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  שבת מסכת
  "ְוֵאּלּו ְקָׁשִרים" - ו"טפרק 

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

  שנוסף ללימודיהם ועיסוקיהם באים כל לילה ללמוד את הדף היומי

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

  

  צא לאור על ידי עמותת "וכל בנייך לימודי ה'"וי
  

  תש"פ א' תמוז

 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.
 ,ובייחוד לרב נתנאל אריאל שהגיה, העיר והאיר הארות רבות בכשרון רב

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©  

  שמורותכויות כל הז
   , עיצוב ועימוד, פסקאות ,גיותהחלוקה לסו הניקוד, הפיסוק על

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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    """"ְקָׁשִריםְקָׁשִריםְקָׁשִריםְקָׁשִרים    ְוֵאּלּוְוֵאּלּוְוֵאּלּוְוֵאּלּו""""    ––––    ט"וט"וט"וט"ופרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קיא, בקיא, בקיא, בקיא, ב .1

ָנה          ִמׁשְ

יִבין ֲעֵליֶהן ַחּיָ ִרים ׁשֶ    :ְוֵאּלּו ְקׁשָ

ִלין ּמָ ר ַהּגַ    ,ֶקׁשֶ
ִנין,  ּפָ ר ַהסַּ   ְוֶקׁשֶ

הוּ  ם ׁשֶ ָרן. ּוְכׁשֵ יב ַעל ֶהיתֵּ ְך הּוא ַחּיָ ּוָרן, ּכָ יב ַעל ִקיׁשּ   א ַחּיָ
י ֵמִאיר   :אֹוֵמר ַרּבִ

ָדיו  ַאַחת ִמּיָ ירֹו ּבְ הּוא ָיכֹול ְלַהתִּ ר ׁשֶ ל ֶקׁשֶ יִבין ָעָליו -ּכָ    .ֵאין ַחּיָ
   

ָמָרא             ּגְ

ִלין"ַמאי  ּמָ ר ַהּגַ ִנין"וְ  "ֶקׁשֶ ּפָ ר ַהסַּ   ? "ֶקׁשֶ
ְזָמָמא, ִקְטָרא ּדְ   :ִאיֵליָמא   ָקְטִרי ּבִ

ִאיְסְטִריָדא ָקְטִרי ּבְ יָמא - ְוִקְטָרא ּדְ ל ַקּיָ ֵאינֹו ׁשֶ ר ׁשֶ   הּוא!  ַהאי ֶקׁשֶ
  

א ְזָמָמא ּגּוֵפיּה   ִקיְטָרא :ֶאלָּ    ,ּדִ
   .ִאיְסְטִריָדא ּגּוָפּה ּוְד 

  
  
  
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. המוין באבות ואלו קשרים
מלאכות דקתי הקושר והמתיר 
קשר של קיימא שאיו מתירו 

דקושרי חוטי לעולם דומיא 
   יריעות הפסקות:

. קשר הגמלין וקשר הספין
   מפרש להו: בגמרא

. כדילפי' ןעל היתר א חייבוכך ה
ף עד:) מציידי בכלל גדול (לעיל ד

החלזון שצרכין לפרקים 
להתיר קשרי רשתות הקיימות 

   כדי לקצרן או להרחיבן:
   . דלא הדקיה:שיכול להתירו

. ואפי' עשאו אין חייבין עליו
   א:לקיימ

  
  גמ' 

. מקבין לאקה בחוטמ' זממא
רצועה  וותין בה טבעת של

מדת שם תה ועוווקושרין א
עולם וכשרוצה לקושרה ל

שר רצועה ארוכה לבהמה קו
באותה טבעת וקושרין בה 

   ופעמים שמתירה:
. זהו קשר קטרא דקטרי בזממא

   הרצועות שקושרין בטבעת:
. גם הוא כמין טבעת איסטרידא

ן רצועה שעושין מן עקל או מ
בקב שבראש הספיה ואותו 

ה קשר מתקיים וכשרוצ
ותה ועה באצלהעמידו קושר ר

ומעמידה בה וכשרוצה  טבעת
   יר הרצועה ווטלה:להתיר מת

. קטרא דקטרי באסטרידא
   קשר רצועה הארוכה:
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        קיא, בקיא, בקיא, בקיא, ב .2
י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ר ל ֶקׁשֶ ַא  ּכָ ירֹו ּבְ הּוא ָיכֹול ְלַהתִּ ָדיו ׁשֶ יִבין ָעָליו -ַחת ִמּיָ   . "ֵאין ַחּיָ
  

ֵעי    : ָמר ַאָחאּדְ ַרב ַאַחְדבֹוי ֲאחּוי ּבָ
י ֵמִאיר  'ֲעִניָבה'    ?ַמהוּ  -ְלַרּבִ

  
י ֵמִאיר ּדְ ַטְעֵמיּה  ּום  -ַרּבִ ירֹו, ּדְ ִמׁשּ ָדיו הּוא, ְוָהא ַנִמי ָיכֹול ְלַהּתִ ַאַחת ִמּיָ ירֹו ּבְ   ָיכֹול ְלַהּתִ
יְלָמ     :אאֹו ּדִ

י ֵמִאיר ּדְ ַטְעָמא  ּום    -ַרּבִ    ,לֹא ִמיֲהַדקּדְ ִמׁשּ
  ִמיֲהַדק.  - ְוָהא 

  
יקוּ     .ּתֵ

   

  רש"י
. ומהדקה שפיר לר''מ עיבה
   מהו:
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        קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א    ––––קיא, ב קיא, ב קיא, ב קיא, ב  .3
ָנה             ִמׁשְ

יִבין ֲעֵליֶהן ֵאין ַחּיָ ִרין ׁשֶ ִלין, כְּ    :ֵיׁש ְלָך ְקׁשָ ּמָ ר ַהּגַ   ֶקׁשֶ
ִנין ּפָ ר ַהסַּ    .ּוְכֶקׁשֶ

  

ה ָ ֶרת ִאׁשּ ח ֲחלּוָקּה   :קֹוׁשֶ    ,ִמְפתַּ
  ְוחּוֵטי ְסָבָכה, 

ַסְקָיא,  ל ּפְ   ְוׁשֶ
ל    ,ּוְרצּועות ִמְנָעל ְוַסְנּדָ

ֶמן,    ְונֹודֹות ַיִין ָוׁשֶ
ר.  ׂשָ ל ּבָ   ּוְקֵדיָרה ׁשֶ

  

ן ַיֲעקֹ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  בַרּבִ
ּלֹ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵהָמה ּבִ ִרין ִלְפֵני ַהּבְ ֵצאקֹוׁשְ   .  א תֵּ

   

ָמָרא             ּגְ

   :ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ 
ִנין" :ָאַמְרּתָ  ּפָ ר ַהסַּ ִלין ּוְכֶקׁשֶ ּמָ ר ַהּגַ ֶקׁשֶ יִבין ֲעֵליֶהן ּכְ ֵאין ַחּיָ ִרין ׁשֶ    -  "ֵיׁש ְקׁשָ
א -ִחּיּוָבא  ֵליּכָ    ,הּוא ּדְ

א –ִאיּסּוָרא  ָהא    ,ִאיּכָ
ֵני:  ח ֲחלּוָקּה "ַוֲהַדר ּתָ ה ִמְפתַּ ָ ֶרת ִאׁשּ ה!  - "קֹוׁשֶ ִחילָּ   ֲאִפיּלּו ְלַכתְּ

  
   :ִכי ָקָאַמרָה 

יִבין ֲעֵליֶהן ֵאין ַחּיָ ִרין ׁשֶ ר ַהגַּ  :ֵיׁש ְקׁשָ ֶקׁשֶ ִניןּכְ ּפָ ר ַהּסַ ִלין ּוְכֶקׁשֶ    ,ּמָ
  ?ּוַמאי ִניהוּ 

ְזָמָמא   קיב,א ָקְטִרי ּבִ ִאיְסְטִריָדא ,ִקיְטָרא ּדְ ָקְטִרי ּבְ    .ְוִקיְטָרא ּדְ
א - ִחּיּוָבא ֵליּכָ    ,הּוא ּדְ

   .אִאיּכָ  -ָהא ִאיּסּוָרא 
ה,  ִחילָּ ִרין ְלַכּתְ ּמּוּתָ   ְוֵיׁש ׁשֶ

   ?ּוַמאי ִניהוּ 
ֵחי ֲחלּוָקּה.   ֶרת ִמְפּתְ   קֹוׁשֶ

   
  

  רש"י
  מתי' 

יש לך קשרין שאין חייבין 
. חטאת כמו שחייבין על עליהן
הגמלין אלא פטור אבל קשר 

   פרש הי יהו:אסור ובגמרא מ
שיש . כמו קהתח חלופמ

לגלחים כעין לשוות לכאן 
ולכאן וקושרים של ימין בכתף 
שמאל ושל שמאל בכתף ימין 
דכיון דכל יומא שרו ליה לא 
דמי מידי לקשר של קיימא 

   ומותר לכתחילה:
קויפ"א: {. קוייפ''א סבכה

   : }שביס עשוי רשת
. אזור רחב וחוטין ושל פסקיא

לקושרו בהן  תלויין בראשו
יד"ץ: פ{ור''ס ן פידיוקור

בגד על סרטים, כתפיות (להדק 
   : }הגוף)

. של עור שכופפין וודות יין
   פיהם וקושרין:

. פעמים וקדרה של בשר
   שקושרין בגד לפיה:

. חבל קושרין בפי הבהמה
   ברוחב הפתח:

  
  גמ'

. רצועה קיטרא דקיטרי בזממא
ארוכה שמכיסין בטבעת אסור 

 ה לקושרה שם מפילכתחיל
ם שבוע או שמיח ש שפעמים

ר ראש שבועיים וקושר ומתי
ביתד או בעמוד האחד שתון 

  שאסור בו האקה והגמל:
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        קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .4
ח ֲחלּוָקּה "   . "ִמְפתַּ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

י ,לֹא ְצִריָכא ֵ ׁשּ ֵרי ּדַ ִאית ֵליּה ּתְ    .ּדְ
ֵתיָמא ּטּוֵלי ִמְבִטיל :ַמהּו ּדְ ְייהּו ּבַ    ,ֲחָדא ִמיּנַ

   .ַמע ָלןָקא ַמׁשְ 
   

  
  . "ְוחּוֵטי ְסָבָכה"
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ְרִויָחא ָלּה.  ,לֹא ְצִריָכא   ּדִ
ֵתיָמא ְלָפא ָלּה  :ַמהּו ּדְ ַלף ׁשָ    ,ִמיׁשְ

ַמע ָלן ָעָרּה ּדְ  :ָקא ַמׁשְ ה ָחָסה ַעל ׂשְ ָ ְרָיא ָלּה  ,ִאׁשּ ָרא ׁשָ    .ּוִמיׁשְ
  
  
ל"   . "ּוְרצּועות ִמְנָעל ְוַסְנּדָ
  

   :ִאיְתַמר
לִהתִּ "   , "יר ְרצּועות ִמְנָעל ְוַסְנּדָ

ֵני ֲחָדא את" :ּתָ יב ַחטָּ    ,"ַחּיָ
טּור ֲאָבל ָאסּור" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ    ,"ּפָ
ה" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ  ִחיּלָ ר ְלַכתְּ   . "מּותָּ

  
ָיא ִמְנָעל    !ִמְנָעלַא ַקׁשְ
ל  ָיא ַסְנּדָ לַא ַקׁשְ   !ַסְנּדָ

  
ָיא - ִמְנָעל ַא ִמְנָעל     :לֹא ַקׁשְ

ָקָתֵני ָהא את" :ּדְ יב ַחטָּ ֵפי.  - "ַחּיָ ּכָ ְדאּוׁשְ   ּבִ
טּור ֲאָבל ָאסּור" ַנן – "ּפָ ְדַרּבָ    .ּבִ
ה" ִחּלָ ר ְלַכתְּ    .ְבֵני ְמחֹוָזאִד ּבְ  - "מּותָּ
  

ל  ל ַא ַסְנּדָ ָיא -ַסְנּדָ    :לֹא ַקׁשְ
ָקָתֵני את" :ָהא ּדְ יב ַחטָּ ֵפי - "ַחּיָ ּכָ ָקְטִרי אּוׁשְ יֵעי ּדְ ְדַטּיָ    .ּבִ

טּור ֲאָבל ָאסּור" ָקְטִרי ִאיְנהוּ  - "ּפָ ְדחּוְמָרָתא ּדְ    .ּבִ
ה" ִחיּלָ ר ְלַכתְּ ֵרי - "מּותָּ י ּתְ יּה ּבֵ ָנְפִקי ּבֵ ל ּדְ ַסְנּדָ    .ּבְ
  

ְד    ַרב ְיהּוָדה. ּכִ
א ֲחִסיָדאּדְ  ַרב ְיהּוָדה ֲאחּוהַּ ּדְ  ֵלי,  ַרב ַסּלָ ַסְנּדָ   ֲהָוה ֵליּה ַההּוא זּוָגא ּדְ

יּה ְינּוֵקיּה. ִזְמִנין ּדְ  יּה ִאיהּו, ִזיְמִנין ָנֵפיק ּבֵ   ָנֵפיק ּבֵ
יּה  ֵייּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ְוָנא  :, ָאַמר ֵליּה ַאּבַ ַהאי ּגַ    ?ַמאי - ּכְ

את.  יב ַחּטָ   ָאַמר ֵליּה: ַחּיָ
א  ּתָ טּור ֲאָבל ָאסּור"ָאַמר ֵליּה: ָהׁשְ את" ָקָאְמַרּתְ לִ  "ּפָ יב ַחּטָ ָיא ִלי, "ַחּיָ   י?! ָקא ַקׁשְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ּום  יּה ְינּוָקא ,ְבחֹול ַנִמיּדִ ָאַמר ֵליּה: ִמׁשּ יּה ֲאָנא, ִזיְמִנין ָנֵפיק ּבֵ    .ִזיְמִנין ָנֵפיְקָנא ּבֵ
ה.   -  ָאַמר ֵליּה: ִאי ָהִכי ִחילָּ ר ְלַכּתְ   מּוּתָ

   
  

  רש"י
. שתי פתחים הייו תרתי דשי

אותן לשוות והוויין זו למעלה 
וזו למטה זו לימין וזו לשמאל 
ואם איה מתרת אלא האחד 
יכולה לפושטה וללובשה 

   בדוחק:
יהו יהו דתימא חדא מימ

. ותיהוי קשר ל להולי מבטיבט
יון דלא ידעי הי של קיימא וכ

ווייהו ליתסרו קא מיייהו תר
   משמע לן:

. דהא כל יומי שריא פשיטא
   לה:

. לא דחקתו בראשה דרויחא
אלא קושרתו בריוח שיכולה 
לחולצה מראשה כשהיא 

   קשורה:
. מהו דתימא מישלף שלפא לה

ה קשר של מראשה הכי והוה ל
   קיימא:
שמא תוציא  .על שערהחייסה 

ודפסקיא  בדוחק ותיתק שערה
מהו  מי איכא לשויי כה''ג

דתימא מחתא ליה דרך רגלה 
ויוצאה קמ''ל דלא עבדה הכי 

   משום ציעותא:
. בקשר שהאושכף בדאושכפי

עושה כשתוחב הרצועה במעל 
קושר קשר מתוכו שלא תוכל 

   לצאת והוא קיים לעולם:
יב ב. כשקושרים סרבןבד

ושרין בדוחק ים אין קרגל
הוא קשור שפעמים שחולצו כש

קשר  וועלו כשהוא קשור ומיהו
של קיימא לא הוי שבשעת 
הטיט מתירין אותו וקושרין 
אותו בדוחק שלא ידבק בטיט 

   וישמט מרגליו:
. שהם רחבי לבב בדבי מחוזא

ומקפידים על לבושיהן ועליהן 
ין אותו להיות מכווין וקושר

   ת:ירו ערבייך להתרבדוחק וצ
. בדטייעי דקטרי אושכפי

דלים של ישמעאלים בס
קושרים  סוחרים שהאושכפים

   בהן הרצועות בקשר קבוע:
. אלו בדחומרתא דקטרי איהו

סדלים של שאר אשים שאין 
רצועות קבועות בהן ע''י אומן 
אלא הם עצמן קושרין אותם 
בחומרתא בעלמא וקושרין 

 ן ופעמים שמתקייםומתירי
   חדש: שבת או

. וצריך כל אחד פקי בי תריד
חד לקשור לפי רגלו הלכך וא

   ומתירו: בכל יום קושרו
. שאי מתירו עכשיו וועל כה''ג

   בי ושבת היתה:
השתא פטור אבל אסור הוה 

   . אמאי אסור:קשיא לי
   . קשיא לך:מ''ט

. אי א''ל משום דבחול מי
התיוק  מתירו בכל יום וקושרו

   :לפי רגלו
. לכתחילהכי מותר אי ה

ל למעבד ומעיקרא סבר דלא רגי
הכי וקטרא דאושכפי הוה 

  קבוע: שרגיל להיות
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        בבבב- - - - קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .5
י ִיְרְמָיה ְתֵריּה  ַרּבִ הוּ ּדְ ֲהָוה ָקָאֵזיל ּבַ י ַאּבָ ַכְרְמִלית.  ַרּבִ   ּבְ

ֵליּה.  ַסְנּדָ   ִאיְפִסיק ְרצּוָעה ּדְ
   ?ַמאי ֶניֲעַבד ָלּה  :ָאַמר ֵליּה 

קֹול גֶּ  ֵויּה. ָאַמר ֵליּה: ׁשְ ֵהָמה, ּוְכרֹוְך ִעילָּ ֲחִזי ְלַמֲאַכל ּבְ   ִמי ַלח ּדַ
  
  

ֵיי יּה  ַאּבַ   , ַרב יֹוֵסףּדְ ֲהָוה ָקֵאי ַקּמֵ
  ִאיְפִסיק ֵליּה ְרצּוָעה. 

  ּה: ַמאי ִאיֲעִביד ֵליּה? ָאַמר ֵלי
ַבֵקיּה     .ָאַמר ֵליּה: ׁשְ

  
ָנא ִמ  י ִיְרְמָיה? ְד ַמאי ׁשְ   ַרּבִ
  

  ָלא ִמיְנַטר,  -ָהָתם 
   .ִמיְנַטר –ָהָכא 

  
ֵעיָנא  ִאי ּבָ מַֹהִפיְכָנא ֵליּה ִמיָּ  -ְוָהא ָמָנא הּוא, ּדְ   אל! ִמין ִלׂשְ

  
ָק ָאַמר ֵליּה: ִמ  י יֹוָחָנן ַא ּדְ א ְמָתֵרץ ַרּבִ יּבָ י ְיהּוָדה, ּדְ לִּ   ַרּבִ

ּה  ַמע ִמיּנָ י ְיהּוָדה :ׁשְ ַרּבִ   .ֲהָלָכה ּכְ
  

  ַמאי ִהיא? 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ל" ִנְפְסקוּ   :ַסְנּדָ י ָאְזָניו,   ׁשֶ תֵּ   ׁשְ

ֵרִסּיֹוָתיו י תְּ תֵּ    ,אֹו ׁשְ
ּלֹו  ף ׁשֶ ל ַהּכַ ל ּכָ יטַּ ּנִ    .ָטהֹור –אֹו ׁשֶ

   ,ַאַחת ֵמָאְזָניו
  ֵרִסּיֹוָתיו, אֹו ַאַחת ִמתְּ 

ּלֹו  ף ׁשֶ ל רֹוב ַהּכַ יטַּ ּנִ   ָטֵמא.  - אֹו ׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִניִמית    ָטֵמא,  -ִנְפְסָקה ּפְ

  . "ָטהֹור –ַהִחיצֹוָנה 
אְוָאַמר  ר ָחָנהְוִאיֵתיָמא  עּוּלָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ַמֲחלֹוֶקת ְלִעְנַין טּוְמָאה    ,ּכְ
ךְ  ת ּכָ ּבָ   .ַמֲחלֹוֶקת ְלִעְנַין ׁשַ

  ֲאָבל לֹא ְלִעְנַין ֲחִליָצה. 
  

י יֹוָחָנן ּה: ַרּבִ ַמאן?  - ְוָהֵויַנן ּבָ א ּדְ יּבָ   ַאלִּ
ַנן: ִמ  ַרּבָ א ּדְ יּבָ    ,ָמָנא ָהֵויְלִעְנַין טּוְמָאה ּדִ ִאיֵליָמא ַאלִּ

ת  ּבָ    ,ַנִמי ָמָנא ָהֵוי -ְלִעְנַין ׁשַ
ָלא - ֲאָבל לֹא ַלֲחִליָצה   ו ָמָנא הּוא, ּדְ

   :ְוָהְתַנן
מֹ " ל ׂשְ ָיִמין ָחְלָצה ׁשֶ ָרה -אל ּבְ ׁשֵ   ! (יבמות קא.) "ֲחִליָצָתּה ּכְ

א  יּבָ א ַאלִּ י ְיהּוָדהּדְ ְוֶאלָּ   ָלאו ָמָנא הּוא,  - ְלִעְנַין טּוְמָאה ּדִ ִמ  :ַרּבִ
ת  ּבָ   ַנִמי ָלאו ָמָנא הּוא,  -ְלִעְנַין ׁשַ

  ,אָמָנא הוּ ּדְ  -ֲאָבל לֹא ַלֲחִליָצה 
ָאְמִריַנן מֹ " :ֵאיַמר ּדְ ל ׂשְ ָיִמין ָחְלָצה ׁשֶ ָרה - אל ּבְ ׁשֵ ֵתיּה ָמָנא הּוא,  - "ֲחִליָצָתּה ּכְ ְלִמילְּ   ֵהיָכא ּדִ

ֵתיּה ָלאו ָמָנא הּוא,  -ָהָכא    ְלִמילְּ
י ְיהּוָדה:  ָהא ָאַמר ַרּבִ   ,"ִנְפְסָקה ַהִחיצֹוָנה ָטהֹור"ּדְ

  ָלאו ָמָנא הּוא!  :ַאְלָמא

  רש"י
. ופל הסדל איפסיק רצועה דסדליה

מרגלו שע''י הרצועה הוא עומד 
שהסדל פתוח מעל גביו וצדדיו של עץ 
או של עור שלוק וקשה והרצועות 

   מעמידות אותו:קשרות על גב הרגל ו
. למאכל בהמה לח דחזי ול גמיקש

   דראוי לטלטול:
. במקום הרצועה וועלו עד וכרוך

   שתכס:
   . בחצר:קמיה דרב יוסף אביי הוה קאי

. במקום שפל מרגלך ולא שבקיה
   תטלו בידך להציעו:

. דשרא ליה ר' אבהו ומ''ש מדר' ירמיה
   לועלו ע''י גמי:

לא הוה  . בכרמלית כגון בקעההתם
   מיטר:

מאי אסור לטלטלו . ואהוא הא מאו
   רת מעל עליו:והא עדיין תו

. דאי בעיא הפיכא מימין לשמאל
שהסדל יש לו שתי תרסיות והן של 
עור מקום קביעות הרצועות אחת 
מבחוץ ואחת מבפים לבין שי רגלים 
כעין שיש למעלים שלו וכשפסק 
הפימי ראוי הוא לתקו ואע''ג 

יהו לצד הוא מ יתיקוו יכר וגאש
ה פים לא מיתחזי וכשפסקה חיצו

איו הגון שוב לתקו והך דאביי 
ק משום הכי אסריה רב חיצוה איפסי

יוסף אפילו לטלטלו וא''ל אביי והא 
אכתי מא הוא דהפיכא ליה לרגל 

  האחרת ומצאת החיצוה פימית:
. למילתיה א''ל מדקא מתרץ רבי יוחן

   לקמן ומפרש לה:דר''י 
. דאמר משפסקה כה כר''י''מ הלש

   א הוא:החיצוה לאו מ
. שכלפי גב הרגל שאוחזו בהן אזיו

   ו:כשועל
   . מקום קביעות הרצועות:תרסיותיו

שתחת  }סוליה{. שול''א בלע''ז הכף
   פרסות הרגל:

. דתו לא מתקי ליה וא'' מתקי טהור
ליה חדוש הוא והשתא מיהא בטיל 

   ליה:
 יו דאכתיאה מעלמ. לא פרחה טוטמא

פסקה החיצו א הוא ואפילוה דאי מ
בעי מפיך ליה מימין לשמאל ומצאת 

פימית: ואמר עולא חיצוה עשית 
   גרסי':

. מהי תאי א''ר יוחן אליבא דמאן
דמאי דסבירא ליה לעין טומאה ס''ל 
לעין טלטול שבת אבל לעין חליצה 

   מודה לבר פלוגתיה:
י יוחן דכן רבי . אשמעיימא לרבןאיל

מא  היכי דלעין טומאה משוי ליה
לעין שבת מי מא הוא אבל לחליצה 

ו כשר לחליצה והא לאו מא הוא ואי
אן תן חלצה בסדל של שמאל בימין 
שהחליצה ברגל ימיי ואם על בו סדל 
שמאל וחלצה כשר ואי פסקה חיצוה 

כשר דסדל של שמאל אמאי לא הוה 
משום  סדל הואבעלמא ולחלוץ הואיל 

   הפוכי:דחזי להפוכי ה'' חזי ל
. אמרה ר' יוחן אלא אליבא דר''י
ן דבחליצה מודה למילתיה ולאשמעי

ר''י דמא הוא כגון שפסקה חיצוה 
של שמאל הופכו לימין וחולץ וכדתן 

   של שמאל בימין חליצתה כשירה:
. היכא אימר דאמרין חליצה כשירה

   :ולא פסקו תרסיותיד
   רגל העשוי לו מא הוא:. בילתיהדלמ

. דהא ר''י מילתיה לאו מא הואהכא ל
י לעין טומאה ושבת לאו מא משו

   ליה:
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א  ,םְלעֹולָ  יּבָ י ְיהּוָדהּדְ ַאלִּ    ,ַרּבִ

  ְוֵכן ַלֲחִליָצה.  :ֵאיָמא
ַמע ָלן    :ְוָהא ָקַמׁשְ

ִכי ָאְמִריַנן מֹ " :ּדְ ל ׂשְ ל ָיִמין ָחְלָצה ׁשֶ ׁשֶ ָרה -אל ּבְ ׁשֵ     -" ֲחִליָצָתּה ּכְ
ֵתיּה ָמָנא הּוא, ^ֵהיָכא   קיב,ב ְלִמילְּ   ּדִ

ֵתיּה ָלאו ָמָנא הּוא - ֲאָבל ָהָכא   .  ְלִמילְּ
   

  
י יֹוָחָנן ָהִכי?    !ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר    : ַרּבִ
ָנה,  ְסַתם ִמׁשְ   ֲהָלָכה ּכִ

   :ּוְתַנן
ָנּה " ְפְסָקה ַאַחת ֵמָאְזָניו ְוִתיּקְ ּנִ ל ׁשֶ   ָטֵמא ִמְדָרס,  - ַסְנּדָ

ָנּה  ה ְוִתיּקְ ִנּיָ א ִמְדָרס -ִנְפְסָקה ׁשְ ַטּמֵ ע ִמְדָרס ֲאָבל ָטֵמא, ָטהֹור ִמּלְ   . ד) (כלים כו, "ַמּגַ
ָנא ִחיצֹוָנה!  ,ַמאי ָלאו ִניִמית ְולֹא ׁשְ ָנא ּפְ   לֹא ׁשְ

  
ְוָקא.  ִניִמית ּדַ   לֹא, ּפְ

  
   !?ָטהֹור ?ֲאָבל ִחיצֹוָנה ַמאי

ָתֵני:    ִאי ָהִכי, ַאּדְ
ָנּה " ה ְוִתיּקְ ִנּיָ ְדָרס - ִנְפְסָקה ׁשְ ע ִמְדָרס ,ָטהֹור ִמן ַהּמִ   , "ֲאָבל ָטֵמא ַמּגַ

ִדיָדּה:    ִניְפלֹוג ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ְפְסָקה  :ּבַ ּנִ ִניִמית, ׁשֶ   ּפְ

  ָטהֹור!  -ֲאָבל ִחיצֹוָנה 
  

ן יֹוֵסףָאַמר    : ַרב ִיְצָחק ּבֶ
ֵרִסּיֹוִתים ע ּתְ ע ָאְזַנִים ְוַאְרּבַ ׁש לֹו ַאְרּבַ ּיֵ ל ׁשֶ ַסְנּדָ ָנֵתנּו ּבְ ֵהא ִמׁשְ    ,ּתְ

ּבֹור ּדְ  לֹא ִלׁשְ י יֹוָחָנן.  ׁשֶ ל ַרּבִ   ָבָריו ׁשֶ
  
  

י ֲאָתא  אָאַמר  ָרִביןּכִ ר ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

  
י יֹוָחָנןּוִמי ָאַמר     ?!ָהִכי ַרּבִ

י יֹוָחָנן ַא ּדִ ְוָהא ִמ  א ְמָתֵרץ ַרּבִ יּבָ י ְיהּוָדה, ּדְ לִּ   ַרּבִ
ּה  ַמע ִמיּנָ י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה!  :ׁשְ ַרּבִ   ּכְ

  
א  יּבָ י יֹוָחָנן.  ּדְ ֲאמֹוָרֵאי ִניְנהּו ְוַאלִּ   ַרּבִ

   
  

  רש"י
. כדמפרש אימא וכן לחליצה

ואזיל ואשמעין דכי אמרין 
חלצה כו' ואליבא דרבן לא 

לאוקמיה לדרבי יוחן  מצין
ולמימר וכן לחליצה ולאשמעין 

תא אא הוא דא''כ מאי דמ
יוחן כיון מעי' ר' לאש

בהדיא תן דלמילתיה מא הוא 
ום דאפכי לא לה מתיתין ומש

מיפסל דתן חלצה בשל שמאל 
בימין חליצתה כשרה והייו 
דאמר לעיל דמתרץ רבי יוחן 

  אליביה דר' יהודה:
. דהלכה ומי אמר ר' יוחן הכי

   כר' יהודה:
ב . אם היה של זטמא מדרס

א טהר לוהיה טמא מדרס 
כשפסקה ועודו אב מטומאתו 
   הטומאה:

. אפילו חיצוה ומשום אי לאומ
לאפוכי ולתקה וה''ה דחזי 

אע''ג דלא תיקה דע''כ אי 
כשפסקה פרחה לה טומאתה 
תו לא הדרה אלא להכי קט 
תקה משום סיפא לאשמעין 
רבותא דאע''ג דתיקה 
לראשוה כי הדר פסקה שיה 

   ר מן המדרס:טהו
אע''פ . ה שיהי פסקאדת

יוון שתקה טהור מן המדרס דכ
   שפסקו שתיהן בטיל ליה:

. והוי מא מגע מדרסאבל ט
ראשון לטומאה דעדיין כלי הוא 
דחזי למילתיה דהא מיתקה 
ראשוה ואף למדרס הוא ראוי 
אי הוה עיל ליה זב מכאן 
ולהבא מיהו מטומאת מדרס 

ו' קמייתא דהויא עליה טה
דשות פים ח כדאמרין לקמן

לכאן וכל תורת מעל  באו
יה בשעת קבלת שהיתה על

וכיון טומאה ראשוה הלכה לה 
דכלי הוא הוי ראשון שהרי גע 
בעצמו כשהיה אב הטומא' וכל 
זמן שהוא כלי וראוי לקבל 
טומאה לא טהר מטומאת 

   המגע:
. למה לי למיקט ליפלוג כו'

 פסקה שיה דפסקו שתיהן הא
יא צוה היע''כ הא שיה הח

היא לחודה הוה ליה  ומשום
   ור מן המדרס:למיתי טה

   . הך דמדרס:תהא משתו
. והך ד' אזים ד' תרסיותים

דפסק' שיה דקתי תרווייהו 
בחיצוות קאמר וסתמא כרבי 
יהודה דכיון דפסקו חיצוות 

   טהור:
שלא לשבר דבריו של רבי 

   ה:. דאמר הלכה כרבי יהודיוחן
 ר בר חהרבה ב .אמוראי יהו

אמרה לההיא דלעיל והא רבין 
  מרה:א
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        קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .6
ַנן ָהָתם:    ּתְ

ֲעֵלי ּבָ " ֵלי ּבַ ל ּכְ יםּכָ ִרּמֹוִנים - תִּ יעּוָרן ּכְ   . א) (כלים יז, "ׁשִ
  

ֵעי  הּבָ   : 451ִחְזִקּיָ
מֹוִציא ַזִית ּוְסָתמֹו,  ב ּכְ   ִניּקַ

מֹוִציא ַזִית ּוְסָתמֹו,  ב ּכְ   ְוָחַזר ְוִניּקַ
ִלימֹו  ִהׁשְ    ?ַמהוּ  - מֹוִציא ִריּמֹוןלְ ַעד ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ִניָת ָלנוּ  י, ׁשָ    :ַרּבִ
ָנּה ָטֵמא ִמְדָרס." ְפְסָקה ַאַחת ֵמָאְזָניו ְוִתיּקְ ּנִ ל ׁשֶ    ַסְנּדָ

ע ִמְדָרס ְדָרס, ֲאָבל ָטֵמא ַמּגַ ָנּה ָטהֹור ִמן ַהּמִ ה ְוִתיּקְ ִנּיָ   . "ִנְפְסָקה ׁשְ
ָנא ִראׁשֹוָנה ה ,ְוָאְמִריַנן ָלְך: ַמאי ׁשְ ִנּיָ ָהא ַקְייָמא ׁשְ   ,ּדְ

ה ַנִמי  ִנּיָ ָנּה ִראׁשֹוָנה! ָהא ׁשְ   ְמַתּקְ
אּו ְלכָ  :ְוָאַמְרּתָ ָלן ֲעֵליּה  ִנים ֲחָדׁשֹות ּבָ   אן. ּפָ

אּו ְלָכאן.  -ָהָכא ַנִמי  ִנים ֲחָדׁשֹות ּבָ   ּפָ
  

ר ֱאיָנׁש  ין ּבַ    !ָקֵרי ֲעֵליּה: ֵלית ּדֵ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ין  גֹון ּדֵ ר ֱאיָנׁש ּכְ    .ּבַ

  
י ֵזיָראָאַמר  ר ִזיּמּוָנאָאַמר  ַרּבִ   : ָרָבא ּבַ

ֵני ַמְלָאִכים  ים - ִאם ִראׁשֹוִנים ּבְ ֵני ֲאָנׁשִ    ,ָאנּו ּבְ
ים  ֵני ֲאָנׁשִ ֲחמֹוִרים -ְוִאם ִראׁשֹוִנים ּבְ   ,ָאנּו ּכַ

ל  ֲחמֹורֹו ׁשֶ ן ּדֹוָסאְולֹא ּכַ י ֲחִניָנא ּבֶ ל  ַרּבִ ן ָיִאירְוׁשֶ י ִּפְנָחס ּבֶ ָאר ֲחמֹוִרים ,ַרּבִ ׁשְ א ּכִ    .ֶאלָּ
   

  
  

                                                             
 רבי חזקיה :וילאח. גירסת "הבהגהות  451

  רש"י
. לגבי כלי עץ כל כלי בעלי בתים

   תא לה במסכת כלים:
. לטהר שיעורן כרימוים

מטומאתן אבל פחות מכאן 
   חייס עליה ולא מבטיל ליה:

. אצל וחזר ויקב כמוציא זית
   קב הראשון:
. הסתימה למוציא עד שהשלים

   ימון:ר
 ולא בטל .אשוהרהא מתקה 

   מתורת מעל:
ירדה לו . משפים חדשות

טומאת מדרס תחדשו פים 
אשון שכבר הללו ואין זו הר

   תקלקל בו כדי ביטולו:
   . אלא מלאך:לית דין בר איש
   . גברא בכולא:כגון דין בר איש
. מפורש בהכל חמורו דר' פחס

שוחטין (חולין דף ז.) ודרבי 
  כד.): במסכת תעית (ד' חיא
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        קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .7
ֶמן"    ."ְונֹודֹות ַיִין ָוׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ִאית ֵל  ,ְצִריָכא !לֹא י אּוֵניּדְ ְרּתֵ    ,יּה ּתַ
ֵתיָמא ל ָלּה  :ַמהּו ּדְ ּטּוֵלי ְמַבּטֵ ְייהּו ּבַ    ,ֲחָדא ִמיּנַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  
ר" ׂשָ ל ּבָ    ."ְקֵדיָרה ׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ָלאָכא ,ְצִריָכא !לֹא ִאית ָלּה ׁשְ    ,ּדְ
ֵתיָמא ל ָלּה  :ַמהּו ּדְ ּטּוֵלי ְמַבּטֵ    ,ּבַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
. אזים שכופלים תי אויתר

ובאחת מהן יכול להוציא  לתוכו
   היין:

ברוצו"ן: {. ברצו''ן שלאכא
   : }רבוביתז

. לקשר מהו דתימא מבטל ליה
שעל פיה ומוציא מה שבתוכו 

   דרך שלאכא:
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        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א    ––––, ב , ב , ב , ב קיבקיבקיבקיב .8
ן ַיֲעקֹ " י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר בַרּבִ

ּלֹ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵהָמה ּבִ ִרין ִלְפֵני ַהּבְ ֵצאקֹוׁשְ   .א תֵּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

י ִאיָסֵרי ,ְצִריָכא !לֹא ְרּתֵ ִאית ָלּה ּתַ    ,ּדְ
ֵתיָמא   קיג,א ּטּוֵלי ִמְבִטיל^ :ַמהּו ּדְ ְייהּו ּבַ    ,ֲחָדא ִמיּנַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ
ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ   ב. ֲהָלָכה ּכְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

ְפִליִגי"ֲהָלָכה" ָלל ּדִ   !?, ִמּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ּה?    ַמאי ָנְפָקא ָלְך ִמיּנָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

מֹור ָמָרא ּגְ ֵהא?!   ,ּגְ   ְזמֹוְרָתא ּתְ
  
  

  רש"י
. שי חבלים קושר תרי איסורי

ברחב הפתח זה למעלה מזה 
תרי איסורי  לישא אחריא

ידי הפתח ם בשי צין היורשקוש
  אתמול:ולא היתה תלויה בה מ

. אחד מן הראשים חדא מיייהו
[ולל''א] חד מייהו מבטל ליה 
כשיוציא הבהמה לא יתיר אלא 

   תחתון ויוציאה בדוחק:
. בתמיה ואמאי מכלל דפליגי

  הא דמי להך דלעיל: איפלגו
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        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א     .9
ָנה             ִמׁשְ

ֶחֶבל.  ִסְקָיא, ֲאָבל לֹא ּבַ ּפְ ִלי ּבַ ִרין ּדְ   קֹוׁשְ
י ְיהּוָדה יר.  :ַרּבִ   ַמתִּ
ָלל ָאַמר  י ְיהּוָדהּכְ   : ַרּבִ

יָמא ל ַקּיָ ֵאינֹו ׁשֶ ר ׁשֶ ל ֶקׁשֶ יִבין ָעָליו -  ּכָ   .  ֵאין ַחּיָ
   

ָמָרא             ּגְ

ַמאי?  "ֶחֶבל"   ּדְ
ָעְלָמא :ִאי ֵליָמא   , ֶחֶבל ּדְ

י ְיהּוָדה" יר ַרּבִ יָמא הּוא!  !?"ַמתִּ ל ַקּיָ ר ׁשֶ   ֶקׁשֶ
  

א י.  :ֶאלָּ ַגְרּדִ   ֶחֶבל ּדְ
  

ַנן ָסְבִרי :ְלֵמיְמָרא ַרּבָ ָעְלָמא,  :ּדְ י ַאּטּו ֶחֶבל ּדְ ַגְרּדִ ְזִריַנן ֶחֶבל ּדְ   ּגָ
י ְיהּוָדה ָסַבר ְזִריַנן :ְוַרּבִ    .ָלא ּגָ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְפַסק" ּנִ ִלי ׁשֶ רוֹ  - ֶחֶבל ּדְ א עֹוְנבוֹ  ,לֹא ְיֵהא קֹוׁשְ    ,ֶאּלָ
י ְיהּוָדהוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּלֹ ִסְקָיא, ּוִבְלַבד ׁשֶ א אֹו ּפְ   . "א ַיַעְנֶבּנוּ ּכֹוֵרְך ָעָליו ּפּוְנּדָ
ָיא  י ְיהּוָדה ּדְ ַקׁשְ י ְיהּוָדהַאּדְ ַרּבִ    !ַרּבִ

ַנן ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ   !ַקׁשְ
  
ַרּבָ " ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא - "ַנןּדְ    :ָלא ַקׁשְ

ֶחֶבל     ,ִמיֲחַלף –ֶחֶבל ּבְ
יָרה  ְקׁשִ ָפא - ֲעִניָבה ּבִ    .ָלא ִמיַחלְּ

  
י ְיהּוָדה "ּדְ  י ְיהּוָדהַאּדְ ַרּבִ ָיא -" ַרּבִ    :ָלא ַקׁשְ

יָרה,  -ָהָתם  ְקׁשִ ָפא ֲעִניָבה ּבִ ִמיַחלְּ ּום ּדְ   לֹא ִמׁשּ
א יָרה ִהיא.   - ֲעִניָבה ּגּוָפּה  ,ֶאלָּ   ְקׁשִ

   
  

אָאַמר  י ַאּבָ יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
ָרה ּוָבֵאבּוס.  ּפָ רֹו ּבַ יתֹו, ְוקֹוׁשְ   ֵמִביא ָאָדם ֶחֶבל ִמּתֹוְך ּבֵ

  
י ַאָחא ֲאִריָכאֵאיִתיֵביּה  אהּוא ּדְ  ,ַרּבִ ּפָ ר ּפַ י ַאָחא ּבַ אלְ  ,ַרּבִ י ַאּבָ    :ַרּבִ

ֵאיבּוס " ּבָ רֹו ּבַ  -ֶחֶבל ׁשֶ ָרה, קֹוׁשְ   ּפָ

ָרה  ּפָ ּבַ ֵאיבּוס,  -ְוׁשֶ רֹו ּבָ   קֹוׁשְ
ּלֹ  ָרה ּוָבֵאיבּוסּוִבְלַבד ׁשֶ ּפָ יתֹו ְוִיְקׁשֹור ּבַ   ! "א ָיִביא ֶחֶבל ִמּתֹוְך ּבֵ

  
ָעְלָמא ֶחֶבל –ָהָתם    ,ּדְ
י -ָהָכא  ַגְרּדִ    .ֶחֶבל ּדְ

  
  
  

  רש"י
  מתי' 

פ הבור . ע''קושרין דלי בפסקיא
   :ליה] התםמבטל [ דפסקיא לא

. דמבטל ליה אבל לא בחבל
ם והוי קשר של קיימא שהרי הת

   קשור ותלוי שם תמיד:
. בגמרא ורבי יהודה מתיר

   מפרש:
  

  גמ' 
. פליגי דצריך לה בחבל דגרדי

   ולא מבטל לה:
   . באמצעיתו:חבל דלי שפסק

. דקשר של קושרלא יהא 
   קיימא הוא לעולם:

. מחבר שי ראשי כורך עליו
וכורך עליהם  זה על זהפיסוק ה

או פסיקיא  פודא אזור חלול
   : }רצועה{פיישול''א 

. לחבל דר''י ובלבד שלא יעבו
סבר גזרין עיבה אטו קשירה 

   ורבן לא גזרו:
. איו יכר בין זה לזה מיחלף

למישרי ואי שרין בדגרדי אתי 
   בדעלמא:

. ראשו אחד וקושרו בפרה
שמא  ןבאבוס ולא חיישיוהשי 

רה לא יתיר אלא שיתיר הפכ
יבטל החבל הקשר שבראשה ו

באבוס שיהא מוכן לכך או יתיר 
שבאבוס ויבטל אותו שבפרה 

   ומצא האחד של קיימא:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ֵאי  ֵלי ִקיּוָ ׁשַ מוּ  -ּכְ ר ְלַטְלְטָלן ּבְ ת. ּתָ   ּבָ
  

יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ   : ַרב ְיהּוָדהּבָ
ְחּתֹון    ?ַמהוּ  - ּכֹוֶבד ָהֶעְליֹון ְוכֹוֶבד ַהּתַ

  
יֵדיּה  'ִאין ְוָלאו'    .ְוַרְפָיא ּבִ

  
   :ִאיְתַמר

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ
ֵאי  ֵלי ִקיּוָ ׁשַ  -ּכְ ר ְלַטְלְטָלן ּבְ ת, מּוּתָ   ּבָ

ְחּתֹון, ֲאִפ    יּלּו ּכֹוֶבד ָהֶעְליֹון ְוכֹוֶבד ַהּתַ
  ֲאָבל לֹא ֶאת ָהַעּמּוִדים.  

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ָנא ַעּמּוִדים     ?לֹאּדְ ַמאי ׁשְ
ָקָעֵביד ּגּוּמֹות :ִאיֵליָמא יָלא ָקא ָהְוָיין -ּגּוּמֹות  ,ּדְ    !ִמּמֵ

ְתַנן    :ּדִ
ֶפן, ַהּטֹוֵמן ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות תַּ "   ַחת ַהּגֶ

ין  ׁש  -ִאם ִמְקָצת ָעָליו ְמגּוּלִ ְלַאִים,   :ֵאינֹו חֹוׁשֵ ּום ּכִ   לֹא ִמׁשּ
ִביִעית,  ּום ׁשְ   ְולֹא ִמׁשּ

ר,  ּום ַמֲעׂשֵ   ְולֹא ִמׁשּ
ׁשַ  ִלין ּבְ תְוִניטָּ   ! ט) (כלאים א,"ּבָ

  
ֶדה  ָ ׂשּ וּוֵיי ּגּוּמֹות,  -ּבַ   לֹא ָאֵתי ְלַאׁשְ

ִית  ,ָהָכא ּבַ וּוֵיי ּגּוּמֹותָאֵתי ְל  -ּבַ   .ַאׁשְ
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןּבְ ר ִליַואיֵמ  ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבַ   : ַרּבִ
ְחּתֹון גֹון ּכֹוֶבד ָהֶעְליֹון ְוכֹוֶבד ַהּתַ ֵאי, ּכְ ֵלי ִקיּוָ ת? ׁשַ ַמהּו ְלַטְלְטָלן ּבְ  - ּכְ   ּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ֵאין ְמַטְלְטִלין. 
  

  ַעם? ַמה ַט 
  

ֵאין ִלין ְלִפי ׁשֶ    .ִניּטָ
   

  
  

  ש"יר
. כלי אורגים ואיידי כלי קיואי

דאיירי בחבל דגרדי קט לה 
   הכא:

לשי הקים  .מותר לטלטלן
ן לתשמיש אחר ואשמעין דאי

הוי ם ולא הגרדי מקפיד עלי
   תן לאיסור:מלאכ

. תוןכובד העליון והתח
ְּכָבדים [הכובד {אשובל''ש 

העליון והתחתון הם הגלילים, 
שכורכים עליהם את חוטי 

   : }השתי בול האורגים]
. מי אמרין איידי דיקירי מהו

לא חזו סתמייהו לתשמיש 
ה ליה דבר אחריא והו

   שמלאכתו לאיסור:
 ה. רפויה היתבידיהורפיא 

ם לאסור אם ה בפיו אהתשוב
   להתיר:

טריור''ש . העמודים
 }טילייר"ש: מתקי אריגה{

בלע''ז אותם המוקבות 
   שאורגין בהן השים:

. כשחולצן מן דקא עביד גומא
הארץ שהן תחובות בגומא מזיז 
העפר ועביד גומא מקום העמוד. 

ולין. משום מקצת עליו מג
דאי לא יטלין בשבת קט לה 

   וחזה:ו במה לאאין ל ןהוי מגולי
. לפי שאיה איו חושש

   מושרשת:
. להיות ולא משום מעשר

בטילה בטיעה זו וכשוטלה 
   יצטרך לחזור ולעשר:

. אף בחול מפי לפי שאין יטלין
  כובדן הלכך כל מלאכתן לכך:
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ָנה             ִמׁשְ

ָעה  ִלים ֲאִפיּלּו ַאְרּבָ ִלין ֶאת ַהּכֵ ָעִמים, וַ ְמַקּפְ ה ּפְ ָ   ֲחִמׁשּ
יִעין ֶאת ת ְל  ּוַמּצִ ּבָ יֵלי ׁשַ ּטֹות ִמּלֵ ת. ׁשַ ַהּמִ   ּבָ

ת.  ּבָ ת ְלמֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ַ   ֲאָבל לֹא ִמׁשּ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִלין ֶאת ַהּכֵ    ִלים, ְמַקּפְ
ת ּבָ ַ יּפּוִרים ְלׁשּ ּטֹות ִמּיֹום ַהּכִ יִעין ֶאת ַהּמִ    .ּוַמּצִ

יּפּוִרים, ֲאָבל לֹ יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ ׁשַ ְוֶחְלֵבי ׁשַ יּפּוִרים ּבְ ל יֹום ַהּכִ תא ׁשֶ    .ּבָ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ ל ׁשַ   לֹא ׁשֶ

ׁשַ ל יוֹ ְולֹא ׁשֶ  יּפּוִרים ְקֵריִבין ּבְ תם ַהּכִ   .  ּבָ
   

ָמָרא             ּגְ

ֵביָאְמִרי  אי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ָאָדם ֶאָחד,  א ּבְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ֵני ְבֵני ָאָדם  ׁשְ   לֹא.  -ֲאָבל ּבִ
  

א  ים, ּבַ ּוְבָאָדם ֶאָחד ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ   ֲחָדׁשִ
ִנים  יׁשָ   לֹא.  -ֲאָבל ּבִ

  
ְלָבִנים, ַוֲחָדׁשִ  א ּבִ   ים ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ְצבּוִעים    לֹא.  - ֲאָבל ּבִ
  

ֵאין לֹו ְלַהֲחִליף,  א ׁשֶ   ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ
   .לֹא –ֲאָבל ֵיׁש לֹו ְלַהֲחִליף 

  
ָנא:    ּתָ

ל " ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ ית ַרּבָ ֶהן,  ּבֵ ּלָ ֵלי ָלָבן ׁשֶ ִלים ּכְ   לֹא ָהיּו ְמַקּפְ
ָהָיה ֵני ׁשֶ   . "ָלֶהן ְלַהֲחִליף ִמּפְ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

  ַיֲחִליף,  -ִאם ֵיׁש לֹו ְלַהֲחִליף 
ְבָגָדיו.  - ְוִאם ֵאין לֹו ְלַהֲחִליף  ל ּבִ ְלׁשֵ   ְיׁשַ

  
  : ַרב ָסְפָראַמְתִקיף ָלּה 

ְרמּות רּוָחא    !ְוָהא ִמיְתֲחִזי ּכִ
  

יָון  ָכל ּכֵ ָק  ,יֹוָמא לֹא ָקָעֵבידּדְ    ,א ָעֵבידְוָהִאיְדָנא הּוא ּדְ
ְרמּות רּוָחא    .לֹא ִמיְתֲחֵזי ּכִ

   
  

  רש"י
  מתי' 

. בגדים מקפלין את הכלים
פלין מפי כשפושטן מק

 מכיבוסם ומתקמטי'שמתרככין 
   :מקופלים כשאין

. כדי אפי' ד' או ה' פעמים
   לחזור וללובשן בו ביום:

. כגון אם חל מיוה''כ לשבת
   יוה''כ להיות בע''ש:

. שחל להיות קריבין ביוה''כ
   במוצאי שבת:

  
  גמ' 

. כשמקפלין אותן בשי בי אדם
מפשטין קמטיהן וראין 

   כמתקין:
ר מן לן מתקן יות. קיפוישים

ן ים קשישהחדשים שהחד
   ואין ממהרין לקמוט: מאליהן

   קיפולן מתקן: .צבועין
. אחרים להחליף היום יש לו

   לא:
. רבותא קט וכל כלי לבן שלהן
   שכן צבועים:

. מי שיש יש לו להחליף יחליף
לו בגדים לבד מאותן שלבש 

   בחול יחליפם בשבת:
. כלפי מטה ישלשל בבגדיו

מדת  ים והואשיראו ארוכ
 תם ואיםים בביבעשירים היוש

צריכים לסלק בגדיהם מן הארץ 
   בשביל מלאכה וכבוד שבת הוא:
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ָרֶכיךָ " ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ    .(ישעיהו נח, יג) 452"ְוִכּבַ

ְדּתֹו" ּלֹ - "ְוִכּבַ ל חֹול. ׁשֶ ָך ׁשֶ ַמְלּבּוׁשְ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ ָך ׁשֶ   א ְיֵהא ַמְלּבּוׁשְ
  

י יֹוָחָנןּדְ ְוִכי ָהא     '.דֹוַתיְמַכּבְ ' :ָקֵרי ְלָמאֵניּה  ַרּבִ
  

ָרֶכיָך" ּלֹ - "ֵמֲעׂשֹות ּדְ ל חֹול. ׁשֶ ִהיּלּוְכָך ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ   א ְיֵהא ִהיּלּוְכָך ׁשֶ
צֹוא ֶחְפְצָך" ַמִים  -ֲחָפֶציָך  - "ִמּמְ ִרין.  -ֲאסּוִרין, ֶחְפֵצי ׁשָ   מּוּתָ

ָבר"    קיג,ב ר ּדָ ּלֹ^ -"ְוַדּבֵ ִדּבּוְר ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ּבּוְרָך ֶשל ׁשַ ל חֹול. א ְיֵהא ּדִ   ָך ׁשֶ
ּבּור                               ר.  -ָאסּור, ִהְרהּור  - ּדִ   מּוּתָ

  
הּו  ָלָמא ּכּולְּ ׁשְ י - ּבִ    ,ְלַחּיֵ

א ּלֹ ,ֶאלָּ ל חֹול" "ׁשֶ ִהיּלּוְכָך ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ   ַמאי ִהיא?  -א ְיֵהא ִהיּלּוְכָך ׁשֶ
  

י ָהא    , ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ ּכִ
אי ָלּה ָאַמר ְוָאְמֵר  י ַאּבָ   : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ

ׁשַ  ְך ּבְ ִים, ָהָיה ְמַהלֵּ ת ַהּמַ ַאּמַ ת ּוָפַגע ּבְ   ּבָ
ה  ִנּיָ ָעֵקר ׁשְ ּתֵ יַח ֶאת ַרְגלֹו ִראׁשֹוָנה קֹוֶדם ׁשֶ ר,  -ִאם ָיכֹול ְלַהּנִ   מּוּתָ

  ָאסּור.  - ְוִאם ָלאו 
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
   ֵהיִכי ִליֲעִביד?

ִהיּלּוָכא - 453ףיּקִ לַ  יׁש ּבְ   !ָקַמּפֵ
א, ְוָאֵתי ִליֵדי ְסִחיָטה - ִליֲעַבר  ִמיְתָווָסן ָמאֵני ַמּיָ    !ִזיְמִנין ּדְ

  
ר  ָלא ֶאְפׁשָ יָון ּדְ ָהא ּכֵ א, ּבְ ֵמי - ֶאלָּ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

  
א יּה  ,ֶאלָּ ִדְבָעא ִמיּנֵ יּכְ י יֹוֵסיֵמ  ַרּבִ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ׁשַ ַמהּו לִ  ה ּבְ ּסָ ִסיָעה ּגַ ת? ְפסֹוַע ּפְ   ּבָ
  

  ָאַמר לֹו: 
ָרה? חֹול ִמי הּוּתְ    !ְוִכי ּבְ

ה  ּסָ ִסיָעה ּגַ ֲאִני אֹוֵמר: ּפְ ל ָאָדם.  -ׁשֶ אֹור ֵעיָניו ׁשֶ   נֹוֶטֶלת ֶאָחד ֵמָחֵמׁש ֵמאֹות ִמּמְ
ר ֵליּה  י -ּוְמַהּדַ ְמׁשֵ ֵבי ׁשִ א ּדְ ִקיּדּוׁשָ    .ּבְ

   
  
  

                                                             
452  ַ י ְוָקָראָת ַלׁשּ יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ ָברִאם תָּ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיהָוה ְמֻכּבָ  ּבָ

 יד מיכןכתב  453

  רש"י
   . שמכבדין בעליהן:מכבדותי

. לקמן שלא יהא הילוכך כו'
   מפרש להו:

. כי ההוא ממצוא חפצך
דאמרין בעירובין (דף לח:) לא 
יטייל אדם לסוף שדהו בשבת 
לידע מה היא צריכה [אחר 

   ]:השבת
גון . כריםתחפצי שמים מו

ים צדקה ומשדכין על פוסק
  ליארס (לקמן ק.):התיוקות 

שלא יהא דבורך של שבת 
. כגון מקח כדבורך של חול
   וממכר וחשבוות:

. להרהר בלבו כך הרהור מותר
וכך יציאות אי צריך להוציא 

   על שדה זו:
. אם יכול להיח רגלו ראשוה

   שעקר מצד זה להיח לצד זה:
 . שאיןהקודם שתעקר שי

תר מכדי פסיעה ורגלו רחבה יו
   זה ושיה לצד זה:אחת לצד 

. אף לדלג ולעקור את זו מותר
   קודם שחה ראשוה:

. למקום ליקף . לקפוץ:אסור
   שהאמה כלה שם:

   . שישים רגלו במים:ליעבר
. ישורו הזימין דמיתווסן מאי

   במים:
   . לדלג:שפיר דמי

. מי גסה מהו לפסוע פסיעה
דרכיך  מעשות םעבר משו

סיעה גסה יותר מאמה פסיעה פ
ית אמה:ביו   

. השותה קידושא דבי שמשי
  מיין של קידוש בלילי שבתות:



  ""ְוֵאּלּו ְקָׁשִרים –מסכת שבת פרק ט"ו 
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        קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .13
ָעא ִמ  יּה ּבְ ייּנֵ י יֹוֵסיֵמ  ַרּבִ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ׁשַ  ת? ַמהּו ֶלֱאכֹול ֲאָדָמה ּבְ   ּבָ
  

  : וֹ ָאַמר ל
ָרה? חֹול ִמי הּוּתְ    !ְוִכי ּבְ

חֹול  ֲאִני אֹוֵמר: ַאף ּבְ   ָאסּור,  -ׁשֶ
הּוא ַמְלֶקה.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ

ל  ל ָהאֹוֵכל ֵמֲעָפָרּה ׁשֶ ֶבל ּכָ ר ֲאבֹוָתיו.  -ּבָ ׂשַ ִאיּלּו אֹוֵכל ִמּבְ   ּכְ
ים,  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ִאיּלּו אֹוֵכל ׁשְ   ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ּכְ

ְכִתיב ל ַהְיקּום :ּדִ ַמח ֶאת כָּ    .(בראשית ז, כג) 454""ַוּיִ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ ְנָער"ָלּמָ   ?ב) י ; יא, (בראשית י, "ׁשִ

ל ֵמֵת  ּכָ ם. ׁשֶ   י ַמּבּול ִנְנֲערּו ְלׁשָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ   ?(ישעיהו מד,כז) "ְמצּוָלה"ָלּמָ

ם.  לּו ְלׁשָ ל ֵמֵתי ַמּבּול ִנְצַטלְּ ּכָ   ׁשֶ
  
  
ים :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ " ָקִצים ּוְרָמׂשִ ִאיּלּו אֹוֵכל ׁשְ    ".ּכְ
  

אי ִאיַתְמחּוֵיי ִאיְתַמחּו!    ְוָהא ַוּדַ
  

ַמְלֵקי כֵּ  :ָאְמֵרי ַנן - יָון ּדְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .ּגָ
  

ְבָרא  ָהא ַההּוא ּגַ ְחֵלי, ּדְ ּדְ א, ְוָאַכל ּתַ ּתָ יׁשְ ְרּגִ   ָאַכל ּגַ
יּה, ּוִמית ִלּבֵ ֲחֵליה ּבְ    .ּוְקַדחּו ֵליּה ּתַ

   
  
  
  

                                                             
חּו ִמן 454 ּמָ ַמִים ַוּיִ ָ ֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד עֹוף ַהׁשּ ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ּבְ ר ַעל ּפְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ַמח ֶאת ּכָ ֶאר ַוּיִ ָ ׁשּ ָבה ָהָאֶרץ ַוּיִ תֵּ ר ִאּתֹו ּבַ  ַאְך נַֹח ַוֲאׁשֶ

  רש"י
. ארזיל''א מהו לאכול אדמה

בלע''ז מי גזרו בה  }חומר, טין{
משום שחיקת סמים כשאר 

   רפואה או לא:
   . מביא לידי חולי:היא מלקהש

. שמתו שם מבשר אבותיו
א ורמשים השקצים  בגולה:

 ודאי אתמחוי אתמחו ולא עשו
   עפר:

. גזור בה משום אלא כיון דמלקי
   אוכל שקצים ורמשים:
. קלטו קדחו ליה תחלא

השחלים באדמה וגדלו במעיו 
  וגע בלבו ומת:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .14
ְמלַֹתִיךְ  ְמתְּ ׂשִ   .(רות ג, ג) 455""ְוָרַחְצתְּ ָוַסְכתְּ ְוׂשַ

  

י ֶאְלָע ָאַמר    : ָזרַרּבִ
ת.  ּבָ ל ׁשַ ָגִדים ׁשֶ   ֵאּלּו ּבְ

  
  

ם עֹוד ן ֶלָחָכם ְוֶיְחכַּ   . (משלי ט, ט) 456""תֵּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
מּוֵאל ָהָרָמִתי. זֹו רּות ַהּמוֹ  ה ּוׁשְ   ֲאִבּיָ

ִאיּלּו ָנֳעִמי ָקָאְמָרה ָלּה  -" רּות" ְמלַֹתִיְך ָעלַ  :ּדְ ְמתְּ ׂשִ   ,(רות ג, ג) ִיְך ְוָיַרְדתְּ ַהּגֶֹרן""ְוָרַחְצתְּ ָוַסְכתְּ ְוׂשַ
ִדיָדּה  ִתיב ,ְוִאיּלּו ּבְ ֶרד ַהּגֶֹרן" :ּכְ כֹ  :ְוָהָדר ,(רות ג, ו) 457"ַותֵּ ַעׂש כְּ ה ֲחמֹוָתּה""ַותַּ תָּ ר ִצּוַ   . (רות ג, ו) ל ֲאׁשֶ

מּוֵאל" ִאיּלּו ֵעִלי ָקָאַמר ֵליּה  -" ׁשְ ָכב ְוָהָיה ִאם ִיְקָרא ֵאֶליךָ " :ּדְ    ,ׁשְ
י ר ה' כִּ ּבֵ ָך" ְוָאַמְרתָּ ּדַ    ,(שמואל א' ג, ט) 458ׁשֵֹמַע ַעְבּדֶ

ִדיֵדיּה  יּה  ,ְוִאיּלּו ּבְ ִתיב ּבֵ ֹב :ּכְ מּוֵאל"ַוּיָ מּוֵאל ׁשְ ַפַעם ׁשְ ַפַעם ּבְ ְקָרא כְּ ב ַוּיִ ְתַיּצַ    ,א ה' ַוּיִ
ָך"ַוּיֹ  י ׁשֵֹמַע ַעְבּדֶ ר כִּ ּבֵ מּוֵאל ּדַ ר ה'" :, ְולֹא ָאַמר(שמואל א' ג, י) אֶמר ׁשְ ּבֵ    ."ּדַ
   

  

ֹב"וַ  ֶלְך ַותָּ ֶדהתֵּ ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ    .(רות ב, ג) 459"א ַותְּ
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ֶהם.  ִנין ֵליֵלְך ִעּמָ ֵני ָאָדם ַהְמהּוּגָ ְצָאה ּבְ מָּ ָהְלָכה ּוָבאת, ָהְלָכה ּוָבאת, ַעד ׁשֶ   ׁשֶ
  

  

ֲעָרה ַהּזֹא"ַוּיֹ  ב ַעל ַהּקֹוְצִרים ְלִמי ַהּנַ ּצָ   . (רות ב, ה) ת"אֶמר ּבַֹעז ְלַנֲערֹו ַהּנִ
ַנֲעָרה? אֹול ּבְ ל ּבַֹעז ִלׁשְ ְרּכֹו ׁשֶ    !ְוִכי ּדַ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ּה  ַבר ָחְכָמה ָרָאה ּבָ    :ּדְ

ִליןּתֵ ׁשְ  ּבֳ   ָלְקָטּה,  - י ׁשִ
ִלין  ּבֳ לׁש ׁשִ   ְקָטה. ָל  לֹא -ׁשָ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ּה " ַבר ְצִניעּות ָרָאה ּבָ    ,ּדְ
  ד, ְמעּוּמָ  -עֹוְמדֹות 

ב –נֹוְפלֹות  ָ   ."ְמיּוׁשּ
  

  

ִקין ִעם ַנֲערָֹתי""   . (רות ב, ח) 460ְוכֹה ִתְדּבָ
ים? ׁשִ ק ִעם ַהּנָ ּבֵ ל ּבַֹעז ִלּדַ ְרּכֹו ׁשֶ    !ְוִכי ּדַ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ֲחָזא  יָון ּדַ ּה"ּכֵ ְבָקה ּבָ ּה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ּדָ ק ָעְרּפָ ַ ׁשּ    ,(רות א, יד) 461"ַותִּ

ֵרי ְלִאיְדּבּוֵקיָאַמר:  ּה.  ׁשָ   ּבָ
  

  

י ֲהלֹם ׁשִ   . (רות ב, יד) 462""ַוּיאֶמר ָלּה ּבַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל ּגְ
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ְך,  :ֶרֶמז ָרַמז ָלּה  ִוד ָלֵצאת ִממֵּ ית ּדָ   ֲעִתיָדה ַמְלכּות ּבֵ
ְכִתיב   , (רות ב, יד) "ֲהלֹם" :יהּבֵ  ּדִ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ׁשֶ ִוד ַוּיֵ ֶלְך ּדָ ֹבא ַהּמֶ    ,ב ִלְפֵני ה'"ַוּיָ
י ֲהִבאַתִני ַעד ֲהלֹם"   . (שמואל ב' ז, יח) ַוּיֹאֶמר ִמי ָאנִֹכי ֲאדָני ֱאלִֹהים ּוִמי ֵביִתי כִּ

  
  

                                                             
ְמתְּ  455 ְמלַֹתִיְך ָעַלִיְך ְוָרַחְצתְּ ָוַסְכתְּ ְוׂשַ ּתֹותוְ ׂשִ ּלֹתֹו ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ְדִעי ָלִאיׁש ַעד ּכַ ּוָ  ָיַרְדתְּ ַהּגֶֹרן ַאל תִּ
יק ְויֹוֶסף ֶלַקח 456 ם עֹוד הֹוַדע ְלַצּדִ ן ְלָחָכם ְוֶיְחּכַ  תֵּ

ה ֲחמֹוָתּה וַ  457 תָּ ר ִצּוַ כֹל ֲאׁשֶ ַעׂש ּכְ ֶרד ַהּגֶֹרן ַותַּ   תֵּ
לֶ  458 ָך ַוּיֵ י ׁשֵֹמַע ַעְבּדֶ ר ְיהָוה ּכִ ּבֵ ָכב ְוָהָיה ִאם ִיְקָרא ֵאֶליָך ְוָאַמְרתָּ ּדַ מּוֵאל ֵלְך ׁשְ ְמקֹומוֹ ַוּיֹאֶמר ֵעִלי ִלׁשְ ב ּבִ ּכַ ׁשְ מּוֵאל ַוּיִ  ְך ׁשְ
ּפַ  459 ׁשְ ר ִמּמִ ֶדה ְלבַֹעז ֲאׁשֶ ָ ֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהׂשּ ֶדה ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים ַוּיִ ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ בֹוא ַותְּ ֶלְך ַותָּ   ַחת ֱאִליֶמֶלךְ ַותֵּ
ְלִכי ִלְלקֹט  460 י ַאל תֵּ תִּ ַמַעתְּ ּבִ ִקין ִעם ַנֲערָֹתיַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות ֲהלֹוא ׁשָ ה ְוכֹה ִתְדּבָ ֶדה ַאֵחר ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי ִמּזֶ ׂשָ  ּבְ

ּה  461 ְבָקה ּבָ ה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ּדָ ק ָעְרּפָ ַ ׁשּ יָנה עֹוד ַותִּ ְבּכֶ ָנה קֹוָלן ַותִּ ֶ ׂשּ   ַותִּ
י ֲהלֹם ְוָא  462 בַּ ַוּיֹאֶמר ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל ּגֹׁשִ ׂשְ ט ָלּה ָקִלי ַוּתֹאַכל ַותִּ ְצּבָ ד ַהּקֹוְצִרים ַוּיִ ב ִמּצַ ׁשֶ חֶֹמץ ַותֵּ ְך ּבַ תֵּ ֶחם ְוָטַבְלתְּ ּפִ  ע ַוּתַֹתרַכְלתְּ ִמן ַהּלֶ

  רש"י
. וכי ערומה היתה שמלותיך

יו אלא שמלות מיוחדות והי
   דשבת:

. שם עשותרד הגורן והדר ות
 אות שלאשמלות  סכה ולבשה

יפגשו בה כשהיא מקושטת 
   ו זוה היא:ויאמר

. שהיתה שכיה קוראה שמואל
לו מתוך ההיכל ולא היה יודע 
מי קורא לו וכתיב התם ויבן 
עלי כי ה' קורא לער ויאמר לו 
לך שכב והיה אם יקרא אליך 
 ואמרת דבר ה' כי שומע עבדך

והוא לא רצה להזכיר השם 
   אין זו שכיה: שמא

. שבקוצרים ןהמהוגי י אדםב
   לילך עמהם:

. כל ערות ל בערהלישא
שרואה היה דרכו לישאל מי הן 

   א''כ מסתכל בהן היה:
. כשהיא שי שבלין לקטה

רואה שי שבלין שפלו מן 
הקוצרים לוקטתן אבל שלש 
שוכבות יחד אין לוקטתן דהכי 

(פאה פ''ו משה  היא מתיתין
 בלים לקט ג' איוה) שי ש

   לקט:
שבלים עומדות ששכח . עומדות

מעומד דשכחת  בועז לוקטת
   קמה מי הוי שכחה:

. אותן ששרו מן ופלות
הקוצרים לוקטת מיושב ואיה 

  שחה ליטלן משום ציעות:
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חֶֹמץ" ְך ּבַ תֵּ    .(רות ב, יד) "ְוָטַבְלתְּ ּפִ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ָרב.  ָ ַהחֶֹמץ ָיֶפה ַלׁשּ אן ׁשֶ   ִמּכָ

  
ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ַמר: ָא  ַרּבִ

חֹוֶמץ,  :ֶרֶמז ָרַמז ָלּה  ין ּכַ יו ָקׁשִ ֲעׂשָ מַּ ְך ׁשֶ ן ָלֵצאת ִמּמֵ   ָעִתיד ּבֵ
ה.  ?ּוַמּנוּ  ֶ   ְמַנׁשּ

  
  

ד ַהּקֹ ב ִמּצַ ׁשֶ    .(רות ב, יד) ְצִרים""ַותֵּ
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ד ַהּקֹוְצִרים" תֹוְך ַהּקֹוְצִרים,  - "ִמּצַ   ְולֹא ּבְ
ֲעִתיָדה ַמְלכּות  :ֶרֶמז ָרַמז ָלּה  קׁשֶ ְתַחלֵּ ּתִ ִוד ׁשֶ ית ּדָ    .ּבֵ

  
  

ט ָלּה ָקִלי ַוּתֹ ְצּבָ    .(רות ב, יד) אַכל""ַוּיִ
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

יֵמי ּדָ  - "ַוּתֹאַכל"   ִוד, ּבִ
ע" ּבַ ׂשְ לֹמֹ - "ַותִּ יֵמי ׁשְ   ה, ּבִ

ה.  - ַתר"וֹ "ַוּת  יֵמי ִחְזִקּיָ   ּבִ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
יֵמי ּדָ  - אַכל""ַוּתֹ    ה, לֹמִֹוד ּוִביֵמי ׁשְ ּבִ

ע" ּבַ ׂשְ ה,  - "ַותִּ יֵמי ִחְזִקּיָ   ּבִ
י.  - ַתר"וֹ "ַוּת  יֵמי ַרּבִ   ּבִ

  
  ָאַמר ָמר: ּדְ 

א. ּדְ ַאהּוִרָיֵריּה  בֹור ַמְלּכָ ְ יר ִמׁשּ י ֲהָוה ַעּתִ   ַרּבִ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתְ   :ּבְ

ה, -  "ַוּתֹאַכל"" עֹוָלם ַהּזֶ    ּבָ
ע" ּבַ ׂשְ יַח, - "ַותִּ ׁשִ    ִלימֹות ַהמָּ

    ."אֶלָעִתיד ָלבֹ  -  ַתר"וֹ "ַוּת 
   

  

יקֹוד ֵאׁש"" בֹדֹו ֵיַקד ְיקֹד כִּ   . (ישעיה י, טז) 463ְוַתַחת כְּ
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

בֹדֹו" ב - "ְוַתַחת כְּ ׁש. וֹ ְולֹא ּכְ   דֹו ַמּמָ
  

י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה     ,ַרּבִ
י יֹוָחָנן ָקֵרי ְלָמאֵניּה ּדְ  דֹוַתי' :ַרּבִ    '.ְמַכּבְ
  

י ֶאלְ    אֹוֵמר:  ָעָזרַרּבִ
ב ׁש. - דֹו"וֹ "ְוַתַחת כְּ בֹודֹו ַמּמָ ַחת ּכְ   ּתַ

   
ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ

ב ַחת כְּ נֵ  - דֹו"וֹ "תַּ ֵריַפת ּבְ ׂשְ   ן. י ַאֲהרֹ ּכִ
ן ַמה לְ  ָמה -ַהלָּ ֵריַפת ְנׁשָ ים, ְוג ,ׂשְ   ּוף ַקּיָ

אן  ָמה - ַאף ּכָ ֵריַפת ְנׁשָ ים ,ׂשְ   . ְוגּוף ַקּיָ

                                                             
בֹדֹו ֵיַק  463 יו ָרזֹון ְוַתַחת ּכְ ַמּנָ ִמׁשְ ח ָהָאדֹון ְיהָוה ְצָבאֹות ּבְ ּלַ יקֹוד ֵאׁש ָלֵכן ְיׁשַ  ד ְיקֹד ּכִ

  רש"י
. רוח הקדש זרקה רמז רמז לה

   בו:
. כל הקוצרים מצד הקוצרים

ולא הושיבה  הפסיקו ביו לביה
דש קכם או אצלו רוח הבתו
רמז שמלכות בית קה בו ולזר

יהם עתידה דוד היוצאת מש
ליחלק דאילו ישבה בתוכם לא 
היה זה רמז הפסקה בין 

   שיהם:
. לשון עושר הוא ותאכל ותשבע

דוד שלמה וחזקיה כתיב בהן 
עושר שהיו מביאים להן כל 

   מלכי ארץ מחה:
. ממוה על הסוסים אהוריריה

   ופרדות שלו:
י דאייר י. איידותחת כבודו

פלוגתא דרבי יוחן בקרא ב
שמואל בר חמי  ור''א ורבי

קטיה להאי הכא: ה''ג רבי 
יוחן אומר תחת כבודו ולא 
כבודו ממש רבי יוחן לטעמיה 
דר''י קרי למאיה מכבדותי 
רא''א תחת כבודו ממש ר' 
שמואל בר חמי אומר תחת 

ן כו' כבודו כשריפת בי אהר
ן חן ביוירושא בין לרבי יוהכי פ
גופן שרף אלא רבי יוחן לר''א 
ליה תחת כבודו כמו  משמע

תחת רגליו לשון תחתית וכבודו 
הייו בגדיו וה''ק תחת בגדיהם 
של חיילותיו של סחריב יקד 
יקוד ולא בגדיהם שרפו ור''א 
משמע ליה תחת לשון חליפין 
כמו ישלם תחת השור (שמות 

קרי למאי' ום דר''א לא כא) מש
ודו הייו ע''כ כב יה לכךתמכבדו

מש ישרף גופו וה''ק כבודו מ
ותחתיו יהא אפר ושריפה כיקוד 
אש ורבי שמואל משמע ליה 
תחת כר' יוחן וכבודו כר''א 
הלכך קרא כר' יוחן מידרש 
ותחת כבודו שרף ולא כבודו 
ממש והאי כבודו גופו הוא 
והלכך כשריפת בי אהרן 

ף קיים יפת שמה וגושר
תות ן בד' מיסהדריבכדאמרין 

  (ד' ב.):
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        קיד, אקיד, אקיד, אקיד, א    ––––קיג, ב קיג, ב קיג, ב קיג, ב  .15
אָאַמר  ר ַאּבָ י ַאָחא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   :  ַרּבִ

ָגִדים   קיד,א ּנּוי ּבְ ִיין ְלׁשִ    ?ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ
ֶנֱאַמר:  ָגִדים ֲאֵחִריםׁשֶ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ   . (ויקרא ו, ד) 464""ּוָפׁשַ

  
ֵבי ְוָתָנא  ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ְד " ֶרְך ֶאֶרץ: ִליּמֶ   ָך ּתֹוָרה ּדֶ
ּבִ  ָגִדים ׁשֶ ֶהן ְקֵדיָרה ְלַרּבוֹ ּבְ ל ּבָ ֵ ֶהן ּכֹוס ְלַרּבוֹ  - יׁשּ    ."ַאל ִיְמזֹוג ּבָ

  
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ּוק.  ִאים ַלׁשּ ִמְנָעִלים ַהְמטּולָּ ֵצא ּבְ ּיֵ ַנאי הּוא ְלַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ   ּגְ

  
ר ֲחִניָנאא ְוָה  י ַאָחא ּבַ    !ָנֵפיק ַרּבִ
  

ֵריה ָאַמר  י ַאָחא ּבְ   : ַרב ַנְחָמןּדְ ַרּבִ
ב ְטַלאי.  ְטַלאי ַעל ּגַ   ּבִ

  
אְוָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְגדֹו  ְמָצא ְרָבב ַעל ּבִ ּנִ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ יב ִמיָתה,  - ּכָ   ַחּיָ
ֶנֱאַמר:  ְנַאי ָאֲהבּו ָמֶות""ׁשֶ ל ְמׂשַ   , (משלי ח, לו) כָּ
ְקִרי ְנַאי" :ַאל ּתִ א "ְמׂשַ ִניַאי' :ֶאלָּ   '.ַמׂשְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

   .ִאיְתַמר 'ְרָבד'
  

ִליִגי    ,ְולֹא ּפְ
ְגִליָמא,  -ָהא    ּבִ
א –ָהא  ְלבּוׁשָ    .ּבִ

  
אָאַמר ְו  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף :ְכִתיבַמאי ּדִ  י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ    ?(ישעיהו כ, ג) 465""כַּ
לּוִאים, ְב ּבִ  -  "ָערֹום"   ָגִדים ּבְ
ִאים.   - "ְוָיֵחף" ִמְנָעִלים ַהְמטּולָּ   ּבְ

   
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ַע " ְרּדַ   חֹוֵצץ,  -  תְרָבב ַעל ַהּמַ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ
ר ָהִאיַטְלִקי.  ִאיסָּ   ַעד ּכְ

ָגִדים    :ְוַעל ַהּבְ
ד ֶאָחד    ֵאינֹו חֹוֵצץ,  -ִמּצַ

ֵני ְצָדִדין  ְ   חֹוֵצץ.  - ִמׁשּ
י ְיהּוָדה ּום  ַרּבִ ָמֵעאלאֹוֵמר ִמׁשּ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ד ֶאָחד חֹוֵצץ   . ו)-ה (מקוואות ט, "ַאף ִמּצַ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ן ָלִקיׁש ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ֲחִניָנאֵמ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַעת ד ֶאָחד - ַמְרּדַ ֵני ְצָדִדין?  ,ִמּצַ ְ   אֹו ִמׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י,  ַמְעּתִ   זֹו לֹא ׁשָ

                                                             
ָגִדים ֲאֵחִרים  464 ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ ָגִדים ֲאֵחִרים ּוָפׁשַ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ ָגִדים ֲאֵחִרים ּוָפׁשַ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ ָגִדים ֲאֵחִרים ּוָפׁשַ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ  והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהורּוָפׁשַ
ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף  465 י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף כַּ י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף כַּ י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף כַּ י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ   שלוש שניםכַּ

  רש"י
. שהוא דרך יוי בגדיםמיין לש

   כבוד לפי המקום:
. והוציא ולבש בגדים אחרים

את הדשן הזקיקו הכתוב ללבוש 
בגדים פחותים בשעת הוצאת 

שאיה עבודה חשובה כדי הדשן 
שלא ימאסו בגדיו החשובים 
שעובד בהן עבודת אכילה 

   ן קיטור ויסוך:ושתיה כגו
. בדרשא מעאלבי ר' ישותא ד

   דהאי קרא:
שבישל בהם קדירה  בגדים

   . דומיא דהוצאת הדשן:לרבו
. לפיכך אל ימזוג בהם כוס לרבו

   הוזקק ללבוש בגדים פחותים:
   . שומן וחלב:רבב

. שצריך להיות חייב מיתה
   חשוב והגון לכבוד תורתו:

. שממאסין עצמן בעיי משיאי
וי אוהבריות אומרים  הבריות

התורה שהם ללומדי  להם
א זה מאוסים ומגוים מצ

   משיא את התורה:
. שכבת זרע לשון רבד איתמר

מרבדים רבדתי ערשי (משלי ז) 
ריפדתיו וקישטתיו בבשמים 
מיים המכיסים תאוה ותזקק 

   לי:
   . שהוא עליון אפי' רבב:בגלימא
. שהוא תחתון רבד אין בלבוש

   רבב לא:
   . של חמור:המרדעתעל 

חוצץ לעין כל דבר  .חוצץ
וכל חציצה טבילה דקפיד עליה 

   שמקפיד עליו חוצצת:
. במסכת מקוואות תן התם

וקט לה משום דבעי למימר של 
באים כו' לומר שדרך תלמיד 

   חכם מקפיד על לבושיו:
. שהיה בו הרבה עד צדדיןמשי 

   שבלע בבגד וראה לצד שי:
. או מב' צדדיןמרדעת מצד אחד 

בגד מצד ל דאמר בישמעא 'לר
  :אחד מרדעת מאי אמר בה
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י.  ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ   ּכַ
ְתַנן    :ּדִ

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִאין  ּנָ ל ּבַ ד ֶאָחד,  -ׁשֶ   ִמּצַ

ל ּבּור  ֵני הְצָדִדין -ְוׁשֶ ְ   . ו) ,(מקוואות ט "ִמׁשּ
ַעת ֲחׁשּוָב  ֵהא ַמְרּדַ ל ַעם ָהָאֶרץה ִמּבִ ְולֹא ּתְ   !?ְגדֹו ׁשֶ

  
ִאין"ַמאי  ּנָ   ? "ּבַ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ל ְיֵמיֶהן.  ל עֹוָלם ּכָ ִבְנָינֹו ׁשֶ עֹוְסִקין ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ   ֵאּלּו ּתַ
  
י יֹוָחָנןָאַמר ְו    : ַרּבִ

ּמַ  ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ְטִביעּות ָהַעִיןֵאיֶזהּו ּתַ    ?ֲחִזיִרין לֹו ֲאֵביָדה ּבִ
יד ַעל ֲחלּוקֹו ְלהֹוְפכוֹ  ְקּפִ   .ֶזה ַהּמַ

  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
יּבּור ְרָנס ַעל ַהּצִ ין אֹותֹו ּפַ ַמּנִ ּמְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ּתַ

ָכל ָמקֹום ְואֹוֵמר,  ַבר ֲהָלָכה ּבְ ֹוֲאִלין אֹותֹו ּדְ ׁשּ   ֶזה ׁשֶ
ה לָּ ֶכת ּכַ ַמּסֶ    .ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ין ַלֲעׂשֹות לֹו ְמַלאְכּתוֹ  ֵני ִעירֹו ְמצּוּוִ ּבְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ּתַ

ַמִים.  ֶחְפֵצי ׁשָ יַח ֶחְפצֹו ְועֹוֵסק ּבְ ּנִ ּמַ   ֶזה ׁשֶ
  

יּה  ִריְפּתֵ י ְלִמיְטַרח ּבְ    .ְוָהֵני ִמילֵּ
  

  

י יֹוָחָנןַר ְוָאַמר    : ּבִ
ְלִמיד ָחָכםֵאיֶזהּו     ?ּתַ

וֹ  ׁשּ ל ׁשֶ ָכל ָמקֹום, ְואֹוְמָרּה. ּכָ   ֲאִלין אֹותֹו ֲהָלָכה ּבְ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

יּבּור ְרָנס ַעל ַהּצִ   .ְלַמּנּוֵייּה ּפַ
א  ְכּתָ ֲחָדא ַמּסֶ ַאְתֵריּה  –ִאי ּבַ    ,ּבְ

נּוֵיּה  יּה ּתְ כּולֵּ ֵריׁש  - ִאי ּבְ אּבְ    . ְמִתיְבּתָ
  

  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ
ִלים ָהאּוַלְייִרין ם ,ֵאּלּו ּכֵ ִדיַנת ַהּיָ ִאין ִמּמְ   .ַהּבָ

  
ֵרי ִניְנהוּ  :ְלֵמיְמָרא ִחיּוָ    ,ּדְ

איְוָהָאַמר ְלהּו  י ַיּנַ   ְלָבָניו:  ַרּבִ
כֵ  ֵכִלים ְלָבִנים ְולֹא ּבְ רּוִני לֹא ּבְ ְקּבְ ַני, ַאל ּתִ חֹוִרים, ּבָ   ִלים ׁשְ

ה - "ְלָבִנים" א לֹא ֶאְזּכֶ ּמָ ין ֲאֵבִליםְו  ,ׁשֶ ָחָתן ּבֵ    ,ֶאְהֶיה ּכְ
חֹוִרים" ה - "ׁשְ א ֶאְזּכֶ מָּ ין ֲחָתִניםְו  ,ׁשֶ ָאֵבל ּבֵ    ,ֶאְהֶיה ּכְ

ם.  ִדיַנת ַהּיָ ִאין ִמּמְ ֵכִלים ָהאּוַלְייִרין ַהּבָ א ּבְ   ֶאלָּ
ֵקי ִניְנהוּ     !ַאְלָמא, סּוּמָ

  
ָיאָלא     :ַקׁשְ
ְגִליֵמי,  -ָהא    ּבִ
י –ָהא  ְלבּוׁשֵ   .ּבִ

  

  רש"י
. פליג ר' יוסי אומר של באים

אדר' יהודה ואמר לר' ישמעאל 
בגד של באים דהייו תלמידי 
חכמים שמקפידין על לבושיהן 

   ן:מצד אחד ושל בור מב' צדדי
שמחזירים לו אבדה בטביעת 

. כיון שאמר אי מכירה עין
ימן ספ שאיו ותן בה אע''

מציאות (ב''מ  אמר באלוכד
   כג:):

. על חלוקו להופכוהמקפיד 
לובשו כשהוא הפוך מקפיד עליו 
והופכו שמקפיד עליו שלא יראו 
התפירות המגוות ואימרי 

   החלוק:
. בכל הש''ס ואפי' בכל מקום

רגילי בה  במסכת כלה דלא
אישי וזה תן לבו וגרסה מסכת 

כלה בלא כלה ברייתא היא 
   ה כדה:ה לבעלרברכה אסו

 ת''ח שבי עירו מצווין לעשות
. כדאמר בפרק ז' מלאכתו

דיומא (דף עב:) כתוב א' אומר 
ועשית לך ארון עץ וכתוב אחד 
   אומר ועשו ארון עצי שטים וגו':

. דבר שאיו למיטרח בריפתיה
בו וחייו תלויין בו:  יכול לטרוח

אם יודע להשיב במסכת שהוא 
 סה ממים אותו פרעוסק ב

   ה:באתרי
. דקאי בהא בכוליה תויהואם 

   ומהדר במסכת אחריתי:מסכת 
. הא דתן אלו כלים האוליירין

באין מצד אחד הייו כלים של 
אוליירין בלים שיש להם 
אלוטיאות חשובות להתעטף 

ם בהם בי אדם חשובים בצאת
מן המרחץ ומקפידים על טיוף 

אים לשון בי בי (לעיל מעט וב
   דף לג:):

. יהו א דחיורילמימר
יהם מדמקפידין על רבב שעל

דאילו סומקי לא מיגו בטיוף 
   פורתא:

. ואשב בין אותן שמא לא אזכה
שדוין בגיהם שדומין לשולי 

  קדירה:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ָמֵעאל" י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִלין ּט [ ְמַקּפְ יִעין ֶאת ַהּמִ ִלים, ּוַמּצִ יּפּוִרים ְלׁשַ ֶאת ַהּכֵ תֹות ִמּיֹום ַהּכִ   ,ּבָ
ל יֹום  יּפּוִרים, ֲאָבל לֹא ׁשֶ יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ ׁשַ ְוֶחְלֵבי ׁשַ יּפּוִרים ּבְ תַהּכִ    .ּבָ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ ל ׁשַ   לֹא ׁשֶ

ל יוֹ  ׁשַ ְולֹא ׁשֶ יּפּוִרים ְקֵריִבין ּבְ תם ַהּכִ   ]."ּבָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּתוֹ " ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ת -  (במדבר כח, י) 466""עַֹלת ׁשַ ּבָ ד ַעל ֶחְלֵבי ׁשַ יּפּוִרים.  ִליּמֵ יֹום ַהּכִ ֵריִבין ּבְ ּקְ   ׁשֶ

ׁשַ ָיכֹול ַא  יּפּוִרים ּבְ ל יֹום ַהּכִ תף ׁשֶ    ?ּבָ

ְלמּוד לֹוַמר: ּתֹו" תַּ ּבַ ׁשַ   , "ּבְ
ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּתֹו" ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ד - "עַֹלת ׁשַ יֹום טוֹ  ִליּמֵ ֵרִבים ּבְ ּקְ ת ׁשֶ ּבָ   ב. ַעל ֶחְלֵבי ׁשַ

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ    ?ָיכֹול ַאף ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: ּתֹו" תַּ ּבַ ׁשַ   . ""ּבְ
ְמָצא לֹוַמר ּתִ ׁשֶ    :ּכְ

ָמֵעאל  י ִיׁשְ יֹום טֹוב,  -ְלִדְבֵרי ַרּבִ   ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ְקֵריִבין ּבְ
ּפּוִרים - ְוִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא     .ְליֹום ַהּכִ
י ֲעִקיָבא  יֹום טֹוב, נְ  -ְלִדְבֵרי ַרּבִ   ָדִרים ּוְנָדבֹות ֵאין ְקֵרִבין ּבְ

יֹום טֹוב - י ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְוכִ  ָרא ּבְ    .ְלִמיׁשְ
  
  

י ֵזיָראָאַמר   :ַרּבִ
ָבֶבל ֲהָוה ָאְמִרי:   קיד,ב  י ָהֵויָנא ּבְ   ּכִ

ַתְנָיא    :ָהא ּדְ
ת " ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ ּפּוִרים ׁשֶ    ,ִעיןלֹא ָהיּו ּתֹוְק  -יֹום ַהּכִ
ת וּ  ּבָ יִלין -ְבמֹוָצֵאי ׁשַ    - "לֹא ָהיּו ַמְבּדִ

ְבֵרי ַהּכֹ   ל ִהיא. ּדִ
ִחיֵתיּה  ּכַ י ְסִליָקָנא ְלָהָתם, ַאׁשְ ֵריּה לִ ּכִ ִזיּדְ ְיהּוָדה ּבְ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָיֵתיב ְוָקָאַמר ַרּבִ    :ּדְ

י ֲעִקיָבא ִהיא,    ַרּבִ
ָמֵעאל י ִיׁשְ ִאי ַרּבִ יָון  ,ּדְ יּפּוִרים" :ָאַמרּדְ ּכֵ יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ   , ִליְתַקע, "ֶחְלֵבי ׁשַ

ֶליֱהֵוי ָיְדִעי י ֵהיִכי ּדְ יּפּוִרים. ּדְ  ּכִ יֹום ַהּכִ ת ְקֵריִבין ּבְ ּבָ   ֶחְלֵבי ׁשַ
  ּכֲֹהִנים ְזִריִזין ֵהן.  :ְוָאִמיָנא ֵליּה ֲאָנא

  
ֵריהָאַמר ֵליּה  א ּבְ יׁשָ ִ אּדְ  ָמר ַקׁשּ ילְ  ַרב ִחְסּדָ   : ַרב ַאׁשִ

   !?"ֲהִנים ְזִריִזין ֵהןּכֹ " :ִמי ָאְמִריַנן
   :ְוָהְתַנן

לֹׁש " ָלאָכה,  -ׁשָ   ְלַהְבִטיל ֶאת ָהָעם ִמּמְ
לֹׁש  ין קֹוֶדׁש ְלחֹול -ׁשָ יל ּבֵ   ! "ְלַהְבּדִ

  
ֵייָאַמר ְד כִּ     :ַאּבַ

א  ָאר ַעּמָ ַלִים, ּדְ ִלׁשְ   ִבירּוׁשָ
א ִל  -ָהָכא ַנִמי  ָאר ַעּמָ ַלִים. ִב ּדְ ׁשְ   ירּוׁשָ

  
  

                                                             
ּתֹו  466 ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּתֹו עַלת ׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּתֹו עַלת ׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּתֹו עַלת ׁשַ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ  על עולת התמיד ונסכהעַלת ׁשַ

  רש"י
. כגון אברי תמיד של בין חלבי שבת

ערבים קריבים במוצאי שבת והוא ה
   ורים:יום הכפ

דרש משמע למי. שבתובעולת שבת 
ת קריבה בלא וי''ו ומשמע דעולת שב

   בשבת אחרת לימד על חלבי שבת כו':
יכול אף של יוה''כ בשבת ת''ל 

. וי''ו מיעוטו הוא בשבתו ולא בשבתו
   בשבת אחרת:

. שחל להיות במוצאי שקריבים בי''ט
   שבת:

. פלוגתא היא במסכת דרים ודבות
ליה  אור' ישמעאל סביר ביצה (דף יט.)

קריבין הלכך כיון  מאן דאמרכ
בות שיכול להמתין דדרים וד

ולשחטן בחול ולהקריבן שחטים 
וקרבין ביום טוב קל וחומר בחלבי 
שבת ששחטו כדרכן בזמן ויתותרו 
הלכך לא איצטריך קרא עולת שבת 

  בשבתו אלא ליום הכפורים:
. כשלמדתי תורה בבבל כי הויא בבבל

   דם שעליתי לא''י:קו
. שש תקיעות שתוקעין ו תוקעיןלא הי

בטיל ולהבדיל משום דיוה''כ בע''ש לה
   קדוש כשבת ואסור בכל מלאכה:

   . אם חל בו יוה''כ:ובמוצ''ש
. בתפלה המבדיל בין לא היו מבדילין

קדש לקדש כמו שמבדילין בי''ט שחל 
   להיות במוצ''ש:

. לא הוה מסיקא דברי הכל היא
רבי דדתיהוי בפלוגתא  אדעתאי

   י עקיבא דמתיתין:מעאל ורביש
. דחשיב ליה יוה''כ היא רבי עקיבא

כך לא בעי למתקע להבדיל כשבת הל
בין זה לזה להיכרא דלא תקעין אלא 
בין יום קל ליום חמור וכי היכי 
דבשבת לא תקעי להבדיל כהים 
מלהקריב חלבי שבת ביוה''כ ביוה''כ 

מלהקריב  מי לא תקעין להבדילן
   בת:''כ בשהחלבי יו

ה''כ . כיון דקיל ליה יור' ישמעאל דאי
לבי משבת ליתקע להבטיל מהקריב ח

יוה''כ בשבת ובתקיעה זו יביו שהוא 
יום הקל ולכשיחול יוה''כ במוצאי 
שבת ולא יתקעו ידעו שמותר להקריב 

   בו חלבי שבת:
. בקיאים הן בכל ואין זריזים הם

יורו משפטיך  צריכין סימן דכתיב בהן
   ים לג):ב (דברקליע

   . במסכת סוכה:והתן
. ומי להו בתקיעות יל כו'ג' להבט

ן פוחתין מכ''א תקיעות שבמקדש אי
במקדש וקס''ד מדתקעי' להו במקדש 

   להיכרא דכהי' תקעי להו:
. בסדר יומא בפרק ג' גבי כדאמר אביי

ברשת שעשתה הילי המלכה על 
זורחת פתחו של היכל בשעה שהחמה 

יודעים  מה והכלאות היציצוצות יו
ין ורמיהו שזמן ק''ש הגיע ומותב

לא יצא  הקורא ק''ש עם אשי משמר
אלמא לאו בזימא קריין ואמר אביי 
הא סימן דברשת לשאר עמא שיקראו 
ק''ש בעותה וליתקע. בין לר''ע בין 
לרבי ישמעאל לאודעי דקל הוא משבת 

וש לתק דיוה''כ שרי בקיבת ירק תל
וותם שיהו כדי להש הקלחין העלין מן

ן דאמרין לקמן מוכים לחתכן ולפרמ
שרואה ומזמן  דשרי משום דהוי עיוי

  ואיו אוכל:
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        קיד, בקיד, בקיד, בקיד, ב .17
ת "[ ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ ּפּוִרים ׁשֶ   ]."לֹא ָהיּו ּתֹוְקִעין - יֹום ַהּכִ
  

ְנָחה ּוְלַמְעָלה ְקִניַבת ָיָרק ִמן ַהּמִ ֵרי ּבִ ׁשָ ֵליְדִעי ּדְ י ֵהיִכי ּדְ    !ְוִליְתַקע, ּכִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י בּות ְלַהּתִ ֵאין ּדֹוִחין ׁשְ   ר. ְלִפי ׁשֶ

  
ֵריּה וְ  א ּבְ יׁשָ   ָאַמר:  ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

בּות ְקרֹוָבה  ירּו,  -ׁשְ   ִהּתִ
בּות ְרחֹוָקה  ירוּ  - ׁשְ    .לֹא ִהּתִ

  
בּות ְקרֹוָבה  ירּו? -ּוׁשְ    !ִהּתִ

   :ְוָהְתַנן
ת " ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ יִלין -יֹום טֹוב ׁשֶ    ,ּתֹוְקִעין, ְולֹא ַמְבּדִ

ת  ּבָ יִלין –מֹוָצֵאי ׁשַ   . (חולין כו:) "ְולֹא ּתֹוְקִעין ,ַמְבּדִ
ר!  ִחיָטה ְלַאְלּתַ ׁשְ ֵרי ּבִ ׁשָ ֵליְדִעי ּדְ י ֵהיִכי ּדְ אי? ִליְתַקע, ּכִ   ְוַאּמַ

  
א ּכִ  וְרּתָ א ְמַחּוַ    .ַרב יֹוֵסףְד ֶאלָּ

  
  
  

  רש"י
. כי ההיא דכלל גדול קיבה

(לעיל עג:) האי מאן דקיב 
סילקא אלא דהתם במחובר 

   והכא בתלוש:
. לפי שאין דוחין שבות להתיר

 תקיעת שופר שבות הוא
היתר הודיע לוקאמרת דלידחיה 

יבת ירק אין דוחין שבות בק
אלא לאסור כגון יו''ט  להתיר

ין שחל להיות בע''ש תוקע
   להבטיל ולהבדיל:

ורב ששת בריה דרב אידי אמר 
. אי לעולם דוחין שבות להתיר

הוה מיבעי' לן היתרא האידא 
אבל השתא דלא מיבעי לן 
קיבת ירק ביוה''כ שחל להיות 

לום ששהרי בשבת לא יב בע''ש
יעה זו אלא א תהא תקול

ו היתר בשה אחרת להודיע
שיחול יה''כ באמצע שבת לא 

   התירו:
. כלומר דחיוב קרובה שבות

שבות התירו לצורך דבר קרוב 
   ולא לצורך דבר רחוק:

. להבטיל את העם תוקעין
ממלאכה המותרת ביו''ט כגון 
אוכל פש ולהבדיל בין הקודש 

   ובין החול:
הכוס  לה ועלפ. בתולא מבדילין

א תקו לומר הבדלה אלא דל
קודש ובכיסת חול ולא  ביציאת

בכיסת קדש וביציאת חול 
התם שייך לקדושי יומא ד

וקדוש יום שמקדשין על היין 
   הוי היכירא דיליה:

. ואם חל יו''ט מוצאי שבת
במוצאי שבת מבדילין בתפלה 
ועל הכוס המבדיל בין קודש 

שהקודש חמור לקודש מפי 
   קל:וכס  יוצא
. מבעוד יום להבטיל תוקעין ולא

הבדיל דהא היוצא חמור ול
   והיום לא עשו שום מלאכה:

. אי ס''ד דוחין שבות איואמ
להתיר לצורך דבר קרוב יתקע 
משחשיכה לידע דשרי בשחיטה 

  לאלתר:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        קטו, אקטו, אקטו, אקטו, א    ––––קיד, ב קיד, ב קיד, ב קיד, ב  .18
י ֵזיָראָאַמר  י ַא , ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ אַרּבִ   : ַרב הּוָנאָאַמר  ּבָ

ׁשַ יֹום ַהכִּ  ָחל ִלְהיֹות ּבְ ת ּפּוִרים ׁשֶ ְקִניַבת ָיָרק.  - ּבָ   ָאסּור ּבִ
  

   :ַרב ָמָנאָאַמר 
ָנא:    ּתָ

ִין ְליֹום ַהּכִ " ׁשַ ִמּנַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ְקִניַבת ָיָרקּפּוִרים ׁשֶ ָאסּור ּבִ ת ׁשֶ    ?ּבָ
ְלמּוד לֹוַמר:  תֹוןתַּ ּבָ בֹות - ז, כג)(שמות ט 467""ׁשַ   . "ׁשְ

  
  ְלַמאי? 
ל ְמָלאָכה"" :ְוָהְכִתיב – ְמָלאָכהִל  :ִאיֵליָמא ה כָּ   ! (שמות כ, י) 468לֹא ַתֲעׂשֶ

א ָלאו   .ְקִניַבת ָיָרקַא  :ֶאלָּ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ׁשַ יֹום ַהכִּ  ָחל ִלְהיֹות ּבְ ת ּפּוִרים ׁשֶ ְקִניַבת ָיָרק.  - ּבָ ר ּבִ   מּוּתָ
  

   :ֵמיִתיִבי
ִין ְליֹום ַהּכִ " ׁשַ ִמּנַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ְקִניַבת ָיָרקּפּוִרים ׁשֶ ָאסּור ּבִ ת ׁשֶ    ?ּבָ

ְלמּוד לֹוַמר: תֹון תַּ ּבָ בֹות -  (שמות כ,י) 469""ׁשַ   . "ׁשְ
  ְלַמאי? 
ל ְמ " :ְוָהְכִתיב –ְמָלאָכה ִל  :ִאיֵליָמא ה כָּ   ! ָלאָכה"לֹא ַתֲעׂשֶ

א ָלאו   ְקִניַבת ָיָרק! ּבִ  :ֶאלָּ
  

ה'ְלעֹוָלם ִלְמָלאָכה, ְוַלֲעבֹור ֲעֵליּה ּבַ  ,לֹא ה'וְ   470'ֲעׂשֵ   . 471'לֹא ַתֲעׂשֶ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ י יֹוָחָנן: ּדְ ּתַ   ַרּבִ
ָחל יֹום ַהּכִ " ׁשַ ּפּוִרים ׁשֶ תִלְהיֹות ּבְ     :ּבָ

ר   קטו,א ְקִניַבת ָיָרק  :מּותָּ   , ּבִ
ֱאגֹוִזיםְמַפּצְ 472    ,ִעין ּבֶ

ִריּמֹוִנים  ִסין ּבְ ְנָחה ּוְלַמְעָלה - ּוְמַפְרּכְ    ,ִמן ַהּמִ

ֵני ַעְגַמת ֶנֶפׁש    ."ִמּפְ
  

ֵבי  ָרָבא - ַרב ְיהּוָדהּדְ ִבי ּכְ    .ְמַקּנְ
ֵבי  הּדְ י ָקאֵרי - ַרּבָ ְרּדִ    .ּגַ

ָהוּו ָקא ְמַחְרִפי ֲחָזא ּדְ יָון ּדַ    ,ּכֵ
ְר  ֵמיּה ָאַמר ְלהּו: ֲאָתא ִאיּגַ ְ ַעְרָבא ִמׁשּ א ִמּמַ י יֹוָחָנןּדְ ּתָ ֲאִסיר ַרּבִ   . ּדַ

  
        

        הדרן עלך ואלו קשריםהדרן עלך ואלו קשריםהדרן עלך ואלו קשריםהדרן עלך ואלו קשרים
        
        
        
        

                                                             
תֹון  467 ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ   שבת קודש לה'ׁשַ
ל ְמָלאָכהויום השביעי שבת לה' אלהיך  468 ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ  לֹא ַתֲעׂשֶ
תֹון  469 ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ   שבת קודש לה'ׁשַ
תֹון  470 ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ תֹון ׁשַ ּבָ   שבת קודש לה'ׁשַ
ל ְמָלאָכה 471 ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ ל ְמָלאָכהלֹא ַתֲעׂשֶ ה כָּ   לֹא ַתֲעׂשֶ
 ע"פ גירסת כתב"י, דפוס שונצינו, המהרש"ל. 472

  רש"י
. ולא מבעי אסור בקיבת ירק

בשבת דעלמא דאסור משום 
בת לחול אלא שבות דקטרח מש

ן עיוי א דיש כאהאיד ואפיל
שבות  דהא בשאר יוה''כ ששאר

אסור זה מותר השתא דחל 
בשבת לא שרו רבן: אמר רב 

א כו':מא ת   
. בשבת בראשית שבתון ת''ל

שבת קדש ושבתון משמע 
   שבות:
. באיזה קיבה אסר לן ולמאי
   קרא:

   . כגון מחובר:אילימא במלאכה
. מלאכההא כתיב לא תעשה כל 

   לי: הוהא תו למ
. בעלמא לקיבת ירקאלא לאו 

י דלאו מלאכה קאי בתלוש דמיד
עליה בעשה דשבתון שבות וכיון 

בכל שבתות  דמדאורייתא אסור
השה הכא לא שרין ליה משום 
עגמת פש למידחי איסור 
דאורייתא ובשאר יוה''כ שרי 
לעגמת פש ואע''ג דכתיב ביה 

ה מי שבתון שבות לאו ממלאכ
 המעכב רהוא אלא מכל דב

ת מדסמכין לועיתם מלהתעו
ן לה בפרק בתרא הכי דרשי

דיומא (דף עד.) לרחיצה וסיכה 
   ודומין להם:

. דשבות לאו מותר בקיבת ירק
איסורא דאורייתא הוא אלא 
דרבן והכא משום עגמת פש 
שמתקן ואיו אוכל והרי קרוב 

וי שרי ודווקא מן המחה לעי
שואף ומצפה  ולמעלה שהוא

ת פש איכא עגמכילה ואלעת 
   טפי:

. א מחרפיכיון דחזי דהוי ק
מקדימין לפי המחה דהשתא 

   לאו עגמת פש הוא:
   . לאישי ביתיה:אמר להו

. כי אתא איגרתא ממערבא כו'
  היכי דלקבלו מייה:


