעמיה דהא קשה והדר ליסבר
ליה לרב כהא ולא הוה ידע 
להאי טעמא ותלמודיה הוה 

 קים ליה מדהוה בר תמי סרי:
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  זרות :ִסיָמן

  
י ִיְרְמָיהָאַמר  י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִדין ֶזה  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְמַחּדְ ֵני ּתַ ֲהָלָכה לָ ׁשְ רּוְך הּוא ַמְצִליַח ָלֶהם,  - ֶזה ּבַ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ   , (תהלים מה, ה) 206""ַוֲהָדֶרָך ְצַלחׁשֶ
ְקִרי א  ,"ַוֲהָדֶרָך" :ַאל ּתִ ְדךָ  –ֶאלָּ    .ְוִחּדֶ

ה,  עֹוִלין ִלְגדּולָּ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ   . (תהלים מה, ה) "ְצַלח ְרַכב"ׁשֶ

ּלֹ ָמּה ָיכֹול ֲאִפיּלּו ׁשֶ    !?א ִלׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ַבר ֱאֶמת"ּתַ   . (תהלים מה, ה) "ַעל ּדְ

ְעּתוֹ ָיכֹול     !?ִאם ֵהִגיס ּדַ
ְלמּוד לֹוַמר:    . (תהלים מה, ה)ק""ְוַעְנָוה ֶצֶד ּתַ
ן ין ּכֵ ָיִמין, ְוִאם עֹוׂשִ ָנה ּבְ יּתְ ּנִ    ,זֹוִכין ְלתֹוָרה ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ   . (תהלים מה, ה)"ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך"ׁשֶ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ל ּתֹוָרה.  יִמיָנּה ׁשֶ ֶאְמרּו ּבִ ּנֶ   זֹוִכין ִלְדָבִרים ׁשֶ

ר ָאַמר ּדְ  יָלאָרָבא ּבַ ר ָחָמא, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרב ׁשֵ תָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ְכִתיב מֹ :ַמאי ּדִ ׂשְ יִמיָנּה ּבִ ר ְוָכבֹוד"אָלּה עֹ"אֶֹרְך ָיִמים ּבִ    ?(משלי ג, טז) ׁשֶ

א? ר ְוָכבֹוד ֵליּכָ א, עֹוׁשֶ יִמיָנּה אֶֹרְך ָיִמים ִאיּכָ א ּבִ    !ֶאלָּ
א: ְלַמְייִמיִני ּה ֶאלָּ ר ְוָכבֹוד.  - ן ּבָ ן עֹוׁשֶ ּכֵ א, ְוָכל ׁשֶ   אֹוֶרְך ָיִמים ִאיּכָ

ּה  ְמִאיִלים ּבָ ׂשְ א -ַלּמַ ר ְוָכבֹוד ִאיּכָ א ,עֹוׁשֶ    .אֹוֶרְך ָיִמים ֵליּכָ
  
  

י ִיְרְמָיהָאַמר  ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּנֹוִחין ֶזה ָלֶזה  ֵני ּתַ ֲהָלָכה ׁשְ רּוְך הּוא ַמְקִשיב ָלֶהן,  - ּבַ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ רּו ִיְרֵאי ה'ׁשֶ    .(מלאכי ג, טז) וגו' 207""ָאז ִנְדּבְ
יּבּור'ֵאין  א ַנַחת,  'ּדִ   ֶאלָּ

ֱאַמר:  ּנֶ ינּו""ַיְד ׁשֶ ְחתֵּ ים תַּ ר ַעּמִ    .(תהלים מז, ד) 208ּבֵ
  

מֹו"ַמאי  ֵבי ׁשְ   ? (מלאכי ג, טז) "ּוְלחֹוׁשְ
  

י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ
ב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה,  ֵ ָאּה, ְו ֲאִפיּלּו ִחיׁשּ   ֶנֱאַנס ְולֹא ֲעׂשָ

ָאּה.  ִאיּלּו ֲעׂשָ תּוב ּכְ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
  

ר ִאיִדיָאַמר  ָנא ּבַ   : ַרב ִחיּנָ
ַמֲאָמָרּה  ה ִמְצָוה ּכְ ׂשֹורֹות ָרעֹות,  -ּכל ָהעֹוׂשֶ ִרין אֹותֹו ּבְ ְ   ֵאין ְמַבׂשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ָבר ָרע""ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא יֵ ׁשֶ   . (קהלת ח, ה) 209ַדע ּדָ
  

י ֲחִניָנאְוִאיֵתיָמא  ַרב ַאִסיָאַמר    : ַרּבִ
ֵזיָרה  רּוְך הּוא ּגֹוֵזר ּגְ דֹוׁש ּבָ ָלּה,  - ֲאִפיּלּו ַהּקָ   הּוא ְמַבּטְ

ֱאַמר:  ּנֶ ְלטֹון ּוִמי יֹאַמר לֹו ַמהׁשֶ ַבר ֶמֶלְך ׁשִ ר ּדְ ֲאׁשֶ ה" "ּבַ ֲעׂשֶ   , (קהלת ח, ד) תַּ
ָבר ָרע""ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא יֵ  :ּוְסִמיְך ֵליּה    . (קהלת ח, ה) ַדע ּדָ

  
  
  

                                                             
ַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק ְותוֹ  206  ְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנךָ ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל ּדְ
רּו ִיְרֵאי  207 ב  ה'ָאז ִנְדּבְ ְקׁשֵ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי  ה'ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ׁשְ מוֹ  ה'ַוּיִ ֵבי ׁשְ  ּוְלחֹׁשְ

ַחת ַרְגֵלינוּ  208 ים תַּ ינּו ּוְלֻאּמִ ְחתֵּ ים תַּ ר ַעּמִ   ַיְדּבֵ
ט ֵיַדע ֵלב ָחָכםׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ֵיַד  209 ּפָ ָבר ָרע ְוֵעת ּוִמׁשְ   ע ּדָ

  רש"י
. שואלין ומשיבין ולא המחדדין

   לקפח אלא להתחדד:
   . כמו וחדדך:והדרך
   . ותלמדך:ותורך

. של תורה למיימיין
שמפשפשין טעמיהן בדקדוק 
ובוררין כימין המיומת 

   למלאכה:
. בתמיה כיון עושר וכבוד ליכא

דאיכא אורך ימים כ''ש עושר 
   וכבוד:

. שאין יגעים בה למשמאלין בה
ן אי מי מיימיין בה כל צרכ

עוסקין לשמה משמאילים שלא 
   לשמה:

. ושאין וותין הוחין זה לזה
בה בחת רוח מתעסקין כדי 

   שילמדו זה מזה:
. ישפיל וכל ידבר עמים תחתיו

שפלות בחת ל''א הוחין 
מהיגין זה את זה להבתה של 
הלכה כמו לך חה (שמות לב) 

   ידבר תרגום של יהג:
. שומר לו מה תעשה ומי יאמר

   מצות יוכל לומר לו:
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אָאַמר  י ַאּבָ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ֲהָלָכה  יִבים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְקׁשִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ ֵני ּתַ רּוְך הּוא ׁשֹוֵמ  -ׁשְ דֹוׁש ּבָ   ַע ְלקֹוָלן, ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ ִמיִעִני"ׁשֶ יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ   , (שיר השירים ח, יג) "ַהּיֹוֶשֶבת ּבַ
ן ין ּכֵ ָרֵאל,  -ְוִאם ֵאין עֹוׂשִ ׂשְ ֶקת ִמּיִ לֶּ ְסּתַ ּמִ ִכיָנה ׁשֶ ְ   ּגֹוְרִמין ַלׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמהׁשֶ   . רים ח, יד)(שיר השי וגו' 210""ּבְ
  
  

אָאַמר  י ַאּבָ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ֲהָלָכה  יִלים ֶזה ָלֶזה ּבַ ְדּגִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּמַ ֵני ּתַ רּוְך הּוא אֹוֲהָב  - ׁשְ דֹוׁש ּבָ   , ןַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ   . (שיר השירים ב, ד) "ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה"ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמֲעָתא.  ְוהּוא ׁשְ ָיְדֵעי צּוְרָתא ּדִ   ּדְ

יּה  ָמָתא ְלִמיְגַמר ִמיּנֵ ה ּבְ ֵלית ְלהּו ַרּבָ    .ְוהּוא ּדְ
   

  
  

                                                             
ִמים 210 ִלים ַעל ָהֵרי ְבׂשָ ַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ  ּבְ

  רש"י
. מלמדים זה את זה המקשיבין

ומביים זה מזה ולישא דקרא 
   קט:

   . בתי מדרשות:בגים
. זה לזה חבירים מקשיבים

להם אי אומר שישמיעוי 
 קולם ואעם:

   . בתריה כתיב:ברח דודי
. מאספין זה את זה המדגילים

ן ואומרים בא ולמוד ובין בי
שיו הואיל ואין לו רב 

   ללמדו:
. שורש הדבר קצת למדו צורתא
 מרבם:



ה יֹוְצָאה –מסכת שבת פרק ו'    ""ַּבָּמה ִאּׁשָ
                    

357

        בבבב- - - - סג, אסג, אסג, אסג, א .37
אָאַמר  י ַאּבָ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ה ְצָדָקה.  ְלֶוה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ דֹול ַהּמַ   ּגָ
יסוּ  ּכִ יל ּבַ   .ןיֹוֵתר ִמּכּולָּ  - ַמּטִ

  
  

אָאַמר  י ַאּבָ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ָנָחׁש הּוא ְלִמיד ָחָכם נֹוֵקם ְונֹוֵטר ּכְ   ָחְגֵריהּו ַעל ָמְתֶניָך.  - ִאם ּתַ

כּוָנתֹו.  - ִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא ָחִסיד  ׁשְ דּור ּבִ   ַאל ּתָ
  
  

ֲהָנאָאַמר  ן ָלִקיָאַמר  ַרב ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   , ׁש ַרּבִ
  , ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרב ַאִסי ָאַמר ְוָאְמִרי ָלּה 

אְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  י ַאּבָ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
יתֹו ּכֹ  תֹוְך ּבֵ ֶלב ַרע ּבְ ל ּכֶ יתֹו,  -ל ַהְמַגּדֵ   מֹוֵנַע ֶחֶסד ִמּתֹוְך ּבֵ

ֱאַמר:    סג,ב ּנֶ סׁשֶ   , (איוב ו, יד) 211"ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד^ "ַלּמָ
ָלׁשֹון ְיָוִנית קֹוִרין ְלֶכֶלב  ן ּבְ ּכֵ ס"ׁשֶ   . "ַלּמָ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַמִים,  ּנּו ִיְרַאת ׁשָ   ַאף ּפֹוֵרק ִמּמֶ
ֱאַמר ּנֶ י ַיֲעזֹוב" תַא "ְוִיְר  :ׁשֶ ּדַ   . (איוב ו, יד) ׁשַ

  
יָתא ְלֵמיָפ  ָעְייָלא ְלַההּוא ּבֵ ָתא ּדְ   א. ַהִהיא ִאיּתְ

ּה.  א, ִאיְתֲעַקר  ַוְלּדָ ְלּבָ ּה ּכַ   ָנַבח ּבָ
ִקיִלין טּוְפֵריּה.  ִקיִלי ִניֵביּה ּוׁשְ ׁשְ יְדֲחִלי, ּדִ ֵביָתא: ָלא ּתִ   ָאַמר ָלּה ָמִרי ּדְ

ְדָיא ַאִחיְזַרי קּוָלא ִטיבּוִתיְך ְוׁשַ ָבר ָנד ָוָלד ,ֲאָמָרה ֵליּה: ׁשְ    .ּכְ
   

  

                                                             
י ַיֲעזֹוב 211 ּדַ ס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד ְוִיְרַאת ׁשַ  ַלּמָ

  רש"י
. לפי שאין העי גדול המלוה

   בוש בדבר:
. מעות ומלאי ומטיל לכיס

להשתכר בהן למחצית שכר 
ואיידי דאיירי רבי אבא אמר 
ריש לקיש קט כל הי מילי 
דאגדתא דאמר להו ר' אבא 

   משמיה:
ך ליהות . הדבק בו שסופחוגרו

   מתלמודו:
. שאיו יודע אל תדור בשכותו

בדקדוקי מצות ואין חסידותו 
  שלם וסופך ללמוד ממו:

. שאיו מיח העיים מוע חסד
   לבא לפתחו:

  . דהייו כלב:למס
. מוע חסד ואע''ג דלא מרעהו

כתיב מוע ממילא משמע שכל 
תיבה שראשה מ''ם משמשת 
טילה היא כמו ויקח מידם 

לב) אבדו גוים מארצו (שמות 
   (תהלים י):

. לאפות עיסה שהשאיל למיפא
   בעה''ב תורו:
. טולות ד' שייו שקילי יביה

שהוא ושך בהן אותן שייים 
קרי יבין כדאמרין באלו 
טרפות (חולין דף ט.) גמל יבי 

   אית ליה:
. טולות צפריו שקילי טופריה

   מלסרוט:
. טולה טובתך ומוטלת שקולא

   הקוצים: על
. טובת האת חמתך טיבותיך

כמו מחזיק טוב הגרי''א 
גרי"ד: טובה (במשמעות של {

"לעשות טובה למישהו" או 
"בלי טובות", כלומר מעשה 

 בלע''ז: }חסד)



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

358

        סג, בסג, בסג, בסג, ב .38
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ְכִתיב:ַמא יֵמי ְבחּורֹוֶתיךָ   י ּדִ ָך ּבִ ַיְלדּוֶתָך ִויִטיְבָך ִלּבְ חּור ּבְ ַמח ּבָ    ,"ׂשְ
ָך ּוְבַמְרֵאה ֵעיֶניךָ    ַדְרֵכי ִלּבְ ְך ּבְ    ,ְוַהלֵּ
ט"   ּפָ ׁשְ ּמִ ה ְיִביֲאָך ָהֱאלִֹהים ּבַ ל ֵאלֶּ י ַעל כָּ    ?(קהלת יא, ט) ְוָדע כִּ

אן ְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע,  - ַעד ּכָ   ּדִ
אן ְוֵאיָלְך  ְבֵרי ֵיֶצר טֹוב.  -ִמּכָ   ּדִ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 

אן    ְלִדְבֵרי תֹוָרה,  -ַעד ּכָ
אן ְוֵאיָלְך  ים טֹוִבים -ִמּכָ    .ְלַמֲעׂשִ

   
  
  

  רש"י
. עד ודע כי על כל אלה עד כאן

   וגו':
. שמח בתלמודך עד כאן לתורה

למוד משמחה ומטוב לב והלך 
בך לפי בדרכי לבך להבין מה בל

   ראות עייך:
. מכאן ואילך למעשים טובים

ודע כי על כל אלה על כל מה 
שלמדת סופך ליתן את הדין אם 

 לא תקיים:
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יִרית "    ."ְטהֹוָרה -ּבִ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
יִרית"    .זֹו ֶאְצָעָדה - "ּבִ
  

  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב 
יִרית " ׁשַ  ,ְטהֹוָרה –ּבִ ּה ּבְ תְויֹוֵצא ּבָ   , "ּבָ

  ! ְטֵמָאה ִהיא -ְוִאיּלּו ֶאְצָעָדה 
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
יִרית  ַחת ֶאְצָעָדה עֹוֶמֶדת.  -ּבִ   ּתַ

  
יּה  212ַרב הּוָנאוְ  ָרִביןְיֵתיב  י ִיְרְמָיהּדְ ַקּמֵ   , ַרּבִ

י ִיְרְמָיהִויֵתיב    ְוָקא ְמַנְמֵנם.  ַרּבִ
יִרית    :ָאַמרְוָק  ָרִביןְוָיֵתיב  ַאַחת,  -ּבִ   ּבְ

ִים.  ּתַ ָבִלים ִבׁשְ   ּכְ
  

  : ַרב הּוָנא ָאַמר ֵליּה 
ִים - ֵאּלּו ָוֵאּלוּ  ּתַ ׁשְ    ,ּבִ

ָבִלים.  יֵניֶהן ְוַנֲעׂשּו ּכְ יִלין ַשְלֶשֶלת ּבֵ   ּוַמּטִ
  

ָיא ֵליּה ָמָנא? ּוְ ּבֹו ְמׁשַ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ    !ְוׁשַ
  

יָמא מּוֵאלּכְ  :ְוִכי ּתֵ י ׁשְ ר ַנְחָמִני,  ַרּבִ   ּבַ
ר ַנְחָמִניָאַמר ּדְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְכלֵ ִמנַּ  ִמיַע קֹול ּבִ הּוא ָטֵמאִיין ְלַמׁשְ כֹות ׁשֶ    ?י ַמּתָ
ֱאַמר ּנֶ ר ָיבֹא ָבֵאׁש "כָּ  :ׁשֶ ָבר ֲאׁשֶ ָמע -, (במדבר לא, כג) 213"ל ּדָ ַמׁשְ יּבּור ּבְ   .ֲאִפיּלּו ּדִ
ָלָמא ׁשְ עּו ָלּה ְלָקָלא, ְוָקָעֵביד -ָהָתם  ּבִ ה,  ָקא ּבָ   ַמֲעׂשֶ

ה ָקָעֵביד?!    ָהָכא ַמאי ַמֲעׂשֶ
  

הא ָהָכא ַנִמי ָק       ,ָעֵביד ַמֲעׂשֶ
ר ָחָנהָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ּסֹות ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ ָהיּו ּפְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָחה ַאַחת ָהְיָתה ּבִ ּפָ     ,ִמׁשְ
רֹות,  תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ   ְוָהיּו ּבְ

ָבִלים יֵניֶהן ,ָעׂשּו ָלֶהן ּכְ ילּו ַשְלֶשֶלת ּבֵ ּלֹ ,ְוִהּטִ ּסֹותׁשֶ ִסיעֹוֵתיֶהן ּגַ    ,א ִיְהיּו ּפְ
רֹות.  תּולֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ   ְולֹא ָהיּו ּבְ

  
הּו  י ִיְרְמָיהִאיְתַער ּבְ    ,ַרּבִ

ר,   ָאַמר ְלהּו:    ִייׁשַ
   .י יֹוָחָנןַרּבִ ְוֵכן ָאַמר 

  

                                                             
כתב"י ועוד ראשוים גורסים רבי ירמיה, גירסת רב הוא לא תלמידו של רב שהיה מבוגר בהרבה מרבי ירמיה ולא היה יושב לפיו.  212

  וילא: רב ירמיה
ֲע  213 ֵאׁש תַּ ר לֹא ָיבֹא ּבָ א ְוכֹל ֲאׁשֶ ה ִיְתַחּטָ ֵמי ִנּדָ ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַאְך ּבְ ר ָיבֹא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ִיםּכָ  ִבירּו ַבּמָ

  רש"י
   . של זרוע:אצעדה

. ואילו אצעדה טמאה היא
דכתיב (במדבר לא) במעשה 
מדין אצעדה וצמיד וגו' וכתיב 

   תתחטאו אתם ושביכם:
. שבזרוע עומדת תחת אצעדה

זיק בתי שוקיה שלא בשוק להח
יפלו ויראו שוקיה הלכך טהורה 
דלאו לוי היא וכלי תשמיש מי 
לא הוי אלא כלי המשמש כלי 
דומיא דטבעות הכלים דאמרין 
בפרקין דלעיל דטהורין ויוצאין 
בהם דצורך לבישה היא ומישלף 
ואחויי מי ליכא למיחש דלא 

   מיגליא לשוקה:
   . משוקיה:בירית באחת

. להו מא ושלשלת משוי
בתמיה דקתי כבלים טמאים: 

   וכי תימא כדר' שמואל כו':
. בריש משמיע קול בכלי מתכות

   פרקין:
. הלכך ועשו להן שלשלת כו'

שלשלת תשמיש אדם הוא ולאו 
תשמיש כלי דלא תקבל טומאה 
ואין יוצאין בהן דילמא שלפא 
לשלשלת שהיא של זהב ומחויא 
דכי שקלת לשלשלת לא מיגליא 

הרי בירית במקומה שוקה ש
   עומדת:

. יפה יישר וכן אמר ר' יוחן
 אמרת וכן שמעתי מר' יוחן:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

360

        סד, אסד, אסד, אסד, א    ––––סג, ב סג, ב סג, ב סג, ב  .40
י ֲאָתא  יִמיּכִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּדִ   : ַרּבִ

הּוא ָטֵמא הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג ּכָ    ?ִמּנַ
   .יץִמּצִ 

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ָאִריג הּוא?!  -ְוִציץ 
   :ְוָהַתְנָיא

ל ָזָהב,  -ִציץ " ִמין ַטס ׁשֶ   ּכְ
י ֶאְצּבָ  תֵּ   עֹות, ְורֹוַחב ׁשְ

ף ֵמאֹוֶזן ְלאֹוֶזן,    ּומּוּקָ
ין יטִּ י ׁשִ תֵּ ׁשְ    ,"יּו"ד ֵה"א" ְלַמְעָלה :ְוָכתּוב ָעָליו ּבִ

ה.    ְו"קֹוֶדׁש למ"ד" ְלַמטָּ
י יֹוֵסיְוָאַמר  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ   : ַרּבִ

ִעיר רֹוִמי יָטה ַאַחת :ְוָכתּוב ,ֲאִני ְרִאיִתיו ּבְ ׁשִ   ! ""קֹוֶדׁש ַלה'" ּבְ
  

י  יִמיָסִליק ּכִ ָעא ַרב ּדִ ַלח ְלהוּ  ,ִלְנַהְרּדְ    :ׁשָ
י ָלֶכם  ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ ָיִדי,  -ּדְ   ָטעּות ֵהם ּבְ
ּום  ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם ּכָ י יֹוָחָנןּבְ   : ַרּבִ

הּוא ָטֵמא הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ יט ּכָ ִיין ְלַתְכׁשִ   יץ. ִמּצִ  ?ִמּנַ
הּוא ָט  הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ִיין ְלָאִריג ּכָ   . (ויקרא יא, לב) 214""אֹו ֶבֶגדֵמ  ?ֵמאּוִמּנַ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

הּוא " ל ׁשֶ   ָטֵמא,  -ָאִריג ּכָ
הּוא  ל ׁשֶ יט ּכָ   ָטֵמא.  -ְוַתְכׁשִ

הּוא ָאִריג ְוַת  ל ׁשֶ יט ּכָ   ָטֵמא.  - ְכׁשִ
ֶגד ק ַעל ַהּבֶ טָּ , מּוָסף ׂשַ ּום ָאִריגׁשֶ   . "ֵמא ִמׁשּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

הּוא  ל ׁשֶ   .(ויקרא יא, לב) "אֹו ֶבֶגד"ָטֵמא, ִמ  - ָאִריג ּכָ
הּוא  ל ׁשֶ יט ּכָ ְכׁשִ   יץ. ָטֵמא, ִמּצִ  - ּתַ

הּוא  ל ׁשֶ יט ּכָ ה"ָטֵמא, ִמ  -ָאִריג ְוַתְכׁשִ ִלי ַמֲעׂשֶ   . (במדבר לא, נא) 215"ּכֹל כְּ
  

ַנן לְ    : ָרָבאָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ
ִתיבַההּוא  ִמְדָין ּכְ   !ּבְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִלי"^ַמר גָּ    סד,א ִלי" (ויקרא יא, לב) "כְּ    .ֵמָהָתם (במדבר לא, נא) "כְּ
  

                                                             

מָֹתם ִיְטָמא ִמ   214 ר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ּבְ ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרבְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ ֶהם ּבַ ה ְמָלאָכה ּבָ ר ֵיָעׂשֶ ִלי ֲאׁשֶ ל ּכְ ק ּכָ ִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ׂשָ ל ּכְ  ְוָטֵהר ּכָ
ה 215 ִלי ַמֲעׂשֶ ם ּכֹל ּכְ ָהב ֵמִאתָּ ה ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהזָּ ח מֹׁשֶ ּקַ  ַוּיִ

  רש"י
. שהוא דבר מועט ומאו מציץ

   עם תכשיטי כהן:
יו''ד ה''א מלמעלה קדש למ''ד 

. כלומר השם שלם מלמטה
בשיטה עליוה וקדש למ''ד 
בשיטה תחתוה שלא להקדים 
שאר אותיות למעלה מן השם 

שיטין היו ורביו  מאחר ששי
הלוי שוה קודש לה' מלמטה 

   והיא היא:
. שכס אי ראיתיו ברומי

לאוצר המלך ליטול מה שירצה 
במס' מעילה (דף טו:) במעשה 

   בן תלמיון:
. כי סליק רב דימי להרדעא

חזר בו ממה שאמר ציץ אריג 
   הוא:

. דכתיב גבי שרצים או מאו בגד
   בגד או עור או ריבוי הוא:

. חציו ותכשיט כל שהוא אריג
אריג וחציו תכשיט שאיו אריג 
וכולו הוי כל שהוא כלומר דבר 

   קטן:
. בדבר זה מוסיף שק על הבגד

שהשק טמא משום אריג 
   ולקמיה מפרש ליה:
. גבי טומאת ההוא במדין כתיב

מת ושרץ ממת לא יליף להחמיר 
  דמה למת שכן טומאתו חמורה:

. בשרצים כתיב כל כלי כלי כלי
שר יעשה מלאכה וגו' ומגופיה א

דקרא דשרצים לא מצי יליף 
דאשר יעשה מלאכה לאו כלי 

 תכשיט משמע:
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ֶגד" ק ַעל ַהּבֶ ּום ָאִריג ,מּוָסף ׂשַ ֵמא ִמׁשּ טָּ    ."ׁשֶ
  

ֶגד ָלאו ָאִריג הּוא?!    ַאּטּו ּבֶ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֵאינֹו ָאִריג  י ׁשֶ ֶגד, ַאף ַעל ּפִ ק ַעל ַהּבֶ   ָטֵמא.  - מּוָסף ׂשַ

  
  ִזי? ְלַמאי ֲח 

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ּל  ן ָעִני קֹוֵלַע ׁשָ ּכֵ ּתוֹ ׁשֶ אר ּבִ ַצּוַ   .ׁש ִניִמין ְותֹוֶלה ּבְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ק"" ק,  - (ויקרא יא, לב) 216"ׂשַ א ׂשַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִיין ְלַרּבֹות יְלְקִלי  :ִמּנַ    ?ֶאת ַהּקִ
   ?ְוֶאת ַהֶחֶבק

ְלמּוד לֹוַמר:  ק"תַּ   . "אֹו ׂשַ
יחֹותיָ  ׁשִ ה ֶאת ַהֲחָבִלים ְוֶאת ַהּמְ ֲאִני ְמַרּבֶ    ?כֹול ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ק"תַּ    ,"ׂשַ
ק     ,ָטוּוי ְוָאִריג - ַמה ׂשַ
ל    ָטוּוי ְוָאִריג.  -ַאף ּכָ

ֵמת: ים ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ּבְ ה ִעּזִ ִלי עֹור ְוָכל ַמֲעׂשֵ אּו" ... "ְוָכל כְּ ְתַחּטָ    ,(במדבר לא, כ) 217תִּ
יְלְקִלי ְוֶאת ַהֶחֶבקְלַרבּ     .ֹות ַהּקִ

ה ֲאִני ְמַרּבֶ יחֹות?  :ָיכֹול ׁשֶ ׁשִ   ֶאת ַהֲחָבִלים ְוֶאת ַהּמְ
ֵמת.  :ְוִדין הּוא א ּבְ ֶרץ, ְוִטיּמֵ ׁשֶ א ּבְ   ִטיּמֵ

ֶרץ  ׁשֶ א ּבְ יּמֵ טִּ ׁשֶ א ָטוּוי ְוָאִריג,  -ַמה ּכְ א ֶאּלָ   לֹא ִטיּמֵ
ֵמת  א ּבְ יּמֵ טִּ ׁשֶ א  -ַאף ּכְ א ָטוּוי ְוָאִריג. לֹא ִטיּמֵ   ֶאּלָ

ה ?!ֵהן ִהיא ַקּלָ ֶרץ ׁשֶ ְטֵמא ׁשֶ ִהיא ֲחמּוָרה?!  ,ִאם ֵהיֵקל ּבִ ת ׁשֶ טּוְמַאת ַהּמֵ   ָנֵקיל ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ֶגד" :תַּ ֶגד", "עֹור"וְ  "ּבֶ ָוה,  "עֹור"וְ  "ּבֶ   ִלְגֵזיָרה ׁשָ

ֶגד" ֶנֱאַמר ֶרץ "עֹור"וְ  "ּבֶ ׁשֶ   , (ויקרא יא, לב) ּבְ
ֶגד" רְוֶנֱאַמ  ֵמת.  "עֹור"וְ  "ּבֶ   ּבְ

ֶגד" ַמה ֶרץ "עֹור"וְ  "ּבֶ ׁשֶ א ָטוּוי ְוָאִריג,  - ָהָאמּור ּבְ א ֶאּלָ   לֹא ִטיּמֵ
ֶגד"ַאף  ֵמת  "עֹור"וְ  "ּבֶ א ָטוּוי ְוָאִריג.  -ָהָאמּור ּבְ א ֶאּלָ   לֹא ִטיּמֵ
ֶגד" ּוַמה ֵמת  "עֹור"וְ  "ּבֶ ים -ָהָאמּור ּבְ ה ִעּזִ ל ַמֲעׂשֵ א ּכָ    ,ִטּמֵ
ֶגד" ַאף ֶרץ  "עֹור"וְ  "ּבֶ ׁשֶ ים.  -ָהָאמּור ּבְ ה ִעּזִ ל ַמֲעׂשֵ א ּכָ   ִטּמֵ

ים,  א ִמן ָהִעּזִ ָבר ַהּבָ א ּדָ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ָרה ַנב ַהּפָ ַנב ַהּסּוס ּוִמּזְ א ִמּזְ ָבר ַהּבָ ִין ְלַרּבֹות ּדָ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ק"תַּ   ."אֹו ׂשַ
  

יּה ְלִקיְלְק  יְקּתֵ   !ֵלי ְוֶחֶבקְוָהא ַאּפִ
  

ָווה ַאְייּתּור ֵליּה  ֵזיָרה ׁשָ ָאֵתי ּגְ א ּדְ ּתָ ָוה, ָהׁשְ ֵזָרה ׁשָ ֵליֵתי ּגְ י ּדְ ּמֵ י ִמּקַ    .ָהֵני ִמילֵּ
  

ִיין טּוְמַאת ֵמת ִמּנַ ֶרץ, ּבְ ׁשֶ א ּבְ    ?ְוֵאין ִלי ֶאּלָ
ֵמת :ְוִדין הּוא א ּבְ ֶרץ,  ,ִטיּמֵ ׁשֶ א ּבְ   ְוִטיּמֵ

ֶר  ׁשֶ א ּבְ יּמֵ טִּ ׁשֶ ים,  -ץ ַמה ּכְ ה ִעּזִ ַמֲעׂשֶ ָרה ּכְ ַנב ַהּפָ ַנב ַהּסּוס ּוִמּזְ א ִמּזְ ָבר ַהּבָ ה ּדָ   ָעׂשָ
ֵמת  א ּבְ יּמֵ טִּ ׁשֶ ים.  -ַאף ּכְ ה ִעּזִ ַמֲעׂשֵ ָרה ּכְ ַנב ַהּפָ ַנב ַהּסּוס ּוִמּזְ א ִמּזְ ָבר ַהּבָ ה ּדָ   ָעׂשָ

                                                             
מֹ  216 ר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ּבְ ִים יּוָבא ְוָטֵמ ְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ ֶהם ּבַ ה ְמָלאָכה ּבָ ר ֵיָעׂשֶ ִלי ֲאׁשֶ ל ּכְ ק ּכָ ִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ׂשָ ל ּכְ  א ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהרָתם ִיְטָמא ִמּכָ
אוּ  217 ְתַחּטָ ִלי ֵעץ תִּ ים ְוָכל ּכְ ה ִעּזִ ִלי עֹור ְוָכל ַמֲעׂשֵ ֶגד ְוָכל ּכְ   ְוָכל ּבֶ

  רש"י
. הוא עשוי מוצה של עזים שק

שאף על פי שאיו אריג אלא 
קלע קטן עשה מוצה של עזים 
לתלות בו בתי פש לצואר בתו 
טמא שדרכו בכך ותכשיט הוא 
וה''ק שהוא טמא משום אריג 

   איו אריג:ואע''פ ש
. ג' חוטין של קולע ג' ימין כו'

   מטוה של וצה של עזים צבועה:
. וקליעתה זו ותולה בצואר בתו

היא אריגתו מאחר שהוא טווי 
כדאמרן גבי תיכי חלילתא בריש 
פירקין דקרי להו אריג והא 
דקאמר אע''פ שאיו אריג 

   כלומר לאו אריג ממש:
. העשוי ללבוש אין לי אלא שק

   רועים:
. מסרך של סוס שקורין קילקלי

פייטר"ל: סמלון {פייטרא''ל 
. חבק. ציגלא  }חזה)-(רתמת

בטן לסוס - חבק (רצועת{
של סרגא ואוכף  }וכיו"ב)

ועושין אותה מוצה של עזים 
   טווי ואריג:

יכול שאי מרבה החבלים 
ליוי"ל: {. לציא''ל והמשיחות

 }חוט (כאן של וצת עזים)
ין מן שעושין למדוד וקולע

הוצה כמו שתלשה ואיו טווי 
ולא דמי לקולע שלש ימין 
דלעיל דהתם טווי הוא וזו היא 

   אריגתו:
. הואיל יכול שאי מרבה כו'

   וכתיב כל:
. ולא צריך ודין הוא שלא רבה

   קרא למעוטי:
. תמיה הוא וכי דברים הן

   כווים הם:
אם היקל בטומאת שרץ שהיא 

 . כלומר אם היקל מלטמאקלה
חבלים ומשיחות היקל לך בשרץ 

   שטומאתו קלה טומאת ערב:
. גם אחו בבין אב זה קל

במת שטומאתו חמורה טומאת 
   ז':

. וכי השתא דאתיא גזירה שוה
היכי דיליף מת משרץ למעוטי 
חבלים ומשיחות יליף מי שרץ 
ממת לכל מעשה עזים לרבות 

  קילקלי וחבק:
. דאו שק אין לי אלא בשרץ

   התם כתיב:
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ה, ַנְרּבֶ  ?!ֵהן ִהיא ְמרּוּבָ טּוְמַאת ֶעֶרב ׁשֶ ה ּבְ ִהיא מּוֶעֶטת?! ִאם ִהְרּבָ ְבָעה ׁשֶ טּוְמַאת ׁשִ   ה ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ֶגד" :תַּ ֶגד" ,"עֹור"וְ  "ּבֶ ָוה "עֹור"וְ  "ּבֶ    ,ִלְגֵזיָרה ׁשָ

ֶגד" ֶנֱאַמר ֶרץ "עֹור"וְ  "ּבֶ ׁשֶ    ,ּבְ
ֶגד" ְוֶנֱאַמר ֵמת,  "עֹור"וְ  "ּבֶ   ּבְ

ֶגד"ַמה  ֶרץ  "עֹור"וְ  "ּבֶ ׁשֶ ָבר ַהּבָ  -ָהָאמּור ּבְ ה ּדָ ים, ָעׂשָ ה ִעּזִ ַמֲעׂשֵ ָרה ּכְ ַנב ַהּפָ ַנב ַהּסּוס ּוִמּזְ   א ִמּזְ

ֶגד"ַאף  ֵמת  "עֹור"וְ  "ּבֶ ים -ָהָאמּור ּבְ ה ִעּזִ ַמֲעׂשֵ ָרה ּכְ ַנב ַהּפָ ַנב ַהּסּוס ּוִמּזְ א ִמּזְ ָבר ַהּבָ ה ּדָ   .  "ָעׂשָ
   
  מּוְפֶנה. וּ 

א ְלִמיְפַרְך:  ִאי ָלאו מּוְפֶנה, ִאיּכָ   ּדְ
ֶרץ, ַמה ְל  הׁשֶ ַכֲעָדׁשָ א ּבְ ן ְמַטּמֵ ּכֵ    .ׁשֶ

  
ִד  :ָלִאי ַאְפנּוֵיי מּוְפֵני ְכַבת זֶ ִמּכְ ֶרץ ִאיְתַקׁש ְלׁשִ   ַרע, י ׁשֶ

ְכִתיב ְכַבת זָ "ִאיׁש ֲאׁשֶ  :ּדִ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ   , (ויקרא כב, ד)  218ַרע"ר תֵּ
ֶרץ""  :ּוְסִמיְך ֵליּה  ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ   , (ויקרא כב, ה) 219ִאיׁש ֲאׁשֶ

ְכַבת זֶ ּוכְ  ׁשִ יּה ּבְ ֶגד ְוָכל עֹור ֲא ַרע: ִתיב ּבֵ ְכַבת זָ "ְוָכל ּבֶ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ   , (ויקרא טו, יז)  220"ַרעׁשֶ
ֶגד" ה ִלי?  "עֹור"ְו  "ּבֶ ֶרץ ָלּמָ ׁשֶ ָכַתב ַרֲחָמָנא ּבְ   ּדְ

ּה ְלַאְפנֹוֵיי.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

ד ֶאָחד הּוא,  י מּוְפֶנה ִמּצַ ּתִ   ְוַאּכַ
ָאַמרָהִניָחא  יִבין.  :ְלַמאן ּדְ ד ֶאָחד ְלֵמיִדין ְוֵאין ְמׁשִ   מּוְפֶנה ִמּצַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר?  :ֶאלָּ יִבין, ַמאי ִאיּכָ   ְלֵמיִדין ּוְמׁשִ
  
   :ֵמת ַנִמי ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנהּדְ 

ְכַבת ֶזַרע,  ִדי ֵמת ִאְתַקׁש ְלׁשִ   ִמּכְ
ְכִתיב ָכל ְטֵמא נֶ  :ּדִ ְכַבת ֶזַרע""ְוַהּנֵֹגַע ּבְ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ   , (ויקרא כב, ד) 221ֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ
ְכַבת ֶזַרע:  ּוְכִתיב ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור"ּבְ   , (ויקרא טו, יז) "ְוָכל ּבֶ
ֶגד" ָכ  "עֹור"ְו  "ּבֶ ה ִלי? ּדְ ֵמת ָלּמָ   ַתב ַרֲחָמָנא ּבְ

ּה ְלַאְפנֹוֵיי ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  

                                                             
ַר  218 רִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ ָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ר ִיְטָהר ְוַהּנֵֹגַע ּבְ ים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאׁשֶ ָדׁשִ ּקֳ ְכַבת ָזַרע ע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ּבַ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ  תֵּ
ר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל ֻט  219 ר ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאׁשֶ ֶרץ ֲאׁשֶ ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ  ְמָאתוֹ אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 220 ּמַ ס ּבַ ְכַבת ָזַרע ְוֻכּבַ ר ִיְהֶיה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל עֹור ֲאׁשֶ  ְוָכל ּבֶ

ָכל ְטֵמא ֶנֶפ  221 ר ִיְטָהר ְוַהּנֵֹגַע ּבְ ים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאׁשֶ ָדׁשִ ּקֳ ַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ּבַ רִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ ְכַבת ָזַרע ׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ   תֵּ

  רש"י
. לטמא דבר הבא מזב אם ריבה

הסוס בטומאת ערב הוא 
   דריבה:

. שכל המגעות שהיא מרובה
טומאת ערב הן בין דשרץ 
ובילה ושכבת זרע מגע הזב 

   ומגע טמא מת:
רבה או בטומאת ז' שכן 

. שאיה בכל מועטת היא
 המגעות אלא במגע המת בלבד:

. צריך שתהא גזירה שוה מופה
דבגד ועור מופין  זו מב' תיבות

למדרש זה שלא יהו צריכין 
לגופן ומאחר שמופין ללמוד 
גזירה שוה ה''ל כמאן דכתיב 
דרשא בקרא בהדיא ואין 

   משיבין עליה:
. אמרין לגופן דאי לאו מופה

באו ולא ילפין להא מילתא 
   מיייהו:

. וה''ה דמצי דאיכא למיפרך כו'
למימר הכי אגזירה שוה 

סקי לכולה קמייתא ומיהו א
ברייתא ברישא ופריך אהא 
דסליק מיה ובשיויא דמשין 

   בהא מתרצה מי קמייתא:
  . באמת:לאי

. דבגד וכתיב ביה בשכבת זרע
   ועור טמאים הם בו:

. הכתובין בשרץ מצד אחד
מופים כדאמרן אבל הכתובין 

   במת אין מופין:
. פלוגתא דרבי היחא למ''ד כו'

דה  ישמעאל ורבן היא במסכת
   בהמפלת (דף כב:):

. אם אלא למאן דאמר למידין
   אין תשובה:

   . אם יש להשיב:ומשיבין
. הרי יש מאי איכא למימר

להשיב שכן מטמא בכעדשה: 
והוגע בכל טמא פש או איש 

 אשר תצא ממו שכבת זרע:
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        בבבב- - - - סד, אסד, אסד, אסד, א .42
ְקֵרב ן ה' "ַוּנַ ר ָמָצא ,ֶאת ָקְרּבַ    ,ְכִלי ָזָהב  :ִאיׁש ֲאׁשֶ

   ,ֶאְצָעָדה
   ,ְוָצִמיד
ַעת    ,ַטּבַ

   ,ָעִגיל
  . (במדבר לא, נ) 222"ְוכּוָמז

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ין.  - "ָעִגיל" ּדִ ל ּדַ פּוס ׁשֶ   ֶזה ּדְ
ית ָהֶרֶחם.  -  "ּכּוָמז" ל ּבֵ פּוס ׁשֶ   ֶזה ּדְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִמיַנןִאי  ְמַתְרּגְ יחּוְך.  - "ָמחֹוְך" :ָהִכי, ַהְיינּו ּדִ ִביא ִליֵדי ּגִ ָבר ַהּמֵ   ּדָ
  

הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ
ְקָרא ּה  ,ִמּגּוֵפיּה ּדִ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ה.  -  "ּכּוָמז" אן ְמקֹום ִזיּמָ   ּכָ
  
  

ְקצֹ ה ַעל ּפְ ף מֹ"ַוּיִ    .(במדבר לא, יד)  223"ּקּוֵדי ֶהָחִילׁשֶ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַנְחָמןַרב ָאַמר  ה ּבַ    : ַ ַרּבָ
ם ְלִקְלקּוְלֶכם ָהִראׁשֹון? ָאַמר ָלֶהן מֹ א ֲחַזְרּתֶ ּמָ ָרֵאל: ׁשֶ ה ְלִיׂשְ   ׁשֶ

ּנּו ִאיׁש""ָאְמרּו לֹו:    , (במדבר לא, מט) 224לֹא ִנְפַקד ִמּמֶ
ן ה?  ,ָאַמר ָלֶהן: ִאם ּכֵ ָרה ָלּמָ ּפָ   ּכַ

  .אנּו, ִמיֵדי ִהְרהּור לֹא ָיָצאנוּ ָאְמרּו לֹו: ִאם ִמיֵדי ֲעֵביָרה ָיָצ 
ד ן ה'" :ִמּיָ ְקֵרב ֶאת ָקְרּבַ   . )נ(במדבר לא,  225"ַוּנַ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ָרה" ּפָ אֹותֹו ַהּדֹור ּכַ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ָמה הּוְצְרכּו ִיׂשְ    ?ִמּפְ
ֵני   סד,ב נּו ֵעיֵניֶהם ִמן ָהֶעְרָוה^  ִמּפְ ּזָ   . "ׁשֶ

  
ת ָאַמר ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ְפִנים?  ּבִ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ חּוץ, ִעם תַּ ּבַ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ תּוב ּתַ ֵני ַמה ָמָנה ַהּכָ   ִמּפְ
ה  :לֹוַמר ְלָך  ָ ל ִאׁשּ ה ׁשֶ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ה -ּכֹל ַהּמִ ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ ל ּבִ ּכֵ ִאיּלּו ִמְסּתַ   .ּכְ

  
   

                                                             
ן  222 ְקֵרב ֶאת ָקְרּבַ ר ַעל ַנְפׁשֵֹתינּו ִלְפֵני  ה'ַוּנַ ַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכּפֵ ר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטּבַ   ה'ִאיׁש ֲאׁשֶ
אֹות ַה  223 ֵרי ַהּמֵ ֵרי ָהֲאָלִפים ְוׂשָ קּוֵדי ֶהָחִיל ׂשָ ה ַעל ּפְ ְקצֹף מֹׁשֶ ְלָחָמהַוּיִ ָבא ַהּמִ ִאים ִמּצְ   ּבָ

ּנּו ִאיׁש  224 ָיֵדנּו ְולֹא ִנְפַקד ִממֶּ ר ּבְ ְלָחָמה ֲאׁשֶ י ַהּמִ אּו ֶאת רֹאׁש ַאְנׁשֵ ה ֲעָבֶדיָך ָנׂשְ   ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֹׁשֶ
ן  225 ְקֵרב ֶאת ָקְרּבַ ַעת ָעִגיל ְוכּוָמ  ה'ַונַּ ר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטּבַ ר ַעל ַנְפׁשֵֹתינּו ִלְפֵני ִאיׁש ֲאׁשֶ  ה'ז ְלַכּפֵ

  רש"י
   . שמוחות בו:דפוס של דדין

   . ליצות:גיחוך
. של מעשה שטים לקלקולכם

את בות מואב שמא כך לזות 
עשיתם במדין לכך אתם צריכין 

   קרבן:
. לא חסר מדת לא פקד

  יהודית:
. לשון מזון שהו במראית שזו

   העין:
   . טבעת:תכשיטין שבחוץ

  . כומז:תכשיטין שבפים
. לומר לך המסתכל באצבע

שהיא מקום טבעת כמסתכל 
במקום כומז שהרי כפרה זו על 

 שסתכלו בה:
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ָנה             ִמׁשְ

היוֹ  ָ ָער ְצָאה ִאׁשּ חּוֵטי ׂשֵ ּה,   -  ּבְ ּלָ ין ִמׁשֶ   ּבֵ
ּה,  ל ֲחֵביְרתָּ ֶ ין ִמׁשּ   ּבֵ

ֵהָמה.  ל ּבְ ֶ ין ִמׁשּ   ּבֵ
פּוִרין,  -ְבטֹוֶטֶפת, ּוְבַסְרִביִטין וּ  ֵהם תְּ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ָכ     ,בּולּבְ
  ָחֵצר, ֶל  - ּוְבֵפָאה ָנְכִרית

ָאְזָנּה,  ּבְ מֹוְך ׁשֶ   ּבְ
ָלּה  ַסְנּדָ ּבְ    ,ּוְבמֹוְך ׁשֶ

ָתּה, ּוְב  ִהְתִקיָנה ְלִנּדָ   מֹוְך ׁשֶ
ל,  ִפיְלּפֵ   ּבְ

ל ֶמַלח    ,ּוְבַגְלּגַ
יָה  ן ְלתֹוְך ּפִ יתָּ ּנִ ָבר ׁשֶ    .ְוָכל ּדָ

ּלֹ  ה ּבְ ּוִבְלַבד ׁשֶ ִחּלָ ן ְלַכתְּ תֵּ ת, ׁשַ א תִּ   ּבָ
ֲחִזיר.  - ְוִאם ָנַפל    לֹא תַּ

ן ּתֹוֶתֶבת    ,ׁשֵ
ל ָזָהב  ן ׁשֶ    –ׁשֵ

י יר,  ַרּבִ   ַמתִּ
  .  אֹוְסִרים יםֲחָכִמ וַ 
   

ָמָרא             ּגְ

  ּוְצִריָכא, 
ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ יָדּה  :ּדְ ָלא ְמִאיס,  -ּדִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ְמִאיס  ּה ּדִ    .ֵאיָמא לֹא -ֲאָבל ֲחֵביְרּתָ
ַמִעיַנן ּה ּדַ    :ְוִאי ַאׁשְ ּה הּדְ  -ֲחֵביְרּתָ ת ִמיּנָ   א, וּ ּבַ

ּה ּדִ ֲאָבל  ר ִמיּנָ    .לֹא אֵאיָמ  -הּוא ְבֵהָמה ָלאו ּבַ
   .ְצִריָכא

  
ָנא:    ּתָ

ֵצא" ּלא תֵּ ה  :ּוִבְלַבד ׁשֶ ל ְזֵקָנה,  ַיְלּדָ ׁשֶ   ּבְ
ה ּוְזֵקָנה ל ַיְלּדָ ׁשֶ   . "ּבְ

  
ָלָמא  ׁשְ ה"ּבִ ל ַיְלּדָ ׁשֶ ַבח הּוא ָלּה.  - "ְזֵקָנה ּבְ   ׁשֶ

א  ל ְזֵקָנה"ֶאלָּ ׁשֶ ה ּבְ ַנאי הּוא ָלּה!  - "ַיְלּדָ אי? ּגְ   ַאּמַ
  

ָתנָ  יֵדי ּדְ ה" :אַאּיְ ל ַיְלּדָ ׁשֶ   , "ְזֵקָנה ּבְ
ָנא ַנִמי ל ְזֵקָנה" :ּתָ ׁשֶ ה ּבְ   .  "ַיְלּדָ

  
  

  רש"י
  ' מתי

. שקולעת בהן בחוטי שער
   שערה:

   . תלושין:בין משלה
   . כגון של סוס:בין משל בהמה

. לסבכה דתו לא שהן תפורין
   שלפא להו לאחוויי:

. אכבול ופיאה כרית קאי לחצר
דאסרו לעיל למיפק בה לרה''ר 
ואיצטריך לאשמעין דלחצר 
מותר וכבול דסיפא דמתי' לא 
איפלגו בה אמוראי דלכולי 

   א כיפה של צמר:עלמ
. קליעת שער פיאה כרית

תלושה וצוברתה על שערה עם 
   קליעתה שתראה בעלת שער:

. שותת לבלוע במוך שבאזה
   ליחה של צואת האוזן:

   . לתעוג:שבסדלה
. באותו מקום שיבלע בו לדתה

   הדם ולא יטף בגדיה:
. פלפל ארוך ותת אשה פלפל

   בפיה שריחה רע:
גרגיר מלח . כמו גלגל מלח

   לרפואת חולי שיים:
   . מבעוד יום:שתה לתוך פיה

. ותת בלחייה שן תותבת
   ממקום אחר והיא של זהב:

   . לצאת בה:רבי מתיר
. דכיון דמשוה וחכמים אוסרין

משאר השיים דילמא מיחייכי 
עלה ושקלה לה מהתם וממטי 
לה בידה ובגמרא אמרין דשל 
 זהב קט דווקא ל''א שן תותבת

שן של אדם היתה ואהיתירא 
דלעיל קאי ולאו אפלוגתא דרבי 
ורבן והכי קאמר בפלפל ובגלגל 
מלח ושן תותבת שן של זהב רבי 

   מתיר כו':
  

  גמ' 
. וליכא למימר דלא מאיס

דמשלפא ליה משום דמחכו עלה 
   וממטי ליה בידיה:

. ולא מיכר ולא דבת מיה הוא
   מחייכי עלה:

וטי . בחובלבד שלא תצא זקה
שער של ילדה וילדה בשל זקה 
דלבות על שחורות או שחורות 

 על לבות מאיס ואתי למישלף:
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ה"[ ָ ָכבּול ּוְבֵפָאה ָנְכִרית...]  יֹוְצָאה ִאׁשּ   . "ֶלָחֵצר - ּבְ
  

  : ַרבָאַמר 
ים  ָאְסרּו ֲחָכִמים ָלֵצאת ּבֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ָאסּור ָלֵצאת ּבֹו ֶלָחֵצר,  - ּכֹל ׁשֶ

בּול :ץ ִמ חוּ     ,ּכָ
  ּוֵפָאה ָנְכִרית. 

  
ׂשֹון ר ׂשָ י ֲעָנִני ּבַ ֵמיּה  ַרּבִ ְ י יֹוֵסיּדְ ִמׁשּ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ

ַכב    .ּולַהּכֹל ּכְ
  

ַנן    :ּתְ
ַכבּול ּוְבֵפ "   , "ָאה ָנְכִרית ֶלָחֵצרּבְ

ָלָמא ְלַרב  ׁשְ   ִניָחא,  -ּבִ
שׂ  ר ׂשָ י ֲעָנִני ּבַ א ְלַרּבִ ָיא!  -ֹון ֶאלָּ   ַקׁשְ

  
ַמאן ָקָאַמר ֵליּה  ֵמיּה ּדְ ְ ׂשֹון ִמׁשּ ר ׂשָ י ֲעָנִני ּבַ    ?ַרּבִ

ֵמיּה  ְ ר יֹוֵסי, ּדְ ִמׁשּ ָמֵעאל ּבַ י ִיׁשְ   ַרּבִ
ר ָמֵעאל ּבַ י ִיׁשְ א הּוא  -  יֹוֵסי ַרּבִ ּנָ    .ּוָפֵליג ,ּתַ

  
ָנא ָהֵני?    וַרב, ַמאי ׁשְ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ּלֹ ֵדי ׁשֶ ְתגַּ ּכְ ְעָלּה. א ּתִ ה ַעל ּבַ   ּנֶ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ָתּה"" ִנּדָ ָוה ּבְ    – (ויקרא טו, לג) 226"ְוַהּדָ

ּלֹ    :ָאְמרוּ  ְזֵקִנים ָהִראׁשֹוִנים ְכחֹול, ׁשֶ   א תִּ
ְפקֹוס    ,ְולֹא תִּ

ִבְגֵדי ִצְבעֹוִנין.  ט ּבְ ֵ ְתַקׁשּ   ְולֹא תִּ
א  ּבָ י ֲעִקיָבאַעד ׁשֶ ד:  ַרּבִ   ְוִליּמֵ

ה  ן ַאתָּ ְעָלּה, ִאם ּכֵ ּה ַעל ּבַ ּה ְמַגּנָ ְעָלּה ְמָגְרׁשָ    !ְוִנְמָצא ּבַ
א ְלמּוד לֹוַמר ,ֶאּלָ ָתּה" :ַמה תַּ ִנּדָ ָוה ּבְ    ?"ְוַהּדָ

בֹ תָּ ֵהא ַעד ׁשֶ ָתּה תְּ ִנּדָ ִיםּבְ ּמַ    ."א ּבַ
  
    

                                                             

ב ִעם ְטֵמָאה 226 ּכַ ר ִיׁשְ ֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהּזָ ִנּדָ ָוה ּבְ   ְוַהּדָ

  רש"י
. בריש פרקין כל שאסרו חכמים

חוטי צמר ופשתן טוטפת ושאר 
השויים במשה שאסור ללכת 

   בהן לרה''ר:
. ואף על גב אסור לצאת לחצר

דשרי לטלטוליהו דתורת כלי 
ל עליהן כדאמרן הרי הן ככ

הכלים הטלים בחצר מיהו דרך 
מלבוש אסור דמרגלה ליה 

   ופקא ביה לרה''ר:
. שמותר חוץ מכבול ופיאה

לחצר כדתן במתיתין וטעמא 
   מפרש לקמיה:

. כל האסרים לא הכל ככבול
אסרו אלא לרה''ר אבל לחצר 

   מותרים ככבול:
. מדקט הי בשלמא לרב יחא

ושבקיהו לאיך דמיתי 
יסורא ברישא בהדייהו לא

דמתיתין מכלל דכולהו אף 
   לחצר באיסורייהו קיימי:

. התירו לה כדי שלא תתגה
   קצת קישוטים האים:

   . דחשו רבן להכי:כדתיא
. היו דורשין הראשוים בדתה

כמשמעו כדבר המודה 
   ומרחיקה מבעלה:

   . עייה:שלא תכחול
. שרק על פיה ולא תפקוס
דם טיפיו"ן: או{טיפא''ל 

בלע''ז והוא  }(לפרכוס הפים)
   אדום:

   . בטומאתה:תהא בדתה
. לטבול ואע''פ עד שתבא במים

 שעברו ז' שלה ופסק מעייה:
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  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵני ַמ  ָאְסרּו ֲחָכִמים ִמּפְ ל ָמקֹום ׁשֶ    ,ְרִאית ָהַעִיןּכָ
ַחְדֵרי ֲחָדִרים    ָאסּור.  - ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ַנן    :ּתְ

ז"וְ  קלֹא ּבְ ּפָ י ׁשֶ   . "קוּ ּוג ַאף ַעל ּפִ
  ֲעָלה:ְוַתְנָיא 

ָחֵצר" ּה ּבֶ יל ִעּמָ אָרּה ּוְמַטּיֵ ַצּוָ   ! "ּפֹוֵקק ָלּה זּוג ּבְ
  

ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ
ַתְנָיא      :ּדְ

ה"   סה,א ַחּמָ ֶנֶגד ָהָעם.  ֲאָבל ,ׁשֹוְטָחן ּבַ   לֹא ּכְ
י ֶאְלָעָזר ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    ."אֹוְסִרין – ַרּבִ

   
  

  רש"י
כל שאסרו חכמים משום 

. שלא יחשדוהו מראית העין
באיסור כגון שריון וקסדא 
ומגפיים או לא יקשור גמלים 

   זה בזה דמיחזי כאזיל לחיגא:
. שהוא פקוקולא בזוג אע''פ 

ואיו מוליד קול לא תצא בהמה 
בו וטעמא פרישא בפ' במה 
בהמה (לעיל דף ד:) משום 

   דמיחזי כאזיל לחיגא:
. בברייתא דבחצר דליכא ותיא

  מראית העין מותר:
. מי ששרו כליו שוטחן בחמה

   בדרך במי גשמים:
. שלא יאמרו אבל לא כגד העם

כבסן בשבת האי תא סבר 
מראית העין  דמידי דמשום
 מותר בחדרים:
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ָאְזָנּה "וּ  ּבְ   . "ְבמֹוְך ׁשֶ
  

ֵני  ר ְיֶחְזֵקאלּתָ   : ָרִמי ּבַ
ָאְזָנּה " ׁשּור ּבְ ּקָ   . "ְוהּוא ׁשֶ
  
  
ָלּה "וּ  ַסְנּדָ ּבְ    ."ְבמֹוְך ׁשֶ
  

ֵני  ר ְיֶחְזֵקאלּתָ   : ָרִמי ּבַ
ָלּה ְוהּוא ׁשֶ " ַסְנּדָ ׁשּור ָלּה ּבְ   . "ּקָ
  
  
ָתּה "וּ  ִהְתִקיָנה ָלּה ְלִנּדָ    ."ְבמֹוְך ׁשֶ
  

ר ָחָמאָסַבר     :ְלֵמיַמר ָרִמי ּבַ
ין ְיֵריכֹוֶתיָה. וְ  ׁשּוָרה ָלּה ּבֵ ּקְ   הּוא ׁשֶ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ֵאינֹו ָקׁשּור ָלּה,  י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ְמִאיס ָלא ָאְתָיא ְלִאיּתּויֵ  יָון ּדִ   י. ּכֵ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ִיְרְמָיהּבְ אֵמ  ַרּבִ י ַאּבָ   : ַרּבִ

ית ָיד  ָתה ָלּה ּבֵ    ?ַמהוּ  –ָעׂשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר.    מּוּתָ

  
   :ִאיְתַמר ַנִמי

ֲעָיאָאַמר  ר אֹוׁשַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַנְחָמן ּבַ   : ַרּבִ
ית ָיד  ָתה ָלּה ּבֵ ר.  -ָעׂשְ   מּוּתָ

  
  

י יֹוָחָנן א,  227ּה יָנֵפיק ּבְ  ַרּבִ   ְלֵבי ִמְדָרׁשָ
  ַוֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵבָריו. 

  
אי י ַיּנַ הּו ְלַכְרְמִלית ַרּבִ    ,ָנֵפיק ּבְ

ל ּדֹורֹו.    ַוֲחלּוִקין ָעָליו ּכָ
  

ר ְיֶחְזֵקאלְוָהָתֵני    : ָרִמי ּבַ
ָאְזָנּה " ׁשּור ָלּה ּבְ ּקָ   ! "ְוהּוא ׁשֶ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ִמיֲהַדק –ָהא     ,ּדְ
ָל  -ָהא     .א ִמיֲהַדקּדְ

  
  

                                                             
 רשי 227

  רש"י
   . כרב:אוסרין

. למוך שבאותו עשתה לו בית יד
מקום מהו למיסריה דילמא 
שקלה וממטא לה בידים דלא 

   מאיס לאוחזה בבית יד שלה:
. לה בית יד מותר. דלא עשתה 

אמרין לא מאיס אלא אפילו 
   בבית יד מאיס:

רבי יוחן פיק ביה לבי 
היה . במוך שבאזו שמדרשא

זקן והיתה לו צואת האוזן 
   מרובה:

. מפי שלא וחלוקין עליו חבריו
היה קשור באזו והוא יוצא בו 

   לרה''ר:
. דר' יוחן היה הא דמיהדק

תוחב באזו יפה ומהדק ולא 
בעי קשירה ודרמי בר יחזקאל 
בדלא מיהדק ל''א מתלמידי 
רביו הלוי דרבי יוחן קשור 
הוה ובית מדרשו סמוך לביתו 

 וה ולא היתה רה''ר מפסקת:ה
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ִפ " ל ֶמַלחּבְ ל ּוְבַגְלּגַ    ."ְלּפֵ
ל" ְלּפֵ ה,  - "ּפִ   ְלֵריַח ַהּפֶ
ל ֶמַלח" ְלּגַ יֵני – "ּגַ    .ְלדֹוְרׁשִ
  
  
יָה וְ " ּנֹוֶתֶנת ְלתֹוְך ּפִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ."ּכָ
  

ִביָלא   .ַזְנּגְ
  

   ,ִאי ַנִמי
ְרצֹוָנא    .ּדַ

  
  
ן ּתֹוֶתֶבת " ל ָזָהב,  - ׁשֵ ן ׁשֶ   ׁשֵ

י יר :ַרּבִ    ,ַמתִּ
  . "אֹוְסִרין :ֲחָכִמיםוַ 
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
ל ָזָהב א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

ֶסף ל ּכֶ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ  - ֲאָבל ּבְ ר. ּדִ   ל מּוּתָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ֶסף " ל ּכֶ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ -ּבְ ר, ּדִ   ל מּותָּ

ל ָזָהב    - ׁשֶ
י יר :ַרּבִ    ,ַמתִּ

  . "אֹוְסִרין :ֲחָכִמיםוַ 
  
  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י י ֱאִליֶעֶזר ,ַרּבִ ן ֶאְלָעָזר  ,ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הּו ְסִביָרא ְלהוּ  -ְוַרּבִ    :ּכּולְּ

יּה ּדְ  ְנָיא ּבֵ ִמיּגַ י ּדְ ל ִמיּדֵ    .לֹא ָאְתָיא ְלַאֲחֹוֵיי -ּכָ
  

י  ֲאַמַרן - ַרּבִ    .ָהא ּדַ
  

י ֱאִליֶעֶזר     –ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר" ְלָייטֹון ַרּבִ ל ּפַ ּכֹוֶבֶלת ּוִבְצלֹוִחית ׁשֶ   ."ּפֹוֵטר ּבַ
  

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָלל ָאַמר " ן ֶאְלָעָזרּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ָבָכה ּכֹל ׁשֶ  ה ִמן ַהסְּ   יֹוְצָאה ּבֹו,  - הּוא ְלַמטָּ

ָבָכה     ."יֹוְצָאה ּבוֹ  ּה ֵאינָ  -ְלַמְעָלה ִמן ַהסְּ
   

  

  רש"י
. והא תי רמי והוא שקשור כו'

וכי קשור מיהא אפילו לרה''ר 
מותר ואמאי קאמר לבי מדרשו 
ולא קאמר לרשות הרבים 
ומשי דר' יוחן קשור ולא 
מיהדק הקשר ולשון ראשון 

   מיושב מזה:
   . לחולי השיים:לדורשיי

ייייבר"א: {. גיזירו זגבילא
   : }זגוויל
   . קמון:דרצוא
. דחכמים אוסרין אלא לא שו

של זהב שמשוה במראה משאר 
שיים ודילמא מבזו לה ושקלה 

   לה בידה וממטיא:
. שדומה לשאר אבל של כסף

השיים דברי הכל מותר לשון 
רבותי ולי ראה טעמא דשל זהב 
משום דחשיבא ואתי' לאחויי 
לכך אסור אבל של כסף לא 

חוויי חשיבא ולא אתי' לא
וללשון רבותי קשיא לי הא 
דאמר אביי רבי ור''ש בן אלעזר 
כו' ואי טעמא דרבן משום 
דחייכי עלה הוא מאי שא רבי 
דקחשיב ליה רבן מי לאו 
לאחוויי חיישי ויש לתרץ דרבן 
מיסר קאסרי מכל מקום ורבי 
מתיר דקסבר לא חייכו עלה 
ולא שלפא להו ומיהו ה''ל 

שום למיחש דלמא שלפא לה מ
אחוויי אלא לא שלפא משום 

   דאי מחוי לה גותא היא:
. דלא חייש רבי הא דאמרן

   דילמא שלפא:
. ואוקימא דהאי פוטר בכובלת

פוטר מותר לכתחילה הוא 
ואמר טעמא מאן דרכה למיפק 
בכובלת אשה שריחה רע ולא 

   שלפא ומחויא גותה:
. כגון כיפה למטה מן הסבכה

   של צמר:
ישין דילמא . דלא חייוצאה בה

שלפא ומחוויא דמיגלי שערה 
ומגיא בה שהשבכה וי הוא 

 לשער:
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ָנה             ִמׁשְ

יִנית.  ַעל ַהּצִ ֶסַלע ׁשֶ   יֹוְצָאה ּבְ
נֹות ְקַטּנֹות יֹוְצאֹות חּוִטין   :ַהּבָ    ,ּבְ

ָאְזֵניֶהם.  ּבְ ִקיְסִמין ׁשֶ   ַוֲאִפיּלּו ּבְ
   .ְרעּולֹות ַעְרִבּיֹות יֹוְצאֹות

רּופֹות,    ּוָמִדּיֹות ּפְ
  ְוָכל ָאָדם, 
ּבְ  ּדִ א ׁשֶ הֶֹאּלָ   .ֶוהרּו ֲחָכִמים ּבַ

  ַעל ָהֶאֶבן,   ּפֹוֶרֶפת 
   ,ְוַעל ָהֱאגֹוז

ַע,  ְטּבֵ   ְוַעל ַהּמַ
ּלֹ  ִח ּוִבְלַבד ׁשֶ ְפרֹוף ְלַכתְּ ׁשַ א תִּ ה ּבְ תּלָ    .ּבָ

   

ָמָרא             ּגְ

   ?"ִציִנית"ַמאי 
  

ת ַאְרָעא    .ּבַ
  

ָנא ֶסַלע?    ּוַמאי ׁשְ
א ַמֲעִלי לָ  ַאקֹוׁשָ י ּדְ ל ִמיּדֵ א!  - ּה ִאיֵליָמא ּכָ   ֶליֱעַבד ָלּה ַחְסּפָ

ּום ׁשֹוְכָתא  א ִמׁשּ א!  -ֶאלָּ   ֶליֱעַבד ָלּה ַטּסָ
ּום צּוְרָתא  א ִמׁשּ   ֶליֱעַבד ָלּה ּפּוְלָסא!  -ֶאלָּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ּה  ַמע ִמיּנָ הּו ַמֲעִלין ָלּה.   :ׁשְ   ּכּולְּ
   

  

  רש"י
  מתי' 

   . מטבע הוא:סלע
   . מפרש בגמ':ציית

. שמקבות אזיהם הבות קטות
ואין עושין זמים עד שיגדלו 
וותין חוטין או קסמים 
באזיהם שלא יסתמו אזיהם 

   לוי''ה:
. רבותא קאמר דאע''ג ואפילו

או תכשיט וי הוא אורחא דל
בהכי ולא משאוי הוא ויש 
מפרשין חוטין שקולעת בהן 
שערה דאסרין לגדולה בריש 
פרקין התם משום דשכיחא בהו 
טבילה אבל קטות דלא שכיחא 
בהו טבילה שרי ולשון ראשון הגון 
מזה חדא דקטות מי צריכות 
טבילה לטומאת מגע משום 
טהרות ואף דות מי שכיחות בהו 
כדתיא (דה דף לב.) מעשה שהיה 
והטבילוה קודם לאמה ועוד 
מדקתי אפי' בקיסמין איכא 
למישמע דחוטין מי אאזים 
קיימי דאי חוטי הראש לא שייך 

   למיתי אפי' בקסמין:
   . שים ישראליות שבערב:ערביות

. דרך ערביות יוצאות רעולות
להיות מעוטפות ראשן ופיהם 

בלשון  חוץ מן העיים וקרי לה
ערבי רעולות הייו הרעלות 
דכתיב גבי תכשיטי שים בספר 

   ישעיה:
   . שים ישראליות שבמדי:מדיות

. שמעטפות בטלית ותולה פרופות
הרצועה בשפתה האחת כגד 
צוארה ובשפתה השית כורכת 
אבן או אגוז וקושרת הרצועה 

   בכרך ואין הטלית ופל מעליה:
. כמו קרסים דמתרגמין פורפת

רפין כל המחבר בגד לחבירו פו
   קרי פריפה:

ובלבד שלא תפרוף לכתחלה 
. ובגמ' פריך והאמרת בשבת

   רישא פורפת:
  

  גמ' 
. מכה שהיא תחת פרסת בת ארעא

  הרגל וקושר בה סלע לרפואה:
. שהיא קשה ומגיה על דאקושא

   המכה מקוצים ויתדות דרכים:
. ליחלוחית היוצא מן שוכתא

רודי"ל: {הכסף ובלע''ז רוי''ל 
חלודה (מדובר כאן בחמצון 

ויפה למכה שוכתא כמו  }הכסף)
דשתך טפי דאלו מציאות (ב''מ דף 
כו.) ומשתכין כחשת דתעית (דף 

   ח.):
. דכספא טיבעא למה ליעבד טסא

לי אלא משום צורתא דטיבעא 
   מעליא למכה ולאו שוכתא:

. עגול של עץ ויצור ליעבד פולסא
   עליו:

י' דקט . ממתאמר אביי ש''מ
   סלע:

. ולהכי כולהו בהדדי מעלו לה
קט סלע דאיתהו לכולהו 

 אקושא ושוכתא וצורתא:
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חּוִטין" נֹות יֹוְצאֹות ּבְ    ."ַהּבָ
  

מּוֵאלּדִ  ֲאבּוהַּ  ֵביק  ׁשְ חּוִטין,  ְלהוּ לֹא ׁשָ   ִלְבָנֵתיּה ְדָנְפִקי ּבְ
י ֲהָדֵדי,  ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ   ְולֹא ׁשָ
יֹוֵמי ִניָסן ִרי.  ,ְוָעֵביד ְלהּו ִמְקָואֹות ּבְ ׁשְ יֹוֵמי ּתִ ֵצי ּבְ   ּוַמּפְ

  
חּוִטין" ֵביק ְלהּו יֹוְצאֹות ּבְ    ".לֹא ׁשָ
  

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
חּוִטיןַה " נֹות יֹוְצאֹות ּבְ   ! "ּבָ
  

ֲאבּוהַּ  ָנֵתיּה ּדַ מּוֵאל ּדִ  ּבְ   ִצְבעֹוִנין ָהוּו. ּדְ ׁשְ
  
  
י ֲהָדֵדי" ּבֵ ְנָיאן ּגַ ֵביק ְלהּו ּגָ    ".לֹא ׁשָ
  

יע ֵליּה ְלַרב הּוָנא    ,ֵליָמא ְמַסּיַ
  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

זֹו    סה,ב לֹות זֹו ּבָ ים ַהְמסּולָּ סּולֹות ^ָנׁשִ הּפְ    .ִלְכהּוּנָ
  

י ֵהיִכי  :לֹא, ָסַבר   .לֹא ֵליְלָפן ּגּוָפא נּוְכָרָאהּדְ ּכִ
  
  
יֹוֵמי ִניָסן"   ".ְוָעֵביד ְלהּו ִמְקֶוה ּבְ
  

יע ֵליּה ְלַרב    ,ְמַסּיַ
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ַמַעְרָבא ָרת הָסֲהָדא ַרּבָ  - ִמְטָרא ּבְ    .ּפְ
ּלֹ  :ָסַבר   ִלין. א ִיְרּבּו ַהּנֹוְטִפין ַעל ַהּזֹוֲח ׁשֶ

  
מּוֵאל. ּדִ ּוְפִליָגא    ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
יֵפיּה ִמיְבַרְך.    ַנֲהָרא ִמּכֵ

  
יֵדיּה  יֵדיּה ַאּדִ   !ּוְפִליָגא ּדִ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
זֹוֲחִלין ִים ְמַטֲהִרין ּבְ ְלַבד.  ,ֵאין ַהּמַ ִרי ּבִ ׁשְ יֹוֵמי ּתִ ָרת ּבְ א ּפְ   ֶאלָּ

  
  

  רש"י
. מפרש לקמן לא שביק להו לבתיה כו'

   טעמא דכולהו:
. לישן זו אצל זו בעודן גיאן גבי הדדי

   בתולות:
. של מים מכוסין או מקואות ביומי יסן

סמוך להר וממשיך לתוכן מי ההר 
   ובלות שם:וט

. שטובלות בפרת ומפי ומפצי ביומי תשרי
הטיט שלא יהא חציצה ותות המפץ תחת 

   רגליהן:
   . וחייש למישלף ואחוויי:דצבעוין

. מתחככות משום תאות המסוללות
  תשמיש:

. לכהן גדול דלא הויא פסולות לכהוה
בתולה שלימה דאע''ג דכהן גדול ביומיה לא 

ב ליה לאו אורח הוה הואיל ודרך זות חשי
   ארעא:

. ויתאוו לשכב עם דלא לילפן גופא וכראה
   איש:

   . בארץ ישראל:מטרא במערבא
. פרת מעיד בדבר שהוא סהדא רבה פרת

יורד מארץ ישראל לבבל וגדל ממי הגשמים 
ויודעין בי בבל שירדו גשמים בהרי ארץ 
ישראל ושמחים על אחיהם ואבוה דשמואל 

פרת גדל ומימיו  מי כרב סבירא ליה דאמר
   מתברכין ע''י גשמים:

. הייו גשמים על וסבר שמא ירבו וטפים
הזוחלין הובעין ותן במסכת מקואות (פ''ה 
מ''ה) הזוחלין כמעיין והוטפין כמקוה 
ושיו בת''כ אך מעין ובור מקוה מים יכול 
מילא על כתפו ועשה מקוה בתחילה יהא 

ים אף טהור ת''ל מעיין מה מעיין בידי שמ
מקוה בידי שמים אי מה מעיין מטהר 
בזוחלין אף מקוה מטהר בזוחלין ת''ל אך 
מעיין המעיין מטהר בזוחלין ומקוה מטהר 
באשבורן ומהו אשבורן דקוו וקיימי לאפוקי 
שאם הטביל בו כלים דרך זחילתו כשהן 
משכין ויורדים למקוה לא עלתה להם 
טבילה דבור ומקוה כתיב דקוו וקיימי אבל 
ובעין מטהרין כמו שהן זוחלין ומושכין 
מגבוה למוך כדרך כל ההרות הלכך ביומי 
יסן שההרות גדילים ממי הגשמים של ימי 
החורף ומהפשרת השלגים חייש שמא ירבו 
הוטפין על הזוחלין שיתוספו בהר מן 
הגשמים על הזוחלים החיים ובטלו הזוחלין 

ן החיים בוטפים ואין תורת מעיין עליה
לטהר בזוחלין אלא באשבורן ועביד להו 
מקוואות דקוו וקיימי ואי קבלתי מרביו 
הלוי משום דספק זיבות יהו וזבה טעוה 
מים חיים ואי אפשר להעמיד שמועתו 
משום דאמרין חומר בזב מבזבה שהזב 
טעון מים חיים וזבה איה טעוה מים חיים 
וחזרתי ובדקתי לפרשה וכן ראה בעיי כמו 
שפירשתי ורובא דעלמא מפרשים וטפין 
כשאובין ולאו מילתא היא דתן הוטפין 

   כמקוה: דהוו להו שאובין ל''ג:
. משפתו וממקורו ומסלעו מכיפיה מיברך

סלע מתרגמין כיפה מכיפיה מיברך ולא 
   ממי הגשמים:

   . דשמואל אשמואל:ופליגא דידיה אדידיה
. אין מטהרין אין המים מטהרין בזוחלין

אדם וכלים הטובלין בהן דרך זחילה וצריך 
   להמשיכן למקוה ולטבול במקוה:

. שחדלו הגשמים אלא פרת ביומי תשרי
ורבו הזוחלין עליהם ויש תורת מעיין על 
הרות המושכין אלמא סבירא ליה שגדילין 
ממי הגשמים ואי שמעתי בבכורות מטהרין 
בזוחלין שהוטפין שבתוכן מטהרין בריבוי 

ויתבטלו הוטפין בהן להיות זב  הזוחלין
 וזבה טובלין בהן בשביל הזוחלין:
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        סה, בסה, בסה, בסה, ב .50
ַע,  ֶבןּפֹוֶרֶפת ַעל ָהֶא " ְטּבֵ   ְוַעל ָהֱאגֹוז ְוַעל ַהּמַ

ּלֹ  ׁשַ ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ּבְ ִחּלָ ְפרֹוף ְלַכתְּ תא תִּ    ."ּבָ
  

א    !"ּפֹוֶרֶפת" :ְוָהָאְמַרּתְ ֵריׁשָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַע "ֵסיָפא ֲאָתאן לְ    . "ַמְטּבֵ

  
  

ֵעי  ֵייּבָ   : ַאּבַ
ֲעִרים ְוִתְפרֹוף ַעל ָהֱאגוֹ  תַּ ה ַמהּו ׁשֶ ָ ׁשַ ז ְלהִאׁשּ ת? ֹוִציא ִלְבָנּה ָקָטן ּבְ   ּבָ

  
ֲאַמר ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ְדֵליָקה ַמֲעִריִמין :ּתִ   , 228ּבִ
ֲאַמר ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ ְדֵליָקה ֵאין ַמֲעִריִמין :ּתִ   . 229ּבִ

  
ְדֵליָקה" ֲאַמר ַמֲעִריִמין ּבִ ֵעי ְלַמאן ּדַ יּבָ    ".ּתִ

ֵרית ֵליּה  -ָהָתם הּוא  ִאי לֹא ׁשָ   ּבּוֵיי, ָאֵתי ְלכַ  ,ּדְ
ֵרית ֵליּה לֹא ָאֵתי ְלַאּפֹוֵקי -ֲאָבל ָהָכא     .ִאי לֹא ׁשָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָאַמר ְדֵליָקה: "ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ   , "ֵאין ַמֲעִריִמין ּבִ
ָכְך,  - ָהָתם ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ   ּדֶ

ָכךְ  -ֲאָבל ָהָכא  ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ ֵמי ,ֵאין ּדֶ יר ּדָ ּפִ   .ֵאיָמא ׁשַ
  

יקוּ     .ּתֵ
   

  

                                                             
 לפי גירסת הב"ח 228
 לפי גירסת הב"ח 229

  רש"י
. והא אמרת רישא פורפת

וההיא ודאי לכתחלה קאמר 
בשבת דאי מבעוד יום 
ולאשמועין דיוצאה בו בשבת 

   הא תא רישא מדיות פרופות:
   . דקתי לא תפרוף:סיפא

. דלאו בר טלטול אתאן למטבע
וי הוא אבל אבן שהקצה לכך רא

   לטלטול:
   . לאוכלו:להוציא לבה הקטן
. פלוגתא בכל תיבעי למאן דאמר

כתבי הקדש (לקמן דף קכ.) 
לובש כל מה שיכול ללבוש דברי 
רבי מאיר ואפילו עשרה חלוקים 
זה על זה רבי יוסי אומר שמוה 
עשר כלים כדרך שהוא לובש 

   בחול:
. כגון מוכרי דרך הוצאה בכך

כסות מוציאין אותו דרך 
   לבוש:מ
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        סו, אסו, אסו, אסו, א    ––––סה, ב סה, ב סה, ב סה, ב  .51
ָנה             ִמׁשְ

ּלֹו,  ַקב ׁשֶ ַע יֹוֵצא ּבְ יטֵּ   ַהּקִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .ַרּבִ

י יֹוֵסיוְ    סו,א    אֹוֵסר. ַרּבִ
ִתיִתין  ית ִקיּבּול ּכְ   ָטֵמא.  -ְוִאם ֵיׁש לֹו ּבֵ

ּלֹו    ְטֵמִאין ִמְדָרס,   - ָסמֹוכֹות ׁשֶ
ׁשַ  ֶהן ּבְ תְויֹוְצִאין ּבָ    ,ּבָ

ֲעָזָרהִנְכָנִס וְ  ֶהן ּבָ    .ין ּבָ
ּלֹו  א ְוָסמֹוכֹות ׁשֶ סֵּ   ְטֵמִאין ִמְדָרס,    - ּכִ

ֶה  ׁשַ  ןְוֵאין יֹוְצִאין ּבָ ת, ּבְ   ּבָ
ֲעָזָרה.  ֶהן ּבָ   ְוֵאין ִנְכָנִסין ּבָ

   ,ְטהֹוִרין  –לֹוְקַטִמין 
ֶהן    .ְוֵאין יֹוְצִאין ּבָ

   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
  ַנן? ֵהיִכי ּתְ 

  
  ָאַמר ֵליּה: 
   .ָלא ָיַדֲעָנא

  
   ?ִהיְלְכָתא ַמאי

  
  ָאַמר ֵליּה: 
  .ָלא ָיַדֲעָנא

  
   :ִאיְתַמר

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ַע  יטֵּ    .""ֵאין ַהּקִ

  
   :ַרב הּוָנאְוֵכן ָאַמר 

ַע" יטֵּ   . "ֵאין ַהּקִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
מּוֵאלהֹוִאיל ְוָאַמר  ַע" :ׁשְ יטֵּ    ,"ֵאין ַהּקִ

ַע": ַרב הּוָנאַמר ְוָא  יטֵּ    ,"ֵאין ַהּקִ
ַע" :ֲאַנן ַנִמי ִניְתֵני יטֵּ   . "ֵאין ַהּקִ

  
יָראַמְתִקיף ָלּה  ר ׁשִ   : ָרָבא ּבַ

ַמְתֵני ֵליּה  ִמיַע ְלהּו ָהא ּדְ ר ָרָבאלֹא ׁשְ ר ַרבלְ  ַרב ָחָנן ּבַ יא ּבַ יּה  ִחּיָ ֵבי  ,ַרבּדְ ַקּמֵ ִקיּטֹוָנא ּדְ   : ַרבּבְ
יטֵּ " ּלֹו, ֵאין ַהּקִ ַקב ׁשֶ   ַע יֹוֵצא ּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   , ַרּבִ
י יֹוֵסיוְ  יר ַרּבִ   . "ַמתִּ

  : ַרבּוַמֲחֵוי ֵליּה 
   !ִאיּפֹוךְ 

  
ר ִיְצָחקָאַמר    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ְוִסיָמָנא: "סמ"ך סמ"ך". 
  

יּה.  מּוֵאל, ֲהַדר ּבֵ   ְוַאף ׁשְ

  רש"י
  מתי' 

   . שקטעה רגלו:הקיטע
. דמעל דידיה יוצא בקב שלו

  הוא:
. דלאו תכשיט ור' יוסי אוסר

הוא: ואם יש לו בית קבול 
כתיתין שחקק בו כדי קיבול 
כתיתין של בגדים רכין ומוכין 

   להיח ראש שוקו עליהן:
. מקבל טומאת מגע אבל טמא

אם אין לו אלא בית קבול ראש 
ואיו מיח שם כתיתין שוקו 

לאו בית קבול לטומאה והוה 
ליה כפשוטי כלי עץ ודומיא 
דשק בעין שקבול שלו עשוי 
לטלטל על ידו מה שותין 
לתוכו אבל שוקו איו מיטלטל 

   ע''ג הכלי:
. סמוכות של קיטע סמוכות שלו

יש קיטע בשתי רגליו מהלך על 
שוקיו ועל ארכובותיו ועושה 

   קיו:סמוכות של עור לשו
. אם זב הוא דהא טמאין מדרס

לסמיכת גופו עביד ומדרס הזב 
  עושה אב הטומאה:

. דתכשיט ויוצאין בהן בשבת
   דידיה הוא:

. דאע''ג דתן וכסין בהן לעזרה
(ברכות דף ד.) לא יכס אדם 
להר הבית במעלו הי לאו מעל 

   יהו דלאו בראש רגלו הן:
. יש קיטע שיבשו וכווצו כסא
שוקיו ואפי' על ארכובותיו גידי 

איו יכול לילך ועושין כמין 
כסא מוך ויושב עליו וכשהוא 
מהלך סמך על ידיו בספסלים 
קטים ועוקר גופו מן הארץ 
ודחף לפיו וחוזר וח על 
אחוריו והכסא קשור לו 

   מאוחריו:
. של אותו קיטע עושה סמוכות

לה סמוכות של עור או של עץ 
יו התלויין לראשי שוקיו או רגל

וכשהוא שען על ידיו ועוקר 
עצמו שען גם על רגליו קצת: 
ואין יוצאין בהן בשבת רבותיו 
אומרים מפי שאים צריכין לו 
כל כך ולא הירא לי טעמא 
ואיכא למימר דאיידי דתלו ולא 

   מחי אארעא זימין דמשתלפי:
. דמעל ואין כסין בהן בעזרה

   יהו:
. טלמשק''א לוקטמין

עשין  }טלימשי"א: ַמֵּסכה{
   לשחוק להבעית תיוקות:

. מלקבל טומאה דאיו טהורים
   לא כלי תשמיש ולא תכשיט:

  
  גמ' 

. הקיטע יוצא ורבי היכי תן
יוסי אוסר או אין הקיטע יוצא 

   ורבי יוסי מתיר: בר שירא:
. חדר קטן של בית קיטוא

   המדרש:
. ר' יוסי אוסר שתי סמך סמך

סמך סמך זו  תיבות שיש בהן
 אצל זו:
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ְתַנן    :ּדִ
ּלֹו," ֵאינֹו ׁשֶ ל ׁשֶ ַסְנּדָ    ָחְלָצה ּבְ

ל ֵעץ,  ל ׁשֶ ַסְנּדָ   ּבְ
מֹ  ל ׂשְ ָיִמין אֹו ׁשֶ ָרה -אל ּבְ ׁשֵ   . (יבמות קא.) "ֲחִליָצה ּכְ

א ּנָ    ?ְוָאְמִריַנן: ַמאן ּתַ
מּוֵאלָאַמר  י ֵמִאיר ִהיא, ׁשְ   : ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ּלֹו, " ַקב ׁשֶ ַע יֹוֵצא ּבְ יטֵּ   ַהּקִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   , ַרּבִ

י יֹוֵסי    ."אֹוֵסר ַרּבִ
  

יּה, ְוַא    ף ַרב הּוָנא ֲהַדר ּבֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

יִדין " ל ַסּיָ ל ׁשֶ    ,ָטֵמא ִמְדָרס   -ַסְנּדָ
ה חֹוֶלֶצת ּבֹו,  ָ   ְוִאׁשּ

ׁשַ  ןְויֹוְצִאי ת, ּבֹו ּבְ   ּבָ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ

  ."ְולֹא הֹודּו לוֹ 
   :230ַנןְוָהְת 

  ! ח) (עדויות ב, "הֹודּו לוֹ "
  : ַרב הּוָנאָאַמר 
י ֵמִאיר,  ?"הֹודּו לוֹ "ַמאן    ַרּבִ

י יֹוֵסי.  ?"לֹא הֹודּו לוֹ "ּוַמאן    ַרּבִ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ן נּוִרי. ? "לֹא הֹודּו לוֹ "ַמאן  י יֹוָחָנן ּבֶ   ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ׁש " פֹוֶפֶרת ַהּקַ ׁש ּוׁשְ    ,231"ַמֲחֶצֶלת ַהּקַ
י ֲעִקיָבא א,  ַרּבִ   ְמַטּמֵ

ן נּוִריוְ  י יֹוָחָנן ּבֶ   . (כלים יז, יז) "ְמַטֵהר ַרּבִ
  
  

   :ָאַמר ָמר
יִדין " ל ַסּיָ ל ׁשֶ   . "ָטֵמא ִמְדָרס -ַסְנּדָ

  ָהא ָלאו ְלִהיּלּוָכא ָעְבִדי! 
  

אָאַמר  ר ַרב עּוּלָ   : ַרב ַאָחא ּבַ
יַע ְלֵביתֹו.   ּגִ ּמַ יל ּבֹו ַעד ׁשֶ יד ְמַטּיֵ ּיָ ן ַהּסַ ּכֵ   ׁשֶ

   
  

                                                             
 גירסת הגהות הגר"א 230

ל וֶ ּכַ "הגהות הגר"א, רש"י. גירסת וילא:  231 ל ָקִניםֵרת ׁשֶ פֹוֶפֶרת ׁשֶ  "ַקׁש ּוׁשְ

  רש"י
. סדל של או של שמאל בימין

שמאל על בימין וחלצה 
דחליצה בימין הוא דגמר רגל 

   רגל ממצורע:
. דסדל של עץ חשיב מאן תא

   עלו:
. מוכרי סיד סדל של סיידין

וכשמתעסקין בו ועלין אותו 
ושל עץ הוא מפי שהסיד שורף 
את העור: ואמר רב הוא 

  גרסי':
. דאמר הודו לו ר' מאיר מאן

   הקיטע יוצא בקב שלו:
. דלאו ור' יוחן בן ורי מטהר

אורחא לעשות מקש אלא 
מקים ומעל מי לאו אורחיה 
מעץ אלא מעור זה לשון רבותי 
ולי ראה סדל של סיידין של 
קש הוא ור' יוחן בן ורי מטהר 
בכלי קש דלאו עץ יהו ור' 
עקיבא כעץ חשיב להו דקשין 

   ן:ה
   . זבות השבלים:קש
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        בבבב- - - - סו, אסו, אסו, אסו, א .52
ית ִקיבּ " ִתיִתין ְוִאם ֵיׁש לֹו ּבֵ   . "ָטֵמא –ּול ּכְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
   .טּוְמַאת ֵמת - "ָטֵמא"

  .ְוֵאין ָטֵמא ִמְדָרס
  

  ָאַמר:  ָרָבא
  ַאף ָטֵמא ִמְדָרס. 

  
  : ָרָבאָאַמר 

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ְתַנן    :ּדִ

ל ָקָטן "   . (ביצה כג:) "ִמְדָרס הֵמָא ְט  -ֲעָגָלה ׁשֶ
  
ֵייוְ     :ָאַמר ַאּבַ

ֵויּה, ָס  -ָהָתם    ֵמיְך ִעילָּ
ֵויּה  -ָהָכא     .ָלא ָסֵמיְך ִעילָּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ְזֵקִנים " ל ׁשֶ לּום -ַמּקֵ   ."ָטהֹור ִמּכְ
  
   :ָרָבאוְ 

   .ְלַתרּוֵצי סּוְגָיא ֲעִביָדא^ -ָהָתם   סו,ב 
ֲעִביָדא, ְו  -ָהָכא  ֵויּה הּוא ּדַ    .ָסֵמיְך ֲעֵליּה ִלְסמֹוְך ִעילָּ

   
  

  רש"י
. דלא מסתמיך ואין טמא מדרס

עליה הא דקט טומאת מת ה''ה 
לכל טומאת מגע אלא משום 
דאמר אין טמא מדרס שהוא 
אב הטומאה קט מי טומאת 
מת והכי קאמר עשה אב 
הטומאה ע''י מת דכלי עץ שיש 
לו בית קבול הוא ומקבל כל 
טומאת מגע ואהל ועל ידי כל 

אות הוא עשה ראשון ועל הטומ
ידי מת שהוא אבי אבות 
הטומאה עשה אב הטומאה 
ואין עשה אב הטומאה ע''י 
מדרס דקסבר לאו לסמיכה 
עבידי אלא לתכשיט ואומרים 

.  לו עמוד ועשה מלאכתו:
עגלה של קטן. לצחק בה 

   ולטלטלו עליה:
. הואיל ופעמים טמאה מדרס

שיושב עליה והאי מי זימין 
   ך עליה:דמסתמי

. לא מדרס ולא טהור מכלום
שאר טומאה לא מטמא מדרס 
משום דלאו לסמיכה עביד שעל 
רגלו מהלך ואע''ג דמיסתמיך 
עליה לפרקים ושאר טומאה מי 
לא דפשוטי כלי עץ הוא אלמא 
אע''ג דזימין דמסתמיך עליה 
הואיל ועיקר עשייתה איה לכך 
איה טמאה מדרס ואין לומר 

יהא טהור משום דפשוט הוא 
ממדרס דלא הוזכרה טהרת 
פשוטי כלי עץ אלא לטומאת 
מגע ואהל דטעמא משום 
דאיתקש לשק הוא וגבי מת 

  ושרצים הויא היקישא:
. לתקן פסיעותיו לתרוצי סוגיא

ולזקוף קומה מפי שרגליו 
ושוקיו רותתות ולא לסמיכת כל 

 גופו:
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        סו, בסו, בסו, בסו, ב .53
ֶהן ָלֲעָזָרה" ת, ְוֵאין ִנְכָנִסין ּבָ ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ   . "ְטֵמִאין ִמְדָרס, ְוֵאין יֹוְצִאין ּבָ
  

יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ י יֹוָחָנןּדְ ּתָ   : ַרּבִ
ֶהן ַלֲעָזָרה"   . "ִנְכָנִסין ּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה חֹוֶלֶצת ּבוֹ " :ֲאִני ׁשֹוֶנה ָ   ?! "ִנְכָנִסין" :ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ  ,"ִאׁשּ
ֵני ֶהן ַלֲעָזָרה" :ּתְ   . "ֵאין ִנְכָנִסין ּבָ

  
  

  רש"י
. אי שוה אשה חולצת בהן

 אלמא על קריא ביה:
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        סו, בסו, בסו, בסו, ב .54
   .ין"לֹוְקַטִמין ְטהֹוִר "
  

  ? "לֹוְקַטִמין"ַמאי 
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ָפא.  ַאּכְ   ֲחָמָרא ּדְ

  
א ּפָ ר ּפַ   ָאַמר:  ָרָבא ּבַ

יֵרי.    ְקׁשִ
  

ר ַרב הּוָנא   ָאַמר:  ָרָבא ּבַ
ָרֵמי    .ּפְ

   
  

  ש"יר
. חמור הישא חמרא דאכפא

בכתפיים הליצים עושין אותו 
וראה כמי שרוכב עליו 
ובמקומו קרא ארדפיס''א 

ארדיפיצי"א: חיקוי, {
: קישורי:  }תחפושת, מרכוף

אישקצי''ש: קביים אשקצ''ש 
(מדובר כאן בקביים שהן 
כלוסאות גבוהים, והאדם 
מהדק אותם לרגליו והולך 

בהם  במקום טיט, או משתמש
כדי להתשא למעלה ולראות 

במילון  3מרחוק (משמעות מס' 
שושן). ראה גם תוספות -אבן

שמהלכין בהם  דה''מ קישורי)
במקום טיט וקשיא לי הי 
דטהורין מטומאת מגע דפשוטי 
כלי עץ יהו אבל מן המדרס 

   למה טהורין:
טלימשי"א: {. טלמוסא פרמי

הקשרת על הפרצוף  }ַמֵּסכה
 ם קטים:להבעית הבי
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        סו, בסו, בסו, בסו, ב .55
ָנה             ִמׁשְ

ְק  ִנים יֹוְצִאין ּבִ ִרים, ַהּבָ   ׁשָ
ז    ,ּוִגיןּוְבֵני ְמָלִכים ּבְ

  ְוָכל ָאָדם, 
הֹוֶוה רּו ֲחָכִמים ּבַ ּבְ ּדִ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

   

ָמָרא             ּגְ

ִרים"ַמאי    ? "ְקׁשָ
  

א ָמִריָאַמר  רּוךְ ָאַמר  ַאּדָ ר ּבָ י ּבַ ָאַמר  ַרב ַנְחָמן ּבַ   : ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ר ָאִביןַרב ַאׁשִ
ּוֵרי ּפ    ּוָאה. ִקׁשּ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

  ָאְמָרה ִלי ֵאם: 
ָלָתא    מֹוְקִמי,  -ּתְ

ה  ָ   ַמּסּו,  -ֲחִמׁשּ
ְבָעה  ִפים ַמֲעִלי.  -ׁשִ   ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ

  
ר ַיֲעקבָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ

א ְוִסיֲהָרא,  ְמׁשָ ָלא ֲחִזי ֵליּה ׁשִ   ְוהּוא ּדְ
  א ֲחִזי ִמיְטָרא, ְוָל 

א, ְוַקל ִניְגֵרי.  ְרְנגֹוְלּתָ ְרְזָלא, ְוַקל ּתַ ִמיַע ֵליּה קֹול ּבַ   ְוָלא ׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִביָרא.    ְנַפל ּפּוָתא ּבְ

  
ִנים נֹות ַנִמי!  ,ַמאי ִאיְרָיא ּבָ   ֲאִפיּלּו ּבָ

  

ים דֹוִלים  ,ַמאי ִאיְרָיא ְקַטּנִ   ַנִמי! ֲאִפיּלּו ּגְ
  

א ַמאי  ִרים"ֶאלָּ    ?"ְקׁשָ
  

י ָהא  ר הּוָנאָאַמר ּדְ ּכִ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָאִבין ּבַ   : ַרב ָחָמא ּבַ
ְעּגּוִעין ַעל ָאִביו ׁש ּגַ ּיֵ ן ׁשֶ מאלֹו.  ,ּבֵ ׂשְ ר לֹו ּבִ ל ָיִמין ְוקֹוׁשֵ ְנָעל ׁשֶ   נֹוֵטל ְרצּוָעה ִמּמִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ין :יְך ְוִסיָמנִ  ִפילִּ   .ּתְ

א –ְוִחיּלּוָפא  ְנּתָ   .ַסּכַ
  
  

  רש"י
  מתי' 

   . מפרש בגמרא:בקשרים
. אישקליט''ש בזגין

אישקיליטי"ש: פעמוים {
(בסוגייתו הפעמוים הם לוי, 

של  }כמו במעיל הכהן הגדול)
   זהב לוי:

  
  גמ' 

   . כך שמו:אדא מרי
פואה {. גרצ''א קשרי פואה

(עשב, שמשורשו מפיקים צבע 
קושרים בקשרים  }אדום)

לרפואה ולא  ותולין בצואר
   ידעתי לאיזה חולי:

. מעמידין החולי שלא מוקמי
   . ה'. קשרים: יגדל:

   . מתרפאין:מסו
   . פסיעות:גרי

. פל רפואת פל פותא בבירא
הפואה בבור דאין אדם זהר 

   בכל אלו:
. לרב יהודה מאי איריא בים

פריך אי קישורין דמתי' 
לרפואת חולי יהו מאי איריא 

   בים:
ברמור"ש: {. ברמור''ט יןגעגוע

חשק, געגועים (מלה במלה: 
מגעגע עליו ואיו  }געיות אהבה)

יכול ליפרד ממו ורפואה זו לא 
שייכא בקבות שאין האב 
מחבבן כל כך מתחילתן שיהיו 

   מגעגעין עליו:
. שיד ימיו קושרתו תפילין

   לשמאלו זהו סימן לגירסא:
 . שמגעגע יותר מדאי:סכתא
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        סו, ב סו, ב סו, ב סו, ב  .56
ר הּוָנאָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָאִבין ּבַ   : ַרב ָחָמא ּבַ

ָתא  ּבְ ׁשַ יּבּוֵרי ּבְ ָסא ַאּטִ ֵמי -ְסחּוֵפי ּכָ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ
  

ר הּוָנאְוָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָאִבין ּבַ   : ַרב ָחָמא ּבַ
ר ָלסּוְך ׁשֶ מוּ  ׁשַ ּתָ ת. ֶמן ּוֶמַלח ּבְ   ּבָ

  
י ָהא  י  ַרב הּוָנאּדְ ּכִ י  ַרב, וְ ַרבִמּבֵ יאִמּבֵ י ִחּיָ יא, וְ ַרּבִ י ִחּיָ י  ַרּבִ יִמּבֵ   , ַרּבִ

י ָהוּו ִמיַבְסִמי  ַכְרַעְייהּו,  -ּכִ ָייָתא ּדְ יַדְייהּו ְוַגּוָ ָייָתא ּדִ ְייֵפי ְלהּו ְלַגּוַ ָחא ּוִמיְלָתא, ְוׁשָ   ַמְייִתי ִמׁשְ
ָחא  ִציל ָהא ִמיׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ָלִניָתא" - ְוָאְמֵרי: "ּכִ ר ּפְ ְפָלְנָיא ּבַ    .ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ

א,  ,ְוִאי לֹא ַמּיָ ֵרי ֵליּה ּבְ א ְוׁשָ ַדּנָ יָעא ּדְ   ַמְייִתי ׁשִ
יָעא ֵליִציל ַהאי ׁשִ י ֵהיִכי ּדְ ָלִני -  ַוֲאַמר: "ּכִ ר ּפְ ְפָלְנָיא ּבַ   ָתא". ֵליִציל ַחְמֵריּה ּדִ

  
ר הּוָנאְוָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָאִבין ּבַ   : ַרב ָחָמא ּבַ

ק ּבְ  ר ְלַחּנֵ ת. מּוּתָ ּבָ ַ   ׁשּ
  

ר הּוָנאְוָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָאִבין ּבַ   : ַרב ָחָמא ּבַ
ָתא ּבְ ׁשַ ֵמי - ְלפּוֵפי ְינּוָקא ּבְ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

  
א ּפָ ִנים,  ַמְתֵני ַרב ּפַ   ּבָ
ן. ַמְת  ַרב ְזִביד   ֵני ּבֵ

  
ִנים" א ַמְתֵני ּבָ ּפָ   , "ַרב ּפַ

ר הּוָנא.  וּ ְוַתְרַוְייהּו ַמְתֵני ָלה ָאִבין ּבַ   ּבְ
  
ן"   , "ַרב ְזִביד ַמְתֵני ּבֵ

ר הּוָנא,  ָאִבין ּבַ ְייָתא ַמְתֵני ּבְ   ַקּמָ
ר ָחָנה.  ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ   ְוַהאי ַמְתֵני ָלּה ּבְ

ר ָחָנהָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ָתא ְלפ ּבְ ׁשַ ֵמי -ּוֵפי ְינּוָקא ּבְ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

   
  

  רש"י
. כוס שיש בו הבל כסאסחופי 

כגון שעירו ממו מים חמין 
וכופהו על הטיבור למי שחש 
במעיו ואוחז הכוס את הבשר 
ומושך אליו את המעיים 

   ומושיבן במקומן:
   . בכפות ידיו ורגליו:לסוך

. שהיה בא דרב הוא מבי רב
מבי רב שהוא רבו וכן רב מבי ר' 

   חייא ור' חייא מבי רבי:
משקין  . שכורין שהיומבסמי

את התלמידים ואלו מפי 
שחשובין הן היו עושין להן דבר 

   להפג את יין:
. תוכי ידיהם לגוייתא דידייהו

דהייו כף: דצייל שהולך ועשה 
   צלול כל שעה מחום הבשר:

   . מגופת החבית:שיעא דדא
   . מחמת המים:דציל האי שיעא

. מי שפרקה חוליא של ליחק
ופלת בגרוו מפרקת צוארו ו

תולין אותו בראשו שיהא צוארו 
   פשט ודומה לחיקה:

. לכורכו בבגדים וקושרו לפופי
בחגורה רחבה ומתיישבין פרקי 
אבריו שהן רכין ושמטין בחבלי 
הלידה וקורין אמלטויי''ר 

  בלע''ז: }מיילולי"ר: לחתל{
  מתי 
. שתי שמועות דאיירי בים

בקטים היה שוה בשם רבי 
יה דרב (אבא) בר הוא משמ

   חמא בר גוריא:
. חדא שמעתא דאיירי בקטן בן

   מתי בשמיה:
   . געגועין ולפופי:תרוייהו
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        סז, אסז, אסז, אסז, א    ––––סו, ב סו, ב סו, ב סו, ב  .57
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

  ָאְמָרה ִלי ֵאם: 
ל ִמְנָייֵני  ִא  -ּכָ ָמא ּדְ ׁשְ   יָמא, ּבִ

ָמאָלא.  -ְוָכל ִקיְטֵרי  ׂשְ   ּבִ
  

ֵייְוָאַמר     :ַאּבַ
  ָאְמָרה ִלי ֵאם: 

י  ְרׁשִ ִמּפַ ל ִמְנָייֵני ּדְ ְר  - ּכָ ְדִמּפַ י, ּכִ   ׁשִ
י  ְרׁשִ ִעין ְוַחד ִזיְמֵני -ּוְדָלא ִמּפַ    .ַאְרּבְ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּשַ יוֹ " קּוָמה ּבְ ֶאֶבן תְּ ת, ְצִאין ּבְ   ּבָ

ּום  י ֵמִאירִמׁשּ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ
קּוָמה.  ַקל ֶאֶבן תְּ ִמׁשְ   ַאף ּבְ

יָלה,  ִהּפִ   ְולֹא ׁשֶ
יל,  ּפִ א תַּ ּמָ א ׁשֶ   ֶאּלָ

ָרה,    ְולֹא ֶשִעיּבְ
יל ר ְוַתּפִ ְתַעּבֵ א תִּ ּמָ א ׁשֶ   . "ֶאּלָ

  
ָלְמָיאָאַמר  ר ׁשְ ֵמיּה  ַרב ֵייָמר ּבַ ְ ֵייּדְ ִמׁשּ   : ַאּבַ

ון ְוִאיְתַקל.  ּוַ ִאיּכַ   ְוהּוא ּדְ
  

ֵעי  ֵייּבָ   : ַאּבַ
ָקל  ָקל ּדְ ִמׁשְ    ?ַמאי –ִמׁשְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ֵייְוָאַמר     :ַאּבַ
  ָאְמָרה ִלי ֵאם: 

ת יֹוָמ  א ּבַ ּתָ וָרא,  -א ְלִאׁשְ קֹול זּוָזא ִחיּוָ   ִליׁשְ
  ְוֵליִזיל ִלְמָלְחָתא, ְוִליְתקֹול ַמְתַקֵליּה ִמיְלָחא, 

ְרָקא.  ִניָרא ּבַ אר ּבְ ֵבי ַצּוָ ֲחָלָלא ּדְ יֵריּה ּבַ   ּוְלַצּיְ
ָדֵרי ִמיֵדי, ַא ֵליתּוב  - ְוִאי לֹא  ְמָלא ּדְ ָמָנא ּגַ ָרִכים, ְוִכי ָחֵזי ׁשּוְמׁשְ ת ּדְ ָרׁשַ   ּפָ

ַאָבָרא, ִלי ֵמיּה ּבְ א, ְוִליְסּתְ ְנָחׁשָ גֹוְבָתא ּדִ ְדֵייּה ּבְ ַקֵליּה ְוִליׁשַ   ׁשְ
ְנֵקי, ּוְלַבְרזֹוֵליּה, ְוִליְדֵריּה,  ּה ְוִליֶחְתֵמי ּפַ ין ּגּוׁשְ יּתִ ׁשִ   ּבְ

   .ְוֵליָמא ֵליּה: "ְטעּוָנְך ֲעַלי ּוְטעּוַנאי ֲעָלְך"
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָנאַרב הוּ ּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
יּה ְוִדיְלָמא ִאיִניׁש  ֵחיּה ְוִאיָפֵסק ּבֵ ּכַ    !ַאׁשְ

א ֵליָמא ֵליּה: "ְטעּוַנאי ּוְטעּוָנְך ֲעָלְך".    ֶאלָּ
  

א, ְוֵליִזיל ְלַנֲהָרא,  - ְוִאי לֹא  קֹול ּכֹוָזא ֲחַדּתָ   ִליׁשְ
א ְלאוֹ  :ְוֵליָמא ֵליּה  ַמּיָ ִאיְקַלע ִלי". "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, אֹוְזָפן ּכֹוָזא ּדְ   ְרָחא ּדְ

ְדָיין ַלֲאחֹוֵריּה,  יּה, ּוְלׁשַ ב ִזיְמֵני ַעל ֵריׁשֵ   ְוִליֲהַדר ׁשַ
יֹוֵמיּה ֲאָתא ּוְביֹוֵמיּה ֲאַזל".  :ְוֵליָמא ֵליּה  ִאיְקַלע ִלי ּבְ אֹוְרָחא ּדְ יַהְבּתְ ִלי, ּדְ א ּדִ קֹול ַמּיָ   "ַנֲהָרא ַנֲהָרא, ׁשְ

  
    :  ַרב הּוָנאָאַמר 

א   סז,א יְלּתָ א ּתִ ּתָ    :ְלִאׁשְ
יְקֵלי,  ְבָעה ּדִ ִ ְבָעה ִסיְלֵוי ִמׁשּ   ַלְייִתי ׁשִ

  רש"י
. כל לחישות ומפי כל מייי

שכופלין אותן יש ג' פעמים ויש 
   יותר קרי להו מייי:

   . פלוי בן פלוית:בשמא דאמא
. כל לחשים שמפורש דמיפרשי

מיין כמה פעמים שיאמרו 
   אותו:ויכפלו 

. כופלין אותו כפי כדמפרשי
מייו ודלא מיפרשי בהם סתם 

   כפילתן ארבעין וחד זימין:
. אבן שושאות אבן תקומה

אותה שים עוברות שלא יפילו 
וקורין לה קוטא''א 

קוטיי"א: מעמיד (ִמְתָקן, {
 }שבעזרתו מחזיקים מעמד)

   בלע''ז:
. שום דבר ששקלוהו במשקל
   כגדה:

. ולא תאמר שלא ולא שהפילה
התירו לצאת בה אלא לאשה 
שעלולה להפיל עוברה שהפילה 

   כבר עובר אחר:
. שידוע לה שהיא ולא שעיברה

   מעוברת:
. שמצא והוא דאיכוין ותקל

החפץ מאליו למשקל האבן ולא 
שחיסרו ממו או הוסיפו עליו 

   לכווו:
   . שאחזתו בכל יום:בת יומא

   . צרוף וחדש:זוזא חיוורא
. למקום שריפת המים תאלמלח

שעושין גרים על שפת הים 
להמשיך מים לבריכות רחבות 
העשויות לכך וכשתמלאו סותם 
החריצין והשמש שורף את המים 

   שמלוחין הן ועשה מלח:
. תחת גרוו בחללא דבי צוארו

כגד מפתחי חלוקו לשון רביו 
   הלוי:

ִיר (כמין עין {. ליצא ירא ברקא
ו השתי אריגה, שב-במתקן

   של שער: }עובר)
. מקום ששי פרשת דרכים

   דרכים מתפרשים:
   . מלה גדולה:שומשמא גמלא

   . שטוען כלום:דדרי מידי
   . לשומשמא:לישקליה

. כמין קה של בגובתא דחשא
   חשת:

. יסתום פיה ולסתמייה באברא
   בעופרת:
. חותמות ולאו דוקא גושפקי

שיתין קט ולאו דוקא חותמות 
צורה אלא סתימות הרבה זו של 

על זו שעוה על העופרת ושוב זפת 
   ושוב טיט:
. יעעו:. ולידריה. וליברזוליה

   . לשומשמא:ולימא ליה ישאו:
. מה שהיית ושא טעוך עלי

   אשאו:
   . החולי שלי:וטעואי

. אייש אשכחיה ואיפסיק ביה
חולי כזה שזה עושה וכי אמר 
 ליה טעוך עלי זהו חולי של

   חברו:
   . כלי חרס קטן חדש:כוזא חדתא

   . הלוי:אוזפן
. וליהדריה ז' זימי ארישיה

  יקיפו סביבות ראשו:
. שחפת שלישית לאשתא תילתא

   שבאה מג' ימים לג' ימים:
 . עבים קטים:סילוי
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ּוֵרי,  ׁשּ ְבָעה ּכִ ִ ְבָעה ִציֵבי ִמׁשּ   ְוׁשִ
ׁשּוֵרי,  ְבָעה ּגְ ִ ְבָעה ִסיֵכי ִמׁשּ   ְוׁשִ

ְבָעה ּתַ  ִ ְבָעה ְקִטיֵמי ִמׁשּ   ּנּוֵרי, ְוׁשִ
ְבָעה ִסְנֵרי,  ִ ְבָעה ַעְפֵרי ִמׁשּ   ְוׁשִ

ְבָעה ַאְרּבֵ ְב ְוׁשִ  ִ   י, ָעה ּכּוְפֵרי ִמׁשּ
מֹוֵני,  ְבָעה ּבּוֵני ּכַ   ְוׁשִ

א ָסָבא,  ַכְלּבָ יְקָנא ּדְ יֵני ִמּדִ ְבָעה ּבִ   ְוׁשִ
ֵביּוְלַצ  ֲחָלָלא ּדְ יִריְנהּו ּבַ ְרָקא ּיְ ִניָרא ּבַ אָרא ּבְ    .ַצּוָ

   
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

א ְצִמיְרָתא ּתָ    :ְלִאׁשְ
ינָ  ַקל ַסּכִ ְרָקאִליׁשְ יּה ִניָרא ּבַ ָינא, ְוִליְקַטר ּבֵ א ַווְרּדִ ִאיּכָ ְרְזָלא, ְוֵליַזל ְלֵהיָכא ּדְ א ּפַ    .א ְדכּולָּ

א  א, ְוֵליָמא -יֹוָמא ַקּמָ יּה ּפּוְרּתָ ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו :ִליֲחרֹוק ּבֵ   , (שמות ג, ב) וגו' 232""ַוּיֵ
א -ִלְמָחר  יּה ּפּוְרּתָ ה ָאֻסָרה ָנא ְוֶאְרֶאהאֶמר מֹ"ַוּיֹ :ְוֵליָמא ,ִליֲחרֹוק ּבֵ   , (שמות ג, ג) 233"ׁשֶ
א -ִלְמָחר  יּה ּפּוְרּתָ י ָסר ִלְראֹות :ְוֵליָמא ,ִליֲחרֹוק ּבֵ ְרא ה' כִּ   . (שמות ג, ד)וגו'  234""ַוּיַ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ    :ַרב ַאׁשִ

ְקַרב ֲהלֹום"ַוּיְֹוֵליָמא:    ! וגו' (שמות ג, ה) 235"אֶמר ַאל תִּ
  

א א  ,ֶאלָּ ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו :ֵליָמא –ְליֹוָמא ַקּמָ האֶמר מֹ"ַוּיֹוגו'   (שמות ג, ב) ""ַוּיֵ   , וגו' )ג(שמות ג,  "ׁשֶ
ְרא :ֵליָמא - ְוִלְמָחר  י ָסר ִלְראֹות" "ַוּיַ   , )ד(שמות ג,  כִּ

ְקַרב ֲהלֹם"ַוּיֹּוְלָמָחר:    . ג, ה)(שמות  "אֶמר ה' ַאל תִּ
  

ַסק ֵליּה     ,ְוִכי ּפָ
יּה ְוִלְפְסֵקי ֶנהּה ִליַתּתֵ ֶנה!  !, ְוֵליָמא ָהִכי: "ַהּסְ   ַהּסְ

יּה ֲעָלךְ  ִכיְנּתֵ רּוְך הּוא ׁשְ דֹוׁש ּבָ ִרי ַהּקָ ל ִאיָלֵני ַאׁשְ ְגִביַהתְּ ִמּכָ ּום ּדִ    ,ָלאו ִמׁשּ
ֵרי קּוְד  ל ִאיָלֵני ַאׁשְ ָמְייַכּתְ ִמּכָ ּום ּדְ א ִמׁשּ יּה ֲעָלְך. ֶאלָּ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ׁשְ א ּבְ   ׁשָ

א  ּתָ ֲחִמיֵתיּה ֶאׁשְ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ַוֲעִריַקת ִמן ָקָדמֹוִהי, לַ ְוִכי ֵהיִכי ּדַ   ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ
א  ּתָ ֲחִמיֵניּה ֶאׁשְ ן ּתַ לוֹ ְפ לִ ּכֵ ר ּפְ   .  "ִנית ְוִתיֲערֹוק ִמן ָקָדמֹוִהילֹוִני ּבַ

  
   :ֵליָמא ָהִכי -ְלִסיְמָטא 

ְרָלאי, ַוֲאַמְרָלאי, "ּבָ  ְסָייה, ׁשַ ס, ּכַ ְזָייה, ַמס, ַמְסָייא, ּכַ   ז, ּבַ
חּו ֵמַאְרָעא  לַּ ּתַ ין ַמְלָאֵכי ְדִאיׁשְ ִאיִבין ,ְסדֹוםּדִ ִאלֵּ ִחיָנא ּכְ ָאה ׁשְ    .ּוְלַאּסָ

ִמיךְ  ּמֹון, ּכַ ְזָבִזיְך, ַמְסָמִסיְך, ּכַ ִזיְך, ּבַ ָזְך, ּבָ    .ּבַ
יךְ  ָרה ְוָלא ַרְבָיא,  ,ֵעיִניְך ּבִ ָלא ּפָ ה ּדְ ָקלּוט ּוְכִפְרּדָ ְך, ַזְרִעיְך ּכְ יְך, ַאְתִריְך ּבָ   ֵעיְנָך ּבִ

ְפֶרּה ְולֹא ּתִ  ְך לֹא ּתִ גּוֵפיּה ּכָ ה ּבְ לֹוִנית". ְפ ּדִ ְרּבֶ ר ּפְ   לֹוִני ּבַ
  

   :ֵליָמא ָהִכי -ְלִכיָפה 
ֵמיּה יֹוַכב  ה לֹא ׁשְ    ."חֹוִלין ַמְכאֹוִבין"ֶחֶרב ְשלּוָפה ְוֶקַלע ְנטּוׁשָ

  
יָדא     :ֵליָמא ָהִכי -ְלׁשִ

בּור ּוְמׁשּוַמת ָפֵקיק ָהֵוית, ִליָטא ּתַ ָפֵקיק, ּדְ    ,"ָהֵוית ּדְ
ר ִטיט ר ָטֵמא ,ּבַ ז ְמִריַגז ְוִאיְסְטַמאי".  ,ּבַ ְמּגַ ׁשַ ר ִטיָנא, ּכְ   ּבַ

  
יָדא  אּדְ ְלׁשִ ּסֵ ית ַהּכִ    :ֵליָמא ָהִכי - ּבֵ

ְרַקֵפי ּדַ  א', "ַאּקַ ְנּדָ יִריָקא ּפַ ר ׁשִ יָדאי 'ּבַ ְחּתּון ְלׁשִ ּכַ גּוְרָייָתא ַאׁשְ   ֲאִרי ְוַאאּוִסי ּדְ
יּה  ֲחָמָרא ֲחַטְרּתֵ לֹוָעא ּדַ ָכְרֵתי ַחְבֵטיּה, ּבְ ָרא ּדְ ֵמיׁשְ   ."ּבְ

                                                             
ָרא ַמְלַאְך  232 ל ה'ַוּיֵ ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאּכָ ֵאׁש ְוַהסְּ ֶנה ּבֵֹער ּבָ ה ַהסְּ ְרא ְוִהּנֵ ֶנה ַוּיַ ת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהסְּ ַלּבַ  ֵאָליו ּבְ
ה ַמּדּוַע לֹא ִיְבַע  233 דֹל ַהּזֶ ְרֶאה ַהּגָ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהּמַ ה ָאֻסָרה ּנָ ֶנהַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ  ר ַהסְּ
ְרא  234 ִני ה'ַוּיַ ה ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ה מֹׁשֶ ֶנה ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּתֹוְך ַהסְּ י ָסר ִלְראֹות ַוּיִ  ּכִ
ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא 235 ר ַאתָּ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ּכִ ְקַרב ֲהלֹם ׁשַ  ַוּיֹאֶמר ַאל תִּ

  רש"י
   . קסמים:ושבעה ציבי

   . קורות:כשורי
. יתידות קייבל''ש ושבעה סיכי

   לע''ז:ב }קיבילי"ש: יתדות{
   . גשרים:משבעה גשורי

. צור הדלת חור ז' סירי
האסקופה שציר הדלת סובב 

   בו:
   . זפת שזופתין הספיות:כופרי
   . ספיות:ארבי

. גרעיי כמון ושבעה בוי כמוי
ל''א בוי כמון גרסי' מלא 

   אגרוף:
ושבעה ביי מדיקא דכלבא 

. שבעה ימי מזקן כלב סבא
   זקן:

ולי . חאשתא צמירתא
   שמחממת וקודחת את הגוף:

   . סה:וורדיי
. אישקרי''ר ליחרוק

 }איקריי"ר: לחרוץ (חריץ){
כמו דמיבלע חירקייהו דאלו 
טריפות (חולין דף מ:): ויאמר 
משה משום סיפיה מדוע לא 

   יבער הסה:
. שיסור החולי: אל תקרב כי סר

הלום שלא יקרב זה החולי 
   אליו:

 . סמוךליתתיה ולפסקיה
לקרקע ליתתיה ישפיל: דמייכת 

   שאתה שפילה:
   . שראית האש:דחמיתא אשתא

קלו"ג: {. שחין קרו''ג לסימטא
   בלע''ז: }מורסה

. בזבזיה מסמסייה כסכסייה
שמות המלאכים על שם 
שקורעים וממסמסים 
   ומכסכסים אותו בז לשון בזעא:

. כך הוא הלחש מארעא דסדום
   ולא מסדום באו:

משמעות אלא  . אין לובזך בזיך
כך הוא הלחש: עייך ביך 

   מראיך ביך שלא תאדים יותר:
   . שלא תרחיב:אתריך ביך

. שקלט זרעו בשרירי כקלוט
   בטו שלא יוליד:

אפולי"ש: {. אופול''ש לכיפה
בועות (תפיחות בעור, מלאות 

אבעבועות כך לשון  }וזלים)
רבי יצחק ברבי מחם ''ע ולשון 

   פהו שד:רבותי לכיפה למי שכו
   . לחש בעלמא הוא:לימא הכי

. לחש הוית דפקיק דפקיק הוית
   הוא:

. מקולל ליט תבר ומשומת
ושבר ומשומת יהא שד זה 

   ששמו בר טיט בר טיא:
. אם הזיק לשידא דבית הכסא

   לימא לחש זה:
. בראש הארי אקרקפי דארי

   זכר:
. ובחוטם ואאוסי דגורייתא

   לביאה קבה:
שריקאי  אשכחתא לשידאי בר

   . כך שמו:פדאי
. במישרא דכרתי חבטיה

   בערוגת כרשין הפלתיו:
. בלחי בלועא דחמרא חטרתיה

 החמור הלקיתיו:
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        סז, אסז, אסז, אסז, א .58
ָז "וּ     ."ִגיןְבֵני ְמָלִכים ּבְ
  

א?  ּנָ   ַמאן ּתַ
  

ֲעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
ְמע י ׁשִ   ָאַמר: ּדְ ֹון ִהיא, ַרּבִ

ֵני ְמָלִכים ֵהם.  ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ   ּכָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ְכסּותֹו,  ָאִריג ּבִ    .לְבֵרי ַהּכִֹד וְ ּבְ

   
  
  
  

  רש"י
. דקתי וכל אדם מאן תא

   ואפילו עי שבישראל:
. בפרק שמוה רבי שמעון

   שרצים:
. הלכך לעי מי בי מלכים

חזיא ולא גותא דידיה 
 דליתחזיא כיוהרא ושליף אי
מי דמגו דחידוש הוא שליף 

   ומחוי:
. דלא שליף ליה באריג בכסותו

 ומחוי:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        סז, אסז, אסז, אסז, א .59
ָנה             ִמׁשְ

ֵביַצת ַהַחְרּגֹול  :יֹוְצִאין    ,ּבְ
ן ׁשּוָעל    ,ּוְבׁשֵ

לּוב  ּום ְרפּוָאה,  - ּוְבַמְסֵמר ִמן ַהּצָ   ִמׁשּ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

חֹול,  ֲחָכִמיםוַ    אֹוְסִרין ַאף ּבַ
ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ּום ּדַ   .ִמׁשּ

  

ָמָרא             ּגְ

ֵביַצת ַהַחְרּגֹול" יֲחָלא -  "יֹוְצִאין ּבְ ָעְבִדי ְלׁשִ    .ּדְ
ן" ל  ּוְבׁשֵ יְנָתא - "ׁשּוָעלׁשֶ ָעְבִדי ְלׁשִ    :ּדְ

יא  ָנֵיים -ְדַחּיָ    .ְלַמאן ּדְ
ִמיָתא  ָלא נָ  -ּדְ    .ֵייםְלַמאן ּדְ

לּוב" א - "ּוְבַמְסֵמר ִמן ַהּצָ ָעְבִדי ְלִזְרּפָ    .ּדְ
   

  
ּום ְרפּוָאה, "   ִמׁשּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . "ַרּבִ
  

ֵיי ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ּום ְרפּוָאה  ׁש ּבֹו ִמׁשּ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי -ּכָ ּום ּדַ   .ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
ּום ְרפּוָאה ֵאין בּ  :ָהא ְרֵכי ָהֱאמֹוִר  -ֹו ִמׁשּ ּום ּדַ    ?!יֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

   :ְוָהַתְנָיא
ירֹוָתיו" יר ּפֵ ִ ׁשּ ּמַ ֲאָבִנים -  ִאיָלן ׁשֶ ִסיְקָרא ְוטֹוֲענֹו ּבָ   . "סֹוְקרֹו ּבְ

ָלָמא  ׁשְ ֲאָבִנים"ּבִ ִליְכחֹוׁש ֵחיֵליּה.  - "טֹוֲענֹו ּבָ י ֵהיִכי ּדְ   כִּ
א  ִס "ֶאלָּ   ?ַמאי ְרפּוָאה ָקָעֵביד - "יְקָראסֹוְקרֹו ּבְ

  
עּו ֲעֵליּה ַרֲחֵמי.  י ְוִליּבָ ִליַחְזֵייּה ִאיָנׁשֵ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

ְדַתְנָיא    :ּכִ

ים,  -  (ויקרא יג, מה) 236ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא"""   ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו ָלַרּבִ
ים ְיַבְקׁשּו ָעָליו ַרֲחִמים   . "ְוַרּבִ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ִדיְקָלא ֵליַנן ּכּוְבֵסי ּבְ ַמאן ּתָ    ?ּכְ
א ּנָ י ַהאי ּתַ    .ּכִ

  
  
  

                                                             
ָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְק  236 ָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ׂשָ ַגע ּבְ ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ  ָראְוַהּצָ

  רש"י
  מתי' 

. יחוש הוא וכתיב דרכי האמורי
ובחוקותיהם לא תלכו (ויקרא 

   יח):
  

  גמ' 
. לכאב האוזן ותולין לשיחלא

באזו: לשיתא יש שעשאו כדי 
   שיישן ויש כדי שלא יישן:

   . של שן שועל חי:דחייא
פח מכה דכל פרזלא  .לזירפא

   זריף והאי מסי לזירפא:
. שראית שיש בו משום רפואה

רפואתו כגון שתיית כוס 
ותחבושת מכה ופרכין הא אין 
בו כו' כגון לחש שאין יכר 
שיהא מרפא יש בו משום דרכי 

   האמורי בתמיה:
. שעל ידי שהוא דליכחוש חיליה

   שמן וכחו רב פירותיו ושרין:
ולסימא עבדי  .דליחזיוה אישי

   ליה לאודעי דמשיר פירותיו:
. הוא עצמו אומר טמא טמא

   טמא רחקו מעלי:
. אשכול תמרים וסימן כובסי

 הוא שמשיר פירותיו:
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        בבבב- - - - סז, אסז, אסז, אסז, א .60
א ּבְ  ּנָ ֵני ּתַ יּה  "ֶפֶרק ֱאמֹוָרֵאי"ּתָ ר ָאִביןּדְ ַקּמֵ יא ּבַ י ִחּיָ   . ַרּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי,  ּום ּדַ הּו ִמׁשּ הּו ִאית ּבְ   ּכּולְּ

ׁש לוֹ "ְלַבר ֵמָהֵני:  ּיֵ ְגרֹונֹו ִמי ׁשֶ יַח ֵליּה ַעל ָקְדֳקדוֹ  - ֶעֶצם ּבִ ין ּוַמּנִ    ,ֵמִביא ֵמאֹותֹו ַהּמִ
ַלע ָנֵחית ַחד ַחד" :ְוֵליָמא ָהִכי ַלע, ּבָ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי -"ַחד ַחד ָנֵחית ּבָ ּום ּדַ    .ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ִר  :ֵליָמא ָהִכי -  ְלִאְדָרא" תְּ א ּכַ ַחט, ִנְנַעְלתָּ ּמַ א ּכַ ָייא"ִנְנַעְצתָּ ָייא ׁשָ   .  ""יס, ׁשָ
  
  

ִכי :ָהאֹוֵמר"  סז,ב  י ּובּוׁשְ ּכִ י, ְוָסנּוק ָלא ַאׁשְ ּדִ ד ּגַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  - ""ּגַ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ד" ֵאינֹו ֶאּלָ   "ּגַ
ֱאַמר:  ּנֶ ְלָחןָהעֹ "ׁשֶ ד ׁשֻ    .עיהו סה, יא)(יש 237"ְרִכים ַלּגַ

  

מֹו  ׁשְ ָמּה ְוִהיא ּבִ ׁשְ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  - הּוא ּבִ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
י" ּנֵ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -  !"ּדֹונּו ּדַ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ן" ֶאּלָ   ֵאין "ּדָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִעים בְּ ׁשֶ ּבָ ׁשְ ַמת ׁשֹ"ַהּנִ ן"ַאׁשְ   . (עמוס ח, יד) 238ְמרֹון ְוָאְמרּו ֵחי ֱאלֶֹהיָך ּדָ
  "ְצַרח",  :ָלעֹוֵרב  ָהאֹוֵמר 

ִריִקי ְוַהֲחִזיִרי ִלי ְזָנֵביְך ְלטֹוָבה"  :ּוְלעֹוְרָבָתא ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -"ׁשְ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ָרא עְֹרִבית  :ָהאֹוֵמר ּקָ ְרְנגֹול ֶזה ׁשֶ ַחטּו תַּ    ,ׁשֲ

ְבִרית וְ  ְרָאה ּגַ ּקָ ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -תַּ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ה ְואֹוִתיר תֶּ ה ְואֹוִתיר, ֶאׁשְ תֶּ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -ֶאׁשְ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ְפֵני ָה  ח ּבִ ּכֹוֶתל, ְוַהטָּ יִצים ּבַ ַעת ּבֵ ּום ּדַ  -ֶאְפרֹוִחים ַהְמַבּקַ   ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי. ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ִגיוְ  ְפֵני ַהּמֵ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -ֶאְפרֹוִחים ס ּבִ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ֶדת    ,ַהְמַרּקֶ
ּלֹ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְבִעים ְוֶאָחד ֶאְפרֹוִחים, ּבִ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -א ָימּותּו ְוַהּמֹוָנה ׁשִ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ח,  ֶדת ַלּכּותָּ   ַהְמַרּקֶ
ֶקת ְוַהְמ  תֶּ ים, ָל ׁשַ   ֲעָדׁשִ

וַחת  ִריִסין ַל ְוַהְמַצּוַ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  - ּגְ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ל ְמֵהָרה  ֵ ׁשּ ְתּבַ תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְפֵני ְקֵדיָרָתּה ּבִ ֶנת ּבִ תֶּ ׁשְ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -ַהּמַ ּום ּדַ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ְבֵרי  ל ּתּות ְוׁשִ ל ְמֵהָרה, ֲאָבל נֹוְתִנים ִקיָסם ׁשֶ ֵ ׁשּ ְתּבַ תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵדיָרה ּבִ ּקְ   ְזכּוִכית ּבַ
ְבֵרי ְזכּוִכית ֲחָכִמיםוַ  ׁשִ    ,אֹוְסִרין ּבְ

ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ   ."ִמּפְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִאיר ְוַתְדִליק.  ןנֹוְתִני" תָּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ל ֶמַלח ְלתֹוְך ַהּנֵ   ּבּול ׁשֶ
ין ְוַתְדִליקַחְרִסית תַּ ִטיט וְ  ןנֹוְתִניוְ  ְמתִּ תַּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ   . "ַחת ַהּנֵ
  

  : ַרב זּוְטָראָאַמר 
י ַנְפָטא  ָחא ּוְמַגלֵּ ִמׁשְ ָרָגא ּדְ ִמיְכִסי ׁשְ ּום  -ַהאי ַמאן ּדְ ל ּתַ 'ָקָעַבר ִמׁשּ ִחיתּבַ   '.ׁשְ

        
ַנן"ַח  י ְלפּום ַרּבָ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי.  -  ְמָרא ְוַחּיֵ ּום ּדַ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

י ֲעִקיָבאה ּבְ ַמֲעׂשֶ  ה ִלְבנוֹ  ַרּבִ תֶּ ה ִמׁשְ ָעׂשָ ֵהִביא ,ׁשֶ ל ּכֹוס ְוכֹוס ׁשֶ    ,ְוַעל ּכָ
ְלִמיֵדהֹון" ַנן ּוְלפּום תַּ י ְוַחְמָרא ְלפּום ַרּבָ ַנן, ַחּיֵ י ְלפּום ַרּבָ             ....ָאַמר: "ַחְמָרא ְוַחּיֵ

        
  הדרן עלך במה אשההדרן עלך במה אשההדרן עלך במה אשההדרן עלך במה אשה

    
                                                             

ם עְֹזֵבי  237 ְלָחן ְוַהְמַמְלִאים ַלְמִני ִמְמָסךְ  ה'ְוַאתֶּ ד ׁשֻ י ַהעְֹרִכים ַלּגַ ֵכִחים ֶאת ַהר ָקְדׁשִ ְ  ַהׁשּ
בָּ  238 ׁשְ ַבע ְוָנְפלּו ְולֹא ָיקּומּו עֹודַהּנִ ֵאר ׁשָ ֶרְך ּבְ ן ְוֵחי ּדֶ ַמת ׁשְֹמרֹון ְוָאְמרּו ֵחי ֱאלֶֹהיָך ּדָ ַאׁשְ   ִעים ּבְ

  רש"י
. בפרק אחד ששוי בפרק אמוראי

בתוספתא דמסכת שבת בהלכות 
   דרכי האמורי:

   . רבי חייא לתא:א''ל
. כל השויות שם כולהו אית בהו

לומר באחד מהן אין בו אל תטעה 
משום דרכי האמורי אלא בכולן 
אתה שוה יש בו לבר מהי ב' אלו 
שאפרש לך: מי שיש לו עצם וכו' 
ולחש דעצתה כמחט אלו ב' לבדם 

   אין בהם:
   . לחש הוא:חד חד חית

. עצם של דג שישב לאדם לאדרא
   בושט:

  . לחש הוא רד רד:שייא שייא
   . התמזל מזלי:האומר גד גדי

   . עיף אל תהי:וסוק לא
   . יום ולילה:אשכי ובושכי

. וכן יש בו משום דרכי האמורי
בכולן עד סוף פירקא גרסין הרי 

   זה מדרכי האמורי וה''ג בתוספ':
. הוא הוא בשמה והיא בשמו

ואשתו מחליפין שמותיהן זה בזה 
   בלילה משום יחוש:

   . התחזקו חביותי:דוי די
א ע''ז ממש . איו חק האמורי אלדן

וחייב משום קורא בשם עבודת 
   גלולים:

. כשהוא קורא האומר לעורב צרח
אומר לו כן מפי שהוא מבשר 

   בשורות ולוחש לו לחש זה:
. איחר יותר משאר שקרא ערבית

   חביריו ול'' שקרא כעורב:
. כתרגול כמו קרא שקראה גברית

  גברא (יומא דף כ:): 
כדי שתהא ברכה  .אשתה ואותיר

   ויה בייו:מצ
. ואית המבקעת ביצים בכותל

דגרסי ביצים מקבעת לאחר שיצאו 
האפרוחים מחזרת הקליפות במקל 
וקובעתן בכותל לפיהם וזהו לחש 

   שלא ימותו:
. כשעושה כותח המרקדת לכותח

מרקדת. לפיו והוא יחוש 
   שיתחזק:

. כשותת המשתקת לעדשים
בקדרה משתקת את כל העומדים 

   ולגריסין מצווחת: כדי שיתבשלו
. ה''ג אבל ותין קיסם של תות

וחזק הוא  }תותים- עץ{מוריי''ר 
כחומץ ומועיל לבשל ואין זה 

   לחש:
ה''ג אבל אסרו חכמים בשברי 

. אע''פ שמשום דרכי זכוכית
האמורי אין בו אסרו חכמים מפי 

   הסכה שלא יבלע:
. מלא אגרוף מלח בול של מלח

ן זה בשביל שתאיר ותדליק שאי
יחוש אלא מסייע ממש שהמלח 
צולל את השמן וימשך אחר 

   הפתילה:
. מצין את השמן טיט וחרסית

   ואיו דולק מהר:
. שעושה לו דמכסי שרגא דמשחא

   כיסוי למעלה ממהר לידלק:
. כשמגלין אותו האור הולך פט

   ומשך אליו ומבעיר:
. כשמוזגין וותין כוס חמרא וחיי

 מא:אומר כן לברכה בעל


