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  שבת מסכת
  "ְׁשמָֹנה ְׁשָרִצים" -  די"פרק 

  
  הנפלאים ילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלמוקדשת ל מהדורה זו

  שנוסף ללימודיהם ועיסוקיהם באים כל לילה ללמוד את הדף היומי

  ם ח, ג)(תהלי"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם" 
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  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  

  צא לאור על ידי עמותת "וכל בנייך לימודי ה'"וי
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 גמרא סדורה
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  תאמין!!! -  יגעת ומצאת - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

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

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©  

  שמורותכויות כל הז
   , עיצוב ועימוד, פסקאות ,החלוקה לסוגיות הניקוד, הפיסוק על

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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    """"ְׁשָרִציםְׁשָרִציםְׁשָרִציםְׁשָרִצים    ְׁשמָֹנהְׁשמָֹנהְׁשמָֹנהְׁשמָֹנה""""    ––––    י"די"די"די"דפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב- - - - קז, אקז, אקז, אקז, א .1

ָנה    ִמׁשְ

ּתֹוָרה ָרִצים ָהֲאמּוִרים ּבַ מָֹנה ׁשְ   , 428428428428ׁשְ
ֶהן  ָדן ְוַהחֹוֵבל ּבָ יב.  - ַהּצָ   ַחּיָ

ים,  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאר ׁשְ ֶהן   ּוׁשְ טּור.  -ַהחֹוֵבל ּבָ   ּפָ

ָד  יב,  -ְלצֹוֶרְך   ן ַהּצָ   ַחּיָ
ּלֹ טּור.  -א ְלצֹוֶרְך ׁשֶ   ּפָ

ְרׁשּותֹו,  ּבִ ה ָועֹוף ׁשֶ ָדן   ַחּיָ טּור,  -ַהּצָ   ּפָ
ֶהן  יב -ְוַהחֹוֵבל ּבָ         .  .  .  .  ַחּיָ

            

ָמָרא    ּגְ

ָקָתֵני ֶהן  :ִמּדְ יב" -"ַהחֹוֵבל ּבָ ִאית ְלהּו עֹור.  -  ַחּיָ ָלל ּדְ   ִמּכְ
א?  ּנָ   ַמאן ּתַ

  
מּוֵא ָאַמר    : לׁשְ

ן נּוִרי ִהיא,  י יֹוָחָנן ּבֶ   ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ן נּוִרי" י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מֹ ָרִצים ׁשְ   . (חולין קכב.) "ֵיׁש ָלֶהן עֹורֹות - ָנה ׁשְ

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ַנן,  יָמא ַרּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ א ְלִעְנַין טּוְמָאה, ַרּבִ ּדְ ַעד ּכָ ן נּוִרי ֶאלָּ   י יֹוָחָנן ּבֶ

ְכִתיב ֵמִאים ָלֶכם :ּדִ ה ַהּטְ ָרן,  - (ויקרא יא, לא) 429""ֵאלֶּ ְבׂשָ עֹורֹוֵתיֶהן ּכִ   ְלַרּבֹות ׁשֶ
ַנן מֹודּו.  ת ֲאִפיּלּו ַרּבָ ּבָ   ֲאָבל ְלִעְנַין ׁשַ

  
ִליִגי ת לֹא ּפְ ּבָ    ?!ּוְלִעְנַין ׁשַ

   :ְוָהַתְנָיא
ּתֹוָרה, ַה " ָרִצים ָהֲאמּוִרים ּבַ מָֹנה ׁשְ ְ ד ֶאָחד ִמׁשּ   ּצָ

ֶהן  יב,  -ַהחֹוֵבל ּבָ   ַחּיָ
ְבֵרי  ן נּוִריּדִ י יֹוָחָנן ּבֶ    .ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
א   קז,ב נּו ֲחָכִמיםְלַמה ׁשֶ ^ ֵאין עֹור ֶאּלָ   . "ּמָ

ה,  ַרּבָ נּו ֲחָכִמיםְלַמה ׁשֶ "ַאּדְ    ֵאין ָלֶהם עֹור! "ּמָ
ֵייְוָאַמר    , ַאּבַ

   :ָהִכי ָקָאַמר
א ְלַמה  ר ֶאלָּ ׂשָ    !א ָמנּו ֲחָכִמיםּלֹׁשֶ ֵאין עֹור ָחלּוק ִמּבָ

  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
נּו ֲחָכִמים""ְלַמה ׁשֶ ָהא     !ָקָאַמר ּמָ

  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ
א ְלַמה ׁשֶ ֵאין עֹור ְמ  :ָהִכי ָקָאַמר ר ֶאלָּ ָבׂשָ א ּכְ נּו ֲחָכ ַטּמֵ   ִמים. ּמָ

  

ָלל ן נּוִריּדְ  :ִמּכְ י יֹוָחָנן ּבֶ ִאין -לֹא ָמנּו ֲחָכִמים ּדְ ָהָנְך ַנִמי  ,ַרּבִ    ,ְמַטּמְ
ן נּוִרי" :ְוָהא ָקָתֵני י יֹוָחָנן ּבֶ ִאין ַרּבִ ָרִצים ֵיׁש ָלֶהן עֹורֹות ְולֹא ְמַטּמְ מָֹנה ׁשְ   ! "אֹוֵמר: ׁשְ

  
ָנהָאַמר  ר ַמּתָ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ֵריץ ָה    :ִכיּתָ

                                                             

ר ְוַהּצָ  טטטטככככ 428 ֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ַהחֶֹלד ְוָהַעְכּבָ ֶרץ ַהׁשּ ֶ ׁשּ ֵמא ּבַ ֶמת לללל .ב ְלִמיֵנהוּ ְוֶזה ָלֶכם ַהּטָ ְנׁשָ ָטָאה ְוַהחֶֹמט ְוַהתִּ   ל)-(ויקרא יא, כט. ְוָהֲאָנָקה ְוַהּכַֹח ְוַהּלְ
ל ַהּנֵֹגַע  429 ֶרץ ּכָ ָ ָכל ַהׁשּ ֵמִאים ָלֶכם ּבְ ה ַהּטְ מָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבֵאּלֶ ֶהם ּבְ  ּבָ

  רש"י
  מתי' 

. החולד והעכבר שמה שרצים
   וגו' (ויקרא יא):

   . חייב שבמיו יצוד:הצדן
. דיש להן עור והחובל בהן חייב

 בגמרא והויא ליה כדמפרש
זרת והויא ליה ה חושאיחבורה 

וי''ה. ל''א כיון תולדה דשוחט. ל
דיש להן עור צבע העור בדם 

   הצרר בו דחייב משום צובע:
. כגון ושאר שקצים ורמשים
   תולעת וחשים ועקרבים:

. דאין להם החובל בהן פטור
   עור:

. דאין במיו שלא לצורך פטור
יצוד והויא מלאכה שאי ה

 היא שמעון 'צריכה לגופה ור
   וקי לה בגמ':כדמ

. פטור אם תוועוף שברשוחיה 
   צדן שהרי יצודין ועומדין:

   . דיש להן עור:והחובל בהן חייב
  

  גמ' 
. שמוה שרצים יש להן עורות

ופליג אדרבן דאמרי בהעור 
והרוטב האקה הכח והלטאה 
והחומט עורותיהן מטמאין 
בכעדשה כבשרן אלמא הי 

   :רבעה לית להו עורא
בתר והאקה . יםהטמאאלה 

ה' יתירה  רשיןוהכח כתיב וד
דהטמאים לרבות שעורותיהן 
כבשרן וכתיב אלה למעוטי הך 
דקרא קמא החולד והעכבר 

   והצב:
  . דיש להן עור:אפילו רבן מודו

. בשחיטת למה שמו חכמים
חולין אלו שעורותיהן כבשרן 
והא ודאי משבשתא היא 

 ה שמו חכמים איןאדרבה למ
רותיהן כבשרן א עור דהלהם עו
   קאמרי:

יי הכי קאמר אין עור מר אבוא
. אלא לאותן ד' חלוק מבשר

שלא מו חכמים חולד ועכבר 
וצב ותשמת אבל האקה הכח 
והלטאה והחומט אין עורן 
חלוק מבשרן ולא הוי חבורה 

   ומ''מ קשיא לרב:
א''ל רבא והא למה שמו 

א בין מו . ולא טעי תקאמר
וללא מ:   

. והכי א כבשר כו'מטמ עור אין
קאמרת לעין ה דקאמרי לי

שבת יש להן עור אבל לעין 
טומאה עורותיהן כבשרן 
דאיתרבו מהטמאים אין עור 
מטמא כבשר אלא לאותן 

   ארבעה שמו:
. בתמיה והא מכלל דר' יוחן כו'

קתי התם גבי טומאה דכל ח' 
להן  שרצים לר' יוחן בן ורי יש

  עורות:
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נּו ֲחָכִמיםֵאין עֹור ְלַמה ׁשֶ  ,ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְלִעְנַין טּוְמָאה"   . "ּמָ
  

  

י ּתִ ִליִגי? ,ְוַאּכַ ת לֹא ּפְ ּבָ    !ְלִעְנַין ׁשַ
   :ְוָהַתְנָיא

ּתֹוָרה, " ָרִצים ָהֲאמּוִרים ּבַ מָֹנה ׁשְ ְ ד ֶאָחד ִמׁשּ   ַהּצָ
ֶהן  יב,  -ַהחֹוֵבל ּבָ   ַחּיָ

ָרִצים ׁשֶ  ׁשְ ׁש ָלֶהן עֹורֹות. ּבִ   ּיֵ
ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת    ?ְוֵאיזֹו ִהיא ַחּבּוָרה ׁשֶ

ם ּלֹ  ,ִנְצַרר ַהּדָ י ׁשֶ   א ָיָצא. ַאף ַעל ּפִ
ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָרִצים  מָֹנה ׁשְ    !"ֵיׁש ָלֶהן עֹורֹות - ׁשְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
א א ַקּמָ ּנָ    ?ַמאן ּתַ

י ְיהּוָדה    ,ַרּבִ
אּדְ  ּתָ יׁשְ ַתר ּגִ    .ָאֵזיל ּבָ
  

ְתַנן    :ּדִ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָטָאה  ה -ַהּלְ חּוְלּדָ   . (חולין קכב.) "ּכַ
ְפִליֵגי ֲעֵליּה  ַנן ּדִ י יֹוָחָנן ְלִעְנַין טּוְמָאה, ּדְ ֲאָבל ַרּבָ   ַרּבִ
ת מֹודּו ֵליּה.  ּבַ   ְלִעְנַין ׁשַ

  
ְבֵרי ַהאי  ,ִאי ָהִכי י יֹוָחנָ "ּדִ ן נּוִריַרּבִ י יֹוָחָנן ּוַמֲחלּוְקּתוֹ ', "ן ּבֶ ְבֵרי ַרּבִ ֵעי ֵליּה  'ּדִ    !ִמיּבָ

  
ֵני:  ן נּוִרי ּוַמֲחלּוְקּתוֹ 'ּתְ י יֹוָחָנן ּבֶ ְבֵרי ַרּבִ   . 'ּדִ

  
  

  ירש"
מברייתא אלא  סמי .הכיתריץ 

שמו חכמים ה ותי אין עור למ
ומיהו לרב לא תקשי דהכי 
קאמרי ליה לעין שבת מודיא 
לך דהחובל בהן חייב אבל לעין 
טומאה פליגא דאין עור לאותן 

   ד' שמו:
. בשרצים שיש להן עורות

   לאותן ד' שלא מו:
. אסף וקשר במקום צרר הדם

   :ובלע ראחד שוב איו חוז
. דהך מתיתא דאמר ''קאן תמ

הן עורות שיש לבשרצים 
דמשמע דיש מהן דפטור: רבי 
יהודה היא דלעין טומאה לא 
יליף מאלה הטמאים אלא 
ההוא דאית ליה גישתא שעורו 
עב ויש לו עור ממש איו כבשר 
ושאיו עב הוי כבשר והלטאה 
משום דעורה עב משוי ליה 

 העור והרוטב הלכךכחולדה ב
לאו עור הוא מי שבת לעין 

מט ח וחובשלש מהן אקה וכ
אבל לרבן דהעור והרוטב שמו 
הלטאה בהך שעורותיהן כבשרן 
אלמא דטעמייהו לאו משום עור 
ולאו עור אלא משום דרשה 
דקרא לעין טומאה הוא דפליגי 
משום קרא אבל לעין שבת 

   מודו דודאי עור הן:
. דקתי בן ורידברי ר' יוחן 

יל לעין דלע ייתאהיא ברהב
רבן  שבת כיון דלא איפלגו

עליה אלא לעין טומאה דברי ר' 
יוחן בן ורי ומחלוקתו מיבעי 

  ליה:
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        קז, בקז, בקז, בקז, ב .2
יּה  ָעא ִמיּנֵ יֵמ  ֵלִויּבְ   : ַרּבִ

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת?  ִין ְלַחּבּוָרה ׁשֶ   ִמּנַ
  

ְכִתיב רָֹתיו"ְך כּ "ֲהַיֲהפֹ  :ּדִ י עֹורֹו ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ   . (ירמיהו יג, כג) 430ּוׁשִ
  

רָֹתיו"ַמאי    ? "ֲחַבְרּבֻ
ָקֵאי ִריְקֵמי ִריְקֵמי  :ִאיֵליָמא רָתיו"ַהאי  -ּדְ ָווָניו', "ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ ֵעי ֵליּה  'ָנֵמר ּגְ    !ִמּבָ

  
א י :ֶאלָּ ּכּוׁשִ    ,ּכַ

י ּדְ ָמה עֹורֹו     ,ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת -כּוׁשִ
  ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת.   -ַאף ַחּבּוָרה 

   
  

                                                             

ֵדי ָהֵרַע  430 ם ּתּוְכלּו ְלֵהיִטיב ִלמֻּ ם ַאתֶּ רָֹתיו ּגַ י עֹורֹו ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ   ֲהַיֲהפְֹך ּכּוׁשִ

  רש"י
. מין לחבורה שאיה חוזרת

ולמילף דההיא דחוזרת לאו 
חבורה היא כגון הך דאין להן 
עור שצרר בו הדם חבורתו 

קטה חוזרת לקדמותה או מכה 
   :םשלא צרר הד

. ריקמי ריקמי דקאיימא איל
רא שהוא ומר ממש אמר ק

   מר בגווים:מו
. והאי מר לשון אלא ככושי כו'

תמורה היהפוך כושי עורו ומר 
חברבורותיו כלומר וימיר 
חבורת עורו לחזור לקדמותו 
שלא יתקשה העור במקום 

  המכה:
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        קז, בקז, בקז, בקז, ב .3
ָקִצים"וּ  ָאר ׁשְ ֶהן  ׁשְ ים, ַהחֹוֵבל ּבָ טּור –ּוְרָמׂשִ   ."ּפָ
  

יב.  - 'הֹוְרָגן'ָהא    ַחּיָ
  

א?  ּנָ   ַמאן ּתַ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר ִהיא    .ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ַההֹוֵרג ּכִ  ת יּנָ ּבָ ׁשַ ׁשַ  -ּבְ ָמל ּבְ הֹוֵרג ּגָ תּכְ   . "ּבָ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ה, ּדְ ַעד ּכָ ִכיּנָ א ּבְ י ֱאִליֶעֶזר ֶאלָּ ָרה ְוָרָב ּדְ ַרּבִ   ה. ֵאיָנּה ּפָ
ים  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאר ׁשְ ִליגִ  - ָפִרין ְוָרִבין ּדְ ֲאָבל ׁשְ    .ילֹא ּפְ

  

א ֵמֵאיִלים.  ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ   ּוׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ֵאיִלים,  :ַרּבִ   ּכְ

ָמה.  ׁש ּבֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ ּיֵ ל ׁשֶ ָמה, ַאף ּכָ ֶהן ְנִטיַלת ְנׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ   ָמה ֵאיִלים ׁשֶ
ָנן ָסְבֵרי ֵאיִלים,  :ְוַרּבָ   ּכְ
ל  ,ָפִרין ְוָרִביןּדְ ָמה ֵאיִלים  הֶר ָפ ּדְ ַאף ּכָ    .ה ְוַרּבֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָרה ְוָרָב  ה ֵאין ּפָ    !ה?ְוִכיּנָ
   :ְוָהָאַמר ָמר

יֵצי כִּ " ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ּבֵ רּוְך הּוא ְוָזן ִמּקַ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ יםיֹוׁשֵ   ! "יּנִ
  

יֵצי כִּ  ִמיְקִרי "ּבֵ ים"ִמיָנא הּוא ּדְ    .יּנִ
  

   :ְוָהַתְנָיא
יםי ּכִ ְטפּוֵיי ּוֵביֵצ "   ! "יּנִ
  

ים".  יֵצי ִכיּנִ ִמיְקִרי "ּבֵ   ִמיָנא הּוא ּדְ
  

ְרעֹוׁש    ָפֶרה ְוַרֶבה, ּדְ ַוֲהֵרי ּפַ
   :ְוַתְנָיא

ת" ּבָ ׁשַ ְרעֹוׁש ּבְ ד ּפַ   :ַהּצָ
י ֱאִליֶעֶזר יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   ! "ּפֹוֵטר ַרּבִ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
  ֲהִריָגה ָקָרֵמית?! ַא ֵציָדה 

ַע, ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ִליֵגי ַרּבִ אן לֹא ּפְ   ד ּכָ
ָמר ָסַבר א ּדְ ִמי :ֶאלָּ ֵאין ּבְ ָבר ׁשֶ יב,  -  נֹו ִניּצֹודּדָ   ַחּיָ

טּור.    ּוָמר ָסַבר: ּפָ
ַע מֹוֶדה -ֲאָבל ְלִעְנַין ֲהִריָגה  י ְיהֹוׁשֻ   .ֲאִפיּלּו ַרּבִ

  
  
  

  רש"י
. משום דגדול הוא קט גמל

   ליה:
. אילים מאדמים םמאילי

משכן כת הלמלאשחטו ש
   בשביל עורותיהן:

. בשמעתא ר מרוהא אמ
   א דמס' ע''ז:קמיית

. קס''ד כיים קטים ביצי כיים
   כשיוצאים מביציהן:

שיירו"ש: {. שירוץ הטפויין
חרקים זעירים ביותר (אקריות 
הגביה?) [מאז מהדורת 
סוציו הפכה המלה הלועזית 

העברית מתוך טעות למלה 
 }יין]מת העח"שירוץ" מ

פויין וביצי כיים מתיתא הט
   :ולא ידעא היכא תיא היא

. ממקום שאיו הצד פרעוש
יצוד ועומד כגון מעל גבי קרקע 

   או מבגדיו מבחוץ:
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        קז, בקז, בקז, בקז, ב .4
ָדן ְלצֹוֶרְך " יב, - ַהּצָ    ַחּיָ

ּלֹ טּור –א ְלצֹוֶרְך ׁשֶ   ."ּפָ
  

א ּנָ    ?ַמאן ּתַ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ   ַרּבִ

ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה  :ָאַמרּדְ  טּור ָעֶליָה.  -ְמָלאָכה ׁשֶ   ּפָ
  
  

ַמְתֵני ָלּה ַאָהא:  א ּדְ   ִאיּכָ
ׁשַ " ִפיס מּוְרָסא ּבְ ת, ַהּמֵ   ּבָ

יב,  - ה ִאם ַלֲעׂשֹות ָלּה ּפֶ    ַחּיָ
ה ֵלָחה  ּנָ טּור –ִאם ְלהֹוִציא ִמּמֶ   . ה) (עדויות ב, "ּפָ

  
א ּנָ    ?ַמאן ּתַ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ   ַרּבִ
ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה  :ָאַמרּדְ  טּור ָעֶליָה.  -ְמָלאָכה ׁשֶ   ּפָ
  
  

ַמְתֵני ָלּה ַאָהא א ּדְ    :ְוִאיּכָ
ד נָ " ת, ַהּצָ ּבָ ַ ׁשּ   ָחׁש ּבַ

ּלֹ ק ּבֹו ׁשֶ ֶכּנּו ִאם ִמְתַעסֵּ ְ טּור,  - א ִיׁשּ   ּפָ
יב –ִאם ִלְרפּוָאה    . "ַחּיָ

ֵ ֵ   
א ּנָ    ?ַמאן ּתַ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ   ַרּבִ
ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה  :ָאַמרּדְ  טּור ָעֶליָה.   -ְמָלאָכה ׁשֶ   ּפָ
   

  
  

  רש"י
. מלאכה להוציא ממה לחה

שאיה צריכה לגופה היא 
שהפתח היא המלאכה וזה אין 

   צריך להיות כאן פתח מעכשיו:
 דה היאי. מי הצהצד חש

וזה איו צריך לצידה אכה המל
תשכו ואם יודע אלא שלא 

שתעמוד ולא תזיקו לא היה 
   צד:
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        קח, אקח, אקח, אקח, א    ––––קז, ב קז, ב קז, ב קז, ב  .5
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ַבׁש  ּיָ יָון ׁשֶ ם, ּכֵ ג ִמן ַהּיָ ֹוֶלה ּדָ ֶסַלע ּבֹו ַהׁשּ יב.  - ּכְ   ַחּיָ
  

ר ָאִביןָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
יָריו. ֵב וּ    ין ְסַנּפִ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ׁש,  יָמא ָיַבׁש ַמּמָ   ָלא ּתֵ
ָעַבד ִריֵרי א ֲאִפיּלּו ּדְ    .ֶאלָּ

  
  
  

רָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַהְמּדּוִרי ָמר ּבַ   : ׁשְ
יט ָידֹו ִלְמֵעי ּבְ  ֵמֵעיָה הֹוׁשִ ּבְ ר ׁשֶ ל עּוּבָ יב.  -ֵהָמה ְוִדְלּדֵ   ַחּיָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
  : ָרָבאָאַמר 

ר ַהְמּדּוִרי ָרא ִלי ּבַ    :ַאְסּבְ
תָלאו ָאַמר  ׁשֶ ׁשּוָתא ֵמִהיְזֵמי ְוִהיֵגיּדְ : ַהאי ַמאן ַרב ׁשֵ ַלׁש ּכְ יּדּולוֹ ִמיַח  - ּתָ ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ יב ִמׁשּ    ?ּיַ
יּדּולֹו.  -ָהָכא ַנִמי  ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ יב ִמׁשּ   ִמיַחּיַ

  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַחָצָבא ^ַלׁש  ָת ּדְ ַהאי ַמאן    קח,א א ּדְ יְטָרא ֵמאּוּנָ יב   –ּפִ    ,ַחּיָ

יּדּולֹו.  ָבר ִמּגִ ּום עֹוֵקר ּדָ   ִמׁשּ
  

  : ֲעָיאַרב אֹוׁשַ ְמִתיב 
יב,  -ָעִציץ ָנקּוב ַהּתֹוֵלׁש ֵמ "   ַחּיָ

ֵאינֹו ָנקּוב  טּור –ְוׁשֶ   ! "ּפָ
  

  ,ָלאו ַהְיינּו ְרִביֵתיּה  -ָהָתם 
  .ַהְיינּו ְרִביֵתיּה  -ָהָכא 

  

  רש"י
. שהיה יצוד ועומד השולה דג

   מבעוד יום:
   . כרוחב סלע:כסלע
. משום טילת שמה דתו חייב

   לא חיי:
. שוגעין בו וחוט עביד רירי

   הרירין משך מן האצבע:
ידי  . עקר שהפילתו עלדלדל

   זה:דול דל
. טעמא מדורי אסברא ליבר ה

   א מילתא:דה
ְּכׁשּות (צמח, {. הומלון כשותא

 }שממו מכיים את הבירה)
וגדל מתוך ההיזמי מריח 

   הקרקע שההיזמי יוק ממו:
. ואף על פי שאיו מיחייב

מחובר לקרקע כדאמרין 
בעלמא (עירובין דף כח:) 

  מאוירא רבי:
 . פטריות בולי''ןפיטרא

   : }ותפטרי"ץ: בוליי{
וא . פעמים שהמאוא דחצבא

   גדל בשפת הדלי ממים:
. משום דלא ושאיו קוב פטור

   מחובר בקרקע עולם הוא:
. דאין דרך לאו הייו רביתיה

זריעה שם אבל אלו שאמרו. 
  הוא עיקר גידולן:
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        קח, אקח, אקח, אקח, א .6
ה ָועֹוף" ְרׁשּותֹו,  ַחּיָ ּבִ ָדן   ׁשֶ טּור,  -ַהּצָ   ּפָ

ֶהן  יב –ְוַהחֹוֵבל ּבָ   ."ַחּיָ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ל עֹוף ָטהֹור.  י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפילִּ   ּכֹוְתִבין ּתְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ִאית ֵליּה עֹור    ?!ּדְ

ֵניָנא:    ּתְ
ֶהן " יב –ַהחֹוֵבל ּבָ   ! "ַחּיָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַמע ָלן,    טּוָבא ָקא ַמׁשְ

ְתִניִתין ִאי ִמּמַ יּה ִניְקֵבי ִניְקֵבי  :ֲהָוה ָאִמיָנא - ּדְ ִאית ּבֵ יָון ּדְ    ,לֹא -כֵּ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ְדָאְמִרי ּבְ    : ַמַעְרָבאּכִ

יֹו עֹוֶבֶרת ָעָליו  ַהּדְ ל ֶנֶקב ׁשֶ    .ֵאינֹו ֶנֶקב -ּכָ
  

י ֵזיָראֵמיִתיֵבי    : ַרּבִ
יר ֶאת ָהעֹור - (ויקרא א, יז) 431"ִבְכָנָפיו""   . "ְלַהְכׁשִ

י ֵליּה ְקָראְוִאי ָסְלָקא ּדַ     ?ֲעָתְך עֹור הּוא, ֵהיִכי ְמַרּבֵ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֵייּה. ְו  ,עֹור הּוא   ַרֲחָמָנא ַרּבְ

  
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ

   ."ְלַרּבֹות ֶאת ָהעֹור - (ויקרא א, יז) ְכָנָפיו""ּבִ "
ׁשְ  ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה  ,עֹור הּוא :ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   .ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ָאְמַרּתְ  אי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִרּבּוֵייּה  - ָלאו עֹור הּוא :ֶאלָּ    ?ַאּמַ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
  ָלאו עֹור הּוא,  :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך 

   ,ְוִאיְצְטִריךְ 
ֲעָתְך ָאִמיָנא יְרִציכֵּ  :ָסְלָקא ּדַ יְרִצי ּפִ יּה ּפִ ִאית ּבֵ    ,ְמִאיס -  יָון ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  

                                                             
ר ַעל ָהֵאׁש עָֹלה ה 431 ָחה ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ְזּבֵ יל ְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהּמִ ע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבּדִ סַּ ה ֵריַח ִניחַֹח לַ ְוׁשִ ֵ  'הּוא ִאׁשּ

  רש"י
   . מקום מושב וצה:קבי קבי

ר . דרחמא אמלא יכתוב
ה ה שליממוכתבתם כתיבה ת

   פסקת:א מוול
תעי בעולת העוף מש .בכפיו

שישסעו בעוד כפיו בו ומקטים 
כפיו כל כפי הגוף בלו''ש 

פלומי"ש: וצות (הגדולות) {
[להבדיל מהפלומה שהן הוצות 
הקטות המכסות את כל 

בלע''ז וצה הוא הדקה  }הגוף]
שהיא בבשר כמין צמר שאין לה 

   :שרשים קשים
ך . לימדרלהכשיר את העו

 שאיו צריך הפשטתוב הכ
פסל בה את כעולת בהמה ש

   העור:
  . הייו קבי:פירצי



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

636

        קח, אקח, אקח, אקח, א .7
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵריּה ּבְ ר ִיְצָחקֵמ  ָרִביָנאּדְ  ָמר ּבְ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ג ָטהֹור?  ל ּדָ י עֹור ׁשֶ ּבֵ ין ַעל ּגַ ִפילִּ   ַמהּו ִלְכּתֹוב ּתְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
הּו ְויֹ    אַמר. ִאם ָיבֹא ֵאִלּיָ

  
הּו ְוֹיאַמר"   ?ַמאי "ִאם ָיבֹא ֵאִלּיָ

ִאית ֵליּה עֹור :ִאיֵליָמא ֵלית ֵליּה עֹור  ,ִאי ּדְ ִאית ֵליּה עֹור!  -ִאי ּדְ   ָהא ָחֵזיַנן ּדְ
   :ְועֹוד, ָהְתַנן

ג ְועֹורֹו " ת - ַעְצמֹות ַהּדָ ֹאֶהל ַהמֵּ יִלין ּבְ   ! "ַמּצִ
  

א  הּו ְויֹאַמר"ֶאלָּ יּה  :"ִאם ָיבֹא ֵאִלּיָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ יּה  ,ִאי ּפָ ְסָקא זּוֲהָמא ִמיּנֵ    .ִאי לֹא ּפָ
   

  
  

  רש"י
. מאי אם יבא אליהו ויאמר

היתר ואיסור אין תלוי בו דלא 
   בשמים היא:

והתן עצמות הדג ועורו מצילין 
. לפי שאין מקבלין באהל המת

טומאה כדתיא בת''כ עור יכול 
 גים כו' ועצמות הדעורות שב

דמקבלים עצם כלי מי ד
ילפין ה עזים טומאה מכל מעש

לה להביא דבר הבא מן העזים 
מן הקרים ומן הטלפים אבל 
דגים לא וכל שאיו מקבל 
טומאה חוצץ בפי הטומאה 

  ומשה זו במס' כלים:
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מּוֵאל א. ּדִ ֲהוּו ָיְתִבי ַאּגּוָדא  ַקְרָנאוְ  ׁשְ   ְנַהר ַמְלּכָ

לּו ַוֲעִכיִרי.  ָקא ּדָ א ּדְ   ָחֵזיְנהּו ְלַמּיָ
מּוֵאלָאַמר ֵליּה    : ַקְרָנאלְ  ׁשְ

ה ָקָאֵתי ִמּמַ  ְבָרא ַרּבָ ְמֵעיּה, ּגַ   ַעְרָבא ְוָחֵייׁש ּבִ
יּה  יּה ַקּמֵ א ְלַאְקּבּוֵלי ַאּפֵ לּו ַמּיָ   ,ְוָקא ּדָ

יה.  ְנַקּנֵ ִהי ֵליּה ַאּקַ   ִזיל ּתְ
ֵחיּה  ּכַ    .ַרבלְ ֲאַזל ַאׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵהָמה ְטהֹוָרה?  י עֹור ּבְ ּבֵ א ַעל ּגַ ין ֶאלָּ ִפילִּ ֵאין ּכֹוְתִבין ּתְ ִיין ׁשֶ   ִמּנַ
  

  יּה: ָאַמר לֵ 
ְכִתיב:  ִפיָך""ּדִ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ִפיךָ  -  (שמות יג, ט) 432ְלַמַען תִּ ר ּבְ   .ִמן ַהּמּוּתָ

  
הּוא ָאדֹום?  ִיין ְלָדם ׁשֶ   ִמּנַ

  
ֱאַמר:  ּנֶ ם"ׁשֶ ּדָ ים כַּ ִים ֲאֻדּמִ ֶגד ֶאת ַהּמַ ְראּו מֹוָאב ִמנֶּ   . (מלכים ב' ג, כב) 433"ַוּיִ

  
אֹותוֹ  ּבְ ִיין ְלִמיָלה ׁשֶ   ָמקֹום?  ִמּנַ

  
אן   , (ויקרא יב, ג) 434ָעְרָלתֹו"" :ֶנֱאַמר ּכָ

ן   , (ויקרא יט, כג) 435"ָעְרָלתוֹ " :ְוֶנֱאַמר ְלַהלָּ
ן  ַהלָּ ִרי -ַמה לְּ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ    ,ּדָ

אן  ִרי.  - ַאף ּכָ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ   ּדָ
  

  ִלּבֹו,  :ֵאיָמא
ְכִתיב ם ֶאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם" :ּדִ    !ם י, טז)(דברי "ּוַמְלתֶּ

  
  ָאְזנֹו,  :ֵאיָמא

ְכִתיב ה ֲעֵרָלה ָאְזָנם :ּדִ    !(ירמיהו ו, י) 436""ִהּנֵ
  

ִנין  ה, ֵמ  "ָעְרָלתֹו"ּדָ ּמָ ה,  "ָעְרָלתֹו"ּתַ ּמָ   ּתַ
ִנין  ה ֵמ  "ָעְרָלתֹו"ְוֵאין ּדָ ּמָ ה.  "ָעְרַלת"ּתַ ּמָ ֵאיָנּה ּתַ   ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְמָך?    ַמאי ׁשִ
  

  ַקְרָנא. 
  

  ּה: ָאַמר ֵלי
ֵעיֵניּה  ֵתיּפֹוק ֵליּה ַקְרָנא ּבְ    !ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ

  
מּוֵאלַלּסֹוף ַעְייֵליּה    ְלֵביֵתיּה,  ׁשְ

ֲעֵרי ׂשַ ַהְרְסָנא ,אֹוְכֵליּה ַנֲהָמא ּדְ יְכָרא ,ְוָכָסא ּדְ ֵקייּה ׁשִ    ,ְוַאׁשְ
א ּסֵ ית ַהּכִ    ,ְולֹא ַאֲחֵוי ֵליּה ּבֵ

ל ְלׁשֵ ּתַ ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ

                                                             
ְהֶיה ּתֹוַרת 432 ין ֵעיֶניָך ְלַמַען תִּ רֹון ּבֵ ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאךָ  'ה ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ י ּבְ ִפיָך ּכִ ְצָרִים 'ה ּבְ  ִמּמִ

ם 433 ּדָ ים ּכַ ִים ֲאֻדּמִ ֶגד ֶאת ַהּמַ ְראּו מֹוָאב ִמנֶּ ִים ַוּיִ ֶמׁש ָזְרָחה ַעל ַהּמָ ֶ ימּו ַבּבֶֹקר ְוַהׁשּ ּכִ ׁשְ   ַוּיַ
ר ָעְרָלתוֹ  434 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ  ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ְר  435 ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ ל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלתֶּ ם ּכָ ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכלְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעתֶּ לֹׁש ׁשָ  יֹו ׁשָ
ה ְדַבר 436 יב ִהּנֵ ה ֲעֵרָלה ָאְזָנם ְולֹא יּוְכלּו ְלַהְקׁשִ ָמעּו ִהּנֵ ָרה ְוָאִעיָדה ְוִיׁשְ צּו בוֹ  'ה ַעל ִמי ֲאַדּבְ ה לֹא ַיְחּפְ  ָהָיה ָלֶהם ְלֶחְרּפָ

  ירש"
   . גליהן מגביהן:דהוו דלו

. לעשות מחיצה לאקבולי אפיה
פ י סביביו כשהואה על דופ

יו. ע''א גילוראה שלא י ההספי
   לקח:
צער משום צערו  ן. עיועכירי

שאף הוא עכור ומפי שלא היה 
רוח משבת וראה המים עשין 
גלין הבין שלכבוד אדם גדול 
הוא וההר היה משוך מא''י 

   לבבל:
. הריח בו בקקו אם יין תהי

הוא או החמיץ כמו בת תיהא 
''ז ד' סו:) דאמר גבי יין סך (ע

הוא אם חכם אם  בדקהו רכלומ
   לאו:
. דגבי דה דוםלדם שהוא אמין 

דם כתיב ותן (דה דף יט.) ה' 
דמים טמאים באשה וכולן 
משום דמראיתן אדומה אף על 
גב דשחור תא בהו אמרין 

  שחור אדום הוא אלא שלקה:
. גבי טיעה ואמר להלן ערלתו

   (ויקרא יט):
   תו:. באותיותיה ערלתמה

ן זו דאי .רלתלתו מערואין דין ע
ו מפורש אמירה תמה שאי

   תוך התיבה ערלת מה:ב
. הבין בו תיפוק קרא בעייה

   שלסותו בא:
. כדי אוכליה המא דשערי

   לשלשל דרופא היה שמואל:
. ולא אחוי ליה בית הכסא

שמתוך כך מתהפך ומתבלבל 
  הזבל במיעיו ומתמוגג כולו:
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ֵני -ְוָאַמר: ַמאן ְדִמְצָעַרן  ַרביט ָליֵ     !ָלא לֹוְקמּוָה ֵליּה ּבְ
   .ְוֵכן ֲהָוה

  
  

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ
אֹותֹו ָמקֹום? " ּבְ ִיין ְלִמיָלה ׁשֶ   ִמּנַ

אן     ,אשית יז, יד)ר(ב 437"ָעְרָלתֹו" -ֶנֱאַמר ּכָ

ן     ,(ויקרא יט, כג) 438"ָעְרָלתֹו" -ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ָבר ן ּדָ ַהּלָ ִרי,  ַמה ּלְ ה ּפְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ אן ּדָ ִרי, ַאף ּכָ ה ּפְ עֹוׂשֶ   ׁשֶ

ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יאׁשִ   . ַרּבִ
י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ר ָעְרָלתוֹ  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ,ֵאינֹו ָצִריךְ  ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ   , (בראשית יז, יד) ""ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ

ין ַזְכרּות ְלַנְק  ר ּבֵ יּכָ ּנִ   . "בּותָמקֹום ׁשֶ
  
  

                                                             

ר 437 ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ ִריִתי ֵהַפר ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ יָה ֶאת ּבְ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ   ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ
ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵר  438 לֹׁש ׁשָ ְריֹו ׁשָ ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ ל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלתֶּ ם ּכָ   ִלים לֹא ֵיָאֵכלְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעתֶּ
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ין" ִפיּלִ    :ּכֹוְתִבין תְּ

ֵהָמה ְטהֹוָרה י עֹור ּבְ ּבֵ    ,ַעל ּגַ
ה ְטהֹוָרה,  י עֹור ַחּיָ ּבֵ   ְוַעל ּגַ

ֶהן.  ּלָ י עֹור ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ׁשֶ ּבֵ   ְוַעל ּגַ
ָעָרן ׂשְ    ,ְוִנְכָרכֹות ּבִ

ִגיָדן,  רֹות ּבְ   ְוִנְתּפָ
יַניׁשֶ ֲהָלָכה ְלמֹ וַ  ִפיִלין ה ִמסִּ ַהתְּ ָעָרן, ׁשֶ ׂשְ ִגיָדן, ִנְכָרכֹות ּבִ רֹות ּבְ   .ְוִנְתּפָ

   

   :ֲאָבל ֵאין ּכֹוְתִבין
ֵהָמה ְטֵמָאה,  י עֹור ּבְ ּבֵ   לֹא ַעל ּגַ

ה ְטֵמָאה,  י עֹור ַחּיָ ּבֵ   ְולֹא ַעל ּגַ
ֶהן.  ּלָ י עֹור ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ׁשֶ ּבֵ   ְוֵאינֹו ָצִריְך לֹוַמר ַעל ּגַ

ָעָרן,  ׂשְ   ְוֵאין ִנְכָרִכין ּבִ
ִגיָדן.  רֹות ּבְ   ְוֵאין ִנְתּפָ

  

ְיתֹוִסי ֶאָחד ֶאת  ַאל ּבַ ֵאיָלה ׁשָ ְרִסיְוזֹו ׁשְ ַע ַהּגָ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ֵהָמה ְטֵמָאה?  ין ַעל עֹור ּבְ ִפיּלִ ֵאין ּכֹוְתִבין תְּ ִיין ׁשֶ   ִמּנַ

ְכִתיב ִפיךָ  :ּדִ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ִפיָך.  - (שמות יג, ט) 439""ְלַמַען תִּ ר ּבְ ָבר ַהּמּותָּ   ּדָ
ה א ֵמַעתָּ י עֹור ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות :ֶאּלָ ּבֵ ְתבּו!  -  ַעל ּגַ   ַאל ִיּכָ

ָבר ּדֹוֶמה ל, ְלָמה ַהּדָ    :ָאַמר לֹו: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
ֵני ּבְ  ְלכּות. ִלׁשְ יבּו ֲהִריָגה ַלּמַ ְתַחּיְ ּנִ   ֵני ָאָדם ׁשֶ

ְקִליטֹור,  ,ֶמֶלךְ  ֶאָחד ֲהָרגוֹ    ְוֶאָחד ֲהָרגֹו ִאיְסּפַ
ח    ?ֵאיֶזה ֵמֶהן ְמׁשּוּבָ

ֲהָרגֹו ֶמֶלךְ     .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ׁשֶ

ה א ֵמַעתָּ   ֵיָאְכלּו!  :ֶאּלָ
  ְוַאתְּ ָאְמַרתְּ ֵיָאְכלּו?!  - )א(דברים יד, כ 440"לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה" :ָאַמר ֵליּה: ַהּתֹוָרה ָאְמָרה

  .  : ָקאלֹוסָאַמר ֵליּה 
   

                                                             

ְהֶיה ּתֹוַרת 439 ין ֵעיֶניָך ְלַמַען תִּ רֹון ּבֵ ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאךָ  'ה ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ י ּבְ ִפיָך ּכִ ְצָרִים 'ה ּבְ   ִמּמִ
ָעֶר  440 ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה לַ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ֲחֵלב ִאּמוֹ  'היָך תִּ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

  רש"י
   . האיגרות:ותוכרכ

ר כך ואח אלו . שלרןעבש
   הן:מכיסן בדפוסי הקציצה של

. שר הטבחים בלשון ספקלטורא
   יוי:

. ואלו לקו ע''י זה שהרגו מלך
   בוראן:
   . משובח טעם זה:קאלוס
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ָנה             ִמׁשְ

ת ּבָ ַ ׁשּ ין ִהיְלֵמי ּבְ    ,ֵאין עֹוׂשִ
ַלח,    קח,ב ה הּוא ֶאת ֵמי ַהּמֶ ּתֹו,   ֲאָבל עֹוׂשֶ ֶהן ּפִ   ְוטֹוֵבל ּבָ

יל.  ְבׁשִ   ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ַהתַּ

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
ה ּוֵבין מּוָעט!  ין ְמרּוּבֶ   ַוֲהלֹא הּוא ִהיְלֵמי, ּבֵ

  

ִריןְוֵאלּ     :ּו ֵהן ֵמי ֶמַלח ַהּמּותָּ

ה  ִחּלָ ֶמן ְלַכתְּ ִים  נֹוֵתן ׁשֶ    ,ְלתֹוְך ַהּמַ
ַלח   .  אֹו ְלתֹוְך ַהּמֶ

   

ָמָרא             ּגְ

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ין,  ין ֵמי ֶמַלח ְמרּוּבִ   ָהִכי ָקָאַמר: ֵאין עֹוׂשִ

ה הּוא ֵמי ֶמַלח מּוָע    ִטין. ֲאָבל עֹוׂשֶ
  
  
י יֹוֵסיָאַמר "   : ַרּבִ

ין מּוָעִטין ין ּבֵ ין ְמרּוּבִ   . "!ַוֲהלֹא הּוא ִהיְלֵמי, ּבֵ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
י יֹוֵסי יר?  ,ַרּבִ   ֶלֱאסֹור אֹו ְלַהּתִ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יר    ,ְלַהּתִ
י יֹוֵסי אֹוֵסר' :לֹא ָקָתֵניּדְ ִמ    . 'ַרּבִ
  

הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ
ָקָתֵני ֵסיָפא ָהא ִרין" :ִמּדְ   , "ְוֵאּלּו ֵהן ֵמי ֶמַלח ַהּמּותָּ

ָלל  י יֹוֵסי ֶלֱאסֹורּדְ ִמּכְ    !ַרּבִ
  

א ָאַמר  הֶאלָּ   : ַרּבָ
   .ֶלֱאסֹור

  
י יֹוָחָנןְוֵכן ָאַמר    : ַרּבִ
  ֶלֱאסֹור. 

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ָב " ין ָלֵתת ְלתֹוְך ַהּכְ ין ֵמי ֶמַלח ְמרּוּבִ יְסְטָראֵאין עֹוׂשִ תֹוְך ּגִ ּבְ ין ׁשֶ    ,ׁשִ
ּתֹו,  ֶהן ּפִ ה הּוא ֵמי ֶמַלח מּוָעִטין, ְואֹוֵכל ּבָ   ֲאָבל עֹוׂשֶ

יל.  ְבׁשִ   ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ַהתַּ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

לּו מּוָעִטין ין ְוַהּלָ לּו ְמרּוּבִ ַהּלָ ֵני ׁשֶ ִרין? ,ְוִכי ִמּפְ לּו מּותָּ לּו ֲאסּוִרין ְוַהּלָ    !ַהּלָ
ה  ֶרת!  -ֲאסּוָרה, ְמָלאָכה מּוֶעֶטת  -יֹאְמרּו: ְמָלאָכה ְמרּוּבָ   מּותֶּ

א ֵאּלּו ָוֵאּלּו    ֲאסּוִרין ֵהן.  -ֶאּלָ
ִרין    :ְוֵאּלּו ֵהן ֵמי ֶמַלח ַהּמּותָּ

ה ִחּלָ ן ַמִים ּוֶמַלח ְלַכתְּ לֹא ִיתֵּ ֶמן ּוַמִים, ּוִבְלַבד ׁשֶ ֶמן ּוֶמַלח אֹו ׁשֶ   .  "נֹוֵתן ׁשֶ
   

  

  רש"י
  מתי' 
. שלמוייר''א הילמי

שלמויר"א: מי מלח (של {
  : }שימורים)

   . מפרש בגמ':אבל עושה כו'
 הילמי בין רב ביןוהלא הוא 

ים אסורים מרובאם ה. ומעט
ואם אלו אף המועטים אסורים 

ף אלו מותרין מותרים א
ובגמרא מפרש דלחומרא א''ר 
יוסי דכולן לאיסור מפי שהוא 
כמעבד מתקן את האוכל התון 

   לתוכו כדי שיתקיים:
ואלו הן המותרין ותן שמן 

. קודם שיתן לתוך מים בתחלה
המלח  המלח ותן שמן לתוך

מים שיתן ה בתחלה קודם
ן מעכב שאין המלח דהשמ

ם המים ומתיש מתערב יפה ע
חו מהיות מי מלח עזין את כ

אבל לא יתן מים ומלח תחילה 
אפילו ותן שמן לבסוף דבשעה 
שותן מים ומלח יחד הוא ראה 

   כמעבד:
  

  גמ' 
. מאי הילמי ומאי מי מאי קאמר

   מלח:
. האי דקאמר לאסור או להתיר

   להיתר: ן שוין לאיסור אושיה
   ירק שכובש להתקיים: .שיןכב

כלי שבור של חרס  .גיסטרא
ראוי לכל תשמיש כשלם ואיו 

  ומקצין אותו לכך:
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   ).ִסיָמן -(ַעִזין ְצנֹון ְוֶאְתרֹוג 

  
ֵני  ר ֲחִביָבאּתָ י ְיהּוָדה ּבַ   : ַרּבִ

ין" ין ֵמי ֶמַלח ַעּזִ   . "ֵאין עֹוׂשִ
  

ין"ַמאי    ? "ֵמי ֶמַלח ַעּזִ
  

ה אוְ  ַרּבָ ר ַאּבָ ְרַווְייהוּ  ַרב יֹוֵסף ּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ֶהן.  יָצה ָצָפה ּבָ ַהּבֵ ל ׁשֶ   ּכָ

  
ה    ?ְוַכּמָ

  
ֵייַמר ָא    : ַאּבַ

א.  י ִמיְלָחא ְוִתיְלָתא ַמּיָ יְלּתֵ ֵרי ּתִ   ּתְ
  

  ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה? 
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
  ְלמּוַרְייָסא. 

  
  

ֵני  ר ֲחִביָבאּתָ י ְיהּוָדה ּבַ    :ַרּבִ
ׁשַ  ֵאין" תמֹוְלִחין ְצנֹון ּוֵביָצה ּבְ   . "ּבָ
  

ה ֵמיּה  ַרב ִחְזִקּיָ ְ ֵייּדְ ִמׁשּ   ַמר: ָא  ַאּבַ
  ָאסּור,  - ְצנֹון

ֶרת.  -ּוֵביָצה    מּוּתֶ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
   ,ֵמֵריׁש ֲהָוה ִמְלָחָנא ּפּוְגָלא

   ,ָאִמיָנא: ַאְפסּוֵדי ָקא ַמְפִסיְדָנא ֵליּה 
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

  ּפּוְגָלא חּוְרֵפי ַמֲעֵלי. 
ִכי ֲאָתא  ַמְעָנא ְלָהא, ּדְ ׁשְ יָון ּדִ אּכֵ ֵרי :רְוָאַמ  עּוּלָ יׁשְ ֵרי ּכִ יׁשְ ַמַעְרָבא ָמְלֵחי ּכִ    ,ּבְ

   .ָלא ִמְלָחָנא -ִמְמַלח 
יְלָנא.  -ִטּבּוֵלי  אי ַמְטּבִ   ַוּדַ

  
  

ֵני  ר ֲחִביָבאּתָ י ְיהּוָדה ּבַ    :ַרּבִ
   ,ֶאְתרֹוג"

   ,ְצנֹון
  ּוֵביָצה, 

ָתן ַהִחיצֹוָנה    ,ִאיְלָמֵלא ְקִליּפָ
ֵני ֵמַעִיים ְל     ."עֹוָלםֵאיָנן יֹוְצִאין ִמּבְ

   
  
  

  רש"י
. כח המלח שהביצה צפה בהם

   מעכבת מלשקוע:
   . של דגים:למורייסא

. ג' וד' אין מולחין צון וביצה
חתיכות יחד שהמלח מעבדן 

   קון:ועשין קשין והוי תי
 .גלאחא פולמריש הוה מ

   תא:בשב
   . צון:פוגלא
ין גבוהים עיגול על . תילכשרי

   עיגול:
   . שתים יחד:לא מלחאמימלח 

. בשעת אכילה מטבילא טבולי
   ואכילא:

. דביצה היא קליפה חיצוה
החלבון אלא איידי דתי בהדי 
אתרוג וצון קליפה קט בה מי 

   לשון קליפה:
י מעיםאין יוצאין מב .

  ן:עצרין וומתקשי שמתקשרין
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י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

א  ַימָּ ְבָרא ּבְ   .ְסדֹוםּדִ ֵמעֹוָלם לֹא ָטַבע ּגַ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ּה     .ֲהפּוָכה ְסדֹום, ַוֲהפּוָכה ִמילָּ

ָלא ָטַבע ְבָרא הּוא ּדְ ׁשּוָרא  ,ּגַ    ?!ָטַבע -ּכְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה      :ַאּבַ
ֲעָיא ָקָאַמ  ׁשּוָראלֹא ִמיּבָ ֲעָיא ּכִ עֹוָלם ָלא ָטַבע, ּדַ  ,ר: לֹא ִמּבָ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ּבְ
ְבָרא א ֲאִפיּלּו ּגַ ָט  ,ֶאלָּ עֹוָלםּדְ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ א  - ַבע ּבְ ַיּמָ   ְסדֹום ָלא ָטַבע. ּדִ ּבְ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
י ָהא  ֵקיל ְוָאִזיל ֲאחוֹ  ָרִביןּדְ ּכִ י ִיְרְמָיהּדְ ֵריּה ֲהָוה ׁשָ א  ַרּבִ ּמָ ּיַ   .ְסדֹוםּדִ ַאּגּוָדא ּדְ

ׁשַ ָאַמר ֵליּה: ַמהּו  א ּבְ י ֵמָהֵני ַמּיָ תְלִמיְמׁשִ   ?ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמי.  יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

  
ח?    ַמהּו ְלֵמיַמץ ּוְלִמיְפּתָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י.  ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ י, ּכַ ַמְעּתִ   זֹו לֹא ׁשָ
  
י ֵזיָראר ָאַמ ּדְ    , ַרּבִ

ֵמיּה  ְ ָנהּדְ ִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ    ,ַרב ַמּתָ
ֵמיּה  ְ   , ָמר עּוְקָבאּדְ ְוִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ

ֵמיּה ּדַ  ְ מּוֵאלּדִ  ֲאבּוָה ְוַתְרַווְייהּו ִמׁשּ   ָאְמִרין,  ֵלִויוְ  ׁשְ
תֹוְך ָהַעִין   ַחד ָאַמר:   ָאסּור,  -ַיִין ּבְ

ב ָהַעִין  ר.  -ַעל ּגַ   מּוּתָ
ֵפל ב ָהַעִין  ,ְוַחד ָאַמר: רֹוק ּתָ    .ָאסּור –ֲאִפיּלּו ַעל ּגַ

  
ֲאבּוָה  ים ּדַ ּיֵ ְסּתַ מּוֵאל הּוא ּדִ  ּתִ תֹוְך ָהַעִין " :ָאַמרּדְ ׁשְ ב ָהַעִין  -ַיִין ּבְ ר –ָאסּור, ַעל ּגַ   , "מּוּתָ

מּוֵאלָאַמר ּדְ ִמ    : ׁשְ
ִין ְונֹוְת  ּיַ יּתֹו ּבַ ב ָהַעיִ ׁשֹוֶרה ָאָדם ּפִ ׁשַ נֹו ַעל ּגַ ת. ן ּבְ   ּבָ

אן ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ    ?ּדִ
ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוָה?  ׁשְ   ָלאו ּדִ

  
מּוֵאלָאַמר ּדְ ָהא  ,ְוִליַטְעִמיךְ    : ׁשְ

ב ָהַעִין  ֵפל ֲאִפיּלּו ַעל ּגַ   ָאסּור,  - רֹוק ּתָ
אן ִמיָעא ֵליּה ִמּמַ ׁשְ    ?ּדִ

ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבוּ ִאיֵלי ׁשְ   , ָה ָמא ּדִ
א ֵלִוי ְולֹא ֲחָדא ָאַמר?!    ֶאלָּ

  
א ִמיָעא ֵליּה ֵמֲאבּוָה  ֶאלָּ   , ֲחָדא ׁשְ

ִוי,  ִמיָעא ֵליּה ִמלֵּ   ַוֲחָדא ׁשְ
ִוי.  ְוָלא ָיְדִעיַנן ֵהי ֵמֲאבּוָה    , ֵהי ִמלֵּ

   
  

  רש"י
. דוםלא טבע גברא בימא דס

מפי שהמים מלוחין וכח 
   מליחתן מעכבו מלטבוע:

. דברים האמורים והפוכה מילה
   בה הפוכין:

   . בתמיה:כשורא טבע
. מהו למימשי מהי מיא גרסין

מי אסור משום רפואה דגזור 
רבן בכל רפואות בשבת משום 

ן ואלו מרפאות שחיקת סממי
   העין: את

. דלאו מוכחא מילתא יר דמשפי
על פי  עביד אףדלרפואה 

שמרפאין שרי דטעמא דרפואה 
דאסירא ליתא אלא גזירה שמא 
ישחוק סממין דדמי לטחיה 

   שהוא אב מלאכה:
. לשון אין מהו למימץ ולמפתח

מעמצין את המת (לקמן דף 
קא:) עוצם עייו כשהוא רוחץ 

שיסגיר ויפתח מהן בשבת מהו 
ו כדי יעין לעין:ס מהשיכ   

כא . דהיכיוצא בו שמעתי
מילתא דלרפואה עביד  דמוכחא

אסור ומימץ ומפתח מי מוכחא 
מילתא והא אסהדותא דרב 
דימי דאמר לא טבע גברא בימא 
דסדום פקא לן מיה הא כיון 
דמליחי טובא. מסו ואסר 

   למימץ ולמפתח:
. שקבל זימין א''ל וכו'

   ם:משיה
מר מתה ו . רבותרוייהו

   :וקבאע
משמיה דאבוה דשמואל ולוי 

לי אמור חדא . תרתי מימריא
משמיה דאבוה דשמואל וחדא 

   משמיה דלוי:
. או אבוה דשמואל או חד אמר

   לוי:
. דעמיץ ופתח יין בתוך העין

   אסור דמוכחא מילתא:
. דאמרי על גב העין מותר
   לרחיצה בעלמא עבדי:

ם כלום . שלא טערוק תפל
   תו:שמשיעור מ

. דמוכחא גב עין אסור ו עלאפיל
לרפואה דאילו מילתא ד

צה מאיס להכי קט רוק לרחי
   תפל לפי שהוא חזק ומרפא:

. א''כ לוי ולא וליטעמיך כו'
חדא אמר בתמיה והא חדא 

   משמיה אתמר כדאמרן:
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        קט, אקט, אקט, אקט, א    ––––    קח, בקח, בקח, בקח, ב .13
מּוֵאלָאַמר  ָמר עּוְקָבאָאַמר    : ׁשְ

תֵמֶעֶרב ׁשַ ׁשֹוֶרה ָאָדם ִקיּלֹוִרין  ׁשַ  ּבָ ב ֵעיָניו ּבְ ׁש. ְונֹוֵתן ַעל ּגַ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ   ּבָ
  

ר ִליַואי יּה  ּבַ   . ָמר עּוְקָבאּדְ ָהֵוי ָקֵאי ַקּמֵ
ֲהָוה ָמֵייץ ּוָפַתח.    ַחְזֵייּה ּדַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
י ַהאי  מּוֵאל.  -ּכּולֵּ ָרא ָמר ׁשְ אי לֹא ׁשְ   ַוּדַ

  
  

ַלח ֵליּה  איׁשָ י ַיּנַ   : ְקָבאָמר עוּ ְל  ַרּבִ
ַדר ָלן ַמר ֵמָהָנְך ִקיּלֹוִרין  מּוֵאל. ּדְ ִליׁשְ   ָמר ׁשְ

  
ַלח ֵליּה:    ׁשָ

ְרָנא ְלָך,  ּדַ ּדּוֵרי ְמׁשַ יָמאּדְ ׁשַ    ,ַצר ַעִין ֲאָנא :לֹא ּתֵ
א ָהִכי ָאַמר  מּוֵאלֶאלָּ   : ׁשְ

ֲחִרית ת צֹוֵנן ׁשַ ין ַע  ,טֹוָבה ִטיּפַ ַחּמִ עֹוָלם ,ְרִביתּוְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּבְ ּבָ ל ִקיּלֹוִרין ׁשֶ   .ִמּכָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
י מֹוָנאָאַמר " ּום  ַרּבִ י ְיהּוָדהִמׁשּ   : ַרּבִ

ֲחִרית ת צֹוֵנן ׁשַ    ,טֹוָבה ִטיּפַ
   ,ּוְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ַעְרִבית

עֹוָלם ּבָ ל ִקיּלֹוִרין ׁשֶ   . ִמּכָ
  

  הּוא ָהָיה אֹוֵמר: 
ֵצץ.  -ַעִין ָל ָיד  יּקָ   תִּ

ֵצץ.  -ָיד ַלחֹוֶטם  יּקָ   תִּ
ה  ֵצץ.  -ָיד ַלּפֶ יּקָ   תִּ

ֵצץ.  - ָיד ַלאֹוֶזן  יּקָ   תִּ
ֵצץ.  -ָיד ַלֲחסּוָדה  יּקָ   תִּ

ה  ֵצץ.  - ָיד ָלַאּמָ יּקָ   תִּ

ַעת  ֵצץ –ָיד ְלִפי ַטּבַ יּקָ   .תִּ
ית ^ָיד    קט,א יּגִ ֵצץ –ַלּגִ יּקָ    .תִּ

  

   .ְמָסָמא –ָיד 
   .תַמֲחֶרׁשֶ  –ָיד 
  . "ַמֲעָלה ּפֹוִליּפֹוס -ָיד 

  
ְנָיא     :ּתַ

י ָנָתן"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת חֹוִרין ִהיא זוֹ  לֹ ,ּבַ ְרחֹוץ ָיָדיו ׁשָ ּיִ ֶדת ַעד ׁשֶ ָעִמיםּוַמְקּפֶ   . "ׁש ּפְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ת ֶמֶלךְ 'ַמֲעִביר  -ּפּוְך    , 'ּבַ

ְמָעה,    ּופֹוֵסק ֶאת ַהּדִ
יָער ה ׂשֵ ִים.  ּוַמְרּבֶ ַעְפַעּפַ   ּבָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ֶמֶלךְ 'ּפּוְך ַמֲעִביר    , 'ּבַ

ְמָעה,    ּופֹוֵסק ֶאת ַהּדִ
ִים ַעְפַעּפַ יָער ּבָ ה ׂשֵ   .  "ּוַמְרּבֶ

  רש"י
   . במים:שורה

משחה לעין {. לוזי''א קילורין
  בלע''ז: }חולה
יון ידיה כד. דלן ע''ג עייווות

כוה לשרותה מע''ש איכא דאצר
וליכא למיגזר ומאן היכרא 

דחזיהו סבר דרחיצה בעלמא 
   היא דכסבר שהוא יין:

. כולי האי ודאי לא שרא
דמוכחא מילתא: מר עוקבא 
הוה שכיח גבי מר שמואל ואב 
ב''ד היה בימיו כדאמרין לעיל 

   (דף ה. ובמועד קטן דף טז.):
   :וי. לתת בעיצון טיפת

ורגלים בחמין  ידיםיצת ורח
   רה העיים:. מי מאיערבית

   . ר' מוא:הוא היה אומר
. שחרית קודם שיטול יד לעין

   ידיו:
. וח לו שתקצץ שרוח תיקצץ

רעה שורה על היד ומסמתו וכן 
   כולן:

. ריבדא דכוסילתא לחסודה
פלימיא"ה: איזמל {פלימא''ה 

   בלע''ז: }(להקזת דם)
ול שעגעי ר. קב הלפי טבעת

   :טבעתכ
ו . ולא תגע שוב בעין אתיקצץ

  באוזן קודם טילה:
   . שמטילין בה שכר:לגיגית
. דלא תיגע קודם טילת תיקצץ

   שחרית:
   . לעין מסמא קודם טילה:יד
   . לאזן מחרשת:יד
   . לפה או לחוטם:יד

. ריח החוטם מעלה פוליפוס
והפה ול'' דיד לאמה לאו לעין 

משום  שחרית קט לה אלא
י קרי ובמסכת דה ליד מביאד

רין בה תקצץ (דף יג:) אמ
משום האי טעמא ומשום דתיא 
בה מי לטותא דתיקצץ תייה 
מי גבי הך וכן יד לפי טבעת 
למשמש בה תדיר מביאתו לידי 

   תחתויות:
ל . הרוח השורה עבת חורין היא

   הידים לפי טילה:
לה יפה . בטילתו לוטומקפדת

ים פעמ ה ג'מים יפ עד שישפוך
   על ידיו:

   עייו:. אם ותו בפוך
. אם הזיקה מעביר בת מלך

  לעייו:
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מּוֵאלָאַמר  ַמר עּוְקָבאְוָאַמר    : ׁשְ
ּום ְרפּוָאה -ָעִלין  ֶהם ִמׁשּ    .ֵאין ּבָ

  
  : ב יֹוֵסףַר ָאַמר 

א  ְרּתָ ּום ְרפּוָאה.  -ּכּוְסּבַ ּה ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ׁשּות  ּום ְרפּוָאה.  -ּכְ ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

א  ְרּתָ ה ִלי.  -ּכּוְסּבַ   ֲאִפיּלּו ְלִדיִדי ָקׁשָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
יָרא  ְרּגִ    .ֲאִפיּלּו ְלִדיִדי ַמֲעֵלי -ּגַ

  
מּוֵאלָאַמר  ָמר עּוְקָבאְוָאַמר    : ׁשְ

ל ִמיֵני ּכְ  רוּ  -ׁשּות ּכָ רּוָזא ,ׁשָ    .ְלַבר ִמּטְ
  
  

  רש"י
   . כך שם העשב:עלין

. אין בהם משום רפואה
באכילתו להאיר העיים דלא 

   מסו:
. אלייאדר''א כוסברתא

   : }אליידר"א: כוסבר{
. דמאור עיים אא ידיאפילו לד

   :ב העין אם אוכלוקשה לי לכא
אורה [צמח {ג''א אורו. ראגרגי

, ומכוה היום המובא במלכים
   :}חרדל]-בן

. דמאור עיים אא אפילו לדידי
   מעליא לי:

. למיכל כל מיי כשות שרי
בשבת כדתן במתי' כל 
האוכלים אוכל אדם לרפואה 

   דלא מוכחא מילתא:
אדם אוכל  . שאיןלבר מטרוזא

  מלתא:אלא לרפואה ומוכחא 
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        קט, אקט, אקט, אקט, א .14
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ִריָקא ַטְוָיא  ִרי.  -ׁשְ   ׁשְ
יֵעי  יְעּפּוֵעי ּבֵ    .ָאסּור –ּפִ

  
ֵביְתהּו  יֲעַבָדא ֵליּה לְ  ְזִעיִריּדִ ּדְ ר ַאׁשִ יא ּבַ   .ַכל, ְולֹא ָא ִחּיָ

 !? ָך ֲעַבִדי ֵליּה ְוָאַכל, ְוַאּתְ ָלא ָאְכַלּתְ   ָאְמָרה ֵליּה: ְלַרּבְ
  

   ,ְזֵעיִרי ְלַטְעֵמיּה 
  : ְזֵעיִריָאַמר ּדְ 

ׁשַ נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּולִ  ֶרת ּבְ ּמֶ ׁשַ ׁש. ין ְלתֹוְך ַהּמְ ת ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ   ּבָ
י ָהכִ  :ַאְלָמא ּתִ ּתַ ִמׁשְ יָון ּדְ י ָקָעֵביד -י ּכֵ    ,ָלאו ִמיּדֵ

ִמיְתִכיל ָהִכי  ,ָהָכא ַנִמי יָון ּדְ י ָקָעֵביד - ּכֵ    .ָלאו ִמיּדֵ
  
  

  רש"י
לטוח וק ולשר .טויא אשריק

הצלי שמן וביצים מגולגלין על 
כשהוא חם משחשכה שרי 
ובלבד שלא יהא רותח כדי 

   לבשל ולא אמרין דמי למתקן:
. לטרוף ביצים פיעפועי ביעי

   מגולגלין בקערה:
. דמתחזי כמאן דבעי אסור

   למשדיהו בקדרה:
  ויא:. שריקא טעבדא ליה

   . זעירי:לרבך
   מרים:ש. שמסין בה מרתמש
. שראוי שתתי הכין דמכיו

   הוא בלא סיון:לשתותו כמו ש
   . בלא שירקא:דמיתכיל הכי

. שכשלה ולקתה לשון שגפה
פן תגוף (תהלים צא) דם מגפתה 

  (מכשירין פ''ו מ''ח):
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        קט, אקט, אקט, אקט, א .15
  : ָמר עּוְקָבאְוָאַמר 

ָפה ָידֹו אֹו ַרְגלוֹ  ּגְ ּנִ ׁש.  - ִמי ׁשֶ ַיִין ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ   צֹוְמָתּה ּבְ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
א   ַמאי?  - ַחלָּ

  
יְל  לַרב ִהלֵּ ָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

י ָהֵויָנא  יּכִ ֲהָנא ּבֵ א  :ָאְמֵרי ,ַרב ּכָ    .לֹא -ַחלָּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵקי ְמַפּנְ יָון ּדִ ֵני ְמחֹוָזא, ּכֵ    .ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהוּ  ,ְוָהֵני ּבְ

  
יִאיְקַלע לְ  ָרִביָנא   , ֵבי ַרב ַאׁשִ

ּבָ  ְדִריָכא ֵליּה ֲחָמָרא ַאּגַ ָחָלאַחְזֵייּה ּדִ ַכְרֵעיּה, ְוָיֵתיב ָקא ָצֵמית ֵליּה ּבְ    .א ּדְ
לָאַמר ּדְ ָלא ָסַבר ֵליּה ָמר ְלָהא  :ָאַמר ֵליּה    !?לֹא –ָחָלא  :ַרב ִהיּלֵ

אֵני ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ    .ָאַמר ֵליּה: ּגַ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

ַחְמָרא.  ָקא ָצֵמית ֵליּה ּבְ   ַחְזֵייּה ּדְ
  : ָרָבאָאַמר ּדְ ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא  ָאַמר ֵליּה:

ֵני ְמחֹוָזא ִקי ,ָהֵני ּבְ ְמַפּנְ יָון ּדִ   ֲאִפיּלּו ַחְמָרא ַנִמי ָמֵסי ְלהּו?  ,ּכֵ
ק!  ,ּוָמר ַנִמי   ָהא ְמַפּנַ

אֵני ד ְוַגב ָהֶרֶגל ׁשָ ב ַהּיָ    .ָאַמר ֵליּה: ּגַ
ָנהָאַמר ּדְ  ר ַמּתָ א ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ַאּדָ

ב ַה  ד ְוַגב ָהֶרֶגל ּגַ ה ֶשל ָחָלל - ּיָ ַמּכָ    ,ֲהֵרי ֵהן ּכְ
ת.   ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ   ּוְמַחלְּ

   
  

  רש"י
   . לשכך הדם:צומתה ביין

. מעוגין הן וכל דבר דמפקי
שה לבשרן שהוא חזק קצת ק

   מתה:וצו
 דרך חמור. חמרא דדריכא ליה

   לו על רגלו:
ה ומסוכן . שמכתו קששאי

   ומחללין עליו את השבת:
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        בבבב- - - - קט, אקט, אקט, אקט, א .16
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵמי ְגָרר  :רֹוֲחִצים"    ,ּבְ

ֵמי ֲחָמָתן    ,ּבְ
ֵמי ַעְסָיא    ,ּבְ

  ְרָיא, ּוְבֵמי ְטֶב 
דֹול  :ֲאָבל לֹא ם ַהּגָ ּיָ    ,ּבַ

ָר  ֵמי ִמׁשְ    ,הְולֹא ּבְ
ל ְסדֹום ּה ׁשֶ ַיּמָ   . "ְולֹא ּבְ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ֵמי   :רֹוֲחִצים"    ,ְרָיאְטֶב ּבְ

דֹול ם ַהּגָ    ,ּוַבּיָ
ָרה  :ֲאָבל לֹא ֵמי ִמׁשְ    ,ּבְ

ל ְסדֹום ּה ׁשֶ ַיּמָ   ."ְולֹא ּבְ
ָיא  דֹול"ַקׁשְ דֹול"ַא  "ָים ַהּגָ   ! "ָים ַהּגָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י ֵמִאיר -ָהא     ,ַרּבִ
י ְיהּוָדה -ָהא    .ַרּבִ

  
ְתַנן    :ּדִ

ִמים " ל ַהּיָ ְקֶוה,  -ּכָ ּמִ   ּכַ
ֱאַמר:  ּנֶ ים""ׁשֶ ִים ָקָרא ַיּמִ   , (בראשית א, י) 441ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
דֹול  ְקֶוה,  -ָים ַהּגָ ּמִ   ּכַ
ים" :ְולֹא ֶנֱאַמר ה. , "ַיּמִ ים ַהְרּבֵ ׁש ּבֹו ִמיֵני ַיּמִ ּיֵ א ׁשֶ   ֶאּלָ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִמים  ל ַהּיָ זֹוֲחִלין -ּכָ   ,ְמַטֲהִרין ּבְ

סּוִלין    ,ְלָזִבים  :ּוּפְ

   ,ְוִלְמצֹוָרִעים
את ֶהן ֵמי ַחטָּ ׁש ּבָ    .ד) מקוואות ה, ;ח (פרה ח, "ּוְלַקּדֵ

  
ר ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְפִליֵגי ְלִעְנַין טּוְמָאה ְוָטֳהָרה,    קט,ב   ֵאימּור ּדִ
ת  ּבָ ַמְעּתָ ְלהוּ  -ְלִעְנַין ׁשַ    ?!ִמי ׁשָ

  
א ר ִיְצָחקָאַמר  ,ֶאלָּ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ֵהי –ָהא  ּתַ ִאיׁשְ    ,ּדְ
ֵהיּדְ  -ָהא  ּתַ    .לֹא ִאיׁשְ

  
א ְלָבְתַרְייָתא ַמאי אֹוִקיְמתָּ    ?ּבְ

ֵהי,  לֹאּדְ  ּתַ   ִאיׁשְ
ֵהיּדְ ִאי  ּתַ ָרה ַנִמי - לֹא ִאיׁשְ ֵמי ִמׁשְ    !ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ָהַתְנָיא    :ּדְ

ֵמי   :רֹוֲחִצין"    ,ְרָיאְטֶב ּבְ

                                                             
ה ֶאֶרץ וּ  441 ׁשָ ּבָ ְקָרא ֱאלִֹהים ַלּיַ י טֹובַוּיִ ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ים ַוּיַ ִים ָקָרא ַיּמִ   ְלִמְקֵוה ַהּמַ

  רש"י
. ואע''פ שהן רוחצין במי גרר

מלוחין קצת דרך לרחוץ בהן 
בחול ולא מוכחא מילתא 

  דלרפואה היא:
. לקמן מפרש אבל לא בים הגדול

   טעמא:
. ששורין בו פשתן ולא במי משרה

רחיצה בהן אלא ואין דרך 
ימה של סדום כן בסו וואה דמפלר

רוחצין בה דמליח טובא ואין 
   אלא לרפואה ומוכחא מילתא:

. דקתי רוחצים בים הגדול הא
ר''מ היא דמשוי כל הימים כי 
הדדי ולא מפליג בין ים הגדול 

   לשאר הימים:
. דתי אין רוחצין רבי יהודה והא

בין ים הגדול לשאר היא דמפליג 
   ימים:

רת לכל תו .כל הימים כמקוה
ואין להם תורת מעיין ומה קוה מ

מקוה למעיין המעיין כשר בין 
לטבילת זב והזאת צפור מצורע 
דמים חיים הן ולקדש מי חטאת 
דבכולהו מים חיים כתיב בזב 
כתיב (ויקרא טו) ורחץ בשרו 
במים חיים במצורע כתיב (שם 

ים חיים יד) אל כלי חרס על מ
במדבר יט) במי חטאת כתיב (

טמאים  מטהרלי ום אל כימים חי
וחלין הטובלים במימיו כשהן ז

ומקלחים שהרי זה דרכו של 
מעיין כל עצמן זוחלין הן ומקוה 
שהן מים מכוסין אם הטביל 
במימיו דרך זחילתן במקום 
קטפרס איה טבילה עד שיהא 
במקום אשבורן שלו קווין 

בתורת כהים  ועומדין והכי תיא
 ףן מטהר בזוחלין אאי מה מעיי

חלין ת''ל אך בזו מטהרמקוה 
לין והמקוה מעיין מטהר בזוח

באשבורן זהו פירוש מטהר 
בזוחלין בכל מקום ואי לא 
שמעתיו כן ואין המקוה כשר 
לטבילת זב ולהזיית מצורע 
ולקדש מי חטאת וכל הימים 

   כמקוה שהכתוב קראן מקוה:
קרא הכתוב  . לארבי יהודה אומר
ם הגדול דביה מקוה אלא לי

אשית ה ברבמעשי קרא עמשת
   ששם קוו כל מי בראשית:

. בלשון רבים ולא אמר ימים
אלא מפי שמעורבין בו מיי 
ימים הרבה שכל החלים הולכים 

   אל הים:
. וים רבי יוסי אומר כל הימים

הגדול תורת מעיין מים זוחלין 
עליהן לעין שהם מטהרין 

ם מפי שדרך להיות חליבזוחלין 
 אבל ה דרכןזזוחלין עליהן ו

לין הן לתורת מים חיים פסו
  קראן מקוה: דהכתוב

אימור דפליגי לעין טומאה 
   . ומשום קרא:וטהרה

. דטעמא משום רפואה לעין שבת
   הוא מי שמעת להו:

. בגוייהו אסור הא דאישתהי
דמוכחא מלתא דלרפואה קא 

   מכוין:
חץ ויצא . אלא רהא דלא אישתהי

   מותר:
בדלא  ן. דקתי רוחצייתאבתרי
   הי:אישת
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ָרה    ,ּוְבֵמי ִמׁשְ
רֹ ׁש לֹו ֲחָטִטים ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ל ְסדֹום, ְוַאף ַעל ּפִ ּה ׁשֶ    .אׁשוֹ ּוְבַיּמָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ּלֹ   :ּבַ ָהא, א נִ ׁשֶ תַּ   ׁשְ
ָהא  תַּ    !"ָאסּור –ֲאָבל ִנׁשְ

  
א דֹול" ,ֶאלָּ דֹול"ַא  "ָים ַהּגָ ָיא "ָים ַהּגָ    :ָלא ַקׁשְ
ּבוֹ  -ָהא  ָיִפין ׁשֶ    ,ּבְ
ּבוֹ  -ָהא  ָרִעים ׁשֶ    .ּבְ

  
ָרה" ָרה"ַא  "ֵמי ִמׁשְ ָיא "ֵמי ִמׁשְ    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ

ֵהי –ָהא  ּתַ ִאיׁשְ    ,ּדְ
ֵהיּדְ  -ָהא  ּתַ    .לֹא ִאיׁשְ

  רש"י
   : }פצעים{. מאל''ץ חטטין

. בתוך המים לא שתהיש
   דראה כמיקר בעלמא:

. שכן רוחצין בהן בחול ביפין
   לרחיצה שאיה לרפואה:

. אין רוחצין דמוכחא ברעים
מלתא דלרפואה ותרוייהו 

   בדאישתהי:
מי המשרה אמי המשרה לא 

רוחצין במי . הך דקתי קשיא
יל עשרה אהך תרתי דלהמ

א במי המשרה הא בל לי אדקת
  א אשתהי:דאישתהי הא דל
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        קט, בקט, בקט, בקט, ב .17
ָנה             ִמׁשְ

ׁשַ  ִריִאים, ֵאין אֹוְכִלין ֵאיזְֹביֹון ּבְ ֵאינֹו ַמֲאַכל ּבְ ת, ְלִפי ׁשֶ   ּבָ
  אֹוֵכל הּוא ֶאת יֹוֶעֶזר,     :ֲאָבל

  ְוׁשֹוֶתה ַאּבּוְברֹוֶאה. 
ל ָהאֹוָכִלין אֹוֵכל ָאָדם ִלְרפּוָאה,    ּכָ

ִקין ׁשֹוֶתה, חּוץ ׁשְ י ּדְ  :ְוָכל ַהּמַ   ,ָקִליםִמּמֵ
ֵהן ִלירֹוָקה. ְוכ ֵני ׁשֶ ִרין, ִמּפְ   ֹוס ִעיּקָ

  ְצָמאֹו, ִל ֲאָבל ׁשֹוֶתה הּוא ֵמי ְדָקִלים 
ּלֹ  ִרין ׁשֶ ֶמן ִעיּקָ   .  א ִלְרפּוָאהְוָסְך ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ר ָהָמג,  -ֵאזֹוב  ְרָתה ּבַ   ַאּבַ

ר ִהיְנג.  - "ֵאיזְֹביֹון" ְרָתה ּבַ   ַאּבַ
  

א   ָאַמר:  עּוּלָ
ָרא    .ַמְרָוא ִחיּוָ

  
א ר ְיהּוָדהִאיְקַלע ְלֵבי  עּוּלָ מּוֵאל ּבַ   . ַרב ׁשְ

ָרא.  יּה ַמְרָוא ִחיּוָ   ַאְייתּו ְלַקּמֵ
אֹוַרְייָתא ְכִתיב ּבְ    .ָאַמר: ַהְיינּו ֵאזֹוב ּדִ

  
י ּפִ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

  ׁשּוְמׁשּוק. 
  

יָאַמר  יְפּתִ   : ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ
ָווֵתיּה  ָראַרב ּפַ ּדְ ּכְ ּבְ י ִמְסּתַ    ,ּפִ

ְתַנן    :ּדִ
ה ְקָלִחין,    - ִמְצַות ֵאזֹוב " לׁשָ   ׁשְ

ה ִגְבעֹוִלין לׁשָ   , ט) (פרה יא, "ּוָבֶהן ׁשְ
ָחא ָהִכי ּכְ ּתַ ִמׁשְ    .ְוׁשּוְמׁשּוק הּוא ּדְ

  
  

   ?ְלַמאי ָאְכִלי ֵליּה 
  

   .ְלקּוַקִאיֵני
  

ַמאי ָאְכִלי ֵליּה     ?ּבְ
  
ְמ ּבִ  ְמִרי אּוּכָ ַבע ּתַ   ָתא. ׁשֶ
  

אי ָהְוָיא    ?ִמּמַ
  

ֲעִרי ׂשַ יְמָחא ּדְ ִעין יֹוִמין 442ִמּקִ ָחֵליף ֲעֵליּה ַאְרּבְ    .ּדְ
   

  
  

                                                             

ָמָנא( מהדורת וילא: 442   )ּבְ

  רש"י
  מתי' 

. מפרש בגמרא שאיו איזביון
מאכל בריאים ומוכחא מלתא 

   דלרפואה אכיל ליה:
. אבל אוכל הוא את יועזר

שהרבה אוכלין אותו כשהן 
באוצר מובא כאן הלעז {בריאין 

פוליו"ל, שפירושו: סוג של 
   : }]לא כתב היכן מצאועע [ו

   . מפרש בגמרא:קליםמי דמ
משקה שכותשין . וכוס עיקרין

לתוכו עיקרי ירקות ובשמים 
   ובגמרא מפרש ליה:
. לחולי של מפי שהן לירוקה

   ירקון ואיו מאכל בריאים:
   . אם איו חולה:לצמאו

  
  גמ' 

. דאורייתא אמר רב יוסף אזוב
שהוכשר להזאה הוא שקורין 

   מג:אברתא בר ה
ין שקורהוא יתין ת. דמאיזביון

אברתא בר היג ויש מרבותי 
מפרשים בר המג שגדל במקום 
גמי בר היג שגדל בין ההגים 

   : }רוצי"ש: קוצים{רוצ''ץ 
. אזוב דאורייתא הוא עולא אמר

מרוא חיורא בלע''ז שלוי''א 
   : }שלי"א: מרווה (צמח){

   . הוא אזוב דאורייתא:שומשוק
אגודה כתיב ואין . דג' קלחים

   מג':חות גודה פא
' . בכל קלח גובהן ג' גבעולין

גבעולין קים דקים כעין של 
   קבוס:

   . תולעים שבבי מעים:לקוקייי
  . משטחן:דחליף עליה מ' יומי
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        קט, בקט, בקט, בקט, ב .18
  . "ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ֶאת יֹוֶעֶזר"
  

  ? "יֹוֶעֶזר"ַמאי 
  

  ּפֹוְתַנק. 
  

   ?ְלַמאי ָאְכִלי ָלּה 
  

   .ְלַאְרְקָתא
  

ַמאי ָאְכִלי ָלּה     ?ּבְ
ְמִרי ִחיּוָ ּבִ  ַבע ּתַ   וְרָתא. ׁשֶ
  

אי ָהְוָיא    ?ִמּמַ
  

א ֵריָקָנא יּבָ א ַאלִּ    .ִמאּוְמָצא ּוַמּיָ
א ֵריָקָנא,  יּבָ ְמָנא ַאלִּ ָרא ׁשַ יׂשְ   ּוִמּבִ

א ֵריָקָנא,  יּבָ תֹוָרא ַאלִּ ָרא ּדְ יׂשְ   ּוִמּבִ
א ֵריָקָנא,  יּבָ   ִמַאְמּגּוָזא ַאלִּ

א ֵריָקָנא יּבָ א ַאלִּ ּיָ רּוּבִ יֵרי ּדְ ּתִ  ,ּוִמּגִ ְתֵריּה ּוִמׁשְ א ַאּבַ    .י ַמּיָ
  

וְרָתא ,ְוִאי לֹא ְחֵלי ִחיּוָ    .ִליְבַלע ּתַ
  

ְמָנא ,ְוִאי לֹא ָרא ׁשַ יׂשְ ַתֲעִניָתא, ְוֵליֵתי ּבִ ְרָמא,  ,ֵליִתיב ּבְ ֵדי ַאּגּוְמֵרי, ְוִליִמיץ ּגַ   ְוִליׁשְ
א א לֹא  ,ְוִליְגַמע ַחלָּ ָאְמִרי: ַחלָּ א ּדְ י לְ  ,ְוִאיּכָ ָקׁשֵ ּום ּדְ אִמׁשּ    .ַכְבּדָ

  
אי,  ,ְוִאי לֹא אי ְלַתּתַ ְגִריָדא ֵמִעילַּ א ּדִ ַאִסיְנּתָ   ֵלְייֵתי ּגּוְרָדא ּדְ

אי אי ְלִעילַּ ּתַ יְלָמא ָנְפָקא ַאְייֵדי ּפּוֵמיּה,  ,ְולֹא ִמּתַ   ּדִ
ֵבי,  יּבְ י ׁשִ יְכָרא ּבֵ ׁשִ ְלָקּה ּבְ   ְוִליׁשְ

יֵדיּה, וְ  ִרינּון ִלְנָקִבין ּדִ ִדְקָלא.  ּוְלָמָחר ִנְסּכְ יָחה ּדְ ׁשִ ִני ַאּפְ ִני, ִמּפְ י, ְוִכי ִמּפְ ּתִ   ִליׁשְ
   

  
  

  ירש"
. בלע''ז פולא''ל פותק

   : }פוליו"ל: סוג של עע{
   . תולעים שבכבד:לארקתא

   . החולי:ממאי הוי
   בשר בגחלים: .מאומצא

   אכילה:ודם . קאא ריקבאלי
י תילתן . לולבומגירי דרובייא

   כעין לולבי גפים:
. תילתן פיגרי רוביא

פיוגר"י: חילבה (גרגרית {
יווית, צמח המשמש 

   :}לתבלין)
. האוכל ומשתי מיא בתרייהו

אחד מאלו קודם אכילה ושותה 
   אחריו מים:

. אי לית ליה פותק א'' ואי לא
   ולא איתסי: ליהאכ

ו''ן כרישחלי . שחלית
   : }קרישו"ן: שחליים{

. יהא מוצץ אבר מוץ גרמאלי
יפה מאותו בשר וימץ שמו 

   בפיו:
. קליפה גרודה גורדא דאסיתא

   מן הסה:
. שתהא גרודה מעילאי לתתאי
   מלמעלה למטה:

   . התולעים:דלמא פק
   . דרך פיו:איידי פומיה
. בין השמשות בי שבבי

י בל''א  ותא דשמשי.בחשכ
ד משכיו שלא ת אחבבי שבבי

   הוא קשה לו:יריח הוא הריח ש
. יסתום סכרין לקבים דיליה

חיריו שלא יריח ל''א יסתום 
חיריו וקבי אזיו שלא יצא כח 

   המשקה מגופו:
. מקום שפשח מפי אפשיחה

הדקל אישברקי''ר 
  : }אישיבריי"ר: לגזום, לדלל{
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        קט, ב קט, ב קט, ב קט, ב  .19
  . "ְוׁשֹוִתין ַאּבּוְברֹוֶאה"
  

  ? "ַאּבּוְברֹוֶאה"ַמאי 
  

  חּוְמַטְרָיא. 
  

  ? "חּוְמַטְרָיא"ַמאי 
  

  חּוְטָרא ְיִחיָדָאה. 
  

   ?ְלַמאי ָעְבִדי ָלּה 
  

  ְלִגיּלּוָיא. 
  

ִליֵליֵליֵת  -  ְוִאי לֹא א ּכְ    ,י ַחְמׁשָ
יְכָרא,  ׁשִ א ּכֹוָסָתא ּדְ   ְוַחְמׁשָ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי לֹוִקיְנהּו ּבַ י.  ,ְוִניׁשְ ּתֵ ָקא, ְוִניׁשְ ַקְייָמא ַאַאְנּפַ   ַעד ּדְ
  

יּה  ר ַאִמיּדְ ִאיּמֵ ְבָרא,  ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ   ֲעַבָדּה ֵליּה ְלַההּוא ּגַ
ִליָל  יְכָר ַחד ּכְ ׁשִ ִקיֵתיּה,  ,אא ְוַחד ּכֹוָסָתא ּדְ ָלָקּה ְוִאיׁשְ   ׁשְ

ויּה  ַגּוֵ יּה, ְואֹוְתִביֵתיּה ְלֵביְנָתא ּבְ ּנּוָרא ּוְגַרְפּתֵ ַגָרא ּתַ    ,ּוׁשְ
הּוָצא ַיְרָקא.    ּוְנַפק ּכְ

  
  ָאַמר:  ַרב ָאְוָיא

ְרָתא.  א ִחיּוָ ֲחָלָבא ֵמִעיּזָ   ְרִביֲעָתא ּדַ
  

ר ְיהּוָדה   ָאַמר:  ַרב הּוָנא ּבַ
יָתאֵלְייֵתי ֶאְתר נּוָרא, ְוֵליְכֵליּה.  ,ֹוָגא ַחלִּ י ִמיַלֵליי ּדְ א, ְולֹוְתָבּה ּבֵ   ּוְלַחְייֵקיּה ְוִליְמֵלייּה ּדּוְבׁשָ

  
י ֲחִניָנא   ָאַמר:  ַרּבִ

ִעים יֹום:  ֵני ַאְרּבָ   ֵמי ַרְגַלִים ּבְ
ְרִזיָנא     .ְלִזיּבּוָרא –ּבַ

א –ְרִביָעָאה     .ְלַעְקַרּבָ
א ִריְבָעא  ְלּגָ   .ִגיּלּוָיאלְ  –ּפַ

ִפים ַמֲעלוּ  -ִריְבָעא     .ֲאִפיּלּו ִלְכׁשָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ִפים.   -ָאִניְגרֹון, ְוַאְבַנַגר, ְוִתיַרְייָקה  ין ִלְכׁשָ ין ְלִגיּלּוָיא, ּבֵ   ַמֲעלּו ּבֵ

   
  

  רש"י
י ד. עץ הגדל יחידאהחוטרא יחי

   עף:בלא 
. מי ששתה מים ילוייאלג

   מגולין:
   . וורדין:חמשה כלילי

   . כוסות:כוסאתא דשיכרא
. שיעמדו עד דקיימי אאפקא

על מדה מחזקת אפק והיא 
רביעית הלוג כדאמרין בחזקת 

   הבתים (ב''ב ח:):
   . הסיקה תור:ושגרא תורא

  . מגחלים שיצטן וגרפתיה
   קצת:

 . שישבהבגוי ותבה לביתאוא
   א יכוה:ה ולעלי

רס . הקיא האופק מייה
   . עלה של לולב:הוצא שבלע:

   . מתוק:אתרוג חליתא
. לגויה יחקוק בתוכו ולחייקיה

   חקק:
. מיחו וליתבה בי מיללי דורא

ע''ג גחלים לוחשות שיתבשל 
   האתרוג בדבש:

. שעברו עליהם מ' בי מ' יום
   בן מ' יום:יום. ל''א של תיוק 

קטן מאד  כוס .וראא לזיבברזי
י רגלים ושמו ברזיא מאותן מ

שותין למי ששכתו צרעה 
   ומתרפא:

. רביעית לוג רביעתא לעקרב
   למי שעקצו עקרב:

   . חצי לוג:פלגא ריבעא לגילויא
   . לוג:רבעא

. מים איגרון ואבגר ותירייקי
ששלק בהם בגרי מין עשב 

ון מי ששמו בגרי וסתם איגר
 רכותן (בידאמרכשלק תרדין 

דף לה:) איגרון מיא דסילקא 
   ותירייקי צרי:

. תופסו אידמי ליה כפרשא
ומייסרו שהפחד והמרוצה 
והכשות מתישין כחו ומחמם 

   ומת החש בתוכו:
. חתיכות חתיכות יצא גובי

החש ממו: גובי טרוצו''ץ 
   בלע''ז: }טרוצו"ש: קטעים{
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        קי, אקי, אקי, אקי, א    ––––קט, ב קט, ב קט, ב קט, ב  .20
   ,ַלע ִחיְוָיאָב ּדְ ַהאי ַמאן 

ִמיְלָחא,  ׁשּוָתא ּבְ   לֹוְכֵליּה כְּ
   .ָלָתא ִמיֵליְוִליְרַהֵטיּה ּתְ 

  
י ר ַאׁשִ יִמי ּבַ ָבַלע ִחיְוָיא.  ַרב ׁשִ ְבָרא ּדְ   ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ

ָפ  אִאיְדִמי ֵליּה ּכְ    ,ָרׁשָ
ִמיְלָחא ׁשּוָתא ּבְ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵבי.  ,אֹוְכֵליּה ּכְ ָלָתא ִמיֵלי, ּוְנַפק ִמיּנֵ יּה ּתְ   ְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

יַרב  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ ַלע ִחיְוָיא ׁשִ    .ּבָ
אֲאָתא ֵאִליָּ  ָפָרׁשָ    ,הּו ִאיְדִמי ֵליּה ּכְ

ִמיְלָחא ׁשּוָתא ּבְ ָלָתא ִמיֵלי ,אֹוְכֵליּה ּכְ יּה ּתְ יּה ּגֹוֵבי ּגֹוֵבי ,ְוַאְרַהֵטיּה ַקּמֵ    .ּוְנַפק ִמיּנֵ
  
  

ַטְרֵקיּה ִחיְוָיא    - ַהאי ַמאן ּדְ
ֲחָמ  ָרא ּדַ ֵויּה. ֵליֵתי עּוּבָ ְרָתא, ְוִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה ִעילָּ   ָרא ִחיּוָ

י  ח ְטֵרָפה. ּדְ ְוָהֵני ִמילֵּ ּכַ ּתַ   לֹא ִאיׁשְ
  

א ^ַההּוא     קי,א ר ַקׁשָ ַטְרֵקיּה ִחיְוָיאפּדְ ּבַ ִדיָתא ּדְ    .ּוְמּבְ
הוּ  ִדיָתא, ָקְרִעיְנהּו ְלכּולְּ פּוְמּבַ ָרָתא ּבְ ֵליַסר ֲחָמֵרי ִחיּוָ חּו ְטֵריָפה. ֲהָוה ּתְ ּכַ ּתַ   , ְוִאיׁשְ

יָסא  ַההּוא ּגִ ִדיָתאפּדְ ֲהַואי ֲחָדא ּבְ ָאְזִלי ַמְייֵתי ָלּה  ,ּוְמּבְ   ֲאָכָלּה ַאְרֵיה.  ,ַעד ּדְ
  

ֵייָאַמר ְלהּו    : ַאּבַ
ֵלית ֵליּה ָאסּוָתא ַנן ְטַרֵקיּה, ּדְ ַרּבָ יְלָמא ִחיְוָיא ּדְ    ,ּדִ

ְכִתיב כֶ " :ּדִ ְ ֵדר ִיׁשּ   . (קהלת י, ח) 443ּנּו ָנָחׁש"ּופֵֹרץ ּגָ
  

י,    ָאְמרּו ֵליּה: ִאין ַרּבִ
יּה  ִכי ָנח ַנְפׁשֵ   , ַרבּדְ ּדְ

ַזר  יְסָנאּגָ ר ּבִ ְבָלא,  ַרב ִיְצָחק ּבַ ּטַ ִליְמְטֵייּה ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ א ּדְ ֵליּכָ   ּדְ
ְבָלא, ְוָאַזל ִאיהּו ַאְמֵטי ָאָסא ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהיּלּוָלא ּבַ    ּטַ

  .ְטַרֵקיּה ִחיְוָיא ּוִמית
  
  

ְכַרֵכיּה ִחיְוָיא    – ַהאי ַמאן ּדִ
יּה, א ּוְלַהְדֵקיּה ִמיּנֵ יּקּוָלא ַאֵריׁשָ א ְוִליְסחֹוף ּדִ   ִליְנחֹות ְלַמּיָ

א ֵדיּה ְלַמּיָ ֵויּה ִליׁשְ    .ְוִליְסלֹוק ְוֵליֵתי ,ְוִכי ָסֵליק ִעילָּ
  

יּה ִח ַהאי ַמ  ִמיְקֵני ּבֵ    - יְוָיאאן ּדְ
ֲהֵדיּה  א ַחְבֵריּה ּבַ ְרִמיֵדי,  -ִאי ִאיכָּ ע ּגַ ֵביּה ַאְרּבַ   ִליְרּכַ

ַואר ִנְגָרא - ְוִאי לֹא     ,ִליׁשְ
  ִליֲעַבר ַנֲהָרא,  - ְוִאי לֹא 

י ּכֹוְכֵבי,  -ּוְבֵליְלָיא  ָעה ָחִביָתא, ְוִניְגִני ּבֵ   לֹוְתֵביּה ְלפּוְרָיא ַאְרּבָ
ָעה ׁשוּ  פּוְרֵייּה ְוֵליֵתי ַאְרּבָ ְרֵעי ּדְ ָעה ּכַ ַאְרּבָ    ,ְנֵרי ְוִליְסִריְנהּו ּבְ

ַמע ָקִלי ִכי ׁשָ ֵדי ָהָתם, ּדְ ַחֵפי ְוִליׁשְ    .ָאְכִלי ֵליּה  ,ְוֵליֵתי ׁשְ
  

ְתֵריּה  ָרֵהיט ַאּבַ י ַחְלָתא -ַהאי ַמאן ּדְ    .ִליְרִהיט ּבֵ
  

ָחְזָיא ִחיְוָיא,  ָתא ּדְ   ַהאי ִאיּתְ
יּה ִעיָלָוּה ְוָלא ָיְדָעה ִאי ָיֵה  ְעּתֵ יּה ִעיָלָוּה, ִאי לֹא ָיֵהיב ּדַ ְעּתֵ    - יב ּדַ

                                                             
כֶ חופר גומץ בו יפול  443 ְ ֵדר ִיׁשּ כֶ ּופֵֹרץ ּגָ ְ ֵדר ִיׁשּ כֶ ּופֵֹרץ ּגָ ְ ֵדר ִיׁשּ כֶ ּופֵֹרץ ּגָ ְ ֵדר ִיׁשּ  ּנּו ָנָחׁש ּנּו ָנָחׁש ּנּו ָנָחׁש ּנּו ָנָחׁש ּופֵֹרץ ּגָ

  רש"י
   :. שכודטרקיה

מצא ר העוב .וורתייעוברא דחמרא ח
   במעי חמורה לבה:

   . האם:תכח טרפהדלא אש
   . ממוה למלך וישראל היה:קשא בר

. שעבר על ידוי דילמא חיויא דרבן
חכמים וחש הושכו על כך אין לו 

   רפואה לפיכך לא מצא לו רפואה:
   . אין רביו כך היה:אין רבי

. חקדכי ח פשיה דרב גזר רב יצ
 שה אותהמשמחה  שיהיו ממעטים

 א יהא אדם מביא אסא וגידמיול
להילולא בטבלא שהיו רגילים להביא 
הדס ועפי דקלים לשמוח לפי החתן 
והכלה וכשמביאים אותן לפיהם 
מקשקשים לפיהם בשוק בבואם 
בתופים וזוגין טבלא אשקליט''א 

וגזר שלא  }אישקיליט"א: פעמון{
   יקשקשו לפיהם עוד:

   ותיו:ב. כרך סבידכרכיה
. ארישיה . סל:לאדיקו סחוףולי

   למעלה מראשו:דחיויא 
. יוריד הסל מעט וליהדקיה מייה

מעט לצד החש ויבדיל בו החש 
מבשרו שיעלה על הסל שאם אוחזו 
   בידו או מתקו בחזקה יכעוס וישכו:

. החש על הסל ימהר וכי סליק
   וישליכו במים ויברח לו:

דף ו. כועס ורה חיויאדמיקי בי
  ריח פעמיו ורודפו: מריחיו ואחר

. שיפסקו רבע גרמידילירכביה א
   עקבי פעמיו ולא יוכל להריחם:

   . חריץ של מים ידלוג:לישואר גרא
. שלא יעלה אליו מהר ארבע חביתא

   ולא יריח ריחו:
. במקום גלוי שלא יעלה דרך בי כוכבי

   הגג ויפיל עצמו עליו:
ר סמים וכל דב. עפים וקשחפי
יע קול ומשמבזה קש זה שהמק

החתולים  כשיעבור עליהן וירגישו
   ויאכלוהו:

. בין החולות שאין חש יכול בי חלתא
   לרוץ שם ויחזור לאחוריו:

. לתאות אי יהיב דעתיה עלה
   תשמיש:
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יּה,  ְדֵייּה ַקּמֵ ח ָמאָנּה ְוִנׁשְ לַּ ׁשַ   ּתְ
הּו  ַרְך ּבְ ָוּה  -ִאי ִמּכְ יּה ִעילָּ ְעּתֵ    ,ּדַ

ָוּה  - ְוִאי לֹא  יּה ִעילָּ ְעּתֵ    .לֹא ָיֵהיב ּדַ
  

ָנָתּה  ּקָ    ?ַמאי ּתַ
  

יּה  ׁש ַקּמֵ ּמֵ ׁשַ    .ּתְ
  
ָאְמִריִא  א ּדְ    :יּכָ

יף ֵליּה ִיְצֵריּה  ַתּקִ ן ּדְ כֵּ ל ׁשֶ    !ּכָ
יּה,  ִדי ּבֵ ְזָיּה ּוִמּטּוְפָרּה ְוִתׁשְ קֹול ִמּמַ ׁשְ א ּתִ   ֶאלָּ

ָנא ֲאָנא".  :ְוֵתיָמא ּתְ יׁשְ   "ּדִ
  

ּה ִחיְוָיאַהאי ִאי ָעֵייל ּבָ ָתא ּדְ     -  ּתְ
י ָחִביָתא,  ְרּתֵ   ִליְפְסָעּה ְוִלְתבּוָה ַאּתַ

ֵדי ַאּגּוְמֵרי, ְולֵ  ֵמָנה ְוִליׁשְ ָרא ׁשְ יׂשְ   יֵתי ּבִ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ַתֲחֵלי ְוַחְמָרא ִריֲחָתָנא ְולֹוְתבּו ָהָתם, ְוִליְטרּוִקיְנהּו ּבַ    ,ְוֵליֵתי ַאְגָנא ּדְ

ִכי ֵמיַרח ֵריָחא ָנֵפיק ְוָאֵתי,  ָיָדּה, ּדְ   ְוִליְנקֹוט ְצָבָתא ּבְ
ַקֵליּה ְוִליְקֵלייּה ּבְ    נּוָרא, ְוִליׁשְ

ִאי לֹא  ָוּה  -ּדְ   .ָהַדר ִעילָּ
  

  רש"י
. תפשוט בגדיה תשלח מאה

   ותשליכם לפיה:
. אי יהיב דעתיה מאי תקתא

   עלה:
עלה . עם בתשמש קמיה

   :ותתגה בפיו
   תזרק ביה:. והי ביותשד

ים לי ולחש . דרך שדשתא אא
   בעלמא הוא:

. כשהוא תאב דעייל בה חיויא
   לה כס כולו באותו מקום:

. יפסקו את רגליה זה ליפסעה
   מזה:

. מקצתה על זו אתרתי חביתי
ומקצתה על זו כדי שיפתח 

   רחמה:
. כי היכי וישדי אגומרי

   :דיסליק ריחא
   :לייםמלא שח . סלאגא תחלי

   . שיש לו ריח טוב:יחתאר
. על גבי קרקע תחת בו התםולית

   מושבה:
. היין וליטרוקיהו בהדדי

   והשחליים כדי שיעלה הריח:
טיליי"ש: {. איטליי''ש צבתא

  : }צבת
  . קלי ליה הדר עילוה:דאי לא
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ל ָהאֹוָכִלין"   אֹוֵכל ָאָדם ִלְרפּוָאה,  ּכָ

י ּדְ  ִקין ׁשֹוֶתה, חּוץ ִמּמֵ ׁשְ ֵהן ִלירֹוָקה. ְוָכל ַהּמַ ֵני ׁשֶ ִרין, ִמּפְ   ָקִלים ְוכֹוס ִעיּקָ
ִר ִל ָקִלים ֲאָבל ׁשֹוֶתה הּוא ֵמי ּדְ  ֶמן ִעיּקָ ּלְֹצָמאֹו, ְוָסְך ׁשֶ   . "א ִלְרפּוָאהין ׁשֶ

  
ל ָהאֹוָכִלין"    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי -  "ּכָ

  
ִים יּנַ    ,ְלִאיתּוֵיי ְטחֹול ַלׁשִ

יִנין ִלְב    .ֵני ֵמַעִייםְוַכְרׁשִ
  

ִקין" ׁשְ ל ַהּמַ    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי - "ּכָ
  

חֹוֶמץ.    ְלִאיתּוֵיי ֵמי ְצָלִפין ּבְ
  

  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
ׁשַ  ִלׁשְ ַמהוּ  ת? ּתֹות ֵמי ַרְגַלִים ּבְ   ּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵניָנא    :ּתָ
ִקין ׁשֹוֶתה" ׁשְ ל ַהּמַ י -  "ּכָ תּו ֱאיָנׁשֵ    .ּוֵמי ַרְגַלִים לֹא ׁשָ

   
  

  רש"י
. ואע''פ לאיתויי טחול לשיים

   ים:שקשה לבי מעי
ין לבע''פ. ואמעיים יכרשי 

לשיים כדאמרין  שקשה
(דף מד:) סד''א כיון  בברכות

שקשים לאדם לאו אורחיה 
למיכליהו אי לאו לרפואה שיש 
בהם ומוכחא מילתא ויתסר 

   קמ''ל:
. פרי של צלף קפריי''ר צלפים

   : }צלף- שיח{
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ִקין ׁשֹוֶתה,["  ׁשְ י ּדְ  ]ְוָכל ַהּמַ ֵהן ִלירֹוָקה. [ָקִלים חּוץ ִמּמֵ ֵני ׁשֶ ִרין, ִמּפְ   ְוכֹוס ִעיּקָ

ּלִֹל ָקִלים הּוא ֵמי ּדְ  ֲאָבל ׁשֹוֶתה ִרין ׁשֶ ֶמן ִעיּקָ   ]. "א ִלְרפּוָאהְצָמאֹו, ְוָסְך ׁשֶ
  

ָנא:    ּתָ
  . ָקִרים"ֵמי ּדְ חּוץ ִמ "
  

ָתָנא ָרה,  - ָקִרים""ֵמי ּדְ  :ַמאן ּדְ ֵהם ּדֹוְקִרים ֶאת ַהּמָ   ׁשֶ
ָאַמר ֵני ּדִ  - ָקִלים""ֵמי ּדְ  :ּוַמאן ּדְ ּיֹוְצִאין ִמן ׁשְ   ְקֵלי. ׁשֶ

  
   ?"ָקִליםֵמי ּדְ "י ַמא

  
רּוָנאָאַמר  ר ּבְ ה ּבַ   : ַרּבָ

יַנְייהוּ  א ִמּבֵ ַמּיָ ַמַעְרָבא, ְוָנְפָקא ֵעיָנא ּדְ א ּבְ ָלִאי ִאיּכָ י ּתְ ְרתֵּ    .ּתַ
א  ָסא ַקּמָ י,  -ּכָ   ְמַרּפֵ

ל,  -ִאיָדְך  ְלׁשֵ   ְמׁשַ
ָעְייֵלי, ָהִכי ָנְפֵקי -ְוִאיָדְך  י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ְייהוּ  ַבְבָלֵאי, ּוַמֲעֵלי ִמיּנַ יְכָרא ּדְ ֵתי ׁשִ    .ְלִדיִדי ׁשָ
ִעין יֹוִמיןּדְ ְוהּוא  יּה ַאְרּבְ    .לֹא ָרִגיל ּבֵ

  
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ְצִרי ֲעֵרי,   -  ִזיתֹום ַהּמִ א ׂשַ יְלּתָ   ּתִ

א קּוְרָטֵמי,    ְוִתיְלּתָ
א ִמיְלָחא    .ְוִתיְלּתָ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

יְלּתָ  י, ּתִ   א ִחיּטֵ
א קּוְרְטֵמי,    ְוִתיְלּתָ

א ִמיְלָחא ְוַכמֹוָנא   .ְוִתיְלּתָ
  

   .ִסיָסאֵני :ְוִסיָמֵניְך 
  

א ְבָחא ַלֲעַצְרּתָ ין ּדִ ֵתי ְלהּו ּבֵ    ,ְוׁשָ
ָקֵמיט  י ֵליּה  -ּדְ    ,ְמַרּפֵ

   .ָקֵמיט ֵליּה  - ּוְדָרֵפי 
   

  
  

  רש"י
. דקלים טיעות מין תלאי

תמרים שקרא בלשון ארמי 
   ל''י:תא

   מיא:הו שתו מהד. כסא קמא
   . זבל שבמעים במקצת:מרפי

   . כוס שי:ידךא
   . מאד:משלשל

   . צלולים:היכי דעיילי
. שמקין המעיים מן הכי פקי

   הרעי מראשוים:
. למשתי שיכרא והוא דלא רגיל

   כבר עברו מ' יום:
. רב יוסף אמר זיתום המצרי

הוא מי דקרים ועל שם 
   לי:שדוקרים את החו

   :כרכום .תלתא קורטמי
בו תמרים . כלי שותין יסיס

ין בעלמא (ב''מ דף סז:) כדאמר
ואי אגבהיהו בסיסי קהו 
וסימיך דלא תחליף שמעתתא 
שם כלי זה יהא לך סימן שיש בו 

   שי סמכין רב יוסף אמר שערי:
. בין פסח בין דבחא לעצרתא

  לעצרת:
   . עצור:דקמיט
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ִרין"וְ    . "כֹוס ִעּקָ
  

ִרי"ַמאי    ? "ןּכֹוס ִעּקָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ָק  ָמא ִריׁשְ יָלא, ּוַמְתַקל זּוָזא ּכּוְרּכְ ְבָיא ּגִ א, ּוַמְתַקל זּוָזא ּגָ ִרּיָ ַסְנּדְ   א, ֵלְייֵתי ַמְתַקל זּוָזא קֹוָמא ֲאֶלּכְ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי.  ַחֵקיְנהּו ּבַ   ְוִליׁשְ
ַחְמָרא, ְולֹא ִמיַעְקָרא -ְלָזָבה  ָלָתא ּבְ    .ּתְ
יְכָרא, ּוִמיֲעַקר.  -ָנא ְלַיְרקוֹ  ׁשִ ֵרין ּבְ   ּתְ

  
ַחְמָרא, ְולֹא ִמיַעְקָרא -ְלָזָבה " ָלָתא ּבְ    ".ּתְ
  

ָלָתא  - ְוִאי לֹא    קי,ב ְקָייּה, ְוֵניָמא^ֵלְייֵתי ּתְ ַחְמָרא, ְוַנׁשְ לֹוק ּבְ ְרָסֵאי, ְוִניׁשְ ַמֵכי ּפַ   ָלּה: קּום ִמּזֹוֵביְך.  ְקִפיֵזי ׁשְ
ָיָדּה, ְוֵליֵתי ִאיִניׁש ֵמֲאחֹוָרּה ְוִליַבֲעָתּה, ְוֵליָמא ָלּה: קַא ּה לֹוְתָב  - ְוִאי לֹא  ַחְמָרא ּבְ ָסא ּדְ ָרִכים, ְוִליְנְקָטּה ּכָ ת ּדְ ָרׁשַ   .ֹוֵביְך ּום ִמזּ ּפָ
ַכמֹוָנא - ְוִאי לֹא  מֹוִריָקא ,ֵליֵתי ּבּוָנא ּדְ ְבִליָלָתא ,ּובּוָנא ּדְ ׁשַ ַח  ,ּובּוָנא ּדְ לֹוק ּבְ ְקָייּה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמּזֹוֵביְך. ְוִניׁשְ   ְמָרא, ְוַנׁשְ
ְפֵיה, ְוֵליָמא ָלּה: קּום ִמּזֹוֵביְך.  - ְוִאי לֹא  ָדָנא, ּוְלׁשַ יֵעי ּדְ ין ׁשִ יּתִ   ֵליֵתי ׁשִ
ְפֵיה, ְוֵניָמא ָלּה: קּום ִמּזֹוֵביְך. - ְוִאי לֹא  ַחְמָרא, ּוְלׁשַ לֹוק ּבְ ִטיָנא, ְוִליׁשְ ׁשְ    ֵליֵתי ּפָ
ָנא  - ְוִאי לֹא  ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ ִהיְגָתא רּוִמיָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ ַקְייָטא –ֵליֵתי ַחְרנּוָגא ּדְ ֲעַמר ּגּוְפָנא  ,ּבְ ֲחֵקי ּדַ ִסיְתָוא -ּוְבׁשַ    .ּבְ
ה  - ְוִאי לֹא  ָתא ַיְלּדָ ִביׁשָ הּו ׁשְ יֵרי, ְוִליְקִלי ּבְ ַבע ּבִ ָיָדּה,  ָעְרָלה,ּדְ ִליְכִרי ׁשְ ַחְמָרא ּבְ ָסא ּדְ   ְוִליְנְקָטּה ּכָ

ל ֲחָדא ַוֲחָדא ֵליָמא ָלּה: קּום ִמּזֹוֵביְך.  ,ְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהא, ְולֹוְקָמּה ֵמָהא ְולֹוְתָבּה ַאָהא                  ְוַאּכָ
אי, ְולֵ יֵלי - ְוִאי לֹא  א ְלַתּתַ ְלּגָ   יָמא ָלּה: קּום ִמּזֹוֵביְך. ֵתי ְסִמיָדא, ְוִליְסָכה ִמּפַ
ָנא  - ְוִאי לֹא  ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ ׁשַ ּה ּבְ ַנֲעִמיָתא, ְוִליְקִלי, ְוִליְסּבָ יֲעָתא ּדְ ַקְייָטא -ֵליֵתי ּבֵ ֲעַמר ּגּוְפָנא  ,ּבְ ֲחֵקי ּדַ ִסיְתָוא.  -ּוְבׁשַ   ּבְ
ָמּה.  - ְוִאי לֹא  ַחְמָרא ִלׁשְ ח ָלּה ָחִביָתא ּדְ   ִליְפּתַ
ָרא,  -  ְוִאי לֹא כּוְדָנא ִחיּוָ ַכּפּוָתא ּדְ ַחת ּבְ ּכְ ּתַ ִמׁשְ א ּדְ ֲעַרּתָ   ִלְנִקיט ׂשַ

ְסָקה –ִאי ָנְקָטה ַחד יֹוָמא  ֵרי יֹוֵמי,  ּפָ   ּתְ
ֵרי יֹוֵמי  ָלָתא יֹוֵמי -ְוִאי ָנְקָטה ּתְ ְסָקה ּתְ    ,ּפָ

ָלָתא יֹוֵמי  ְסָקה ְלעֹוָלם.   -ְוִאי ָנְקָטה ּתְ   ּפָ
   
יְכָרא, ּוִמיֲעַקר -ְלַיְרקֹוָנא " ׁשִ ֵרין ּבְ    ".444ּתְ
  

ִמיְלָחא - ְוִאי לֹא  יּבּוָטא ּדְ ׁשִ א ּדְ י ,ֵלְייֵתי ֵריׁשָ ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לֹוק ּבְ    .ְוִליׁשְ
ָקְמִצי.  - ְוִאי לֹא    ֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדְ

ָקְמִצי  א מֹוִניֵני ּדְ ְנִקיֵרי, ְוִלי -ְוִאי ֵליּכָ ְפָייּה. ַעְייֵליּה ְלֵבי ּבָ ֵלְייֵתי מֹוִניֵני ּדִ   ֵני ְוִליׁשְ
י ּבָ  א ּבֵ ּנּוָרא ְלגּוָדא.  - ֵני ְוִאי ֵליּכָ ין ּתַ   לֹוְקֵמיּה ּבֵ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ֶמּנּו  ַחּמְ ּיְ ְסִדינֹו.  -ָהרֹוֶצה ׁשֶ ֶחּנּו ּבִ   ְיַקּנְ
  

ר יֹוֵסף יּה, ֲעַבד ֵליּה  ַרב ַאָחא ּבַ ֲהָנאָחׁש ּבֵ י, ְוִא ַרב ּכָ ּסֵ    .יּתַ
  

רּוֵפי, ּוְתָלָתא ְקִפיֵזי ָאָהָלא  - ְוִאי לֹא  ּתַ ִניׁשְ ִקיָרא ּדְ ְרַסָייָתא, ּוְתָלָתא ְקִפיֵזי ּדְ ְמֵרי ּפַ ָלָתא ְקִפיֵזי ּתַ   ּתֹוַלֲעָנא, ֵליֵתי ּתְ
י.  ּתִ יְכָרא, ְוִליׁשְ ׁשִ לּוִקיְנהּו ּבְ   ְוִליׁשְ

ר ֲחָמָרא, ְולִ  - ְוִאי לֹא  יּה, ֵליֵתי ִעיָלא ּבַ ָמא ֵמַאּפּוֵתיּה, ְולֹוְתֵביּה ַאֵריׁשֵ יק ֵליּה ּדְ ּבִ א, ְוִליׁשְ ֵריׁשָ ח ְמִציָעָתא ּדְ   יַגלַּ
ַהר ֵמֵעיֵניּה                 לֹא ִליְסִמי ְלהּו.  ,ְוִליּזַ   ּדְ

יְכָרא, ְולִ  - ְוִאי לֹא  ׁשִ לֹוק ּבְ א, ְוִליׁשְ ִכיְבׁשָ ח ּבְ ַמּנַ ַבְרָחא ּדְ א ּדְ י. ֵליֵתי ֵריׁשָ ּתִ   יׁשְ
יּה.  - ְוִאי לֹא  יּבֵ ָבר ַאֵחר חּוְטָרָנא, ְוִליְקָרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה ַאלִּ   ֵליֵתי ּדָ
ִרי. - ְוִאי לֹא  ְבתּוָתא ְדֵמיׁשְ ָרֵתי ִמּכַ   ֵליֵתי ּכָ

  
יּה,  ָחׁש ּבֵ יָעא ּדְ   ַההּוא ַטּיָ

                                                             
  הגהות הב"ח 444

  רש"י
. יאקומא אלכסדר

 לשרף אילות ש
דריאאלכס:   

. אלו''ם ביא גילאג
ם. מלח (אלו ָצריף{

גבישי המורכב 
בעיקר מגפרת 
האשלגן ומגפרת 

- החמרן, ובימי
הבייים היו 
משתמשים בו 

 }שימושים רבים)
   בלע''ז:

. כורכמא רישקא
כרכום של גן קרו''ג 

קרו"ג {אורייטל 
אורייטי"ל: כרכום 

 }(קורטם?) מזרחי
ים:הגדל בג   

י תא מיל. הך תלזבה
   ה בחמרא:שקיילי

 . איהולא מיעקרא
 עקרת מלילד לפי

שהיין מפיג חוזקן של 
סמים ומתרפאה מן 

   החולי:
. מיייהו לירקוא תרי

לישתי בשיכרא וזהו 
   רפואתו:
   . מלהוליד:ומיעקר

. לזבה תלתא בחמרא
הדר קט ליה משום 
הך רפואות דקט 

   ואזיל:
ולהו לא . כואי לא כו'
  לזבה: מעלי אלא

לי מחזיק ג' . כיקפיז
   לוגין:
   לים:. בצשמכי

   . גדולים הם:פרסאי
. חדלי קום מזוביך

מזוביך כמו ויעמוד 
   השמן (מלכים ב ד):

. יבעתה בלי וליבעתה
   ידיעתה פתאום:

   . מלא אגרוף:בוא
   . כרכום:מוריקא

. תלתן שבליתא
י: פיוגר"{פגרי''ג 

חילבה (גרגרית 
 ווית, צמח המשמשי

   : })לתבלין
. מגופת דאעי דשי

   חבית:
. לכשישורו יהולשייפ
. עשב פשטיא במים:

שאיו גדל בקומה 
אלא הולך ופשט על 

   גבי קרקע:
. מין עשב הוא חרוגא

   שגדל אצל ההיגים:
. מין היגתא רומיתא

הגא הוא שקראת 
   רומי''ת:

וליסבה בשחקי 
ותו . יקחו אדכיתא

בגדי  האפר בבלאי
   פשתן בקיץ:

וטו''ן . קאגופדעמר 
   : }ותהכ{

. יריליכרי שב ב
   שבעה גומות:

. שבישתא דערלה
זמורות של כרם 

   ילדה:
וליקטה כסא 

. יאחוז כוס דחמרא
של יין בידה ותשב על 

   הגומא:
. מעל ולוקמה מהא

גומא זו יושיבוה על זו 
ועל כל עמידה ימא 

   לה קום מזוביך:
  

  בעמוד הבאההמשך 
  



  ""ְׁשמָֹנה ְׁשָרִצים –מסכת שבת פרק י"ד 
                    

657

כָ  ָרא ּדְ ִליַמאי ְוַהב ִלי ֵמיׁשְ קֹול ּגְ   ְרֵתי. ָאַמר ֵליּה ְלִגיַנאי: ׁשְ
  ָיֵהיב ֵליּה ַוֲאָכָלּה. 

יּה ְקִלי.  ִליָמִיְך ְוִאיְגִני ּבֵ ַלן ּגְ   ָאַמר ֵליּה: אֹוׁשְ
יּה.  ָנא ּבֵ   ִאיְכַרְך ּגָ

יּה.   א ִמיּנֵ א ּפּוְרּתָ ד ִאיֲחַמם ְוָקם, ְנַפל ּפּוְרּתָ   ּכַ
  

  רש"י
 :קודםעמוד 

   ח סולת:. קממידאקמחא דס
   ו:ממ אותהיסוכו  .וליסכה

   היעה:. בת דעמיתא
ח לה חביתא דחמרא ליפת

. כלומר יין הרבה תשתה לשמה
   תמיד:

שערתא דמשתכח בכפותא 
. שעורה דכודא חיורתי

   המצאת בגללי פרדה לבה:
. לה בידה חד יומא אי קטא

פסקה מזובה תרי יומא אית 
דגרס קטה חדא ימא גרעין 

   אחד:
 ל קומאי. דאמרן לעירקואל

ילא וכורכמא תרי יא גוגב
   ר:רא ומיעקבשיכ

. דלית ליה אי מי עביד ואי לא
   ולא אהי:

. ראש דג ששמו רישא דשיבוטא
   שיבוטא:
   . שהוא מלוח:דמילחא

   . ציר חגבים:מויי דקמצי
   . מין עופות קטים:דקירי

   . ישפשפוהו בו:ולישייפיה
כותל ור ל. בין תבין תור לגודא

   חולי:צא הע וים שיזיחבמקום 
   . לזה:הרוצה שיחממו

. יעטפו בסדיו קחו בסדיוי
יפה או בסדין של חולה אחר של 

   חולי זה:
. רפואה זו של עבד ליה רב כהא

   סדין:
. שעוה הצפה קירא דישתרופי

ווטפת מכוורת שתמלאה 
   ועודפת:

אלואי"ן: {. אלויין אהלא
   : }אלוואי, ָאָהל

   :אדום .תולעא
. עייר בן חמראבר  עילא

   אתוות:
   חולה:. הוליגלח

. אמצעית ציעתא דרישיהמ
   ראשו:

. ולישבוק ליה דמא מאפותיה
   יקיז לעייר ממצחו:
. ישפך הדם ולותביה ארישיה

  על התגלחת:
. שלא יכס מדם ולזדהר מעייה

   זה בעייו:
   . של איל:רישא דברחא
מץ או . כבוש בחודמח בכבשא

   בציר:
יר טלוא . חזטראאחר חו דבר

   בחברבורות מומר:
מאמצע . בתותא דמישרימכ

   הערוגה שהם חריפים:
  

  :זהעמוד 
. השאילי אושלן גלימיך

   הטלית:
   . ואישן בה:ואיגי בה

   . מעט:קלי
   . כרך בה וישן בה:איכריך גא

. קדחה פל פורתא פורתא
הטלית מחום שריפת החולי 

ופלה חתיכות עה שיצא עם הזי
  קות:ד



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

658

        קיא, אקיא, אקיא, אקיא, א    ––––קי, ב קי, ב קי, ב קי, ב  .24
יְכָרא, ּוִמיֲעַקר - ְלַיְרקֹוָנא" ׁשִ ֵרין ּבְ    ".ּתְ
  
ֵרי?וּ     !ִמי ׁשָ

  :ְוָהַתְנָיא
הּוא ָאסּור" ָאָדם ׁשֶ ִיין ְלֵסירּוס ּבָ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:     - (ויקרא כב, כד) 445ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשּו""תַּ
ֶכם  ֲעׂשוּ "ּבָ   , "לֹא תַּ

ְבֵרי  י ֲחִניָנאּדִ   ! "ַרּבִ
  

י  ין - ָהֵני ִמילֵּ ּוֵ ָקא ִמיּכַ    ,ֵהיָכא ּדְ
  הּוא.  ֵמַעְצמוֹ  -ָהָכא 

  
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ָסֵרס  ּיְ ֵרס ֵמֵאָליו.  -ָהרֹוֶצה ׁשֶ ְלּתֹו, ּוִמְסתָּ ְרּבָ ְרְנגֹול ִיּטֹול ּכַ   ּתַ
  

יְוָהָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְנִקיָטא ֵליּה     !ְרמּות רּוָחא הּוא ּדִ

  
א    .ָסִריסּבְ  ,ֶאלָּ

  
אְוָהָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יוֹ ָאַמר  ַרּבִ   :  ָחָנןַרּבִ

ץַהּכֹ    קיא,א ץ ַאַחר ְמַחּמֵ ְמַחּמֵ יב - ל מֹוִדים ּבִ הּוא ַחּיָ    ,ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ   , (ויקרא ו, י) 446"לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ"  ׁשֶ

ה ָחֵמץ""   . (ויקרא ב, יא) 447לֹא ֵתָעׂשֶ
ְמָסֵרס ַאַחר ְמָסֵרס  יב,  -ּבִ הּוא ַחּיָ   ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ   , (ויקרא כב, כד) 448"רּות"ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוכָ  :ׁשֶ
רּות"ִאם ַעל  יב, ַעל  -"כָּ ן - "ָנתּוק"ַחּיָ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ

א יב!  -נֹוֵתק ַאַחר ּכֹוֵרת  ְלָהִביא ,ֶאלָּ הּוא ַחּיָ   ׁשֶ
  

א ָזֵקן ,ְוֶאלָּ   .ּבְ
  

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר     :ַרּבִ
  ֵהן ֵהן ֶהֱחִזירּוִני ְלַנֲערּוִתי! 

  
א ה ,ֶאלָּ ָ ִאׁשּ    .ּבְ

  
רֹוָקאלְ וּ  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ָאֵמר: ּדְ  ַרּבִ

ֵניֶהם רּו ּוְרבוּ ... אֶמר ָלֶהם "ַוְיָבֵרְך אֹוָתם ֱאלִֹהים ַוּיֹהּוא אֹוֵמר:  ַעל ׁשְ    – (בראשית א, כח)  449"ּפְ
א ְלֵמיַמר    ?ַמאי ִאיּכָ

  
   .ְזֵקיָנהּבִ 
  

   :ִאי ַנִמי
ֲעָקָרה    .ּבַ

   
  

                                                             
 ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ  'הּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות לֹא ַתְקִריבּו לַ  445

ם 446 את ְוָכָאׁשָ ַחּטָ ים ִהוא ּכַ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָ י אָֹתּה ֵמִאׁשּ   לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתתִּ
ל ַה  447 ְקִריבּו לַ ּכָ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ה לַ  'הּמִ ֶ ּנּו ִאשּׁ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ  'הלֹא ֵתָעׂשֶ
 ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשוּ  'הּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות לֹא ַתְקִריבּו לַ  448
ה ָה ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר לָ  449 ַמִים ּוְבָכל ַחּיָ ָ ם ּוְבעֹוף ַהׁשּ ְדַגת ַהּיָ ָה ּוְרדּו ּבִ רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ ת ַעל ָהָאֶרץֶהם ֱאלִֹהים ּפְ  רֶֹמׂשֶ

  רש"י
   . לשתות כוס עיקרין:שרי ומי
   . קרי ביה לא תיעשו:תעשולא 

. ואע''ג דסירוס ומסתרס מאליו
   אסור בידים:

. דההוא לאו והא אמר רב אשי
סירוס הוא אלא רמות רוחא 
קיטא ליה לתרגול ומשיטל 
הודו הוא מתאבל ואיו משמש 
אבל בסירוס אפילו ממילא 

   אסור:
שתי רי למישהך ד .אלא בסריס

של עיקרין במי שהוא סריס כוס 
  עסקין:כבר 

. אע''פ שחלקו הכל מודים
בבכור שאחזו דם אי מקיזין או 
אין מקיזין דהוי מטיל מום 
בבעל מום ואיכא למאן דשרי 
להקיזו ולעשות בו מום מודין 
הם במחמץ מחה אחר מחמץ 
שכל עשיותיה של מחה אסרו 

   בחימוץ:
א לה חמץ תיב לא תאפדכ

ייה בכלל היתה . אפחמץ תעשה
ש אליה מה ולמה יצאת להקי

אפייה מיוחדת שהיא מעשה 
וחייבין עליה בפי עצמה כו' 
והכל מודים שאם לשה הראשון 
בחימוץ ובא השי וערכה 
בחימוץ והשלישי אפאה כולם 

   חייבין:
. שאיו ותקן לגמרי אלא כורת

   חותכן ותלויין בכיס:
   דה:. שפסק מליקןאלא בז

. בפרק מי ןיוח ר ר'והא אמ
   ן:שאחזו במסכת גיטי

. הן הן החזירוי לערותי
הרפואות האמורות שם למי 
שאיו בריא בתשמיש ואמר ר' 
יוחן לאחר שזקתי החזירוי 
אותן רפואות לערותי לתשמיש 

   אלמא זקן מוליד:
. שאיו מצווה אלא באשה

בפריה ורביה כדאמרי' ביבמות 
הארץ  תאפרו ורבו ומלאו 

יש דרכו לכבש ואין וה אוכבש
  ה לכבש:דרכה של אש
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ָנה             ִמׁשְ

ׁשִ  ׁש ּבְ יו ַהחֹוׁשֵ ֶהן ֶאת ַהחֹוֶמץ,  - יּנָ ע ּבָ   לֹא ְיַגּמַ
ַדְרּכוֹ  ל הּוא ּכְ א ,ֲאָבל ְמַטּבֵ א.  -  ְוִאם ִנְתַרּפֵ   ִנְתַרּפֵ

ָמְתָניו  ׁש ּבְ ֶמןלֹא ָיסּוְך ַיִין ָוחֹוֶמץ -ַהחֹוׁשֵ ֶ    ,, ֲאָבל ָסְך הּוא ֶאת ַהׁשּ
ֶמן ֶווֶרד.    ְולֹא ׁשֶ

ֵני ְמָלִכים  ֶמן ֶוֶרד ַעל ַמ  -ּבְ חֹול. ָסִכין ׁשֶ ן ָלסּוְך ּבַ ְרּכָ ן ּדַ ּכֵ   ּכֹוֵתיֶהן, ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ֵני ְמָלִכים ֵהם -ּכָ   .  ּבְ
   

ָמָרא             ּגְ

אהּוא ּדְ  ,ַרב ַאָחא ֲאִריָכאָרֵמי ֵליּה  ּפָ ר ּפַ הוּ לְ  ,ַרב ַאָחא ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ַנן    :ּתְ

יו " יּנָ ׁשִ ׁש ּבְ ע  -ַהחֹוׁשֵ ֶהן ֶאת ַהחֹוֶמץלֹא ְיַגּמַ   . "ּבָ
ִיםּדְ  :ְלֵמיְמָרא יּנַ ִ   .חֹוֶמץ ַמֲעֵלי ַלׁשּ
ן ָלֵעיָנִים :ְוָהְכִתיב ִים ְוֶכָעׁשָ ּנַ ִ חֶֹמץ ַלׁשּ   ! (משלי י, כו) 450""כַּ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ִקּיּוָהא  -ָהא    ִרי, ְפ ּדִ ּבְ
ָחָלא –ָהא     .ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָחָלא    ,ָהא ְוָהא ּבְ

ה, ּדְ  -ָהא  א ַמּכָ   ִאיּכָ
ה.  -ָהא  א ַמּכָ ֵליּכָ   ּדְ

  
ה" א ַמּכָ    .ָמֵסי – "ִאיּכָ
ה" א ַמּכָ י – "ֵליּכָ    .ְמַרּפֵ
  
  

                                                             
ן ֶהָעֵצל ְלׁשְֹלָחיו 450 ן ָלֵעיָנִים ּכֵ ִים ְוֶכָעׁשָ נַּ ִ חֶֹמץ ַלׁשּ  ּכַ

  רש"י
  מתי' 

. מאכלו ופתו מטבל כדרכו
   בחומץ:

. דאין לא יסוך בהן יין וחומץ
   אדם סך אותו אלא לרפואה:

. לפי שדמיו אבל לא שמן וורד
יקרין ואיו מצוי ומוכחא 

   מילתא דלרפואה עביד:
בלא . שכן דרכן לסוך בחול

   מכה:
  

  גמ' 
תבשל כל צרכו שלא  יין. יוהאק

   ים:בעביו קשה לשי
. צומת הבשר ליכא מכה מרפי

והשיים רפים רחוקין זה מזה 
דישילציי"ר: {דשיילצי''ר 

לחלוץ [מלה במלה: לחלוץ 
עליים, אבל כאן הכווה לרופף 
את החיכיים, שהיו דבקים 

 }יותר מדאי בשייים]
   מתחלצות:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ֶהן ֶאת ַהחֹוֶמץ" ע ּבָ    ."לֹא ְיַגּמַ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ַע ּובֹוֵלַע " ע ּופֹוֵלט, ֲאָבל ְמַגּמֵ   ! "לֹא ְיַגּמֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַנן ַנִמי ַמְת  י ּתְ    ,ִניִתיןּכִ

ַע ּופֹוֵלט' ַנן 'ְמַגּמֵ    .ּתְ
   

  ָאַמר:  ָרָבא
יָמא ַע ּובֹוֵלע' :ֲאִפיּלּו ּתֵ   , 'ְמַגּמֵ

אן     ,ִלְפֵני ִטיּבּול -ּכָ
אן    .ְלַאַחר ִטיּבּול -ּכָ

  
ֵרי -  ִלְפֵני ִטיּבּולִמּדְ ְוֵניָמא:  ֵרי -ְלַאַחר ִטיּבּול  ,ׁשָ    !ַנִמי ׁשָ

ְמִעיַנן ֵליּה  ׁשָ ִאית ְל ּדְ    '!הֹוִאיל'ֵליּה ָרָבא ּדְ
  
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

א ִמיֵדי  תּדִ ֵליּכָ ּבָ ֵרי – ְבׁשַ ּפּוִרים  ,ׁשָ   ָאסּור,  -ּוְביֹום ַהּכִ
ת ּדִ הֹוִאיל  ּבָ ֵרי -ְבׁשַ ֵרי!  ,ׁשָ ּפּוִרים ַנִמי ׁשָ יֹום ַהּכִ   ּבְ

  
יּה ָרָבא ֵמָהְך.    ֲהַדר ּבֵ

  
יּה  ֵמַהְך ֲהַדר ּבֵ אי ּדְ   ?ִמּמַ

יְלָמא ֵמַהִהיא ֲהַדר יּה  ּדִ    !ּבֵ
  

ֲעָתְך,    לֹא ָסְלָקא ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

יֵבי ְטִבילֹות" ל ַחּיָ ן,  -  ּכָ ַדְרּכָ   טֹוְבִלין ּכְ
ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ין ּבְ ָאב ּבֵ ָעה ּבְ ִתׁשְ ין ּבְ   .  "ּבֵ

   
  
  

  רש"י
ח כדמו. יגמע ופולט לא

   היא:ואה דלרפ
ר . לפי אכילה מותלפי טיבול

שדרכן היה לטבול בחומץ בכל 
יום והרואה אומר זהו טיבולו 
ולאחר טיבול אסור הכל יודעין 

   שכבר סעד וטבל כל צרכו:
. וימא מדלפי טיבול שרי כו'

דאין לך שאסור למקצת השבת 
ומותר למקצתו דהא שמעין 

ט במסכת ביצה לרבא בפרק י''
יל בכי הוא בילהגבי ט רמדא

אין האי גווא דקתי התם ד
מטבילין כלים בשבת ואדם 
טובל ואמרין כלים מ''ט לא 
אמר רבא מפי שראה כמתקן 
כלי אבל אדם ראה כמיקר 
ואמרי' תיח בשבת דשריא 
רחיצה ביוה''כ דאסור רחיצה 
והכל יודעין דטובל הוא ומתקן 

הא  עצמו מאי איכא למימר
ר ן עוטו מתקא איכא למיגזר

י ואמר רבא ליכא מידי צב
שבת דבשבת לישתרי דאיסור 

וביוה''כ ליתסר והואיל ובשבת 
לא הוה למיסריה ביוה''כ מי 

   לא גזור עליה:
. הכא גרסי' הדר ביה רבא מהא

דקודם טיבול ומוקי מתיתין 
במגמע ופולט כאביי וזו אמרה 

   תחלה והדר ביה:
. וסבר דר ביהדילמא מההיא ה

לטבול  אסוררים ם הכפוודבי
א ולא אמרין הואיל וההי

   איתמר ברישא:
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ָמְתָניו" ׁש ּבְ   לֹא ָיסּוְך ַיִין ָוחֹוֶמץ,  - ַהחֹוׁשֵ

ֶמן.   :ֲאָבל ָסְך הּוא ֶ   ֶאת ַהׁשּ

ֶמן ֶווֶרד. וְ    לֹא ׁשֶ
ֵני ְמָלִכים  חֹול.  -ּבְ ן ָלסּוְך ּבַ ְרּכָ ן ּדַ ּכֵ ֶמן ֶוֶרד ַעל ַמּכֹוֵתיֶהן, ׁשֶ   ָסִכין ׁשֶ

ְמעֹון י ׁשִ ָרֵאל אֹוֵמר:  ַרּבִ ל ִיׂשְ ֵני ְמָלִכים ֵהם -ּכָ   . "ּבְ
  

אָאַמר  ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ
ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה ּדְ  :ֵמיְמָראלְ  י ׁשִ ַרּבִ    .ַרב ּכְ

יאְוָהָאַמר  ר ִחּיָ יִמי ּבַ ֵמיּה  ַרב ׁשִ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ַנְזָייָתא       -ַהאי ְמסֹוְכַרָייא ּדְ

יֹוָמא ָטָבא!    קיא,ב   ָאסּור ְלַהּדּוֵקיּה ּבְ
  

ְמעֹון מֹוֶדה.  י ׁשִ ַהִהיא ֲאִפיּלּו ַרּבִ   ּבְ
  
ֵייּדְ  ְרַווְייהוּ ּדְ  ָרָבאוְ  ַאּבַ    :ָאְמִרי ּתַ

ְמעֹון ּבִ  י ׁשִ יּה ְולֹא ָימּותְפ 'מֹוֶדה ַרּבִ   . 'ִסיק ֵריׁשֵ
  

יְוָהָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
י ְיהּוָדה ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
ר ַאִמיוְ  מּוֵאלָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ   : ׁשְ

ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  
רוְ  יא ּבַ ְבֵרי ָאִבין ַרב ִחּיָ לֹא ּגַ    ,ַמְתֵני ָלּה ּבְ

י ְיהּוָדה,  ַרב ַרּבִ   ָאַמר: ֲהָלָכה ּכְ
מּוֵאלוּ  ְמעֹון!  ׁשְ י ׁשִ ַרּבִ   ָאַמר: ֲהָלָכה ּכְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
יְמָנאֲאִני ַוֲאִר  ְרּגֵ ֲחבּוָרה ּתַ ּבַ    ,י ׁשֶ

ר ָאִבין ?ּוַמּנוּ  יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ְמ  י ׁשִ ַרּבִ   עֹון, ֲהָלָכה ּכְ
ְעֵמיּה.    ְוָלאו ִמּטַ

  
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ ְעֵמיּה  ,ַמאי "ֲהָלָכה ּכְ   ? "ְוָלאו ִמּטַ

  
ֵרי,  :ִאיֵליָמא ׁשָ ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

ְעֵמיּה  ְמעֹון ָסַבר  ִאיּלּו ּדְ  -ְוָלאו ִמּטַ י ׁשִ    ,ָמֵסי :ַרּבִ
  לֹא ָמֵסי.  :ְוַרב ָסַבר

  
   ?!לֹא ָמֵסי :ְוָסַבר ַרב

ָקָתֵניְוָהא ִמ     :ּדְ
ֵני ְמָלִכים  ֶמן ֶווֶרד" -"ּבְ י ַמּכֹוֵתיֶהן ׁשֶ ּבֵ ָמֵסי - ָסִכין ַעל ּגַ ָלל ּדְ    !ִמּכְ

  
א ְמעֹון" :ֶאלָּ י ׁשִ ַרּבִ ֵריּדְ  - "ֲהָלָכה ּכְ   , ׁשָ

ְעֵמיּה " ִכיַח ּדְ    - "ְוָלאו ִמּטַ ָלא ׁשְ ב ּדְ ְמעֹון ָסַבר: ַאף ַעל ּגַ י ׁשִ ֵרי -ִאיּלּו ַרּבִ    ,ׁשָ
ִכיַח   ְוַרב ָסַבר:    ִאין,  - ִאי ׁשְ

ִכיַח     ,לֹא –ְוִאי לֹא ׁשְ
אּדְ ּוְבַאְתָרא  ָחא ְדַווְרּדָ ִכיַח ִמׁשְ    .ַרב ׁשְ

        הדרן עלך שמונה שרציםהדרן עלך שמונה שרציםהדרן עלך שמונה שרציםהדרן עלך שמונה שרצים

  רש"י
. בקולי (''א למימרא דרב

בכולי) שבת סבירא ליה כר' 
   שמעון והא אמר כו':

. בגד כורכין האי מסוכרייא
בברזא חבית של חרס מפי 

  שאין הקב שוה:
. בקב משום אסור להדוקיה

מכוין  סחיטה ואע''ג דלא קא
 ר''ש'ל כלא ס' אלסחוט אלמ

   בדבר שאין מתכוין:
. בדבר שאין יהודה הלכה כר'

   מתכוין דאסור:
. מתי לה לפלוגתא בלי גברי

דרב ושמואל בלא אמוראים 
האומרים משמם אלא הם 

   עצמם חלקו בה:
. דלא תיקשי דרב תרגימא

   אדרב:
   . דשרי בשמן וורד:הלכה כר''ש

הטעם . דאין אבל לא מטעמיה
   כדבריו:

. ואפ''ה ימסר ש סבלו ר''ידא
לזה ואסור שרי דאין לך דמותר 

   לזה:
. אפי' לת''ק דאי מכלל דמסי

   לאו דמסי למאי איצטריך ליה:
. שמן וורד אע''ג דלא שכיח

במקומו של זה הסך ממו ודמיו 
יקרים והכל יודעין שאיו סכו 
אלא לרפואה שרי דכל ישראל 

ה אוסר בי מלכים הם ור' יהוד
'י כר' מי תא ורבלדמוכחא מי

ס''ל אלא במקומו הוא דשרי 
דשכיח דסכין שמן וורד ולא 

  מוכחא מילתא:


