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    """"ַהּזֹוֵרקַהּזֹוֵרקַהּזֹוֵרקַהּזֹוֵרק""""    ––––    י"אי"אי"אי"אפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב- - - - ו, או, או, או, אצצצצ .1

ָנה          ִמׁשְ

   :ַהּזֹוֵרק
ים ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ֵמְרׁשּות ַהּיָ

ִחיד  ים ִלְרׁשּות ַהּיָ יב.  -ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ   ַחּיָ
ִחיד  ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ ֶאְמַצעוּ ֵמְרׁשּות ַהּיָ ים ּבָ    :ְרׁשּות ָהַרּבִ

י ֲעִקיָבא יב – ַרּבִ    .ְמַחּיֵ
  ּפֹוְטִרין.  - ֲחָכִמיםוַ 
  יַצד? ּכֵ 

ים,  ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶנֶגד זֹו ּבִ י ְגזּוְזְטָראֹות זֹו ּכְ תֵּ   ׁשְ
יט ְוַהּזֹוֵרק ִמּזֹו ָלזֹו  טּור –ַהּמֹוׁשִ   .ּפָ

ְדיֹוָטא ַאַחת,  יֶהן ּבִ תֵּ   ָהיּו ׁשְ
יט  יב,  -ַהּמֹוׁשִ   ַחּיָ

טּור,  - ְוַהּזֹוֵרק    ּפָ
ים:  ִוּיִ ְך ָהְיָתה ֲעבֹוַדת ַהּלְ ּכָ   ׁשֶ

י ֲע  תֵּ ים ִמּזֹו ָלזֹו, ֲאָבל לֹא זֹוְרִקיןׁשְ ָרׁשִ יִטין ַהּקְ ים, מֹוׁשִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   .  ָגלֹות זֹו ַאַחר זֹו ּבִ
  

ָמָרא   צו,ב    ּגְ

ִדי ְזִריָקה הֹוָצָאה ִהיא,  - ִמּכְ   ּתֹוָלָדה ּדְ
ִתיָבא?  - הֹוָצָאה ּגּוָפּה    ֵהיָכא ּכְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ָאַמר ְקָרא: ֲחֶנה"ַצו מֹ"ַויְ  ּדְ ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ   , (שמות לו, ו) 376ׁשֶ
המֹ   ֵהיָכן ֲהָוה ָיֵתיב?  ,ׁשֶ

ה,  ַמֲחֵנה ְלִוּיָ   ּבְ
ה  ים ֲהַואי,  -ּוַמֲחֵנה ְלִוּיָ   ְרׁשּות ָהַרּבִ

יְדכּו ִלְרׁשּות ָהַר  ִחיד ּדִ יקּו ְוֵתיתּו ֵמְרׁשּות ַהּיָ ּפֵ ָרֵאל: ָלא ּתַ ים. ְוָקָאַמר ְלהּו ְלִיׂשְ   ּבִ
  

ת ָקֵאי?  ּבָ ְבׁשַ אי ּדִ   ּוִמּמַ
חֹול ָקֵאי,  יְלָמא ּבְ   ּדִ

ִליָמא ָלּה ְמָלאָכהּוִמׁשּ  ׁשְ    ,ּום ּדִ
ִדְכִתיב:  ם"ּכְ ָלאָכה ָהְיָתה ַדּיָ    !(שמות לו, ז) 377"ְוַהּמְ

  
ּפּוִרים,  ַמר 'ַהֲעָבָרה' 'ַהֲעָבָרה' ִמיֹום ַהּכִ   ּגָ

ִתיב ָהָכא:  ֲעִבירּו קֹולּכְ ֲחֶנה" "ַוּיַ ּמַ   ,(שמות לו, ו) ּבַ
רּוָעה"ּוְכִתיב ָהָתם:     ,(ויקרא כה, ט) 378"ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

ן ַהלָּ ּיֹום ָאסּור,  - ַמה לְּ   ּבְ
אן  ּיֹום ָאסּור.  - ַאף ּכָ   ּבְ

  
  

ַחן  ּכַ   הֹוָצָאה,  -ַאׁשְ
  ְמָנַלן?  -ַהְכָנָסה 

  
  ְסָבָרא ִהיא, 

ִדי ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות הוּ  י ַעּיּוֵלי. ִמּכְ י ַאּפּוֵקי, ּוַמה לִּ   א, ַמה לִּ
  ּתֹוָלָדה. –ָאב, ַהְכָנָסה  –ִמיהּו: הֹוָצָאה 

                                                             
כָּ  376 ה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ַוּיִ ָ ֲחֶנה ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאׁשּ ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ  ֵלא ָהָעם ֵמָהִביאַוְיַצו מֹׁשֶ
ָלאָכה ַלֲעׂשֹות אָֹתּה ְוהֹוֵתר 377 ם ְלָכל ַהּמְ ָלאָכה ָהְיָתה ַדּיָ   ְוַהּמְ
ָכל ַאְרְצֶכםְוַהֲעבַ  378 ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ִרים תַּ ּפֻ יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ּבְ ִבִעי ּבֶ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ רּוָעה ּבַ  ְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

  רש"י
  

  רש"י
  מתי' 

. הזורק רבי עקיבא מחייב
   טעמא מפרש בגמרא:

. רבן כיצד שתי גזוזטראות כו'
   קאמרי להו:

. זיזין היוצאין מן גזוזטראות
הכותל ומיחין עליהן סרים 

   להלך:
. בשי צידי רה''ר והן זו כגד זו

   רה''י שגבוהות י' ורחבות ד':
. שלא מציו זריקה ורפט

והושטה במלאכת המשכן 
מרה''י לרשות היחיד ורחב 
רה''ר מפסיק בייהן שלא היתה 
עבודת הלוים כך להושיט 
קרשים מעגלה לעגלה שבצדה 
אלא לעגלה שלפיה 
(ושלאחריה) שארבע עגלות היו 
לבי מררי שהיו ושאין קרשי 
המשכן והן הולכין שתים כאחד 

גמ' זו בצד זו כדאמרין ב
וכשהיו פורקין את המשכן 
לטעון על העגלות היו מעמידין 
העגלות כדרך הליכתן שתים זו 
אצל זו סמוך למשכן ושתים זו 
אצל זו לפיהם דרך הליכתן 
לאורך רה''ר שהיו רוצים להלך 
אחר עמוד הען ההולך לפיהם 
ופורקי המשכן היו מושיטין 
הקרשים לאותן שעל שתי 

והן העגלות הסמוכות למשכן 
מושיטין לאותן שלפיהם אבל 
מעגלה לעגלה שבצדה לא היו 
צריכין להושיט שהרי שתיהן 

   סמוכות לפורקי המשכן:
. היו שתיהן בדיוטא אחת

כלומר בעלייה אחת באורך 
רה''ר על פי הבית ויש הפסק 

   רה''ר בייהם:
. הואיל ולמעלה מי' הזורק פטור

ולא מציו זריקה מרה''י לרה''י 
ר במשכן לא באורך דרך רה''

   ולא ברוחב:
. שמציו הושטה והמושיט חייב

כיוצא בה למעלה מי' במשכן 
מרה''י לרה''י וקצת אורך רשות 

   הרבים מפסיק בייהם:
. שכך היתה עבודת הלוים

ומפרש ואזיל כיצד מציו כזו 
בעבודתן. שבשתי עגלות זו אחר 
זו ברשות הרבים פורקי משכן 

ות מושיטין לאותן שעל העגל
שאצלן והן מושיטין לאלו 
שלפיהם אבל לא זורקין שאין 
אותן קרשים זרקות מפי 

  כובדן:
  

  גמ' 
. מכדי זריקה תולדה דהוצאה

על כרחיך תולדה היא דלא 
מית באבות מלאכות ותולדה 
דהוצאה היא שאין לך לתתה 
תולדת אב אחר דמעין הוצאה 

   היא האמורה באבות מלאכות:
. שהיו מחה לויה ר''ה היא

   הכל מצויין אצל משה רביו:
   . מאהליכם:מרה''י דידכו

. שהיה דשלימא ליה עבידתיה
   הדבה כדי להשלים:

. להיות הכסה סברא היא
תולדת הוצאה שהיא מעין לה 
כשאר תולדות שהיא מעין 

   מלאכות:
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יב,  יב, ְוַאָהא ִמיַחּיַ ִדי ַאָהא ִמיַחּיַ   ּוִמּכְ

אי ָקֵרי ָלּה ַהאי "ָאב"    ,ַאּמַ
אי ָקֵרי ָלּה ַהאי "ּתֹוָלָדה"?    ְוַאּמַ

  
ּה:    ָנְפָקא ִמיּנָ

ִאי ָעֵביד  ּתֵ ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדיׁשְ    ,י ָאבֹות ּבַ
י ּת  ּתֵ ֲה ִאי ַנִמי, ׁשְ י.  -  ֵדי ֲהָדֵדיֹוָלדֹות ּבַ ְרּתֵ יב ּתַ   ִמיַחּיַ

יֵדיּה  א ֲחָדא.  -ְוִאי ָעֵביד ָאב ְותֹוָלָדה ּדִ יב ֶאלָּ   לֹא ִמיַחּיַ
  

ְמקֹום ָאב,  יב ַאּתֹוָלָדה ּבִ ְמַחּיֵ י ֱאִליֶעֶזר ּדִ   ּוְלַרּבִ
אי ָקרּו ָלּה "ָא  אי ָקרּו ָלּה "ּתֹוָלָדה"?  ,ב"ַאּמַ   ְוַאּמַ

  
יָבא  ן ֲחׁשִ ּכָ ׁשְ ּמִ ֲהַואי ּבַ   ָקֵרי ָלּה "ָאב",  -ַהְך ּדַ

יָבא  ן ֲחׁשִ ּכָ ׁשְ ּמִ לֹא ֲהָואי ּבַ   לֹא ָקֵרי ָלּה "ָאב".  -ַהְך ּדְ
  

  ִאי ַנִמי, 
ְכִתיָבא    ָקֵרי "ָאב",  -ַהְך ּדִ

ִתיָבא  לֹא ּכְ   ה".  ָקֵרי "ּתֹוָלָד  - ְוַהאי ּדְ
   

  
  

  רש"י
מכדי אהאי מיחייב ואהאי 

. כדתן (לעיל פ''א ב.) מיחייב
  דו לפים:פשט העי י

. דכל אבות פקא מיה
   מלאכות:

. דלא דמיין ושתי שתי אבות
   תולדות דשתי אבות:

. במסכת כריתות ולר''א כו'
  בפרק אמרו לו:
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        ו, בו, בו, בו, בצצצצ .2
ְתַנן    :ְוָהא ּדִ

כֹוֶתל, " ע ַאּמֹות ּבְ   ַהּזֹוֵרק ַאְרּבַ
ָרה ְטָפִחים  ֲאִויר -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק ּבַ   ,ּכְ

ָרה ְטָפִחים  ה ֵמֲעׂשָ ָאֶרץ,  -ְלַמטָּ זֹוֵרק ּבָ   ּכְ
ע ַאּמֹות  ָאֶרץ ַאְרּבַ יב –ְוַהּזֹוֵרק ּבָ   . (שבת ק.) "ַחּיָ

  

ע  יםָזַרק ַאְרּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ יב?  - ַאּמֹות ּבִ ִמיַחּיַ   ְמָנַלן ּדְ
  

י יָֹאַמר  הַרּבִ ּיָ   : אׁשִ
ן אֹוְרֵגי ְיִריעֹות ּכֵ    .זֹוְרִקין ַמֲחֵטיֶהן ֶזה ָלֶזה ,ׁשֶ

  
ה ְלהּו?    אֹוְרִגין, ְמָחִטין ָלּמָ

  
ן ּתֹוְפֵרי ְיִריעֹות זֹוְרִקין ַמֲחֵטיֶהן ֶזה ָלֶזה.   ּכֵ א: ׁשֶ   ֶאלָּ

  
י ֲהָדֵדי ֲהוּו ָיְתִבי?ְוִדי ּבֵ   ְלָמא ּגַ

  
ְמָחִטין.    ָמטּו ֲהָדֵדי ּבִ

  
ע ֲהוּו ָיְתִבי?  תֹוְך ַאְרּבַ יְלָמא ּבְ   ּדִ

  
א אָאַמר  ,ֶאלָּ   : ַרב ִחְסּדָ

ְיִריָעה ן אֹוְרֵגי ְיִריעֹות זֹוְרִקין ּבּוְכָיאר ּבַ ּכֵ   .ׁשֶ
  

ָידֹו!    ַוֲהלֹא אֹוְגדֹו ּבְ
  

ְתָרא.  ִניְסָכא ּבַ   ּבְ
  

טּור ָקָאְזָלא!  ְמקֹום ּפְ   ְוָהא ּבִ
  

ן אֹוְרֵגי ְיִריעֹות זֹוְרִקין ּבּוְכָיאר ְלׁשֹוֲאֵליֶהן.  כֵּ א, ׁשֶ   ֶאלָּ
  

י ֲהָדֵדי ֲהוּו ָיְתִבי?  :ְוִדיְלָמא ּבֵ   ּגַ
  

ֵחֶפת    .ָמטּו ֲהָדֵדי ּבְ
  

ְלְחֵפי? ְלחּוֵפי ֲהוּו ְמׁשַ   ְוִדיְלָמא ׁשַ
  

  ְותּו, 
ִאיִלי ֵמֲהָדֵד     !י?ִמי ׁשְ

   :ְוָהַתְנָיא
ה עֹ" לּוָדא:" ר ֵהּמָ ַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ים"ִאיׁש ִאיׁש ִמּמְ   ,(שמות לו, ד) 379ׂשִ
ַלאְכּתוֹ " ה - "ִמּמְ    ,הּוא עֹוׂשֶ

ֶלאֶכת ֲחֵבירוֹ  ה ִמּמְ   ! "ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ
  

   ,ְותוּ 
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ יב - ַמֲעִביר ַאְרּבַ ִמַחּיַ   ?ְמָנַלן ּדְ

  
א ים ֶאלָּ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ל ַאְרּבַ ִמיִרי ָלּה  -: ּכָ ָמָרא ּגְ    .ּגְ

                                                             
ים 379 ה עֹׂשִ ר ֵהּמָ ַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ִאיׁש ִאיׁש ִמּמְ ים ֵאת ּכָ ל ַהֲחָכִמים ָהעֹׂשִ בֹאּו ּכָ  ַוּיָ

  רש"י
   . בפירקין:והא דתן

. כדמוקי לה בדבילה בכותל
   שמיה ודבקת:

. ופטור דלא ח כזורק באויר
ברשות הרבים דאין רה''ר 

מי לא למעלה מעשרה וברה''י 
ח שאיו מקום מסוים שיהא 
רחבו ד' שהרי לא ח בראש 

   הכותל אלא בפיו:
. דאויר רה''ר הוא כזורק בארץ

וחייב וכיון דאויר רה''ר הוא 
וח בכל דהו מיחייב ורשותא 
לפשיה לא הוי לא כרמלית ולא 
מקום פטור הואיל ובפיו ח 
ולא ח בראשו שיהא מקום 

   מסוים:
   עשה רוקם:. מתופרי יריעות

. בתוך אמה אחת ואין גבי הדדי
   צריכין לזרוק אלא להושיט:

. מטו אהדדי במחטין
כשמותחין את החוט מכין זה 

   את זה במחט:
. כלי שקה של ערב תון בוכיאר

בו שזורקין בין שי דופי 
   היריעה:

. חוט של ערב והלא אגדו בידו
הוא אוחז והקה כרך בחוט 

   ואיו שמט ממו:
בחוט האחרון יסכא בתראב .

של קה שהקה שמט מהחוט 
   והבוכיאר ופל:

. זריקה אחרוה של חוט יסכא
   לשון המיסך:

. בין והא במקום פטור אזלא
דופי היריעה ואין זה רשות 
הרבים אלא מקום פטור דאין 

   רחב ד':
. אורגי יריעה אחרת לשואליהן

ויש לו לזה שים: ה''ג ודילמא 
   ן הוו יתבין:שואליהן גביה

. אי גבייהו מטו אהדדי בחפת
הוו יתבי מגיעין ידו של זה בשל 
זה בשפת היריעה כשמותחין 

   חוט הערב:
. כמו חפת חלוקו (יומא ד' בחפת
   עז:):

. לעולם שלחופי הוו משלחפי
גבי הדדי הוו יתבי אלא שאין 
מכווים אלא זה משך לפים 

   וזה לאחור:
. ואין עושה ממלאכת חבירו

כולם מוכים בכלי אומותם ש
  ולא הוצרכו לישאול:
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        צו, בצו, בצו, בצו, ב .3
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ׁש  ים ֲהָוה - לו)-(במדבר טו, לג 380ְמקֹוׁשֵ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ    .ַמֲעִביר ַאְרּבַ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
   .ֲהָוה "ּתֹוֵלׁש "
  

י ַיֲעקֹ ַרב ַא  ַרּבִ   ָאַמר:  בָחא ּבְ
ר ֲהָוה   .ְמַעּמֵ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
  ְלִכְדַרב.

  
  : ַרבָאַמר ּדְ 

י  ת ְסָתִרים ּבֵ יאָמָצאִתי ְמִגלַּ י ִחּיָ    ,ַרּבִ
   :ּה יְוָכתּוב ּבֵ 

ן ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ִאיִסי ּבֶ
ִעים ָחֵסר ַאַחת -ֲאבֹות ְמָלאכֹות  א ַאַחתְוֵאינֹו ַחיָּ  ,381ַאְרּבָ   . "יב ֶאּלָ

  
   !ְותּו לֹא? -  "ַאַחת"

   :ְוָהְתַנן
ִעים ָחֵסר ַאַחת -ֲאבֹות ְמָלאכֹות "   , "ַאְרּבָ

ּה:    ְוָהֵויַנן ּבָ
ה ִלי?    ִמְנָייָנא ָלּמָ

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ֶהְעֵלם ֶאָחד  ם ּבְ ָאן ּכּולָּ ִאם ֲעׂשָ ל ַאַחת ְוַאַחת - ׁשֶ יב ַעל ּכָ    !ַחּיָ
  

יב ַעל ַאַחת :אֵאיָמ    . ֵמֶהם ֵאינֹו ַחּיָ
  

יָטא ֵליּה  - ַרב ְיהּוָדה ׁשִ יבּדְ ּפְ ֲעִביר ַחּיָ    .ַהּמַ
יָטא ֵליּה  -ּוַמְתִניָתא  ׁשִ יבתּדְ  :ּפְ    .ֹוֵלׁש ַחּיָ

ר ַיֲעקב יָטא ֵליּה  -  ְוַרב ַאָחא ּבַ ׁשִ יב. ּדִ ּפְ ר ַחּיָ   ְמַעּמֵ
ָקא,  - ָמר ָסַבר    ָהא ִמיַהת ָלא ְמַסּפְ

ָקא.   -ר ָסַבר ּוָמ    ָהא ִמיַהת ָלא ְמַסּפְ
   

  

                                                             

ְהיוּ  לבלבלבלב 380 ת ַוּיִ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ׁש ֵעִצים ּבְ ְמְצאּו ִאיׁש ְמקֹׁשֵ ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ל ָהֵעָדה לגלגלגלג. ְבֵני ִיׂשְ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּכָ ׁש ֵעִצים ֶאל מֹׁשֶ ְקִריבּו אֹתֹו ַהּמְֹצִאים אֹתֹו ְמקֹׁשֵ . ַוּיַ
ה ל לדלדלדלד ָעׂשֶ י לֹא פַֹרׁש ַמה ּיֵ ָמר ּכִ ׁשְ ּמִ יחּו אֹתֹו ּבַ ּנִ ֲחֶנה ה'ַוּיֹאֶמר  להלהלהלה. וֹ ַוּיַ ל ָהֵעָדה ִמחּוץ ַלּמַ ה מֹות יּוַמת ָהִאיׁש ָרגֹום אֹתֹו ָבֲאָבִנים ּכָ ל  לולולולו. ֶאל מֹׁשֶ ַוּיִֹציאּו אֹתֹו ּכָ

ה  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ מֹת ּכַ ֲאָבִנים ַוּיָ מּו אֹתֹו ּבָ ְרּגְ ֲחֶנה ַוּיִ ה ה'ָהֵעָדה ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ   ֶאת מֹׁשֶ
ָאן ּכוּ  381 ָאן ּכוּ (ְוִאם ֲעׂשָ ָאן ּכוּ (ְוִאם ֲעׂשָ ָאן ּכוּ (ְוִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ַאַחת)(ְוִאם ֲעׂשָ ם ּבְ ֶהְעֵלם ַאַחת)ּלָ ם ּבְ ֶהְעֵלם ַאַחת)ּלָ ם ּבְ ֶהְעֵלם ַאַחת)ּלָ ם ּבְ   מהרש"ל, מסורת הש"ס, ועוד לא גורסים מילים אלו. ּלָ

  רש"י
. לא תלשן מעביר ד' אמות הוה

ולא עימרן אלא העבירן ד' 
   אמות לכך הרג:

. תלושין ומפוזרין היו מעמר
ועמרן כדאמרן (לעיל ד' עג:) 
האי מאן דכיף מלחא חייב 

   משום מעמר:
. שהסתירוה לפי מגילת סתרים

   שאין כותבין הלכות:
על כרחיך ו חייב אלא אחתואי .

לעין שוגג קאמר ולחטאת 
דבמזיד תרי קטלי לא מקטלי 

   ולהכי פריך והא אן תן כו':
. מיתה ואיו חייב על אחת מהן

יש בהן אחת שאיו הרג עליה 
ולא פירש איזו היא והשתא לרב 
יהודה אין זו העברה שהרי הרג 
מקושש עליה ולמתיתא אין 

  תולש באותו ספק:

  ש"יר
. לא תלשן מעביר ד' אמות הוה

ולא עימרן אלא העבירן ד' 
   אמות לכך הרג:

. תלושין ומפוזרין היו מעמר
ועמרן כדאמרן (לעיל ד' עג:) 
האי מאן דכיף מלחא חייב 

   משום מעמר:
. שהסתירוה לפי מגילת סתרים

   שאין כותבין הלכות:
. על כרחיך ואיו חייב אלא אחת

ת לעין שוגג קאמר ולחטא
דבמזיד תרי קטלי לא מקטלי 

   ולהכי פריך והא אן תן כו':
. מיתה ואיו חייב על אחת מהן

יש בהן אחת שאיו הרג עליה 
ולא פירש איזו היא והשתא לרב 
יהודה אין זו העברה שהרי הרג 
מקושש עליה ולמתיתא אין 

  תולש באותו ספק:
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        צז, אצז, אצז, אצז, א    ––––    צו, בצו, בצו, בצו, ב .4
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁש ֶזה ְצָלְפָחד, "   ְמקֹוׁשֵ

ְמְצאּו ִאיׁש  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ   , (במדבר טו, לב) 382""ַוּיִ

ן הּוא אֹוֵמר: ר ּוְלַהּלָ ְדּבָ ּמִ   , (במדבר כז, ג) 383""ָאִבינּו ֵמת ּבַ
ן ַמה ְל     ,ְצָלְפָחד –ַהּלָ

אן    ְצָלְפָחד,  - ַאף ּכָ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ

ֵתיָראָאַמר לֹו  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ
ין ן ֶאת ַהּדִ ה ָעִתיד ִליתֵּ ְך ַאתָּ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    ,ֲעִקיָבא, ּבֵ

ְדָבֶריָך  ּתּו, ְוַאתָּ  - ִאם ּכִ יסַּ ה אֹותֹו?! ַהּתֹוָרה ּכִ   ה ְמַגּלֶ

יק -ְוִאם ָלאו  ה מֹוִציא ַלַעז ַעל אֹותֹו ַצּדִ   .  "ַאתָּ
  

א  צז,א ַמר ,ְוֶאלָּ ָוה!  :ָהא ּגָ ֵזיָרה ׁשָ   ּגְ
  

ַמר.  ָוה לֹא ּגָ ֵזיָרה ׁשָ   ּגְ
  

א ֵמֵהיָכא ֲהָוה?    ֶאלָּ
  
לּו""וַּ ִמ  ְעּפִ    .ֲהָוה (במדבר יד, מד) 384ּיַ
  
ה " ָבר ַאתָּ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ ַלְך" אֹוֵמר:ּכַ ם ַוּיֵ ַחר ַאף ה' ּבָ   , י)-(במדבר יב, ט 385"ַוּיִ

ַאף ַאֲהרֹ ד ׁשֶ   ן ִנְצָטַרע, ְמַלּמֵ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ
ֵתיָראָאַמר לֹו  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ

ין. ֲעִקיָבא ן ֶאת ַהּדִ ה ָעִתיד ִליתֵּ ְך ַאתָּ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   , ּבֵ
ְדָבֶריךָ  ה אֹותֹו?!  -  ִאם ּכִ ה ְמַגּלֶ ּתּו, ְוַאתָּ סַּ   ַהּתֹוָרה ּכִ

יק" -ְוִאם ָלאו  ה מֹוִציא ַלַעז ַעל אֹותֹו ַצּדִ   . ַאתָּ
  

א ם"ָהְכִתיב:  ,ְוֶאלָּ   ! "ּבָ
  

ָעְלָמא.  ְנִזיָפה ּבְ   ַההּוא ּבִ
  

ָאַמר: ַאף ַאֲהרֹ  ַמאן ּדְ ְנָיא ּכְ   ן ִנְצָטַרע. ּתַ
ְכִתיב:  ֶפן ַאֲהרֹן ֶאל ִמ ּדִ ה ְמצַֹרַעת""ַוּיִ   , י)-(במדבר יב, ט ְרָים ְוִהּנֵ

ָנא:    ּתָ
ָנה ִמּצָ  ּפָ   .  ַרְעּתֹו""ׁשֶ

   
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ִרים  ְכׁשֵ ד ּבִ גּופֹו,  -ַהחֹוׁשֵ   לֹוֶקה ּבְ

ְכִתיב    ,(שמות ד, א)וגו'  386"ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי" :ּדִ
ְמֵה  ִריְך הּוא ּדִ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרֵאל. ְוַגְלָיא ַקּמֵ   יְמִני ִיׂשְ

ֵני ַמֲאִמיִנים,  -ֵהן   ָאַמר לֹו:    ַמֲאִמיִנים ּבְ
ה    ֵאין סֹוְפָך ְלַהֲאִמין.  -ְוַאּתָ

ְכִתיב - םֵהן ַמֲאִמיִני ֲאֵמן ָהָעם :ּדִ   . (שמות ד, לא) 387""ַוּיַ

                                                             
ת 382 ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ׁש ֵעִצים ּבְ ְמְצאּו ִאיׁש ְמקֹׁשֵ ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ  ַוּיִ
תֹוְך ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל  383 ר ְוהּוא לֹא ָהָיה ּבְ ְדּבָ ּמִ ֲעַד  ה'ָאִבינּו ֵמת ּבַ י ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים לֹא ָהיּו לוֹ ּבַ  ת קַֹרח ּכִ
ִרית  384 לּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ּבְ ְעּפִ ֲחֶנה ה'ַוּיַ ֶרב ַהּמַ ה לֹא ָמׁשּו ִמּקֶ  ּומֹׁשֶ
ַחר ַאף  טטטט 385 ַלךְ  ה'ַוּיִ ם ַוּיֵ ֶלג  יייי. ּבָ ָ ׁשּ ה ִמְרָים ְמצַֹרַעת ּכַ ה ְמצָֹרַעתְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהאֶֹהל ְוִהּנֵ ֶפן ַאֲהרֹן ֶאל ִמְרָים ְוִהּנֵ  ַוּיִ
י יֹאְמרּו לֹא ִנְרָאה ֵאֶליָך  386 קִֹלי ּכִ ְמעּו ּבְ ה ַוּיֹאֶמר ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיׁשְ ַען מֹׁשֶ  ה'ַוּיַ
י ָפַקד  387 ְמעּו ּכִ ׁשְ ֲאֵמן ָהָעם ַוּיִ ָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת ָעְנָים ה'ַוּיַ ֵני ִיׂשְ ֲחווּ  ֶאת ּבְ תַּ ׁשְ דּו ַוּיִ ּקְ  ַוּיִ

  רש"י
. ואלא הא גמיר גזירה שוה

דהוה תו התורה כסוא''כ לא 
ליה כמפורש ומשי רבי יהודה 
בן בתירא לא גמרה ואין אדם 

   דן ג''ש מעצמו:
   . לרבי יהודה:ואלא

. באיזו חטא מת מהיכן הוה
   ת:דכתיב כי בחטאו מ

' וגו עלותפילו לע. וימויעפילו
   הרשיע כ''כ כחילול שבת: שלא

  . קדם ותרפא:תושפה מצרע
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ֵני ַמֲאִמיִנים ה' - ּבְ   . (בראשית טו, ו) 388""ְוֶהֱאִמין ּבַ
ה ֵאין סֹוְפָך ְלַהֲא  ֱאַמר:  -  ִמיןַאּתָ ּנֶ י"ׁשֶ ם ּבִ   . (במדבר כ, יב) 389"ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ

  ָלָקה? ּדְ ִמַמאי 
ְכִתיב ֵחיֶקךָ "ַוּיֹ :ּדִ   . (שמות ד, ו)וגו'  390"אֶמר ה' לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך ּבְ

  
  

י ֲחִניָנא, ְוִאיֵתיָמא ָרָבאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
ה טֹוָבה ְמַמֶהֶרת לָ  ת ּפּוְרָענּות. ֹבִמּדָ ּדַ   א ִממִּ

ִתיבּדְ  ת ּפּוְרָענּות ּכְ ִמּדַ ה ָידֹו ְמצֹ :ִאיּלּו ּבְ ֶלג""ַוּיֹוִציָאּה ְוִהּנֵ ֶ ׁשּ   , (שמות ד, ו) ָרַעת כַּ
ִתיב ה טֹוָבה ּכְ ִמּדָ רֹו"" :ְוִאיּלּו ּבְ ְבׂשָ ָבה כִּ ה ׁשָ   , (שמות ד, ז) 391ַוּיֹוִציָאּה ִמֵחיקֹו ְוִהּנֵ

רוֹ ּדְ  ִמֵחיקֹו הּוא ְבׂשָ ָבה ּכִ   .ׁשָ
  
  
ה ַאֲהרֹ " ְבַלע ַמּטֵ   , (שמות ז, יב) 392ן ֶאת ַמּטָֹתם"ַוּיִ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
תֹוְך ֵנס.     ֵנס ּבְ

   
  

                                                             
ֶבָה ּלֹו ְצָדָקה ה'ְוֶהֱאִמן בַּ  388 ְחׁשְ  ַוּיַ
ָרֵאל ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהּקָ  ה'ַוּיֹאֶמר  389 ֵני ִיׂשְ ִני ְלֵעיֵני ּבְ יׁשֵ י ְלַהְקּדִ ם ּבִ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ י לָ ֶאל מֹׁשֶ ר ָנַתתִּ ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  ֶהםָהל ַהּזֶ
ֶלג ה'ַוּיֹאֶמר  390 ָ ׁשּ ה ָידֹו ְמצַֹרַעת כַּ ֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ְוִהּנֵ ֵבא ָידֹו ּבְ ֵחיֶקָך ַוּיָ  לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך ּבְ

רוֹ  391 ְבׂשָ ָבה ּכִ ה ׁשָ ב ָידֹו ֶאל ֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו ְוִהּנֵ ׁשֶ ב ָיְדָך ֶאל ֵחיֶקָך ַוּיָ   ַוּיֹאֶמר ָהׁשֵ
ׁשְ  392 ה ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטָֹתםַוּיַ ְבַלע ַמּטֵ יִנם ַוּיִ ְהיּו ְלַתּנִ הּו ַוּיִ  ִליכּו ִאיׁש ַמּטֵ

  רש"י
לוקה  . הייווהה ידו מצורעת

   ופו:בג
. אחר היציאה ויוציאה והה ידו

מצורעת כשלג ובמדה טובה 
   כתיב מחיקו והה שבה:

. לאחר שחזר ועשה ס בתוך ס
א מטה בלען ולא כשהוא תין דל

  אהרן: ןכתיב ויבלע תי
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ִחיד " ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ ֶאְמַצעוּ ֵמְרׁשּות ַהּיָ ים ּבָ י ֲעִקיָבא :ְרׁשּות ָהַרּבִ יב ַרּבִ   . "ִריןּפֹוְט  ֲחָכִמיםוַ  ,ְמַחּיֵ
  

ֵעי  הּבָ   : ַרּבָ
ִליִגי,  ָרה ּפְ ה ֵמֲעׂשָ   ְלַמּטָ

ִליִגי    :ּוְבָהא ּפְ
ָמר ָסַבר הּוְנָחה :ּדְ ָמה ׁשֶ   ,ָאְמִריַנן ְקלּוָטה ּכְ
הּוְנָחהָלא ָאְמִרי :ּוָמר ָסַבר ָמה ׁשֶ    .ַנן ְקלּוָטה ּכְ

ָרה  ְבֵרי ַהּכֹ -ֲאָבל ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ טּור, ּדִ   ל ּפָ
יטּמ 'ִמ  'זֹוֵרק'יַנן ְוָלא ָיְלִפ    '.ֹוׁשִ

  

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ִליִגי,  ָרה ּפְ   ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ

ִליִגי    :ּוְבָהא ּפְ
ָמר ָסַבר: ָיְלִפיַנן זֹוֵרק ִמּמ  יט, ּדְ   ֹוׁשִ

יטָל  :ּוָמר ָסַבר    .א ָיְלִפיַנן זֹוֵרק ִמּמֹוׁשִ
ָרה  ה ֵמֲעׂשָ יב.  -ֲאָבל ְלַמּטָ ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיָ   ּדִ

   ?ְעָמאַמאי ַט 
ְמָיא.  הּוְנָחה ּדָ ָמה ׁשֶ   ְקלּוָטה ּכְ

  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֲעָיא ֵליּה לְ  ָתא ִאיּבַ אָהא ִמילְּ ָטּה ִניֲהֵליּה  ,ַרב ִחְסּדָ    :ֵמָהא ,ַרב ַהְמנּוָנאּוְפׁשַ

ִחיד ְועֹוֵבר" ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ ים ַעְצָמּה  ֵמְרׁשּות ַהּיָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   :ּבִ
י ֲעִקיָב  יב אַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

  . "ּפֹוְטִרים ֲחָכִמיםוַ 
ָקָאַמר ים ַעְצָמּה" :ִמּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ִליִגי,  - "ּבִ ָרה ּפְ ה ֵמֲעׂשָ יָטא ְלַמּטָ ׁשִ   ּפְ

  ּוְבַמאי? 
ַמֲעִביר :ִאיֵליָמא ָרה    ,ּבְ ה ֵמֲעׂשָ יב,  -ְלַמּטָ ְמַחּיֵ   הּוא ּדִ

ָרה  יב? -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ    !ָלא ִמַחּיַ
י ֶאְלָעָזרר ְוָהָאַמ    : ַרּבִ

ָרה  ֹוי ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ יב,     -ַהּמֹוִציא ַמׂשּ   ַחּיָ
ֵני ְקָהת א ּבְ ָ ן ַמׂשּ כֵּ    !ׁשֶ

א ָלאו ָרה  :ֶאלָּ ה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק, ּוְלַמּטָ יבהּוא  -ּבְ ְמַחּיֵ   , ּדִ
ָרה  יב,  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ָלא ִמַחּיַ

ּה  ַמע ִמיּנָ הוּ  :ׁשְ ָמה ׁשֶ ְקלּוָטה ּכְ ִליֵגיּבִ    .ְנָחה ּפְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  

י ֶאְלָעָזר, ּדְ ּוְפִליָגא    ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ָרה.  י ֲעִקיָבא ֲאִפיּלּו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ יב ָהָיה ַרּבִ   ְמַחּיֵ
ָקָתֵני ים ַעְצָמּה" :ְוַהאי ּדְ ַנן - "ְרׁשּות ָהַרּבִ ַרּבָ    .ְלהֹוִדיֲעָך ּכָֹחן ּדְ

  

ר טֹוִבי, ּדְ ָגא ּוְפִלי ה ּבַ   ַרב ִחְלִקּיָ
ר טֹוִביָאַמר ּדְ  ה ּבַ   : ַרב ִחְלִקּיָ

לֹ ה ּתֹוְך ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹ -ׁשָ יבּדִ    .ל ַחּיָ
ָרה  ְבֵרי ַהּכֹ -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ טּור. ּדִ   ל ּפָ

לֹ ְ ָרה ִמׁשּ ה ְוַעד ֲעׂשָ ָנן -ׁשָ י ֲעִקיָבא ְוַרּבָ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ    .ּבָ
  

ְניָ     :א ַנִמי ָהִכיּתַ
לֹ" תֹוְך ׁשְ ה ּבְ ְבֵרי ַהכֹּ  -ׁשָ יב, ּדִ   ל ַחּיָ

ָרה  בּות.  - ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ּום ׁשְ א ִמׁשּ   ֵאינֹו ֶאּלָ

ּלֹו  ר.  -ְוִאם ָהיּו ְרׁשּוּיֹות ׁשֶ   מּותָּ
לֹ ְ ָרהִמׁשּ ה ְוַעד ֲעׂשָ    :ׁשָ

י ֲעִקיָבא יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
  .  "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 

  "ירש
. פין זורק ממושיטלא ילו

בעבודת הלוים למעלה שהיה 
מרשות היחיד לרשות מעשרה 

הרבים באמצע היחיד ורשות 
א דקתי הזורק פטור וסיפ

   והמושיט חייב דברי הכל היא:
. או דילמא למעלה מי' פליגי

ומשום הכי פליגי ופטרי רבן 
דאין כאן אויר רה''ר וזורק 

 קיבאורבי ע ממושיט לא ילפין
   פא רבן קאמרי לה:ף וסיילי

ר גרסין מרה''י לרה''י ועוב
. ר ברשות הרבים עצמהועוב

   ן ברישא הזורק:ולא גרסי
. בהמציע מר ר' אלעזרא אוה

   ויליף ממשא בי קהת דארון:
. מיירי מתיתא אלא לאו בזורק

כי מתיתין וקתי בברייתא 
ב ר' עצמה ובהא הוא דמחיי

רו באויקלטה דעקיבא משום 
   'ר:ל רה'ש

זורק  . דיליףלמעלה מעשרה
   ממושיט:

. הא דר' ופליגא דרב חלקיה
   אלעזר:

. ה דברי הכל חייבתוך שלש
מודו דכמוח דלא ח  ואע''ג
   דמי:
. דלא ילפין זורק פטור

   ממושיט:
. ובקלוטה כמה באו למחלוקת

   שהוחה:
. שזרק מרשותו משום שבות

הפסק  םת חבירו ולאו משולרשו
ין מי אם היתה וא הדר דהרה''

   שיערבו:אצלו עד 
. שתיהן הרשויות שלו ואם היו

  מותר לכתחילה:
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   :ַמר ָמרָא 
ּלֹו " ר - ִאם ָהיּו ְרׁשּוּיֹות ׁשֶ   . "מּותָּ
  

יּוְבֵתיּה  ֱהֵוי ּתְ   !ַרבּדְ ֵליָמא ּתֶ
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

ֵני ּבָ  ים ּבִ ׁשְ יםּתִ י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִצּדֵ    :ׁשְ
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ה ָלֶזה    ,ָאסּור ִלְזרֹוק ִמּזֶ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ר  ה ָלֶזה. מּוּתָ   ִלְזרֹוק ִמּזֶ
  

ִזיְמִנין ָנַפל, ְוָאֵתי ְלַאּתּוֵיי.   ,ַהִהיאְל ְוָלאו ִמי אֹוִקיְמָנא  י ַחד, ּדְ ּתֵ ִמיְדִלי ַחד ּוִמּתַ גֹון ּדְ   ּכְ
   

  
  

אָאַמר ֵליּה    , ַרב ַהְמנּוָנאלְ  ַרב ִחְסּדָ
אלְ  ַרב ַהְמנּוָנאְוָאְמִרי ָלּה    : ַרב ִחְסּדָ

ָתא ַנן:  ְמָנא ָהא ִמילְּ ֲאמּור ַרּבָ   ּדַ
ה  לֹוׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ל ּפָ ֵמי?  -ּכָ ָלבּוד ּדָ   ּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַמְלֵקט ּוִבְרִהיְטִני. ֵקט ּבְ ילָּ ּתִ ים ׁשֶ ר ָלּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ִאי ֶאְפׁשָ   ְלִפי ׁשֶ
  

לֹ ה ַנִמיִאי ָהִכי ׁשְ   !ׁשָ
  

  ְותּו, 
ְתַנן    :ָהא ּדִ

ָפנֹות ִמְלַמ " ל ּדְ ְלׁשֵ ה, ַהְמׁשַ   ְעָלה ְלַמטָּ
ה ְטָפִחים  לׁשָ בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ סּוָלה -ִאם ֵהן ּגְ    ."ּפְ

לֹ ְ חֹות ִמׁשּ ה ָהא ּפָ ָרה.  -ׁשָ ׁשֵ   ּכְ
  

ּום ַהְיינּו ַטְעָמא ,ָהָתם ּה.  ִמׁשּ ָדִיים ּבֹוְקִעין ּבָ ַהּגְ ָהְוָיא ָלּה ְמִחיָצה ׁשֶ   ּדְ
  

יַנח  ה   –ּתֵ    ,ְלַמּטָ
א ְלֵמיַמרַמאי ִאי - ְלַמְעָלה    ?כָּ

  
א לֹ :ֶאלָּ ְ חֹות ִמׁשּ ל ּפָ ה ּכָ ֵמי -ׁשָ ָלבּוד ּדָ    ,ּכְ

ִמיֵרי ָלּה     .ִהְלְכָתא ּגְ
   

  

  רש"י
. ואפילו אסור לזרוק מזה לזה

חבירו  ו דאי משלו לשלהן של
   לא הוה שרי שמואל:

   . בעירובין:לאו מי אוקימא
. דמתוך דמדלי חד ומתתי חד

מגבוה למוך כך צריך לאמן ידו 
בה  טרידבוה מוך לגאו מ

ופל דילמא לא זריק על הגג וו
לרה''ר ואתי לאתויי ולהכי קט 

 דאילו משום ואתי לאתויי
פילת רה''ר ליכא חיוב חטאת 

הוא אצל הוצאה דלא דמתעסק 
   תכוון לזרוק לרה''ר:

. דרשות שאיו גבוה כלבוד דמי
   ג' בטל אצל רה''ר:

   . סברא היא:אמר ליה
''ר ליק רהח. להלפי שאי אפשר

כאילו לקטו ושית מגבש
י פלי''יה במלקט ורהיט

בלע''ז והן בשי  }מקצועה{
ברזל חד עוץ של עץ ו גווי כלים

בתוכו ובהן משוה פי רוחב 
הקרש ומחליקה הלכך 

   גבשושיות מי רה''ר:
. אי מסברא אפילו ג' אמר ליה

   מי:
. מתחיל לארוג דופי המשלשל
בערב כלפי מעלה הסוכה 

   מטה:לפי בא כשלשל ומו
   . מוריד:משלשל

הארץ ג' טפחים ות מן אם גבוה
. פסולה הא פחות מג' כשרה

ד כמי שכפף עליהן דאמרין לבו
ושלמו עד למטה הכא לאו 

עמא דתילקט הוא ראה לי ט
   דהכי גרסין מאי איכא למימר:

התם משום דהויא לה מחיצה 
ת . ובפחושהגדיים בוקעין בה

   ם:ת גדייעמשלשה ליכא בקי
למעלה מאי איכא  למטה תיח

כא דאמרין למעלה הי. למימר
לבוד למעלה בכמה דוכתין כגון 

' חבלים דעירובין (דף מקיפין ג
יכוך טז:) וכגון שהרחיק את הס

מן הדפות ג' טפחים פסולה 
  (סוכה דף יז.):
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        בבבב- - - - צז, אצז, אצז, אצז, א .7
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים" ים ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ
ֶאְמַצע ִחיד ּבָ    :ּוְרׁשּות ַהּיָ

י יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
  . "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַווְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ִחיד ְמקֹוָרה ְרׁשּות ַהּיָ א ּבִ י ֶאלָּ יב ַרּבִ    ,לֹא ִחּיֵ

יָתא  :ָאְמִריַנןּדְ  ֵמי,  -ּבֵ ָמְלָיא ּדָ ַמאן ּדְ   ּכְ
ֵאינֹו ְמקֹוָרה    לֹא.  -ֲאָבל ׁשֶ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב ָחָנאָאַמר    : ׁשְ

יב ָהָיה ַרּבִ  ִים, ְמַחּיֵ ּתַ   י ׁשְ
ּום הֹוָצָאה,  - ַאַחת   ִמׁשּ

ּום ַהְכָנָסה -ְוַאַחת     .ִמׁשּ
  

ָיא ֵליּה:  ַרב ָחָנאָיֵתיב    ְוָקא ַקׁשְ
יב ַר  :ְלֵמיְמָרא  צז,ב ְמַחּיֵ ְמקֹום ָאבּדִ י ַאּתֹוָלָדה ּבִ    .ּבִ

  ְוָהַתְנָיא: 
י"   אֹוֵמר: ַרּבִ

ָבִרים',    'ּדְ
ָבִרים"   ,(שמות לה, א) 393"ַהּדְ

ָבִרים""ֵא  ה ַהּדְ ִסיַני" - לֶּ ה ּבְ ֶאְמרּו ְלמׁשֶ ּנֶ ע ְמָלאכֹות ׁשֶ ים ְוֵתׁשַ לׁשִ   ! ֵאּלּו ׁשְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 
י,  -ָמר  ַרּבִ י ַאּדְ ַרּבִ ָיא ֵליּה ּדְ   ַאָהא ַמְתֵני ָלּה, ְוַקׁשְ
ָיא ָלן.  -ֲאַנן  י ְיהּוָדה ַמְתִניַנן, ְולֹא ַקׁשְ ַרּבִ   ַאּדְ

ַתְנָיא   : ּדְ
ים:  ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ים, ְוָעַבר ַאְרּבַ ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   "ֵמְרׁשּות ַהּיָ

י ְיהּוָדה יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

  . ּפֹוְטִרין" ֲחָכִמיםוַ 
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

יב  ִיםְמַחּיֵ ּתַ י ְיהּוָדה ׁשְ    :ָהָיה ַרּבִ
ּום הֹוָצָאה,  -ַאַחת    ִמׁשּ

ּום ַהֲעָבָרה.  -ַאַחת ְו    ִמׁשּ
  

ֲעָתְך  ִאי ָסְלָקא ּדַ ַנן  :ּדְ ַרּבָ ָלל ּדְ יב, ִמּכְ ְמַחּיֵ ְטִרי ְלַגְמֵרי?!  -ֲחָדא הּוא ּדִ   ּפָ
יק ָלּה ֵמְרׁשוּ  יםָהא ַאּפֵ ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    !ת ַהּיָ

  
אי?    ִמּמַ
יְלָמא י ְיהּוָדה     :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ  ,ּדִ יב, ֲחָדא ה -ַרּבִ ְמַחּיֵ   ּוא ּדִ

ָנן  ְטִרי ְלַגְמֵרי,  - ְוַרּבָ   ּפָ
ַחּתְ ָלּה?  ּכַ   ְוֵהיִכי ַמׁשְ

ָאַמר גֹון ּדְ ָנְפָקא לֵ  :ּכְ נּוַח. יַעד ּדְ ים ּתָ   ּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
ְלֵגי:    ּוְבָהא ָקִמיּפְ

הּוְנָחה', ְוִאיְתֲעִב  ָמה ׁשֶ י ְיהּוָדה ָסַבר: ָאְמִריַנן 'ְקלּוָטה ּכְ ַרּבִ ְבּתֹו.ּדְ   יָדא ֵליּה ַמֲחׁשַ
ָנן ָסְבִרי: ָלא ָאְמִריַנןְוַר  הּוְנָחה', ְולֹא ִא  ּבָ ָמה ׁשֶ ְבּתוֹ 'ְקלּוָטה ּכְ    ,יְתֲעִביָדא ֵליּה ַמֲחׁשַ

ְמקֹום ָאב י ְיהּוָדה ֲאָבל ַאּתֹוָלָדה ּבִ יב ַרּבִ   !לֹא ְמַחּיֵ
  

                                                             

ה  393 ר ִצּוָ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאלֶּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת כָּ ְקֵהל מֹׁשֶ   ַלֲעׂשת אָֹתם ה'ַוּיַ

  רש"י
. מתוך שהוא חושך כמאן דמלי

   ומלא הבלא:
   :. כגון חצרמקורה אבל שאיו

דאגמריה  . בהאליה קשיאוקא 
  רביה:

. ברים אלה הדבריםדברים הד
גבי שבת דכתיב בויקהל אלה 

ה וגו' דברים הדברים אשר צו
תרין ה''א מרבי חד הא משמע 

תלת אלה בגימטריא תלתין 
ושש אלו ל''ט כו' ומייא למה 
לי על כרחיך לדעת כמה חטאות 
אדם מתחייב בהעלם אחד על 

ולדה תהשבת ואי מחייב א
אחד הוו להו  לםבהעאב  מקוםב

   טובא:
   . לרב חא:ליה רב יוסף אמר

. להא דרב יהודה מר מתי לה
מואל מחייב היה רבי אמר ש

   תים אהא דרבי:ש
. רב וקשיא ליה דרבי אדרבי

יהודה לאו אהא אמרה אלא 
אדר' יהודה מתי לה ולא קשיא 
ליה דלא אשכחן בעלמא דפטר 

   תולדה במקום אב:ר''י א
אמות  ד'ועבר ''ר לרה מרה''י
וח דאיכא . קודם שתברה''ר

תרתי הוצאה וזריקה ארבע 
   אמות:

. ורבן העברהה''ג ואחת משום 
ה משום דלא פטרי אהעבר

סבירא לה קלוטה כמה שהוחה 
ותהוי כמי שהוחה משיצתה 
בפתח וחזרה ועקרה וחה 
לסוף ד' אבל חייב הוא משום 

   הוצאה:
ה . שחותאיתעביד ליה מחשבו

ך חייב משום הלכ ה מידציאתבי
משום העברה לא בל הוצאה א

מחייב ואע''ג דחשיב ליה כמה 
רה והוחה משום שהוחה ועק

  דה במקום אב:דהויא תול
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ֲעָתְך,    לֹא ָסְלָקא ּדַ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ְיהּוָדה" ֹוֵבט,     :יף ַאףמֹוִס  ַרּבִ   ַהׁשּ
ק.    ְוַהְמַדְקּדֵ

ְכַלל ֵמיֵסְך,  - "ׁשֹוֵבט"ָאְמרּו לֹו:    ֲהֵרי הּוא ּבִ
ק" ְכַלל אֹוֵרג" - "ְמַדְקּדֵ   . ֲהֵרי הּוא ּבִ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי,  ָעְבִדיְנהּו ְלַתְרַווְייהּו ּבַ   ַמאי ָלאו ּדְ
י ְיהּוָדה ַאּת  יב ָהָיה ַרּבִ ּה: ְמַחּיֵ ַמע ִמיּנָ ְמקֹום ָאב!  ּוׁשְ   ֹוָלָדה ּבִ

   
אי?    ִמּמַ
יְלָמא ָעְבָדה ְלָהא ְלחּוָדה, ְוָהא ְלחּוָדה ,ּדִ    ,ְלעֹוָלם ּדְ

י ְיהּוָדה  יב, ַא ְוַרּבִ ְמקֹום ָאב לֹא ְמַחּיֵ   ּתֹוָלָדה ּבִ
ְלֵגי:    ּוְבָהא ָקִמיּפְ

י ְיהּוָדה ָסַברּדְ    ָהֵני ָאבֹות ִניְנהּו, : ַרּבִ
ָנן ָסְבֵרי   !ֵני ּתֹוָלדֹות ִניְנהוּ ָה  :ְוַרּבָ

  
ָקָתֵני ַדע, ּדְ י ְיהּוָדה" :ּתֵ   , מֹוִסיף" ַרּבִ

ָלָמא ׁשְ   מֹוִסיף ָאבֹות.  ?"מֹוִסיף"ַמאי  - ָאבֹות :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ
א ִאי ָאְמַרּתְ    ? "מֹוִסיף"ַמאי  -ּתֹוָלדֹות  :ֶאלָּ

  
   :ִאיְתַמר ַנִמי

ה ְרַווְיי ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   :הוּ ּדְ
א ַאַחת.  י ְיהּוָדה ֶאלָּ יב ַרּבִ   לֹא ִחּיֵ

  
ילְ ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ָראּוְלַמאי ּדְ  ֲעִתין ֵמִעיּקָ ִיםּדִ  ָסִליק ַאּדַ ּתַ י ְיהּוָדה ׁשְ יב ָהָיה ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
ֵעי ָלּה.  ,ֵעי ָלּה ִאי ְלָהָכא ָקּבָ    ְלָהָכא לֹא ָקּבָ
  !ֵעי ָלּה ְלָהָכא לֹא ָקּבָ  ,ֵעי ָלּה ִאי ְלָהָכא ָקּבָ 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

אֹוֵמר נּוַח" :ּבְ ְרֶצה ּתָ ּתִ ל ָמקֹום ׁשֶ    ."ּכָ
  
  
  
  

  רש"י
. עם שאר אבות אף השובט

מלאכות להא דאמרן דלכך מו 
שאם עשאן בהעלם א' חייב על 

   כל א' וא':
   בכרכר:. מכרכר שובט

חוט תח האחר שמל. ומדקדק
בב' וג' ב מכה בכרכר של ער

מות וי''מ מדקדק משוה מקו
ריגה כשיש שי חוטין כרוכין הא

זה ומובדלים מן השאר  זה עם
   כרכר או במחט:משוה אותן ב

. מאי לאו דעבדיהו לכולהו
שובט ומדקדק בהדי שאר 
מלאכות דהא מוסיף קתי 
ומיסך ואורג מו עם אבות 

ה' יאכות ואלה תולדותמל
   מיסך: בכלל שובטתי כדק

לא מו אלא . הרי סיףמאי מו
   אבות:

. הי ולמאי דסלק אדעתא כו'
ב אתולדה במקום מי דמיחיי

דאי  אב הכא לאו תרתי איכא
להכא לסוף ד' בעי לה דתוח 
הכא לא מיחייב אהעברת ד' 
דלא עבר מתחלת לסוף ד' 
ברה''ר אלא אהוצאה לחודיה 

כא ימיחייב והוצאה ארהוא ד
   ד:דעב הוא

קבעי . אצל היציאה הכאואי ל
הכא לסוף ד' לא בעי  דתוח לה

לה דתוח וליתא לזריקה ד' ולא 
מיחייב לה דבעין עקירה 

''ר והחה לסוף מתחילת ד' ברה
ד' ברה''ר והכא עם יציאת 
הפתח הא לא ח והעביר לסוף 
ד' דיחייב אתרווייהו ומיהו 

חייב אהוצאה הוא דמת
 א חבתו דהשדתקיימה מח

   ''ר:ברה
. וחרצה תבאומר כל מקום שת

וכיון דלא איכפת ליה הויא ליה 
  קיום מחשבה בתרווייהו:
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        צז, בצז, בצז, בצז, ב .8
יָטא ׁשִ מֹ   :ּפְ ון ִלְזרֹוק ׁשְ ּוֵ עִנְתּכַ    ,ֶנה, ְוָזַרק ַאְרּבַ

ַתב  ם'ֲהֵרי ּכָ ִ 'ִמ  'ׁשֵ   '. ְמעֹוןׁשּ
  

ע ון ִלְזרֹוק ַאְרּבַ ּוֵ מֹ  ,ִנְתּכַ   ?הוּ ַמ  -ֶנה ְוָזַרק ׁשְ
יק ֵליּה,    ִמי ָאְמִריַנן: ָהא ַאּפֵ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
ָבֵעי, ָהא לֹא ָנח    ?ֵהיָכא ּדְ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה ּדְ ְוָלאו ַהְיינּו    , ַרב ַאׁשִ
אֹוֵמר :ְוָאַמר ֵליּה  נּוַח": ּבְ ְרֶצה ּתָ ּתִ ל ָמקֹום ׁשֶ    ?!"ּכָ

  
ַתב  :ּוְדָקָאְמַרּתְ  ם'ֲהֵרי ּכָ ִ 'ִמ  'ׁשֵ   , 'ֹוןְמעׁשּ

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
ה  - ָהָתם ּמָ ִתיב ּדְ ּכַ ם'לֹא ּכְ ְמעֹון'לֹא ִמְכִתיב ֵליּה  'ׁשֵ   , 'ׁשִ
ָמֵני -ָהָכא  ְרִקי ֵליּה ּתְ ע לֹא ִמיְזּדַ ָלא ָזֵריק ַאְרּבַ ה ּדְ ּמָ   ! ?ּכַ

  
  
  

  רש"י
. דתן הרי כתב שם משמעון

ה (לקמן דף קג) לקמן בפ' הבו
דחייב בב' אותיות ואף על פי 

   שתכוין למלאכה גדולה:
ולאו הייו דבעי מייה כו' ואמר 

אמר  א. הא לבאומר כו' ליה
אלא אם כן חה חייב א מיכי לה

תו הכי מי בבמקום מחש
בתרוייהו מיפטר לא שא 

תכוון לזרוק שמורק ה וז
ארבע לא שא לזרוק ארבע 

   וזרק שמוה פטור:
''ג ודקאמרת הרי כתב שם ה

. ואתכוין לזרוק משמעון
שמוה וזרק ד' דפשיטא ליה 
 לחיובא קא מותיב מי דמי התם

כתב ם לא משכל כמה דלא כתב 
ך כי כתב שם בכווה ן הלכשמעו
והא עבד ליה מלאכה דיש ' כתבי

   שם אדם בב' אותיות הללו:
. כמה דלא זריק ד' הכא כל

שתוח לסוף ד' לא מזדרק ליה 
מיא בתמיה הלכך כי ח לסוף ת

ד' לא תקיימה מחשבתו ולא 
דמי לשם משמעון לשון אחר 

שם ה''ג אמר מר הרי כתב 
   יא:יא הכו' וה משמעון מי דמי
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        צח, אצח, אצח, אצח, א    ––––צז, ב צז, ב צז, ב צז, ב  .9
ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ים" ים ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ֶאְמַצע, וּ  ,ַהּזֹוֵרק ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּבָ   ְרׁשּות ַהּיָ

ע ַאּמֹות  יב –ַאְרּבַ   ,ַחּיָ
ע ַאּמֹות   צח,א חֹות ֵמַאְרּבַ טּור" –ּפָ   . ּפָ

  
ַמע ָלן?    ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ

  ְרׁשּוּיֹות ִמְצָטְרפֹות, 
הּוְנָחה.  394ְוָלא ָאְמִריַנן ָמה ׁשֶ   : ְקלּוָטה ּכְ

   
  

                                                             
  גירסת הגהות הב"ח 394

  ירש"
באמצע מרה''ר לרה''ר ורה''י 

. אם עבר ברה''ר ד''א חייב ד''א
  יב:ואפי' ע''י צירוף חי

. דמשום פחות מארבע פטור
הוצאה לא מיחייב דלא אמרין 

   קלוטה כמה שהוחה:
   השוות: .רשויות

. רשות הרבים זו עם מצטרפות
 רשות הרבים זו ודלא כר' יוסי

 לעיליין ( אדאמר בפרק המוצי
העלם אחד לרשות אחד אף ב פ.)

לשתי רשויות פטור ועוד  חייב
קא משמע לן דלא אמרין 

  שהוחה:קלוטה כמה 
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        בבבב- - - - צח, אצח, אצח, אצח, א .10
ר ְיהּוָדהַרב ׁשְ ָאַמר  אָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ַאּבָ

ים ְמקֹוָרה  ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ֲעִביר ַאְרּבַ טּור -ַהּמַ   ,ּפָ
ר.  ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְלִדְגֵלי ִמְדּבָ   ְלִפי ׁשֶ

  
  ִאיִני?! 

  ,ְמקֹורֹות ָהְוָייןּדִ ְוָהא ֲעָגלֹות 
ּום  ַרבָאַמר ְו  יאַרּבִ ִמׁשּ   : י ִחּיָ

יֶהן    :ֲעָגלֹות ְחּתֵ    ,ּתַ
   ,ּוֵביֵניֶהן
יֶהן  ים!  -ְוִצּדֵ   ְרׁשּות ָהַרּבִ

  
י ָקָאַמר ַרב    :ּכִ

ָדָראָתא.    ּבְ
  

א  ִדי, אֹוְרּכָ ה ֲהַואי -ֲעָגָלה ּדַ ִמּכְ ּמָ    ?ּכַ
ין    .ָחֵמׁש ַאּמִ

ה ֲהַואי -ֶקֶרׁש ּדְ ּפּוְתָיא  ּמָ    ?ּכַ
א    .ַאְמָתא ּוַפְלּגָ

ה ּמָ    ?מֹוִתיב ּכַ
ָלָתא    .ּתְ

ַאְמָתא א ּדְ ְלּגָ א ֵליּה ּפַ ׁשָ    .ּפְ
יֵני ּוֵביֵני ֵדי ֵליּה ָמר ּבֵ י ׁשָ ֵמי!  ,ּכִ ָלבּוד ּדָ   ּכְ

  
ים  ,ִמי ָסְבַרּתְ  ח ְלהּו?  -ְקָרׁשִ יהּו ֲהָוה ַמּנַ ּיְ   ַאּפּוּתַ

ח ְלהוּ  ן ַמּנַ    .ַאחּוּדָ
  

ה ָהֵוי - ֶקֶרׁש ּדְ סּוְמָכא  ,סֹוף סֹוף ּמָ    ?ּכַ
   .ַאְמָתא

ה ֲהָוה מֹוִתיב ּמָ    ?ּכַ
ָעה    .ַאְרּבָ

א ָלּה ַאְמָתא ׁשָ   .ּפָ
יֵני ּוֵביֵני ֵדי ָלּה ָמר ּבֵ י ׁשָ ֵמי ,ּכִ ָלבּוד ּדָ    .ּכְ

  

ָאַמר ע :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ֶאְצּבַ ִלין ְוהֹוְלִכין ַעד ּכְ ה, ִמְלַמְעָלן ּכָ ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמּטָ ים ִמלְּ יר.  - ְקָרׁשִ ּפִ   ׁשַ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ה :ֶאלָּ ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמּטָ לְּ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ה ,ּכְ ְך ִמְלַמְעָלה עֹוְבָיין ַאּמָ א ְלֵמיַמר!  - ּכָ   ַמאי ִאיּכָ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ֵעי ַאְטּבְ    .ּבְ
  

ֵעי  ח ְלהוּ  - ַאְטּבְ    ?ֵהיָכא ַמּנַ
א  ּבָ   ֲעָגָלה, ַד ַאּגַ

    !יְמקֹוָרה ֲהַוא -ֲעָגָלה ּגּוָפא 
  

מּוֵאלָאַמר    צח,ב   : ׁשְ
יֵתדֹות.   ּבִ

   
  
  
  

  רש"י
   . מכוסה:מקורה

   . דמשכן:והא עגלות
. בקרשים הסדורין עליהן רחבן דמקורות הוו

דפותיה ורך העגלה ואורכן לרחבן על ראש לא
ו לות היגל פי כל אורך העוקא סלקא דעתך ע

   ת:ודרומס
שבצדה ואף על פי . בין עגלה לעגלה בייהןו

 שראשי הקרשים יוצאים לכאן ולכאן שתי אמות
עגלה זו ומחצה לכל רוח וראשי קרשים של 

מגיעין לראשי קרשים של זו שבצדה שהרי חמש 
עגלה לעגלה כדלקמן ורחב עגלה  אמות היו בין

ין ומחצה ובחמש אמות החלל שתי אמות 
פים שתי אמות י האוועובים והאופ תהדפו

אמות אורך הקרש וכשאורכה תון על  ומחצה וי'
ב' אמות ומחצה  דופי עגלה לרחבה מצאו

מצא ריוח שבין ב' העגלות בולטין מכל צד ו
   מקורה בראשי קרשים:

   ה לאופן ועובי האופן:ן דופן עגל. ריוח שביוצדיהן
   רה''ר:. תחתיהן כי קאמר רב

ר שהיה סודר ת הסדשורובין ריוח שב. בדראתא
סדר אחד ומיחו ריוח וסודר סדר קרש על קרש 

   אחר ומיחו ריוח:
   . כדלקמן:ה' אמות

ל להושיב על אורך . כמה סדרים יכוכמה מותיב
דופותיה תלתא ותו לא ומחזיקות ד' אמות וחצי 

   פש ליה ריוח פלגא דאמתא:
 חכשאתה מחלק לריו .שדי ליה מר ביי וביי

ל ריוח אלא רביע אמה ין בכים אהסדרשבין 
   א טפח ומחצה דה''ל לבוד והייו מקורה:דהו

   יכא רווחא טפי:. דאאחודן מח להו
   . עובי:סומכא
   שי לקמן עוביין אמה:. כדמאמתא

   . כמה סדרים הוא מסדר:כמה מותיב
כרחיך כל מה שיכול לסדר על פי על . דארבעה

זו שיב להו מגביה ולה הוא מסדר ואיאורך העג
לעגלה אחת שמ''ח  זו שהרי י''ב קרשים היו על

ושש קרשים היו כ' קרשים לצפון ועשרים לדרום 
וחצי למערב ושים למקצועות וכיון דרחבן אמה 

ומושב חודן קצר אם אתה מסדר זו על זו הרבה 
כמה הוא מותיב ארבע דחמשה  הן ופלות הלכך

צם צמלאי אפשר לדוחקן ובחמשה לא יתבי ד
ת ה' אמות ועוד מפי בליט בתוך ב ה'הושיל

   הטבעות:
ם . לחלקה לאמה זו ג' רווחיכי שדי מר ביי וביי

שבין ארבע סדרים כלבוד דמי שאין כאן ריוח 
   אלא שי טפחים:

. הא דאמרת שהריוח הזה רשות הרבים היחא
'ד שעובי הקרשים כלה והולך עד כאצבע הוא למ'

   דרים:ד' סבין א טפי חלמימר דאיכא רוו איכא
   לקמן בשמעתין: . פלוגתאאלא למ''ד כו'

. בריוח שבין צדי אמר רב כהא באטבעי
ים שהטבעות קבועות בהם קאמר רב דהוי הקרש

כלומר אי אפשר לסדר בה ארבע  רשות הרבים
בקרשים סדרים כדקאמרת לפי שטבעות קבועין 

תעשה זהב כדכתיב (שמות כו) ואת טבעותיהם 
שהן גבוהות  ן לפילתוכחים ב הבריחשהיה תו

ל האדים שאים אלא אמה וכשיושבות ע
חים מעעות לפים או לאחור אלא שהברי

מחברים את כולם והבריח התיכון מחבר כל ג' 
רוחות ומחזיקין זה את זה ואותן טבעות ה

יו רחבין ואי אפשר להן זקופין היו ולא שוכבין וה
ב ך מושיכה באותו ריוח לפילעמוד זה כגד ז

ה צד זו בראש העגלה האחת ופו ו אצלים זשת
הטבעות של חיצוה לחוץ ושל פימית לפים ואין 

להיח ריוח בייהן וכן בראש העגלה השי צריך 
הריוח באמצע בין צדי הטבעות כך  וכל אחת

ר רב כהא פירשו רבותי וכך היו גורסין אמ
גבא דעגלה באטבעי אטבעי היכא מח להו א

שמואל ביתדות אמר  הואיורה ופה מקגועגלה 
י כמו טבעי ופרכין הך רווחא ומפרש אטבע

עגלה כדפרישית דאטבעי היכא מח להו אגבא ד
אלא  והתיח צדיהן ובייהן רשות הרבים

תחתיהן היכי הוי רשות הרבים הא עגלה גופה 
סלקא דעתך שהיו עשויות מקורה הואי דקא 
ל בהן חו ותן שלו שטועיןכעלייה מלמטה כא

  בין:פר לוע
ו העשויות להביא עצים. ולי ראה פי' דאטבי כמו אטבא דספרי האמור במחות (ד' יהן כעין אותן שלו וריוח בייו מקורות מלמטה אלא יתדות הי. לא האמר שמואל ביתדות

ריוח בין כל סדרא וסדרא כהא באטבי לא היה ותן ר רב קאמ והכיוטרס קו וושך בו דפי הבלע''ז שמבקע מקל אחד בראש }עץ כפופה בקֶצהָ -חתיכת{לב.) והוא גלואו''ן 
ם כל אחד רחבו אמה וחצי ומושבו קצר שהוא אמה של עובי ותו לא הרי הן ופלות זו על זו אלא מושיב שתי שורות של שלש שים זו אצל הסדר גבוה ג' קרשירת דמתוך שכדקאמ

אמת הריוח עושה לראש השי ו ' אמות וכןאת זו ומצא מקום מושב הסדר בהעגלה האחת ומחזיקות זו לראש שיב ן מולזו כ ות האטבא סמוכות זזו כמין אטבי ששתי צלעו
 הוזכרו ראה כפירושן ולמהגירסא באמצע ופרכין היכא מח להו לקרשים אגבה דעגלה והא עגלה גופה מקורה הואי ותיח צידיהן ובייהן כו' כדפרי' וללשון רבותי אין לשון ה

  וין זו כגד זו:עותיהן מכושי סדרים הפימית שלא יהו טבאן לשלחופיהו לקרשים שבעות כן טבאות
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        צח, בצח, בצח, בצח, ב .11
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים"     :ְקָרׁשִ

ן  ַמטָּ ה -ִמּלְ    ,עֹוְבָיין ַאמָּ
ע,  - ּוִמְלַמְעָלן  ֶאְצּבַ ִלין ְוהֹוְלִכין ַעד ּכְ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ   , (שמות כו, כד) 395"אׁשוֹ ִיְהיּו ַתִמים ַעל רֹ "ׁשֶ
ן הּוא אֹוֵמר ּמּו ִנְכָרתּו"" :ּוְלַהּלָ   , (יהושע ג, טז) 396תַּ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ְנֶחְמָיה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ן  ַמטָּ ּלְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ה,  - ּכְ   עֹוְבָיין ַאּמָ
ְך ִמְלַמְעָלן  ה,  - ּכָ   עֹוְבָיין ַאּמָ

ֱאַמר:  ּנֶ יו"ׁשֶ   . "(שמות כו, כד) "ַיְחּדָ
  

  ! ִמים""תַּ  :ְוָהְכִתיב
  

ֵליתוּ  ֵלִמיןַההּוא ּדְ    , ׁשְ
ִניְסָרא    .ְולֹא ֵליתּו ּדְ

  
  ְוִאיָדְך ַנִמי, 

יו" :ָהְכִתיב   ! "ַיְחּדָ
  

ְלחֹוִפיְנהּו ֵמֲהָדֵדי. ּדְ ַההּוא    לֹא ִליׁשַ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְך  :ּבִ ה, ּכָ ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמּטָ לְּ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ הּכְ   , ִמְלַמְעָלן עֹוְבָיין ַאּמָ
ְכִתי ים.  :בַהְיינּו ּדִ ה ְקָרׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ֲעׂשֶ ה תַּ ן ָיּמָ כָּ ׁשְ ֵתי ַהּמִ   "ּוְלַיְרכְּ

ה ִלְמֻקְצעֹת ֲעׂשֶ ים תַּ ֵני ְקָרׁשִ   ,כג)-(שמות כו, כב 397"ּוׁשְ
ָהֵני י ֵליּה ְלסּוְמָכא ּדְ ָהֵני, ְמַמלֵּ ָאֵתי ּפּוְתָיא ּדְ    .ּדְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ה,  :ֶאלָּ ן עֹוְבָיין ַאּמָ ַמּטָ לִ ִמְלַמ ִמלְּ עְעָלן ּכָ ֶאְצּבַ    - ין ְוהֹוְלִכין ַעד ּכְ
  ַהאי ָעֵייל ְוַהאי ָנֵפיק! 

  
י טּוִרין ֵפי ְלהּו ּכִ ׁשָ    .ּדְ

  
  

יכֹ  ִריַח ַהתִּ ים"ְוַהּבְ ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ   . (שמות כו, כח) 398"ן ּבְ
  

ָנא:    ּתָ
ֵנס ָהָיה עֹוֵמד"    ."ּבְ
  

ר ְיִריעֹת ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן תַּ כָּ ׁשְ    ... "ְוֶאת ַהּמִ
האֹ  ַאּמָ מֶֹנה ְוֶעְשִרים ּבָ   . ב)- אכו, (שמות  399"ֶרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ

ְייהּו ְלפּוְתָיא  ֵדי אֹוְרּכַ ןִמׁשְ ּדְ ׁשְ ה ָהְוָיא - ּכָ מָּ ִרין ּוְתָמֵני.  ?ּכַ   ֶעׂשְ
ר ְלִאיְגָרא ל ֶעׂשֶ יָסא -  ּדַ ע ְלַהאי ּגִ ׁשַ א ְלהּו ּתֵ ׁשָ יָסא ,ּפְ ע ְלַהאי ּגִ    .ְוֵתׁשַ

י ְיהּוָדהְלַר  ה  - ּבִ ָיא ַאּמָ לְּ   .ֲאָדִניםּדַ ִמיּגַ
י ְנֶחְמָיה לְ  ה  -ַרּבִ ָיא ַאּמָ לְּ ים. ּדִ ִמיּגַ   ְקָרׁשִ
  

א  ֵדי ּפּוַתְייהּו ְלאֹוְרּכָ ןּדְ ׁשְ ּכָ ה ָהְוָיא - ִמׁשְ ּמָ ִעין.  ?ּכַ   ַאְרּבְ

                                                             
ה  395 ַמּטָ ְקצֹעֹת ִיְהיוּ ְוִיְהיּו תֲֹאִמם ִמּלְ ֵני ַהּמִ ֵניֶהם ִלׁשְ ן ִיְהֶיה ִלׁשְ ַעת ָהֶאָחת ּכֵ ּבַ ים ַעל רֹאׁשֹו ֶאל ַהּטַ ו ִיְהיּו ַתּמִ  ְוַיְחּדָ
ד ָצְרָתן ְוַהּיְֹרִדי 396 ר ִמּצַ ִים ַהּיְֹרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד ֶאָחד ַהְרֵחק ְמאֹד ֵמָאָדם ָהִעיר ֲאׁשֶ ַעְמדּו ַהּמַ ּמּו ִנְכָרתּו ְוָהָעם ָעְברּו ֶנֶגד ְיִריחוֹ ם ַעל ָים ָה ַוּיַ ַלח תַּ  ֲעָרָבה ָים ַהּמֶ
ים כבכבכבכב 397 ה ְקָרׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ֲעׂשֶ ה תַּ ן ָיּמָ ּכָ ׁשְ ֵתי ַהּמִ ְרָכָתִים כגכגכגכג. ּוְלַיְרּכְ ּיַ ן ּבַ ּכָ ׁשְ ה ִלְמֻקְצעֹת ַהּמִ ֲעׂשֶ ים תַּ ֵני ְקָרׁשִ  ּוׁשְ
ָרׁשִ  398 תֹוְך ַהּקְ יכֹן ּבְ ִריַח ַהתִּ ֶצהְוַהּבְ ֶצה ֶאל ַהּקָ  ים ַמְבִרַח ִמן ַהּקָ
ָמן ְותַֹלַעת ׁשָ  אאאא 399 ָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ ׁש ָמׁשְ ר ְיִריעֹת ׁשֵ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן תַּ ּכָ ׁשְ ה אָֹתםְוֶאת ַהּמִ ֲעׂשֶ ב תַּ ה חֹׁשֵ ֻרִבים ַמֲעׂשֵ   . ִני ּכְ
ה ַאַחת ְלָכל ַהיְ  בבבב     ה ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמּדָ ַאּמָ ע ּבָ ה ְורַֹחב ַאְרּבַ ַאּמָ ִרים ּבָ מֶֹנה ְוֶעׂשְ  ִריעֹתאֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ

  רש"י
. מה תמו ולהלן הוא אומר תמו כרתו

האמר להלן לשון כלייה אף תמים 
   האמור כאן לשון כלייה:

   . כולן שוות:שא' יחדו
' . קרש אחד מבדלא לייתי דסרא

   חתיכות:
ם ואחד לפי אחד .הושלחופיידלא ל

קרשים מכווין זה לחוץ אלא מושיב ה
וביה מכווים ע אצל זה שיעמדו הקרשים

   זו כגד עוביה של זו:של 
. ואתי פותיא דהי וממלא סומכא דהי

שכשהושיב ששה קרשים למערב מצא 
רחבן תשע אמות והמשכן רחבו י' מצא 

ן וחצי אמה חסר הכותל חצי אמה לצפו
למקצוע  ם אחדקרשישי ומביא  לדרום

זה ומושיבן אצל השש זה ואחד למקצוע 
האמה מצא חצי  ורוחב הקרש אמה וחצי

לא וסותם חסרון הקיר מערבי והאמה ממ
מכסה עביו של קרש הדרומי החיצון 
מצאו הזויות שוין מבחוץ שי חודי 

   הקרשים סמוכין יחד וכן לצפון:
ד ח. דכיון דקרש איקהאי עייל והאי פ

עלה כלה בעביו ון למשבצפום ושבדר
ותן במקצוע רחב אמה וחצי  וקרש ההוא

יוצא בולט ושל מקצוע  מצא רחב הקרש
לדרום מלמעלה חוץ מעביו של דרומי וכן 

   לצפון:
. לרוחב ב' קרשים שבמקצוע דשפי להו

   ומקצרן למעלה מרחבן שלא יהיו בולטין:
ן משופעין . ההרים הללו שהכי טורים

   דים]:ד[מב' צ
. שאחר שהקרשים כולן עומד היה בס
ין באדים לצפון למערב ולדרום היה תו

וחות ואין לך הר בריח לשלשתותו ומ
אומן יכול לעשות כן ובס היה כפף 

   מאליו:
. לרחב חלל המשכן דל עשר לאיגרא

   שהוא י' אמות:
. דאמר למעלה כלין עוביין לרבי יהודה
ין טלכאצבע אין ממע של קרשים

לרחב המשכן ופלות  פורשןוכש יעותביר
אמות לצפון ומכסין ט' אמות תשע 

ולה גשל אדים מלקרשים מבחוץ ואמה 
שהאדים גבהן אמה וחלולין הם 
והקרשים חרוצין למטה באמצע חצי 
אמה רחב בגובה אמה ושאר חצי אמה 
לכאן וחצי אמה לכאן והן שתי ידות 

מן הידות מבחוץ לקרש האחד ומחסר 
עובי דופי האדן  וב עללרכ דיהןשי צימו

שתי הידות בשי אדים כדי  כשועץ
אשה  ת ומשולבותשיהיו הקרשים תכופו

אל אחותה ולא יהא עובי האדן מפסיק 
   בייהן:

. דאמר אף מלמעלה עוביין לרבי חמיה
אמה ממעט עובי הקרשים הדרומיות 

רך והצפויות אמה לכאן ואמה לכאן באו
לכל אמות ח'  אלא ופלות היריעות ואין

   צד:
. חוץ לאדים הקרשיםמיגליא אמה מן 

   ואמה דאדים:
. לאחר כןורכא דמששדי פותייהו לא

שחברו ה' יריעות לבד וכל אחת ד' אמות 
רחב הרי כ' אמות וכגדן במחברת השית 
שהיא של ה' יריעות. הרי מ' ל' מהן הויין 

   עודפות:גג למשכן לאורכו ועשר ה

 



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ָלִתין ְלִאיְגָרא ל ּתְ ר - ּדַ א ְלהּו ֶעׂשֶ ׁשָ    .ּפְ
י ְיהּוָדה  ה ִמ  -ְלַרּבִ ָיא ַאּמָ ּסְ    .ֲאָדִניםּדַ ּכַ
י ְנֶחְמָיה  ה  -ְלַרּבִ ָיא ַאּמָ לְּ   ֲאָדִנים. ּדַ ִמיּגַ

  
  

ים ְלאֶֹהל  יָת ְיִריעֹת ִעּזִ ה"... "ְוָעׂשִ ַאּמָ ים ּבָ לֹׁשִ    - ח)-, זכו(שמות וגו'  400ֹאֶרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ
ְייהּו ְלפּוְתָיא  ֵדי אֹוְרּכַ ןּדְ ׁשְ ּכָ מָּ  - ִמׁשְ ָלִתין ?ה ָהְוָיאּכַ    .ּתְ

ר ְלִאיְגָרא ל ֶעׂשֶ יָסא -  ּדַ ר ְלַהאי ּגִ א ְלהּו ֶעׂשֶ ׁשָ יָסא.  ,ּפְ ר ְלַהאי ּגִ   ְוֶעׂשֶ
י ְיהּוָדה ה  - ְלַרּבִ ָיא ַאּמָ ּסְ   ֲאָדִנים, ּדַ ִמיּכַ

י ְנֶחְמָיה  ה  -ְלַרּבִ ָיא ַאּמָ לְּ   ֲאָדִנים. ּדַ ִמיּגַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ה" עֵֹדף "ְוָהַאּמָ ה ּבָ ה ִמּזֶ ה ְוָהַאּמָ ל ֲאָדִנים,  - , יג)כו(שמות   401"ִמּזֶ ה ׁשֶ   ְלַכּסֹות ַאּמָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ְנֶחְמָיה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים ל ְקָרׁשִ ה ׁשֶ   . "ְלַכּסֹות ַאּמָ
  

יּה  ֵדי ּפּוַתְייהּו ְלאֹוְרּכֵ ןּדְ ׁשְ ּכָ ה ָהְוָיא - ִמׁשְ ּמָ ִעין ְו  ?ּכַ ע. ַאְרּבְ   ַאְרּבַ
ָלִתין ְלִאיְגָרא ל ּתְ ע ְסֵרי.  - ּדַ א ְלהּו ַאְרּבַ ׁשָ   ּפְ

ְכִתיב י ְלַכְפָלא, ּדִ ְרּתֵ ל ּתַ ֵני ָהאֶֹהל" :ּדַ ית ֶאל מּול ּפְ ִ ׁשּ ִ   , , ט)כו(שמות  402"ְוָכַפְלתָּ ֶאת ַהְיִריָעה ַהׁשּ
י ְסֵרי.  ְרּתֵ א ְלהּו ּתַ ׁשָ   ּפְ
י ְיהּוָדה ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ְכִתיבַהיְ  ,ּבִ ְסַרח" :ינּו ּדִ   . , יב)כו(שמות  403"ֲחִצי ַהְיִריָעה ָהעֶֹדֶפת תִּ

י ְנֶחְמָיה א ְלַרּבִ ְסַרח"ַמאי  ,ֶאלָּ   ? "תִּ
  

ְסַרח ֵמַחְברֹוֶתיָה.    ּתִ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ן ּדֹוֶמה" ּכָ    ?ְלָמה ִמׁשְ

ּפּוֶליָה  ּוק ְוׁשִ ׁשּ ֶכת ּבַ ַהּלֶ מְּ ה ׁשֶ ָ ִכין ַאֲחֶריָה ְלִאׁשּ   .  "ְמַהּלְ
   

  
  

                                                             
ֵר  זזזז 400 י ֶעׂשְ תֵּ ן ַעׁשְ ּכָ ׁשְ ים ְלאֶֹהל ַעל ַהּמִ יָת ְיִריעֹת ִעּזִ ה אָֹתםְוָעׂשִ ֲעׂשֶ   . ה ְיִריעֹת תַּ
ֵר  חחחח  י ֶעׂשְ תֵּ ה ַאַחת ְלַעׁשְ ה ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמּדָ ַאּמָ ע ּבָ ה ְורַֹחב ַאְרּבַ ַאּמָ ים ּבָ לֹׁשִ  ה ְיִריעֹתאֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ׁשְ
אֶֹרְך ְיִריעֹת ָהאֶֹהל ִיְהֶיה ָסרּוַח  401 עֵֹדף ּבְ ה ּבָ ה ִמּזֶ ה ְוָהַאּמָ ה ִמּזֶ ה ְלַכּסֹתוֹ ְוָהַאּמָ ה ּוִמּזֶ ן ִמּזֶ כָּ ׁשְ י ַהּמִ   ַעל ִצּדֵ

ֵני 402 ית ֶאל מּול ּפְ ִ ׁשּ ִ ׁש ַהְיִריעֹת ְלָבד ְוָכַפְלתָּ ֶאת ַהְיִריָעה ַהשּׁ ְרתָּ ֶאת ֲחֵמׁש ַהְיִריעֹת ְלָבד ְוֶאת ׁשֵ   ָהאֶֹהל ְוִחּבַ
יִריעֹת ָהאֶֹהל ֲחִצי ַהְיִריָעה ָהעֶֹדֶפת תִּ  403 ןְוֶסַרח ָהעֵֹדף ּבִ ּכָ ׁשְ  ְסַרח ַעל ֲאחֵֹרי ַהּמִ

  רש"י
ובי ין עמר א. דאדהולרבי יה

רשים שבמערב ממעט בהו ק
צא היו''ד אמות כולן תלויות מ

אורך  כל י' אמות של ומכוסות
אף האדים של צד  קרש הריה

  מערבי מכוסין:
. אלו ועשית יריעות עזים

יריעות עליוות הפרוסות על 
יריעות התחתוות העליוות 

סה קרויות אהל כלומר לגג ומכ
מו ן עצות משכיוהתחתוות קרו

וי תכלת וארגמן ותולעת הן לש
   י:ש

. מיכסיא אמה דאדים
תחתוות ששארת מגולה מן ה

   העליוות:יכסוה 
לרבי חמיה מיגליא אמה 

. ועודפה של יריעה זו דאדים
הוצרך לכסות אמה דקרשים 

   שלא כסוה התחתוות:
. שיריעות האהל עודפות בעודף

שכן ב' אמות על יריעות המ
ות התחתוסוי ל כיסרוח ע יהיה

   :לכסות מה שלא כיסוהו
. די''א יריעות ארבעים וארבע

   היו:
וטה . שהיתה אתרתי דכפל

ה על רוח רוחב חצי יריע
מזרחית שלא היו שם קרשים 
שהוא פתח למשכן ואין שם 
אלא מסך פרוש כמו וילון 
כדכתיב ועשית מסך לפתח 

   האהל וגו':
. דאמר הודהבשלמא לרבי י

מעט לא מקרשים העובי 
ות הייו דכתיב חצי ביריע
עה העודפת בעליוות יותר הירי

ורי מן התחתוות תסרח על אח
על כל אורך  סרוח המשכן

רשים והאדים של מערב הק
   וגררות בארץ:

. אמה אחת גררת מאי תסרח
ותו לא שהרי עובי הקרשים 

   מיעט בה אמה:
ה . חצי היריעה סרוחמחברותיה

ות ה לכסממחברותיה אמה מ
   ה גררת:ם ואמאדיה

י בגדיה כך היתה . שולושיפוליה
   יריעה של אחריו גררת בארץ:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים"    ,ֲחרּוִצים ָהיּו ְקָרׁשִ

 ַוֲחלּוִלים ָהיּו ָהֲאָדִנים, 
ָרִקיַע"  צט,א ּכֹוָכִבים ּבָ ּלּוָלאֹות ּכַ   .  ְוִנְרִאין ְקָרִסין ּבַ

   
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :ְיִריעֹות"

ְחּתֹונֹות ֵכֶלת  :ַהתַּ ל תְּ    ,ׁשֶ

ָמן ל ַאְרּגָ    ,ְוׁשֶ
ִני ל ּתֹוַלַעת ׁשָ    ,ְוׁשֶ

ׁש.  ל ׁשֵ   ְוׁשֶ
ים.   :ְוֶעְליֹונֹות ה ִעּזִ ל ַמֲעׂשֵ   ׁשֶ

ֶעְליֹונֹות יוֹ ּוְג  ֶאְמָרה ּבָ ּנֶ ְחּתֹונֹותדֹוָלה ָחְכָמה ׁשֶ תַּ ֶאְמָרה ּבַ ּנֶ ה ׁשֶ    ,ֵתר ִמּמַ
ִתיבּדְ  ְחּתֹונֹות ּכְ תַּ ה ַחְכַמת :ִאיּלּו ּבַ ָ ָיֶדיָה ָטווּ  "ְוָכל ִאׁשּ   , (שמות לה, כה)  404"ֵלב ּבְ

ִתיבּבָ ְוִאיּלּו  ים :ֶעְליֹונֹות ּכְ ָחְכָמה ָטוּו ֶאת ָהִעּזִ ן ֹאָתָנה ּבְ א ִלּבָ ר ָנׂשָ ים ֲאׁשֶ ׁשִ   ."(שמות לה, כו) ""ְוָכל ַהּנָ
  
ּום וְ  ְנָיא ִמׁשּ י ְנֶחְמָיהּתַ   : ַרּבִ
טּוף " יםּבָ ׁשָ    ,ִעּזִ

ים    ."ְוָטוּוי ִמן ָהִעּזִ
   

                                                             
ד ָצְרָתן ְוַהּיְֹרִדי 404 ר ִמּצַ ִים ַהּיְֹרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד ֶאָחד ַהְרֵחק ְמאֹד ֵמָאָדם ָהִעיר ֲאׁשֶ ַעְמדּו ַהּמַ ּמּו ִנְכָרתּו ְוָהָעם ָעְברּו ֶנֶגד ְיִריחוֹ ַוּיַ ַלח תַּ  ם ַעל ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהּמֶ

  רש"י
ו . כמהיו קרשים םחרוצי

ירשתי חצי אמה באמצע שפ
רחבן מלמטה בגובה אמה 
ושארין הידות לכאן ולכאן 
וגם הם חרוצים מבחוץ 
כשיעור עובי דופן האדן ברחב 

עד הארץ לרכוב  ובגובה אמה
קרש לבות משו שיהוהאדן  לע

בי שי על קרש ולא יפסיק עו
   האדים בייהם:

. וחלולים היו האדים
תוקעין ידות  יושבאותו חלל ה

  קרשים:ה
. קרסין בלולאותוראין 

מילתא אחריתי היא שתי 
מחברות היו היריעות כל אחת 
ואחת ה' יריעות תפורות זו עם 

 כןזו במחט על פי כל אר
 בקרסים ובאמצע היה מחבר

רת שהיו ם מחברת עמחב
וה של כל לולאות בשפת חיצ

מחברת באמצע המשכן אלו 
 אלו כדכתיב מקבילות כגד

  הלולאות וגו' (שמות כו):
. יתירות חכמה בןשא ל
  משמע:
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ים, " ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶנֶגד זֹו ּבִ י ְגזּוְזְטָראֹות זֹו ּכְ תֵּ   ׁשְ

יט ְוַהּזֹוֵרק ִמּזֹו ָלזֹו  טּור,  - ַהּמֹוׁשִ   ּפָ
ְדיֹוָטא ַאַחת,  יֶהן ּבִ תֵּ   ָהיּו ׁשְ

יט  יב,  -ַהּמֹוׁשִ   ַחּיָ
טּור,  - ְוַהּזֹוֵרק    ּפָ

ים:  ִוּיִ ְך ָהְיָתה ֲעבֹוַדת ַהּלְ ּכָ   ׁשֶ
תֵּ  ים ִמּזֹו ָלזֹו, ֲאָבל לֹא זֹוְרִקיןׁשְ ָרׁשִ יִטין ַהּקְ ים, מֹוׁשִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ."י ֲעָגלֹות זֹו ַאַחר זֹו ּבִ

  
ּום  ַרבָאַמר  יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ

יֶהן    :ֲעָגלֹות ְחּתֵ    ,ּתַ
   ,ּוֵביֵניֶהן

יֶהן  ים.  - ְוִציּדֵ   ְרׁשּות ָהַרּבִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ין ֲעָגָלה ַלֲע  ְמלֹא אֶֹרְך ֲעָגָלה.  -ָגָלה ּבֵ   ּכִ

ה אֶֹרְך ֲעָגָלה    ?ְוַכּמָ
  ָחֵמׁש ַאּמֹות. 

  
א ַסִגי ע ּוַפְלּגָ ַאְרּבַ י? ּבְ ה לִּ    !ָלּמָ

  
י ֵהיִכי  יםּדְ ּכִ    .לֹא ִליְדֲחּקּו ְקָרׁשִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ֲעָגָלה  ְמלֹא רַֹחב ֲעָגָלה.  - ִציּדֵ   ּכִ
ה רַֹחב ֲעָגָלה    ?ְוַכּמָ

ּתֵ    י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה. ׁשְ
  

ה לִ  א ַסְגָיא!  ָלּמָ א ּוַפְלּגָ ַאְמּתָ   י? ּבְ
  

י ֵהיִכי  יםּדְ ּכִ דּו ְקָרׁשִ   .לֹא ִליּדֵ
  

ַקְייָמא ָלן א ּדְ ים  :ֶאלָּ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ה -ּדֶ ֵרה ַאּמָ ׁש ֶעׂשְ    ,ׁשֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ָגְמִריַנן ָלּה ִמּמִ   ֲאַנן ּדְ

ן ּדְ  ּכָ   ַואי! ֲחִמיְסֵרי ֲה  -ִמׁשְ
  

א ְיֵתיָרא ֲהַואי ן ֵלִוי,  ,ַאְמּתָ ֲהָוה ָקֵאי ּבֶ   ּדַ
ים ִפי ְקָרׁשִ לְּ תַּ ִכי ִמׁשְ    .ֲהָוה ָנֵקיט ְלהוּ  ,ּדְ

  
  

  רש"י
. שבצדה ה' בין עגלה לעגלה

   אמות כמלא אורך העגלה:
   . אורך העגלה ה' אמות:למה לי

רן ד. שאם מסגיפלגא סבארבע ו
ר על ה' אמות ו מסדאי רחבןעל 

הרי בארבע ומחצה יותר מג' ו
יכול לסדרן ואי מסדרן בחודן 

יסדר מפי הפסקת יותר מד' לא 
מקום הבריחים שבאמצע 

דרים ובפלגא אמה מי תסגי הס
   ליה:

. אם בא לסדרן על דלא לידחקו
   רחבן:

. חלל שבין דפות צדי עגלה
ובי הדופן ועלאופים ועובי 

   :ןהאופ
י הצדדים . שלהב עגא רחכמל

דהייו אמה  כמלא רחב חללה
   ורביע לכל צד:

. רחבה תרתי ופלגא אם למה לי
פי שאם יצטרך להושיב מן מ

   :הקרשים לתוכה יכיס
. וישכיבם בה באמתא ופלגא סגי

   על חודן:
. שלא כי היכי דלא לידדו קרשים

יהיו הקרשים המוטלים לאורכן 
 וטיןדין ודבן מדופותיה לרחעל 

אן שאם מושבות ן ולכלכא
מתוך שהן ארוכות  רהקרשים קצ

ויוצאות לחוץ הרבה יכבד אחד 
כשהן מדדין בהליכתן מן הראשין 

   ויפלו:
העגלות . שתי חמיסרי הויין

ההולכות זו בצד זו רחב כל אחת 
ה' אמות הרי י' וה' אמות ריוח 
שבין עגלה לעגלה הרי ט''ו ואם 

שהרי  הן ר יותר מעשריםתאמ
' אמות והן רכן ים אוקרשיה

י דופי עגלה מוטלות על גב
לרחבה מצא אורך הקרשים הרי 

ך צריך למשוכ' אמה לבד מה ש
קרשי כל עגלה ועגלה לצד החיצון 

גלה שלא יגיעו ראשי של ע
הקרשים זו בזו ומעכבין את 
הילוך העגלות אין זה תשובה 
שהקרשים למעלה מעשרה הן 

לית רה''ר  גבילה גבוה י' ולשהעג
אלא מקום העגלות  מיחשבלן ל

שבייהן שהוא למטה מי' וריוח 
דכל למעלה מי' לאו רה''ר היא 

   יה:לא חשיב להלכך 
. עוד צריך אמתא יתירתא הואי

ברחב הדרך עודף אמה  להיות
שתתן חצי אמה לכאן וחצי אמה 
לכאן לשי צדדין החיצוות של ב' 

   עגלות:
זו מ ו. זי דאי משתלפידקאי בן לו

   שבייהם: אויר לתוךפול לי
. כס לבין האויר הוה קיט להו

אמה שבייהם ועומד בחצי אמה 
גלה לצדדין ומתקן שיש בין הע

את הסדר זו על זו שלא תפול 
ה וכל הדרך הוא מהלך העליו

אחורי העגלה וכשרואה אותן 
משתלפות אל תוך האויר רץ 

ן לתוך בליטת הקרשי' שבצדדי
הם בייאויר שהעד שמגיע לאמת 

עצמו לעמוד בחצי אמה דוחק ו
שיחזיר השלפת למקומה ועל עד 

  סדרה:
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ָנה             ִמׁשְ

  חּוְלַית ַהּבֹור, 
   :ַלעְוַהסֶּ 
ֵהן ָעה, ַהּנֹוֵטל ֵמֶהן   :ׁשֶ ן ַאְרּבָ ָרה ְוָרְחּבָ בֹוִהין ֲעׂשָ ּבָ וְ ּגְ יב –ן ַהּנֹוֵתן ַעל ּגַ   .ַחּיָ

ן  חֹות ִמּכֵ טּור –ּפָ    .ּפָ
   

ָמָרא             ּגְ

ה לִ  ַלע" :י ְלִמיְתֵניָלּמָ   ? "חּוְלַית ַהּבֹור ְוַהסֶּ
ַלע' :ִליְתֵני   ! 'ַהּבֹור ְוַהּסֶ

  
י יֹוָחָנן,  יע ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיַ

י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ
ָרה - ּבֹור ְוחּוְלָיָתּה     .ִמְצָטְרִפין ַלֲעׂשָ

  
   :ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ 
ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ    :ּבֹור ּבִ

ָרה ה ֲעׂשָ ָעה ,ֲעמּוּקָ ׁשַ  - ּוְרָחָבה ַאְרּבָ ה ּבְ ִאין ֵהיֶמּנָ תֵאין ְמַמּלְ    ,ּבָ
ָרה ְטָפִחים.   צט,ב בֹוהַּ ֲעׂשָ ן ָעׂשּו ָלּה ְמִחיָצה ּגָ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

הְוֵאין ׁשֹוִתין  ׁשַ  ֵהיֶמּנָ ת, ּבְ   ּבָ
א ִאם ן ִהְכִניס ָלּה רֹ  ֶאּלָ   אׁשֹו ְורּוּבֹו. ּכֵ

ָרה - ֹור ְוחּוְלָיָתּה ּוב   . "ִמְצָטְרִפין ַלֲעׂשָ
   

  

  רש"י
  מתי' 

קרקע חפירת  .חולית הבור
הבור ותין סביבותיו להקיף 

ו ותין כמין חומה כמו שא
היקף עצים או אבן סביב פי 

   הבור:
  

  גמ' 
למה לי למתי חולית הבור 

דסלע קט  . פשיטא לןוהסלע
ק ן עומלעי בורובהה וגלעין 

 שותשוטל מתוכו ומוציא לר
הרבים דאי לעין גובהה כגון 
 למוריד מחוליא למטה וכגון

דרחבה ארבע למה לי למיתיא 
כלל הא תא ליה סלע אלא 

ציא מתוך אוגי בור ודאי למו
קט לה וכיון דהכי הוא חוליא 
למה לי ליתי הבור לעומק 

   והסלע לגובה:
בור שויה הל. מצטרפין לעשרה

אם הוציא מתוך יד וי היחרה''
  חוליא חייב:אוגן 

. שיהא הממלא עומד מחיצה י'
   ממלא:לפים מן המחיצה ו
. לעמוד על ואין שותין הימה

הכיס ולשאוב בכלי ול שפתה
ראשו לחללה ולשתות כדתן לא 

אדם ברה''ר וישתה יעמוד 
   ברה''י שמא ימשוך הכלי אצלו:

 .ורובו אם כן הכיס ראשואלא 
  ותה:הוא שום שלמק
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        בבבבצט, צט, צט, צט,  .15
יּה  ָעא ִמיּנֵ ַכיּבְ   : ָרָבאֵמ  ַרב ָמְרּדְ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ַעּמּוד ּבִ
ָעה,  ָרה ְוָרָחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ   ּגָ

יו  ּבָ    ?ַמהוּ  –ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ
  

ִאיּס  :ְמִריַנןִמי ָא  ִאיּסּורֲהֵרי ֲעִקיָרה ּבְ ָחה ּבְ    ,ּור, ֲהֵרי ַהּנָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

יָון  טּור ָקָאְתָיא ּדְ ּכֵ קֹום ּפְ    ?לֹא –ִמּמְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ַמְתִניִתין ִהיא. 

  
יֵליּה לְ  ּיְ   . ַרב יֹוֵסףֲאָתא ׁשַ

  ָאַמר ֵליּה: ַמְתִניִתין ִהיא. 
  

יֵליּה לְ  ּיְ ֵייַא ֲאָתא ׁשַ   . ּבַ
  ָאַמר ֵליּה: ַמְתִניִתין ִהיא. 

  
  ָאַמר ְלהּו: 

יתוּ  ּפִ ֲהָדֵדי ּתַ רֹוָקא ּדַ כּו ּבְ    .ּכּולְּ
  

  ָאְמרּו ֵליּה: 
ָרא? ,ְוַאּתְ     !ָלא ִתְסּבְ

   :ְוָהְתַנן
ן " ּבָ יב –ַהּנֹוֵטל ֵמֶהן ְונֹוֵתן ַעל ּגַ   ! (שבת צט.) "ַחּיָ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
יְלָמא ַמְתִניִתין ּבְ     .ַמַחטּדִ

  
א! , ַמַחט ַנִמי ְלָיא ּפּוְרּתָ ָלא ִמּדַ ר ּדְ   ִאי ֶאְפׁשָ

  
א.  ִאית ֵליּה מֹוְרׁשָ   ּדְ

  
  ִאי ַנִמי, 

ֲחִריָצה.   ַרְמָיא ּבַ   ּדְ
   

  
  

  רש"י
   . מרה''ר:יסורהרי עקירה בא

   . ברה''י:הרי החה באיסור
. שאי יאממקום פטור קאת

אפשר שלא הגביה תחילה 
א מקום למעלה מן העמוד שהו

פטור שאיו אויר רה''ר ואויר 
י אמרין לא הוי דכרה''י מי 

רה''י עולה עד לרקיע ה''מ כגד 
 דלימטי ''י אבל האי מקמירה

גבהיה למעלה מוד איר עלאו
   מעשרה:

וטל מהן יתין היאמתה .
   והותן על גבן חייב:
. כולכם יתוברוקא דהדדי תפ

   רוק אחד אתם רוקקים:
   :י' היא. דמתואת לא תסברא

   . דאיה גבוהה:במחט
. לסלע מורשא מוך דאית לה

' וכיון דכולה גבוהה י' בר מי
א ואיהו לא הוי מההיא מורש

י רשות ה חורי ליב הוום חשוקמ
   היחיד:

. מחט בחריץ רמיאאי מי ד
שבסלע שבראשו ולא פל 

  ך י':מלמעלה מי' אלא לתו
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .16
אָאַמר     :ַרב ְמָיׁשָ

ֵעי  י יֹוָחָנןּבָ   : ַרּבִ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ָרה  :ּכֹוֶתל ּבִ בֹוהַּ ֲעׂשָ    ,ּגָ

  , הָע ַאְרּבָ  ְוֵאינֹו ָרָחב
ף ְלַכְרְמִלית, וּ    מּוּקָ

ִחיד אֹו ְרׁשּות ַהּיָ    .ַוֲעׂשָ
יווְ  ּבָ   ַמהּו?  - ָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ

  
יָון  :ִמי ָאְמִריַנן ָעה ּדְ ּכֵ טּור הּוא -ֵאינֹו ָרָחב ַאְרּבָ    ,ְמקֹום ּפְ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
יָון  ִחיד ַד ּכֵ אֹו ְרׁשּות ַהּיָ ְמֵלי ּדָ  -ֲעׂשָ ַמאן ּדִ    ?ְמָיאּכְ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ה ְמִחיָצה -ַלֲאֵחִרים    :ַקל ָוחֹוֶמר    ,עֹוׂשֶ
ן?!  -ַעְצמֹו לְ  ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

  
   :ִאיְתַמר ַנִמי

יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ י ִיְצָחק, ְוֵכן ָאַמר ַרבָאַמר  ַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ בֹוהַּ   :ּכֹוֶתל ּבִ ָרהּגָ    , ֲעׂשָ

ָעהְוֵאינֹו ָרָחב    , ַאְרּבָ
ף ְלַכְרְמִלית,    ּומּוּקָ

ִחיד אֹו ְרׁשּות ַהּיָ    ,ַוֲעׂשָ
יו  ּבָ יב –ַהּזֹוֵרק ְוָנח ַעל ּגַ   .ַחּיָ

ה ְמִחיָצה,  -ַלֲאֵחִרים    עֹוׂשֶ
ן?!   -ְלַעְצמֹו  ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

   
  
  
  

  רש"י
. בכותל זה מוקף לכרמלית

הקיפו בקעה שהיתה כרמלית 
ועל ידו עשית רה''י כגון שהוקף 

א ה או לא הקיפו בו אללדיר
   בית סאתים:

ח על ראשו . מרה''ר ווזרק
   מהו:

זה עשאה  דכותל. וןא כיו דילמא
   'י:לכרמלית זו רה'

. והוי אצל כמאן דמלי דמיא
ראשו כארעא סמיכתא כל 

   :החלל
   . כל החלל עשאו רה''י:לאחרים

. ראש לעצמו לא כל שכן
  הכותל:
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .17
ֵעי  י יֹוָחָנןּבָ   : ַרּבִ

ָעה ׁשְ ָרה ,ּבֹור ּתִ ִליָמּה ַלֲעׂשָ ּנּו חּוְלָיא ְוִהׁשְ   ?ַמהוּ  -  ְוָעַקר ִמּמֶ
  

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאתּו,  ה ּבַ ית ְמִחיּצָ ּיַ   ֲעִקיַרת ֵחֶפץ ַוֲעׂשִ
יב,    ּוִמיַחּיַ

   :אוֹ 
יב?    ָלא ִמיַחּיַ

  
יְמֵצי לֹוַמר יָון  :ְוִאם ּתִ ָרא ּדְ ּכֵ ָרה ֵמִעיּקָ    .יבָלא ִמיַחיַּ  -לֹא ָהֵוי ְמִחיָצה ֲעׂשָ

ָרה ְוָנַתן ְלתֹוָכּה חּוְלָיא   ַמהּו?  - , ּוִמיֲעָטּה ּבֹור ֲעׂשָ
  

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאתּו,  ַחת ֵחֶפץ ְוִסיּלּוק ְמִחיָצה ּבַ   ַהּנָ
יב    ,ִמיַחּיַ

   :אוֹ 
יב    ?ָלא ִמיַחּיַ

  
יֵדיּה  יְפׁשֹוט ֵליּה ִמּדִ    ,ּתִ

ְתַנן    :ּדִ
כֹוֶתלַהּזוֹ " ע ַאּמֹות ּבְ    :ֵרק ַאְרּבַ
ָרה ְטָפִחים ְל  ֲאִויר.  -ַמְעָלה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק ּבַ   ּכְ

ָרה  ה ֵמֲעׂשָ ָאֶרץ,  - ְלַמטָּ זֹוֵרק ּבָ   ּכְ
ע ַאּמֹות  ָאֶרץ ַאְרּבַ יב –ְוַהּזֹוֵרק ּבָ   . (שבת ק.) "ַחּיָ

ּה     !ְוָהא לֹא ָנח :ְוָהֵויַנן ּבָ
י יֹוָחָנןְוָאַמר  ִנינּו. ַרּבִ ֵמיָנה ׁשָ ְדֵביָלה ׁשְ   : ּבִ

ע ַאּמֹותְוַאּמַ    !אי? ָהא ָקא ְמַמֵעט ֵמַאְרּבַ
  

ל לֵ  -ָהָתם     ,יּה ָלא ְמַבּטֵ
ל ֵליּה.  -ָהָכא    ְמַבּטֵ

  
  
  

  רש"י
. והיחו חוליא ממה ועקר

ברה''ר מי מיחייב אע''ג דמקמי 
ת לאו רה''י הוה בשע עקירה

   י הוה:'עקירה מיהא רה'
. בהחה זו המחיצ ילוקוס

ת הבור סתלקה מחיצ
שתמעטה מעשרה מי מהי האי 

   מיעוטא למיפטריה או לא:
. שדבק בפי בדבילה שמיה

   הכותל:
. מיחייב הא מתי' ד' ואמאי

פילו מצומצמות אמות קתי וא
 י הכותלח בפ תמעט וכי

כדי מקום הזריקה מד' אמות 
 וקתי חייב כיון הדבילה
   :ת הוהאמו א ד'דמעיקר

בילה . דהתם לא מיבטיל ליה
  הלכך לאו מיעוט הוא:
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .18
ֵעי    : ָרָבאּבָ

י ְיֵתידֹותָזַרק ּדַ  ּבֵ    ?ַמהוּ  - ף, ְוָנח ַעל ּגַ
  

ֲעָיא ֵליּה     ?ַמאי ָקִמיּבָ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָא  ית ְמִחיָצה ּבַ ּיַ ַחת ֵחֶפץ ַוֲעׂשִ י יֹוָחָנן! ּדְ ַהְיינּו  ,תוּ ַהּנָ   ַרּבִ

  
ֲעָיא ֵליּה ְלָרָבא י ָקִמיּבָ גֹון  ,ּכִ יוּדְ ּכְ ּבָ ף ְוֵחֶפץ ַעל ּגַ   ַמאי?  - ָזַרק ּדַ

  
ַבֲהִדי ֲהָדֵדי ָקָאתוּ  יָון ּדְ ֵמי -  ּכֵ ית ְמִחיָצה ּדָ ּיַ ַחת ֵחֶפץ ַוֲעׂשִ ַהּנָ    ,ּכְ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
ר  ָלא ֶאְפׁשָ יָון ּדְ א ַוֲהַדר ָנֵייחלֹא ּדְ ּכֵ ֵמי -  ִמיְדָלא ּפּוְרּתָ ַחת ֵחֶפץ ּדָ ית ְמִחיָצה ְוַהּנָ ּיַ ֲעׂשִ    ?ּכַ

  
יקוּ     .ּתֵ

   
  
  

  רש"י
 . דקות שהיועל גבי יתידות

גבוהות י' ואין רחבות ד' ודף זה 
   רחב ד' עשאו רשות היחיד:

   . להתחייב בזריקה זו:מהו
תימצי לומר . ואם וחפץ על גביו

הוא אם תימצי לומר כר' יוחן 
צה יחת חפץ ועשיית מחדה
ייב הכא א מיחדי לי הדבהד

ייב מיהו ודאי אדף לא מיח
   אחפץ מהו לחיובי:

. החפץ דלא אפשר דלא מידלי
הדף בשעת החת הדף  מעל

   והדר ייח:
. ברישא והדר כעשיית מחיצה

החת החפץ דמי חייב דבשעת 
   'י:תו כבר עשה דף רה'הח
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        ק, אק, אק, אק, א    ––––    צט, בצט, בצט, בצט, ב .19
  : ָרָבאָאַמר 

יָטא ִלי ׁשִ   : ּפְ
י ַמִים  ּבֵ ָחָתן.  -ַמִים ַעל ּגַ   ַהְיינּו ַהּנָ

י ַמִים    ק,א ּבֵ ָחָתן. ^ -ֱאגֹוז ַעל ּגַ   ָלאו ַהְיינּו ַהּנָ
  

  : ָרָבאֵעי ּבָ 
ְכִלי    ,ֱאגֹוז ּבִ

י ַמִיםוּ  ּבֵ    ?ַמהוּ  - ְכִלי ָצף ַעל ּגַ
  

ַתר ֱאגֹוז ָאְזִליַנן, ְוָהא ָנֵייח,  :ִמי ָאְמִריַנן   ּבָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ִלי ָאְזִליַנן, ְוָהא לֹא ָנֵייח ַתר ּכְ    ?ּבָ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

י ַיִין  ּבֵ ֶמן ַעל ּגַ י יֹוָחנָ  -ׁשֶ ָנןַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ ן נּוִרי ְוַרּבָ    .ן ּבֶ
ְתַנן    :ּדִ

י ַיִין, " ּבֵ ף ַעל ּגַ ּצָ ֶמן ׁשֶ   ׁשֶ

ֶמן  ֶ ׁשּ ֶמן -ְוָנַגע ְטבּול יֹום ּבַ א ׁשֶ ַסל ֶאּלָ    .לֹא ּפָ
ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵניֶהם ִחיּבּור ֶזה ָלֶזה   .(טבול יום ב, ה) "ׁשְ
  
  

  רש"י
. ואם טל מקצתן הייו החתן

  וציא הוה עקירה:וה
טלו  . ואםחתןו האו הייל

  :משם לאו עקירה היא
. לעין שבת שמן על גבי יין

   ן:מחלוקת ר' יוחן בן ורי ורב
   . של תרומה:דתן שמן

. של תרומה שצף על גבי יין
משום הכי קט טבול יום משום 
דפוסל ואיו מטמא הלכך לא 
פסל אלא שמן בלבד דלאו 

כחד ואילו חיבור הוא למיהוי 
לשמן ליה טמא הוה מ אהוה טמ

   ושמן פסל ליה ליין:
ופסל . דהוי כחד הם חיבורשי

ין ולעין שבת מי לרבן אף הי
וה ליה כאגוז על גבי מים ה

בי יוחן הוה ליה כמים על ולר
  גבי מים:
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        ק, אק, אק, אק, א .20
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ְרׁש  יםּבֹור ּבִ ָרה   :ּות ָהַרּבִ ה ֲעׂשָ    ,ֲעמּוּקָ
מָֹנה    :ּוְרָחָבה ׁשְ

   ,יבַחיָּ  –ְוָזַרק ְלתֹוָכּה ַמֲחֶצֶלת 
ַמֲחֶצֶלת ָקּה ּבְ טּור - ִחילְּ   .ּפָ

  
ֵיי יָטא ֵליּה  ,ְלַאּבַ ְפׁשִ ָלא ְמִחיָצהּדְ ּדִ    ,ַמְחֶצֶלת ְמַבּטְ

ָלא ְמִחיָצה ְמַבּטְ ן חּוְלָיא ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ
  

י  ֲעָיא ֵליּה חּוְלָיא,  ,יֹוָחָנןְלַרּבִ ִמיּבָ   ּדְ
ָלא ְמִחיָצָתא -ַמֲחֶצֶלת  ָלא ְמַבּטְ יָטא ּדְ ׁשִ    .ּפְ

  
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ָרה  :ּבֹור ּבִ ה ֲעׂשָ    ,ֲעמּוּקָ

ָעה    :ּוְרָחָבה ַאְרּבָ
יב,  -ְמֵלָאה ַמִים, ְוָזַרק ְלתֹוָכּה    ַחּיָ

ירֹות, ְוזָ  טּור –ַרק ְלתֹוָכּה ְמֵלָאה ּפֵ    .ּפָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ֵלי ְמִחיָצָתא,  - ַמִים    ָלא ְמַבּטְ
ירֹות  ֵלי ְמִחיָצָתא - ּפֵ    .ְמַבּטְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ם ְלִאיְסַרְטָיא"    ,ַהּזֹוֵרק ִמן ַהּיָ
ם  טּור –ּוִמן ָהִאיְסַרְטָיא ַלּיָ   .ּפָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָמ  ַרקִאם ֵיׁש ּבְ ּזָ ָעה  ,קֹום ׁשֶ ָרה ְוָרָחב ַאְרּבָ יב –ָעמֹוק ֲעׂשָ   .  "ַחּיָ

  
  
   

  רש"י
. משום וזרק לתוכה מחצלת

סיפא קט ליה דבעי למימר 
חלקה במחצלת פטור לאשמעי' 

צה יחת חפץ וסילוק מחדה
סילוק והכא טור די פבהד

כא ארבעה מחיצה דזיל הכא לי
דבצר ליה  וזיל הכא ליכא ד'
   עובי מקום מחצלת:

. דסילוק מחיצה שכן חוליא כל
   דמבטיל לה:ודאי הוא 

לרבי יוחן מחצלת פשיטא ליה 
. דאי מי אמרין דלא מבטלה

סילוק מחיצה והחת חפץ כי 
דלא  הדדי פטור הכא חייב

ק סילוך לאו כמבטל ליה הל
   יא:יצה המח

מידי  . מרה''רוזרק לתוכה
   :דייחא כגון אבן או מים

לא . ולא אמרין כיון דמחייב
הוא לא הוי רה''י דמבטל להו 

   מחיצות:
. פטור דבטיל מלאה פירות

   מחיצות כאילו מלאוה עפר:
. דמים לא מבטלי תיא מי הכי

   מחיצה:
רמלית . מכמן הים לאיסרטיא

   :רלרה''ר פטו
   יא:א סרט. הורטיאאיס

ים במקום . בר''ש אומר אם יש
שזרק גומא מיוחדת לבדה 

י קה עשרה ורחבה ד' רה''עמו
הוי כשאר ים לעצמה היא ולא 
 מי עמוק הוא אף על גב דים

וממילא שמעין מדר''ש דמים 
  לא מבטלי מחיצה:
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        ק, אק, אק, אק, א .21
ָנה             ִמׁשְ

ע כֹוֶתל ַהּזֹוֵרק ַאְרּבַ    :ַאּמֹות ּבְ
ָרה ְטָפִחים  ֲאִויר -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק ּבַ   ,ּכְ

ָרה ְטָפִחים  ה ֵמֲעׂשָ ָאֶרץ -ְלַמטָּ זֹוֵרק ּבָ   .ּכְ

ע  ָאֶרץ ַאְרּבַ יב -ַאּמֹות ַהּזֹוֵרק ּבָ   .  ַחּיָ
   

ָמָרא             ּגְ

   !ְוָהא לֹא ָנח
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ִנינוּ  ֵמיָנה ׁשָ ְדֵביָלה ׁשְ   .ּבִ

  
יאָאַמר  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  י ִחּיָ   : ַרּבִ

הּוא ל ׁשֶ חֹור ּכָ ָרה, ְוָהְלָכה ְוָנָחה ּבְ י - ָזַרק ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ ָנן ּבָ    .ֵמִאיר ְוַרּבָ
י ֵמִאיר  ִלים" :ָאַמרּדְ ְלַרּבִ יב,  - "חֹוְקִקין ְלַהׁשְ   ִמיַחּיַ

ָאְמִרי ַנן ּדְ ִלים" :ְלַרּבָ יב - "ֵאין חֹוְקִקין ְלַהׁשְ    .ָלא ִמיַחּיַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
הּוא" ל ׁשֶ חֹור ּכָ ָרה, ְוָהְלָכה ְוָנָחה ּבְ    :ָזַרק ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ

יב י ֵמִאירַרּבִ     ,ְמַחּיֵ
  .  "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
   

  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ע,  ָרה ִמּתֹוְך ַאְרּבַ ט ֲעׂשָ ל ַהִמְתַלּקֵ   ּתֵ

יו  ּבָ יב –ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ   .ַחּיָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ה ִמְדרֹון ִלְרׁשּות ָהַרּבִ " ֶוה ְלתֹוכֹו, ְוַנֲעׂשָ ָ ׁשּ   ים, ָמבֹוי ׁשֶ

ים ֶוה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ה ִמְדרֹון ְלתֹוכוֹ  ,אֹו ׁשָ    ,ְוַנֲעׂשָ
   ,לֹא ֶלִחי  :ֵאינֹו ָצִריךְ  - אֹותֹו ָמבֹוי 

   .ְולֹא קֹוָרה
ְמִליֵאל ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ע,  ָרה ִמּתֹוְך ַאְרּבַ ט ֲעׂשָ ל ַהִמְתַלּקֵ   תֵּ
יו  ּבָ יב –ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ    . "ַחּיָ

   
  
  

  רש"י
  גמ' 

. דאיפליגו רבי מאיר ורבן
 שלים בפ''ק דיומאבחוקקים לה

(ד' יא:) ובין בעיר:) ו(דף יא
קין להשלים לר''מ דאמר חוק

במקו' שיש כדי לחוק הכא חייב 
   הוא ארבע: ואין החור כאלודר

. שהוא מדרון תל המתלקט
מעט עד  והולך ומתלקט מעט

שמגביה י' מתוך ד''א הרי הוא 
כאלו זקוף כולו והוי רה''י 
במקום גובהו ואם זרק מרה''ר 

 קא קטועל גביו חייב וד וח
דאי מתוך ה'  אמות ך ד'מתו

אר רשות הרבים הרי הוא כש
   דיחא תשמישתיה להילוך:

. שהיה רלרה'' מדרון ועשה
קרקע המבוי גבוה מקרקע 

פתחו  רה''ר והוצרך לשפע אצל
לצד רה''ר או שהיה שוה לרה''ר 
ועשה מדרון לתוכה שהיה 
רה''ר גבוה מקרקע המבוי 

וי מי מן הפתח וכיסת המב
'ר ע רה'כקרקבוה פים גלו

ואח''כ ברחב אמה או חצי אמה 
הוא עשה מדרון לצד דופן 

   האמצעי:
. צריך לחיאיו  מבוי אותו

דאותו גובה שבצד הפתח הוה 
י שהוא ליה מחיצה אף על פ

  משפע והולך:
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        בבבב- - - - ק, אק, אק, אק, א .22
ָנה             ִמׁשְ

   :ָזַרק
ע ַאּמֹות  ל חּוץ ְלַאְרּבַ ְלּגֵ ע ַאּמֹות, ְוִנְתּגַ טּור.  -ְלתֹוְך ַאְרּבַ   ּפָ
ע ַאּמֹות  ל ְלתֹוְך ַאְרּבַ ְלּגֵ ע ַאּמֹות, ְוִנְתּגַ יב –חּוץ ְלַאְרּבַ    .ַחּיָ

   

ָמָרא             ּגְ

   !ְוָהא לֹא ָנח
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ח  ּנָ הּו. ְוהּוא ׁשֶ ֶ י ַמׁשּ ּבֵ   ַעל ּגַ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ע ַאּמֹות"    :ָזַרק חּוץ ְלַאְרּבַ

ָחְזָרה ְוהֹוִציָאתֹו  י ׁשֶ טּור,  -ּוְדָחָפתֹו ָהרּוַח ְוִהְכִניָסתֹו, ְוַאף ַעל ּפִ   ּפָ
הוּ  ֶ ָחְזָרה ְוִהְכִניָסתֹו  ,ֲאָחָזתֹו ָהרּוַח ַמׁשּ י ׁשֶ יב –ַאף ַעל ּפִ   . "ַחּיָ

  
  

  : ָרָבאר ָאַמ 
לֹ ה ּתֹוְך ׁשְ ַנן –ׁשָ הּו.  ,ְלַרּבָ ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ   ָצִריְך ַהּנָ

  
  

ַמֲעָתא.  ָמֵריָמרָיֵתיב    ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

 :ָמֵריָמרלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
   ,ָלאו ַהְיינּו ַמְתִניִתין  ק,ב

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ֶ ְוהוּ  י ַמׁשּ ּבֵ ח ַעל ּגַ ּנָ    ?הוּ א ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

 !? ל ָקָאְמַרּתְ ְלּגֵ   ִמְתּגַ
ל  ְלּגֵ   ֵאין סֹופֹו ָלנּוַח,  -ִמְתּגַ

ֵמי.  -ֲאָבל ַהאי  ָנח ּדָ ַמאן ּדְ לֹא ָנח ּכְ ב ּדְ סֹופֹו ָלנּוַח, ַאף ַעל ּגַ יָון ּדְ   ּכֵ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

   
  
  

  רש"י
  מתי' 

זרק חוץ לד''א ותגלגל כו' 
. לא שפל לארץ דא''כ לא חייב
 חא למימר אלא שהרוצריכ

תוך ד' ויר לן האהו מגלגלת
   אמות:

  
  גמ' 
. חוץ לד' ואמאי לא ח והא

   אזלין בתרה:
קצת  . שעמדשח ע''ג משהו

אח''כ תגלגל והוא הדין אם ו
אחזתן הרוח באויר ועכבתו 

ר כך הכיסתו דחשיב מעט ואח
   מי החה אם בתוך ג' הוא:

   . בעודו באויר:ודחפתו הרוח
. הרוח עכבתו שהואחזתו מ

   מעט:מקומו ב
 דפליגי עליה דר''ע בזורק. בןלר

מרה''י לרה''י ורה''ר באמצע 
דלית להו קלוטה כמי שהוחה 

ימא בתוך ג' מודו אלא א תל
אפילו תוך ג' מי צריך שיוח 

כולה פטור ואם עבר רה''ר 
ופקא מיה מי לזורק ד' אמות 
וכשבא לוח והגיע לתוך ג' זכר 

ד שלא ח פטור שגגתו ע
.) עד דף קבי' (במתמרין אכד

שגגה ולא שתהא תחלתו וסופו 
אמרין עד שלא זכר הוה ליה 

  מוח:
ו מתי חוץ יתיןלאו היידקת .

לארבע אמות ותגלגל כו' חייב 
ואמר ר' יוחן והא שח הא לא 
ח לא מדלא אוקמא רבי יוחן 

   כגון שבא לתוך שלשה:
ח . דבר שהרורתגל קאממתגל

   מרת:אמגלגלו באויר ק
. וזכר עד שלא וחפו לדסו כיון

א כמוח דמי דהא סופו ח ימ
  לוח וכבר בא לתוך ג':
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        ק, בק, בק, בק, ב .23
ָנה             ִמׁשְ

ע ַאּמֹות  ם ַאְרּבַ ּיָ   .טּורּפָ  –ַהּזֹוֵרק ּבַ
  

ֶכת ּבוֹ  ים ְמַהּלֶ   , ִאם ָהָיה ְרָקק ַמִים, ּוְרׁשּות ָהַרּבִ

ע ַאּמֹות  יב.  -ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו ַאְרּבַ   ַחּיָ
  

ה הּוא     ?"ְרָקק ַמִים"ְוַכּמָ
  

ָרה ְטָפִחים.  חֹות ֵמֲעׂשָ   ּפָ
  

ֶכת ּבֹו,  ,ְרָקק ַמִים ים ְמַהּלֶ   ּוְרׁשּות ָהַרּבִ
תֹוכֹו ַאְר  ע ַאּמֹות ַהּזֹוֵרק ּבְ יב -ּבַ   .  ַחּיָ

   

ָמָרא             ּגְ

ַנן לְ    : ָרָבאָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ
ָלָמא  ׁשְ ֵרי ִזיְמֵני - 'ִהיּלּוךְ ' 'ִהיּלּוְך 'ּבִ    ,ּתְ

ַמע ָלן ָחק  :ָהא ָקא ַמׁשְ ֵמיּה ִהיּלּוְך,  - ִהיּלּוְך ַעל ְיֵדי ַהּדְ   ׁשְ
ָחק  ִמיׁש ַעל ְיֵדי ַהּדְ ׁשְ ֵמיּה ּתַ  -ּתַ ִמיׁש. ָלא ׁשְ   ׁשְ

א  ֵרי ִזיְמֵני  "ְרָקק" "ְרָקק"ֶאלָּ ה ִלי?  - ּתְ   ָלּמָ
  

ה - ַחד  ימֹות ַהַחּמָ    ,ּבִ
ִמים.  -ְוַחד  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ

  
  ּוְצִריִכי. 

ָנא ֲחָדא ִאי ּתָ ה,     :ֲהָוה ָאִמיָנא -  ּדְ ימֹות ַהַחּמָ י ּבִ   ָהֵני ִמילֵּ
ַמְסִגי ְלָאקּוֵרי  י ּדְ ֲעִביֵדי ִאיְנׁשֵ ְייהוּ ּדַ    ,ַנְפׁשַ

ִמים  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   לֹא.  -ֲאָבל ּבִ
ַמִעיַנן ִמים,  :ְוִאי ַאׁשְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ת ְלהּו, ּדְ ּבִ ְנִפי לֹא ִאיְכּפַ ִמיּטַ   ֵכיָון ּדְ

ה  ימֹות ַהַחּמָ   לֹא.  -ֲאָבל ּבִ
  

ֵיי    :ָאַמר ַאּבַ
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ֲעָתְך ָאִמיָנא י ֵהיָכא :ָסְלָקא ּדַ ע ַאּמֹות,  ָהֵני ִמילֵּ ָלא ָהֵוי ַאְרּבַ   ּדְ
ע ַאּמֹות  ָהֵוי ַאְרּבַ    .ַאקּוֵפי ַמְקִפי ֵליּה  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ֲעָתְך ָאִמיָנא ָעה,  :ָסְלָקא ּדַ ֲהָוה ַאְרּבָ י ֵהיָכא ּדַ   ָהֵני ִמילֵּ

ָעה  ָלא ֲהַואי ַאְרּבָ ְסִעי -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ְסֵעי ֵליּה  ִמיּפַ    .ּפָ
  

א  יְוַאְזּדָ    ,ְלַטְעֵמיּה  ַרב ַאׁשִ
יָאַמר ּדְ    : ַרב ַאׁשִ

ָזֵריק ַגְמָלא  ,ַהאי ַמאן ּדְ יב,    -ְוָנח ַאּגּוָדא ּדְ   ִמיַחּיַ
ים ּבֹוְקִעין ּבֹו.   ֲהֵרי ַרּבִ   ׁשֶ

   
  
  

  רש"י
  מתי' 

. כמה וכמה הוא רקק מים
עומקו דימא אכתי רה''ר הוא 

   ולא עשה כרמלית:
חול, חצץ {. גרביל''א רקק

   : }(שתערבו בהם מים)
  

  גמ' 
זימי ט תרי . דקהילוך הילוך

ד בו חמהלכת  רשות הרבים
דאי אין רגילין להלך ימרא למ

פטור וכי רגילין להלך בו בו 
חייב ואע''ג דהילוך ע''י הדחק 

א וחד לאשמעין דדוקא הו
הילוך ע''י הדחק שמיה הילוך 
אבל תשמיש לרבים ע''י הדחק 
כגון גומא תשעה ברה''ר אע''ג 
דחזיא לאצועי ביה כומתא 

יהוי מיש למהוי תשוסודרא לא 
ד ט' כעמו''ר ומא רהגההוא 

ין שהרבים מכתפין עליו דאמר
   בפ''ק דהוי רה''ר:

. אלא רקק תרי זימי למה לי
ן הילוך על ידי הדחק לאשמעי
   אחריא:

. רחב דלא דלא הוי ד' אמות
טריחא להו מילתא לעבור 
בתוכו ווח לעבור מלהקיף 

   ולילך לראשו שהוא כלה שם:
ימא תיא זדר . האבל היכא כו'

   :י האיתוייתי לאראח
   . דהוי ר''ה:'מה'

. דלאו וי רחבו ד' אמותהיכא דה
אורחיה למפסעי אלא עברי 

   בגויה:
. על דף שבגשר ודא דגמלאאג

המוטל לרוחב הגשר כשאר 
   הדפים ומובדל מחבירו:

. ואע''ג דאיכא דמיפסעו חייב
פסעי ולא מחי כרעייהו עלה 

  איכא טובא דעברי עליה:



  ""ַהּזֹוֵרק –מסכת שבת פרק י"א 
                    

581

        קא, אקא, אקא, אקא, א    ––––    ק, בק, בק, בק, ב .24
ָנה             ִמׁשְ

   :ַהּזֹוֵרק
ם ַליַּ  ה, ִמן ַהּיָ ׁשָ   ּבָ

ּבָ וּ  ם, ִמן ַהּיַ ה ַלּיָ   ׁשָ
ִפיָנה, וּ  ם ַלסְּ   ִמן ַהּיָ

ם, וּ  ִפיָנה ַלּיָ   ִמן ַהסְּ
ּה וּ  ִפיָנה ַלֲחֶביְרתָּ טּור –ִמן ַהסְּ   .ּפָ

  
   :ְסִפינֹות

זֹו     .ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזוֹ  -ְקׁשּורֹות זֹו ּבָ

פֹות  ּמּוּקָ י ׁשֶ   .  ָלזוֹ ֵאין ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו  -ִאם ֵאיָנן ְקׁשּורֹות, ַאף ַעל ּפִ
  

ָמָרא             ּגְ

   :ִאיְתַמר
   :ְסִפיָנה

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
א.  הּוא, ּוְמַמלֵּ ל ׁשֶ ה ִזיז ּכָ   מֹוִציִאין ֵהיֶמּנָ

א ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ   ָאְמִרי:  ַרּבָ
ָעה ה ְמקֹום ַאְרּבָ א.  ,עֹוׂשֶ   ּוְמַמלֵּ

  
הוּ  :ָאַמר ַרב הּוָנא" ל ׁשֶ ה ִזיז ּכָ א ,אמֹוִציא ֵהיֶמּנָ   , "ּוְמַמלֵּ

ְרְמִלית  :ָקָסַבר ִחיַנן,  -ּכַ   ֵמַאְרָעא ָמׁשְ
טּור הּוא -ַוֲאִויָרא    .ְמקֹום ּפְ

ֵעיּדְ ִדין הּוא ְב וּ     ,ִזיז ַנִמי לֹא ִליּבָ
אֶא  ָרא.  לָּ ֶליֱהֵוי ֵליּה ֶהיּכֵ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  
א" ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ ה ְמקֹום ַא  :ָאְמִרי ַרּבָ אעֹוׂשֶ ָעה, ּוְמַמלֵּ   , "ְרּבָ

ְרְמִלית   :ָקָסְבִרי ִחיַנן,  -ּכַ א ָמׁשְ ַפת ַמּיָ ְ   ִמׂשּ
א  א -ַמּיָ    ,ַאְרָעא ְסִמיְכּתָ

ָעה ִחיד.  -  ִאי ָלא ָעֵביד ְמקֹום ַאְרּבָ ְרְמִלית ִלְרׁשּות ַהּיָ   ָקא ְמַטְלֵטל ִמּכַ
  

ר ֲאבּוּה לְ  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
הּוא" :ָאַמרּדְ ָנא ּוְלַרב הוּ  ל ׁשֶ ה ִזיז ּכָ א ,מֹוִציא ֵהיֶמּנָ   , "ּוְמַמלֵּ

ָרה א ֲעׂשָ ֵליּכָ ִחיד!  ,ִזיְמִנין ּדְ ְרְמִלית ִלְרׁשּות ַהּיָ   ְוָקא ְמַטְלֵטל ִמּכַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְמִריַנן ָפ ּדְ  :ּגָ ֶכת ּבְ ָרה. ֵאין ְסִפיָנה ְמַהלֶּ   חֹות ֵמֲעׂשָ

  
א ִאית ָלּה!    ְוָהא מֹוְרׁשָ

  
  : ַרב ָסְפָראָאַמר 

י ָאְזִלי ָקָמּה.  ׁשּוׁשֵ   ּגָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר ֵליּה  ר ָאִביןְל  ַרב ַנְחָמן ּבַ יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ
ָאְמִרילְ  ר ַרב הּוָנא ּדְ ה ּבַ א ּוְלַרּבָ ָעה" :ַרב ִחְסּדָ ה ְמקֹום ַאְרּבָ א ,עֹוׂשֶ   , "ּוְמַמלֵּ

יֵדיּה  ֵדי ְלהוּ  -ׁשֹוָפִכין ּדִ   ? ֵהיִכי ׁשָ
  

יָמא אֹותֹו ָמקֹום  :ְוִכי ּתֵ ֵדי ְלהּו ּבְ ׁשָ    !ְמִאיֵסי ֵליּה  -ּדְ
  

ְפָנא  ֵדי ְלהּו ַאּדַ ׁשָ   .ְסִפיָנהּדִ ּדְ

  רש"י
  תי' מ
לית מכרמ. שהליבים הן מ
   ר''ה:ל

כרמלית . ממן הים לספיה
   לרה''י:

. ובגמרא פריך מטלטלין מזו לזו
   פשיטא:

. סמוכות זו לזו כמו וקפותשמ
אין מקיפין שתי חביות (ביצה 

   דף לב:):
. דמהפסק אין מטלטלין מזו לזו

כרמלית מיפרשי מהדדי ואן 
מוקמין לה בגמרא שהספיות 

ב וי עיר''ם ועל שי בי אדש
לזו הלכך כי מזו  טלטלמ

קה כרמלית בטל מיפרשי ומפס
   עירוב:

  
  גמ' 

   . המפרש בספיה בים:ספיה
. מדופי וציא זיז כל שהואמ

הספיה על המים להיכר 
   בעלמא כדמפרש ואזיל:

. מן הים ומכיס וממלא
   לספיה:

. חלל ד' מוקף מקום ארבעה
לויה מחיצות קטות ומחיצה ת

   מתרת במים:
. י' של שחיןעא מארמ מליתכר

ם לאיסור אויר שתו חכמי
כרמלית כדאמרין בפ''ק (דף ז.) 

קעית הים ותופסת עד י' מקר
משחין להו ואוירא שהוא 
למעלה מי' ואפילו הן מים הוי 
מקום פטור הלכך בהיתירא קא 

   שקיל לכתחלה:
. לכרמלית דליהוי ליה היכירא

   גמורה:
ם ימ. וכל היכתא היאארעא סמ

   ן:ית הכרמל
   . עבה:אסמיכת

במים עמוקה . זימין דליכא
עשרה ואי מי מארעא משחין 

   כולה כרמלית היא:
. גמירי אין ספיה מהלכת כו'

דכל היכא דתיא ספיה ולא 
   תי עריבה גדולה היא:

. והא מורשא אית לה גרסי'
ראש הספיה הולך ומגביה מן 

ים פחותין המ המים ואפילו היו
ממלא ואם שם  גוששת ןמי' אי

כגד אותו מקום מטלטל 
   לרה''י:רמלית מכ

. בי אדם גשושי אזלי קמה
את עומק  ממשמשים בכלוסות

המים ואין מיחין לילך הספיה 
אלא במקום עמוק שמא תמהר 
לילך ותשכון לארץ במקום 

   מושבה:
. אלמא כל עושה לה מקום ד'

   המים כרמלית הן:
גון כ. מים רעים דידיהשופכין 

   רות:קעת וכוסויצת רח
ימלא שוב . המים שמאיסי ליה

   דרך אותו מקום:
. בכ''מ שירצה על דשדי להו

הספיה והן יורדין לים.  דופי
והא איכא כחו. הי דלא זריק 
להדיא לים מיהו מכחו הן באין 

  לים:
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א ּכֹ   !חוֹ ְוָהא ִאיּכָ

  
ְזרוּ ּכֹ  ַכְרְמִלית לֹא ּגָ   .חֹו ּבְ
  

יְמָרא?    ּוְמָנא תֵּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
   :ְסִפיָנה"

   ,םלֹא ִמּתֹוָכּה ַליָּ   :ֵאין ְמַטְלְטִלין
ם ְלתֹוָכּה,    ְולֹא ִמן ַהּיָ

י ְיהּוָדה  קא,א   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָרה ה ֲעׂשָ ָרה  ,ֲעמּוּקָ בֹוָהה ֲעׂשָ ם,   - ְוֵאין ּגְ   ְמַטְלְטִלין ִמּתֹוָכּה ַלּיָ
ם ְלתֹוָכּה"   . ֲאָבל לֹא ִמן ַהּיָ

ָנא  ם ְלתֹוָכּה"ַמאי ׁשְ לֹא?  "ִמן ַהּיָ   ּדְ
ְרְמִלי ָקא ְמַטְלְטִלין ִמּכַ ִחיד, ּדְ   ת ִלְרׁשּות ַהּיָ

ם" ִחיד ְלַכְרְמִלית!  "ִמּתֹוָכּה ַלּיָ   ַנִמי ָקְמַטְלֵטל ֵמְרׁשּות ַהּיָ
א ָלאו ּה.  ,ֶאלָּ   ַאחּוּדָ

ַכ  ּה: ּכֹחֹו ּבְ ַמע ִמיּנָ ְזרּו.  -ְרְמִלית ּוׁשְ   לֹא ּגָ
  

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
   

  
  

  רש"י
   . הספיה:עמוקה
. לתוכה דהוה רשות עשרה

  היחיד:
ים מ. שפתה י' מן הוהואין גב

ם מכובד ת במישוקען שמכגו
   משאה:

. דרך מתוכה ליםמטלטלים 
דופותיה כגון שופכין כדמפרש 

   כרמלית לא גזרו:ואזיל דכחו ב
. דאין אבל לא מן הים לתוכה

לתוכה דרך  תשמיש מן הים
ם ימלא וישליך על דפות שא

ספיה הדפות ירדו לקרקעית ה
יה ולהכי קט עמוקה י' דאי א

ת רמליגופה כ עמוקה י' היא
להדיא אף מן הים טלטל ומ

אין גבוהה מי י' דוקא לתוכה ו
קט דאי גבוהה י' מותר לטלטל 

ם לתוכה דמכרמלית מן הי
לרה''י דרך מקום פטור קא 

גביה את ידו מטלטל דצריך לה
למעלה מי' ואע''ג דברשות 

י דאורייתא מרה''ר לרה''
מיחייב בכה''ג (לעיל דף ח.) 

א היא ול רמלית מיהא דרבןכ
   ור:גז

. שופך שופכים לאו אחודהאלא 
על חודה והן יורדין דרך 

  דפותיה לים:
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        בבבב- - - - קא, אקא, אקא, אקא, א .25
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

יִצָאָתא     :ןֵמיׁשָ ּדְ ָהֵני ּבִ
ע ַאְרּבַ א ּבְ ֶהן ֶאלָּ   . 405ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ

ָפ  ,ְולֹא ֲאַמַרן ֵאין ּבְ א ׁשֶ לֶֹאלָּ ְ ָעהחֹות ִמׁשּ ה ַאְרּבָ    ,ׁשָ
 ְ ָפחֹות ִמׁשּ ָעה לֲֹאָבל ֵיׁש ּבְ ה ַאְרּבָ ּה.  - ׁשָ   ֵלית ָלן ּבָ

ֵני  ּה  -ְוִאי ָמֵליְנהּו ָקֵני ְואּוְרּבָ   .ֵלית ָלן ּבָ
  

   :ַנְחָמן ַרבַמְתִקיף ָלּה 
   !ְוֵליָמא: ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתא

  

ְנָיא    :ִמי לֹא ּתַ
י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יו ּוְברֹ ,ָנַעץ ָקֶנה ּבִ ּבָ יב –אׁשֹו ְטַרְסָקל, ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ   . "ַחּיָ
  ,ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתא :ַאְלָמא ָאְמִריַנן

   !א ַנִמי ֵניָמא: ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתאָהָכ 
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
ִמיָעא ְלהוּ    ,ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ְלָהא  ,ְולֹא ׁשְ
ּום  ּה ִמׁשּ יאּוָמטּו ּבָ י ִחּיָ   :ַרּבִ

   :ְוָתֵני ֲעָלּה 
   ."ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ "
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
   !ָרא?ְוַאּתְ ָלא ִתְסּבְ 

   :ְוָהַתְנָיא
ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ ָרה  :ַעּמּוד ּבִ בֹוהַּ ֲעׂשָ    ,ּגָ

ָעה,    ְוָרָחב ַאְרּבָ

ָעה,  רֹו ַאְרּבָ ִעיּקָ   ְוֵאין ּבְ
לֹ ּלֹו ׁשְ ָקָצר ׁשֶ ה, ְוֵיׁש ּבַ   ׁשָ

יו  ּבָ יב –ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ   . "ַחּיָ
   ,ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתא :ַאְלָמא ָאְמִריַנן

  !ַנִמי: ּגֹוד ַאֵחית ְמִחיָצָתאָהָכא 
  

  ִמיֵדי ִאיְרָיא?! 
ּה ָהְוָיא ֵליּה ְמִחיָצה  -ָהָתם  ָדִיים ּבֹוְקִעין ּבָ ַהּגְ    ,ׁשֶ
ּה.  -ָהָכא  ָדִיים ּבֹוְקִעין ּבָ ֵאין ַהּגְ   ָהְוָיא ָלּה ְמִחיָצה ׁשֶ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ַאָחאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

י ְס  ּבֵ ִגים! ּגַ ִקיַעת ּדָ א ּבְ   ִפיָנה ַנִמי, ָהא ִאיּכָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִגים  ִקיַעת ּדָ ִקיָעה.  -ּבְ ֵמיּה ּבְ   ָלא ׁשְ

  
יְמָרא?    ּוְמָנא תֵּ

  
יּה  ְבָעא ִמיּנֵ י ַטְבָלאּדִ   : ָרִביןֵמ  ַרּבִ

לּוָיה  ה -ְמִחיָצה ּתְ חּוְרּבָ יר ּבְ ּתִ ּתַ    ?ַמהּו ׁשֶ
  ְוָאַמר ֵליּה: 
ֶרת ֵאין ְמִחיָצה לּוָיה ַמּתֶ   ,ּתְ

ִים,   קא,ב ּמַ א ּבַ   ֶאלָּ
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  רש"י
ת קטות וקצרות . ספיוביצאתא

מלמטה עד כחודו של סכין שקורין 
(סירה  סירות קויי"ט:{קוייט''י 

   : }קטה)
ו . דלאו רה''י יהאין מטלטלין בתוכן

ה לפיכך אין שאין ברחבן ארבע מלמט
   ת:חיצותיהן מומחיצ

ה . בשקצה שלהן גבומרן אלאולא א
שלש שאין רחב ד' למטה בעוד שלא 

ש ברחבו י' הגביה ג' מקרקעיתו ואפי' י
גובה לא משתרי דכיון דתחתוות לאו 

   ה תלויה:מחיצה יהו הוה לי
. אבל יש בפחות מג' גובה רוחב ד'

הרחיבו ד' הרי הן  שעד שלא הגביהו ג'
ד כאן עי שקרקעיתן עולה כמ

   יצות:הן מחצותיומחי
   :. ערבה דקהאורבי

. עד מקום רחבן הרי הן ואי מליהו
חבן כשרות לטלטל אם יש משפת רו

   ולמעלה י':
. מכגד מדת רחבן ולימא גוד אחית

לו הן יורדות עד העליון ולמטה כאי
   הקרקע מבחוץ:

ים לו . אין עמוק י' ואו מודדטרסקל
גובהו בדת הקה עולה לו גובה י' שמ

ו  ן רחבה איוהקארבעה אלא שא
במחיצות הטרסקל גוד אחית אומרים 

ומצאו מקיפות את הקה והוו להו 
חיצות מן הקרקע ולמעלה היקף המ

לשוייה ראשו רה''י ואם זרק מרה''ר 
   גביו חייב:וח על 

. יש שמטין בדבר להכריע ומטו בה
   מר:ולומר שר' חייא א

' גוד י. אלמא לא אמרריןוחכמים פוט
   יצה תלויה:יר מחלהת אחית

   . דאמרי' כה''ג:ראואת לא תיסב
   . רחב ד':ואין בעיקרו

של . אותו קצר ויש בקצר שלו ג'
עיקרו שאיו רחב ד' יש בו גובה ג' 

בוד והייו רבותא דליכא למימר ל
ממקום שכלה רחבו לקרקע אפ''ה הוי 

   רה''י:
ביב . סת מחיצהדאמרי' גוד אחי

אילו טה כולמ ד רחבהגמחיצותיה מכ
   הוא כולו שוה:

''ימא גוד . בבה מי יציתא דמישן
   אחית:

. כולה אביי אמר מידי איריא התם כו'
ה לרב יוסף דהא דמייתי ראיה ל

וחכמים פוטרים כלום ראי' היא לכאן 
   רסקל דקפטרי רבן:הא דט

משום דהויא מחיצה שהגדיים בוקעין 
תחת מחיצות  טה בארץ. מלמבה

ן הקה הלן מות לפשוטל שהם קהטרס
יים מעכבת לכל צד ובקיעת גד

מלמימר גוד אחית שהרי עוברין 
תחתיה אבל בספיה ליכא בקיעת 

דיים שאין לך עובר תחתיהן וכן ג
בעמוד אין דרך להתחכך בו ולעבור 

   פועו שאיו אלא מעט:תחת שי
. לפי בקיעת דגים לא שמה בקיעה

   אין:שאין ר
ת חיצות בה מו. שדרך להיבחורבה

חתיהן וקיימות מלמעלה פלו תש
   לויות:ות

. לטלטל בחורבה שלא מהו שתתיר
   תהא כפרוצה לרה''ר:

היא גון גזוזטרא ש. כאלא במים
למעלה מן הים דתן בעירובין (דף פז:) 
דעושה מחיצה תלויה סביב וממלא וכן 
בור שבין שתי חצרות וחלקו במחיצה 

 הממלא זה מכאן וז תלויה מלמעלה
  :(שם דף פו.)עירבו  י שלאעל פואף מכאן 
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ִים. ּמַ ֵהֵקיּלּו ֲחָכִמים ּבַ   ַקל הּוא ׁשֶ

ִגים!  ִקיַעת ּדָ א ּבְ אי? ָהא ִאיּכָ   ְוַאּמַ
א,    ֶאלָּ

ִקיָעה'.   ָמּה 'ּבְ ִגים ָלא ׁשְ ִקיַעת ּדָ ּה: ּבְ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
   

  

  "ירש
. גבי םבקיעת דגיהא איכא 

גזוזטרא כך ראה שיטה זו 
בעיי ועל מה שפירשו רבותי 

ם פירשו] דהאי תמהתי [שה
מידי איריא התם משום דהוה 
ליה מחיצה שהגדיים בוקעים 
בה רב יוסף קא מהדר ליה 
לאביי הכי מידי איריא הך 

וי שום דהמדעמוד לדהכא התם 
יים בוקעין בה שהגד חיצהמ

ך וד אחית הלכוצריכה לג
אמרין בה גוד אחית אבל גבי 
ספיה דליכא בקיעת גדיים לא 

התי אם אמרין גוד אחית ותמ
אמרו רבותי כן דאי אפשר 
לאומרו דהא בפ''ק דעירובין 
בתרי דוכתי (דף יד: ודף טז.) 
אמרין בקיעת גדיים לעכובי 

צה ה במחייוד אחית דלא לימרג
היכי אמרין  והכא לויהת

וד מאי גוד אחית ועדמהי גבי 
דוחקיה דרב יוסף לשויי הכי 
ימא ליה הא מי רבי יוסי ברבי 

אביי גופיה מאי יהודה היא ו
מותיב ליה ואת לא תסברא הא 
ודאי רבי יוסי ברבי יהודה היא 
דהא חזין דחכמים פוטרים גבי 

כ האי מידי טרסקל אלא ע''
 דאבייתיה דמילמסקא  איריא

לה  היא ולמימר דרבן קאמרי
א לטרסקל אלא דלא דמי

  לספיה:



  ""ַהּזֹוֵרק –מסכת שבת פרק י"א 
                    

585

        קא, בקא, בקא, בקא, ב .26
זֹו  ְסִפינֹות ְקׁשּורֹות"   ."ִלין ִמּזֹו ָלזוֹ ְמַטְלְט  -זֹו ּבָ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יֵניֶהן.  ּבֵ יִצית ׁשֶ יר ּבִ א ְלַהּתִ   לֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ

  
  : ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה 

 !? יר ָקָאְמַרּתְ ּפִ ה, ׁשַ   מׁשֶ
ַנן!  "ְמַטְלְטִלין ִמזֹו ָלזֹו"   ּתְ

  
א ָאַמר    : ַרב ָסְפָראֶאלָּ

א ְלָעֵרב    ְלַטְלֵטל ִמּזֹו ָלזֹו. וּ לֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ
   :ְוִכְדַתְנָיא

   :ְסִפינֹות"
זֹו     ,ְמָעְרִבין    –ְקׁשּורֹות זֹו ּבָ

  ּוְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזֹו. 
   .ֶנֶאְסרוּ  –ִנְפְסקּו 

רּו  ין ׁשֹוְגִגין  - ָחְזרּו ְוִנְקׁשְ    ,ּבֵ
  ּוֵבין ְמִזיִדין, 
ין ֲאנּוִסין,    ּבֵ
ין מּוְטִעין  ָרן ָהִראׁשֹון. ָחְזרּו ְלֶה  - ּבֵ   יתֵּ

ים רּוסֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ְמָעְרִבין  - 406ְוֵכן ַמְחָצלֹות ַהּפְ
  ּוְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזֹו. 

   .ֶנֶאְסרוּ  –ִנְגְללּו 
ין ׁשֹוְגִגין,   -  ָחְזרּו ְוִנְפְרׂשוּ    ּבֵ

ין ְמִזיִדין,    ּבֵ
ין ֲאנּוִסין,    ּבֵ

   .ָרן ָהִראׁשֹוןָחְזרּו ְלֶהיתֵּ  -ּוֵבין מּוְטִעין 
  

תׁשֶ  ּבָ ַ ׁשּ ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ל ְמִחיָצה ׁשֶ ׁשֹוֵגג  -  ּכָ ין ּבְ    ,ּבֵ

ֵמִזיד  ין ּבְ ָמּה ְמִחיָצה -ּבֵ    ."ׁשְ
  

  ִאיִני?! 
  : ַרב ַנְחָמןְוָהֲאַמר 

א ִלְזרֹוק נּו ֶאלָּ   ,לֹא ׁשָ
  ָאסּור!  -ֲאָבל ְלַטְלֵטל 

  
י ִאיְתַמר    .רֵמִזיד ִאיְתַמ ַא  -ַרב ַנְחָמן ּדְ ּכִ

   
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ל. ַו  ְרּבָ חּוט ַהּסַ   ֲאִפיּלּו ְקׁשּורֹות ּבְ
  

ֵמי   ?ֵהיִכי ּדָ
יָטא –ָיכֹול ְלַהֲעִמיָדן ּדְ ִאי  ׁשִ    !ּפְ
אי?  -ֵאין ָיכֹול ְלַהֲעִמיָדן ּדְ ִאי    ַאּמַ

  
   ,יָדןָיכֹול ְלַהֲעִמ ּדְ ְלעֹוָלם 

מּוֵאל יּה ָקָאֵתי ,ּוׁשְ ַנְפׁשֵ    .ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
  

                                                             

ים) ריף, ראש ועוד. גירסת וילא: 406  , ויש גם חלק מהראשוים שלא גרסו מילים אלו ומפרשים שמדובר ברשות היחיד.(ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

  רש"י
   . דמטלטלין:פשיטא

. מטלטלין דמתי' לא צרכא
ו לזו דרך ביצית אלא לטלטל מז

קטה שבין שתי הגדולות ואע''פ 
שאיה קשורה יתרת ע''י 
קשירת שתים החיצוות ולא 

א מישתקלא חיישין דילמ
ר ך אויל דרמטלטו וקא המבייי

   כרמלית:
   ביציאתא דלעיל: . הייוביצית
. כלומר רביו בדורו משה

   כמשה בדורו:
   . בתמיה:שפיר קאמרת

חרת . משמע שאין אמזו לזו תן
מפסקת ליכס בה המטלטל 

   הזה:
. הא אשמועין במתיתין לערב

דאפילו שתי הספיות לשי בי 
ערב מערבין אדם שצריכין ל

   ין:לומטלט
י ל העי. בטפסקורוב מפ

   שפרדות:
. שגגת שבת או שגגת יןשוגג

   ות:מלאכ
. מתעסקין בדבר אחר מוטעין

   לקושרו וקשר זה:
. ועשו מחצלות הפרוסות

רבה ושבתו יחידים מחיצות ה
   בהן זה בזו וזה בזו:

   . דשמה מחיצה:לא שו
. לחייב הזורק אלא לזרוק

   או להפך:מתוכה לרה''ר 
 מותריות . להטללאבל לט

   ל בתוכה אסור מדבריהם:לטלט
. ומשום קסא אמזיד איתמר

זרו להיתירן מתי' חודקתי 
הראשון אשוגגין ואוסין 
ואמוטעין קאי וכי קתי מזידין 
אשמה מחיצה קאי ולזרוק כרב 

   חמן:
. שקושרין בו את בחוט הסרבל

בית הצואר שקורין מוטי''ל 
   : }לימהמטי"ל: ג{

   ו:תפרדשלא י .להעמידן
. ממילתא י מדפשיהלאפוק
בעלמא דבעין שלשלאות דאמר 

א דלא עין הכל ואשמושל ברז
   בעין כי התם:
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ְתַנן    :ּדִ
ֲעִמיָדּה " ָדָבר ַהּמַ ָרּה ּבְ   ֵמִביא ָלּה טּוְמָאה.  - ְקׁשָ

ֵאין ַמֲעִמיָדּה  ָדָבר ׁשֶ   . (אהלות ח, ה) "ֵאין ֵמִביא ָלּה טּוְמָאה -ּבְ
  

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
ְרֶזל.  ל ּבַ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ׁשַ ׁשּוָרה ּבְ ּקְ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  ְלִעְנַין טּוְמָאה הּוא, 

ְכִתיב ֲחַלל ֶחֶרב"": ּדִ ָחָלל - (במדבר יט, טז) 407ּבַ    .ֶחֶרב ֲהֵרי הּוא ּכְ
יָון  ת, ּכֵ ּבָ ל - 408ָיכֹול ְלַהֲעִמיָדּה ּדְ ֲאָבל ְלִעְנַין ׁשַ ְרּבָ חּוט ַהּסַ   .ֲאִפיּלּו ּבְ

                                                             
ְבַעת ָיִמים 407 ֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ׁשִ ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ  ְוכֹל ֲאׁשֶ

ָעְלָמא הּוא( המהרש"ל. גירסת וילא: 408 ר ּבְ  )ֶהיכֵּ

  רש"י
   . לספיה:קשרה

בדבר המעמידה מביא לה 
. אם היה ראשו אחד טומאה

קשור באהל המת מביא טומאה 
לכלים שבספיה ולספיה עצמה 
כגון ספית הירדן שמקבלת 

 עיל דףלטומאה כדאמרין (
   ):פג:

שמואל והוא שקשרה ואמר 
. האי קשרה של ברזל בשלשלת

של  ה שלשלתבדבר המעמיד
ל הוא כדמפרש טעמא ואזיל ברז

כלומר קשרה בדבר שרגילין 
להעמידה בו דהייו שלשלת 
מביא טומאה שמטמאה את 

   הספיה להיות אב הטומאה:
. כלומר בדבר שאיו מעמידה

להעמיד בה כגון  שאיו רגיל
מביא לה אין  תכותאו מידי דלמ

ה לא טומאה דאילו ספי
מיטמאה מחמת אותו כלי 

א ראשון ומאה אלת אב הטלהיו
לטומאה ואיה מטמאה כלים 
שבתוכה ואשמעין שמואל הכא 
דהאי קשורות דמתיתין אף על 
גב דדבר המעמידה בעין כל 
שהוא מעמידה לעין שבת כשר 

  דהתם:ולא דמי למעמידה 
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        קב, אקב, אקב, אקב, א .27
ָנה  קב,א    ִמׁשְ

דוֹ ַהּזֹוֵרק, ְוִנְזּכַ  ְצָתה ִמּיָ ּיָ    :ר ֵמַאַחר ׁשֶ
  ְקָלָטּה ַאֵחר, 

ֶלב,  ְקָלָטּה    ּכֶ
ְרָפה  ׂשְ ּנִ טּור.  -אֹו ׁשֶ   ּפָ

ָאָדם    :ָזַרק ַלֲעׂשֹות ַחּבּוָרה ין ּבָ    ,ּבֵ
ֵהָמה ּבְ ּלֹ  :ּוֵבין ּבַ ר ַעד ׁשֶ ית ַחּבּוָרה ְוִנְזּכַ טּור.  -א ַנֲעׂשֵ   ּפָ

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
אֹות יֵבי ַחטָּ ל ַחּיָ    :ּכָ

יִבין ַעד ָתן ְוסֹוָפן ֵאיָנן ַחּיָ ִחּלָ ֵהא תְּ תְּ ָגָגה.  ׁשֶ   ׁשְ

ָגָגה ְוסֹוָפן ָזדֹון,  ָתן ׁשְ ִחּלָ   תְּ
ָגָגה  ָתן ָזדֹון ְוסֹוָפן ׁשְ ִחיּלָ טּוִרין,  -תְּ   ּפְ

ָגָגה ָתן ְוסֹוָפן ׁשְ ִחיּלָ ֵהא תְּ תְּ   .  ַעד ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

יב –ָהא ָנָחה    , ַחּיָ
ר,    ַוֲהלֹא ִנְזּכַ

   :ּוְתַנן
אֹות " יֵבי ַחטָּ ל ַחּיָ יִב  - ּכָ ָגָגהֵאיָנן ַחּיָ ָתן ְוסֹוָפן ׁשְ ִחּלָ ֵהא תְּ תְּ   ! "ין ַעד ׁשֶ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
   .ָתא ּוִמְתָנאַלְכ לְ ֵסיָפא ֲאָתאן 

  
ָידֹו הּוא!  -ּוִמְתָנא  ָתאַלכְ    אֹוְגדֹו ּבְ

  
ין ַלֲעׂשֹות ַחּבּוָרה.  ּוֵ ְתּכַ ּנִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
ֵניָנא:    ָהא ַנִמי ּתָ

  :ַהּזֹוֵרק ַלֲעׂשֹות ַחּבּוָרה"

ּלֹ ר ַעד ׁשֶ ֵהָמה, ְוִנְזּכַ ּבְ ין ּבַ ָאָדם ּבֵ ין ּבָ ית ַחּבּוָרה ּבֵ טּור –א ַנֲעׂשֵ   ! "ּפָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
ַמֲעִביר.    ּבְ

  
ָלל" ,ְוָהא ָקָתֵני  "ֶזה ַהּכְ   !ְזִריָקה ָקָתֵניַא  -ּדְ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
י ָקָתֵני ְרּתֵ    :ּתַ

ר ְמַאַחר ,ַהּזֹוֵרק" דוֹ  ְוִנְזּכַ ְצָתה ִמּיָ ּיָ   , "ׁשֶ
ר וּ  ,ִאי ַנִמי ְרָפה אֹו  ְקָלָטּה ַאֵחרלֹא ִנְזּכַ ׂשְ ּנִ ֶלב אֹו ׁשֶ טּור - ְקָלָטּה ּכֶ   . ּפָ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
דֹו,  ,ַהּזֹוֵרק" ְצָתה ִמּיָ ּיָ ר ֵמַאַחר ׁשֶ   ְוִנְזּכַ

ְרָפה ְקָלָט אֹו  ְקָלָטּה ַאֵחר ׂשְ ּנִ ֶלב אֹו ׁשֶ טּור - ּה ּכֶ   . ּפָ
יב,  -ָהא ָנָחה    ַחּיָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַכח,  :ּבַ ָחַזר ְוׁשָ   ׁשֶ
ַכח  טּור,  -ֲאָבל לֹא ָחַזר ְוׁשָ   ּפָ

אֹות ׁשֶ  יֵבי ַחטָּ ל ַחּיָ ָגָגה -ּכָ ָתן ְוסֹוָפן ׁשְ ִחּלָ ֵהא תְּ תְּ יִבין ַעד ׁשֶ   .  "ֵאיָנן ַחּיָ
  

  רש"י
   'מתי
  :שוגג. בקהזור

   . שהוא שבת:כרוז
. האבן מידו וקודם תהמאחר שיצ

   שתוח:
. קס''ד לאחר שזכר זה קלטה אחר

קלטה אחר הוו להו שים שעשאוה 
וכגון שעקר ממקומו וקבל או 
שקלטה כלב בפיו דלא הויא החה 

   דבעין מקום ד' פטור:
  

  גמ' 
ה''ר חייב . לסוף ד' ברחהכין הא ופר

חה והא ה להירעקבין דזכר  ואע''ג
  ל כו':קתי סיפא זה הכל

. דקתי עד שתהא תחלתן וסופן סיפא
   שגגה:

. לכתא עץ קטן אתאן ללכתא ומיתא
שכפול ראשו וצריך לחמורים ושאים 
דרדורים של יין שתוחבין אותו בשי 
עקלים שהדרדורים תלויין בהן משי 

דרדורים ידי החמור ומחברים בו הצ
   :את זה השיחזיק ז

כלומר לא מיתוקמא  . חבלמתאו
אלא בזורק לכתא הקשור בחבל סיפא 

קטן כדרכו ואוחז החבל בידו וכשזכר 
היה בידו לאחוז החבל ולעכב זריקת 
הלכתא שלא תוח הלכך תחילתו שוגג 
וסופו מזיד ופטור אבל זרק צרור וחפץ 

לעכבו כוליה שוגג שכשזכר אין בידו 
ן אשמעי אוזכר דקתי ברישהוא 

על גב דזכר לא מיפטר דאף  בותאר
טאת אא''כ קלטה אחר או כלב: מח

   ופרכין:
. ואפילו לכתא ומתא אוגדו בידו

כוליה מילתא שוגג לא מיחייב דאין 
   כאן זריקה:

. בתחלתו כגון שתכוין לעשות חבורה
בשגגת שבת וזכר עד שלא עשית 

א וכגון ה ולעולם בלכתא ומיתהחבור
י דהא' ה כובורחלעשות  שתכוין

שהיה בידו  משום זכירה הוא דמיפטר
להחזיר מצא סופו זדון הא לא זכר 
חייב ואע''ג דאגדו בידו דחיוביה לאו 

   משום זריקה הוא אלא משום חבורה:
. במתיתין וזה הא בהדיא קתי לה

   הכלל ע''כ למילתא אחריתי אתא:
יר . זה הכלל למעברבאאלא אמר 

ודם כר ק'ר וז'ארבע אמות ברה
ו רו ד' אמות אתא שהיה בידישהעב

לעמוד במקום שזכר אבל זורק לא 
   מיפטר בזכירה:

והא כי קתי זה הכלל אזריקה תי 
. דאיירי לעיל מייה בזורק לעשות לה

חבורה ואי סתם זורק לא מיפטר 
   בזכירה היכי מתי גבי זה הכלל:

י קתי . רישא מילי מילאלא אמר רבא
מי ר אי וזכורק תי הזקלה ותרתי 

ו' והדר תי לא זכר וקלטה אחר כ
   כללא לאתויי מעביר:
. ולעולם חדא חסורי מחסרא וכו'

   קתי:
. קודם שתוח דהוה ליה שחזר ושכח

תחילתו וסופו שגגה ואשמעין זכר 
דתא בה לרבותא דאע''ג דהואי ידיעה 

ידיעה לחצי  ביתיים מיחייב דאין
''ג ר: ההחזיבידו ל יעור דהייו כאיןש
מר ב' חייבי חטאות כו': איתכל ש

אמות בשוגג ב' אמות במזיד ב' אמות 
בשוגג רבה אמר פטור רבא אמר חייב. 
שתי אמות במזיד שזכר לאחר שתי 
אמות ראשוות וחזר ושכח בב' 

  האחרוות:
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ָלל: "זֶ    ה ַהּכְ

אֹות יֵבי ַחטָּ ל ַחּיָ    :ּכָ
יִבין ַעד ָתן ְוסֹוָפן ֵאיָנן ַחּיָ ִחּלָ ֵהא תְּ תְּ ָגָגה.  ׁשֶ   ׁשְ

ָגָגה ְוסֹוָפן ָזדֹון,  ָתן ׁשְ ִחּלָ   תְּ
ָגָגה  ָתן ָזדֹון ְוסֹוָפן ׁשְ ִחיּלָ טּוִרין,  -תְּ   ּפְ

ָגָגה ָתן ְוסֹוָפן ׁשְ ִחיּלָ ֵהא תְּ תְּ   ."ַעד ׁשֶ
  

  ִאיְתַמר: 
ֵמזִ ׁשְ  י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ ׁשֹוֵגג, ׁשְ י ַאּמֹות ּבְ ׁשֹוֵגגּתֵ י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ    :יד, ׁשְ

ה טּור ַרּבָ   ,ָאַמר: ּפָ
יב. ָרָבא   ָאַמר: ַחּיָ

  
ה" טּור"  ַרּבָ ָאַמר: ֵאין ְיִדיָע  -ָאַמר: ּפָ ְמִליֵאל, ּדְ ן ּגַ יעּורֲאִפיּלּו ְלַרּבָ    ,ה ַלֲחִצי ׁשִ

ִכי ָקא גָּ  -ָהָתם  ַמר, הּוא ּדְ ׁשֹוֵגג ָקא ּגָ יעּוָרא ּבְ   ַמר ׁשִ
  לֹא. -ֵמִזיד ְב ּדִ  ֲאָבל ָהָכא
  ּוְבַמאי? 

זֹוֵרק    ׁשֹוֵגג הּוא,  -ִאי ּבְ
ַמֲעִביר.  א: ּבְ   ֶאלָּ

  
יב"  ָרָבא" ַנן -ָאַמר: ַחּיָ יעּור,  ,ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבָ ָאְמֵרי: ֵיׁש ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ   ּדְ

  ָידֹו, ְב ּדִ ָהָתם הּוא 
ָידוֹ ּדְ ָבל ָהָכא ֲא    לֹא.  - ֵאין ּבְ

  ּוְבַמאי? 
ַמֲעִביר  ָידֹו!  -ִאי ּבְ   ֲהֵרי ּבְ

א זֹוֵרק.   :ְוֶאלָּ   ּבְ
   

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ֶלב  :ָזַרק ִפי ַהּכֶ    ,ְוָנָחה ּבְ
ן  ְבׁשָ ִפי ַהּכִ יב.  -אֹו ּבְ   ַחּיָ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

   ,ְקָלָטּה ַאֵחר"
ֶלב    ,אֹו ְקָלָטּה ַהּכֶ

ְרָפה אֹו  ׂשְ ּנִ טּור –ׁשֶ   ! "ּפָ
  

יןּדְ  -ָהָתם     ,לֹא ְמַכּוֵ
ין.  -ָהָכא  ָקא ְמַכּוֵ   ּדְ

  
ֵייָאַמר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ם ֶאָחד. " אֹות ְוָאׁשָ ע ַחטָּ יב ָעֶליָה ַאְרּבַ   ֵיׁש אֹוֵכל ֲאִכיָלה ַאַחת ְוַחּיָ

ָאַכל ֵחֶלב, ַה  יןא הוּ וְ ָטֵמא ׁשֶ ׁשִ ּפּוִרים ,נֹוָתר ִמן ַהּמּוְקּדָ יֹום ַהּכִ    .ּבְ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִפיו  ת ְוהֹוִציאֹו ּבְ ּבָ יב –ַאף ִאם ָהְיָתה ׁשַ    .ַחּיָ
ם :ָאְמרּו לוֹ  ֵ    .(כריתות יג:) "ֵאינֹו ִמן ַהׁשּ
אי?    ְוַאּמַ

ָכְך!  ֶרְך הֹוָצָאה ּבְ   ָהא ֵאין ּדֶ
ָקא ִמ  יָון ּדְ א: ּכֵ יןֶאלָּ ּוֵ ָיא ֵליּה ָמקֹום ,יּכַ ּוְ ְבּתֹו ְמׁשַ    .ַמֲחׁשַ

ין ,ָהָכא ַנִמי ּוֵ ָקא ִמיכַּ יָון ּדְ ָיא ֵליּה ָמקֹום ,ּכֵ ּוְ ְבּתֹו ְמׁשַ    .ַמֲחׁשַ

    הדרן עלך הזורקהדרן עלך הזורקהדרן עלך הזורקהדרן עלך הזורק

  רש"י
   . לקמן בפרק הבוה:דר''ג

וגג התם דכי גמר שיעורא בש
ת בב' ו. הכותב ב' אותירגמ

אות בה ר''ג ב מחייבות דהעלמ
ר השיעור ואף הוא השיה גמ

בשוגג אבל הכא בשתי אמצעיות 
שהן במזיד גמר השיעור 
כדמפרש ואזיל לה במעביר 

   ושתי אמצעיות מזיד:
. שהרי אין בידו שוגג הוא

לעכבה וכיון שחזר ושכח חייב 
דלא גמרה מלאכה עד שעת 

   ובשוגג: לסוף החה שהיא
דו דבי כיון. ובירעאלא במ

אמות מוד בסוף ב' לע
ות אשתכח דגמר האמצעי

   שיעורא במזיד:
. שלא לחזור התם הוא דבידו

ולכתוב השיה הלכך כי חזר 
ושכח הויא לה שגגה אחריתי 

   ולא גמרה לקמייתא:
. להחזיר אבל הכא אין בידו

כשזכר כדמפרש ואזיל בזורק 
ומר א הלכך כולה חדא שגגה הי

 ולא מר חדאאאמר חדא ומר 
   גי:פלי

   ת:פה בשלהב. ושרבפי הכבשן
. מחשבתו הכא דקא מיכוין

משויא ליה מקום דהא 
   אחשביה:

   . זית אחד:אכילה אחת
. משום חלב משום ד' חטאות

ותר משום אכילת יוה''כ משום 
   טומאת הגוף ואכל קדש:

. דאפילו הוא כהן ואשם מעילות
   גבי אימורים זר הוא:

 משום. וכו' היתה שבת אם אף
א מיחייב בהוצאה ''כ ליוה

ין עירוב והוצאה ר אדקסב
   ליוה''כ:

. אין חטאת זו איו מן השם
משום אכילה אלא משום 

   הוצאה:
. מיחייב משום הוצאה ואמאי

לדברי הכל הא אין דרך להוציא 
   בפה:

. שצריך לאוכלה מחשבתו
בהליכתו ואחשבה להוצאה זו 

  בפיו:


