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    """"ַהַּמְצִניַע ַהַּמְצִניַע ַהַּמְצִניַע ַהַּמְצִניַע """"    ––––    ''''ייייפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        צא, אצא, אצא, אצא, א    ––––    צ, בצ, בצ, בצ, ב .1

      ָנהִמשְׁ 

ְצִניַע     ,ְלֶזַרע   :ַהּמַ
   ,ְלדּוְגָמאוּ 

   ,ְוִלְרפּוָאה

ׁשַ  ת ְוהֹוִציאֹו ּבְ הּוא -ּבָ ָכל ׁשֶ יב ּבְ    .ַחּיָ
  

יעּורֹו.  - ְוָכל ָאָדם  ׁשִ א ּכְ יב ָעָליו ֶאּלָ   ֵאין ַחּיָ
  

יעּורוֹ  -ָחַזר ְוִהְכִניסֹו  ׁשִ א ּכְ יב ֶאּלָ    ....ֵאינֹו ַחּיָ
   

ָמָרא     ּגְ

ה ֵליּה ְל  ְצִניַע" :ִמיְתֵניָלּמָ   ? "ַהּמַ
הּוא -ַהּמֹוִציא ְלֶזַרע ּוְלדּוְגָמא ְוִלְרפּוָאה 'ִליְתֵני:  ָכל ׁשֶ יב ּבְ   ! 'ַחּיָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ִהְצִניעוֹ  גֹון ׁשֶ יק ֵליּה ְסָתָמא ,ּכְ א ָקא ַמּפֵ ּתָ ה ִהְצִניעֹו, ְוָהׁשְ ַכח ָלּמָ    .ְוׁשָ

ֵתיָמאַמ    צא,א ְבּתֹו,  :הּו ּדְ ְטָלה ַמֲחׁשַ ּטּוֵלי ּבָ   ּבַ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ה  ל ָהעֹוׂשֶ ה.   -ּכָ ַעת ִראׁשֹוָנה הּוא עֹוׂשֶ   ַעל ּדַ
   

  

  רש"י
  מתי' 

. דהא המציע בכל שהוא
   אחשביה:

. בכל אחד שיעור אלא כשיעורו
המפורש לו בזרעוין חמשה זרע 
קישואין או דילועין או פול 
המצרי שים ובשאר דברים כגון 
יין או אוכלין או גמי כשיעור 

   המפורש בכלל גדול ובהמוציא:
. זה שהציע פחות חזר והכיסו

ציאו אם חזר מכשיעור והו
   ומלך שלא לזורעו והכיסו:

. בהכסה זו אלא אם איו חייב
כן יש בו שיעור שלם דכיון 
דמלך עליו שלא לזורעו ביטל 

   מחשבתו והרי הוא ככל אדם:
  

  גמ' 
ליתי המוציא זרע בכל שהוא 

. ואף על גב דלא אצעיה חייב
מעיקרא להכי דהא דבעין 
שיעורא הייו טעמא כדאמרן 

אדם טורח להוציא ימא  שאין
אחת לזריעה הלכך מוציא סתם 
פטור עד שיהא בו שיעור אבל 
זה שהוציא ימא אחת לזריעה 
בהדיא גלי דעתיה דטרח 

   ואחשביה:
. ודאי מוציא לזריעה אמר אביי

חייב ואף על גב דלא אצעיה 
מעיקרא ומתיתין דבעי מציע 
במוציא סתם קאמר כגון 

חייב לטלטלו מבית לבית דאיו 
אלא משום דאחשביה בהצעתו 
ואם תאמר כבר שו בכלל גדול 
(עה:) כל שאיו כשר להציע 
איו חייב אלא מציע הא מציע 
חייב הכא במאי עסקין 
דאיצטריך למתייה כגון 
שהציעו האי מציע לזרע או 
לדוגמא ושכח למה מציעו 
והשתא מפיק ליה סתמא 

  לטלטלו מבית לבית:
ן דשכח בשעת . כיומהו דתימא

הוצאה שלא היה זכור 
   בהצעתו:

. ואין כאן לא בטלה לו מחשבתו
חשיבות מחשבת הצעה ולא 

   מחשבת הוצאה:
. דכל העושה סתם על קמ''ל

דעת הראשוה עושה 
   ובחשיבותיה קמא קאי:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א    ––––    צ, בצ, בצ, בצ, ב .2
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ה ַאַחת  מֹוִציא ִחּטָ י ֵמִאיר ַאף ּבְ יב ָהָיה ַרּבִ   ְזִריָעה. לִ ְמַחּיֵ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ל  הּוא""ּכָ ַנן ׁשֶ    !ּתְ

  
ֵתיָמא הּוא" :ַמהּו ּדְ ל ׁשֶ ִית,  "ּכָ ּזַ א ּכַ ִאיּכָ רֹוֶגֶרת, ּוְלעֹוָלם ַעד ּדְ   ְלַאּפּוֵקי ִמּגְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ְיהּוָדהּדְ ַרב ִיְצָחק ּבְ
ה א ֵמַעּתָ יתוֹ  :ֶאלָּ ל ּבֵ ב ְלהֹוִציא ּכָ ֵ יּה?! ָהִכי ַנִמי ּדְ  - ִחיׁשּ יק ְלכּולֵּ ַמּפֵ יב ַעד ּדְ   ָלא ִמיַחּיַ

  
ל ָאָדם.  -ָהָתם  ְעּתֹו ֵאֶצל ּכָ ְטָלה ּדַ   ּבָ

  
  
  

  רש"י
. וסתם משה רבי כל שהוא תן

   מאיר:
. דשאר לאפוקי מגרוגרת

   אוכלין:
. דמתי' בדעתיה אלא מעתה

תלין כדקאמרת משום דעל 
דעת ראשוה מחשבת ליה 

   שיעורא:
. חישב להוציא כל ביתו

בהוצאה אחת דלא אחשבה 
   אלא אם כן הוציא כולה כאחד:

. דכי אפקא פורתא הכי מי
   פורתא לא מיחייב:

. ושיעורא דחשיב בטלה דעתיה
   לאישי חשיב:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א .3
יִבין ָעָליו -  ְוָכל ָאָדם" יעּורוֹ  ,ֵאין ַחּיָ ׁשִ א ּכְ    ."ֶאּלָ
  

ן ֶאְלָעָזר. ּדְ ַמְתִניִתין  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   לֹא ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָלל ָאַמר " יּכְ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ר ְלֶזה ְוִהְצִניעֹו,  מֹוהּו, ְוהּוְכׁשַ ר ְלַהְצִניַע, ְוֵאין ַמְצִניִעין ּכָ ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ ל ׁשֶ   ּכָ

ל ֶזה -ּוָבא ַאֵחר ְוהֹוִציא  ְבּתֹו ׁשֶ ַמֲחׁשַ יב ֶזה ּבְ    ."ִנְתַחּיֵ
   

  

  רש"י
וכל אדם אין חייבין אלא 

לזה  . ואע''פ שהוכשרכשיעורו
   והציעו:
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        צא, אצא, אצא, אצא, א .4
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 

גְ    ַלֲאִכיָלה, ְוִנְמַלְך ָעֶליָה ִלְזִריָעה,   ֶרת רֹוגֶ הֹוִציא ּכִ
יב –ִלְזִריָעה, ְוִנְמַלְך ָעֶליָה ַלֲאִכיָלה              ,ִאי ַנִמי    .ַחּיָ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

יעּוָרא,  א ׁשִ   ִזיל ָהָכא ִאיּכָ
יעּוָרא א ׁשִ    !ְוִזיל ָהָכא ִאיּכָ

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

ֵעיַנן ֲח " :ּבָ ָחה ּבַ ָבהֲעִקיָרה ְוַהּנָ   , "ָדא ַמֲחׁשָ
א    ,ְוָהא ֵליּכָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
  ַמהּו?  -  ִלְזִריָעה, ְוָתְפָחה, ְוִנְמַלְך ָעֶליָה ַלֲאִכיָלה רֹוֶגֶרתהֹוִציא ֲחִצי גְּ 

  
ְמֵצי לֹוַמר    :ִאם ּתִ

יב  ִמיַחּיַ יעּוָרא -ָהָתם הּוא ּדְ א ׁשִ ִזיל ָהָכא ִאיּכָ יעּוָרא ְוִזיל ָהָכא ,ּדְ א ׁשִ    ,ִאיּכָ
ָקּה  -ָהָכא  ַאּפְ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ יָון ּדִ יעּור ֲאִכיָלה ,ּכֵ יּה ׁשִ יב,  ,לֹא ֲהָוה ּבֵ   לֹא ִמיַחּיַ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
יָון  יב ֲעֵליּה ּדְ ּכֵ יק ְוָלא ָחׁשֵ ּתִ יב  ,ִאיּלּו ִאיׁשְ יבּדִ ַמֲחָשָבה ַא ִמיַחּיַ א ַנִמי ִמיַחּיַ ּתָ    ?ְזִריָעה, ָהׁשְ

  
ְמֵצי לֹוַמר    :ְוִאם ּתִ

יָון " יב ֲעֵליּה ּדְ ּכֵ יק ְולֹא ָחׁשִ ּתִ יב  -ִאיּלּו ִאיׁשְ ָבה ַא ִמיַחּיַ יבִד ַמֲחׁשָ א ַנִמי ִמיַחּיַ ּתָ     ."ְזִריָעה, ָהׁשְ
ְגרֹוֶגֶרת    ַמהּו?  - ְוִנְמַלְך ָעֶליָה ִלְזִריָעה ,ֲאִכיָלה, ְוָצְמָקהַל הֹוִציא ּכִ

ּתִ  י ִאיׁשְ אי ּכִ יבַא  -יק ָהָכא ַוּדַ ְייָתא לֹא ִמיַחּיַ ָבה ַקּמַ    ,ַמֲחׁשָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

יב א ָאְזִליַנן, ּוִמיַחּיַ ּתָ ַתר ָהׁשְ    ?ּבָ
  

   :ְמֵצי לֹוַמרְוִאם ּתִ 
א ָאְזִליַנן" ּתָ ַתר ָהׁשְ יב ,ּבָ    ."ּוִמיַחּיַ

ְגרֹוֶגֶרת ַלֲאִכיָלה    ?ַמהוּ  –ְוָצְמָקה, ְוָחְזָרה ְוָתְפָחה  ,הֹוִציא ּכִ
ת, יֵ  ּבָ יחּוי ְלִעְנַין ׁשַ   ׁש ּדִ

ת ּבָ יחּוי ְלִעְנַין ׁשַ    ?אֹו ֵאין ּדִ
  

יקוּ     .ּתֵ
   

  רש"י
. איכא שיעורא כגרוגרת

לאכילה ולהוצאה וכ''ש לזריעה 
   דשיעורא בכל שהוא:

. ועמדה על גרוגרת ותפחה
   קודם החה:

. והיחה ומלך עליה לאוכלה
  מהו:

. בההיא אע''ג דעקירה את''ל
והחה לאו בחדא מחשבה הואי 

   מיחייב:
. בשעת התם הוא דזיל הכא כו'

היה בו כשיעור מחשבה ראשוה 
למחשבתו ושיעור למחשבה 
שיה הלכך מיצטרפי עקירה 

   והחה:
אבל הכא בעידא דאפקה לא 

. למחשבה שיה הוה בה שיעור
של החה ולא מצטרפי החה 

   לעקירה:
. בהך שיה כיון דאילו אשתיק

   אית בה שיעור לזריעה ומיחייב:
. הואיל ויש השתא מי מיחייב

שיעור למחשבה אחרוה 
בשיעור זה איכא שיעורא ו

   למחשבה ראשוה ויותר:
. דהא בשעת החה לא מיחייב

   ליכא שיעור למחשבה קמייתא:
. בתר מחשבה בתר השתא

   דהשתא אזלין לעין החה:
. מה שחסרה ביתים יש דיחוי

אילו אחה בההיא שעתא לא 
מיחייב מי אמרין תורת דיחוי 
דדחה לו מחיוב חטאת ובטלה 

כי הדר תפחה לה עקירה ו
   והיחה הוי החה בלא עקירה:
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        בבבב- - - - צא, אצא, אצא, אצא, א .5
יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ

רּוָמה ְלַבִית ָטֵמא  ִית ּתְ ּזַ   ַמהּו?  -ָזַרק ּכַ
  

   ?ְלַמאי
ת  ּבָ ֵעיַנןּכַ  -ִאי ְלִעְנַין ׁשַ רֹוֶגֶרת ּבָ    !ּגְ

ֵעיַנן! ּכַ  -ן טּוְמָאה ִאי ְלִעְניַ  יָצה אֹוָכִלין ּבָ   ּבֵ
  

ת,  ּבָ   ְלעֹוָלם ְלִעְנַין ׁשַ
יָצה אוֹ  ּבֵ חֹות ִמּכַ א ּפָ ִאיּכָ ִלימֹו ְלֵב ּוְכגֹון ּדְ   יָצה. ָכִלין, ְוַהאי ַמׁשְ

  
   ?ַמאי
ת,  - ִמְצָטֵרף ְלִעְנַין טּוְמָאהִמּדְ  ּבָ יב ַנִמי ְלִעְנַין ׁשַ   ִמיַחּיַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ת כָּ  ּבָ ֵעיַנן -ל ְלִעְנַין ׁשַ ְגרֹוֶגֶרת ּבָ    ?ּכִ
  

  ָאַמר ֵליּה:
ֵניתּוָה     :ּתְ

אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ִנים ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ תֵּ ְגרֹוֶגֶרת - ׁשְ יעּוָרן ּכִ    ."ׁשִ

אי?    ְוַאּמַ
ִית,  -  'יֹוֵצא^'ְלִעְנַין ּדִ ֵליָמא: ִמ    צא,ב ַכּזַ   ּבְ

ת ַנִמ  ּבָ ִית!  -י ְלִעְנַין ׁשַ ַכּזַ   ּבְ
  

א?!  תָּ   ָהִכי ָהׁשְ
ֵקיּה חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה ִאיְפִסיל ֵליּה ּבְ  -ָהָתם  ַאּפְ   , 'יֹוֵצא'ִמּדְ

ים, ַא  יק ֵליּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ַמּפֵ יב ַעד ּדְ ת ָלא ִמיַחּיַ ּבָ   ׁשַ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאְתָיין.   -ָהָכא  ת ְוטּוְמָאה ּבַ ּבָ   ׁשַ

   
  
  

  רש"י
. דמיבעיא לך אי לעין טומאה

אם טמא לטמא טומאת 
   אוכלין או לאו כביצה בעין:

. שחה אצלו והאי משלימו
 והשלימו וע''י החה זו טמאו:

. מדחשיב הך זריקה לעין מאי
טומאה חשיב מי לעין שבת 
כאלו הוא כגרוגרת ומיחייב או 

  לא:
. אם הוציאן שיעורן כגרוגרת

   לרה''ר בשבת:
. בכזית מיחייב ואמאי לימא

דהא חשיבה הוצאה לעין 
איפסולי ביוצא דאי אכליה הוא 
עובר בלאו דכל שבקודש פסול 
בא הכתוב ליתן לא תעשה על 

   אכילתו ואכילה בכזית:
. להיקף החיל חוץ לחומת עזרה

שלפי עזרת שים או לעזרת 
   שים שהיא בחיל:
. דעד דאתח בהדי הדדי אתיין

וצטרף עם השאר (לא קבל 
טומאתו מן האויר דהא) לא הוי 

   ביה שיעור:
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        צא, בצא, בצא, בצא, ב .6
יעּורוֹ  - ָחַזר ְוִהְכִניסֹו " ׁשִ א ּכְ יב ֶאּלָ    ."ֵאינֹו ַחּיָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ָרקֹו ָלאֹוָצר ּזְ גֹון ׁשֶ ר.  ,ּכְ   ּוְמקֹומֹו ִניכָּ

ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ רּדִ ּכֵ ְייָתא ָקֵאי - ְמקֹומֹו ִניּכָ ֵתיּה ַקּמָ ִמילְּ    ,ּבְ
ַמע ָלןָקא  ְזָרֵקיּה ָלאֹוָצר  :ַמׁשְ ְטֵליּה  -ִמּדִ    .ַבּטּוֵלי ּבָ

   
  

  רש"י
. כיון דלא זרעיה בטליה פשיטא

ממחשבה קמייתא והוה ליה 
   ככל אדם:
. מתיתין בשלא מלך אמר אביי

עליו בפירוש אלא שזרקו לאוצר 
עם פירותיו וזהו ביטול מחשבה 

ודיה מדלא אצעיה לח
ולמיתייה איצטריך כגון 
שמקומו יכר שלא תערב יפה 
עם השאר והרי הוא יכר 

   בייהם:
מ''ד כיון דמקומו יכר במילתא 

. דהוה ליה כמאן קמייתא קאי
  דאצעיה לחודיה: 

ה''ג קמ''ל מדזרקיה לאוצר 
  בטולי בטליה:
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        צא, בצא, בצא, בצא, ב .7
ָנה             ִמׁשְ

הֹוִציָאן ַאֵחר  ין ׁשֶ ָחַזר ְוהֹוִציָאן, ּבֵ ין ׁשֶ ה, ּבֵ טּור,  -ַהּמֹוִציא אֹוָכִלין ּוְנָתָנן ַעל ָהִאְסקּוּפָ   ּפָ
ּלֹ ֵני ׁשֶ ַבת ַאַחתִמּפְ ה ְמַלאְכּתֹו ּבְ    .א ָעׂשָ

ה ַהִחיצֹוָנה, קּוּפָ  ירֹות ּוְנָתָנּה ַעל ִאְסקּוּפָ ִהיא ְמֵלָאה ּפֵ   ה ׁשֶ
חּוץ  ירֹות ִמּבַ י ֶשרֹוב ּפֵ טּור,  -ַאף ַעל ּפִ   ּפָ

ל ַהּקּוָפה ּיֹוִציא ֶאת ּכָ   .  ַעד ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

ה"ַהאי     ?ַמאי – "ִאְסקּוּפָ
ים  :ִאיֵליָמא ה ְרׁשּות ָהַרּבִ טּור? -ִאְסקּוּפָ ים! ָהא ָק  !ּפָ ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יק ֵמְרׁשּות ַהּיָ   א ַמּפֵ

א ִחיד  :ֶאלָּ ה ְרׁשּות ַהּיָ ָחַזר ְוהֹוִציָאן -ִאְסקּוּפָ ין ׁשֶ הֹוִציָאן ַאֵחר  ,"ּבֵ טּור" -ֵבין ׁשֶ    – ּפָ
ים!   ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יק ֵמְרׁשּות ַהּיָ   ָהא ָקא ַמּפֵ

  
א ְרְמִלית, : ֶאלָּ ה ּכַ   ִאְסקּוּפָ

ַמע ָלןְוָה  ַכְרְמִלית, ּדְ ַטְעָמא  :א ָקא ַמׁשְ   ָנח ּבְ
ַכְרְמִלית  יב –ָהא לֹא ָנח ּבְ    .ִמיַחּיַ

  
  

אי. ֶב ּכְ לֹא ּדְ ַמְתִניִתין    ן ַעּזַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֶרְך ְסָטיו ַהּמֹוִציא ֵמֲחנּות ִלְפ " יב –ַלְטָיא ּדֶ    .ַחּיָ
איוּ     ."ּפֹוֵטר ֶבן ַעּזַ
   

  

  רש"י
  מתי' 

. בגמרא מוקי לה על האסקופה
   באסקופה כרמלית:

. עקירה תו בבת אחתמלאכ
ממקום חיוב והחה במקום 
חיוב [והכא] הוה ליה עקירה 
ממקום חיוב והחה במקום 
פטור והדר עקריה ממקום פטור 

   ואחיה במקום חיוב:
. כלומר אלא אם כן עד שיוציא

הוציא בראשוה כל הקופה 
   ובגמ' מפרש לה:

  
  גמ' 

. כגון אי ימא איסקופה רה''ר
ורבים  גבוהה ט' ורחב ארבעה

מכתפין עליו דחזיא לרבים 
   לכתופי כדאמר בפ''ק (דף ח.):

. גבוהה י' ורחבה רשות היחיד
ד' כי חזר והוציאה ליחייב 
דאיכא עקירה מרה''י והחה 

   ברה''ר:
. מג' ועד אלא אסקופה כרמלית

ט' [ולא ט' בכלל] ואיה מקורה 
   ורחבה ד':

. ואע''ג הא לא ח מיחייב
ולא אמר דהעבירו דרך כרמלית 

מהלך כעומד דמי ואיכא החת 
   גופו דהוי כהחת חפץ:

  . רה''י:מחות
   . רה''ר:פלטיא

. מקום מוקף איצטבאות סטיו
לישב והוא כרמלית דלא בקעיה 

  ביה רבים להדיא:
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        צב, אצב, אצב, אצב, א    ––––צא, ב צא, ב צא, ב צא, ב  .8
ה" ִהיא ְמֵליָאה קּוּפָ ה ַהִחיצֹוָנה,  ׁשֶ ירֹות ּוְנָתָנּה ַעל ִאְסקּוּפָ   ּפֵ

חּוץ  ירֹות ִמּבַ י ֶשרֹוב ּפֵ טּור,  -ַאף ַעל ּפִ   ּפָ
ל ַהּקּוָפה ּיֹוִציא ֶאת ּכָ   ."ַעד ׁשֶ

  
הָאַמר    : ִחְזִקּיָ

ּוִאין ּוְדלּוִעין,  ה ְמֵליָאה ִקיׁשּ קּוּפָ א ּבְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ל ֲאָבל ְמֵליָאה  יב –ַחְרּדָ    .ַחּיָ

  
   :ַאְלָמא ָקָסַבר

ִלי  ֵמיּה ֶאֶגד -ֶאֶגד ּכְ    .ָלא ׁשְ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ל  טּור.  - ֲאִפיּלּו ְמֵליָאה ַחְרּדָ   ּפָ
  

   :ַאְלָמא ָקָסַבר
ִלי  ֵמיּה ֶאֶגד.  -ֶאֶגד ּכְ   ׁשְ

  
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

ְיָק ּדְ ַמְתִניִתין  ה ּדַ ִחְזִקּיָ ְיָקאְד א, וּ לֹא ּכְ י יֹוָחָנן ּדַ ַרּבִ    .לֹא ּכְ
�

ְיָקא" ה ָלא ּדַ ִחְזִקּיָ    - "ּכְ
ָקָתֵני ל ַהּקּוָפה" :ּדְ ּיֹוִציא ֶאת ּכָ   , "ַעד ׁשֶ

ל ַהקּדְ ַטְעָמא  ירֹות'ּוָפה, ָהא ּכָ ל ַהּפֵ טּור,  - 'כָּ   ּפָ
   :ַאְלָמא ָקָסַבר

ִלי  ֵמיּה ֶאֶגד -ֶאֶגד ּכְ   .ׁשְ
  
י יֹוָחָנן " ַרּבִ ְיָקאּכְ    –" ָלא ּדַ

ָקָתֵני ירֹות " :ּדְ רֹוב ּפֵ י ׁשֶ חּוץ"ַאף ַעל ּפִ   , ּבַ
ירֹותּדְ ַטְעָמא  ירֹות'ָהא  ,רֹוב ּפֵ ל ּפֵ אי  :'ּכָ ּוָ ה ִמּגַ ֲאִגיָדא קּוּפָ ב ּדַ יב,  -ַאף ַעל ּגַ   ַחּיָ

   :ַאְלָמא ָקָסַבר
ִלי  ֵמיּה ֶאֶגד.  -ֶאֶגד ּכְ   ָלא ׁשְ

  
ָיא א ַקׁשְ    !ְוֶאלָּ

  
ה ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ִחְזִק     ,ּיָ

י יֹוָחָנן ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה     .ְוַרּבִ
  
ה ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה "    – "ִחְזִקּיָ

ל ַהּקּוָפה" ּיֹוִציא ֶאת ּכָ   , "ַעד ׁשֶ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ּוִאין ּוְדלּוִעין,  :ּבַ ה ְמֵליָאה ִקיׁשּ קּוּפָ   ּבְ

ל  ה כְּ  -ֲאָבל ְמֵליָאה ַחְרּדָ יבַנֲעׂשָ ל ַהּקּוָפה, ְוַחּיָ הֹוִציא ֶאת ּכָ    .ִמי ׁשֶ
  
י יֹוָחָנן ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה "    – "ַרּבִ

חּוץ" ירֹות ּבַ רֹוב ּפֵ י ׁשֶ   , "ַאף ַעל ּפִ
ירֹות'ְולֹא  ְלַבד,  'רֹוב ּפֵ   ּבִ

ירֹות  ל ּפֵ א ֲאִפיּלּו ּכָ ל ַהּקּוָפה.   -ֶאלָּ ּיֹוִציא ֶאת כָּ טּור, ַעד ׁשֶ   ּפָ
   

   :ֵמיִתיִבי
ה ַהִחיצֹוָנה, " ת ָהרֹוְכִלין, ּוְנָתָנּה ַעל ִאְסקּוּפָ   ַהּמֹוִציא קּוּפַ

חּוץ  רֹוב ִמיִנין ּבַ י ׁשֶ טּור,  -ַאף ַעל ּפִ   ּפָ
ל ַהּקּוָפה ּיֹוִציא ֶאת ּכָ   . "ַעד ׁשֶ

  רש"י
. שהן ארוכין קישואין ודילועין

ועדיין יש מהם בפים וכל מה 
דאגיד לגואי כל דהו לאו הוצאה 

   היא:
. שהרי יש יאה חרדלאבל מל

ממו כולן בחוץ אע''פ שעל ידי 
הכלי הוא אגד לצד פים חייב 
דאגד כלי לא שמיה אגד לומר 
לא יצא כולו ועדיין אגדו בידו 
בפים זהו לשון הש''ס לעין 
שבת כל כמה דלא פיק ליה 
כוליה קרי ליה אגוד דאגודו 

   שייך לגבי רשות קמא:
. דעד שיוציא את כל בד''א
   ה:הקופ

. שהן ממלאין במליאה קישואין
בארכן את כל רוחב הקופה וכל 
כמה דלא פק כולה קופה לא 

   פיק איהו:
. תרתי ר' יוחן מתרץ לטעמיה

קתי מתיתין לא זו אף זו 
דסיפא [מוכחא] דקתי כל 
הקופה ולא קתי כל הפירות 
והכי קאמר אף על פי שרוב 
הפירות מבחוץ או אפילו כל 

ץ מי פטור עד הפירות מבחו
   שיוציא כל הקופה:

   . מוכרי בשמים:רוכלין



  ""ַהַּמְצִניַע  –מסכת שבת פרק י' 
                    

529

ֲעָתְך  ְצָרֵרי :ָקא ָסְלָקא ּדַ    ,ּבִ
ה ָיא ְלִחְזִקּיָ   !ַקׁשְ

  
ה:    ָאַמר ָלְך ִחְזִקּיָ

   :ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ 
אּוְרָנֵסי    .ּבְ

  
ֵייְמִתיב  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ

ׁשַ " יס ּבְ ת ַהּגֹוֵנב ּכִ יב,  -ּבָ   ַחּיָ
ת ּבָ בֹא ִליֵדי ִאיּסּור ׁשַ ּיָ ְגֵניָבה קֹוֶדם ׁשֶ יב ּבִ ָבר ִנְתַחּיֵ ּכְ    ,ׁשֶ

טּור – ָהָיה ְמָגֵרר ְויֹוֵצא    ,ּפָ
ֵניָבה ְוִא  ֲהֵרי ִאיּסּור ּגְ ֶאָחדׁשֶ ִאין ּכְ ת ּבָ ּבָ   . "יּסּור ׁשַ

ֲעָתךְ     :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ִלי ' ֵמיּה ֶאֶגד -ֶאֶגד ּכְ ת!  -'ׁשְ ּבָ ֵניָבה ְלִאיּסּור ׁשַ   ָקֵדים ֵליּה ִאיּסּור ּגְ

  
יו ֶרְך ּפִ ֵקיּה ּדֶ ַאּפְ   ָהִכי ַנִמי.  ,ִאי ּדְ

ַמאי ָעְסִקיַנן ֶרְך ׁשּוָליו :ָהָכא ּבְ ֵקיּה ּדֶ ַאּפְ   .ּדְ
  
א ְמקֹום ֲחָלָמהוְ       ,ָהִאיּכָ

ֵקיל!   צב,א ֵעי ַמְפַקע ֵליּה ְוׁשָ ִאי ּבָ   ּדְ
  

ַנְסָכא.    ּבְ
  

ָנִצין א ׁשְ ִאיּכָ יק ֵליּה ַעד ּפּוֵמיּה  ,ְוֵכיָון ּדְ ֵקיל ,ַמּפֵ ֵרי ְוׁשָ איוּ  ,ְוׁשָ ּוָ ָנִצין ֲאִגיֵדי ִמּגַ    !ׁשְ
  

ָנִצין.  א ׁשְ ֵליּכָ   ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ִאית  ֵויּה ּדְ ְרִכי ִעילָּ   .ֵליּה, ּוִמּכַ

  
  

  : ָרָבאְוֵכן ָאַמר 

ּוִאין ּוְדלּוִעין,  ה ְמֵלָאה ִקיׁשּ קּוּפָ א ּבְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ל  יב.  -ֲאָבל ְמֵלָאה ַחְרּדָ   ַחּיָ

  
   :ַאְלָמא ָקָסַבר

ִלי  ֵמיּה ֶאֶגד.  -ֶאֶגד ּכְ   ָלא ׁשְ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ל  טּור –ֲאִפיּלּו ְמֵלָאה ַחְרּדָ    .ּפָ

  
   :ַאְלָמא ָקָסַבר

ִלי  ֵמיּה ֶאֶגד.  -ֶאֶגד ּכְ   ׁשְ
  

יָטֵתיּה  ׁשִ ֵיי ּבְ    .ָרָבאּדְ ָקם ַאּבַ
יָטֵתיּה  ׁשִ ֵייּדְ ָקם ָרָבא ּבְ    .ַאּבַ

  
ֵיי ּדְ ְוָרֵמי  ֵיי, ַאּדְ ַאּבַ   ַאּבַ
   .ָרָבאַאּדְ ָרָבא ּדְ ְוָרֵמי 

  
ִאיְתַמר    :ּדְ

ירֹות ִלְרׁשּות ָהַר     :יםּבִ ַהּמֹוִציא ּפֵ

  רש"י
. שהיה בה צרור קס''ד בצררי

של בשמים שחוקין דכי אפקה 
למקצת קופה פיק בההיא 
פורתא כמה צרורות כולן וקתי 
פטור אלמא אגד כלי שמיה 

   אגד:
. אגודות שרשין ארוכין באורסי

או קה או קילופה של קמון 
   שהן ארוכין:

. הגוב כיס בשבת חייב
בתשלומין ואע''פ שדון בפשו 
שכבר תחייב בגיבה בשעה 

   שהגביה הכיס בבית הבעלים:
. שלא קאה היה מגרר ויוצא

בהגבהה אלא בהוצאה מבית 
   הבעלים:

   . מתשלומין:פטור
. שהרי איסור שבת כו'

ובכתובות פריך אי דאפקיה 
לרה''ר איסור גיבה ליכא 

או מקום קייה דרשות הרבים ל
היא ומוקי לה בצדי רה''ר אי 
מי שצירוף ידו למטה מג' 

   וקבלה:
קדים ליה איסור גיבה לאיסור 

. דכיון שהוציאו מקצתו שבת
קה כל המעות שמבחוץ שיכול 
להוציאו דרך פיו ולעין שבת 
מפטר דאגידי גבי רשות היחיד 

   על ידי הכלי:
. וכיון דלא מצי דרך שוליו

י בהגבהתו:למשקל לא ק   
. מקום הא איכא מקום חלמה

התפירה שיכול לקרוע ולהוציא. 
שולדידור''א: חלמה שולדורא {

} כמו תפר [מלה במלה: ריתוך]
בהעור והרוטב (חולין קכג.) 

  שאי עור דחלים:
   . קורע:מפקע

. שהן חתיכות ארוכות בסכא
וכל זמן שמקצתן בפים לא 

   קה:
. ופרכין וכיון דאיכא שצין

צועות שקורין אשטולד''ץ ר
אישטירלי''ש: שצים, {

   } :שרוכים
. מפיק ליה עד פומיה ושקיל

וכיון דמצי למשקליהו קי 
ולעין שבת לא מיחייב עד 
דמפיק להו לשצין דעל ידו הוא 
אגוד לרה''י שהרי לא יצאו: 
ומברכי עילויה שאין יכול 

   להוציאו בלא שצין:
. שיהם קם אביי בשיטתיה כו'

   זרו בדבריהם והחליפום:ח
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ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ד  ּיָ יב –ּבַ    ,ַחּיָ

ְכִלי  טּור.  -ּבִ   ּפָ
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ד  ּיָ טּור –ּבַ   ,ּפָ
ְכִלי  יב!  –ּבִ   ַחּיָ

  
   .ֵאיּפֹוךְ 

  
  

ד " ּיָ יב -ּבַ    "?!ַחּיָ
   :ְוָהְתַנן

ט ּבַ " ׁשַ ִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץּפָ ַתן ,ְוָנַטל ֶהָעִני ִמּתֹוָכּה  ַעל ַהּבַ ּנָ טּוִרין -ְלתֹוָכּה ְוִהְכִניס  אֹו ׁשֶ ֵניֶהן ּפְ   ! "ׁשְ
  

לֹ -ָהָתם  ְ הְלַמְעָלה ִמׁשּ    .ׁשָ
לֹ -ָהָכא  ְ ה ִמׁשּ הְלַמּטָ    .ׁשָ

  

  רש"י
. משיצאו הפירות ביד חייב

ואע''פ שגופו ברשות היחיד ולא 
   אמרין אגד גופו שמיה אגד:

. כל זמן שיש מקצת בכלי פטור
   הכלי בביתו:

. דאגד גופו שמיה אגד ביד פטור
דידו בתר גופו גרירא בכלי חייב 
וקשיא אתרוייהו למה שהחליפו 

   שיטתן:
. וטעמא משום התם למעלה מג'

   דלא ח ולא משום אגד גופה:
. דליכא והכא למטה מג'

למיפטרי' משום החה דכמוח 
  דמי:
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ָנה             ִמׁשְ

יִמינוֹ   :ַהּמֹוִציא ין ּבִ    ,ּבֵ
ֹמאלֹו,  ׂשְ ין ּבִ   ּבֵ

תֹוְך ֵחיקוֹ     ,ּבְ
ֵתיָפיו  יב.    -אֹו ַעל ּכְ   ַחּיָ

נֵ  א ּבְ ָ ן ַמׂשּ ּכֵ    .י ְקָהתׁשֶ
ְלַאַחר ָידוֹ  ַרְגלוֹ   :ּכִ    ,ּבְ

ִפיו,    ּבְ
קֹו, ּוְב    ַמְרּפְ

ָאְזנוֹ     ,ּבְ

ָערוֹ ּבִ וּ     ,ׂשְ
תוֹ ּוְב  ה, ִפ וּ  פּוְנּדָ   יָה ְלַמטָּ

תֹו ַלֲחלּוקֹו,   ין ּפּוְנּדָ   ּבֵ
ַפת ֲחלּוקוֹ ּוִב     ,ׂשְ

ִמְנָעלוֹ     ,ּבְ
לֹו  ַסְנּדָ טּור    –ּבְ    ,ּפָ

ֶדֶרְך ַה  לֹא הֹוִציא ּכְ   .  ּמֹוִציִאיןׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ָרה ְטָפִחים  אֹוי ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ְ יב,  -ַהּמֹוִציא ַמׂשּ   ַחּיָ

ֵני ְקָהת.  א ּבְ ָ ן ַמׂשּ ּכֵ   ׁשֶ
  

ֵני ְקָהת  א ּבְ ָ    ?ְמָנַלן –ּוַמׂשּ
  

ְכִתיב ַח ָסִביב" :ּדִ ְזּבֵ ן ְוַעל ַהּמִ כָּ ׁשְ   , (במדבר ג, כו) 365"ַעל ַהּמִ
ן,  ּכָ ׁשְ ַח ַלּמִ יׁש ִמְזּבֵ   ַמּקִ

ן ַמה ִמ  ּכָ ר ַאּמֹות,  -ׁשְ   ֶעׂשֶ
ַח  ר ַאּמֹות - ַאף ִמְזּבֵ    .ֶעׂשֶ

  
ן ּגּוֵפיּה  ּכָ    ?ְמָנַלן -ּוִמׁשְ

  
ְכִתיב ֶרׁש"" :ּדִ ר ַאּמֹות אֶֹרְך ַהּקֶ    .טז)-(שמות כו, טו 366ֶעׂשֶ

  
ְפרֹ :ּוְכִתיב ן"ַוּיִ כָּ ׁשְ   . (שמות מ, יט) 367"ׂש ֶאת ָהאֶֹהל ַעל ַהּמִ
  : ַרבְוָאַמר 

ָרׂשֹו. מֹ ינּו ּפְ ה ַרּבֵ   ׁשֶ
ה ָלֵמד אן ַאּתָ ל ְלִוּיים  :ִמּכָ ר ַאּמֹות.  -ּגֹוְבָהן ׁשֶ   ֶעׂשֶ

מֹוטֹות ּדְ ּוְגִמיִרי  ִמיְדִלי ּבְ ֵעיל,  - ָכל טּוָנא ּדְ א ִמלְּ יְלּתָ   ּתִ
ַתַחת י ִמלְּ יְלּתֵ    .ּוְתֵרי ּתִ

ֲהָוה ִמיְד  ח ּדַ ּכַ ּתַ    .ִלי טּוָבאִאיׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
   .ֵמָארֹון

  
  ָאַמר ָמר: ּדְ 
ָעה –ָארֹון " ׁשְ    ,תִּ

                                                             
ַח ָסִביב ְוֵאת ֵמיָתָריו ְלכֹל ֲעבָֹדת 365 ְזּבֵ ן ְוַעל ַהּמִ ּכָ ׁשְ ר ַעל ַהּמִ ַתח ֶהָחֵצר ֲאׁשֶ  וֹ ְוַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ּפֶ
ים עְֹמִדים טוטוטוטו 366 ּטִ ן ֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ים ַלּמִ ָרׁשִ יָת ֶאת ַהּקְ ֶרׁש ָהֶאָחד זזזזטטטט .ְוָעׂשִ ה רַֹחב ַהּקֶ ה ַוֲחִצי ָהַאּמָ ֶרׁש ְוַאּמָ ר ַאּמֹות אֶֹרְך ַהּקָ  ֶעׂשֶ
ה ְיהוָֹ  367 ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ם ֶאת ִמְכֵסה ָהאֶֹהל ָעָליו ִמְלָמְעָלה ּכַ ׂשֶ ן ַוּיָ ּכָ ׁשְ ְפרֹׂש ֶאת ָהאֶֹהל ַעל ַהּמִ הַוּיִ  ה ֶאת מֹׁשֶ

  רש"י
. טובא אשתכח דלמעלה מי' קאי

אפילו אין גובהן של לוים אלא ג' 
י י''ח טפחים אמות כמוו הר

וארון איו תלוי למטה 
מכתפותיהן אלא ו' טפחים וב' 
שלישי טפח אישתכח דגבוה י' 

   ויותר:
. שפרש המשכן וליגמר ממשה

ומצא דגובהן של לוים עשר 
אמות וילף מלוים ושאי 

   המזבח:
  . במסכת דרים:דאמר מר
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ָרה :ֶטַפח –ְוַכּפֹוֶרת  אן ֲעׂשָ   ."ֲהֵרי ּכָ
מֹוטֹותּדְ ּוְגִמיִרי  ִמיְדִלי ּבְ ֵעיל - ָכל טּוָנא ּדְ א ִמלְּ יְלּתָ    ,ּתִ

ַרע י ִמלְּ יְלּתֵ    .ּוְתֵרי ּתִ
ח  ּכַ ּתַ ָרה ֲהָוה ָקֵאיְלַמְע ּדִ ִאיׁשְ    .ָלה ֵמֲעׂשָ

  
ה   !ְוִליְגַמר ִמּמׁשֶ

  
אֵני ה ׁשָ יְלָמא מׁשֶ    .ּדִ

  
  ָאַמר ָמר: ּדְ 

א ִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאלָּ ְ    ,ָחָכם   :ַעל ֵאין ַהׁשּ
   ,ִגּבֹור

יר    ,ְוָעׁשִ
  ּוַבַעל קֹוָמה.  

  

  רש"י
. טובא אשתכח דלמעלה מי' קאי

אפילו אין גובהן של לוים אלא ג' 
י י''ח טפחים אמות כמוו הר

וארון איו תלוי למטה 
מכתפותיהן אלא ו' טפחים וב' 
שלישי טפח אישתכח דגבוה י' 

   ויותר:
. שפרש המשכן וליגמר ממשה

ומצא דגובהן של לוים עשר 
אמות וילף מלוים ושאי 

   המזבח:
  . במסכת דרים:דאמר מר
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ּום  ַרבָאַמר  יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ׁשַ  אֹוי ּבְ ְ ת ַעל רַֹהּמֹוִציא ַמׂשּ את,  -אׁשֹו ּבָ יב ַחּטָ   ַחּיָ
ן ין ּכֵ י הֹוֵצל עֹוׂשִ ן ַאְנׁשֵ ּכֵ   .ׁשֶ

  
ָעְלָמא?!  א ּדְ י הֹוֵצל רּוּבָ   ְוַאְנׁשֵ

  
א,    ֶאלָּ

   :ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר
ּום  ַרבָאַמר  יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ֹוי ַעל רֹ הֹוִציא ַמׂשּ ֵני הֹוֵצל ׁשֶ ׁשַ ֶאָחד ִמּבְ יב,  - ת ּבָ אׁשֹו ּבְ   ַחּיָ
ן.  ין ּכֵ ֵני ִעירֹו עֹוׂשִ ן ּבְ ּכֵ   ׁשֶ

  
ל ָאָדם ְעּתֹו ֵאֶצל ּכָ ֵטל ּדַ    !ְוִתיּבָ

  
א,    ֶאלָּ

   :ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר
ֹוי ַעל רֹ טּור –אׁשֹו ַהּמֹוִציא ַמׂשּ     ,ּפָ

יְמָצא לֹוַמר   צב,ב ן :ְוִאם ּתִ ין ּכֵ י הֹוֵצל עֹוׂשִ ְע  - ַאְנׁשֵ ְטָלה ּדַ ל ָאָדם.  ּבָ ן ֵאֶצל ּכָ   ּתָ
  
  

  רש"י
. היו ושאין כדי אשי הוצל

מים ויין על ראשיהן ואין 
  זין אותם בידים:אוח
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            צב, בצב, בצב, בצב, ב .11
ָנה             ִמׁשְ

ין ְלהֹוִציא ּוֵ ְתּכַ טּור.  -ְלָפָניו, ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו   :ַהּמִ   ּפָ
יב.  - ְלַאֲחָריו ּוָבא לֹו ְלָפָניו    ַחּיָ

ִסיָנר ה ַהחֹוֶגֶרת ּבְ ָ ֱאֶמת ָאְמרּו: ָהִאׁשּ ַאֲחֶריָה  ,ּבֶ ָפֶניָה ּוֵבין ִמּלְ ין ִמּלְ   יֶבת, ַחיֶּ  - ּבֵ

ן ָראּוי ִלְהיֹות חֹוֵזר ּכֵ   .ׁשֶ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵלי ּפְ  ִקיןַאף ְמַקּבְ   .  תָּ
   

ָמָרא             ּגְ

ָנא ְבּתוֹ ּדְ , טּורָפ ּדְ  - "ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו ,ְלָפָניו" :ַמאי ׁשְ    ,לֹא ִאְתֲעִביד ַמֲחׁשַ
ְבּתֹו! ַנִמי, ָהא לֹא ִאְתֲעִב  -  "ּוָבא לֹו ְלָפָניו ,ְלַאֲחָריו"   יד ַמֲחׁשַ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ְבָרא    ,ּתַ

ָנה זוֹ  ָ ׁשּ ָנה זֹו.  - ִמי ׁשֶ   לֹא ׁשָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ

יְלָמא יָ ּדְ  ,טּורָפ ּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא  - "ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו ,ְלָפָניו" ,ּדִ ה, ְוָעְלָתה ּבְ ִמיָרה ְמעּולָּ ון ִלׁשְ ּוֵ חּוָתה, ִנְתּכַ ִמיָרה ּפְ   דֹו ׁשְ
יבּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא  -  "ּוָבא לֹו ְלָפָניו ,ְלַאֲחָריו" חּוָתהּדְ  ,ַחּיָ ִמיָרה ּפְ ון ִלׁשְ ּוֵ ה.  ,ִנְתּכַ ִמיָרה ְמעּולָּ ָידֹו ׁשְ   ְוָעְלָתה ּבְ
  

ָיא א ַמאי קּוׁשְ    ?ֶאלָּ
ָיא:  ַמְתִניִתין ַקׁשְ ּיּוָקא ּדְ   ּדִ

ין ְלהֹוִצ " ּוֵ ְתּכַ טּור -ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו  ,יא ְלָפָניוַהּמִ   , "ּפָ
יב.  - 'ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו ,ְלַאֲחָריו' –ָהא    ַחּיָ

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
יבּדְ הּוא  -  "ּוָבא לֹו ְלָפָניו ,ְלַאֲחָריו"   , ַחּיָ

טּור – 'ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו ,ְלַאֲחָריו' –ָהא    !ּפָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ְבָרא    ,ּתַ

ָנה זוֹ  ָ ׁשּ ָנה זֹו.  - ִמי ׁשֶ   לֹא ׁשָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָיא?    ַמאי קּוׁשְ

יְלָמא ֲעָיא' ,ּדִ   :ָקָאַמר 'לֹא ִמיּבָ
ֲעָיא  ְבּתֹו, ּדְ  - 'ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו ,ְלַאֲחָריו'לֹא ִמיּבָ ִאיְתֲעִביָדא ַמֲחׁשַ יב, ּדְ   ַחּיָ
א ֲאִפיּלּו    ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,  -' ָפָניוּוָבא לֹו לְ  ,ְלַאֲחָריו'ֶאלָּ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ְבּתֹו  :ָסְלָקא ּדַ יב -הֹוִאיל ְולֹא ִאיְתֲעֵביד ַמֲחׁשַ   ,לֹא ִליַחּיַ
ַמע ָלן חּוָתהּדְ  :ָקא ַמׁשְ ִמיָרה ּפְ ון ִלׁשְ ּוֵ ה  ,ִנְתּכַ ִמיָרה ְמעּולָּ ָידֹו ׁשְ יב.  ּדְ ְוָעְלָתה ּבְ   ַחּיָ

   
  
ֵאי ִהיא.  - 'ְלַאֲחָריוּוָבא לֹו  ,ְלַאֲחָריו'וּ  ּנָ   ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
פּוְנָדתֹו, ּוִפיָה ְלַמְעָלה " יב,  - ַהּמֹוִציא ָמעֹות ּבְ   ַחּיָ

ה  יָה ְלַמטָּ    –ּפִ
י ְיהּוָדה יב,  ַרּבִ   ְמַחּיֵ

  ּפֹוְטִרין.  ֲחָכִמיםוַ 
י ְיהּוָדהָאַמר ָלֶהן     :ַרּבִ

ם מֹוִדים ּבִ  יב? 'ַאֲחָריוּוָבא לֹו ְל  ,ְלַאֲחָריו'ִאי ַאתֶּ הּוא ַחּיָ    !ׁשֶ

  רש"י
  מתי' 

. המתכוין להוציא לפיו
כגון שצרר מעות בסדיו 
כדי שיהיו תלוין לפיו 

   ובא לו לאחריו:
. דלא תקיימה פטור

מחשבתו וה''ל כמתעסק 
   ולא מתכוין:

לאחריו ובא לו לפיו 
. בגמ' מפרש חייב

   טעמא:
. כעין מכסיים סיר

קטים וחוגרת אותו 
תה בו לציעות ואם תל

שום דבר להוציא ובא לו 
   לצד אחר חייבת:

. שכן ראוי להיות חוזר
דרכו להיות חוזר 
סביבותיה ומתחלתה 

   ידעה שסופו להתהפך:
ר' יהודה אומר אף 

. של מלך מקבלי פתקין
למוסרם לרצים אף הם 
חייבים בהוצאתן אפילו 
לא תקיימה מחשבתן 
כגון הוציאן על מת 
לתתן לרץ זה ותו לזה 

לשון רבותי ולבי  כך
   מגמגם:

  
  גמ' 

. מי ששה זו לא שה זו
ת''ק פטר בתרוייהו 
ותא בתרא מחייב 

   בתרוייהו:
ועלתה בידו שמירה 

. ואן סהדי דלא פחותה
יחא ליה אבל סיפא כל 

   שכן דיחא ליה:
. דיוקא דמתי' קשיא

דיוקא דמצין למידק 
   ממתי':

לאחריו ובא לו לפיו 
בידו  . דעלתההוא דחייב

   שמירה מעולה:
. שאין וחכמים פוטרין
   דרך הוצאה בכך:
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ה מֹוֶדה  ְלַאַחר ָידֹו ְוַרְגלוֹ 'ְוָאְמרּו לֹו: ְוִאי ַאתָּ טּור? 'ּכִ הּוא ּפָ    !ׁשֶ
י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ

ָבר ֶאָחד י ּדָ   ְוֵהן ָאְמרּו ָדָבר ֶאָחד.  ,ֲאִני ָאַמְרתִּ
ׁשּוָבה ְלִדְבֵריֶהם ׁשּוָבה ִלְדָבַריְוֵהן לֹא ָמְצאוּ  ,ֲאִני לֹא ָמָצאִתי תְּ   . " תְּ

ָקָאַמר ְלהוּ  ם מֹוִדין" :ִמּדְ ַנן - "ִאי ַאתֶּ ָפְטִרי ַרּבָ ָלל ּדְ   !ָלאו ִמּכְ
  

ָקָאְמִרי ֵליּה  ה מֹוֶדה" :ְוִליַטֲעִמיְך, ּדְ ָלל "ִאי ַאתָּ י ְיהּוָדה?ּדִ , ִמּכְ יב ַרּבִ    !ְמַחּיֵ
ְבֵרי ַהּכֹ - ְלַאַחר ָידֹו ְוַרְגלוֹ " :ְוָהַתְנָיא טּורּדִ   ! "ל ּפָ

  
א:    ֶאלָּ

ְבֵרי ַהּכֹ -ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו  ,ְלַאֲחָריו יב. ּדִ   ל ַחּיָ
ְבֵרי ַהּכֹ  -ְלַאַחר ָידֹו ְוַרְגלֹו  טּור. ּדִ   ל ּפָ

ִליִגי י ּפְ ה ,ּכִ פּוְנָדתֹו ּוִפיָה ְלַמּטָ    :ּבְ
י ֵליּה    ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו,  ,ְלַאֲחָריו –ָמר ְמַדּמֵ

י   .ְלַאַחר ָידֹו ְוַרְגלוֹ  -ֵליּה  ּוָמר ְמַדּמֵ
  
  

  רש"י
. אי אתם אי אמרתי דבר אחד

   מודים כו':
. אי אתה והם אמרו דבר א'

   מודה כו':
. מכלל דמחייב רבי יהודה

בתמיה הא ודאי דברי הכל 
   פטור דלא מפקי אישי הכי:

לאחריו ובא לו לאחריו דברי 
ן . דיש מוציאין כהכל חייב

   בשמירה פחותה:
. דאין לאחר ידו דברי הכל פטור

   מוציאין כן:
. דשמירה מר מדמי לה לאחריו

פחותה היא ומר מדמי לה לאחר 
ידו דלא דמי למוציא לאחריו 
דהתם משתמרים הן מן הגבים 
אבל אלו ופלין מאליהן ואין 

   מוציאין כן:
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        צב, בצב, בצב, בצב, ב .12
ֱאֶמת ָאְמרוּ " ה :ּבֶ ָ ִסיָנר ָהִאׁשּ ַאֲחֶריָה  ,ַהחֹוֶגֶרת ּבְ ָפֶניָה ּוֵבין ִמּלְ ין ִמּלְ יֶבת,  - ּבֵ   ַחּיֶ

ן ָראּוי ִלְהיֹות חֹוֵזר ּכֵ    ."ׁשֶ
  

ָנא:   ּתָ
ל" ֱאֶמת" :ּכָ    ."ֲהָלָכה ִהיא -  "ּבֶ
  
  
  
  
  
י ְיהּוָדה"    :ראֹוֵמ  ַרּבִ

ֵלי ּפְ  ִקיןַאף ְמַקּבְ    ."תָּ
  

ָנא    :ּתָ
ן" ין ּכֵ ן ַלְבָלֵרי ַמְלכּות עֹוׂשִ ּכֵ    ."ׁשֶ
   

  
  
  

  רש"י
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. שכן לבלרי מלכות עושין כן
עתו למוסרן לזה ואין מוצאו בד

ודבר המלך חוץ ומצא אחר 
  ומוסרו לו:
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        צג, אצג, אצג, אצג, א    ––––צב, ב צב, ב צב, ב צב, ב  .13
ָנה             ִמׁשְ

ים  ר ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּכָ יב.  -ַהּמֹוִציא ּכִ   ַחּיָ
  

ַנִים  טּוִרין –הֹוִציאּוהּו ׁשְ   .ּפְ
  

יִבין.  -ַנִים ְוהֹוִציאּוהּו ׁשְ , לֹא ָיכֹול ֶאָחד ְלהֹוִציאוֹ    ַחּיָ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    .ּפֹוֵטר ַרּבִ
   

ָמָרא             ּגְ

  , ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵייּה ָאַמר ְוָאְמִרי לָ    , ַאּבַ
ָנאְוָאְמִרי לָ  ַמְתִניָתא ּתָ    :ּה ּבְ

י ֵמִאיר   :ֶזה ָיכֹול ְוֶזה ָיכֹול יב,  -  ַרּבִ   ְמַחּיֵ
י ְיהּוָדהוְ  ְמעֹוןְו  ַרּבִ י ׁשִ   ּפֹוְטִרים.  - ַרּבִ

י ְיהּוָדה   :ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ְוֶזה ֵאינֹו ָיכֹול י ֵמִאירוְ  ַרּבִ יִבים – ַרּבִ    ,ְמַחּיְ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   ּפֹוֵטר.  -  ַרּבִ

ְבֵרי ַהּכֹ -ֶזה ָיכֹול ְוֶזה ֵאינֹו ָיכֹול  יב. ּדִ   ל ַחּיָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ים " ר ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּכָ יב.  - ַהּמֹוִציא ּכִ   ַחּיָ

ַנִים    :הֹוִציאּו ׁשְ
י ֵמִאיר יב,  - ַרּבִ   ְמַחּיֵ

י ְיהּוָדהוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַנִים  ,ִאם לֹא ָיכֹול ֶאָחד ְלהֹוִציאו יִבין,  -ְוהֹוִציאּו ׁשְ   ַחּיָ

טּוִרים –ְוִאם ָלאו     ,ּפְ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   . "ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ֲעׂשֹ "" ה - (ויקרא ד, כז) 368"ָתּה ּבַ ה ֶאת ּכּוּלָ ה ֶאת ִמְקָצָתּה ,ָהעֹוׂשֶ    . ּ ְולֹא ָהעֹוׂשֶ

יַצד?    ּכֵ

ָהיּו אֹוֲחִזין ַנִים ׁשֶ ז ְולֹוְגִזין  :ׁשְ ַמְלּגֵ    ,ּבְ
ר ְוׁשֹוְבִטין ַכְרּכַ    ,ּבְ

קֹוְלמּוס ְוכֹוְתִבין,    ּבְ
ָקֶנה ְוהֹוִציאּו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ      -  יםּבְ

יִבין    ?ָיכֹול ְיהּו ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֲעׂשֹתַּ ּה  - ָתּה""ּבַ ה ֶאת ּכּוּלָ ה ִמְקָצָתּה.   ,ָהעֹוׂשֶ   ְולֹא ָהעֹוׂשֶ
  

ים,    צג,א ֵביָלה ְוהֹוִציאּו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ל ּדְ ִעיּגּול ׁשֶ   ּבְ
קֹוָרה  יםּבְ    :ְוהֹוִציאּו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַנִים  ,לֹא ָיכֹול ֶאָחד ְלהֹוִציאוֹ  ִאם יִבין,  -ְוהֹוִציאּוהּו ׁשְ   ַחּיָ

טּוִרין.  -ְוִאם ָלאו    ּפְ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּלֹ י ׁשֶ ַנִים ַאף ַעל ּפִ טּוִרים –א ָיכֹול ֶאָחד ְלהֹוִציאֹו, ְוהֹוִציאּוהּו ׁשְ   .ּפְ

ֲעׂשֹ  :ְלָכְך ֶנֱאַמר ָאּה יָ    -  (ויקרא ד, כז) ָתּה""ּבַ ֲעׂשָ יב,  -ִחיד ׁשֶ   ַחּיָ

אּוָה  ֲעׂשָ ַנִים ׁשֶ טּוִרין –ׁשְ   .  "ּפְ

                                                             
ם 368 יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ְצֹות ְיהֹוָ ֲעׂשָתּה ַאַחת ִמּמִ ָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ּבַ ֱחָטא ִבׁשְ  ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת תֶּ

  רש"י
  מתי 

. כדילפין הוציאו שים פטורין
   בעשותה יחיד ולא שים:

   . וטעמא מפרש בגמרא:חייבים
  

  גמ' 
. להוציאו לבדו וזה יכול זה יכול

   להוציאו לבדו והוציאו שיהם:
. דלא דריש ר''מ מחייב

פטור יחיד בעשותה להכי אלא ל
   שעשה בהוראת ב''ד כדלקמן:

. דלאו אורחיה ור' יהודה פוטר
בהכי וסתם מתי' ר' יהודה 

   היא:
. זה איו יכול וזה איו יכול 

דאורחייהו להוציא בשים בהא 
סבירא ליה לרבי יהודה כרבי 
מאיר דחייב ורבי שמעון פוטר 

   דיליף מקראי כדלקמן:
. והוציאו זה יכול וזה איו יכול

שיהן דברי הכל חייב ולקמן 
  מפרש הי מיייהו חייב: 

ה''ג הוציאוהו שים ר' מאיר 
   מחייב ול''ג פטור:

ר' יהודה אומר אם לא יכול 
   . כלומר כל אחד ואחד:אחד

. אלא זה יכול וזה יכול ואם לאו
פטור וממילא דבכי האי גווא 

   ר' מאיר מחייב:
} בת ג' קלשון. פורק''א {מלגז

פכין בה תבואה שייים ומה
בגורן והוא מעמר דהוא אב 

   מלאכה:
   . מאספין השבלין:ולוגזין

. דהוא מיסך בכרכר ושובטין
כדאמר בפרק כלל גדול (לעיל 
דף עה) שובט הרי הוא בכלל 

   מיסך:
. וכל הך בקה והוציאוהו כו'

  זה יכול וזה יכול יהו:
וקורה גדולים הן ואין עיגול 

  אחד יכול להוציאו: 
   . שיכול אחד להוציאו:לאוואם 

. משמע פש ולא פש תחטא
   פשות:
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ַמאי ָקִמיְפ     ?ְלִגיּבְ

  
ַהאי ְקָרא ֲעׂשֹ  :ּבְ ָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ּבַ ֱחָטא ִבׁשְ   . (ויקרא ד, כז) 369ָתּה""ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת תֶּ

ִתיִבי ָלָתא ִמיעּוֵטי ּכְ ְמעֹון ָסַבר: ּתְ י ׁשִ    ,ַרּבִ
ֱחָטא"" – ֶפׁש "נֶ    , תֶּ

ֱחָטא"" – "ַאַחת   , תֶּ
ֲעׂשֹ  ֱחָטא" - "ָתּה "ּבַ   , "תֶּ

יַח  ֶזה עֹוֵקר ְוֶזה -ַחד ְלַמעּוֵטי    ,ַמּנִ
  ֶזה ָיכֹול ְוֶזה ָיכֹול.  -ְוַחד ְלַמעּוֵטי 
  ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ְוֶזה ֵאינֹו ָיכֹול.  -ְוַחד ְלַמעּוֵטי 

  
י ְיהּוָדה   ?ְוַרּבִ

   
יַח  - ַחד ְלַמעּוֵטי   .ֶזה עֹוֵקר ְוֶזה ַמּנִ

  ֶזה ָיכֹול ְוֶזה ָיכֹול,  -ְוַחד ְלַמעּוֵטי 
ין.  -ְוַחד ְלַמעּוֵטי  ית ּדִ הֹוָרַאת ּבֵ ָאּה ּבְ ֲעׂשָ   ָיִחיד ׁשֶ

  
ְמעֹון י ׁשִ   ?ְוַרּבִ

  
ין  ית ּדִ הֹוָרַאת ּבֵ ָאּה ּבְ ֲעׂשָ יב –ָיִחיד ׁשֶ    .ַחּיָ

  
י ֵמִאיר?    ְוַרּבִ

  
ִתיב ֱחָטאֶנֶפ ' :ִמי כְּ ֱחָטא' 'ׁש ּתֶ ֲעשֹׂ ' 'ַאַחת ּתֶ ֱחָטאּבַ    !?'ָתּה ּתֶ

ִתיִבי ֵרי ִמעּוֵטי ּכְ    !ּתְ
יַח,  -ַחד ְלַמעּוֵטי    ֶזה עֹוֵקר ְוֶזה ַמּנִ

ין.   -ְוַחד ְלַמעּוֵטי  ית ּדִ הֹוָרַאת ּבֵ ָאּה ּבְ ֲעׂשָ   ָיִחיד ׁשֶ
   

  
  
  

                                                             
ֲעׂשָתּה ַאַחת  369 ָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ּבַ ֱחָטא ִבׁשְ םְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת תֶּ יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ְצֹות ְיהֹוָ  ִמּמִ

  רש"י
. מרשות חד למעוטי זה עוקר

   הרבים:
. ברשות היחיד דכל וזה מיח

כמה דלא כתיב אלא חד מיעוט 
מסתברא דהאי הוא דממעט 
דהאי קעביד פלגא והאי פלגא 

   וליכא חד דמסייע בכולהו:
. יתורא למעוטי אף על פי וחד

הדדי דהאי עביד כולה דעבדי כי 
והאי עביד כולה ומיהו זה יכול 
וזה יכול הוא דממעיט דלאו 

   אורחיה למעבדה בתרי:
. יתורא למעוטי תו זה איו וחד

יכול וזה איו יכול דאף על גב 
דאורחייהו למיעבד בתרי 

   מעטיהו:
. הורו יחיד שעשה בהוראת ב''ד

ב''ד שחלב מותר והלך היחיד 
ס הוא ורבי ועשה על פיהם דאו

שמעון לטעמיה דאמר בהוריות 
   יחיד שעשה בהוראת ב''ד חייב:

. פש אחת תרי מיעוטי כתיבי
חד מיעוטא הוא דאורחיה 

   דקרא לאישתעי הכי:
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        בבבב- - - - צג, אצג, אצג, אצג, א .14
   :ָאַמר ָמר

ְבֵרי ַהּכֹ - ְוֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ,ֶזה ָיכֹול" יב לּדִ   . "ַחּיָ
  

יב?  ְייהּו ִמיַחּיַ   ֵהי ִמּנַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
כֹול ּיָ    .ֶזה ׁשֶ

ֵאינֹו ָיכֹול  ִאי ֶזה ׁשֶ    ?ַמאי ָקא ָעֵביד -ּדְ
  

  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ֵליּה 
ֲהֵדיּה!  יַע ּבַ ָקא ְמַסּיֵ   ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יַע  ׁש  -ְמַסּיֵ    .ֵאין ּבֹו ַמּמָ
  

ֵמיּה  ַרב ְזִבידָאַמר  ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ה" טָּ י ַהּמִ ּבֵ ב ַעל ּגַ ה  ,ָהָיה יֹוׁשֵ טָּ ַחת ַרְגֵלי ַהּמִ ּיֹות תַּ ע ַטּלִ   , ְטֵמאֹות –ְוַאְרּבַ
לֹ ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ַעל ׁשָ ֵני ׁשֶ   ׁש. ִמּפְ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    .ְמַטֵהר ַרּבִ
  

י ּבְ ָהָיה רוֹ  ּבֵ ֵהָמה  ,ֵהָמהֵכב ַעל ּגַ ַחת ַרְגֵלי ַהּבְ ע ַטִלּיֹות תַּ   ְטהֹורֹות,  -ְוַאְרּבַ

לֹ כֹוָלה ַלֲעמֹוד ַעל ׁשָ ּיְ ֵני ׁשֶ   . ז) (זבים ד, "ׁש ִמּפְ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי!  יע ּבַ אי? ָהא ָקְמַסּיַ   ְוַאּמַ

ָאְמִריַנן ,ָלאו ּום ּדְ יַע  :ִמׁשּ ׁש  - ְמַסּיֵ   .ֵאין ּבֹו ַמּמָ
  
אַמר ָא  יְסַקְרּתָ   : ַרב ְיהּוָדה ִמּדִ

יַע  :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך  ׁש,  -ְמַסּיֵ   ֵיׁש ּבֹו ַמּמָ
אֵני  ָעְקָרה ָלּה ְלַגְמֵריְוׁשָ    .ָהָכא ּדְ

  
ִזיְמִנין ָעְקָרה ָהא,    ְוֵכיָון ּדְ

   ,ְוִזיְמִנין ָעְקָרה ָהא
ְך!  ְתַהּפֵ ָזב ַהּמִ   ֶליֱהֵוי ּכְ

ַנן    :ִמי לֹא ּתְ
ל ָזב ׁשֶ " ה ַסְפָסִלין  ָהָיה מּוטָּ ָ    ,ַעל ֲחִמׁשּ

אֹות    :אֹו ַעל ָחֵמׁש ּפּוְנּדָ

ן    .ְטֵמִאים –ְלאֹוְרּכָ
ן    .ְטהֹוִרין –ְלָרְחּבָ

ן  ְך ֲעֵליֶהן  -ָיׁשֵ    !ד) (זבים ד, "ְטֵמִאין –ָסֵפק ִמְתַהּפֵ
  

א ָלאו ָאְמִריַנן :ֶאלָּ ּום ּדְ יַע  :ִמׁשּ ׁש  -ְמַסּיֵ    .ֵאין ּבֹו ַמּמָ
  

יָאַמר  ּפִ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ֵניָנא      :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

י יֹוֵסי"  צג,ב   אֹוֵמר:  ַרּבִ
א ַעל ָיָדיו -ַהּסּוס     .ְמַטמֵּ

   .ַעל ַרְגָליו -ַהֲחמֹור 
ֶעֶנת ַהּסּוס  ׁשְ ּמִ   ַעל ָיָדיו,  -ׁשֶ

  . (זבים ד,ז) "ַעל ַרְגָליו - ֲחמֹור וַ 
אי? ָהא ָקא ְמַסיַּ  ֲהֵדי ֲהָדֵדיְוַאּמַ    !יע ּבַ

ָאְמִריַנן ,ָלאו ּום ּדְ יַע  :ִמׁשּ ׁש.  -ְמַסּיֵ   ֵאין ּבֹו ַמּמָ
  

  רש"י
   . דאיהו עבדה לכולה:זה שיכול

. מי שאיו אלא מסייע אין בו ממש
בדבר ואם בא לעשותו לבדו איו 

י יכול אין בו ממש ולא חשיב מיד
   ולא מיפטר אידך:
. דמסייע אין בו אף אן מי תיא

   ממש:
  . זב יושב על גבי מטה:היה

   . טליתות:וד' טליות
. וכיון שאיה יכולה לעמוד על ג'

דזה איו יכול וזה איו יכול כל 
אחד ואחד כולי מעשה עביד וגבי 
מדרס הזב בעין שישא רובו עליו 

   בת''כ:
 . ר' שמעוןור' שמעון מטהר

לטעמיה דאמר זה איו יכול וזה 
איו יכול מי איו אלא כמסייע 
ופטור (ל''א דבעי שיעור זיבה לזה 
ושיעור זיבה לזה כלומר רובו של 
זה מכביד על כל אחד ואחד ואפילו 

   מסייע לא הוי):
. הלכך מפי שיכולה לעמוד על ג'

כל אחד ואחד ה''ל רביעי ואיו 
ה אלא מסייע וסתמא כר' יהודה דז

   יכול וזה יכול קרי מסייע:
. עוקרת הרגל דעקרה ליה לגמרי

מן הארץ ואפי' מסייע לא הוי. 
ופרכין ואי טעמא משום דעקרה 
ליה כיון דזימין דעקרה האי 
וזימין עקרה האי ובכל ג' איכא 
לספוקי שמא הכבידה עליהן ולא 
עקרתן לטמיהו מספק כזב המהפך 
על ה' פודאות דמטמין ליה 

   :מספק
. כמין חריטין כיסים פודאות

ארוכים וותין בהן מעות ובלעז 
ארקים ברידי''ש: בריד''ש {

} וראויין הסגרים בקשרי חוטים
לשמש שכיבה עם מלאכתן שיושב 
עליהם והם מלאות מעות ופותח 
פיהם ווטל ואין צריך לומר לו 

   עמוד ועשה מלאכתו:
. כגון שהיה שוכב על מיעיו לאורכן

   קדן ואורכו מוטל על אורכן:או פר
. גרסין במשה דטהרות טמאים

דיש לומר בכל אחת מהן שישא 
רובו עליו פעמים על זו ופעמים על 

   זו:
. לפי שארכו מוטל לרחבן טהורין

על רחבן ואין רובו ישא על אחת 
   מהן:

   . לו עליהן לרחבן:ישן
. על ארכו ומצא כולו ספק תהפך

   שען על אחת מהן:
. דכל חדא איכא למימר על ותטמא

זו תהפך אלמא מטמין מספק 
והתם מי אי משום עקירה הוא 
יטמיהו מספיקא אלא לאו טעמא 
משום דכולהו הוו כל חדא וחדא 
מסייע ואין בו ממש כן ראה בעיי 
משה זו ורבותי גורסין לאורכן 
טהורין ופירשו טעמא דלאורכן 
טהורין משום דאמרי שמא בייהן 

ולא עליהם וקשיא לי א''כ  שכב
לקולא תלין ואמאי תי סיפא ספק 

   תהפך טמאים:
. אם הזב רוכב הסוס מטמא בידיו

עליו וטלית תחת אחת מידיו של 
סוס טמאה אבל תחת רגליו טהורה 
שאין משעתו על רגליו והא דתן 
לעיל ד' טליות תחת רגלי הבהמה 

  טהורות לא כרבי יוסי:
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י ָאַמר   : ַרב ַאׁשִ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִלי ה,  ,ַרְגלֹו ַאַחת ַעל ַהּכְ   ְוַרְגלֹו ַאַחת ַעל ָהִרְצּפָ
ה, ְוַר  ,ַרְגלֹו ַאַחת ַעל ָהֶאֶבן   ְגלֹו ַאַחת ַעל ָהִרְצּפָ

ל ׁשֶ  ,רֹוִאין ִלי ְוִת ּכָ ֵטל ַהּכְ ֵטל ָהֶאֶבן ָיכֹול ַלֲעמֹוד ַעל ַרְגלֹו ַאַחת ִאיּלּו ִיּנָ ָרה,  -יּנָ ׁשֵ   ֲעבֹוָדתֹו ּכְ
סּוָלה -ְוִאם ָלאו    . "ֲעבֹוָדתֹו ּפְ

אי ֲהֵדי ֲהָדֵדי!  ?ְוַאּמַ יַע ּבַ   ָהא ָקא ְמַסּיֵ
ָא  ,ָלאו ּום ּדְ יַע  :ְמִריַנןִמׁשּ ׁש.  -ְמַסּיֵ   ֵאין ּבֹו ַמּמָ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
מֹ " ָיִמין, ּוׂשְ ל ּבְ יָעתֹו ִקיּבֵ ָרה -אל ְמַסּיְ ׁשֵ   . "ֲעבֹוָדתֹו ּכְ

אי ֲהֵדי ֲהָדֵדי!  ?ְוַאּמַ יע ּבַ   ָהא ָקא ְמַסּיֵ
ָאְמִריַנן ,ָלאו ּום ּדְ יַע  :ִמׁשּ ׁש. ֵאין  -ְמַסּיֵ   ּבֹו ַמּמָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

  
  
  

  רש"י
גבי כלי או אבן . על כהן העומד

או שום דבר החוצץ ביו לבין 
הרצפה ועבד עבודתו פסולה 
דכתיב ושרת ככל אחיו הלוים 
העומדים שתהא עמידתו כשאר 
אחיו ותא דבי ר' ישמעאל 
הואיל ורצפה מקודשת וכלי 

   שרת מקודשין כו' בזבחים:
שמאל פסולה לעבודה כדאמר 
בפ''ק דחולין (דף כב.) כל מקום 

כהוה איו אלא שאמר אצבע ו
  ימין: 
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   :ָאַמר ָמר

    - ְוֶזה ָיכֹול ,ֶזה ָיכֹול"

י ֵמִאיר יב ַרּבִ   . "ְמַחּיֵ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
יעּור ָלֶזה,  יעּור ָלֶזה ְוׁשִ ֵעיַנן ׁשִ   ּבָ

יְלָמא ם :אֹו ּדִ יעּור ֶאָחד ְלכּולָּ    ?ׁשִ
  

א   :ַרב ַהְמנּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ
יעּור ָלֶזה :ָאַמרַחד  יעּור ָלֶזה ְוׁשִ    ,ׁשִ

ן.  :ְוַחד ָאַמר יעּור ֶאָחד ְלכּולָּ   ׁשִ
  

אָאַמר  ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ה" י ִמטָּ ּבֵ ב ַעל ּגַ ה  ,ָהָיה יֹוׁשֵ טָּ ע ַרְגֵלי ַהּמִ ַחת ַאְרּבַ ּיֹות תַּ ע ַטּלִ   ְטֵמאֹות,  - ְוַאְרּבַ
לִֹמ  ֵאין ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ַעל ׁשָ ֵני ׁשֶ   . ז) (זבים ד, "ׁש ּפְ

יעּור ִזיָבה ָלֶזה!  יעּור ִזיָבה ָלֶזה, ְוׁשִ ֵעי ׁשִ אי? ִליּבָ   ְוַאּמַ
ָאְמִריַנן ,ָלאו ּום ּדְ ן :ִמׁשּ יעּור ֶאָחד ְלכּולָּ   .ׁשִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ְכַנס ְלַב ְצִבי " ּנִ ָפָניו ׁשֶ יב –ִית, ְוָנַעל ֶאָחד ּבְ   .ַחּיָ

ַנִים  טּוִרין.  -ָנֲעלּו ׁשְ   ּפְ
ַנִים  יִבים –לֹא ָיכֹול ֶאָחד ִלְנעֹול, ְוָנֲעלּו ׁשְ   . (שבת קו:) "ַחּיָ

יעּור ִצ ְו  יעּור ִציָדה ָלֶזה ְוׁשִ ֵעי ׁשִ אי? ִליּבָ   יָדה ָלֶזה! ַאּמַ
ָאְמִרינַ  ,ָלאו ּום ּדְ ם.   :ןִמׁשּ יעּור ֶאָחד ְלכּולָּ   ׁשִ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ְנבּו ְוָטְבחּו " ּגָ ִפין ׁשֶ ּותָּ יִבין –ַהׁשּ   . "ַחּיָ

יעּור ְטִביָחה ָלֶזה!  יעּור ְטִביָחה ָלֶזה ְוׁשִ ֵעי ׁשִ אי? ִליּבָ   ְוַאּמַ
ָאְמִריַנן ,ָלאו ּום ּדְ יעּור ֶאָחד לְ  :ִמׁשּ   .םכּולָּ ׁשִ

  
יְוָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
י " ְרּדִ ל ּגַ הֹוִציאּו ָקֶנה ׁשֶ ַנִים ׁשֶ יִבין –ׁשְ   . "ַחּיָ

אי יעּור הֹוָצָאה ָלֶזה! ְוַאּמַ יעּור הֹוָצָאה ָלֶזה ְוׁשִ ֵעי ׁשִ   ? ִליּבָ
ָאְמִריַנן ,ָלאו ּום ּדְ ם :ִמׁשּ יעּור ֶאָחד ְלכּולָּ    .ׁשִ

  
ֵריּה  ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

ה ָלֶזה! ה ָלֶזה ּוֵביָצה ַקלָּ יָצה ַקלָּ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ יּה ּכְ ִאית ּבֵ יְלָמא ּדְ   ּדִ
  

ָעְלָמא ָמִעיַנן ָקֶנה ּדְ ן, ִליׁשְ    ,ִאם ּכֵ
י?  ַגְרּדִ ָנא ּדְ   ַמאי ׁשְ

  
ה ָלֶזה ֵדי ֶלֱארֹוג ַמּפָ יּה ּכְ ִאית ּבֵ ה ָלֶזה ְוִדיְלָמא ּדְ    !ּוְכֵדי ֶלֱארֹוג ַמּפָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א, ֵמָהא ֵליּכָ    .ֶאלָּ

  
יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ   : ַרב ַנְחָמןּדְ ּתָ

י " ְרּדִ ל ּגַ הֹוִציאּו ָקֶנה ׁשֶ ַנִים ׁשֶ טּוִרין –ׁשְ   ,ּפְ

  רש"י
. גרוגרת אם אוכל שיעור לזה

   הוא:
. שיכביד רובו עליו שיעור זיבה

   וצריך להיות כאן ד' זבים:
   . זו היא צידתו:על אחד בפיו

. ור' יהודה עלו שים פטורין
   הוא דפטר בשיהם יכולין:

. צידת צבי לכל אחד שיעור
ואחד אלא שמע מיה שיעור 

ומדר' יהודה שמע אחד לכולן 
לר' מאיר בשיהן יכולים דבהא 

   לא פליגי:
   . תשלומי ד' וה':חייבין לשלם

. אורחא דמילתא קה גרדי
   והוא העולה ויורד בשתי:

. שאיו עומד אלא קה דעלמא
להסקה דהוי שיעורו כעצים 

   דאילו האי שיעורו כדי אריגה:
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ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יב ַרּבִ   . "ְמַחּיֵ
  

יא?!  י ַלּיָ ַלּפֵ   ּכְ
  

א ֵאיָמא    :ֶאלָּ
  יִבין, ַחיָּ "

ְמעֹון ּפֹוֵטר י ׁשִ   .  "ְוַרּבִ
   

  

  רש"י
. כלפי היכא הפך כלפי לייא

שמעון הוא  דבר זה הא רבי
   דפטר שים שהוציאוהו:
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ָנה             ִמׁשְ

 ִ ׁשּ חֹות ִמּכַ ְכ  ,יעּורַהּמֹוִציא אֹוָכִלין ּפָ טּור –ִלי ּבִ   ,ּפָ
ִלי,    ַאף ַעל ַהּכְ

ִלי ְטֵפָלה ַהּכְ   . לוֹ  ׁשֶ
  

ה ֶאת ַהַחי ּבְ  טָּ טּור   –ּמִ    ,ּפָ
ה,  טָּ   ַאף ַעל ַהּמִ

ה ְטֵפָלה לוֹ  טָּ ַהּמִ   .ׁשֶ
  

ת ּבְ  ה ֶאת ַהּמֵ טָּ יב.  -ּמִ   ַחּיָ
  

ת ִית ִמן ַהּמֵ ּזַ    ,ְוֵכן ּכַ

ֵבָלהְוַכ  ִית ִמן ַהּנְ    ,ּזַ
ֶרץ ְוָכ  ֶ ה ִמן ַהׁשּ יב -ֲעָדׁשָ    .ַחּיָ

  
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   .  ּפֹוֵטר ַרּבִ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִ ַהּמֹוִציא אֹוָכִלין ּכַ "   יעּור, ׁשּ

יב ַע   - ִלי ְכ ִאם ּבִ    ל ָהאֹוָכִלין, ַחּיָ
ִלי.    ּוָפטּור ַעל ַהּכְ

ִלי ָצִריְך לֹו  יב –ְוִאם ָהָיה ּכְ ִלי ,ַחּיָ   . "ַאף ַעל ַהּכְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ֶהְעֵלם ֶאָחד  ֵני ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ ִים -אֹוֵכל ׁשְ ּתַ יב ׁשְ   .ַחּיָ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ַמאי ָעְסִקיַנן      :ָהָכא ּבְ
גֹון   צד,א גַ   :ּכְ ָ ׁשּ    ,ַעל ָהאֹוָכִלין -  גׁשֶ

יד  ִלי -ְוִהּזִ   .ַעל ַהּכְ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
ִלי"ְוָהא    ָקָתֵני!  "ַאף ַעל ַהּכְ

  
א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ

גוֹ  ַגגּכְ ָ ׁשּ ֶזה ּוָבֶזה, ְונֹוַדע לֹו, ְוָחַזר ְונֹוַדע לוֹ  ן ׁשֶ    .ּבָ
  

א  י יֹוָחָנן ְוַרּבִ ּדְ ּוִבְפלּוְגּתָ ן ָלִקיׁש. ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   י ׁשִ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. וחי לא מיחייב את החי במטה
על הוצאתו דהוא מקיל עצמו 

   וושא עצמו:
. חייב אם וכן כזית מן המת

הוציא דהואיל ומטמא הוצאה 
חשובה היא להציל עצמו מן 

   הטומאה:
. אפילו במת ור' שמעון פוטר

שלם דהוי מלאכה שאיה 
ל מלאכה צריכה לגופה וכ

שאיה צריכה (לגופה) אלא 
לסלקה מעליו הוי מלאכה 
שאיה צריכה לגופה דברצוו 
לא באה לו ולא היה צריך לה 
הלכך לאו מלאכת מחשבת היא 

   לר' שמעון:
  

  גמ' 
. שהיא טפילה ופטור על הכלי

   לאוכל:
. להשתמש ואם היה צריך לכלי

בו תשמיש אחר מקום שמוציאו 
   שם:
ואחד כי היכי . על כל אחד חייב

דמיחייב ליה תרתי אתרתי 
  הוצאות בהעלם אחד:

ששגג על האוכלין והזיד על 
   . ומאי חייב דקתי מיתה:הכלי

. משמע שי חיובין והא אף קתי
   שוין:

. דאיפלוגי בפלוגתא דר''י ור''ל
בידיעות מחלקות בפ' כלל גדול 
(לעיל דף עא:) איפלוגי מי רב 
ששת ורב אשי הכא רב ששת 

א מוקי לה הכי קסבר דאין דל
ידיעות מחלקות ורב אשי סבר: 

   ידיעות מחלקות:
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הִמ ֶאת ַהַחי ּבְ " ה - טָּ טָּ טּור ַאף ַעל ַהּמִ   . "ּפָ
  

י ָנָתן ִהיא   -ֵליָמא ַמְתִניִתין     ,ַרּבִ
ַנן    .ְולֹא ַרּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵהָמה  :ַהּמֹוִציא"    ,ּבְ

ה    ,ַחּיָ
חּוִטין  ין ּוֵבין ׁשְ ין ַחּיִ ים, ּבֵ יב -ְועֹוף ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   . ַחּיָ

י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
חּוִטין  יב –ַעל ׁשְ    ,ַחּיָ

ין  טּור   –ְוַעל ַחּיִ   ,ּפָ
א ֶאת ַעְצמוֹ  ַהַחי נֹוׂשֵ   . "ׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ַנן יָמא ַרּבָ   ,ֲאִפיּלּו ּתֵ
ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ִט ּדְ ַעד ּכָ ְרּבְ ְמׁשַ ה ָועֹוף ּדִ ְבֵהָמה, ַחּיָ א ּבִ י ָנָתן ֶאלָּ ְייהּו, ַרּבִ   י ַנְפׁשַ

א ֶאת ַעְצמוֹ ּדְ ֲאָבל ָאָדם ַחי  ַנן מֹודּו.  - נֹוׂשֵ   ֲאִפיּלּו ַרּבָ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר ֵליּה  א ּבַ   : ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ
ְתַנן    :ְוָהא ּדִ

ֵתיָרא" ן ּבְ ס ּבֶ יר ּבְ   . "ּוסַמתִּ
   :ְוַתְנָיא

ֵתיָרא" ן ּבְ ס ּבֶ יר ּבְ    ,ּוסַמתִּ
ה  הּוא עֹוׂשֶ ֵני ׁשֶ אתִמּפְ יִבין ָעָליו ַחטָּ ֵאין ַחּיָ   . "ּבֹו ְמָלאָכה ׁשֶ

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ָבר ֶאָחד,  י ָנָתן ָאְמרּו ּדָ ֵתיָרא ְוַרּבִ ן ּבְ   ּבֶ

ַנן ֲעֵליּה ּדְ ְוִאי ָאְמַרּתְ  ִליִגי ַרּבָ י ָנַתןּדְ לֹא ּפְ ְבֵהָמה ַרּבִ א ּבִ ִטי  ,ֶאלָּ ְרּבְ ְמׁשַ ּום ּדִ ה ָועֹוף ִמׁשּ ְייהוּ ַחּיָ   ,ַנְפׁשַ
ַנן מֹודּו!  י ָנָתן? ְוָהָאְמַרּתְ ֲאִפיּלּו ַרּבָ ֵתיָרא ְוַרּבִ ן ּבְ   ַמאי ִאיְרָיא ּבֶ

  
י יֹוָחָנן י ָאַמר ַרּבִ   עֹופֹות. לְ סּוס ַהְמיּוָחד ּבְ  ,ּכִ

  
א סּוס ַהְמיּוָחד ְלעֹופֹות?    !ּוִמי ִאיּכָ

  
  ִאין, 

יָאָדן ֵבי ַוּיָ א ּדְ    .ִאיּכָ
  
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
כָ  י ָנָתן ּבְ   פּות. ּומֹוֶדה ַרּבִ

  
ָנהָאַמר ֵליּה  ר ַמּתָ א ּבַ ֵייְל  ַרב ַאּדָ   : ַאּבַ

מוּ  ְכִפיִתי ּדָ ְכַמאן ּדִ ְרָסֵאי ּדִ    ,ְוָהא ָהֵני ּפַ
י יֹוָחָנןָאַמר ְו    : ַרּבִ

ָבר ֶאָחד!  י ָנָתן ָאְמרּו ּדָ ֵתיָרא ְוַרּבִ ן ּבְ   ּבֶ
  

ָנֵקיט ְלהּו. ָרמּות רּוָחא הוּ  - ָהָתם   א ּדְ
ְרֵסי ְבַכְרֵעיּה.   ָלָתא ּפַ ֵויּה, ּוְרֵהיט ּתְ א ִעילָּ ָרַתח ַמְלּכָ א ּדְ ּכָ ׁשְ ְרּדַ ַההּוא ּפַ   ּדְ

   
  

  

  רש"י
. משמטים דמשרבטי פשייהו

כלפי מטה ומכבידין עצמן 
  להשמיט מיד הושאן:

. למוכרו לכרי מפי מתיר בסוס
שמלאכת הסוס אם היה אדם 
עושה אותה אין חייב עליה 
חטאת דלרכיבה עומד והחי 

אסרו ושא את עצמו והא ד
למכור בהמה גסה לכרי משום 
שאלה ומשום שכירות אסור 
וסוס אי מי דמושיל ומוגר לאו 
איסורא דאורייתא איכא שאין 
זו מלאכה אצל הסוס וגבי 
אזהרת שביתת בהמה מלאכה 

  כתיב': 
   גרסין: ואמר רבי יוחן

. של ציידי עופות דבי וייאדן
שותין על הסוס עופות כשהן 

יו לצוד שאר חיין כגון ץ ומ
עופות ולא משרבטי פשייהו 
דלא קשירי והשתא מי החי 
ושא את עצמו ומשום הכי א''ר 
יוחן בן בתירא ור' תן אמרו 

   דבר אחד:
   . בין עוף בין אדם:בכפות

. שרוכבים כמאן דכפיתי דמו
מעוטפין בבגדים רחבים וגם הם 
עצמן מעוגין מהצג על הארץ: 

   גרסין: ואמר ר' יוחן
בן בתירא ור' תן אמרו דבר 

. והא אמרת מודה ר' תן אחד
בכפות ואי משום דאוקמין 
בסוס המיוחד לעופות משום 
רבן אוקמין דפליגי עליה 
ולמימר דאילו באדם שיהם 
שוין לפטור ואי בכפות מודה 
רבי תן היכי מתוקמא דבן 
בתירא כר' תן משום דחי ושא 
את עצמו הא בן בתירא מתיר 

ו למכור לפרסיים דכמאן אפיל
דכפיתי דמו וכל האומות קרי 
להו כרים דסבר דכפות ושא 

   את עצמו:
. גסות הא דלא רמות רוחא

   מסגו בכרעייה גסות הוא:
  . סרדיוט:פרדשכא
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        בבבב- - - - צד, אצד, אצד, אצד, א .18
ת ּבְ " ה ִמ ֶאת ַהּמֵ יב -טָּ תַחּיָ ִית ִמן ַהּמֵ ּזַ יב,  - ... , ְוֵכן ּכַ   ַחּיָ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    ."ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

ה ָאַמר  ר ָחָנהַרּבָ ר ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבַ   , ַרּבִ
ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרב יֹוֵסףְוָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ְמעֹון    צד,ב י ׁשִ ת ְלקֹוְברֹו. ^ּפֹוֵטר ָהָיה ַרּבִ מֹוִציא ֶאת ַהּמֵ   ַאף ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמר ַלֲחפֹור ּבֹו,  ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   ּומֹוֶדה ַרּבִ

יב. ּדְ  -ְקרֹות ּבֹו ְוֵסֶפר ּתֹוָרה לִ    ַחּיָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ִאי ָהא ַנִמי  ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה 'ּדְ   ִהיא,  'ְמָלאָכה ׁשֶ

א  ִריָכה ְלגּוָפּה 'ֶאלָּ ּצְ ְמעֹון 'ְמָלאָכה ׁשֶ י ׁשִ ַחת ָלּה  ,ְלַרּבִ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ֵתיָמא א ְלגּופֹו ּוְלגּוָפּה,  :ַמהּו ּדְ ִאיּכָ   ַעד ּדְ
גֹון ַמר ַלֲע     ,ׂשֹות לֹו ַטס ְוַלֲחפֹורּכְ
יהַּ ְוִלְקרֹות ּבֹו, ֵסֶפר ּתֹוָרה    ְלַהּגִ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
  
   

ָרא  ְדרֹוְקָרא, ׁשְ ֲהָוה ּבִ ְכָבא ּדַ ר ִיְצָחקַההּוא ׁשַ   ְלַאּפּוֵקיּה ְלַכְרְמִלית,  ַרב ַנְחָמן ּבַ
י ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ  יֹוָחָנן ֲאחּוהַּ ַרּבִ ָנאּדְ  ָמר ּבְ ר ִיְצָחקְל  ַרּבָ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַמאן י ?ּכְ ַרּבִ ְמעֹון ּכְ    !?ׁשִ
א! ָפ ּדְ ֵאיַמר  ַנן ִמיָהא ִאיּכָ ַרּבָ את, ִאיּסּוָרא ּדְ ְמעֹון ֵמִחּיּוב ַחּטָ י ׁשִ   ַטר ַרּבִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

יּה ַאּתְ  ָעְייַלת ּבֵ    !ָהֱאלִֹהים ּדְ
ֵרי י ְיהּוָדה ׁשָ    .370ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ

ים? ִמי ָקָאִמיָנא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    .ְלַכְרְמִלית ָקָאִמיָנא !ּדְ
ּתֹוָרה ּבַ ה" ׁשֶ ֲעׂשֶ ּדֹוֶחה ֶאת "לֹא ּתַ ִרּיֹות ׁשֶ בֹוד ַהּבְ דֹול ּכְ    .ּגָ

   
  

                                                             

ֵרי( :וילאגירסת  370  )ׁשָ

  רש"י
. אף במוציא את המת לקוברו

ולא תימא לא פטר אלא במיחו 
לחוץ דאין צורך לא לגופו של 
 מוציא ולא לגופה של הוצאה

   דאפילו הוא צורך המת פטור:
. שהוא צורך מר לחפור בו

   המוציא:
. מרה מר לעשות לו טס ולחפור

שרצף פיו וצריך להושיב עליו 
כמין טס דק שיהא ראוי לחפור: 

   להגיה ולקרות:
. שהיה לאפוקיה לכרמלית

מוטל בבזיון או בדליקה או 
בחמה ואי משום טלטול מיח 

   עליו ככר או תיוק:
. לאו דלא תסור כי הלא תעש

   הכא:
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        צד, ב צד, ב צד, ב צד, ב  .19
ת"[ ִית ִמן ַהּמֵ ּזַ יב – ... ְוֵכן ּכַ   ]"ַחּיָ
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ

ְחָיה  ַהּתֹוֵלׁש ִסיָמֵני טּוְמָאה, ְוִהְכָוה" ה" - ַהּמִ ֲעׂשֶ "לֹא תַּ     .ד) (נגעים ז, ."371עֹוֵבר ּבְ
  

   :ִאיְתַמר
ִים  ּתַ ְ יב -ַאַחת ִמׁשּ   . ַחּיָ

לֹ ָ   :ׁש ַאַחת ִמׁשּ
יב,  ַרב ַנְחָמן   ָאַמר: ַחּיָ

ת ׁשֶ טּור.  ַרב ׁשֵ   ָאַמר: ּפָ
  
יב: ָאַמר ַרב ַנְחָמן" ָלא ֲחָדא ַא  - "ַחּיָ ּקְ ּתַ ִאי ִמׁשְ יו, ּדְ   .ָאְזָלא ָלּה טּוְמָאה -ֲחִריִתי ַאֲהֵני ַמֲעׂשָ
  
ת" ׁשֶ טּור :ָאַמר ַרב ׁשֵ א ִמיַהת ָהא ִאיָתא ְלטּוְמָאה - "ּפָ ּתָ    .ָהׁשְ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 

ְתַנן    :ּדִ
ת" ִית ִמן ַהּמֵ ּזַ    ,ְוֵכן ּכַ

ֵביָלה ְוַכ  ִית ִמן ַהּנְ יב –ּזַ   , "ַחּיָ
טּור –ֲחִצי ַזִית  ָהא    .ּפָ

   :ְוָהַתְנָיא
יב –ֲחִצי ַזִית "   ! "ַחּיָ

ַתְנָיא  ,ַמאי ָלאו יב"ָהא ּדְ ִיתּדְ  - "ַחּיָ ּזַ יק ֲחִצי ַזִית ִמּכַ    ,ַאּפֵ
ְתַנן טּור" :ְוָהא ּדִ ִית ּוֶמֱחָצה - "ּפָ ּזַ יק ֲחִצי ַזִית ִמכַּ ַאּפֵ    .ּדְ

  
   ?ְוַרב ַנְחָמן

  
יב – ִאיִדי ְוִאיִדי   .ַחּיָ

ְתַנן דֹול.   - טּור""ּפָ  :ְוָהא ּדִ ת ּגָ יק ֲחִצי ַזִית ִממֵּ ַאּפֵ   ּדְ
   

  
  

                                                             
י 371 ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ר יֹורּו ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ כֹל ֲאׁשֶ מֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ּכְ ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ ְמרּו ַלֲעׂשֹותִהׁשּ ׁשְ  (דברים כד,ח) ִתם תִּ

  רש"י
. שתי התולש סימי טומאה

שערות לבות שהבהרת מטמאה 
   בהן:

. מחית בשר והכוה את המחיה
חי והוא סימן טומאה בשאת 
והכוה זה לבטלה משום מחיה 

   ולטהרה:
. דהשמר בגע עובר בלא תעשה

   הצרעת (דברים כד):
. שלא היו בה אלא אחד מב'

   :שתי שערות ותלש האחד
. דשקלא לטומאה שאין חייב

מטמאה בפחות מב' דהכי ילפין 
לה בת''כ שיער שים וחייב 

   מלקות:
מאי לאו הא דתי חייב דאפיק 

. דשקליה חצי זית מכזית
   ובצריה לשיעורא:

והא דתי פטור דאפיק חצי זית 
. דאף על גב מכזית ומחצה

דמצמצם לשיעור לאו מילתא 
היא ולא אמרין אהי דאי 

ל מייה פורתא תו ליתא שקי
   לשיעורא:
  . דלא אהי מידי:ממת גדול
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        צד, בצד, בצד, בצד, ב .20
ָנה             ִמׁשְ

ְרָניו  זֹו,   ַהּנֹוֵטל ִצּפָ   זֹו ּבָ
יו,  יּנָ ׁשִ   אֹו ּבְ

ָערֹו,    ְוֵכן ׂשְ
ָפמֹו,    ְוֵכן ׂשְ

   ,ְוֵכן ְזָקנוֹ 
  ְוֵכן ַהּגֹוֶדֶלת, 

  ְוֵכן ַהּכֹוֶחֶלת, 
    - ְוֵכן ַהּפֹוֶקֶסת
י ֱאִליֶעֶזר    .יבְמַחיֵּ  ַרּבִ

   ,אֹוְסִרין   ֲחָכִמיםוַ 
בּות ּום ׁשְ    .ִמׁשּ

  

ָמָרא             ּגְ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ד,  -ַמֲחלֹוֶקת  ּיָ   ּבַ

ְכִלי  יב.  -ֲאָבל ּבִ   ַחּיָ
  

יָטא ׁשִ זֹו" ,ּפְ ַנן "זֹו ּבָ    !ּתְ
  

ֵתיָמא ַנן :ַמהּו ּדְ ְטִרי,  ,ַרּבָ ְכִלי ַנִמי ּפָ   ּבִ
ָקָתֵני זֹו" :ְוָהא ּדְ י ֱאִליֶעֶזר, ּדְ חֹו ִדיֲעָך ּכֹ ְלהוֹ  - "זֹו ּבָ   ַרּבִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר    : ַרּבִ
  ְלַעְצמֹו,  -ַמֲחלֹוֶקת 

ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ַלֲחֵבירֹו  טּור. ּדִ   ל ּפָ
  

יָטא ׁשִ ְרָניו" ,ּפְ ַנן "ִצּפָ    !ּתְ
  

ֵתיָמא י ֱאִליֶעֶזר :ַמהּו ּדְ יב,  ,ַרּבִ   ַלֲחֵבירֹו ַנִמי ְמַחּיֵ
ָקָתֵניְוָה  ְרָניו" :א ּדְ ַנן, ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  - "ִצּפָ ַרּבָ   ָחן ּדְ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
   

  
  

  רש"י
  מתי' 

. תולש שער ראשו וכן שערו
   בידיו:

   . שערה:וכן הגודלת
   . עייה:וכן הכוחלת

. יש מרבותי וכן הפוקסת
אומרים מתקת שערה במסרק 
או בידי' ויש שמפרשין טחה 
כמין בצק על פיה וכשוטלו 

   מאדים הבשר:
. בכולם ליעזר מחייברבי א

חטאת וחכמים אוסרין משום 
שבות וטעמא דרבי אליעזר 
מפרש בגמרא משום מאי 

   מיחייב:
  

  גמ' 
. בהא שוטלן בידו מחלוקת ביד

ולא בכלי הוא דפטרי רבן שאין 
   דרך גזיזה בכך בחול:

מהו דתימא בכלי מי פטרי 
. דאין כאן משום גוזז דלא רבן

   שייך אלא בצמר בהמה:
. בהא הוא וקת לעצמומחל

דמחייב ר' אליעזר שיכול לאמן 
   ידו לעצמו לתקו בלא כלי:

. אין יכול לאמן את אבל לחברו
   ידו ליטול יפה בלי כלי:

   . של עצמו:פשיטא צפריו תן
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        צד, בצד, בצד, בצד, ב .21
ָערוֹ " ָפמֹו, ְוֵכן ְזָקנוֹ  ְוֵכן ׂשְ    ."ְוֵכן ׂשְ
  

ָנא:    ּתָ
י ַהּזּוג " יב –ַהּנֹוֵטל ְמלֹא ּפִ   . "ַחּיָ
  

ה  י ַהּזּוג"ְוַכּמָ   ? "ְמלֹא ּפִ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִים.  ּתַ   ׁשְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ְרָחה"ְל וּ  ִים – 372"ּקָ תַּ   ! "ׁשְ
  

ִיםמ- ְוֵכן ְלָקְרָחה " :ֵאיָמא ּתַ   . "ׁשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ׁשַ ַה " י ַהּזּוג ּבְ ת ּנֹוֵטל ְמלֹא ּפִ יב.  -ּבָ   ַחּיָ

ה  י ַהּזּוג"ְוַכּמָ    "?ְמלֹא ּפִ
ִים.  תַּ   ׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   .ַאַחת

י ֱאִליְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים  חֹורֹות,  ֶעֶזרַרּבִ ט ְלָבנֹות ִמּתֹוְך ׁשְ ְמַלּקֵ   ּבִ
ֲאִפיּלּו ַאַחת  יב.  - ׁשֶ   ַחּיָ

חֹול ָאסּור,  - ְוָדָבר ֶזה   ַאף ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ּום ׁשֶ ה""ִמׁשּ ָ ְמַלת ִאׁשּ ֶבר ׂשִ ׁש ּגֶ   . "(דברים כב, ה) 373לֹא ִיְלּבַ

  
  
  
  
  

                                                             
ם ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם לֹא ִתְתּגְֹדדּו  372 ִנים ַאתֶּ ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמתּבָ ימּו ָקְרָחה ּבֵ   (דברים יד, א) ְולֹא ָתׂשִ
ה ֵאלֶּ  373 ל עֹׂשֵ י תֹוֲעַבת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּכָ ה ּכִ ָ ְמַלת ִאׁשּ ֶבר ׂשִ ׁש ּגֶ ה ְולֹא ִיְלּבַ ָ  הלֹא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאׁשּ

  רש"י
. מלא ראש הוטל מלא פי הזוג

   המספרים:
. בשבת לרבן בכלי לר' חייב

   אליעזר אף ביד וזהו שיעורו:
בההיא ברייתא יאוהא ת .

בסיפא ולקרחה שהזהירה תורה 
לא תשימו קרחה (דברים יד) 
שתים הוי קרחה מכלל דפי הזוג 

   לאו ב' שערות יהו:
. כרב יהודה תיא מי הכי

   דאמר שתים:
. באחת הוא רבי אליעזר אומר

   חייב ולא בעין מלא פי הזוג:
. שבאחת הוא מקפיד אחת חייב

   שלא יהא ראה כזקן:
. ודרך השים לת אשהשמ

   להקפיד על כך ולהתאות:
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        צד, בצד, בצד, בצד, ב .22
ְנָיא     :ּתַ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ֵמר: אוֹ  ַרּבִ

ן ְרׁשּו רּוּבָ ּפֵ ּה, ְוִציִצין ׁשֶ יַרׁש רּוּבָ ּפֵ    :ִצּפֹוֶרן ׁשֶ
ר,  -ד יָּ ּבַ    מּותָּ

ְכִלי  את - ּבִ יב ַחטָּ    ."ַחּיָ
  

א ִמיֵדי  הִב ּדְ ִמי ִאיּכָ ִחלָּ ר ְלַכּתְ ד מּוּתָ את, ּוַבּיָ יב ַחּטָ    ?!ְכִלי ַחּיָ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ן יְרׁשּו רּוּבָ    :ּפֵ
ד  ּיָ ר, -ּבַ    מּוּתָ

ְכִלי טּור – ּבִ    .ֲאָבל ָאסּור ,ּפָ
ן יְרׁשּו רּוּבָ    :לֹא ּפֵ

ד  ּיָ טּור, ֲאָבל ָאסּור -ּבַ   ,ּפָ
ְכִלי  את.  -ּבִ יב ַחּטָ   ַחּיָ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ן ֶאְלָעָזר.  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ּפֵ  י ַמְעָלה ּוְמַצֲערֹות אֹותֹו.  ְוהּוא ׁשֶ ַלּפֵ   ְרׁשּו ּכְ

   
  
  

  רש"י
. כמין רצועות דקות ציצין

הפורשות מעור האצבע סביב 
   הצפורן:

   . קרובין ליתק:שפירשו רובן
. כיון דבכלי מי איכא מידי כו'

חייב חטאת ביד איכא שבות 
   גזירה אטו כלי:

. לצד הצפורן כלפי מעלה
התחילו לפרוש דקא מצערו ליה 

   :טפי
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        צה, אצה, אצה, אצה, א    ––––צד, ב צד, ב צד, ב צד, ב  .23
   :ְוֵכן ַהּכֹוֶחֶלת, ְוֵכן ַהּפֹוֶקֶסת ,ְוֵכן ַהּגֹוֶדֶלת"

י ֱאִליֶעֶזר יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
בּות ,אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ  ּום ׁשְ   ."ִמׁשּ
  
ּום ַמאי ְמַח  -  "פֹוֶקֶסת"וּ  "ּכֹוֶחֶלת", "ּגֹוֶדֶלת" יָבאִמׁשּ    ?ּיְ
  

י ָאִביןָאַמר  י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
ּום אֹוֶרֶגת,  - "ּגֹוֶדֶלת"   ִמׁשּ
ּום ּכֹוֶתֶבת,  - "ּכֹוֶחֶלת"   ִמׁשּ
ּום טֹוָוה.  - "ּפֹוֶקֶסת"   ִמׁשּ
  

ַנןָאְמרּו  יּה  ַרּבָ הוּ ּדְ ַקּמֵ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ָכךְ  ֶרְך ֲאִריָגה ּבְ   ?!ְוִכי ּדֶ

ָכךְ ְוִכי ּדֶ  ִתיָבה ּבְ    ?!ֶרְך ּכְ
ָכְך?!  ה ּבְ ֶרְך ְטִוּיָ   ְוִכי ּדֶ

  
א ָאַמר  הוּ ֶאלָּ י ַאּבָ   : ַרּבִ

יּה  א ִלי ִמיּנֵ י ֲחִניָנאּדְ ְלִדיִדי ְמָפְרׁשָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ      :ַרּבִ
ּום צֹוַבַעת,  - "ּכֹוֶחֶלת"  צה,א   ִמׁשּ

ּום ּבֹוָנה - "פֹוֶקֶסת"וּ  "ּגֹוֶדֶלת"   .ִמׁשּ
  

ֶר  ָכְך? ְוִכי ּדֶ ְנָין ּבְ   ְך ּבִ
  

   ,ִאין
ְד  ן ְמַנְסָיאָדַרׁש ּכִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ָלע" ֶבן ה' ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ    ,(בראשית ב, כב) 374""ַוּיִ
יְלָעה ּקִ ד: ׁשֶ רּוְך הּוא ְל  ְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ה ֶוֱהִביָאּה ֵאֶצל ָאָדםַהּקָ    ,ַחּוָ

ם קֹוִרין י ַהּיָ ְכַרּכֵ ן ּבִ ּכֵ יָתא' :יָתאְלַקְלִע  ׁשֶ ּנִ    ."'ּבִ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  :ּכֹוֶחֶלת ּופֹוֶקֶסת ,ּגֹוֶדֶלת
טּוָרה,  -ְלַעְצָמּה    ּפְ

ּה  יֶבת.  -ַלֲחֶבְרתָּ   ַחּיֶ
ן ֶאְלָעָזרְוֵכן ָהָיה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ

ֲע  ה לֹא תַּ ָ ֶניָה ִאׁשּ    ,ִביר ְסָרק ַעל ּפָ
ּצֹוַבַעת ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

   
  
  

                                                             
ה ַוְיבִ  374 ָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאׁשּ ָלע ֲאׁשֶ ֶבן ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ  ֶאָה ֶאל ָהָאָדםַוּיִ

  רש"י
. שמוליכה מכחול משום כותבת

סביב העין כאדם המוליך 
   קולמוס סביב האות:

. שמתקת שערה בין טווה
אצבעותיה ופושטתו כשהוא 
כרך ולשון השי עושה מאותו 

  בצק כמין חוט:
. שאיה יכולה לעצמה פטורה

לבות יפה ואין דרך בין אלא 
   אשה לחברתה שרואה ועושה:

י דשבת . מילתא אחריתוכן
   לאיסורא:

. צבע אדום הוא הבא סרק
אודם בקים שקורין טיפויי''ן {

   } :(לפרכוס הפים)
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        צה, אצה, אצה, אצה, א .24
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ן " ץ ְוַהְמַגּבֵ ְגרֹוֶגֶרת.  -ַהחֹוֵלב ְוַהְמַחּבֵ   ּכִ
  

ַבׁש  ץ, ְוָהרֹוֶדה ַחּלֹות ּדְ ד, ְוַהְמַרּבֵ   :ַהְמַכּבֵ
ׁשַ  ַגג ּבְ ת ׁשָ את,  - ּבָ יב ַחטָּ   ַחּיָ

יֹום טֹוב  ִעיםלֹוֶק  - ֵהִזיד ּבְ   ,ה ַאְרּבָ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

בּות -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ּום ׁשְ א ִמׁשּ    ."ֵאינֹו ֶאּלָ
  

ר ּגּוְרָיא ָעא.  ַרב ַנְחָמן ּבַ   ִאיְקַלע ִלְנַהְרּדְ
יּה:  עּו ִמיּנֵ   ּבָ

יב?  -חֹוֵלב  ּום ַמאי ִמיַחּיַ   ִמׁשּ
ּום חֹוֵל  :ָאַמר ְלהוּ    ב. ִמׁשּ

ץ יב - ְמַחּבֵ ּום ַמאי ִמיַחּיַ    ?ִמׁשּ
ץ.  :ָאַמר ְלהוּ  ּום ְמַחּבֵ   ִמׁשּ

ן ּום ַמאי  - ְמַגּבֵ יבִמׁשּ    ?ַחּיָ
ן.  ּום ְמַגּבֵ   ָאַמר ְלהּו: ִמׁשּ

ָך  ַאְגָמא ֲהָוהָאְמרּו ֵליּה: ַרּבְ    !? ָקֵטיל ָקֵני ּבְ
  

א.  י ִמְדָרׁשָ ֵאיל ּבֵ   ֲאָתא ׁשְ
  ָאְמרּו ֵליּה: 

יב –ב חֹוֵל  ּום ְמָפֵרק ַחּיָ    .ִמׁשּ
ץ  ּום ּבֹוֵרר -ְמַחּבֵ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

ן  ּום ּבֹוֶנה -ְמַגּבֵ יב ִמׁשּ   .ַחּיָ
  
  

  רש"י
. המעמיד החלב בקיבה המחבץ

ול'' מחבץ עושה כמין כלי גמי 
וותן הקפוי בתוכו ומי החלב 
שהן סיובי וטפין ולועזין אותן 

כלי יוקיירי''ש: אקייד''ש {
[מצוי רק של קים לייצור גביה 

-בדפוס סוציו, אבל לא בכתסי
   } :היד]

   . את הבית:המכבד
. במים להרביץ את והמרבץ

   האבק שלא יעלה:
. לקמיה מפרש חייב חטאת

טעמא דהרודה חלות דבש חייב 
משום תולש (מחבץ חייב משום 
בורר) ומכבד ומרבץ משום 

   בוה:
. אחד שבת אחד זה ואחד זה

   ואחד יו''ט:
למא כי כיס . דימשום שבות

ליה מתמלאין הגומות שבבית 
   מאליהן והוי בין:
. חותך קים קטיל קי באגמא

מן האגם הוה לא ידע לפרש 
   משה:
. כמו מפרק משאוי מפרק

שפורק אוכל ממקום שתכסה 
בו והוי תולדת דש ואית דאמרי 
תולדה דקוצר ולא היא דלאו 
מחובר הוא אלא פקיד ועקיר 

אה וקאי בעטיי הדד כתבו
בקשיה ולשון מפרק מי לא 

   שייך למימר אלא לשון תולש:
   . אוכל מתוך פסולת:בורר
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        צה, אצה, אצה, אצה, א .25
ד, ַהְמַרּבֵ " ַב ַהְמַכּבֵ   :ׁש ץ, ְוָהרֹוֶדה ַחּלֹות ּדְ

ַגג ּבְ  ת ׁשַ ׁשָ את,  - ּבָ יב ַחטָּ   ַחּיָ
יֹום טֹוב  ִעים - ֵהִזיד ּבְ    ,לֹוֶקה ַאְרּבָ

ְב  י ֱאִליֶעֶזרֵרי ּדִ   .  "ַרּבִ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזרּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ַרּבִ

ְכִתיב ָבׁש"" :ּדִ ַיְעַרת ַהּדְ   , (שמואל א, יד, כז) 375ַוִיְטּבֹל אֹוָתּה ּבְ
ַבׁש?    ְוִכי ָמה ִעְנַין ַיַער ֵאֶצל ּדְ

א לֹוַמר ְלָך: ַמה יַ  ּנּו  - ַערֶאלָּ ׁשַ ַהּתֹוֵלׁש ִמּמֶ את, ּבְ יב ַחּטָ ת ַחּיָ   ּבָ
ַבׁש  ׁשַ  - ַאף ַחּלֹות ּדְ ּנּו ּבְ את.  ָהרֹוֶדה ִמּמֶ יב ַחּטָ ת ַחּיָ   ּבָ

   
  

ְמחֹוָזא.  ַאֵמיָמר ָרא ִזיְלָחא ּבִ   ׁשְ
ַנן    ?ָאַמר: ַטְעָמא ַמאי ֲאמּור ַרּבָ
ּוֵיי ּגּוּמֹות,  יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ   ּדִ

א ּגּוּמֹות.  -ָהָכא    ֵליּכָ
  

ֵחיּה  ּתֹוְסָפָאהָרָבא  ּכַ ָקא ִמְצַטֵער ָרִביָנאלְ ַאׁשְ   ֵמַהְבָלא,  ּדְ
ֵריּה ְוָאְמִרי ָלּה  א ּבְ יׁשָ ִ ֵחיּה לְ  ָרָבאּדְ  ָמר ַקׁשּ ּכַ יַאׁשְ ָקא ִמְצַטֵער ֵמַהְבָלא ַרב ַאׁשִ    ,ּדְ

ַתְנָיא    :ָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא ּדְ
יתֹו ּבְ " ץ ֶאת ּבֵ ת, ׁשַ ָהרֹוֶצה ְלַרּבֵ   ּבָ

ָזִוית זוֹ  ָניו ּבְ ָזִוית זֹו,  ,ֵמִביא ֲעֵריָבה ְמֵלָאה ַמִים ְורֹוֵחץ ּפָ ָזִוית זֹו, ַרְגָליו ּבְ   ָיָדיו ּבְ
ץ ֵמֵאָליו ִית ִמְתַרּבֵ    ?"ְוִנְמָצא ַהּבַ

  
ֲעַתאי.    ָאַמר ֵליּה: ָלאו ַאּדַ

  
ָנא:    ּתָ

ה ֲחָכָמה" ָ ׁשַ  - ִאׁשּ יָתּה ּבְ ֶצת ּבֵ תְמַרּבֶ   ."ּבָ
  

ְס  ְמעֹוןְוָהִאיָדָנא ּדִ י ׁשִ ַרּבִ    -  ִביָרא ָלן ּכְ
ה.   ִחלָּ ֵרי ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ   ׁשָ

   
  
  

                                                             
ְטּבֹל אֹוָתּה בְּ  375 ָידֹו ַוּיִ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ַלח ֶאת ְקֵצה ַהּמַ ׁשְ יַע ָאִביו ֶאת ָהָעם ַוּיִ ּבִ ַהׁשְ ַמע ּבְ יו ְויֹוָנָתן לֹא ׁשָ ב ָידֹו ֶאל ּפִ ׁשֶ ָבׁש ַוּיָ אְֹרָנה ֵעיָניוַיְעַרת ַהּדְ  ַותָּ

  רש"י
. לרבץ הבית ורצפת זילחא

   אבים היתה בכל העיר:
. שהיה אבק עולה מהבלא

   ומרבה הבל:
. לא הייתי זכור לאו אדעתאי

   ורבותי פירשו לא סבירא לי:
. אשת ת''ח או בת אשה חכמה

   :ת''ח ששמעה מאביה
. רוחצת קיתויות מרבצת ביתה

   בזוית זו וכוסות בזוית זו:
. דדבר שאין כרבי שמעון

מתכוין מותר והמרבץ איו 
מתכוין להדביק עפר בגומא 
ולהשוות הבית אלא שלא יעלה 

  אבק:
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ָנה             ִמׁשְ

יב –ָעִציץ ָנקּוב ֵמ ַהּתֹוֵלׁש     ,ַחּיָ
ֵאינֹו ָנקּוב  טּור –ְוׁשֶ    ,ּפָ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ ֶזה ּוָבֶזה ַרּבִ   .  ּפֹוֵטר ּבָ
   

ָמָרא             ּגְ

יֵ ָרֵמי ֵליּה    , ָרָבאלְ  יַאּבַ
ר ַרב ְוָאְמִרי ָלּה  יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרבלְ  ַרּבִ

ַנן    :ּתְ
ְמעֹון" י ׁשִ ֶזה ּוָבֶזה ַרּבִ   . "ּפֹוֵטר ּבָ

ְמעֹון : ַאְלָמא י ׁשִ י ֵליּה.  -ָנקּוב ְלַרּבִ ּוֵ ֵאינֹו ָנקּוב ְמׁשַ ׁשֶ   ּכְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵאינ ין ָנקּוב ְלׁשֶ     ,ֹו ָנקּובֵאין ּבֵ

ְלַבד  צה,ב יר ְזָרִעים ּבִ א ְלַהְכׁשִ   ! "ֶאּלָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י  י ֵליּה,  -ְלָכל ִמילֵּ ּוֵ ָתלּוׁש ְמׁשַ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ   ַרּבִ

אֵני ְלִעְנַין טּוְמָאה,  ָתה ָטֳהָרה ֵאֶצל ְזָרִעים, ּדְ ְוׁשָ   ַהּתֹוָרה ִריּבְ
ֱאַמר ּנֶ ר יִ  :ׁשֶ ל ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאׁשֶ ֵרַע""ַעל כָּ    .(ויקרא יא, לז) 376ּזָ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י ֵזיָראֵמ  ַההּוא ָסָבאּבְ   : ַרּבִ
ֶנֶגד ֶנֶקב  ְמעֹוןַמה  -ׁשֹוֶרׁש ּכְ י ׁשִ    ?ָאַמר ַרּבִ

  
יק ּתִ    .ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיִדי ,ִאיׁשְ

  
ָיֵתיב ְוָקָאַמר:  ֵחיּה ּדְ ּכַ   ִזיְמָנא ֲחָדא ַאׁשְ

י ׁשִ  ְכֵדי ָטֳהָרתֹו. ּומֹוֶדה ַרּבִ ב ּבִ ִאם ִניּקַ   ְמעֹון ׁשֶ
א  ּתָ ֶנֶגד ֶנֶקב'ָאַמר ֵליּה: ָהׁשְ ְך, ְולֹא ָאַמְרּתָ ִלי ְולֹא ִמיִדי,  'ׁשֹוֶרׁש ּכְ ַעאי ִמיּנָ   ּבְ
ְכֵדי ָטֳהָרתֹו  ב ּבִ ֲעָיא –ִניּקַ    ?!ִמיּבָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י ֵזיָראּדְ ְוִאי ִאיְתַמר ְלָהא     ,ַרּבִ
ִאיְתַמרָהִכי הּוא     :ּדְ

ה ֵמְרִביִעית.   ב ְלַמּטָ ִאם ִניּקַ ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ   ּומֹוֶדה ַרּבִ
  
  
  
  

                                                             
ל ֶזַר  376 ְבָלָתם ַעל ּכָ ֵרַע ָטהֹור הּואְוִכי ִיּפֹל ִמּנִ ר ִיּזָ  ע ֵזרּוַע ֲאׁשֶ

  רש"י
  מתי' 

. דהוי התולש מעציץ קוב חייב
כמחובר דיוק מן הקרקע ע''י 
הקב שמריח לחלוחית הקרקע 

  ילו הקב בדופו:ואפ
. הזרועים אלא להכשיר זרעים

בתוכו עציץ קוב איו מקבל 
הכשר לטומאה ושאיו קוב 
מקבל הכשר דתלוש הוא והא 
רבי שמעון קאמר ליה וה''ג ר''ש 
אומר אין בין קוב כו' דאילו 
לרבן איכא טובא דהא מיחייבי 
אקוב משום שבת ופטרי 

   אשאיו קוב:
ות . לשבת ולקלכל מילי

במשיכה ולא בכסף ולפרוזבול 
   שאיו כתב אלא על הקרקע:

. כדרך שאדם מוציא אשר יזרע
לזריעה למעוטי מחובר כל דהו 
להכי אהי זריעות יתירי דקרא 
ומיהו שאיו קוב תלוש גמור 

   הוא:
. מי מה לי אמר רבי שמעון

מודה דהא במחובר הוא האי 
שורש ואי תלשו לי' בשבת 

   מיחייב:
  . פעם אחרת:זימין

. העציץ בכדי טהרתו שאם יקב
ושאם טמא טהר בשבירה זו 
והייו כמוציא זית דתן במסכת 
כלים (פ''ג מ''א) כלי חרס העשוי 
לאוכלין שיעורו כזיתים ומודה 
ר' שמעון בהא דחשיב מחובר 
כל הזרעים שבתוכו דתו לא הוי 

   כלי:
. יקב בכדי טהרתו מיבעיא

ך דלאו דהוה לן לספוקי ביה בה
כגד הקב ואת פשטת להו 

   דכולהו מחובר יהו:
. דמודה אי אתמר לדרבי זירא

   ר''ש בשום קב:
. שאם יקב הכי הוא דאיתמר

למטה מרביעית שאיו מחזיק 
רביעית מן הקב ולמטה דבציר 

  מהכי לאו כלי הוא: 



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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  : ָרָבאָאַמר 

  ְכִלי ֶחֶרס: ּבִ ָחֵמׁש ִמּדֹות 
  

ֶקה מֹוִציא ַמׁשְ ב ּכְ יְסְטָרא,  - ִניּקַ א ּגִ ַטּמֵ   ָטהֹור ִמלְּ
את.  ׁש ּבֹו ֵמי ַחּטָ ִלי הּוא ְלַקּדֵ   ַוֲעַדִיין ּכְ

  

ֶקהִניּקַ  כֹוֵנס ַמׁשְ את,  - ב ּכְ ׁש ּבֹו ֵמי ַחּטָ ַקּדֵ   ָטהֹור ִמלְּ
יר ּבֹו ְזָרִעים.  ִלי הּוא ְלַהְכׁשִ   ַוֲעַדִיין ּכְ

  

ׁשֹוֶרׁש ָקָטן  ב ּכְ יר ּבֹו ְזָרִעים,  -ִניּקַ ַהְכׁשִ   ָטהֹור ִמלְּ
ל ּבֹו ֵזיִתים.  ִלי הּוא ְלַקּבֵ   ַוֲעַדִיין ּכְ

  

מֹוִציא ֵזיִתים  ב ּכְ ל ּבֹו ֵזיִתים,  - ִניּקַ ַקּבֵ   ָטהֹור ִמלְּ
ל ּבֹו ִריּמֹוִניםוַ  ִלי הּוא ְלַקּבֵ   .ֲעַדִיין ּכְ

  

מֹוִציא ִריּמֹוִנים  ב ּכְ לּום.  -ִניּקַ   ָטהֹור ִמּכְ
ִתיל ף ָצִמיד ּפָ ְפַחת רּוּבֹו.  - ְוִאם הּוּקַ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  

  : ַרב ַאִסיָאַמר 
י ַמְעּתִ ִלי ֶחֶרס  :ׁשָ מוֹ  - ּכְ יעּורֹו ּכְ   ִציא ִריּמֹון. ׁשִ

  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ִתיל.  ף ָצִמיד ּפָ מּוּקָ א ּבְ ַמְעּתָ ֶאלָּ א לֹא ׁשָ ּמָ   ׁשֶ

  

   :ָאַמרּדְ ְוָהא ָרָבא הּוא 
ִתיל  ף ָצִמיד ּפָ ְפַחת רּוּבֹו!  - מּוּקָ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  

ָיא      :ָלא ַקׁשְ
ַרְבְרֵבי,  -ָהא   צו,א   ּבְ

זּוְטֵרי –ְוָהא     .ּבְ
  

  

   :ַרב ַאִסיָאַמר 
יעּורֹו "ׁשֹוִנין:  ִלי ֶחֶרס ׁשִ ֶקה -ּכְ ּכֹוֵנס ַמׁשְ   . "ּבְ

ֶקה' :ְולֹא ָאְמרוּ  ְלַבד 'מֹוִציא ַמׁשְ יְסְטָרא ּבִ א ְלִעְנַין ּגִ   . "ֶאלָּ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ֵריּה ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןּדְ ָמר זּוְטָרא ּבְ
יְסְטָרא ְלִגיְסְטָרא :ֵאין אֹוְמִריםׁשֶ ְלִפי    .""ָהֵבא ּגִ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ַמַעְרָבא,  ֵרי ֲאמֹוָרֵאי ּבְ ּה ּתְ ִליִגי ּבָ   ּפְ
י ָאִבין ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ אוְ  ,ַרּבִ ר ַזְבּדָ י יֹוֵסי ּבַ   . ַרּבִ

מֹוִציא ִרּמֹון,  :ַחד ָאַמר   ּכְ
ׁשֹוֶרׁש ָקָטן.    ְוַחד ָאַמר: ּכְ

ְמִעיט :ְוִסיָמֵניְך  ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ   .ֶאָחד ַהּמַ
  

  

ֲהָנאר ָאַמ  ר ּכָ ָנא ּבַ ֵמיּה  ַרב ִחיּנָ ְ י ֱאִליֶעֶזרּדְ ִמׁשּ   : ַרּבִ
ִלי ֶחֶרס יעּורוֹ  - ּכְ מֹוִציא ֵזיִתים.  ׁשִ   ּכְ

  
ֵריּה וּ  א ּבְ יׁשָ הּדְ ָמר ְקׁשִ ֵמיּה  ַרּבָ ְ ּה ִמׁשּ ים ּבָ י ֱאִליֶעֶזרּדְ ְמַסּיֵ   : ַרּבִ

ְכֵלי גְּ  ַוֲהֵרי ֵהן ִלין טּוְמָאה :י ֲאָדָמהָלִלים ּוְכֵלי ֲאָבִנים ּוְכלֵ ּכִ ֵאין ְמַקּבְ    ,ׁשֶ
ְבֵרי סֹוְפִרים.  ְבֵרי תֹוָרה ְולֹא ִמּדִ   לֹא ִמּדִ

ִתיל ְפַחת רּוּבֹו.   -  ּוְלִעְנַין ָצִמיד ּפָ ּיִ         ַעד ׁשֶ

הדרן עלך המצניעהדרן עלך המצניעהדרן עלך המצניעהדרן עלך המצניע

  רש"י
   גרסי': חמש מדות

   . קב דק מאד שמשקה יוצא בו:כמוציא משקה
. כלומר אם כלי שלם הוא ר מלטמא גיסטראטהו

איו טהר בכך אבל אם היה שבר כלי והיה ראוי 
להשתמש בו דמקבל טומאה מששבר כדתן הן 
וקרקרותיהן ודופותיהן יושבין שלא מסומכין כו' 
באלו טרפות (חולין דף ד:) ויקב שוב כמוציא 

   משקה איו טמא עוד משום תורת גיסטרא:
לי ולקמיה מפרש טעמא דאין שבר . שבר כגיסטרא

כלי חשוב להציעו משיקב ולומר הבא גיסטרא 
אחר ויח תחתיו לקבל טיף טיף הוטף מזה אבל 
אם היה כלי שלם ויקב מעט אין מאבדין אותו 

   אלא אומר הבא גיסטרא אחר ויח תחתיו:
. כלומר אם כלי ועדיין כלי הוא לקדש בו מי חטאת

א משקה עדיין כל תורת כלי שלם היה ויקב כמוצי
עליו ואפי' לקדש בו מי חטאת באפר פרה דבעין 
כלי ראוי דכתיב (במדבר יט) מים חיים אל כלי 

   וכ''ש שמקבל טומאה:
. שאם מושיבו על המים כס יקב ככוס משקה

   בתוכו דהייו קב רחב קצת:
. טהור לאו דוקא אלא טהור מלקדש בו מי חטאת

ות דף ב.) כלומר בטל לו כמו טהר יומא (ברכ
   מתורת כלי לעין מי חטאת:

. הזרועים ועדיין כלי הוא לעין הכשר זרעים
בתוכו דכתלושין יהו ואפילו לרבן שאין קב זה 

   ראוי להריח לחלוחית הקרקע:
   . הוי טפי מבכוס משקה:יקב כשורש קטן

   . לרבן דהוי עציץ קוב:טהור מלהכשיר זרעים
. שהוא שיעור וא לקבל בו זיתיםועדיין כלי ה

לטומאה בכל כלי חרס העשוי לאוכלין סתם כל 
   זמן שלא יחדו לרימוים ומקבל עדיין טומאה:

. כלומר מלקבל עוד טומאה טהור מלקבל בו זיתים
משום תורת סתם כלי חרס שהרי שיעורן כזיתים 

   ואם היתה עליו טומאה טהר ממה:
. שאם יחדו שוב םועדיין כלי הוא לקבל בו רימוי

לרימוים מקבל טומאה מכאן ולהבא או אם היה 
   מיוחד לרימוים מתחילה לא טהר:

. משום כלי אלא א''כ מציעו טהור מכלום
   לגיסטרא יטמא בתורת גיסטרא:

. והוא באהל המת אין ואם היה מוקף צמיד פתיל
טומאה כסת בו דרך קב ומצי על כל מה 

   שבתוכו:
דכל כלי פתוח כתיב (שם) דרך  .עד שיפחת רובו

   פתח כסת לו טומאה ולא דרך קביו:
. שאם יקב כמוצא רימון אלא במוקף צמיד פתיל

   איו מציל:
   . ברובו:ברברבי

   . כמוציא רמון בטל ליה מכלי:זוטרי
   . התאים שוין ברייתא:שוין

. דשיעור הראשון האמור בו לבטלו כלי חרס
   במקצת משום כלי:

. הוא דמבטל ליה מיהא מתורת מי משקה ככוס
חטאת ולא אמרו קב מוציא משקה חשוב קב 
לכלים אלא לגיסטרא דהתם ודאי אי קבה הכי 

   כמוציא משקה משדא שדי ליה:
. אחרת לגיסטרא זו שאין אומרים הבא גיסטרא

להיח תחתיה לקבל הטיפין אבל כלי שלם חסין 
קב פורתא לא שדו ליה ומ יחין עליו ומשום

   גיסטרא תחתיו:
   . בהכשר זרעים:פליגי בה

   . דלא תיטעי למימר חד אמר כמוציא זית:וסימן
. אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין כו'

ברייתא היא (מחות קי.) והיא לך לסימן שאחד מן 
האמוראים ריבה לשער בגדול שבשלשתן ואחד 
ממעט לשער בקטן שבשלשתן ולא בביוי כוס 

מוציא משקה ליכא למיטעי בהן לעין משקה ו
   זרעים:

   . ליטהר מטומאה:שיעורו כמוציא זיתים
. משיקב כמוציא זית ואפילו הרי הוא ככלי גללים

יחדום לרמוים והא דתן כלי בעלי בתים שיעורן 
כרמוים גבי כלי עץ תין לה במסכת כלים (פ'יז 

  מ''א): 
  
  


