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  ת והערות להארו
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

  בזכותם מהדורה זו טובה יותר.
 ,איר הארות רבות בכשרון רבובייחוד לרב נתנאל אריאל שהגיה, העיר וה

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם
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    """"ַהּבֹוֶנהַהּבֹוֶנהַהּבֹוֶנהַהּבֹוֶנה""""    ––––    י"בי"בי"בי"בפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קב, בקב, בקב, בקב, ב .1

ָנה    ִמׁשְ

   :ַהּבֹוֶנה
יב?  ה ִיְבֶנה ִויֵהא ַחּיָ ּמָ   ּכַ

הּוא.  ל ׁשֶ   ַהּבֹוֶנה ּכָ
  

ת    ,ְוַהְמַסתֵּ

ה  ּכֶ יׁש ּבַ   ְוַהּמַ טִּ    ,ּפַ
ֲעָצד,    ּוַבּמַ

הּוא ַהּקֹוֵדַח  ל ׁשֶ יב.  - ּכָ   ַחּיָ
  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
ה ְמָלאָכה, וּ  ׁשַ ּכֹל ָהעֹוׂשֶ יֶמת ּבְ ת ְמַלאְכּתֹו ִמְתַקּיֶ יב.  -ּבָ   ַחּיָ

  

ְמִליֵאל409 ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ּקּוְרָנס ַע  ה ּבַ ּכֶ ַעת ְמָלאַאף ַהּמַ ׁשְ ן ּבִ ּדָ יב,  - ָכהל ַהסַּ   ַחּיָ

ן ְמָלאָכה ְמַתּקֵ הּוא ּכִ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ
   

ָמָרא             ּגְ

הּוא" ל ׁשֶ    ?ְלַמאי ַחְזָיא - "ּכָ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
רּוטֹוָתיו.  ּה ּפְ א ְלַהְצִניַע ּבָ ן ָעִני חֹוֵפר ּגּוּמָ ּכֵ   ׁשֶ

ְכָווָתּה גַּ  ןּדִ ּכָ י ִמׁשְ    :ּבֵ
ן ּתֹוְפֵרי ְיִריעֹות ּכֵ ּה ַמֲחֵטיֶהן. ח ,ׁשֶ א ְלַהְצִניַע ּבָ   ֹוְפִרין ּגּוּמָ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

י ּכִ ּתַ ִמׁשְ יָון ּדְ    !ָלא ָעְבִדי ָהִכי ,ּכֵ
ה.  ּפֹות ָעֶליָה ְקֵדיָרה ְקַטּנָ ה ִלׁשְ יָרה ְקַטּנָ יְטּפּוֵטי ּכִ ה ּפִ ן ָעִני עֹוׂשֶ ּכֵ א, ׁשֶ   ֶאלָּ

ן ּכָ י ִמׁשְ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ    :ּדִ
ֵלי  ןְמַבׁשְ ָחְסָרה ְמַלאְכּתָ ִנין ִלְצּבֹוַע ְיִריעֹות ׁשֶ    ,ַסּמָ

ה יָרה ְקַטּנָ יְטּפּוֵטי ּכִ ין ּפִ ה ,עֹוׂשִ ּפֹות ָעֶליָה יֹוָרה ְקַטּנָ    .ִלׁשְ
  

ר ַיֲעקֹ    ָאַמר:  בַרב ַאָחא ּבַ
ירּות ְמקֹום ֲעׁשִ    !ֵאין ֲעִנּיּות ּבִ

א ן  ,ֶאלָּ ּכֵ ׁש לֹו ֶנֶקב ּבְ ׁשֶ ּיֵ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ    .ִביָרתֹו ְוסֹוְתמוֹ ּבַ
ן,  ּכָ י ִמׁשְ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ   ּדִ

ְרָנא ְפָלה ּבֹו ּדַ ּנָ ן ֶקֶרׁש ׁשֶ ּכֵ יף ְלתֹוָכּה ָאָבר ְוסֹוְתמֹו.   ,ׁשֶ   ַמּטִ
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  רש"י
  מתי' 

הבוה שאמרו באבות מלאכות 
  כמה יבה כו': 

. מרבע . את האבן מסתת
לפי המקום שיש ומתקה הכל 

מקומות שרגילין להחליק ויש 
מקומות שרגילין לחרוץ בה 

   חריצים חריצים בארץ אשכז:
. גם הוא באבות המכה בפטיש

מלאכות והוא בלעז פי''ק 
שמפוצץ בו את האבן  }מעדר{

מן הסלע לאחר שחצב את האבן 
סביב ומבדיל מן ההר קצת הוא 
מכה בפטיש מכה גדולה והיא 

וזהו גמר מתפרקת וופלת 
מלאכה של חוצבי אבן וכל 
הגומר בשבת מלאכה תולדת 

   מכה בפטיש היא:
. אף הוא כמו קורס גדול מעצד

   של ברזל לבין של ברזל:
. וקב עץ או אבן והקודח
   בכותל:

. אכולהו קאי אמסתת כל שהוא
   ומכה בפטיש ובמעצד והקודח:

כל העושה מלאכה ומלאכתו 
. שיש מתקיימת מתקיימת

   בו [ואין מוסיף עליה]: כיוצא
   . אעושה מלאכה קאי:בשבת

. בלע''ז איקלימ''א על הסדן
   : }איקלומ"א: סדן{

   : }פטיש{. מרטי''ל קורס
. מפי שהוא כמתקן מלאכה

ואע''פ שאיו מכה על הפעולה 
אלא על הסדן ובגמרא מפרש 

   מאי מתקן:
  

  גמ' 
. מעלין חלודה המחטין דמשתכי
   : }חלודהרדויל"א: {רואי''ל 
. רגלי כירה כמין כלי פטפוטי

ברזל שקורין טרפיי''ד 
טריפיי"ד: חצובה (בעלת {

מעמידין  }שלוש רגליים)
   הכירה של חרס:

מבשלי סממים לצבוע שחסרה 
. שצמצמו צמר צביעתן מלאכתן

וחסרה למלאכתן והוצרכו 
לחזור ולבשל סמין ולצבוע 

   מעט: יורה קטה גרסין הכא:
. לא קום עשירותאין עיות במ

עשו דבר בצמצום אלא הכל 
   מתחלתן דיים והותר:

. בירה אה שהוא אוכל בבירתו
ושוכב מקפיד על חור קטן שבה 

   אם מגוה הוא וסותמו בטיט:
   . תולעת:דרא
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        קב, בקב, בקב, בקב, ב .2
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ד ֶאת ָהֶאֶבן יב – ַהְמַצּדֵ   .ַחּיָ
  

   :ֵמיִתיִבי
יט ְוֶאָחד נֹוֵתן ֶא  ,ֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ָהֶאֶבן" יב -ת ַהטִּ יט ַחּיָ   ! "ַהּנֹוֵתן ֶאת ַהטִּ
  

  ְוִליַטְעִמיְך, 
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ֲאָבִנים  ימֹוס ׁשֶ י ּדִ ּבֵ יַח ַעל ּגַ יב –ַוֲאִפיּלּו ֶהֱעָלה ְוִהּנִ    !"ַחּיָ

א:    ֶאלָּ
ְנָייֵני ָהוּו:  ָלָתא ּבִ   ּתְ

א, ְמִציָעא, ְוֵעיָלא ּתָ    .ּתַ
ּתָ " ֵעי ִצּדּוֵדי ְוָעְפָרא - "אּתַ    .ּבָ
ֵעי ַנִמי ִטיָנא - "ְמִציָעא"    .ּבָ
ָעְלָמא -" ִעיַלאי" ָחה ּבְ ַהּנָ    .ּבְ

  רש"י
. מושיבה המצדד את האבן

ומצדדה עד שמתיישבת 
בקרקעית יסוד הבין יפה מתוך 
שהוא מצדדה הוא מכיה 

בארץ חייב  תחתיה ומושיבה
ואפילו לא תן טיט הוי בוה כל 
שהוא דיש מקיימין כן בלא 

   טיט:
. אבל הותן את הטיט חייב

   הותן האבן פטור:
. שורת אבי חומה אלמא דימוס

בהחה בעלמא חייב ואפילו לא 
   צידד ועדיפא הא מדשמואל:

. לאו קושיא תלתא בייי אלא
   הוי:
. יסוד החומה תחתית תתא

אבים על הארץ בלא שמושיבין 
טיט בצדודי ועפר כל עצמו איו 
אלא לצדד את האבן שתשב 
בשוה ולא תטה לכאן ולכאן 
ויהא עפר סביב לה לסומכה 
ובההוא אמר שמואל מילתיה 
וברייתא במיצעא כל הבין כולו 
שמן היסוד עד שורה העליוה 

   בעי מי טיא עם הצידוד:
. דימוס העליון שאין על עילאה
ד דימוס איו חושש אם גביו עו

וטה האבן לצד אחד הלכך 
בהחה בעלמא סגי והוא מילתא 

  דרבי יוסי:
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        קג, אקג, אקג, אקג, א    ––––קב, ב קב, ב קב, ב קב, ב  .3
ת " הּוא ... [ְוַהְמַסתֵּ ל ׁשֶ יב –ּכָ   ]."ַחּיָ
  
ת" יב - "ְמַסתֵּ ּום ַמאי ִמיַחּיַ    ?ִמׁשּ
  

  ָאַמר: ַרב 
ּום ּבֹוֶנה    .ִמׁשּ

  
מּוֵאלוּ    ַמר: ָא  ׁשְ

ַפ  ה ּבְ ּום ַמּכֶ יׁש ִמׁשּ   .ּטִ
  

ְרְנגֹוִלים ל ּתַ לּול ׁשֶ ה ֶנֶקב ּבְ    :ָהעֹוׂשֶ
  ָאַמר:  ַרב

ּום ּבֹוֶנה   .ִמׁשּ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ַפ  ה ּבְ ּום ַמּכֶ יׁש. ִמׁשּ   ּטִ
  

ָמָרא קֹוִפיָנא ּדְ יל ׁשּוְפָתא ּבְ    :ַעּיָ
   :ָאַמר ַרב

ּום ּבֹוֶנה   .ִמׁשּ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ַפ  ה ּבְ ּום ַמּכֶ יׁש. ִמׁשּ   ּטִ
  

   .ּוְצִריָכא
ְייָתא ַמִעיַנן ַקּמַ ִאי ַאׁשְ ַהִהיא ָקָאַמר ַרב - ּדְ ּום  ,ּבְ ָכְך, ּדְ ִמׁשּ ְנָין ּבְ   ֶדֶרְך ּבִ

ְרְנגֹוִלים  ל ּתַ לּול ׁשֶ ה ֶנֶקב ּבְ ָכךְ ּדְ ֲאָבל עֹוׂשֶ ְנָין ּבְ מּוֵאל.  -  ֵאין ֶדֶרְך ּבִ   ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ִלׁשְ
ָהא ַמִעיַנן ּבְ ָהא ָקָאַמר ַרב -  ְוִאי ַאׁשְ יּה ַלֲאִויָרא,  ,ּבְ ַעְבּדֵ ָדֵמי ְלִבְנַין, ּדְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָמָרא  קֹוִפיָנא ּדְ מּוֵאל. ּדְ ֲאָבל ׁשּוְפָתא ּבְ ָכְך, ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ִלׁשְ ְנָין ּבְ   ֵאין ֶדֶרְך ּבִ
ָהא ַמִעיַנן ּבְ ָהא ָקָאַמר ׁשְ  -  ְוִאי ַאׁשְ י ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה ְלַרבּבְ ְרּתֵ ָהָנְך ּתַ    .מּוֵאל, ֲאָבל ּבְ

   .ְצִריָכא
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ֲעָיאּבְ ר אֹוׁשַ י יֹוָחָנןֵמ  ַרב ָנָתן ּבַ   : ַרּבִ
ת" יב - "ְמַסתֵּ ּום ַמאי ִמיַחּיַ    ?ִמׁשּ
  

ָיֵדיּה  יׁש.  ,ַאֲחֵוי ֵליּה ּבְ ּטִ ּפַ ה ּבַ ּום ַמּכֶ   ִמׁשּ
  

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
יׁש " טִּ ּפַ ה ּבַ ּכֶ ת ְוַהּמַ   ! "ַהְמַסתֵּ
  

ת  :ֵאיָמא יׁש. ַה ַהְמַסּתֵ ּטִ ּפַ ה ּבַ   ַמּכֶ
  

ַמע א ׁשְ   :ּתָ
הּוא "   קג,א ל ׁשֶ יב –ַהּקֹוֵדַח ּכָ   . "ַחּיָ

ָלָמא ְלַרב  ׁשְ ָחר חֹוְרָתא ְלִבְנָייָנא -ּבִ ַמאן ּדְ    ,ֶמיֱחֵזי ּכְ
מּוֵאל  א ִלׁשְ ַמר ְמָלאָכה ה -ֶאלָּ   ּוא! ָלאו ּגְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ַמר ְמָלאָכה ַהְיינּו ּגְ ויּה, ּדְ ַגּוֵ יּה ּבְ ַבּקֵ ַפְרְזָלא ּוׁשְ ַרְמָצא ּדְ ְבַזֵעיּה ּבְ   .ּדִ
  
  

  רש"י
. איזו תולדה מן משום מאי
   האבות הוא:
. גמר מלאכה הוא מכה בפטיש

שהמקום שחרץ חריץ זה לא 
   יחרוץ עוד:

. של עץ הוא לול של תרגולין
וסתום ומקבו שיצא הריח של 

   צואה ולא יזיק להו:
. שהיא גמר משום מכה בפטיש

מלאכת הלול וכל מידי דהוא 
גמר מלאכה חייב משום מכה 
בפטיש כדאמרי' בפ' כלל גדול 

   (דף עה:):
. עייל שופתא בקופיא דמרא

שופתא יתד קטן שתוחבין בתוך 
בית יד של מרא בהיותו בקב 
הברזל להדקו שלא יצא שקורין 

   : }קוי"ן: טריז{קאיי''ל 
   חור שבראש המר:. הוא קופיא

פושוי"ר: {. בלע''ז פושי''ר מרא
   : }מכוש

   . דרך בין בכך:מסתת
. בעושה קב ואי אשמעין בהא

   בלול:
. שאף בבין הבתים דדמי לבין

עושין קבים לאויר כדקאמר 
   ועבדי לאוירא חורים וחלוות:

   . בשופתא:ואי איתמר בהא
. דאי אתרו בהא קאמר שמואל

א מיחייב ביה משום בוה ל
   דלאו בין הוא:

. מכה באגרופו על אחוי בידיה
   כפו כמכה בפטיש:

. אימא המסתת המכה בפטיש
וה''ק המסתת שהוא חייב 

  משום מכה בפטיש חייב בכ''ש:
. וכל הקודח ע''מ הקודח

למלאות הוא לתקוע בו יתד 
   ושלא למלאות. קרי וקב:

. דאמר קב הוי בשלמא לרב
כל שהוא  בין האי מי בין הוה

ואע''פ שימלאו הרי הועיל 
   לבין שקודח החור:

   . קדח חור:חד חורתא
. דאמר וקב לאו אלא לשמואל

בוה הוא בשלמא קב דלול 
איכא למימר מכה בפטיש אבל 
זה שעומד לסתום לאו גמר 

   מלאכה הוא:
. דבזעיה ברמצא דפרזלא

   במסמר ארוך של ברזל:
  . לתלוש בה:ושבקיה בגוויה
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        קג, אקג, אקג, אקג, א .4
ָלל:" ה ְמָלאָכה, וּ [ ֶזה ַהּכְ ׁשַ ּכֹל ָהעֹוׂשֶ יֶמת ּבְ ת ְמַלאְכּתֹו ִמְתַקּיֶ יב –ּבָ    ]."ַחּיָ
  

ָלל"    ?ּוֵיי ַמאיְלַאּת  - "ֶזה ַהּכְ
  

א.  ַקּבָ ַחק ְקִפיָזא ּבְ   ְלַאּתּוֵיי ּדְ
  
  

  רש"י
. בגולם גדול דחק קפיזא בקבא

הראוי לחוק בו קב חקק שלש 
לוגין ואע''פ שעתיד להוסיף יש 

  שמקיימין כן:
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        קג, אקג, אקג, אקג, א .5
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ן ּדָ ּקּוְרָנס ַעל ַהסַּ ה ּבַ ּכֶ ַעת ְמָלאָכה ַהּמַ ׁשְ יב,  - ּבִ   ַחּיָ

ן ְמָלאָכה ְמַתּקֵ הּוא ּכִ ֵני ׁשֶ   ."ִמּפְ
  

  ַמאי ָקָעֵביד? 
  

ה ְרַוְייהוּ ּדְ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ    :ָאְמִרי ּתַ
ן ֶאת ָידוֹ  ַאּמֵ ּמְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
ּה  ֵני ַרֲחָבהָקׁשּו ּבָ   : ּבְ

ה, ֲחָזא אוּ  א ֵמַעּתָ ָתא ְוָגַמרֶאלָּ ּבְ ׁשַ א ּבְ ֻנּתָ יב -  ּמָ ִמיַחּיַ    ?!ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

א  ֵייֶאלָּ ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
י  ֵדי ַטּסֵ ן ְמַרּדְ ּכֵ ןׁשֶ ּכָ ן ִמׁשְ ין ּכֵ    .עֹוׂשִ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ַעת ְמָלאָכה  ׁשְ ן ּבִ ּדָ ּקּוְרָנס ַעל ַהסַּ ה ּבַ ּכֶ יב,  -ַאף ַהּמַ   ַחּיָ

ן ין ּכֵ ן עֹוׂשִ ּכָ י ִמׁשְ ֵדי ַטסֵּ ן ְמַרּדְ ּכֵ   .  "ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
. מרגילם ומכוום מאמן ידיו

להכאה הראוייה למלאכה מכה 
   גדולה או מכה קטה:
. לציפוי מרדדי טסי משכן

   קרשים:
. מכין ג' על הטס ואחת עושין כן

א על הסדן להחליק הקורס של
יבקע הטס שהוא דק ובעלי 
מטבע במקומו ראיתי עושין 

  כן:
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        קג, אקג, אקג, אקג, א .6
ָנה             ִמׁשְ

הּוא. ּכָ  -ַהחֹוֵרׁש    ל ׁשֶ
ׁש,    ַהְמַנּכֵ

   ,ְוַהְמַקְרֵסם

הּוא  ,ְוַהְמָזֵרד ל ׁשֶ יב.  -ּכָ   ַחּיָ
  

ט ֵעִצים    :ַהְמַלּקֵ
ן  ֵהן,  -ִאם ְלַתּקֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ק  ה.  -ִאם ְלֶהיסֵּ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ   ּכְ
  

ִבים ט ֲעׂשָ    :ַהְמַלּקֵ

ן  הּוא,  -ִאם ְלַתּקֵ ל ׁשֶ   ּכָ
ִדיּכִ  - ֵהָמה ִאם ִלְב  י ַהּגְ   .  ְמלֹא ּפִ

   

ָמָרא             ּגְ

  ]."ַהחֹוֵרׁש "[
  

   ?ְלַמאי ֲחִזי
  

ָקָרא    .ְלֵביְזָרא ּדְ
ן ּכָ י ִמׁשְ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ    :ּדִ

ן ָראּוי  ּכֵ ִניןלְ ׁשֶ ל ַסּמָ    .ֶקַלח ֶאָחד ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. קוצץ עפים יבשים מן מקרסם
   אילן לתקו:

. זרדין לחין חדשים של מזרד
שה זו ופעמים שהן מרובין 
ומכחישים האילן ומתייבשין 

   וקוצצין אותם ממו:
. את האילן או את אם לתקן

   הקרקע וקצצו מן המחובר:
. כגרוגרת מביצת קלהביצה 

תרגולת שקלה היא לבשל מכל 
   הביצים:

  
  גמ' 

. לזרוע בתוכה לביזרא דקרא
ימא של דלעת ואע''ג דשיו 
(לעיל דף צ:) לעין הוצאת זרע 
דלועין שים שאין אדם טורח 
בימא אחת ה''מ הוצאה דכי 
מפיק תרתי מפיק כי הדדי 
שאיו זורע אחת לבדה אבל 

מא וגומא לעין חרישה כל גו
  באפי פשה עביד לה:
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        קג, אקג, אקג, אקג, א .7
ׁש " הּוא [ ,ְוַהְמָזֵרד ,ְוַהְמַקְרֵסם ,ַהְמַנּכֵ ל ׁשֶ יב –ּכָ   ]."ַחּיָ
  

נוּ  ַנןּתָ    : ַרּבָ
ין"    :, ְוַהְמָזֵרד ְזָרִדיםַהּתֹוֵלׁש עֹוָלׁשִ

ְגרֹוֶגֶרת –ֲאִכיָלה ַל ִאם     ,ּכִ
ִדי - ְבֵהָמה ִל ִאם  י ַהּגְ ְמלֹא ּפִ    ,ּכִ

ק  ה -ִאם ְלֶהיסֵּ יָצה ַקּלָ ל ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ    ,ּכְ
ְרַקע  ֵהן - ִאם ְלַייּפֹות ֶאת ַהּקַ ל ׁשֶ   . "ּכָ

  
הּו לֹא לְ  ְרַקע ִניְנהוּ ַאּטּו ּכּולְּ    ?!ַיּפֹות ֶאת ַהּקַ

  
ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

נוּ  ֲאַגם ׁשָ    .ּבַ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ין ּוֵ ָלא ָקִמיּכַ גֹון ּדְ ָלאו ֲאַגם, כְּ ֶדה ּדְ ׂשָ יָמא ּבְ    .ֲאִפיּלּו ּתֵ

  
ֵייְוָהא  ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ְמעֹון מֹוֶדה ַרּבִ  יּה ְולֹא ָימּות"!ּבְ י ׁשִ ֵסיק ֵריׁשֵ   "ּפָ
  

ַחְבֵריּה.   ,לֹא ְצִריָכא ַאְרָעא ּדְ ָקָעֵביד ּבְ   ּדְ
   

  
  

  רש"י
. עשב שקורין קרישפ''ל עולשין

קרישפיל''א: עולש [לא מצאו 
את המלה במילוים, אך ברור 
שמדובר בירק ''מסולסל'' 
(ראה ברכות ח: ודרים סו:), 
וסביר מאד שהוא מה שאו 

   : קוראים היום עולש]
. מין קים הם ובעודן זרדין

כל אדם רכים זורדין אותם למא
תקשו מעט ראויין למאכל 

   בהמה יבשו עומדין להסקה:
אטו כולהו לא ליפות את 

. הרי הקרקע הקרקע יהו
   מתייפה מאליו:

   . שאין צריך ליפות:באגם
. לא איכפת ליה בארעא דחבריה

  ליפות:
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        קג, אקג, אקג, אקג, א .8
ָנה             ִמׁשְ

י אֹוִתּיֹות תֵּ    :ַהּכֹוֵתב ׁשְ
ְיִמינוֹ  ין ּבִ    ,ּבֵ

מֹ  ׂשְ ין ּבִ   אלֹו, ּבֵ

ם ֶאָחד ֵ ין ִמׁשּ   ,ּבֵ
 ְ ין ִמׁשּ מֹות, ּבֵ י ׁשֵ   תֵּ

ין ִמׁשְ  ִנּיֹות, ּבֵ י ַסּמָ   תֵּ
ָכל ָלׁשֹון  יב.  - ּבְ   ַחּיָ

  

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ם ּום רֹוׁשֵ א ִמׁשּ י אֹוִתּיֹות ֶאּלָ תֵּ יבּו ׁשְ    ,לֹא ִחּיְ
ן ּכָ ׁשְ י ַהמִּ ְך ּכֹוְתִבין ַעל ַקְרׁשֵ ּכָ ן זּוגֹו.  ,ׁשֶ   ֵליַדע ֵאיזֹו ּבֶ

  

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ם ֵ ם ָקָטן ִמׁשּ דֹול ָמִצינּו ׁשֵ    :ּגָ

ם' ִ 'ִמ  'ׁשֵ ְ 'ִמ וּ  'ְמעֹוןׁשּ   , 'מּוֵאלׁשּ
  , 'חֹורנָּ 'ִמ  'ַח נּ '
ן' אל'ִמ  'ּדָ ִנּיֵ   , 'ּדָ
ד' יֵאל'ִמ  'ּגָ ּדִ   .  'ּגַ
   

ָמָרא             ּגְ

ָלָמא ׁשְ יב ַא  ,ּבִ ּום  -ָיִמין ִליַחּיַ ָכְך, ּדְ ִמׁשּ ִתיָבה ּבְ   ֶדֶרְך ּכְ
א מֹאלַא  ,ֶאלָּ אי - ׂשְ    ?ַאּמַ

ֶרְך כְּ  ָכְך! ָהא ֵאין ּדֶ   ִתיָבה ּבְ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
נוּ  ר ָיד ׁשָ ִאּטֵ   .ּבְ

  
ּמ  י ָעְלָמא, ְוֶתֱהֵוי ׂשְ כּולֵּ ָיִמין ּדְ יֵדיּה ּכְ   אל ּדִ

מֹאל ַא ְו  יב –ׂשְ    ,ִליַחּיַ
יב!  -ָיִמין ַא    לֹא ִליַחּיַ
  

א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ

י ָיָדיו ּתֵ ׁשְ ׁשֹוֵלט ּבִ    .ּבְ
  

ָר ַרב ַיֲעקֹ    ָאַמר:  בַבת ַיֲעקֹּדְ  410ּה ב ּבְ
י י יֹוֵסי ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ

ם"ָאַמר: ּדְ  ּום רֹוׁשֵ א ִמׁשּ י אֹוִתּיֹות ֶאּלָ תֵּ יבּו ׁשְ   . "לֹא ִחּיְ
  

ֵסיָפא  י יֹוֵסי ִהיא,  - ְוָהא ִמּדְ   ַרּבִ
א  י יֹוֵסי -ֵריׁשָ   ! ָלאו ַרּבִ

  
י יֹוֵסי ִהיא ּה ַרּבִ    .ּכּולָּ

  
  
   

                                                             
  מסורת הש"ס. גירסת וילא: בריה 410

  רש"י
  מתי' 

   . שתיהן אלפין:בין משם אחד
   . אלף בית:משתי שמות

ואחת . אחת בדיו משתי סמיות
   בסיקרא:
. של כל כתבים וגופן בכל לשון

   של כל אומה ואומה:
. סימן שהיו עושים משום רושם

בקרשי המשכן מפי שמפרקין 
אותו ולכשיקימוהו לא יחלפו 
סדר הקרשים ואתא ר' יוסי 
למימר דאפילו לא כתב אלא 
רשם שי רשימות בעלמא 

   לסימן חייב:
. הא אתא מציו שם קטן כו'

רבי יהודה דאע''ג לאשמועין 
שלא גמר מלאכתו שתכוין 
לכתוב תיבה גדולה וכתב מקצת 
ואותו מקצת הויא תיבה 

   המתקיימת במקום אחר חייב:
  

  גמ' 
. דלא בעי הא מי רבי יוסי היא

כתיבה אלא רושם בעלמא 
   ובשמאלו רושם מיהא הוה:
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        בבבב- - - - קג, אקג, אקג, אקג, א .9
י ְיהּוָדה ָאַמר"   : ַרּבִ

דֹול[ ָמִצינוּ  ם ּגָ ֵ ם ָקָטן ִמׁשּ ם' :ׁשֵ ִ 'ִמ  'ׁשֵ ְ 'ִמ וּ  'ְמעֹוןׁשּ   , 'מּוֵאלׁשּ

ן', 'חֹורנָּ 'ִמ  'ַח נֹ' אל'ִמ  'ּדָ ִנּיֵ ד' ,'ּדָ יֵאל'ִמ  'ּגָ ּדִ   ].'ּגַ
  

י ְיהּוָדה א ַרּבִ מֹות ,ֶאלָּ ֵני ׁשֵ י אֹוִתּיֹות ְוֵהן ׁשְ ּתֵ יב,  - ׁשְ ְמַחּיֵ   הּוא ּדִ
ּתֵ  ם ֶאָחד ׁשְ יב? - י אֹוִתּיֹות ְוֵהן ׁשֵ    !ָלא ִמַחּיַ

   :ְוָהַתְנָיא
ה ַאַחת" ם - (ויקרא ד, כב) 411""ְוָעׂשָ ֵ ל ַהׁשּ ְכּתֹוב ּכָ ּיִ    ?ָיכֹול ַעד ׁשֶ

ֶגד ל ַהּבֶ ֱארֹוג ּכָ ּיֶ    ?ְוַעד ׁשֶ

ָפה ל ַהּנָ ה ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ   ?ְוַעד ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:     .(ויקרא ד, ב) 412"ֵמַאַחת"תַּ

א אֹות ַאַחת ,"ֵמַאַחת" ִאי ַתב ֶאּלָ    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו לֹא ּכָ
א חּוט ֶאָחד    ?ְולֹא ָאַרג ֶאּלָ

ָפה ּנָ ִית ֶאָחד ּבַ א ּבַ ה ֶאּלָ  ?ְולֹא ָעׂשָ
ְלמּוד לֹוַמר:   קג,ב   . "ַאַחת" תַּ

יַצד    ?ָהא ּכֵ

ְכּת  ּיִ יב ַעד ׁשֶ דֹולֵאינֹו ַחּיָ ם ּגָ ֵ ם ָקָטן ִמׁשּ    :ֹוב ׁשֵ
ם' ִ 'ִמ  'ׁשֵ ְ 'ּוִמ  'ְמעֹוןׁשּ   , 'מּוֵאלׁשּ

ן', 'חֹורנָּ 'ִמ  'ַח נֹ' אל'ִמ  'ּדָ ִנּיֵ ד' ',ּדָ יֵאל'ִמ  'ּגָ ּדִ   . 'ּגַ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם ֶאָחד  י אֹוִתּיֹות ְוֵהן ׁשֵ תֵּ א ׁשְ ַתב ֶאּלָ יב,  -ֲאִפיּלּו לֹא ּכָ   ַחּיָ
גֹון ׁש" :ּכְ ג", "ָחח".  ,"ׁשֵ ת", "ָרר", "ּגַ   "תֵּ

י יֹוֵסיַר ָאַמר    : ּבִ

ּום  ּום  'ּכֹוֵתב'ְוִכי ִמׁשּ א ִמׁשּ יב ֶאּלָ יב?! ַוֲהלֹא ֵאינֹו ַחּיָ ם'הּוא ַחּיָ   , 'רֹוׁשֵ
ן ּכָ ׁשְ י ַהמִּ ִמין ַעל ַקְרׁשֵ ן רֹוׁשְ ּכֵ ן זּוגֹו.  ,ׁשֶ   ֵליַדע ֵאיזֹו ִהיא ּבֶ

ִר  י ׂשְ תֵּ ֵני ְנָסִרין, אֹו ׁשְ ִריָטה ַאַחת ַעל ׁשְ ַרט ׂשְ יב.  - יטֹות ַעל ֶנֶסר ֶאָחד ְלִפיָכְך, ׂשָ   ַחּיָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ַאַחת ם -  (ויקרא ד, כב) ""ְוָעׂשָ ֵ ל ַהׁשּ ְכּתֹוב ֶאת ּכָ ּיִ    ?ָיכֹול ַעד ׁשֶ
ֶגד ל ַהּבֶ ֱארֹוג ּכָ ּיֶ    ?ַעד ׁשֶ

ָפה ל ַהּנָ ה ֶאת ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ    ?ַעד ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    . "ֵמַאַחת" תַּ

א אֹות ַאַחתָיכ ,"ֵמַאַחת"ִאי  ַתב ֶאּלָ    ?ֹול ֲאִפיּלּו לֹא ּכָ

א חּוט ֶאָחד    ?ַוֲאִפיּלּו לֹא ָאַרג ֶאּלָ
ָפה ּנָ ִית ֶאָחד ּבַ א ּבַ ה ֶאּלָ    ?ַוֲאִפיּלּו לֹא ָעׂשָ

ְלמּוד לֹוַמר:   . "ַאַחת" תַּ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

יֶמ  ּה ִמְתַקּיֶ ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ ה ְמָלאָכה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ יב ַעד ׁשֶ   ת. ֵאינֹו ַחּיָ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה" ה " "ַאַחת ... ְוָעׂשָ ה... ְוָעׂשָ ן,  -  "ֵהּנָ יב ַאַחת ַעל ּכּוּלָ ַחּיָ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ

ל ַאַחת ְוַאַחת יב ַעל ּכָ ַחּיָ   ."ּוְפָעִמים ׁשֶ
י ְיהּוָדה" :ָקָתֵני ִמיָהא י אֹוִתּיֹות ְוֵהן  ַרּבִ תֵּ א ׁשְ ַתב ֶאּלָ ם ֶאָחד אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו לֹא ּכָ יב –ׁשֵ   ! "ַחּיָ

  
ָיא,    ָלא ַקׁשְ

יֵדיּה,  -ָהא    ּדִ
יּה  –ָהא  ַרּבֵ    .ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה" ּום  ַרּבִ ְמִליֵאלאֹוֵמר ִמׁשּ ן ּגַ   : ַרּבָ

                                                             
ל ִמְצֹות  411 ה ַאַחת ִמּכָ יא ֶיֱחָטא ְוָעׂשָ ר ָנׂשִ ם ה'ֲאׁשֶ ָגָגה ְוָאׁשֵ ׁשְ יָנה ּבִ ר לֹא ֵתָעׂשֶ  ֱאלָֹהיו ֲאׁשֶ
ָגָגה ִמּכֹל ִמְצֹות  412 י ֶתֱחָטא ִבׁשְ ָרֵאל ֵלאמֹר ֶנֶפׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ י ה'ּדַ ר לֹא ֵתָעׂשֶ הֲאׁשֶ ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָ  ָנה ְוָעׂשָ

  רש"י
. כגון הך דקט והן שי שמות

   במתי' שאין שוות:
. ותיות והן שם אחדהא ב' א

כגון שש מששך או תת מתתן 
או חח מחחים לא מיחייב מדלא 

   קט רבי יהודה חד מהך:
   . כולה במשמע:אחת

   . התיבה קרוי שם:כל השם
. לאחר שהסיך בית אחד בפה

צרים של שתי עושה באריגת 
ערב צר אחד מלמטה ואחד 
ממעלה והן קרוין בתים והם 

יבתו עובין את השתי כדרך רכ
ועומד האריג ובית אחד אין 
מתקיים ומשום דלאו חוטין 
יהו קרי להו בית כמו בתי 
ירין שאין לה בתי ירין 

  אחרים:
. שתהא מלאכה ת''ל אחת

   שלימה במקום אחד:
. ולגבי בגד מי שי שם משמעון

חוטין ובפה שי בתין 
שמקיימין כך לפי שאין אדם 
אורג בגד ביום אחד ועושה פה 

אחת ומתחיל ועושה כדי  בבת
   קיום שלא יהא סתר מאליו:
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ם ֶאָחד  י אֹוִתּיֹות, ְוֵהן ׁשֵ תֵּ א ׁשְ ַתב ֶאּלָ יב,  -ֲאִפיּלּו לֹא ּכָ   ַחּיָ
גֹון ׁש ' :ּכְ ת' 'ׁשֵ ג', 'ָרר' 'תֵּ    ".'ָחח', 'ּגַ

  
  

א!  א ַקּמָ ּנָ ְמעֹון ַהְיינּו ּתַ י ׁשִ   ְוַרּבִ
  

יָמא ְרָך"ּדְ ָאֶל"ף ָאֶל"ף  :ְוִכי ּתֵ יַנְייהוּ (ישעיה מה, ה) "ֲאַאּזֶ    ,, ִאיָכא ּבֵ
א ָסַברַת ּדְ  א ַקמָּ ְרָך"ַד ָאֶל"ף ָאֶל"ף  :ּנָ יב,  - "ֲאַאּזֶ   ָלא ִמיַחּיַ

ְמעֹון ָסַבר י ׁשִ יָון ּדְ  :ְוַרּבִ ָעְלָמא ּכֵ ְגַלטֹוֵרי ּבְ יב,  - ִאיֵתיּה ּבִ   ַחּיָ
ְמעֹון ְלחּוְמָרא?ּדְ ְלֵמיְמָרא  י ׁשִ    !ַרּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

הּוא " ל ׁשֶ יב,  -ַהּקֹוֵדַח ּכָ   ַחּיָ

הּוא ל ׁשֶ ד ּכָ הּוא, ַהְמַעּבֵ ל ׁשֶ הּוא ,ַהְמָגֵרר ּכָ ל ׁשֶ ְכִלי צּוָרה ּכָ ר ּבִ    .ַהּצָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ח ֶאת ּכּוּלֹו,  ְקּדַ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ְגרֹור ֶאת ּכּוּלֹו,  ּיִ   ַעד ׁשֶ

ד ֶאת ּכּוּלֹו,  ַעּבֵ ּיְ   ַעד ׁשֶ
צּור ּכּוּלוֹ  ּיָ   !"ַעד ׁשֶ

  
ְמִעיַנן ְמעֹון ָהא ֲאָתא ְלַאׁשְ י ׁשִ א, ַרּבִ ם ּכּוּלֹו.  :ֶאלָּ ֵ ְכּתֹוב ֶאת ַהׁשּ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  
   !?ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכי

   :ָיאְוָהַתנְ 
ְמעֹון" י ׁשִ    אֹוֵמר: ַרּבִ

ה ַאַחת" ם ּכּוּלוֹ  - "ְוָעׂשָ ֵ ְכּתֹוב ֶאת ַהׁשּ ּיִ    ?ָיכֹול ַעד ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:   ! ""ֵמַאַחת" תַּ
  

ֵריץ ְוֵאיָמא ָהִכי    :ּתְ
סּוק ּכּוּלוֹ  ְכּתֹוב ֶאת ַהּפָ ּיִ    ?ָיכֹול ַעד ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:     ."ֵמַאַחת"ּתַ
  
 
י יֹוֵסי"   ֹוֵמר: א ַרּבִ

ה " ה " "ַאַחת... ְוָעׂשָ ה... ְוָעׂשָ ן,  -  "ֵהּנָ יב ַאַחת ַעל ּכּוּלָ ַחּיָ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ
ל ַאַחת ְוַאַחת יב ַעל ּכָ ַחּיָ   . "ּוְפָעִמים ׁשֶ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

י יֹוֵסיּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ַרּבִ
   ."ֵמַאַחת" ,"ַאַחת"
ה"   . ה""ֵמֵהנָּ  ,"ֵהּנָ
ִהיא  "ַאַחת" ה"ׁשֶ    ."ֵהּנָ
ה"וְ  ִהיא  "ֵהּנָ   . "ַאַחת"ׁשֶ
ְמעֹון' – "ַאַחת"    '.ׁשִ

ם'  - "ֵמַאַחת" ִ 'ִמ  'ׁשֵ   . 'ְמעֹוןׁשּ
ה"   ָאבֹות.  - "ֵהּנָ

ה"   ּתֹוָלדֹות.  - "ֵמֵהּנָ
ִהיא  "ַאַחת" ה"ׁשֶ ְגַגת ְמָלאכֹות.  - "ֵהּנָ ת ְוׁשִ ּבָ   ְזדֹון ׁשַ
ה" ִהיא  "ֵהּנָ ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות.   - "ַאַחת"ׁשֶ ּבָ ְגַגת ׁשַ   ׁשִ
   

  

  רש"י
  . מתיבה גדולה:אפילו לא כתב

אלא ב' אותיות של שם אחד 
. והן מתיבות כגון שש תת

גדולות כגון שש מששבצר מששך 
ששמם תת מתתראו תתו וכ''ש 

   אם תכוין לקטה תחילה:
. ולקמיה שכיוצא בה מתקיימת

   פריך הייו ת''ק:
. מפרש למילתיה אומר ר' יוסי

   לקמן:
   . שש תת:הייו ת''ק

. שהם וכ''ת אלף אלף דאאזרך
שתי אותיות מתיבה גדולה אבל 
לא מציו שהיא תיבה קטה בכל 

   המקרא:
. קמיעות כיון דאיתא בגלטורי

וכתבים של מכשפות ושל שמות 
 }לטיית{קורין בלשון לטי''ן 

של מיין קלוטרוס 
קלטירי"ש: סימים (של {

ורגילין סופרין לכתוב  }כישוף)
בהן תיבות של שתי אותיות 

   ואים תיבות במקום אחר:
. כלוסות או קלפים המגרר

   דהויא תולדה דממחק:
. קצת הקב הקודח כל שהוא

ואע''פ שלא עבר עובי העץ 
   לראות בעבר השי:

   . מן הצורה:כל שהוא
. כל מה שתכוין לגרר את כולו

   :או לעבד מתחלה בבת אחת
   . כל התיבה:כל השם

   . היכי דריש ליה:מ''ט דר' יוסי
. אחת ה''ל למכתב אחת מאחת

ולשתוק וכתב מ''ם יתירה 
 ''ה אה מהה :[ה יתיראומה]
הה הוה ליה למכתב וכתב מהה 
מ''ם יתירה ומאחת יתירה הלכך 
למדרשיהו לכולהו כתביהו 
ודרוש אחת הה בלא מ''ם הכי 

היא אחת אחת שהיא הה הה ש
לתרי גווי איכא למידרש 
משמעותייהו ועשה עבירה אחת 
והיא לו הה חייב חטאות הרבה 
אי מי ועשה אחת עשייתו 
חשובה לו כאחת ואע''פ שהה 
היו משמע שהרבה עבירות עשה 
והייו הה שהיא אחת הלכך 
תרוייהו דריש ביה פעמים שהיא 
כן ופעמים שהיא כן כדמפרש 

   לקמיה:
כלומר דריש מ''ם  .אחת שמעון

יתירה אחת הוי משמע דאיו 
חייב עד שיכתוב כל התיבה 

   שתכוין לכתוב:
. כתב מאחת מאחת שם משמעון

למימר דאפילו לא כתב אלא 
מקצתה ובלבד שתהא מקויימת 
במקום אחר דומיא דאחת 
דרישיה דקרא: הה הוי משמע 
אבות כתב מהה לרבויי 

   תולדות:
ל . דאמרן לעיאחת שהיא הה

ה''ד כגון שעשאן בזדון שבת 
ושגגת מלאכות ואע''ג דכולן אין 
אלא חילול שבת אחת מיחייב 
לכל מלאכה ומלאכה דגופי 
מלאכות מחלקין הואיל ואיכא 

   שגגה טובא:
. שהיא אחת שגגת שבת הה

וזדון מלאכות. שאף על פי שהן 
גופי מלאכות הרבה איו חייב 

  אלא אחת דחדא שגגה היא:
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        קד, אקד, אקד, אקד, א    ––––קג, ב קג, ב קג, ב קג, ב  .10
י ְיהּוָדהָאַמר "   : ַרּבִ

דֹול ם ּגָ ֵ ם ָקָטן ִמׁשּ ם'[ :ָמִצינּו ׁשֵ ִ 'ִמ  'ׁשֵ ְ 'ִמ וּ  'ְמעֹוןׁשּ    ."]'מּוֵאלׁשּ
  

ֵמי?    !ִמי ּדָ
ם"ּדְ מ"ם     ,ָסתּום - "ׁשֵ

ְמעֹון"ּדְ ּומ"ם  תּוַח!  - "ׁשִ   ּפָ
  

אַרב ִחְס ָאַמר    : ּדָ
   :זֹאת אֹוֶמֶרת

תּוַח וַ ָסתּום  אֹו ּפָ ר –ֲעׂשָ ׁשֵ    .ּכָ
  

  :ֵמיִתיִבי
ם" ה - (דברים ו, ט) 413""ּוְכַתְבתָּ ּמָ ִתיָבה תַּ ֵהא ּכְ תְּ    ,ׁשֶ

ּלֹ   , יןִפ ְל ָא  יןנִ ַעֵייין, נִ ין ַעֵייִפ ְל ָא   :א ִיְכּתֹובׁשֶ
  , יןִת יּבֵ  יןִפ ּכַ ין, ִפ ין ּכַ ִת יּבֵ 
  , יןִמ ּגַ  יןִד ָצ ין, ִד ין ָצ ִמ גַּ 

  , יןִת ֶל ּדָ  יןׁשִ ֵריין, ׁשִ ין ֵריִת ֶל ּדָ 
  ין, ִה ין ֵהיִת ין, ֵחיִת ין ֵחיִה ֵהי

  , יןוִ וָ  יןִד יוּ ין, ִד ין יוּ וִ וָ 
  ין, נִ ין ַזִיינִ ין, נוּ נִ ין נוּ נִ ַזִיי
יִת ֵטי יין, ִפ ין ּפֵ   , יןִת ֵטי יןִפ ּפֵ

ׁשּוִטין פּוִפין ּפְ פּוִפין ,ּכְ ׁשּוִטין ּכְ    ,ּפְ
  , ִמיןיֵמ  ָסֶמִכיןין, ִכ ין ָסֶמ ִמ יֵמ 

תּוִחין ְסתּוִמין.  תּוִחין, ּפְ   ְסתּוִמין ּפְ
  

תּוָחה  ה ּפְ ָרׁשָ ה ְסתּוָמה,  -ּפָ ּנֶ   לֹא ַיֲעׂשֶ
תּוָחה.  -ְסתּוָמה  ה ּפְ ּנֶ   לֹא ַיֲעׂשֶ

יָרה  ׁשִ ָתָבּה ּכְ   ּכְ
ּה,  ּיֹוֵצא ּבָ יָרה ּכַ ִ ַתב ֶאת ַהׁשּ ּכָ   אֹו ׁשֶ

ּלֹ ַתב ׁשֶ ּכָ ְד אֹו ׁשֶ   יֹו, א ּבִ

ָזָהב  רֹות ּבְ ַתב ֶאת ָהַאְזּכָ ּכָ ְנזוּ  - אֹו ׁשֶ   ! "ֲהֵרי ֵאּלּו ִיּגָ
  

א, ּדְ  הּוא ּנָ י ַהאי ּתַ   ָאַמר ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵתיָרה" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִני ׁשֵ יֶהם"" ֶנֱאַמר ּבַ    ,(במדבר כט, יט) 414ְוִנְסכֵּ

 ִ ׁשּ י ּבַ ִ   , לא) (במדבר כט, 415ּוְנָסֶכיָה""ׁשּ
 ְ ׁשּ ָטם""ִביִעי ּבַ ּפָ ִמׁשְ    ,(במדבר כט, לג) 416כְּ

  ַמִים,  =ֲהֵרי מ"ם, יו"ד, מ"ם 
ִים ִמן ַהּתֹוָרה אן ֶרֶמז ְלִניּסּוְך ַהּמַ    ."ִמּכָ

אֹו ָסתּום ּוִמְד  ר –ָפתּוַח ַוֲעׂשָ ׁשֵ    ,ּכָ
תּוַח וְ  ,ָסתּום ַנִמי אֹו ּפָ ר.  -ֲעׂשָ ׁשֵ   ּכָ

  
ֵמי    ?!ִמי ּדָ

תוּ    קד,א אֹו ָסתּום ּפָ י ֵליּה ^ - ַח ַוֲעׂשָ    ,ַעּלּוֵיי ָקא ְמַעלֵּ
אָאַמר ּדְ  ּלּוחֹות ַרב ִחְסּדָ ּבַ ֵנס ָהיּו עֹוְמִדין.  -: מ"ם וסמ"ך ׁשֶ   ּבְ

א תּוַח  ,ֶאלָּ אֹו ּפָ רּוֵעי ָקא ִמְגַרע ֵליּה  -ָסתּום ַוֲעׂשָ    ,ּגָ
י ִיְרְמָיהָאַמר ּדְ  ר , ְוִאיֵתיָמא ַרּבִ יא ּבַ י ִחּיָ אַרּבִ   : ַאּבָ

                                                             
ָעֶריךָ  413 יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ  ּוְכַתְבתָּ
יֶהם 414 ִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסּכֵ ַבד עַֹלת ַהתָּ את ִמּלְ ים ֶאָחד ַחּטָ ִעיר ִעּזִ  ּוׂשְ
ִמיד ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיָה  415 ַבד עַֹלת ַהתָּ את ֶאָחד ִמּלְ ִעיר ַחּטָ  ּוׂשְ
ָטםּוִמְנָחָתם  416 ּפָ ִמׁשְ ָרם ּכְ ִמְסּפָ ים ּבְ ָבׂשִ ִרים ָלֵאיִלם ְוַלּכְ ֶהם ַלּפָ  ְוִנְסּכֵ

  רש"י
. זה שתכוין לכתוב מי כו'מי ד

שם משמעון מ''ם פתוחה כתב 
והיכי קרי ליה מתקיימת 

   במקום אחר והא לא הויא:
   . דתפילין ומזוזה:וכתבתם

   . שלם כהלכתה:תם
. יש שכותבין כן אלפין עייין

   מפי שדומין בקריאתן:
   . דומין בכתיבתן:ביתין כפין
. דומין בכתיבתן אלא גמין צדין

   זה למטה:שזה למעלה ו
   . פשוטין:זייין וין

   . כף פה צדי ון:כפופין
. הכפולות שלהן פשוטין

   פשוטות:
. מ''ם סתומה ממין סמכין
   שדומה לסמך:

   . מ''ם סתומה:סתומין
   . מ''ם פתוחה:פתוחין
   . לספר תורה:כתבה

   . בדילוגין אריח ולביה:כשירה
. כלומר מ''ם מכאן רמז כו'

בפתוחה דוסכיהם דריש ליה 
[שמע מיה] בפתוח ועשאו 
סתום דכשר ומדפתוח ועשאו 
סתום כשר הוא הדין מי סתום 
ועשאו פתוח כגון שם משמעון 

  וכשר להתקיים במקום שם:
. שהיתה מם עלויי קא מעלי ליה

סתומה בלוחות אבל מם פתוחה 
לא היתה בלוחות כדמפרש 
מצפך צופים אמרום וכיון 
דאמר רב חסדא מם וסמך 

ות בס היו עומדים לא שבלוח
אפשר לאוקומיה אלא בסתומה 
דהואיל והכתב היה ראה משי 
עבריהם היה לה ליפול אם לא 
שבס היה עומד אבל פתוחה 
אין בה ס ע''כ מצפך דרבי 
ירמיה דאמר צופין אמרום 
בפתוחים קאמר יש שמקשין 
סוגיא זו על סוגיא דאמר 
במגילה דרמין הא דר' ירמיה 

א אלמא תרוייהו אהא דרב חסד
בסתומין ואין זו קושיא שכן 
דרך הש''ס מהפך הסברא כאן 
כדי שיקשה ובמקום אחר 
מהפכו לפי הקושיא ואי הוה 
בעי התם לתרוצי כי איתמר 
דרב חסדא בסתומין ודר' ירמיה 
בפתוחין הוה מתרץ ליה אלא 
תירוצא מעליא שי ליה התם 

:''וה   
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  צֹוִפים ֲאָמרּום!  - מנצפ"ך 
  

ָרא?!    ְוִתיְסּבְ
ְצֹות :ְוָהְכִתיב ה ַהּמִ ה!  - (ויקרא כז, לד) 417""ֵאלֶּ ָבר ֵמַעּתָ ׁש ּדָ אי ְלַחּדֵ ַ ִביא ַרׁשּ ֵאין ַהּנָ   ׁשֶ

  
א יָבה,  -ֲהַואי, ֵמיַדע לֹא ֲהָוה ָיְדִעין  הָו ֲה יִמ  ,ֶאלָּ ֶאְמַצע ּתֵ   ֵהי ּבְ

י סֹוף ּתֵ   ָבה, ֵהי ּבְ
ְקִניְנהּו.    ַוֲאתּו צֹוִפים ּתַ

  
י ּתִ ְצֹות" ,ְוַאּכַ ה ַהּמִ ה!  - "ֵאלֶּ ָבר ֵמַעּתָ ׁש ּדָ אי ְלַחּדֵ ַ ִביא ַרׁשּ ֵאין ַהּנָ   ׁשֶ

א דּום.  ,ֶאלָּ ָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיּסְ   ׁשְ
  
  
  

                                                             
ה  417 ר ִצּוָ ְצֹות ֲאׁשֶ ה ַהּמִ ַהר ִסיָני ה'ֵאּלֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ  ֶאת מֹׁשֶ

  רש"י
. תרוייהו ולא ידעי מיהוה הוה

  הי באמצע תיבה כו':
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        קד, אקד, אקד, אקד, א .11
   :ּגּוָפא

אָאַמר " ּלּוחֹות ַרב ִחְסּדָ ּבַ ֵנס ָהיּו עֹוְמ  -: מ"ם וסמ"ך ׁשֶ   . "ִדיןּבְ
  

אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ּלּוחֹות  ּבַ ָתב ׁשֶ ְפִנים -ּכְ חּוץ ,ִנְקָרא ִמּבִ    ,ְוִנְקָרא ִמּבַ

גֹון    ,"ּבּובן" - "ְנבּוב"  :ּכְ
ָהר"   , 418"ַרַהב" - "ּבָ
  "ורס".   "ָסרּו"

   
ַנןָאְמִרי ֵליּה  ן ֵלִוילְ  ַרּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

נָ  ֵקי ָהִאיּדָ ְרּדְ י ֲאתּו ּדַ א ְוָאְמרּו ִמילֵּ ַע ּבִ ּדַ א ְלֵבי ִמְדָרׁשָ יֵמי ְיהֹוׁשֻ ָווַתְייהוּ ן נֲאִפיּלּו ּבִ    :ּון לֹא ִאיְתַמר ּכְ
י"ת  יָנה.  -ָאֶל"ף ּבֵ   ֱאַלף ּבִ

ים.  -"ת ֶל "ל ּדָ יֶמ גִּ  לִּ מֹול ּדַ   ּגְ
  

ְרֵעיּה  ׁשּוָטה ּכַ י "ל יֶמ גִּ ּדְ ַמאי ַטְעָמא ּפְ    ?"תלֶ ּדָ ְלַגּבֵ
ן ּדַ  ּכֵ ים. ׁשֶ לִּ ל ּגֹוֵמל ֲחָסִדים, ָלרּוץ ַאַחר ּדַ   ְרּכֹו ׁשֶ

  
ְרֵעיּה  ׁשּוָטה ּכַ י  "תלֶ ָד ּדְ ּוַמאי ַטְעָמא ּפְ    ?"ליֶמ גִּ ְלַגּבֵ

יּה  ִליְמֵציּה ֵליּה ַנְפׁשֵ    .ּדְ
  

יּה ּוַמאי ַטְעָמא ְמַהּדַ     ?"ליֶמ גִּ מ "תלֶ ָד ּדְ ר ַאּפֵ
ִציְנָע  ן ֵליּה ּבְ ִליּתֵ י ֵהיִכי הּדְ יּה ּדְ , ּכִ    .לֹא ִליְכִסיף ִמיּנֵ

  
רּוְך הּוא.  -"ו "א וָ ֵה  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ   ֶזה ׁשְ
  
ן -"ד ֶמ "ף ָל "ד ּכַ י"ת יוּ י"ת ֵט י"ן ֵח זַ  ה ּכֵ ה עֹוׂשֶ    ,ְוִאם ַאּתָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ   ָזן אֹוְתָך,   :ַהּקָ
  ְוַחן אֹוְתָך, 
  ּוֵמִטיב ְלָך, 

ה,    ְונֹוֵתן ְלָך ְירּוׁשָ
אְוקֹוׁשֵ  ֶתר ָלעֹוָלם ַהּבָ    .ר ְלָך ּכֶ

תּוָחהֵמ  תּוַח   - "ם ְסתּוָמה ֵמ  ,"ם ּפְ    ,ַמֲאָמר ּפָ
  ַמֲאָמר ָסתּום. 

  
פּוָפה ׁשּוָטה  ,נּו"ן ּכְ פּוף,    -נּו"ן ּפְ   ֶנֱאָמן ּכָ

ׁשּוט    .ֶנֱאָמן ּפָ
  
ים -"ן יִ ַע  "ךְ ֶמ ָס     .ְסמֹוְך ֲעִנּיִ

ה ּבַ  ָנא ַאֲחִריָנא: ִסיָמִנין ֲעׂשֵ ָ   ּתֹוָרה ּוְקֵנה אֹוָתּה. ִליׁשּ
  
פּוָפהּפֵ  ׁשּוָטה ּפֵ  ,"א ּכְ תּוַח,    -"א ּפְ ה ּפָ   ּפֶ

ה ָסתּום.     ּפֶ
  

פּוָפה וְ ִד ָצ  ׁשּוָטה ִד ָצ "י ּכְ פּוף    - "י ּפְ יק ּכָ    ,ַצּדִ
ׁשּוט יק ּפָ    .ַצּדִ

  
פּוף  ׁשּוט! ַהְיינּו ֶנֱאָמן ּכָ   ֶנֱאָמן ּפָ

  
ִפיָפה ַעל תּוב ּכְ ִפיָפתֹו.  הֹוִסיף ְלָך ַהּכָ   ּכְ

                                                             
 מסורת הש"ס 418

  רש"י
האותיות  .וקרא מבחוץ

הפוכות והתיבה הפוכה ולא 
אשמועין אלא שהיה החקק 
וקב את כל הלוח ולפיכך היו 

   מם וסמך בס:
. לא היו בלוחות בוב בהר סרו

   אלא תיבה בעלמא קט:
   . למוד תורה:אלף ביה

מ''ט פשיט כרעיה דגימ''ל 
   . ולא לגבי בי''ת:לגבי דלי''ת

מ''ט פשיט כרעיה דדלי''ת 
. ולא לגבי ה''א ללגבי גימ''

   שמושכה קצת לצד גימ''ל:
. עי פשיה ולא דלימציה ליה

יטריחו לבעל הבית לרוץ 
   אחריו:

. כמו אי והו (סוכה דף ה''ו
   מה.) שמות הם:

   . הייו טי''ת:ומטיב לך
   . הייו יו''ד:ירושה

   . הייו כף:כתר
   . הייו למד:לעולם הבא

. יש מאמר פתוח ומאמר סתום
שתן רשות לדורשן ויש דברים 

שאתה מצווה לסותמן כגון 
   מעשה מרכבה:

. אדם כשר צריך אמן כפוף
להיות כפוף ועיו וסופו להיות 

   פשוט וזקוף לעולם הבא:
. של סדר שמועות דתא סימים

או אמורא בגירס' דלא תשכח 
   אחת מהן כגון אלו שבש''ס:

   . בשעת המכסים פזר:פה פתוח
זרים כס . בשעת המפפה סתום

   אם יש גדול ממך:
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ְמנֹוד רֹ ָנה ַהּתֹוָרה ּבִ ּתְ נִּ אן ׁשֶ    .אׁש ִמּכָ
  

  ָקדֹוׁש.  -"ף קוּ 
ע.  - י"ש ֵר    ָרׁשָ
  

יּה  ר ַאּפֵ    ?י"ש"ף ֵמֵר קוּ ּדְ ַמאי ַטְעָמא ְמַהּדַ
ע ָרׁשָ ל ּבָ ּכֵ רּוְך הּוא: ֵאין ֲאִני ָיכֹול ְלִהְסתַּ דֹוׁש ּבָ    .ָאַמר ַהּקָ

  
ָרה ּתָ  י ֵר קוּ ּדְ ֵגיּה ּוַמאי ַטְעָמא ְמַהּדְ    ?י"ש"ף ְלַגּבֵ

רּוְך הּוא: ִאם חֹוֵזר ּבוֹ  דֹוׁש ּבָ מֹוִתי.  ,ָאַמר ַהּקָ ֶתר ּכְ ר לֹו ּכֶ   ֲאִני קֹוׁשֵ
  

ְרֵעיּה  לּוָיהקוּ ּדְ ּוַמאי ַטְעָמא ּכַ    ?"ף ּתְ
יל.  יּה, ִליַעּיֵ ִאי ָהַדר ּבֵ   ּדְ

  
ַהְך!    ְוֵליעּול ּבְ

  
יַע ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש,    ְמַסּיֵ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 
ְכִתיב ן ֵחן" :ַמאי ּדִ ִצים הּוא ָיִליץ ְוַלֲעָנִוים ִיתֶּ    ?(משלי ג, לד) "ִאם ַללֵּ
א  ּמֵ א ִליּטַ    ,ּפֹוְתִחין לוֹ  -ּבָ
ֵהר  א ִליּטַ יִעים אֹותֹו.  -ּבָ   ְמַסּיְ

  
ֶקר.  -י"ן ׁשִ    ׁשֶ
  ֱאֶמת.  -י"ו ּתָ 
  

ֶקר'ַמאי ַטְעָמא  יּה ְמָקְרָבן  -  'ׁשֶ    ?ִמילֵּ
יּה  -' ֱאֶמת'    ?ְמַרֲחָקא ִמילֵּ

יְקָרא  ִכיַח,  -ׁשִ   ׁשְ
ָטא  ִכיַח  -קּוׁשְ    .ָלא ׁשְ

  
יְקָרא'  ּוַמאי ַטְעָמא ְרֵעיּה ָקֵאי - 'ׁשִ    ?ַאֲחָדא ּכַ

ן ִלּבּוֵניּה  - 'ֱאֶמת'וְ     ?ְמַלּבַ
ָטא    ָקֵאי,  -קּוׁשְ
יְקָרא     .לֹא ָקֵאי -ׁשִ

  
  

   .א"ת ב"ש
ה לֹו? -ֵעב אֹוִתי ּתִ : א"ת    !ֶאְתַאּוֶ
ק :ב"ש י לֹא ָחׁשַ ִמי ָיחּול ָעָליו? - ּבִ    !ׁשְ
א  :ג"ר    !ֲאַרֵחם ָעָליו? -ּגּופֹו ִטיּמֵ

ְלתֹוַתי ָנַעל :ד"ק ַע? - ּדַ    !ַקְרָניו לֹא ֲאַגּדֵ
ִעים ת ְרׁשָ אן ִמּדַ    .ַעד ּכָ

יִקים ת ַצּדִ    :ֲאָבל ִמּדַ
ה ּבֹוׁש.  :א"ת ב"ש   ִאם ַאּתָ

דֹוק  :ג"ר ד"ק ן, ּגּור ּבְ ה ּכֵ ה עֹוׂשֶ   ִאם ַאּתָ
יְנָך ָלַאף :ו"ף ץה"    .ֲחִציָצה ָהֵוי ּבֵ

ָטן. : ז"ע ח"ס ט"ן ָ ֲעֵזַע ִמן ַהׂשּ ה ִמְזּדַ   ְוֵאין ַאּתָ
ל עֹוָלם, ְלַים ּכֹ :כ"ל םי" רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ם ִלְפֵני ַהּקָ יִהּנָ ל ּגֵ ר ׁשֶ   .לָאַמר ׂשַ
  

רּוְך הּוא: ָאַמר ַהּקָ    דֹוׁש ּבָ
ִגי"ף: אח"ס בט"ע גי"ף ֲעטּו ּבְ ּבָ ֵני ׁשֶ    .ֲאִני ַחס ֲעֵליֶהם, ִמּפְ

יִקים ֵהם.  :ץדכ" ִנים ֵהם, ַצּדִ ים ֵהם, ּכֵ ּכִ   ּדַ

  רש"י
. ברתת ועוה במוד ראש

   יתירה:
מ''ט מהדר אפיה דקו''ף 

. לישא דמעליא הוא מרי''ש
שאחוריו של רי''ש לגבי הקו''ף 
שאין הקב''ה רוצה להסתכל 

   בפי רשע:
. כמין זיי''ן שעושין תגא דקו''ף

   בסופו של גג קו''ף:
. שאיה כרעיה דקו''ף תליא

   דבקת עם גגה:
. יקיף תחת רגלי ליעול בהך

  הקו''ף ויכס בפתח של ימין:
   . ומכיין לו פתח:מסייעין אותו

. מעצמו יליץ לא הוא יליץ
   יסייעוהו ולא ימעוהו:

. ולמדה טובה הוא ואם לעוים
   משך:
   . יסייעוהו מן השמים:יתן חן

. אותיות קרובות מקרבן מיליה
שלשתן קרובות כסדרן של 

תא. אמת מרחקן אלפא בי
מיליה. זו בתחילת אל''ף בית 

   וזו באמצע וזו בסוף:
. כל אות ואות שבו אחד כרעא

   עומדת על רגל אחד:
. מושכבין אמת מלבן לבוי

תחתיה אותיותי' כמין לביה 
דאל''ף הרי יש לה ב' רגלים 

   ומושבה טוב ורגל השי רחב:
   . בתמיה וכן כולן:אתאוה לו

הוא  . כןע''כ מדת הרשעים
   דרש אצל רשעים:

   . מלחטוא:אם את בוש
. פשך תהא גר דק גור בדוק

   צרורה תחת כסאי ודוק שמים:
. גיהם קרוי ים כל לפי לים כל

   שהרוב הולכים שם:
. לים שלי תן אמר שר של גיהם

   את כל העולם ואפילו ישראל:
. אמר ליה אח''ס בט''ע גי''ף

אלפא ביתא היא אצל א''ת ב''ש 
   סדורות בספר יצירה: וכולן

אי אחוס עליהם על שבעטו 
   . ביאוף:בגיף

. וטריקון: דכים כים דכ''ץ
   צדיקים:
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ֶהן.  :הל"ק   ֵאין ְלָך ֵחֶלק ּבָ
ְר  :ומרז"ן ש"ת ל עֹוָלם, ָמִרי, ָזֵניִני ִמזַּ ם ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ יִהּנָ ת. ָאַמר  ּגֵ ל ׁשֵ   עֹו ׁשֶ

  
   .םָאַמר ֵליּה: א"ל ב"

   .ְלַגן ֲהַדס ?ְלֵהיָכן אֹוִליֵכן :ג"ן ד"ס
ל עֹוָלם, ָעֵיף ָאֹנ: ףה"ע ו" רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ם ִלְפֵני ַהּקָ יִהּנָ    .ִכיָאַמר ּגֵ

ל ִיְצָחק :ח"ק ץז" לּו ַזְרעֹו ׁשֶ    .ַהלָּ
יּת  :ט"ר י"ש כ"ת ֲאִני נֹוֵתן ְלךָ ַטר, ֵיׁש ִלי ּכִ ל ּגֹוִים ׁשֶ יּתֹות ׁשֶ    .ֹות ּכִ

  

  רש"י
. גיהם חלק בהן אין לך
   בישראל:

. ואומר שר של גיהם ומרזן שת
זוי מזרעו של שת. כל העובדי 

   כוכבים וישראל:
. אמר לו הקב''ה לא יהא אל בם

   לך חלק בהם:
הקב''ה אוליכם . אמר ג''ן ד''ס

   לגן הדס לגן עדן:
   . הי עף ברעב:ה''ע ו''ף

. הללו זרעו של יצחק ז''ץ ח''ק
   הם ולא אתם לך:

. שמור לי והמתן ט''ר י''ש כ''ת
  יש לי כתות אחרות:
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        קד, בקד, בקד, בקד, ב .12
ָנה   קד, ב             ִמׁשְ

ֶהְעֵלם ֶאָחד  י אֹוִתּיֹות ּבְ תֵּ יב.  -ַהּכֹוֵתב ׁשְ   ַחּיָ
ַתב ְדיוֹ   ּכָ   , ּבִ

ַסם   , ּבְ

ִסיְקָרא    ,ּבְ
קֹומּוס    ,ּבְ

   ,ַקְנַקְנּתֹוםְב וּ 
םוּ  הּוא רֹוׁשֵ ָבר ׁשֶ    ,ְבָכל ּדָ

ֵני כּ     ,ְתֵלי ָזִוּיֹותוֹ ַעל ׁשְ
ין ֶזה ִעם ֶזה  יְנָקס ְוֵהן ֶנְהּגִ ֵני ְלָווֵחי ּפִ יב.  - ְוַעל ׁשְ   ַחּיָ

  

רֹו  ׂשָ יב.  -ַהּכֹוֵתב ַעל ּבְ   ַחּיָ
  

רוֹ  ׂשָ   : ַהְמָסֵרט ַעל ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר את ַרּבִ יב ַחטָּ    .ְמַחּיֵ

  ּפֹוְטִרין.  ֲחָכִמיםוַ 
  

ַתב ִקין  ּכָ ַמׁשְ    ,ּבְ

ֵמי ּפֵ    ירֹות, ּבְ
ָרִכים ֲאַבק ּדְ    ,ּבַ

ֲאַבק ַהּסֹוְפִרים    ,ּבַ
ֵאינוֹ  ָבר ׁשֶ ם  ּוְבָכל ּדָ טּור.  -ִמְתַקּיֵ   ּפָ

  

   ,ְלַאַחר ָידוֹ 

ַרְגלוֹ     ,ּבְ
ִפיו    ,ּבְ

יקֹו, וּ    ְבַמְרּפֵ
  

ָתב ַתב אֹות ַאַחת ָסמּוְך ַלּכְ    ,ּכָ
י ּכְ ְוָכ  ּבֵ   ָתב, ַתב ַעל ּגַ

ון ִלְכּתֹוב חי"ת ְוָכַתב ׁשְ  ּוֵ   ֵני זיי"נין, ִנְתּכַ
ּקֹוָרה,  ָאֶרץ ְוַאַחת ּבַ   ַאַחת ּבָ

ֵני כּ  ַתב ַעל ׁשְ ִיתּכָ    ,ֹוְתֵלי ַהּבַ
י ּפִ  ֵני ַדּפֵ ין ֶזה ִעם ֶזה ַעל ׁשְ טּור.  - ְנָקס ְוֵאין ֶנְהּגִ   ּפָ

  

ַתב אֹות ַאַחת נֹוָטִריקֹון   :ּכָ
ֵתיָרא ן ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יב ַרּבִ    .ְמַחּיֵ

  .  יןּפֹוְטִר  ֲחָכִמיםוַ 
   

ָמָרא             ּגְ

יוֹ " יֹוָתא – "ּדְ    .ּדְ
א.  - "ַסם"   ַסּמָ
ר ָחָנהָאַמר  - "ִסיְקָרא" ר ּבַ ה ּבַ ָמּה. ַרּבָ   : ִסְקְרָתא ׁשְ
   .קֹוָמא – "קֹומּוס"
ר ָחָנהָאַמר  - "ַקְנַקְנּתֹום" ר ּבַ ה ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרּבָ ֵפיׁשְ ּכָ אּוׁשְ    .: ַחְרָתא ּדְ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. אחת על שי כותלי זויות
במזרח ואחת בצפון סמוכות זו 

   לזו במקצוע:
. פקס של על שי לוחי פקס

ווים כעין אותן של סוחרים ח
שיש להם לוחים הרבה חקוקין 

   וטוחין בשעוה:
. רבותא על שי לוחי פקס

אשמועין דאע''ג דלאו אלוח 
אחד הם אם הגין וקרין זה עם 
זה שכתובין על שי שפתי 

   הלווחין סמוכים זה לזה חייב:
   . בדיו:הכותב על בשרו

   . במכתב או בסיד:המסרט
מי תותים . כמו במשקין

   שמשחירין:
   . כל פירות:או במי פירות
. בטיט לשון אחר באבק דרכים

באבק דרכים באצבעו שרט כמו 
   אותיות בעפר גוב:

. עפרורית של באבק הסופרי'
   קסת הסופר:

. בגב ידו שאחז לאחר ידו
הקולמוס באצבעותיו והפך ידו 

   וכתב:
   . אצילי ידיו:מרפיקו

. כתב אות אחת סמוך לכתב
אות הכתובה זיוג אות  אצל

   להשלימה לשתים:
. העביר כתב ע''ג הכתב

הקולמוס על אותיות הכתובים 
   כבר וחדשם:

. ודילג תכוין לכתוב חי''ת
הקולמוס ולא ראה הגג של 
חי''ת אלא שי הרגלים וראה 

   כשי זייין:
. שאיו על שי כותלי הבית

   במקצוע:
. שעשוי על שי דפי פקס

ה וכתב אות עמודים כמגיל
בעמוד זה ואות בזה ואיו יכול 
לקרבן אלא אם כן יחתוך הפסק 
שבייהם וה''ה לכותלי הבית 
רחוקין זה מזה ותא ברישא 
שי כותלי הבית דסתמא אין 
הגין זה עם זה והדר תא שי 
דפי פקס וה''ה לכותלי הבית 

   ולא זו אף זו קתי:
כתב אות אחת על שם 

קודה . שעשה סימן וטריקון
עליה לומר שלהבין בה תיבה 

   שלימה כתבה:
  

  גמ' 
צבע צהוב {. אורפימי''ט סמא

   : }(העשוי מזריך גפרי)
מיי"א: {. אימי''א סקרתא

צבע אדום (העשוי מתחמוצת 
צבע אדום שצובעין  }העופרת)

   בה תריסין:
   . גומא שרף אילן:קומא

. ארמי''ט חרתא דאושכפי
אדרימי"ט: צבע שחור {

   : }עשוי מחושת גפרתית)(ה
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        קד, בקד, בקד, בקד, ב .13
ָבר"וּ  ם ְבָכל ּדָ הּוא רֹוׁשֵ    ."ׁשֶ
  

   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי
  

ָתֵני  י ֲחַנְנָיאְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ   : ַרּבִ
ָתבוֹ " א  :ּכְ ֵמי ְטִרּיָ    ,ּבְ

ָצא  ר –ְוַאּפְ ׁשֵ   . "ּכָ
  

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ָתבוֹ " ָאָבר  :ּכְ    ,ּבְ

חֹור ׁשְ    ,ּבִ

יחֹור  ר –ּוְבׁשִ ׁשֵ   . "ּכָ
   

  
  
  

  רש"י
   . לגט:כתבו

. י''א מין פרי וי''א מי במי טריא
   גשמים:

. מי עפצים גל''ש אפצא
גלי"ש: עפצים (גידולים {

   : }טפיליים בעלה האלון)
. בעופרת ומשחיר כשהוא באבר

   משפשף עופרת על הקלף:
   . פיחם:בשחור
צבע {. אדרמי''ט שיחור
  : }שחור
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        קד, בקד, בקד, בקד, ב .14
ׂשָ "    :רוֹ ַהְמָסֵרט ַעל ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר[ את ַרּבִ יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
  ].ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר ָלֶהן "   : ֲחָכִמיםַל  ַרּבִ

ן ְסָטָדא הֹוִציא ּכְ  ְס ַוֲהלֹא ּבֶ ְצַרִים ּבִ ִפים ִמּמִ רֹו! ׁשָ ׂשָ ַעל ּבְ   ִריָטה ׁשֶ
ֹוִטיםָאְמרּו לֹו: ׁשֹוֶטה ָהָיה, ְוֵאין ְמִביִאין ְר    . "ָאָיה ִמן ַהׁשּ

  
419  

ן ְסָטָדא" יָרא הּוא!  !?"ּבֶ ְנּדֵ ן ּפַ   ּבֶ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
יָרא.  ְנּדֵ ַעל "ְסָטָדא", ּבֹוֵעל ּפַ   ּבַ

  
ן ְיהּוָדה הּוא!  ּפֹוס ּבֶ ַעל ּפַ   ּבַ

  
א ִאּמֹו "ְסָטָדא   ".ֶאלָּ

  
ָיא ֲהַואי ַער ְנׁשַ ָלא ׂשְ    !ִאּמֹו ִמְרָים ְמַגּדְ

  
ְד  ִדיָתא:  ָאְמֵריּכִ פּוְמּבַ   ּבְ

ְעָלּה  א ִמּבַ    .ְסַטת ּדָ
   

  
  

                                                             
  הוחזר לאחר הצזורה 419

  רש"י
. שלא היה יכול הוציא כשפים

להוציאן כתובים שהיו 
החרטומין בודקין כל היוצאים 
שלא יוציאו כשפים ללמדם 

   לבי מדיה אחרת:
. שטות היה בו שוטה היה

לעשות מה שאין דרך בי אדם 
  עושים ומסר פשו על הדבר:
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        קה, אקה, אקה, אקה, א    ––––    קד, בקד, בקד, בקד, ב .15
ָתב" ַתב אֹות ַאַחת ָסמּוְך ַלּכְ טּור[... ּכָ   . ]"ּפָ
  

א?  ּנָ   ַמאן ּתַ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר    : ָרָבא ּבַ
י ֱאִליֶעֶזר. ּדְ  ַרּבִ   לֹא ּכְ

ִאי  י ֱאִליֶעֶזר, ּדְ   ַרּבִ
יב – ַאַחת ַעל ָהָאִריג" :ָהָאַמר     ."ַחּיָ

   
  
  
  
ָתב" י ּכְ ּבֵ ַתב ַעל ּגַ טּור[... ּכָ   .]"ּפָ
  

א ּנָ    ?ַמאן ּתַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י ְיהּוָדה. ּדְ  ַרּבִ   לֹא ּכְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ם" ֵ ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹוב ֶאת ַהׁשּ    ,ֲהֵרי ׁשֶ

ין ִלְכּתֹוב "ְיהּוָדה",  ּוֵ   ְוִנְתּכַ
יל ּבֹו ד ׁשוֹ  - ל"ת ְוָטָעה ְולֹא ִהטִּ   ,ַמֲעִביר ָעָליו קּוְלמֹוס ּוְמַקּדְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ם ִמן ַהּמּוְבָחר ֵ   . "ֵאין ַהׁשּ

  
  

ָנא    :ּתָ
ֶפר, " ִליָמּה ַלסֵּ ַתב אֹות ַאַחת ְוִהׁשְ   ּכָ

ִליָמּה ַל ָא  יב –ֶבֶגד ַרג חּוט ֶאָחד ְוִהׁשְ   . "ַחּיָ
  

א ּנָ   ?ַמאן ּתַ
  
ר ַרב הּוָנאַמר ָא    : ָרָבא ּבַ

י ֱאִליֶעֶזר ִהיא   .ַרּבִ
  
יב -ַאַחת ַעל ָהָאִריג " :ָאַמרּדְ    . "ַחּיָ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ַנן יָמא ַרּבָ אֵני ,ֲאִפיּלּו ּתֵ ִלים ׁשָ    .ְלַהׁשְ

  
י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ

ְטֶב  ַתב אֹות ַאַחת ּבִ ִציּפֹוִרי ּכָ יב,  - ְרָיא ְוַאַחת ּבְ   ַחּיָ
ר ְקִריָבהכְּ  חּוּסָ ּמְ א ׁשֶ   .ִתיָבה ִהיא, ֶאלָּ
  

   :ְוָהְתַנן
ֵני כּ " ַתב ַעל ׁשְ ִיתּכָ י ּפִ  ,ֹוְתֵלי ַהּבַ ֵני ַדּפֵ ין ֶזה ִעם ֶזה ְוַעל ׁשְ טּור –ְנָקס ְוֵאין ֶנְהּגִ   ! "ּפָ
  

ה  -ָהָתם  ר ַמֲעׂשֶ    ,ְקִריָבהּדִ ְמחּוּסָ
ה  -ָהָכא  ר ַמֲעׂשֶ   ְקִריָבה. ּדִ לֹא ְמחּוּסָ

  רש"י
. חוט א' ארג על א' על האריג

   קצת אריג:
. ומצא דלתוטעה ולא הטיל בו 

שם כתב במקומו אבל לא 
   בכווה:

. לכוות מעביר עליו קולמוס
שם על כל אותיות כאלו הוא 

   כותבו:
. אות אחרוה והשלימה לספר

   של אחת מכ''ד ספרים:
. איו מחוסר מעשה דקריבה

מקרבן אלא על ידי קציצה 
המפסיק בייהן וכי קאמר רב 
אמי כגון כתב אחת על שפת לוח 

ה ואחת על שפת לוח זו בטברי
זו בצפורי ואתה יכול לקרבן 
שלא במעשה אלא קריבה 

   בעלמא:
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  ָנא: ּתָ 
יהַּ אֹות ַאַחת " יב –ִהּגִ   . "ַחּיָ
  

א ּתָ ַתב אֹות ַאַחת  :ָהׁשְ טּור,  -ּכָ   ּפָ
יהַּ אֹות ַאַחת  יב?!  -ִהּגִ   ַחּיָ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ַמאי ָעְסִקיַנן ל ֵח  :ָהָכא ּבְ ָטלֹו ְלַגּגֹו ׁשֶ ּנְ גֹון ׁשֶ ֵני זַ כְּ אֹו ׁשְ   ין. י"נִ יִ י"ת ַוֲעׂשָ
  

  ָאַמר: ָרָבא
גוֹ  ל ָד ּכְ ָטלֹו ְלָתגֹו ׁשֶ ּנְ אֹו ֵר לֶ ן ׁשֶ   י"ש. "ת ַוֲעׂשָ

  
ָנא:    ּתָ

ין ִלְכּתֹוב אֹות ַאַחת" ּוֵ    ,ִנְתּכַ
ִים    קה,א תַּ ָידֹו ׁשְ יב –ְוָעלּו ּבְ   . "ַחּיָ

  
   :ְוָהְתַנן

טּור"   ! "ּפָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ָבֵעי ִזּיּוֵני -ָהא    ,ּדְ
ֵעי ִזּיּוֵני -ָהא  ָלא ּבָ    .ּדְ

   
  

  רש"י
. והספר לכך ועשאו שי זייין

   צריך:
רבא אמר כגון שטלו לתגא 

. דלא הוי אלא הגהת דדלית
אות אחת ובדבר מועט חייב 
הואיל וזהו תיקון הספר דאסור 
לאדם לשהות ספר שאיו מוגה 

יך עולה משום אל תשכן באהל
(איוב יא) והוה ליה ככתב אות 
אחת והשלימה לספר דאמרן 

  לעיל דחייב ואפי' לרבן:
. הייו מי ועלו בידו שתים

מתכוין לכתוב ח' וכתב שי 
   זייין:

   . דתן פטור:הא
. שעדיין צריכות דבעי זיוי

ראשי הזייין לזיין בתגין שלהן 
שהזייין צריכות ג' זיוין ימין 

עלה כדאמרין ושמאל ולמ
  במחות (דף כט:):
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .16
ַתב אֹות ַאַחת נֹוָטִריקֹון" ֵתיָרה  :ּכָ ן ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

  . "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ִזיְמָראִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ   : ַרּבִ
ִין ִלְלׁשֹון נֹוָטִריקֹון ִמן ַהּתֹוָרה    ?ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ י ַא"ב ֲהמֹו"ן ּגֹוִים נְ "ׁשֶ יָך"כִּ   ,(בראשית יז, ה) 420ַתתִּ
יָך ָלאּוּמֹות,   -  "ָאב"   ְנַתּתִ

אּוּמֹות,  יָך ּבָ חּור ְנַתּתִ   ּבָ
אּוּמֹות,    - "ָהמֹון" יָך ּבָ   ָחִביב ְנַתּתִ

יָך ָלאּוּמֹות,    ֶמֶלְך ְנַתּתִ
  אּוּמֹות, ּבָ יָך ָוִתיק ְנַתּתִ 

יָך ָלאּוּמֹות.    ֶנֱאָמן ְנַתּתִ
  

י יֹוָחָנן יֵד  ַרּבִ    :יּה ָאַמרּדִ
ִתיַבּתְ ְיָהִבית :נֹוָטִריקֹון – (שמות כ, ב) 421ִכי""ָאנֹ י ּכְ    .ֲאָנא ַנְפׁשִ

  
ַנן    :ָאְמֵרי ַרּבָ

ִתיָבה ְיִהיָבה   .ֲאִמיָרה ְנִעיָמה ּכְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ִתיָבה ֶנֱאָמִנין ֲאָמֶריָה.  - (שמות כ, ב)  ִכי""ָאנֹ   ְלַמְפֵרַע: ְיִהיָבה ּכְ

  
ֵבי י ָנָתן ּדְ   :ָאְמֵרי ַרּבִ

י"" ֶרְך ְלֶנְגּדִ י ָיַר"ט ַהּדֶ   ָיְרָאה,   -  (במדבר כב, לב) 422כִּ
  ָרֲאָתה, 

   .ָנְטָתה
  

ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ
ְרֶמ"ל"" ר ָמֵלא - (ויקרא כג, יד) 423"כַּ   ."ּכַ
  

ר ַיֲעקב   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ
ַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצ"ת"    – (מלכים א ב, ח) 424"ְוהּוא ִקלְּ

  נֹוֵאף הּוא,   נֹוָטִריקֹון:
  מֹוָאִבי הּוא, 
  רֹוֵצַח הּוא, 
  צֹוֵרר הּוא, 

  ּתֹוֵעָבה הּוא. 
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
"ק"" ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ    – (בראשית מד, טז)  425ַמה ּנְ

  ְנכֹוִנים ֲאַנְחנּו, 
יִקים ֲאַנְחנּו,    ַצּדִ

  ַנְחנּו, ְטהֹוִרים ֲא 
ים ֲאַנְחנּו,  ּכִ   ּדַ

ים ֲאַנְחנּו.   ְקדֹוׁשִ

                                                             
ְמָך ַאְב  420 ְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ׁשִ ֵרא עֹוד ֶאת ׁשִ יךָ ְולֹא ִיּקָ י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתתִּ  ָרָהם ּכִ

ית ֲעָבִדים 'ה ָאנִֹכי 421 ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ   ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ה ָאנִֹכי ָיצָ  'ה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאךְ  422 לֹוׁש ְרָגִלים ִהּנֵ יָת ֶאת ֲאתְֹנָך ֶזה ׁשָ יַעל ָמה ִהּכִ ֶרְך ְלֶנְגּדִ י ָיַרט ַהּדֶ ָטן ּכִ   אִתי ְלׂשָ
ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹת  423 ן ֱאלֵֹהיֶכם ֻחּקַ ה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרּבַ בֵֹתיֶכםְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ כֹל מׁשְ  יֶכם ּבְ
י ַמֲחָנִים 424 יֹום ֶלְכתִּ ֻחִרים ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת ּבְ ָרא ֶבן ַהְיִמיִני ִמּבַ ְמִעי ֶבן ּגֵ ָך ׁשִ ה ִעּמְ ַבע לֹו בַ ְוהּוא ָיַרד ִלְקָראִתי ַהיַּ  ְוִהּנֵ ָ ן ָוֶאׁשּ ָחֶרבֵלאמֹר ִאם ֲאִמיְתָך  ה'ְרּדֵ  ּבֶ
ּנּו ֲעָבִד  425 ק ָהֱאלִֹהים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיָך ִהּנֶ ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ ָידוֹ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ַמה ּנֹאַמר ַלאדִֹני ַמה ּנְ ִביַע ּבְ ר ִנְמָצא ַהּגָ ם ֲאׁשֶ ם ֲאַנְחנּו ּגַ  ים ַלאדִֹני ּגַ

  רש"י
. שיא אלהים אתה מלך תתיך

   (בראשית כג):
   . מדלא אמר אי:אכי

  . אי בעצמי:אא פשי
   . שהיא עימה:אמירה

. גבי מחת העומר כתיב כרמל
גרש כרמל שמביאה כשהיא 
לחה בעוד שהזרע פוח והכר של 

  קש מלא הימו:
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        ה, אה, אה, אה, אקקקק .17
ָנה             ִמׁשְ

י ֶהְעֵלמֹות,  תֵּ ׁשְ י אֹוִתּיֹות ּבִ תֵּ   ַהּכֹוֵתב ׁשְ
ֲחִר  –ַאַחת     ,יתׁשַ

ִים -ְוַאַחת  ין ָהַעְרּבַ   :ּבֵ

ְמִליֵאל ן ּגַ יב ַרּבָ    ,ְמַחּיֵ
  .  ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
   

ָמָרא             ּגְ

ַמאי ָקִמיּפְ    ?ְלֵגיּבְ
  

ְמִליֵאל ָסַבר ן ּגַ    :ַרּבָ
יעּור   .ֵאין ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ

ָנן ָסְבִרי    :ְוַרּבָ
יעּור    .ֵיׁש ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ

  
הדרן עלך הבונההדרן עלך הבונההדרן עלך הבונההדרן עלך הבונה

  רש"י
  מתי' 

בין אחת שחרית ואחת 
. כיון דהו''ל שהות הערבים

ביתים כדי לידע הוה ליה כשתי 
   העלמות:

  
  גמ' 

. לחלק יש ידיעה לחצי שיעור
כדי שלא יצטרף עמו חצי 

  האחר:


