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ָנה              ִמׁשְ

דֹול ָאְמרּו  ָלל ּגָ ת: ּבְ ּכְ ּבָ   ׁשַ
  

ת,  ּבָ ר ׁשַ ֹוֵכַח ִעיּקַ ל ַהׁשּ   ּכָ
ה  תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ    –ְוָעׂשָ

את ַאַחתֵא  א ַחטָּ יב ֶאּלָ    .ינֹו ַחּיָ
  

ת ּבָ ר ׁשַ    ,ַהּיֹוֵדַע ִעיּקַ
ה  תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ    –ְוָעׂשָ

ת.  ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ
  

ת,  ּבָ הּוא ׁשַ   ַהּיֹוֵדַע ׁשֶ
ה  תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ    –ְוָעׂשָ

יב   סח,א ל   ַחּיָ    .ַאב ְמָלאָכה ּוְמָלאָכה^ַעל ּכָ
  

ה ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחת ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ    – ָהעֹוׂשֶ
את ַאַחת א ַחטָּ יב ֶאּלָ   .  ֵאינֹו ַחּיָ

   

ָמָרא              ּגְ

דֹול"ָנא ַמאי ַטְעָמא ּתָ  ָלל ּגָ   ? "ּכְ
  

ָקָבֵעי ְלִמיְתֵני ּום ּדְ ָלל ַאֵחר" :ִאיֵליָמא ִמׁשּ דֹול"ָנא ּתָ  (שבת עה,ב) "עֹוד ּכְ ָלל ּגָ   . "ּכְ
ִביִעית ַנִמי  י ׁשְ ָקָבֵעי ְלִמיְתֵניְוַגּבֵ ּום ּדְ ָלל ַאֵחר" :ִמׁשּ ָלל ָגדֹול"ָנא ּתָ  ב) ,(שביעית ז "עֹוד ּכְ   . "ּכְ

ָקָתֵני ר, ּדְ י ַמֲעׂשֵ ּבֵ ָלל ַאֵחר" :ְוָהא ּגַ ֵני א), (מעשרות א "ּכְ דֹול"!  :ְולֹא ּתָ ָלל ּגָ   "כְּ
  

י ָאַמר  ר ָאִביןַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ
הּו ָאבֹות ְוּתֹוָלדֹות ּתָ  ִאית ּבְ ִביִעית ּדְ ת ּוׁשְ ּבָ דֹול"" :ָנאׁשַ   , ּגָ

ּה ָאבֹות ְותֹוָלדֹות ֵלית ּבָ ר ּדְ דֹול". לֹא ּתָ  - ַמֲעׂשֵ ָלל ּגָ   ָנא "כְּ
  

ָתֵניַב ּולְ  ָרא, ּדְ דֹול" :ר ַקּפָ ָלל ּגָ ר,  "ּכְ ַמֲעׂשֵ   ּבְ
א?ַמאי ָאבֹות ּוַמאי ּתֹוָלד    !ֹות ִאיכָּ

  
א ָלאו    ,ֶאּלָ

   :ַהְיינּו ַטְעָמא
ִביִעית,  ל ׁשְ ֶ ת, יֹוֵתר ִמׁשּ ּבָ ל ׁשַ דֹול עֹוְנשֹו ׁשֶ   ּגָ

ת ּדְ  ּבָ ר,  -ִאיּלּו ׁשַ ְמחּוּבָ ין ּבִ ָתלּוׁש ּבֵ ין ּבְ   ִאיָתא ּבֵ
ִביִעית  ר ִאיָתא - ְוִאיּלּו ׁשְ ְמחּוּבָ ָתלּוׁש ֵליָתא ּבִ    .ּבְ

ּה  דֹול עֹוְנׁשָ ר,  ְוּגָ ֲעׂשֵ ִביִעית יֹוֵתר ִמן ַהּמַ ל ׁשְ   ׁשֶ
ִביִעית ּדְ  ֵהָמה,  -ִאיּלּו ׁשְ ַמֲאַכל ּבְ ין ּבְ ַמֲאַכל ָאָדם ּבֵ ין ּבְ   ִאיָתא ּבֵ

ר  ֵהָמה ֵליָתא -ְוִאיּלּו ַמֲעׂשֵ ַמֲאַכל ּבְ ַמֲאַכל ָאָדם ִאיָתא ּבְ    .ּבְ
  

ָתֵני  ָרא ּדְ ר ַקּפָ דֹול"ּוְלּבַ ָלל ּגָ ר: "ּכְ ַמֲעׂשֵ    ּבְ
יָאה,  ל ּפֵ ֶ ר יֹוֵתר ִמׁשּ ל ַמֲעׂשֵ דֹול עֹוְנשֹו ׁשֶ   ּגָ

ר ּדְ  ְתֵאָנה ְוָיָרק,  -ִאיּלּו ַמֲעׂשֵ   ִאיָתא ּבִ
יָאה  ְתֵאָנה וְ  -ְוִאיּלּו ּפֵ   ָרק. יָ ֵליָתא ּבִ

  
ְתַנן    :ּדִ

יָאה:  ּפֵ ָלל ָאְמרּו ּבְ   ּכְ
הּוא אֹוֶכל, ּכֹ   ל ׁשֶ

ָמר,    ְוִנׁשְ

  רש"י
  מתני' 

. בגמרא מפרש אמאי קרי ליה כלל גדול
   גדול:

. כסבור אין שבת השוכח עיקר שבת
   בתורה:

. בגמרא אינו חייב אלא חטאת אחת
(לקמן דף סט:) יליף לה שמירה אחת 
לשבתות הרבה ושמירה לכל שבת ושבת 
ומסתברא דכי כתיב שמירה אחת 
לשבתות הרבה כי האי גוונא כתיב דכולא 

   שוגג קאתי:חדא שגגה היא וקרבן א
. שיש שבת בתורה היודע עיקר שבת

   ונאסרו בה מלאכות:
. על ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה

ידי שגגת שבת ששכח ששבת היום 
מדקתני סיפא היודע שהוא שבת מכלל 
דרישא בדאין יודע שהוא שבת ועשה 
מלאכות הרבה בשבתות הרבה בענין זה 

   ולא נודע לו בינתים שחטא:
. חטאת אחת לכל בת ושבתחייב על כל ש

שבת ואע''פ שלא נודע לו בינתים והעלם 
אחד הוא אמרינן ימים שבינתים הויין 
ידיעה לחלק שא''א שלא שמע בינתים 
שאותו היום הויא שבת אלא שלא נזכר 
לו במלאכות שנעשו בו ושגגה קמייתא 
משום שבת הוא דהואי והא אתיידע ליה 

גה ביני ביני הלכך כל חדא שבת חדא שג
היא ומיהו על הרבה מלאכות שבכל שבת 
לא מיחייב אלא חדא דכולה שבת חדא 
שגגה דהא לא שגג אמלאכות דיודע הוא 
שהמלאכות אסורות אלא אשבת הוא 

   דשגג:
. היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה

שלא ידע שהמלאכות הללו אסורות 
ועשאם כמה פעמים בכמה שבתות חייב 

ואף על פי  על כל אב מלאכה חטאת אחת
שחזר וכפלה בכמה שבתות כולה חדא 
שגגה היא דהא לא נודע לו בינתים ולענין 
שגגת שבת הוא דאיכא למימר ימים 
שבינתים הויין ידיעה לחלק אבל לענין 
שגגת מלאכות לא אמרו הכי דמשום 
הפסק ימים אין לו לדעת אלא אם כן ישב 
ועסק לפני חכמים בהלכות שבת ומיהו 

מיפטר על כל שבת  בחטאת אחת לא
דשגגה לאו בשבת הויא אלא במלאכות 
ושגגות טובא הוו לשבת אחת ובגמרא 
(לקמן דף ע.) יליף פעמים שהוא חייב על 
כל אחת ואחת ופעמים שאינו חייב אלא 
אחת על כל שבת ומסתברא דחיובא 
בזדון שבת ושגגת מלאכות דאיכא שגגות 
טובא ופטורא בשגגת שבת וזדון מלאכות 

   שגגה היא:דחדא 
דנקט לאו למעוטי תולדות אב מלאכה 

דה''ה לתולדות ובלבד שיהו תולדות דשני 
אבות אלא למעוטי היכא דהוו ב' תולדות 
דאב אחד או אב ותולדה שלו דאינו חייב 
אלא אחת כדקתני סיפא העושה מלאכות 
הרבה מעין מלאכה אחת שתי תולדות 
של אב אחד אינו חייב אלא חטאת אחת 

א כעושה וחוזר ועושה בהעלם דהרי הו
אחד ואין חילוק חטאות בהעלם אחד 
אלא בגופי עבירה שאינן דומין או 

  בחילוק שבתות לענין שגגת שבת: 
  
  

  בעמוד הבא –רשי על הגמרא 
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  , ְוִגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ
ַאַחת,    ּוְלִקיָטתֹו ּכְ
   –ּוַמְכִניסֹו ְלִקּיּום 

ֵפיָאה יב ּבְ   . (פאה א,ד) "ַחּיָ
  

  ְלַמעֹוֵטי ְסִפיֵחי ָסִטיס ְוקֹוָצה.  -  "אֹוֶכל"
ָמר"   ְלַמעֹוֵטי ֶהְפֵקר.  -  "ְוִנׁשְ

ֵמיִהין ּוִפְטִרּיֹות.  -  "ְוִגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ"   ְלַמעֹוֵטי כְּ
ַא  ֵאָנה.  - ַחת""ּוְלִקיָטתֹו ּכְ   ְלַמעֹוֵטי ּתְ

  ְלַמעֹוֵטי ָיָרק.  -  "ּוַמְכִניסֹו ְלִקּיּום"
  

ַנן ר ּתְ י ַמֲעׂשֵ ּבֵ    :ְוִאיּלּו ּגַ
ר: " ַמֲעׂשֵ ָלל ָאְמרּו ּבְ   ּכְ

ָמר ְוִגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ  הּוא אֹוֶכל ְוִנׁשְ ר -ּכל ׁשֶ ַמֲעׂשֵ יב ּבְ   . "ַחּיָ
ַאַחת'ְוִאיּלּו  ַנן.   'ַמְכִניסֹו ְלִקּיּום'וּ  'ְלִקיָטתֹו כְּ   ָלא ּתְ

   
  
  
  

  רש"י
  גמ' 

. לקמן בפירקין (דף עה:) עוד כלל אחר
ולא כלל בו אלא ב' דברים כל הכשר 
להצניע וכל שאינו כשר להצניע וכאן 

   כלל יותר ומשום הכי קרי להו גדול:
   . בפרק (בנות שוח):וגבי שביעית

   . בפ''ק דמסכת מעשרות:גבי מעשר
. ארבעים חסר אחת אית ביה אבות

שהוצרכו למשכן ותולדות הדומות לכל 
אחת הויא תולדות דידיה אבות 
דשביעית זריעה וקצירה וזמירה ובצירה 
דכתיבן תולדות שאר עבודות שבשדה 

כדאמרינן במועד קטן בפ''ק (דף וכרם 
   ג.):

. בתוספתא דידיה ולבר קפרא דתנא
   במעשר מאי אבות כו':

. משום אבות אלא לאו היינו טעמא
ותולדות אלא דבר שנאמר בו כלל 
ועונשו גדול מדבר אחר שנאמר בו כלל 

   תני ביה כלל גדול:
. לאיסור דידה בין בדבר שבת איתא

חן ולש שהיה תלוש מבעוד יום כגון טו
   בין בדבר שמחובר משקדש היום:

. בדבר שהיה מחובר ואילו שביעית
משקדש שביעית איתא אבל בדבר שהיה 

   תלוש לפני שביעית ליתא:
. נמי איתיה במאכל בהמה שביעית

דכתיב ולבהמתך ולחיה וגו' (ויקרא כה) 
מעשר ליתיה במאכל בהמה 
דמדאורייתא דגן תירוש ויצהר כתיב 

ת האילן וירק דמאכל ורבנן תקון פירו
  אדם כדקתני כל שהוא אוכל כו':

   . מדרבנן:איתיה בתאנה וירק
. דגבי פיאה קציר כל שהוא אוכל כו'

   כתיב מה קציר מיוחד שיש בו כל אלו:
. שעומדים למעוטי ספיחי סטיס וקוצה

לצבע להכי נקט ספיחים דאין דרך 
ללוקטן בשנה שנזרעים אלא לסוף ד' וה' 

תפשטין בארץ שנים שהשרשין מ
ומשביחין ושורש שלהן עיקר והא דנקט 
הני ולא נקט שאר מינים שאינן ראוין 
לאכילה משום דאיידי דגבי שביעית תני 
להו דיש להן שביעית נקט הכא דבפיאה 
ומעשר ליתנהו לשון רבינו הלוי: סטיס 

איסטיס, ַּפסֶטל וישד''א: ווישד''א {
(צמח שמשורשו מפיקים צבע כחול) 

   פואה} :ורנצ''א: רנצ''א {קוצ' וו
. כגון לפת ומכניסו לקיום למעוטי ירק

   וקפלוטות:
ואילו מכניסו לקיום ולקיטתו כאחד לא 

. דכי תקון רבנן אדידהו לא פלוג תנן
   בפירות האילן ובירק בין מין למין:
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        סט, אסט, אסט, אסט, א    ––––    סח, אסח, אסח, אסח, א .272
ה "[  תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ת, ְוָעׂשָ ּבָ ר ׁשַ ֹוֵכַח ִעיּקַ ל ַהׁשּ את ַאַחת - ּכָ א ַחטָּ יב ֶאּלָ   ]."ֵאינֹו ַחּיָ

  
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ִתינֹוק ׁשֶ  ה ְלֵבין ַהּגֹוִים, ַמְתִניִתין ּבְ ּבָ ׁשְ   ּנִ
יר ְלֵבין ַהּגֹוִים. וְ  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ   ּגֵ

ַכח  יר ּוְלַבּסֹוף ׁשָ ת -ֲאָבל ִהכִּ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ יב ַעל כָּ    .ַחּיָ
  

ַנן    :ּתְ
ת" ּבָ ר ׁשַ ֹוֵכַח ִעיּקַ   , "ַהׁשּ

ָרא?!  ָהְוָיא ֵליּה ְיִדיָעה ֵמִעיּקָ ָלל ּדְ   ָלאו ִמכְּ
  

  לֹא, 
ת""ַמאי  ּבָ ר ׁשַ ֹוֵכַח ִעיּקַ ל ַהׁשּ    ?ּכָ

ּנּו ּדְ  כּוַח ִמּמֶ תָהְיָתה ׁשָ ּבָ ל ׁשַ ָרּה ׁשֶ   .ִעיּקָ
  

ַכח יר ּוְלַבּסֹוף ׁשָ ת" :ַמאי - ֲאָבל ִהכִּ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ יב ַעל ּכָ    ?"ַחּיָ
ָתֵני תֹות ַה " :ַאּדְ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ת ְוָעׂשָ ּבָ ר ׁשַ ה ַהּיֹוֵדַע ִעיּקַ ת - ְרּבֵ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ יב ַעל ּכָ   , "ַחּיָ
ן ָהא! " :ִליְתֵני כֵּ ל ׁשֶ ַכח", ְוכָּ יר ּוְלַבּסֹוף ׁשָ   ִהכִּ

  
ת"ַמאי  ּבָ ר ׁשַ    ?"ַהּיֹוֵדַע ִעיּקַ

ת  ּבָ ל ׁשַ ָרּה ׁשֶ ָהָיה יֹוֵדַע ִעיּקָ ָכָחּה וּ ִמי ׁשֶ   .  ׁשְ
  

ָכָחּה    סח,ב    ?ַמאי – ֲאָבל לֹא ׁשְ
יב ַעל כָּ    ל ְמָלאָכה ּוְמָלאָכה, ַחּיָ

ָתֵני ה " :ַאּדְ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ת ְוָעׂשָ ּבָ הּוא ׁשַ ל ְמָלאָכה ּוְמָלאָכה -ַהּיֹוֵדַע ׁשֶ יב ַעל ּכָ   , "ַחּיָ
ן ָהא!  כֵּ ל ׁשֶ ת, כָּ ּבָ ר ׁשַ   ִליְתֵני ַהּיֹוֵדַע ִעיּקַ

  
א ַמְתִניִתין  יר ּוְלַבּס  -ֶאּלָ ִהכִּ ׁשֶ ַכח. כְּ   ֹוף ׁשָ

מּוֵאל ַנִמיְד וּ  ִה , ַרב ּוׁשְ ֵמיכְּ ַכח ּדָ יר ּוְלַבּסֹוף ׁשָ    .כִּ
   :ְוָהִכי ִאיְתַמר

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ינוֹ  ין ַהּגֹוִיםֲאִפיּלּו ּתִ ה ּבֵ ּבָ ׁשְ ּנִ יר ְלֵבין ַהּגֹוִים וְ , ק ׁשֶ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ יר ּוְלַבּסוֹ  -ּגֵ ִהכִּ ֵמיכְּ ַכח ּדָ יב ,ף ׁשָ    .ְוַחּיָ

   
  
י יֹוָחָנןוְ  ן ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְרַוְייהוּ  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

יר  ְוָקא ִהכִּ ַכחּדַ   . ּוְלַבּסֹוף ׁשָ
ה ְלֵבין ַהּגֹוִים  ּבָ ׁשְ ּנִ ינֹוק ׁשֶ טּור. וְ ֲאָבל ּתִ יר ְלֵבין ַהּגֹוִים ּפָ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ   ּגֵ

  
   :ֵמיִתיִבי

ת: " ּבָ ׁשַ דֹול ָאְמרּו ּבְ ָלל ּגָ   ּכְ
ה תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ת, ְוָעׂשָ ּבָ ר ׁשַ ֹוֵכַח ִעיּקַ ל ַהׁשּ א ַאַחת.  - ּכָ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ

יַצד?    ּכֵ
ה ְלֵבין ַהּגֹוִים ּבָ ׁשְ ּנִ ינֹוק ׁשֶ    ,תִּ

יר וְ  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ   ין ַהּגֹוִים, ּבֵ ּגֵ
ה ְוָעׂשָ  תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ את ַאַחת -ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ א ַחטָּ יב ֶאּלָ    .ֵאינֹו ַחּיָ

יב ַעל  ם ַה ְוַחּיָ   ַאַחת,  - ּדָ
  ַאַחת,  -ְוַעל ַהֵחֶלב 

  ַאַחת.  -ְוַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה 
זוּ    ּפֹוֵטר.  מּוְנּבַ

ז ְוָכְך ָהָיה  ן ִלְפֵני מּוְנּבַ י ֲעִקיָבאּדָ   : ַרּבִ
  , 'חֹוֵטא'ׁשֹוֵגג ָקרּוי וְ  'חֹוֵטא'ֵמִזיד ָקרּוי הֹוִאיל וּ 

  רש"י
  . דפטר בחד חטאת:מתניתין

. ולא ידע שבת בתינוק שנשבה
   מעולם:

. הוה כחאבל הכיר ולבסוף ש
ליה כשוכח שהיום שבת ויודע 
עיקר שבת וחייב על כל שבת 

   ושבת:
   . מעולם:שהיתה שכוחה ממנו

. דחייב לתני הכיר ולבסוף שכח
ואע''ג דליכא למימר ימים 
שבינתים הוויין ידיעה לחלק 
וכ''ש הא דאיכא למימר שימים 
שבינתים הוויין ליה ידיעה 

   לחלק:
. לעיקר שבת אבל לא שכחה

   ששכח שהיום שבת מאי:אלא 
. דע''כ חייב על כל אב מלאכה

אי הוה סבירא ליה דאינו חייב 
אלא אחת לכל שבת ושבת הוה 
ליה למיכרך ולמיתני הכי מי 
שידע עיקר שבת ושכחה וכן 
היודע עיקר שבת ועשה מלאכות 
הרבה בשבתות הרבה חייב על 

   כל שבת ושבת:
. דהוה ליתני היודע עיקר שבת

ון מלאכות הרבה שגגת שבת וזד
חייב על כל מלאכה אע''ג דבכל 
שבת ליכא אלא חדא שגגה 
וכ''ש שגגת מלאכות וזדון שבת 

   דאיכא שגגות הרבה:
. כהכיר ולבסוף שכח דמי

ומתניתין איצטריך למינקט 
הכיר ולבסוף שכח דלא תימא 

   חייב על כל שבת ושבת:
. דקסברי רבי יוחנן ור''ל פטור

 אומר מותר אנוס הוא ולא
   שגגה היא:

. שאכל כל ימיו וחייב על הדם
אחת וכן על כל דבר כרת 

   שבתורה:
. דכתיב (ויקרא מזיד קרוי חוטא

ה) בשבועת העדות נפש כי 
תחטא ושמעה וגומר ולא כתיב 

   ביה ונעלם:
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ָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה.  ָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה ַאף ׁשֹוֵגג ׁשֶ ִזיד ׁשֶ   ַמה ּמֵ
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו    : ַרּבִ

ָבֶריָך,    ֲהֵריִני מֹוִסיף ַעל ּדְ
ה ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ָהְיָתה ַהְיִדיָעה ּבִ ִזיד ׁשֶ ָהְיָתה ַאף ׁשֹוֵג  ,ִאי ַמה ּמֵ הג ׁשֶ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ   ! לֹו ְיִדיָעה ּבִ

הֹוַסְפתָּ  ן ׁשֶ ּכֵ    .ָאַמר לֹו: ֵהן, ְוָכל ׁשֶ
א ֵמִזיד    !"ָאַמר לֹו: ִלְדָבֶריָך, ֵאין ֶזה ָקרּוי ׁשֹוֵגג ֶאּלָ

  
יַצד?" :ָקָתֵני ִמיָהא ינֹוק ּכֵ ה ְלֵבין ַהּגֹוִים[ תִּ ּבָ ׁשְ ּנִ    ... ׁשֶ

ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ  ה ְוָעׂשָ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ את ַאַחת -ה ּבְ א ַחטָּ יב ֶאּלָ   ]"ֵאינֹו ַחּיָ
מּוֵאל ִניָחא.  ָלָמא ְלַרב ּוׁשְ ׁשְ   ּבִ

ן ָלִקיׁש,  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנן ּוְלַרּבִ א ְלַרּבִ   ֶאּלָ
ָיא!    ַקׁשְ

  
י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש:  ָלךְ י ָאְמֵר    ַרּבִ

ז  א מּוְנּבַ   ַטר? ּפָ ּדְ ָלא ִמי ִאיכָּ
ז מּוְנּבַ ָאְמִריַנן כְּ    .ֲאַנן ּדְ

  
   

זּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?מּוְנּבַ
  

ְכִתיב ָגָגה""ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹ  :ּדִ ׁשְ ה ּבִ   , (במדבר טו, כט) 1ׂשֶ
ָיד ָרָמה :ּוְסִמיְך ֵליּה  ה ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ   , (במדבר טו, ל) 2""ְוַהּנֶ

יׁש ׁשֹוֵגג ְלֵמִזי    :דִהּקִ
ִזיד  ָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה,  -ַמה ּמֵ   ׁשֶ
ָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה.  -ַאף ׁשֹוֵגג    ׁשֶ

  
ַנן, ַהאי    ַמאי ָעְבִדי ֵליּה?  - "ּתֹוָרה ַאַחת"ְוַרּבָ

  
ֵעי ְלהוּ  ן ֵלִויי ֵליּה ְלִכְדַמְקֵר  ִמיּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ִלְבֵריּה:  ַרּבִ

ה  ָגָגה""ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעׂשֶ ׁשְ   , (במדבר טו, כט) ּבִ
ה^  :ּוְכִתיב   סט,א ְצֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּמִ ֲעׂשּו ֵאת ּכָ ּגּו ְולֹא ּתַ   , (במדבר טו כב) 3""ְוִכי ִתׁשְ

ָיד ָרָמה :ּוְכִתיב ה ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ   , ל)(במדבר טו,  4""ְוַהּנֶ
ם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה:  ׁשּו ּכּוּלָ   הּוּקְ

ן  ַהּלָ את. ּדָ  - ַמה ּלְ ְגָגתֹו ַחּטָ ֵרת, ְוׁשִ יִבים ַעל ְזדֹונֹו כָּ ַחּיָ   ָבר ׁשֶ
ֵרת  יִבין ַעל ְזדֹונֹו כָּ ַחּיָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ את.  וְ ַאף כָּ ְגָגתֹו ַחּטָ   ַעל ׁשִ

   
ז א מּוְנּבַ ָגָגה' ,ְוֶאּלָ ַמאי?  'ׁשְ   ּבְ

  
ן.  ָקְרּבָ ַגג ּבְ ָ ׁשּ גֹון ׁשֶ   כְּ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ן  ְגַגת ָקְרּבָ ָגָגה.  ָלא -ׁשִ ָמּה ׁשְ   ׁשְ

  
ָנן ָגָגה' ,ְוַרּבָ ַמאי 'ׁשְ    ?ּבְ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ָכֵרת,  ַגג ּבְ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ָלאוכֵּ ֵהִזיד ּבְ י ׁשֶ   . ַאף ַעל ּפִ

                                                             
1

ָגָגההאזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם   ׁשְ ה ּבִ ָגָגהּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעׂשֶ ׁשְ ה ּבִ ָגָגהּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעׂשֶ ׁשְ ה ּבִ ָגָגהּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעׂשֶ ׁשְ ה ּבִ   ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעׂשֶ
2
ָיד ָרָמה   ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ָיד ָרָמה ְוַהּנֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ָיד ָרָמה ְוַהּנֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ָיד ָרָמה ְוַהּנֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ  ה' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמהמן האזרח ומן הגר את ְוַהּנֶ
3
ה   ְצֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּמִ ֲעׂשּו ֵאת כָּ ּגּו ְולֹא תַּ ה ְוִכי ִתׁשְ ְצֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּמִ ֲעׂשּו ֵאת כָּ ּגּו ְולֹא תַּ ה ְוִכי ִתׁשְ ְצֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּמִ ֲעׂשּו ֵאת כָּ ּגּו ְולֹא תַּ ה ְוִכי ִתׁשְ ְצֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּמִ ֲעׂשּו ֵאת כָּ ּגּו ְולֹא תַּ   אשר דבר ה' אל משהְוִכי ִתׁשְ
4
ָיד ָרָמה   ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ָיד ָרָמה ְוַהּנֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ָיד ָרָמה ְוַהּנֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ָיד ָרָמה ְוַהּנֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ  את ה' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמהְוַהּנֶ

  רש"י
. כלומר הריני מוסיף על דבריך

אם כך באת לדרוש ג''ש ללמד 
שוגג ממזיד בא ואוסיף גם אני 

עוד ובה תראה אם  על דבריך
  יעמדו דבריך:

אף שוגג שהיתה לו ידיעה 
. תחייבהו גם בזו בשעת מעשה

   חטאת:
. על דברי והרי כ''ש שהוספת

אתה מסייעני וגם בזו אני אומר 
שהוא חייב ולקמן מפרש במאי 

   שגג:
. רישא תינוק קתני מיהא

   שנשבה לבין הנכרים חייב:
. בשלמא לרב ושמואל ניחא

ייבי ואיכא דאינהו נמי מח
לאוקמי דהוא הדין להכיר 
ולבסוף שכח כי מתניתין 
וברייתא דקתני תינוק היא גופא 
איצטריך לאשמעינן פלוגתא 

   דמונבז ורבנן:
. אבנין אב מאי טעמא דמונבז

ודאי לא סמיך למיעבד שוגג 
דומיא דמזיד דהאי שוגג חילוף 
דמזיד וליכא לדמויינהו דהאי 

   חייב והאי פטור:
. לענין חטאת למזיד מקיש שוגג

לענין כרת ואף על גב דלא דמי 
   ע''כ הקישן הכתוב:

. הך הקישא בעיא לכדרבי ורבנן
   יהושע ב''ל:

. גבי קרבן תורה אחת יהיה לכם
ע''ז כתיב בפרשת שלח לך 

   אנשים:
וכי תשגו ולא תעשו את כל 

. וילפינן בהוריות המצות האלה
(דף ח.) זו ע''ז שהיא שקולה 

כתיב תורה אחת ככל המצות ו
   כל התורה במשמע:

. קרבנות של שגגות של הוקשו
כל עבירות לשל ע''ז מה ע''ז 
קרבן שלה אינו בא אלא על 
עבירה גמורה שחייב על זדונו 
כרת דסמיך ליה והנפש אשר 

   תעשה ביד רמה ונכרתה:
. אין מביאין אף כל התורה

חטאת אלא על דבר שזדונו 
   כרת:

דמי . דאמר לעיל ואלא מונבז
שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה 

   חייב חטאת:
. הא גבי חטאת דשגג במאי
   שגגה כתיב:

. דיודע שחייב על דשגג בקרבן
זדונו כרת אבל אינו יודע שחייב 

   עליה חטאת:
. עד ששגג לא שמה שגגה

   בעבירה עצמה:
. דבעו שגגה בעבירה עצמה ורבנן

שגגה במאי קאמרי שגגה בכולה 
כרת מילתא בלאו וכרת או ב

   לחודיה:
כיון ששגג בכרת אע''ג שהזיד 

. שאז הקרבן על הכרת בלאו
הוא בא כדאמרן לעושה בשגגה 
וסמיך ליה והנפש אשר תעשה 

  וגו':
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   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ָלאו ְוָכֵרת.  ּגֹוג ּבְ ׁשְ ּיִ   ַעד ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ןּדְ ַמאי ַטְעָמא  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ?ָלִקיׁש  ַרּבִ

ם"" :ָאַמר ְקָרא יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ   , (ויקרא ד, כז) 5ֲאׁשֶ
ּה  ּבָ ָלאו ְוָכֵרת ׁשֶ ּגֹוג ּבְ ׁשְ ּיִ   .ַעד ׁשֶ

  
י יֹוָחָנן ן ָלִקיׁש ּדְ ַהאי ְקָרא  ,ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  ,ַרּבִ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

ד,  - ויקרא ד, כז)( "ֵמַעם ָהָאֶרץ"" ָרט ִלְמׁשּוּמָ   ּפְ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ
יָנה  ר לֹא ֵתָעׂשֶ ָגָגה "ֲאׁשֶ ׁשְ ם"ּבִ ב  -  )ב(ויקרא ד, כ ְוָאׁשֵ ָ ְגָגתֹו, ִמ ַהׁשּ ן ַעל ׁשִ   ְיִדיָעתֹו, ֵמִביא ָקְרּבָ

ב ִמ  ְגָגתוֹ ֵאינֹו ֵמִב  - ְיִדיָעתֹו לֹא ׁשָ ן ַעל ׁשִ   ."יא ָקְרּבָ
  

ַנן    :ּתְ
ִעים ָחֵסר ַאַחת"   . (שבת עג.) "ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ

ּה ְוָהוִ  ה ִלי?  ,ִמְנָיָנא :יַנן ּבָ   ָלּמָ
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ָאן  ִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ֶאָחדׁשֶ ן ּבְ ל ַאַחת ְוַאַחת.   - ּכּוּלָ יב ַעל כָּ   ַחּיָ
  

כַּ     ?ַחּתְ ָלּה ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ְגַגת ְמָלאכֹות ת, ְוׁשִ ּבָ ְזדֹון ׁשַ   .ּבִ
  

י יֹוָחָנן  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ָכֵרת :ָאַמרּדְ ּבִ ַגג ּבְ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ָלאו ,כֵּ ֵהִזיד ּבְ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ
גֹון  ַחּתְ ָלּה כְּ כַּ ת לְ ָיַדע ָלּה ּדְ ַמׁשְ ּבָ   ָלאו. ּבְ ׁשַ

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ְלַרּבִ ָלאו ּוְבָכֵרת ּדְ  ֶאּלָ ּגֹוג ּבְ ׁשְ ּיִ ַמאי? לְ ָיַדע ֵליּה ּדְ ָאַמר ַעד ׁשֶ ת, ּבְ ּבָ   ׁשַ
  
ְתחּוִמין, ּדְ    ְיָדָעּה ּבִ

א  יּבָ י ֲעִקיָבאּדְ ְוַאּלִ   .ַרּבִ
  
  
  

ָנא ְלָהא    ?ַמאן ּתְ
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ֶזה ּוָבֶזה" ַגג ּבָ ּתֹוָרה.  - ׁשָ   ֶזהּו ׁשֹוֵגג ָהָאמּור ּבַ
ֶזה ּוָבֶזה ֵהִזיד  ּתֹוָרה.  -ּבָ   זֹו ִהיא ֵמִזיד ָהָאמּור ּבַ

ַגג ּבְ  ְמָלאכֹות, ׁשָ ת ְוֵהִזיד ּבִ ּבָ ַ   ׁשּ
ת,  ּבָ ַ ׁשּ ְמָלאכֹות ְוֵהִזיד ּבַ ַגג ּבִ ָ ׁשּ   אֹו ׁשֶ

ן אֹו  יִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ ַחּיָ ָלאָכה זֹו ֲאסּוָרה, ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּמְ ָאַמר: יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ יב –לֹא ׁשֶ   . "ַחּיָ
ַמאן     ?כְּ

  
ז מּוְנּבַ   .כְּ
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םה' ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות   יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ םֲאׁשֶ יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ םֲאׁשֶ יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ םֲאׁשֶ יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ  ֲאׁשֶ

  רש"י
   . היינו לאו:לא תעשינה

. ליתני אבות מנינא למה לי
מלאכות הזורע והחורש כו' 
למה לי למיתנא ארבעים חסר 
אחת ליתנינהו ואנן ידעינן דמ' 

   אחת איכא: חסר
. וסימנא שאם עשאן כולן כו'

בעלמא אשמעינן לידע כמה 
חטאות חייב על חילול שבת 

   אחת:
. דמיחייב ע''כ היכי משכחת לה

לא משכחת לה אלא בזדון שבת 
דיודע שהוא שבת ושגגת 
מלאכות דאינו יודע שהמלאכות 
הללו אסורות דאי בזדון 
מלאכות ושגגת שבת דיודע שהן 

ל שכח אסורות בשבת אב
שהיום שבת הא תנן דאינו חייב 
אלא אחת לכל שבת וזדון שבת 
לא הוי אא''כ יודע אחת 
מהלכותיה דאי לא ידע בחדא 
מינייהו אין שבת חלוק לו 
משאר ימים וזה ששגג בכולן 

   אין כאן זדון שבת:
. דאמר שגגת בשלמא לר' יוחנן

   כרת שמה שגגה:
. זדון שבת בלאוין משכחת לה

בכריתות דיודע ושגגת מלאכות 
לה לשבת שהוזהר על הלאוין 

   או של כולן או של אחת מהן:
. הלא דידע לה לשבת במאי

בכולן שגג כסבור שכל ל''ט 
   מלאכות מותרות:

   . דאינן בקרבן:בתחומין
. דאמר ואליבא דר' עקיבא

במסכת סוטה תחומין 
דאורייתא נינהו דתנן בו ביום 
דרש רבי עקיבא ומדותם מחוץ 

   :לעיר כו'
. כלומר זהו שוגג האמור בתורה

היכא דשגג בשבת ובמלאכות 
אין כאן לא דין ולא דיין לקנתר 

   ואין לך שוגג כזה:
. אין לך מזיד הזיד בזה ובזה

   כזה:
. אף זה שוגג שגג באחת מהן

   וחייבים עליה קרבן:
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        בבבב- - - - סט, אסט, אסט, אסט, א .273
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ן ַעד  יִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ ֵאין ַחּיָ יּטּוי, ׁשֶ בּוַעת ּבִ ׁשְ ּה ַהּכל מֹוִדים ּבִ ּבָ ָלאו ׁשֶ ּגֹוג ּבְ ׁשְ ּיִ    .ׁשֶ
  

י יֹוָחָנן  ?ַמאן"ַהּכל מֹוִדים"    ַרּבִ
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
י ָקָאַמר ַרּבִ  ֵרת, כִּ א כָּ ִאיכָּ   י יֹוָחָנן ֵהיָכא ּדְ

ֵרת  א כָּ ֵליכָּ   לֹא!  –ֲאָבל ָהָכא ּדְ
  

ֲעָתְך ָאִמיָנא ן ִחיּדּוׁש הּוא,  :ָסְלָקא ּדַ יב ָקְרּבָ   הֹוִאיל ְוַחּיָ
ן,  ַמְייֵתי ֲעֵליּה ָקְרּבָ ַחן ָלאו ּדְ כַּ ּה לֹא ַאׁשְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   ּבְ

גַ  י ׁשָ יב ְוָהָכא ַמְייִתי כִּ ן ַנִמי ִליַחּיֵ ָקְרּבָ   ג ּבְ
ַמע ָלן   סט,ב    .ָקא ַמׁשְ

  
   :ֵמיִתיִבי

בּוַעת " ְגַגת ׁשְ יּטּוי ֵאיֶזהּו ׁשִ ָעָברּבִ   ?ְלׁשֶ
ִאם ָאַמר בּוָעה זוֹ  :ׁשֶ ְ ׁשּ ן אֹו לֹא"  "יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ יִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ יב –ֲאסּוָרה, ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַחּיָ   ! "ַחּיָ

  
יָה     ?א ַמּנִ

ז ִהיא   .מּוְנּבַ
  

 ְ    :6ָנא ַאֲחִריָנאִליׁשּ
  

י    ?ַמּנִ
ז יָטא – ִאיֵליָמא מּוְנּבַ ׁשִ    !ּפְ

ָלאו ִחיּדּוׁש הּוא ָכל ַהּתֹוָרה ּדְ א ּבְ ּתָ ָגָגה,  :ָאַמר ,ָהׁשְ ָמּה ׁשְ ן ׁשְ ְגַגת ָקְרּבָ   ׁשִ
ן?!  -ִחיּדּוׁש הּוא ּדְ ָהָכא  כֵּ ל ׁשֶ   לֹא כָּ

א ָלאו ַרּבָ  א ֶאּלָ ֵיי! ּדְ ַנן ִהיא, ּוְתיּוְבּתָ   ַאּבַ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
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  עיין ברש"י שהלישנא אחרינא היא גרסת ספרים ולא חלק מהגמרא. 

  רש"י
. שאוכל ולא אוכל שאכלתי שבועת ביטוי

ה ולא אכלתי חייב עליה קרבן וכתיב בי
ונעלם דהיינו שוגג הכל מודים בשוגג שלה 
דאם נשבע שלא אוכל ואכל אינו חייב אלא 
אם כן שכח שבועתו כשאכל דהשתא שגג 

   בלאו שבה:
. כלומר על כרחין הכל מודים מאן רבי יוחנן

אביי לאו אפלוגתא דמונבז ורבנן קאי 
דלישמעינן דמודה מונבז בהא (דהא) שגגת 

תיתי והא ק''ו  קרבן לא הויא שגגה דמהיכא
היא השתא בכל התורה כולה דליכא חידוש 
בקרבן דידהו אמר מונבז דמיחייב בשגגת 
קרבן הכא דחידוש הוא דאין בה כרת ומביא 
קרבן עליה לא כ''ש אלא לרבנן קאמר 
ואפלוגתא דר''י ור''ל קאי ומאן הכל מודים 
ר''י דאף על גב דבעלמא קאמר אף על פי 

   ישגוג בלאו:שהזיד בלאו הכא בעינן ש
. כיון דאליבא דרבנן איפליג דאמרי פשיטא

שגגת קרבן לאו שגגה היא אי בלאו שלה 
הזיד במאי שגג דע''כ לא קאמר ר''י בעלמא 

   אלא במקום כרת דשגג בכרת:
. בשבועת ביטוי נמי קאי סלקא דעתך אמינא

רבי יוחנן במילתיה דאף על פי שהזיד בלאו 
דהואיל  ודקשיא לך במאי שגג שגג בקרבן

   וחידוש מודו ביה רבנן:
. אביי דמודה רבי יוחנן בה דבעינן קמ''ל

שגגת לאו דאי הזיד בלאו תו ליכא שגגה 
דבהא נמי פליגי רבנן אמונבז ואמרי דאין 

   שגגת קרבן שגגה:
. בשלמא להבא איזהו שבועת ביטוי לשעבר

כגון שלא אוכל משכחת לה כגון שנתעלמה 
ון שאכלתי השבועה ואכל אלא לשעבר כג

והוא לא אכל אין כאן שוגג דאי כסבור 
שאכל בשעה שנשבע אינו חייב קרבן דתניא 
בשבועות (פ''ג דף כו.) האדם בשבועה פרט 
לאנוס כלומר האדם בשבועה שיהא אדם 
בשעת שבועה שתהא דעתו עליו בשעת 
שבועה ופרשינן לה התם לאפוקי כי האי 
גוונא ומהשתא לא משכחת שגגה אלא 

   בקרבן:
. ונזהרתי אמר יודע אני שאני נשבע לשקר

   על כך:
. דאי בנתעלמה ממנו אבל איני יודע כו'

אזהרת שבועה אין לך אונס בשעת שבועה 
   כזה:
. אלמא מודו ביה רבנן דמיחייב אשגגת חייב

   קרבן:
. דאמר נמי בעלמא שמה הא מני מונבז היא

שגגה אבל לרבנן דפליגי עליה לית להו ביטוי 
ברי כר' ישמעאל דאמר בשבועות לשעבר דס

אינו חייב אלא על העתיד לבא (שם דף כה.) 
יש גורסין הא מני מונבז פשיטא השתא בכל 
התורה אמר מונבז שגגת קרבן שמה שגגה 
הכא דחידוש הוא לא כ''ש אלא לאו רבנן 
תיובתא דאביי תיובתא ולא נהירא לי דמאי 
פשיטותא הא איצטריך לאשמעינן דחלוקה 

משאר שגגות דאילו בכל התורה  שגגה זו
למונבז בין ששגג בקרבן בין ששגג בלאו 
וכרת שמה שגגה וכאן בלשעבר אם שגג 
בלאו שבה לאו שגגה היא דכתיב האדם 

  :בשבועה
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ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ

ְתרוּ  יִבין ָעֶליָה ַהּכל מֹוִדים ּבִ ֵאין ַחּיָ ּה.  ָמה ׁשֶ ּבָ ָלאו ׁשֶ ּגֹוג ּבְ ׁשְ ּיִ   חֹוֶמׁש, ַעד ׁשֶ
  

י יֹוָחָנן.  - "ַהּכל מֹוִדים"    ַמאן? ַרּבִ
יָטא ׁשִ    !ּפְ
י ָאַמר  ֵרת י יֹוָחָנןַרּבִ כִּ א כָּ ִאיכָּ    ,ֵהיָכא ּדְ

ֵרת  א כָּ ֵליכָּ   לֹא!  - ֵהיָכא ּדְ
  

ֵתיָמא ֵרת עֹוֶמֶדת,  :ַמהּו ּדְ ְמקֹום כָּ   ִמיָתה ּבִ
יב ִמיָתה, ַנִמי ִליַחּיֵ ַגג ּבְ    ,ְוִכי ׁשָ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ֵרת עֹוֶמֶדת -ִמיָתה  ְמקֹום כָּ    ,ּבִ

ְמק -ְוחֹוֶמׁש  ן ָקֵאי.  ּבִ   ֹום ָקְרּבָ
   

  רש"י
. זר שאכל הכל מודים בתרומה

תרומה בשוגג משלם חומש על 
שגגתו דכתיב (ויקרא כב) ואיש 
כי יאכל קדש בשגגה אבל מזיד 

וסיף חומש וחייב מיתה אין מ
בידי שמים דכתיב (שם) ומתו בו 
כי יחללוהו וסמיך ליה וכל זר 

   לא יאכל קדש:
. כסבור חולין ואין בלאו שבה

   כאן לאו:
   . דכתיב בתרומה:מיתה

   . דשאר עבירות:במקום כרת
. דשגגת תרומה במקום וחומש

קרבן דשגגת שאר עבירות ולרבי 
יוחנן מיחייב חומש אשגגת 

  :מיתה
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ת,  ּבָ ר ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיָמַתי ׁשַ ְדּבָ ּמִ ֶרְך אֹו ּבַ ּדֶ ְך ּבַ   ָהָיה ְמַהּלֵ
ה ָיִמים ָ ׁשּ ר יֹום ֶאָחד.  ,מֹוֶנה ׁשִ ּמֵ   ּוְמׁשַ

  
ר ַרב יא ּבַ   אֹוֵמר:  ִחּיָ

ר יֹום ֶאָחד,  ּמֵ   ְמׁשַ
ה.  ָ ׁשּ   ּומֹוֶנה ׁשִ

  
ַמ  ְלגֵ ּבְ   ?יאי ָקִמיּפְ

  
ל עֹוָלם :ָמר ָסַבר יתֹו ׁשֶ ְבִרּיָ   .כִּ
ָאָדם ָהִראׁשֹון.  :ָמר ָסַבר   כְּ

  
   :ֵמיִתיִבי

ה" ָ ׁשּ ר יֹום ֶאָחד ְלׁשִ ּמֵ ת ְמׁשַ ּבָ ֶרְך ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיָמַתי ׁשַ ּדֶ ְך ּבַ   . "ָהָיה ְמַהּלֵ
ר יֹום ֶאָחד ּמֵ ה ּוְמׁשַ ָ ׁשּ   .ַמאי ָלאו מֹוֶנה ׁשִ

  
ה.  לֹא, ָ ׁשּ ר יֹום ֶאָחד ּומֹוֶנה ׁשִ ּמֵ   ְמׁשַ

  
ה" :ִאי ָהִכי ָ ׁשּ ר יֹום ֶאָחד ְלׁשִ ּמֵ    ?"ְמׁשַ

ֵעי ֵליּה  ה" ִמיּבָ ָ ׁשּ ר יֹום ֶאָחד ּומֹוֶנה ׁשִ ּמֵ    !"ְמׁשַ
  

   ,ְועֹוד
ְנָיא    :ּתַ

ר" ְדּבָ ּמִ ֶרְך אֹו ּבַ ּדֶ ְך ּבַ תוְ  ,ָהָיה ְמַהּלֵ ּבָ ר יֹום ֶאָחדמֹונֶ  - ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיָמַתי ׁשַ ּמֵ ה ּוְמׁשַ ָ ׁשּ    !"ה ׁשִ
א  יּוְבּתָ ר ַרב! ּדְ ּתְ יא ּבַ י ִחּיָ   ַרּבִ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

   
  
  

  רש"י
. מיום ששם אל לבו מונה ו'

   שכחתו ומשמר השביעי:
. וכל משמר יום אחד ומונה ו'

יום ששם אל לבו אינו משמר 
דשמא עשה מלאכה אבל יום 
המחרת משמר ולקמן מפרש 
דבהנך דאינו משמר לא עביד 
נמי מלאכה אלא כדי פרנסת 

   היום:
. ימי חול נמנו כברייתו של עולם

   תחלה:
שנברא בע''ש  .כאדם הראשון

   ויום ראשון למנינו שבת היה:
. משמע לו' יום אחד לששה

   שעברו:
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  : ָרָבאָאַמר 

ר ֵמַההּוא יֹוָמא.  ְרָנָסתֹו, ּבַ ֵדי ּפַ ה לֹו כְּ ָכל יֹום ָויֹום עֹוׂשֶ   ּבְ
  

  ְוַההּוא יֹוָמא ֵלימֹות?! 
  

ָעִב  י ַפ ּדְ ּתֵ    .ְרָנסֹותיד ֵמֶאְתמֹול ׁשְ
  

ת ֲהַואי!  ּבָ   ְוִדיְלָמא ֵמֶאְתמֹול ׁשַ
  
ְרָנָסתֹו, ֲאִפיּלּו ַההּוא יֹוָמא. א: לָּ ֶא  ה לֹו ּפַ ל יֹום ָויֹום עֹוׂשֶ   כָּ
  

ר ֵליּה?  ַמאי ִמיְנכָּ   ְוַההּוא יֹוָמא ּבְ
  

א ְלּתָ א ְוַאְבּדַ ִקיּדּוׁשָ    .ּבְ
  
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
יר  ָצא ּבוֹ ִמְקָצת ַהּיוֹ ִאם ָהָיה ַמכִּ ּיָ ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ  - ם ׁשֶ ה ְמָלאָכה כָּ    .עֹוׂשֶ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ ָתא ַנִמי לֹא ָנֵפיק, ּדְ כֵּ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ת לֹא ָנֵפיק, ּבְ ּבָ   ׁשַ

ָתא ָנֵפיק ּבְ ׁשַ ה ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ִרי ֵליּה ְלֶמיֱעַבד ְמָלאָכה ּתְ  ,ְוַהאי, ִאי ַנִמי ּבַ ּתְ    ,ֵרי יֹוֵמיִליׁשְ
ַמע ָלן יְרָתא ּוִמְקִרי ְוָנֵפיק ,ָקא ַמׁשְ ּיָ ח ׁשַ כַּ ַמׁשְ    .ִזיְמִנין ּדְ

  
  
  
  

  רש"י
   . בתמיה:וההוא יומא לימות

. ודלמא אתמול שבת הוה
ונמצא מחלל שבת שלא לפקוח 

   נפש:
. לזכרון בקדושתא ואבדלתא

בעלמא שיהא לו שם יום חלוק 
משאר ימים ולא תשתכח שבת 

   ממנו:
ם שיצא אם היה מכיר מקצת יו

. לא שזכר איזה יום בשבת בו
היה אלא זכור שהיום יום 
שלישי ליציאתו או רביעי 
ליציאתו ומתוך כך ידע שמונה 
ליציאתו עושה מלאכה כל יום 
ח' וכן לעולם ודאי זהו יום 
שיצא בו וקים ליה דבשבת לא 
יצא שהרי בישוב לא שכח את 

   השבת:
. במעלי שבתא נמי לא נפיק

ני כבוד דאין דרך לצאת מפ
השבת ועל כן כל יום ח' וט' 
ליציאתו לישתרו דליכא 

   לספוקינהו בשבת:
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ת" ּבָ ר ׁשַ ה [ ,ַהּיֹוֵדַע ִעיּקַ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ת -ְוָעׂשָ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ יב ַעל ּכָ   ]."ַחּיָ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ְחָמןַרב נַ ָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ִתיִבי:  ֵרי ְקָרֵאי כְּ תּתְ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ   , (שמות לא, טז) 7""ְוׁשָ

מרוּ  :ּוְכִתיב ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ   . (ויקרא כו, ב) 8""ְוֶאת ׁשַ
יַצד?    ָהא כֵּ

ת" ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ִמיָרה ַאַח  - "ְוׁשָ ה. ׁשְ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ   ת ְלׁשַ
מרּו" ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ ת - "ְוֶאת ׁשַ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ִמיָרה ַאַחת ְלָכל ׁשַ    .ׁשְ

  
ר ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָרא ּבְ ָכא ִמְסּתַ ה, ִאיּפְ ַרּבָ    !ַאּדְ
ת" ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ּבָ  - "ְוׁשָ ִמיָרה ַאַחת ְלָכל ׁשַ תׁשְ ּבָ   .ת ְוׁשַ

מרּו" ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ ה - "ְוֶאת ׁשַ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ִמיָרה ַאַחת ְלׁשַ    .ׁשְ
   

  
  

                                                             
7
ת   ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ת ְוׁשָ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ת ְוׁשָ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ת ְוׁשָ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ  לעשות את השבת לדורותם ברית עולםְוׁשָ
8
מרּו   ׁשְ תַֹתי תִּ ּבְ מרּו ְוֶאת ׁשַ ׁשְ תַֹתי תִּ ּבְ מרּו ְוֶאת ׁשַ ׁשְ תַֹתי תִּ ּבְ מרּו ְוֶאת ׁשַ ׁשְ תַֹתי תִּ ּבְ  ומקדשי תיראו אני ה'ְוֶאת ׁשַ

  רש"י
. שיש מחלל מנא הני מילי

בשבתות הרבה וחייב אחת על 
כולן ויש מחללן וחייב על כל 
שבת: הכי גרסינן הא כיצד 
ושמרו בני ישראל את השבת 
שמירה אחת לשבתות הרבה 
ואת שבתותי תשמורו שמירה 

שבת. דקרא קמא לכל שבת ו
חדא שבת הוא דחשיב משמע 
שאינו מקפיד אלא על האחת 
והכא כתיב את שבתותי אכולהו 
קפיד ולא מסרן אלא לחכמים 
להודיען מסברא האי בשכח 
עיקר שבת דחדא שגגה היא 
והאי בשוכח שהיום שבת אבל 
יודע עיקר שבת דאיכא למימר 
ימים שבינתים [הויין] ידיעה 

  לחלק:
ושמרו בני  .איפכא מסתברא

ישראל את השבת משמע 
שמירה אחת לשבת אחת ואת 
שבתותי תשמורו ב' שבתות 
ואינו מזהיר אלא על שמירה 
אחת ובין רב נחמן ובין רב נחמן 
בר יצחק לא פליגי אלא 
במשמעותא מאי דיליף מר 

  מהאי קרא יליף מר מאידך:
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        ע, אע, אע, אע, א    ––––סט, ב סט, ב סט, ב סט, ב  .278
ת"[ ּבָ ר ׁשַ ה  ,ַהּיֹוֵדַע ִעיּקַ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ת. -ְוָעׂשָ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ יב ַעל ּכָ   ]ַחּיָ

ת ּבָ הּוא ׁשַ ה וְ [ ,ַהּיֹוֵדַע ׁשֶ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ יב –ָעׂשָ ל ַאב ְמָלאָכה ּוְמָלאָכה ַחּיָ     ]."ַעל ּכָ
  

א   ע,א ָנא ֵריׁשָ ָנא ֵסיָפא ,ַמאי ׁשְ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

  : ַרב ָסְפָראָאַמר 
אן  ת הּוא ּפֹוֵרׁש  - כָּ ּבָ   . ִמיִדיַעת ׁשַ

  .ִמיִדיַעת ְמָלאָכה הּוא ּפֹוֵרׁש  -ְוָכאן 
  

  : ַרב ַנְחָמןר ֵליּה ָאַמ 
ִר  לּום ּפָ ּום ְמָלאכֹות. כְּ א ִמׁשּ ת ֶאּלָ ּבָ ַ   יׁש ִמׁשּ

ִריׁש לּום כְ וּ  ת. ּפָ ּבָ ּום ׁשַ א ִמׁשּ ָלאכֹות, ֶאּלָ   ִמּמְ
  

א ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןֶאּלָ
ַחיַּ  ן ּדְ איָקְרּבָ ָגָגה, ַא  ?יב ַרֲחָמָנא ַאּמַ   ׁשְ

ְגָגה,  -ָהָתם    ֲחָדא ׁשָ
ָגגֹות ָהְוָיין טּוָבא -ָהָכא      .ׁשְ

   
  

  רש"י
. דשגגת שבת מאי שנא רישא

וזדון מלאכות לא מיחייב אלא 
חת לכל שבת וסיפא דזדון א

שבת ושגגת מלאכות חייב על 
   כל מלאכה ומלאכה:

. כאן מידיעת שבת הוא פורש
רישא כי אמרו ליה שבת הוא 
פורש מן המלאכה ומכיר שחטא 
ועל כך הוא מביא קרבן הלכך 
שגגת שבת היא ועל השבת הוא 

   צריך להביא:
כאן מידיעת מלאכות הוא 

. כי אמרי ליה שבת הוא פורש
א פריש דהא נמי ידע וכי אמרי ל

ליה מלאכה חשובה היא זו 
פריש הלכך על מנין המלאכות 

   יביא:
. כלום פריש משבת אלא משום

דכי אודעיה שבת הוא הכיר 
שחטא על המלאכות וכלום 
פריש ממלאכה כלומר ע''י 
ידיעת המלאכות אלא משום 
שבת דכי אמרו ליה מלאכות הן 

  הכיר שחילל שבת:
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        ע, אע, אע, אע, א .279
ל ְמָלאָכה ּוְמָלאָכה" יב ַעל ּכָ    ."ַחּיָ
  

  ְמָנָלן?  -  ִחיּלּוק ְמָלאכֹות
  

מּוֵאלָאַמר    :ׁשְ
ָתה ִמית - (שמות לא, יד) 9ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת"" :ָאַמר ְקָרא ה ַעל ִחיּלּול ֶאָחדַהּתֹוָרה ִרּבְ   . ֹות ַהְרּבֵ

  
ִת  ֵמִזיד כְּ   יב! ַהאי ּבְ

  
ְכִתיב ה ְמָלאָכה יּוָמת"" :ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלֵמִזיד, ּדִ ל ָהעׂשֶ ּכָ

  , (שמות לה, ב) 10
ֵנהּו ִעְנָין ְלׁשֹוֵגג.    ּתְ

  
  ! ?"יּוָמת"ּוַמאי 

  
ָממֹון.  - "יּוָמת"   ּבְ
  

י ָנָתן!  ָנְפָקא ֵליּה ְלַרּבִ   ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִחיּלּוק ְמָלאכֹות ֵמֵהיָכא ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ָנָתן"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת" ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ בֵתיֶכם ּבְ כל מׁשְ   , (שמות לה, ג) "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר    ?ַמה תַּ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל  :ְלִפי ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ְקֵהל מׁשֶ   ... "ַוּיַ

ָבִרים  ה ַהּדְ   ... ֵאּלֶ
ה ְמָלאָכה ֲעׂשֶ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ   , ב)-(שמות לה, א 11"ׁשֵ

ָבִרים" ָבִרים", "ּדְ ָבִרים" "ַהּדְ ה ַהּדְ ִסיַני. ֵאּלּו  - "ֵאּלֶ ה ּבְ ֶאְמרּו ְלמׁשֶ ּנֶ ע ְמָלאכֹות ׁשֶ ים ְוֵתׁשַ לׁשִ   ׁשְ
ֶהְעֵלם ֶאָחד, ֵא  ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ יב ֶא  ינוֹ ָיכֹול ֲעׂשָ   א ַאַחת?  ּלָ ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ִציר ּתִ "תַּ ָחִריׁש ּוַבּקָ ּבת"ּבֶ   , (שמות לד, כא) 12ׁשְ
ִים, ְוַעל ּכּוּלָ  תַּ יב ׁשְ ִציָרה ַחּיָ ה ְוַעל ַהּקְ א ַאַחתַוֲעַדִיין ֲאִני אֹוֵמר: ַעל ֲחִריׁשָ יב ֶאּלָ    !ן ֵאינֹו ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר:    , (שמות לה, ג) ""לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש תַּ
ְכ  ה ָיָצאתַהְבָעָרה ּבִ    ?ָלל ָהְיָתה, ְוָלּמָ

יׁש    ֵאֶליָה, ְולֹוַמר ְלָך:  ְלַהּקִ
ִהיא ַאב ְמָלאָכה ְפֵני ַעְצָמּה,  ,ַמה ַהְבָעָרה ׁשֶ יִבין ָעֶליָה ּבִ   ְוַחּיָ

הּוא ַאב ְמָלאָכה ַחיָּ ַאף ּכֹ ְפֵני ַעְצָמּה ל ׁשֶ   !"יִבין ָעֶליָה ּבִ
  

י יֹוֵסי  ַרּבִ מּוֵאל ָסַבר ָלּה כְּ    :ָאַמרּדְ ׁשְ
  .ַהְבָעָרה ְלָלאו ָיָצאת

  
ַתנְ     :ָיאּדְ

  ַהְבָעָרה ְלָלאו ָיָצאת, "
ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ   . ַרּבִ

י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ק ָיָצאת   .  "ְלַחּלֵ

   
י יֹוֵסי!  ָנְפָקא ֵליּה ְלַרּבִ   ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ְלִחּלּוק ְמָלאכֹות ֵמֵהיָכא ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
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 ַחְלֶליָה מֹות יּוָמתַחְלֶליָה מֹות יּוָמתַחְלֶליָה מֹות יּוָמתַחְלֶליָה מֹות יּוָמתְמ ְמ ְמ ְמ ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם  
10

ה ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'   ל ָהעׂשֶ ה כָּ ל ָהעׂשֶ ה כָּ ל ָהעׂשֶ ה כָּ ל ָהעׂשֶ  ְמָלאָכה יּוָמתְמָלאָכה יּוָמתְמָלאָכה יּוָמתְמָלאָכה יּוָמתבו כָּ
11
ָרֵאל   ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת כָּ ְקֵהל מׁשֶ ָרֵאל ַוּיַ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת כָּ ְקֵהל מׁשֶ ָרֵאל ַוּיַ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת כָּ ְקֵהל מׁשֶ ָרֵאל ַוּיַ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת כָּ ְקֵהל מׁשֶ ָבִרים ויאמר אליהם ַוּיַ ה ַהּדְ ָבִרים ֵאּלֶ ה ַהּדְ ָבִרים ֵאּלֶ ה ַהּדְ ָבִרים ֵאּלֶ ה ַהּדְ ה ְמָלאכָ אשר ציוה ה' לעשות אותם ֵאּלֶ ֲעׂשֶ ת ָיִמים תַּ ׁשֶ ה ְמָלאכָ ׁשֵ ֲעׂשֶ ת ָיִמים תַּ ׁשֶ ה ְמָלאכָ ׁשֵ ֲעׂשֶ ת ָיִמים תַּ ׁשֶ ה ְמָלאכָ ׁשֵ ֲעׂשֶ ת ָיִמים תַּ ׁשֶ וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת ה ה ה ה ׁשֵ

 שבתון לה'
12

ּבתששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות   ׁשְ ִציר תִּ ָחִריׁש ּוַבּקָ ּבתּבֶ ׁשְ ִציר תִּ ָחִריׁש ּוַבּקָ ּבתּבֶ ׁשְ ִציר תִּ ָחִריׁש ּוַבּקָ ּבתּבֶ ׁשְ ִציר תִּ ָחִריׁש ּוַבּקָ  ּבֶ

  רש"י
. שגופי מלאכות מלאכותחילוק 

מתחלקים לחטאות אע''פ 
   שבהעלם אחד:

   . מיתות הרבה:מות יומת
   . לאפושי קרבנות:בממון

. והלא כבר נאמר לא מה ת''ל
   תעשה כל מלאכה:

. משמע תרי ה' לרבות דברים
חד הרי שלשה אלה בגמטריא 

   ל''ו הרי ל''ט:
. ת''ל בחריש ובקציר תשבות

לן  כלומר בלאו לא תבערו הוה
למילף מהאי אם לא שיש 

   להשיב:
ועדיין אני אומר על חריש 

. אם עשאן וקציר חייב שתים
בהעלם אחד שהרי הוציאם מן 
הכלל לחלקן לשתים ומשמע 
אזהרה לקציר לעצמה ואזהרה 

   לחריש לעצמה:
. דבחדא מלאכה ועל כולן אחת

כיילינהו וחד לאו ובדבר שהיה 
בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא 

' לא דיינינן ליה דהוי ללמד כו
ליה כלל בלא תעשה ופרט 
בעשה ואין דנין אותו בכלל 
ופרט אי נמי הוי חריש וקציר 
שני כתובין הבאין כאחד ואין 

   מלמדין דהוה ליה למיכתב חד:
. וחריש ת''ל לא תבערו כו'

וקציר לדרשה אחרינא אי כר' 
עקיבא דדריש ליה בעלמא (ר''ה 

אי דף ט.) לענין תוספת שביעית 
כרבי ישמעאל לענין שבת מה 
חריש רשות אף קציר רשות 
ללמד על קציר העומר שדוחה 

   שבת:
. דלא תעשה כל בכלל היתה

   מלאכה:
. כל שאר להקיש אליה

המלאכות שנכללו עמה בכלל 
שזו מדה בתורה כל דבר שהיה 
בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא 

   ללמד על עצמו יצא כו':
ת . שאין חייבין עליה כרללאו

וסקילה כשאר מלאכות אלא 
   מה שאמור בה:

. כדאמרן מה הבערה לחלק
   מיוחדת:
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ה"" ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָ   , א ד, ב)(ויקר  13ְוָעׂשָ
ן,  יִבים ַאַחת ַעל ּכּוּלָ ַחּיָ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ

ל ַאַחת ְוַאַחת יִבין ַעל ּכָ ַחּיָ   !"ּוְפָעִמים ׁשֶ
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
י יֹוֵסיּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ַרּבִ

  ,"ֵמַאַחת""ַאַחת" 
ה"  ה""ֵהּנָ   . "ֵמֵהּנָ

ִהיא  - "ַאַחת" ה"ׁשֶ   . "ֵהּנָ
ה ִהיא "ֵהּנָ   . "ַאַחת"" ׁשֶ

ְמעֹון.  -ַאַחת    ׁשִ
ְמעֹון. ^ - "ֵמַאַחת"   ע,ב ִ ם ִמׁשּ   ׁשֵ

ה"    ָאבֹות  -"ֵהּנָ
ה"   ּתֹוָלדֹות.  - "ֵמֵהּנָ

  
ה ִהיא ֵהּנָ ת - ַאַחת ׁשֶ ּבָ ְגַגת ְמָלאכֹות ְזדֹון ׁשַ   . ְוׁשִ

ִהיא ַאַחת  ה ׁשֶ ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות -ֵהּנָ ּבָ ְגַגת ׁשַ   .ׁשִ
  
מּוֵא וּ    ל? ׁשְ
  

ִהיא ַאַחת"  ה ׁשֶ ה" ְו"ֵהּנָ ִהיא ֵהּנָ ַמע ֵליּה  -"ַאַחת ׁשֶ    .לֹא ַמׁשְ
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ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָהדבר אל בני ישראל לאמור נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות ה' אשר לא תעשנה   ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָהְוָעׂשָ ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָהְוָעׂשָ ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָהְוָעׂשָ  ְוָעׂשָ

  רש"י
. האמור ועשה מאחת מהנה

לענין חטאות הוה ליה למכתב 
ועשה אחת ולישתוק אייתר ליה 
שאר' מ''ם דמאחת וכל תיבת 
מהנה לדרשה ודרוש הכי פעמים 
שכל מעשה עבירותיו חשוב 
אחת ופעמים שהוא קרוי הנה 

   רבים:לשון 
וא''ר יוסי בר' חנינא מ''ט דר' 

. כלומר מאי דריש ביה יוסי
דאכתי מ' דמהנה ומ' דמאחת 

   למאי אתא:
. אחת הוה ליה אחת מאחת

למכתב וכתיב מאחת וכן נמי 
הנה ה''ל למכתב (הנה) [למדרש 
פעמים שהוא הנה] וכתב מהנה 
ודרוש אחת והנה בלא מ''ם הכי 
פעמים אחת שהוא הנה שבת 

לבדו הוא מחלל ויש כאן [אחת] 
חטאות הרבה דאזלי בתר 
מלאכות ופעמים הנה שהיא 
אחת מלאכות הרבה עשה ואינו 
חייב אלא אחת דבהנך תרי גווני 
איכא למשמע ועשה אחת וחייב 
הנה ואיכא למימר נמי הכי 
ועשה אחת הנה עשייתו הוי 
אחת אע''פ שהן הנה [וחייב א'] 
ומ''ם יתירה [דרוש הכי] לרבות 

ותב שם משמעון דאע''ג שהכ
שנתכוון לעשות תיבה גדולה 
הואיל ושתי אותיות הראשונות 
שם במקום אחר הן חייב והיינו 
מאחת מקצת המלאכה ולא 

  כולה יביא חטאת:
. כלומר מהנה לרבות תולדות

   היוצאות מהן מן האבות:
. דאמרן פעמים אחת שהיא הנה

שחייב על כל אחת ואחת מאי 
ן שבת היא כגון שעשאן בזדו

ושגגת מלאכות דאיכא שגגות 
טובא והנה שהיא אחת דאמרן 
פעמים שחייב אחת על כולן 
מאי היא כגון שגגת שבת וזדון 
מלאכות דיודע שהמלאכות 
אסורות בשבת אבל שכח ששבת 

   היום:
. דמיבעיא ליה לא משמע ליה

  כוליה לשם משמעון ולתולדות:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ

ָידוֹ    ַמהּו?  - ֶהְעֵלם ֶזה ָוֶזה ּבְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
א ַאַחת.  יב ֶאּלָ ָידֹו, ְוֵאינֹו ַחּיָ ת ּבְ ּבָ   ֲהֵרי ֶהְעֵלם ׁשַ

  
א, ֲהֵר  ַרּבָ ָידֹו ַאּדְ ל ַאַחת ְוַאַחת! וְ י ֶהְעֵלם ְמָלאכֹות ּבְ יב ַעל כָּ   ַחּיָ

  
א    ,ֶאּלָ

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵריׁש  :ָחֵזיַנן ת ָקא ּפָ ּבָ ּום ׁשַ א ַאַחת,  -  ִאי ִמׁשּ יב ֶאּלָ ָידֹו, ְוֵאינֹו ַחּיָ ת ּבְ ּבָ   ֲהֵרי ֶהְעֵלם ׁשַ

ּום ְמָלאָכה ָקָפֵריׁש  ל ַאַחת ְוַאַחת. ֲהֵרי ֶהְעֵלם ְמ  -ְוִאי ִמׁשּ יב ַעל כָּ ָידֹו, ְוַחּיָ   ָלאכֹות ּבְ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ּום ְמָלאכֹות,  א ִמׁשּ ת ֶאּלָ ּבָ ַ ֵריׁש ִמׁשּ לּום ּפָ   כְּ
ת,  ּבָ ּום ׁשַ א ִמׁשּ ָלאכֹות ֶאּלָ ֵריׁש ִמּמְ לּום ּפָ   כְּ

א ָנא ,ֶאּלָ    .ָלא ׁשְ
  

ַנן:   ּתְ
  , "ִעים ָחֵסר ַאַחתֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ "

ּה  ה ִלי?  :ְוָהֵויַנן ּבָ   ִמְנָיָנא ָלּמָ
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ֶהְעֵלם ֶאָחד  ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ל ַאַחת ְוַאַחת.  -ׁשֶ יב ַעל כָּ   ַחּיָ
ָלָמא ׁשְ ָידוֹ  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ל ַאַחת ְוַאַחת  ,ֶהְעֵלם ֶזה ָוֶזה ּבְ יב ַעל כָּ ירׁשַ  –ַחּיָ    ,ּפִ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ָידוֹ  :ֶאּלָ ת ּבְ ּבָ א ַאַחת ,ֶהְעֵלם ׁשַ יב ֶאּלָ ַחּתְ ָלּה  -  ֵאינֹו ַחּיָ כַּ ְגַגת ְמָלאכֹות? ּבִ  ֵהיִכי ַמׁשְ ת ְוׁשִ ּבָ   ְזדֹון ׁשַ
י יֹוָחָנן  ַרּבִ ֵהִזיּדְ ָהִניָחא ִאי ָסַבר ֵליּה כְּ י ׁשֶ ָכֵרת ַאף ַעל ּפִ ַגג ּבְ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ָלאוָאַמר: כֵּ    ,ד ּבְ

ַחּתְ ָלּה  כַּ ת ּדְ ַמׁשְ ּבָ   ָלאו. ּבְ ָיַדע ֵליּה ׁשַ
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ א ִאי ָסַבר ָלּה כְּ ָלאו ְוָכֵרת ּדְ ֶאּלָ ּגֹוג ּבְ ׁשְ ּיִ ַמאי?  - ָאַמר ַעד ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ָיַדע ֵליּה ׁשַ   ּדְ

  
א ּבִ ָיַדע ָלּה ּדְ  יּבָ חּוִמין ְוַאּלִ י ֲעִקיּדְ ּתְ    .ָבאַרּבִ
   

  
  

  רש"י
   . שבת ומלאכות:זה וזה

על כולן או על . חייב אחת מהו
כל אחת ואחת וקמבעיא ליה 
הא דתני לעיל (דף סט.) שגג בזה 
ובזה זהו שוגג האמור בתורה 
מהו לחיובי חדא או לחיובי 
אכולהו וממתני' דהשוכח עיקר 
שבת דאינו חייב אלא אחת לא 
שמעינן ליה דהשוכח עיקר שבת 
חדא שגגה היא וכי מיבעיא לן 
ביודע עיקר שבת אבל מלאכות 

אינו יודע שאסורות ועוד  הללו
נעלם ממנו שהיום שבת דאיכא 
למיתלי שגגה אכל מלאכה 
ומלאכה הואיל ויודע עיקר שבת 
ואיכא למתלי אהעלם שבת 

   וחדא שגגה היא:
. זה אי משום שבת קא פריש

שפירש מן העבירה ובא להתכפר 
אי משום שבת היתה שאמרו לו 
שבת היום ופירש אישתכח 

עושה: דמשום העלם שבת היה 
ה''ג ואי משום מלאכות הללו 
קא פריש שאמרו לו מלאכה 
היא זו ופירש הרי העלם 
מלאכה בידו וזיל בתר 

   מלאכות:
כלום פריש משבת אלא משום 

. כשאמרו לו שבת היום מלאכות
הבין שהמלאכות הללו אסורות 
דאי לא אסורות למה הוזקקו 

   לומר שבת היום:
. ואינו חייב אלא אלא לא שנא

   אחת:
. היינו העלם זה וזה עשאן לכולן

בידו דהא לא ידע שבת במידי 
כיון דכל הלכותיה נעלמות ממנו 

   אין חילוק היום משאר ימים:
. אא''א כו' היכי משכחת לה

דניחייב איניש אכל חדא ע''כ 
בזדון שבת ושגגת מלאכות הוא 
דמשכחת לה והכא מאי זדון 

   שבת איכא:
. משכחת הניחא לר' יוחנן כו'

ה שלא נעלמו ממנו אלא לי
הכריתות ויודע הלאוין והיינו 

   זדון שבת:
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  : ָרָבאָאַמר 

ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות, ָקַצר ְוָטַחן כִּ  ּבָ ְגַגת ׁשַ ׁשִ רֹוֶגֶרת, ּבְ   ּגְ
ְגַגת ְמָלאכֹות,  ת ְוׁשִ ּבָ ְזדֹון ׁשַ ְגרֹוֶגֶרת ּבִ   ְוָחַזר ְוָקַצר ְוָטַחן כִּ

ת ּוְזדֹון ּבָ ְגַגת ׁשַ ל ׁשִ   ְמָלאכֹות  ְונֹוַדע לֹו ַעל ְקִציָרה ּוְטִחיָנה ׁשֶ
ל ָחַזר ְונֹוַדע לֹו ַעל ְקִציָרה ְוַעל ְטִחיָנה וְ  ְגַגת ְמָלאכֹותׁשֶ ת ְוׁשִ ּבָ   , ְזדֹון ׁשַ

  ְקִציָרה ּגֹוֶרֶרת ְקִציָרה.    עא,א
  ְטִחיָנה ּגֹוֶרֶרת ְטִחיָנה. 

ְגַגת ְמָלאכֹות ת ְוׁשִ ּבָ ל ְזדֹון ׁשַ    ,ֲאָבל נֹוַדע לֹו ַעל ְקִציָרה ׁשֶ
ּה, וּ ֶרֶרת ְקִציָרה ְקִציָרה ּגוֹ  ִעּמָ   ְטִחיָנה ׁשֶ

ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדתוּ  ּה ּבִ ֶנְגּדָ כְּ    .ְטִחיָנה ׁשֶ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
  ְטִחיָנה ַנִמי ּגֹוֶרֶרת ְטִחיָנה, 

ם ְט     .ה ַאַחת ִהיאינָ ִח ׁשֵ
  

ִריָרה'ּוִמי ִאית ֵליּה ְלָרָבא    ? 'ּגְ
   :ְוָהא ִאיְתַמר

ֵני ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ    ֶהְעֵלם ֶאָחד, ָאַכל ׁשְ
  , ְונֹוַדע לֹו ַעל ַאַחת ֵמֶהן

ִני.  ל ׁשֵ ֶהְעֵלמֹו ׁשֶ ִית ּבְ ּזַ   ְוָחַזר ְוָאַכל כַּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ן ַעל ִראׁשֹון    ,ֵהִביא ָקְרּבָ

ִני  ִרין - ִראׁשֹון ְוׁשֵ ּפְ    .ִמְתכַּ
י  ִליׁשִ ר -ׁשְ ּפֵ    .ֵאינֹו ִמְתכַּ

י  ִליׁשִ ְ ן ַעל ַהׁשּ ִרין, ׁשְ  - ֵהִביא ָקְרּבָ ּפְ ִני ִמְתכַּ י ְוׁשֵ   ִליׁשִ
ר.  -ִראׁשֹון  ּפֵ   ֵאינֹו ִמְתכַּ

ן ַעל ָהֶאְמָצִעי  ן -ֵהִביא ָקְרּבָ רו ּכּוּלָ   .ִנְתַכּפְ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ן ַעל ֶאָחד ֵמֶהן ן -  ֲאִפיּלּו ֵהִביא ָקְרּבָ רו ּכּוּלָ   !ִנְתַכּפְ

  
ַתר  ֵיי ּדְ ּבָ ָמָעּה ֵמַאּבַ   ְסַבָרּה.  -ׁשְ

  
   ,ָהִכי ִאי

ְגַרר ִלְטִחיָנה    !ְטִחיָנה ַנִמי ּתִ
  
ִריָרה'    ,ִאית ֵליּה  - 'ּגְ

ִריָרה  ִריָרה ּדִ ּגְ    .ֵלית ֵליּה  -ּגְ
  
  
  

  רש"י
. שיעור הוא לכל איסורי מלאכות של שבת כגרוגרת

  באוכלים:
. כגרוגרת וטחן כגרוגרת בשגגת שבת וזדון קצר

   מלאכות דלא מיחייב אלא חדא:
. כגרוגרת וטחן כגרוגרת בזדון שבת וחזר וקצר

ולא נודע לו בינתים  ושגגת מלאכות דמיחייב תרתי
   שחטא:
. אחרי כן על הקצירה ועל הטחינה כלומר ונודע לו

   או על זו או על זו וכ''ש על שתיהן:
. והפריש חטאת (על) שגגת שבת וזדון מלאכות

וחטאת זו מכפרת על שתיהן דהא חדא הוא 
  דמיחייב עליה:

. שניה בכפרתה וטחינה גוררת קצירה גוררת קצירה
ונתכפרו כולן דקיימא לן אכל  את הטחינה השניה

שני זיתי חלב בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת וזה 
שעשה שתי קצירות בהעלם אחד שלא נודע לו בין 
קצירה לקצירה שחטא ואע''פ שהעלמה של שניה 
חלוק קצת משל ראשונה סוף סוף העלם אחד הוא 
דלא נודע לו חטאו בינתים וידיעות [חטא] הוא 

ו שבאה על הקצירה דמחלקת הלכך חטאת ז
וטחינה ראשונה אתרווייהו קיימא ונתכפרו עם 
הקצירה כל קצירות שעליו שנעשו בהעלם אחד ועם 
הטחינה נתכפרו כל הטחינות שעליו כשעשאן 

   בהעלם אחד:
. אחרונה שבזדון שבת אבל נודע לו על הקצירה

ושגגת מלאכות והפריש עליה קרבן הואיל ובקרבן 
ה דהא אכל חדא מיחייב זה לא שייכא טחינה שעמ

   אי הוה מתידעי ליה תרווייהו:
   . ראשונה:קצירה גוררת קצירה

   . של ראשונה:וטחינה שעמה
   . אחרונה. שכנגדה של ראשונה:וטחינה

   . וכי מתידע ליה מיחייב עלה:במקומה עומדת
. כמשפט דשני זיתי חלב קצירה גוררת קצירה

יינו בהעלם אחד הן וטחינה שעם קצירה ראשונה ה
משום גרירה דאף על גב דעיקר קרבן לאו משום 
קצירה דבהדה אתא הואיל ואיכפר ליה בהדי 
קצירה בתרייתא גררה לטחינה שעמה בהדה שהרי 
שתיהן היו תלויות בקרבן אחד ואין כפרה לזו בלא 

   זו:
. דגרירה לגרירה וטחינה שכנגדה עומדת במקומה

ה לא אמרינן לאיכפורי טחינה אחרונה עם טחינ
ראשונה משום שני זיתי חלב בהעלם אחד דהא 

   קמייתא גופה בגרירה היא דמיכפרה:
. ואע''ג דקמייתא גופא שם טחינה אחת היא

   בגרירה אתיא אמרינן גרירה לגרירה:
. אטחינה שעמה קפריך ומי אית ליה לרבא גרירה

דמגררה עם הקצירה ואע''ג דקרבן לאו אההיא 
גרירה איכא  קצירה איפריש דאינך כולהו לאו

דקצירה וקצירה בהעלם אחד לאו גרירה היא דכל 
שם עבירה הנכפל כמה פעמים בהעלם אחד אין בו 

   אלא חטאת אחת:
 . שהרי בהעלמו היה:ראשון ושני מתכפרין

   שכשהפרישו הזכיר בו שם אותו זית:
. ואין זה הביא קרבן על האמצעי נתכפרו כולם

   גרירה אלא כולם בהעלם של זה היו:
   . דאית ליה גרירה:ביי אמר כו'א

. רבא מאביי דאמר אפילו הביא קרבן בתר דשמעיה
על אחד מהם. נתכפרו כולם דאית ליה גרירה הדר 
ביה איהו ואמר לההיא דלעיל דמיכפרה טחינה 

   שעמה בגרירה:
   . דכאביי סבירא ליה דאמר גרירה:אי הכי
. שעמה דאיכפרה בגרירה תגרור נמי לטחינה טחינה

   דה משום שני זיתי חלב בהעלם אחד:שכנג
. כי הך דטחינה קמייתא לא איכפרה גרירה דגרירה

אלא בגרירה דלא עליה ולא על קצירה שעמה בא 
הקרבן אלא דאגריר בהדי קצירה הלכך לא הדרה 

   גרירה לבתרייתא משום שם טחינה:
. ולא אמרינן הואיל והשני שלישי אין מתכפר

גרריה לשלישי עמו מתכפר עם הראשון שבהעלמו לי
   בכפרתו ואע''ג דלא שייך בהדי ראשון:

  .הביא קרבן כו'
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   .זירא' לר מבעיא ורבא לאביי להו דפשיטא מילתא

  
   ,אסי רבימ זירא רבי דבעי

   :זירא רבימ ירמיה רבי מיניה בעא לה ואמרי
   ,מלאכות וזדון שבת בשגגת גרוגרת חצי וטחן קצר
   ,מלאכות ושגגת שבת בזדון גרוגרת חצי וטחן וקצר וחזר
   ?שיצטרפו מהו

  
   :ליה אמר

   .מצטרפין ולא לחטאות חלוקין
  

   ?מצטרפי לא לחטאות דחלוקין היכא וכל
   :והתנן
   ,אחת אלא חייב אינו - אחד בהעלם וחלב חלב אכל
   .ואחת אחת כל על חייב - אחד בהעלם ופגול ונותר ודם חלב אכל

   .אחד ממין הרבה במינין חומר זו
   :הרבה ממינין אחד במין חומר וזו

   ,חייב – אחד ממין זית חצי ואכל וחזר זית חצי אכל שאם
   ."פטור – מינין משני
   !?למימר צריכא - "חייב אחד ממין" :בה והוינן
   :תוטני בר משום לקיש ריש ואמר
   .תמחויין בשני כלושא כגון :עסקינן במאי הכא
   ,(כריתות טו,ב) "מחלקין תמחויין" :דאמר היא יהושע ורבי
   ,לחומרא בין לקולא בין יהושע רבי אמר :דתימא מהו
   ,אמר לא דלקולא לן משמע קא

   .קאמר לחומרא
   !מצטרפי וקא ,לחטאות דחלוקין הכא והא

  
   :ליה אמר

   .ליה וקשיא ,לה מתני ארישא מר
   .לן קשיא ולא ,לה מתנינן אסיפא אנן

  
   !?למימר צריכה - פטור" מינין משני"

   :תוטני בר משום לקיש ריש ואמר
   ,אחד ממין לעולם
   ?מינין שני ליה קרי ואמאי
   ,תמחויין בשני שאכלו

   ."מחלקין תמחויין" :דאמר היא יהושע ביור
   :לן משמע קא והא

   .לחומרא בין לקולא בין :יהושע רבי דאמר
  

  , תמחויין ושני אחד ןמי, מדסיפא
א   עא,ב ֵריׁשָ ָלל ּדְ ְמחּוי ֶאָחד. וְ ִמין ֶאָחד  :ִמכְּ   ּתַ

ְמחּוי ֶאָחד ְצִריָכא ְלֵמיַמר?!וְ ִמין ֶאָחד    ּתַ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

יְנַתִיים.  ָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה ּבֵ גֹון ׁשֶ   כְּ
ְמִליֵאל ִהיא וְ  ן ּגַ יעּור": ָאַמרּדְ ַרּבָ     .(שבת קה.) "ֵאין ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ

  רש"י
. דזדון מילתא דפשיטא להו

שבת ושגגת מלאכות וזדון 
מלאכות ושגגת שבת אין 
חלוקין לחטאות כדקאמרי דזה 
מתכפר בקרבנו של זה ולא 
אמרינן כשני העלמות נינהו 
וניחייב חד אזדון שבת ושגגת 

גגת שבת וזדון מלאכות וחד אש
מלאכות ואע''ג דחד גופה 

   דעבירה היא מספקא ליה כו':
   . קצר או טחן:קצר וטחן

. ולא נודע לו חזר וקצר כו'
   בינתים על חטאו:

. קצירה וקצירה מהו שיצטרפו
לכשיעור ויתחייב מי הוי העלם 
אחד ומצטרפי או דילמא: כשני 

   העלמות נינהו ולא מצטרפין:
הוי כשיעור . אי חלוקין לחטאות

לכל חד אין אחד מהן מתכפר 
בקרבן הבא על חברו הלכך לא 

   מצטרפי:
. וכל היכא דחלוקין הכי גרסינן

לחטאות לא מצטרפי והא תנן 
   כו':

. שני זיתים והפסיק חלב וחלב
ביניהם יותר מכדי אכילת פרס 

   דהוו להו שתי אכילות:
שאם אכל חצי זית וחזר ואכל 

ון . באותו העלם וכגחצי זית
שלא שהה מתחילתו של ראשון 
עד סוף גמר אכילת אחרון יותר 
מכדי אכילת פרס ממין אחד 

   מצטרפין:
. הא חדא אכילה צריכא למימר

היא דבשתי אכילות ליכא למאן 
   דאמר חייב:

   . שם חכם:תוטני
. שני מיני תבשיל שני תמחויין

   אחד צלי ואחד שלוק:
. בכריתות ורבי יהושע היא

מחלקין לאוכל דאמר תמחויין 
שני זיתים בהעלם אחד בשני 
תמחויין לחייבו שתי חטאות 
ואיצטריכא לאשמעינן דלענין 
חצי שיעור מצטרפי דמהו 
דתימא בין לקולא כי הכא בין 
לחומרא כגון שיעור שלם אמר 
רבי יהושע דחלוקין הן וגבי שני 
חצאי שיעור פטור והיינו קולא 
וגבי שני זיתים שלימים חייב 

   יינו חומרא:שתים וה
. להא דריש ארישא מתני

   לקיש:
. ולא איתמר אסיפא מתנינן לה

  הכי:
   . דאמר חייב:מכלל דרישא

   . בתמיה:מין אחד ותמחוי אחד
. בין שני חצאי שהיתה לו ידיעה

שיעור ואיצטריך לאשמעינן 
דליצטרפו דס''ד אמינא הואיל 
ובשיעורין שלמים חלוקין 
לחטאות הכא נמי לא ליצטרפו 

''ל דהתם הוה ידיעה אבל קמ
ידיעת חצי שיעור לאו ידיעה 

   היא:
. לקמן רבן גמליאל היא דאמר

בפרק הבונה אין ידיעה לחצי 
  שיעור:
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   :ִאיְתַמר

ֶהְעֵלם ֶאָחד,  ֵני ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ   ָאַכל ׁשְ
  ְונֹוַדע לֹו ַעל ָהִראׁשֹון, 

ִני.  ֵ   ְוָחַזר ְונֹוַדע לֹו ַעל ַהׁשּ
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ִים ּתַ יב ׁשְ   .ַחּיָ
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

א ַאַחת. ֵאינֹו ַחיָּ    יב ֶאּלָ
  
י יֹוָחָנן" יב :ָאַמר ַרּבִ    ".ַחּיָ

אתוֹ    . ד)-(ויקרא ד, ג 14"ְוֵהִביא...  "ַעל ַחּטָ
  
טּור :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ "    ".ּפָ

אתֹו ְוִנְסַלח לֹו"   , (ויקרא ד, כו) 15"ֵמַחּטָ
  

אתֹו... ְוֵהִביא" :ְוֵריׁש ָלִקיׁש, ָהְכִתיב    !"ַעל ַחּטָ
  

ָרהְלַא  -ַההּוא  ּפָ   . ַחר כַּ
  

י יֹוָחָנן ַנִמי אתֹו ְוִנְסַלח לֹו" :ָהְכִתיב ,ּוְלַרּבִ   ! "ֵמַחּטָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ַזִית ּוֶמֱחָצה,  ָאַכל כְּ גֹון ׁשֶ   כְּ

ִית ּזַ    ,ְונֹוַדע לֹו ַעל כַּ
ִני.  ל ׁשֵ ֶהְעֵלמֹו ׁשֶ ֲחִצי ַזִית ַאֵחר ּבְ   ְוָחַזר ְוָאַכל כַּ

ֵתיָמ     ,ִליְצָטְרפוּ  :אַמהּו ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ִליִגי,  ה ּפְ ִאיְתַיַדע ֵליּה קֹוֶדם ַהְפָרׁשָ   ּדְ

ִליִגי,    ּוְבָהא ּפְ
ָמר ָסַבר קֹות.  :ּדְ   ְיִדיעֹות ְמַחּלְ
קֹות, : ּוָמר ָסַבר   ַהְפָרׁשֹות ְמַחּלְ

ה י יֹוָחָנן מֹוֵדי  :ֲאָבל ְלַאַחר ַהְפָרׁשָ ִיםּדְ ֵליּה ֵריׁש ָלִקיׁש ְלַרּבִ ּתַ יב ׁשְ    .ַחּיָ
ִאיְתַיַדע ֵליּה  יְלָמא ּדְ ִליִגי,  ,אֹו ּדִ ה ּפְ   ְלַאַחר ַהְפָרׁשָ

ִליִגי,    ּוְבָהא ּפְ
ָמר ָסַבר קֹות,  :ּדְ   ַהְפָרׁשֹות ְמַחּלְ
קֹות,  :ּוָמר ָסַבר רֹות ְמַחּלְ ּפָ   כַּ

ה י יֹוָחָנן ְלֵריׁש ָלִקיׁש  מֹוֵדי :ֲאָבל קֹוֶדם ַהְפָרׁשָ א ַאַחת. ּדְ ֵליּה ַרּבִ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
זוֹ  זֹו ּוֵבין ּבְ ין ּבְ יְלָמא ּבֵ    ?ַמֲחלֹוֶקת – אֹו ּדִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
ָרא ּבְ זֹו  :ִמְסּתַ זֹו ּוֵבין ּבְ ין ּבְ   ַמֲחלֹוֶקת.  - ּבֵ

ֲעָתךְ  ִאי ָסְלָקא ּדַ ה :ּדְ ִליגֵ  קֹוֶדם ַהְפָרׁשָ   י, ּפְ
י יֹוָחָנן  ה מֹוֶדה ֵליּה ֵריׁש ָלִקיׁש ְלַרּבִ ִים, ּדְ ֲאָבל ְלַאַחר ַהְפָרׁשָ ּתַ יב ׁשְ   ַחּיָ

ה!  ָרה, לֹוְקֵמיּה ְלַאַחר ַהְפָרׁשָ ּפָ מֹוִקים ֵליּה ְקָרא ְלַאַחר הכַּ   ַאּדְ
ִליִגי,  ה ּפְ   ְוִאי ַאַחר ַהְפָרׁשָ
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אתֹו והקריב   אתֹו ַעל ַחּטָ אתֹו ַעל ַחּטָ אתֹו ַעל ַחּטָ  את הפרְוֵהִביא ְוֵהִביא ְוֵהִביא ְוֵהִביא אשר חטא... ַעל ַחּטָ
15

אתֹו ְוִנְסַלח לוֹ וכפר עליו הכהן   אתֹו ְוִנְסַלח לוֹ ֵמַחּטָ אתֹו ְוִנְסַלח לוֹ ֵמַחּטָ אתֹו ְוִנְסַלח לוֹ ֵמַחּטָ  ֵמַחּטָ

  רש"י
. לקמן בעי ליה אי וחזר ונודע לו

קודם שהפריש קרבן על ידיעה 
ראשונה וקסבר ידיעות 
מחלקות לחטאות ואע''פ שלא 
היתה ידיעה בין אכילה לאכילה 

ר הפרשה וקסבר או לאח
הפרשות מחלקות והא דאביי 
ורבא דאמרי לעיל ונודע לו על 
אחת מהן וחזר ואכל כו' אלמא 
דחדא הוא דמיחייב אי סבירא 
להו פלוגתא דר' יוחנן וריש 
לקיש בקודם הפרשה אינהו 
דאמור כריש לקיש אי נמי 
סבירא להו דלאחר הפרשה 
פליגי ואינהו דאמור קודם 

ודברי הפרשה נודע על השני 
   הכל אין חלוקין לחטאות:

. והביא קרבנו על חטאתו והביא
שעירת עזים תמימה נקבה על 
חטאתו אשר חטא (ויקרא ד) 
משמע על כל חטאת וחטאת 

   יביא:
. אפי' לא מחטאתו ונסלח לו

הביא אלא על מקצת חטאתו 
ונסלח לו כולו: קמ''ל כיון דהאי 
חצי זית עם זית קמא שייך בתר 

הוה כאילו נודע ידיעה קמייתא 
לו על הכל דהא אי הוה מייתי 
קרבן הוה מיכפר בהדיה [דזית] 
בלא שום ידיעה דפחות 
מכשיעור לא חשיב אבל כזית 
לא מיכפר בלא ידיעה הלכך כי 
לא איתידע ליה בהדיה אלא זה 

   אחר זה הוו ידיעות מחלקות:
. על השני קודם דאיתידע ליה

שהפריש קרבן על ידיעה 
   :הראשונה פליגי

. כי אדמוקים לאחר כפרה
פרכינן לעיל לריש לקיש הא 
כתיב על חטאתו והביא 
ואוקימנא שיטתיה דתלמודא 
בלאחר כפרה לוקמא בלאחר 
הפרשה אבל השתא דאוקימנא 
בלאחר כפרה ש''מ דפשיטא 
לבני הישיבה שסדרו הגמ' 
דלאחר הפרשה נמי פטר ריש 

  לקיש: 
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י יֹוָחנָ  ה מֹוֶדה ֵליּה ַרּבִ א ַאַחת, ּדְ ן ְלֵריׁש ָלִקיׁש ֲאָבל קֹוֶדם ַהְפָרׁשָ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ה!  ְכַזִית ּוֶמֱחָצה, לֹוְקֵמיּה קֹוֶדם ַהְפָרׁשָ מֹוֵקי ֵליּה ְקָרא ּבִ   ַאּדְ

  
ָקא ֵליּה     ,ְוִדיְלָמא ַסּפּוֵקי ְמַסּפְ

יְמֵצי לֹוַמרְו'   ָקָאַמר, 'ִאם ּתִ
ִליִגי ּבָ  ה ּפְ יְמֵצי לֹוַמר קֹוֶדם ַהְפָרׁשָ   ּה, ִאם ּתִ

י יֹוָחָנן ֵהיִכי מֹוֵקי ֵליּה ִלְקָרא ְכַזִית ּוֶמֱחָצה.  ?ַרּבִ   ּבִ
ה יְמֵצי לֹוַמר ְלַאַחר ַהְפָרׁשָ ָרה.   ?ֵריׁש ָלִקיׁש ֵהיִכי מֹוֵקי ֵליּה ִלְקָרא ,ְוִאם ּתִ ּפָ ְלַאַחר כַּ   ּבִ

   

  רש"י
  -  ישנים הכי גרסינן בספרים

א ספוקי מספקא להו ודילמ
ואת''ל קאמר אם תמצא לומר 
קודם הפרשה פליגי רבי יוחנן 
היכי מוקי ליה לקרא בכזית 
ומחצה את''ל אחר הפרשה 
פליגי ר''ל היכי מוקי ליה 

והכי  לקרא בלאחר כפרה
פירושא ודילמא לבני תלמודא 
נמי מספקא להו פלוגתא דר''י 
ור''ל במאי כי היכי דמספקא 

קודם אי בלאחר ליה לדידי אי ב
אי בתרווייהו וכי פריך בעל 
התלמוד לרבי יוחנן נמי והא 
כתיב מחטאתו ונסלח לו ומשני 
ליה בכזית ומחצה בלשון את''ל 
פריך ליה ומשני ליה והכי 
קאמר אי הוה פשיטא לן 
דלאחר הפרשה הוא דמחייב 
[ר''י תרתי] אבל בקודם הפרשה 
מודה [לר''ל] לא הוה קשיא לן 

נא מחטאתו מידי דאוקימ
ונסלח לו בקודם הפרשה אבל 
השתא קשיא לן את''ל בהך 
בעיא דרבינא דבקודם הפרשה 
נמי פליגי וא''ר יוחנן חייב 
שתים ר' יוחנן היכי מוקי ליה 
לקרא דמחטאתו ונסלח לו ושני 
ליה בכזית ומחצה והכי קמשני 
אפי' את''ל דקודם הפרשה 
לחודא פליגי אי נמי בתרווייהו 

אוקמא בכזית פליגי איכא ל
ומחצה ולר''ל נמי כי פריך ליה 
תלמודא הכתיב על חטאתו 
והביא ושני ליה בעל התלמוד 
בלאחר כפרה לעולם ספוקי 
מספקא ליה במאי פליגי כלדידי 
ובאת''ל פריך ומשני והכי 
קאמר את''ל בלאחר הפרשה 
נמי פליגי דבלאחר הפרשה פטר 
ליה בחד קרבן דהשתא ליכא 

בלאחר  לאוקמא לקרא דמחייב
הפרשה ר''ל היאך מוקי ליה 
להאי קרא כלומר במאי מוקי 
ליה ושני ליה אפילו אם תמצא 
לומר בלאחר הפרשה פליגי 
איכא לאוקמי בלאחר כפרה. 
ורוב התלמידים שגו בשיטה זו 
ודימו דהאי דהיכי מוקי לה 
לקרא בכזית ומחצה וחברו 
היכי מוקי ליה לקרא בלאחר 

שי כפרה לשון קושיא הוא ולפרו
כמו מ''ט והוצרכו לשבש את 
הספרים ולמחוק הוי''ו ואת''ל 
קמא ולהגיה קאמרינן ולהגיה 
על קודם לאחר ועל לאחר קודם 
ואין שיטת התלמוד כפי 

  סוגייתם:
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        עב, אעב, אעב, אעב, א    ––––עא, ב עא, ב עא, ב עא, ב  .284
אָאַמר    : עּוּלָ

ְע  אי ָלא ּבָ ם ַוּדַ ָאַמר ָאׁשָ ה ְלַמאן ּדְ ִחיּלָ ּתְ     ָיא ְיִדיָעה ּבַ
ַעל ָחֵמׁש    עב,א ְפָחה ֲחרּוָפהּבָ ׁשִ ִעילֹות ּבְ א ַאַחת.  - ּבְ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ

  
  : ַרב ַהְמנּוָנאַמְתִקיף ָלּה 

ֶאְבעֹול,  ינּו ִלי ַעד ׁשֶ ן, ְוָאַמר: ַהְמּתִ ַעל ְוָחַזר ּוָבַעל ְוִהְפִריׁש ָקְרּבָ ה ּבָ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
א ַאַחת?ּדְ  :ִמיָהִכי נַ  יב ֶאּלָ    !ֵאינֹו ַחּיָ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ה  ?! ּדִ ַמֲעׂשֶ ה ָקָאְמַרּתְ   ְלַאַחר ַהְפָרׁשָ
ה  ה לֹא ָקָאִמיָנאּדִ ַמֲעׂשֶ   .ְלַאַחר ַהְפָרׁשָ

  
  

י ֲאָתא  יִמיכִּ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
ָאַמר ה,  :ְלַמאן ּדְ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ אי ּבָ ם ַוּדַ   ָאׁשָ

ַעל ָחֵמׁש  ְפָחה ֲחרּוָפה  ּבָ ׁשִ ִעילֹות ּבְ יב  -ּבְ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ   .  ַעל כָּ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ן ָלִקיׁש!  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנן ְוַרּבִ ה, ּוְפִליִגי ַרּבִ ִחּלָ ּתְ ָבֵעיַנן ְיִדיָעה ּבַ את, ּדְ   ֲהֵרי ַחּטָ

  
יק ּתֵ    .ִאיׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה  ַמֲעׂשֶ ְלָמא ּבְ , ּדִ ּדִ ה ָקָאְמַרּתְ   ַרב ַהְמנּוָנא? ְד ְוכִ ְלַאַחר ַהְפָרׁשָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
   .ִאין

  
  

י ֲאָתא    ָאַמר:  ָרִביןכִּ
ְפָחה ֲחרּוָפה, ַהּכֹ  ׁשִ   ל מֹוִדים ּבְ

ְפָחה ֲחרּוָפה, ְוַהּכֹ  ׁשִ   ל מֹוִדים ּבְ
ְפָחה ֲחרּוָפה.  ׁשִ   ּוַמֲחלֹוֶקת ּבְ

  
ְפָחה ֲחרּוָפ " ׁשִ א ַאַחת ּדְ  - "הַהּכל מֹוִדים ּבְ יב ֶאּלָ ְד ֵאינֹו ַחּיָ אכִּ   . עּוּלָ
ְפָחה ֲחרּוָפה" ׁשִ ל ַאַחת ְוַאַחת כְּ ּדְ  - "ְוַהּכל מֹוִדים ּבְ יב ַעל כָּ   ַרב ַהְמנּוָנא. ַחּיָ
ְפָחה ֲחרּוָפה" ׁשִ ָאַמר - "ּוַמֲחלֹוֶקת ּבְ ה :ְלַמאן ּדְ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ אי ּבָ ם ַוּדַ   ,ָאׁשָ

ן ָלִקיׁש ּדְ ת ַמֲחלֹוֶק  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנן וַרּבִ   .ַרּבִ
  
  

  רש"י
. פלוגתא דר''ט ור''ע למ''ד אשם ודאי לא בעי ידיעה

היא בכריתות בפ' דם שחיטה (דף כב.) ר''ע מחייב על 
תלוי ופי' היו לפניו שתי חתיכות א'  ספק מעילות אשם

של קדש וא' של חולין ואכל אחת מהן ואינו יודע איזו 
אכל מביא אשם תלוי ומודה ר''ע שאינו מביא את 
מעילתו כלומר אינו משלם קרן וחומש עד שיודע לו 
ויביא עמה אשם מעילות ודאי כי היכי דאשם תלוי 

ה דשאר עבירות דספק כרת אינו מכפר כפרה גמור
וכשיודע לו דודאי חטא מביא חטאת אף זה כשיודע לו 
יחזור ויביא אשם ודאי ר''ט אומר מה לזה מביא שתי 
אשמות ולא דמי לאשם תלוי דספק חטאת דהתם 
ספיקו איל וודאי נקבה הלכך כי מתידע ליה בעי 
לאתויי נקבה אבל זה ששניהם מין אחד כדאמר התם 

ע שזה איל שממין שמביא על הודע מביא על לא הוד
וזה איל יביא קרן וחומש ויביא איל ויאמר אם ודאי 
מעלתי זו מעילתי וזו אשמי ואם ספק שלא עתיד 
ספיקי להודע לי אשם זה יהיה אשם תלוי והקדש זה 
לנדבה ולכי מתיידע ליה לא בעי לאתויי אשם אחרינא 
אלמא לא בעי ידיעה בתחילה באשם ודאי קודם הבאת 

   ליה כי אתיי' ומכפר עליה:כפרתו דהא לא איתידע 
. כל אשמות קרוין אשם ודאי חוץ מאשם אשם ודאי

תלוי שהוא בא על לא הודע והן שלשה הבאין על חטא 
  אשם מעילות אשם גזילות אשם שפחה חרופה:

. בשוגג ונודע לו בין כל בעל ה' בעילות בשפחה חרופה
אחת ואחת אינו חייב אלא אחת להכי נקט שפחה 

ביא קרבן אחד על עבירות הרבה חרופה משום דמ
כדתנן בכריתות (דף ט.) ה' מביאין קרבן אחד על 
עבירות הרבה הבא על השפחה ביאות הרבה וכו' וכי 
תנן מתני' דנפטר בקרבן אחד הני מילי במזיד שהוא מן 
המביאים על המזיד כשוגג דכתיב (ויקרא יט) בקורת 

טר תהיה ומלקות בשוגג ליכא וגבי מזיד רבי קרא דנפ
בקרבן אחד על ביאות הרבה כדיליף התם וכ''ש על 
ביאות שוגג הרבה בהעלם אחד אבל שוגג ונודע לו בין 
ביאה לביאה למאן דבעי ידיעה בתחלה באשם ודאי 
חשיב הוא לחלק לאשמות כהבאת כפרה המחלקת 
לעושה מזיד וצריך להביא על כל אחת ואחת אליבא 

חלב בהעלם דר' יוחנן דאמר לעיל באוכל שני זיתי 
אחד ונודע לו בשתי ידיעות שמביא חטאת על כל אחת 
ואחת דחשיבא ליה חילוק ידיעה כאילו הביא קרבן בין 
ידיעה לידיעה הכא נמי חשיב חילוק ידיעה כאילו 
הביא קרבן בין ביאה לביאה ואשמעינן עולא דלמאן 
דלא בעי ידיעה באשם בתחלה אינה חשובה לחלק 

אחת דכיון דלא חשיבא ליה בינתים ואינו חייב אלא 
ידיעה לא מחלקת והא מילתא דעולא נקט לה הכא 
משום דרב דימי דאיירי עלה ופרכינן עלה מפלוגתא 

   דרבי יוחנן וריש לקיש:
   . שלא תקריבוהו עד שאבעול עוד:המתינו

. לא פליג אדעולא אלא מר אמר חדא כי אתא רב דימי
   ומר אמר חדא:

ד השתא לרב דימי הא . קס''חייב על כל אחת ואחת
דתנן הבא על השפחה ביאות הרבה אינו חייב אלא 
אחת הני מילי מזיד אי נמי שוגג בהעלם אחד אבל 
שוגג ונודע לו בינתים למאן דחשיבא ליה ידיעה 

   באשם. מחלקת ואפילו לריש לקיש:

. ופליגי ר' יוחנן וריש לקיש . שאם הביא חטאתו קודם שנודע לו החטא אינה מכפרת דכתיב (ויקרא ד) או הודע אליו והביא:והרי חטאת דבעי ידיעה בתחלה
מא לא חשיבא ליה חילוק ידיעה כחילוק כפרה וגבי שפחה חרופה וקאמר ריש לקיש דאין ידיעות מחלקות להתחייב בשתים על שני זיתי חלב בהעלם אחד אל

יעות שבין אכילת בידיעות שבין ביאה לביאה לאו כהבאת קרבן חשיבי לחלק וכי היכי דבמזיד דידיה מביא אחת על כולן הכא נמי מביא אחת על כולן ולא דמי ליד
   ן שיש ידיעה בינתים הויין ליה שתי שגגות:חלב לאכילת חלב שמחלקות לדברי הכל דהתם חיובי אשגגות הוא וכיו

   . הא דפשטת למאן דבעי ידיעה חייב ואפילו לריש לקיש:אמר ליה אביי דילמא
. וכאתקפתא דרב המנונא דלעיל אבל בידיעה דקודם אפילו לר''ע פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש היא לרבי יוחנן דחשיבא ליה במעשה דלאחר הפרשה קאמרת

אכילת חלב אפילו שתי אכילות שנאכלו בהעלם אחד ה''נ מחלקת וריש לקיש דאמר התם לא מחלקת ה''נ אפי' דבין ביאה לביאה לא מחלקת דבין ידיעה לחלק ב
   ביאה לביאה דהכא כשתי אכילות דחלב בהעלם אחד ונודע לו על כל אחד ואחד לבדו דמיא:

   . ר' יוחנן וריש לקיש בשפחה חרופה דיש חילוק:הכל מודים
   . בה דאין חילוק:והכל מודים

   . שניהם בה דלר' יוחנן יש חילוק ולריש לקיש אין חילוק וכולהו מפרש להו:ומחלוקת
עשות בהעלם . למאן דלא בעי ידיעה בתחלה דאפי' ר' יוחנן מודה דלר' טרפון לא חשיבא ידיעה לחלק וכי א''ר יוחנן ידיעות מחלקות ואפילו בין שתים הנכדעולא

   בחטאת דחשיב ידיעה דילה:אחד ה''מ 
   . ואפילו ר''ל דיש חילוק ואפילו לרבי טרפון כגון בביאה שלאחר הפרשה כדרב המנונא:והכל מודים

העלם . דרבי יוחנן ור''ל בשפחה חרופה ואליבא דמאן דחשיבא ליה ידיעה דאשם לר' יוחנן דאמר ידיעת חטאת הואיל וחשיבא היא מחלקת אפי' חטאת דומחלוקת
כא נמי מחלקת בין דהעלם אחד בין דשתי העלמות ולר''ל דאמר ידיעה דחטאת אף על גב דחשיבא לא מחלקת עבירות דהעלם אחד הכא אפילו דשתי אחד ה

  העלמות לא מחלקת וכדפרישית:
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        עג, אעג, אעג, אעג, א    ––––עב, א עב, א עב, א עב, א  .285
   :ִאיְתַמר

יהַּ    עב,ב ין ְלַהְגּבִ ּוֵ ר ֶאת ִנְתכַּ לּוׁש, ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ טּור –ַהּתָ    .ּפָ
ר לּוׁש, ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ    :ַלְחּתֹוְך ֶאת ַהּתָ

טּור.  ָרָבא   ָאַמר: ּפָ
ֵיי יב. ָא  ַאּבַ   ַמר: ַחּיָ

  
טּור: ָאַמר ָרָבא"    ".ּפָ

ון  ּוֵ ָהא לֹא ִנְתכַּ ִאיּסּוָרא. לַ ּדְ   ֲחִתיָכה ּדְ
  
ֵיי" יב :ָאַמר ַאּבַ    ".ַחּיָ

ין  ּוֵ ָהא ָקִמיכַּ ָעְלָמאַל ּדְ    .ֲחִתיָכה ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 

ַתְנָיא    :ּדְ
ָאר ִמְצֹות, " ְ ת ִמׁשּ ּבָ   חֹוֶמר ׁשַ

ת. ְוח ּבָ ַ ָאר ִמְצֹות ִמׁשּ   ֹוֶמר ׁשְ
ָאר ִמְצֹותח ְ ת ִמׁשּ ּבָ ֶהְעֵלם ֶאָחד ַה ׁשֶ  :ֹוֶמר ׁשַ ִים ּבְ תַּ ה ׁשְ ת ָעׂשָ ּבָ ל ַאַחת ְוַאַחת,  -ׁשַ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ

ָאר ִמְצֹותַמה  ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ    .ׁשּ
ת ּבָ ַ ָאר ִמְצֹות ִמׁשּ לֹ  :ְוחֹוֶמר ׁשְ ַגג ּבְ ָאר ִמְצֹות ׁשָ ׁשְ ּבִ ין ׁשֶ ּוֵ יב -א ִמְתּכַ    ,ַחּיָ

ת ּבָ ׁשַ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ
   

  
   :ָאַמר ָמר

ת " ּבָ ַ ַהׁשּ ָאר ִמְצֹות, ׁשֶ ְ ת ִמׁשּ ּבָ החֹוֶמר ׁשַ ֶהְעֵלם ֶאָחד  ָעׂשָ ִים ּבְ תַּ ל ַאַחת ְוַאַחת,  -ׁשְ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ
ָאר ִמְצֹות ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ   . "ַמה ׁשּ

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ָאר ִמְצֹותא ּדְ ִאיֵליָמ  י ׁשְ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ    ,ֲעַבד ְקִציָרה ּוְטִחיָנה, ּדִ
יב - ָאַכל ֵחֶלב ְוָדם י ִמיַחּיַ ְרּתֵ יב, ְוָהָכא ּתַ י ִמיַחּיַ ְרּתֵ    .ָהָכא ּתַ

א א ֲחָדא  ,ֶאּלָ יב ֶאּלָ ָלא ִמיַחּיַ ָאר ִמְצֹות ּדְ ֵמי -ׁשְ    ?ֵהיִכי ּדָ
ְכָווָת ֵחֶלבָאַכל ֵחֶלב וְ ּדְ  ֲעַבד ְקִציָרה ּוְקִציָרה, , ּדִ ת ּדַ ּבָ י ׁשַ ּבֵ   ּה ּגַ

יב!  יב, ְוָהָכא ֲחָדא ִמיַחּיַ   ָהָכא ֲחָדא ִמיַחּיַ
  

ֲעַבד ְקִציָרה ּוְטִחיָנה,    ְלעֹוָלם ּדַ
ָאר ִמְצֹות"ּוַמאי  ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ    ?"ַמה ׁשּ

  ה ָזָרה, ָד בוֹ ֲע ַא 
יְוִכְד     ,ַאִמי ַרּבִ

י ַאִמיָאַמר ּדְ    : ַרּבִ
חִזי ַהֲעָלָמה ַאַחת  ,ּבַ ְך ּבְ ר ְוִניּסֵ א  -ְוִקיּטֵ יב ֶאּלָ   .ַאַחתֵאינֹו ַחּיָ
  

א ַמאי אֹוִקיְמּתָ ָאר ִמְצֹות"[ ּבְ ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ    ?]"ַמה ׁשּ
ֲעבֹוָדה ָזָרה,    ּבַ

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ין ַחיָּ " ּוֵ לֹא ִמְתּכַ ַגג ּבְ ָאר ִמְצֹות ׁשָ ׁשְ ּבִ ָאר ִמְצֹות, ׁשֶ ׁשְ תחֹוֶמר ּבִ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   , "יב, ַמה ׁשּ

ין ַהאי  ּוֵ לֹא ִמְתכַּ ַגג ּבְ    .ֲעבֹוָדה ָזָרהּדַ ׁשָ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ֲחָוה ָלּה  ּתַ ֶנֶסת הּוא ְוִהׁשְ ית ַהכְּ ָסבּור ּבֵ ַמִים.  -ִאיֵליָמא כְּ ָ   ֲהֵרי ִלּבֹו ַלׁשּ
  

א ְרָטא ְוָסֵגיד ָלּה,  ,ְוֶאּלָ ָחֵזי ַאְנּדַ   ּדְ
ֱאלֹוהַּ ָלּה ֲעֵליּה ּבְ ַק ּדְ ִאי    ֵמִזיד הּוא.  - ּבֶ

  רש"י
. כגון נתכוין להגביה את התלוש

דנפל סכין בערוגת הירק ונתכוין 
   להגביהו:

. דכתיב וחתך את המחובר פטור
אשר חטא בה ודרשינן בכריתות 
פרט למתעסק בדבר אחר ועשה 
דבר זה ושוגג היכי דמי כגון 
שנתכוין לכך אבל שגג דסבר 
שאין היום שבת או סבר 
שמלאכה זו מותרת וזה מתעסק 

   בהגבהה היה ולא בחתיכה:
דהא לא איכוין אחתיכה 

. בשגגת שבת או דאיסורא
ות אלא מתעסק בשגגת מלאכ

בחתיכת היתר הוה שיודע 
שהוא שבת ויודע שחתיכת 

   מחובר אסור:
. כולה משא''כ בשאר מצות

   מפרש לה ואזיל:
. לקמן מפרש שגג בלא מתכוין

   לה:
. דומיא דטחינה חלב ודם

   וקצירה שהן שני גופין:
. אלא גבי שאר מצות היכי דמי

   דפטור:
   . בהעלם אחד:כגון חלב וחלב

במסכת סנהדרין  .דרבי אמי
בפרק ד' מיתות יליף למילתיה 
מקרא דאין חילוק חטאות 

   לעכו''ם:
. והיינו שגג שהיא והשתחוה לה

ע''ז בלא מתכוין שלא נתכוון 
   להשתחוות לע''ז:
. ומה חיוב יש הרי לבו לשמים

כאן אפי' ידע שהוא בית ע''ז 
והשתחוה בו לשמים אין חיוב 

   כאן:
 . צורת המלך שעושיןאנדרטא

לכבוד המלך והשתחוה לה ולא 
  לשם אלהות:
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ֱאלֹוהַּ לֹא ַק ּדְ ְוִאי  ָלּה ֲעֵליּה ּבֶ לּום הּוא -ּבְ   .ָלאו כְּ
  

א ְרָאה ,ֶאּלָ    .ֵמַאֲהָבה, ּוִמּיִ
ֵיי,  יב. ּדְ ָהִניָחא ְלַאּבַ   ָאַמר ַחּיָ

א ְלָרָבא  טּורּדְ ֶאּלָ א ְלֵמיַמר?  - ָאַמר ּפָ   ַמאי ִאיכָּ
  

א אֹוֵמ  ,ֶאּלָ רּבְ    ,ר מּוּתָ
ן ּבְ  ֵאין ּכֵ ֶ ת""ַמה ׁשּ ּבָ ַ טּור ְלַגְמִריּדְ  - ׁשּ   ,ּפָ

יּה  ָעא ִמיּנֵ אן לֹא ּבְ יַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאַעד כָּ ְרּתֵ א ִאי ְלַחּיֹוֵבי ֲחָדא, ִאי ְלַחּיֹוֵבי ּתַ   !לֹא –ְטֵרי ְלַגְמִרי ֲאָבל ִמּפְ  ,, ֶאּלָ
    

א ָלאו   עג,א    ,ֶאּלָ
א    ָרה, ֲעבֹוָדה זָ ּבַ  -ֵריׁשָ
  ר ִמְצֹות. ָא ׁשְ ּבִ ְוֵסיָפא 

  
ין"וְ  ּוֵ לֹא ִמְתּכַ ַגג ּבְ ֵמי - "ׁשָ ָאר ִמְצֹות ֵהיִכי ּדָ ׁשְ    ?ּבִ
  
ן הּוא, ּדְ ָסבּור ּדְ    . ַוֲאָכלוֹ ׁשּוּמָ
ת " ּבָ ׁשַ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ טּורּדְ ַמה ׁשּ   , "ּפָ

ר  לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ ון ַלְחּתֹוְך ֶאת ַהּתָ ּוֵ   !טּורּפָ  -ִנְתכַּ
  
  

ֵיי    ?ְוַאּבַ
  
ין" ּוֵ לֹא ִמְתּכַ ַגג ּבְ    ?ֵהיִכי ָדֵמי "ׁשָ
   .ָסבּור רֹוק הּוא, ּוְבָלעוֹ ּדְ 
ת " ּבָ ׁשַ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ טּורּדְ ַמה ׁשּ   ,"ּפָ

ר  לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ יהַּ ֶאת ַהּתָ ון ְלַהְגּבִ ּוֵ טּור.  -ִנְתכַּ   ּפָ
ון ַלְחּתֹוְך ֶאת ּוֵ רַהּתָ  ֲאָבל ִנְתכַּ יב.  - לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ   ַחּיָ

   
  
  
  

  רש"י
. מאהבת אדם מאהבה ומיראה

או מיראת אדם השתחוה לע''ז 
וקרי ליה שוגג בלא מתכוין 
כלומר שגג בהכי דסבור כיון 
דאין מתכוין לבו לאלהות 

   מותר:
. כגון גר אלא באומר מותר

שנתגייר בין הנכרים כסבור 
שאין ע''ז בתורה וקרי ליה שגג 

   מתכוין: בלא
   . בתמיה:דפטור לגמרי

עד כאן לא קבעי מיניה רבא 
. העלם זה וזה בידו מרב נחמן

מהו לעיל בפירקין (דף ע:) 
דהיינו אומר מותר דאמר אין 
שבת בתורה היינו העלם זה 

  וזה:
. והיינו דסבור שומן הוא ואכלו

דשגג דסבור שומן הוא ולא 
נתכוין לאכול חלב וחייב ואף על 

הוא לרבא דהא לא פי דמתעסק 
מתכוין לאכילת איסור חייב 
דאמר שמואל בכריתות (פ''ד דף 
יט:) בחלבי' ועריות מתעסק 
חייב שכן נהנה אבל בשבת פטור 
דלא נהנה והיינו סייעתא 
לדידיה דאמר נתכוין לחתוך את 
התלוש וחתך את המחובר 

   פטור:
. אמר לך לעולם כי האי ואביי

גוונא אף בשבת חייב דלאו 
ק הוא והיכי דמי מתעסק מתעס

דשאר מצות חייב קסבר רוק 
הוא שהיה חלב נימוח ובלעו 
דלא איכוין לאכילה דרוק לאו 
בר אכילה הוא אלא בליעה 
דכתיב (איוב ז) עד בלעי רוקי 
ועלתה בידו אכילה דהא לא 
איכוין לאכילה ודכוותייהו 
דשבת דפטור נתכוין להגביה 

  ועלתה בידו חתיכה:
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ַמר    :ִאיּתְ

ע,  ִים, ְוָזַרק ַאְרּבַ ּתַ ון ִלְזרֹוק ׁשְ ּוֵ   ִנְתכַּ
טּור.  ָרָבא   ָאַמר: ּפָ
ֵיי יב.  ַאּבַ   ָאַמר: ַחּיָ

  
טּור :ָאַמרָרָבא " ין ִלְזִריָקה  - " ּפָ ּוֵ ָלא ָקִמיכַּ עּדְ ּדְ    .ַאְרּבַ
ֵיי" יב ַאּבַ ָעְלָמא  -" ָאַמר: ַחּיָ ין ִלְזִריָקה ּבְ ּוֵ ָהא ָקִמיכַּ    .ּדְ
  
  
  

ים ִחיד, ְוִנְמֵצאת ְרׁשּות ָהַרּבִ ָסבּור ְרׁשּות ַהּיָ    ,כְּ
טּור,  ָרָבא   ָאַמר: ּפָ

ֵייוְ  יב.  ַאּבַ   ָאַמר: ַחּיָ
  
טּור :ָאַמר ָרָבא" ָהא ָלא  - "ּפָ ִאיּסּוָראָק ּדְ ין ִלְזִריָקה ּדְ ּוֵ    .ִמיכַּ
ֵייוְ  יב :ָאַמר ַאּבַ ָעְלָמא - "ַחּיָ ין ִלְזִריָקה ּבְ ּוֵ ָהא ָקִמיכַּ    .ּדְ
  
  

   .ּוְצִריָכא
ְייָתא  ַמִעיַנן ַקּמָ ִאי ַאׁשְ ין ּבְ  -ּדְ ּוֵ ָהא ָלא ָקִמיכַּ ִאיּסּוָראַל ַההּוא ָקָאַמר ָרָבא ּדְ    ,ֲחִתיָכה ּדְ

ִים ּתַ ון ִלְזרֹוק ׁשְ ּוֵ ע ֲאָבל ִנְתכַּ ְרָקא ֵליּה ּדְ  ,ְוָזַרק ַאְרּבַ י ָלא ִמיּזַ ְרּתֵ לֹא ּתַ ע ּבְ ֵיי ,ַאְרּבַ   .ֵאיָמא מֹוֶדה ְלַאּבַ
ָהא  ַמִעיַנן ּבְ ין ִלְזִריָקה  -ְוִאי ַאׁשְ ּוֵ ָהא ָלא ָקִמיכַּ ָהא ָקָאַמר ָרָבא ּדְ עּדְ ּבְ    .ַאְרּבַ

ין לִ  ְמַכּוֵ ים, ּדִ ִחיד ְוִנְמָצא ְרׁשּות ָהַרּבִ ָסבּור ְרׁשּות ַהּיָ ע ּדְ ְזִריָקה ֲאָבל כְּ ֵיי -ַאְרּבַ    .ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַאּבַ
   .ְצִריָכא

   
  

ַנן    :ּתְ
ִעים ָחֵסר ַאַחת"   ,  "ָאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ

ּה ְוָהוִ     :יַנן ּבָ
ה ִלי?    ִמְנָיָנא ָלּמָ

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ֶהְעֵלם ֶאָחד ם ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ל ַאַח  ׁשֶ יב ַעל כָּ    .ת ְוַאַחתַחּיָ

ֵיי  ָלָמא ְלַאּבַ ׁשְ יב, ּדְ ּבִ ְווָנא ַחּיָ י ַהאי ּגַ   ָאַמר כִּ
ַחּתְ ָלּה  כַּ תּדְ ַמׁשְ ּבָ ִאּסּוָרא ׁשַ יעּוִרין ,ָיַדע ּדְ ׁשִ    .ְוָיַדע ָלּה ִאיּסּור ְמָלאכֹות, ְוָקא ָטָעה ּבְ
א ְלָרָבא  ַחּתְ ָלּה ּדְ ֶאּלָ כַּ טּור, ֵהיִכי ַמׁשְ    ?ָאַמר ּפָ

ְגַגת ְמָלאכֹות. ְזדוֹ ּבִ  ת ְוׁשִ ּבָ   ן ׁשַ
י יֹוָחָנן  ַרּבִ ַגג ּבְ : ָאַמרּדְ ָהִניָחא ִאי ָסַבר ָלּה כְּ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ָלאול ּפִ ף ַע ֵרת, ַא כָ כֵּ ֵהִזיד ּבְ ַחּתְ ָלּה  ,י ׁשֶ כַּ ת לְ ָיַדע ָלּה ּדְ ַמׁשְ ּבָ ָלאוׁשַ    .ּבְ

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ א ִאי ָסַבר ָלּה כְּ ָלאו ְוָכֵרתַמ ָא ּדְ ֶאּלָ ּגֹוג ּבְ ׁשְ ּיִ ַמאילְּ ָיַדע ָלּה ּדְ  ,ר ַעד ׁשֶ ת ּבְ ּבָ    ?ׁשַ
  
חּוִמין, ָיַדע ָלּה ּבִ ּדְ    ּתְ

א  יּבָ י ֲעִקיָבאּדְ ְוַאּלִ    .ַרּבִ
  
  

  רש"י
כוין לזריקה דהא לא אי

. ויהא שוגג בשבת או דאיסור
במלאכה אבל זה אינו שוגג לא 
בשבת ולא במלאכות אלא 
מתעסק בדבר אחד של היתר 

   ועלתה בידו איסור:
. לאיפלוגי בכולהו אף וצריכא

   על גב דדמי להדדי:
. דארבע בלא תרתי לא מזדריק

וזה שנתכוין לשתים וזרק ארבע 
נעשית מחשבתו דהא יש בכלל 

שתים הלכך לאו מתעסק ד' 
   הוא:

. דלא איכוין לזריקה דארבע
   ובציר מהני לא שם זריקה עלה:
. אבל כסבור רה''י הוא וכו'

   דנתכוין לזריקה גמורה:
. להאי שנשתכחה משכחת לה

תורת כל הלכות שבת ממנו 
ואפילו הכי חשיבא ליה כזדון 
שבת ושגגת מלאכות לחיוביה 
אכל חדא כגון דידע ליה לשבת 

יסורין וטעה בשיעורין בא
שנתכוין לפחות מכשיעור ועשה 

   כשיעור דלכולן יש שיעור:
אלא לרבא דאמר פטור היכי 

. דמיחייב שום אדם משכחת לה
על כל מלאכה ומלאכה 
שבהעלם אחד על כרחך בזדון 
שבת ושגגת מלאכות הוא 
דבעית לאשכוחיה והכא 
דאיעלימו כולהו מיניה מאי 

לו זדון שבת איכא במה ניכר 
  שבת משאר ימים:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                                                                                   ""ְּכָלל ָּגדֹול –מסכת שבת פרק ז' 

                     
25

            בבבב- - - - עג, אעג, אעג, אעג, א .287
ָנה   ִמׁשְ

ִעים ָחֵסר ַאַחת:    ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ
ׁש, ְוַהּזֹוֶרהַהּזֹוֵרַע, ְוַהחֹוֵרׁש, ְוַהּקֹוֵצר, ְוַהְמַעּמֵ  ׁש, ְוָהאֹוֶפה.  ,ַהּבֹוֵרר, ר, ְוַהּדָ ד, ְוַהּלָ   ַהּטֹוֵחן, ְוַהְמַרּקֵ

  

נוֹ  ֶמר, ַהְמַלּבְ צֹו, ְוַהּצֹוְבעֹו,  ,ַהּגֹוֵזז ֶאת ַהּצֶ   ְוַהְמַנּפְ
י ִניִרין ֵני ָבתֵּ ה ׁשְ יֵסְך, ְוָהעֹוׂשֶ ֵני חּוִטין, ֵר אוֹ ָה וְ  ,ְוַהּטֹוֶוה, ְוַהּמֵ   ג ׁשְ

יר, ְוַהּפ  תִּ ר, ְוַהּמַ ֵני חּוִטין, ַהּקֹוׁשֵ   ֹוֵצַע ׁשְ
י ְתִפירֹות.  תֵּ י ְתִפירֹות, ַהּקֹוֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתּפֹור ׁשְ תֵּ   ְוַהּתֹוֵפר ׁשְ

  

יטֹו וַהּמֹוְלחֹו,  ְפׁשִ ֹוֲחטֹו, ְוַהּמַ ד ְצִבי, ַהׁשּ   ַהּצָ
ד ֶאת עֹורֹו, ְוַהְמַמֲחקוֹ  כוֹ  ,ְוַהְמַעּבֵ    .ְוַהְמַחתְּ

י אֹוִתּיֹות. ַהּכוֹ  תֵּ י אֹוִתּיֹות, ְוַהּמֹוֵחק ַעל ְמָנת ִלְכּתֹוב ׁשְ תֵּ   ֵתב ׁשְ
  

   .ְוַהּסֹוֵתר ,ַהּבֹוֶנה
ְבִעיר ה ְוַהּמַ   .ַהְמַכּבֶ

יׁש  טִּ ּפַ ה ּבַ ּכֶ    .ַהּמַ
   ,ַהּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות

ִעים ָחֵסר ַאַחת     .  ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ
  

מָ    עג,ב             ָרא ּגְ

ה ִלי?    ִמְנָיָנא ָלּמָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ל ַאַחת ְוַאַחת.   יב ַעל כָּ ֶהְעֵלם ֶאָחד ַחּיָ ם ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ   ׁשֶ

  

  רש"י
  מתני' 
   . ברחת לרוח:הזורה
   . פסולת בידיו:הבורר

. בנפה ובגמ' פריך הני המרקד
כולהו חדא היא דלהפריש 
פסולת מתוך אוכל נעשות 

   שלשתן:
. לא הוה במשכן דלא האופה

שייך אלא בפת ופת לא שייכא 
במלאכת המשכן אבל כולהו 
קמייתא הואי בסממנין של צבע 

ארגמן ותולעת שני תכלת ו
ובגמרא פריך דשביק תנא מבשל 
דהוי בסממנים ונקט אופה 
ושיעורן של אלו כגרוגרת חוץ 
מחורש דבכל שהוא לקמן בפרק 

   הבונה (דף קג.):
. וכל שאר מלאכות הגוזז צמר

שייכי בצמר של מלאכת 
   המשכן:
   . מכבסו בנהר:המלבנו
לפורר (סיב . קרפי''ר {המנפצו

 בלע''ז: }או אריג לחוטיו)
להשתות . אורדי''ר {המיסך

(לערוך את חוטי השתי לקראת 
   } :האריגה)

ליצי''ש: . ליצ''ש {בתי נירין
} שנתן שני חוטין בתוך נירים

הבית ניר ובגוזז ובמלבן וכולהו 
אינך מפרש שיעורן לקמן בפרק 

   האורג:
. מנתק פעמים שיש בשני הפוצע

חוטין יותר מדאי ומנתק מהן 
ך והני כולהו ומקלישן לצור

ממיסך ואילך עד קושר ומתיר 
שייכי ביריעות ולקמן מפרש 

   מאי קושר ומאי מתיר איכא:
   . ביריעות הוא:ותופר וקורע

. פעמים שהנקב על מנת לתפור
עגול ואינו יכול לתופרו יפה 
אא''כ קורעו כדמפרש בגמרא 
אבל קורע שלא לתפור לא הוי 

   במשכן:
 . וכל מלאכת עורוהצד את הצבי

נוהגת בתחשים למשכן 
   בעורותיהן:

   . לעור:המולחו
   . מגרר שערו:ממחקו
. מקצעו ומחתכו מחתכו

   לרצועות וסנדלים:
. לקמן (דף קג:) כותב ומוחק

מפרש למאי מיבעיא למשכן 
שכן רושמין על קרשי המשכן 
לידע איזה בן זוגו וכותב אות 
בזו ואות בזו ומוחק פעמים 

   שטעה:
. באש שתחת מכבה ומבעיר

   הדוד של סממנין:
. הוא גמר כל מכה בפטיש

מלאכה שכן אומן מכה בקורנס 
על הסדן להחליקו בגמר 
מלאכה ומתניתין נמי לא 
  מיחייב ליה אלא בגמר מלאכה:

  
  גמ' 

. ליתני אבות מנינא למה לי
מלאכות הזורע והחורש כו' 

   ואנא חזינא אי ארבעין נינהו:
. ובא להודיעך שאם עשאן כו'

לכות שבת שאם נתעלמו כל ה
  ממנו חייב כמה חטאות עליו:
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  . "ַהּזֹוֵרַע ְוַהחֹוֵרׁש "

א ֵריׁשָ ְרִבי ּבְ ִדי ִמְכַרב כָּ    ,ִמכְּ
  ! "זֹוֵרַע "ַוֲהַדר ִליְתֵני  "חֹוֵרׁש "ִליְתֵני 

  
אּתַ  ָרֵאל ָקֵאי ,ּנָ ֶאֶרץ ִיׂשְ    ,ּבְ

ְרִבי א ַוֲהַדר כָּ ֵריׁשָ ָזְרֵעי ּבְ    .ּדְ
  
  

ָנא    :ּתָ
ְבִריךְ  ,ַהּזֹוֵרַע, ְוַהּזֹוֵמר, ְוַהּנֹוֵטַע " יב ,ְוַהּמַ ְרּכִ ן ְמָלאָכה ַאַחת ֵהן -  ְוַהּמַ   ."ּכּוּלָ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

ַמע ָלןָהא     :ָקא ַמׁשְ
ה ְמָלאכ ה ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחת, ָהעֹוׂשֶ   ֹות ַהְרּבֵ

א ַאַחת יב ֶאּלָ   .ֵאינֹו ַחּיָ
  

י ַאָחאָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ י ַאִמיָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ּום נֹוֵטַע,  יב ִמׁשּ   זֹוֵמר ַחּיָ

ּום זֹוֵרַע.  יב ִמׁשּ יב ַחּיָ ְרכִּ ְבִריְך ְוַהּמַ   ְוַהּנֹוֵטַע ְוַהּמַ
  

ּום זוֹ  ּום נֹוֵטַע לֹא?, ֵרַע ִאיןִמׁשּ    !ִמׁשּ
  

ּום זֹוֵרַע  :ֵאיָמא    .ַאף ִמׁשּ
  
  
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ִים, -זֹוֵמר ְוָצִריְך ָלֵעִצים  ּתַ יב ׁשְ   ַחּיָ
ּום קֹוֵצר,    ַאַחת ִמׁשּ
ּום נֹוֵטַע    .ְוַאַחת ִמׁשּ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

א  ְסּתָ ְקַטל ַאְסּפַ ּתַ  -ַהאי ַמאן ּדִ יב ׁשְ   ִים, ַחּיָ
ּום קֹוֵצר,    ַאַחת ִמׁשּ
ּום נֹוֵטַע     .ְוַאַחת ִמׁשּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִים,  ּתַ יב ׁשְ   ַהאי ַמאן ְדָקֵניב ִסיְלָקא ַחּיָ
ּום קֹוֵצר    ,ַאַחת ִמׁשּ

ּום זֹוֵרַע.     ְוַאַחת ִמׁשּ
   

  

  רש"י
. חורשין: בא''י מכרב כרבי

קשה היא ואין יכול לכסות בלא 
חרישה ואשמעינן דהא נמי 

   חרישה היא:
. דזומר כולן מלאכה אחת הן

נמי לצמוחי אילנא הוא ונפקא 
מינה דאי עבד ליה כולן בהדי 
זורע לא מיחייב אלא חדא 
דהעושה מלאכות הרבה כו' 

ע אב מלאכה ונוטע נמי אב זור
מלאכה הוא דהיינו זורע אלא 
שזה בזרעים וזה באילנות וכן 
מבריך ומרכיב אבל זומר 

   תולדה:
. משום תולדת נוטע זומר חייב

דלצמוחי עביד: ונוטע גופיה וכן 
   מבריך ומרכיב:

. כלומר אינהו חייב משום זורע
נמי זורע הן זה אב בזרעים וזה 

   אב באילנות:
. אמבריך לאמשום נוטע 

   ואמרכיב קאי:
. דהך אימא אף משום זורע

זריעה באילנות ואי עביד ליה 
   בהדי זורע מיחייב חדא ותו לא:

   . להצמיח הגפן:זומר
. להסקה משום וצריך לעצים

דצריך להם הויא תולדה דקוצר 
   דצריך נמי לקצור:

. שחת וקוצרין דקטל אספסתא
אותו ג' פעמים בחדש וחוזר 

   וצומח:
. חותך תרדין מן קאדקניב סיל

  :המחובר וחוזרין וגדלין
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        עג, בעג, בעג, בעג, ב .289
  . "ַהחֹוֵרׁש "
  

ָנא    :ּתָ
ן  -ַהחֹוֵרׁש ְוַהחֹוֵפר ְוַהחֹוֵרץ "   . "ְמָלאָכה ַאַחת ֵהןּכּוּלָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ית ְבׁשּוׁשִ    :ּוְנָטָלּה  ,ָהְיָתה לֹו ּגַ

ִית ּבַ  ּום ּבֹוֶנה,  -ּבַ יב ִמׁשּ   ַחּיָ
ֶדה  ָ ׂשּ ּום חֹוֵרׁש.  - ּבַ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

  
  :ָרָבאָאַמר 

א    :ּוְטָמָמּה  ,ָהְיָתה לֹו ּגּוּמָ
ִית  ּבַ ּום ּבֹוֶנה,  -ּבַ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

 ָ ׂשּ ּום חֹוֵרׁש.  - ֶדה ּבַ   ִמׁשּ
  

אָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
א ּבְ  א ַלֲעָפָרּה ַהחֹוֵפר ּגּוּמָ ת ְוֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ ּבָ ַ טּור ָעלֶ  -ׁשּ   . יָה ּפָ

י ְיהּוָדה  ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה " :ָאַמרּדְ ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ יב ָעֶליָה  - ְמָלאָכה ׁשֶ י ְמַתּקֵ  -" ַחּיָ   ן, ָהֵני ִמיּלֵ
   .ְמַקְלֵקל הּוא ַהאי

   
  

  רש"י
   . עושה חריצין בקרקע:החורץ

. אינו חייב אלא מלאכה אחת הן
אחת דכולהו לרפויי ארעא 

  עבידי:
   . תל קטן:גבשושית

. שייך בנין שמתכוין בבית
   להשוות קרקעיתו:

   . דמרפי ארעא:משום חורש
. בעפר היינו חורש גומא וטממה

וי רפוי שהעפר שמילאה בו ה
וטוב לזריעה והשוה לקרקע 

   להיות נזרע עם השדה:
   . לכסות צואה:אלא לעפרה
. ואין כאן משום פטור עליה

בנין בבית דקלקול הוא ולזריעה 
נמי לא חזיא אבל אם היה צריך 

   לה חייב משום בונה:
. בפרק המצניע לרבי יהודה

(לקמן צג:) גבי מוציא את המת 
   במטה:

 . כמו מוציא את המתמתקן
לקוברו אינו צריך לגופה 
דהוצאה ולא למת אלא לפנות 
ביתו והוצאה הצריכה לגופה 
כגון שהוא צריך לחפץ זה 

   במקום אחר:
   . את ביתו:מקלקל הוא
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        עג, בעג, בעג, בעג, ב .290
  . "ַהּקֹוֵצר"וְ 
  

ָנא    :ּתָ
יק ְוָהאֹוֶרה " סִּ ן ְמָלאָכה ַאַחת -ַהּקֹוֵצר, ַהּבֹוֵצר, ְוַהּגֹוֵדר ְוַהּמַ    ."ּכּוּלָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְמֵרי  ר ּתַ א ְלִדיְקָלא ְוַאּתַ יּסָ ָדא ּפִ ׁשְ ִים,  -ַהאי ַמאן ּדִ ּתַ יב ׁשְ   ַחּיָ

ּום ּתֹוֵלש,  -ת ַאַח    ִמׁשּ
ּום ְמָפֵרק -ְוַאַחת    .ִמׁשּ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ָכְך,  ה ּבְ ִליׁשָ ֶרְך ּתְ   ֵאין ּדֶ
ָכךְ  ִריָקה ּבְ ֶרְך ּפְ   .ְוֵאין ּדֶ

  
  

  רש"י
   . בתמרים:גודר

   . בזיתים:ומוסק
   . בתאנים:אורה

. זרק דשדא פיסא לדיקלא
   פיסת רגבים לדקל:

   . השיר התמרים:ואתר תמרי
   צר:. תולדה דקותולש
. תולדה דדש שמפרק מפרק

תבואה משבליה לשון פורק מן 
החמור דישקארגיי''ר 

דישיריי''ר: לפרוק (בהמה {
} בלע''ז רבינו לוי וגם ממשאה)

בתשובת רבינו משולם הגאון 
מצאתי כן ואף זה מפרק 

  התמרים מן המכבדות:
. אין דרך תלישה ופריקה בכך

על ידי זריקה אלא או ביד או 
אחר יד הוא בכלי ותולש כל

  ופטור:
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        עג, בעג, בעג, בעג, ב .291
ר"וְ    . "ַהְמַעּמֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
א  ַלָחּתָ ָכֵניף ִמיְלָחא ִמּמְ ר.  -ַהאי ַמאן ּדְ ּום ְמַעּמֵ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

  
ֵייַא    ָאַמר:  ּבַ

ִגיּדּוֵלי ַקְרַקע א ּבְ   .ֵאין ִעיּמּור ֶאּלָ
  
  
  
  
  

        עג, בעג, בעג, בעג, ב .292
ׁש "וְ    . "ַהּדָ
  

ָנא:    ּתָ
ץ, " ׁש ְוַהְמַנּפֵ טַהּדָ ן ְמָלאָכה ַאַחת ֵהן.   -  ְוַהְמַנּפֵ   ּכּוּלָ
   

  
  

  רש"י
. שצבר דכניף מלחא ממלחתא

מלח ממשרפות מים דמתרגמינן 
חריצי ימא (יהושע יא) שממשיך 
לתוכו מים מן הים והחמה 
שורפתן והן נעשין מלח ואותו 

   חריץ קרי מילחתא:
. שאף הוא כמאסף משום מעמר
   בשבלין הוא:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . פשתן בגבעולין:המנפץ
בקשת כדרך . צמר גפן והמנפט

האומנין וצמר גפן גידולי קרקע 
הוא להכי קרי ניפוט דיליה 
תולדה דדש שמפרק גרעינין 
ממנו ולא קרי ליה תולדת מנפץ 

   דצמר:
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        עד, אעד, אעד, אעד, א    ––––עג, ב עג, ב עג, ב עג, ב  .293
ד"   . "ַהּזֹוֶרה, ַהּבֹוֵרר, ְוַהּטֹוֵחן ְוַהְמַרּקֵ
  

ד", ַהְיינּו "ּבֹוֵרר"ְיינּו , ַה "זֹוֶרה"ַהְיינּו    !"ְמַרּקֵ
  

ֵיי ְרַוְייהּו:  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
ן   עד,א כָּ ׁשְ ּמִ ָהְוָיא ּבַ ָתא ּדְ ל ִמיּלְ ָדְמָיא ָלּה ^ כָּ א ּדְ ִאיכָּ ב ּדְ יב ָלּה  -ַאף ַעל ּגַ    .ָחׁשֵ

  
ב ַנִמי    ! 'ּכֹוֵתש'ְוִליַחׁשַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ן  כֵּ ּתֹו ָעִני אֹוכֵ ׁשֶ הּבְ ל ּפִ ִתיׁשָ    .לֹא כְּ

  
   :ָאַמר ָרָבא

י ִהיא,  י ַרּבִ ִעים ָחֵסר ַאַחת"ָאַמר: ּדְ ָהא ַמּנִ   , "ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ
יב  ִעים.  'ּכֹוֵתש'ְוִאי ָחׁשֵ   ָהְוָיא ֵליּה ַאְרּבָ

  
יל ּכֹוֵתש!    ְוִליּפֹוק ֲחָדא ֵמָהָנְך ּוְלַעּיֵ

  
א כִּ  וְרּתָ א ְמַחּוַ ֵיי.  ַא ְד ֶאּלָ   ּבַ

   
  
  
  

  רש"י
ה''ג היינו זורה היינו בורר 

. היינו. כמו הי ניהו היינו מרקד
כלומר דמפליג להו תנא 
דמתניתין לתלת והלא כולן 
 מלאכה אחת הן דמפריש אוכל

  מן הפסולת:
. אחריתי בהדה אע''ג דאיכא

דדמיא לה חשבינהו לתרווייהו 
   כאבות ואע''ג דחדא נינהו:

. חטין וליחשב נמי כותש
במכתשת להסיר קליפתן דהואי 
במקדש בסממנין אלא לאו 
משום דדמיא לדש לא חשיב לה 

   דהא נמי מיפרקה מלבוש היא:
. שכן עני אוכל פתו בלא כתישה

מקדש ואב לכך אע''ג דהואי ב
מלאכה היא כיון דתנא ליה דש 
לא תנא לה וזורה ובורר ומרקד 
סידורא דפת נינהו וכיון דהוו 
במקדש והכא אתחיל בסידורא 
דפת תנינהו כדאמרינן גבי אופה 
דה''ל למתני מבשל ולא אופה 
דלא הוה במקדש אלא משום 
סדורא דפת נקט ואתא הואיל 
ואופה בפת כמבשל בסממנין 

ירים הוא אבל כתישה עש
דלתתי וכתשי לעשות סלת נקיה 
אבל עניים לא טרחי הלכך לא 
תנא לה ומיהו ודאי אב מלאכה 

   היא ובכלל דש היא:
. דיליף לקמן בפרק רבי היא

הזורק (דף צז:) דברים הדברים 
   אלה הדברים למניינא:

. או זורה או וליפוק חדא מהנך
בורר או מרקד דהוו חדא ליפוק 

ך דהכי מינייהו חדא וליתני ה
עדיף למיתני תרתי מהא ותרתי 
מהא מלמיתני ולמיכפל תלתא 
זימני בחדא ואיכא חדא דלא 
כפיל ביה מידי: היו לפניו מיני 

   אוכלין גרסי' ול''ג שני:
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        בבבב- - - - עד, אעד, אעד, אעד, א .294
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,ָהיּו ְלָפָניו ִמיֵני אֹוָכִלין"
יַח.    ּבֹוֵרר ְואֹוֵכל, ּבֹוֵרר ּוַמּנִ

  ְולֹא ִיְברֹור, 
יֵרר  את -ְוִאם ּבֵ יב ַחטָּ   . "ַחּיָ

  
  ַמאי ָקָאַמר? 

  
אָאַמר    : עּוּלָ

   :ָהִכי ָקָאַמר
ּיֹום, בּבֹוֵרר ְואֹוֵכל לְ    ֹו ּבַ

יַח לְ ּובוֹ  ּיֹום. בֵרר ּוַמּנִ   ֹו ּבַ
  לֹא ִיְברֹור,  -ָמָחר ּולְ 

יֵרר  את.  -ְוִאם ּבֵ יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

אַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ִחְסּדָ
ּיֹום?  ר ֶלֱאפֹות ְלבֹו ּבַ   ְוִכי מּוּתָ

ּיֹום? ל ְלבֹו ּבַ ֵ ר ְלַבׁשּ    !ְוִכי מּוּתָ
  

א ָאַמר  אֶאּלָ   : ַרב ִחְסּדָ
ח יעּור, ּבֹוֵרר ְואֹוֵכל ּפָ ִ ׁשּ   ֹות ִמכַּ

יעּור.  ִ ׁשּ חֹות ִמכַּ יַח ּפָ   ּבֹוֵרר ּוַמּנִ
יעּור לֹא ִיְברֹור,  ִ   ְוַכׁשּ

יֵרר  את.  -ְוִאם ּבֵ יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלה 
יעּור? ִ ׁשּ חֹות ִמכַּ ר ֶלֱאפֹות ּפָ    !ְוִכי מּוּתָ

  
א ָאַמר  י יֹוֵסףֶאּלָ   : ַרּבִ

  ָיד, ּבַ  - ּבֹוֵרר ְואֹוֵכל 
יַח  ד.  -  ּבֹוֵרר ּוַמּנִ ּיָ   ּבַ

ְמחּוי  נֹון ּוַבּתַ ּקָ   לֹא ִיְברֹור,  -ּבַ
יֵרר  טּור ֲאָבל ָאסּור –ְוִאם ּבֵ    .ּפָ

ָבָרה ָפה ּוַבכְּ   לֹא ִיְברֹור,  - ּוַבּנָ
יֵרר  את.   -ְוִאם ּבֵ יב ַחּטָ   ַחּיָ

   
  : ַרב ַהְמנּוָנאַמְתִקיף ָלּה 

י ָקנֹון ְוַתְמחּוי ָקָת     !ֵני?ִמיּדֵ
  

א   : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר  ,ֶאּלָ
סֹוֶלת,  - ּבֹוֵרר ְואֹוֵכל    אֹוֶכל ִמּתֹוְך ַהּפְ

סֹוֶלת.  יַח אֹוֶכל ִמּתֹוְך ַהּפְ   ּבֹוֵרר ּוַמּנִ
סֹוֶלת ִמּתֹוְך אֹוֶכל    לֹא ִיְברֹור,  - ּפְ

יֵרר  את.  -ְוִאם ּבֵ יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

ֵייַמְתִקיף ָלּה    : ַאּבַ
י  סֹוֶלת אֹוֶכל"ִמיּדֵ    !ָקָתֵני? "ִמּתֹוְך ּפְ

  
א ֵייָאַמר  ,ֶאּלָ   : ַאּבַ

ר,  - ּבֹוֵרר ְואֹוֵכל    ְלַאְלּתַ
יַח וֹ בוּ  ר,  -ֵרר ּוַמּנִ   ְלַאְלּתַ

  רש"י
. לקמיה פריך מאי ולא יברור

קאמר ברישא תנא בורר והדר 
. לצורך ולמחר תנא לא יברור:

  מחר:
וכי מותר לאפות ולבשל לבו 

. וה''נ אב מלאכה היא כיון םביו
   דאמרת ולמחר חייב חטאת:

. פחות פחות מכשיעור
   מכגרוגרת:

וכי מותר לאפות פחות 
. נהי דחיוב חטאת מכשיעור

ליכא איסורא מיהא איכא 
דקיימא לן חצי שיעור אסור מן 
התורה בפרק בתרא דיומא (דף 
   עד.) והיכי קתני בורר לכתחלה:

. כלי עץ שעושין כעין בקנון
נור רחב מלאחריו וקצר צי

מלפניו ובעלי מטבע עושים 
אותו והבורר בו קטנית נותן 
קטנית במקום הרחב ומנענעו 
והקטנית מפני שהוא סגלגל 
מתגלגל ויורד דרך פיו הקצר 

   והפסולת נשאר בכלי:
. מותר פטור אבל אסור

לכתחלה לא הוי דדמי לברירה 
וחייב חטאת לא הוי דכלאחר יד 

נפה וכברה הוא דעיקר ברירה ב
   אבל ביד לא דמי לבורר כלל:

. ה''ה מידי קנון ותמחוי קתני
נמי דפריך מידי נפה וכברה 

   קתני אלא חדא מינייהו נקט:
. לא דרך אוכל מתוך הפסולת

   ברירה היא:
. לאכול ובורר ומניח לאלתר

   לאלתר שאין זה דרך בוררין:
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ּיֹום לֹא ִיְברֹור, וּ    ְלבֹו ּבַ
יֵרר  בֹוֵרר ָלאֹוָצר -ְוִאם ּבֵ ה כְּ את.  - ַנֲעׂשָ יב ַחּטָ   ְוַחּיָ

  
יּה  ַנן ַקּמֵ   . ָרָבאּדְ ֲאָמרּוָה ַרּבָ

יר ָאַמר  ּפִ    .ַנֲחָמִניָאַמר ְלהּו: ׁשַ
  
  
ֵני ִמיֵני אֹוָכִלין, "   ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ

יַח    . "ּוֵביֵרר ְוָאַכל, ּוֵביֵרר ְוִהּנִ
י טּור" :ַמְתֵני ַרב ַאׁשִ    ."ּפָ

י יְפּתִ י ִיְרְמָיה ִמּדִ יב" :ַמְתֵני ַרּבִ   . "ַחּיָ
  
י" טּור" :ַמְתֵני ַרב ַאׁשִ    .""ּפָ

ֵני ְוָהא יב" :ּתָ   ! "ַחּיָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ָקנֹון ְוַתְמחּוי,  -ָהא    ּבְ
ָנָפה ּוְכָבָרה -ָהא     .ּבְ

  
  

י ֲאָתא  יִמיכִּ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
ָתא  ּבְ יָביּדְ ׁשַ י ַאִמיֲהַואי, ְוִאיְקַלעּו  ַרב ּבֵ י ַאִסיוְ  ַרּבִ   .ַרּבִ

ֵפיֵרי ָלה ּדְ ְלכָּ ְייהּו כַּ ָדא ַקּמַ    ,ׁשְ
ּום ְוָלא ָיַדֲע  סֹוֶלת  :ָסַברּדְ ָנא ִאי ִמׁשּ   ָאסּור,  - אֹוֶכל ִמּתֹוְך ּפְ

יןִאי  ְמַכּוֵ ּום ַעִין ָיָפה הּוא ּדִ   .ִמׁשּ
  
  

ה   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ
ֶהן  ּלָ סֹוֶלת ׁשֶ יב.  - ַהּבֹוֵרר ּתּוְרמֹוִסים ִמּתֹוְך ּפְ   ַחּיָ

  
סֹוֶלת ָאסּור?  ה אֹוֶכל ִמּתֹוְך ּפְ   ֵליָמא ָקָסַבר ִחְזִקּיָ

  
אֵני ּתּוְרמֹוִסים      ,ׁשָ

ְקִלי ֵליּה ַמְסַרח   עד,ב ְבָעא ִזיְמֵני, ְוִאי לֹא ׁשָ ְלִקי ֵליּה ׁשִ ׁשָ    ,ּדְ
ֵמי.     ְוִכְפסֹוֶלת ִמּתֹוְך אֹוֶכל ּדָ

   
  

  רש"י
   . להצניע:לאוצר
  . אביי:נחמני

אי בבורר . לעיל חייב ווהתניא
ומניח לאלתר מותר לכתחלה 

   הויא ופטור אבל אסור ליכא:
. הגיע שבתא דרב ביבי הואי

יומו להיות עומד ומשמש על 
   התלמידים:

. ולא רצה לברור ושדא קמייהו
האוכל מתוך העלין ולתת לפני 
כל אחד ואחד אלא שטחן והם 
נוטלים ואוכלים ובשטוח זה 

   נפרש האוכל מאליו:
לאחר ששלקן  .הבורר תורמוסין

  הוא בורר אוכל מתוך הקליפה:
. דשלקי ליה שבעא זימנין

למתקן: ואי לא שקלי ליה 
לאוכל מתוך הפסולת מתוך 
שהוא רך ונימוק ע''י שנשלק 

   הרבה:
. והלכך אוכל נמי כל זמן מסרח

שמעורב בו הוי כפסולת ומיהו 
אוכל הוא ומחמירין עליה 
למיהוי ההוא דשקיל כפסולת 

'נ הבורר מתוך אוכל ול'
תורמוסין מתוך פסולת שלהן 
מששלקן פעם אחת ממרקין 
ומערין אותן המים ובורר 
המתולעות שלהן כמו שעושין 
לפולין וכן בכל פעם ופעם וזה 
בורר האוכל ומניח הפסולת ואי 
לא שלקי ליה מסרח גרסינן 
הלכך מששלקום פעמים ושלש 
חשיב ליה פסולת הואיל ואי 

יק שביק להו הכי דלא הדר של
להו מסרחי וכשהוא נוטלן 
מתוך שאר מינין גרועין 
המעורבין בהן כפסולת מתוך 
אוכל דמי דהנהו שאר מינין לא 
מסרחי דגמר להו בישולייהו 
פעם ראשונה ושניה ורבינו הלוי 
גריס ואי שקילי ליה מסרח 
כשנוטלו נימוח בין אצבעותיו 
ונמאס הלכך ההוא דשקיל הוי 

ד כפסולת והנשאר הוי אוכל ע
  שחוזר ונוטלו:
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  . "ןֵח וֹ ּט ַה "וְ 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָפֵרים ִסיְלָקא  ּום טֹוֵחן - ַהאי ַמאן ּדְ יב ִמׁשּ   .ַחּיָ

  
ה ַרבָאַמר  ֶ   : ְמַנׁשּ

י  ָסֵלית ִסיְלּתֵ ּום טֹוֵחן.  - ַהאי ַמאן ּדְ יב ִמׁשּ   ַחּיָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָחָתא  ׁשַ ְך.   - ִאי ָקֵפיד ַאּמְ ּום ְמַחּתֵ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

   
  
  

  רש"י
. במ''ם גרסינן דפרים סילקא

ולא בסמ''ך כדפירש בהעור 
והרוטב (חולין דף קכ.) מאי 

לקצוץ, קיפה פירמא מינציי''ר {
   } בלע''ז מחתכו הדק:לרסק

. עצים דקים דסלית סילתי
   להבעיר אש:

. לחותכן ואי קפיד אמשחתא
   במדה:
   . העור מקצצו במדה:מחתך
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ׁש ְוָהאֹוֶפה"    ."ְוַהּלָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֲה ׁשָ  ּול ַסְמָמִנין ּדַ יׁשּ יַדן ּבִ א ּדִ ּנָ ן ּוְנַקט ַבק ּתַ כָּ ׁשְ ּמִ   ?! "אֹוֶפה"ָוה ּבַ
  

ַפת ְנַקט יַדן ִסיּדּוָרא ּדְ א ּדִ ּנָ    .ּתַ
  
  
  

ר ַרב ֲעִויָראָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
ׁשָ ַהאי ַמאן  ל. ּדְ ֵ ּום ְמַבׁשּ יב ִמׁשּ א ְלַאּתּוָנא, ַחּיָ   ָדא ִסיְכּתָ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא י :ַמהּו ּדְ ּוֵ רֹוֵרי ָמָנא ָקא ִמיכַּ    ,ןְלׁשַ

ִמיְרָפא ְרִפי ַוֲהַדר ְקִמיט ַמע ָלן ּדְ    .ָקא ַמׁשְ
  
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ח ּכּוְפָרא ַאְרּתַ ל.  -  ַהאי ַמאן ּדְ ֵ ּום ְמַבׁשּ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא א  :ַמהּו ּדְ ֲהַדר ְוֵאיקּוׁשָ יָון ּדַ   ֵאיָמא ָלא,  - כֵּ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
   

  

  רש"י
דלא שייך במלאכת . ונקט אופה

   המשכן כלל:
. שהתחיל בו נקט סדורא דפת

ואופה במקום בשול דסממנין 
   הוא דהוא בישול דפת:

. שהשליך יתד לח דשדא סיכתא
   לתנור חם ליבשו שיתקשה:

   . לחזק ואין כאן בישול:לשרורי
. ע''י חום האור דמרפי רפי

והמים שבתוכו יוצאין ולאחר 
שיצאו מימיו קמיט מתקשה וכי 

   ברישא הוי בישולו: רפי
 . שהתיך זפת:דארתח כופרא

   . חוזר ומתקשה:דהדר אקושי
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  : ָרָבאָאַמר 

ָעַבד ָחִביָתא אֹות.  - ַהאי ַמאן ּדְ ַבע ַחּטָ ּום ׁשֶ יב ִמׁשּ   ַחּיָ
ּנּוָרא  אֹותַחיָּ  -ּתַ מֹוֶנה ַחּטָ ּום ׁשְ   . יב ִמׁשּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָעַבד ַחְלָתא אֹות.  - ַהאי ַמאן ּדְ ֵרה ַחּטָ יב ַאַחת ֶעׂשְ   ַחּיָ
יּה  יֵטיּה ְלפּוּמֵ י -ְוִאי ַחּיְ אֹותַחּיָ ֵרה ַחּטָ לׁש ֶעׂשְ   .ב ׁשְ

  
  

  רש"י
  . של חרס:חביתא

. טוחן הרגבים שבע חטאות
ושוחקן הדק הוי טוחן ובורר 
הצרורות הגסות מתוכן הרי 
שתים ומרקידן בנפה ומגבל 
הטיט דהיינו לש וממרח הטיט 
כשעושה הגולם שיהא חלק הרי 

ור בכבשן ממחק ומבעיר את הא
ומצרפו בתוכו הרי מבשל חיובא 
דחופר ליכא דאינו צריך אלא 

   לעפרה:
. דלאחר תנור חייב שמנה

שצרפו בכבשן הוא טח עליו 
טפילה שיהא עב וחומו מתקיים 
והוא גמר מלאכתו ואמרינן 
לקמן (דף עה:) כל מידי דהוי 
גמר מלאכה חייב משום מכה 
בפטיש אבל גבי חבית ליכא 

דמאליה  משום מכה בפטיש
   נגמרה מלאכתו בתנור:

. כוורת של קנים: חייב חלתא
י''א זומר הקנים והוא צריך 
להם חייב משום קוצר ומשום 
נוטע אספם יחד הרי זה מעמר 
בירר יפות הרי זה בורר החליקן 
הרי זה ממחק עשאן דקות 
מאחת שתים או שלש הרי זה 
טוחן חתכן במדה הרי זה מחתך 

רג הסיך השתי הרי זה מיסך א
אחת למעלה ואחת למטה כדי 
להעמידו הרי עושה שתי בתי 
נירין ארג הרי זה אורג חתך 
לאחר אריגתה כדי להשוותם 
הרי זה מכה בפטיש כדאמרינן 
לקמן [עה:] האי מאן דשקיל 
אקופי מגלימי חייב משום מכה 

   בפטיש הרי י''א:
. לעשות לה ואי חייטיה לפומיה

שפה הוסיף כאן תופר וקושר 
קשור לאחר התפירה שצריך ל

ומשום בונה ליכא לחיוביה לא 
בחבית ולא בתנור ולא בכוורת 
דאין בנין בכלים מפשיט ליכא 
למימר בקנים דאין הפשטה 
אלא בעור וי''מ שקודח נקבים 
בעץ שתוחבין בו ראשי הקנים 
של שתי ומחייב ליה משום טוחן 
ולא נהירא לי דההיא טחינה 
מלאכה שאינה צריכה לגופה 

טוב לי לפרש שעושה אותן היא ו
   דקות והוי כמאן דסלית סילתי:
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נוֹ " ֶמר ְוַהְמַלּבְ    ."ַהּגֹוֵזז ֶאת ַהּצֶ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ֵהָמה  י ּבְ ּבֵ ַעל ּגַ תַהּטֹוֶוה ֶצֶמר ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ אֹות,  -  ּבְ לׁש ַחּטָ יב ׁשָ   ַחּיָ

ּום ּגֹוֵזז,  -ַאַחת    ִמׁשּ
ץ, ִמׁשּ  -ְוַאַחת    ּום ְמַנּפֵ
ּום טֹוֶוה.  -ְוַאַחת    ִמׁשּ

  
ֲהָנא   ָאַמר:  ַרב ּכָ

ָכְך,  ִזיָזה ּבְ ֶרְך ּגְ   ֵאין ּדֶ
ָכְך,  ץ ּבְ ֶרְך ְמַנּפֵ   ְוֵאין ּדֶ

ֶרְך ְטִוו ָכְך. ְוֵאין ּדֶ   י ּבְ
  

  ָולֹא? 
ֵמיּה  ְ י ְנֶחְמָיהּדְ ְוָהַתְנָיא ִמׁשּ    :ַרּבִ

ִעזִ " ים, ְוָטוּו ּבָ ִעּזִ טֹוף ּבָ יםׁשָ
16

" .  
ה!  :ַאְלָמא ָמּה ְטִווּיָ ֵהָמה ׁשְ י ּבְ ּבֵ ה ַעל ּגַ   ְטִווּיָ

  
אֵני.    ָחְכָמה ְיֵתיָרה ׁשָ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָנף" אֹות - ְוַהּמֹוְרטוֹ  ,ְוַהּקֹוְטמוֹ  ,ַהּתֹוֵלש ֶאת ַהּכָ לׁש ַחטָּ יב ׁשָ   . "ַחּיָ

ן ָלִקיׁש ְוָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
י -ּתֹוֵלש  ּום ּגֹוֵזז, ַחּיָ   ב ִמׁשּ
ְך,  - קֹוֵטם  ּום ְמַחּתֵ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

ּום ְמַמֵחק.   -ְמָמֵרט  יב ִמׁשּ   ַחּיָ
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  (שמות לה, כו) א לבן אותנה בחכמה טוו את העיזיםוכל הנשים אשר נש 

  רש"י
. קרא שטוף בעזים וטוו בעזים

קדריש טוו את העזים (שמות 
  לה) בגופן של עזים משמע:

. כדכתיב וכל חכמה יתירה
אשה חכמת לב אבל להדיוט אין 

   דרכו בכך והוי כלאחר יד:
. נוצה גדולה התולש את הכנף

   מן כנף העוף:
לאחר שתלשו חותך  .והקוטמו

ראשו שהוא דק וראוי להניחו 
   בכר וכסת:

. לצד זנבו שהוא קשה והמורטו
מורט שערו מכאן ומכאן 
ומשליך הקנה ונותן השיער בכר 

   וכסת:
. דקפיד לחתוך עד משום מחתך

מקום שהוא ראוי וגם מן הקנה 
אורג כובעים ועושה כובעים 

   מכנפי עוף בלא שיער:
 . דתנן גבי עורמשום ממחק

   הממחקו:
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        עד, בעד, בעד, בעד, ב .299
יר" תִּ ר ְוַהּמַ   . "ַהּקֹוׁשֵ

ן ֵהיָכא ֲהַואי?  כָּ ׁשְ ּמִ יָרה ּבַ   ְקׁשִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִיְתדֹות אֹ ִרין ּבְ ן קֹוׁשְ כֵּ   ָהִלים. ׁשֶ

  
ִרים?!    קֹוׁשְ

יר הּואַההּוא ק ר ַעל ְמָנת ְלַהּתִ    !ֹוׁשֵ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
ִרים אֹוָתּה.  ְפְסָקה ָלֶהן ִניָמא קֹוׁשְ ּנִ ן אֹוְרֵגי ְיִריעֹות ׁשֶ כֵּ   ׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ַרְצּתָ  ר"ּתֵ יר", "קֹוׁשֵ א ְלֵמיַמר -  "ַמתִּ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

י ֵליּה ּתְ  ִאי ִמְתַרּמֵ יָמא: ּדְ ֵרי ַחד ְוָקַטר ַחדְוִכי ּתֵ ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ׁשָ    ,ֵרי חּוֵטי ִקיְטֵרי ּבַ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ן, ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ין כֵּ ר ָוָדם ֵאין עֹוׂשִ ׂשָ א ִלְפֵני ֶמֶלְך ּבָ ּתָ ין?!  ,ָהׁשְ   עֹוׂשִ

  
א ָאַמר  י ֶעיָלאיְוִאיֵתיָמא  ,ָרָבאֶאּלָ    :ַרּבִ

ן ָצֵד  כֵּ יִרין.  ׁשֶ ִרין ּוַמּתִ זֹון קֹוׁשְ   י ִחּלָ
   

  
  

  רש"י
. נועצים יתידות ביתדות אהלים

בקרקע כדכתיב יתדות המשכן 
וקושרין היריעות בהן 

   במיתריהם:
. וכי קושר ע''מ להתיר הוא

האי גוונא פטרינן ליה לקמן 
דתנן כל קשר שאינו של קיימא. 

   אין חייבין עליו:
. בשני חוטין זה אצל בהדי הדדי

   זה:
. לאחר אריגתן מתיר שרי חד

   חד מפני שבולטין ונראין:הא
. כלומר מניח כמו וקטר חד

   שהוא:
. השתא כו' אין עושין

שכשמתירו נראה הנקב ביריעה 
שחוטיה היו כפולין ששה והיו 
גסין ומתחלה היו זריזין בכך 
וכי מתרמו לה תרי קיטרי 
קושרין האחד ונותקין החוט 
השני מלמטה ולמעלה ומספקן 
בחוט ארוך וקושרין למעלה 

ואין שם שנים קשרים  ולמטה
   סמוכין:

. לצבוע התכלת בדמו צדי חלזון
והוא כמין דג קטן ועולה אחת 

   לשבעים שנה:
. שכל רשתות קושרין ומתירין

עשויות קשרים קשרים והן 
קשרי קיימא ופעמים שצריך 
ליטול חוטין מרשת זו ולהוסיף 
   על זו מתיר מכאן וקושר מכאן:
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        עה, אעה, אעה, אעה, א    ––––    עד, בעד, בעד, בעד, ב .300
י ְתִפירֹות" תֵּ   . "ַהּתֹוֵפר ׁשְ
  

  ְוָהא ָלא ָקְייָמא! 
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ָרן ׁשָ ּקְ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
  
  
   ."ַהּקֹוֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתּפֹור"
  

ן ִמי  כָּ ׁשְ ּמִ   ֲהָוה? ְקִריָעה ּבַ
  

ה י ֵזיָראוְ  ַרּבָ ְרַווְייהוּ  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ּה ְותֹוְפִרין אֹוָתּה.  ן כֵּ ׁשֶ    עה,א ְרָנא, קֹוְרִעין ּבָ ּה ּדַ ַפל ּבָ ּנָ   ְיִריָעה ׁשֶ

  
   

  
הָאַמר  ר טֹוִבּיָ   : ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ

ִפיָרה ּבְ ַה  ל ּתְ ת ּמֹוֵתַח חּוט ׁשֶ ּבָ ַ יב ַחּטָ  - ׁשּ    .אתַחּיָ
גֹוׁש  ָבר ֶאָחד ִמן ַהּמָ יב ִמיָתה.  -ְוַהּלֹוֵמד ּדָ   ַחּיָ

ב לֹות ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ קּופֹות ּוַמּזָ ב ּתְ ֵ ר ֵהיֶמּנוּ  -  ְוַהּיֹוֵדַע ְלַחׁשּ    .ָאסּור ְלַסּפֵ
  
  
  

א,  ּתָ   ָמגֹוׁשְ
מּוֵאלוּ  ַרב   , ׁשְ

י :ַחד ָאַמר    .ַחְרׁשֵ
ּדּוֵפי :ְוַחד ָאַמר    .ּגִ

  
ים  ּיֵ ְסּתַ ּדּוֵפיּדְ ַרב ּדְ ּתִ    ,ָאַמר ּגִ

הָאַמר ּדְ  ר טֹוִבּיָ   : ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ
גֹוׁש  ָבר ֶאָחד ִמן ַהּמָ יב ִמיָתה.  - ַהּלֹוֵמד ּדָ   ַחּיָ

י  ֲעָתְך ַחְרׁשֵ ִאי ָסְלָקא ּדַ   . י)-(דברים יח, ט 17"לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות"ָהְכִתיב: ּדְ
ה ָלֵמד ְלָהִבין ּוְלהוֹ    רֹות. ֲאָבל ַאּתָ

ים ּיֵ ְסּתַ    .ּתִ
  
  
  

ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ
ב, ּכֹ  לֹות ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ְתקּופֹות ּוַמּזָ ב ּבִ ֵ   ל ַהּיֹוֵדַע ְלַחׁשּ

תּוב אֹוֵמר:  יטּו ּוַמֲעׂשֵ ָעָליו ַהכָּ   . (ישעיהו ה, יב) ה ָיָדיו לֹא ָראּו""ְוֶאת ּפַעל ה' לֹא ַיּבִ
  

ר ַנֲחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
לֹות קּופֹות ּוַמּזָ ב ּתְ ֵ ְצָוה ַעל ָהָאָדם ְלַחׁשּ ּמִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ י ִהיא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַע ׁשֶ יֶתם ּכִ ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ ים""ּוׁשְ   , (דברים ד, ו) ּמִ
ים ִהיא ְלֵעיֵני ָהַעּמִ    ?ֵאיזֹו היא ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ

לֹות קּופֹות ּוַמּזָ ּוב ּתְ   .ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ִחיׁשּ
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כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות כי אתה בא אל הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך  
 ומכשף"

  רש"י
דלא  . הכי וכיוןוהא לא קיימא

   קיימא. לאו מלאכה היא:
. שקשר שני ראשי שקשרן
   החוט:

. תולעת ומנקב בו נקב דרנא
קטן ועגול וצריך לקרוע למטה 
ולמעלה את הנקב שלא תהא 

   התפירה עשויה קמטין קמטין:
. בגד המותח חוט של תפירה

התפור ועומד והניח החוט ארוך 
ונתפרדו שתי חתיכות הבגד זו 

ת מזו במקצת וחוטי התפירו
נמשכין ומותח את ראשי החוט 
להדק ולחבר זו היא תפירתו 

   וחייב:
. והלומד דבר אחד מן המגוש

מין הממשיכו לע''ז אפי' דבר 
   תורה אסור ללמוד ממנו:

. הני תלת שמעתתא והיודע כו'
שמעינהו (מר) זוטרא מרב כי 

   הדדי וגרסינהו:
. דאמרינן בכל דוכתא אמגושא

   רב ושמואל פליגי ביה:
   . מכשף:חרשיחד אמר 

. מין האדוק וחד אמר גדופי
בע''ז ומגדף תמיד את השם 

   ומסית אנשים לע''ז:
. וטעמא דאי סלקא דעתך חרשי

משום דכתיב לא ימצא בך וגו' 
   וקא חשיב מכשף:

. לעיל מיניה לא והא כתיב
   תלמד לעשות כדי שתעשה:

. שתוכל לעמוד בהן ואם להבין
יעשה נביא שקר לפניך שתבין 

   :שהוא מכשף
. הלכך כל תסתיים דגדופי הוא

דבריו דברי ע''ז והסתלק מעליו 
   שלא ישיאך:

. שחכמה הניכרת לעיני העמים
היא שמראה להם סימן לדבריו 
בהילוך החמה והמזלו' שמעידין 
כדבריו שאומר שנה זו גשומה 
והיא כן שנה זו שחונה והיא כן 
שכל העיתים לפי מהלך החמה 
במזלותיה ומולדותיה במזל 

י הכל לפי השעה המתחלת תלו
   לשמש בכניסת החמה למזל:
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        עה, אעה, אעה, אעה, א .301
ד ְצִבי"   . "ַהּצָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
זֹון, ְוַהּפֹוְצעֹו " ד ִחּלָ א ַאַחת -ַהּצָ יב ֶאּלָ   .ֵאינֹו ַחּיָ

י ְיהּוָדה    :ֹוֵמרא ַרּבִ
ִים תַּ יב ׁשְ   .ַחּיָ

ָהָיה  י ְיהּוָדהׁשֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּה  יׁשָ ְכָלל ּדִ ִציָעה ּבִ   .  ּפְ

  ָאְמרּו לֹו: 
ּה  יׁשָ ְכָלל ּדִ ִציָעה ּבִ   . "ֵאין ּפְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ַנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
א ְלִגּדּוֵלי ַקְרַקע ּה ֶאּלָ יׁשָ   .ָקָסְבִרי ֵאין ּדִ

  
יב ַנִמ  ָמה! ְוִליַחּיַ ּום ְנִטיַלת ְנׁשָ   י ִמׁשּ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ָצעֹו ֵמת.  ּפְ   ׁשֶ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ָצעֹו ַחי ּפְ יָמא ׁשֶ   , ֲאִפיּלּו ּתֵ

ָמה ק הּוא ֵאֶצל ְנִטיַלת ְנׁשָ   .ִמְתַעּסֵ
  

ֵייְוָהא  ְרַווְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ְמעֹון י ׁשִ א ְולֹא ָימּות"! "ְפִסיק ֵר ּבִ  ,מֹוֶדה ַרּבִ   יׁשָ

  
אֵני ָהָכא  ִליִציל ִציְבֵעיּה.  כַ ּדְ ׁשָ י ֵהיִכי ּדְ ָמה ְטֵפי ִניָחא ֵליּה, כִּ יּה ְנׁשָ ִאית ּבֵ ה ּדְ   ּמָ

   
  

  רש"י
. דוחקו בידיו שיצא הפוצעו

   דמו:
. משום אינו חייב אלא אחת

   צידה אבל אפציעה ליכא חיוב:
. שמפרק דמו הימנו בכלל דישה

  כמפרק תבואה מקשין שלה:
מתעסק הוא אצל נטילת 

. כלומר לגבי נטילת נשמה
נשמה הוי מתעסק בדבר אחר 

יא מלאכת מחשבת ולא הו
   שאינו מתכוין שימות:

. שדם החי טוב טפי ניחא ליה
מדם המת וכיון דכל עצמו 
מתכוין וטורח לשומרו שלא 
ימות בידו אפי' מת אין כאן 
אלא מתעסק וכי מודה ר' 
שמעון במידי דלא איכפת ליה 
אי מיתרמי ומיהו איכווני לא 

   מיכוין:
. שתהא דליציל ציבעיה גרסינן

   לולה:מראית צבעו צ
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        בבבב- - - - עה, אעה, אעה, אעה, א .302
ֹוֲחטוֹ "וְ     ."ַהׁשּ
  

יב?  - ׁשֹוֵחט  ּום ַמאי ַחּיָ   ִמׁשּ
  

  ָאַמר:  ַרב
ּום צֹוֵבַע.    ִמׁשּ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

וּ  ָמה.  ִמׁשּ   ם ְנִטיַלת ְנׁשָ
  

ּום צֹוֵבַע    עה,ב ָמה , ִאין -ִמׁשּ ּום ְנִטיַלת ְנׁשָ    ?!לֹא –ִמׁשּ
  

ּום צֹוֵבַע.  :ֵאיָמא   ַאף ִמׁשּ
  

  : ַרבָאַמר 
ָתא ּה ִמיּלְ ֲאַמִרי, ֵאיָמא ּבָ ָתא ּדַ    :ִמיּלְ

ְתָרֵאי ְוִליֲחכּו ָעַלי: ּדְ  ֵרי ּבַ   לֹא ֵליתּו ּדָ
ַמאי ִניָחא    ?ֵליּה  צֹוֵבַע ּבְ

ָמא ִחיָטה ּדְ ְ ית ַהׁשּ ִליְתַווס ּבֵ יּה  ,ִניָחא ּדְ נּו ִמיּנֵ י ְוֵליתּו ִליְזּבְ ִליֲחזּוּה ֱאיָנׁשֵ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ
   

  

  רש"י
. שוחט משום מאי מיחייב

שחיטה במלאכת המשכן היכא 
ומאי עבידת' אי מעורות אילים 
מאדמים למה לי בהו שחיטה 

  בחניקה נמי סגי:
. שצובע את הבשר משום צובע

של בית השחיטה ולקמן מפרש 
אמאי מיכוין לצובעו וצביעה 

   הואי במשכן אב מלאכה:
. דנטילת משום נטילת נשמה

י במשכן באילים נשמה הוא
   מאדמים ותחש וחלזון:

. ונפקא מינה אף משום צביעה
   לחיוביה תרתי:

. דבר מילתא דאמרי אימא כו'
תימה אמרתי להזכיר צביעה 
בשחיטה צריך אני לומר בו דבר 
טעם דלא ליתו דרי בתראי 

   השומעים וליחכו עלי:
. צובע בשר במאי ניחא ליה

להאי שוחט בצביעת הבשר 
   י אומר בו טעם:היינו חוכא ואנ

ניחא ליה דלתווס בית 
. שיהא צבוע השחיטה בדמא

   בדם:
. כי היכי דניחזייה אינשי

  שנשחטה היום וניתו ונזבנו:
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        בבבב- - - - עה, אעה, אעה, אעה, א .303
דוֹ "   . "ַהּמֹוְלחֹו ְוַהְמַעּבְ
  

ד!    ַהְיינּו מֹוֵלַח ְוַהְיינּו ְמַעּבֵ
  

י יֹוָחָנן ָאְמִרי ּתַ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ    :ְרַוְייהוּ ּדְ
יְרטּוט.  יל ׂשִ ְייהּו ְוַעּיֵ יק ַחד ִמיּנַ   ַאּפֵ

  
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ָרא  יׂשְ ָמַלח ּבִ ד.  -ַהאי ַמאן ּדְ ּום ְמַעּבֵ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

אֹוָכִלין.    ֵאין ִעיּבּוד ּבְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ר ַרב הּוָנא לֹא ה ּבַ ֵעי ֵליּה ְלאֹוְרָחא ַוֲאִפיּלּו ַרּבָ ָקא ּבָ א ּדְ    ,ָאַמר ֶאּלָ

י ִאיִניׁש ֵמיְכֵליּה ֵעץ -ֲאָבל ְלֵביָתא  ּוֵ   .ָלא ְמׁשַ
  
  
  

  רש"י
. אטו היינו מולח היינו מעבד

   מליחה לאו צורך עיבוד הוא:
. לפי שדרך ועייל שירטוט

הרצענין כשהוא בא לחתכו 
משרטטו תחלה כפי מה שהוא 

הרחיב ולקצר רוצה להאריך ול
החיתוך ואחר כך מעביר הסכין 
דרך השירטוט וכן בעורות 

   המשכן כשחתכום:
. שמולחה דקבעי ליה לאורחא

   הרבה:
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .304
כוֹ "וְ    . "ַהְמַמֲחקֹו ְוַהְמַחתְּ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י ַאָחא ּבַ   : ַרּבִ
ף  ָ ין ָהַעּמּוִדים ּבְ ַהׁשּ תּבֵ ּבָ ַ ּום ְמַמֵחק.  - ׁשּ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

  
  

אר ָאַמ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ָבִרים ָסח ִלי  ה ּדְ לׁשָ יּסִ ַא  יַרּבִ ׁשְ

ֵמיּה  18 ְ ן ֵלִויּדְ ִמׁשּ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
לֹוְנסֹות  י כְּ ת ּבְ ַהְמָגֵרר ָראׁשֵ ּבָ ַ ּום  - ׁשּ יב ִמׁשּ ךְ ַחּיָ   . ְמַחּתֵ

ה  ת ּבְ ַהְמָמֵרַח ְרִטּיָ ּבָ ַ ּום ְמַמֵחק.  -ׁשּ יב ִמׁשּ   ַחּיָ
ת ֶאת ָהֶאֶבן בּ וְ  ת ַהְמַסּתֵ ּבָ ַ יׁש.  -ׁשּ ּטִ ּפַ ה ּבַ ּום ַמכֶּ יב ִמׁשּ   ַחּיָ
  

ן ִקיְסָמאָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ר צּוָרה  כְ ַהּצָ ְכִלי ְזכּוִכית ּבִ ַח ּבִ יׁש.  -ִלי, ְוַהְמַנּפֵ ּטִ ּפַ ה ּבַ ּום ַמכֶּ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

  
י ְיהּוָדה ָאַמר   : ַרּבִ

ִליֵמי  ֵקיל ַאקֹוֵפי ִמּגְ ׁשָ יׁש.  -ַהאי ַמאן ּדְ ּטִ ּפַ ה ּבַ ּום ַמכֶּ יב ִמׁשּ   ַחּיָ
ָקֵפיד ֲעַלְייהּו.  י ּדְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ

  

                                                             
18

  רת הש"ב וכתב"י ועוד.מסו 

  רש"י
. כגון עמודי השף בין העמודים

אכסדראות שעשוים חלונות 
חלונות ונסמכין בחלונות בין 
עמוד לעמוד והשף שם 
בקרקעית הבנין שנשענין עליו 

משום  כדי שיהא חלק חייב
   ממחק:

. שיהיו המגרר ראשי כלונסות
   ראשיהן שוין וחדין:

. מחליק תחבושת ממרח רטיה
   על המכה:

. לאחר מסתת את האבן
שנעקרה מן ההר ונחצבה 

   מחליקה:
. שהוא גמר משום מכה בפטיש

   מלאכה:
. בכלי שעומד הצר בכלי צורה

   לכך לנאותו:
. כשהותך מנפח בכלי זכוכית

   נעשה על ידי נפוח:
. ראשי חוטין אקופי דשקיל

התלויין ביריעה במקום קשורין 
כשניתק בה חוט וקשרוהו וכן 
קשין וקסמים דקין שנארגו בה 
בלא מתכוין ונוטלין אותם 
ממנה לאחר אריגה גמר מלאכה 

   הוא וחייב משום מכה בפטיש:
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .305
י אֹוִתּיֹות" תֵּ   . "ַהּכֹוֵתב ׁשְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְמקֹוָמּה ִלְכּת " דֹוָלה ְוֵיׁש ּבִ ַתב אֹות ַאַחת ּגְ ִים ּכָ תַּ טּור,  -ֹוב ׁשְ   ּפָ

ִים  תַּ ְמקֹוָמּה ִלְכתֹוב ׁשְ דֹוָלה, ְוֵיׁש ּבִ יב.  -ָמַחק אֹות ּגְ   ַחּיָ
י יֹוֵסיָאַמר  ַרּבִ י ְמַנֵחם ּבְ   : ַרּבִ

כֹוֵתבְוֶזה חֹוֶמר  מֹוֵחק ִמּבְ   .  "ּבְ
   

  
  

  רש"י
. כתב אות אחת גדולה כו' פטור

שבקרשי המשכן שתים היו 
כדי  כותבים אחת בזו ואחת בזו

   לזווגן כשסותרים אותן:
. שאין מחק אות אחת כו' חייב

מלאכת מחיקה חשובה אלא 
ע''מ לכתוב והרי יש מקום 

   לשתי אותיות:
. הא אמר רבי מנחם ברבי יוסי

קמ''ל מאן תנא קמא ר' מנחם 
  ברבי יוסי:
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .306
ה ּבַ " ּכֶ ְבִעיר, ְוַהּמַ ה, ְוַהּמַ יׁש ַהּבֹוֶנה, ְוַהּסֹוֵתר, ַהְמַכּבֶ טִּ   . "ּפַ
  

ה י ֵזיָראוְ  ַרּבָ ְרַוְייהוּ  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
יּה  ִאית ּבֵ י ּדְ ל ִמיּדֵ ָמר ְמָלאָכה'כָּ ּום  -  'ּגְ יב ִמׁשּ יׁש "ַחּיָ טִּ ּפַ ה ּבַ   .  "ַמּכֶ

   
  
  

  רש"י
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .307
  . "ֵאּלּו ֲאבֹות ְמָלאכֹות"

  
י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ְלַאּפֹוֵקי ִמ  - "ֵאּלּו" יב ּדִ ַרּבִ ְמקֹום ָאבְמַחּיֵ    .ַעל ּתֹוָלָדה ּבִ

  
   ."ָחֵסר ַאַחת"
  

י ְיהּוָדה.    ְלַאּפֹוֵקי ִמַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה" קֶאת מֹוִסיף  ַרּבִ ֹוֵבט ְוַהְמַדְקּדֵ    .ַהׁשּ
ְכָלל ֵמיֵסךְ ֲהֵרי הּוא ָאְמרּו לֹו: ׁשֹוֵבט     .ּבִ

ק  ְכָלל אֹוֵרג -ְמַדְקּדֵ    ."ֲהֵרי הּוא ּבִ
   

  

  רש"י
. דהא לאפוקי מדרבי אליעזר

אמרן דלא נמנו כאן אלא 
ות של העלם להודיענו מנין חטא

אחד ותנא הרי אלו למעוטי 
שאם עשה תולדותיהם עמהן 
דאינו מביא עליהן חטאת ודלא 
כרבי אליעזר דמחייב אתולדה 

   עם האב בכריתות:
. משוה השתי בכרכר שובט

רייו''ל: כרכר שקורין ריו''ל {
(או כרכד) (הוא אחד מחלקי נול 
האורגים. משמעות המלה 
הצרפתית לפי גזרונה: 

   : }סרגלון)
. כשמותח חוט הערב מדקדק

מכה בכרכר עליו במקומות 
מקומות ליישבו שלא יהא 
מתוח יותר מדאי שהמתיחה 
מעכבתו מהתחבר יפה עם 

   הארג:
. שובט הרי הוא בכלל מיסך

דהיינו מיסך ממש שמסדר חוטי 
   השתי:

. דהיינו אורג הרי הוא אורג
ממש ולא דמי לזורה ובורר 
ומרקד דזה בקשין וזה בצרורות 

   וזה בקמח:
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .308
ָנה מִ              ׁשְ

ָלל ַאֵחר ָאְמרּו:    ְועֹוד ּכְ
ר ְלַהְצִניַע וּ ּכֹ ׁשֵ ת ל ַהּכָ ּבָ ַ ׁשּ מֹוהּו, ְוהֹוִציאֹו ּבַ את ָעָליו.  -ַמְצִניִעין ּכָ יב ַחטָּ   ַחּיָ

מֹוהּו, ְוכֹ ר ְלַהְצִניַע ְוֵאין ַמְצִניִעין ּכָ ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ ת ְוהֹוִציאֹו ּבְ ל ׁשֶ ּבָ ַ א - ׁשּ יב ֶאּלָ ְצִניעוֹ  ֵאינֹו ַחּיָ   .  ַהּמַ
   

ָמָרא              ּגְ

ר ְלַהְצִניַע" ׁשֵ   , "ּכל ַהּכָ
   ?ְלַאּפֹוֵקי ַמאי

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ה.  ם ִנּדָ   ְלַאּפֹוֵקי ּדַ
  

  ָאַמר:  ַמר עּוְקָבא
ָרה.    ֲעֵצי ֲאׁשֵ

  
ָאַמר ה" :ַמאן ּדְ ם ִנּדָ ָרה ",ּדַ ן ֲעֵצי ֲאׁשֵ כֵּ ל ׁשֶ   .כָּ
ָאַמר ָרה" :ַמאן ּדְ ה ַמְצַנע ֵליּה ְלׁשּוָנָרא. "ֲעֵצי ֲאׁשֵ ם ִנּדָ   , ֲאָבל ּדַ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
א יָון ְדָחְלׁשָ    .ָלא ַמְצַנע ֵליּה  ,כֵּ

  
ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ
ְמעֹון. לֹא כְּ ּדְ ַהאי  י ׁשִ   ַרּבִ
ִאי  ְמעֹוןכְּ ּדְ י ׁשִ    :ָהָאַמר ,ַרּבִ

לּו ֶא " יעּוִרין ַהּלָ ִ ל ַהׁשּ א ְלַמְצנִ לֹא ָאְמרּו ּכָ   .  (שבת עו:) "יֵעיֶהןּלָ
   

  

  רש"י
  מתני' 

. שהוא מין כל הכשר להצניע
   העשוי לצורך האדם:

. כמות זה ומצניעין כמוהו
כלומר שיש בו שיעור הראוי 

   להצניעו:
. אם אין חיוב אלא למצניעו

נעשה חביב לאדם א' והצניעו 
חייב על הוצאתו אם חזר 
והוציאו אבל אדם אחר אינו 
חייב עליו דלגביה לאו מלאכה 

   הוא:
  
  מ' ג

. אינו כשר להצניע מ''ד דם נדה
כ''ש עצי אשרה דאיסורי הנאה 

   נינהו ומאיסי וצריך לאבדן:
. המאכיל דם כיון דחלשא

האדם לחתול נעשה חלש אותו 
   אדם:

. דתנא כל הכשר להצניע ויש הא
בו שיעור שרוב ב''א עשויין 
להצניע כשיעור הזה חייב כל 
אדם על הוצאתו ואפילו אדם 

   ר זה חשוב לו:עשיר שאין שיעו
. לקמן דלא כר' שמעון

  בהמוציא:
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        עו, אעו, אעו, אעו, א    ––––עה, ב עה, ב עה, ב עה, ב  .309
ר ְלַהְצִניַע כֹ"וְ  ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ ת [ ל ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ מֹוהּו, ְוהֹוִציאֹו ּבְ ְצִניעוֹ  -ְוֵאין ַמְצִניִעין ּכָ א ַהּמַ יב ֶאּלָ     ]."ֵאינֹו ַחּיָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    עו,א   : ַרּבִ
ן ֶא ּדְ ָהא  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ְלָעָזר, לֹא כְּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָלל ָאַמר " ן ֶאְלָעָזרּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
מֹוהּו, ּכֹ ר ְלַהְצִניַע, ְוֵאין ַמְצִניִעין ּכָ ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ   ל ׁשֶ

ר ָלֶזה ְוִהְצִניעֹו, ּוָבא ַאֵחר ְוהֹוִציאֹו  ל ֶזה -ְוהּוְכׁשַ ָבה ׁשֶ ַמֲחׁשָ יב ֶזה ּבְ   .  "ִנְתַחּיֵ
   

  
  

  רש"י
 . דקתני מתניתיןא''ר אלעזר הא

דאינו כשר להצניע והצניעו אחר 
הוא מתחייב על הוצאתו וכל 
אדם פטורין. דלא כר' שמעון בן 

  אלעזר:
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        עו, אעו, אעו, אעו, א .310
            ָנה ִמשְׁ 

ֶבן  ָרה.  -ַהּמֹוִציא תֶּ י ּפָ ְמלֹא ּפִ   ּכִ
י ָגָמל,  -ֵעָצה  ְמלֹא ּפִ   ּכִ
י ָטֶלה.  - ָעִמיר ְמלֹא ּפִ   ּכִ

ִבים  י ְגִדי -ֲעׂשָ ְמלֹא ּפִ    .ּכִ
ָצִלים,    ֲעֵלי ׁשּום ַוֲעֵלי ּבְ

רֹוֶגֶרת.  - ַלִחים  ּגְ   ּכַ
י ְגִדי -ְיֵבִשים  ְמלֹא ּפִ   .ּכִ

יעּוֵריֶהן -ה ִעם ֶזה ְוֵאין ִמְצָטְרִפין זֶ  ׁשִ וּו ּבְ ּלא ׁשָ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ
   

ָמָרא              ּגְ

  ? "ֵעָצה"ַמאי 
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ל ִמיֵני ִקְטִנית.  ֶבן ׁשֶ   ּתֶ

  
י ֲאָתא  יִמיכִּ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

ֶבן  ָרהַהּמֹוִציא ּתֶ י ּפָ ְמלֹא ּפִ ָמל כִּ   . ַלּגָ
י יֹוָחָנן יב,  ַרּבִ   ָאַמר: ַחּיָ

ן ָלִקיׁש ַרּבִ  ְמעֹון ּבֶ טּור.  י ׁשִ   ָאַמר: ּפָ
אֹוְרָתא ָאַמר  י יֹוָחָנןּבְ    ,ָהִכי ַרּבִ

יּה.    ְלַצְפָרא ֲהַדר ּבֵ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֲהַדר,  יר ֲעַבד ּדַ ּפִ   ׁשַ

ָהא ָלא ֲחִזי    . ְלָגָמלּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
ָה  ָרא, ּדְ ּבְ ָרא ִמְסּתַ ְדֵמִעיּקָ א, כִּ ַרּבָ   . ְלָפָרהא ֲחִזי ַאּדְ

  
י ֲאָתא  א כִּ    :ָאַמר ָרִביןֶאּלָ

ָמל,  ָרה ַלּגָ י ּפָ ְמלֹא ּפִ ֶבן כִּ   ַהּמֹוִציא ּתֶ
ִליִגי  י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ יב, ּדְ ּדְ   ַחּיָ

י ָפָרה  ְמלֹא ּפִ מֹוִציא ֵעָצה כִּ ִליִגי ּבְ י ּפְ ָרה. לְ כִּ   ּפָ
ָכא ִאיְתַמר    :ְוִאיּפְ

י יֹוָחָנן טּור,  ָאַמר: ַרּבִ   ּפָ
יב.  ֵריׁש ָלִקיׁש    ָאַמר: ַחּיָ

  
י יֹוָחָנן" טּור ַרּבִ ָמּה ֲאִכיָלה.    - " ָאַמר ּפָ ָחק לֹא ׁשְ   ֲאִכיָלה ַעל ְיֵדי ַהּדְ
יב ֵריׁש ָלִקיׁש " ָמּה ֲאִכיָלה.  ֲאִכיָלה ַעל ְיֵדי  -" ָאַמר ַחּיָ ָחק ׁשְ   ַהּדְ
   

  

  רש"י
  מתני' 

   . מפרש בגמרא:עצה
. נפיש שיעורא כמלא פי גמל

מפי פרה אבל כמלא פי פרה לא 
   יב דהא לא חזו לפרה:מיחי
   . קשין של שבלין:עמיר

. נפיש מפי גדי הלכך פי טלה
עמיר דלא חזי לגדי לא מיחייב 
כמלא פי גדי עד דאיכא מלא פי 
טלה אבל עשבים הואיל וחזו 
בין לטלה בין לגדי מיחייב אפי' 

   כמלא פי גדי:
. הראויין לאדם כגרוגרת לחין

דזה שיעור לכל מאכל אדם 
י גדי לא לשבת אבל כמלא פ

   דלחים לא חזו לגדי:
  

  גמ' 
. המוציא תבן כמלא פי פרה

והוציאו להאכילו לגמל שפי 
   גמל גדול מפי פרה:
. הלכך שיעור דהא חזי לפי פרה

חשוב הוא ולכל מי שיוציאנו לא 
   פקע שיעוריה בהכי:

. דהאיכא שיעורא דחזי דחייב
לפרה הלכך כשר להצניע הוא 

   ומצניעין כמוהו:
לפרה אלא ע''י  . לא חזיאעצה

הדחק אלא לגמל הוא דחזי וזה 
   הוציאו לפרה:

. דהא לגמל רבי יוחנן אמר פטור
דחזי ליה ליכא שיעורא ואי 
משום דלצורך פרה הוציאו 
ולגבה איכא שיעור אכילה ע''י 
הדחק לאו אכילה היא הלכך 

   לא משערי' ליה בפרה:
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        אאאא    עו,עו,עו,עו, .311
י ָטֶלה -ָעִמיר " ְמלֹא ּפִ   . "ּכִ
  
   :ָהַתְנָיאוְ 
רֹוֶגֶרתּכִ "   ! "ּגְ
  

יעּוָרא -ִאיִדי ְוִאיִדי    הּוא.  ַחד ׁשִ
  
  

  רש"י
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        בבבב- - - - עו, אעו, אעו, אעו, א .312
ָצִלים"    :ֲעֵלי ׁשּום ַוֲעֵלי ּבְ

רֹוֶגֶרת ּכִ  - ַלִחים    ּגְ
ים וִ  ִדי - ְיֵבׁשִ י ַהּגְ ְמלֹא ּפִ   . ּכִ
יעּוֵריֶהןוְ  ׁשִ וּו ּבְ ּלא ׁשָ ֵני ׁשֶ   . "ֵאין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ִמּפְ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
ֶהן,  ּבָ   ֵאין ִמְצָטְרִפין ֶלָחמּור ׁשֶ

ֶהן ּבָ ל ׁשֶ   .ֲאָבל ִמְצָטְרִפין ַלּקַ
  

יעּוַרְייהּו ִמי ִמְצָטְרִפין?  ׁשִ וּו ּבְ ָלא ׁשָ   ְוָכל ּדְ
   :ְוָהְתַנן

ֶגד " ה.  - ַהּבֶ לׁשָ ה ַעל ׁשְ לׁשָ   ׁשְ
ק  ַ ָע  - ְוַהׂשּ ָעה ַעל ַאְרּבָ   ה, ַאְרּבָ
ה,  - ְוָהעֹור  ָ ה ַעל ֲחִמׁשּ ָ   ֲחִמׁשּ

ץ  ה -ַמּפָ ָ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ָ ׁשּ   . (כלים כז, ב) "ׁשִ
   :ְוָתֵני ֲעָלּה 

ץ " ק ְוָהעֹור, ָהעֹור ְוַהַמּפָ ַ ק, ַהׂשּ ַ ֶגד ְוַהׂשּ   ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה.  -ַהּבֶ
ְמעֹוןְוָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ

ַעם    ?ַמה טַּ
ְראּוִיין ִל  ֵני ׁשֶ בִמּפְ א מֹוׁשָ ּמֵ   ."יטַּ

ב לֹא! ּדְ ַטְעָמא  א מֹוׁשָ ּמֵ ב, ֲאָבל ֵאין ָראּוי ִליּטַ א מֹוׁשָ ּמֵ   ְראּוִיין ִליּטַ
  

  :  ָרָבאָאַמר 
   .ּדּוְגָמאלְ ָהָכא ַנִמי ַחְזָיא    עו,ב

   
  
  

  רש"י
. מי אין מצטרפין לחמור שבהם

ל הוי קל ואינו ששיעורו גדו
מצטרף להשלים שיעורו של 
חמור דהא לא חשיב כי ההוא 
אבל החשוב משלים את הקל 
לכשיעור תבן מצטרף עם עצה 
להשלי' פי גמל ועצה אין 
מצטרף עם התבן להשלים מלא 

  פי פרה:
. אפילו להשלים מי מצטרפין

   חמור את הקל:
. לטומאת מדרס הזב ג' על ג'

   ליעשות אב הטומאה:
. שהבגד שק מצטרפיןהבגד וה

משלים שיעור השק שק עשוי 
   מנוצה של עזים:

. ואמר ר' שמעון מה טעם
   מצטרפין:

. הואיל וראויין ליטמא מושב
אם צירף משנים יחד לטלאי 
מרדעת של חמור כשיעורו לענין 
מושב הזב אם קצע משנים מהן 
ותקן טפח על טפח לישב עליו 
מיטמא ליה אב הטומאה 

קצע במושב הזב דתניא המ
מכולן טפח על טפח טמא מושב 
ואמרינן טעמא בפ''ק דסוכה 
הואיל וראוי לטלות על גבי 
חמור שאינו מקפיד אם הוא 

  משני מינין:
   . ביחד:הכא נמי חזי

. מי שיש לו למכור צובר לדוגמא
מכולן ונותן לפני חלונו להראות 
שיש לו למכור מכולן וניחא ליה 
שיהו מחוברין יחד דאיידי 

חד וחד הרוח  דזוטרי כל
  מפזרתו:
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .313
ָנה              ִמׁשְ

רֹוֶגֶרת כּ ַהּמֹוִציא אֹוָכִלים  יב.  -ּגְ   ַחּיָ
יעּוֵריֶהן. ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה  ׁשִ וּו ּבְ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ן, ּומּוְרָסָנן.  ָתן ְוַגְרִעיֵניֶהן ְועּוְקֵציֶהן, ְוסּוּבָ ִליּפָ   חּוץ ִמּקְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶהן לֹות ִעּמָ ְ ׁשּ ְתּבַ ּמִ ין ׁשֶ י ֲעָדׁשִ ִליּפֵ     .חּוץ ִמּקְ
   

ָמָרא              ּגְ

ן ּומּוְרָסָנן"   ן? לֹא ִמְצָטְרִפי - "ְוסּוּבָ
   :ְוָהְתַנן

ת ְרָבִעים ֶקַמח ְועֹוד " יִבין ּבְ  -ֲחֵמׁשֶ ה, ַחּיָ   ַחּלָ
ן ּומּוְרָסָנןוְ ֵהן    ! (חלה ב, ו) "סּוּבָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

לּוָסה.   ה ּבְ ִעיּסָ ּתֹו ּבְ ן ָעִני אֹוֵכל ּפִ כֵּ   ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
  מתני' 

   . למאכל אדם:אוכלים כו'
. כל אוכלי אדם זה ומצטרפין

   עם זה:
. שאינן אוכל חוץ מקליפיהן

   ואין משלימין השיעור:
. זנב הפרי דהוא עץ ועוקציהן
   בעלמא:

. קליפת חטין הנושרת וסובן
   מחמת כתישה:

   . הנשאר בנפה:ומורסנן
 . כל הקליפין איןר' יהודה אומר

מצטרפין . כדאמרן חוץ מקליפי 
   עדשים שמצרפות אותן:

. לאפוקי שמתבשלות עמהן
קליפה חיצונה שהן גדלות 

   בתוכה הנושרות בגורן:
  

  גמ' 
. מעורבת בסובנה בלוסה

ובמורסנה הלכך לחם הארץ 
קרינן ביה ומיהו לענין שבת 
מידי דחשיב בעינן וסתמייהו 

   דהני לאו אוכל נינהו:
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .314
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶהן לֹות ִעּמָ ְ ׁשּ ְתּבַ ּמִ ין ׁשֶ י ֲעָדׁשִ ִליּפֵ    ."חּוץ ִמּקְ
  
ים"    ?!לֹא –ּפֹוִלין  ,ִאין – "ֲעָדׁשִ

   :ְוָהַתְנָיא
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים י פֹוִלין ַוֲעָדׁשִ ִליּפֵ   ! "חּוץ ִמּקְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י –ָהא  ַחְדּתֵ    ,ּבְ
יֵקי –ָהא  ַעּתִ    .ּבְ

  
יֵקי ַמאי ַטְע     ?ָמא לֹאַעּתִ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ָעָרה. ּקְ ְזבּוִבין ּבַ ְרִאין כִּ ּנִ ֵני ׁשֶ     ִמּפְ

  
  
  
        

  הדרן עלך כלל גדולהדרן עלך כלל גדולהדרן עלך כלל גדולהדרן עלך כלל גדול
  
  

  רש"י
  . קליפתן מצטרפין:פולין חדתי

  . לפי שהן שחורות:כזבובין


