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 דף קא

 דמישן ביצאתא

  ,י''ע הוי רה''לכו :ד''דע - משלשה בפחות ישאם 

  :ד''דע -אם אין בפחות משלושה 

  ,('עד רוחב ד חוץ מאם מילא הספינה בקנים) [ומחיצה תלויה לא מתרת, 'אין לו מקום ד], הוי כרמלית :ה''לר

 [ ובקיעת דגים לא שמיה בקיעה, מחיצה תלויה מתרת במים, גוד אחית מחיצות], י''י רהוה :נ''לר

 

  בראש קנה טרסקל

 [ גוד אחית]י ''רה :י''לריבר

 [ בקיעת גדייםכשיש , לא אמרינן גוד אחית] י''לא הוי רה :לחכמים

 

 שלושה שלו בקצר ויש ד''דע (ט''עד ג) בעיקרושאין ' אפי ארבעה ורחב עשרה גבוה ה''בר עמוד

 , [ך שםדרכם של גדיים להתחככי אין , אחיתגוד ]י ''הוי רה ע''לכו

  

 מותר לטלטל מזו לזו  (שיכול להעמידם בחוט הסרבל' אפי) קשורות ספינות' ב

 . שאינה קשורה' אפי שביניהן ביציתל 'אפי: רבאל

 חזרו -, מזידין ובין, שוגגין בין, ונקשרו חזרו, נאסרו – נפסקו .בני אדם שעירבו בניהם' של ב' אפי :ספרא רבל

 . הראשון להיתרן

 

  י''שעושות רה ה''לר הפרוסות מחצלות

   .הוי מחציה רק להחמירבמזיד , י גם להתיר לטלטל בו''חזר להיות רה, בשוגג, ונפרשו חזרו, נאסר הטלטול -נפלו

 

השלשלת אבי ], לשלת של ברזל שראשה באוהל המת מביא את הטומאה לכלים שבספינההקשורה בשספינה 

 [הכלים שבתוכה ראשון< הספינה אב  <[ בחלל חרב]אבות 

 

  קב דף

 (הרי כבר ממה שנזכר פטור) ?כלב \ וגם שקלטה אחר ,הזריקה למה כתוב ברישא שנזכר באמצע

 [כי בידו להחזיר, 'שנזכר'אינו פטור מטעם ]אוגדו בידו וות חבורה מיירי שזרק מקל לעש :לרב כהנא

 ,קלטה אחר' ב, נזכר. א, מקרים' יש כאן ב: לרבא

  .ולכן פטור רק מצד שקלטה אחר, מיירי שנזכר בסוף :לרב אשי

 

 ?שוגגבמתי נאמר הכלל שלחיוב חטאת צריך תחילתו וסופו 

  ,רק כשפשר להחזיר את הדבר: כהנאלרב 

 ,א להחזיר את הדבר''כשא' אפי :א''רבא ור

 ,כשלא נזכר שוב בסוף :רב אשי

 

   (.יש כאן ידיעה על חצי שיעור מלאכה) בשוגג אמות 'ב, במזיד אמות 'ב, בשוגג אמות' ב

 [הוי סופו מזיד, כיון שיכול לעצור], פטור :אם העביר

   [וגמר המלאכה בשוגג, ע כשאין בידו להחזיר''לכו אין ידיעה לחצי שיעור], חייב :אם זרק

 

  ואם לאו פטור [ מקום מחשבתו מוישא[, חייב אם מתכוון לכך מתחילה  הכבשן בפי או הכלב בפי ונחה זרק

 

 פרק הבונה

וכן אם  ,שהוא כל ,הקודח, מפיל האבן מן ההר במכה אחרונהה ,(באבן, חריצים עושה \ קמחלי) ,המסתת ,הבונה

 .(כן בחול בתנאי שיש שדרכם לקיים) .חייב, ואף שעתיד להוסיף, לוגין' גחקק בקב 

שכך עשו מרדדי טסי : לאביי, שמאמן את ידיו: לרבה], חייב - מלאכה בשעת הסדן על בקורנס המכה אף: ג''לרשב

 ([ ותניא כוותיה), כדי להחליק את הקונרס, זהב במשכן

 

 ? ראוי בנין כל שהואלמה 

או ), נקב כל שהוא בביתסתימת ( 'מסק) \פטפוט קטן לכירה עשיית \ (ומחטין במשכן) להצניע כסף חפירה

 (.בקורה במשכן

 

 בנין בקיר

  (שמואל), חייב בצידוד :הקירשורה הראשונה של 

 (ברייתא) ,עד שישים טיט :שורות האמצעיות

 (.יוסי' ר) .בהנחה בעלמא :אחרונהשורה 

 

  .דמרא בקופינא שופתא עייל. ג תרנגולים של בלול נקב עושה. ב מסתת. א

 , בונההוי  :רבל

 (ח במסתת''ד ריו''וכ). בפטיש מכההוי  :שמואלל

      זזקק  ––  קאקאת ת מסכת שבמסכת שב

  סיכומיסיכומי

  היומיהיומי  --  הדףהדף  

  להצלחת התורם ברוחניות ובגשמיותלהצלחת התורם ברוחניות ובגשמיות
 

 

 ?חייב קודחמתי 

 , לבניינא חורתא דחר כמאן מיחזי[ צורך בנין] ,בעצם הקידוחמשום בונה חייב  :לרב

 . אם תוקע מסמר בעת הקידוח, חייב משום מכה בפטיש :לשמואל

 דף קג

 . חייב - שהוא כל ,והמקרסם ,המנכש( זרע אחד' ע אפיורלז), החורש

 . קלה ביצה לבשל כדי - להיסק אם, שהן כל - לתקן אם, עצים המלקט

 . הגדי פי כמלא - לבהמה אם, שהוא כל - לתקן אם, עשבים המלקט

 , זרדים והמזרד, עולשין התולש

   ,(ר''מ פס''מ, שאינו מתכוון לכך' אפי)כי הוא מייפה את הקרקע  'כל שהוא'ב, תמיד :בקרקע שלו

 אם, הגדי פי כמלא - לבהמה אם, כגרוגרת - לאכילה אם: או באגם( ל ביפוי''לא ניח)בקרקע של חברו 

  . שהן כל - הקרקע את לייפותמתכוון  אם, קלה ביצה לבשל כדי - להיסק

 

בין בימין בין  ושולט בשתי ידיו, ואיטר יד בשמאל (גם בשמאל: יוסי' ולר) ,בימין) ,אותיות שתי הכותב

 . חייב - לשון בכלו, ניותמסמ משתי 'ואפיזהות ' אפי , (בשמאל

   [. שכך היו עושים במשכן על הקרשים], גם רושם חייב :וסיי 'ולר

 

  מלאכה גדולה ועשה רק קטנהמתכוון לעשות 

ם ''מ 'שאפיוסבר ) (משמעון שםכגון ), [מאחת] ,גדול משם( אותיות שונות' מב) קטןשם עד שיכתוב  :י''לר

  ([כתיבה תמה –וכתבתם ]ח ''וי, שעשאו פתחו כשרסתום 

 [מאחת] (מששך), שש: כגון, חייב - זהות אותיות שתי אלא כתב לא אפילו :ג''רי בשם ''רל

 [מאחת], עד שיכתוב תיבה אחת מפסוק שלם :שמעון רביל

 .אותיות חייב' וממילא על כל ב, חייבבעלמא רושם ' אפי :יוסי' לר

 

עד , ושכחו איזה ראש תיבה ואיזה בסוף, פתחו ם''אבל היה גם מ. עומדין היו בנס שבלוחות ך"וסמ ם"מ

 .וסתום בסוף, דפתוח באמצע תיבה, שבאו הצופים ויסדום

 

 דף קד

 משמעות אותיות האלף בית

 , בינה אלף - ת"בי ף"אל

 רגל. דלים אחר לרוץ חסדים גומל של דרכו שכן - ת"דללנוטה  ל"גימרגל ) ,דלים גמול - ת"דל ל"גימ

, בצינעה ליה דליתן  - ל"מגימוך פה ת"דלפני ה .שימציא העני את עצמו - ל"גימ לגבימתפשט  ת"דדל

      . (מיניה ליכסיף דלא היכי כי

 , הוא ברוך הקדוש של שמו זה - ו"ה

 וקושר, רושהי לך ונותן, לך יבטומ, אותך ןחו, אותך ןז ה''הקב, גומל דלים עושה אתה אם - ל"כ י"ט ח"ז

 . הבא לעולם תרכ לך

 , (שאסור לדרוש) ,סתום מאמר( שמותר לדרוש) פתוח מאמר - סתומה ם"מ פתוחה ם"מ

 , פשוט נאמן כפוף נאמן - פשוטה ן"נו כפופה ן"נו

 . אותה וקנה בתורה עשה סימנין \, עניים סמוך - ע"ס

 , (בשעת המפזרים) סתום פה (בשעת המכנסים) פתוח פה - פשוטה' פ כפופה' פ

 . (שכך ניתנה תורה ,להיות כפוף ביותר). פשוט צדיק כפוף צדיק - פשוטה י"וצד כפופה י"צד

 ף"קוה תג, ה לא מסתכל ברשע''הקב ( סגי נהור) ש"ריהמהפוכים  ף"קופני ) . רשע - ש"רי, קדוש - ף"קו

 סייעל – תלוי ף"קוה רגל . כמותי כתר לו קושר אני בו חוזרהרשע  אם: ה''הקב אמר - ש"רימתכופף ל

  (כי הבא ליטהר מסייעים אותו, ממש לרשע השב

 כי אינו מצוי, אותיותיו רחוקות אמת, כי הוא מצוי, אותיותיו קרובות שקר .אמת - ו"תי, שקר - ן"שי

 . כי הוא עומד, רגלים' אותיותיו עומדות על ב אמת, כי אינו עומד, אותיותיו עומדות רק על רגל אחד שקר

 מידת רשעים

 ? עליו יחול שמי, חשק לא בי? לו אתאוה, תעב אותי - ש"ב ת"א

 ? עליו ארחם, טימא גופו - ר"ג

 ? אגדע לא קרניו, נעל דלתותי - ק"ד

 מידת צדיקים

  ,מלחטוא בוש אתה אם - ש"ב ת"א

 , בדוק גור כן עושה אתה אם - ק"ד ר"ג

 , לאף בינך הוי חציצה - ף"ו ץ"ה

 , השטן מן מזדעזע אתה ואין - ן"ט ס"ח ע"ז

 ה''דו שיח בין הגיהינום לבין הקב

 ! כל -שלי  לים ',גיהנום להאמר  - ל"כ ם"י

 (ניאוף)ף ''בגי שבעטו מפני עליהם חס אני' אמר ה - ף"גי ע"בט ס"אח

 , הם צדיקים, הם כנים, הם דכים - ץ"דכ

 , בהן חלק לך אין - ק"הל
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 ! שת של מזרעו זניני, מרי, :לפניו גיהנם אמר - ת"ש ן"ומרז

 , הדס לגן - אוליכן להיכן: עונה' ה ,ס"ד ן"ג, ם"ב ל"א

  , אנכי עיף: ולפני גיהנם אמר - ף"ו ע"ה

 , יצחק של זרעו הללו - ק"ח ץ"ז

 . לך נותן שאני נכרים של כיתות כיתות לי יש, טר - ת"כ ש"י ר"ט

 

  ?העלמות בשתימה הדין  ,חייב, אחד בהעלם אותיות שתי הכותב

 [לחצי שיעור' יש ידיעה המחלקת אפי] ,חייב :גמליאל לרבן

 [אין ידיעה לחצי שיעור]. פטור :לחכמים

 ?מתי חייבים על מלאכת כותב

 דבר בכל אבל, חייב, ואפצא טריא במי' אפי, בכל סוגי הדיו שמתקיימים :סוג הדיו -

 . פטור ,('מי פירות וכו, משקין) מתקיים שאינו

 . חייב, בשרו עלגם  :מקום הכתיבה -

  פטור ובמרפיקו, בפיו, ברגלו, ידו לאחר :הכתיבהאופן  -

' על באבל  ,חייב ,ונקראים יחדאו על דפי פנקס , זוויות הבית שני על: קרבת האותיות -

 .פטור ,שלא נקראים יחד פנקס דפי שני על, בקורה ואחת בארץ אחת ,הבית כותלי

רק  מחוסר], חייב - בציפורי ואחת בטבריא אחת אות  אבל, [מחוסר מעשה דקריבה]

  [קריבה

 . כשר - ובשיחור, בשחור, באבק גטכתב 

 בשרו על המסרט

ושם ( שסטתה מן הדרך), וזה שם אימו[ )ז כפשים ממצרים''שהוציא עי 'בן סדטא'כמו ], חייב א''לר

  ,(ושם בעל אימו פפוס בין יהודה'', בין פנדירא''בועל אימו  )אביו 

 ,מן השוטיםאין מביאים ראיה ], פטור: לחכמים

 

 לכתב סמוך אחת אות כתב

 פטור: לחכמים

 (כמו באחת על האריג), חייב :א''לר

 

 כתב גבי על כתב

 .ך''י האות הוא משלים את ספר התנ''חוץ מאם ע, פטור: לחכמים

 (ז''וחכמים חולקים גם ע, כמו שמהני לקדש את שם השם שנכתב שלא בכוונה)חייב  :י''לר

 

 ?כותבמתי חייבים במחיקה משום 

  .צריך עדיין לתייג אותם פטורואם , זיינין שני ועשאו ת"חי של לגגו נטלו

 (שאסור להשהותו אינו מתוקן, כשתיקן ספר). ש"רי ועשאו ת"דל של לתגו נטלו

 

 נוטריקון אחת אות כתב

  חייב :בתירה בן יהושע רביל

 . פטור :חכמיםל

 

 דף קה

 מקור ללשון נוטריקון

 .לאומות נתתיך ,נאמן ,ותיק ,מלך, חביב ,המון, בחור ,אב, נתתיך גוים ן"המו ב"א כי

 . אמריה נאמנין כתיבה יהיבה :למפרע \ יהיבה כתיבה נעימה אמירה \ יהבית כתיבת נפשי אנא - י''אנכ

 . נטתה ראתה יראה :לנגדי הדרך ט"יר כי

 . מלא כר - ל"כרמ

 . תועבה, צורר, רוצח, מואבי, נואף - ת"נמרצ קללה קללני והוא

 . אנחנו קדושים, אנחנו דכים, אנחנו טהורים, אנחנו צדיקים, אנחנו נכונים - ק"נצטד ומה נדבר מה

 פרק האורג

 '?אורג'מה השיעור של מלאכת 

  [דקים לא ניכרים], א הפוך''וי[ גסין יותר מתפרדים], לדקים' גסין ובחוטים ל' גא ''י :אליעזר רביל

  , האימראעל הגס ועל  ,האריג על ואחת

, נירין בתי שלשה ברוחב חוטין מתחייב בשני, האורג שפה: ולשיטתם. חוטין שני - תמיד :חכמיםל

 .[(דכן עושים לחגורה קטנה] 'סיט'צ שיעור ''ול)

 

וכן בבית ניר , מסרק שמפריד את חוטי השתיובין שיני ה, חוטי השתי בין חוטי הניריםאת המעביר 

  ((שנות אליהו), א שהחיוב כשעושה את בתי הנירים עצמם''וי), בתי נירים' עושה ב'חייב משום  ,עצמו

א שהוא ''וי (י"רש), י הוא מעלה ומוריד את הנירים''שעא בכלי ''י)בקירוס , חוטין' יר בבהמע וכן

, בנפה ((ם''רמב)א שהוא מסננת שאורגים מסיב הדקל ''וי( י''תפא), המסרק המפריד בין חוטי השתי

 , חייב ובסל בכברה

 

  .חייב, תפירות שתי תפורחזור ל מנת לע קורע ,כעין כיס באמצע הקריעהכשנעשה 

 

  מתו ועל (ז מקתן''כ אי''דאל, כשעושה כן להטיל אימה על ביתו) ,בחמתו הקורע

 (.מ יצא ידי קריעה''ומ) (.י''בשם רש' תוס) [ג חייב''מלשאצל]חייב : י''לר

 .[חייב לקרוע. ]חייב, מישראל בשעת מיתה' או על כל א, או על אדם כשר, אם קרע על חכםוכן 

  .[ג פטור''מלשאצל]פטור : ש''לר

 

 . כמתקן שיעורו - לתקן מנת על המקלקל

   (צבעאמאגודל ל \פ סיט ''ב) כפול הסיט רחב כמלא - והטווה והצובע והמנפץ המלבן שיעור

 (לאמה אצבעמ) . הסיטברוחב  – חוטין שני האורג שיעור

 , [אל זר באדם \ הרע יצרמתחיל ה כך]; ז''ע כעובד, בחמתו ,או מפזר מעותיו, או כליו בגדיו המקרע

 , גנזיו בבית ומניחן, סופרן הוא' ה – כשר אדם על דמעות המוריד

ובימי יהושע ), [מדה כנגד מדה], שנים מאריך אינוו ,בחייו לקוברו ראוי - חכם של בהספדו המתעצל

  (. כי לא הספידו אותו כראוי, האריכו רק ימים ולא שנים

 .כולן האחין כל ידאגו ,שמת( א הקטן''א הגדול וי''י)חבורה  \ האחין מן אחד

 

 דף קו 

 מקלקל של חובל ומבעיר

מבעיר וכן , רק בצריך לכלבוהיינו , מה שהתורה אסורה חובלשל ''אפ ,ג חייב''אצלכיון דמלש] פטור :י''לר

 [בצריך לאפרו

דאין  ג''לשאצלדתמיד הוי מ) ,כ''חייב היינו גזהומבעיר שמה שחובל  כ''ע, ג פטור''אצלשמלכיון ד] חייב :ש''לר

  ([.בגוף הדבר תיקון

  :והמקור

  (י התם יש תיקון שהתינוק נימול''ולר) ,מזה שהצריכה התורה להתיר מילה :חובל

   (י התם אסור את בישול הפתילה''ולר), מזה שהתורה אסרה שריפת בת כהן :מבעיר

 

 ? מה נחשב צידה

  .או לביבר מקורה, לבית, ציפור רגילאבל , למגדל :(שאינו מקבל מרות) דרור צפור

 , ((עי להלן), אבל לביבר גדול פטור), ולביברין קטן ולחצר לגינה' אפי: לחכמים ,לבית :י''לר :צבי

 ((ק''ונחלקו האם חולק על ת), וכן הלכה). חייב - צידה מחוסר שאינו, פטור - צידה מחוסר: ג''שבר

 .ט''ניצוד מותר לקחת אותו משם ביווכשנחשב 

 

  , נותנים לחיה ועוף אבל, לדגים מזונות נותנין אין

 

  ביבר קטןמהו 

 .גדול מזה הוי ביבר גדול ויותר, אין כניסות \ הצל של הכתלים נופלים על הכתלים \תופסו בריצה אחת 

 

 ?מתי הצידה אסורה ומתי לא

 [דרכו להשתמט], חייב -וחולה מחמת קדחת  ,ישן ,סומא :צבי

 [אין דרכו להשתמט]. פטור -מחמת עייפות  וחולה ,זקן ,חיגר :צבי

 שפרעו ויתושין צרעין גזין

  חייב: :((קז)יהושע ' ור) מאיר רביל

  (.והיינו רק חגבים וזגים. )רק אם במינם ניצוד חייב :א''ור לחכמים

 . חייב - השרב בשעת [והם כבר ניצודים, עיוורת] ,פטור - הטל בשעת חגבים

  [ ניתן לתופסם בקלות] .פטור - ובאות מקלחות היו אםבשעת השרב ' פיא :מהבאי בן אלעזרל

 . שלו לגורזקי שיכניסנו עדאינו חייב  ארי

 , פטור - הצדן, שברשותו ועוף חיה

 

 י שנים''צידה ע

 ; פטורין - שנים נעלו ,חייב - בפניו אחד ונעל ,לבית שנכנס צבי

 . רוטש תמיד פ''ולר, חייבין, א לבד לא יכל לסגור''כ ואם

 . חייב השני - ומילאהו השניו, מילאהו ולא הפתח על האחד ישב

 

 לשמור על צידה קיימת

 , חייב הראשון  ,הראשון שעמד פי על אף, בצידו וישב השני ובא, ומילאהו הפתח על 'א ישב

  ,[כמו שסגר הדלת לשמור על ביתו ולא ידע שהיה צבידהוי . ]להישאר שם מותר והשני

 . שתחשך עד ומשמרו יושב - כנפיו תחת צפור לו נכנסהאם  וכן

 

 ?ג בשבת לכתחילה''מתי התירו מלשאצל

 , ומותר[ ג''מלשאצל], פטור – לחה ממנה להוציא אם, חייב - פה לה לעשות אם, בשבת מורסא המפיס

 . חייב - לרפואה אם ומותר ,[ג''מלשאצל] ,פטור - ישכנו שלא בו מתעסק אם, בשבת נחש הצד

 פרק שמונה שרצים

 ,חוזרת אינהשלא יוצא דם אבל  חבורה בהן החובלו ,  [במינם ניצוד]חייב , הצדן, בתורה האמורים שרצים 'ח

 [יש להם עור]. חייב ([חבורותיו' פי) ,חברברתיו ונמר עורו כושי היהפך]

 [ ג''משלאצל, דניצו אין במינם], חייב - לצורך רק הצדן, פטור - בהן החובל ,ורמשים שקצים ושאר

 

 ?איזה שרצים יש להם עור ולאיזה שרצים אין עור

לפי משמוש אין להם ], וממילא עורותיהם מטמא כבשרם, אין להם עור, וחומט וכח אנקה: י''לר :לענין טומאה

 [ עור

[ למעוטי השאר, אלה הטמאים] ,ועורותיהם מטמא כבשרם ,אין להם עור ,והלטאה וחומט וכח אנקה: לחכמים

 [כ''לא הוו בכלל הגזה], עורותיהם אינו מטמאהשאר אבל 

 , כל השרצים יש להם עור ואינו עורם מטמא :נ''לריב

 , [יש להם עור], בהם חייב החובל: נ וחכמים''לריב :לענין שבת

  [ היד אין להם עור לפי משמוש], פטור: י''לר

ה לאלים של ואינו דומ] ,התם משום דאינו פרה ורבה, לרבנן שפוטרים בכינה' אפי), ע חייב''הורגן לכואבל 

 (.ר''פואבל הם  ,[(דסגי שיהיה בו נטילת נשמה, א חולק''ור), המשכן

 

  [משום נטילת נשמה]חייב , סנפיריו בין כסלע( יבש קצת)דעביד רירי  כיון, הים מן דג שולה

 

 שום תולשחייב מ (אינו מחובר' אפי)הטבעי גידולו מקום עוקר דבר מ

 . פיטריות משפת הדלי ,והיגי מהיזמי כשות תלש \בהמה שבמעיה עובר דלדל :כגון

  [ ז מקום גידולו הטבעי''אי], התולש מעציץ שאינו נקוב פטור אבל
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