
                                                                                           

                     
1

  
.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

. ....  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שבת מסכת
  "ֶׁשִּנְׁשְּבָרה ָחִבית" -  בכ"פרק 

  

  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)ומתנקם"  "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב

  

            ::::מוקדשמוקדשמוקדשמוקדשלימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה 
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  ווית הצלחה מעניקה חהמהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  

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

  תש"פ ה' מנחם אב

 גמרא סדורה
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  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 ail.com@gm81vinetdbדוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

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

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©  

  שמורותכויות כל הז
   , עיצוב ועימוד, פסקאות ,לוקה לסוגיותהח הניקוד, הפיסוק על

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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    """"ֶׁשִּנְׁשְּבָרהֶׁשִּנְׁשְּבָרהֶׁשִּנְׁשְּבָרהֶׁשִּנְׁשְּבָרה    ָחִביתָחִביתָחִביתָחִבית""""    ––––כ"בכ"בכ"בכ"בפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קמג, בקמג, בקמג, בקמג, ב .1

        

ָנהמִ    קמג,ב    ׁשְ

ָרה ּבְ ׁשְ ּנִ    :ָחִבית ׁשֶ
לֹ ה ְמזֹון ׁשָ יִלין ֵהיֶמּנָ   ׁש ְסעּודֹות, ַמּצִ

ילּו ָלֶכם.    ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים: ּבֹאּו ְוַהּצִ
ּלֹ    א ִיְסּפֹוג. ּוִבְלַבד ׁשֶ

  

ִקיןֵאין סֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֵ     ,ירֹות ְלהֹוִציא ֵמֶהן ַמׁשְ
  ֲאסּוִרין.  - ְוִאם ָיְצאּו ֵמַעְצָמן 

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר -אֹוָכִלין ִאם ְל     ,ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן מּותָּ

ִקין ְוִאם ְלַמ    ָאסּור.  ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן - ׁשְ
ת, ְוָיְצאּו ֵמַעְצָמן  ּבָ ָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריסְּ ַבׁש ׁשֶ   ֲאסּוִרין,  -ַחּלֹות ּדְ

י ֱאִליֶעֶזרוְ  יר ַרּבִ   .  ַמתִּ
   

ָמָרא             ּגְ

ָנא:    ּתָ
ִיןֹוג ּבַ לֹא ִיְסּפ "    ,ּיַ

ֶמן,  ֶ ׁשּ ח ּבַ   ְולֹא ְיַטּפַ

ּלֹ חֹולׁשֶ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה ּכְ   . "א ַיֲעׂשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָחֵצר" ירֹות ּבֶ רּו לֹו ּפֵ ּזְ    :ִנְתּפַ

ט ַעל ָיד ַעל ָיד, ְואֹוֵכל,    ְמַלּקֵ

ל   :ֲאָבל לֹא    ,ְלתֹוְך ַהסַּ
ה,    ְולֹא ְלתֹוְך ַהּקּוּפָ

ּלֹ חֹולׁשֶ ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ה ּכְ   .  "א ַיֲעׂשֶ
   

  

  רש"י
  מתי' 

חבית מצילין הימה מזון ג' 
. ואפילו בכלים הרבה . סעודות

דאילו בחד מא אמרי' בכל 
כתבי הקדש (לעיל דף קכ.) 

   דכמה דבעי מציל:
   . כל אחד מזון ג' סעודות:לכם

. שלא ישים ובלבד שלא יספוג
ספוג במקום היין לחזור 
ולהטיפו בכלי גזירה שמא 

   יסחוט:
. דהוה אין סוחטין את הפירות

   ליה מפרק תולדה דדישה:
. גזירה שמא יסחוט אסורין

   לכתחילה:
. רבי יהודה אומר אם לאוכלין

הם מכוסין אותם פירות היוצא 
מהן מותר דלא יחא ליה במה 
שזבו וליכא למגזר בהן שמא 

   חוט:יס
. מכוסין אסורין ואם למשקין

דיחא ליה במאי דפקא 
מיייהו ותקיימה מחשבתו 
ואיכא למיגזר שמא יסחוט 
והכי אמרי' בביצה דטעמא 
דמשקין שזבו משום שמא 

   יסחוט הוא:
. מאחר שמרוסקין חלות דבש

הדבש זב מאליו מתוך השעוה 
ואין דרך לסוחטו הלכך רבי 
 אליעזר מתיר וחכמים אוסרין

גזירה אטו שאין מרוסקין 
   דילמא מרסק להו:

  
  גמ' 

. מכיס בו כפו והשמן ויטפח
דבק בה ומקחו בשפת הכלי 

  ואסרוה משום עובדין דחול:
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ירֹות " ִקין. [ֵאין סֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֵ   ְלהֹוִציא ֵמֶהן ַמׁשְ

  ֲאסּוִרין.  - ְוִאם ָיְצאּו ֵמַעְצָמן 

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר.  -ִאם ָלאֹוָכִלין    ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן מּותָּ

ִקין  ׁשְ    ]."ָאסּור ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן - ְוִאם ַלּמַ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ֵזיִתים ַוֲעָנִבים.  י ְיהּוָדה ַלֲחָכִמים ּבְ   מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
יָון  יּה , ִלְסִחיָטה ִניְנהוּ ּדְ ּכֵ ְעּתֵ    .ָיֵהיב ּדַ

  
אוְ    : ַרבָאַמר  עּוּלָ

י ְיהּוָדה ַאף ֵזיִתים ַוֲעָנִבים.  ָחלּוק ָהָיה ַרּבִ   ּבְ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

י ְיהּוָדה  ַרּבִ ירֹות,  -ֲהָלָכה ּכְ ָאר ּפֵ ׁשְ   ּבִ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ ֵזיִתים ַוֲעָנִבים.  -ְוֵאין ֲהָלָכה ּכְ   ּבְ

  
הָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרּבָ   : ׁשְ

י ְיהּוָדה ַלֲחָכִמים    ֵזיִתים ַוֲעָנִבים, ּבְ  -מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ
י ְיהּוָדה  ירֹות.   -ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבִ ָאר ּפֵ ׁשְ   ּבִ

   
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה  אְל  ַרּבִ י ַאּבָ   : ַרּבִ

ִליֵגי?  ַמאי ּפְ א ּבְ   ֶאלָּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ח.  כַּ ׁשְ   ְלִכי ּתִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָרא ּבְ תּוִתים ְו  :ִמְסּתַ ִליֵגי. ּבְ   ִרּמֹוִנים ּפְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְך ֵמֶהן ַיִין, " ׁשַ ּמָ ֶמן, ַוֲעָנִבים ׁשֶ ְך ֵמֶהן ׁשֶ ׁשַ ּמָ   ֵזיִתים ׁשֶ

ִקין, ְוִהְכִניָסן ין ְלַמׁשְ ין ְלאֹוֵכל, ּבֵ   ָאסּור.  ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ,ּבֵ

ְך ֵמֶהן ַיִין,  ׁשַ ּמָ ְך ֵמֶהן ַמִים, ְוִרּמֹוִנים ׁשֶ ׁשַ ּמָ   ּתּוִתים ׁשֶ
ר.  ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן - אֹוָכִלין ְל    ,ְוִהְכִניָסן   מּותָּ

ִקין ְוִלְסָתם ְל  ׁשְ   ָאסּור,  ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן -ּמַ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ין ְלַמ  ין ְלאֹוָכִלין ּבֵ ִקין ּבֵ   . "ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ָאסּור -ׁשְ

  
י ְיהּוָדה   סּור?! ָא  ',ְסָתם' :ְוָסַבר ַרּבִ

   :ְוָהְתַנן
ה " ָ ּלֹ  -ֲחֵלב ָהִאׁשּ א ְלָרצֹון ְוׁשֶ   א ְלָרצֹון. ְמַטּמֵ

ֵהָמה  א ְלָרצֹון.  - ֲחֵלב ּבְ א ֶאּלָ   ֵאינֹו ְמַטּמֵ

י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ
ה :ַקל ָוחֹוֶמר הּוא ָ ֵאי ,ּוַמה ֲחֵלב ָהִאׁשּ יםׁשֶ א ִלְקַטּנִ א ְלָרצֹון ְוׁשֶ  - נֹו ְמיּוָחד ֶאּלָ   א ְלָרצֹון, ּלֹ ְמַטּמֵ

ֵהָמה י ,ֲחֵלב ַהּבְ יּוָחד ּבֵ ּמְ ין ִלְגדֹוִליםׁשֶ ים ּבֵ ּלֹ -  ן ִלְקַטּנִ ין ְלָרצֹון ּוֵבין ׁשֶ א ּבֵ ַטּמֵ ּיְ ין ׁשֶ   א ְלָרצֹון? ֵאינֹו ּדִ
ּלֹ  ה ׁשֶ ָ א ֲחֵלב ָהִאׁשּ ָפָתּה ָטֵמאָאְמרּו לֹו: ִאם ִטּמֵ ם ַמּגֵ ּדַ    ,א ְלָרצֹון, ׁשֶ

  רש"י
. דאע''ג מודה ר' יהודה בזיתים

דהכיסן לאוכלין היוצא מהן 
אסור דכיון דרובן לסחיטה 
קיימי כי אתו לידי משקה יהיב 

   יה בהכי:דעתיה למיהוי יחא ל
. הואיל אפי' בזיתים ועבים

   והי לאוכלין כסו:
מסתברא בתותים ורמוים 

. דאיכא דבעו להו פליגי
למשקין הלכך משוו להו רבן 
כזיתים ועבים ור' יהודה פליג 
עלייהו אבל שאר פירות ליכא 
דבעי להו למשקין הלכך מודו 

   רבן בהם:
. זב מאליהן כמו הרות שמשך

   יל דף קכא.):המושכין (לע
. מתחילתן בין לאוכלין והכיסן

בין למשקין כו' דרמוים קרי יין 
   משום דאית להו קיוהא:

. והא דקט רב חמן וחכ''א כו'
לישא דמסתברא ולא אמר 
בהדיא דבתותים ורמוים פליגי 
משום דאיכא למימר פליגי 
בתותים ורמוים וה''ה לשאר 
פירות ולהודיעך כחו דרבי 

ט להו ואי משום יהודה ק
ברייתא דלקמן דשמעין מיה 
דמודים חכמים לרבי יהודה 
בשאר פירות לאו בהדיא 
שמעין לה דאיכא למימר רבי 

   יהודה היא כדפרכין עלה:
. שלא וסבר רבי יהודה סתם

פירש לאוכל ולא למשקה הוי 
   המשקה הזב מהן אסור:

. והתן חלב האשה מטמא
   מכשיר:

ן שיצא . בילרצון ושלא לרצון
ממה לרצון בין שיצא שלא 
לרצון שהחלב קרוי משקה 
שאמר ותפתח את אד החלב 

   ותשקהו (שופטים ד):
חלב הבהמה איו מטמא אלא 

. ואי לא לא אם כן יצא לרצון
חשיב משקה ואם גע בו שרץ 
איו מקבל טומאה וטעמא 

  מפרש לקמיה:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ְסדּוָרה ְּגָמָרא

      

884

א  קמד,א  ֵהָמה  ְיַטּמֵ ָפָתּה ָטהֹור ,לֹא ְלָרצֹוןׁשֶ ^ֲחֵלב ַהּבְ ם ַמּגֵ ּדַ    ?!ׁשֶ
ָדם,  ָחָלב ִמּבְ   ָאַמר ָלֶהן: ַמְחִמיר ֲאִני ּבְ

ַהחֹוֵלב ִלְרפּוָאה    ָטֵמא,  -ׁשֶ
יז ִלְרפּוָאה  ּקִ   ָטהֹור.  -ְוַהּמַ

י ֵזיִתים ַוֲעָנִבים יֹוִכיחּו,    ָאְמרּו לֹו: ַסּלֵ
ִקין ַהּיֹוְצ  ׁשְ ַהּמַ   ְטֵמִאין,  -ִאין ֵמֶהן ְלָרצֹון ׁשֶ

ּלֹ   . ח) (מכשירין ו, "ְטהֹוִרים –א ְלָרצֹון ׁשֶ
   :ַמאי ָלאו
ִניָחא ֵליּה  - "ְלָרצֹון"    ,ּדְ

ּלֹ" ְסָתָמא.  -  "א ְלָרצֹוןׁשֶ   ּבִ
יִתים ַוֲעָנִבים ּלֹ" ,ְבֵני ְסִחיָטה ִניְנהוּ ּדִ  ,ּוַמה ּזֵ   לּום, ְולֹא כְּ  -  "א ְלָרצֹוןׁשֶ

ֵני ְסִחיָטה ִניְנהּו ּתּוִת  ָלאו ּבְ ן? -ים ְוִרּמֹוִנים, ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ   !לֹא ּכָ
  

ְסָתָמא,  -  "ְלָרצֹון"לֹא,    ּבִ
ּלֹ יּה  - א ְלָרצֹון" "ׁשֶ ְעּתֵ י ַאּדַ ַגלֵּ   לֹא ִניָחא ִלי.  :ָאַמרּדְ  ,ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

י ֵזיִתים ַוֲעָנִבים,  אֵני ַסלֵּ   ׁשָ
יָון  ָרא ַאְפקּוֵרי ַמְפַקֵרי ְלהוּ  ,ָקְייִמי ְלִאיּבּודּדִ ּכֵ    .ֵמִעיּקָ

  
  

ַחן  ּכַ ֵזיִתים ּוַבֲעָנִבים,  -ַאׁשְ ָנן ּבְ מֹוֵדי ְלַרּבָ י ְיהּוָדה ּדְ   ַרּבִ
ירֹות  ָאר ּפֵ ׁשְ י ְיהּוָדה ּבִ מֹודּו ֵליּה ְלַרּבִ ַנן ּדְ   ְמָנַלן?  -ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְפָגִעין ּוְבָפ ^ סֹוֲחִטין"   קמד,ב ין ּוְבעּוְזָרִדין, ּבִ   ִריׁשִ

ִרּמֹוִנים    .ֲאָבל לֹא ּבְ
ִרּמֹוִניםוְ  ר ְמַנֵחם ָהיּו סֹוֲחִטין ּבְ ָיא ּבַ ְ ית ְמַנׁשּ ל ּבֵ   . "ׁשֶ

  
ַנן ִהיא ַרּבָ אי ּדְ    ?ּוִמּמַ

י ְיהּוָדה ִהיא? יְלָמא ַרּבִ   ּדִ
  

י ְיהּוָדה,    ְוֶתֱהֵוי ַנִמי ַרּבִ
ְמַעּתְ ֵליּה  ׁשָ ילְ ֵאיַמר ּדְ ה  ,ָיְצאּו ֵמַעְצָמן -  ְיהּוָדה ַרּבִ ִחילָּ ְמַעּתְ ֵליּה  -סֹוֲחִטין ְלַכּתְ   ! ?ִמי ׁשָ

א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר    ?ֶאלָּ
ֵני ְסִחיָטה ִניְנהּו  ָלאו ּבְ יָון ּדְ ה -ּכֵ ִחילָּ   .ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

ַנן יָמא ַרּבָ ֵני ְסִחיָטה ִניְנהּו  ,ֲאִפיּלּו ּתֵ ָלאו ּבְ יָון ּדְ הֲא  -ּכֵ ִחילָּ   .ִפיּלּו ְלַכּתְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ַנן ִהיא.  :ׁשְ   ַרּבָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

   
  

  רש"י
. של אשה אם גף שדם מגפתה

ורה שיצא רגלה או ידה וכל חב
ממה דם כדאמר בפרק דם הדה 
(דה דף כה:) דם חללים דהייו דם 
הרוג קרוי משקה שאמר ודם 
חללים ישתה ודם מגפתו מפרש 
התם דדם חללים הוי דמה לי 
קטליה כוליה מה לי קטליה פלגא 
וחלב כדם מגפתו דדם עכר. ועשה 
חלב ודם מגפתה סתמיה שלא 

   לרצון הוא וטמא:
. המה שלא לרצוןיטמא חלב הב

בתמיה שהרי דם מגפתה טהור 
דבהמה לאו בכלל חלל הוא ומיהו 
דם שחיטה מכשר משום דאיתקש 
למים דכתיב (דברים יב) על הארץ 

   תשפכו כמים:
. לטמאו אף שלא מחמיר אי בחלב

   לרצון מבדם:
. לרפואת הבהמה שלא שהחולב

יזיקה חלבה טמא דהא לרצון הוא 
ואה טהור והמקיז דם לבהמתו לרפ

דדם מגפתה היא והואיל והחולב 
לרפואה טמא אף הוטף שלא 

   לרצון טמא:
. איו דומה שלא לרצון אמרו לו

ליוצא לרצון שהרי סלי זיתים 
   ועבים יוכיחו שהמשקה כו':

. וקתי טהורין שלא לרצון בסתמא
דלא חשיב משקה אי רבי יהודה 
קאמר לה קשיא ואי רבן קאמרי 

רבי יהודה דהא כל שכן טהורין ל
מידי דלרבן משקה הוא לרבי 
יהודה לאו משקה הוא וכ''ש מידי 
דלרבן לאו משקה והשתא ומה 
זיתים ועבים כו' והוא הדין מצי 
למירמי מי זיתים ועבים אזיתים 
ועבים דקתי לעיל דמודה בהו רבי 
יהודה דאף לאוכלין היוצא מהן 
אסור אלא הא אלימא ליה 

רמוים דלאו לאקשויי דתותים ו
בי סחיטה יהו קתי לעיל דסתם 
אסור והכא קתי דאפי' זיתים 

   ועבים סתמא לאו למשקה:
. בהדיא ואמר לא דגלי דעתיה

יחא לי והוי גילוי דעתא טפי 
   מהכיסו לאוכלין:

ואיבעית אימא שאי סלי זיתים 
. ודווקא קט סלין ועבים וכו'

שהמשקה הוטף מהן ופל לארץ 
לאיבוד הלכך סתמא לא והולך 

   יחא ליה:
. לההוא משקה אפקורי מפקיר

אבל שאר כלים אפילו תותים 
  ורמוים אימא לך סתמא למשקה: 

   {שזיפים}בפגעין פרו''ש 
ולהוציא מימיהן לשתות: 

   . קויידו''ץ {חבושים} :ובפרישין
. קורמ''ש {פירות ובעוזרדין

העוזרר (שיח בר) [וראה לעיל לח.]} 
רחייהו בהכי ואין כאן דלאו או

   משום דש:
. דאורחייהו אבל לא ברמוים

   בהכי:
. היו רגילין לסחוט ושל בית משיא

רמוים בחול אלמא איכא דסחיט 
   להו הלכך בשבת אסור:

. לר' אלא מאי אית לך למימר
יהודה כיון דלאו בי סחיטה כו' וכי 
היכי דלרבי יהודה שרי לכתחילה 

ימא מהאי טעמא מהשתא אפי' ת
  רבן ושרו ליה מהאי טעמא:
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        קמד, בקמד, בקמד, בקמד, ב .3
ִרּמֹוִנים" ר ְמַנֵחם ָהיּו סֹוֲחִטין ּבְ ָיא ּבַ ְ ית ְמַנׁשּ ל ּבֵ    ."ׁשֶ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ר ְמַנֵחם.  ָיא ּבַ ְ ית ְמַנׁשּ ל ּבֵ ׁשֶ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  : ְחָמןַרב נַ לְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

א הּוא?!  ּנָ ן ְמַנֵחם ּתַ ָיא ּבֶ ְ   ְמַנׁשּ
יָמא ן ְמַנֵחם :ְוִכי ּתֵ ָיא ּבֶ ְ ל ְמַנׁשּ ׁשֶ ָסַבר ָלּה ּכְ א ּדְ ּנָ י ַהאי ּתַ    – ֲהָלָכה ּכִ

ן ְמַנֵחם  ָיא ּבֶ ְ ְמַנׁשּ ָסַבר ּכִ ּום ּדְ מֹותֹו? -ּוִמׁשּ    !ֲהָלָכה ּכְ
ָעְל  א ּדְ ן ְמַנֵחם ָהֵוי רּוּבָ ָיא ּבֶ ְ    !ָמא?ְמַנׁשּ

  
   .ִאין

ְתַנן    :ּדִ
ֶרם" ּכֶ ים קֹוִצים ּבַ    :ַהְמַקּיֵ

י ֱאִליֶעֶזר ׁש.  ַרּבִ   אֹוֵמר: ִקּדֵ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ׁש  יִמין ,ֵאינֹו ְמַקּדֵ מֹוהּו ְמַקּיְ ּכָ ָבר ׁשֶ א ּדָ   . "ֶאּלָ
י ֲחִניָנאְוָאַמר    : ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזרּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ַרּבִ
ֲעַר  ן ּבַ ּכֵ יֶהם. ׁשֶ דֹות ִלְגַמלֵּ יִמין קֹוֵצי ׂשָ ָיא ְמַקּיְ   ּבְ

  
   !ִמיֵדי ִאיְרָיא?

ָיא    ַאְתָרא,  -ֲעַרּבְ
ל ָאָדם!  -ָהָכא  ְעּתֹו ֵאֶצל ּכָ ְטָלה ּדַ   ּבָ

  
א א. ְד ּכִ  :ַהְיינּו ַטְעָמא ,ֶאלָּ   ַרב ִחְסּדָ

אָאַמר ּדְ    : ַרב ִחְסּדָ
ִמְקֶוה  ָחָטן ּוְנָתָנן ּבְ ּסְ ָרִדין ׁשֶ יּנּוי ַמְרֶאה.  -ּתְ ׁשִ ְקֶוה ּבְ   ּפֹוְסִלין ֶאת ַהּמִ

ֵני ְסִחיָטה ִניְנהוּ ְוָה     !א ָלאו ּבְ
א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר ֶקה,  ?ֶאלָּ ִביְנהּו, ֲהָוה ְלהּו ַמׁשְ ַאְחׁשַ יָון ּדְ   ּכֵ

ֶקה -ָהָכא ַנִמי  ִביְנהּו, ֲהָוה ְלהּו ַמׁשְ ַאְחׁשַ יָון ּדְ   .ּכֵ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ה,   ִחילָּ ּנּו ִמְקֶוה ְלַכּתְ ין ִמּמֶ ֵאין עֹוׂשִ ָבר ׁשֶ ָהֵוי ּדָ ּום ּדְ  ִמׁשּ

ה וְ  ִחילָּ ּנּו ִמְקֶוה ְלַכּתְ ין ִמּמֶ ֵאין עֹוׂשִ ָבר ׁשֶ יּנּוי ַמְרֶאה - ָכל ּדָ ׁשִ ְקֶוה ּבְ   .ּפֹוֵסל ֶאת ַהּמִ
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
   ,ַיִין   :ָנַפל ְלתֹוכוֹ "

   ,אֹו חֹוֶמץ
ה ַמְרָאיו ְוׁשִ  ,מֹוַחלוּ  סּול –ּנָ   . ג) (מקוואות ז, "ּפָ

  
א  ּנָ ֶקה הּוא?  -מֹוַחל ּדְ ַמאן ּתַ   ַמׁשְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י ַיֲעקֹב ִהיא.    ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ַיֲעקֹב"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶקה.  -מֹוַחל  ַמׁשְ   ֲהֵרי הּוא ּכְ
ַעם ָאְמרוּ  ה  :ּוַמה טַּ ִחּלָ תְּ    ?רָטהוֹ  -מֹוַחל ַהּיֹוֵצא ּבַ

ִקּיּומוֹ  ֵאינֹו רֹוֶצה ּבְ    .ְלִפי ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  רש"י
. בתמיה וכי משיא תא הוא

איהו פליג למימר דבשבת אסור 
דתימא הלכתא כוותיה והא לא 
הוזכר אלא לדברי התא לראיה 

   דהאי תא הוא סבר כוותיה:
. הא דאמר הלכה כשל בית וכ''ת

משיא ה''ק הלכה כהאי תא 
דאסר ברימוים הואיל וקאי 

ה דסוחטין רימוים משיא כוותי
   בחול אלמא בי סחיטה יהו:

. דמשום איהו הוי רובא דעלמא
לחודיה שווי דרך רמוים 

. קרדו''ש קוצים לסחיטה:
{פירות של קרדה [ראה לעיל 

   יא:]}:
. את התבואה משום מקדש

   כלאים דזריעה הוא:
. אלמא ואמר רבי חיא כו'

משום חד מקום דאחשביהו 
   חשוב: משוין להו דבר

. הוא וחשיבות דרבים הוי אתרא
   חשיבותא:

. חד גברא לחודיה הוא הכא
   ימא בטלה דעתו:

. דרב חמן אלא הייו טעמא
   דאמר הלכה אין סוחטין:

. אע''ג דלעלמא לא כרב חסדא
חשיב כיון דאחשיב איהו הוי 
לדידיה משקה והכי מפרש רב 
חמן לברייתא דלעיל סוחטין 

תק הפרי בפגעין ובפרישין למ
ולא לצורך המשקה אבל לא 
ברימוים ואפילו למתקן דשל 
בית משיא היו סוחטין בחול 
לצורך משקה הלכך בשבת אסור 
אפי' למתק הואיל ואיכא חד 
דעביד לשם משקה ולא משום 
דמשיא רובא דעלמא אלא 
חיישין אי שרית ליה למתק אתי 
למעבד לשום משקה וכיון דאיהו 

מיחייב מחשב ליה הוי משקה ו
אבל בפגעין ליכא למיחש דאין 

   אדם עושה אותו למשקה:
. לא בשלשת לוגין בשיוי מראה

דלא הוזכרו שלש לוגין אלא 
במים שאובין אבל שאר משקין 
לא פסלי אא''כ שתה מראה 

   המקוה על ידיהן:
. טעמא דתרדין לאו רב פפא אמר

משום חשיבותא דאחשביהו 
הוא ולעולם לאו משקה יהו 

א דמפסיל משום דכל דבר וה
שאין עושין ממו מקוה שאיו 
מים או שלג או ברד פוסל את 

   המקוה בשיוי מראה:
. של מקוה יין או פל לתוכו

חומץ או מוחל והוא כמין מים 
וזב מן הזיתים וג' מיים יש בו 
כשטוען מתחילה במעטן 
להתחמם ולהתבשל מאיליהן 
מוחל זב מהן והוא צלול כמים 

עמדו ימים ודחקו זה ולאחר ש
את זה חוזר מוחל לזוב מהן 
והוא קרוב להיות כשמן ולאחר 
שעצרן להוציא שמן בבית הבד 
ומשתהה התפוח של גפת 
בעקלים שהוא אגוד בהן בבית 

   הבד חוזר מוחל וזב מהן:
. מאן תא דמוחל משקה הוא

קס''ד דאין מקוה פסל אלא על 
   ידי משקה ואפילו בשיוי מראה:

. בתחילת טעיתן של בתחילה
   זיתים:
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ֶקה.  -מֹוַחל  ַמׁשְ   ֵאינֹו ּכְ
ַעם ָאְמרוּ  ד  :ּוַמה טַּ ית ַהּבַ    ?ָטֵמא -מֹוַחל ַהּיֹוֵצא ֵמִעיּקּול ּבֵ

ֶמן לֹא ִציְחצּוֵחי ׁשֶ ר לֹו ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ   . "ְלִפי ׁשֶ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ ִאיּכָ     :א ּבֵ
א.  ַתר ִאיַצְצּתָ ָאֵתי ּבָ   ּדְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ין ֵהיֶמּנּו ִמְקֶוה,  ֵאין עֹוׂשִ ָבר ׁשֶ ָהֵוי ּדָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
יּנּוי ַמְרֶאה.   ׁשִ ְקֶוה ּבְ   ּופֹוֵסל ֶאת ַהּמִ

   
  

  רש"י
. לאחר שסחט מעקול בית הבד

   שמו או לפי סחיטתו:
. במאי פליגי הואיל מאי ביייהו

ותרוייהו מודו דמוחל היוצא 
בתחילה טהור והיוצא מעקל 
בית הבד טמא באיזה מוחל 
חלקו דלמר הוי משקה וטמא 

  ולמר לא הוי משקה וטהור:
. לאחר דאתי בתר איצצתא

התחילו להתחמם ודחקו זה ש
   את זה ושתהה הכומר ימים:

. קמייתא דקתי מוחל רבא אמר
פוסל מקוה דברי הכל הוא 

  ומשום דהוי כו':
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        קמה, אקמה, אקמה, אקמה, א    ––––קמד, ב קמד, ב קמד, ב קמד, ב  .4
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ּכֹול ׁשֶ  ֵדָרה, סֹוֵחט ָאָדם ֶאׁשְ   ל ֲעָנִבים ְלתֹוְך ַהּקְ
ָעָרה.    ֲאָבל לֹא ְלתֹוְך ַהּקְ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ינּו ִנְלַמד ְבֵרי ַרּבֵ ֵדָרה,  -חֹוֵלב ָאָדם ֵעז     :ִמּדִ   ְלתֹוְך ַהּקְ
ָעָרה.  - ֲאָבל לֹא   ְלתֹוְך ַהּקְ

א ָלאֹוֶכל  :ַאְלָמא ָקָסַבר ֶקה ַהּבָ   אֹוֶכל הּוא.  -ַמׁשְ
  

ר ָחָמאְמִתיב     :ָרִמי ּבַ
חֹוֵלב ֶאת ָהֵעז ֶהָחָלב ָטֵמא"   .ג) (טהרות ג, "ָזב ׁשֶ

א ְלאֹוָכִלין " :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֶקה ַהּבָ ר?  - "אֹוֶכל הּוא -ַמׁשְ ׁשֵ ַמאי ִאיְתּכָ   ּבְ
  
י יֹוָחָנןָאַמר ְד כִּ     :ַרּבִ

ד,  י ַהּדַ ה ַהְמלּוְכֶלֶכת ַעל ּפִ יּפָ ּטִ   ּבַ
יּפָ  - ָהָכא ַנִמי ּטִ ד. ּבַ י ַהּדַ   ה ַהְמלּוְכֶלֶכת ַעל ּפִ

  
  : ָרִביָנאְמִתיב 

ַחט ֵזיִתים ַוֲעָנִבים"   קמה,א סָּ ֶנת ^ ְטֵמא ֵמת ׁשֶ ֵביָצה ְמכּוּוֶ   . ג) (טהרות ג, "ָטהֹור –ּכְ
ֵביָצה     !ָטֵמא –ָהא יֹוֵתר ִמּכְ

א ְל  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֶקה ַהּבָ ַמאי ִאיְת  -  אֹוֶכל הּוא" -אֹוֵכל "ַמׁשְ רּבְ ׁשֵ    ?כָּ
  

   :ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה  ,הּוא מֹוִתיב ָלּה 
ָעָרה.  סֹוֵחט ְלתֹוְך ַהּקְ   ּבְ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ
ֲעָנִבים " ֲחִליק ּבַ ר.  -ַהּמַ   לֹא הּוְכׁשַ

י ְיהּוָדה ר ַרּבִ   . ח) (מעשרות א, "אֹוֵמר: הּוְכׁשַ
ְלִגי ,ַמאי ָלאו ָהא ָקִמיּפַ     :ּבְ

א לְ  :ָסַבר ָמר ֶקה ַהּבָ   אֹוֶכל הּוא,  -אֹוֵכל ַמׁשְ
  .ָלאו אֹוֶכל הּוא :ּוָמר ָסַבר

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

י ָעְלָמא כּולֵּ א לְ " :ּדְ ֶקה ַהּבָ   , "ָלאו אֹוֶכל הּוא -אֹוֵכל ַמׁשְ
ְלֵגי -ְוָהָכא  א ְלִאיּבּוד ָקִמיּפְ ֶקה ַהּבָ ַמׁשְ    :ּבְ

ֶקה הּוא,  :ָמר ָסַבר   ַמׁשְ
ֶקה הּוא.  :ר ָסַברּוָמ    ָלאו ַמׁשְ

ֵאי ָהֵני ַתּנָ א ּדְ    :ּוִבְפלּוְגּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָיַדִים ְמסֹוֲאבֹות " ֵזיִתים ּבְ ַע ּבְ ר.  -ַהְמַפּצֵ   הּוְכׁשַ
ַלח  ּמֶ ר -ְלסֹוְפָתן ּבַ   .לֹא הּוְכׁשַ

יעּו ֵזיָתיו ִלְמסֹוק ִאם ָלאו  ר.  -ֵליַדע ִאם ִהּגִ   לֹא הּוְכׁשַ

י ְיהּוָד  ר הַרּבִ   . "אֹוֵמר: הּוְכׁשַ
ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ַמאי ָלאו ּבְ

ָמר ָסַבר ֶקה ָהעֹוֵמד ְלִאיּבּוד :ּדְ ֶקה הּוא - ַמׁשְ    ,ַמׁשְ
ֶקה הּוא.  :ּוָמר ָסַבר   ָלאו ַמׁשְ

  
ֵריּה ָאַמר  ַע  ַרבּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ

ֵאי ּנָ ִליגִ  - ָהֵני ּתַ ֶקה ָהעֹוֵמד ְלִאיּבּוד ּפְ ַמׁשְ   י,ּבְ
ֵאי ּנָ ְלֵגי - ְוָהָנְך ּתַ ֶקה ָהעֹוֵמד ְלַצְחְצחֹו ָקִמיּפְ ַמׁשְ    .ּבְ

  רש"י
. של תבשיל לתקו דמוכחא לתוך הקדרה

מילתא דלאו למשקה בעי ליה אלא לאוכל 
ואין זה דרך פריקתו והוי כמפריד אוכל 

   מאוכל:
ין דלמשקה . דזמאבל לא לתוך הקערה

קאי ואף על גב דבקערה לא . שתי אייש 
   לא מוכחא מילתא ואיכא איסור:

. מדקאמר סוחט לתוך הקדרה אלמא
   קסבר כו':

. שהזב מטמא כל דבר במשא החלב טמא
והרי היסט הקילוח ולא קמפליג בין לתוך 

   הקדרה בין לתוך הכוס:
. הא אין אוכל מקבל ואי אמרת אוכל הוא

   שר והאי במאי איתכשר:טומאה שלא בהכ
. במסכת כריתות גבי כדאמר רבי יוחן

   האשה שטף חלב מדדיה:
. טיפה בטיפה המלוכלכת על פי הדד

ראשוה מלכלכת בה פי הדד בדעת ווחה 
ליחלב וההיא הוי משקה כסתם חלב דלא 

   לאוכל בעי ליה:
כביצה  טמא מת שסחט זיתים ועבים

ות . משה היא במסכת טהרמכוות טהור
ומפרש בה בהדיא ובלבד שלא יגע במשקה 
שאיו וגע אלא באוכל וכיון דכביצה 
מכוות הוא לכי סחיט טיפה קמייתא חסר 
ליה מכביצה ואין האוכל אע''פ שהוא 
טמא מטמא המשקה שאין אוכל מטמא 
אחרים בפחות מכביצה אבל אם היה וגע 
במשקה איטמי ליה משקה מטיפה 

ה בכל ראשוה שהמשקה מקבל טומא
שהוא וה'' תי בה בהדיא יותר מכביצה 
טמא שכיון שיצאה טיפה ראשוה טמאה 
בכביצה וטמא מת דווקא קט שאיו 
מטמא בהיסט וה''ה לטמא שרץ וכל טמאי 
מגע וטמא מת לרבותא קט דהוי אב 
הטומאה משום דקתי סיפא אבל זב 
שסוחט זיתים ועבים אפי' גרגיר יחידי 

יפה ראשוה טמא טמא שכיון שיצאה ט
   המשקה במשא הזב:

. דקס''ד אפי' סוחט לתוך ואי אמרת כו'
   הקדירה:

. משקה הבא לאוכל אוכל הוא או כתאי
   משקה הוא:

. חתום המחליק פי המחליק בעבים
ככרותיו בעבים שסוחט המשקה על 

   הככר:
   . האוכל העבים הוכשרו:הוכשר

   . לצורך אוכל כגון שסחטן לשם הפת:הבא
ה''ג דכ''ע משקה הבא לאוכל לאו אוכל 

. אלא משקה הוא והייו טעמא דמ''ד הוא
לא הוכשר שמתחילה סחט אדעתא דאזיל 

   לאיבוד שהאור שואבו ושורפו:
. בלציי''ר {לחבוט, לטפח} המפצע בזיתים
   כדי שיהיו רכין:

. דיחא ליה במשחא דטייף עלייהו הוכשר
   שמתוך כך הם מרבים טעם:

. שמתוך שהן קשין אין במלחלסופתן 
המלח דבק בהן ומפצעם לרככן מבחוץ 

   מעט:
. דלא מכוין למשקה דידהו לא הוכשר

   דליעקר:
. צריך הוא לידע אם הגיעו זיתיו למסוק

לראות אם שומו וח לצאת מיהו המשקה 
   אזיל לאיבוד:

. דמפצע ודאי במשקה העומד הי תאי
ליק לאיבוד פליגי כדאמרי' אבל תאי דמח

לאו בעומד לאיבוד פליגי דלאו לאיבוד 
אזל שהרי לצחצח האוכל תו והרי 
מצחצחו אלא במשקה העומד לצחצחו 
לאוכל קא מיפלגי דא'' משקה הבא 
לאוכל משקה הוא ה''מ היכא דקא שריף 
ליה א'' שטר ביה ריפתא דתורת משקה 

   עביד אבל לצחצחו פליגי:
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        קמה, אקמה, אקמה, אקמה, א .5
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר [   : ׁשְ

ֵדָרה,  ל ֲעָנִבים ְלתֹוְך ַהּקְ ּכֹול ׁשֶ   סֹוֵחט ָאָדם ֶאׁשְ
ָעָרה   ].ֲאָבל לֹא ְלתֹוְך ַהּקְ

  
י ֵזיָראָאַמר  ר ַא ָאַמר  ַרּבִ יא ּבַ יַרב ִחּיָ   : ַרבָאַמר  ׁשִ

ֵדָרה ל ֲעָנִבים ְלתֹוְך ַהּקְ ּכֹול ׁשֶ    ,סֹוֵחט ָאָדם ֶאׁשְ
ָעָרה.    ֲאָבל לֹא ְלתֹוְך ַהּקְ

ָעָרה.  -ִצירֹו ְל ְוָדג    ֲאִפיּלּו ְלתֹוְך ַהּקְ
  

יִמיְיֵתיב  ַמֲעָתא. ַרב ּדִ   ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה  יִמילְ  ַאּבַ   : ַרב ּדִ
ֵמיּה   - ַאּתּון  ְ    ,ַרב ַמְתִניתּוןּדְ ִמׁשּ

ָיא ְלכּו,    ְוָלא ַקׁשְ
ֵמיּה  -ֲאַנן  ְ ָיא ָלן: ּדִ ִמׁשּ מּוֵאל ַמְתִניַנן ָלּה, ְוַקׁשְ   ׁשְ

מּוֵאל ג ְלִצירֹו  :ִמי ָאַמר ׁשְ ָעָרה? -ּדָ    !ֲאִפיּלּו ְלתֹוְך ַהּקְ
ַמר    :ְוָהִאיּתְ

ָחָטן ּסְ ים ׁשֶ ָבׁשִ    :ּכְ
  : ַרבָאַמר 

ר –ְלגּוָפן     .מּותָּ
טּור, ֲאָבל ָאסּור -ְלֵמיֵמיֶהן     .ּפָ
ָלקֹות ין ְלֵמיֵמיֶהן  ,ּוׁשְ ין ְלגּוָפן ּבֵ ר –ּבֵ    .מּוּתָ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ים ָבׁשִ    ,ֶאָחד ּכְ

ָלקֹות ר,  - ְלגּוָפן   :ְוֶאָחד ׁשְ   מּוּתָ
טּור, ֲאָבל ָאסּור -ְלֵמיֵמיֶהן    !ּפָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
  , (איוב יט, כז) 614י ָראּו ְולֹא ָזר"ֵעינַ "ָהֱאלִֹהים! 

י ִיְרְמָיהּדְ ִמּפּוֵמיּה  ִמיַע ִלי,  ַרּבִ   ׁשְ
י ִיְרְמָיהוְ  י ֵזיָראֵמ  ַרּבִ   , ַרּבִ
י ֵזיָראוְ  יֵמ  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   , ַרב ִחּיָ
יוְ  ר ַאׁשִ יא ּבַ   .  ַרבֵמ  ַרב ִחּיָ
   

  
  

                                                             
ֵחִקי 614 לּו ִכְליַֹתי ּבְ י ְוֵעיַני ָראּו ְולֹא ָזר ּכָ ר ֲאִני ֶאֱחֶזה ּלִ  ֲאׁשֶ

  רש"י
. סחיטת דג להוציא ודג לצירו

צירו לאו משקה הוא אלא 
  אוכלין:

. ירק חי כבוש ביין כבשין
   וחומץ:

. אם לאכול הכבשים לגופו
סוחטן ממשקה הצף עליהן 
והבלע בהן מותר לכתחילה 
דלא מפרק הוא הואיל ולאו 

   למשקה הוא צריך:
. שאין זה מפרק שאין פטור

המשקה הזה יוצא מן הכבשים 
שלא גדל בתוכן אבל אסור אטו 

   בים:זיתים וע
. אפילו למימיהן לאו שלקות

   משקה יהו אלא אוכל:
. והא למימיהן פטור אבל אסור

שלקות דומיא דדג לצירן הוא 
   ולא שרי ליה שמואל לכתחילה:

. הא דבעיא עיי ראו ולא זר
למימר לך דמשמיה דרב 

   איתמר:



ָרה" –מסכת שבת פרק כ"ב ּבְ ׁשְ ּנִ   מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי 0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       "ָחִבית ׁשֶ

         

889

        בבבב- - - - קמה, אקמה, אקמה, אקמה, א .6
  :ּגּוָפא

ָחָטן" ּסְ ים ׁשֶ ָבׁשִ    :ּכְ
ר, ְלֵמיֵמיֶהן  - ְלגּוָפן     :בַר ָאַמר  טּור, ֲאָבל ָאסּור.  - מּוּתָ   ּפָ

ין ְלֵמיֵמיֶהן  ין ְלגּוָפן ּבֵ ָלקֹות, ּבֵ ר. -ּוׁשְ   מּוּתָ
מּוֵאלוּ  ר, ְלֵמיֵמיֶהן  -ְלגּוָפן  :ָאַמר: ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ׁשְ טּור, ֲאָבל ָאסּור -מּוּתָ   . "ּפָ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ָב  ָלקֹותֶאָחד ּכְ ים ְוֶאָחד ׁשְ   :ׁשִ

ר,  - ְלגּוָפן    מּוּתָ
את.  -ְלֵמיֵמיֶהן  יב ַחּטָ   ַחּיָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ׁשַ " ים ּבְ ָבׁשִ ת, סֹוֲחִטין ּכְ ּבָ ַ ת ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ   ּבָ
ת.  ּבָ   ֲאָבל לֹא ְלמֹוָצֵאי ׁשַ

  לֹא ִיְסחֹוט,  -ְוֵזיִתים ַוֲעָנִבים 
את -ְוִאם ָסַחט  יב ַחטָּ   . "ַחּיָ

יָ    !א ְלַרבַקׁשְ
מּוֵאל ָיא ִלׁשְ    !ַקׁשְ

י יֹוָחָנן!  ָיא ְלַרּבִ   ַקׁשְ
  

   ,ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ַרב
מּוֵאל   ,ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ׁשְ

י יֹוָחָנן   .ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ
  
  : "ַרב ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה "

ׁשַ  ים ּבְ ָבׁשִ ת, סֹוֲחִטין ּכְ ּבָ ַ ת ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ   ּבָ
ת. ֲאָבל לֹא ְלמוֹ  ּבָ   ָצֵאי ׁשַ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ   ְלּגּוָפן,    :ּבַ
טּור, ֲאָבל ָאסּור.  -ֲאָבל ְלֵמיֵמיֶהן    ּפָ

ָלקֹות ין ְלֵמיֵמיֶהן  ,ּוׁשְ ין ְלגּוָפן ּבֵ ר.  -ּבֵ   מּוּתָ
את.  -לֹא ִיְסחֹוט, ְוִאם ְסָחָטן  -ְוֵזיִתים ַוֲעָנִבים  יב ַחּטָ   ַחּיָ

  
מּוֵאל ְמָתֵרץ ְלַטְע "    :"ֵמיּה ׁשְ

ׁשַ  ים ּבְ ָבׁשִ תסֹוֲחִטין ּכְ ּבָ ַ ת ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ ָלקֹות. , ּבָ ין ִלׁשְ   הּוא ַהּדִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ טּור, ֲאָבל ָאסּור.  -ֲאָבל ְלֵמיֵמיֶהן  ,ְלגּוָפן   :ּבַ   ּפָ

את.  -לֹא ִיְסחֹוט, ְוִאם ָסַחט  -ְוֵזיִתים ַוֲעָנִבים  יב ַחּטָ   ַחּיָ
  
י יוֹ "    :"ָחָנן ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ַרּבִ

ת ּבָ ַ ים ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ ָבׁשִ    ,סֹוֲחִטין ּכְ
ת,  ּבָ   ֲאָבל לֹא ְלמֹוָצֵאי ׁשַ

ָלקֹות.  ים ְוֶאָחד ׁשְ ָבׁשִ   ֶאָחד ּכְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַחט זֵ  -לֹא ִיְסחֹוט, ְוִאם ָסַחט  - ְלגּוָפן, ֲאָבל ְלֵמיֵמיֶהן  :ּבַ ּסָ ִמי ׁשֶ ה ּכְ את. ַנֲעׂשָ יב ַחּטָ   יִתים ַוֲעָנִבים, ְוַחּיָ

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ַבר ּתֹוָרה    :ּדְ
ְלַבד.  ִריַסת ֵזיִתים ַוֲעָנִבים ּבִ א ַעל ּדְ יב ֶאלָּ   ֵאינֹו ַחּיָ

  
ֵבי  ֵני ּדְ הְוֵכן ּתָ ֶ   : ְמַנׁשּ

ַבר ּתֹוָרה" ִריַסת ֵזיִת    :ּדְ א ַעל ּדְ יב ֶאּלָ ְלַבדֵאינֹו ַחּיָ    ,ים ַוֲעָנִבים ּבִ
י ֵעד'ְוֵאין  ר 'ֵעד ִמּפִ ׁשֵ   ,ּכָ

ְלַבד                       קמה,ב ה ּבִ ָ א ְלֵעדּות ִאׁשּ    ."ֶאּלָ

  רש"י
. ולא מפליג בין סוחטין כבשין

לגופן בין למימיהן ושרי 
קשיא לכולהו דליכא לכתחילה ו

בהו דשרי כבשין למימיהן 
   לכתחילה:
. כלומר אסרה תורה דבר תורה

מלאכה ודריכת זיתים ועבים 
הוא דהויא מלאכה אבל שאר 
דריכות לאו אורחייהו בהכי 

  ולאו מלאכה יהו:
. לומר לאשה מת לעדות אשה

בעליך דאקילו בה רבן משום 
עיגוא וכל דמקדש אדעתא 

פקועי רבן דרבן מקדש וא
  לקדושין מייה:
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        קמה, בקמה, בקמה, בקמה, ב .7
ֵבי [ ֵני ּדְ הְוֵכן ּתָ ֶ   : ְמַנׁשּ
ַבר ּתֹוָרה" ְלַבד   :ּדְ ִריַסת ֵזיִתים ַוֲעָנִבים ּבִ א ַעל ּדְ יב ֶאּלָ    ,ֵאינֹו ַחּיָ

י'ְוֵאין  ר 'ֵעד ֵעד ִמּפִ ׁשֵ   ,ּכָ
ְלַבד ה ּבִ ָ א ְלֵעדּות ִאׁשּ   ]"ֶאּלָ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

י ֵעד' כֹור  'ֵעד ִמּפִ    ?ַמהוּ  -ְלֵעדּות ּבְ
  

  .ָאֵסיר ַרב ַאִמי
  
ֵרי ַרב ַאִסיוְ     .ׁשָ

  
  : ַרב ַאִסילְ  ַרב ַאִמיָאַמר ֵליּה 

ֵבי  ָנא ּדְ ָיאְוָהא ּתָ   : ְמַנׁשְ
י ֵעד'ֵאין " ׁשֵ  'ֵעד ִמּפִ ְלַבד ,רּכָ ה ּבִ ָ א ְלֵעדּות ִאׁשּ   ! "ֶאּלָ
  

ְלַבד.  :ֵאיָמא ָרה ָלּה ּבִ ׁשֵ ה ּכְ ָ ָהִאׁשּ   ְלֵעדּות ׁשֶ
  

י ֵעד  ַרב ֵייָמר ר ֵעד ִמּפִ    .ְבכֹורלִ ַאְכׁשַ
  

  : ָמֵריָמרָקֵרי ֲעֵליּה 
ֵרי ּבּוְכָרא.  ֵייָמר   ׁשָ

  
   :ְוִהְלְכָתא

י ֵעד' ר ִלְבכֹור.   - 'ֵעד ִמּפִ ׁשֵ   ּכָ
   

  

  רש"י
. בכור ביד כהן לעדות בכור

כשתו ישראל לו שלם ואירע 
לו בו מום קי''ל בבכורות (דף 
לה.) חשדו כהים להטיל מום 
בבכור ואין אמן לומר מום זה 
פל בו מאיליו וצריך להביא 
עדים ואמרין התם דאשה 

   כשרה לעדות זו:
אימא לעדות שהאשה כשרה 

   והאי מי כשרה לה:. לה
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        ה, בה, בה, בה, בקמקמקמקמ .8
ַבׁש " ת, ְוָיְצאּו ֵמַעְצָמן [ַחּלֹות ּדְ ּבָ ָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריסְּ   ֲאסּוִרין,  -ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזרוְ  יר ַרּבִ   ]."ַמתִּ
  

י ֲאָתא  ֲעָיא ּכִ ָעאַרב הֹוׁשַ ַהְרּדְ יֵדיּה  ,ִמּנְ    :ֲאָתא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבִ
ת, ְויָ " ּבָ ָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריסְּ    ,ֲאסּוִרין –ְצאּו ֵמַעְצָמן ֵזיִתים ַוֲעָנִבים ׁשֶ
י ֶאְלָעָזרוְ  ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ יִרין - ַרּבִ   . "ַמתִּ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ְמִעיַנן ְבָרא ְיֵתיָרא ֲאָתא ְלַאׁשְ   ?!ּגַ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַמע ָלן,    טּוָבא ָקא ַמׁשְ
ְתִניִתין ִאי ִמּמַ ֵמִעי :ֲהָוה ָאִמיָנא - ּדְ ָרא אּוְכָלא ּוְלַבּסֹוף אּוְכָלא, ָהָתם הּוא ּדְ   ּקָ

ֶקה ,ֲאָבל ָהָכא ָרא אּוְכָלא ּוְלַבּסֹוף ַמׁשְ ֵמִעיּקָ    .ֵאיָמא לֹא - ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

   
  

  רש"י
. ר''ש דמתי' ר''א גברא יתירא

   תן בה:
. בתמיה כלומר אתא לאשמעין

  מה בא ללמדו אם לא זאת:
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        קמה, בקמה, בקמה, בקמה, ב .9
ָנה             ִמׁשְ

ת ּכֹ ּבָ ין ֵמֶעֶרב ׁשַ ַחּמִ א ּבְ ּבָ ת - ל ׁשֶ ּבָ ׁשַ ין ּבְ ַחּמִ    ,ׁשֹוִרין אֹותֹו ּבְ
ּלֹ א ּבְ ְוָכל ׁשֶ ת א ּבָ ּבָ ין ֵמֶעֶרב ׁשַ ׁשַ  -ַחּמִ ין ּבְ ַחּמִ ת, ְמִדיִחין אֹותֹו ּבְ   ּבָ
ן  :חּוץ ִמן ׁשָ ִליַח ַהּיָ ים( ַהּמָ    ,)ְוָדִגים ְמלּוִחין ְקַטּנִ

ִנין    ,ְוקֹוְלַייס ָהִאיְסּפָ
ן ָמר ְמַלאְכתָּ ֲהָדָחָתן זֹו ִהיא ּגְ    .ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

גֹון ַמאי?    ּכְ
  

  : ַרב ָסְפָראָאַמר 
ג א ּכְ ְרְנגֹוְלּתָ אּדְ ֹון ּתַ י ַאּבָ   . ַרּבִ
  

  : ַרב ָסְפָראְוָאַמר 
יּה,    ִזיְמָנא ֲחָדא ִאיְקָלִעית ְלָהָתם, ְואֹוְכָלן ִמיּנֵ

אְוִאי לֹא  י ַאּבָ ָלָתא ָטְרֵפי ַרּבִ ר ּתְ ֵקַיין ַחְמָרא ּבַ ַאׁשְ י - ּדְ    .ִאיְתַנּסִ
  

י יֹוָחָנן ַבְבָלֵאי ַרּבִ ח ּדְ    .ָרֵייק ִמּכּוּתָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
א  ְרְנגֹוְלּתָ אּדְ ְוִלירֹוק ֲאַנן ִמּתַ י ַאּבָ    .ַרּבִ

אְועֹוד, ָאַמר  זָּ   : ַרב ּגַ
ַבְבָלֵאי, ׁשְ  ִריֵח ִזיְמָנא ֲחָדא ִאיְקָלִעית ְלָהָתם, ְוַעְבִדית ּכּוָתח ּדְ ל ּבְ יּה ּכָ   י ַמַעְרָבא. ִאילּו ִמיּנֵ

  

  רש"י
  מתי' 

. כלומר כל שבא בחמין
   שתבשל:

. כדי שיהא שורין אותו בחמין
   מוח:

. כגון בשר וכל שלא בא בחמין
יבש שאוכלין אותו חי ע''י 

   הדחק:
. ולא אמרי' זהו ותומדיחין א

   בישוליה אבל לא שורין:
. דג מליח של חוץ מן המליח ישן

   שה שעברה:
. שם דג וקולייס האיספין

שאוכלין אותו מחמת מלחו ע''י 
הדחה בחמין והך אפילו הדחה 
מי לא שזהו גמר מלאכתן והוי 

  בשול:
  

  גמ' 
. הוי בא בחמין כגון מאי

   שחוזרין ושורין אותו בחמין:
מבשלה גולתיה דר' אבאתר .

ושורה אותה ימים רבים בחמין 
למחות מאליה ואוכלה 

   לרפואה:
   . בן ג' שים:בר תלתא טרפי

. הייתי אס להקיא אתוסי
   מחמת מיאוס:

. רוקק מכותחא דבבלאי רייק
   כשזוכרו שהיה מאוס בעייו:

. קשה היה אמר רב יוסף כו'
בעייו שמאסין בי בבל על בי 

אל אמר או מי יש לו ארץ ישר
לרוק מתרגולתיה דר' אבא 

   שהם אוכלים:
. איו מאוס כל כך ועוד כותח

   בעיי שאר בי מערבא:
. ושאילו דהא אמר רב גזא כו'

   מייה אותו כותח:
  . חולים:בריחי
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        קמה, ב קמה, ב קמה, ב קמה, ב  .10
ּלֹ" ַחּמִ ּכֹל ׁשֶ א ּבְ ת [ יןא ּבָ ּבָ ת,  -ֵמֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַ ׁשּ ין ּבַ ַחּמִ   ְמִדיִחין אֹותֹו ּבְ

ן  ׁשָ ִליַח ַהּיָ ים(חּוץ ִמן ַהמָּ ִנין )ְוָדִגים ְמלּוִחין ְקַטּנִ ן, ְוקֹוְלַייס ָהִאיְסּפָ ָמר ְמַלאְכתָּ ֲהָדָחָתן זֹו ִהיא ּגְ   ]."ׁשֶ
  

  ַמאי?  -ֵהִדיַח 
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
יב ַח  -ֵהִדיַח  את. ַחּיָ   ּטָ

  
ֵריּה ָאַמר    : ָרִביָנאּדְ ָמר ּבְ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ
ִליַח ָי " ִניןחּוץ ִמּמָ ן ְוקֹוְלַייס ָהִאיְסּפָ ן ,ׁשָ ָמר ְמַלאְכתָּ ֲהָדָחָתן זֹו ִהיא ּגְ   . "ׁשֶ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  
  

  רש"י
   . קולייס מאי:הדיח

  . דהוי בישול:חייב חטאת
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        קמו, אקמו, אקמו, אקמו, א    ––––קמה, ב קמה, ב קמה, ב קמה, ב  .11
אְיֵתיב  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י ַאִסיוְ  ַרּבִ יּה  ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ י יֹוָחָנןִויֵתיב  ,ַרּבִ    .ְוָקא ְמַנְמֵנם ַרּבִ

אָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י ַאִסילְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ֵמִנים?  ָבֶבל ׁשְ ּבְ ֵני ָמה עֹופֹות ׁשֶ   ִמּפְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַלְך ְלִמ  ֵמִנים ֵמֶהן. ּכְ ה ְוַאְרֲאָך ׁשְ ר ַעּזָ   ְדּבָ
  

ֵני ַמה  ֵמִחים? ִמּפְ ָבֶבל ׂשְ ּבְ   מֹוֲעִדים ׁשֶ
  

ים.  ֵהן ֲעִנּיִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ִנין?  ָבֶבל ְמצּוּיָ ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵני ַמה ּתַ   ִמּפְ
  

ֵני ּתֹוָרה ֵאיָנן ּבְ   .ְלִפי ׁשֶ
  

ֵני ָמה ּגֹוִים ְמזֹוָהִמים?    ִמּפְ
  

ים ָקִצים ּוְרָמׂשִ אֹוְכִלין ׁשְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

הוּ  י יֹוָחָנן ִאיְתַער ּבְ ֵקי!  :ָאַמר ְלהוּ  ,ַרּבִ ְרּדְ   ּדַ
י ָלֶכם ְך ָאַמְרּתִ    – (משלי ז, ד) 615""ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי ָאתְּ  :לֹא ּכָ

ִהיא ֲאסּוָרה ְלָך  ֲאחֹוְתָך ׁשֶ ָבר ּכַ רּור ְלָך ַהּדָ   אֹוְמֵרהּו,  -ִאם ּבָ
  !אְמֵרהוּ לֹא ּתֹ  - ְוִאם ָלאו 

  
  ן ָמר ֵאיֶזה ֵמֶהן? ָאְמרּו ֵליּה: ְוֵליָמא לָ 

  
ֵמִנים ָבֶבל ׁשְ ּבְ ֵני ָמה עֹופֹות ׁשֶ    ?ִמּפְ

ּלֹ  ֵני ׁשֶ לּו, ִמּפְ   א ּגָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָמָריוׁשֶ עּוָריו ְוׁשֵֹקט הּוא ֶאל ׁשְ ֲאָנן מֹוָאב ִמּנְ   . (ירמיהו מח, יא) 616"ּוַבּגֹוָלה לֹא ָהַלךְ  "ׁשַ

  
לּו? ּדְ ְמָנַלן  - ְוָהָכא   ּגָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

   :אֹוֵמר י ְיהּוָדהַרּבִ "

יהּוָדה,  ָנה לֹא ָעַבר ִאיׁש ּבִ ִים ׁשָ תַּ ים ּוׁשְ ִ   ֲחִמׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ א ְבִכי ָוֶנִהיׁשֶ ָ ֵהָמה ָנְדדּו ָהָלכּו"...  "ַעל ֶהָהִרים ֶאׂשּ ַמִים ְוַעד ּבְ ָ    ."(ירמיה ט, ט) 617ֵמעֹוף ַהׁשּ

ֵהָמ"ה" ין ָה  -  "ּבְ ין ְוַתְרּתֵ ְטְרָיא ַחְמׁשִ ִגיּמַ   .ווּ ּבְ
  

י ַיֲעקָֹאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  בַרּבִ   : ַרּבִ
ִנין ן ָחְזרּו, חּוץ ִמּקֹוְלַייס ָהִאיְסּפָ    .ּכּולָּ

  
  : ַרבָאַמר ּדְ 

א ְלֵעין ֵעיָטם.  -ָבֶבל ּדְ ָהֵני ִמְדֵרי  ִרי ַמּיָ   ְמַהּדְ
ְדֵריּה  - ְוַהאי  ֵריר ׁשִ ָלא ׁשָ יָון ּדְ   ָלא ָמֵצי ָסֵליק.  ,ּכֵ

  
  

ֵני ַמ  ֵמִחים? ִמּפְ ָבֶבל ׂשְ ּבְ   ה מֹוֲעִדים ׁשֶ

                                                             
יָנה ִתְקָרא 615  ֱאמֹר ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי ָאתְּ ּומָֹדע ַלּבִ
ִלי ּובַ  616 ִלי ֶאל ּכֶ ָמָריו ְולֹא הּוַרק ִמּכְ עּוָריו ְוׁשֵֹקט הּוא ֶאל ׁשְ ֲאַנן מֹוָאב ִמּנְ ן ָעַמד ַטְעמֹו ּבֹו ְוֵריחֹו לֹא ָנָמרׁשַ  ּגֹוָלה לֹא ָהָלְך ַעל ּכֵ
ְמעּו קֹול ִמְקנֶ  617 ִלי ִאיׁש עֵֹבר ְולֹא ׁשָ תּו ִמּבְ י ִנּצְ ר ִקיָנה ּכִ א ְבִכי ָוֶנִהי ְוַעל ְנאֹות ִמְדּבָ ָ ֵהָמה ָנְדדּו ָהָלכוּ ַעל ֶהָהִרים ֶאׂשּ ַמִים ְוַעד ּבְ ָ  ה ֵמעֹוף ַהׁשּ

  רש"י
. מפי מה עופות שבבבל שמים

   :משל א''י
. לכה לך אלא שקיצר כלך

   הלשון:
   . והיא מא''י:למדבר עזה

. מועדים שבבבל שמחים
רגילים לשמוח במועדים יותר 

   מא''י:
. וכל השה מפי שהם עיים

אין להם שמחה במאכל ומשתה 
ואין להם מרגוע ממלאכה 

   לפיכך במועדים כל שמחתם:
. מצייין עצמן מצוייין

   בלבושים אים:
   מקושטין:. מצוייין

. כל כך לכבדם שאין בי תורה
כבי ארץ ישראל מחמת תורתם 
מכבדים אותם מחמת לבושיהן 

   שראין חשובים:
. בחורים שלא הגיעו דרדקי

   לסברא:
. העופות כמו מפי שלא גלו

   אותן של א''י כדאמרין לקמן:
. סיפיה שאן מואב מעוריו וגו'

דקרא על כן עמד טעמו בו 
מפיגין טעמן אלמא הגולין 

   ושמן:
. משגלו בימי צדקיה ''ב שה

בחרבות ירושלים עד שפקדו 
בימי כורש ואז עלו מהם לייסד 
את הבית י''ח שים קודם גמר 
הבין שהיא לסוף ע' שה בשת 
שתים לדריוש כדאמרי' במגילה 

   (דף יא:):
. הבהמות ועופות ואף וכולן חזרו

הדגים חוץ מן קולייס האספין 
חזרו דהא עד בהמה כתיב  וכולן

ומכלל דמכאן ואילך הדור חוץ 
   מקולייס כדמפרש:

הי מדרי דבבל מהדרי מיא 
. מדרוות שבבבל לעין עיטם

מחזירין מים השפכים בהן 
לעין עיטם שהוא מקום גבוה 
שבא''י שאותו מעיין מביא מים 
לבית טבילת כה''ג ביה''כ 
דמתוקן בחומת עזרה על גבי 

ין בסדר שער המים כדאמר
יומא (דף לא.) עין עיטם גבוה 
מקרקע העזרה כ''ג אמות 
והיאך מחזירין שיש בפרת 
סילוות וסולמות למטה מן 
הקרקע (הים) ודרך אותן 
סולמות חוזרין המים לא''י 
וחוזרין וובעין במעייות 
והדגים חזרו דרך אותן סולמות 
שוחים להעלותן יותר מדרך 

   פרת עצמו:
   אספין:. קולייס הוהאי

. אין כיון דלא שריר שדריה
   קשה שדרה שלו:
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ּלֹ  ֵני ׁשֶ אֹוָתּה ְקָלָלה, ִמּפְ   א ָהיּו ּבְ
ְכִתיב ּה ְוָכל מֹוֲעָדּה" :ּדִ תָּ ּבַ ּה ְוׁשַ ה ָחְדׁשָ ּה ַחּגָ ל ְמׂשֹוׂשָ י כָּ תִּ ּבַ   . (הושע ב, יג) "ְוִהׁשְ

י ָהיּו ָעַלי לָ ּוְכִתיב:  ְנָאה ַנְפׁשִ יֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ    .(ישעיה א, יד) 618"טַֹרח"ָחְדׁשֵ
  

  ? "ָהיּו ָעַלי ָלטַֹרח"ַמאי 
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ

ה ָאִביא ֲעֵליֶהן!  ֵזיָרה ָקׁשָ ַמְטִריִחין אֹוִתי ֵליַדע ֵאיזֹו ּגְ א ׁשֶ חֹוְטִאין ְלָפַני, ֶאלָּ ָרֵאל ׁשֶ ין ְלִיׂשְ ּיָ   לֹא ּדַ
  

י יִ ָאַמר    : ְצָחקַרּבִ
ּלֹ ל ֶרֶגל ָוֶרֶגל ׁשֶ ת ְלִציּפֹוִרי. ֵאין ְלָך ּכָ ֲאָתה ּבֹוֶלׁשֶ   א ּבָ

  
י ֲחִניָנאְוָאַמר    : ַרּבִ

ּלֹ ל ֶרֶגל ָוֶרֶגל ׁשֶ א ִלְטֶבְרָיהֵאין ְלָך ּכָ    .ְוָקְמטֹון ּוַבַעל ְזמֹוָרה ,ֶאְגמֹון :א ּבָ
  
  

ָבֶבל ְמצּויָּ  ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵני ַמה ּתַ    ?ִניןִמּפְ
ֵני ְמקֹוָמן ֵאיָנן ּבְ    .ְלִפי ׁשֶ

  
י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ    :ּדְ

ָמָתא  אי –ּבְ ּמַ ָלא ָמָתא  ,ׁשְ    .תֹוְתַבאי –ּבְ
  

ֵרׁש ַיֲעקֹ  ִאים ַיׁשְ ָרֵאל""ַהּבָ   . (ישעיה כז, ו) 619ב ָיִציץ ּוָפַרח ִיׂשְ
ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ

עוֹ " ָבֶבל, ׁשֶ ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ין ִציִצין ּוְפָרִחים ַלּתֹוָרהֵאּלּו תַּ   . "ׂשִ
  
  

ֵני ָמה ּגֹוִים ְמזֹוָהִמין    ?ִמּפְ
ּלֹ   א ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני. ׁשֶ

ָעה   קמו,א ׁשָ ּבְ ה ^ׁשֶ א ָנָחׁש ַעל ַחּוָ ּבָ ּה זּוֲהָמא -ׁשֶ יל ּבָ   ,ִהּטִ
ָרֵאל ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני  ,ִיׂשְ ְסָקה זּוֲהָמָתן,  -ׁשֶ   ּפָ

ּלֹ ,ּגֹוִים ְסָקה זּוֲהָמָתן.  -א ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני ׁשֶ   לֹא ּפָ
  

ֵריּה  ַרבָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ  ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ִרים    ַמאי?  -ּגֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִאיְנהּו לֹא ָהוּו  ב ּדְ ַלְייהּו ָהווּ  -ַאף ַעל ּגַ   ,ַמּזָ
ְכִתיב:  נּו עֵֹמד ַהיּ ּדִ נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה""ֶאת ֲאׁשֶ    .יד)-(דברים כט, יג 620ֹום ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהינּו ְוֵאת ֲאׁשֶ

  
ֲהָנאּדְ ּוְפִליָגא  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ    .ַרּבִ

ֲהָנא ָאַמרּדְ  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
לֹ ְסָקה זּוֲהָמא ֵמֲאבֹוֵתינּו: ַעד ׁשְ ה ּדֹורֹות לֹא ּפָ   ׁשָ

ָמֵעאל,    ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיׁשְ
ו,    ִיְצָחק הֹוִליד ֶאת ֵעׂשָ

ּלֹ ַיֲעקֹ  ָבִטים ׁשֶ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ֶהן ׁשּום ּדֹוִפי.  ב הֹוִליד ׁשְ   א ָהָיה ּבָ

                                                             

יכֶ  618 י ָהיּו ָעַלי ָלטַֹרח ִנְלֵאיִתי ְנׂשֹאָחְדׁשֵ ְנָאה ַנְפׁשִ   ם ּומֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ
נּוָבה 619 ָרֵאל ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל תְּ ֵרׁש ַיֲעקֹב ָיִציץ ּוָפַרח ִיׂשְ ִאים ַיׁשְ   ַהּבָ
ִרית ַהּזֹאת ְוֶאת ָהָאָלה ַהּזֹאתיג  620 ֶכם ָאנִֹכי ּכֵֹרת ֶאת ַהּבְ ֶכם ְלַבּדְ ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה כִּ  ידידידיד. ְולֹא ִאתְּ נּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְוֵאת ֲאׁשֶ נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ

נּו ַהּיֹום  ִעּמָ

  רש"י
. לבוז ולהטיל עליהם לטבריה

עול ולא שמתכווין לבטלן 
משמחת הרגל אבל הקללה 

   גרמה לכך:
קומטו''ן: רוזן [כאן קומטין {

רש''י מציין בפירוש, שהמלה 
התלמודית היא בעצמה ''לשון 
לעז''. ואמם הגרסה הכוה 

'קומטין'' היא בארמית '
ובצרפתית ''קומטון'', אלא 
שבדפוסים התבלבלו בייהן: 
בדפוס וילא קוראים בוסח 
התלמוד ''קמטון'' ובדיבור 
המתחיל ברש''י ''קומטין'', 
והלעז עצמו הושמט]} . לשון 

   הוא שלטון: לעז
  . חיל המלך: בולשת

   ציפורי וטבריא מא''י:
. שמא''י גלו שאין במקומם
קום כרי מציין לשם והגולה למ

   עצמו במלבושים שיהא חשוב:
. בעירי איי צריך במתא שמאי

להתכבד אלא בשמי שאי יכר 
   בו:

   . במקום שאיה עירי:בלא מתא
. כבודי תלוי בשמלתי תותבאי

שמלתו מתרגמין תותביה 
   (שמות כב):

   . צמחין:ציצין
. אותן של יעקב שיבאו הבאים

לבבל ישרשו ויעשו ציצין 
ם לתורה וסייעתא אתיא ופרחי

לר' יוחן דטעמא דמצוייין לאו 
לפי שאין בי תורה כדרבי אסי 

  אלא לפי שאין במקומן: 
. כשתן לה כשבא חש על חוה

עצה לאכול מן העץ בא עליה 
דכתיב (בראשית ג) החש 

   השיאי לשון שואין:
. שלא היו על הר סיי גרים מאי

   מהיכן פסקה זוהמא:
. בסיי וכל שעמדו מזלייהו הוו

על הר סיי תקדשו וטהרו 
ותרפאו מכל מום ואף עורים 
ופסחים שהיו בישראל כדתיא 

   בספרי:
. הא דאמרן דלא פסקה ופליגא

  זוהמא עד סיי:
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        קמו, אקמו, אקמו, אקמו, א .12
ָנה             ִמׁשְ

רֹוָגרֹות ה ּגְ    ,ׁשֹוֵבר ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית ֶלֱאכֹול ֵהיֶמּנָ
ּלֹ  ִלי. ּוִבְלַבד ׁשֶ ין ַלֲעׂשֹות ּכְ ּוֵ   א ִיְתּכַ

  

ל ָחִבית,ְוֵאין נֹוְקִבי   ן ְמגּוָפה ׁשֶ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

יִרין ֲחָכִמיםוַ     .ַמתִּ
  

ּה. וְ  ּדָ ה ִמּצִ ֶבּנָ   לֹא ִיּקְ
ֲעָוה,  -ְוִאם ָהְיָתה ְנקּוָבה  ן ָעֶליָה ׁשַ   לֹא ִיתֵּ

הּוא ְמָמֵרַח.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
א ִלְפֵני  ה ּבָ ןַמֲעׂשֶ ן יֹוָחָנן ּבֶ אי ַרּבָ י לֹו  ַזּכַ ּנִ ׁשַ ֲעָרב, ְוָאַמר: חֹוׁשְ אתֵמ ּבַ   .  ַחטָּ

   

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
א נּו ֶאלָּ רּוסֹות,  :לֹא ׁשָ   ּדְ

  לֹא.  -ֲאָבל ְמפֹוָרדֹות 
  

   !?לֹא -ּוְמפֹוָרדֹות 
   :ֵמיִתיִבי

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
יז רֹ ֵמִביא ָאָדם ֶאת ֶהָח  ל ַיִין ּוַמתִּ ַס ִבית ׁשֶ ּה ּבְ   ִייף, אׁשָ

ׁשַ ּוַמנִּ  תיָחּה ִלְפֵני ָהאֹוְרִחים ּבְ ׁש  ,ּבָ   ! "ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ
  

ַנן –ַהִהיא     ,ַרּבָ
י ְנֶחְמָיה ִהיא.  -ַמְתִניִתין    ַרּבִ

  
ֲעָיא ְלאֹוְקֵמי ַמְתִניִתין ּדְ ּוַמאי ּדּוְחֵקיּה  י אֹוׁשַ י ְנֶחְמ  -ַרּבִ ַרּבִ   רּוסֹות? ָיה ּוִבְד ּכְ

ָנן!  -לֹוְקָמּה  ְמפֹוָרדֹות ְוַרּבָ   ּבִ
  

  , ָרָבאָאַמר 
ָתֵני יֵתיּה: ַמאי ִאיְרָיא ּדְ רֹוָגרֹות" :ַמְתִניִתין ְקׁשִ ירֹות' :? ִליְתֵני"ּגְ   ! 'ּפֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ְד  :ֶאלָּ   רּוסֹות.  ּבִ
  
  

  רש"י
. שובר . אדם חבית. מתי'

מליאה גרוגרות בסכין או בסייף 
לאכול ממה גרוגרות דאין 

   במקלקל שום איסור בשבת:
. בד שלא יתכוין לעשות כליובל

   לוקבה יפה בפתח אה:
. הדבוקה בפה אין וקבין מגופה

החבית לעשות קב אלא וטל 
את כולה אבל כי קיב לה מתקן 

   פתחא:
. דאין דרך פתח וחכמים מתירין

   לחבית בכך:
. בגמרא ולא יקבה מצידה

   מפרש לה:
. ויש כאן משום שהוא ממרח

   ממחק:
   . מדיה:בערב

. שמא מירח השעוה טאתמח
לדובקה בדופי הכלי סביב 

   הקב:
  

  גמ' 
. דשובר החבית ומטלטל לא שו

   הסייף לכך:
. שהגרוגרות אלא בדרוסות

דרוסות בעיגול וחותכין ממו 
בקורדום או בסייף ואיידי 
דמטלטל סייף לחתוך גרוגרות 

   תבר ביה מי לחבית:
. שא''צ לחתכן לא אבל מפורדות

שבור החבית יטלטל סייף ל
דמתי' ר' חמיה דאמר אין כלי 
יטל אלא לתשמיש המיוחד לו 

   כדמוקי לקמן:
. ואע''ג דיין לאו ואיו חושש

  למחתכיה קאי:
. דפליגי אדר' חמיה רבן היא

ואמרי כל הכלים יטלין לצורך 
  ושלא לצורך:
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        קמו, אקמו, אקמו, אקמו, א .13
ְנָיא ֲחָדא:    ּתַ

רֹוָגר" ל ּגְ ָמִרים חֹוָתלֹות ׁשֶ ל תְּ יר,    -ֹות ְוׁשֶ   ַמתִּ

  ּוַמְפִקיַע, 
  . "ְוחֹוֵתךְ 

  
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

יר"    ,לֹא ַמְפִקיַע   :ֲאָבל ,ַמתִּ
  ! "ְולֹא חֹוֵתךְ 

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ַנן –ָהא     .ַרּבָ
י ְנֶחְמָיה.  -ָהא    ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְנֶחְמָיה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְרָווד    ,ֲאִפיּלּו תַּ

ית, ַוֲא    ִפיּלּו ַטּלִ
ין  ן - ַוֲאִפיּלּו ַסּכִ ִמיׁשָ ׁשְ א ְלצֹוֶרְך תַּ ִלין ֶאּלָ   . "ֵאין ִניטָּ

  
  

  רש"י

. כלי של כפות תמרים חותלות
ועושין כמין סלים וותים 

   ם רעים להתבשל:לתוכן תמרי
   . אם הכסוי קשור בחבל:מתיר

. סותר שרשרות אבל לא מפקיע
   החבל בכלי:

. דאין כלי יטל אלא ולא חותך
לצורך תשמישו וסכין איו עשוי 

   לכך:
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        קמו, אקמו, אקמו, אקמו, א .14
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ תּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָתא ּבְ ׁשַ בּוְרִטָיא ּבְ   ?ַמהּו ְלִמיְבַרז ָחִביָתא ּבְ
   

ין ּוֵ    ,ַוֲאִסיר – ְלִפיְתָחא ָקִמיּכַ
יְלָמא:    אֹו ּדִ

יןְלַעִין ָיָפ  ּוֵ   ְוָשֵרי?  - ה ָקִמיּכַ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
ין, ַוֲאִסיר.    ְלִפיְתָחא ָקא ְמַכּוֵ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ַס ֵמִביא ָאָדם ָחִבית ׁשֶ  ּה ּבְ יז רֹאׁשָ   !"ִייףל ַיִין ּוַמתִּ

  
ין -ָהָתם  ּוֵ אי ְלַעִין ָיָפה ָקִמיּכַ    ,ַוּדַ
ין ּדְ ם ִאיָתא ִא  -ָהָכא  ּוֵ ח.   -ְלַעִין ָיָפה ָקִמיּכַ   ְלַפּתֹוֵחי ִמיְפּתַ

   
  
  

  רש"י
. לתחוב פויידור''א למיברז

   } בלע''ז:לקב{
. ברומח לתוחבו בבורטיא

   בדופיה לקבו:
 . להרחיב מוצא הייןלעין יפה

בקב גדול מדלא קיב ליה 
   כדרך הוקבין קב עגול ויפה:

. התם ודאי לעין יפה קמיכוין
שמרחיב פיה למטה ממגופתה 
כדקתי מתיז את ראשה שפת 

   פיה:
   . יטול מגופתה:לפתוחי מיפתח
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        בבבב- - - - קמו, אקמו, אקמו, אקמו, א .15
ְבֵרי  ,ֵאין נֹוְקִבין ְמגּוָפה" י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
יִרין ֲחָכִמיםוַ    ."ַמתִּ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
  ְלַמְעָלה,  -ַמֲחלֹוֶקת 

ד  ְבֵרי ַהּכֹ -ֲאָבל ִמן ַהּצַ   ָאסּור.  :לּדִ
  

ָקָתֵני: ְוַהיְ  ּה"נּו ּדְ ּדָ ה ִמּצִ ֶבּנָ   . "לֹא ִיּקְ
  
אוְ    ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ד,  -ַמֲחלֹוֶקת    ִמן ַהּצַ
ּה  ּבָ ְבֵרי ַהּכֹל -ֲאָבל ַעל ּגַ ר.  :ּדִ   מּוּתָ

  
ָקָתֵני ּה" :ְוָהא ּדְ ּדָ ה ִמּצִ ֶבּנָ    ,"לֹא ִיּקְ

גּוָפּה  -ָהָתם     .ָחִביתּדְ ּבְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁשַ ין נוֹ ֵא " ת, ְקִבין ֶנֶקב ָחָדׁש ּבְ   ּבָ

א ְלהֹוִסיף    מֹוִסיף.  - ְוִאם ּבָ
  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ֵאין מֹוִסיִפין. 

ִוין ה :ְוׁשָ ִחיּלָ ן ְלַכתְּ ּנֹוְקִבין ֶנֶקב ָיׁשָ   . "ׁשֶ
  

א א ַקּמָ ּנָ    ,ְוּתַ
ֶקב ָחָדׁש  ָנא ִמּנֶ יְתָחא ?לֹאּדְ ַמאי ׁשְ ן ּפִ ָקא ְמַתּקֵ     ?!ּדְ

יְתָחא!  -אֹוסֹוֵפי  ן ּפִ   ַנִמי ָקא ְמַתּקֵ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ַבר ּתֹוָרה    :ּדְ

ֵאינֹו ָעׂשּוי ְלַהְכִניס ּוְלהֹוִציא  ַתח ׁשֶ ל ּפֶ ַתח,  -ּכָ   ֵאינֹו ּפֶ
ְרְנגֹוִלין, ּדְ  ל ּתַ ּום לּול ׁשֶ ָגזּור ִמׁשּ ָנן הּוא ּדְ  ָעִביד ְלַעּיּוֵלי ֲאֵויָרא ּוְלַאּפּוֵקי ַהְבָלא. ְוַרּבָ

א ְלהֹוִסיף "   קמו,ב ְרְנגֹוִלים לֹא ָאֵתי ְלאֹוסֹוֵפי - "מֹוִסיף –ְוִאם ּבָ ל ּתַ לּול ׁשֶ אי ּבְ א. ^ ,אֹוסֹוֵפי ַוּדַ ּום ִריֲחׁשָ   ִמׁשּ
יּה.  ּדְ ִזיְמִנין  - "ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ֵאין מֹוִסיִפים" ָרא, ְוָאֵתי ְלַאְרְוֵחי ּבֵ ֵניּה ֵמִעיּקָ ּקְ   לֹא ּתַ
  

ַרׁש  ּום  ןַרב ַנְחָמ ּדָ י יֹוָחָנןִמׁשּ   : ַרּבִ
   . ֵיׁש אֹוְמִריםֲהָלָכה כְּ 

  
  
  

  רש"י
. בראש המגופה התם למעלה

הוא דשרו רבן דלאו אורחא 
למיעבד פתחא התם אלא וטל 

   כל המגופה:
. זמין דעבדי לה בל מצדהא

משום פתחא ואיו רוצה 
לפותחה למעלה שלא יפול עפר 

   או פסולת ביין:
. הייו דקתי ולא יקבה מצדה

   ואמגופה קאי ודברי הכל:
. התם הוא מחלוקת מן הצד

דקאסר רבי יהודה משום 
   דאיכא דעבדי ליה פתחא:

   . בכלי:אין וקבין קב חדש
 . שסתם דכי חוזרקב ישן

ופותח לאו כעושה פתח הוא 
שהרי עשוי ועומד וסתימתו לאו 

   כלום:
. אוסופי מי קמתקן פתחא

שמרחיבו ויש כאן משום גמר 
   מלאכה:

. סרחון שלא ימותו הבלא
   התרגולין:

. ולא ואם בא להוסיף מוסיף
גזרין דילמא אתי לאוסופי 
בלול של תרגולין דלא מוסיף 

  אייש עליה:
כס בו . שלא ימשום ריחשא

שרץ כגון מייה וחולדה 
   שממיתים את התרגולים:

. זימין דלא תקיה מעיקרא
שיהא כדי להוציא הבל ולהכיס 

  את האויר:
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ה" ִחּלָ ן ְלַכתְּ נֹוְקִבין ֶנֶקב ָיׁשָ ִוין ׁשֶ   . "ְוׁשָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ר,  ּמֵ ָמקֹום ֶהָעׂשּוי ְלׁשַ א ּבְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ק     .ָאסּור –ֲאָבל ְלַחּזֵ
  

ֵמי  רְל "ֵהיִכי ּדָ ּמֵ ֵמי "ׁשַ ק", ֵהיִכי ּדָ   ? "ְלַחּזֵ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִין  ר" ֶזהוּ  -ְלַמְעָלה ִמן ַהּיַ ּמֵ   , "ְלׁשַ

ִין  ה ִמן ַהּיַ ק" ֶזהוּ  - ְלַמּטָ   . "ְלַחּזֵ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ִין ַנִמי ה ִמן ַהּיַ ר"ֶזהּו  -  ְלַמּטָ ּמֵ   . "ְלׁשַ

ֵמי  ק"ְוֵהיִכי ּדָ    "?ְלַחּזֵ
נִּ  גֹון ׁשֶ ָמִרים. ּכְ ְ ה ִמן ַהׁשּ ָבה ְלַמּטָ   יּקְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ

יַע ָלךְ  ְמַסּיֵ ְנָיא ּדִ    :ּתַ
ִית ָסתּום" ע ַאּמֹות -  ּבַ    ,ֵיׁש לֹו ַאְרּבַ

יָמיו  ּצִ ַרץ ֶאת ּפַ ע ַאּמֹות -ּפָ    .ֵאין לֹו ַאְרּבַ
ִית ָסתּום  ל ְסִביָביו,  - ּבַ א ּכָ   ֵאינֹו ְמַטּמֵ

ַרץ ֶאת  יָמיו ּפָ ּצִ ל ְסִביָביו -ּפַ א ּכָ   ."ְמַטּמֵ
  
  
  

  רש"י
   . דוקבין:לא שו

. דסתימה זו לא אלא במקום
עשית אלא לשמור ריח היין 
שלא יצא ויתקלקל וכיון דלאו 
סתימה מעליותא עבדי לה לאו 

   כלום הוא:
. שיחזק הכלי שלא יצא זקלח

ייו הואיל וסתימה מעלייתא 
היא כי הדר קיב לה הוי כפותח 

   לכתחלה:
. למטה מן היין מי לשמר הוא

כיון דלאו כובד היין שען עליו 
   סגי ליה בסתימה כל דהו:

. אצל שוליו למטה מן השמרים
   שכל כובד היין שען שם:

. דלא פקע שם תיא דמסייע לך
לא בסתימה פתח מייה א

   מעלייתא:
. קיי''ל בית סתום יש לו ד''א

בבבא בתרא חצר מתחלקת לפי 
פתחיה לפי פתח הבתים 
הפתוחין לה אם באו לחלק את 
החצר בין שים שהיה לזה בית 
שפתוחין לו לחצר שי פתחים 
ולזה בית שפתוחין לו לחצר ד' 
פתחים וטל לכל פתח ארבע 
אמות בחצר גד פתחו למדת 

ו והשאר חולקין רוחב פתח
בשוה ואם סתם אחד מהם 
קודם חלוקת החצר ולא פירץ 
את פצימיו אלא סתם בין שי 
הפצימין איו מפסיד [דין] פתחו 
בכך פירץ את פצימיו ואח''כ 

   סתמו פקע שם פתח מייה:
. והמת בתוכו איו בית סתום

   מטמא סביביו:
. וסתמו עשה קבר פרץ פצימיו

מר ומטמא סביביו ד''א כדא
בסוטה (ד' מד.) מת תופס ד''א 
לטומאה וגזרה דרבן שמא 

  יאהיל ולא יבין:
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א    :ּגּוְבתָּ

   .ָאַסר ַרב
מּוֵאלוּ  ֵרי ׁשְ    .ׁשָ
  

ה  ִחלָּ ְך ְלַכּתְ י ָעְלָמא -ְמַחּתֵ כּולֵּ ִליֵגי  :ּדְ   .ָאסּורּדְ לֹא ּפְ
י ָעְלָמא -ַאֲהדּוֵרי  כּולֵּ ֵרי.  :ּדְ ׁשָ ִליִגי ּדְ   ָלא ּפְ
ִליִגי י ּפְ ֲחִתיכָ     :ּכִ ָנאּדַ ּקְ   ,ה ְוָלא ִמּתַ

ָאַסר  ךְ  -ַמאן ּדְ ְלָמא ָאֵתי ְלִמיְחּתָ ְזִריַנן ּדִ ה ּגָ ִחלָּ    .ְלַכּתְ
ֵרי  ׁשָ ְזִריַנן.  -ּוַמאן ּדְ   ָלא ּגָ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ

יֹום טֹוב, " פֹוֶפֶרת ּבְ   ֵאין חֹוְתִכין ׁשְ
ׁשַ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר  ת. ּבְ   ּבָ

ת, ׁשַ ַמֲחִזיִרין אֹוָתּה ּבְ    -ָנְפָלה    ּבָ
יֹום טֹוב.    ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ

י יֹוְ  הַרּבִ ּיָ   . "ֵמיֵקל אׁשִ
  

י יֹ  יאַרּבִ ה ַאַהּיָ ּיָ    ?אׁשִ
א  :ִאיֵליָמא ן ָמָנא - ַאֵריׁשָ    !ָהא ָקְמַתּקֵ

א יָפא  :ֶאלָּ ֵרי -ַאּסֵ ָרא ָקׁשָ א ַנִמי ִמיׁשְ א ַקּמָ ּנָ   !ּתַ
א ָנא ִא  :ֶאלָּ ּקְ ֲחִתיָכה ְוָלא ִמּתַ יַנְייהוּ ּדַ א ּבֵ    :יּכָ

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

  
ַרׁש  ֵריּה ּדָ א ּבְ יׁשָ ֵמיּה  ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ ְ י יֹוָחָנןּדְ ִמׁשּ   : ַרּבִ

י יֹ  ַרּבִ ה.  ֲהָלָכה ּכְ ּיָ   אׁשִ
  
 
 

  רש"י
. לתקוע קה חלול בקב גובתא

   החבית שיצא היין דרך הקה:
לַעֵגל [כלומר, . רוגיי''ר {מחתך

לחדד את הקה עד שיהיה 
מעוגל, כדי שייכס בדיוק בתוך 

} לתקה למדת קב החבית]
   הקב:

   לה:. אם פאהדורי
. לא יתה בקב ולא מתקא

   לידע אם למדתו היא:
. לחותכה אי לימא ארישא

   ולשפותה:
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ֲעָוה,  - ְוִאם ָהְיָתה ְנקּוָבה" ן ָעֶליָה ׁשַ   לֹא ִיתֵּ

הּוא ְמָמֵרַח ִמ  ֵני ׁשֶ   ."ּפְ
  

ָחא    :ִמיׁשְ
  ָאַסר,  ַרב

מּוֵאלוּ  ֵרי ׁשְ    .ׁשָ
  

ָאַסר  ֲעָוה -ַמאן ּדְ ּום ׁשַ ְזִריַנן ִמׁשּ   ,ּגָ
ֵרי  ׁשָ ְזִריַנן.  -ּוַמאן ּדְ   ָלא ּגָ

  
ר ָחָנהָאַמר ֵליּה  ר ּבַ מּוֵאל ּבַ   : ַרב יֹוֵסףלְ  ַרב ׁשְ

ֵמיּה  ְ ֵפירּוׁש ָאַמְרּתְ ָלן ִמׁשּ ָחא  :ַרבּדְ ּבְ ֵרי -ִמיׁשְ    !ׁשָ
  

אָאַמר  ּבָ מּוֵאלָאַמר  ָטבּות ִריׁשְ   : ׁשְ
ָאָסא     .ָאסּור –ַהאי ָטְרָפא ּדְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
י ְפּתִ   ָאַמר:  ַרב ֵייָמר ִמּדִ

ּום ַמְרֵזב.  ֵזיָרה ִמׁשּ   ּגְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
א ִיְקטֹום.  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ ִאיּכָ     :א ּבֵ

ְקִטים ּוַמְנֵחי    .ּדִ
   

  
  

  רש"י
   . שמן עב:משחא

   . למרחו:אסור
. לתת עלה של טרפא דאסא

הדס בקב החבית שהעלה עשוי 
   כמרזב והיין זב דרך שם:

. שמא יכין גזירה משום מרזב
   מרזב:

. העלה מן העף שמא יקטום
יה הוה ליה כמתקן וכיון דקטמ

כלי כדתיא במסכת ביצה (דף 
לג:) לחצות בו שייו לא יקטמו 

   ואם קטמו חייב חטאת:
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י ַסְדָיא    :ּבֵ

   ,ָאַסר ַרב
מּוֵאלוּ  ֵרי.  ׁשְ   ׁשָ
  

ין ַרּכִ י ָעְלָמא - ּבְ כּולֵּ ֵרי :ּדְ ׁשָ ִליֵגי ּדְ    .ָלא ּפְ
ין ָקׁשִ י ָעְלָמא - ּבְ כּולֵּ ִליֵגי  :ּדְ   ָאסּור. ּדְ ָלא ּפְ

ִליִגי י ּפְ ִמיְצֵעי   :ּכִ   .ּבְ
ֹוי -ָאַסר ַמאן ּדְ  ַמׂשּ    .ֶמיֱחִזי ּכְ

ֵרי  ׁשָ ֹוי -ּוַמאן ּדְ ַמׂשּ    .לֹא ֶמיֱחִזי ּכְ
  

ֵפירּוׁש ִאיְתַמר -ַרב ּדְ ְוָהא  ָלָלא ִאיְתַמר ,ָלאו ּבְ א ִמּכְ    .ֶאלָּ
  לֹא ֲהָוה ֵליּה ַרְווָחא, ּדְ ִאיְקַלע ְלַההּוא ַאְתָרא  ַרבְד 

ַכְרְמִלית.    ְנַפק ְיֵתיב ּבְ
י ַסְדָיא ַאְייתּו ֵליּה     .לֹא ְיֵתיב -ּבֵ

ֲחָזא ָסַבר ֵבי ַסְדָיא ָאסּור :ַמאן ּדַ ּום ּדְ   .ִמׁשּ
   

  ְולֹא ִהיא, 
י ַסְדָיא  ַרבּדְ  ֵרי,  - ַאְכרּוֵזי ַמְכִריז: ּבֵ   ׁשָ

ב ָעָליו.  בֹוד ַרּבֹוֵתינּו לֹא ָיׁשַ ּום ּכְ   ּוִמׁשּ
  

   ?ּוַמאן ִניְנהוּ 
ֲהָנא   .  ַרב ַאִסיְו  ַרב ּכָ

   
  
  

  רש"י
. לבדין שקורין בי סדיא
לבדים (מצעים של פלטר''ש {

} ועשויין לקפלן תחתיו ֶלֶבד)
   במקום הכר או הכסת:

. להביאו דרך מלבוש רב אסר
דרך רשות הרבים כשהוא 

   מעוטף בו:
   . שדרכן להתחמם בהן:ןברכי
   . דמלבוש הן:דשרו

. בבית ולא הוה ליה רווחא
   למקום מושבם של תלמידים:

. שלא היה ומשום כבוד רבותיו
להן דבר לישב עליו ויושבין על 

   גבי קרקע:
. תלמידי רב כהא ורב אסי

  חברים היו לו:
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ָנה             ִמׁשְ

יל ְלתֹוְך ַהּבֹור ְבׁשִ מּור ,נֹוְתִנין תַּ ֵהא ׁשָ ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ    .ּבִ
נּו.  ַצּנְ ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָרִעים, ּבִ ִפים ּבָ ִים ַהּיָ   ְוֶאת ַהּמַ

ה ַחּמָ ַחּמּו.  ,ְוֶאת ַהּצֹוֵנן ּבַ ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ
  

ִים ּמַ ֶרְך ּבַ ּדֶ ָליו ּבַ רּו ּכֵ ׁשְ ּנָ ֶהןְמַהּלֵ  - ִמי ׁשֶ ׁש.  ,ְך ּבָ   ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה  ה,    -ִהּגִ ַחּמָ   ׁשֹוְטָחן ּבַ
ֶנֶגד ָהָעם    .ֲאָבל לֹא ּכְ

   

ָמָרא             ּגְ

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא וּוֵיי ּגּוּמֹות :ַמהּו ּדְ ּום ַאׁשְ    ,ִניְגַזר ִמׁשּ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  
ָרִעים" ִפים ּבָ ִים ַהּיָ    ."ְוֶאת ַהּמַ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

הֶאת ַהּצֹוֵנן ּבַ "וְ  :ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה     ."ַחּמָ
  

יָטא!  ׁשִ   ָהא ַנִמי ּפְ
  

ֵתיָמא ֶרֶמץ :ַמהּו ּדְ יְלָמא ָאֵתי ְלַאְטמּוֵני ּבְ    ,ִניְגזֹור ּדִ
ָמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

   
  
  
רוּ " ׁשְ ּנָ ִים ִמי ׁשֶ ּמַ ֶרְך ּבַ ּדֶ ָליו ּבַ ֶהן - ּכֵ ְך ּבָ ׁש.  ,ְמַהּלֵ   ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה  ה,     - ִהּגִ ַחּמָ   ׁשֹוְטָחן ּבַ
ֶנֶגד ָהָעם   ."ֲאָבל לֹא ּכְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵני ַמְרִאית ָהַעִין  ָאְסרּו ֲחָכִמים ִמּפְ ל ָמקֹום ׁשֶ ַחְדֵרי ֲחָדִרים ָאסּור -ּכָ    .ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ַנן    :ּתְ
הׁשֹוְטָחן ּבַ " ֶנֶגד ָהָעם ,ַחּמָ    !"ֲאָבל לֹא ּכְ
  

ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה" ַחּמָ ֶנֶגד ָהָעם.  ,ׁשֹוְטָחן ּבַ   ֲאָבל לֹא ּכְ
י ֶאְלָעָזר ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    ."אֹוְסִרין ַרּבִ

  
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

   . שאין בו מים:לתוך הבור
. שלא יסריח שיהא שמור
   מחמת החום:

. כלי ואת המים היפים ברעים
מלא מים יפים לתוך מקוה מים 
רעים להשתמר שיצוו ולא 

   יחמו:
   . שפלו למים בשבת:מי ששרו

. הסמוכה לחצר החיצוה
למבוא העיר בתוך העיר שהוא 

   מקום משתמר:
   . ליבשן:שוטחן בחמה

. שיחשדוהו אבל לא כגד העם
   שכבסן:

  
  גמ' 

ן תבשיל לתוך . דותיפשיטא
   הבור:
. שבקרקע הבור שיהו גומות

  שוין להושיב הקדרה:
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   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ׁשַ ַהְמַנֵער ַטלִּ    קמז,א ת יתֹו ּבְ יב ַח  - ּבָ אתַחּיָ    .ּטָ
  

א י,  :ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ֲחַדּתִ   ּבַ
יִקי  ַעּתִ ּה  -ֲאָבל ּבְ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
א ֵמי,  :ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ אּוּכָ   ּבְ

ִקי  ִרי ְוסּוּמָ ִחיּוָ ּה  -ֲאָבל ּבְ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

ָקֵפיד ֲעַלְייהּו.    ְוהּוא ּדְ
  

א ִדיָתא,  עּוּלָ   ִאיְקַלע ְלפּוְמּבְ
ַנן ּדְ  ִליַמְייהוּ ֲחָזא ַרּבָ ִצי ּגְ    ,ָקא ְמַנּפְ

ָתא ּבְ ַנן ׁשַ ִלין ַרּבָ    .ָאַמר: ָקְמַחלְּ
יּה, ֲאַנן ָלא ָקְפִדיָנן ִמיֵדיַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְלהוּ  ַאּפֵ    .: ְנפּוֵצי ֵליּה ּבְ

  
ֵיי יּה  ַאּבַ   . ַרב יֹוֵסףּדְ ֲהָוה ָקֵאי ַקּמֵ

  ָאַמר ֵליּה: ַהב ִלי ּכּוְמַתאי. 
ִאיּכָ  ם ְלֵמיְתָבה ֵליּה. ֲחָזא ּדְ   א ַטָלא ֲעֵליּה, ֲהָוה ָקְמַחּסֵ

ֵדי, ֲאַנן ָלא ָקְפִדיָנן ִמיֵדי    .ָאַמר ֵליּה: ָנפֹוץ ׁשְ
   

  
  

  רש"י
   . מן העפר:המער טליתו

   . דזהו ליבוה:חייב חטאת
. שהאבק מקלקל אלא באוכמי

   מראיתה וקפיד עליה:
. ללובשן עד והוא דקפיד עלייהו

   שיערם:
. וגלימי אוכמי קמחללי שבתא

   הוו:
 . לא איכפת לן אםלא קפדין

יש עליה אבק הלכך לאו ליבון 
   הוא:

   . כובעי:כומתאי
. לשון לא הוה קא מחסם

   תחסום (דברים כה):
. שצריך לער הטל למיתבא ליה

  מעליה:
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ר יֹוֵסףָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ

ַחת לֹו ַעל ֶלת מּוּנַ ית ְמקּוּפֶ ַטלִּ ׁשַ  ַהּיֹוֵצא ּבְ ֵתיפֹו ּבְ ת ּכְ אתַחיָּ  - ּבָ    .יב ַחּטָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
לֹות סֹוֲחֵרי ּכְ " יתֹות ְמקּוּפָ ַטּלִ ׁשַ סּות ַהּיֹוְצִאים ּבְ ֵתיָפן ּבְ חֹות ַעל ּכְ ת ּומּוּנָ את.  -ּבָ יִבין ַחטָּ   ַחּיָ

ְל ְולֹא סֹוֲחֵרי ּכְ  ל ָאָדםסּות ּבִ א ּכָ    ,ַבד ָאְמרּו, ֶאּלָ
ל מֹוְכִרין ָלֵצ  ן ׁשֶ ְרּכָ ּדַ א ׁשֶ ְך. ֶאּלָ   את ּכָ

ְסִדינֹו  רּוִרין לֹו ּבִ ָמעֹות ַהּצְ את.  -ְוֶחְנָוִני ַהּיֹוֵצא ּבְ יב ַחטָּ   ַחּיָ
ְלַבד ָאְמרוּ  ל ָאָדם ,ְולֹא ֶחְנָוִני ּבִ א ּכָ   ,ֶאּלָ

ְך.  ל ֶחְנָוִני ָלֵצאת ּכָ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ א ׁשֶ   ֶאּלָ
ִנין  ֵתיָפן.  -ְוָהַרטָּ ַעל ּכְ ּסּוָדִרין ׁשֶ   יֹוְצִאין ּבַ

ְלַבד ָאְמרוּ וְ  ִנין ּבִ ל ָאָדם ,לֹא ַרטָּ א ּכָ    ,ֶאּלָ
ָכְך.  ִנין ָלֵצאת ּבְ ל ַרטָּ ן ׁשֶ ְרּכָ ּדַ א ׁשֶ   ֶאּלָ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ה ּבְ  ן הּוְרָקנֹוסַמֲעׂשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ַעל ּכְ  ,הּוְרָקנֹוס ּבְ סּוָדר ׁשֶ ָצא ּבְ ּיָ ׁשַ ׁשֶ ת, ֵתיפֹו ּבְ   ּבָ

עֹו, ֶאּלָ  ֶאְצּבָ רּוָכה לֹו ּבְ יָמא ּכְ ּנִ   א ׁשֶ
ָבר ִלְפֵני  א ַהּדָ ּבָ   ,ֲחָכִמיםּוְכׁשֶ

עוֹ  ֶאְצּבָ רּוָכה לֹו ּבְ   . "ָאְמרּו: ֲאִפיּלּו ֵאין ִניָמא ּכְ

  
ַרׁש  אּדָ ר ַרב ִחְסּדָ ֵמיּה  ַרב ַנְחָמן ּבַ ְ אּדְ ִמׁשּ   : ַרב ִחְסּדָ
רוּ  :ֲהָלָכה ֵאין ִניָמא ּכְ י ׁשֶ עֹוָתיו.  ַאף ַעל ּפִ ֶאְצּבְ   ָכה לֹו ּבְ

   
  

  רש"י
. לאחר שתה בטלית מקופלת

על ראשו הגביה שיפוליה על 
   כתפיו:

. שאין זה דרך חייב חטאת
   מלבוש:
   . על שם מקום:והרטין

. שלא צבעוימא כרוכה על א
  יפול מכתפיו: 
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א ר ִהיִניִאיְקַלע ְלֵבי  עּוּלָ   , ַאִסי ּבַ

יּה  עּו ִמיּנֵ ׁשַ ּבָ ת?  : ַמהּו ַלֲעׂשֹות ַמְרֵזב ּבְ   ּבָ
  

י ֶאְלַעיָהִכי ָאַמר  :ָאַמר ְלהוּ    : ַרּבִ
ׁשַ  ת. ָאסּור ַלֲעׂשֹות ַמְרֵזב ּבְ   ּבָ

  
  ? "ַמְרֵזב"ַמאי 

  
י ֵזיָאַמר    : ָראַרּבִ

ְבלְ  יֵסי ּבַ    .ָייָתאּכִ
  

י ִיְרְמָיה יּה  ַרּבִ י ֵזיָראּדְ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ   . ַרּבִ
  ַמאי?  - ָאַמר ֵליּה: ָהִכי 

  
  ָאַמר ֵליּה: ָאסּור. 

  
  ַמאי?  -ְוָהִכי 

  
  ָאַמר ֵליּה: ָאסּור. 

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָיְדָך:  ָלָלא ּבְ   ְנקֹוט ַהאי ּכְ
ִל  ֲעָתא ּדְ ל ַאּדַ   ָאסּור,  -ְכנּוֵפי ּכָ

ל  ֵרי.  - ְלִהְתָנאֹות ּדִ ּכָ   ׁשָ
  

י ָהא  ֵריּה ּדְ ּכִ א ּבְ יׁשָ ְסִדינֹו ֲהָוה ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ    .ִמְתָנֶאה ּבִ
  
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
ַעם ַאַחת ָיָצא  יּפַ ֵתיפוֹ  ַרּבִ ִחין ַעל ּכְ יתֹו מּוּנָ י ַטלִּ ֵני ִציּדֵ ֶדה ְוָהיּו ׁשְ ָ   . ַלׂשּ

ן ֵזירוּזָאַמר ְלָפָניו  ַע ּבֶ ל  ,ְיהֹוׁשֻ ן ָחִמיו ׁשֶ י ֵמִאירּבֶ   : ַרּבִ
את? י ֵמִאיר ַחּטָ יב ַרּבִ זֹו לֹא ִחּיֵ    !ּבְ

אן י ֵמִאיר ַעד ּכָ ק ַרּבִ ְקּדֵ    ?!ָאַמר ֵליּה: ּדִ
ל  ְלׁשֵ יׁשִ יתוֹ  ַרּבִ    .ַטלִּ

  
י ֲאָתא    ָאַמר:  ָרִביןּכִ

ן ֵזירּוזלֹא  ַע ּבֶ א  -ָוה ֲה  ְיהֹוׁשֻ פּוָסֵאיֶאלָּ ן ּכְ ַע ּבֶ ל  ְיהֹוׁשֻ י ֲעִקיָבאָהָיה, ֲחָתנֹו ׁשֶ   , ַרּבִ
את? י ֲעִקיָבא ַחּטָ יב ַרּבִ זֹו לֹא ִחּיֵ    !ָאַמר: ּבְ

אן: ָאַמר לוֹ  י ֲעִקיָבא ַעד ּכָ ק ַרּבִ ְקּדֵ    ?!ּדִ
ל  ְלׁשֵ יׁשִ יתוֹ  ַרּבִ    .ַטלִּ

  
י ֲאָתא  ר ַרב ְיהּוָדהּכִ מּוֵאל ּבַ   ָאַמר:  ַרב ׁשְ

ַאל   " ִאיְתַמר.  "ִנׁשְ
   

  
  
  

  רש"י
   :בר היי

   . מפרש לקמיה:מרזב
. שמסלקין כיסוי בבלייתא

בגדיהם מן הארץ כשהן ארוכין 
וכופלין אותו כלפי מעלה 

} ומחזיקין קפליםפרוצי''ש {
אותן ע''י חוטין והייו כמין כיס 

   וכמו מרזב:
   . משום תקוי מא:אסור

. קולט חלוקו (בפיו) הכי מאי
ין אחד ושואלו כגון זה מרזב בע

או לא וחוזר וקולטו בעין אחר 
   ושואלו:

. שיהא מתוקן תמיד לכופי
   להעמיד קיפולו לעולם:

   . לפי שעה:להתאות
. אחר שתעטף מתאה בסדיו

היה מתקו על גופו ומיישבו 
ובחול קאמר כלומר אלמא 

   דאורחיה בהכי וה''ה לשבת:
. שבימיו שי צידי טליתו

   שמאלו לצד הקרקע:וב
בן זירוז בזו לא חייב ר''מ 

. בתמיה דאין זה דרך חטאת
   מלבוש אלא דרך משוי:

. בתמיה לחייב דקדק ר''מ ע''כ
חטאת בדבר הדומה להיות 
מותר כזה שאיה מקופלת 
ואחוריה ופלין למטה מכתפיו 
אלא שצידיה היו מוחין על 

   כתפו:
. הורידה למטה שקבל שלשל
   דבריו:
. לא אירע מעשה איתמרשאל 

זה לרבי אלא שאלו לפיו מהו 
לצאת בו ובקש להתיר עד 
שאמרו לפיו משום רבי מאיר 
חייב חטאת דאיהו סבר הואיל 
ואיה מקופלת שהרי אחוריה 
היו ופלין למטה מן כתפיו אלא 
שצידיה היו מוחים על כתפיו 

  הוה סבר דרך מלבוש הוא:
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ָנה             ִמׁשְ

ֵמי ְמָעָרה :ָהרֹוֵחץ    ,ּבְ
ג ,ּוְבֵמי ְטֶבְרָיא ּפֵ ר ֲאלּוְנִטיאֹות  ,ְוִנְסתַּ ֶעׂשֶ ָידוֹ  -ֲאִפיּלּו ּבְ    ,לֹא ְיִביֵאם ּבְ

ֵני ָאָדם  ָרה ּבְ ֲאלּוְנִטית ַאַחת - ֲאָבל ֲעׂשָ ִגין ּבַ ּפְ ֵניֶהם, ,ִמְסתַּ ָיָדן.  ּפְ   ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ּוְמִביִאין אֹוָתן ּבְ
  

ין,  ְמׁשִ   ָסִכין ּוְמַמׁשְ

ִלין.    ֲאָבל לֹא ִמְתַעּמְ
ְרִרין.    ְולֹא ִמְתּגָ

  

  ֵאין יֹוְרִדין ְלקּוְרִדיָמא, 
יְקטֹויִזין,  ין ַאּפִ   ְוֵאין עֹוׂשִ

ָטן,  ִבין ֶאת ַהּקָ   ְוֵאין ְמַעּצְ
 ֶ   ֶבר, ְוֵאין ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהׁשּ

ְפְרָקה ָידֹו ְוַרְגלֹו  ּנִ צֹוֵנן,  לֹא ִיְטְרֵפם - ִמי ׁשֶ   ּבְ
א א ִנְתַרּפֵ ַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרּפֵ   .  ֲאָבל רֹוֵחץ הּוא ּכְ

   

ָמָרא             ּגְ

  : "ֵמי ְטֶבְרָיא"ּדְ ּדּוְמָיא  "ֵמי ְמָעָרה"ָקָתֵני 
י ְטֶבְרָיא"ַמה  ין – "ּמֵ י - "ֵמי ְמָעָרה"ַאף  ,ַחּמִ   ן. ַחּמִ

  
יֲעַבד  - "ָהרֹוֵחץ" ה  ,ִאין –ּדִ ִחילָּ   לֹא! –ְלַכּתְ

ָלל   קמז,ב ל ּגּופֹו ^ּדִ  :ִמּכְ ף ּכָ ּטֵ ּתַ ֵמי.  - ְלִהׁשְ יר ּדָ ּפִ ה ׁשַ ִחילָּ   ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
  

י    ?ַמּנִ
  

ְמעֹון ִהיא.  י ׁשִ   ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
צֹונֵ " ין ּבְ ין ּבֵ ַחּמִ ין ּבְ ף ָאָדם ּבֵ טֵּ תַּ   ן, לֹא ִיׁשְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ יר.  :ַרּבִ   ַמתִּ
י ְיהּוָדה    אֹוֵמר: ַרּבִ

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

   

  רש"י
  מתי' 

מקורה . מי מקוה מי מערה
שהוא חם ואין חומו יוצא 
ודוקא חמין קט ומש''ה קתי 

   הרוחץ דיעבד:
   . וקיח:וסתפג

. סדיין אפי' בעשר אלוטיות
שמקחין בהן וסיפג בהן זה 
אחר זה ורבותא היא דלא פישי 
מיא בכל חד אפ''ה לא יביאם 
בידו בתוך ביתו אפי' ע''י עירוב 

   שמא ישכח ויסחט בבואו:
. הואיל י אדםאבל עשרה ב

   ומרובין הן מדכרי אהדדי:
. מסתפגין באלוטית אחת

והייו מי רבותא דחדא 
אלוטית לעשרה פישא ביה 
מיא אפילו הכי מביאין אותה 

   בידים:
. אורחא פיהם ידיהם ורגליהם

   דמילתא קט וה''ה לכל גופם:
   . שמן בשבת:סכין

. ביד על כל הגוף וממשמשין
   להאה:

. לשפשף מליןאבל לא מתע
   בכח:

מובא . גרסין (ולא מתגררין
בטעות במקום "גרטי"ר" 

במגררת שקורין  שפירושו לגרד)
} קרצפת, מגרדתאשטרייל''א {

   דהוי עובדא דחול:
. שם ההר ובגמ' לקורדימא

   מפרש טעמא:
   . להקיא:אפיקטויזין

. לשון ואין מעצבין את הקטן
ידיך עצבוי (איוב י) שמתקים 

עצמותיו וחוליות  ומיישבין
שדרתו כמדת צלמו ובגמרא 

   אמר טעמא:
. עצם ואין מחזירין את השבר

ששבר. כל רפואה אסורה 
   משום שחיקת סמין:

שמוטה . אלויישי''ר {פרקה
[מדובר ביד או ברגל שִקעה, 

} דהייו שעצמה יצאה מפרקה]
   בלעז שיצא העצם מפרק שלו:

. לשון ביצים טרופות לא יטרפם
  (חולין דף סד.):בקערה 

  
  גמ' 

. שופכן על גופו דלאו דלהשתטף
דרך רחיצה היא שרי לכתחילה 

   אפי' בחמין:
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        קמז, בקמז, בקמז, בקמז, ב .25
ג" ּפֵ ר ֲאלּוְנִטּיֹות ,ְוִנְסתַּ ֶעׂשֶ ָידֹו.  - [ ֲאִפיּלּו ּבְ   לֹא ְיִביֵאם ּבְ

ֵני ָאָדם  ָרה ּבְ ּפְ  - ֲאָבל ֲעׂשָ ֲאלּוְנִטית ַאַחתִמְסתַּ ָיָדן ,ִגין ּבַ ֵניֶהם, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ּוְמִביִאין אֹוָתן ּבְ   . ]"ּפְ
  

א  ַמע ָלן -ֵריׁשָ    ,ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ
ַמע ָלן -ְוֵסיָפא     .ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ

  
א " ַמע ָלן -ֵריׁשָ    ":ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ
הּו ּדַ  י ּבְ ָלא ְנִפיׁשִ אֲאִפיּלּו ָהֵני ּדְ ַחד הּוא ,ַמּיָ יָון ּדְ    .ָאֵתי ִליֵדי ְסִחיָטה -  ּכֵ
  
ַמע ָלן -ְוֵסיָפא "    ":ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ

א הּו ַמּיָ י ּבְ ְנִפיׁשִ יָון  ,ֲאִפיּלּו ָהֵני ּדִ ים ִניְנהוּ ּדְ ּכֵ ִרי ַאֲהָדֵדי.  - ַרּבִ   ַמְדּכַ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יָח " ֲאלּוְנִטית ּוַמּנִ ג ָאָדם ּבַ ּפֵ ַחּלֹון. ִמְסתַּ   ּה ּבַ

ָבר.  ֲחׁשּוִדים ַעל אֹותֹו ּדָ ֵני ׁשֶ ה ְלאֹוְלָייִרין, ִמּפְ   ְולֹא ִיְמְסֶרּנָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֲאלּוְנִטית ַאַחת ג ּבַ ּפֵ יתוֹ  ,ִמְסתַּ ָידֹו ְלתֹוְך ּבֵ    ."ּוְמִביָאּה ּבְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
   ?ִהְלְכָתא ַמאי

  
  ֵליּה: ָאַמר 

ְמעֹון,  -ָהא  י ׁשִ   ַרּבִ
י,  -ָהא    ַרּבִ
מּוֵאל,  -ָהא    ׁשְ
י יֹוָחָנן -ָהא     !ַרּבִ

  
ְמעֹון  י ׁשִ ֲאַמַרן -ַרּבִ    .ָהא ּדַ

  
י  ַתְנָיא –ַרּבִ    :ּדְ

יָאַמר "   : ַרּבִ
ָהִיינּו ְלֵמִדין ּתֹוָרה ֵאֶצל  ׁשֶ ְמעֹוןּכְ י ׁשִ ְתקֹוַע,  ַרּבִ   ּבִ

ֶמ  גָהִיינּו ַמֲעִלין ׁשֶ ף ,ן ַוֲאלּוְנִטית ֵמָחֵצר ַלּגַ ְרּפֵ ג ַלּקַ    ,ּוִמּגַ
ָהִיינּו רֹוֲחִצין ּבוֹ  יִעין ֵאֶצל ַמְעָין ׁשֶ ָהִיינּו ַמּגִ   . "ַעד ׁשֶ

  
מּוֵאל     - ׁשְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ
יתֹו.  ָידֹו ְלתֹוְך ּבֵ ֲאלּוְנִטית ּוְמִביָאּה ּבְ ג ָאָדם ּבַ ּפֵ   ִמְסּתַ

  
י יֹוָחָנןַר      - ּבִ
א ,ָאַמרּדְ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

יתֹו.  :ֲהָלָכה ָידֹו ְלתֹוְך ּבֵ ֲאלּוְנִטית ּוְמִביָאּה ּבְ ג ָאָדם ּבַ ּפֵ   ִמְסּתַ
  

י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר    : ַרּבִ

ָנה,  ְסָתם ִמׁשְ   ֲהָלָכה ּכִ
   :ְתַנןוּ 
ר ֲאלּוְנִטּיֹות " ֶעׂשֶ ג ֲאִפיּלּו ּבְ ּפֵ ָידוֹ  -ְוִנְסתַּ   !"לֹא ְיִביֵאם ּבְ
  

  ַמְתֵני ָלּה.  ן ֲחִכיַנאיֶב ַההּוא כְּ 

  רש"י
   . אבל עשרה בי אדם כו':סיפא

. הסמוכה לכותל ומיחה בחלון
   המרחץ:

   . בלים:לאוליירין
   . סחיטה:על אותו דבר

. הרי כל הא רבי והא ר''ש כו'
   אלו שמתירין:

''ש לטעמיה . רמחצר לגג כו'
דאמר בעירובין (דף עד.) אחד 
גגות אחד חצירות וא' קרפיפות 
כולן רשות אחת הן לטלטל מזה 

  לזה ואפילו של בעלים הרבה:
. ומסתמא עד שהייו מגיעין כו'

לא היו מיחין אותה על המעין 
   במקום הפקר:

. דברי בן כבן חכיאי מתי לה
  חכיאי מסיים בה ולאו סתמא:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ְסדּוָרה ְּגָמָרא

      

910

        קמז, בקמז, בקמז, בקמז, ב .26
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ֵני, ּוִבְלַבד ים ְלֵבי ּבָ ָלֵרי ָנׁשִ ן.  ָהאּוַלְייִרין ְמִביִאין ּבַ ן ְורּוּבָ ֶהן רֹאׁשָ ה ּבָ סֶּ ְתּכַ ּיִ   ׁשֶ
  

יָתא  ה.  -ְסַכּנִ יָה ְלַמּטָ ֵני ָראׁשֶ ר ׁשְ ֵ   ָצִריְך ְלַקׁשּ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ה ִמ  ֵתַפִיים. ְלַמּטָ   ּכְ

  
  ִלְבֵני ְמחֹוָזא:  ָרָבא ְלהוּ  ָאַמר

י ַמַעְבִריתּו ָמאֵני ִלְבנֵ  ה ִמ ׁשַ  -י ֵחיָלא ּכִ הּו ְלַמּטָ יבּו ּבְ ֵתַפִיםְרּבִ    .ּכְ
   

  
  

  רש"י
   . בלין:ריןהאוליי

. סדיים מביאין בלרי שים
שהשים מסתפגין בהם מותר 
להביאן דרך מלבוש לבית 

   המרחץ:
. סודר גדול שתלוי לו סכיתא

   בין כתפיו וראשו עטוף בו:
. זה צריך לקשור שי ראשיה

   בזה שלא תפול מראשו:
. כי מעבריתו מאי לבי חילא

כשתביאו בגדי העובדי כוכבי' 
וטלי' עליכם בי החיל המ

לשמשן ואתם מביאים להם 
   בשבת דרך רשות הרבים:

. שרביבו בהו למטה מכתפיים
שלא יהיו שוליהם מוחים 
בכתפיהם אלא משוכי' למטה 

   שיהא ראה לבוש:
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ין" ְמׁשִ ְ   . "ָסִכין ּוְמַמׁשּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
" ְ ׁשַ ָסִכין ּוְמַמׁשּ ְבֵני ֵמַעִיים ּבְ ין ּבִ תְמׁשִ    ,ּבָ

ּלֹ  ה ּבְ א ַיֲעׂשֶ ּוִבְלַבד ׁשֶ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ   . "חֹולה ּכְ
  

  ֵהיִכי ָעֵביד? 
  

ר ֲחִניָנא י ָחָמא ּבַ   ָאַמר:  ַרּבִ
ֵמׁש.  ְך ְמַמׁשְ   ָסְך ְוַאַחר ּכָ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ַבת ַאַחת.   ֵמׁש ּבְ   ָסְך ּוְמַמׁשְ
  

  רש"י
. [דקסבר] סך ואח''כ ממשמש

  בחול ממשמש ואחר כך סך:
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ְסדּוָרה ְּגָמָרא

      

912

        קמז, בקמז, בקמז, בקמז, ב .28
ִלין"    ."ֲאָבל לֹא ִמְתַעּמְ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַקְרָקִעיָתּה  יֹוְמֶסת ָאסּור ַלֲעמֹוד ּבְ ל ּדְ    ,ׁשֶ

ֶלת ּוְמַר  ַעּמֶ ּמְ ֵני ׁשֶ אִמּפְ    .ּפֵ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
יֹוְמֶסת  ל ּדְ ל ָיֶמיָה ׁשֶ ִרים ְוֶאָחד יֹום -ּכָ ְנָין.  ,ֶעׂשְ   ַוֲעֶצֶרת ִמן ַהּמִ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

יָסא,  -ֲעֶצֶרת    ְלַהאי ּגִ
   :אוֹ 

יָסא?    ְלַהאי ּגִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ְקָייֵני הּו ׁשַ יְבָחא ְוַעד ֲעַצְרָתא  ,ּכּולְּ   ָמַעלּו!  -ִמּדִ
  

יְלָמא ָהָתם הּוא  ה ְדָקִריר ָעְלָמא ַכ ּדְ ּדִ   ַמֲעֵלי,  -ּמָ
ּום ַהְבָלא  :ֲאָבל ָהָכא ָחֵמים ָעְלָמאִמׁשּ יָון ּדְ   ַמֲעֵלי.  - ְטֵפי  הּוא, ּכֵ

  
י ֶחְלּבוֹ ָאַמר    : ַרּבִ

א ָחְמ  ָרֵאל -ְדיֹוְמֶסת ּדִ ָרא ִדְפרּוִגייָתא ּוַמּיָ ׂשְ ָבִטים ִמּיִ ְ ֶרת ַהׁשּ חּו ֲעׂשֶ   .ִקיּפְ
  

ן ֲעָרךְ  י ֶאְלָעָזר ּבֶ   ִאיְקַלע ְלָהָתם,  ַרּבִ
ְתַרְייהוּ  יְך ּבַ ְלמּוֵדיּה.  ,ִאיְמׁשִ   ִאיֲעַקר ּתַ

ִסְפָרא,  י ֲהַדר ֲאָתא, ָקם ְלִמיְקֵרי ּבְ   ּכִ
ָעא ְלִמיְקָרא ה ָלֶכם" :ּבְ   ,(שמות יב, ב) 621"ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

ם".  :ָאַמר   "ַהֵחֵרׁש ָהָיה ִלּבָ
ְלמּוֵדיּה  ַנן ַרֲחֵמי ֲעֵליּה ַוֲהַדר ּתַ עּו ַרּבָ    .ּבָ

  
ְתַנן    :ְוַהְיינּו ּדִ

י ְנהֹוַראי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ,ֱהֵוי ּגֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה

בֹא ַאֲחֶריָך, ׁשֶ  ִהיא תָּ ֵעןְוַאל ּתֹאַמר ׁשֶ ָ ׁשּ יָנְתָך ַאל תִּ ָיְדָך, ְוֶאל ּבִ ימּוָה ּבְ   . (אבות ד, יד) "ֲחֵבֶריָך ְיַקּיְ
  

ָנא    :ּתָ
י ְנהֹוַראילֹא " א  ַרּבִ מֹו, ֶאּלָ י ְנֶחְמָיהׁשְ מוֹ  ַרּבִ    ,ׁשְ

ן ֲעָרךְ ְוָאְמִרי ָלּה  י ֶאְלָעָזר ּבֶ מֹו.  ַרּבִ   ׁשְ

מֹו  ה ִנְקָרא ׁשְ י ְנהֹוַראיְוָלּמָ   ? ַרּבִ
ּמַ  ֲהָלָכהׁשֶ   .  "ְנִהיר ֵעיֵני ֲחָכִמים ּבַ

   
  
  

                                                             

ָנה 621 ָ י ַהׁשּ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ   ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

  רש"י
. שם הר שמימיו דיומסית
   מלוחים:
   . מחממת:שמעמלת

   . שהטיט מלוח:רפאומ
   . ימי רפואתה:כל ימיה

. מתחלת הימים להאי גיסא כו'
   או בסוף:

   . משקין לרפואה:שקייי
. אלמא עצרת מדבחא לעצרת

   בסוף:
. שם מדיה חמרא דפרוגיתא

   שייה משובח:
. שהיו קפחו עשרת השבטים

בעלי האה ועסוקים בכך ולא 
היו עוסקים בתורה ויצאו 

   לתרבות רעה:
   . לפורגיתא ודיומסית:םלהת

. אחר היין אימשיך בתרייהו
   והרחיצה:

. עקר תלמודו איעקר תלמודיה
   ושכחו:
   . היה לבם:החרש

. אם הוי גולה למקום תורה
ת''ח אתה אל תשב אלא במקום 
ת''ח חברך ואל תאמר תלמידים 
הם יבואו אלי ודי לי בכך למה 

   אהיה גולה:
. שחביריך יקיימוה בידך

ל אצלם וכשתשה שתהא רגי
מסכת אחת והם אחרת 
תשמעה ותהא סדורה בפיך 

   ואל תשתכח הימה:
. לומר חכם ואל ביתך אל תשען

גדול אי וזכרן וכשאחזור פרק 
זה או מסכת זו לא תשתכח 

   חברתה ממי:
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        קמז, בקמז, בקמז, בקמז, ב .29
ְרִרין"   . "ֲאָבל לֹא ִמְתּגָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁשַ ֵא " ִמְגֶרֶרת ּבְ ת. ין ּגֹוְרִרין ּבְ   ּבָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ִטיט ּוְבצֹוָאה  ַדְרכּ  -ִאם ָהיּו ַרְגָליו ְמלּוְכָלכֹות ּבְ ׁש  ,וֹ ּגֹוֵרר ּכְ   . "ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

  
ר ְיהּוָדה מּוֵאל ּבַ א.  ַרב ׁשְ ַכְסּפָ א ּדְ יּה ִמְגַרְרּתָ   ָעְבָדא ֵליּה ִאיּמֵ

  
  
  
   ."ֵאין יֹוְרִדין ְלקּוְרִדיָמא"
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָקא.  ּום ּפִ   ִמׁשּ
  
  
  

  רש"י
קרצפת, . אשטריי''ל {מגררת
   } ואדם מגרר בה:מגרדת

   . לשבת:מגירתא דכספא
ל אותו הר . טיט שמשום פיקא

מחליק ובגדי האדם ישורין 
במים כשהוא ופל ואתי לידי 

   סחיטה:
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        קמח, אקמח, אקמח, אקמח, א    ––––קמז, ב קמז, ב קמז, ב קמז, ב  .30
יְקטֹויִזין" ין ַאּפִ ת ְוֵאין עֹוׂשִ ּבָ ׁשַ    ."ּבְ
  

ר ָחָנהַר ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבָ   : ַרּבִ
ַסם,  א ּבְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ר.  -ָיד ֲאָבל ּבַ    מּוּתָ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְנֶחְמָיה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

חֹול     ,ָאסּור –ַאף ּבְ
ֵני ֶהְפֵסד אֹוָכִלין   . "ִמּפְ

  
  
  
ָטן" ִבין ֶאת ַהּקָ    ."ְוֵאין ְמַעּצְ
  

ר ָחנָ ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  הַרּבָ   : ַרּבִ
ת ׁשַ ַלּפּוֵפי ְינּוָקא ּבְ  ֵמי -ּבָ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

ִבין"   ! "ֵאין ְמַעּצְ
  

ְדָרה -ָהָתם  חּוְמֵרי ׁשִ בֹוֶנה.  ,ּבְ ֶמיֱחֵזי ּכְ   ּדְ
  
  
  
ֶבר"   . "ְוֵאין ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהׁשֶ
  

ְגָדָתָאהָאַמר  י ָחָנא ּבַ מוּ ָאַמר  ַרּבִ   : ֵאלׁשְ
ֶבר.    קמח,א ֶ   ֲהָלָכה: ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהׁשּ

  
ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ ִדיָתא,  ַרּבָ   ִאיְקַלע ְלפּוְמּבְ

  ַרב ְיהּוָדה. ּדְ לֹא ַעל ְלִפיְרֵקיּה 
ְדֵריּה  יָלאלְ ׁשַ ּיָ א ּדַ יּה  :ָאַמר ֵליּה , ַאּדָ ַרּבֵ    .ִזיל ּגְ

יּה.  ַרּבֵ   ָאֵזיל ּגְ
ָקא ּדָ  ֵחיּה ּדְ ּכַ ֶבר. ֲאָתא, ַאׁשְ ֶ   ֵריׁש: ֵאין ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהׁשּ

ָתָאהָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר  ְגּדָ מּוֵאלָאַמר  ַרב ָחָנא ּבַ   : ׁשְ
ֶבר :ֲהָלָכה ֶ   !ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהׁשּ

יָדן –ָאַמר ֵליּה: ָהא ָחָנא  מּוֵאל  ,ּדִ יָדן - ְוָהא ׁשְ ִמיַע ִלי,   ,ּדִ   ְולֹא ׁשְ
ִתיךְ  ַרּבְ ִדיָנא ּגְ     !?ְוָלאו ּבְ

   
  

  רש"י
. דדמי לרפואה וגזירה אלא בסם

   משום שחיקת סמין:
. להכיס יד לתוך גרוו אבל ביד

   עד שיקיא מותר:
. שבמעיו מפי הפסד אוכלין

ומתוך כך הוא רעב וחוזר 
   ואוכל:
} לחתל. אומלוטי''א {לפופי

עושי' לקטן שיתיישבו כמו ש
   אבריו ולא יתעקם:

. חוליות של בחומרי שדרה
שדרה שתפרקה אחת מהן 
ולאחר זמן קמיירי דאי ביום 
לידה אמרי' (לעיל דף קכט:) כל 
האמור בפ' תוכחה דיחזקאל 

  עושין לחיה בשבת:
. הלכה מחזירין את השבר

סבירא ליה לשמואל מחזירין 
   תן:

, פקיד. משטר''ל {אדא דיילא
   } ממוה:שוטר

   . קח בגדו עד שיבא:גרביה
. רבה אשכחיה לרב יהודה אתא
   כו':

. ממקומו הוא הא חא דידן
   ולא שמעו זאת מפיו עד הה:

. בתמיה ולאו בדיא גרבתיך
  שאילו לא באת לא למדו:
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        קמח, אקמח, אקמח, אקמח, א .31
ְפְרָקה ָידוֹ " ּנִ צֹוֵנן,  לֹא ִיְטְרֵפם -ְוַרְגלֹו  ִמי ׁשֶ   ּבְ

א א ִנְתַרּפֵ ַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרּפֵ   ."ֲאָבל רֹוֵחץ הּוא ּכְ
  

יּה  ַרב ָאְוָיא   , ַרב יֹוֵסףּדְ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ
ְנָיא ֵליּה ְיֵדיּה.    ׁשַ

   ?ַמאי - ָאַמר ֵליּה: ָהִכי 
  ָאסּור. 

   ?ַמאי -ָהִכי וְ 
  ָאַמר ֵליּה: ָאסּור. 

ח ְיֵדיּה.  ָהִכי ִאיְתּפַ   ַאּדְ
ֵעי ְלָך  יּבָ    ?ָאַמר ֵליּה: ַמאי ּתִ

ַנן    :ָהא ּתְ
ְפְרָקה ָידֹו אֹו ַרְגלֹו " ּנִ א -ִמי ׁשֶ א ִנְתַרּפֵ ַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרּפֵ צֹוֵנן, ֲאָבל רֹוֵחץ ּכְ    !"לֹא ִיְטְרֵפם ּבְ

   :ָאַמר ֵליּה 
ַנן: ְולֹ   א ּתְ

ֶבר" ֶ   , "ֵאין ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהׁשּ
ָתָאהְוָאַמר  ְגּדָ מּוֵאלָאַמר  ַרב ָחָנא ּבַ    :ׁשְ
ֶבר!  :ֲהָלָכה ֶ   ַמְחִזיִרין ֶאת ַהׁשּ

ֲחָדא ָמִחיָתא ָמֵחיַתְנהּו?! הּו ּבַ   ָאַמר ֵליּה: ּכּולְּ
ִאיְתַמר     ,ִאיְתַמר –ֵהיָכא ּדְ

   .ַמרלֹא ִאיְת  -לֹא ִאיְתַמר ּדְ ֵהיָכא 
  
  

        הדרן עלך חביתהדרן עלך חביתהדרן עלך חביתהדרן עלך חבית
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  רש"י
. שתית ידו שיא ליה ידיה

ממקומה אשולשיי''ר 
   } בלע''ז:לשמוט{

עושה בעיים . היה הכי מאי
   הרבה ושואל:

. בחדא מחיתא מחיתהו
   באריגה אחת ארגתו:

. דמתיתין לאו היכא דאיתמר
  דוקא תן איתמר:


