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  שבת מסכת
  "ָּכל ַהֵּכִלים" - ז"יפרק 

  
  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)ב ומתנקם" "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אוי

  

            ::::מוקדשמוקדשמוקדשמוקדשלימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה 
        ז"ל ז"ל ז"ל ז"ל     רפאל בכררפאל בכררפאל בכררפאל בכרר' ר' ר' ר' עילוי נשמת: עילוי נשמת: עילוי נשמת: עילוי נשמת: לללל

        ,,,,יחד עם אשתו רחל תבדל לחיים טובים וארוכיםיחד עם אשתו רחל תבדל לחיים טובים וארוכיםיחד עם אשתו רחל תבדל לחיים טובים וארוכיםיחד עם אשתו רחל תבדל לחיים טובים וארוכים
            בפתח תקוהבפתח תקוהבפתח תקוהבפתח תקוה    ארץ ישראל לפני קום המדינהארץ ישראל לפני קום המדינהארץ ישראל לפני קום המדינהארץ ישראל לפני קום המדינהזכה להיוולד בזכה להיוולד בזכה להיוולד בזכה להיוולד ב

        בנתיבות, נוה דקלים בגוש קטיף, עתניאל בהר חברון.בנתיבות, נוה דקלים בגוש קטיף, עתניאל בהר חברון.בנתיבות, נוה דקלים בגוש קטיף, עתניאל בהר חברון.בנתיבות, נוה דקלים בגוש קטיף, עתניאל בהר חברון.    ::::לגורלגורלגורלגור
        להלחם במלחמת ישראל, להלחם במלחמת ישראל, להלחם במלחמת ישראל, להלחם במלחמת ישראל, 

        רביםרביםרביםרביםלצאצאים לצאצאים לצאצאים לצאצאים ה לתפארת במסירות נפש, וזכו ה לתפארת במסירות נפש, וזכו ה לתפארת במסירות נפש, וזכו ה לתפארת במסירות נפש, וזכו להקים משפחלהקים משפחלהקים משפחלהקים משפחו ו ו ו זכזכזכזכ
        יהיה זה מקצת הכרת הטוב שיש לי כלפיהם, יהיה זה מקצת הכרת הטוב שיש לי כלפיהם, יהיה זה מקצת הכרת הטוב שיש לי כלפיהם, יהיה זה מקצת הכרת הטוב שיש לי כלפיהם, 

        ומצוות ניחום אבלים בימי הקורונהומצוות ניחום אבלים בימי הקורונהומצוות ניחום אבלים בימי הקורונהומצוות ניחום אבלים בימי הקורונה
  

  

  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  

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

  תש"פ ' תמוזז

 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.
 ,נאל אריאל שהגיה, העיר והאיר הארות רבות בכשרון רבובייחוד לרב נת

 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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    """"ִניָּטִליןִניָּטִליןִניָּטִליןִניָּטִלין    ַהֵּכִליםַהֵּכִליםַהֵּכִליםַהֵּכִלים    ָּכלָּכלָּכלָּכל""""    ––––    י"זי"זי"זי"זפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קכב, בקכב, בקכב, בקכב, ב .1

ָנה    ִמׁשְ

ִלים ל ַהּכֵ ׁשַ  - ּכָ ִלין ּבְ ת, ִניטָּ   ּבָ
ְרקּו ּבְ  ְתּפָ ּנִ י ׁשֶ ֶהן, ַאף ַעל ּפִ תׁשַ ְוַדְלתֹוֵתיֶהן ִעּמָ    ,519ּבָ

ֵאיָנן ִמן ַהּמּוָכן.  ִית, ְלִפי ׁשֶ ֵאיָנן ּדֹוִמין ְלַדְלתֹות ַהּבַ   ׁשֶ
  

ַע ּבֹו ֶאת ָהֱאגֹוִזין.  -קּוְרָנס    :נֹוֵטל ָאָדם   ְלַפּצֵ
ֵביָלה - ַקְרּדֹום     .ַלְחּתֹוְך ּבֹו ֶאת ַהּדְ
ִביָנה.  -ְמֵגיָרה  ּה ֶאת ַהּגְ   ָלגּור ּבָ

רֹוְגרֹות.  - ַמְגֵריָפה  ּה ֶאת ַהּגְ   ִלְגרֹוף ּבָ
ז  ְלּגֵ ָטן.  -ֶאת ָהַרַחת ְוֶאת ַהּמַ   ָלֵתת ָעָליו ַלּקָ

ר  ,ֶאת ַהּכּוׁש  ְרּכַ    .ִלְתחֹוב ּבוֹ  -ְוֶאת ַהּכַ
ל ָיד    ִליּטֹול ּבֹו ֶאת ַהּקֹוץ.  - ַמַחט ׁשֶ
ִאים ל ַסּקָ ֶלת - ׁשֶ   .  ִלְפּתֹוַח ּבֹו ֶאת ַהּדֶ

   

ָמָרא             ּגְ

ִלים " ל ַהּכֵ ת -ּכָ ּבָ ַ ׁשּ ְרקּו ּבְ ְתּפָ ּנִ י ׁשֶ ִלין, ְוַאף ַעל ּפִ    ."ִניטָּ
חֹול.  ֲעָיא ּבְ   ְולֹא ִמיּבָ

ה ַרּבָ ׁשַ  ,ַאּדְ ת ּבְ י ֲאִביֶהן -ּבָ ּבֵ    ,מּוָכִנין ַעל ּגַ
חֹול  י ֲאִביֶהן -ּבְ ּבֵ   ! ֵאין מּוָכִנין ַעל ּגַ

  
ֵייָאַמר    :ַאּבַ

   :ָהִכי ָקָאַמר
ִלים  ל ַהּכֵ ׁשַ  -ּכָ ִלין ּבְ ֶהןִניּטָ ת ְוַדְלתֹוֵתיֶהן ִעּמָ    ,ּבָ

חֹול  ְרקּו ּבְ ְתּפָ ּנִ י ׁשֶ ׁשַ  -ַאף ַעל ּפִ ִלין ּבְ ת. ִניּטָ   ּבָ
  
  

                                                             

ת( וילא: 519 ּבָ ׁשַ  ורשי ל"ג בשבת. )ּבְ

  רש"י
  מתי' 

כל הכלים יטלין בשבת 
. כל הכלים ודלתותיהן עמהם

שיש להם דלתות כגון שידה 
תיבה ומגדל יטלין בשבת 

ש להם בצדן עמהן ודלתות שי
   יטלין עמהן:

. הדלתות מן ואע''פ שתפרקו
הכלים יטלין ואין דומין 
לדלתות הבית שאין יטלין לפי 
שדלתות הבית אין מן המוכן 
לטלטל שאין כלי אבל אלו הן 

   כלי אגב אביהן:
   : }פטיש{. מרטי''ל קורס
. מאחר שעשאה עיגול דבילה

עבה היא מאד וקשה כגביה 
   קורדום לחותכה:וצריך 

. כעין סכין ויש בו ומגירה
   פגימות הרבה:

. לחתכו לגור בה את הגביה
ולחלקו לפי שממהרת לחתוך 

   דבר עב:
ודי"ל: יעה {. וודי''ל מגריפה

[ראה תיאורו של רש"י בחגיגה 
   : }כ. ד"ה ומגריפה בתוכה]

. מן לגרוף בה את הגרוגרות
   החביות:

- פיל"א: את{. פאל''א רחת
   : }חפירה

. כמין עתר שקורין מלגז
של ברזל ולו  }קלשון{פורק''א 

   ג' שייים ומהפכין בו קש בגורן:
   . מזוות:לתת עליו לקטן

   : }פלך{. פלך פושי''ל כוש
רייו"ל: כרכר {. ראי''ל כרכר

   : }[ראה תיאורו לעיל, עה:]
. לאכול בו תותים וכל לתחוב בו

   פרי רך:
. מחט קטן שתופר מחט של יד

   בגדים: בו
. מחט גדולה ושל סקאים

   שתופרים בה שקים:
. מי שאבד לפתוח בו את הדלת

   מפתחו:
  

  גמ' 
. קא סלקא ולא מיבעיא בחול

דעתך ואע''פ שתפרקו אבשבת 
דקתי רישא קאי ומשמע אע''פ 
שתפרקו היום מותרים ולא 

   מיבעיא אם תפרקו מאמש:
. מאי אע''פ שייך למתי אדרבה

בשבת איכא  הא ודאי תפרקו
למישרי משום דכי קדיש יומא 

   הוו מוכין לטלטל אגב אביהן:
. ואע''פ לא הכי קאמר כו'

ארבותא דתפרקו בשבת קאי 
אלא ארבותא דתפרקו או בחול 
או בשבת קאי ולא מיבעיא 

  כשהן מחוברין:



ִלין" –מסכת שבת פרק י"ז  ִלים ִניּטָ ל ַהכֵּ   מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי 0526071122ווינט לדניאל ברק  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       "ּכָ
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        קכב, בקכב, בקכב, בקכב, ב .2
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶלת" ה  :ּדֶ יּדָ ל ׁשִ    ,ׁשֶ
יָבה ל תֵּ    ,ְוׁשֶ

ל  ל ִמְגּדָ    ,ְטִליןנוֹ   –ְוׁשֶ
  .ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרין

  

ְרְנגֹוִלים  ל תַּ ל לּול ׁשֶ    ,לֹא נֹוְטִלין   -ְוׁשֶ
 .  "ְולֹא ַמֲחִזיִרין

  
ָלָמא ׁשְ ְרְנגֹוִלים" :ּבִ ל תַּ ל לּול ׁשֶ    - "ׁשֶ

ַאְרָעא  ֵרי ּבְ ִמַחּבְ יָון ּדְ ַק    -ָקָסַבר: ּכֵ ְנָין ּבְ    ,ְרַקעֵיׁש ּבִ
ְרַקע.  ּקַ   ֵיׁש ְסִתיָרה ּבְ

א ל" :ֶאלָּ ל ִמְגּדָ יָבה ְוׁשֶ ל תֵּ ה ְוׁשֶ יּדָ ל ׁשִ   , "ׁשֶ
  ַמאי ָקָסַבר? 

ֵכִלים  :ִאי ָקָסַבר ְנָין ּבְ ֵכִלים,  -  ֵיׁש ּבִ   ֵיׁש ְסִתיָרה ּבְ
ֵכִלים ֵכִלים - ְוִאי ֵאין ְסִתיָרה ּבְ ְנָין ּבְ   !ֵאין ּבִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵכִלים   :ְלעֹוָלם ָקָסַבר ְנָין ּבְ    ,ֵיׁש ּבִ
ֵכִלים    .ְוֵיׁש ְסִתיָרה ּבְ

לוּ 'וְ  ִניּטְ    .ָקָאַמר 'ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ׁש  י ּתְ ּתֵ ָברׁשְ ּדָ    :ּובֹות ּבַ

   !ָקָתֵני "נֹוְטִלין"ּדְ : ֲחָדא
  ? "ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרין"ְועֹוד: ַמאי 

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ

ֵכִלים  :ָקָסַבר ְנָין ּבְ    ,ֵאין ּבִ
  ֵכִלים, ְוֵאין ְסִתיָרה ּבְ 

א ִיְתַקע.  ּוגְ  ּמָ   ֵזיָרה ׁשֶ
   

  
  
  

  רש"י
. משמע מסלקין אותן וטלין

   בשבת [מהיתר] ציר שלהן:
   ין:. בין העשוי לתרגוללול

. לא וטלין ולא מחזירין
כדמפרש ואזיל חזרתו בין 
ממש הוא וסילוקו סתירה 

   גמורה היא:
. שמתיר סילוקו מאי קסבר

   ואוסר חזרתו:
. אי קסבר יש בין בכלים

וחזרתו בין על כרחיך אם יש 
   בין יש סתירה ואמאי וטלין:

. וה''ק דלת של ושיטלו קאמר
תיבה שידה ומגדל שיטלו אין 

   מחזירין:
. כיון דלא תא וטלין מאי אבל

   לא שייך למיתי אבל:
לעולם קסבר אין סתירה ואין 

. הלכך וטלין ומיהו אין בין
   מחזירין מדרבן:

. בחזקה גזירה שמא יתקע
בסכין ויתדות והוה ליה גמר 
מלאכה וחייב משום מכה 

  בפטיש:
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        קכג, אקכג, אקכג, אקכג, א    ––––קכב, ב קכב, ב קכב, ב קכב, ב  .3
ַע ּבֹו ֶאת ָהֱאגֹוִזין - נֹוֵטל ָאָדם קּוְרָנס"   ."ְלַפּצֵ
  

  :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ל ֱאגֹוִזין  ַע ּבֹו ֶאת ָהֱאגֹוִזין,  -קּוְרָנס ׁשֶ   ְלַפּצֵ

ִחין  ל ַנּפָ   לֹא.  -ֲאָבל ׁשֶ
  

   :ָקָסַבר
ַלאכְ  ּמְ ָבר ׁשֶ   ָאסּור.  -ִאיּסּור, ֲאִפיּלּו ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ְל תֹו ּדָ

  
הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ

ָקָתֵני ה, ֵסיָפא, ּדְ א ֵמַעּתָ ז " :ֶאלָּ ְלּגֵ ָטן - ְוֶאת ָהַרַחת ְוֶאת ַהּמַ   , "ָלֵתת ָעָליו ַלּקָ
ז    ָקָטן?! ְל ִמי ְמַייֲחִדי ֵליּה  -ַרַחת ּוַמְלּגֵ

  
א ָאַמר  הֶאלָּ   : ַרּבָ

ִחין  קּוְרָנס ל ַנּפָ ַע ּבֹו ָהֱאגֹוִזין -ׁשֶ    .ְלַפּצֵ
  

  :ָקָסַבר
ַלאְכתֹו ְלִאיּסּור   קכג,א ּמְ ָבר ׁשֶ ר.  -ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו  ,ּדָ   מּוּתָ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה  הלְ  ַאּבַ    :ַרּבָ

ּה ׁשּום "   ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה,  -ְמדֹוָכה, ִאם ֵיׁש ּבָ
  !"ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה  -ְוִאם ָלאו 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י    ?ָהא ַמּנִ
י ְנֶחְמָיה ִהיא,  ִמיׁשוֹ ּדְ ַרּבִ ׁשְ א ְלצֹוֶרְך ּתַ ל ֶאלָּ ִלי ִניּטָ    .ָאַמר: ֵאין ּכְ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
רֵאין נֹוְטִלין ֶאת  ׂשָ ב ָעָליו ּבָ    ,ָהֱעִלי ְלַקּצֵ

לוּ  יִרין.  ֵבית ִהּלֵ   ַמתִּ
ִוין ִא  :ְוׁשָ ר ׁשֶ ׂשָ ב ָעָליו ּבָ ָאסּור ְלַטְלְטלוֹ  -ם ִקּצֵ   ! "ׁשֶ

  
י ְנֶחְמָיה ַרּבִ נּוֵיי ֵליּה ּכְ    .ָסַבר ִלׁשְ

יָון  ָמָעּה ְלָהא ּדִ ּכֵ ֶלְמָיאָאַמר ּדְ ׁשְ ר ׁשֶ ָנא ּבַ ֵמיּה  ַרב ִחיּנָ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
י ַזְייֵרי ּוָמזֹוֵריַהּכֹ  ִסיּכֵ ָקֵפיד ֲעלַ כֵ ּדְ  ,ל מֹוִדים ּבְ   ְמַייֵחד ְלהּו ָמקֹום,  -ְייהּו יָון ּדְ
  .ְמַייֵחד ְלהּו ָמקֹום -ַנִמי  520ָהֵני

  
  

   :ִאיְתַמר
א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִנינוּ  ל ֶזָהִבים ׁשָ    .קּוְרָנס ׁשֶ
א ר ַאּבָ ֶמן ּבַ   ָאַמר:  ַרב ׁשֶ

ִנינּו.  ִמים ׁשָ ָ ׂשּ ל ּבַ   קּוְרָנס ׁשֶ
  

ָאַמר  ִמים ּדְ ַמאן ּדְ ָ ן  -ַבׂשּ ּכֵ ל ׁשֶ   ֶזָהִבים. ּדְ ּכָ
ל ֶזָהִבים ָאַמר ׁשֶ ִמיםּדְ ֲאָבל  - ַמאן ּדְ ָ    .ָקֵפיד ֲעַלְייהוּ  ,ַבׂשּ

   

                                                             
  ר"ת ָהָכי נמיבשוטנשטיין פתחו את הרשי.  520

  רש"י
. המיוחד קורס של אגוזים

קתי לפציעת אגוזים הוא ד
מתיתין דוטלין אותו 
למלאכתו משום דעיקרו 

   למלאכת היתר:
. דעיקרו אבל של פחים
   למלאכת איסור לא:

. שגופו צריך עוד לצורך גופו
למלאכה אחרת של היתר אין 
מטלטלין אותו לאותה מלאכה 
וכ''ש אם אין צריך לגופו אלא 

  לפות מקומו דאין מטלטלין: 
. בשלמא מי מייחדי לקטן

ו הי דמתי' איכא כולה
לאוקמא בעשויין ומיוחדין לכך 
בר מהי דליכא דעביד להו 

  להכי:
. אם דבר שמלאכתו לאיסור

צריך בשבת לגופו של מלאכה 
   אחרת של היתר מותר:

   . שדוכין בה שום:מדוכה
אם יש בה שום מטלטלין 

   . אגב השום:אותה
. כגון ואם לאו אין מטלטלין

תו לישב עליה כיון דעיקר מלאכ
לשחיקה דהיא מלאכת איסור 

  משום טוחן:
   . תשמיש המיוחד לו:תשמישו

. ב''ש וב''ה שחלקו ושוין
בוטלין את העלי לקצב עליו 

   בשר ביו''ט:
. שעשה שאם קצב עליו בשר

   לצורך שמחת יו''ט:
. דהאי דקשרו שאסור לטלטלו

ב''ה משום שמחת יו''ט קשרו 
אלמא משום דעלי מלאכתו 

טרגיס וטיסי  לאיסור לכתישת
וקליפת עצים לעבד בהן עורות 

   אסור:
. רבן דאיפלגו אדר' הכל מודים

   חמיה:
. כלי צבעין בסיכי זיירי ומזורי

הן ורביו הלוי פירש כלי אורגין 
סיכי הן עמודין זיארי הן קים 
שבשתי ומזורי כובד עליון 
ותחתון וראשון ראה לי 
דזייארי לשון עוצרים הן כמו 

   יירא (ע''ז דף ס.):מעצרתא ז
. האומן שלא דקפיד עלייהו

   יתלכלכו ושלא יתעקמו:
. מקצה להן מייחד להם מקום

   בידים:
   . עלי ומדוכה:הי מי

. אע''פ דקפיד קורס של זהבים
עליה קצת שצריך שיהא חלק 
לרדד טסין אפ''ה כיון שמתקן 
על ידי הכאה שמכה על הסדן 
לא מקצי ליה וכ''ש של שאר 

   כרבה:פחים 
   . לשחוק בו:בשמים

  . שלא ימאס:קפיד עליה
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ר"וְ  ְרּכַ   . "ִלְתחֹוב ּבוֹ  - ֶאת ַהּכּוׁש ְוֶאת ַהּכַ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶת " ָמָנּה ּבְ טְּ ה ׁשֶ ּגָ    ,ֶבןּפַ
ּגֶ ֲחָר וַ  ָמָנּה ּבְ טְּ    :ָחִליםָרּה ׁשֶ

ה ִמְקָצָתּה  ר ְלַטְלְטָלּה,  -ִאם ְמגּוּלָ   מּותָּ
  .ָאסּור ְלַטְלְטָלּה  -ְוִאם ָלאו 

אי ּדַ ן תַּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֲערֹות ֵמֵאיֵליֶהם ר, ְוֵהן ִמּנַ ְרּכַ ּכַ ּכּוׁש אֹו ּבַ   . "ּתֹוֲחִבין ּבַ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

י ֶאְלָעָזר  ַרּבִ איֲהָלָכה ּכְ ּדַ ן ּתַ    .ּבֶ
  

ָסַבר ַרב ַנְחָמן ד :ְלֵמיְמָרא ּדְ ֵמיּה ִטְלטּול - ִטְלטּול ִמן ַהּצַ    .ָלא ׁשְ
  : ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר 

ה  :ַהאי ּפּוְגָלא ֵרי – ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ   ,ׁשָ
ה ְלַמְעָלה ּטָ   ֲאִסיר!  -ִמּמַ

  
יּה ַרב ַנְחָמן ֵמַהִהיא   .ֲהַדר ּבֵ

  
  

  רש"י
. תאה שלא בשלה כל פגה

צרכה וטומין בתבן להתבשל 
   ותבן מוקצה הוי לטיט:
. שיכול אם מגולה מקצתה

לאוחזה במקום המגולה דאפי' 
טלטול מן הצד ליכא שאין צריך 
להגביה התבן אלא מגביה 
מקום המגולה והתבן שמט 

   וופל:
צון תלוש שהטמיו  .פוגלא

   בארץ ותגלה ראשו:
. אם היה מלמעלה למטה שרי

העליון שלה למעלה והקצר 
למטה וכשהוא שולפה חולצה 
מעליון שלה לתחתון שלה 
ורוחב הצון למעלה מותר 
דליכא טלטול לעפר כלל שהרי 

   תגלה ראשו:
. שמזיז ממטה למעלה אסור

עפר לפי שהגומא קצרה 
למטה מלמעלה ורוחב הצון מ

ואע''ג דטלטול עפר מן הצד הוא 
  שאיו אוחזו ממש בידו:
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ל ָיד : ...םנֹוֵטל ָאָד "    ." ֶאת ַהּקֹוץּה ִליּטֹול ּבָ  -  ַמַחט ׁשֶ

  
ַלח ֵליּה  ֵריּה ׁשָ הּדְ ָרָבא ּבְ   : ַרב יֹוֵסףלְ  ַרּבָ

ֵד  ינוּ ְיַלּמְ    :נּו ַרּבֵ
ל –ַמַחט  יּטַ ּנִ    ,ֲחָרָרּה     :ׁשֶ

  ?ַמהוּ  –אֹו עּוְקָצּה 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִניתּוָה:    ּתְ

ל ָיד " ּה ֶאת ַה  - ַמַחט ׁשֶ   ,"ּקֹוץִליּטֹול ּבָ
ת ֵליּה לַ  ֵאיָנּה ְנקּוָבה?ְוִכי ָמה ִאיְכּפַ ין ְנקּוָבה ְלֵבין ׁשֶ    !ּקֹוץ ּבֵ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ל –ַמַחט " יטַּ ּנִ    ,ֲחָרָרּה  :ׁשֶ
  !"ְטהֹוָרה –אֹו עּוְקָצּה 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ת ָקָרֵמית?ַא טּוְמָאה  ּבָ    !ׁשַ
ֵעיַנן - טּוְמָאה ה ּבָ ִלי ַמֲעׂשֶ    ,ּכְ

ת ְלִענְ  ּבָ ֵעיַנן -ַין ׁשַ ֲחִזי ּבָ    ,ִמיֵדי ּדַ
ּה קֹוץ -ְוָהא ַנִמי  ְקָלא ּבָ   .ַחְזָיא ְלִמׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יר ָקמֹוִתיב - ַמאן ְדָקמֹוִתיב ּפִ    ,ׁשַ
   ,ָלאו ָמָנא הּוא - ְלִעְנַין טּוְמָאה ִמִד 

ת  ּבָ   ַנִמי ָלאו ָמָנא הּוא.  -ְלִעְנַין ׁשַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֵאיָנּה ְנקּוָבה ּבֵ  ,ַמַחט" ין ׁשֶ ת -ין ְנקּוָבה ּבֵ ּבָ ׁשַ ר ְלַטְלְטָלּה ּבְ    ,מּותָּ

ְלַבד א ְלִעְנַין טּוְמָאה ּבִ   ! "ְולֹא ָאְמרּו ְנקּוָבה ֶאּלָ
  

ָמא  ְרּגְ ֵייּתִ א  ַאּבַ יּבָ   ָרָבא: ּדְ ַאלִּ
י ְלהּו  ּוֵ ִמיְמַלְך ֲעַלְייהּו, ּוְמׁשַ גֹוְלֵמי ָעְסִקיַנן, ִזיְמִנין ּדְ   ָמָנא. ּבְ

ל ֲחָרָרּה אֹו עּוְקָצּה ּדְ ֲאָבל ֵהיָכא  רּוָטאֹות.   ,ִניּטַ   ָאָדם זֹוְרָקּה ְלֵבין ּגְ
   

  רש"י
   . חור שלה:חררה

פויט"א: {. פוייט''א עוקצה
   : }חֹוד
. לטלטלה מי בטל תורת מהו

   כלי מיה או לא:
. שמעשה שלו כלי מעשה

   קיים:
. להיות תורת ולא אמרו קובה

כלי עליה יותר משאין קובה 
ד אלא לעין טומאה וקס''

דבטל חור שלה קאמר דלעין 
טומאה בטל שם כלי מיה 

   ולטלטול שרי:
. גולמי מחטין העומדות בגולמי

ליקב דקובה גמרה מלאכתה 
ושאיה קובה איה גמרה 
מלאכתה הלכך לעין טומאה 
הוא דלא הוי כלי אבל בטלטול 

   שריא דחזי לקוץ:
   . ולא קיב לה:דמימליך

 . כמות שהיאומשוי לה מא
   ולטילת קוץ:

. שברי מתכות אדם גרוטאות
זורק' לבין גרוטאו' ובטל שם 

  כלי מיה:
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   :ַאּסּוֵבי ְינּוָקא

   ,ָאִסיר -  ַרב ַנְחָמן
תוְ  ׁשֶ ֵרי – ַרב ׁשֵ    .ׁשָ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ְתַנן    :ּדִ

ין"   קכג,ב ׁשַ יְקְט ֲאִפ ^ ֵאין עֹוׂשִ תִויִזין ּבְ   . "ּבָ
  

ת ׁשֶ    ?ְוַרב ׁשֵ
  

  ָלאו אֹוְרֵחיּה,  -ָהָתם 
  אֹוְרֵחיּה.  -ָהָכא 

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ְתַנן    :ּדִ

ל ָיד " ּה ֶאת ַהּקֹוץ - ַמַחט ׁשֶ   ."ִליּטֹול ּבָ
  

   ?ְוַרב ַנְחָמן
  

ִקיד –ָהָתם     ,ּפְ
ִקיד -ָהָכא     .ָלא ּפְ

   
  

  רש"י
. להחליק סדר אסובי יוקא

אבריו כשהוא ולד אבריו 
   מתפרקין וצריך ליישבן:

  . דדמי למתקן:אסיר
. להקיא שותה אפיקטויזין

משקים ומקיא ולא לרפואה 
אלא להריק את מעיו שיוכל 

ום] הרבה לאכול ולשתות [הי
כדאמרין בפרק חבית ואף על 
גב דלא גזור בה משום שחיקת 
סממין דהא לאו לרפואה היא 

   אסור משום דמתקן גברא:
. והרי הוא כמי הכא אורחיה

   שמאכילו ומשקהו:
. אלמא ליטול בה את הקוץ

תקוי גברא במידי דלאו 
לרפואה דליכא משום שחיקת 

  סממין שרי:
בר בו . הקוץ הזה איו מחופקיד

אלא מופקד ותון שם והוצאה 
   זו איו תיקון:

. ודמי למלאכה הכא לא פקיד
  שמסדרן ומכיסן למקום חבור:
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ָנה             ִמׁשְ

רֹ ר ּבְ ל ֵזיִתים, ִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ ל טּוְמָאה -אׁשֹו  ָֹקֶנה ׁשֶ    ,ְמַקּבֵ
ל טּוְמָאה.  -ְוִאם ָלאו    ֵאין ְמַקּבֵ

ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ׁשַ  -ּבֵ ל ּבְ תִניטָּ    .ּבָ
   

ָמָרא             ּגְ

ׁשּוֵטי ּכְ  אי? ּפְ    !ֵלי ֵעץ הּואַאּמַ
ׁשּוֵטי ּכְ  ִלין טּוְמָאהֵאיָנן  -ֵלי ֵעץ ּוּפְ ֵעיַנןּדְ ַמאי ַטְעָמא? ּדּוְמָיא  ,ְמַקּבְ ק ּבָ    .ׂשַ

  
ֵמיּה  ְ ָנא ִמׁשּ י ְנֶחְמָיהּדְ ּתָ    :ַרּבִ

ֵזיִתים הֹוְפכֹו ְורֹוֶאה ּבוֹ " ְך ּבְ ַהּפֵ ּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ  ."ּבְ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. לאחר מסיקתן קה של זיתים
צובר במעטן ושמן מתאסף 
בתוכן ווח לצאת ויש לו קה 
להפכן בו ולבדוק אם כמרו כל 

   צרכן ומגיען לבית הבד:
כעין פקק . אם יש קשר בראשו

   של קה קולמוס:
. דכלי הוא לפי מקבל טומאה

   שעב בראשו קצת:
. לא דמי לכלי ובגמרא ואם לאו

   מפרש לה:
  

  גמ' 
. כי יש בו קשר בראשו ואמאי

הי מי דקשר משוי ליה מא. 
מיהו פשוטי כלי עץ הוא 
שאפילו חלול הוא. אין חללו 

   עשוי לקבל כלום:
. בחלל ראשו הופכו ורואה

יר שם על ידי שהוא שמשתי
פקוק בקשר מן השמן הזב מן 
הזיתים ובודק בו אם הגיעו 
לעצור וזו היא לו קבלה בחלל 
שלו ואם לאו. שאין קשר 
בראשו. אין השמן ראית שם 
מפי שאיו פקוק וכולו חלל 
הלכך לאו לקבל הוא עשוי והוי 
פשוטי כלי עץ ובין כך ובין כך. 
יטל בשבת דהא כלי הוא 

  זיתים: להפוך בו
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ָנה             ִמׁשְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִלים  ל ַהּכֵ ִלין -ּכָ    ,ִניטָּ

דֹולִמן ַהּמַ    :חּוץ ר ַהּגָ    ,סָּ
ה ל ַמֲחֵריׁשָ   .  ְוָיֵתד ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ָקְצִרי  ְמָיא.  -ַהאי אּוְכָלא ּדְ ה ּדָ ל ַמֲחֵריׁשָ ָיֵתד ׁשֶ   ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִפי ּכָ אּוׁשְ א ּדְ    ,ַחְרּבָ
א ְבּתָ ּכַ ַאׁשְ יָנא ּדְ    ,ְוַסּכִ

ִרי  ַנּגָ ָיֵתד ׁשֶ  -ַוֲחִציָנא ּדְ ֵמי.  ּכְ ה ּדָ   ל ַמֲחֵריׁשָ
   

  רש"י
  מתי' 

. מגירה גדולה מסר הגדול
   שעשויה לקצוץ קורות:

. הוא כלי ויתד של מחרישה
גדול העשוי כסכין שבו עושין 
חריץ של תלם המעה קולטר''א 

קקן של מחרשה (היתד {
בלעז  }הפולחת את הקרקע)

דהך קפיד עלייהו ומייחד להם 
מקום דלא חזו למלאכה 

   אחרת:
  

  גמ' 
. כלי חושת צריאוכלא דק

העשוי כפה קבים קבים והוא 
של כובסים וותו על הבגדים 
ומזלף בו המים עליהן וי''מ 
שמגמרין מוגמר מתחתיו 
והבגדים מוחין עליו ומתגמרין 

   דרך הקבים:
. סכין של חרבא דאושכפי

   רצעין:
. סכין של וסכיא דאשכבתא

בית המקולין שהקצבין מקצבין 
   בו בשר:

דולידויר"א: {דולויר''א  .חציא
כל הי קפדי  }מעצד (מעין גרזן)

עלייהו משום דמפגמי ומקצי 
  להו בידים:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים"    :ּבָ
לֹ תׁשְ ּבָ ַ ׁשּ ִלין ּבְ ִלים ִניטָּ ה ּכֵ ֵביָלה  :ׁשָ ל ּדְ    ,ַמְקצּוַע ׁשֶ

ל ְקֵדָרה,    ְוזּוֲהָמא ִליְסְטָרן ׁשֶ
ְלָחן.  י ׁשֻ ּבֵ ַעל ּגַ ה ׁשֶ ין ְקַטּנָ   ְוַסּכִ

ירּו, ְוָחְזר ָאְמרּו: ִהתִּ ירּו, ַעד ׁשֶ ירּו, ְוָחְזרּו ְוִהתִּ   ּו ְוִהתִּ
ִלים " ל ַהּכֵ ׁשַ   נ –ּכָ ִלין ּבְ ת,  ִיטָּ   ּבָ

דֹול   :חּוץ ר ַהּגָ    ,ִמן ַמסָּ
ה ל ַמֲחֵריׁשָ     "."ְוָיֵתד ׁשֶ

  
ירוּ "ַמאי  ירּו, ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ירּו, ְוָחְזרּו ְוִהתִּ   ? "ִהתִּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ירוּ " ר ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו.  - "ִהתִּ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ירוּ " ר ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו,  -  "ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ירוּ " ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור,ּדָ  -  "ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ּמְ    ,ִאין –ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו   ָבר ׁשֶ

  לֹא.  -ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו 
ָידֹו ַאַחת    :יןַוֲעַדיִ     ,ִאין –ּבְ

י ָיָדיו  ּתֵ ׁשְ   לֹא,  - ּבִ
ָאְמרּו:  ִלים "ַעד ׁשֶ ל ַהּכֵ ׁשַ  -ּכָ ִלין ּבְ י ָיַדִיםִניטָּ תֵּ ׁשְ ת, ַוֲאִפיּלּו ּבִ   . "ּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ִדי  ירּו"ִמּכְ   ?י ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ ַמה ִלי ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ַמה לִ  ,ָקָתֵני "ִהתִּ
  
א ָאַמר ֶא    : ָרָבאלָּ
ירוּ " ר - "ִהתִּ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ    ,ּדָ    ,ּבֵ

  ּוֵבין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו, 
ירוּ " ל.  -  "ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ה ַלּצֵ   ֵמַחּמָ
ירוּ " ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור,ּדָ  -  "ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ּמְ    ,ִאין –ְמקֹומֹו  ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּוְלצֹוֶרךְ   ָבר ׁשֶ

ל  ה ַלּצֵ   לֹא.  -ֵמַחמָּ
  ִאין,  -ָאָדם ֶאָחד ּבְ   :ַוֲעַדִיין

ֵני ְבֵני ָאָדם  ׁשְ   לֹא,  -ּבִ
ָאְמרוּ  ִלים" :ַעד ׁשֶ ל ַהּכֵ ׁשַ  - ּכָ ִלין ּבְ תִניטָּ ֵני ְבֵני ָאָדםּבִ ֲאִפיּלּו  ,ּבָ   . "ׁשְ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

ּה ׁשּום"   ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה,  - ְמדֹוָכה, ִאם ֵיׁש ּבָ
  !"ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה  -ְוִאם ָלאו 

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ל.  ה ַלּצֵ   ֵמַחּמָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ִוין ׁשֶ " ר ם ִא ְוׁשָ ׂשָ ב ָעָליו ּבָ ָאסּור ְלַטְלְטלוֹ  -ִקּצֵ   ! "ׁשֶ
  

ל.  ה ַלּצֵ   ָהָכא ַנִמי ֵמַחּמָ
  

י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
יֵמ  ָנה זֹו, ּבִ ֵנית ִמׁשְ ן ֲחַכְלָיה ִנׁשְ   י ְנֶחְמָיה ּבֶ

ְכִתיב ה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ּדֹ : ּדִ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ ת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות"ּבַ ּבָ ַ ׁשּ ּתֹות ּבַ    .(נחמיה יג, טו) 521"ְרִכים ּגִ

                                                             
ת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות ְועְֹמִסים ַעל ַהֲחמִֹרים ְוַאף  521 ּבָ ַ ׁשּ ּתֹות ּבַ ה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ּדְֹרִכים ּגִ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ יֹום ּבַ ם ּבְ לִַ א ּוְמִביִאים ְירּוׁשָ ָ ַיִין ֲעָנִבים ּוְתֵאִנים ְוָכל ַמׂשּ

יֹום ִמְכָרם ָצִיד ת ָוָאִעיד ּבְ ּבָ ַ  ַהׁשּ

  רש"י
. ותו לא ולקמן אמרין ג' כלים

דבימי חמיה בן חכליה בבית 
שי גזרו על טלטול כל הכלים 
כדי לגדור גדר להחמיר 
באיסורי שבת מפי שהיו 

   מקילין בה:
 . איזמל שמחתכין בומקצוע

דבלה יעשהו במקצועות 
מתרגמין באיזמליהון (ישעיהו 

   מד):
. כף גדולה זוהמא לסטרון

   שמסלקין בו זוהמא של קדרה:
. שחותכין בו לחם וסכין קטן

ובשר ואוכלין דהי תדירין 
   בתשמיש:

. עוד כשראו שחזרו התירו
להזהר קצת באיסור שבת וחזרו 
והתירו כשזהרו יותר וחזרו 

פרש מאי והתירו ולקמיה מ
   כולהו הך התירו:

. עוד חזרו והתירו עד שאמרו
את הכל עד שאמרו הכל יטלין 

   חוץ מן המסר הגדול כו':
. לטלטל דבר שעיקר התירו

מלאכתו בחול להיתר לדבר 
המותר בשבת התירו לטלטל 
לצורך גופו אם הוצרך 
להשתמש בגוף הכלי אבל לא 

  משום שהוצרך למקומו:
לצורך  . את אלווחזרו והתירו

   מקומו:
וחזרו והתירו אף מי שמלאכתו 

. והוצרך לו בשבת לגופו לאיסור
למלאכת היתר ומיהו לא הותרו 

   אלו לצורך מקומו:
. הללו שאמרו חוץ כל הכלים

מן המסר הגדול דלא שרי לא 
לצורך גופו ולא לצורך מקומו 
ואביי דמתרץ הכי הדר ביה לגבי 
רבה דאמר לעיל קורס של 

יפחים ש ו דדבר שמלאכתו
   לאיסור שרי לצורך גופו:

. לצורך התירו א''ל רבא מכדי
   בפעם ראשוה:

. מה לי גופו מה לי מקומו
   תרווייהו צורך יהו:

. שאיו צריך לו מחמה לצל
עכשיו לא לגופו ולא למקומו 
אלא חס עליו שמא יתבקע 

   בחמה:
. הייו עוד היתר עד שאמרו

ם אחריא כל הכלים אפי' גדולי
ומיהו לכדאוקימא של היתר 
אפי' מחמה לצל ושל איסור 

   לצורך גופו או מקומו:
. בשלמא אין מטלטלין אותה

לדידי אין מטלטלין אותה 
לצורך מקומה קאמר אלא 

   לדידך אמאי:
. דלעיל בראשוה היו משה זו

אומרין ג' כלים ותו לא משום 
דהוו מזלזלים בשבתות דכתיב 

  בימים ההמה וגו':
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י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
  ָקִנין, 

  ּוַמְקלֹות, 
לּוְסְטָרא,    ּגְ

ִלים.  -ּוְמדֹוָכה  ַרת ּכֵ ן קֹוֶדם ַהּתָ   ּכּולָּ
  
  . "ָקִנין"

ְתַנן    :ּדִ
ִנין" ת ,לֹא ִסיּדּור ַהּקָ ּבָ ַ   . (מנחות צו.) "ְולֹא ְנִטיָלָתן ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
  
   ."ַמְקלֹות"

ְתַנן    :ּדִ
ֶתף ֲח " ֵתפֹו ְוַעל ּכֶ יחֹו ַעל ּכְ ם, ּוְמּנִ ין ֲחָלִקין ָהיּו ׁשָ ּקִ יטַמְקלֹות ּדַ   . ֵבירֹו, ְותֹוֶלה ּוַמְפׁשִ

י ֶאְלָעָזר   : אֹוֵמר ַרּבִ
ׁשַ ַאְרּבָ  ָחל ִלְהיֹות ּבְ ר ׁשֶ תָעה ָעׂשָ    ,ּבָ

יַח    קכד,א ֶתף ֲחֵבירוֹ ^ַמּנִ יט ,ָידֹו ַעל ּכֶ ֵתיפֹו, ְותֹוֶלה ּוַמְפׁשִ   . (פסחים סד.)" ְוַיד ֲחֵבירֹו ַעל ּכְ
  
לּוְסְטָרא"    ."ּגְ

ְתַנן:    ּדִ
ּיֵ " רֹ ֶנֶגר ׁשֶ לּוְסְטָראׁש ּבְ    :אׁשֹו ּגְ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַת  ׁשַ ׁשֹוְמָטּה ִמן ּפֶ ֲחֵבירֹו ּבְ תח ֶזה ְותֹוָלּה ּבַ    .ּבָ

י ַטְרפֹון   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָחֵצר ְלֵטל ּבֶ ִלים ּוִמיטַּ ָכל ַהּכֵ   . ד) (כלים יא, "ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
ֲאַמַרן -ְמדֹוָכה     .ָהא ּדַ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

אי    ?ִמּמַ
יְלָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ  נוּ  :ּדִ ִלים ִנׁשְ ַרת ּכֵ    ,ְלַאַחר ַהּתָ

ׁש  ?ַטְעָמא ַמאי -ָקִנים  א ָלא ִמיַעּפַ ַהאי ּפּוְרּתָ י, ּבְ ּום ִאיַעּפּוׁשֵ   .ִמׁשּ
י ֶאְלָעָזר -ַמְקלֹות  ַרּבִ ר ּכְ    .ֶאְפׁשָ

לּוְסְטָרא  אי, ְד כִּ    - ּגְ י ַיּנַ   ַרּבִ
איַרּבִ ָאַמר ּדְ  ָחֵצר ׁשֶ י ַיּנַ    :ֵאיָנּה ְמעֹוֶרֶבת ָעְסִקיַנן: ּבֶ

ַע ָסַבר י ְיהֹוׁשֻ ַתח  :ַרּבִ ֵמי -ּתֹוְך ַהּפֶ ִלְפִנים ּדָ ָחֵצרָב ּדְ ְוָקְמַטְלֵטל ָמָנא  ,ּכְ ים ּבְ   .ּתִ
י ַטְרפֹון ָסַבר ַתח  :ְוַרּבִ ֵמי -ּתֹוְך ַהּפֶ ַלחּוץ ּדָ ָחֵצר ָקא ְמַטלְ ּדְ ּוָמָנא  ,ּכְ   ֵטל. ָחֵצר ּבֶ

י ְנֶחְמָיה ִהיא -ְמדֹוָכה     .ַרּבִ
         

  רש"י
. משיות הן קים ומקלות כו'

   כדמפרש ואזיל:
. מין קודם התרת כלים

האחרון שהותרו כולן לצורך 
גופן לאביי ולרבא אף לצורך 

   מקומו:
. שהיו ותין לא סידור הקים

במערכת לחם הפים בין חלה 
לחלה להפרידן ליכס הרוח 

   בייהן שלא יתעפשו:
   . מן המערכה ישה:ולא טילתן
. אלא כס השבת דוחה את

בע''ש ווטל הקים ולמחר 
מסלק המערכה הישה ומסדר 
החדשה בלא קים ולמוצאי 
שבת כס וותן הקים בייהן 
זו שית קודם היתר מין 
הראשון דהא מלאכתן להיתר 

   וקאסר להו לצורך גופן:
. בעזרה מקלין דקין וחלקין היו

  בפסח שחל להיות י''ד בחול:
. דלא מטלטלי ידו על כתף חברו

   מקלות:
. דתן רבי יהושע אמר גלוסטרא

גר שיש בראשו גלוסטרא 
שראשה עב וראוי לדוך בו שום 

   וועלין בו דלת:
שומטה מפתח זה ותולה 

. ואע''ג דצריך לגופו בחברו
לתלותו בחברו ולועלה בו 
שומטו ע''י גרירה אבל טלטול 
גמור לא ואע''פ שמלאכתו 

   ך גופו:להיתר לא שרי ליה לצור
. לעיל אע''ג מדוכה הא דאמרן

דשייה רבא לעיל מחמה לצל 
ואביי שייה לצורך מקומו 
שיויי דחיקי יהו אלא קודם 

   התרת כלים שו:
. מסדרין קים טעמא מאי

   אותם במערכה:
. דלא סמכין משום איעפושי

איסא ומשום ההוא פורתא 
שהישה מתעכבת בלא קים 

שה מלילי שבת לשבת והחד
   משבת למוצ''ש לא מיעפשי:

. מיח ידו על כתף כדר''א
   חבירו:

. שהרבה בתים שאיה מעורבת
פתוחים לה ולא עירבו דכלים 
ששבתו בבתים אסור להוציאן 
לחצר וששבתו בחצר מותר 
לטלטלן בחצר שהחצר כולו 
רשות לעצמו הוא והבתים 

   מיוחדים לכל איש ביתו:
   . שטל הגר משם:תוך הפתח

. מטלטל מא דבית בחצרוקא 
הלכך שומטה אין דטלטול מן 

   הצד היא אבל טלטול גמור לא:
. דאמר מדוכה רבי חמיה היא

ובעירובין (דף לה.) אפילו טלית 
ואפי' תרווד אין יטלין אלא 
לצורך תשמיש המיוחד: מתי' 
ה''ג במתיתין כל הכלים יטלין 

  לצורך כו':
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        בבבב- - - - קכד, אקכד, אקכד, אקכד, א .11
ָנה             ִמׁשְ

ִלים ל ַהּכֵ ּלֹ  - ּכָ ִלין ְלצֹוֶרְך ְוׁשֶ   א ְלצֹוֶרְך. ִניטָּ
י ְנֶחְמָיה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ְלצֹוֶרךְ  ִלין ֶאּלָ   .  ֵאין ִניטָּ
   

ָמָרא             ּגְ

ּלֹּוַמאי  ,"ְלצֹוֶרְך"ַמאי    ? א ְלצֹוֶרְך""ׁשֶ
  

  : הַרּבָ ָאַמר 
ַלאְכּת  - "ְלצֹוֶרְך" ּמְ ָבר ׁשֶ ר ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּדָ    ,ֹו ְלֶהיּתֵ

ּלֹ ר ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו,  - א ְלצֹוֶרְך""ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְוָד  ּמְ    ,ִאין -ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו   ָבר ׁשֶ

  לֹא.  -ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו 
י ְנֶח  ר, ַו  :ְמָיה ְלֵמיַמרַוֲאָתא ַרּבִ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   ִאין,  -ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו  ֲאִפיּלּו ּדָ

  לֹא.  -ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו 
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ּלֹ - ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ    ָקֵרית ֵליּה?!  א ְלצֹוֶרְך""ׁשֶ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ

ַלאְכּתֹו ְל  - "ְלצֹוֶרְך" ּמְ ָבר ׁשֶ ר, ּדָ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ   ֶהיּתֵ    ,ּבֵ
ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו.    ּבֵ

ּלֹ ל - א ְלצֹוֶרְך""ׁשֶ ה ַלּצֵ    ,ַוֲאִפיּלּו ֵמַחּמָ
ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור,ְוָד  ּמְ   ִאין,  -ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּוְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו     ָבר ׁשֶ

ל  ה ַלּצֵ   לֹא.  -ֵמַחּמָ
י ְנֶחְמָיה ְלֵמיַמ  ר,ַוֲאִפיּלּו ּדָ  :רַוֲאָתא ַרּבִ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ    ,ִאין –ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּוְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו   ָבר ׁשֶ

ל  ה ַלּצֵ   לֹא.  -ֵמַחּמָ
  
  

ר הּוָנאוְ  ַרב ָסְפָראְיֵתיב  ר ֲחִניָנאְו  ַרב ַאָחא ּבַ   , ְוָיְתִבי ְוָקָאְמֵרי: ַרב הּוָנא ּבַ
א  יּבָ ה ַאלִּ י ְנֶחְמיָ ּדְ ְלַרּבָ   ֵהיִכי ְמַטְלְטִליַנן?  -ָהֵני ְקָערֹות  ,הַרּבִ

  
  : ַרב ָסְפָראָאַמר ְלהּו 

ֲהָוה  ל ְרִעיַא ִמיֵדי ּדַ ָרף ׁשֶ    .ּגְ
  

  

ֵייָאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבַ    :ַרּבָ
א  יּבָ י ְנֶחְמָיה, ָהֵני ְקָערֹות ּדְ ְלָמר ַאלִּ   ֵהיִכי ְמַטְלְטִליַנן ְלהּו?  -ַרּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ֲהָוה  ,ַחְבִרין ,ַרב ָסְפָרא ָמּה: ִמיֵדי ּדַ ְרּגְ ל ְרִעי. ַא ּתַ ָרף ׁשֶ   ּגְ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ

ּה ׁשּום "   ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה,  -ְמדֹוָכה, ִאם ֵיׁש ּבָ
  ! "ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה  -ְוִאם ָלאו 

  
ַמאי ָעְסִקיַנן ל.  :ָהָכא ּבְ ה ַלּצֵ   ֵמַחּמָ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

רוְ " ׂשָ ב ָעָליו ּבָ ִאם ִקיּצֵ ִוין ׁשֶ ָאסּור ְלַטְלְטלוֹ  - ׁשָ   ! "ׁשֶ
  

ל.  ,ָהָכא ַנִמי ה ַלּצֵ   ֵמַחּמָ

  רש"י
  גמ' 

ורך מאי לצורך ומאי שלא לצ
. לצורך דשרי תא אמר רבה כו'

קמא הייו דבר שמלאכתו 
   להיתר ומטלטלו לצורך גופו:

שלא לצורך דבר שמלאכתו 
. ומטלטלו שלא לצורך להיתר

   גופו אבל צריך למקומו:
ודבר שמלאכתו לאיסור לצורך 

. הוא דאישתראי אם צריך גופו
לו למלאכת היתר אבל שלא 
לצורך גופו ואע''ג דצריך 

ו לא ורבה לטעמיה למקומ
דאמר לעיל (דף קכב:) גבי 
קורס של פחים מי מותר 

   לצורך גופו:
. א''ל רבא כו' אלא אמר כו'

ולרבא דמוקי אליבא דרבי 
חמיה דלצורך גופו ולצורך 
מקומו מותר ע''כ האי לצורך 
גופו כגון שזה התשמיש מיוחד 
לו דתיא לקמן בפרק חבית 
(שבת דף קמו.) רבי חמיה 

ר אפילו תרווד ואפילו טלית אומ
אין יטלין אלא לצורך תשמישן 
וצורך מקומו מי לרבא כצורך 
גופו ותשמישו דמי ולרבה צורך 
גופו הוא דשרי רבי חמיה 
ודוקא לתשמיש המיוחד לו ובין 
לרבה ובין לרבא דוקא דבר 
שמלאכתו להיתר אבל דבר 
שמלאכתו לאיסור אפילו לצורך 

דהאי גופו לא שרי רבי חמיה 
צורך גופו לאו תשמיש המיוחד 
לו הוא דהא מיוחד למלאכת 

   איסור:
. לרבה אליבא דרבי חמיה

דאמר דבר שמלאכתו להיתר 
   לצורך מקומו לא:

. לאחר אכילה היכי הי קערות
   מטלטל להו לסלקן מלפיו:

. ואם לאו אין מטלטלין אותה
בשלמא לרבה כגון דאין צריך 
לגופה [אלא למקומה] אלא 

   דידך אמאי:ל
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ְתַנן    :ְוָהא ּדִ

ְבַקַעת" ֵדיָרה ּבִ ֶד  ,ֵאין סֹוְמִכין ֶאת ַהּקְ   . (ביצה לב:) "ֶלתְוֵכן ּבְ
ַקַעת ר ה -יֹום טֹוב ְב ּדִ  ,ְוָהא ּבְ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   ּוא, ּדָ

ר :ַאְלָמא ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו  ,ּדָ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּבֵ   ָאסּור!  -ּבֵ
  

יָון ? ָהָתם, ַמאי ַטְעָמא ת. ְבׁשַ ּדִ ּכֵ ּבָ ֵזיָרה יֹום טֹוב ַאּטּו ׁשַ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור הּוא, ּגְ ּמְ ָבר ׁשֶ ת ּדָ   ּבָ
ת ּגוּ  ּבָ יָמא: ׁשַ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּוְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ְוִכי ּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ ָהא ּדָ ִרי, ּדְ ּתְ יׁשְ ֵרי -ֵפיּה ּתִ    ,ׁשָ

י ִלי ָעָליו,  :ָהֵני ִמילֵּ א ּתֹוַרת כְּ ִאיּכָ   ֵהיָכא ּדְ
ִלי ָעָליו  א ּתֹוַרת ּכְ ֵליּכָ   לֹא.   - ֵהיָכא ּדְ

   
ְזִריַנן    ?!ּוִמי ּגָ

   :ְוָהְתַנן
יֹום טֹוב, ַמ " ה ּבְ ֶרְך ֲארּוּבָ ירֹות ּדֶ יִלין ּפֵ ִ   ׁשּ

ׁשַ  תֲאָבל לֹא ּבְ    !(ביצה לה:) "ּבָ
  

ְזִריַנן?    !ּוִמי ָלא ּגָ
   :ְוָהְתַנן

ין יֹום טֹוב ְלׁשַ " ְלַבדֵאין ּבֵ א אֹוֶכל ֶנֶפׁש ּבִ ת ֶאּלָ   ! (ביצה לו:) "ּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

י ֱאִליֶע  -ָהא     ,ֶזרַרּבִ
ַע.  -ָהא  י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

נוֹ " ְפלּו ַלּבֹור,  - (ויקרא כב, כח) 522""אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ּנָ   ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

   ,ְמָנת ְלׁשֹוֲחטֹו, ְוׁשֹוֲחטוֹ  ַעל - ַמֲעֶלה ֶאת ָהִראׁשֹון 
ִני  ֵ ִב  - ְוַהׁשּ ׁשְ ְמקֹומֹו ּבִ ְרָנָסה ּבִ ה לֹו ּפַ ּלֹעֹוׂשֶ   א ָימּות. יל ׁשֶ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ַעל ְמָנת ְלׁשֹוֲחטֹו, ְוֵאינֹו ׁשֹוֲחטֹו,  - ַמֲעֶלה ֶאת ָהִראׁשֹון 

ִני,  ,ּוַמֲעִרים ֵ   ּוַמֲעֶלה ֶאת ַהׁשּ
   ,ֶזה ׁשֹוֵחט - ָרָצה 
  . "ֶזה ׁשֹוֵחט - ָרָצה 

  
אי?    ִמּמַ

י ֱאִליֶע  אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ יְלָמא ַעד ּכָ א ּדִ ר ּדְ ֶזר ָהָתם ֶאלָּ   ַפְרָנָסה, לְ ֶאְפׁשָ
ר ְלַפ ֲא  ָלא ֶאְפׁשָ    !לֹא –ְרָנָסה ָבל ֵהיָכא ּדְ
  

   ,ִאי ַנִמי
ַע ָהָתם  י ְיהֹוׁשֻ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ַהֲעָרָמה, ּדְ ַעד ּכָ ר ּבְ   ֶאְפׁשָ

ַהֲעָרָמה  ר ּבְ ָלא ֶאְפׁשָ   לֹא!  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
  

א ָאַמר  אֶאלָּ ּפָ   : ַרב ּפַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אי,  -ָהא  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
ל.  -ָהא  ית ִהלֵּ   ּבֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:   ּבֵ

                                                             
יֹום ֶאָחד 522 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ  ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ

  רש"י
. אוקימא במסכת וכן בדלת

ביצה וכן הדלת אין סומכין 
  בבקעת וביו''ט קיימי:

והא בקעת ביו''ט מלאכתה 
. דלהסקה חזי להיתר היא

וקיימא וקאסר לטלטלה לצורך 
גופו למלאכה אחרת וכל שכן 
לצורך מקומה: ומשי התם 
טעמא כיון דבשבת אסור דהא 
בקעת בשבת מלאכתה לאיסור 
היא ביום טוב מי אסור גזירה 

   יו''ט אטו שבת:
משילין פירות דרך ארובה ביום 

. בהדיא תן אבל לא בשבת טוב
פירות השטוחים על הגג לייבשן 
וראה גשמים ממשמשים ובאין 
משילן לארץ דרך ארובת הגג 
דלא טריחא מילתא דופלין 
מאליהן אלמא דלא גזרין 
ופרכין ומי לא גזרין והתן אין 

   בין כו':
. דתן משילין לא קשיא הא

דשרי טירחא ביו''ט משום 
איבוד ממון רבי יהושע היא 
שהתיר להעלות בהמה בהערמה 

   מן הבור:
   . דתן אין בין כו' ר''א היא:והא

. דמיחזי כמאן דאפשר בהערמה
דעביד לצורך יו''ט אבל גבי 
משילין דליכא הערמה לדמויי 

  להתירא לא. 
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ָטן  :ֵאין מֹוִציִאין   קכד,ב    ,ֶאת ַהּקָ
   ,ְוֶאת ַהּלּוָלב

ים - ְוֶאת ֵסֶפר ּתֹוָרה     .ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
לוּ  יִרין ֵבית ִהּלֵ   .(ביצה יב.) ."ַמתִּ

ְמַע  ׁשָ אילְ ּתְ ְלהּו ֵאיַמר ּדְ ּמַ    ,הֹוָצָאה -  ֵבית ׁשַ
ְמַעּתְ ְלהוּ  -ִטְלטּול     ?!ִמי ׁשָ

  
ּום הֹוָצָאה ִהיא?!   -ְוִטְלטּול ּגּוֵפיּה    ָלאו ִמׁשּ

   
  ָרָבא. ּדְ ְוַאף ַרב ָסַבר ָלּה ְלָהא 

  : ַרבָאַמר ּדְ 
ּלֹ ,ָמר ֵנב ׁשֶ ּלֹ -א ִיּגָ   א ְלצֹוֶרְך, ְוָאסּור. ֶזהּו ִטְלטּול ׁשֶ

ּלֹ  -ְעָמא ַט  ֵנב, ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ׁשֶ ר.  - ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו וּ א ִיּגָ   מּוּתָ
  

  ִאיִני?! 
ֲהָנאְוָהא    ְוָאַמר:  ַרבִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב ּכָ

  ַאְייתּו ֵליּה ׁשּוָתא ְלָכֲהָנא ֵליִתיב ֲעֵליּה. 
ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור,ָד ּדְ  :ָלאו ְלֵמיְמָרא ּמְ   ִאין,  -ְך ּגּופֹו ְלצֹוֶר     ָבר ׁשֶ

  ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו לֹא! 
  

  ָהִכי ָאַמר ְלהּו: 
ֲהָנא.  י ּכָ מֵּ קֹולּו ׁשּוָתא ִמּקַ   ׁשְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

ל.  -ָהָתם  ה ַלּצֵ   ֵמַחּמָ
  

  

ר ָרֵחל א.  ַרב ָמִרי ּבַ ְמׁשָ ׁשִ י ַסְדיֹוָתא ּבְ   ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ּבֵ
יּה    ,ָרָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

  ַמר ֵליּה: ַמהּו ְלַטְלטּוִליְנהּו? ָא 
ֵרי    .ָאַמר ֵליּה: ׁשָ

  ָאַמר ֵליּה: ִאית ִלי ַאֲחִריָנא. 
  אֹוְרִחים. ֲחזּו לְ 

  ִאית ִלי ַנִמי ְלאֹוְרִחים. 
ְעּתָ  ִלית ַאּדַ ּה ְסִביָרא ָלְך,כְ ִד ְך יָאַמר ֵליּה: ּגָ י ָעְלָמא     ַרּבָ ֵרי,  -ְלכּולֵּ   ׁשָ

   .ֲאִסיר -ְלִדיָדְך 
  

אָאַמר  י ַאּבָ יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ
ָתא  ל ִמילְּ דֹות ׁשֶ ת,  -ַמְכּבְ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ   מּוּתָ

ָמָרה  ל ּתְ   לֹא.  - ֲאָבל ׁשֶ
  

י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָמָרה ל ּתְ    .ַאף ׁשֶ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ

ָהא ֵליָמא ַרב - ּוְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו  :ִאיֵליָמא ָמָרה  :ּבְ ל ּתְ    ?!לֹא -ׁשֶ
ָרָבא ְסִביָרא ֵליּה ְוָה    !א ַרב ּכְ

א ל :ֶאלָּ ה ַלּצֵ    ,ֵמַחּמָ
י ֶאְלָעָזר ָהא ֵליָמא ַרּבִ ָמָרה? :ּבְ ל ּתְ    !ַאף ׁשֶ

  
ל,  ,ְלעֹוָלם ה ַלּצֵ   ֵמַחּמָ
י ֶאְלָעָזר.   :ֵאיָמא    ְוֵכן ָאַמר ַרּבִ

  רש"י
אה שלא הוצ אין מוציאין.

לצורך דלא אישתרי לכתחילה 
ביו''ט טפי מבשבת אלא אוכל 

  פש והך דמשילין ב''ה:
. דמשוי טלטול מי שמעת להו

   יו''ט לשבת:
. טלטול לאו לצורך הוצאה

בתמיה הלכך אי מזלזלת 
   בטלטול מזלזלת בהוצאה:

. דאמר צורך מקומו להא דרבא
   כצורך גופו:

פושוי"ר: {. פושי''ר מר
   :}מכוש

. דומיא דמחמה לצל שלא יגב
ואסור בדבר שמלאכתו 

   לאיסור:
   . מצודה:שותא

. למה לי לאו למימרא כו'
לפרושי בהדיא דליתיב עלה לאו 
משום למימרא דהאי דשרי 
לטלטולי משום דצורך גופו 

   הוא:
. שקילו שותא מקמיה כהא

דיתוב על מקומה קאמר וצורך 
   מקומה הוא דהוה:

במקום הרע . מחמה לצל הוה
לה היתה ואי לאו דפריש בהדיא 
ליתיב עלה מאן דחזי סבר 
דמחמה לצל שרי ולמקומה לא 
היה צריך דלימא שישב 

   במקומה:
. כרים של לבד בי סדיותא

פילטרי"ש: {שקורין פילטר''א 
   : }לבדים (מצעים של ֶלֶבד)

   . בחמה:בי שמשי
. רבא לטעמיה אמר ליה שרי

דאמר דבר שמלאכתו להיתר 
   ף מחמה לצל מותר:א

. איי צריך אית לי אחריי
   לגופו:

. דאמר מחמה דכרבה סבירא לך
לצל אסור והלכה כרבא דאמר 
דבר שמלאכתו להיתר שרי 
לגמרי ודבר שמלאכתו לאיסור 
לצורך גופו ומקומו מותר מחמה 

   לצל ושלא יגב אסור:
. אישקוב''א מכבדות

שמכבדים בהן  }מטאטאים{
   את השולחן:

. בגדים לכבד שולחן לתאשל מי
   שמלאכתו להיתר:

. כעין שלו לכבד את של תמרה
הבית דאסור משום אשווי 
גומות דמודה רבי שמעון בפסיק 

   רישיה ולא ימות:
   . למלאכת היתר:לצורך גופו

אלא מחמה לצל בהא לימא רבי 
. דבר אלעזר אף של תמרה

שמלאכתו לאיסור ליכא מאן 
   דשרי מחמה לצל:

. של מילתא י אלעזרוכן אמר רב
מותר של תמרה אסור מחמה 

  לצל:
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        ב ב ב ב קכד, קכד, קכד, קכד,  .12
ָנה             ִמׁשְ

ׁשַ ּכָ  ִלין ּבְ יטָּ ִלים ַהּנִ תל ַהּכֵ ְבֵריֶה     :ּבָ ֶהן,    - ןׁשִ ִלין ִעמָּ   ִניטָּ
ין ֵמֵעין ְמָלאָכה:  הּו עֹוׂשִ ּיְ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

ְבֵרי ֲעֵריָבה  י ֶהָחִבית,  -ׁשִ ֶהן ֶאת ּפִ   ְלַכּסֹות ּבָ
ְבֵרי ְזכּוִכית  ְך.  -ׁשִ י ַהּפַ ֶהן ֶאת ּפִ   ְלַכּסֹות ּבָ

  

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ן ין ֵמֵעין ְמַלאְכתָּ הּו עֹוׂשִ ּיְ ְלַבד ׁשֶ    :ּבִ

ְבֵרי ֲעֵריָבה  ה -ׁשִ    ,ָלצּוק ְלתֹוָכן ִמְקּפָ
ל ְזכּוִכית  ֶמן - ְוׁשֶ   .  ָלצּוק ְלתֹוָכן ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ת,  ּבָ רּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּבְ ׁשְ ּנִ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

   :ָמר ָסַברּדְ 
ן     ,ִאין –ֵמֵעין ְמַלאְכּתָ

  לֹא.  -ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאֶחֶרת 
  ּוָמר ָסַבר: 

  ֲאִפיּלּו ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאֶחֶרת. 
ׁשַ  רּו ּבְ ּבְ תֲאָבל ִנׁשְ ְבֵרי ַהּכֹ - ּבָ ִריןּדִ     ,ל מּותָּ

י ֲאִביֶהן  ּבֵ ר.  -הֹוִאיל ּומּוָכִנין ַעל ּגַ   מּוּתָ
  

   :ַרב זּוְטַראימֹוִתיב 
ְבֵרי ּכֵ " ׁשִ יִקין ּבְ ֵכִלים, ְוֵאין ַמסִּ יִקין ּבְ   . "ִליםַמסִּ
רּו ֵאיַמת? ּדְ  ּבְ   ִנׁשְ

רּו ֵמֶעֶרב יֹום טֹובּדְ  :ִאיֵליָמא ּבְ ָעְלָמא ִניְנהוּ  -ִנׁשְ    !ֵעִצים ּבְ
א יֹום טֹוב, ְוָקָתֵני:  :ָלאו ,ֶאלָּ יִקין "ּבְ ֵכִלים –ַמסִּ    ,ּבְ

יִקים  ְבֵרי ּכֵ  - ְוֵאין ַמסִּ ׁשִ   ! "יםִל ּבְ
  

א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר    :ֶאלָּ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

רּו ּבְ  ּבְ ׁשְ ּנִ תׁשַ ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ    :ּבָ
ָמר ָסַבר   מּוָכן הּוא,  :ּדְ
  , נֹוָלד הּוא :ּוָמר ָסַבר

ת  ּבָ ִרין,    - ֲאָבל ֵמֶעֶרב ׁשַ ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ   ּדִ
עֹוד יֹום. הֹוִאיל ְוהּוְכנּו ִלְמָלא   ָכה ִמּבְ

  
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. שום מלאכה מעין מלאכה
   ואפי' איה מעין הראשוה:

. עבה דומיא לצוק לתוכה מקפה
   דעיסה מעורבת במים:

  
  גמ' 

. הואיל ומוכין על גבי אביהן
   כשקדש היום:

. ביו''ט שהרי מסיקין בכלים
ראוין לטלטל ויטלטל ויתם 

   האור: לתוך
. דהוו ואין מסיקין בשברי כלים

   להו מוקצין ולא חזו לטלטול:
. דהא עצים בעלמא יהו

   מאתמול להסקה קיימי:
. ולא אמרין וקתי אין מסיקין

מוכין היו אגב אביהן אלא 
   אמרין ולד יהו ואסירי:

. כיון דראוי מר סבר מוכן הוא
לשום מלאכה ומר סבר ולד 

להאי  הוה דמאתמול לאו
מלאכה הוה קאי הלכך: מעין 

  מלאכתו בעין:
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ֵני ֲחָדא    :ּתָ

ְבֵרי ּכֵ " ׁשִ יִקין ּבְ ֵכִלים, ְוֵאין ַמסִּ יִקין ּבְ   . "ִליםַמסִּ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ְבֵרי ּכֵ " ׁשִ יִקין ּבְ ְך ַמסִּ ֵכִלים, ּכָ יִקין ּבְ סִּ ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ    !"ִליםּכְ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ֵכִל " יִקין לֹא ּבְ ְבֵרי ּכֵ ֵאין ַמסִּ ׁשִ   !"ִליםים ְולֹא ּבְ
  

י ְיהּוָדה -ָהא     ,ַרּבִ
ְמעֹון -ָהא  י ׁשִ    ,ַרּבִ
י ְנֶחְמָיה.   -ָהא    ַרּבִ

   
  
  

  רש"י
. מסיקין בכלים הא רבי יהודה

ואין מסיקין בשברי כלים דאית 
ליה מוקצה וולד כלים לאו 
   מוקצה יהו שברים ולד יהו:

   . דתי מסיקין בשיהם:והא
. דלית ליה מוקצה רבי שמעון

   ולית ליה ולד:
. דתיא אף בכלים אין והא
   יקין:מס

. דאמר אין כלי רבי חמיה היא
יטל אלא לצורך תשמישו 
המיוחד לו והאי לאו מיוחד 

  הוא לו דלאו להסקה קאי:
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  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ְנָייָנא  ּיּור ִמּבִ ּתַ ִאיׁשְ ֵרי ְלַטְלטּוִליְנהּו,    - ָהֵני ִליְבֵני ּדְ   ׁשָ
ָחזּו ְלִמיְזָגא ֲעַלְייהוּ     .ּדְ

ַרגִ  אי ַאְקִציְנהוּ  -יְנהּו ׁשְ    .ַוּדַ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ
ה  ָחֵצר,  -ֶחֶרס ְקַטּנָ ר ְלַטְלֵטל ּבֶ   מּוּתָ

ַכְרְמִלית    לֹא.  -ֲאָבל ּבְ
  
יֵדיּה ָאַמר:  ַרב ַנְחָמןוְ    ּדִ

ַכְרְמִלית,    ֲאִפיּלּו ּבְ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ   לֹא.  -ֲאָבל ּבִ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ים. ֲא  ְרׁשּות ָהַרּבִ   ִפיּלּו ּבִ
  

א ָרָבא ְלַטְעֵמיּה.    ְוַאְזּדָ
ִריְתָקא  ָרָבאּדְ    ְמחֹוָזא, ּדִ ֲהָוה ָקָאֵזיל ּבְ

  ִאְתַווַסאי ְמָסאֵניּה ִטיָנא. 
ר ֵליּה.  א ְוָקא ְמַכּפַ ַקל ַחְסּפָ ֵעיּה, ׁשְ ּמָ   ֲאָתא ׁשַ

יּה  ַנןָרמּו ּבֵ   ָקָלא.  ַרּבָ
י ּיָ ִמיֵרי, ִמיְגַמר ַנִמי ַמְגְמֵריּדְ א ָאַמר: לֹא ִמיְסּתַ    ?!לֹא ּגְ

ָחֵצר ֲהַו  יּה ָמָנא - איִאיּלּו ּבֶ    ?ִמי לֹא ֲהָוה ַחְזָיא ְלַכּסֹוֵיי ּבֵ
  ַחְזָיא ְלִדיִדי.   -ָהָכא ַנִמי 

   
  
  

  רש"י
. שהשלים בייו דאייתור

ויתותר ומהשתא לא קיימי 
לבין אלא לישב עליהם ותורת 

   כלי עליהם:
. אי סדרן זו על זו ודאי שרגיהו

   אקציהו לצורך בין אחר:
. דשכיחי בה כלים רבחצ

שהחרס הזה ראוי להם לכיסוי 
   ותורת כלי עליו:

. אפי' בתוך ד' אבל לא בכרמלית
אמות דלא שכיחי ביה מאי ולא 

   חזי לכסויי:
. הואיל ולאו אפילו בכרמלית

רה''ר הוא שכיחי דאזלי ויתבי 
   התם וחזי לכסות בו רוק:
. כיון ורבא אמר אף ברה''ר

י לא דבחצר כלי הוא בעלמא מ
   פקע שם כלי מייה:

   . שם רה''ר:בריתקא
. איתווסאי מסאיה טיא

   תלכלך מעלו בטיט:
   . מקחו:כפר ליה

אמר רבא לא מסתייה דלא 
   . מה אסור מה מותר:גמירי

. מלמדין אלא מיגמר מי מגמרי
   שיבוש שבידם לאחרים:

. לקיוח ואע''ג דלא שכיח לדידי
  הרי שם כלי עליו בחצר:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ָתה  ְכּתְ ּנִ ר ְלַט  -ְמגּוַפת ָחִבית ׁשֶ ׁשַ מּוּתָ ת. ְלֵטל ּבְ   ּבָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ָתה " ְכתְּ ּנִ ָב  - ְמגּוָפה ׁשֶ ׁשַ ִהיא ּוׁשְ ר ְלַטְלְטָלּה ּבְ תֶריָה מּותָּ    ,ּבָ

ִלי ּה ֶאת ַהּכְ ֶבר ְלַכּסֹות ּבָ ה ׁשֶ ּנָ הְוִלְס  ,ְולֹא ִיְסּפֹות ִמּמֶ טָּ ְרֵעי ַהּמִ ּה ּכַ    ,מֹוְך ּבָ
ה  ּפָ ַאׁשְ   . "ָאסּור –ְוִאם ְזָרָקּה ּבָ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ה, ָזֵריק ֵליּה ִלְגִליֵמיּה  א ֵמַעּתָ    ?!ָאסּורּדְ ָהִכי ַנִמי  -ֶאלָּ
  

א ָאַמר  אֶאלָּ ּפָ   :ַרב ּפַ
ה    קכה,א ּפָ עֹוד יֹום ָלַאׁשְ   ֲאסּוָרה.  -ִאם ְזָרָקּה ִמּבְ

  
  
  

ר ַהְמדּוִריָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ּבַ   : ׁשְ
ל ר ְלַטְלְטָלם -ַמֲחֶצֶלת  ְקרּוִמּיֹות ׁשֶ ת. ׁשַ ּבְ  מּוּתָ   ּבָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
  : ָרָבאָאַמר 

ר ַהְמדּוִרי  ָרא ִלי: ּבַ   ַאְסּבְ
יּה ַעְפָרא,  ?ְלַמאי ַחְזָיא -ַמֲחֶצֶלת ּגּוָפא    ְלַכּסּוֵיי ּבֵ

הּו ִטיּנֹוֶפת.  -ָהֵני ַנִמי    ַחְזָיין ְלַכּסּוֵיי ּבְ
  
  
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרּבִ
ָיֵרי ּפְ  ׁשַ  -רֹוְזִמּיֹות ׁשְ ת. ָאסּור ְלַטְלְטָלן ּבְ   ּבָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

לֹׁש,  לֹׁש ַעל ׁשָ ֶהן ׁשָ ֵאין ּבָ ַמְטָלִנּיֹות ׁשֶ   ּבְ
יִרים.   ים ְולֹא ַלֲעׁשִ ָלא ַחְזָיין לֹא ַלֲעִנּיִ   ּדְ

   
  
  

  רש"י
   . החבית:שתכתתה

. של חבית שתכתתה מגופה
   החבית:

   . המגופה:היא
. של חבית יטלין בשבת ושבריה

   דחזו לכיסוי מא:
. יתקן להתיר לא יספות

בליטותיו ועוקציו בשבת דעביד 
   כלי והוי מכה בפטיש:

. מגופה זו לאשפה ואם זרק
   בטלה מתורת כלי:

. בשבת לאשפה זרקיה לגלימיה
  לטלטולי:ה'' דאסור 
. גלי דעתיה מאתמול מבעוד יום

   דלאו מא הוא:
. שפרדו קרומיות של מחצלת

   מן מחצלת ישה:
. בר בר המדורי אסברא לי

   המדורי פירש לי טעמו של דבר:
. עומד לכסות לכסות בה עפרא

בו צואה אי מי שלא יעלה 
   האבק:

. טליתות שירי פרוזמיות
כדאמר בסוכה (דף יא.): רמא 

בפירזמא דאישי  תכילתא
  ביתיה:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְבֵרי תַּ " ןׁשִ ָחֵצר,  ֲהֵרי ֵהן - ּנּור ָיׁשָ ִלין ּבֶ יטָּ ִלים ַהּנִ ָכל ַהּכֵ   ּכְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִלין.    ֵאין ִניטָּ

י יֹוֵסיֵהִעיד  ּום  ַרּבִ ן ַיֲעקֹ ִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :בַרּבִ
ְבֵרי תַּ  ן ַעל ׁשִ ִל  -ּנּור ָיׁשָ יטָּ ּנִ ת, ׁשַ ין ּבְ ׁשֶ   ּבָ
יּסּויֹו  ֵאינוֹ  -ְוַעל ּכִ ית ָיד ׁשֶ   . "ָצִריְך ּבֵ

  
ְלֵגי ַמאי ָקִמיּפְ    ?ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ן ין ֵמֵעין ְמַלאְכּתָ ין ֵמֵעין ְמָלאָכה, ְוֵאין עֹוׂשִ עֹוׂשִ ְלֵגי.  - ּבְ   ָקִמיּפְ
י ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה,  א ַרּבִ   ְוַאְזּדָ

י ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה     .ְוַרּבִ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
ְבֵרי ּתַ ִאי ָהִכי, ַאּדְ  ׁשִ ְלֵגי ּבְ   ּנּור, ִמיּפְ

ְבֵרי כֵּ  ׁשִ ְלגּו ּבְ ָעְלָמאִליּפְ    !ִלים ּבְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
ּנּור  ַהאי ּתַ ְבֵרי ּדְ ׁשִ ְלֵגי.  -ּבְ   ָקִמיּפְ

ְתַנן    :ּדִ
י ַהּדּות" י ַהּבֹור אֹו ַעל ּפִ ם ֶאֶבן ,ְנָתנֹו ַעל ּפִ    :ְוָנַתן ׁשָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ְוהּוא ִנּסֹוק ִמְלַמְעָלה ִאם ַמסִּ  ַמטָּ   ָטֵמא,  - יק ִמּלְ

  ָטהֹור.  -ְוִאם ָלאו 
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ק ל ָמקֹום ָטֵמא - הֹוִאיל ְוהּוסַּ   . "ִמּכָ
ְלֵגי    ?ּוְבַמאי ָקִמיּפְ

ַהאי ְקָרא:  ץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם""ּבְ ּנּור ְוִכיַרִים ֻיתָּ   . יא, לה) (ויקרא 523תַּ
ר ְנִתיָצה י ְיהּוָדה ָסַבר: ְמחּוּסַ   ,ָטֵמא - ַרּבִ

ר ְנִתיָצה ֵאין ְמחּוּסַ    .ָטהֹור -ׁשֶ
ָנן ָסְבֵרי ל ָמקֹום -  "ְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם" :ְוַרּבָ    .ִמּכָ

  
ָנן ַנִמי,    ְוַרּבָ

ץ" :ָהְכִתיב   !"ֻיתָּ
  

יָסא,  -ַההּוא    ְלִאיָדְך ּגִ
ֲעָתְך ָאִמינָ  ָסְלָקא ּדַ ַאְרָעא :אּדְ ֵריּה ּבְ ַחּבְ יָון ּדְ ֵמי -  ּכֵ ַאְרָעא ּדָ גּוָפא ּדְ    ,ּכְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

  ְוִאיָדְך ַנִמי, 
  ! "ְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם" :ָהְכִתיב

  
מּוֵאלַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְד כִּ  - ַהִהיא   . ׁשְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ק ִראׁש  -ַמֲחלֹוֶקת  ֶהיסֵּ    ,ֹוןּבְ

ִני  ק ׁשֵ ֶהיּסֵ ָמל.  -ֲאָבל ּבְ אר ּגָ ַצּוַ לּוי ּבְ   ֲאִפיּלּו ּתָ

                                                             
ץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם 523 ּנּור ְוִכיַרִים ֻיתָּ ְבָלָתם ָעָליו ִיְטָמא תַּ ר ִיּפֹל ִמּנִ  ְוכֹל ֲאׁשֶ

  רש"י
. שכבר הוסק וחרסיו קשים תור ישן

   וחזו למלאכה:
. לקמיה מפרש הרי הן ככל הכלים

   פלוגתייהו וטעמייהו:
. של תור שאיו צריך בית יד ועל כיסויו

דבלאו בית אחיזה מטלטלין ליה ופלוגתא 
היא במתיתין דאיכא למ''ד בעין בית 

   אחיזה:
   ון לכסות בהן פי חבית:. כגמעין מלאכה

   . לאפות:ואין עושין מעין מלאכתן
. דאמר במתיתין ואזדא ר''מ לטעמיה

   לא בעין מעין מלאכתן:
. העשוי כעין זה ששוי במשה דהאי תור

זו שאי מביא לך שלא תקן כל צרכו 
   מתחילתו ושבר קמיפלגי:

. תורים שלהם עשוין תו על פי הבור
אין להם שולים כקדירות גדולות ו

ומושיבו לארץ ומדביק טיט סביבותיו 
לעשותו עב שיחזיק חומו והיא קרויה 
טפילה והיא מגעת לארץ. ומתוך כך הבל 
שלו קיים ואם תו על פי הבור או על פי 
הדות שהיא כעין בור אלא שהבור 
בחפירה והדות בבין ותן שם אבן ביו 
לבין דופן הבור לדוחקו שלא יפול ויהא 

   מד באויר:עו
. אם דופותיו למעלה ר' יהודה אומר

קרובים לדופי הבור שלא הוצרך לתת 
ביתים אלא אבן דקה ואין אויר יכר בין 
דופי התור לדופי הבור שיעכב את 
היסק התור אלא יועילו לו דופי הבור 
להחזיק את חומו ושוליו קרובים לשולי 
הבור שאם מסיקין אותו מלמטה שעושין 

ר בבור והתור יסוק מלמעלה בתוכו האו
מאור דרך שוליו או שהתור בתוך חלל 
הבור באויר וההיסק עולה סביב דופותיו 
ויסוק כגון שקצר מלמטה ורחב מלמעלה 

   או הבור רחב מלמטה ופיו קצר טמא:
. אלא סוק כשאר תורים מתוכן ואם לאו

טהור כדמפרש טעמא דבעין מחוסר 
יות מחובר וכי איו תיצה שיהא קרוב לה

קרוב לארץ אין לך תור תוץ מזה ואין 
לך לקיים בו תור וכיריים יותץ דתיצה 
לא שייכא אלא בבין מחובר וכשאין 

   מחובר שבירה שייכא ביה:
. דכפל ביה טמאים הם וטמאים יהיו לכם

קרא רבויא הוא שאע''פ שאיו מתוקן כל 
   צרכו:

. האי יותץ לאו ההוא לאידך גיסא
לאגמורי קולא אתא ולמימר דאי ליכא 
לקיומי ביה תיצה כגון זה שאיו בוי 
ומחובר וממילא הוא תוץ דליהוי טהור 
דהדר תא ביה קרא וטמאים יהיו לכם 
לרבויי אלא לאגמורי חומרא אתא דלא 
תימא כל התורים העשויים כהלכתן 
ומחוברים לארץ הרי הן כשאר בתים 

לא לקבל וכקרקע דמי הואיל וחברן ו
טומאה קמ''ל יותץ דאע''ג דשייכא ביה 
לשון תיצה כלומר דמחובר הוא טמא 

   וכ''ש דמחוסר תיצה:
. שלא הוסק מעולם והיסק בהיסק ראשון

ראשון שחלקו בו דההוא משוי ליה כלי 
כדתן במסכת כלים (פ''ה): איזהו גמר 
מלאכתו משיסיקו לאפות בו סופגין 

ר דאיו ראוי בההיא פליג ר' יהודה ואמ
   ליעשות כלי:

. שמתחלה עשה כשאר אבל בהיסק שי
תורים מחובר לארץ או לאבן עב והוסק 
שם ועשה כלי וסוף טלו משם ותו על 
פי הבור וכאן טמא מודה ר' יהודה 

   דאיתרבאי מוטמאים יהיו לכם:
. אא''כ חלקו ואפילו תלוי בצואר גמל

כדין טהרת תור שצריך לשבור אף את 
  חרסו ואיו טהר בטילתו שלם ממקומו:
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אָאַמר    : עּוּלָ

ָנן ק ִראׁשֹון ְלַרּבָ ָמל.  - ְוֶהיסֵּ אר ּגָ ַצּוַ לּוי ּבְ   ֲאִפיּלּו ּתָ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
ְבֵרי ּתַ  ׁשִ ְלֵגי ּבְ ִמיּפְ   ּנּור, ִאי ָהִכי, ַאּדְ

ַתּנּור ְלגּו ּבְ    !ּגּוָפּה  ִליּפַ
א ּתָ י ְיהּוָדה  ,ָהׁשְ ּנּור ּגּוָפּה ְלַרּבִ   ָלא ָהֵוי ָמָנא,   - ּתַ

ֲעָיא ָבָריו ִמיּבָ    ?!ׁשְ
  

א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ
ָרא ַדֲאַמַרן ֵמִעיּקָ ָקא, ְב וּ  ,ְלעֹוָלם ּכְ ה ַטּפְ ה ַמֲעׂשֵ   עֹוׂשֶ

י ֵמִאיר י ְיהּוָדה ָקָאַמרּדְ ִלְדָבָריו  ,ְוַרּבִ   :ַרּבִ
ין ֵמֵעין ְמָלאָכה,  ,ְלִדיִדי עֹוׂשִ   ֲאִפיּלּו ּבְ

ְווָנא  ְכַהאי ּגַ א ְלִדיָדְך, אֹוֵדי ִלי ִמיָהא ּדִ   ְמַלאְכּתֹו הּוא!  -ֶאלָּ
ֵמי י ְיהּוָדה: ָלא ּדָ    ,ְוַרּבִ

ְפִנים,  -ָהָתם  קֹו ִמּבִ   ֶהּסֵ
חּוץ,  -ָהָכא  קֹו ִמּבַ   ֶהּסֵ
ד,  -ָהָתם    ְמעּוּמָ
ד -ָהָכא     .ָלאו ְמעּוּמָ

  
  

  רש"י
. אמר עולא היסק ראשון לרבן

דאמרי מריבוי דקרא ואע''ג 
דאין הבל שלו מתקיים יפה 
מקבל טומאה לא תימא תו 
ע''פ הבור דוקא אלא אפילו 
תלאו בצואר גמל והוסק שם 

   היסק ראשון טמא:
. אדרבא מתקיף לה רב אשי

דאוקי פלוגתא דטלטול שברי 
תור ישן דלעיל בשברים דכי 
האי תור דהוא גופיה לר' 

   יהודה לאו מא הוא:
. בעושין מעין כדאמרן מעיקרא

מלאכה ולא מעין מלאכתן 
ושברי תור מעליא קאמר 
ודקשיא לך אמאי קט תור 
ליפלוג בשברי כלי בהאי 
איצטריכא ליה ובעושין קצת 
מעין מלאכת אפייה כגון מעשה 

טובל''ש  טפקא רעפים שקורין
שמסיקין  }טיולי"ש: רעפים{

אותם ואופין בהן כך שברים 
אלו רחבים ומיהו אין להן תוך 
להסיקם מבפים אלא מבחוץ 
כרעפים ולאו משום דבעי רבי 
מאיר מעין מלאכתן אלא משום 

   דרבי יהודה קט לה:
. קט ור''מ לדבריו דר' יהודה

תור וקאמר לדידי אפילו עושין 
   במתיתין: מעין מלאכה כדאמר

. בתור אופין מעומד מעומד
שהפת דבוקה בדופי התור 
ועומדת ואיה מוטלת בשכיבה 
ע''ג שוליו כרעפים שהן שוכבות 

   על רחבן:



ִלין" –מסכת שבת פרק י"ז  ִלים ִניּטָ ל ַהכֵּ   מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי 0526071122ווינט לדניאל ברק  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       "ּכָ

         

751

        ה, א ה, א ה, א ה, א קכקכקכקכ .17
י יֹוֵסיֵהִעיד " ּום  ַרּבִ ן ַיֲעקֹ ִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :בַרּבִ

ְבֵרי תַּ  ן ַעל ׁשִ ׁשַ  -ּנּור ָיׁשָ ִלין ּבְ יטָּ ּנִ ת, ׁשֶ   ּבָ
יּסּויֹו  ית ָיד -ְוַעל ּכִ ֵאינֹו ָצִריְך ּבֵ   ."ׁשֶ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ַתּנּוֵרי  יּסּוי ּדְ ַמאן ְמַטְלְטִליַנן ָהִאיָדָנא ּכִ ית ֲאִחיָזה? ּדְ ָמָתא ְמַחְסָיא ּדְ ּכְ   ֵאין ָלֶהם ּבֵ
ַמאן    ?ּכְ

ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ   ב.  ּכְ
   

  
  

  רש"י
. כיסוי דתורי דמתא מחסיא

כיסוי תור של אותו מקום לא 
היה להן בית אחיזה תור מפי 
שפיו למעלה יש לו כסוי שלא 

הדביק בו יצא הבל שלו לאחר ש
  הפת מכסהו:
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        ב ב ב ב - - - - קכה, אקכה, אקכה, אקכה, א .18
ָנה             ִמׁשְ

ירּוָיה, ּקֵ ּבַ   ָהֶאֶבן ׁשֶ
ּה  ִאין ּבָ ּה,  - ְוֵאיָנּה נֹוֶפֶלת ִאם ְמַמּלְ ִאין ּבָ   ְמַמּלְ

ּה.  -ְוִאם ָלאו  ִאין ּבָ   ֵאין ְמַמּלְ
ִהיא ְקׁשּוָרה ְזמוֹ    קכה,ב ָט ָרה ׁשֶ ּה ְב  -ִפיַח ּבְ ִאין ּבָ ת. ְמַמּלְ ּבָ ַ   ׁשּ

  

ַקק ַהַחּלֹון   :ּפְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

הּוא ָקׁשּור ְוָתלּוי ְזַמן ׁשֶ    .ּפֹוְקִקין ּבוֹ  -  ּבִ
  ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו.  -ְוִאם ָלאו 

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   .  ְקִקין ּבוֹ ּפוֹ  -ּבֵ

   

ָמָרא             ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
י ֶהָחִבית " ַעל ּפִ ּה, ְוִהיא נֹוֶפֶלת -ֶאֶבן ׁשֶ ּה ַעל ִציּדָ   . (שבת קמב:) "ַמטָּ
  

הָאַמר  י ַאִמיָאַמר  ַרּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ׁשֹוֵכַח,  א ּבְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

יַח  ַמנִּ ִסיס ְלָדָבר ָהָא  -ֲאָבל ּבְ ה ּבָ    .סּורַנֲעׂשָ
  
י ַאִסיָאַמר  ַרב יֹוֵסףוְ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ׁשֹוֵכַח,  א ּבְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
יַח  ַמנִּ יּסּוי ְלֶהָחִבית -ֲאָבל ּבְ ה ּכִ    .ַנֲעׂשָ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ין:  ַמְעּתִ ְ   מֹוְתִביַנן ַאׁשּ
ירּוָיה" ּקֵ ּבַ ּה ְוֵאיָנּה נוֹ  ,ָהֶאֶבן ׁשֶ ִאין ּבָ ּה  -ֶפֶלת ִאם ְמַמּלְ ִאין ּבָ   ! "ְמַמּלְ
  

  ְולֹא ִהיא, 
יָון  -ָהָתם  ְוָיא ּדֹוֶפן ,ִהְדָקּה ּדְ ּכֵ   .ׁשָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ין ַמְעּתִ ְ    :ּומֹוְתִביַנן ַאׁשּ
ּה" -"ִאם ָלאו  ִאין ּבָ   ! ֵאין ְמַמּלְ

  
  ְולֹא ִהיא, 

יָון  -ָהָתם  ְטָלּה.  ,לֹא ִהְדָקּה ּדְ ּכֵ ּטּוֵלי ּבַ   ּבַ
  

ַמאי ְלֵגי ּבְ    ?ָקִמיּפְ
  

ה,  :ָמר ָסַבר ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ   ּבָ
ה.  :ּוָמר ָסַבר ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ   ָלא ּבָ

  ְוָאְזּדּו ְלַטְעַמְייהּו, 
ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרב ּדִ י ֵזיָרא, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרּבִ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַעם ַאַחת ָהַלְך  יּפַ ל ֲאָבִנים, ְלָמקוֹ  ַרּבִ ְך ׁשֶ   ם ֶאָחד ּוָמָצא ִנְדּבָ
ב ֲעֵליֶהן ְלָמָחר,  ׁשֵ ּנֵ ֵדי ׁשֶ בּו ּכְ ְ   ְוָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: ְצאּו ְוַחׁשּ

יְולֹא ִהְצִריָכן  ה.  ַרּבִ   ְלַמֲעׂשֶ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

יִהְצִריָכן  ה.  ַרּבִ   ְלַמֲעׂשֶ

  רש"י
  מתי' 

. דלעת יבישה האבן שבקירויה
חלולה וממלאין בה מים ומתוך 
שהיא קלה איה שואבת אלא 

   צפה וותין בה אבן להכבידה:
. אם ממלאין בה ואיה ופלת

שקשורה יפה לפי הקירויה שויא 
   כלי:

. הרי היא כשאר אבים ואם לאו
ואין מטלטל את הקירויה דשויא 

  בסיס לאבן שושאתה:
   . של גפן:זמורה

. פך שהיא קשורה בטפיח
ששואבין בו מן הבור או מן 

   המעין:
. דשויא כלי להך ממלאין בה

   זמורה:
. שאיו גרר בארץ שהחבל ותלוי

   שהוא קשור בו איו מגיע לארץ:
. דמיחזי כמוסיף אין פוקקין בו

   על הבין:
. בגמרא מפרש בין כך ובין כך

   לה:
  

  ' גמ
   . לקמן בהאי מסכתא:תן התם

. והוצרך האבן שעל פי החבית
   ליטול מן היין שבתוכה:

. החבית על צדה והיא מטה
   ופלת:

. דמותר לטלטל החבית לא שו
והאבן עליה דקתי ואם היתה 
בין חביות שירא להטותה שם 
שלא תפול האבן על החבית 
שבצדה מגביה ומטה על צדה 

   והיא ופלת:
בן עליה שלא . האבשוכח

   במתכוין:
. החבית אבל במיח עשית

בסיס לאבן שהיא דבר האיסור 
   ואין מטלטל את החבית:

. לקולא אמר ורב יוסף א''ר אסי
ר' יוחן לא שו דהוצרך להטות 
את החבית ולא יתן לטלטל 

   האבן להדיא:
. דלא תכוין אלא בשוכח
   לעשותה כלי:

. האבן כיסוי אבל במיח עשה
   ומגלה אותה כדרכה:לחבית 

. על שמועה שלי אשמעתין
שאמרתי במיח אין האבן עשה 

   כלי:
. אלמא אבן עשה ממלאין בה

   כלי:
   . שקשרה יפה:דהדקה

. ולא ואם לאו אין ממלאין
אמרין עשה כלי בהחה בעלמא 
וקשיא לדידי דאמרי לעיל במיח 

   עשה כיסוי לחבית:
. לא קשיא לי דהתם ולא היא
בלא קשירה לא חזיא הואיל ו

למלאות דהא פלה והאי לאו 
הדקה בטולי בטלה מתורת כלי 
גלי דעתיה דלא חשיב ליה אבל 
כיסוי חבית החה משויא ליה 

   כלי:
. ר' אמי ור' ואזדו לטעמייהו

   אסי:
. אבים סדורות דבך של אבים
   ומוקצות לבין:
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  ָאַמר ְלהּו?  ַמאי

  
י ַאִמי    ָאַמר: ַרּבִ

דּום   ָאַמר ְלהּו.  - ְצאּו ְוַלּמְ
  

י ַאִסי   ָאַמר:  ַרּבִ
פּום ְפׁשְ    .ָאַמר ְלהוּ  -  ְצאּו ְוׁשַ

  
   :ִאיְתַמר

אּול ן ׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ   ָאַמר:  ַרּבִ
ל קֹורֹות ֲהָוה    .ְסָואר ׁשֶ

אּולוְ  ן ׁשָ י יֹוָחָנן ּבֶ   ָאַמר:  ַרּבִ
ל ְסִפיָנה ֲהָוה.  ׁשֹוׁש ׁשֶ   ּגָ

  
ָאַמר ן ְסָואר - "ׁשֹוׁש גָּ " :ַמאן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ   ,ּכָ

ָאַמרוּ  ׁשֹוׁש ָקֵפיד ֲעֵליּה  - "ְסָואר" :ַמאן ּדְ    .ֲאָבל ּגָ
   

  

  רש"י
. מאי מעשה מאי אמר להו

   הצריכן לרבי יוחן:
. סדרו אותם ולמדום צאו

והשיבום כדי שלא צטרך ליגע 
בהם למחר לפי שאין הזמה 
במעשה [כל דהו] מועלת לאבן 
לעשותה כלי ור' אמי לטעמיה 
דאמר לעיל אין אבן עשית כלי 

   בהחה:
. כדאמרי' במו''ק (דף למדום

יב.) עושה להם למודים לסדר 
  סרים על פי הבור:

. מן הטיט שיהו אות ושפשפום
ישב ולמחר תלמדום דבמעשה ל

  כל דהו עשה כלי:
. הוה ולא סואר של קורות

   אבים:
. סדר של קורות חדשות סואר

שמסדרין אותן לבין כדי שלא 
   יתעקמו:

. עץ ארוך שמגששים בו גשוש
המים לפי הספיה לידע שהוא 
בעומקו שתוכל ספיה להלך 

   בהן:
. שלא יתעקם קפיד עליה

ה ליה ומייחד ליה מקום ומקצ
בידים ואפי' לר''ש אסור 
לטלטלו דמוקצה מחמת חסרון 

  כיס אפי' ר''ש מודה:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ְסדּוָרה ְּגָמָרא

      

754

        קכה, בקכה, בקכה, בקכה, ב .19
ִהיא ְקׁשּוָרה" ָט  ְזמֹוָרה ׁשֶ ּה  - ִפיַח ּבְ ִאין ּבָ ׁשַ ְמַמּלְ תּבְ   ."ּבָ
  
   ,ִאין – "ְקׁשּוָרה"

  לֹא.  -לֹא ְקׁשּוָרה 
  

ַרּבָ ּדְ ֵליָמא ַמְתִניִתין  ְמִליֵאל. לֹא ּכְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   ן ׁשִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָדָרן ְלֵעִצים" ּגְ ֶקל ׁשֶ ל ּדֶ יָבה  ,ֲחָריֹות ׁשֶ   ָצִריְך ִלְקׁשֹור.  - ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ִליׁשִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
  . "ֵאין ָצִריְך ִלְקׁשֹור

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ן יָמא ַרּבָ ְמִליֵאל,  ֲאִפיּלּו ּתֵ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
ַמאי ָעְסִקיַנן יָה  :ָהָכא ּבְ ִאּבֶ ֶרת ּבְ ְמחּוּבֶ    .ּבִ

  
  ִאי ָהִכי, 

ְרַקע!  ר ַלּקַ ְמחּוּבָ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ   ָקא ִמׁשְ
  

לֹ ְ ה ִמׁשּ ה. ְלַמּטָ   ׁשָ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ְת  יָמא ּבִ ה, ֲאִפיּלּו ּתֵ   לּוׁשָ

א ִיְקטֹום ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ
  
  
  

  רש"י
. ואפי' יש שאיה קשורה לא

עקמומית בראשה כעין מזלג 
שראוי לתלות בה טפיח 

   ולמלאות וחישב עליה:
   . שחתכן להיסק:שגדרן לעצים
   . מע''ש:צריך לקשור

   . בגפן:באביה
. והא קא משתמש במחובר

לו קשורה מבעוד יום ואפי
   ליתסר:

. סמוך לקרקע וכגון למטה מג'
לשאוב מן המעין שאיו עמוק 
ומותר להשתמש באילן למטה 
מג' כדאמרי' בפרק בתרא 
דעירובין (דף צט:) היו שרשיו 
גבוהין מן הארץ ג' לא ישב 

   עליהם:
. שמא למחר גזירה שמא יקטום

תהיה לו ארוכה ויקטמה מתוך 
קטום ומצא שהיא רכה ווחה ל

עושה כלי וחייב משום מכה 
בפטיש אבל בחריות לישיבה 
ליכא למיגזר הכי הלכך 

  במחשבה סגי:
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        קכו, אקכו, אקכו, אקכו, א    ––––, ב , ב , ב , ב קכהקכהקכהקכה .20
ַקק ַהַחּלֹון"    :ּפְ

י ֱאִליֶעֶזר הּוא ָקׁשּור ְוָתלּוי ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ   ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו.  -ְוִאם ָלאו  .ּפֹוְקִקין ּבוֹ  -אֹוֵמר: ּבִ
ְך ּפֹוְקִקין ּבוֹ  ֲחָכִמיםוַ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ."אֹוְמִרים: ּבֵ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ין אֶֹהל  :ל מֹוִדיםַהּכֹ  ֵאין עֹוׂשִ יֹום טֹוב,  ׁשֶ ה ּבְ ִחלָּ ּתְ   ֲעַראי, ּבַ

ׁשַ  ת. ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ   ּבָ
א ְלהֹוִסיף    :לֹא ֶנְחְלקּו ֶאלָּ

יֹום ט י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֵאין מֹוִסיִפין ּבְ ַרּבִ ׁשַ ׁשֶ ת. ֹוב, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ   ּבָ
ׁשַ ַוֲחָכִמ  יֹום טֹוב. ים אֹוְמִרים: מֹוִסיִפין ּבְ ת, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ   ּבָ

  
  
  
ְך  ֲחָכִמיםוְ " ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    ."ּפֹוְקִקין ּבוֹ  - אֹוְמִרים: ּבֵ
  

ְך"ַמאי  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ? "ּבֵ
  

אָאַמר  י ַאּבָ ֲהָנאָאַמר  ַרּבִ  :  ַרב ּכָ
ֵא    קכו,א ין ׁשֶ ין ָקׁשּור ּבֵ ן. ּבֵ תּוּקָ ּמְ   ינֹו ָקׁשּור, ְוהּוא ׁשֶ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ׁשּור!  ּקָ לּוי, ְוהּוא ׁשֶ ֵאינֹו ּתָ לּוי ּוֵבין ׁשֶ ין ּתָ   ְוֵליָמא ָמר: ּבֵ
ר ָחָנהָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

אן  ַמֲחלֹוֶקת ּכָ ְגָרר -ּכְ ֶנֶגר ַהּנִ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ   . ּכָ
ְתַנן    :ּדִ

ְגָרר" ְמִדיָנה - ֶנֶגר ַהּנִ ׁש, ֲאָבל לֹא ּבַ ְקּדָ ּמִ    ,נֹוֲעִלין ּבֹו ּבַ
ח אן ְוָכאן - ְוַהּמּוּנָ    .ָאסּור ּכָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ח  ׁש  –ַהּמּוּנַ ְקּדָ ּמִ    ,ּבַ
ְגָרר  ְמִדיָנה -ְוַהּנִ   . "ּבַ

   :ְוַתְנָיא
ּנֹוֲעִלין " ְגָרר ׁשֶ ְמִדיָנה?  ֵאיֶזהּו ֶנֶגר ַהּנִ ׁש ֲאָבל לֹא ּבַ ְקּדָ ּמִ   ּבֹו ּבַ

ׁשּור ְוָתלּוי ְורֹ  ּקָ ל ׁשֶ יַע ָלָאֶרץ. ּכָ   אׁשֹו ַמּגִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ר.  - ֶזה  ְמִדיָנה מּותָּ   ַאף ּבַ
ְמִדיָנה ָאסּור ּבַ א ֵאיֶזהּו ׁשֶ    ?ֶאּלָ

יח לּוי, ְוׁשֹוְמטֹו ּוַמּנִ ֵאינֹו לֹא ָקׁשּור ְולֹא תָּ ל ׁשֶ ֶקֶרן ָזִויתּכָ   . "ֹו ּבְ
אְוָאַמר  ר ַאּבָ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ֵמיּה  ַרּבִ ְ אּדְ ִמׁשּ   : עּוּלָ

ָנא  ְגָרר"ַמאן ּתָ   ?"ֶנֶגר ַהּנִ
י ֱאִליֶעֶזר ִהיא   !ַרּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ּנָ י ַהאי ּתַ ֲאַמִרי ּכִ    :ֲאָנא ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִית ִלְהיֹות ּפוֹ " ַעל ַהּבַ ִהְתִקינֹו ּבַ   ֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו, ָקֶנה ׁשֶ
ַתח  ּפֶ ׁשּור ְוָתלּוי ּבַ ּקָ ְזַמן ׁשֶ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו,  -ּבִ

  ֵאין ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו.  -ֵאין ָקׁשּור ְוָתלּוי 
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ןְמת ֵאינֹו ָקׁשּור ,ּוּקָ י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ
  

  רש"י
. לפרוס שאין עושין אהל עראי

מחצלת על ד' מחיצות או על ד' 
קודסים להיות צל לאהל מן 
החמה ודוקא גג אבל מחיצה 
לאו אהל הוא ושרי לפורסה 
לציעות כדאמרי' עירובין (ד' 

.) בעובדא דשמואל ופקק צד
החלון דמתי' משום דבין קבוע 

   הוא ומיחזי כמוסיף על הבין:
. כגון שהיה מחצלת להוסיף

פרוסה עליהן וכרוכה ושאר בה 
אויר ולמחר פושטה דומיא 

  דפקק דמוסיף בעלמא הוא:
. כלומר אפילו בין קשור כו'

   קשירה לא צריך:
. מוכן מאתמול והוא שמתוקן

   לכך:
. אמאי פשיט ליה ר' ירמיהא''ל 

   מר לקולא:
. דלא פליגי רבן אלא לימא מר

אתלויה דרבי אליעזר בעי קשור 
ותלוי ואפילו קשור אם ראשו 
גרר לארץ חשיב ליה רבי 
אליעזר כשומטו מן הקרקע 
ובוה בו לכתחלה ורבן אמרי 
ליה בין תלוי בין גרר פוקקין בו 

   ובלבד שיהא קשור:
. בתלייה הדאמר רבה בר בר ח

הוא דפליגי ולא בקשירה 
דמדמי לה לפלוגתא דגר הגרר 

   והתם לדברי הכל קשור בעין:
. יתד שתוקעין בחור גר

   שבמפתן וועלין בו את הדלת:
. כדמפרש שקשור בדלת הגרר

ועלין  אלא שראשו גרר לארץ:
. דכיון דקשור בו בו במקדש

מיוחד ועומד לכך וכבר בה 
יום ואין בו אלא  בין זה מבעוד

גזירת שבות מדבריהם ואין 
   שבות במקדש:

. שאיו קשור כלל אלא והמוח
כשהוא שומטו מן החור מיחו 
ע''ג קרקע הלכך כשתוקעו 
בשבת בוה הוא ואיסורא 

   דאורייתא הוא אף במקדש:
. דכיון המוח מותר במקדש

דמתוקן מאתמול להכי לאו 
   בוה הוא:

ון . ראשו העלישקשור ותלוי
   אבל ראשו התחתון מגיע לארץ:

. אסור דבעי מאן תא גר הגרר
   תרתי:

. דאמר גבי פקק ר''א היא
החלון תרתי בעין מכלל דר' 
יהודה כרבן אלמא רבן 

   קשירה בעו:
. דאפי' קשירה לא כי האי תא

בעי כרבן שמעון בן גמליאל 
דאמר מתוקן בהזמה בעלמא 

   ואע''פ שאיו קשור:
הזמיו: אמר רב . ששהתקיו

  יהודה גרסין ולא גרסין ואמר:
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        בבבב- - - - קכו, אקכו, אקכו, אקכו, א .21
ִהְת "[ ִית ִלְהיֹות ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו, ָקֶנה ׁשֶ ַעל ַהּבַ   ִקינֹו ּבַ

ַתח  ּפֶ ׁשּור ְוָתלּוי ּבַ ּקָ ְזַמן ׁשֶ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו,  -ּבִ
  ֵאין ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו.  -ֵאין ָקׁשּור ְוָתלּוי 

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ן ֵאינוֹ  ,ְמתּוּקָ י ׁשֶ   ]"ָקׁשּור ַאף ַעל ּפִ

  
יַלתָאַמר  ר ׁשֵ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ   : ַרּבִ

ְמִליֵאל.   ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה ּכְ
   

י יֹוָחָנן ָהִכי?    !ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
   :ְוָהְתַנן

ִלים "   קכו,ב  ּסּוֵיי ַהּכֵ ל ּכִ ית ֲאִחיָזה ^ּכָ ׁש ָלֶהם ּבֵ ּיֵ ׁשַ ִניטָּ  -ׁשֶ תִלין ּבְ   . "ּבָ
יָלאְוָאַמר  ר ׁשֵ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ   : ַרּבִ

ִלי ֲעֵליֶהן.  ׁש ּתֹוַרת ּכְ ּיֵ   ְוהּוא ׁשֶ
ִלי ָעָליו,  א ּתֹוַרת ּכְ ִאיּכָ יָמא: ָהָכא ַנִמי ּדְ   ְוִכי ּתֵ

ְמִליֵאל ּתֹוַרת ּכְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֵעי ַרּבָ   ִלי ָעָליו? ּוִמי ּבָ
   :ְוָהַתְנָיא

יָבה " ם ֵעִצים, ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ִליׁשִ ָדָרן ְלׁשֵ ּגְ ֶקל ׁשֶ ל ּדֶ    .ָצִריְך ִלְקׁשֹר -ֲחָריֹות ׁשֶ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

  ! "ֵאין ָצִריְך ִלְקׁשֹר
  

י יֹוָחָנן  ֲחָדא   -ַרּבִ ָווֵתיּה ּבַ    ,ְסִביָרא ֵליּה ּכְ
ֲחָדאּוָפלֵ     .יג ֲעֵליּה ּבַ

   

  רש"י
   . בית יד:שיש להן בית אחיזה

ה''ג ואמר רב יהודה והוא שיש 
. שהכיסוי ראוי תורת כלי עליהן

לתשמיש עצמו הוא דיטלין 
בשבת ואם אין תורת כלי עליו 
לא אמרין כיסוי כלי הוה כלי 
ודלתות שידה תיבה ומגדל 

יש תורת דתא מתי' וטלין 
כלי עליהן דראויין לישב עליהן 
ולתת עליהן מזוות לקטן 
ולקמן מפרש אמאי בעין בית 
אחיזה הואיל ותורת כלי עליהן 
אלמא לרבי יוחן מידי דליכא 
תורת כלי עליו לא מטלטלין 
והאי קה מאי תורת כלי עליו 
איכא אי משום דפותח וועל בו 
אין זו תורת כלי עליו אלא 

   תורת בין:
וכ''ת הכא מי דאיכא תורת 

. שראוי להפך בו זיתים כלי עליו
   או לפצע בו אגוזים:

(תורת כלי עליו. אפי' איו ראוי 
לדבר אחר): סבירא ליה כוותיה 

. דמתוקן ואע''פ שאיו בחדא
   קשור:

. דבעי תורת ופליג עליה בחדא
  כלי:
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        קכו, בקכו, בקכו, בקכו, ב .22
ַקק ַהַחּלֹון"[    :ּפְ

י ֱאִליֶעֶזר הּוא ָקׁשּור ְוָתלּוי ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ   ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו.  -ְוִאם ָלאו  ,ּפֹוְקִקין ּבוֹ  - אֹוֵמר: ּבִ
ךְ  ֲחָכִמיםוַ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ]."ּפֹוְקִקין ּבוֹ  -  אֹוְמִרים: ּבֵ
  

ַרׁש  י ִיְצָחקּדָ ָחא ַרּבִ לּוָתא:  ַנּפָ ֵריׁש ּגָ ְתָחא ּדְ   ַאּפִ
י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   .ֲהָלָכה ּכְ

  
  : ַרב ַעְמָרםָמִתיב 

ּפֹוְקִקי" ְבֵריֶהם ָלַמְדנּו ׁשֶ ׁשַ ּוִמּדִ ִרין ּבְ תן ּומֹוְדִדין ְוקֹוׁשְ   !(שבת קנז.) "ּבָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֲעֵתיךְ     ?ַמאי ּדַ

ָקָתֵני ְסָתָמא ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ְגָרר"   .ִהיא ַנִמי ְסָתָמא "ֶנֶגר ַהּנִ
  

ה ַרב ,ַוֲאִפיּלּו ָהִכי     !ַמֲעׂשֶ
   

  רש"י
. דבעין הלכה כרבי אליעזר

   קשור ותלוי:
. בפ' בתרא ומדבריהם למד

בימי אביו של ר' צדוק ובימי 
אבא שאול בן בטית שפקקו 
את המאור בטפיח וקשרו את 
המקידה בגמי לידע אם יש 
בגיגית פותח טפח והתם מפרש 

   לה וקתי מדבריהם למדו:
. את המאור בדבר שפוקקין

   שאיו קשור ותלוי:
. קשר שאיו של קיימא וקושרין

   לכתחלה:
   מטליות:. מקוה וומודדין

. דמותבת לרבי מאי דעתיך
יצחק פחא מהא מצי לשויי לך 
הא מי רבן היא ואי משום 
דקתי לה סתמא מותבת ליה 
דמדסתם לן כרבן הלכתא 

   כותייהו:
. קתי לה גר הגרר מי סתמא

וסתם לן בהא כרבי אליעזר 
   דאסור:

. למילף מייה דכיון מעשה רב
דסמיך למיעבד עובדא לקולא 

  'מ הלכתא היא:ש'
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        קכו, בקכו, בקכו, בקכו, ב .23
ָנה             ִמׁשְ

ׁש ָלֶהם524 ּיֵ ִלים ׁשֶ יּסּוי ַהּכֵ ית ֲאִחיָזה  ּכִ ׁשַ  -ּבֵ ִלין ּבְ ת. ִניטָּ   ּבָ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִכיּסּוי ַקְרָקעֹות :ּבַ    ,ּבְ
ִלים ֲאָב  ִכיּסּוי ַהּכֵ ךְ  -ל ּבְ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ת ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ ִלין ּבְ   .  ִניטָּ

   

ָמָרא             ּגְ

יָלאָאַמר  ר ׁשֵ י ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ִלי ֲעֵליֶהן ׁש ּתֹוַרת ּכְ ּיֵ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
י ָעְלָמא כּולֵּ    :ּדְ

ּסּוי ַקְרָקעֹות    :ּכִ
ית ֲאִחיָזה ִאם    לֹא.  -ִאין, ִאי לֹא  -ֵיׁש ָלֶהן ּבֵ

ִלים ּסּוי ַהּכֵ    :ּכִ
ב  ית ֲאִחיָזה. ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ֵאין ָלֶהם ּבֵ

ִליֵגי י ּפְ    :ּכִ
ֵכלִ  ַאְרָעאּבְ ִריְנהּו ּבְ ַחּבְ    :ים ּדְ

ְזִריַנן,  :ָמר ָסַבר   ּגָ
ְזִריַנן :ּוָמר ָסַבר    .ָלא ּגָ

  
ָנא ַאֲחִריָנא:  ָ   ִליׁשּ

ִליֵגיכִּ  ִכיּסּוי ַתּנּור,  :י ּפְ   ּבְ
י ֵליּה    ְלִכיּסּוי ַקְרַקע,  - ָמר ְמַדּמֵ

י ֵליּה    ִלים.  ְלִכיּסּוי כֵּ  -ּוָמר ְמַדּמֵ
  
  

        הדרן עלך כל הכליםהדרן עלך כל הכליםהדרן עלך כל הכליםהדרן עלך כל הכלים
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  רש"י
  מתי' 

. כגון כיסוי בור בכיסוי קרקע
ודות דהוי כבוה אי לאו 
דמוכחא בית אחיזה דילה 

   דלמשקיל ואהדורי עביד:
  גמ' 

א''ר יוחן והוא שיש תורת כלי 
. דכיסויין הללו חזו עליהם

לתשמיש דעלמא אבל כיסוי כלי 
   לא אמרין כלי הוא:

ן . משום דאוקמא ר' יוחודכ''ע
בשיש תורת כלי עליהן 
איצטריכא ליה למימר דכי 
פליגי רבן בכלים דחבריהו 
בארעא פליגי דאילו כלים 
דעלמא אע''ג דלית להו 
לכיסוייהן בית אחיזה מיטלטלי 
דכיון דבאיכא תורת כלי עליהן 
קיימי מה לי איכא בית אחיזה 
מה לי ליכא בית אחיזה אלא 
בכיסוי כלים המחוברי' לקרקע 

ור וכירים הוא דפליגי כגון ת
משום דדמו במקצת לכיסוי בור 

  ודות וגזרין הי אטו הי:


