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  שבת מסכת
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  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  

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

  תש"פ תמוז ח"י

 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, 

  ו טובה יותר.בזכותם מהדורה ז
 ,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 ,החלוקה לסוגיות הניקוד, הפיסוק על

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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    """"ּתֹוִליןּתֹוִליןּתֹוִליןּתֹוִלין""""    ––––    כ'כ'כ'כ'פרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קלז, בקלז, בקלז, בקלז, ב .1

ָנה          ִמׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יֹום טֹובֶאת ּתֹוִלין  ֶמֶרת ּבְ ׁשְ   ,ַהּמַ

ׁשַ ְונוֹ  לּוָיה ּבְ ת. ְתִנין ַלתְּ   ּבָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יֹום טֹוב,  ֶמֶרת ּבְ ׁשְ   ֵאין ּתֹוִלין ֶאת ַהּמַ
ת,  ּבָ ַ ׁשּ לּוָיה ּבְ   ְוֵאין נֹוְתִנין ַלתְּ

לּוָיה יֹום טֹוב ֲאָבל נֹוְתִנין ַלתְּ         .  .  .  .  ּבְ
            

ָמָרא    ּגְ

י ֱאִליֶעֶזר א ַרּבִ ּתָ    ,ָלא מֹוְסִפיַנן - אֹוסּוֵפי אֶֹהל ֲעַראי  ,ָהׁשְ
ה  ִחלָּ ֵרי?!  -ְלֵמיֲעַבד ְלַכּתְ   ׁשָ

  
  ?ַמאי ִהיא

  
ְתַנן    :ּדִ

ַקק ַהַחּלֹון"    :ּפְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ׁשּור ְוָתלּוי ּפֹוְקִקין ּבֹו,  ּקָ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
  ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו.  -ְוִאם ָלאו 

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

  
ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

יֹום טֹוב, ַהּכֹ  ה ּבְ ִחלָּ ּתְ ין ֹאֶהל ֲעַראי ּבַ ֵאין עֹוׂשִ   ל מֹוִדים ׁשֶ
ת. ׁשַ ּבְ  ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר   ּבָ

א ְלהֹוִסיף,    לֹא ֶנְחְלקּו ֶאלָּ
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:  ַרּבִ   ׁשֶ

יֹום טֹוב,    ֵאין מֹוִסיִפין ּבְ
ת, ׁשַ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ    ּבָ
  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: 

ת, ׁשַ מֹוִסיִפין ּבְ    ּבָ
יֹום טֹוב.    ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ

  
י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ָלּה  י ְיהּוָדה.  :ַרּבִ ַרּבִ   ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ין יֹום טֹוב ְלׁשַ " ְלַבד. ֵאין ּבֵ א אֹוֶכל ֶנֶפׁש ּבִ ת ֶאּלָ   ּבָ
י ְיהּוָדה יֵרי אֹוֶכל ֶנֶפׁש  ַרּבִ יר ַאף ַמְכׁשִ   . "ַמתִּ

  
ְמִעיַנן ֵליּה  ׁשָ י ְיהּוָדהְל ֵאיַמר ּדְ ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶר  :ַרּבִ ִאי ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ   ב יֹום טֹוב, ּבְ

ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב  ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ ַמְעּתָ ֵליּה?! -ּבְ   ִמי ׁשָ
  
י ֱאִליֶעֶזר ֲעִדיָפא ּדְ  י ְיהּוָדהִמּדְ ַרּבִ   .ַרּבִ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. שמסין תולין את המשמרת
בה שמרי יין ומותח פיה לכל 
צד בעגול ועשה כאהל על חלל 
הכלי שקורין אשטד''א 

אישטיד"א: מסת [בצורת {
בד המתח על זרבוביתו של 
כלי. במילוים לצרפתית 
עתיקה מביאים רק את 

 ואע''ג }המשמעות "מיתוח"]
דעביד אהל שרי בי''ט כדמפרש 
בגמרא אבל בשבת מיתלא 
לכתחילה לא אבל אם תלויה 
היא ותין לתוכה שמרים 

   ומסן דאין דרך בורר בכך:
  

  גמ' 
   . כגון ארובת הגג:פקק החלון

. כגון פקק זה אלא להוסיף
שאיו אלא תוספת עראי על 

   האהל:
. הלכך סבר ליה כרבי יהודה

פש  הכא שרי דמכשירי אוכל
   הוא:

. שאי אפשר לעשותן מעי''ט
   כגון שפוד שרצם בי''ט:

. חזקה דהוא שרי עדיפא
אפילו מכשירין שאפשר 

   מעיו''ט:
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        קלח, אקלח, אקלח, אקלח, א    ––––קלז, ב קלז, ב קלז, ב קלז, ב  .2
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ 
יֹום טֹוב, [ ֶמֶרת ּבְ ׁשְ   ֵאין ּתֹוִלין ֶאת ַהּמַ
ׁשַ ֵאין נֹוְתנִ וְ  לּוָיה ּבְ ת, ין ַלתְּ   ּבָ

יֹום טֹוב לּוָיה ּבְ   ]."ֲאָבל נֹוְתִנין ַלתְּ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ָלה    ַמאי?  -ּתָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָלה  את -ּתָ יב ַחּטָ   .ַחּיָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

א ִסיְכּתָ ָלא ּכּוָזא ּבְ ה, ּתְ א ֵמַעּתָ יב -  ֶאלָּ ִמיַחּיַ    ?!ָהִכי ַנִמי ּדְ
 

א ָאַמר    קלח,א ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ
ַנן ִהיא ַרּבָ ּלֹ ,ִמּדְ חֹול. ׁשֶ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה ּכְ   א ַיֲעׂשֶ

  
ֵייַמְנֵקיט     :ְוָתֵני, חּוְמֵרי ַמְתִניָתא ַאּבַ

  ַהּגֹוד, "
ֶמֶרת,  ׁשְ   ְוַהּמַ

ה,  יּלָ   ּכִ
ין  א ַגּלִ ה - ְוִכסֵּ   ,לֹא ַיֲעׂשֶ
ה  טּור –ְוִאם ָעׂשָ    .ָאסּור ֲאָבל, ּפָ

  

ה,  -ָאֳהֵלי ֶקַבע    לֹא ַיֲעׂשֶ
ה  את.  -ְוִאם ָעׂשָ יב ַחטָּ   ַחּיָ

  

ה  :ֲאָבל    ,ִמטָּ
א ְטַרְסָקל,    ְוִכסֵּ

ה - ְוִאְסָלא  ִחיּלָ ר ִלְנטֹוָתן ְלַכתְּ   .מּותָּ
  
   

  רש"י
. תלה כלי תלה כוזא בסיכתא

   קטן במגוד:
. והכא מאי חיובא ה'' דמיחייב

איכא באהל עראי בין גמור לא 
  הוי ומדרבן הוא דמיתסר:

אסרי . קאלא אמר אביי מדרבן
לה חכמים דמתיתין דלא 
שבקין ליה למיתליה למיעבד 

   עובדא דחול:
   . מלקיט:מקיט

. כללות של חומרי מתייתא
ברייתות: חומר קשר כלומר 
כללות שמצא בברייתות בגוד 
לבדה ובמשמרת לבדה ובכילה 
לבדה ובכסא גלין לבדה ושאן 
כולן הפטורין אבל אסורין 
בחומר אחד והמותרים 

   בחומר אחד: לכתחילה
. הוא עור של בהמה תפור הגוד

ופיו רחב מאד ויש לו שצים 
ועוברי דרכים ממלאין אותו יין 
או חלב במקום שתוקעין שם 
אהליהם ללון ושוטחין אותו 
ופיו מתוח ע''ג יתידות והרוח 
עוברת מתחתיו ומצטן שלא 
יתקלקל היין והוי דומה לאהל 

   לאחר שמתח:
   . שיש בגגה טפח:כילה

. כמו מטה גלליתא וכסא גלין
דכירה (לעיל דף מז:) והוא שם 
מקום ומפרקין מטותיהן 
וכסאותן וטועין אותן עמהן 

   וחוזרין ומחזירין אותן:
. דאהל עראי יהו לא יעשה

וכסא גלין מי גזרה שמא יתקע 
   בחוזק:

. שלו המחוברת אבל מטה
ועומדת אם היתה זקופה או 

תה מוטה על צדיה מותר לטו
לישבה על רגליה ואע''ג דהשתא 
עביד אהל שרי דלא מידי עביד 

   אלא ליתובא בעלמא:
. כך שמו ובלעז כסא טרסקל

פלדישטו"ל: {פלודשטוייל''י 
ועליוו של עור  }כיסא מתקפל

ומקפלין אותו וכשמסלקין 
אותו סומכין אותו לכותל 
וכשרוצה לישב עליו וטהו 

   ויושב על ד' רגלים:
כעין כסא טרסקל . עשוי ואסלא

אבל עור הפרוש עליו קוב לבית 
הכסא מותר לטותו לכתחילה 

  דהא עביד וקאי:
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        קלח, אקלח, אקלח, אקלח, א .3
ׁשַ "וְ  לּוָיה ּבְ תֵאין נֹוְתִנין ַלתְּ   . "ּבָ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ר  יּמֵ    ?ַמאי -ׁשִ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ר  יּמֵ את.  -ׁשִ יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ה?!  ִחילָּ ֵרי ְלַכּתְ י ֱאִליֶעֶזר ׁשָ את, ְוַרּבִ יִבי ַחּטָ ַנן ְמַחּיְ ַרּבָ י ּדְ א ִמיּדֵ   ִמי ִאיּכָ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ה לֹא?  ּמָ   ַאלָּ
ל ָזָהב'ֲהֵרי    ',ִעיר ׁשֶ

י ּדְ  את,  -ֵמִאיר ַרּבִ יב ַחּטָ   ְמַחּיֵ
י ֱאִליֶעֶזר  ה -ְוַרּבִ ִחילָּ ֵרי ְלַכתְּ    !ׁשָ

  
   ?ַמאי ִהיא

  

ַתְנָיא:    ּדְ
ה " ָ ֵצא ִאׁשּ 'לֹא תֵּ ל ָזָהבּבְ   , 'ִעיר ׁשֶ

את,  -ְוִאם ָיְצָאה  יֶבת ַחטָּ   ַחּיֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ֵצא,    לֹא תֵּ

טּוָרה.  -ְוִאם ָיְצָאה    ּפְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ּבְ  ָ ל ָזָהב'יֹוְצָאה ִאׁשּ ה 'ִעיר ׁשֶ ִחיּלָ    ."ְלַכתְּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
י ֱאִליֶעֶזר  :ִמי ָסְבַרּתְ  י ֵמִאיר ָקֵאיַאּדְ ַרּבִ את? :ָאַמרּדְ  ,ַרּבִ יֶבת ַחּטָ    !ַחּיֶ

ָאְמֵרי ַנן ָקֵאי, ּדְ ַרּבָ טּור ֲאָב ' :ַאּדְ ה.  :, ְוָאַמר ְלהּו ִאיהוּ 'ל ָאסּורּפָ ִחילָּ ר ְלַכּתְ   מּוּתָ
  

  

יּה?  ּום ַמאי ַמְתִריַנן ּבֵ   ִמׁשּ
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
ּום ּבֹוֵרר.    ִמׁשּ

  
י ֵזיָרא   ָאַמר:  ַרּבִ

ד ּום ְמַרּקֵ    .ִמׁשּ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ָווֵת  ָראּכְ ּבְ יִדי ִמְסּתַ    ,י ּדִ

ל ּבֹוֵרר ְרּכֹו ׁשֶ סֹוֶלת, נֹוֵט  - ַמה ּדַ יַח ֶאת ַהּפְ   ל אֹוֶכל ּוַמּנִ
סֹוֶלת.  -ַאף ָהָכא ַנִמי  יַח ֶאת ַהּפְ   נֹוֵטל ֶאת ָהאֹוֶכל ּוַמּנִ

  
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ָווֵת  ָראּכְ ּבְ יִדי ִמְסּתַ    ,י ּדִ

ד ל ְמַרּקֵ ְרּכֹו ׁשֶ ה,  - ַמה ּדַ ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמלְּ   ּפְ
ה.   -ַאף ָהָכא ַנִמי  ַמּטָ סֹוֶלת ִמְלַמְעָלה ְואֹוֶכל ִמלְּ   ּפְ

  רש"י
. תן שמרים לתלויה שימר
   וסין:

. דלאו תכשיט חייבת חטאת
   הוא אלא משוי:

. דתכשיט הוא ולכתחילה פטור
   אסור דילמא שלפא ומחויא:

. דמאן דרכה יוצאה אשה
למיפק בעיר של זהב אשה 

בה ואשה חשובה לא שלפא חשו
   ומחויא:

. משום מאי מתרין ביה
   למשמר:

. דהאי מי בורר משום בורר
   הוא:

. דאי אתרו כוותי דידי מסתברא
   ביה משום בורר התראה היא:

. דוטל אוכל ומיח פסולת
ולרבא ה''ה מי דאי אתרו ביה 
משום מרקד הויא התראה אבל 
לרבי זירא אי אתרו ביה משום 

ו התראה היא דלא דמי בורר לא
לבורר שהאוכל למטה ופסולת 
למעלה מה שאין כן בבורר 

  קטית שהפסולת למטה:
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        בבבב- - - - קלח, אקלח, אקלח, אקלח, א .4
ֵני  ר ְיֶחְזֵקאלּתָ   : ָרִמי ּבַ

פּוָלה " ית ּכְ ה -ַטּלִ    ,לֹא ַיֲעׂשֶ
ה  טּור, ֲאָבל ָאסּור -ְוִאם ָעׂשָ    .ּפָ

יָחה  רּוְך ָעֶליָה חּוט אֹו ְמׁשִ ה - ָהָיה ּכָ ִחיּלָ ר ִלְנטֹוָתּה ְלַכתְּ   . "מּותָּ
  
  

ָעא ִמ  יּה ּבְ ֲהָנאיּנֵ   : ַרבֵמ  ַרב ּכָ
ה ילָּ   ?ַמהוּ  - ּכִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה ֲאסּוָרה.    ַאף ִמּטָ
  

ה    ַמהּו?  -ִמּטָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֶרת.  ה מּוּתֶ ילָּ   ַאף ּכִ

  
ה  ה ּוִמּטָ ילָּ   ַמהּו?  -ּכִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה  ילָּ    ,ֲאסּוָרה -ּכִ
ה  ֶרת.  -ּוִמּטָ   מּוּתֶ

  
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

ה ֲאסּוָרה" :ָקָאַמרָהא ּדְ  ְדַקְרַמָנֵאי – "ַאף ִמּטָ    ,ּכִ
ָקָאַמר ֵליּה  ֶרת" :ָהא ּדְ ה מּוּתֶ ילָּ ְד  - "ַאף ּכִ ר ְיֶחְזֵקאל, ּכִ   ָרִמי ּבַ

ה " ילָּ ה  ,ֲאסּוָרה –ּכִ ֶרת -ּוִמּטָ ְדִדיַדן – "מּוּתֶ    .ּכִ
  
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵבי  ְפָרא  ,ְנִגידוּ  –ֵמאֹוְרָתא ּדְ  ,ַרב הּוָנאָחֵזיָנא ְלהּו ְלִכיֵלי ּדְ    .ֲחִביָטא ַרְמָיא -ּוִמּצַ

  
ּום  ַרבָאַמר  יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ר ִלְנטֹותוֹ  - ִויּלֹון  ר ְלפֹוְרקֹו.  ,מּוּתָ   ּומּוּתָ

  
  

מּוֵאלְוָאַמר  ּום  ׁשְ יאִמׁשּ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ת ֲחָתִנים    קלח,ב ילַּ ר ִלְנטֹוָתּה  -ּכִ ר ְלפ ,מּוּתָ   ֹוְרָקּה. ּומּוּתָ

  
תָאַמר  ׁשֶ ֵריּה  ַרב ׁשֵ   : ַרב ִאיִדיּדְ ּבְ

א ּה ֶטַפח,  :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ַגּגָ ֵאין ּבְ   ׁשֶ
ּה ֶטַפח  ַגּגָ   ֲאסּוָרה.  -ֲאָבל ֵיׁש ּבְ

  
ּה ֶטַפח ַגּגָ א ,ְוִכי ֵאין ּבְ לֹ :ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ֵאין ּבְ ּה ֶטַפח, ׁשֶ ה ָסמּוְך ְלַגּגָ   ׁשָ

לֹ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ּה ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ה ָסמּוְך ְלַגּגָ   ָאסּור.  -ׁשָ
  

א יּפּוָעּה ֶטַפח,  :ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ׁשִ ֵאין ּבְ   ׁשֶ
יּפּוָעּה ֶטַפח  ׁשִ ּפּוֵעי אֹ  -ֲאָבל ֵיׁש ּבְ אֹׁשִ מוּ ָהִלים ּכְ    .ָהִלים ּדָ

  
א   לֹא ָנִחית ִמּפּוְרָיא ֶטַפח, ּדְ  :ְוָלא ֲאַמַרן ֶאלָּ

  ָאסּור.   - ֲאָבל ָנִחית ִמּפּוְרָיא ֶטַפח 

  רש"י
. לשטוח טלית כפולה לא יעשה

טליתו על גבי ארבע יתידות 
לישן תחתיה וראשיו מתכפלין 
לכאן ולכאן לצד הארץ והויא 
ליה לכתלים להגן מן החמה 

   דהוי אהלא:
   . מבעוד יום:כרך עליה

. ותה על הס וט או משיחהח
שעל הקוף כשהיא מכופלת 
וכרך עליה חוט למשכה בו 
לפורסה לכאן ולכאן מותר 
למושכה בו בשבת דמוסיף על 
אהל עראי הוא ואיו כעושה 

   לכתחילה:
. הייו גלליתא כדקרמאי

שפורקה ומחזירה והוא שם 
מקום לשון אחר קרמאי מוכרי 

   בגדי פשתן מוכרין עליהן:
   . כרך עליה חוט:רמיכד

. מטה שהיתה זקופה כדדידן
   והוא מושיבה על רגליה:

דמאורתא גידו ומצפרא 
. בלילי שבת ראיתים חביטא

פרוסות ולבקר ראיתים 
מושלכים לארץ אלמא מותר 

   לפורקה וה'' מותר לטותה:
   . מסך שכגד הפתח:וילון

. שאין אהל אלא מותר לטותו
  מי שעשוי כעין גג:

. לא דמיא לשאר תיםכילת ח
כילות ששאר כילות פרוסות על 
גבי קיוף שהיא לד' רגלים ויש 
לה גג דהוי אהל ושל חתים על 
גבי קליטין שאים אלא שים 
באמצעית המטה וקה תון 
עליהם והבגד תון עליו וופל 
לכאן ולכאן ואין לה גג טפח 

   הלכך לאו אהל הוא:
. שהיא הולכת בפחות מג'

   למטה:ומתפשטת 
ולא אמרן אלא שאין בשיפועה 

. שאין כל צד וצד פשט טפח
למטה להתרחק טפח מכגד 
אמצעיתו דהייו שאין ברחבו 
למטה טפחיים וכילת חתים 

   איה עשויה לישן תחתיה:
. ההוא אבל חתא מפוריא טפח

טפח הוה קיר לאהל והמטה 
  עשית לו גג:



  להדפיס לצורך לימוד אישימותר בשמחה  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       "ּתֹוִלין" –מסכת שבת פרק כ' 

         

843

        בבבבקלח, קלח, קלח, קלח,  .5
ֵריּה ְוָאַמר  ת ּבְ ׁשֶ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

ֵרי.  -ַהאי ִסיָאָנא    ׁשָ
  

   :ְוָהִאיְתַמר
   !ָאסּור –ִסיָאָנא 

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

יּה ֶטַפח,  -ָהא  ִאית ּבֵ   ּדְ
יּה ֶטַפח.  -ָהא  ֵלית ּבֵ   ּדְ

  
ה,  א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ

ְר  ְגִליָמא ֶטַפח ׁשַ יב ּבִ יב -ּבֵ ִמיַחּיַ    ?!ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

א ָיא ,ֶאלָּ    :ָלא ַקׁשְ
ִמיֲהַדק,  -ָהא    ּדְ
ָלא ִמיֲהַדק -ָהא     .ּדְ

        

  רש"י
. כובע של לבד פלטר''ץ סייאא

   : }י"ן: כובע של ֶלֶבדפילטר{
. לצאת בו בשבת ולקמיה אסור

   מפרש ואזיל:
. שהוא הא דאית ביה טפח

מתפשט להלן מראשו טפח 
   אסור משום אהלא:

אלא מעתה שרביב בגלימיה 
. היח טליתו על ראשו טפח

כדרך שהוא מתעטף והרחיקה 
   להלן מראשו טפח:

. טעמא לאו משום אהל אלא
ו הוא אלא משום שלא יגביה

הרוח מראשו ואתי לאתויי 
ארבע אמות הלכך מיהדק 
בראשו שפיר שרי לא מיהדק 

  אסור:
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        בבבב    קלח,קלח,קלח,קלח, .6
ַלח ֵליּה  ר ְיֶחְזֵקאלׁשָ   : ַרב הּוָנאלְ  ָרִמי ּבַ

   ,ֵאיָמא ָלן ִאיִזי
י ְמַעַלְייָתא  ֵמ ּדְ ָהָנְך ִמילֵּ ְ ת ַוֲחָדא ּבְ ּדְ יּה ָאַמְרּתָ ָלן ִמׁשּ ּבָ ׁשַ י ּבְ ְרּתֵ   ֹוָרה. תַרב, ּתַ

  
ַלח ֵליּה:    ׁשָ
ַתְנָיא    :ָהא ּדְ

ִכיְסָנא " ׁשַ  - ּגֹוד ּבְ ר ִלְנטֹוָתּה ּבְ תמּותָּ   . "ּבָ
  : ַרבָאַמר 

א ּבִ  נּו ֶאלָּ ֵני ְבֵני ָאָדם, לֹא ׁשָ   ׁשְ
ָאָדם ֶאָחד    .ָאסּור –ֲאָבל ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ה ֵני ָאָדם  ,ְוִכילָּ ָרה ּבְ ֲעׂשָ    ,ָאסּור –ֲאִפיּלּו ּבַ

א ָלא ִמיַמְתָחא ּפּוְרּתָ ר ּדְ    .ִאי ֶאְפׁשָ
  

   ?ַמאי ִהיא -ִאיָדְך 
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ְרכֹוֶתיָה " ְמָטה ַאַחת ִמּיַ ׁשְ ּנִ יָרה ׁשֶ ר ְלַטְלְטָלּה.  -ּכִ   מּותָּ

ִים  תַּ   . "ָאסּור –ׁשְ
  ָאַמר:  ַרב

  סּור, ָא  ַנִמי -ֲאִפיּלּו ַחד 
א ִיְתַקע. ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
  
   ".ּתֹוָרה"
  
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ָרֵאל,  ׂשְ ח ִמּיִ ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ   ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ   , (דברים כח, נט) 599""ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמּכְֹתךָ ׁשֶ

  ,ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהוּ  -זֹו  'ַהְפָלָאה'
הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא"ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף לְ ּכְ    ,(ישעיהו כט, יד) 600"ַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהּזֶ

  זֹו ּתֹוָרה.   -  'ַהְפָלָאה'ֱהֵוי אֹוֵמר: 
        
            

                                                             
דֹלֹת ְונֶ  ה'ְוִהְפָלא  599  ֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִניםֶאת ַמּכְֹתָך ְוֵאת ַמּכֹות ַזְרֶעָך ַמּכֹות ּגְ
ר 600 תָּ ְסתַּ ה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנבָֹניו תִּ  ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהּזֶ

  רש"י
. תרתי בשבת וחדא בתורה

שהיית רגיל לומר שי דברים 
משמו בהלכות שבת ואחת 

   בתורה כדלקמן:
. גוד ברצועותיו גוד בכיסא

   ומוח על מקום קבוע שלו:
. והא מותר לטותו בשבת

בל אסור דאמרן לעיל פטור א
   היכא דלא הוי מתוקן בכיסין:

. לא מימתח ליה בב' בי אדם
   שפיר:

. ממתח ליה שפיר באדם אחד
שמותחו על יתד זו וקושרו בה 
וחוזר ומותחו על זו וקושרו בה 
כך פירשו רבותי וכן מצאתי 
בתשובת הגאוים ואיי יודע 

   מהו:
   . דשבת מאי היא:אידך

. פטפוטים שלה כעין מירכותיה
   גלים:ר

. כשמחבר לה הרגל שמא יתקע
יתקעה בחוזק והוי בוה אבל 
(ת''ק) היכא דלא שמטה אלא 
אחת לא חייש למתקע כולי 

   האי:
. סיפא דקרא הפלא ופלא

  ואבדה חכמת חכמיו:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַיְבֶנה ָאְמרּו: " ֶרם ּבְ ְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ָלּכֶ ּנִ ׁשֶ   ּכְ
ָרֵאל,  ׂשְ ח ִמּיִ ּכַ תַּ ׁשְ תִּ   ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָאֶרץׁשֶ י ָרָעב ּבָ ַלְחתִּ ִאים ְנֻאם ה' ֱאלִֹהים ְוִהׁשְ ה ָיִמים ּבָ    ,"ִהּנֵ
מֹ י ִאם ִלׁשְ ִים כִּ ֶחם ְולֹא ָצָמא ַלּמַ ְבֵרי ה'"לֹא ָרָעב ַללֶּ   , (עמוס ח, יא) ַע ֶאת ּדִ

פֹון ְוַעד ִמְזָרחּוְכִתיב:  ם ַעד ָים ּוִמּצָ    ,"ְוָנעּו ִמּיָ
ַבר ה' ְולֹא ִיְמָצאּו"ְיׁשֹוְטטּו ְלַב  ׁש ֶאת ּדְ   . (עמוס ח, יב) ּקֵ

ַבר ה'"    זֹו ֲהָלָכה, - "ּדְ
ַבר ה'" ץ, - "ּדְ    ֶזה ַהּקֵ
ַבר ה'"   . "בּוָאהזֹו נְ  - "ּדְ

  
ַבר ה'""ּוַמאי  ׁש ֶאת ּדְ   ? ְיׁשֹוְטטּו ְלַבּקֵ

  
רּוָמה ל ּתְ ר ׁשֶ ּכָ ּטֹול ּכִ ּתִ ה ׁשֶ ָ    ,ָאְמרּו: ֲעִתיָדה ִאׁשּ

י ִמְדָרׁשֹות ֵליַדע ִאם ְטֵמָאה ִהיא ְוִאם ְטהֹוָרה ִהיא, ְוַתֲחז י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ   ֹור ּבְ
  ְוֵאין ֵמִבין. 

  
   ?!"ִאם ְטֵמָאה ִהיא" "ְו ִאם ְטהֹוָרה ִהיא"

יּה  ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ ר ֵיָאֵכל :ּבְ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ   ! (ויקרא יא, לד) 601""ִמכָּ
  

א: ֵליַדע ִאם ִרא ה ִהיא, ְוֵאין ֵמִבין.  ,ׁשֹוָנה ִהיאֶאלָּ ִנּיָ   ְוִאם ׁשְ
  

   !ִהיא ָהא ַנִמי ַמְתִניִתין
ִדְתַנן    :ּכְ

ְמָצא ּבַ " ּנִ ֶרץ ׁשֶ ֶ ּנּורַהׁשּ    ,תַּ
תֹוכוֹ  ּבְ ת ׁשֶ ה,  - ַהּפַ ִנּיָ   ׁשְ

ה ִחיּלָ ּנּור תְּ ַהתַּ    !"ׁשֶ
  

ָקא ְלהּו ָהא  ּפְ ר ַאֲהָב ָאַמר ֵליּה ּדְ ִמְסּתַ א ּבַ   : ָרָבאלְ  הַרב ַאּדָ
ְמֵלי טּוְמָאה ַמאן ּדִ ּנּוָרא ּכְ ת  ,ִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ   ִראׁשֹוָנה!  -ְוֶתיֱהֵוי ּפַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ְמֵלי טּוְמָאה.  :לֹא ָאְמִריַנן ַמאן ּדִ ּנּוָרא ּכְ   ִליַחְזֵייּה ַהאי ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ֲאִויר ּכְ " ִאין ּבַ ּמְ ִלים ִמיטַּ ל ַהּכֵ    ?ִלי ֶחֶרסָיכֹול ְיהּו ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר: תֹוכֹו ִיְטָמא " תַּ ר ּבְ ר ֵיָאֵכל"... ּכֹל ֲאׁשֶ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ   . לד)-(ויקרא יא, לג 602ִמכָּ
ִלי ֶחֶרס,  - אֹוָכִלין  ֲאִויר ּכְ ִאין ּבַ ּמְ   ִמטַּ

ִלי ֶחֶרס ֲאִויר ּכְ ִאין ּבַ ּמְ ִלים ִמטַּ   . "ְוֵאין ּכֵ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  יֹוַחיַרּבִ

ָרֵאל,  ׂשְ ח ּתֹוָרה ִמּיִ ּכַ תַּ ׁשְ תִּ   ַחס ְוָשלֹום ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ כַ "ׁשֶ ׁשָ י לֹא תִּ י ַזְרעֹו"כִּ   , (דברים לא, כא) 603ח ִמּפִ

ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ַבר ה' ְולֹא ִיְמָצאּו" :ֶאּלָ ׁש ֶאת ּדְ    ?(עמוס ח, יב) "ְיׁשֹוְטטּו ְלַבּקֵ
ּלֹ   קלט,א ָנה ּבְ ֲהָלָכה ּבְ ^ּו א ִיְמְצאׁשֶ ָמקֹום ֶאָחדרּוָרה ּוִמׁשְ   .  "רּוָרה ּבְ

  

                                                             
601  ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמׁשְ ר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ ִלי ִיְטָמאִמּכָ ָכל ּכְ  ֶתה ּבְ
ּבֹרוּ  לגלגלגלג 602 תֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתׁשְ ר ּבְ ר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאׁשֶ ִלי ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ ר  לדלדלדלד. ְוָכל כְּ ֶקה ֲאׁשֶ ר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמׁשְ ר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ ִמּכָ

ִלי ִיְטָמ  ָכל ּכְ ֶתה ּבְ ָ  אִיׁשּ
י זַ  603 ַכח ִמּפִ ָ י לֹא ִתׁשּ יָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ּכִ ִ י ִתְמֶצאָן אֹתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָעְנָתה ַהׁשּ ֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ְוָהָיה ּכִ ה ַהּיֹום ּבְ ר הּוא עֹׂשֶ י ֶאת ִיְצרֹו ֲאׁשֶ י ָיַדְעתִּ ְרעֹו ּכִ

י ְעתִּ ּבָ ר ִנׁשְ  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

  רש"י
. על שם שהיו יושבין בכרם

   שורות שורות ככרם:
. כדכתיב (דברים ה) זו הלכה

 [להגיד לכם] את דבר ה' דהייו
   תורה:

. כדכתיב (הושע א) זו בואה
   דבר ה' אשר היה אל הושע וגו':

   . לא ידעא מהיכא:זה הקץ
. ותורה שבכתב בהדיא כתיב

הרי כתובה ומוחת יקראו 
   ויראו:

. שטמא מן שהתור תחלה
האויר כדכתיב (ויקרא יא) אל 
תוכו והוא חוזר ומטמא אוכלין 

   שבתוכו מן האויר:
כשפל . כמאן דמלי טומאה

השרץ באוירו דהא בלא גיעה 
מטמא והלכך כמאן דמלי 
   טומאה הוא ותהוי פת ראשוה:

. למיהוי כמאן דמלי לא ס''ד
   טומאה:

דתיא יכול יהו כל הכלים 
. שאם טמאים מאויר כלי חרס

היה כלי אחר בתוכו שיטמא 
מחמת השרץ שבאויר החיצון 
או מחמת שיטמאו אויר כלי 

   החיצון שהוא טמא:
למוד לומר כל אשר בתוכו ת

. וסמיך ליה מכל האוכל יטמא
אשר יאכל: אוכלין ומשקין 
שבתוכו טמאים ולא כלים שמע 
מיה תרתי חדא דלא אמרין 
חזייה כמאן דמלי טומאה דאם 
כן אם כלי שטף הוא הפימי 
שמטמא מגבו יהא טמא דהא 
גע בטומאה אלא לא אמרין 
חזייה כמאן דמלי טומאה 

קין שבחיצון הוא ואוכלין ומש
דמטמאי מחמת הכלי שהכלי 
ראשון והם שיים אבל כלים 
לא דהואיל דאין טומאה זו באה 
אלא מחמת הכלי אשמעין האי 
קרא שאין כלי שאיו אב 

  הטומאה מטמא כלי:
. בטעמים שלא הלכה ברורה

  יהא בה מחלוקת:
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ְנָיא    :ּתַ

ע" ן ֱאִליׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
אֹות ָעָליו  רֹות ַרּבֹות ּבָ ּצָ ָרֵאל -ִאם ָרִאיָת ּדֹור ׁשֶ יֵני ִיׂשְ ַדּיָ    ,ֵצא ּוְבדֹוק ּבְ

ָאה ָלעֹוָלם  ּבָ ּכֹל ּפּוְרָענּות ׁשֶ ִביל ּדַ ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ָאה ֶאּלָ ָרֵאל, לֹא ּבָ יֵני ִיׂשְ   ּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמעּו ָנא זֹאתׁשֶ ָרֵאל ,"ׁשִ ית ִיׂשְ ית ַיֲעקֹב ּוְקִציֵני ּבֵ י ּבֵ    ,ָראׁשֵ

ַעְוָלה.  ם ּבְ לִַ ָדִמים ִוירּוׁשָ ׁשּו. ּבֶֹנה ִצּיֹון ּבְ ָרה ְיַעּקֵ ל ַהְיׁשָ ט ְוֵאת כָּ ּפָ   ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ
יָה  ֶכֶסף ִיְקסֹמוּ ָראׁשֶ ְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ּבְ ּפֹטּו ְוכֲֹהֶניָה ּבִ ׁשַֹחד ִיׁשְ ֵענוּ  , ּבְ ָ   . יא)-(מיכה ג, ט  604"ְוַעל ה' ִיׁשּ

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ִמי ׁשֶ ְטחֹוָנם ּבְ לּו ּבִ תָּ א ׁשֶ ִעים ֵהן, ֶאּלָ    ,ְרׁשָ
רּוְך הּוא ֲעֵליֶה  דֹוׁש ּבָ לְֹלִפיָכְך, ֵמִביא ַהּקָ לֹן ׁשָ ֶנֶגד ׁשָ ָיָדם, ׁש ּפּוְרָעִניֹות ּכְ ּבְ   ׁש ֲעֵבירֹות ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ְגַלְלֶכם ׁשֶ ֶדה   :"ָלֵכן ּבִ    ,ֵתָחֵרׁש  - ִצּיֹון ׂשָ
ם  לִַ ְהֶיה - ִוירּוׁשָ ין תִּ    ,ִעּיִ

ִית    . (מיכה ג, יב) ְלָבמֹות ָיַער" - ְוַהר ַהּבַ
ִכ  ֶרה ׁשְ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ָרֵאלְוֵאין ַהּקָ    ,יָנתֹו ַעל ִיׂשְ

ָרֵאל,  ׂשְ ְכלּו ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ָרִעים ִמּיִ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ יָבה ָיִדי ָעַלִיךְ  ׁשֶ ּבֹר ִסיָגיךְ  ,"ְוָאׁשִ ִדיָלִיְך.  ,ְוֶאְצרֹף כַּ ל ּבְ   ְוָאִסיָרה כָּ

ה ִחלָּ ַבתְּ ָבִראׁשֹוָנה ְויֲֹעַצִיְך כְּ יָבה ׁשְֹפַטִיְך כְּ   . "כו)-(ישעיה א, כה 605"ְוָאׁשִ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ְצָדָקה,  א ּבִ ה ֶאלָּ ַלִים ִנְפּדָ   ֵאין ְירּוׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְצָדָקה"ׁשֶ ֶביָה ּבִ ֶדה ְוׁשָ ּפָ ט תִּ ּפָ ִמׁשְ   .  (ישעיה א, כז) "ִצּיֹון ּבְ
  
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְטֵלי ְיִהיֵרי  י.  -ִאי ּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ   ּבָ

ְטֵלי  יֵני ִאי ּבָ ּיָ ֵטי -ּדַ ִזיְרּפַ ְטִלי ּגַ    .ּבָ
  
ְטִלי ְיִהיֵרי " י -ִאי ּבָ ְטִלי ַאְמּגּוׁשֵ    ".ּבָ
ְכִתיב  ּבֹר ִסָגיךְ  :ּדִ    .(ישעיהו א, כה) ""ְוֶאְצרֹוף כַּ

  
יֵני " ּיָ ְטִלי ּדַ ֵטי - ִאי ּבָ ְטִלי ַגִזיְרּפַ    ".ּבָ

ְכִתיב ה אֹוְיֵבךְ  :ּדִ ּנָ ַטִיְך ּפִ ּפָ   . (צפניה ג, טו) ""ֵהִסיר ה' ִמׁשְ
  

איָאַמר  י ַמּלַ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   : ַרּבִ
ְכִתיב ֶבט מֹ :ַמאי ּדִ ִעים ׁשֵ ה ְרׁשָ ַבר ה' ַמּטֵ ִלים""ׁשָ    ?(ישעיה יד ה) ׁשְ

ִעים" ה ְרׁשָ ַבר ה' ַמּטֵ ֵניֶהם.  - "ׁשָ ל ְלַחּזָ ֲעׂשּו ַמּקֵ ּנַ יִנין ׁשֶ ּיָ   ֵאּלּו ַהּדַ
ִלים"ֶבט מֹ"ׁשֵ  יִנין.  - ׁשְ ּיָ חֹות ַהּדַ ּפְ ִמׁשְ ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ   ֵאּלּו ּתַ

  
  ָאַמר:  ָמר זּוְטָרא

יֵני בּ  ִדים ִהְלכֹות ִציּבּור ְלַדּיָ ַלּמְ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ   ּור. ֵאּלּו ּתַ
  

איָאַמר  ן ַמּלַ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ּום  ַרּבִ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ִמׁשּ
ם :ְכִתיבַמאי ּדִ  יֶכם ְנגֲֹאלּו ַבּדָ י ַכּפֵ ָעֹון,  ,"כִּ עֹוֵתיֶכם ּבֶ   ְוֶאְצּבְ

ֶקר רּו ׁשֶ ּבְ ְפתֹוֵתיֶכם ּדִ ה" ,ׂשִ    ?(ישעיה נט, ג) ְלׁשֹוְנֶכם ַעְוָלה ֶתְהּגֶ
ם" יֶכם ְנגֲֹאלּו ַבּדָ י ַכּפֵ יִנין.  - "כִּ ּיָ   ֵאּלּו ַהּדַ

ָעֹון" עֹוֵתיֶכם ּבֶ יִנין. ֵאּלּו סֹוְפֵר  - "ְוֶאְצּבְ ּיָ   י ַהּדַ
ֶקר" רּו ׁשֶ ּבְ ְפתֹוֵתיֶכם ּדִ יִנין.  -  "ׂשִ ּיָ   ֵאּלּו עֹוְרֵכי ַהּדַ

ה" יִנין.  - "ְלׁשֹוְנֶכם ַעְוָלה ֶתְהּגֶ ֲעֵלי ּדִ   ֵאּלּו ּבַ

                                                             

ְמע טטטט 604 ׁשוּ ׁשִ ָרה ְיַעּקֵ ל ַהְיׁשָ ט ְוֵאת ּכָ ּפָ ָרֵאל ַהֲמַתֲעִבים ִמׁשְ ית ִיׂשְ ית ַיֲעקֹב ּוְקִציֵני ּבֵ י ּבֵ ַעְוָלה יייי. ּו ָנא זֹאת ָראׁשֵ ם ּבְ לִַ ָדִמים ִוירּוׁשָ יָה  יאיאיאיא. ּבֶֹנה ִצּיֹון ּבְ ָראׁשֶ
ֶכֶס  ְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ּבְ ּפֹטּו ְוכֲֹהֶניָה ּבִ ׁשַֹחד ִיׁשְ ֵענּו ֵלאמֹר ֲהלֹוא  ה'ף ִיְקסֹמּו ְוַעל ּבְ ָ נּו לֹא ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה ה'ִיׁשּ ִקְרּבֵ  ּבְ

ִדיָלִיךְ  כהכהכהכה 605 ל ּבְ ּבֹר ִסיָגִיְך ְוָאִסיָרה ּכָ יָבה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף ּכַ ה ַאֲחֵר  כוכוכוכו. ְוָאׁשִ ִחּלָ ַבתְּ ָבִראׁשָֹנה ְויֲֹעַצִיְך ּכְ יָבה ׁשְֹפַטִיְך ּכְ ֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנהְוָאׁשִ ֵרא ָלְך ִעיר ַהּצֶ  י ֵכן ִיּקָ

  רש"י
. בשחד ישפוטו ג' עבירות

במחיר יורו וביאיה בכסף 
   יקסמו:

. שדה תחרש עיין ג' פורעיות
   תהיה ולבמות יער:
. ואחר כך ויועציך כבתחלה

יקרא לך עיר הצדק לשרות בה 
   שכיה:

. ישראל אי בטלי יהירי
מתייהרים בבלורית ובמלבושי 

   יהירות כפרשים הללו:
. יבטלו מסיתים בטולי אמגושי

   ומדיחים המשיאים אותו:
. הם גסי הרוח שמגדלין סגיך

ון ישגה מאד (איוב ח) עצמן לש
ואח''כ ואסירה כל בדיליך אלו 
אותם המבדילים שואי ישראל 
מן הקב''ה בשקריהם 

   ובפחזותם:
. רשעים מישראל בטלי דייי
   שמטין דין:

   . מעל ישראל:בטלי
. וגשי שוטרי עובדי גזירפטי
   כוכבים:

. שעשו מקל לחזיהם
לשמשיהן ותין יד והויין להן 

אהיה שליח  לחוזק לומר לא
ואזמין את פלוי לב''ד אם לא 
תרבה שכר ואחר פסק דין לא 

   ארדו ליכס למשכו:
. מקל אגרופין של שבט מושלים

מושלים הייו דיים רשעים 
שת''ח שבמשפחותם להם למקל 
ולאגרוף שעל ידיהם היו 
מעמידין אותן ומחפין עליהם 

   ועושין סיגרון לדבריהם:
ותן . שבהבטחת אלדייי בור

ת''ח מעמידין דייי בור לדון את 
כל הבא והרבה דיין שאין 

   מלכים בהן ומטין אותן:
. כפיכם גואלו בדם אלו הדייין

שכפיהן פשוטין לקבל שוחד 
ומטין את הדין ווטלין ממון מן 
הבעלים שלא כדין וותו 
לשכגדו והרי הוא כוטל 

   שמתו:
. שכותבין סופרי הדייין

   ה:שטרות של רמי
. מלמדין את עורכי הדייין

  בעלי דיין לטעון:
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איְוָאַמר  י ַמּלַ ּום  ַרּבִ י ִיְצָחק ִמְגָדָלָאהִמׁשּ   : ַרּבִ

יֵרׁש יֹוֵסף ֵמֶאָחיו  ּפֵ   א ָטַעם ַטַעם ַיִין, לֹ -ִמּיֹום ׁשֶ
ְכִתיב   .(בראשית מט, כו)  606ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו"" :ּדִ

  
י ֲחִניָנא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ָאַמר:  ַרּבִ

  ַאף ֵהן, לֹא ָטֲעמּו ַטַעם ַיִין, 
ְכִתיב רּו ִעּמֹו" :ּדִ כְּ ׁשְ ּתּו ַוּיִ ׁשְ   , (בראשית מג, לד) 607"ַוּיִ
ָלל  ָנא לֹאּדְ ִמּכְ   . 608ַעד ָהִאיּדָ

  
   ?ְוִאיָדְך 

  
יְכרּות    לֹא ֲהָוה, ּדְ הּוא  - ׁשִ

ה  ִתּיָ   ִמיָהא ֲהָוה.  - ׁשְ
  

איְוָאַמר  י ַמּלַ   : ַרּבִ
ַכר  ׂשְ ִלּבֹו"ּבִ ַמח ּבְ ט ַעל ִלּבֹו.   - (שמות ד, יד) 609"ְוָרֲאָך ְוׂשָ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ   ָזָכה ְלחֹׁשֶ

            
        
        

                                                             
ְהֶייָן ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחי 606 ְבעֹת עֹוָלם תִּ ֲאַות ּגִ ְרכֹת הֹוַרי ַעד תַּ ְברּו ַעל ּבִ ְרכֹת ָאִביָך ּגָ  וּבִ

ְנָיִמן ִמ  607 ַאת ּבִ ֶרב ַמׂשְ ָניו ֲאֵלֶהם ַותֵּ אֹת ֵמֵאת ּפָ א ַמׂשְ ָ ׂשּ רּו ִעּמוֹ ַוּיִ ּכְ ׁשְ ּתּו ַוּיִ ׁשְ ם ָחֵמׁש ָידֹות ַוּיִ ּלָ אֹת ּכֻ ׂשְ   ּמַ
יְכרּות( גירסת וילא: 608   )ֲהָוה ׁשִ
ַחר ַאף  609 ה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך וְ  ה'ַוּיִ ר הּוא ְוַגם ִהּנֵ ר ְיַדּבֵ י ַדּבֵ י ּכִ ִוי ָיַדְעתִּ ה ַוּיֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהּלֵ מֹׁשֶ ִלּבוֹ ָרֲאָך ְוׂשָ ּבְ  ַמח ּבְ

  רש"י
   . מכלל דעד השתא לא:עמו

. שכגד הלב זכה לחשן המשפט
שהיה גדול ממו וקודם למשה 
גלית שכיה על אהרן כדכתיב 
(שמואל א ב) הגלה גליתי אל 
בית אביך ואמרה לו בואה של 
מצרים הכתובה (ביתזקאל כ) 

לא תקא  עד וימרו בי ואעפ''כ
  בו בזאת:
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ר לְ  ּכַ ׁשְ ֵני ּבַ ְלחּו ֵליּה ּבְ   : ֵלִויׁשָ

ה  ילָּ   ַמהּו?  -ּכִ
ַכְרָמא  ׁשּוָתא ּבְ    ?ַמהוּ  –ּכְ

יֹום טֹוב     ?ַמהוּ  –ֵמת ּבְ
  

ָאֵזיל  יּה  -ַאּדְ   . ֵלִויּדְ ָנח ַנְפׁשֵ
  

מּוֵאלָאַמר  ָיאלְ  ׁשְ   : ַרב ְמַנׁשְ
יַמת ַלח ְלהוּ  - ִאי ַחּכִ    .ׁשְ

  
ַלח ְלהּו:    ׁשָ

ה  ילָּ הָחזַ  -ּכִ ילָּ י ּכִ ל ִציּדֵ ר.  ְולֹא ,ְרנּו ַעל ּכָ   ָמִצינּו ָלּה ַצד ֶהיּתֵ
  

ַלח ְלהּו  ְד ְוִליׁשְ ר ְיֶחְזֵקאל! ּכִ   ָרִמי ּבַ
  

ֵני ּת  ֵאיָנן ּבְ    .ֹוָרהְלִפי ׁשֶ
  
  

ַכְרָמא  ׁשּוָתא ּבְ   ִעיְרבּוָבא.  -ּכְ
  

ַלח ְלהּו ּכִ  י ַטְרפֹוןְד ְוִליׁשְ    !ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

יׁשּות"    :ּכִ
י ַטְרפֹון   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְלַא  ֶרם. ֵאין ּכִ ּכֶ   ִים ּבַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֶרם ּכֶ ְלַאִים ּבַ   . "ּכִ
ָאֶרץּכֹ"ְוָקְייָמא ָלן:  יֵקל ּבָ חּוץ ָלָאֶרץ - ל ַהּמֵ מֹותֹו ּבְ   !"ֲהָלָכה ּכְ

  
ֵני ּת  ֵאיָנן ּבְ   ֹוָרה. ְלִפי ׁשֶ

  
  : ַרבַמְכִריז 

ַכְרָמא  ׁשּוָתא ּבְ ָבֵעי ְלִמיְזַרע ּכְ   ִליְזַרע.  -ַהאי ַמאן ּדְ
  

ֵויּה.  ַרב ַעְמָרם ֲחִסיָדא יד ִעילָּ   ְמַנּגֵ
  

א ּיָ ְרׁשִ רּוָטה ְלִתינֹוק ּגֹוי ְוָזַרע ֵליּה  ַרב ְמׁשָ    .ָיֵהיב ֵליּה ּפְ
  

ָרֵאל!  ן ֵליּה ְלִתינֹוק ִיׂשְ   ְוִליּתֵ
  

  ָאֵתי ְלִמיְסַרְך. 
  

ן ֵליּה ְלָגדֹול ּגֹוי!    ְוִליּתֵ
  

ָרֵאל.  ִיׂשְ   ָאֵתי ְלִאיְחלּוֵפי ּבְ
  
  

   –ֵמת 
ַלח ְלהּו: ֵמת  יּה  -ׁשָ קּו ּבֵ    ,לֹא ִיְתַעּסְ

   ,לֹא ְיהּוָדִאין ְולֹא ַאְרָמִאין
יֹום טֹוב ִראׁשֹון ִני.  ,לֹא ּבְ יֹום טֹוב ׁשֵ   ְולֹא ּבְ

  רש"י
   . שם מקום:בי בשכר
   . לטותה בשבת:כילה מהו

הומלו"ן: {. הימלון כשותא
ְּכׁשּות (צמח, שממו מכיים 

שגדל על ההגא  }את הבירה)
מהו בכרמא ירק הוא וכלאים 
בכרם או אילן הוא ואיו כלאים 

   בכרם:
   . צד היתר בה:ולישלח להו

 . כרך עליהכדרמי בר יחזקאל
   חוט או משיחה:

. ומשי לפי שאין בי תורה
   ומקילי טפי:

   . כלאים:עירבובא
. בברכות בפרק כיצד גבי וקי''ל

ערלה וה''ה לכלאים שאף היא 
מצוה התלויה בארץ ואיה 

   והגת מן התורה אלא בארץ:
. יהיב פרוטה לתיוק כרי

קסבר בחוץ לארץ שרי ומיהו כל 
כמה דאפשר משי שלא ילמדו 

  ל:להק
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   ?!ִאיִני

יַלתְוָהָאַמר  ר ׁשֵ י ְיהּוָדה ּבַ י ַאִסיָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
א  ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ א ֲהָוה ּבְ תָמ ּדְ עּוְבּדָ ּבָ ַ מּוְך ְלׁשּ יֹום טֹוב ַהּסָ    ,עֹון ּבְ

ַאֲחֶריָה,    קלט,ב ָפֶניָה ִאי ִמלְּ   ְוָלא ָיַדֲעָנא ִאי ִמלְּ
יּה  י יֹוָחָנןּדְ ְוָאתּו ְלַקּמֵ יּה ֲעָמִמין ,ַרּבִ קּו ּבֵ   !ְוָאַמר ְלהּו: ִיְתַעּסְ

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

   :ֵמת
יֹום טֹוב ִראׁשֹון  קּו ּבֹו ֲעָמ  -ּבְ   ִמין ִיְתַעּסְ

ִני  יֹום טֹוב ׁשֵ ָרֵאל,  -ּבְ קּו ּבֹו ִיׂשְ   ִיְתַעסְּ
ל רֹ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ ָנהַוֲאִפיּלּו ּבְ ָ    ,אׁש ַהׁשּ

ֵביָצה ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   !ַמה ׁשּ
  

ֵני ּת  ֵאיָנן ּבְ   ֹוָרה.  ְלִפי ׁשֶ
   

  רש"י
. אם חל ולא ידעא אי מלפיה

י''ט בע''ש ומת בו ביום ומפי 
שלא יוכלו להתעסק בו למחר 

   התירו לקוברו ע''י עממים:
. והוא מת בשבת אי מלאחריה

ומפי ששתהא כבר והיה 
   מסריח התירו:

. מת מת ביו''ט ראשון כו'
ששתהא כגון שמת בשבת 

   ולמחר היה יו''ט:
. דאין ר''ה מה שאין כן בביצה

שוה לימים טובים של גליות 
דאילו ר''ה חמיר יו''ט שי 

  דיליה וולדה בזה אסורה בזה:
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ר ַרב הּוָנאָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ַרב ָאִבין ּבַ   : ַרב ָחָמא ּבַ

ף כִ  ִמְתַעּטֵ ים ּבְ ָאָדם ּבְ ֶסָיה ְויֹוֵצא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּוְבַכְסּכַ ׁש. ׁשַ ילָּ ת, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ   ּבָ
  

ָנא    ַרב הּוָנא, ִמּדְ ַמאי ׁשְ
  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

ֵאיָנּה ְמצּויֶּ  ית ׁשֶ ַטלִּ ׁשַ ַהּיֹוֵצא ּבְ ִהיְלָכָתּה ּבְ תֶצת ּכְ יב – ּבָ את ַחּיָ    ?ַחּטָ
  

ית  י ַטלִּ ְטֵלי.  -ִציִצית ְלַגּבֵ יֵבי, ְוָלא ּבָ   ֲחׁשִ
יֵבי, ּוָבְטֵלי -ָהֵני     .ָלא ֲחׁשִ

   

  רש"י
. שהוא מתעטף אדם בכילה

   כסדין ומתעטף בה דרך מלבוש:
. רצועות התלויות בה וכסכסיה

ולא אמרין הך רצועות לאו 
לצורך עיטוף יהו והוה משאוי 
ההוא שעתא שאין כיסכסין 

   ן אלא לטותה באהל:עשויי
. ואילו לא היתה חייב חטאת

מצוייצת כלל לא מיחייב דהא 
לבושיה הוא אלמא הציציות 
הויין לו משאוי הואיל ואין 
כמצותו איו צריכין לה ומן 
הבגד ממש אין דליחשבין 

   כוותיה:
. משום דשל תכלת הן חשיבי

  ולא בטלי והוו בה משוי:
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ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

יֹום טֹוב ֶמֶרת ּבְ ׁשְ ּה ִרּמֹוִנים,  ,ַמֲעִרים ָאָדם ַעל ַהּמַ   ִלְתלֹות ּבָ
ָמִריםתוְ  ּה ׁשְ   .ֹוֶלה ּבָ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ּה ִרּמֹוִניםָת ּדְ ְוהּוא     .ָלה ּבָ

  
ַתְנָיא ָנא ֵמָהא ּדְ    :ַמאי ׁשְ

ָכר " יִלין ׁשֵ   ּמֹוֵעד ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד, ּבַ ַמטִּ
ּלֹ   ָאסּור,  - א ְלצֹוֶרְך ַהּמֹוֵעד ׁשֶ

עֹוִרים.  ַכר ׂשְ ָמִרים ְוֶאָחד ׁשֵ ַכר תְּ   ֶאָחד ׁשֵ
ן ׁש ָלֶהן ָיׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   ?"ׁשֹוֶתה ִמן ֶהָחָדׁש וְ ַמֲעִרים  ,ַאף ַעל ּפִ

  
ָתא -ָהָתם     ,ָלא מֹוְכָחא ִמילְּ
ָתא -ָהָכא     .מֹוְכָחא ִמילְּ

  
  

ַנןָאְמרּו ֵליּה  יְל  ַרּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ַנן    ,ֲחִזי ָמר ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

י ַחּיֹוןוְ  ַרּבִ ֵמיּה, ְוָאְמִרי ָלּה  ַרב הּוָנא ּבְ י ַחְלָוון :ׁשְ ַרּבִ ֵמ  ַרב הּוָנא ּבְ     ,יּה ׁשְ
ָרא ְדּת  ַקל ּבְ ׁשָ ָדָנא,  ,ּוָמאּדְ ַבְרָזא ּדְ ח ּבְ   ּוַמּנַ

יָנא ּוֵ   !ְוָאַמר: ְלַאְצנֹוֵעיּה ָקִמיּכַ
  

יֵרי,  א ְוָסֵייר ּפֵ יּסָ ִמְבָרא, ְוָעַבר ְלַהְך ּגִ   ְוָאֵזיל ְוָנֵאים ּבְ
יָנא!  ּוֵ   ְוָאַמר: ֲאָנא ְלֵמיַנם ָקִמיּכַ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

? ַהֲעָרָמה ָקָאְמַר    ּתְ
ַנן ִהיא,  ְדַרּבָ   ַהֲעָרָמה ּבִ

ַנן  א ֵמַרּבָ ה -ְוצּוְרּבָ ִחילָּ    .לֹא ָאֵתי ְלֶמיֱעַבד ְלַכּתְ
   

  רש"י
מערים אדם על המשמרת 

. לרבן דאמרי אין תולין ו''טבי
את המשמרת ביום טוב 
ואוקימא דטעמא לאו משום 
אהל אלא משום עובדא דחול 
מערים ותולה אותה לצורך 
רמוים דלאו עובדין דחול יהו 
ומסן בה שמרים הואיל ותלית 
דהא אמרין ותין לתלויה 

   ביו''ט:
. ברישא והוא דתלי בה רמוים

לאו  דמוכח מילתא דמעיקרא
   לשמרים תלייה:

ברציי"ר: {. ברשיי''ר מטילין
לבשל (ֵשכר) [כלומר, לשרות 
את השעורים במים כדי להכין 

   בלע''ז: }את הבירה]
   . בחולו של מועד:במועד

. מערים ושותה מן החדש
אלמא בלא שום הוכחה מותר 

   להערים:
. התם לאו מוכחא מילתא

דמילתא דאיסורא הוא דהרואה 
ועד הוא שאין אומר לצורך המ

הכל יודעין שיש לו מן הישן 
הכא מוכחא מילתא לאיסור 
דסתם תולה משמרת לשמרים 
הוא תולה ואי לא יהיב בה 
רימוים ברישא להציע בעלמא 
כי יהיב בה שמרים מוכח דלהכי 

   תלייה:
   . צלע של שום:ברא דתומא

. מקום שיש ומח בברזא דדא
בו קב בחבית והיין יוצא ותו 

שבת לסתום והוי כמתקן שם ב
   ומערים לכתחילה:
. להאי ברא ואומר לאצועיה

דתומא מיכויא ועוד עביד 
אחריתי אזל אים במברא 
בספיה רחבה העשויה לעבור 
המים והיא של כרי ויודע הוא 

   שיעבירה הכרי לצד האחר:
. ומשמר שם פירות וסייר פירי

כרמו ומצא שהכרי מעבירו 
   במים בשבת:

. ה''ג הך ה בדרבן היאהערמ
הערמה לאו באיסורא 
דאורייתא הוא אלא באיסורא 
דרבן דא'' עביד ממש בלא 
הערמה אדרבן הוא דעבר הלכך 
דצורבא מרבן הוא לא אחמירו 
עליה דהוא לא אתי למעבד 
לכתחילה להדיא בלא הערמה 

  לעבור שם לפי הכל:
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ָנה             ִמׁשְ

ּבֵ  ָמִרים ינֹוְתִנין ַמִים ַעל ּגַ ְ צֹולוּ  ,ַהׁשּ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ    .ּבִ
ִין ִנין ֶאת ַהּיַ   ּוָדִרין, סּבְ   :ּוְמַסּנְ

   .ּוִבְכִפיָפה ִמְצִרית
  

ל,  ל ַחְרּדָ ַמְסֶנֶנת ׁשֶ יָצה ּבְ   ְונֹוְתִנין ּבֵ
  

ׁשַ  ין ָאנּוְמִלין ּבְ ת. ְועֹוׂשִ   ּבָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת  ּבָ ַ ׁשּ כ -ּבְ   ֹוס, ּבְ
יֹום טֹוב  ָל  - ּבְ   ִגין, ּבְ

ָחִבית.  - ּוַבּמֹוֵעד    ּבְ
י ָצדֹוק   :אֹוֵמר ַרּבִ

   .ל ְלִפי ָהאֹוְרִחיןַהּכֹ
   

ָמָרא             ּגְ

  : ְזֵעיִריָאַמר 
ֶמֶרת ּבְ  ׁשְ תׁשַ נֹוֵתן ָאָדם ַיִין ָצלּול ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך ַהּמַ ׁש,  ,ּבָ   ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

  לֹא.  - ֲאָבל ֲעכּוִרין 
  

   :ֵמיִתיֵבי
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ל ַיִין ָמֶריָה,  ,טֹוֵרד ָאָדם ָחִבית ׁשֶ   ֵייָנּה ּוׁשְ
ֶמֶרת ּבְ ְונֹוֵתן ְל  ׁשְ תׁשַ תֹוְך ַהּמַ ׁש  ,ּבָ   ! "ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

  
ָמּה  ְרּגְ   : ְזֵעיִריּתַ

נּו.  יּתֹות ׁשָ ין ַהּגִ   ּבֵ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. בשבת ע''ג שמרים ותין מים
תוים במשמרת מבעוד יום:ה   

. שיהו צלולין לזוב כדי שיצולו
את היין מפי הקמחים שקורים 

   : }ייי"ש: כתמי עובש{יי''ש 
. בסודרין ובכפיפה מצרית

   העשויה מצורי דקל:
   . סל:כפיפה

. שהחרדל וותין ביצה במסת
תון בה להסתן וקולטת את 
הפסולת ואף הביצה החלמון 

מו והוה שלה וטף ומסתן ע
ליה לחרדל למראה והחלבון 
שהוא קשור שאר למעלה 
ורביו הלוי פירש סיוה של 
ביצה לתוך תבשיל היא ולא 
לתוך חרדל ובמסת של חרדל 
הוא דשרי משום שיוי ויורד 
לתוך הקערה שהוא כלי שי 

   ומתלבן התבשיל:
פוישו"ן: {. פושו''ן איומלין

[: וראה ברכות] שיקוי{ :   
   גדול מכוס וקטן מחבית:. לגין

  
  גמ' 

   . מערבב:טורד
. שכל הייות בין הגתות שו

עכורין ושותין אותן בשמריהם 
הלכך אין כאן תיקון דבלאו הכי 

  משתתי:
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ִין ּבְ " ִנין ֶאת ַהּיַ   . "ּסּוָדִריןְמַסּנְ
  

יאָאַמר  ר ִחּיָ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
ּלֹ א. ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ּגּוּמָ   א ַיֲעׂשֶ

  
  
   ."ִבְכִפיָפה ִמְצִרית"וּ 
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
ּלֹ ִליּוִבְלַבד ׁשֶ ל ּכְ ְרָקִעיתֹו ׁשֶ יהַּ ִמּקַ   ֶטַפח.  א ַיְגּבִ

  
  : ַרבָאַמר 

כּוָבא  יּה ּדְ ְלּגֵ רֹוְנָקא, ַאּפַ ֵרי –ַהאי ּפַ    ,ׁשָ
יּה ּכּוָבא    .ָאסּור –ַאּכּולֵּ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָחִביָתאָלא ִניֲהַדק ִאיִניׁש ִצינִ  כֹוְזֵני ּדְ יּה ּדְ פּוּמֵ    ,ָייָתא ּבְ
ֶרת.  ּמֶ ְמׁשַ ֶמיֱחֵזי ּכִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
ֵבי  אּדְ ּפָ ָנא ְלָמָנא.  ַרב ּפַ יְכָרא ִמּמָ אפּו ׁשִ   ׁשָ

  
יָאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

א ִניצֹוצֹות    !ָהִאיּכָ
  

אִניצֹוצֹות ְלֵבי  ּפָ י -  ַרב ּפַ   ֵבי.  לֹא ֲחׁשִ
   

  

  רש"י
. מן הסודר שלא יעשה גומא

בפי הכלי כי עובדא דחול אי מי 
   אתי לידי סחיטה:

. הכפיפה מקרקעית שלא יגביה
   הל:כלי התחתון טפח כמדת א

. בגד ששוטחין על גיגית פרוקא
   יין לכסותה:

. דלאו אפלגא דכובא שרי
   אוהלא הוי:

לא יהדק אייש ציייתא 
. כלי בפומא דכוזי דחביתא

חרס קטן שמערין בו יין מחבית 
לא יתן בפיו קשין וקסמים 
בחזקה לפי שאין לך מסת 

   גדולה מזו:
. כל היכא דתי שפו שיכרא

הוא והפסולת לשון שפוי בחת 
   שאר בשולי הכלי:

. קטות והאיכא יצוצות
הישופות באחרוה מתוך 
הפסולת שקורין בריי''ש 

- בריי''ש אגוטידור''ש: שעורי
בירה מטפטפות [מדובר בוזל 
של שעורים השרויות במים, 
כשהוא מטפטף בסוף העירוי 
מכלי אל כלי, ואז הוא פרד 
מהפסולת השארת בכלי 

שש למלאכה הראשון, ויש ח
וההו מוכחן דבורר  של בורר]

   הוא:
. יצוצות כי רב פפא לא חשיבי

שחוי מטיל שכר היה 
כדאמרין בבבא מציעא (דף 
סה:) ובפסחים (דף קיג.) הלכך 
איו מקפיד ליצוצות כל כך 
וכשמגיע ליצוצות משליך הן 
ופסולתן לחוץ ותחילת שפייתן 
מן הפסולת יכר דלאו בורר 

  הוא:
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ַמְסֶנֶנת"וְ  יָצה ּבְ ל[ נֹוְתִנין ּבֵ ל ַחְרּדָ    ]."ׁשֶ
  

ֵני   : ב ָקְרָחהַיֲעקֹ ּתָ
א ְלָגֶוון"   קמ,א ין אֹוָתּה ֶאּלָ ֵאין עֹוׂשִ   .  "ְלִפי ׁשֶ

   
  

   :ִאיְתַמר
תַחְר  ּבָ ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ לָּ ל ׁשֶ    ,ּדָ

  :ְלָמָחר
  : ַרבָאַמר 

ְכִלי ד. ֲא  ,ְמַמחֹו ּבִ ּיָ   ָבל לֹא ּבַ
  

מּוֵאלָאַמר ֵליּה    : ׁשְ
ד?!  ּיָ   ּבַ

ד?!  ּיָ ל יֹוָמא ְמַמחֹו ֵליּה ּבַ   ַאּטּו ּכָ
  ַמֲאַכל ֲחמֹוִרים הּוא! 

  
א ָאַמר  מּוֵאלֶאלָּ   : ׁשְ
ד ּיָ ְכִלי ,ְמַמחֹו ּבַ    .ְוֵאינֹו ְמַמחֹו ּבִ

  
   :ִאְתַמר

י ֶאְלָעָזר   ָאַמר:  ַרּבִ
  סּור. ָא  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
ר.  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה    מּוּתָ

  
ֵיי ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

י יֹוָחָנן.  ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ
  
  

י יֹוָחָנןָקם  יָטֵתיּה  ַרּבִ ׁשִ י ֶאְלָעָזר, ּדְ ּבְ   ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרָקם  יָטֵתיּה  ַרּבִ ׁשִ מּוֵאלּדִ ּבְ    .ׁשְ

  
ֵיי ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

י יֹוָחָנן.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  
  

יּה  ֵייּדְ ִאיּמֵ   ֲעַבָדא ֵליּה, ְולֹא ָאַכל.  ַאּבַ
ֵביְתהּו  י ַרבֲעַבָדא ֵליּה לְ  ְזֵעיָראּדִ ּדְ ר ַאׁשִ יא ּבַ   , ְולֹא ָאֵכיל. ִחּיָ

ָך  ָאְמָרה ֵליּה:   ל, ֲעִביִדי ֵליּה ְוָאכַ  -ְלַרּבְ
? -ְוַאּתְ     !ָלא ָאְכַלּתְ

  
אָאַמר  ּבָ ר ׁשַ   : ָרָבא ּבַ

יּה  תּוָמא ָרִביָנאּדְ ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ ׁשּוְפָתא ּדְ י ֵליּה ּבְ   ְוָאַכל.  ,ּוַבְחׁשִ
  

  : ָמר זּוְטָראָאַמר 
ָכל ָהֵני ְשַמֲעָתָתא,    ֵלית ִהְלְכָתא ּכְ

ַמר:  ִאּתְ י ָהא ּדְ א ּכִ   ֶאלָּ
לָּ  ל ׁשֶ ת, ְלָמָחר ַחְרּדָ ּבָ כְ ְמ    - ׁשֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ּבִ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ ַבׁש.  ,ִליַמחֹו ּבֵ   ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו ּדְ

א ְמָעֵרב    .ְולֹא ִיְטרֹוף, ֶאלָּ
ת, ְלָמָחר  ּבָ ָחָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ְ ׁשּ ֲחַלִיים ׁשֶ ֶמן  :נֹוֵתן ְלתֹוָכן    - ׁשַ    ,ׁשֶ

  ירש"
. לפי שאין עושין אלא לגוון

למראה שהחלמון יפה לגוון ולא 
החלבון הלכך אידי ואידי אוכל 
הוא ואין כאן ברירת פסולת 

   מאוכל:
. דישטיפדי''ר ממחו

 }דישטיפרי"ר: לערבב (וזל){
בלע''ז במים או ביין: ממחו 

   בכלי משמע זהו שיוי שלו:
. דממחו ליה ואיו ממחו ביד

   שפיר טפי:
. אמר שמואל ממחו בידאלא 

   שאין זה דרכו בחול:
. קם ר' יוחן בשיטתיה דר''א

   חזר בו ואסר:
אביי ורבא דאמרי תרוייהו 

   . דאסר:הלכה כר' יוחן
   . לזעירי:לרבך

. אמצעי של בשופתא דתומא
   שום:

. כדרך שטורפין ולא יטרוף
ביצים בקערה בכף דרך טריפה 

   שמכה בכח:
קין . כרישין והיו שוחשחליים

   אותם במים:
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  ָוחֹוֶמץ, 
יְך ְלתֹוָכן ַאִמיָתא.    ּוַמְמׁשִ

א ְמָעֵרב.    ְולֹא ִיְטרֹוף ֶאלָּ
ת, ְלָמָחר  ּבָ קֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריּסְ    ,ּפֹול  :נֹוֵתן ְלתֹוכוֹ    -ׁשּום ׁשֶ

  ּוְגִריִסין. 
א ְמָעֵרב.  חֹוק, ֶאלָּ   ְולֹא ִיׁשְ

  
  ? "ַאִמיָתא"ַמאי 

  
  ִניְנָייא. 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ָיא ְלַתֲחלֵ  -ַהאי ִניְנָייא     .יַמַעלְּ

   
  
  

  רש"י
   . ותן:ממשיך
 }עע{. מיט''א אמיתא
   בלע''ז:

. לערב עם מעליא לתחלי
   שחליים:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ְסדּוָרה ְּגָמָרא

      

856

        קמ, אקמ, אקמ, אקמ, א .16
ׁשַ " ין ָאנּוְמִלין ּבְ תְועֹוׂשִ   . "ּבָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁשַ " ין ָאנּוְמִלין ּבְ ת, עֹוׂשִ   ּבָ

ין ָאלּוְנִטית.   ְוֵאין עֹוׂשִ
   "?ָאנּוְמִלין"ְוֵאיזֹו ִהיא 
  ? "ָאלּוְנִטית"ְוֵאיזֹו ִהיא 

ִלין.  - "ָאנּוְמִלין"   ַיִין ּוְדַבׁש ּוִפְלּפְ
ן ּוַמִים ְצלּוִלין ַוֲאַפְרְסמֹון - "תָאלּוְנִטי"   ".ַיִין ָיׁשָ
  

ָעְבִדי ְלֵבי ַמּסּוָתא ְלֵמיַקר    .ּדְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַתר  אִני.  ָמר עּוְקָבאִזיְמָנא ֲחָדא ַעִלית ּבָ   ְלֵבי ּבָ
ֵקַיין י ַנְפִקי, ֲאַתאי ַאׁשְ ָסא,  610ּכִ   ַחד ּכָ

י ְוַעד  ֵראׁשִ יְנָתא ּדְ י ִמּבִ ִ ַכְרִעיְוַחׁשּ    .טּוְפָרא ּדְ
ָסא ַאֲחִריָנא  ֵקַיין ּכָ ָאֵתי -ְוִאי ַאׁשְ ָעְלָמא ּדְ כּוָתא ּדְ ְלָמא ְמַנּכּו ִלי ִמּזְ ֵפיָנא ּדִ    .ֲהַואי ִמְסּתַ

  
ל יֹוָמא ָמר עּוְקָבאְוָהא  ֵתי כָּ ׁשָ   !ּדְ

  
יּה  ָדׁש ּבֵ אֵני ָמר עּוְקָבא ּדְ    .ׁשָ

  
  

                                                             

  ַחְמָראמהרש"ל על פי כתבי יד. גירסת וילא:  610

  רש"י
. שאיה ואין עושין אלוטית

למשקה צמא אלא לצן לאחר 
   המרחץ ודוגמת רפואה:
. הרגשתי וחשי מביתא דרישא

בציתו משערת ראשי עד צפרי 
   רגלי:

יתי . אם הימכו לי מזכיותי
   יצול ממו שלא אמות:

   . ולא היה מזיקו:שתי כל יומא
  . רגיל בו:דדש ביה
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ָנה             ִמׁשְ

ִרין ֶאת ֵאין ׁשֹוִרין פֹוׁשְ ית ּבְ    ,ַהִחיְלתִּ
  ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹוְך ַהחֹוֶמץ. 

ִפין אֹוָתן יִנין, ְולֹא ׁשָ ְרׁשִ    ,ְוֵאין ׁשֹוִלין ֶאת ַהּכַ
ָבָרה    :ֲאָבל נֹוֵתן   ְלתֹוְך ַהּכְ

ָלה.  ְלּכָ  אֹו ְלתֹוְך ַהּכַ
ָבָרה,  ּכְ ֶבן ּבַ   ֵאין ּכֹוְבִרין ֶאת ַהתֶּ

ּבֵ  ֶנּנּו ַעל ּגַ ִביל ַהּמֹוץ. ְולֹא ִיתְּ ׁשְ בֹוהַּ ּבִ   י ָמקֹום ּגָ
ָבָרה ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ָהֵאיבּוס ּכְ   .  ֲאָבל נֹוֵטל הּוא ּבַ

   

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ָרה    ַמאי?  -ׁשָ

  
ָמא  ְרּגְ ָאהּתַ א ַנְרׁשָ יּה  ַרב ַאּדָ   : ַרב יֹוֵסףּדְ ַקּמֵ

ָרה  את.  -ׁשָ יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ה א ֵמַעּתָ א  ,ֶאלָּ ַמּיָ ָרה אּוְמָצא ּבְ יב -ׁשָ ִמיַחּיַ    ?!ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ

ַנן ַרּבָ    ,ִמּדְ
ּלֹ חֹול. ׁשֶ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה ּכְ   א ַיֲעׂשֶ

  
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןּבְ איֵמ  ַרּבִ י ַיּנַ   : ַרּבִ
י רֹות ֶאת ַהִחְלּתִ צֹוֵנן? ַמהּו ִלׁשְ   ת ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ָאסּור. 
  

ַנן:    ְוָהא ֲאַנן ּתְ
פֵא " ית ּבְ ִריןין ׁשֹוִרין ֶאת ַהִחְלתִּ   , "ֹוׁשְ

צֹוֵנן  ָהא ר!  - ּבְ   מּוּתָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ן ין ִלי ּוְלךָ  ,ִאם ּכֵ   ?ַמה ּבֵ

  ַמְתִניִתין ְיִחיָדָאה ִהיא, 
ַתְנָיא    :ּדְ

ית " צֹוֵנן,  -ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהִחְלתִּ ין ְולֹא ּבְ ַחּמִ   לֹא ּבְ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ין ַחּמִ   ָאסּור,  - ּבְ
צֹוֵנן  ר -ּבְ   . "מּותָּ

  
  ְלַמאי ָעְבִדי ֵליּה? 

  
א.  ִליּבָ   ְליּוְקָרא ּדְ

  
ר יֹוֵסף א.  ַרב ַאָחא ּבַ ִליּבָ יּוְקָרא ּדְ   ָחׁש ּבְ

  רש"י
  מתי' 

. חלטי''ש בלשון חילתית
ישמעאל ובלע''ז לזרי''א 

לזר"א: חלתית [חלתית היא {
שרף המופק משורשו של צמח, 
הקרא גם הוא חלתית, שריחו 
חריף והיו משתמשים בו 

תו ושורין או }לתבלין ולרפואה]
בפושרין ושותין אותן המים 

   לרפואה: אבל ותן החלתית:
. ומטבל בו מאכלו בתוך החומץ

ולקמיה מפרש אמאי אין 
   שורין:

. מציף ואין שולין את הכרשיין
עליהם מים בכלי לברור פסולתן 
כדתן במסכת ביצה (דף יד:) 

   אף מדיח ושולה:
. ביד להסיר ולא שפין אותן

   פסולת דהוה ליה בורר:
. ואע''פ אבל ותן לתוך הכברה

דפעמים שהפסולת ופל דרך 
קבי הכברה ומצא תברר 

   מאליו:
. הוא שעושין מן הקש תבן

מחתכין אותו במוריגין ועושה 
   כל זב השבולת תבן:

. הוא מזקן השבולת העליון מוץ
ואיו ראוי למאכל וכוברין אותו 

   בכברין שיפול המוץ:
 . ליתן בתוךאבל וטל בכברה

האבוס ואע''פ שהמוץ ופל 
מאליו כר''ש דאמר דבר שאין 

   מתכוין מותר:
  

  גמ' 
   . חילתית בפושרין מאי:שרה

   . בשר חי:אומצא
. לא שבקוה רבן שלא יעשה כו'

   למעבד עובדי דחול:
. דלא ידעא לפרושי אם כן

   מתי' טפי מיך מה בין לי ולך:
. ור' יוסי מתיתין יחידאה היא

ן אף בצון אמרה אבל לרב
   אסור:

   . שלבו כבד עליו:ליוקרא דליבא
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יּה    . ָמר עּוְקָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ְתָלָתא יֹוֵמי. ָאַמר ֵליּה: ִזי ָתא ּבִ יְקֵלי ִחיְלּתָ ָלָתא ּתִ י ּתְ ּתֵ   ל ׁשְ

א ּבְ  י ַחְמׁשָ ּתִ ת. ׁשַ ֲאַזל ִאיׁשְ ּבָ ת ּוַמֲעֵלי ׁשַ   ּבָ
א.  ,ְלַצְפָרא י ִמְדָרׁשָ ַאל ּבֵ   ֲאַזל ׁשָ

ֵבי  ָנא ּדְ אָאְמרּו ֵליּה: ּתָ ֵבי  :, ְוָאְמִרי ָלּה ַרב ַאּדָ ָנא ּדְ אּתָ ר ַרב ַאּדָ   : ָמר ּבַ
ִיים ׁש " ׁש  -ֹוֶתה ָאָדם ַקב אֹו ַקּבַ   . "ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

ּתֹות  ֲעָיא ִלי,  -ָאַמר ְלהּו: ִלׁשְ   לֹא ָקִמיּבָ
ֲעָיא ִלי  י ָקא ִמיּבָ רֹות –ּכִ   ַמאי?  ,ִלׁשְ

ר ָאִביןָאַמר ְלהּו  יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ
ִאיְלֵתיּה לְ  א, ַוֲאַתאי ׁשְ ִדיִדי ֲהָוה עּוְבּדָ ר ַא ּבְ א ּבַ יֵדיּה.  ,ֲהָבהַרב ַאּדָ   ְולֹא ֲהָוה ּבִ

ִאיְלֵתיּה    : ַרב , ְוָאַמר: ָהִכי ָקָאַמרַרב הּוָנאלְ ֲאַתאי ׁשְ
ה. ַחּמָ יַח ּבַ צֹוֵנן ּוַמּנִ   ׁשֹוֶרה ּבְ

  
ֵרי ׁשָ ַמאן ּדְ   !ּכְ

  
ָאַסר,    ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ

י  ָלל, ּדְ ֵהיָכא  - ָהֵני ִמילֵּ י ּכְ ּתֵ   לֹא ִאיׁשְ
יָון  -ֲאָבל ָהָכא  ֵתי ּבְ ּכֵ ָתא, ִאי לֹא ׁשָ ּבְ א ּוַמֲעֵלי ׁשַ י ַחְמׁשָ ּתִ ִאיׁשְ ת ׁשַ ּדְ ן –ּבָ כֵּ    .ִמיְסּתַ

   
  
  

  רש"י
. משקל ג' תלתא תקלי חילתתא

   זהובים:
. מה יעשה שאיל בי מדרשא

   בשבת:
. דבלאו לשתות לא קמיבעיא לי

רפואה משקה הוא ותן כל 
   המשקין שותה (לעיל דף קט:):

. דתן מתיתין אין לשרות
   שורין:

 . בעיא הוא הך דרבכמאן דשרי
לימא כרבי יוסי דשרי בצון 

   אבל לרבן אסור:
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        קמ, אקמ, אקמ, אקמ, א .18
יְך ְוָאֵזיל  ּמֵ ר יֹוֵסףִמיְסּתַ ֵפיּה  ַרב ַאָחא ּבַ ּתְ יּה ּדְ ַאּכַ ר ַאְחּתֵ ר ִיְצָחק ּבַ   . ַרב ַנְחָמן ּבַ

י ָמֵטיַנן ְלֵבי    יִליָנא. ָעיְ  - ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה: ּכִ
י ָמטּו    ַעְייֵליּה.  - ּכִ

ָתא?  ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ יּה: ַמהּו ְלַכְסּכּוֵסי ּכִ ָעא ִמיּנֵ   ּבְ
  

ין  ּוֵ יָתִניָתא ָקא ִמיּכַ ֵמי,  -ְלַרּכּוֵכי ּכִ יר ּדָ ּפִ   ְוׁשַ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ין  ּוֵ ָרא ָקִמיּכַ   ַוֲאִסיר?  -ְלאֹולֹוֵדי ִחיּוָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יןְלַרּכּוכֵ  ּוֵ ֵמי.  ,י ָקא ִמיּכַ יר ּדָ ּפִ   ְוׁשַ

  
יּה?  ָעא ָמר ִמיּנֵ י ְנַפק ֲאָתא, ָאַמר ֵליּה: ַמאי ּבְ   ּכִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

יּה: ַמהּו ְלַכְסכּ  ֵעי ִמיּנֵ ָתאּבָ ּבְ ׁשַ יָתִניָתא ּבְ    ?ּוֵסי ּכִ
ֵמי.  יר ּדָ ּפִ   ְוָאַמר ִלי: ׁשַ

  
ֵעי ֵליּה ְלָמר סּוָדָרא   !ְוִתּבָ

  
ֲעָיא ִלי,  -סּוָדָרא    לֹא ָקִמיּבָ
ְבַעי ֵמ  יט ִלי. ַרב הּוָנאּדִ   , ּוָפׁשֵ

  
יט ֵליּה ְלָמר ִמּסּוְדָרא    !ְוִתיְפׁשֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָרא,  -ָהָתם  י אֹולּוֵדי ִחיּוָ   ֶמיֱחֵזי ּכִ
ָרא.  -ָהָכא  אֹולֹוֵדי ִחיּוָ   ָלא ֶמיֱחֵזי ּכְ

  
  
  

  רש"י
. הכיסי ואיש זקן עייליא

היה: לכסכוסי כיתיתא: חלוק 
כתות של פשתן שתכבסה והרי 
היא קשה ומשפשפה בין שתי 
ידיו והיא מתרככה ואף הליבון 

   שלה מצהיל על ידי השפשוף:
   . הליבון מצהיל:אולודי חיורא

. יוראהתם מיחזי כאולודי ח
שמקפיד על ליבוו וצוהרו של 
סודר יותר מכיתיתא.משלפא 
לדידה מקיא. כששוטחין אותה 
לגבה תוחבים קה מבית יד 
לבית יד וכשוטלה בשבת 
ישלפה מן הקה ולא הקה 
ממה דלא חזי לטלטולי 

  דלהסקה קאי:
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        בבבב- - - - קמ, אקמ, אקמ, אקמ, א .19
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ְנָיא ^ ,יָתִניָתאַהאי כִּ    קמ,ב ְלפּו ְלִדיָדּה ִמּקַ ָ ֵרי,  -ִמׁשּ   ׁשָ
ה  ּנָ   ָאסּור.  -ַקְנָיא ִמּמֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִלי ֵקיָואי הּוא  ר –ְוִאם ּכְ   .מּוּתָ
  
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ַיְרָקא,  ָתא ּדְ יׁשְ   ַהאי ּכִ

ֵהָמה  ֵרי ְלַטְלטּוֵלי,  -ִאי ַחְזָיא ְלַמֲאַכל ּבְ   ׁשָ
  .ֲאִסיר –ְוִאי לֹא 

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ָרא  ִבׂשְ ְלָיא, ּדְ ֵרי ְלַטְלטּוֵלי -ַהאי ּתַ    ,ׁשָ
ַכְווֵרי     .ֲאִסיר –ּדְ

  
  
  

  רש"י
. קה של ואם כלי קיואי היא

   אורגים דתורת כלי עליו שרי:
. בשר מליח התלוי שראתליא דב

   לייבשו ומלא החבל קרי תליא:
   . דאכל חי באומצא:שרי

  . אין אכלין חיין:דכוורי
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        קמ, בקמ, בקמ, בקמ, ב .20
  : ַרב ְקִטיָנאָאַמר 

ה  ּטָ ֶאְמַצע ַהּמִ ה.  -ָהעֹוֵמד ּבְ ָ ל ִאׁשּ ְכֵריָסּה ׁשֶ ִאיּלּו עֹוֵמד ּבִ   ּכְ
  

ָתא ִה    יא.  ְוָלאו ִמילְּ
   

  
אָאַמר ְו    : ַרב ִחְסּדָ

ָזֵבין ַיְרָקא  י ַרב ּדְ ר ּבֵ ין ֲאִריָכא,  -ּבַ   ִליְזּבֵ
יָלא.  א ִמּמֵ א, ְואּוְרּכָ יׁשָ י ּכִ א ּכִ יׁשָ   ּכִ

  
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ָזֵבין ַקְנָיא  י ַרב ּדְ ר ּבֵ ין ֲאִריָכא -ּבַ    ,ִליְזּבֵ
ילָ  א ִמּמֵ י טּוָנא, ְואּוְרּכָ   א. טּוָנא ּכִ

  
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

א  א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ   לֹא ֵליכּול ַיְרָקא,  -ּבַ
ָגֵריר.  ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ֲעִתירּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא.  ֲעִנּיּוִתי ָאְכִלי ַיְרָקא, ְולֹא ּבַ   ֲאָנא לֹא ּבַ
ֲעִנּיּוִתי  גָ  -ּבַ ּום ּדְ   ֵריר. ִמׁשּ

ֲעִתירּוִתי  ָאִמ  -ּבַ ָעֵייל ַיְרָקאּדְ ָרא ְוַכְווֵרי.  - יָנא: ֵהיָכא ּדְ ׂשְ   ֵליעֹול ּבִ
  

אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
א  א ֵליּה ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ּצֹוֵעי.  -ּבַ   לֹא ִליְבַצע ּבַ

  
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

א ֵליּה ִר  ָלא ְנִפיׁשָ י ַרב ּדְ ר ּבֵ א ּבַ   לֹא ִליְבַצע.  -יְפּתָ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ַעִין ָיָפה.  ָלא ָעֵביד ּבְ   ּדְ
  

אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ַצֲעָנא ָרא לֹא ֲהַואי ּבָ י.  ,ֲאָנא ֵמִעיּקָ ל ָצְרּכִ יּה ּכָ ִחי ּבֵ ּכַ י ָמָנא, ְוַאׁשְ כּולֵּ ַדאי ָיִדי ּבְ ׁשְ   ַעד ּדִ

  
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

י ֶאְפׁשָ ּדְ ַהאי ַמאן  ִחיּטֵ ֲעֵרי ְוָאַכל ּדְ ׂשַ ּום -ר ֵליּה ְלֵמיַכל ַנֲהָמא ּדְ ִחית' :ָקָעַבר ִמׁשּ ׁשְ ל ּתַ   '.ּבַ
  

אְוָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֵתי ַחְמָרא ּדְ ַהאי ַמאן  יְכָרא ְוׁשָ י ׁשִ ּתִ ר ְלִמיׁשְ ּום -ֶאְפׁשָ ִחית' :עֹוֵבר ִמׁשּ ׁשְ ל ּתַ   . 'ּבַ

  
ָתא ִהיא    ,ְוָלאו ִמילְּ

ׁשְ ' ל ּתַ גּוָפא  'ִחיתּבַ   ֲעִדיף.  -ּדְ
  

אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ָחא  ֵלית ֵליּה ִמׁשְ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ֲחִריֵצי.  -ּבַ א ּדַ ַמּיָ י ּבְ   ִניְמׁשִ

  
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ָזֵבין אּוְמָצא  י ַרב ּדְ ר ּבֵ ין אּוְנָקא,  - ּבַ   ִליְזּבִ
ָרא.  יׂשְ ָלָתא ִמיֵני ּבִ יּה ּתְ ִאית ּבֵ   ּדְ

  
אר ְוָאַמ    : ַרב ִחְסּדָ

  רש"י
. שאיש ואשתו באמצע מטה

   רגילין בה לישן:
   . דמהרהר:כאילו עומד כו'

. אגודה ארוכה של לזבין אריכא
כרוב ארוך ושל כרישין 

   ארוכים:
. שכל אגודות כישא כי כישא

וות בעובין שלכולן מדה הגין ש
   אחת לחבל שהוא אגוד בו:

. כלומר ארכו ואורכא ממילא
של זה שהוא ארוך מחבירו הוא 

   משתכר בו:
   . חבילי קים לעצים:קיא

. ירק חי כרישין לא ליכול ירקא
צירפוי''ל: ַּתְמָכא (?) צירפו''ל 

[הוא צמח הדומה 
לפטרוסיליון, אלא שעליו יותר 

צרפתית רחבים. אין המלה ה
באה לתרגם ''ירקא'', אלא 
לתת דוגמא של ירק הגורר את 

   ושחליים: התיאבון]
. ומאכילו משום דגריר ליבא

   לחם הרבה ואין לו:
. מורשיליו''ט לא ליבצע בצועי

בלע''ז  }מורשיל"ט: בכסיסה{
לא יאכל עכשיו מעט פת שימצא 
לו ולאחר שעה מעט מפי שאין 

ל לו דרך שביעה אלא יצרף ויאכ
   יחד:

   . קודם שתעשרתי:מעיקרא
. עד דשדאי ידי בכולא מא

כשהייתי ממשמש בסל ומוצא 
בו פת הרבה הייתי מברך 

   המוציא:
. שהיו סכין דלית ליה משחא

ידיהן שמן קודם מים אחרוים 
   להעביר את הזוהמא:

. הקוים יחד וגדל במיא דחריצי
עליהם ירקרוקית עבה ווחה 

   כשמן:
   . צואר:אוקא

. יטעום בו ג' תלתא מיי בשרא
מיי מטעמים שמן וכחוש וגיד 

  הצואר:
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יתֹוִניָתא  ָזֵבין ּכִ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ן ִמ  -ּבַ א, ּדִ ִליְזּבַ   ְנַהר ַאּבָ
ָלִתין יֹוִמין ל ּתְ וָרּה ּכָ    ,ְוִניַחּוְ

א,  ּתָ ֵריָסר ַיְרֵחי ׁשַ ְמַפִטָיא ֵליּה ּתְ   ּדִ
  ַוֲאָנא ָעְרָבא. 

  
יתֹוִניָתא"    ?ַמאי "ּכִ

  
א ָנָאה.  יּתָ   ּכִ

  
  : אַרב ִחְסּדָ ְוָאַמר 

י ַרב  ר ּבֵ א,  -ּבַ יְפָתא ַחְדּתָ   ָלא ֵליִתיב ַאּצִ
ָיא ָמאֵניּה.  ְמַכלְּ   ּדִ

  
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

י ַרב ר ּבֵ יֵזיּה ְלַחּוּוֵריּה ֵליּה,  - ּבַ ּפִ ַדר ָמאֵניּה ְלאּוׁשְ   ָלא ִליׁשְ
יּה ִמיֵדי, ְוָאֵתי ְלִמְגְניָ  יְלָמא ָחֵזי ּבֵ ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא, ּדִ   א.  ּדְ

  
  

אָאַמר ְלהּו    ִלְבָנֵתיּה:  ַרב ִחְסּדָ
ְבַרְייכּו,  י ּגַ ַאּפֵ יֲהֵוי ְצִניָעָתן ּבְ   ּתִ

ְבַרְייכּו.  י ּגַ ַאּפֵ יְכלּון ַנֲהָמא ּבְ   ָלא ּתֵ
ֵליְלָיא,  יְכלּון ַיְרָקא ּבְ   ָלא ּתֵ
ֵליְלָיא,  ְמֵרי ּבְ יְכלּון ּתַ   ָלא ּתֵ
ֵליְליָ  יְכָרא ּבְ ּתּון ׁשִ ׁשְ   א, ְוָלא ּתִ

ְבַרְייכּו.  ִמְפֵני ּגַ יְפנּון ֵהיָכא ּדְ   ְוָלא ּתֵ
ָבא ִאיִניׁש  יְמרּון -  ְוִכי ָקא ָקאֵרי ַאּבָ א :ָלא ּתֵ י" :"ַמּנּו", ֶאלָּ    ."ַמּנִ

  

ֲחָדא יְ  ִניָתא ּבַ ֲחָדא ְיֵדיּה ָנִקיט ַמְרּגָ    ,ֵדיּה ְוכֹוָרא ּבַ
ִניָתא    ַאֲחֵוי ְלהּו,  -ַמְרּגָ

ִמיְצַטֲעָרן, לֹא ַאֲחוֵ  - ְוכֹוָרא    י ְלהּו ַעד ּדְ
  ַוֲהַדר ַאֲחֵוי ְלהּו.  

  

  רש"י
. מאותו מקום מדהר אבא
   שפשתו יפה:

דמפטיא ליה תריסר ירחי שתא 
. אי ערב בדבר ואא ערבא

שתתקיים לו שה שלימה 
ותפטיהו שלא יצטרך לקות 

   חלוק:
. כת אה ראויה כיתא אה

   להושיב בעליה בכת אה:
. מחצלת חדשה תא חדתאאציפ

של גמי לח ולחלוחית הגמי 
   מבלה הבגדים:

. לפודקית שלו לא לאושפיזא
   ישלח חלוקו ללבן:
. קרי ומגיא דילמא חזיא בהו

   עליה:
. לא תיכלון המא באפי גברייכו

פעמים תאכל הרבה ותתגה 
   עליו:

. מפי לא תיכלון ירקא בלילה
   ריח הפה:

. משלשלין שיכרא ותמרי
   יאין לידי הפחה:ומב

. בגילוי היכא דמפי גברייכו
בפיהם בשדות ואפילו שלא 
בפיהם שמכיר מקומו 

   ומקומכם ומאסת' לו בזוכרו:
. מי הוא לשון לא תימרון מו

זכר לא תרגילו לשוכם לדבר 
   עם זכרים:

  . מי היא:אלא מי
קיט מרגיתא בחדא ידיה 

. כשבעליך וכורא בחדא ידיה
תאוות ליך ממשמש ביך לה

לתשמיש ואוחז הדדים בידו 
   אחת והאחרת עד אותו מקום:

. הדדין מרגיתא אחוין ליה
המציאי לו שתתרבה תאותו 
ומקום תשמיש אל תמציאי לו 
מהר כדי שיתרבה תאותו 

   וחיבתו ויצטער הדר אחוי ליה:
. לשון כור צורפין (לעיל דף כורא

עח.) לשון אחר בור לשון בור 
   שוחה:
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        קמ, בקמ, בקמ, בקמ, ב .21
יִנין" ְרׁשִ ִפין אֹוָתן[,ֵאין ׁשֹוִלין ֶאת ַהּכַ ָלה ,ְולֹא ׁשָ ְלּכָ ָבָרה אֹו ְלתֹוְך ַהּכַ   ]."ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹוְך ַהּכְ
  

א, ּדְ ַמְתִניִתין  ּנָ י ַהאי ּתַ   לֹא ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר " ן ַיֲעקֹבַרּבִ   אֹוֵמר:  ּבֶ
ר ל ִעיּקָ ָבָרה ּכָ ּכְ יִחין ּבַ ּגִ   .  "ֵאין ַמׁשְ

   
  
  
  

  רש"י
. דקתי אבל ותין יתיןמת

  לתוך הכברה:
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        קמ, בקמ, בקמ, בקמ, ב .22
ָנה             ִמׁשְ

ָטם ְפֵני ַהּפְ    ,ּגֹוְרִפין ִמּלִ
ֵני ָהְרִעי ִקין ִלְצָדִדין ִמּפְ    ,ּוְמַסּלְ

ְבֵרי  י ּדֹוָסאּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְסִרין.  ֲחָכִמיםוַ 
  

ְפֵני ְבֵהָמה זֹו ְונ ׁשַ ֹוְתִנין ִלְפֵני ּבְ נֹוְטִלין ִמּלִ תֵהָמה זֹו ּבְ   .  ּבָ
   

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהּו:   ִאיּבַ
ַנן ִליֵגי,  ,ַרּבָ א ּפְ   ַאֵריׁשָ

   :אוֹ 
ִליֵגי יָפא ּפְ    ?ַאּסֵ

ִליֵגי?  ְרַוְיהּו ּפְ   אֹו ַאּתַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ "
  . "ּו ַלְצָדִדיןלֹא ְיַסְלֶקנּ  - ְוֶאָחד ֶזה ,ֶאָחד ֶזה

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ל ַקְרַקע,  ֵאיבּוס ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ִלי  ל כְּ ֵאיבּוס ׁשֶ ר.  -ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ   ּדִ

  
ל ַקְרַקעְו" ֵרי?!  - "ֵאיבּוס ׁשֶ ׁשָ א ְלַמאן ּדְ   ִמי ִאיּכָ

י ּגּוּמֹות!  ּוֵ   ָהא ָקא ְמׁשַ
  

א, ִאי ִאיְתַמר    :יְתַמרָהִכי ִא  -  ֶאלָּ
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ִלי,  ל ּכְ ֵאיבּוס ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ל ַקְרַקע  ֵאיבּוס ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור -ֲאָבל ּבְ    .ּדִ

   
  
  

  רש"י
  מתי' 

. שור גורפין מלפי הפטם
שמפטמין אותו גורפין אבוס 
שלפיו בשבת לתת לתוכו התבן 
והשעורין ולא יתערב בהן 
עפרורית ויקוץ במאכלו: 
ומסלקין תבן שלפיו לצדדין 
כשהוא רב כדי שלא ידרסו 
ברעי וחכמים אוסרים. מפ' 

   בגמ' אהיא:
. שעורין ווטלין מלפי בהמה זו

ותבן וותין לפי זו ולא אמרין 
טלטול דלא חזי הוא אלא ודאי 
חזי הוא דאין בהמה קצה 

   במאכל היטל מלפי חבירתה:
  

  גמ' 
. אגורפין ואסרי ארישא פליגי

לגרוף משום דפעמים שהאבוס 
של קרקע וקא מכוין לאשוויי 
גומות שלא יפלו השעורים 

   לתוכו:
. ומשום דלא אסיפא פליגיאו 

חזי שיש בו שמאס במדרס 
   רגליו:

   . דאתרוייהו פליגי:תא שמע
. אחד גריפת אחד זה ואחד זה

האבוס ואחד תבן שלפיו לא 
   יסלקו לצדדין:

. כעין שעושין גדר של קרקע
קטן לפי בהמה וותין מאכל 
לפים ממו דאיכא למיחש 

   לאשוויי גומות:
. וגזרו ימחלוקת באבוס של כל

   רבן גזרה אטו של קרקע:
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        קמא, אקמא, אקמא, אקמא, א    ––––קמ, ב קמ, ב קמ, ב קמ, ב  .23
ְפֵני ְבֵהָמה" ׁשַ זֹו ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ּבְ [ ְונֹוְטִלין ִמּלִ תֵהָמה זֹו ּבְ   . ]ּבָ
  

ָנא ֲחָדא:    ּתָ
ְפֵני ּבְ נֹוְטִלין ִמ " יָה ָיֶפה ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ּבְ ּלִ ּפִ יָה ַרעֵהָמה ׁשֶ ּפִ   . "ֵהָמה ׁשֶ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ְפֵני ּבְ " יָה ַרע ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ּבְ נֹוְטִלין ִמּלִ ּפִ יָה ָיֶפהֵהָמה ׁשֶ ּפִ    !"ֵהָמה ׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י ,ִאיִדי ְוִאיִדי י ֲחָמָרא ְלַקּמֵ ּמֵ ְקִליַנן –ּתֹוָרא  ִמּקַ    ,ׁשָ

י ֲחָמָרא  י ּתֹוָרא ְלַקּמֵ ּמֵ ְקִליַנן -ִמּקַ    .ָלא ׁשָ
ָקָתֵני ְפֵני ּבְ  :ְוָהא ּדְ יָה ָיֶפה""נֹוֵטל ִמּלִ ּפִ   ,ֲחמֹורּבַ  – ֵהָמה ׁשֶ

  ֵלית ֵליּה ִריֵרי. ּדְ 
יָה ַרע"ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ּבְ " ּפִ     ,ָרהָפ ּבְ  – ֵהָמה ׁשֶ

ִאית ָלּה    קמא,א    . ִריֵריּדְ
ֵניוְ  ָקּתָ ְפֵני ּבְ ": ָהא ּדְ יָה ַרענֹוְטִלין ִמּלִ ּפִ ֲחמֹור – "ֵהָמה ׁשֶ    ,ּבַ

ֵייק ְוָאִכיל לֹא ּדָ    .ּדְ
יָה ָיֶפהְונֹוְתִנין ִלְפֵני ּבְ " ּפִ    ,ָרהָפ ּבְ  –"ֵהָמה ׁשֶ

ָדְייָקא ְוָאְכָלה   .ּדְ

  

  רש"י
   . לקמיה מפרש:שפיה יפה

. שתיהן המשיות אידי ואידי
   סבירא להו:

מקמי חמרא לקמי תורא 
. שאיו מטיל רירין ואין שקלין

מה שלפיו מאס וראוי לתתו 
   לפי שור:

מקמי תורא לקמי חמרא לא 
  .שקלין

ואימאיס והא  דאית לה רירי.
פיה יפה והכא  דקרי לה הכא

פיה רע כדמפרש ואזיל פיה יפה 
דלית ליה רירי פיה רע דלא 
דייק ואכיל שאוכל קוצים 

  וברקים:
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        קמא, אקמא, אקמא, אקמא, א .24
ָנה             ִמׁשְ

ָטה י ַהּמִ ּבֵ ַעל ּגַ ׁש ׁשֶ    :ַהּקַ
א ְמַנְעְנעֹו ּבְ ְיַנְעְנעֹו ּבְ לֹא    גּופֹו. ָידֹו, ֶאּלָ

ֵהָמה,   :ְוִאם ָהָיה   ַמֲאַכל ּבְ
ָהָיה ָעָליו ר אֹו ׁשֶ    ,ּכַ

  ָידֹו. ְמַנְעְנעֹו ּבְ  -  אֹו ָסִדין
ׁש     :ַמְכּבֵ

ֲעֵלי ּבָ  ל ּבַ יםׁשֶ יִרין,  -  תִּ   ַמתִּ
ין    .ֲאָבל לֹא כֹוְבׁשִ

ל ּכֹוְבִסין ע ּבוֹ  - ְוׁשֶ   . לֹא ִיּגַ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת ּבָ ר ֵמֶעֶרב ׁשַ ּלֹו ְוׁשֹוְמטוֹ  -  ִאם ָהָיה ֻמתָּ יר ֶאת ּכֻ   .ַמתִּ

   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ה    -ַהאי ּפּוְגָלא  ֵרי –ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ    ,ׁשְ

ה ְלַמְעָלה  ַמּטָ    .ֲאִסיר -ִמלְּ
  

א ַרבָאַמר  ר ַאּבָ א ּבַ    :ַאּדָ
י    :ַרב ָאְמֵרי ּבֵ

ַרב ַנְחָמן לֹא ּכְ ִניָנא ּדְ    :ּתָ
ָטה" י ַהּמִ ּבֵ ַעל ּגַ ׁש ׁשֶ    :ַהּקַ

ָידֹו, ֲא    גּופֹו. ְמַנְעְנעֹו ּבְ  ָבללֹא ְיַנְעְנעֹו ּבְ
ֵהָמה,   :ְוִאם ָהָיה   ַמֲאַכל ּבְ

ָהָיה ָעָליו ר  :אֹו ׁשֶ    ,ּכַ
  ."ָידוֹ ְמַנְעְנעֹו ּבְ  -  אֹו ָסִדין

ּה  ַמע ִמיּנָ ד ִטְלטּול ִמ  :ׁשְ ֵמיּה ִטְלטּול -ן ַהּצַ    !לֹא ׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. וסתמא הקש שעל המטה
להסקה ומוקצה הוא ובא לשכב 
עליו ומעעו כדי שיהא צף ורך 

   לשכב:
   . דמוקצה הוא:לא יעעו בידו

. בכתפיו אבל מעעו בגופו
ל מן הצד הוא דלא שמיה וטלטו

   טלטול:
. דגלי או שהיה עליו כר או סדין

דעתיה דאקצייה לשכיבה מעתה 
   תורת כלי עליו:

מכבש {. פריש''א מכבש
שי לווחים  }(לגיהוץ בגדים)

ארוכים וכבדים וסודרין בגדים 
על התחתון ומורידין העליון 
עליו וכובשים את הבגדים על 
 ידי יתדות שיש עמודים קבועין

מוקבין בארבע הפיאות של 
התחתוות והעליוה מוקבת 
בארבע זויותיה ועולה ויורדת 
בעמודים וכפי מה שהוא רוצה 
לכבוש מורידה ותוחב יתד בקב 

   העמוד ואיה יכולה לעלות:
. את המכבש שוטל את מתירין

היתד והוא יתר דהייו צורך 
   שבת שוטל את הכלים:

ך . דהייו צוראבל לא כובשין
   חול:

. מפי ושל כובסין לא יגע בו
שהוא עשוי לתקן הבגדים 
ותוחבו בחזקה ומיהדק והתרה 

   שלו דומה לסתירה:
  

  גמ' 
. צון שטומין האי פוגלא

בקרקע להתקיים כשבא לחלצו 
מלמעלה למטה שרי אם היה 
ראשה מלמעלה ועוקצה 
מלמטה וחולצה מראשה העבה 
תחילה ועוקצה משך אחריה 

הגומא רחבה מותר לפי ש
מלמעלה ואין מזיזין הקרקע 
כשהוא שומטה אבל אם חולצה 
מלמטה למעלה שתחתוה תון 
למעלה וראש עליוה שהוא עב 
תון למטה והוא שומטה 
מסופה לראשה אסור לפי 
שהגומא קצרה מלמעלה 
וכשהוא חולצה מזיז העפר 
ומטלטלו ואע''ג דטלטול מן 

   הצד הוא שמיה טלטול ואסור:
. דאילו א כר''תיא דל

ממתיתין שמעין דלא שמיה 
  טלטול דקתי מעעו בגופו:
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   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵלי ְלּפְ ָינא  ,ָהֵני ּפִ ַסּכִ א ּדְ ַקּתָ ֵרי –ֵמיַדק ֲחָדא ֲחָדא ּבְ    ,ׁשְ
י  ְרתֵּ    .ֲאִסיר –ּתַ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ֵני  ְמׁשַ יָון ּדִ י -ּכֵ    .ֲאִפיּלּו טּוָבא ַנּמִ
  
  
  

  רש"י
   . דייק:מידק

. לאו טוחן הוא אלא חדא חדא
   כלאחר יד:

. שלא ברחים ושלא דקמשי
  במדוכה:
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   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ַמָיא ָסֵחי ּבְ א ְוָהַדר ִליְסִליק - ַמאן ּדְ ֵריׁשָ יּה ּבְ יב ַנְפׁשֵ   ,ִליַנּגֵ
ַכְרְמִלית.  ע ַאּמֹות ּבְ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּתּוֵיי ַאְרּבַ   ּדִ

  
י ָקא ָנֵחית ַנִמיִא  ֵחי ּכֹ  -  י ָהִכי, ּכִ ע ַאּמֹות, ַוֲאִסיר! ָקא ּדָ   חֹו ַאְרּבַ
  

ַכְר  ְזרּו.   - ְמִליתּכֹחֹו ּבְ   לֹא ּגָ
   

  
  

  רש"י
   . מים שעליו:לאתויי ד' אמות

. את המים ד' קא דחי כחו
  אמות:
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ֵייָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהְוִאיֵתיָמא  ַאּבַ

י ַרְגלוֹ  ּבֵ ַעל ּגַ ְרַקע,   -  ִטיט ׁשֶ ּקַ חֹו ּבַ   ְמַקּנְ
חוֹ  ּכֹוֶתל.  ְוֵאין ְמַקּנְ   ּבַ

  
  :ָרָבאָאַמר 

ּכֹוֶתל לֹא?    ַמאי ַטְעָמא ּבַ
בֹוֶנה ֶמיֱחֵזי ּכְ ּום ּדְ   .ִמׁשּ

  
נְ  -ָהא    !ָין ַחְקָלָאה הּואּבִ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ

ּכֹוֶתל חֹו ּבַ ְרַקע ,ְמַקּנְ ּקַ חֹו ּבַ    ,ְוֵאין ְמַקּנְ
וּוֵיי ּגּוּמֹות.  יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ   ּדִ

  
   :ִאיְתַמר

ֵריּה    ָאַמר:  ָרִביָנאּדְ ָמר ּבְ
  ָאסּור.  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ר.  -ֶזה ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד    מּוּתָ

  
ֵריּה  ִחי ֵליּה  ,ָרִביָנאּדְ ְלָמר ּבְ ַמאי ְמַקּנְ   ?ּבְ

  
ּקֹוָרה.  ִחי ֵליּה ּבַ   ְמַקּנְ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֶליְחָייא    ,ָלא ֵליִתיב ִאיִניׁש ַאּפּוֵמיּה ּדְ

יְלָמא ִמיָגִנְדָרא ֵליּה ֵחֶפץ ְוָאֵתי ְלַאּתּוֵיי.    ּדִ
  
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
ד ִא    יִניׁש ּכּוָבא, ָלא ִליַצּדַ

וּוֵיי ּגּוּמֹות יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ    .ּדִ
  
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
א,  יׁשָ ׁשִ פּוָמא ּדְ   ָלא ִליַהדֹוק ִאיִניׁש אּוְדָרא ּבְ

יְלָמא ָאֵתי ִליֵדי ְסִחיָטה    .ּדִ
   

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

י ּבִ  ּבֵ ַעל ּגַ ְפִנים -ְגדֹו ִטיט ׁשֶ סֹו ִמּבִ חּוץ. ְוֵאין  ,ְמַכְסּכְ סֹו ִמּבַ   ְמַכְסּכְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
י ִמְנָעלֹו " ּבֵ ַעל ּגַ ין,  -ִטיט ׁשֶ ַגב ַסּכִ   ְמָגְררֹו ּבְ

ְגדֹו  ַעל ּבִ ּלֹ -ְוׁשֶ ּפֹוֶרן, ּוִבְלַבד ׁשֶ ּצִ סְמָגְררֹו ּבַ   , "א ְיַכְסּכֵ
ּלֹ ,ַמאי ָלאו ָלל! ׁשֶ ס ּכְ   א ְיַכְסּכֵ

  
ּלֹ ,לֹא אׁשֶ חּוץ, ֶאלָּ ס ִמּבַ ְפִנים.  א ְיַכְסּכֵ   ִמּבִ

  
  

  רש"י
. זה אחד זה ואחד זה אסור

וזה משום אשוויי משום בוה 
   גומות:

. אין אחד זה ואחד זה מותר
   דרך מתכוין בכך וקי''ל כר''ש:

   . בעץ המוטל על הקרקע:בקורה
. של מבוי דליכא אפומא דלחייא

   הכירא:
. מוכין שסותמין בהן פי אודרא

   . פך:שישא הפך:
   . משפשפו:מכסכסו
. דלא מוכחא מילתא מבפים

לאיתחזויי כמלבן ומלבן ממש 
הוי דאין ותן שם מים:  לא

   כסכוס דמי למכבס:
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הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ איָאַמר  ַרּבִ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ן.     ְמָגְרִרין ִמְנָעל ָחָדׁש, ֲאָבל לֹא ָיׁשָ
  

ה ְמָגְררֹו?    קמא,ב ּמֶ   ּבַ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ין.  ַגב ַסּכִ   ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבא: 

י ּמֵ יָדְך ִמּקַ ָתֵני  ְסֵמי ּדִ יאָהא ּדְ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ן,  ,ֵאין ְמָגְרִרין"   לֹא ִמְנָעל ָחָדׁש ְולֹא ִמְנָעל ָיׁשָ

ל ְנּדָ תֹוְך ַהסַּ ְנָעל אֹו ּבְ תֹוְך ַהּמִ ֶמן ְוהּוא ּבְ   ,ְולֹא ָיסּוְך ֶאת ַרְגלֹו ׁשֶ
תֹוְך ַהּמִ  יַח ּבְ ֶמן, ּוַמּנִ תֹוְך ַהסַּ ֲאָבל ָסְך ֶאת ַרְגלֹו ׁשֶ לְנָעל אֹו ּבְ    ,ְנּדָ

א י ָקַטְבִלּיָ ּבֵ ל ַעל ּגַ ֶמן, ּוִמְתַעּגֵ ל ּגּופֹו ׁשֶ ׁש  - ְוָסְך ּכָ   . "ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
א ְלַצְחְצחֹו,  נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

דֹו    ָאסּור.  -ֲאָבל ְלַעּבְ
  
דוֹ ' יָטא – 'ְלַעּבְ ׁשִ    !ּפְ

  
  ְותּו: 

ׁשָ  - 'ְלַצְחְצחוֹ ' א ַמאן ּדְ    !ֵרי?ִמי ִאיּכָ
  

א,    ֶאלָּ
   :ָהִכי ִאיְתַמר -ִאי ִאיְתַמר 

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
יעּור ְלַצְחְצחֹו,  א ׁשִ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

דֹו  יעּור ְלַעּבְ   ָאסּור.   -ֲאָבל ׁשִ
  
   

  

  רש"י
. שקולפו והוי אבל לא ישן

  ממחק:
   . לחדש:במה מגררו

. מפי והוא בתוך המעל
שהמעל הה ממו ומצא 

   מעבדו:
   . מתגלגל:מתעגל

. עור שלוק שעושין קטבליא
   ממו משטחות לשלחן ולמטה:

. לא שו דמותר אלא לצחצחו
ו בתוך לסוך שמן לרגלו וות

המעל אלא שמתכוין לצחצחו 
   למעל:

. במתכוין הא ולצחצחו מי שרי
   איכא למיגזר אטו לעבדו:

. שלא היה כ''כ שיעור לצחצחו
שמן הישוף לעור מגופו כדי 
לעבד לעור אלא לצחצחו ומיהו 

  איהו אפי' לצחצח לא מתכוין:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

דֹול לֹא" ִמְנָעל ּגָ    ,ֵיֵצא ָקָטן ּבְ
דֹול. ָחלּוק ּגָ   ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבְ

ֵצ  טְולֹא תֵּ ִמְנָעל ְמרּוּפָ ה ּבְ ָ ֲחלֹוץ ּבֹו,  ,א ִאׁשּ   ְולֹא תַּ
ָרה.  -ְוִאם ָחְלָצה  ׁשֵ   ֲחִליָצָתּה ּכְ

ִמְנָעל ָחָדׁש.    ְוֵאין יֹוְצִאין ּבְ
ֵאיֶזה ִמְנָעל ָאְמרוּ     ?ּבְ

ה ָ ל ִאׁשּ ִמְנָעל ׁשֶ   . "ּבְ
  

ֵני  ָראּתָ ר ַקּפָ   : ּבַ
ּלֹ" א ׁשֶ נּו ֶאּלָ עֹוד יֹום, א ָיְצָא לֹא ׁשָ ָעה ַאַחת ִמּבְ   ה ּבֹו ׁשָ

ת ּבָ ר – ֲאָבל ָיְצָאה ּבֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ    ."מּותָּ
   

ֵני ֲחָדא:    ּתָ
י ִאיּמּוס" ּבֵ   . "ׁשֹוְמִטין ִמְנָעל ֵמַעל ּגַ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
  !"ֵאין ׁשֹוְמִטין"
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר,  -ָהא    ַרּבִ
ַנן –ָהא     .ַרּבָ

ְתַנן    :ּדִ
י ִאיּמּוס" ּבֵ ַעל ּגַ    :ִמְנָעל ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר    ,ְמַטֵהר ַרּבִ
ִאים ֲחָכִמיםוַ    ."ְמַטּמְ
  

ין ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ " ָאַמר:ּדְ ָהִניָחא ְלָרָבא  ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ּבֵ ּמְ ָבר ׁשֶ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו , ּדָ ר –ּבֵ יר – "מּוּתָ ּפִ    ,ׁשַ
ֵיי  א ְלַאּבַ ר, ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו  -ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו " :ָאַמרּדְ ֶאלָּ א ְלֵמיַמר?  -" ָאסּור –מּוּתָ   ַמאי ִאיּכָ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן ָרפּוי.  :ָהָכא ּבְ   ּבְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר - ִאם ָהָיה ָרפּוי    . "מּותָּ

  
  ָרפּוי, ּדְ  -ַטְעָמא 

  לֹא.  -ָהא לֹא ָרפּוי 
ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו "ָאַמר: ּדְ ֵיי ָהִניָחא ְלַאּבַ  ּמְ ָבר ׁשֶ ר –ּדָ יר.  -" ָאסּור –ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו  ,מּוּתָ ּפִ   ׁשַ
א ְלָרָבא  ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו " :ָאַמרּדְ ֶאלָּ ין ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּבֵ ר –ּבֵ    !ִמי? ֲאִפיּלּו לֹא ָרפּוי נַ 'ָרפּוי'ַמאי ִאיְרָיא  -" מּוּתָ

  
י ְיהּוָדהּדְ ַהִהיא  ּום  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר הּוא. ּדְ ִמׁשּ   ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה" ּום  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
ר –ִאם ָהָיה ָרפּוי    .  "מּותָּ

  

  

        הדרן עלך תוליןהדרן עלך תוליןהדרן עלך תוליןהדרן עלך תולין
  

  רש"י
. אדם קטן במעל שהוא לא יצא

לו גדול לו משום דופל מרג
   ואתי לאתויי:

. דלא פיל אבל יוצא בחלוק גדול
מייה ולמישלף ואתויי לא 

   חיישין דלא קאי ערום בשוק:
. קרוע מלמעלה דגאי מרופט

הוא לה וכי חייכי עלה שלפה 
   ומייתי לה:

. לכתחילה דלאו ולא תחלוץ בו
   על מעליא הוא:

. כדמפרש ואזיל במעל חדש
שלא יצאה בו מבעוד יום 

קיימין דאשה מקפדת  ובאשה
אם איו מכוון למדת רגלה אבל 
יצאה בו כבר הכירה בו דמכוון 

   הוא לה אז איה מקפדת:
פורמ"א: {. פורמ''ה אימוס

צורה, תבית [מדובר כאן 
בתבית ששמים בתוך העל, 

 }כדי לשמור או לתקן צורתה.]
:   

. אלמא לאו ר' אליעזר מטהר
כלי הוא ובשבת מי אסור 

   לטלטלו:
. בפ' כל היחא לרבא דאמר

הכלים דבר שמלאכתו לאיסור 
בין שהוא צריך להשתמש בגופו 
של כלי בין שאיו צריך אלא 
למקומו מותר לטלטלו מאחר 
שתורת כלי עליו שפיר איכא 
לאוקומי להא דתי שומטין 
כרבן דכיון דכלי הוא ואימוס 
מי כלי הוא ואף על גב 
דמלאכתו דאימוס לאיסור 

לין מטלטלין להאי לתקן מע
אימוס משום צורך מקומו 
דהייו מעל שהאימוס תון 

   לתוכו:
. הי מי דמעל שעל אלא לאביי

האימוס לרבן כלי הוא אימוס 
מיהא מלאכתו לאיסור הוא וזה 
ששומט ממו את המעל איו 
צריך לגופו של אימוס והיכי 

   מטלטל ליה:
. שהמעל שמט מאליו ברפוי

   אימוס:וא''צ לטלטל ה
. וע''כ טעמא הא לאו רפוי לא

משום דאימוס אסור לטלטל 
   לצורך מקומו:

ה''ג ההיא רבי יהודה משום 
. כי אמרה ליה רבי אליעזר הוא

ר' יהודה לההוא דמפליג בין 
רפוי לשאיו רפוי אליבא דרבי 
אליעזר אמר דאמר מעל שעל 
האימוס לאו גמר כלי הוא כל 
זמן שמחוסר הוצאה ולעין 

ת מי אסור לטלטלו משום שב
דלאו כלי הוא ואשמעין דרפוי 
לאו מחוסר הוצאה הוא ומותר 
לטלטלו דאילו לרבן אף על גב 
דאין רפוי מותר דטעמא דשאין 
רפוי אסור לרבי יהודה לאו 
משום אימוס הוא אלא משום 

  מעל גופיה:


