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  שבת מסכת
  "ֶׁשֶהְחִׁשי ִמי" -  דכ"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)ויב ומתנקם" "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית א
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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 מנחם אב זי"

 גמרא סדורה
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  !תאמין!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

  בזכותם מהדורה זו טובה יותר.
 ,ל שהגיה, העיר והאיר הארות רבות בכשרון רבובייחוד לרב נתנאל אריא

 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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    """"ֶהְחִׁשיֶהְחִׁשיֶהְחִׁשיֶהְחִׁשיֶׁש ֶׁש ֶׁש ֶׁש     ִמיִמיִמיִמי""""    ––––כ"ד כ"ד כ"ד כ"ד רק רק רק רק פפפפ    שבתשבתשבתשבתכת כת כת כת מסמסמסמס
        קנג, אקנג, אקנג, אקנג, א .1

ָנה          ִמׁשְ

ֶרְך  ּדֶ יְך ּבַ ֶהְחׁשִ יסֹו ְלגֹוי -ִמי ׁשֶ    ,נֹוֵתן ּכִ
יחֹו ַעל ַהֲחמֹור.  - ְוִאם ֵאין ִעּמֹו ּגֹוי   ַמּנִ

יַע ֶלָח  ִלין ּבְ  נֹוֵטל    - ֵצר ַהִחיצֹוָנה ִהּגִ יטָּ ִלים ַהּנִ תׁשַ ֶאת ַהּכֵ   ,ּבָ
ִלין ּבְ נִ  ֵאיָנןְוׁשֶ                                          ת ׁשַ יטָּ יר ַהֲחָבִלים,  -ּבָ ין נֹוְפִלין ֵמֵאיֵליֶהםַמתִּ ּקִ ַ   .  ְוַהׂשּ
   

ָמָרא             ּגְ

יֵסיּה ְלגֹוי?  ַנן ְלֵמיַתב ּכִ רּו ֵליּה ַרּבָ   ַמאי ַטְעָמא ׁשָ
  
ָנןִק     ,ֵאין ָאָדם ַמֲעִמיד ַעְצמֹו ַעל ָממֹונוֹ ּדְ  :ים ְלהּו ְלַרּבָ

ֵרית לֵ  ְרׁשּות ָה י ְלִאיּתּויֵ י ָאֵת  - יּה ִאי לֹא ׁשָ ע ַאּמֹות ּבִ ים. ַאְרּבַ   ַרּבִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יסֹו,  ְוָקא ּכִ   ּדַ

   .לֹא –ֲאָבל ְמִציָאה 
  

יָטא ׁשִ יסֹו" !ּפְ ַנן "ּכִ    !ּתְ
  

ֵתיָמא ין ֲאִפיּלּו ְמִציָאה :ַמהּו ּדְ    ,הּוא ַהּדִ
ָקָתֵני יסֹו" :ְוַהאי ּדְ ָתא  - "ּכִ ִמילְּ    ,ָקָתֵניאֹוְרָחא ּדְ

ַמעָק     .ןלָ  א ַמׁשְ
  

א    ,לֹא ָאֵתי ִליֵדיּה ּדְ  :ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ
ֵמי -ֲאָבל ָאֵתי ִליֵדיּה  ִכיֵסיּה ּדָ    .ּכְ

  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
   ?ַמהוּ  -ָאה ְלָידֹו ְמִציָאה ַהּבָ 

  
ֲאָתא ִליֵדיּה  יָון ּדַ ֵמי -ּכֵ ִכיֵסיּה ּדָ    ,ּכְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
יוָ  ֵמי -ּה ּבָ  לֹא ָטַרחּדְ ן ּכֵ ִכיֵסיּה ּדָ    ?ָלאו ּכְ

  
יקוּ     .ּתֵ

   
  
  

  רש"י
  מתי' 

. ותן כיסו לכרי. מי שהחשיך
   מבעוד יום:

. הא יש עמו לכרי ואם אין עמו
   עדיף כדמפרש בגמרא:

. של עיר שהוא החיצוהלחצר 
ובא מקום המשתמר ראשון 

   לפרק מן החמור:
. בידו מעליו כלים היטלין וטל

בשבת ושאין יטלין מתיר 
החבלים של אוכף שהן קשורים 

   בהן והשקין ופלין:
  

  גמ' 
מאי טעמא שרי ליה למיתב 

. והרי הוא שלוחו לישאו לכרי
   בשבת:

   . מלהציל ממוו:מעמיד עצמו
כיון דטרח בה . דדוקא כיסו

חייס  שע''י טורח הוא משתכר
עלה ואי לא שרית ליה הא אתי 

   לאיתויי:
. דמציאה לא אלא ולא אמרן

דלא אתיא לידיה קודם שתחשך 
   ולא הגביהה ולא זכה בה:
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        בבבב- - - - קנג, אקנג, אקנג, אקנג, א .2
יחֹו ַעל ַהֲחמֹור - [ ֵאין ִעּמֹו ּגֹוי"    ]."ַמּנִ
  

  ,"ֵאין ִעּמֹו ּגֹוי"ּדְ ַטְעָמא 
   .ַלּגֹוי ָיֵהיב ֵליּה  -ׁש ִעּמֹו ּגֹוי ָהא יֵ 

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ה ַע  -ֲחמֹור  ה ְמצּוּוֶ ִביַאּתָ   ֹו, ָתתל ׁשְ

ִב  -ּגֹוי  ה ַעל ׁשְ ה ְמצּוּוֶ    .יָתתוֹ ִאי ַאּתָ
  
  

   :ֲחמֹור ְוֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן
ח ֵליּה  -ֲחמֹור ַא     ,ַמּנַ

  ָלא ָיֵהיב ֵליּה.  -ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן 
  
   ?אי ַטְעָמאַמ 
  

   ',ָאָדם' –ָהֵני 
  ָלאו ָאָדם. -ַהאי 

   
  

ֹוֶטה. -ֵחֵרׁש ְוׁשֹוֶטה     ַלׁשּ
  ֹוֶטה. ַלׁשּ  -ָקָטן ְו  ׁשֹוֶטה

  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
  ? איַמ  - ֵחֵרׁש ְוָקָטן

  
א  יּבָ י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ַאלִּ ֵעי ָלךְ  -ַרּבִ יּבָ    ,לֹא ּתִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ִיְצָחק" וּ  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזרם אֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
רּוַמת ֵחֵרׁש    קנג,ב ין, ^ - תְּ ֵצא ְלחּוּלִ   לֹא תֵּ

ֵני ׁשֶ     ."קּוא ָסֵפ הִמּפְ
  

י ּתִ  ַרּבָ יּבָ ּכִ א ּדְ יּבָ   ַנן, ֵעי ָלְך ַאלִּ
ְתַנן    :ּדִ

ה " ָ   לֹא ִיְתרֹומּו,  -ֲחִמׁשּ
ְרמּו  רּוָמה,  -ְוִאם תָּ רּוָמָתן תְּ   ֵאין תְּ

   ,ֵחֵרׁש ֵאּלּו ֵהן: 
   ,ׁשֹוֶטה
  ְוָקָטן, 

ּלֹו,  ֵאינֹו ׁשֶ   ְוַהּתֹוֵרם ֶאת ׁשֶ
ָרֵאל ֲא  ל ִיׂשְ ַרם ֶאת ׁשֶ תָּ    .א) רומות א,(ת "ְרׁשּותוֹ ּבִ ִפיּלּו ְוגֹוי ׁשֶ

  ַמאי? 
ַעת, ּדְ  - ֵהיב ֵליּה ֵחֵרׁש יָ לַ    ָקָטן ָאֵתי ִלְכָלל ּדַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָטן ָיֵהיב ֵליּה לַ  ַח ֵחֵרׁש ָאֵתי ְלַאְחלּוֵפי ּבְ ּדְ  - ּקָ יּקֵ   ?ָגדֹול ּפִ
  

ָאְמֵרי א ּדְ   .ֵחֵרׁש ָיֵהיב ֵליּה לַ  :ִאיּכָ
   

ָאְמֵרי א ּדְ ָטן ַל  :ִאיּכָ  .יב ֵליּה ָיֵה ּקָ

  רש"י
. ויש במיו שחייב האי אדם

   במצות ואתי לאיחלופי:
. יהיב דלית ליה דעת לשוטה

כלל אבל חרש דעתא קלישתא 
כדאמרי' ביבמות (דף אית ליה 

  קיג.):
. והויא תרומה תצא לחוליןלא 

לאסור לזרים ויחזור ויתרום 
   הפקח אחרת:

. אי דעת צלולתא שהוא ספק
היא אי לא ולר' יצחק ודאי 
לקטן יהיב ליה דלאו בר מצות 
הוא ולא לחרש דספק חייב 

   במצות הוא:
. דאמרי לאו דעתא אליבא דרבן

א היא ולעין מצות הרי צילת
   הוא כקטן:

. בלא ותורם את שאיו שלו
רשות דכתיב (דברים יד) תבואת 
זרעך וחרש שוטה וקטן דכתיב 
אשר ידבו לבו שיש לו לב 

   להתדב בהש''ס ירושלמי:
. דשליחות מהיכא אפילו ברשות

אתרבי מכן תרימו גם אתם גם 
לרבות שלוחכם ומה אתם בי 

  ית:ברית אף שלוחכם בי בר
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        קנג, בקנג, בקנג, בקנג, ב .3
ם לֹא ּגֹוי     ?ַמאי –ְולֹא ֲחמֹור ְולֹא ֵחֵרׁש ְולֹא ׁשֹוֶטה ְולֹא ָקָטן ֵאין ׁשָ

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

  . ּו ֲחָכִמים ְלַגּלֹוָתּה ְולֹא ָרצ ,עֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה
  

  ַמאי "עֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה"? 
  

ח'מֹוִליכֹו  חֹות ּפָ   '.ע ַאּמֹותּבַ ת ֵמַאְר וֹ ּפָ
  

אי    ? "ַגּלֹוָתּה לֹא ָרצּו ֲחָכִמים ְל "ַאּמַ
  

ּום ָבר :ִמׁשּ ר ּדָ בֹד ֱאלִֹהים ַהְסתֵּ ָבר" ,"כְּ   . (משלי כה, ב) ּוְכֹבד ְמָלִכים ֲחקֹר ּדָ
  

בֹד ֱאלִֹהים"אי ְוָהָכא, ַמ  א?  "כְּ   ִאיּכָ
  

ְרׁש  ע ַאּמֹות ּבִ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּתֹוֵיי ַאְרּבַ   ם. ית ָהַרּבִ וּ ּדִ
  
  

נְ     :איָ ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר"    אֹוֵמר: ַרּבִ

ְדׁשּו ְסָאה.  ּיֹום ּגָ   ּבֹו ּבַ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּיֹום ָמֲחקּו ְסָאה   . "ּבֹו ּבַ
  

ְנָיא:    ּתַ
ל " י ֱאִליֶעֶזר, ַר ּדְ ָמׁשָ   ּבִ

ָבר ּדֹוֶמה    ?ְלָמה ַהּדָ
ּוִאין ְוִדיּלוּ  ה ְמֵלָאה ִקיׁשּ   ין, ִע ְלקּוּפָ

ל ְוִהיא ַמֲחֶזֶקת.ָכ נֹוֵתן ְלתוֹ ם ָאָד     ּה ַחְרּדָ
ל  ַע, ּדְ ָמׁשָ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ

ָבר ּדֹוֶמה    ?ְלָמה ַהּדָ
ַבׁש,    ַלֲעֵריָבה ְמֵלָאה ּדְ

  .  "ֱאגֹוִזים ְוִהיא ְמִקיָאהנֹוֵתן ְלתֹוָכּה ִריּמֹוִנים וֶ 
   

  
  

  רש"י
. תקה לכיס עוד אחרת היתה

   להצילו:
. להעלים לא רצו לגלותה ואמאי

   דברי תורה:
. מותר כבוד אלהים הסתר דבר

להסתיר דברי תורה לכבוד 
   שמים:

. אין וכבוד מלכים חקור דבר
להסתיר לכבוד עושר אדם 

   וחשיבותו אלא שב ותחקרהו:
. ביום שעלו בו ביום גדשו סאה

לעליית חיה בן חזקיה וגזרו 
י''ח דבר וזו אחת מהן היתה 

בפ''ק (דף יז:) ותן כדאמרין 
כיסו לכרי בו ביום גזרו שלא 
יוליכו פחות פחות מד''א אם 
יש שם כרי אותו יום הרבו סייג 
לתורה במדה גדושה ויפה מדדו 

   להרבות גדר בישראל:
. במדה מחוקה מחקו סאה
יום שהרבו לגזור מדדו בו ב

יותר מדאי ואין יכולין לעמוד 
בגזירתם ומתוך כך עוברין על 

י תורה מצאת מדתם דבר
מחוקה מטפיפתה וטוב היה 
להם להיות מדתם טפופה ולא 

   תבא לידי מחק מרוב גודשה:
. את החרדל שופל והיא מחזקת

החרדל בין הקישואין אף כאן 
יפה תקו והוסיפו דבר 

   המתקיים:
. את הדבש שהיה אהוהיא מקי

בה ראשון אף אלו ע''י גזירתם 
גרמו לעבור דשמא לא יאמין 

הכרי והם לא התירו  את
להוליכו פחות פחות מארבע 
ואדם איו מעמיד עצמו על 

  ממוו ואתי לאיתויי ד' אמות:
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        קנג, בקנג, בקנג, בקנג, ב .4
   :ָאַמר ָמר

יח -ֵאין ִעּמֹו ּגֹוי "   ."רמוֹ ַעל ַהֲח ֹו ַמּנִ
  

רא ַוֲהלֹ     ,ְמַחּמֵ
ל ְמָלאָכה" :ְוַרֲחָמָנא ָאַמר ה כָּ    !(שמות כ, י) 677"לֹא ַתֲעׂשֶ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ֶכת ִהיא ְמַהלֶּ ׁשֶ יחֹו ָעֶליָה ּכְ    .ַמּנִ
  

ר  ָלִלים, ּדְ ְוָהא ִאי ֶאְפׁשָ יל ּגְ ין ָמִים ּוְלַהּטִ ּתִ   לֹא ָקְייָמא ְלַהׁשְ
אִא ְו    ה!  ָח יָרה ְוַהנָּ ִק ֲע  יּכָ
   

ִהיא ׁשֶ ֶכת ּכְ יחֹו ָעֶליָה,  - ְמַהלֶּ   ַמּנִ
ִהיא עֹוֶמֶדת  ׁשֶ ה.  -ּכְ   נֹוְטלֹו ֵהיֶמּנָ

  
   !ֲאִפיּלּו ֲחֵברֹו ַנִמי ,ִאי ָהִכי

  
ּפָ ָאַמר    : אַרב ּפַ

גּופֹו  ּבְ את -ּכֹל ׁשֶ יב ַחּטָ ֲחֵברֹו  ,ַחּיָ טּור ֲאָבל ָאסּור,  -ּבַ   ּפָ
ֲחמֹורֹו  ,ּורסּור ֲאָבל ָא טּפָ  -ֵבירֹו ֲח ּכֹל ׁשֶ  ר ְלַכ  -ּבַ ה. מּוּתָ ִחלָּ   ּתְ

  
  

                                                             
ת לַ  677 ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָעֶריךָ  'הְויֹום ַהׁשּ ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמתֶּ ָך ַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ ה ָכל ְמָלאָכה ַאתָּ  ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ

  רש"י
. מהיג חמור והלא מחמר

   טעוה קרוי מחמר:
ורחמא אמר לא תעשה כל 

. ואיזוהי מלאכה אתה ובהמתך
תם מלאכה העשויה על ידי ס

שיהם זו היא שהיא טעוה 
   והוא מחמר:

. עליה כשהיא מהלכתמיחו 
לאחר שעקרה ללכת דלאו 
עקירה היא כדאמר בפ''ק (דף 
ג.) גבי הטעיו חברו אוכלין 
ומשקין וכיון דאדם לא מיחייב 
בה חטאת כי האי גווא כאן 
מותר דהכא מי מלאכה כתיב 

   והא לאו מלאכה היא:
. אתי למיעבד עקירה והחהוק

כשחוזרת ועקרת ללכת אחר 
   ים:הטלת מים או גלל

. ולאחר שתחזור וטלו הימה
   ותעקור רגל ייחו:

. יכול אי הכי אפילו על חברו
לעשות כן כיון דלאו איסורא 

   דאורייתא היא גבי כיס שרי:
. כי עביד כל שבגופו חייב חטאת

ליה איהו כוליה כגון מעביר ד' 
ה''ר אפי' עקרו מן אמות בר

הארץ דרך הליכתו חייב דהא 
דים ולא איכא עקירת חפץ בי

בעין עמידה אלא בטעון ועומד 
מבעוד יום או כשהטעיו חבירו 
דלא עקר ליה להאי חפץ אבל 
הכא הא עקר ליה הלכך כי עביד 
ליה חבריה הוי ליה שים 
שעשאוה ואסור מדרבן ולא 

  שריוה גבי כיס:
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        קנג, בקנג, בקנג, בקנג, ב .5
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ֵתיפֹו  ַחת לֹו ַעל ּכְ י - ָהְיָתה ֲחִביָלתֹו מּוּנַ ְחּתֶ יַע ְלֵביתֹו. ָרץ ּתַ ּגִ ּמַ   ָה ַעד ׁשֶ
  

י  י ַקלֵּ ְוָקא ָרץ, ֲאָבל ַקלֵּ   .לֹא –ּדַ
  

  א? ְעָמ ַמאי ַט 
  
ֵלית לֵ יוָ כֵּ  יָרא ין ּדְ ָחה.  ָאֵתי ְלִמיֲעַבד -ּה ֶהיּכֵ   ֲעִקיָרה ְוַהּנָ
  

י ָמָטא ְלֵביֵתיּה  ר  -סֹוף סֹוף, ּכִ אּדְ ִאי ֶאְפׁשָ יל ֵמְרׁש  ,לֹא ָקֵאי ּפּוְרּתָ ִחיד! ְוָקְמַעּיֵ ים ִלְרׁשּות ַהּיָ   ּות ָהַרּבִ
  

ְלַאַחר ָיד ָזֵריק ֵליּה ּכִ    .ּדְ
  
  
  

  רש"י
. מבעו''י מוחת לו על כתיפו

   וקדש עליו היום:
. וכל כמה דלא עמד רץ תחתיה

   פוש אין כאן עקירה לאיסור:ל
. מעט מעט כלומר קלי קלי

   בחת:
. כלומר למיעבד עקירה והחה

דזימין דקאי ולאו אדעתיה 
   אבל רץ היכרא איכא:

. שלא כדרך זריקה כלאחר יד
   כגון מכתיפיו ולאחוריו:
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        ד, בד, בד, בד, בקנקנקנקנ    ––––    קנג, בקנג, בקנג, בקנג, ב .6
ר ר ָאַמ    : ָמאָח ָרִמי ּבַ

ֶהְמ  ר ַאַחר ּבְ ׁשַ ַהְמַחּמֵ ת, ּתֹו ּבְ   ּבָ
ׁשֹוֵגג  יב –ּבְ את,  ַחּיָ   ַחּטָ
ֵמִזיד  יב ְסִקיָלה.  -ּבְ   ַחּיָ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
  : 678הָרּבָ ָאַמר 

ָך"ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ה ּוְבֶהְמתֶּ ל ְמָלאָכה ַאתָּ ה כָּ   , (שמות כ, י) 679"לֹא ַתֲעׂשֶ
יֵדיּה ְמיָ ֹו ּדוּ ֶהְמּת ּבְ    ,א ּדִ

ׁשֹוֵגג     :ַמה הּוא יב  - ּבְ   את, ַחּטָ ַחּיָ
ֵמִזיד  יב ְסִקיָלה -ּבְ    ,ַחּיָ

ֶהְמּתֹו ַנִמי ׁשֹוֵגג    :ַאף ּבְ את,  - ּבְ יב ַחּטָ   ַחּיָ
ֵמִזיד  יב ְסִקיָלה. -ּבְ    ַחּיָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ׁשּובֹות  י ּתְ ּתֵ ָברּבַ ׁשְ   :ּדָ
   :ֲחָדא

ְכִתיב ה ּבִ ם לָ ֶיה ָלכֶ ִיהְ  "ּתֹוָרה ַאַחת :ּדִ    .ָגָגהׁשְ עֹׂשֶ
ר תַּ  ֶפׁש ֲאׁשֶ ָיד ָרָמה"ְוַהּנֶ ה ּבְ   , ל)-(במדבר טו, כט 680ֲעׂשֶ

ל ַהּתוֹ  ה ּכָ ׁשָ ּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרההּוּקְ    ,ָרה ּכּולָּ
גּוֵפיּה, ּדְ  -ַמה ֲעבֹוָדה ָזָרה  ה ּבְ   ָעֵביד ַמֲעׂשֶ

גּוֵפיּה  -ָהָכא ַנִמי  ה ּבְ ָעֵביד ַמֲעׂשֶ    !ַעד ּדְ
  

  ד: ְועוֹ 
   :ַנןּתְ 
ָד ַהְמַחּלֵ " ת ּבְ ּבָ ַ את ְוַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלהָבר ׁשֶ ל ֶאת ַהׁשּ ְגָגתֹו ַחטָּ יִבין ַעל ׁשִ   .(סנהדרין סו.) "ַחּיָ

י  א ִמיּדִ ִאיּכָ ָלל ּדְ יִב ּדְ ִמּכְ את ְולֹא ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה, ֵאין ַחּיָ ְגָגתֹו ַחּטָ   ין ַעל ׁשִ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

רְמ ּדִ "ָלאו"    !ַחּמֵ
  

  ! לֹא
חּוִמי א  ,ןּתְ יּבָ י ֲעִקיּדְ ְוַאלִּ    .ָבאַרּבִ

א  ,ְוַהְבָעָרה יּבָ י יֹוֵסיּדְ ַאלִּ   .ַרּבִ
  
  

   :ַמְתֵני ָהִכי ַרב ְזִביד   קנד,א
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ׁשַ ַהְמַחּמֵ  ֵהָמה ּבְ ת, ר ַאַחר ּבְ   ּבָ
ׁשֹוֵגג  את,  - ּבְ יב ַחּטָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ֵמִזיד    ה. ילָ יב ְסִק ַחיָּ  -ּבְ

  
   :ָרָבאב ְמִתי

" ַ ל ֶאת ַהׁשּ אתַהְמַחּלֵ ְגָגתֹו ַחטָּ יִבין ַעל ׁשִ ַחּיָ ָדָבר ׁשֶ ת ּבְ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה - ּבָ   . "ַחּיָ
גְ  יִבין ַעל ׁשִ אתָהא ֵאין ַחּיָ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה!  - ָגתֹו ַחּטָ   ֵאין ַחּיָ

  

                                                             
  ע"פ מסורת הש"ס. 678

ת לַ  679 ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ה  'הְויֹום ַהׁשּ ה ָכל ְמָלאָכה ַאתָּ ָעֶריךָ ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמתֶּ ָך ַעְבּדְ   ּוִבְנָך ּוִבתֶּ
ָגָגה כטכטכטכט 680 ׁשְ ה ּבִ תֹוָכם ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹׂשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ְוַלּגֵ ְבֵני ִיׂשְ ר ֶאת  לללל. ָהֶאְזָרח ּבִ ָיד ָרָמה ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהּגֵ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ף  'הְוַהּנֶ הּוא ְמַגּדֵ

ּה  ֶרב ַעּמָ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ  ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

  רש"י
. במלאכה שהוא עושה בשוגג
   לבדו:

. אף מלאכה שעושה אף בהמתו
ו מחמר על ידי בהמתו דהיי

   אחר חמור טעוה:
חדא דכתיב תורה אחת יהיה 
לכם וגו' עד דעביד מעשה 

. כדכתיב לעושה בשגגה בגופיה
והכא לא קא עביד מלאכה אלא 
דבור בעלמא שמהיג בקול הרי 

   דבשוגג איו חייב קרבן:
. דקאמרת מי במזיד חייב ועוד

תן בסהדרין סקילה קשיא ד
ת (דף ג.) גבי סקלים המחלל א

השבת סקל אם חללו בדבר 
שחייבים על שגגתו חטאת ועל 

   זדוו סקילה:
. חילול דאין מכלל דאיכא

חייבין על שגגתו חטאת ולא על 
   זדוו סקילה:
. דאמר דאורייתא ואליבא דר''ע

יהו והוי מחלל ומיהו אין 
   חייבין לא על שגגתו חטאת כו':

. דאמר בפרק דר' יוסי אליבא
ף ע.) הבערה כלל גדול (לעיל ד

  ללאו יצאת:
. להא דרמי בר רב זביד מתי

   חמא הכי:
. דילפין מע''ז איו חייב חטאת

   דעד דעביד מעשה בגופיה:
. אבל במזיד חייב סקילה

מהיקישא דאתה ובהמתך 
   עיל:דל
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יָהא ֵאין ַח  :ִמי ָקָתֵני    ?!כו' ִביןּיָ
יִבין ַעל ׁשִ  :רַמ ָהִכי ָקָא  ַחּיָ ָבר ׁשֶ אתּדָ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה,  - ְגָגתֹו ַחּטָ   ַחּיָ

את ְגָגתֹו ַחּטָ יִבין ַעל ׁשִ ֵאין ַחּיָ ָבר ׁשֶ יִב  - ְוֵיׁש ּדָ   ין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה, ְוַחּיָ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 
ר.     ְמַחּמֵ

   
  

ר ָר  ָמִרי ַרבּדְ ָרָבא ֲאחּוּה    , ֵחלּבַ
   :ר ָרֵחלַרב ָמִרי ּבַ ּדְ ֲאבּוּה  :ָלּה י ְוָאְמִר 

  

ְתָרא ָנא ּבַ ָ ָיא ,ְלִליׁשּ פּוְרֵסיה ּדְ ָהא  ַקׁשְ ר ָרֵחל ּוַמְנֵייּה ּבְ ֵריּה ְלַרב ָמִרי ּבַ    !ֶבלָב ּדְ ַרב ַאְכׁשְ
  

ר ָרֵחל ָהווּ  ֵרי ָמִרי ּבַ יְלָמא ּתְ    .ּדִ
  

ַמ  ְ  681אְעּתָ ֲהָוה ַמְתֵני ְלָהא ׁשְ   :ִלְפטֹור יֹוָחָנןי ַרבִּ ּדְ ּה ֵמיִמׁשּ
  

  : י יֹוָחָנןַרּבִ ָאַמר 
ׁשַ ַהְמ  ּתֹו ּבְ ֶהּמְ ר ַאַחר ּבְ ת ַחּמֵ לּום.  -ּבָ טּור ִמּכְ   ּפָ

ׁשֹוֵגג  את - ּבְ יב ַחּטָ ּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּדְ  ,לֹא ִמַחּיַ ל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ ה ּכָ ׁשָ     הּוּקְ
ֵמִזיד     :ןְתנַ ּדִ  ,יביַחיַּ ַנִמי ָלא ִמ  -ּבְ

ָדָבר ׁשֶ ּלֵ ַהְמַח " ת ּבְ ּבָ ַ את ְוַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלהל ֶאת ַהׁשּ ְגָגתֹו ַחטָּ יִבין ַעל ׁשִ   , (סנהדרין סו.) "ַחּיָ
ְגָגתֹו ַחּטָ 'ָהא  יִבין ַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ְסִקיָלה.  - 'אתֵאין ַחּיָ   ֵאין ַחּיָ

ָלאו  יב -ּבְ יּתַ ָל ' ֵליּה ֲהָוה ּדַ  ,ַנִמי ָלא ִמיַחּיַ ּנִ ית ּדִ או ׁשֶ   , 'יןן ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ּבֵ
ין'ְוָכל  ית ּדִ ן ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ּבֵ יּתַ ּנִ   ֵאין לֹוִקין ָעָליו.   -' ָלאו ׁשֶ

ָא    קנד,ב ךָ ' :ִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  - ' לֹוִקין' :ַמרַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ל ְמָלאָכה ּוְבֶהְמּתֶ ה ּכָ    ,'לֹא ַתֲעׂשֶ
  ִלי? ה ָלּמָ  - (שמות כ, י) ה""ַאתָּ 

יבּדְ  -יהּו נִ הּוא     ,ִמיַחּיַ
ֶהְמּתוֹ  יבלֹא  - ּבְ    .ִמיַחּיַ

   
  

                                                             
 שוטנשטיין ע"פ דפוסים ישנים 681

  רש"י
. הך דיוקא דדייקין מי קתי

הא אין חייב כו' דילמא הכי 
קאמר המחלל בדבר שחייבין על 

ייבים על זדוו שגגתו חטאת [ח
סקילה] הא דבר שאין חייבים 
על שגגתו חטאת יש מהן 
שחייבין על זדוו סקילה ויש 
שאין חייבין ומאי יהו דחייבין 
[על זדוו] סקילה ואין חייבין על 

טאת מחמר: ואמרי לה שגגתו ח
אבוה דרב מרי בר רחל ל''ג 
דאבוה דרב מרי איסור גיורא 
שמיה ומאן דגרס ליה גרס 

הכי להך לישא בתרא  בתריה
קשיא הך דרב אכשריה לרב 
מרי בר רחל ומיה בפורסי 
דבבל והך מילתא במסכת 
יבמות היא (דף. מה:) בפורסי 
בלע''ז משטר''ל 

 }מיישטרי"ל: פקיד, שוטר{
שוטרים ואף על גב דאמר מר  הן

כל משימות שאתה משים לא 
יהו אלא מקרב אחיך האי כיון 
דאמו מישראל מקרב אחיך 

  קרין ביה:
. דשאר לאזהרת מיתת בית דין

מלאכות דשבת מי מהאי קרא 
פקא להו אזהרה הלכך 
לאזהרת מיתת בית דין יתן 
דלא עש מיתה אלא אם כן 
הזהיר הלכך עיקר אזהרתו 

שיש בו מיתה אתאי  למקום
  ולא למלקות:

. במסכת ואפי' למ''ד דלוקין
מכות (דף יג:) הכא אפי' לאו 

לאזהורי אמלאכה ליכא דאי 
שעל ידו וע''י בהמתו אתא כגון 
מחמר ליכתוב לא תעשה כל 
מלאכה ובהמתך מאי אתה 
משמע אתה לבדך ובהמתך 

   לבדה:
. במלאכה העשית ע''י בהמתו

בהמתו לא מיחייב לאו גמור 
  ללקות עליו:
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יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה" ׁשַ נֹוֵטל ֶא  -[ ִהּגִ ִלין ּבַ יטָּ ִלים ַהּנִ ת. ת ַהּכֵ   ּבָ

ׁשַ               ִלין ּבְ ֵאיָנן ִניטָּ ת ְוׁשֶ יר ַהֲחָבִלים,    - ּבָ   ַמתִּ
ין ּקִ ַ   ]."יֶהםיֵל ין ֵמֵא נֹוְפִל  ְוַהׂשּ

  
  : ַרב הּוָנאר ַמ ָא 

ֶהְמ  ֵלי ְזכּוִכית ָהְיָתה ּבְ יָה,  -ּתֹו ְטעּוָנה ּכְ ְחּתֶ יַח ּתַ ִרים ּוְכָסתֹות ּוַמּנִ   ֵמִביא ּכָ
יר ַהֲחָבִלים י ,ּוַמּתִ ּקִ ַ   ן נֹוְפִלים. ְוַהׂשּ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

ׁשַ נֹוֵטל " יָטִלין ּבְ ִלים ַהּנִ   !"תּבָ ֶאת ַהּכֵ
  
ָלאּבְ  - ַרב הּוָנא ַמרי ָקָא כִּ  ָנא, ּדְ אּוּמָ    .ַחְזָיא ֵליּה  ַקְרֵני ּדְ
  

ִלי ֵמֵהיֶכּנֹו! ל ּכְ   ְוָהא ָקא ְמַבּטֵ
  

ִליֵפי זּוְטֵרי.  ׁשְ   ּבִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֶהְמּתֹו ְט "    ,ֶטֶבל :עּוָנהָהְיָתה ּבְ

ּיֹות ׁשִ    ,ַוֲעׁשָ
יר ֶאת ַהֲחָבִלים ין נֹוְפִלין ,ַמתִּ ּקִ ַ   , ְוַהׂשּ

תַּ י ף ַעל ּפִ ְוַא  ׁשְ ּמִ   ! "ִריןּבְ ׁשֶ
  

כּוְלָסא. - ָהָתם    ּבְ
  

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ָקָתֵני ּדּוְמָיא     ,"ֶבלֶט "ּדְ ּדְ

ֶבל  ָלא ֲחִזי ֵליּה,  -ַמה ּטֶ   ּדְ
   .יּה ָלא ֲחִזי לֵ  -ַאף ָהָכא ַנִמי 

  
ִרין"ּוַמאי  ּבְ תַּ ׁשְ ּמִ י ׁשֶ    ?"ַאף ַעל ּפִ

  
ֵתיָמא   ׁשּו, ׁשְ ַנִמי ָח  מּוָעט ְלֶהְפֵסד :ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן. ַמ  ָקא   ׁשְ
  
  

  רש"י
. שאין יטלין טעוה כלי זכוכית

   להיחן לארץ: בידו
ם והאן תן וטל את הכלי

. וכלי זכוכית יטלין הן היטלין
   ולמה לי מתיר את החבלים:

. מקיז דם שאין ראויין דאומי
   בשבת לכלום לפי שמאוסים:

. כרים וכסתות והא מבטל כלי
כשמיחן תחת דבר שאין יטל 
מבטלן מהיכן דשוב לא יטלם 

   משם ודמי לסותר:
אות קטים . משובשליפי זוטרי

ין ששומט הכר מתחתיהם וופל
על הכר השי וכן עד שמגיען 

   לארץ:
. מש''ש עששיות של זכוכית

 }משי"ש: גושים, עשתות{
בלע''ז ואע''פ שהעששיות 
משתברין אלמא אסור להיח 

   כרים וכסתות תחתיהן:
. חתיכות רחבות של בכולסא

זכוכית שאים כלים ועושין מהן 
דא חלוות וכיון דליכא פסי

בשבירתן וסופן להחתך 
קטות לא שרו להביא בחתיכות 

   כרים ולהיח תחתיהן:
. דמוקצה הוא [טבל לא חזי ליה

   ואפילו לכהים לא חזי]:
. הא ומאי אף על פי שמשתברין

   ליכא פסידא:
מהו דתימא להפסד מועט מי 

. ויביא כרים וייח חששו
תחתיהם דהא ודאי אי אפשר 
בלא הפסד מועט שיצוצות 

 ם ראויןיתזין בשבירתן שאי
  לום:לכ
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ְניָ     :אּתַ

ן יֹוַחי" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
בּוָאה ל תְּ ִליף ׁשֶ ֶהְמּתֹו ְטעּוָנה ׁשְ    -  ָהְיָתה ּבְ

יַח ֹראׁשֹו תַּ  קֹו ְלַצד ַאֵחר, ְוהּוא נֹוֵפל ֵמֵאָליו. ֵמּנִ יָה, ּוְמַסּלְ   ְחתֶּ
  

ל  ן ּגַ ֲחמֹורֹו ׁשֶ ַבׁש וּ ָהְיָתה ְטע לְמִליֵא ַרּבָ ת, ְולֹא ָרָצה ְלפֹוְר  ,ָנה ּדְ ּבָ   ָקּה ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ
ת ֵמָתה ּבָ   . "ְלמֹוָצֵאי ׁשַ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

יָטִלין" ִלים ַהּנִ   !"נֹוֵטל ּכֵ
  

ִה  ׁשֶ יׁש. ּכְ   ְדּבִ
  

יׁש    ְלַמאי ֲחִזי?  -ִהְדּבִ
  
ְגַמֵלי. לִ    ְכִתיָתא ּדִ
  

יר ֲחָב  לוּ וְ  ,ִליםְוַיּתִ ין!ׂשַ  ִיּפְ   ּקִ
  
י. יְצ ִמ    ְטרּו ִזיּקֵ
  

יֶהן! ְוָיִביא ּכָ  ְחּתֵ יַח ּתַ   ִרים ּוְכָסתֹות ְוַיּנִ
  

ִלי ֵמֶהיכֶ  ,ְמָטְנֵפי ל ּכְ   ּנֹו. ְוָקְמַבּטֵ
  

ֲעֵלי ַח  א ַצַער ּבַ ים! ְוָהִאיּכָ   ּיִ
  

   :ָקָסַבר
ים ֲעֵלי ַחּיִ ַנן - ַצַער ּבַ ַרּבָ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. משוי של תבואה של שליף
   טבל:

. ודבש יטל והא אן תן כו'
   בשבת ואמאי לא רצה לפורקה:

   . החמיץ:כשהדביש
. ואמאי אייתי רבן למאי חזי

   גמליאל:
. לכתית של לכתיתא דגמלי

גמלים רדויישדוד''א 
רידוישידור"א: קיהיון, {

   : }פגימּות
. לו שקיםויתיר החבלים ויפ

במתיתין בדבר שאיו  דהכי תן
יטל ומשי מצטרו זיקי בקעים 

   הודות בפילתן לארץ:
. בדבר השפך עליהם מטפי

וקא מבטל כלי מהיכו דשוב 
   אין ראויין לבו ביום לכלום:

. והא איכא צער בעלי חיים
דאורייתא ולידחי דרבן וליתי 

   ביטול כלי מהיכו:
. ר''ג צער בעלי חיים קסבר

תא היא באלו דרבן ופלוג
מציאות (ב''מ לב:): דמשפשף 
לבריה אגבא דחמרא בשבת 

  לשעשע התיוק:
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ֵיי כַּ  ַאּבַ הַר לְ ּה ֵליּה ֵחיַאׁשְ ף ֵליּה  ּבָ ְפׁשֵ ָקא ְמׁשַ ֲחָמָראּדְ א ּדַ ּבָ    .ִלְבֵריּה ַאּגַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ים!  ַבֲעֵלי ַחּיִ ׁש ָמר ּבְ ּמֵ ּתַ   ָקא ִמׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ן, ְצָדִדין ֵה 
ַנן -ּוְצָדִדין  הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    .לֹא ּגָ

  
יְמָרא    ?ְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

יר" יוְ  ,םֲחָבִלי ַמתִּ ּקִ ַ   .  "נֹוְפִליןן ַהׂשּ
ִחּבֵ  ,ַמאי ָלאו ָהוּו ְלהּו ְצָדִדיןּבְ    ,ר ּגּוַוָלִקי, ּדְ

ַנן -ּוְצָדִדין  הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   .לֹא ּגָ
  

ָלְווִקי, ּדְ  ר ַאּגַ ִחּבֵ   ָלא ָהוּו ְצָדִדין. לֹא, ּבְ
  

  ִאי ַנִמי, 
א.  ַלְכּתָ   ּבְ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ִים ּבִ " תַּ ִאיָלןַח ָדם, ְוַא יֵדי ָא ׁשְ ָרה,  - ת ּבְ ׁשֵ   ּכְ
יֹום טֹובְוֵאין עֹוִלין ָל    . "ּה ּבְ

ִאיָלן,  יּה ּבְ ָחק ּבֵ ָהוּו ְלהּו ַמאי ָלאו ּדְ   ֲאסּוִרין!  -ְצָדִדין וּ  ,ְצָדִדיןּדְ
  

ַכְפיֵ  ֵויּה  יּה ְלִאיָלןלֹא, ּדְ ח ִסיּכּוְך ִעילָּ ִאיָלן ,ְוַאּנַ ׁש ּבְ ּמֵ ָקְמׁשַ    .ּדְ
  
   ,י ָהִכיִא 

לֹ" :ָפאֵסיֵאיָמא  יֵדי ָאָדם ׁש ׁשָ ִאיָל  ,ּבִ ָרה,  -  ןְוַאַחת ּבְ ׁשֵ   ּכְ
יֹום טֹוב   . "ְועֹוִלין ָלּה ּבְ

ַכְפֵייּה ְלִאיָלן יֹום טֹוב?  - ְוִאי ּדְ אי עֹוִלין ָלּה ּבְ   ַאּמַ
  

א ַמאי ְוֶא     !ְצָדִדין ֲאסּוִרין? -לָּ
יֹום טֹוב?  ,סֹוף סֹוף אי עֹוִלין ָלּה ּבְ   ַאּמַ

  
א: ָנאַגַואָזא ּפַ ּבְ  -ָהָתם  ֶאלָּ    ,ְרַסּכַ

ְוֵויּה.  ִאיָלן ּגּוֵפיּה ּדְ  ׁשַ ָעְלָמא הּוא ּדְ   ּדֹוֶפן ּבְ
  

ְיָקא ַנִמי    ,ּדַ
ֵני:  ָקּתָ ֵטל ָהִא "ּדְ ּנָ ּיִ ל ִאיּלּו ׁשֶ ָלל: ּכָ יֹום טֹוב - יָלן ִויכֹוָלה ַלֲעמֹוד ֶזה ַהּכְ   . "עֹוִלין ָלּה ּבְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

ַת ֵלי ֵאיָמא ּכְ    :ּנָ
יֹום טֹוב. ָל  ין עֹוִליןֵא "   ּה ּבְ

ְמ  י ׁשִ ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ּום  עֹון ּבֶ י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
יֹום טֹוב   . "עֹוִלין ָלּה ּבְ

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ַמאי ָלאו, ּבְ
   ,ֲאסּוִרין -ְצָדִדין  :ָמר ָסַברּדְ 

ִרין   .ּוָמר ָסַבר: מּוּתָ

  רש"י
. ותן קא משתמש מר בבעלי חיים

(ביצה דף לו.) לא רוכבין על גבי בהמה 
   וה''ה לכל תשמיש:

אלא משפשפו  . שאיו מרכיבו עליוצדדין
על צדי גבו ואין זה דרך תשמישו ורבן 

   לא גזרו בה:
. דהוו להו צדדין בחבר גוולקימאי לאו 

גוואלקי עשק''ס חבר גוואלקי שתים 
מחוברות יחד ברצועות ומרכיבין על 
החמור זו מכאן וזו מכאן וצריך לסלקן 
יחד וליקרב אצל החמור ומשפשף עצמו 

   ושען גופו בצדי החמור:
. שתים שאין מחוברות אגלווקי בחבר

יחד אלא על ידי טבעת מתכת שבראש 
בו מסמר קטן כעין שעושין הרצועה ו

- חבק (רצועת{לחבק שקורין ציגל''א 
שאיו צריך אלא  }בטן לסוס וכיו"ב)

למשוך מעט והמסמר יוצא והן 
   מתתקות זו מזו:

. כעין שעושין לדרדור יין אי מי בלכתא
לכל אחד ואחד  שיש בהן טבעות של חבל

ומכיס טבעת בטבעת ווטל עץ כפוף 
שוב איו יוצא קטן ומכיסו בפימי ו

מחברו וכשבא לסלקו מושך העץ אליו 
   והן מתתקין זה מזה וופלין:
. גבי סוכה שתים בידי אדם ואחת באילן

תן שכשירה בג' דפות ואם עשה שתים 
כהלכתן והשלישי עשה באילן כשירה 

ן אם מחוברות הם דפות לא איכפת ל
וה''ה אם כולן קבעות באילן והא דקט 

רבותא אשמועין  שתים בידי אדם
דאפילו הכי אין עולין לה לאכול ולישן 
באותה סוכה בי''ט מפי שסככה קשור 
בדופיה ושען עליה והוא משתמש על 
סככה וותן כליו ומצא משתמש באילן 
כל כיסה דסוכה קיט בלשון עלייה 

וכה לפי שרובן עושין במסכת ס
סוכותיהן בראש גגן דבכמה דוכתין תן 

מטריחין אותו לעלות אמר  בה הכי אין
להם העלום לסוכה אבל מוריד הוא את 

   הכלים וכן הרבה:
. ואותיב ביה מאי לאו דחק ביה באילן

קים של דפות בקבים שקב הרבה 
בגופו של אילן וסיכך שוב על אותן 

שמיש אלא בצדי דפות ומ''מ אין כאן ת
   אילן:

. לעפיו העליוים הטה דכפייה לאילן
אחר וכן של זה לזה וקשרן לצד אילן 

   אלו עם אלו ומהן עשה הדופן:
. הרי הסכך שען אמאי עולין לה בי''ט

עליו והוא משתמש בו: ה''ג אלא מאי 
צדדין אסורין סוף סוף אמאי עולין לה 
בי''ט אלא התם בגווזא פרסכא שאילן 

ה דופן בעלמא שווייה. גווזא גופי
פרסכא אילן שעפים הרבה יוצאין 

ין ומתפשטין לכאן ולכאן ושויהו מצדד
דופן בעלמא לסוכה ולא סמך הסכך 
עליהן ולהכי קט גווזא פרסכא ולא 
שבקיה כדקא ס''ד בדכפייה ולישי כגון 
דלא סמך הסכך עליה משום דכיון דדופן 

א בג' רביעי הוא שאיו צריך לסוכה דה
כשירה והסכך מי לא סמך עליה לא 

קמא טרח למעבד לו דופן להכי או
בגווזא פרסכא וממילא הוא בלא 

   טרחא:
. וכגון דחק מאי לאו בהא קמיפלגי כו'

באילן ומותיב קים בצדדין וסיכך עליהן 
דהוה ליה משתמש בצדדין כשמשתמשין 
על ידי סככה דאי לא בהא פליגי במאי 

הא כולי עלמא סברי מוקמא פלוגתייהו ד
   אסור להשתמש באילן:
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ֵייָאַמר     :ַאּבַ

  לֹא, 
יּדְ    ֲאסּוִרין,  - ן יְצָדִד  :ְלָמאָע  כּולֵּ

ִצּדֵ  ְלֵגיְוָהָכא ּבְ    :י ְצָדִדין ָקִמיּפְ
י ְצָדִדין  :ָמר ָסַבר   ֲאסּוִרין,  -ִצּדֵ

י ְצָדִדין  :ּוָמר ָסַבר ִרין.  -ִצּדֵ   מּוּתָ
  

  ַמר: ָא  ָרָבא
ְצָדִדין  ָאַסר ּבִ י ְצָדִדין,  -ַמאן ּדְ ִצּדֵ   ָאַסר ַנִמי ּבְ

ֵריַמאן ּדְ  י ְצ ּבְ  ׁשָ ֵר  - ִדין ָד ִצּדֵ ְצָדִדין.  יׁשָ   ַנִמי ּבִ
  

איּה ֵאיִתיֵב  ּיָ ְרׁשִ   : ָרָבאלְ  ַרב ְמׁשָ
ָלה^  ָנַעץ"   קנה,א ְלּכָ ּה ּכַ ִאיָלן ְוָתָלה ּבָ    ,ָיֵתד ּבְ

ָרה ְטָפ    ֵאין ֵעירּובֹו ֵעירּוב,  -ִחים ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ
ָרה ְטָפִחים  ה ֵמֲעׂשָ   . "ירּובֵעירּובֹו ֵע  -ְלַמטָּ

  ִאיָלן, ּבָ ַעץ ָיֵתד נָ ּדְ ְעָמא ַט 
ָרה ְטָפִחים ֵאין ֵעירּובֹו ֵעירּוב. ֲאִפ  - לֹא ָנַעץָהא  ה ֵמֲעׂשָ   יּלּו ְלַמּטָ

ֵרי ּבְ וְ  ְצָדִדין, ְוָקׁשָ ָקָאַסר ּבִ א ּדְ ּנָ י ְצָדִדין! ָהא ַהאי ּתַ   ִצּדֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
חּוָקה ָעְסִק  ָלה ּדְ ַכְלּכָ   יַנן, ָהָכא ּבְ

ֵקיל לֵ ּדְ  ַבֲהִדיּדְ  ִאיָלן ּגּוֵפיּה ִא לְ ֵעירּוב ָקָמֵניד ֵליּה לְ  יּה ׁשָ ׁש ּבְ ּמֵ    .יָלן, ְוָקְמׁשַ
  

   :ְוִהְלְכָתא
   ,ֲאסּוִרין –ְצָדִדין 

י ְצָדִדין  ִרין.  -ִצּדֵ   מּוּתָ
  

יר ָאַמ    : ַרב ַאׁשִ
ָאְמַרּתְ  א ּדְ ּתָ   ֲאסּוִרין,  -ְצָדִדין  :ָהׁשְ

א ְרּגָ ַמְדלָ  ַהאי ּדַ יְקָלאיׁש ֵחיּה ִאינִ ינָ לֹא לִ  -א ּדְ ָהוּו ְלהּו  , ַאּדִ    ,ְצָדִדיןּדְ
יְקָלא,  ַוואֵזי ְלַבר ִמּדִ א, ִליָנֵחיּה ַאּגַ   ֶאלָּ

ַוואֵזי, ֶאלָּ  - ְוִכי ָסֵליק  ְרֵעיּה ַאּגַ ִניןלֹא ֵליַנח ּכַ    .א ִליְתַנח ַאּקָ
   

  

  רש"י
כי פליגי . א'' בהאמר אביי

ליכא למימר דסבירא ליה 
(לת''ק) צדדין מותרין דהי לאו 
צדדין יהו אלא צדי צדדים 
שהקים התוים בקבים 
צדדין והסיכוך התון על גבן 
  צדי צדדים ובצדי צדדים פליגי:

   . גר:יתד
. ותן בה ותלה בה כלכלה

עירובו והוא תכוון לשבות 
   למטה תחת האילן:
אם הכלכלה  .למטה מי' טפחים

בתוך י' לארץ עירובו עירוב 
דהוא ועירובו ברה''ר אבל 
למעלה מי' וסתם כלכלה רחבה 
ארבעה הויא לה כלכלה רשות 
היחיד והוא תכוין לשבות 

ו יכול ליטלו ברשות הרבים ואי
שם ולאכלו וכיון דאיה סעודה 
הראויה לו איו קוה שביתה על 

   ידה:
. דכי שקיל טעמא דעץ יתד

ובו משתמש בצדי צדדין לעיר
אבל לא עץ יתד אלא קשרה 

   בצדי אילן לא:
. שפיה צר הכא בכלכלה דחוקה

וקצרה היא ומכיס ידו לתוכה 
בדוחק הלכך אי ממש הוה קטר 

שקיל ליה  לה בצדי אילן כי
לעירוביה מיד ליה לאילן הלכך 
כי איכא יתד הוא דשרי ואי לא 

   לא:
. סולם האי דרגא דמדלא

לסוכת וצרים  שעולין בו
שעושין ע''ג קודיסין גבוהין 

   והיא סמוכה לאילן:
. ראש הסולם לא ליחיה

אדיקלא לא יסמוך ראש הסולם 
לצד דקל דכי סליק משתמש 

   בצדדין:
י לבר אלא ליחיה אגוואז

. יתקע יתד בצדי האילן מדיקלא
ויסמוך הסולם עליו דהוה ליה 

   יתד צדדים וסולם צדי צדדין:
א ליח כרעיה על וכי סליק ל

. על שליבות היתד אלא אקיא
הסולם או קים היוצאים 

  מהקודיסין:
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        בבבב- - - - קנה, אקנה, אקנה, אקנה, א .10
ָנה             ִמׁשְ

ִקיֵעי ָעִמיר  יִרין ּפְ   ֵהָמה, ִלְפֵני ּבְ ַמתִּ
ִסיּוְמ  יִפין, ן ַפְסּפְ   ֶאת ַהּכִ

יִרין.  ֲאָבל לֹא ֶאת   ַהּזִ
ִקין ַחת  :ֵאין ְמַרסְּ ַ    ,לֹא ֶאת ַהׁשּ

ֵהָמה,    ְולֹא ֶאת ֶהָחרּוִבין ִלְפֵני ּבְ
ה ּוֵבין ַגסָּ  ּקָ ין ּדַ   ה. ּבֵ

י ְיהּוָדה    :ַרּבִ
ה ּקָ ָחרּוִבין ַלּדַ יר ּבֶ   .  ַמתִּ

   

ָמָרא             ּגְ

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ִקיִעין"ן ֵהן ֵה  יִפין"ֵהן ֵהן , "ּפְ   ."ּכִ

ִקיִע " ֵרי – "יןּפְ    ,ּתְ
יִפין" ָלָתא – "ּכִ    .תְּ
ַאְרֵזי – "ִזיִרין"    .ּדְ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ִקיֵעי ָעִמיר ִלְפֵני יִרין ּפְ ִסין ַמּתִ ְמַפְסּפְ ֵהָמה, ּוְ ין ְלִכיִפין, ּבְ    .ְוהּוא ַהּדִ

  יר.  ּתִ ס ְולֹא ְלַה ּפֵ א ְלַפְס לֹ -יִרין ֲאָבל לֹא ֶאת ַהזִּ 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
  ?ַרב הּוָנאּדְ ַמאי ַטְעָמא 

   :ָקא ָסַבר
אּוְכָלא    ָטְרִחיַנן,  - ְלִמְטַרח ּבְ

יַנן. - ְלַשּוּוֵיי אּוְכָלא  ּוֵ    ָלא ְמׁשַ
  

   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה
ִקיִעין"ֵהן ֵהן    , "ִזיִרין", ֵהן ֵהן "ּפְ

ִקיִע " ֵר  – "יןּפְ    ,יּתְ
ָל  – "יןיִר זִ "   .אָת ּתְ
יִפין" ַאְרֵזי.  - "ּכִ   ּדְ
   :ָהִכי ָקָאַמרוְ 

ְסּפֹוֵסי  ֵהָמה, ֲאָבל ּפַ ִקיֵעי ָעִמיר ִלְפֵני ּבְ יִרין ּפְ   לֹא,  -ַמּתִ
ְסּפֹוֵסי נַ  -ְוִכיִפין  ִסיַנן, ּפַ   ִמי ְמַפְסּפְ

ס יִרין ְלַפְסּפֵ יר ,ֲאָבל לֹא ַהּזִ א ְלַהּתִ    .ֶאלָּ
  
   :ָרָבאַמר ָא 

   ?הּוָדהיְ ַרב ּדְ ָמא ְע ַמאי ַט 
  ָקָסַבר: 
ֵווי אוּ  יַנן,  -ְכָלא ׁשָ ּוֵ   ְמׁשַ

אּוְכָלא     .ָלא ָטְרִחיַנן -ִמְטַרח ּבְ
  

ַנן    :ּתְ
ַחת ְוֶאת ֶהָחרוּ " ַ ִקין ֶאת ַהׁשּ ה ּוֵבין גַּ ֵאין ְמַרסְּ ּקָ ין ּדַ ֵהָמה, ּבֵ הִבין ִלְפֵני ּבְ   . "סָּ

   ,"תַח ׁשַ "ּדְ ּדּוְמָיא  "ָחרּוִבין"ַמאי ָלאו 
ַח "ַמה  ַ יֵכי, ַאף  -  "תׁשּ ַרּכִ יֵכי. ּדְ  - "ָחרּוִבין"ּדְ   ַרּכִ

אּוְכָלא :ַאְלָמא     ,ָלא ָטְרִחיַנן ּבְ
   !ַרב הּוָנאּדְ יּוְבֵתיּה ּוְת 
  

  ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא: 

  רש"י
  מתי' 

. קשין של שבלים פקיעי עמיר
(שאותם) שאוגדים מתירין 
אותם שיהו וחין לבהמה 

   ה:לאוכל
. שכן דרך שמפזרים מפספסין

לבהמה העשבים ויפין לה 
לאוכלן שכשהן דחוקין 

ריחה מתחממין ואיה מריחה 
   כל כך וקצה בהן:

. מפרש בגמרא וכן את הכיפין
   זירין:

  . אין מחתכין:אין מרסקין
. עשב של תבואה והוא שחת

אספסתא ומשום דטירחא דלא 
   צריך הוא:

רבי יהודה מתיר בחרובין 
   ייה דקות וקשין לה:. ששלדקה

  
  גמ' 

. כולן הן הן פקיעין הן הן כיפין
קשין של שבלין הן מיהו פקיעין 
תרי שאין קשורין אלא בשי 

   ראשים:
   . קשורין ג' [אגודים]:כיפין תלת

. עפים לחין של זירין דארזא
ארז שמזרדין אותם ובעודם 
לחין ראויין לבהמה ורוב בי 

   אדם מיחין אותם לעצים:
תירין פקיעי עמיר וה''ק מ
. דכיון דמעיקרא ומפספסין

אוכלא יהו מותר לטרוח בהן 
לה ואת  להכשירם למתקן

הכיפין אף הן מתירין ומפספסין 
ואע''ג דפיש טרחייהו אבל לא 
הזירין לא לפספס ולא להתיר 
דכיון דמעיקרא סתמייהו לאו 
אוכלא והשתא הוא דמשוי להו 
אוכלא ה''ל אולודי אוכלא 

   בשבת:
. בדבר טרח באוכלאמי

שתחילתו אוכל קודם תיקון זה 
   טרחין ומכשרין לייפותן לה:

. קיעין הן הן זיריןהן הן פ
שיהן בקשים של שבלים ומה 
שהתיר בזה התיר בזה ודקתי 

   אבל לא הזירין אפספוס קאי:
. דכל וה''ק מתירין פקיעי עמיר

זמן שהוא קשור לאו אוכלא 
הוא ומתירו לשוויי אוכלא 

ם צער בהמה שרי אבל ומשו
פספוס לא דסגי ליה בהתרה 
ואיתעביד אוכלא ופספוסיה 

א הוא ומטרח לתעוג בעלמ
באוכל בדבר שהוא כבר אוכל 
בלא תיקון זה לא טרחין 
ומפספסין את הכיפין דארזא 
דבלאו פספוס לא הוי אוכלא 
אבל לא את הזירין לפספס אלא 
להתיר שלשה אוגדיהן בפקיעין 

שוויי אוכלא דהתרת אוגדיהן 
   הוא:

. סיפא דמתיתין אין מרסקין
   היא וחד טעמא:

לחין  . כגון חרוביןדרכיכי
דראויין למאכל בהמה בלא 
ריסוק וריסוק דידהו לתעוג 

  בעלמא:
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  לֹא, 
  ,ָחרּוִביןּדַ ַחת ּדּוְמָיא ׁשַ 

י, ַאף  - "ָחרּוִבין"ֶמה  ַאקֹוׁשֵ ַחת"ּדְ ַא  - "ׁשַ י. ּדְ   קֹוׁשֵ
  
ַחת ָלּה ׁשְ יִכי ַמ ֵה    ? ּכַ
  

ִעיֵלי זּוְטֵרי.    ּבְ
  

א ׁשְ     :ַמעּתָ
י ְיהּוָדה"    :ַרּבִ

ה ּקָ ָחרּוִבין ַלּדַ יר ּבֶ   . "ַמתִּ
ה" ּקָ ה  ,ִאין – "ַלּדַ ּסָ   לֹא.  -ַלּגַ

ׁשְ  א ָסַבר :ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ א ַקּמָ ּנָ אּוְכָלא  :ּתַ    ,ָלא ָטְרִחיַנן -ִמיְטַרח ּבְ
וֵּ  -ֵווי ׁשָ  ָק ַהיְ  ,יַנןְמׁשַ י ְיהּוָדה  ָאַמרא ינּו ּדְ הֶהָחרוּ "ַרּבִ ּקָ ֵווי אּוְכָלא הּוא.  "ִבין ַלּדַ   ַנִמי ׁשָ

א א ָסַבר :ִאי ָאְמַרּתְ  ,ֶאלָּ א ַקּמָ ּנָ ֵווי אּוְכָלא  :ּתַ יַנן, ָלא ְמׁשַ  -ׁשָ אּוְכָלא ּוֵ   ִמְטָרִחיַנן,  -ִמיְטַרח ּבְ
י ְיהּוָדה" יר ּבֶ  ַרּבִ הָחרּוִבין ַל ַמתִּ ּקָ ן, כָּ "ּדַ ּכֵ ה! לַ  ל ׁשֶ ּסָ   ּגַ
  

הּדַ " :ִמי ָסְבַרּתְ  ׁש?  -  "ּקָ ה ַמּמָ ּקָ   ּדַ
ה"ַמאי  ּקָ ה,  - "ּדַ ּסָ   ּגַ

ה" :ּוַמאי ָקֵרי ָלּה  ּקָ אּוְכָלא - "ּדַ ָדְייָקא ּבְ    .ּדְ
  

אָהא ִמּדְ  ה" :ָקָתֵני ֵריׁשָ סָּ ה ּוֵבין ּגַ ּקָ ין ּדַ ָלל  ,"ּבֵ י ְיהּוָד ּדְ ִמּכְ ה"ה ַרּבִ ּקָ ּקָ  - "ּדַ ׁש ָקָא ה ּדַ    !רַמ ַמּמָ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  

ַמע: א ׁשְ    ּתָ
ִכין"   קנה,ב ֵהָמה^ ְמַחתְּ לּוִעין ִלְפֵני ַהּבְ ָלִבים ,ֶאת ַהּדְ ֵבָלה ִלְפֵני ַהּכְ   . ):שבת קנו( "ְוֶאת ַהּנְ

לּוִע "ַמאי ָלאו    , "ֵבָלהנְ "ּדִ ּדּוְמָיא  "יןּדְ
ֵבָלה"ַמה  ָרִכיָכא, ַאף  - "ּנְ לּוִעי"ּדְ י -  "ןּדְ ַרּכִ   ֵכי, ּדְ

אּוְכָלא ןא ָטְרִחינַ ְלָמ ַא  א  ,ּבְ   ַרב ְיהּוָדה! ּדְ ּוְתיּוְבּתָ
  

  ָאַמר ָלְך ַרב ְיהּוָדה: 
  ,"ְדלּוִעין"ּדִ ּדּוְמָיא  "ְנֵבָלה"לֹא, 
לּוִעין"ַמה  ָאׁשּוֵני, ַאף - "ּדְ ָאׁשּוָנא - "ְנֵבָלה" ּדְ    .ּדְ

  
ַחת ָלּה?  ּכַ   ְוֵהיִכי ַמׁשְ

יֵלי. ְב ּבִ  ר ּפִ   ׂשָ
  

   ,ִאי ַנִמי
גּוְר     .יֵר יאָתא זּוָט יָ ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  ָעאַר ּדְ ַהְרּדְ   : ב ָחָנן ִמּנְ
א ּוְמָעְרִבין" ְסתָּ ֶבן ְוַאְסּפַ   . "ְמָפְרִכיַנן תֶּ

אּוְכָלא!  :ַאְלָמא   ָטְרִחיַנן ּבְ
  
ִתיְבָנא ַסְרָיא - "ֶבןתֶּ "    ,ּבְ
א" ְסתָּ ֵרי.   - "ַאְסּפַ ִעיֵלי זּוּטָ   ּבְ
   

  

  רש"י
   . קשין כגון שיבשו:דאקושי

. עיירים קטים בעילי זוטרי
שאף השחת קשה להם וצריכה 

   ריסוק לשוויי אוכלא:
י . דהוה ליה שווילדקה אין

   אוכלא:
. דהוה ליה מטרח לגסה לא
   באוכלא:

. שמע רבי אי אמרת בשלמא
דה לת''ק דאמר מיטרח יהו

באוכלין אסור ואין מרסקין 
ברכיכי קאמר אבל שוויי אוכלא 
שרי הייו דקאמר ליה רבי 
יהודה חרובין לדקה לית לן 
למיסר דשווי אוכלא הוא ואע''ג 
דרכיכי אלא אי אמרת קסבר 

לא שרי שווי ת''ק מיטרח באוכ
אוכלא אסור ואין מרסקין 
דקאמר בדאקושי קאמר דשויי 

   הוי:אוכלא 
רבי יהודה מתיר בחרובין 

. בתמיה הא כל שכן לדקה
דלגסה למיטרח באוכלא הוא 
ושרי הכי ה''ל למיתי ור' יהודה 
מתיר בחרובין לגסה דהוה ליה 
מיטרח באוכלא והא ליכא 
למימר דר' יהודה מפיך דשויי 

מיטרח באוכלא  אוכלא שרי
אסיר דהא ת''ק בדאקושי 
קאמר וגבי גסה מי שוויי 

הוא וה''ל למיתי ורבי  אוכלא
יהודה מתיר סתמא בין דקה בין 
גסה ועוד הוה ליה למישרי מי 
זירין להתיר ולפספס דשוויי 

   אוכלא מי הוא:
. כוססת יפה ומדקת דדייקא

   אוכלין בפיה:
והא מדקתי רישא בין דקה בין 

. ע מיה דקה ממשגסה שמ
  ורבי יהודה את''ק קאי:

. התלושין ולא את הדלועין
מרין מוקצין הן לבהמה א

   דמאכל אדם הן:
   . קשין:אשוי

''כלבים דקאמר בגורייתא א .
   זוטרי דכל בלה קשה להן:

. התבן והאספסתא יחד ומערבין
והבהמה אוכלת התבן בשביל 

   האספסתא:
. דלא חזיא תבן בתיבא סריא

והשתא משוי לה אוכלא והאי 
או סריא לגמרי דההיא סריא ל

  ורה לטלטל:לטיא קיימא ואס
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        ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב קנקנקנקנ .11
נָ              הִמׁשְ

ל, ְולֹא ּדֹוְרִסיןגָּ ַה ְבִסין ֶאת אוֹ ֵאין    ל ַמְלִעיִטין. ֲאָב , ּמָ
  ְוֵאין ַמֲאִמיִרין ֶאת ָהֲעָגִלים, ֲאָבל ַמְלִעיִטין. 

  ּוְמַהְלְקִטין ְלַתְרְנגֹוִלין, 
  ַמִים ַלּמּוְרָסן, ֲאָבל לֹא ּגֹוְבִלין. ְונֹוְתִנין 

בֹוִרים וְ  ְוֵאין נֹוְתִנין ַמִים ִלְפֵני ּבַ יוֹ  ִלְפֵניּדְ   ֹוָבְך, ׁשּ ִנים ׁשֶ
יִסּיֹותֲאָבל נֹוְתִנין ִלְפ  וִזין ְוַתְרְנגֹוִלין, ְוִלְפֵני יֹוֵני ַהְרּדֵ   .  ֵני ַאּוָ

   

ָמָרא             ּגְ

  ? "ֵאין אֹוְבִסין"ַמאי 
  

  : הּוָדהַרב יְ ָאַמר 
תֹוְך ֵמֶעיָה.  ין ָלּה ֵאבּוס ּבְ   ֵאין עֹוׂשִ

  
י א ּכִ ְוונָ  ִמי ִאיּכָ    ?אַהאי ּגַ

  
יַר ָאַמר ְד כִ וְ  ,ןִאי יְפּתִ   : ב ִיְרְמָיה ִמּדִ
ָאְכָלא ּכֹוָרא, ְלִד  יָעא ּדְ   יִדי ָחֵזי ִלי ַההּוא ַטּיָ

   .ְוַאְטִעיָנא ּכֹוָרא
   

  

  רש"י
  מתי' 

. מאכילין אותו אין אובסין
הרבה על כרחו ותוחבין לו 
בגרוו ובגמרא מפרש לשון 
אובסין עושין לה כמין אבוס 

   בתוך מעיה:
. שדורס לה בתוך ולא דורסין

גרוה את השעורין ומיהו לא 
   הוי כל כך כמו אובסין:

   מרא:. מפרש בגאבל מלעיטין
   מרא:. מפרש בגאין מאמירין

   . מפרש בגמרא:מהלקטין
. אין ותין מים לפי דבורים

מפרש טעמא בגמרא אי משום 
דאין מזוותיהן עליו שיוצאין 
ואוכלין בשדה אי משום דמיא 

   באגמא שכיח להו:
. על שם מקומן הרדיסאות

   ויזוין בתוך הבית:
  

  גמ' 
. שיאכילה כל כך כי האי גווא

   שירחיבו מעיה כאבוס:
. על גבה למזוות כוראאטעה 

   לדרך לבד שאר משאות:
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        ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב קנקנקנקנ .12
  ."ֵאין ַמֲאִמיִרין"
   

  ? 'ַהְלָעָטה'ְוֵאיזֹו ִהיא  ,'ָרָאהַהְמ 'ֵאיזֹו ִהיא 
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵא לְ  - "ַהְמָרָאה"   ר, יָלה ְלַהֲחזִ כוֹ יָנּה יְ ָמקֹום ׁשֶ
כֹוָלה ְלַהֲחִזיר. ְלָמקֹום ׁשֶ  - "ַהְלָעָטה"   ּיְ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהֲחִזיר,    ִאיִדי ְוִאיִדי ְלָמקֹום ׁשֶ

  ְכִלי, ּבִ  - ַהְמָרָאה וְ 
  ד. יָּ ּבַ  -ַהְלָעָטה 

  
  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

  ְלִקיִטין. ּמַ לֹוַמר ׁשֶ  יךְ ין ָצִר גֹוִלין, ְוֵא ְמַהְלְקִטין ְלַתְרנְ "
יה, ְוֵאין ַמְלִקיִטי   ן ְליֹוֵני ׁשֹוָבְך ּוְליֹוֵני ֲעִלּיָ

ֵאין ְמַהְלְקִטין   . "ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ
   ?ַמְלִקיִטין""ּוַמאי  ,"ְמַהְלְקִטין"ַמאי 

ָסֵפי ֵליּה ּבַ  - "ְמַהְלְקִטין" :ִאיֵליָמא    ,ַדִיםיָּ ּדְ
ֵד  - ְלִקיִטין""ַמ  ׁשָ   יהּו, יְ ֵליּה ַקּמַ י ּדְ

ָלל יה יֹוֵני ׁשוֹ ּדְ  :ִמּכְ ְייהּו ַנִמי לֹא -ָבְך ְויֹוֵני ֲעִלּיָ ָדא ַקּמַ    !?ִמיׁשְ
א ָלאו ֵאיָנּה ְיכֹוָלה  - "ְמַהְלְקִטין" :ֶאלָּ   ְלַהֲחִזיר, ְלָמקֹום ׁשֶ

כֹוָלה ְלַהֲחִזיר,  - "ַמְלִקיִטין" ּיְ   ְלָמקֹום ׁשֶ
ָלל    ְכִלי,ַהְמָרָאה ּבִ ּדְ  :ִמּכְ

  ַרב ְיהּוָדה! ּדְ  איּוְבתָּ ְת וּ 
  

  ַרב ְיהּוָדה:  ָאַמר ָלךְ 
ָסֵפי ֵליּה ּבַ  -  "ְמַהְלְקִטין"   :ְלעֹוָלם   ַדִים, יָּ ּדְ

ְייהוּ  - "ַמְלִקיִטין" ֵדי ֵליּה ַקּמַ ׁשָ    .ּדְ
ָיא ָלְך  יה  :ּוְדָקא ַקׁשְ ָדא ַק  -יֹוֵני ׁשֹוָבְך ְויֹוֵני ֲעִלּיָ ְייהּו ַנִמ ְלִמיׁשְ    !?י לֹאמַּ

   ,ן ָעֶליךָ ָת ְמזֹונוֹ  - יָהנֵ 
   .נֹוָתן ָעֶליךָ ֵאין ְמזוֹ  -ְוָהֵני 

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

ֶלב, ְוֵאין נֹוְתִנין ְמזֹונֹות ִלְפֵני ֲחִזיר. "   נֹוְתִנין ְמזֹונֹות ִלְפֵני ּכֶ
ין ֶזה ָלֶזה? וּ    ָמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ

  ְמזֹונֹוָתיו ָעֶליָך,  - ֶזה 
  ."ָעֶליךָ ְמזֹונֹוָתיו  ֵאין - ְוֶזה

  
  : יׁשִ ַרב ַא ַמר ָא 

ְיָק     :אַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
ֹוָבְך, " ׁשּ ּבַ בֹוִרים ְוִלְפֵני יֹוִנים ׁשֶ   ֵאין נֹוְתִנין ַמִים ִלְפֵני ּדְ

וִזין וְ  יִסּיֹותֲאָבל נֹוְתִנין ִלְפֵני ַאּוָ ְרְנגֹוִלין ְוִלְפֵני יֹוֵני ַהְרּדֵ   . "ִלְפֵני תַּ
  

   ?אַמאי ַטְעָמ 
  ָתן ָעֶליָך, וֹ ְמזֹונ -י ָהנֵ ּום ּדְ ָלאו ִמׁשּ 

  ?זֹונֹוָתן ָעֶליךָ ֵאין ְמ  -ָהֵני וְ 
  

א?    ְוִליַטְעִמיְך, ַמאי ִאיְרָיא ַמּיָ
ֲעֵרי  י ְוׂשַ   לֹא!  ַנִמי - ֲאִפיּלּו ִחיּטֵ

  

  רש"י
. למקום שאיה יכולה להחזיר

שתוחבו לה לפים מבית 
   הבליעה:

   . בתרווד:בכלי
   . תוחבו לתוך פיו:דספי בידים

. בתמיה אלא יוי שובך וכו'
   ואמאי לא מאי טרחא איכא:

. ומדמהלקטין אלא לאו כו'
מתיתין למקום שאיה יכולה ד

רי שמע מיה להחזיר מי ש
מלעיטין דעגלים וגמלים 
למקום שאיה יכולה להחזיר 
ושרי אלא דגבי בהמה קרי ליה 
הלעטה וגבי עופות קרי ליה 
הילקוט ועל כרחך אין מאמירין 

   דקאסר בכלי הוא:
לעולם מהלקטין דספי ליה 

. ולמקום שיכולה בידים
  להחזיר:

. דשכיחי להו עליך אין מזוותן
   בדברא:

. דארור אין מזוותן עליךחזיר 
  יהודי שיגדל חזירים:

. דאפילו שדי מתי' מי דוקא
   קמייהו מי לא:
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א א :ֶאלָּ ַאְגָמאׁשָ ִכיִחי ּבְ ׁשְ א ּדִ    .ֵני ַמּיָ
  

ַרׁש  י יֹוָנהּדָ יְתָחא  ַרּבִ יָא ַאּפִ ֵבי ְנׂשִ   ה: ּדְ
ים"יֹ " :ְכִתיבי ּדִ ַמא לִּ ין ּדַ יק ּדִ    ?(משלי כט, ז) 682ֵדַע ַצּדִ

ֵמ  זֹונֹוָתיו מּוָעִטין, ְלִפיָכְך ׁשֹוֶהה ֲאִכיָלתֹו ּבְ ּמְ ֶכֶלב ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ָיִמים. יֹוֵדַע ַהּקָ לֹׁשָ   ָעיו ׁשְ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
ֶהה ֲאִכיָלתֹו ּבְ " ׁשְ ה תִּ ּמָ    ?ָטֵמאֵמָעיו ִויֵהא ּכַ
לֹ - ֶכֶלב ּבְ    ה ָיִמים ֵמֵעת ְלֵעת, ׁשָ ׁשְ

ֵרף - פֹות ּוְבָדִגים ּוְבעוֹ  ָ ּפֹול ָלאּור ְוִתׂשּ תִּ ֵדי ׁשֶ   . )אהלות יא, ז( "ּכְ
  

  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 
ּה  ַמע ִמיּנָ אאֹוַרח ַאְרָעא ְלִמ  :ׁשְ א אּוְמָצא ְלַכְלּבָ ּדָ    .ׁשְ

  
ה?    ְוַכּמָ

  
  : ַרב ָמִריָאַמר 

ח אוּ    ְתֵריּה. ּבַ ְטָרא ַא ְדֵניּה, ְוחוּ ְמׁשַ
  
ַדְבָרא, ָה  י ּבְ   ֵני ִמילֵּ

ָמָתא ֲאָב  ָאַת  ,לֹא –ל ּבְ   ְלִמְסַרְך.  אּדְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א,  ְלּבָ   ֵלית ְדַעְנָיא ִמּכַ

ֲעִתיר ֵמֲחִזיָרא    .ְוֵלית ּדַ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב ְיהּוָדה: ּדְ ּתַ
  ? 'ָטהַהְלָע ' ִהיא ְוֵאיזוֹ  ,'ַהְמָרָאה'ֵאיזֹו ִהיא "
יָה ְר ַמ  - "ָרָאהַהְמ " יָצּה, ּופֹוֵקס ֶאת ּפִ ַבת ַאַחתּוַמֲאִכיָלּה ּכַ  ,ּבִ יִנין ּוַמִים ּבְ    ,ְרׁשִ
ד ַמֲאִכיָלּה  – "ַהְלָעָטה" ָקּה  ְמעּוּמָ ד ּוַמׁשְ יִנין ְמעּוּמָ ְרׁשִ ְפֵני ַעְצָמן, ְונֹוְתִנין ּכַ ְפֵני ַעְצָמן ּוַמִים ּבִ   .  "ּבִ

                                                             

יק ּדִ ַע צַ יֵֹד  682 ֑ים ָר ּדִ ּלִ ע לֹאין ּדַ ַעתָיבִ  ׁשָ֗   ין ּד֛

  רש"י
. אבל מזוות דשכיחי באגמא

   לא שכיחי להו:
. שאין אדם שמזוותיו מועטין

   חס עליו לתת לו מזוות הרבה:
. דהכלב כמה תשהה במעיו

ת שאכל בשר מת ומת הכלב בבי
 תוך ג' ימים מטמא באהל אבל

בחייו לא מטמא דטומאה 
בלועה בבעלי חיים לא מיטמא 
כדאמר בבהמה המקשה (חולין 

   דף עא:):
. מדקאמר שהקפיד שמע מיה

   הקדוש ברוך הוא על מזוותיו:
. מעט כמות אוזו משח אודיה

וחוטרא בתריה יכהו במקל מיד 
   שלא יהא מרגילו אצלו:

יה מידי . ליתיב לאבל במתא לא
   :אי לאו דידיה הוא

. בתריה משום דאתי למסרך
   ויפסידו:

. שכל מאכל לית דעתיר מחזירא
ראוי לו ומוצא לאכול ואף 

   מאכילין לו הרבה:
. שהמראה כוותיה דרב יהודה

   למקום שאיו יכול להחזיר:
. ותן חכה לתוך פוקס את פיה

   פיה שלא תוכל לסגור פיה:
ומאכילה כרשיין ומים בבת 

יין והמים מבליעין הכרש .אחת
   לתוך בית בליעתה על כרחה:

. ותן לתוך פיה מאכילה מעומד
וכל זמן שאיו מרביצה איו 
יכול לתחוב כל כך ויכול 

  להחזירה:
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        קנו, אקנו, אקנו, אקנו, א    ––––קנה, ב קנה, ב קנה, ב קנה, ב  .13
  ."ֹוְבִליןִים ַלּמּוְרָסן, ֲאָבל לֹא גּ ַמ  ְונֹוְתִנין ,גֹוִליןְקִטין ְלַתְרנְ ְמַהְל "
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ָמר יּה ּדְ    :ָאְמִריָתּה ַקּמֵ

י -ַמְתִניִתין     ?ַמּנִ
ר ְיהוּ  י יֹוֵסי ּבַ   ָדה ִהיא. ְוָאַמר ִלי: ַרּבִ

  
ַתְנָיא   :ּדְ

ַמח ְוֶאָחד נֹוֵתן ְלת"   :ֹוכֹו ַמִיםֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ַהּקֶ
יב –ן ַאֲחרוֹ ָה     ,ַחּיָ
יְבֵרי ּדִ    . ַרּבִ

י יֹוֵסי ּבַ    אֹוֵמר:  ר ְיהּוָדהַרּבִ
ל ַגּבֵ ּיְ יב ַעד ׁשֶ   . "ֵאינֹו ַחּיָ

  
יְלָמא ר ְיהּוָד  :ּדִ י יֹוֵסי ּבַ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ א ֶקַמח  -ה ָהָתם ַעד ּכָ יּבּול הּוא, ַב ּדְ ֶאלָּ   ר ּגִ

ַלאו ּבַ  ,ֲאָבל מּוְרָסן יּבּולר ּדְ י ילּ ֲאִפ  - ּואה ּגִ ר ְיהּוָדה מֹוֶדהיוֹ ּו ַרּבִ    ?ֵסי ּבַ
  
ֲעָתְך, לֹ    א ָסְלָקא ּדַ

ֶהְדָיא:  ַתְנָיא ּבְ   ּדְ
  ֵאין נֹוְתִנין ַמִים ַלּמּוְרָסן, "

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסי ּבַ    אֹוֵמר:  ר ְיהּוָדהַרּבִ

  . "נֹוְתִנין ַמִים ַלּמּוְרָסן
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  ִלי. ַהּקָ ין ֶאת ֵאין ּגֹוְבִל "

  . " אֹוְמִרים: ּגֹוְבִליןׁש ְויֵ 
  
  ? "ֵיׁש אֹוְמִרים"אן ַמ 
  

אָאַמר    :  ַרב ִחְסּדָ
י ְיהּוָדה ִהיא.    קנו,א ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ַרּבִ

ְמ  י הּוא ּדִ י. ְוָהֵני ִמילֵּ ּנֵ   ׁשַ
  

י?  ּנֵ   ֵהיִכי ְמׁשַ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
  ַעל ָיד ַעל ָיד. 

  
ִוין ׁשֶ " ָ יּבֹוֲחׁשִ ְוׁשָ ׁשַ ִת ן ֶאת ַהׁשּ תית ּבְ    ,ּבָ

ְצִריְוׁשֹוִתים זִ    ."יתֹום ַהּמִ
  

  ! "ֵאין ּגֹוְבִלין" :ְוָהָאְמַרּתְ 
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ָעָבה,  -ָהא    ּבְ
ה –ָהא  ַרּכָ    .ּבְ

  
י. ְוָהֵני ִמ  ּנֵ ְמׁשַ י הּוא ּדִ   ילֵּ

  

  רש"י
. דקתי ותן מים מתיתין מי

לתוך המורסן דתית מים לא 
   זהו גיבולו:

. דזהו אפי' ר' יוסי מודה
   גיבולו:

. קמח של תבואה קלי
ליות בתור בשה כשהן קשתיי

ואותו קמח לעולם מתוק והוא 
קמחא דאבשוא ועושין ממו 
שתיתא משמן ומים ומלח 

  שמערבין בו:
. (דאי רבי יוסי בר יהודה היא

רבי לא מהי ליה שיוי 
דמתית מים מיחייב אפילו 
במידי דלאו בר גיבול כדאמרין 
גבי מורסן אבל לרבי יוסי בר 
יהודה) דאמר עד שיגבל הכא 

ן כלאחר יד כדמפרש גובלי
   ואזיל וה''מ הוא דקא משי:

. בתרווד דהייו שבוחשין
   גובלין:

. דבלאו ושותים זיתום המצרי
הוא דתן כל  רפואה מי משקה

המשקין שותה אדם לרפואה 
   (לגיל דף קט:):

. אין גובלין ברכה בוחשין בעבה
  שאין זו לישה:
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י?  ּנֵ   ֵהיִכי ְמׁשַ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ִתית, ךְ ְוַאַחר כָּ  ֶמץת ַהחוֹ נֹוֵתן ֶא  -חֹול ּבְ  ָ    נֹוֵתן ֶאת ַהׁשּ

ׁשַ  ת ּבְ ְך נֹוֵתן ֶאת ַהחֹוֶמץ.  - ּבָ ִתית ְוַאַחר ּכָ ָ   נֹוֵתן ֶאת ַהׁשּ
  

ֵריּה  ֵלִוי יאּדְ ּבְ ר ִחּיָ כַּ  ַרב הּוָנא ּבַ ִבילַאׁשְ ָקא ּגַ יּה ּדְ ֵבי ָנׁשֵ ָלא ּדְ   ֵריּה. ְוָסֵפי ֵליּה ְלתוֹ  ,ֵחיּה ְלַגּבָ
ַטׁש  יּה. ּבָ    ּבֵ

ֵחיּה  ָתא ֲאבּוהַּ ֲא  ּכַ    ,ַאׁשְ
ֵמיּה  :ָאַמר ֵליּה  ְ ְך ִמׁשּ ִאּמָ     , ַרבּדְ ָהִכי ָאַמר ֲאבּוהַּ ּדְ

   ?ּוַמּנוּ 
א ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ   .ַרּבִ

ֵניּה  ,יןּגֹוְבִלין ְולֹא ַמְסִפ  ְ ִליׁשּ   ֵליּה.  683ַמְלִקיִטין - ּוְדלֹא ָלִקיט ּבְ
  

ְמׁשַ ְוָהֵני ִמי י הּוא ּדִ י. לֵּ   ּנֵ
  
  י? נֵּ יִכי ְמׁשַ ֵה 
  

ר ׁשְ ָאַמר  ֵמיּה  ָלְמָיאַרב ֵייָמר ּבַ ְ ֵייּדְ ִמׁשּ   : ַאּבַ
ִתי ָוֵעֶרב.    ׁשְ

  
יר ּפִ    !ְוָהא ָלא ְמָעֵרב ׁשַ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ִלי. ְמַנֲערֹו ַלכְּ 
  
  

יְנְקֵסיּה  ִתיב ַאּפִ   : ְזִעיִריּדִ ּכְ
י    :ֲאָמִרית ֳקָדם ַרּבִ

  ?ּוַמּנוּ 
  .יאי ִחיָּ ַרּבִ 

   ?לּבֵ ַמהּו ְלגַ 
  

  ָאַמר: ָאסּור. 
  

  ְלָפֵרק? ַמהּו 
  

ר.    ָאַמר: מּוּתָ
  

ָיאָאַמר    : ַרב ְמַנׁשְ
י ַחד,    ַחד ַקּמֵ

ֵרי  י ּתְ ֵרי ַקּמֵ ֵמי.  -ּתְ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ
ָלָת  ֵרי ּתְ י ּתְ   ָאסּור.  -א ַקּמֵ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

יִ  ,ַקב   ים. ַוֲאִפיּלּו ַקּבַ
  

א   ַמר: ָא  עּוּלָ
   ּכֹוַרִיים. וּ ר, ַוֲאִפילּ וֹ כּ 
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  רש"י
. כלומר כן בחול ותן החומץ כו'

   חול:דרכו ב
. שומר בהמות לגבלא דבי שיה

   אביו ומגבל מאכלן:
   . מורסן ע''י שיוי:דקא גביל

. דהא לכולי עלמא בטש ביה
   אבל לא גובלין תן:

. מורסן ע''י שיוי יןגובל
כדמפרש ואזיל והוא דקא 

   משי:
. לתורי אין מאמירין ולא מספין

   אותן:
. עגל קטן ודלא לקיט בלישיה

   לאכול: שעדיין לא לומד
. דאמרן דמותר לגבל והי מילי

   מורסן:
. פעם אחת מוליך שתי וערב

   המקל שתי ופעם אחת ערב:
. והוא מתערב מערו לכלי

   מאליו:
וחות קשורות זו . לאפיקסיה

עם זו כאותן של סוחרים:. מהו 
לפרק. לתת מתוך כלי שלפי 

   בהמה ז''ו ולתת לפי חברתה:
. מילתא באפי חדא קמי חדא

 פשה היא חדא מדה שרגילין
לתת לפי בהמה מותר לתת 
לפיה בשבת וכן תרתי קמי 

   תרתי האוכלות באבוס אחד:
. הואיל אבל תלתא קמי תרתי

ו כי האי הוי ובחול לא יהיב לה
טרחא דלא צריך וכ''ש תרתי 

  קמי חדא:
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ִתיב ַאּפִ    : ֵלִויּדְ יְנְקֵסיּה ּכְ
י,    ֲאָמִרית ֳקָדם ַרּבִ

  ּוַמּנּו? 
דֹוׁש  ינּו ַהּקָ   , ַרּבֵ

ָב  ִתיָתא ּבְ ְבִלין ׁשְ ֲהוּו ּגָ   ֶבל, ַעל ּדַ
י,    ַוֲהָוה ָצַוח ַרּבִ

  ּוַמּנּו? 
דֹוׁש  ינּו ַהּקָ   , ַרּבֵ

ְבִליַעל  ָהוּו ּגָ ִת ּדְ    ,איָת ן ׁשְ
ֵמיַע ֵליּה, ּדְ ְוֵלית    ׁשָ

יֵדיּה ְלֵמיַסרְוֵלית ֵחילָ  י ְיהּוָדה.  ִמּדְ  ,א ּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ַרּבִ
   

  
  

  רש"י
. רבי לוי אמרית קמיה רבי

משתעי דהוא אמר קדם רבי על 
   שתיתא: הך אישי דגבלין

. בר מדר' יוסי בר יהודה
פלוגתיה דהוה שרי לעיל אף 
בעבה ועל ידי שיוי והיו והגין 

  כמותו:
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        קנו, אקנו, אקנו, אקנו, א .14
יְנְקֵסיּה  ִתיב ַאּפִ י ְיהֹוׁשֻ ּדְ ּכְ ן ֵלִויַרּבִ   : ַע ּבֶ

א ּבָ ׁשַ ְבַחד ּבְ ַבר ְוָלא  - ַהאי ַמאן ּדִ יּה. ְיֵהי ּגְ   ֲחָדא ּבֵ
  
יּה א ֲח אי "ְולַֹמ     ?"ָדא ּבֵ
  

יְוָהָאַמר   -  וּ ִאיֵליָמא: ְולֹא ַחד ְלִטיב   : ַרב ַאׁשִ
א ֲהָואי ּבָ ׁשַ ַחד ּבְ    !ֲאָנא ּבְ

  
א    .ֲחָדא ְלִביׁשוּ  וַלא :ֶאלָּ

  
יְוָהָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

א, ֲא  ּבָ ׁשַ ַחד ּבְ ר ַקקּוְזָתא ָהְווָין ּבְ   ָנא ְוִדיִמי ּבַ
  ֶלְך, ֶמ  -ֲאָנא 

ֵבי! ׁש ָוה ֵריֲה  -ְוהּוא  ּנָ   ּגַ
  

א י ְלִטיבוּ  :ֶאלָּ י ְלִביׁשּו.  ,ִאי ּכּולֵּ   ִאי ּכּולֵּ
  
  ַמאי ַטְעָמא? (
  

ךְ  יּה אֹור ְוחֹוׁשֶ ִאיְברּו ּבֵ   . )ּדְ
  

  

א  ּבָ ׁשַ ִבְתֵרי ּבְ ַבר ַרְגָזן. יְ  - ַהאי ַמאן ּדְ   ֵהי ּגְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִליגּו ּבֵ  ִאיּפְ ּום ּדְ א. ִמׁשּ   יּה ַמּיָ
  

  

א ׁשַ ְתָלָתא ּבְ ִב י ַמאן ּדְ ַהא ַבר ֲעִתיר   :ְיֵהי –ּבָ    ,ּגְ
אי ְיֵהאוְ     .ַזּנַ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ִבים.  יּה ֲעׂשָ רּו ּבֵ ִאיּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  

א  ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ְבַאְרּבָ ים ְוָנִהיר. יְ  -ַהאי ַמאן ּדִ ַבר ַחכִּ   ֵהי ּגְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִאיְתלוּ  ּום ּדְ יּה ְמאֹורֹותִמׁשּ   .  ּבֵ
  

  

ְבַח י ַמ ַהא א ְמ אן ּדִ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ַבר -ׁשָ   ּגֹוֵמל ֲחָסִדים.  ְיֵהי ּגְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִגים ְועֹופֹות.  יּה ּדָ רּו ּבֵ ִאיּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

  

ּבְ  ְבַמֲעֵלי ׁשַ ַבר ַחְזָרן.  - ָתא ַהאי ַמאן ּדִ   ְיֵהי ּגְ
  

ר ִיְצָחק ַרבָאַמר    : ַנְחָמן ּבַ
ִמְצֹות.    ַחְזָרן ּבְ

  

  רש"י
. הולד האי מאן דבחד בשבא

   באחד בשבת:
. יהא דא ביהיהא גבר ולא ח

אדם שלם במדה אחת יהא ולא 
אחת בו ממדה אחרת ולקמן 

   מפרש לה ואזיל:
. דמאן דבחד והוא ריש גבי

יהא ראש כמו שהיום  בשבא
ראש למעשה בראשית מיהו 
שמע מיה דולדים בו צדיקים 

   ורשעים:
. כך הוא יבדל דאיפליגו מיא

   מכל אדם:
   . ואף:זאי

. דכתי' דאיברו ביה עשבים
(בראשי' א) תדשא הארץ והוא 
דבר שפרה ורבה מאד וממהר 
לגדל ולצמוח דהוא עין פריצות 

אישויי"ר: לסטות {אשווי''א 
הדרך, לחרוג מהקו, לפרוץ מ

בלע''ז [ל''א] דלא כתיב  }גדר
למיהו בעשבים בצוויים (ועוד) 
שיוצאין בערבוביא ויוקין זו 

   מזו:
   :. זיותןוהיר

. וכתיב דאיתלו ביה מאורות
   ותורה אור:

. שאין דאיברו ביה דגים ועופות
טורחין לאוכלין אלא יזוים 

   בחסדו של הקב''ה:
  מצות:. מחזר אחר חזרן

. שכן דרך ע''ש חזרן במצות
לחזר אחר מצות שבת: וקדישא 
רבה יתקרי שיהא פרוש וקדוש 

   דכתיב (שמות כ) ויקדשהו:
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ּבְ ַמאַהאי  ְבׁשַ א ְיֵהי ן ּדִ ָתא ָימוּ  -ּתָ ּבְ ׁשַ   ת, ּבְ
א.  ּתָ ּבְ ׁשַ א ּדְ ַאִחיּלּו ֲעלֹוִהי יֹוָמא ַרּבָ   ַעל ּדְ

  
יָלאָאַמר  ר ַרב ׁשֵ   : ָרָבא ּבַ

א'וְ  א ַרּבָ יׁשָ   ְקֵרי. ִיְת  'ַקּדִ
  

י ֲחִניָנאָאַמר ְלהּו     :ַרּבִ
  : ִליַואי ַברּפֹוקּו ִאְמרּו ֵליּה ְל 

ָעה ּגֹוֵרםא ֶאלָּ  ,ֵרםּגוֹ ל יֹום לֹא ַמזַּ  ל ׁשָ   .ַמּזַ
  

ה ּדִ אן ַהאי ַמ  ַבר ִזיְוָתן - ְבַחּמָ    .ְיֵהי ּגְ
יֵליּה,  ֵתי ִמּדִ יֵליּה ְוׁשָ   ְיֵהי ָאֵכיל ִמּדִ

ְלָיין,    ְוָרזֹוִהי ּגַ
ֵניב ִאם     .לֹא ַמְצַלח -ּגָ

  
אְיֵהי גְּ  -ְבכֹוָכב נֹוַגּה ּדִ ַהאי ַמאן     י ְיֵהי.ַבר ֲעִתיר ְוַזּנַ

  
   ?אַמאי ַטְעָמ 

  
ִאיְתְיִליד ּבֵ  ּום ּדְ   יּה נּוָרא. ִמׁשּ

  
ים,  -ְבכֹוָכב ּדִ ַהאי ַמאן  ַבר ָנִהיר ְוַחּכִ   ְיֵהי ּגְ

ָסְפָרא  ּום ּדְ ה הּוא. ּדְ ִמׁשּ   ַחּמָ
  

ַבר ָסִביל ָמְרִעין,  -ִבְלָבָנה ּדְ  ַהאי ַמאן   ְיֵהי ּגְ
ֵנאי ְוָסִתיר, ָס    ֵתיר ּוָבֵנאי, ּבָ

יֵליּה  ָלאִכיל ּדְ ָא  יֵליּה וְ  ,ּדִ ָלא ּדִ ֵתי ּדְ    ,ׁשָ
ְסָייןְוָר     .זֹוִהי ּכַ

ַנב    ַמְצַלח.  -ִאם ּגָ
  

ַתאי ּדִ ַהאי ַמאן  ּבְ ֵטִלין.  - ְבׁשַ ָבֵתיּה ּבְ ַבר ַמְחׁשְ   ְיֵהי ּגְ
  

ָאְמִרי: ְוִאי   ת ּדְ
ֵטִלין.  ִבין ֲעֵליּה ּבְ ְ ְמַחׂשּ   ּכֹל ּדִ

  
  . ָקןַבר ַצְד ְיֵהי גְּ  -ְבֶצֶדק ִד ַהאי ַמאן 

  
ר ִיְצָחק בַר ָאַמר    : ַנְחָמן ּבַ

ִמְצֹות. ְוַצ    ְדָקן ּבְ
  

ים ּדִ ַהאי ַמאן  ָמא -ְבַמְאּדִ יד ּדְ ַבר ָאׁשֵ    .ְיֵהי ּגְ
  

י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ
ָנא, ִא  ָחא, ִאי מֹוֲהָלאִאי אּוּמָ ָבא, ִאי ַטּבָ    .י ַגּנָ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ים ֲהָואיֲאָנא ּבְ     !ַמְאּדִ
  

  : ֵייַאּבַ ָאַמר 
 .ִמי ָעֵניׁש ְוָקֵטילנַ  ָמר

  רש"י
ידים . לתלמאמר להו רבי חיא

   שקראו פקסו של ר' יהושע:
. ז' מזלות הן מזל שעה

המשמשין את השעות חכ''ל 
שצ''ם חמה הייו חמה ממש 

וכן לבה והוא אחד מן המזלות 
   והשאר הוויין כוכבים:

   . כשמש המאיר:זיותן
. כשמש שאיו אכיל מדיליה

   מסיג גבול רעהו למשול בלילה:
. אין לו רשות ורזוהי גליין

וסתרותיו אלא לכסות סודו 
   כשמש הזה שהוא פומבי לכל:

. אש תלוי באותו דתלי ביה ורא
מזל יצר של תשמיש בוער 

של  כתור: מזל כוכב הוא סופר
מזל חמה לכתוב דרך הילוכו 

   ותקופותיו ומצוי אצלו תמיד:
. כלבה זו סביל מרעין

   שמתווה והולכת:
. כלבה זו שגדילה באי וסתיר
   ומתמעטת:

. כלבה המסגת יהאכיל לא דיל
   גבול החמה למשול אף ביום:

. כלבה שאיה ורזוהי כסיין
   מאירה:

. מזל כוכב ששמו דבשבתאי
   שבתאי:

. כמו לא ישבותו ןבטלי
   (בראשיח ח):

. צדקה לעיים צדקן במצות
דקרי ליה מצוה (בכל) לשון 

   אגדה:
   . ליסטים ההורג פשות:גבא

   . מקיז דם:אומא
על . בי אדם העוברין עיש

  דבריו:
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        קנו, אקנו, אקנו, אקנו, א .15
ַמר     :ִאיּתְ

י ֲחִניָנא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יר,  ל ַמֲעׁשִ ים, ַמּזָ ל ַמְחּכִ   ַמּזָ

ָרֵאל.  ל ְלִיׂשְ   ְוֵיׁש ַמּזָ
י יֹוָח    ָאַמר:  ָנןַרּבִ

ָרֵאל.  ל ְלִיׂשְ   ֵאין ַמּזָ
  

י יֹוָחָנן    ,ְלַטְעֵמיּה  ְוָאְזָדא ַרּבִ
  : יֹוָחָנןי ַרּבִ ַמר ָא ּדְ 
ל ְלִיׂשְ ִמ  ֵאין ַמּזָ ִיין ׁשֶ   ָרֵאל? ּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ָחּתוּ  :"ּכֹה ָאַמר ה'ׁשֶ ַמִים ַאל תֵּ ָ ְלָמדּו ּוֵמאֹתֹות ַהׁשּ ֶרְך ַהּגֹוִים ַאל תִּ    ,ֶאל ּדֶ
י ָרֵאל. , "ֵיַחּתוּ "ּגֹוִיים  -  (ירמיה י, ב) ֵיַחּתּו ַהּגֹוִים ֵמֵהָמה" כִּ   ְולֹא ִיׂשְ

  
ָרֵאל, זָּ ֵאין ַמ  :ַברב ָס ְוַאף ַר    ל ְלִיׂשְ

  : ַרבָאַמר  ב ְיהּוָדהַר ָאַמר ּדְ 
ָרֵאל?  ל ְלִיׂשְ ֵאין ַמּזָ ין ׁשֶ   ִמַנּיִ

ֱאַמר ּנֶ   , (בראשית טו, ה) 684"תֹו ַהחּוָצה"ַוּיֹוֵצא אֹ  :ׁשֶ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַהּקָ

   .אשית טו, ג)בר( 685 אִֹתי"ֵרׁש יִתי יוֹ ן בֵּ בֶּ " ,ל עֹוָלםִרּבֹונֹו ׁשֶ 
ֶעיךָ " ,ָאַמר לֹו: ָלאו ר ֵיֵצא ִמּמֵ י ִאם ֲאׁשֶ    .(בראשית טו, ד) 686"כִּ

ל עֹוָלם ִאיְצ  ,ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ י ּבְ ְלּתִ ּכַ ןִנְסּתַ י, ְוֵאיִני ָראּוי ְלהֹוִליד ּבֵ לִּ    !ַטְגִנינּות ׁשֶ
ֵאיןלְּ נּות ׁשֶ : ֵצא ֵמִאיְצַטְגִניָאַמר ֵליּה  ָרֵאלַמ  ָך, ׁשֶ ל ְלִיׂשְ   !ּזָ

ֲע      ֵתיְך? ַמאי ּדַ
ַמֲעָרב   קנו,ב ָקֵאי ֶצֶדק ּבְ ִמְזָרח.  !?ּדְ   ְמַהְדָרָנא ּומֹוָקִמיָנא ֵליּה ּבְ

ְכִתיב ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלוֹ "ִמי ֵהִע  :ְוַהְיינּו ּדִ   . (ישעיה מא, ב) 687"יר ִמּמִ
  

מּוֵאלּדִ ּוִמ  ָר זָּ ֵאין ַמ  -ַנִמי  ,ׁשְ   ל. ֵא ל ְלִיׂשְ
  
מּוֵאלּדִ  ֵלט ֲה  ׁשְ י ְלַאְגָמא. ְוַאּבְ   וּו ָיְתִבי, ְוָהוּו ָקָאְזֵלי ָהַנְך ֱאיָנׁשֵ

ֵלט ִל  מּוֵאלָאַמר ֵליּה ַאּבְ ְבָרא ׁשְ    .ָטֵריק ֵליּה ִחיְוָיא ּוָמֵיית ,לֹא ָאֵתיָאֵזיל וְ  -: ַהאי ּגַ
מּוֵא ָאַמר ֵליּה  ָרֵא לׁשְ ר ִיׂשְ    י.ֵזיל ְוָאֵת ָא  - ל הּוא: ִאי ּבַ

ָיְתֵבי י ּגֹוֵבי.  ָאֵזיל ְוָאֵתי, ,ַאּדְ ַתְרּתֵ ִדי ּבְ ְפִסיק ּוׁשְ יּה ִחיְוָיא ּדִ ח ּבֵ ּכַ ְדֵיּה ְלטּוֵניּה, ַאׁשְ ֵלט ׁשַ   ָקם ַאּבְ
? מּוֵאלׁשְ ָאַמר ֵליּה    : ַמאי ֲעַבְדּתְ

ל יֹוָמא ֲהַוה ְמַרֵמינַ  ֲהֵד ָאַמר ֵליּה: ּכָ א ּבַ   . ָאְכִליַנןי ְו י ֲהָדֵד ן ִריְפּתָ
א ַחד ָנא ֲהָוה ִאיּכָ ן  ָהִאיּדָ א, ֲהָוה ָקא ִמיְכַסף. ּדְ ִמיּנַ   לֹא ֲהָוה ֵליּה ִריְפּתָ

  ֲאָנא ָקֵאיְמָנא ְוָאְרִמיָנא.  :ָאִמיָנא ְלהוּ 
י ְמַט  יּה, ּכִ ִקיִלי ִמיּנֵ ׁשְ ַמאן ּדִ אי ּכְ ַואי ַנְפׁשַ יּה, ׁשְ י ֵהיִכי אי ְלַגּבֵ   . יְכִסיףלֹא לִ ּדְ ּכִ

. : ָאַמר ֵליּה    ִמְצָוה ֲעַבְדּתְ
מְנַפק  ֶות" :ְוָדַרׁש  ּוֵאלׁשְ יל ִמּמָ ּצִ ה -(משלי י, ב)  688"ּוְצָדָקה תַּ יָתה ְמׁשּוּנָ יָתה ַעְצָמּה.  ,ְולֹא ִמּמִ א ִמּמִ   ֶאלָּ

  
י ֲעִקיָבאּדְ ּוִמ  ָרֵאל.  - ַנִמי ,ַרּבִ ל ְלִיׂשְ   ֵאין ַמּזָ

  
א, ָאְמ ַר ֵליּה ּבְ  י ֲעִקיָבא ָהְוָיאַרּבִ ּדְ  ֵאי: ַההּוא יוֹ ִר ּתָ ְלּדָ ָנָנאָמ י ֵליּה ּכַ יָלּה ְלֵבי ּגְ ַעּיְ    .ָטֵריק ָלּה ִחיְוָיא, ּוִמיָתא - א ּדְ

ָתא טּוָבא.  ֲהָוה ילְּ ִאיָגא ַאּמִ   ּדְ
ַקְלּתָ ַההּוא יוֹ  גּוָדא, ִאיְתְרִמי  הָמא ׁשְ ָתא ּבְ ּצְ א, ּדַ ְנּתָ ֵעיֵניּה ְלַמְכּבַ ִחיוְ ֵאיִתיב ּבְ   .ָיאּדְ
ְקָלה ָלּה, ֲהָוה ָק כִּ  ְלַצְפָרא ְתָרּה י ָקא ׁשָ    .א ָסֵריְך ְוָאֵתי ִחיְוָיא ּבַ

                                                             
ַמְיָמה ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבי 684 ָ ט ָנא ַהׁשּ                                  ם ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעךָ ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַהּבֶ
יִתי יֹוֵרׁש אִֹתי 685 ה ֶבן ּבֵ ה ָזַרע ְוִהּנֵ   ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹא ָנַתתָּ
ה ְדַבר  686 ךָ  'הְוִהּנֵ ֶעיָך הּוא ִייָרׁשֶ ר ֵיֵצא ִמּמֵ י ִאם ֲאׁשֶ ָך ֶזה ּכִ  ֵאָליו ֵלאמֹר לֹא ִייָרׁשְ
ַקׁש ִנּדָ  ִמי 687 ָעָפר ַחְרּבֹו ּכְ ן ּכֶ ן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרּדְ ִיתֵּ ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו ִיתֵּ ּתוֹ ֵהִעיר ִמּמִ  ף ַקׁשְ

ֶות 688 יל ִמּמָ ּצִ ע ּוְצָדָקה תַּ   לֹא יֹוִעילּו אֹוְצרֹות ֶרׁשַ

  רש"י
. לפי המזל היא מזל מחכים

החכמה כדאמר דבחמה היר 
וחכים ויש מזל לישראל שאין 

   את המזל: תפלה וצדקה משה
. דעל ידי תפלה אין מזל לישראל

   וזכות משתה מזלו לטובה:
   . חכמת המזלות:איצטגיות

. הייו צא מאיצטגיותיך
דכתיב ויוצא אותו החוצה חוץ 

  מאיצטגויתו:
   . שהוא מזל שלך:דקאי צדק

. שהוא מקום מצון ואין במערב
ראוי להוליד כך מצאתי בהש''ס 

   רביו הלוי:
   . שהוא מקום חום:במזרחו

להביאו . הקב''ה קראו צדק
   למזרח:

   . בשבילו:לרגלו
. שם חכם כרי היה וחוזה בלטא

   בכוכבים:
. דאין מזל לישראל אזיל ואתי

   ויועיל לו תפלה:
. בשתי חתיכות בתרתי גובי

   שקצצו עם הקים בלא יודע:
. מטילין פת מרמין בהדדי

[לסל] לכל החבורה כאחד 
והאחד גובה ן יחד ואוכלי
   מכולן:

בה . אגאא קאימא ומרמיא
   ואשים בסל:

שוואי פשאי כמאן דשקלי 
. עשיתי עצמי כגובה ממו מייה

   ותתי משלי חלקו:
. ומיהו לא ממיתה משוה

מיתה הגוה ימות אלא ממיתה 
   עצמה מצלת וותת חיים:

   . חוזים בכוכבים:כלדאי
   . תחבתה:דצתא

ז גלי''. [אישפילמכבתא
אישפיגל"א: סיכה [בכמה {

דים כת"י המלה חסרה, ובאח
 -יש כאן מלה אחרת: ושק"א 

בלע''ז]  }ז.]-ראה לעיל ד. ו
ושקא של זהב שיש כמו טס 

   בראשה:
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? ָאַמר ָלּה ֲאבּוהַּ    : ַמאי ֲעַבְדּתְ
ַפְנָיא ֲאָתא ַעְנָיאָרה ֵליּה: ָאְמ  ָבא ּבְ ׁשְ  ,ְקָרא ַאּבָ א ּדִ ְסעּוְדָתא, ְוֵליכָּ י ָעְלָמא ּבִ   ַמֵעיּה. ְוָהוּו ְטִריִדי ּכּולֵּ

ַק ָקֵאיְמנָ  יָהִבית ִלי, ְיַהְבתֵּ ּתְ י ְלִריְס ְלּתִ א, ׁשָ   יּה ִניֲהֵליּה. ַנאי ּדִ
.   ָאַמר ָלּה: ִמְצָוה ֲעַבְדּתְ

י ֲעִקיָבאְנַפק  ֶות"ְוָדַרׁש:  ַרּבִ יל ִמּמָ ּצִ הלֹא וְ     -  (משלי י, ב) "ּוְצָדָקה תַּ יָתה ְמׁשּוּנָ    ,ִמּמִ
יָתה ַעְצָמּה.  א ִמּמִ   ֶאלָּ

  
ר ִיְצָחקַרב נַ ּדְ ּוִמ  ל ְליִ ין ֵא  -ִמי נַ  ,ְחָמן ּבַ   ָרֵאל. ׂשְ ַמּזָ

  
יּה  ִאיּמֵ ר ִיְצָחקַרב נַ ּדְ ּדְ ֵאי:  ְחָמן ּבַ ְלּדָ   ָאְמִרי ָלּה ּכַ

ִריְך  ָבא ֲהָוה.  -ּבְ   ַגּנָ
יּה.  ּלּוֵיי ֵריׁשֵ יּה ּגַ ַבְקּתֵ   לֹא ׁשְ

ֶתיֱהֵוי ֲעָלְך ֵאיָאְמ  י ֵהיִכי ּדְ יְך, ּכִ ֵסי ֵריׁשֵ א, וּ ָרה ֵליּה: ּכָ ַמּיָ ׁשְ   ֵמי. ֲח ָבֵעי ַר ָמָתא ּדִ
אי ָקָאְמָרה ֵליוָ לֹא ֲה    ּה. ה ָיַדע ַאּמַ

ִלי ֵעיֵניּה ֲחָזא  יּה, ּדְ ֵויּה ֵריׁשֵ ִליָמא ֵמִעילָּ יְקָלא, ָנַפל ּגְ ֵריס ּתּוֵתי ּדִ    ,ְלִדיְקָלאיֹוָמא ַחד ָיֵתיב ָקא ּגָ
ָסֵקיּה ְלִקיּבּוָר  ֵמיּה ִיְצֵריּה, ְסֵליק, ּפְ יּה ַאלְּ יּנֵ ׁשִ    .א ּבְ

   

  רש"י
. אמשטריישו''ן ריסתאי

אמיישטרישו"ן: מה, {
משאת [כפי הראה, הגרסה 
הכוה כאן ובברכות מב. היא 

[: א, כמו שםדישת{ :   
. בקש רחמים שלא ובעי רחמי

   ישלוט בך יצר הרע:
. אשכול תמרים והדקל קיבורא

  לא שלו היה:
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        נז, אנז, אנז, אנז, אקקקק    ––––קנו, ב קנו, ב קנו, ב קנו, ב  .16
            הנָ ִמשְׁ 

לּוִעי ִכין ֶאת ַהּדְ ָלִבים. ְמַחתְּ ֵבָלה ִלְפֵני ַהּכְ ֵהָמה, ְוֶאת ַהּנְ   ן ִלְפֵני ַהּבְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת  ִאם לֹא ָהְיָתה ְנֵבָלה ֵמֶעֶרב ּבָ    ,ֲאסּוָרה –ׁשַ
ֵאיָנּה ִמן ַהּמּוָכן   .  ְלִפי ׁשֶ

   

מָ              ָראּגְ

   )ןיָמ ִס  –ח"ז (ער"ל ש :ִאיְתַמר
אוּ עָאַמר    : ּלָ

י ְיהוּ  ַרּבִ    .ָדהֲהָלָכה ּכְ
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   :ָסַבר ַרבְוַאף 
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

זּוֵזי ְכָרֵכי ּדְ   ָאַסר,  ַרבּדְ  ,ִמּדִ
מּוֵאלוּ  ֵרי.  ׁשְ   ׁשָ
  
   :ָסַבר ֵלִויַאף ְו 

י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
י ָהא  יֵלוִ ּדְ ּכִ י ֲהוּו ַמְייּתֵ יּה  ָתאְטֵריָפ  י ּכִ    ,י ָלּה ָלא ֲהָוה ָחזֵ  -  יֹוָמא ָטָבאּבְ  ְלַקּמֵ

י ָיֵתיב ַאּקִ ֶאלָּ    ,יְלַקִליָתאא ּכִ
ָרא, ַוֲאִפיּלּו ִלְכָלִבים ָלא ַחזְ  ׁשְ יְלָמא לֹא ִמְתּכַ ָאַמר: ּדִ   ָיא. ּדְ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

   :ָסַבר ְזֵעיִרי ְוַאף
ַר ֲהלָ  ְמעוֹ ּבִ ָכה ּכְ    ן.י ׁשִ

ְתַנן    :ּדִ
ָת " ּמֵ ֵהָמה ׁשֶ קֹוָמּה  -ה ּבְ ה ִמּמְ   , (ביצה כז:) "לֹא ְיִזיֶזּנָ

ָמא    : ְזֵעיִריְוִתְרּגְ
ים,  ֶבֱהַמת ָקָדׁשִ   ּבְ

ין  חּולִּ ּפִ  -ֲאָבל ּבְ ֵמיׁשַ    .יר ּדָ
  

י יֹוָחָנןְוַאף     :ָאַמר ַרּבִ
י ׁשִ  ַרּבִ   ְמעֹון. ֲהָלָכה ּכְ

  
יּוִמי ָאַמ     !?יָחָנן ָהכִ יוֹ  ר ַרּבִ

י יֹוָחָנןְוָהא ָאַמר     :ַרּבִ
ָנה,  ְסַתם ִמׁשְ   ֲהָלָכה ּכִ

     :ּוְתַנן
ִעין ֵעִצים"   קנז,א    :ֵאין ְמַבּקְ

  ִמן ַהּקֹורֹות, 
נִּ  יֹום טֹובְולֹא ִמן ַהּקֹוָרה ׁשֶ ָרה ּבְ ּבְ   ! "ׁשְ

  
י יוֹ  ַרּבִ י יֹוָחָנן, ַההּוא ּכְ ר ְיהּוָדה ַמְת ַרּבִ   . ֵני ָלּה ֵסי ּבַ

  
ַמ  א ׁשְ    :עּתָ

ֲעֵריַמת ַה " ּמּוְקֶצהַמְתִחיִלין ּבַ ּבַ ֵעִצים ׁשֶ ֶבן, ֲאָבל לֹא ּבְ   ! "תֶּ
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מּוֵאלוּ וּ וּ וּ ל לא גורס: רש"ההש"ס שהממובא במסורת   ַר     ׁשְ ַר ָאַמר: ֲהָלָכה כְּ ַר ָאַמר: ֲהָלָכה כְּ ַר ָאַמר: ֲהָלָכה כְּ ְמעֹוןָאַמר: ֲהָלָכה כְּ י ׁשִ ְמעֹוןּבִ י ׁשִ ְמעֹוןּבִ י ׁשִ ְמעֹוןּבִ י ׁשִ         . [מופיע לאחר מיכן בגמרא].. [מופיע לאחר מיכן בגמרא].. [מופיע לאחר מיכן בגמרא].. [מופיע לאחר מיכן בגמרא].ּבִ

  רש"י
  מתי' 

. התלושין ומיהו את הדלועין
סתמן לאו למאכל בהמה קיימי 

   אלא לאדם:
. שתבלה היום ואת הבלה

ובין השמשות היתה עומדת 
   לאדם ואפ''ה מחתכין:

  
  גמ' 

   צה:. דלית ליה מוקכר''ש
. מחצלות מדכרכי דזוזי

העשויות לספיות לכסות 
י ספיות פרקמטיא שבתוכן. זוז

בלשון ארמי כך מצאתי 
   בתשובת הגאוים:

. כי הוו מייתי טריפתא לקמיה
בהמה שולד בה . ספק טרפות 
וצריכה להוראת חכם: 
אקלקילתא על האשפה שאם 

   יראה טריפה ייחה שם:
. ואפילו לכלבים לא חזיא

חטה היום ולא יוכלו דש
   לטלטל כרבי יהודה:

. במסכת ביצה תרגמא זעירי
שים דאסורה בהאה בבהמת קד

ולא חזיא לכלבים הא דחולין 
   שפיר דמי להאכילה לכלבים:

אין מבקעין עצים מן הקורות: 
סואר של הקורות המוקצות 

. וסדורות לבין: ולא מן קורה
הישה ששברה היום ומהשתא 

פ''ה אסור להסקה קיימא וא
הואיל ובין השמשות לא איתכן 

   להכי:
. להסיק בערימת התבן מתחילין

קא סלקא דעתך בתיבא סריא 
   דסתמיה להסקה:

 .אבל לא בעצים שבמוקצה
שהיחם ברחבה שאחורי ביתו 
והקצם לימות הסתיו. מוקצה 
רחבה שאחורי בתים שהקצה 

כיס שם דבר אחורי ביתו לה
  לאוצר:
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ּוֵחי - ָהָתם ַאְרֵזי ְוַאׁשּ    ,ּבְ
יס, ּדְ  ְמעֹון מֹוֶדה. ֲא מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ י ׁשִ   ִפיּלּו ַרּבִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִק " ִר ין ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּמִ ֵאין ַמׁשְ    ,ֹותיּ ְדּבָ

ִקין ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּבַ ַמ  ֲאָבל יתֹותׁשְ   ! "ּיָ
  

ח ּכַ י יֹוָחָנן ְסָתָמא ַאֲחִריָנא ַאׁשְ    :ַרּבִ
אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ְלָח  ֻ יִהין ֵמַעל ַהׁשּ ין, ַמְגּבִ   ן ֲעָצמֹות ּוְקִליּפִ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ק  ּה ְמַסּלֵ ְבָלה ּכּוּלָ   . ,א)מג(שבת ק "ּה ֲעָר  ּוְמנַ ֶאת ַהטַּ
   :ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 

אָא     :נּו ֵאין ָלנּו ֶאלָּ
אי  ּמַ ית ׁשַ י ְיהּוָדה,  -ּבֵ ַרּבִ   ּכְ

ל ּוֵב  ְמעֹון.  - ית ִהלֵּ י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ
  
  

ּה,  ִליִגי ּבָ   ּפְ
   :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחא

ּה   ַחד ָאַמר: ת ּכּולָּ ּבָ ַ ָכל ַהׁשּ י ׁשִ  -ּבְ ַרּבִ   ֵמֲחַמת ִמיאּוס,  הּוְקֶצ ר ִמּמ ְלַב ְמעֹון, ֲהָלָכה כְּ
  ּו? ּוַמאי ִניה

ן    .ֵנר ָיׁשָ
ְמעֹון, ְלַבר ִמּמ   ְוַחד ָאַמר: י ׁשִ ַרּבִ מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ִמיאּוס ַנִמי ֲהָלָכה ּכְ   ת ִאיּסּור, ּוְקֶצה ֵמֲחַמ ּבְ

  ּוַמאי ִניהּו? 
אֹוָת  ּה ּבְ ִהְדִליקּו ּבָ ת, ֵנר ׁשֶ ּבָ   ּה ׁשַ

ְמעוֹ  -  יסכִּ ת ֶחְסרֹון ַמ ֶצה ֵמֲח ֲאָבל מּוְק  י ׁשִ   ן מֹוֶדה. ֲאִפיּלּו ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ִלים " ל ַהּכֵ ׁשַ  -ּכָ ִלין ּבְ ת, ִניטָּ   ּבָ

ר סָּ דֹול חּוץ ִמּמַ ה ,ַהּגָ ל ַמֲחֵריׁשָ    .שבת קכג:)( "ְוָיֵתד ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
. ארז זכר וארז בארזי ואשוחי

   קבה שעומדין לבין:
. אורחא דמילתא קט משקין

משום סירכא דמשכא שתהא 
   וחה להפשיט:

. שרועות באפר תמיד מדבריות
   ולות בתוך התחום:

. בית הלל חשיב סתמא אחריא
   כסתמא:

. ואפי' כל הכלים יטלין
מלאכתן לאיסור ורבי שמעון 

   היא:
. מגירה וץ מן המסר הגדולח

יא לאומין לקוץ בה עצים שה
ומוקצה מחמת חסרון כיס הוא 
שלא ישתברו חריצים שהוא 

   עשוי כסכין מלא פגימות:
. החופר את ויתד של מחרישה

קקן של {הקרקע קולטר''א 
מחרשה (היתד הפולחת את 

  בלע''ז: }הקרקע)



יְך" –מסכת שבת פרק כ"ד  ֶהְחׁשִ   רך לימוד אישיהדפיס לצומותר בשמחה ל 0526071122ינט וו ברק לדניאל ות שמורותות שמורותות שמורותות שמורותכל הזכויכל הזכויכל הזכויכל הזכוי                                                                                                       "ִמי ׁשֶ

         

973
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ָנה             ִמׁשְ

ׁשַ    ת, ּבָ ְמִפיִרין ְנָדִרים ּבְ
ָאִלין ִלנְ  ת.  ן ְלצֹוֶרךְ ֵה ָדִרים ׁשֶ ְוִנׁשְ ּבָ ַ   ַהׁשּ

  

אֹור, ּופֹוְקִקין ֶאת    ַהּמָ
ְטִלית,    ּומֹוְדִדין ֶאת ַהּמַ

ְקֶוה.    ּומֹוְדִדין ֶאת ַהּמִ
ל  יֵמי ָאִביו ׁשֶ ה ּבִ י ָצדֹוקּוַמֲעׂשֶ ְטִניתִביֵמי וּ  ַרּבִ ן ּבָ אּול ּבֶ א ׁשָ   , ַאּבָ

ְקקּו ֶאת ַהּמָ  ּפָ ִפיַח, ׁשֶ טָּ   אֹור ּבַ
ֵקיָדה ת ַה רּו ֶא ְוָקׁשְ  גִּ  ,ֶגִמיּבְ ּמְ ית ּפֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאו, ֵליַדע ִאם ֵיׁש ּבַ   יּגִ

ּפֹוְקִקי ְבֵריֶהם ָלַמְדנּו, ׁשֶ ׁשַ ּוִמּדִ ִרין ּבְ תן ּומֹוְדִדין ְוקֹוׁשְ   .  ּבָ
   

            ָמָראגְּ 

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ין ְלצֹוֶרךְ   :ֲהָפָרה ּלֹ ּוֵבי ,ּבֵ   א ְלצֹוֶרְך, ן ׁשֶ

  ין, ִא  -צֹוֶרְך לְ    :ֵאָלהּוׁשְ 
ּלֹ   לֹא.  -א ְלצֹוֶרְך ׁשֶ

ּום ָהִכי ָקַפְלִגיְנהּו ֵמֲהָדֵדי,    ּוִמׁשּ
יְלָמא:    אֹו ּדִ

   ,ִאין –ְלצֹוֶרְך    :ֲהָפָרה ַנִמי
ּלֹ   , לֹא -א ְלצֹוֶרְך ׁשֶ

ֵליג ְלהּו ֵמֲהָדֵדי  ָקא ּפָ ּום –ְוָהא ּדְ ית ּדִ  -ה ֲהָפָר ּדַ     :ִמׁשּ   ין, ֵאין ָצִריְך ּבֵ
ין?  -ֵאָלה ּוׁשְ                  ית ּדִ    ְצִריָכה ּבֵ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  ֵבי זּוֵטיּדְ א ּדְ ּפָ   : ַרב ּפַ
ׁשַ " ת ְמִפיִרין ְנָדִרים ּבְ ת -ּבָ ּבָ ַ   . "ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ
תְלצוֹ " ּבָ ַ    ,ִאין – "ֶרְך ַהׁשּ
ּלֹ" ת ׁשֶ ּבָ ַ   . לֹא -א ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ
  
  

ָנא ַאֲחִרינָ  ָ    :אִליׁשּ
  
   :ֲעָיא ְלהוּ יּבַ ִא 

ְרַוְייהוּ  - "ְלצֹוֶרְך" ּלֹ , ָקָתֵניַאּתַ   לֹא,  -א ְלצֹוֶרְך ְוׁשֶ
  ֵמֵעת ְלֵעת,  -ֲהָפַרת ְנָדִרים  :ַאְלָמא

יְלָמא    :אֹו ּדִ
י ָקָתֵני  ָקָתֵני, ַא  -  "ְלצֹוֶרְך"ּכִ ֵאָלה הּוא ּדְ   ׁשְ

ּלֲֹאִפ  -ֲאָבל ֲהָפַרת ְנָדִרים    א ְלצֹוֶרְך, יּלּו ׁשֶ
ל ַהּיֹום -ים ִר ָפַרת ְנָד ֲה  :ַאְלָמא    ?ּכָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  ֵבי  זּוֵטיַרב ּדְ ּפִ ּדְ   : יַרב ּפַ
ׁשַ " ת ְמִפיִרין ְנָדִרים ּבְ ת -ּבָ ּבָ ַ   . "ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ
" ַ תְלצֹוֶרְך ַהׁשּ   ִאין,  - "ּבָ

ּלֹ ת ׁשֶ ּבָ ַ   לֹא,  -א ְלצֹוֶרְך ַהׁשּ
  ְלֵעת. ֵמֵעת ֲהָפַרת ְנָדִרים  :ַאְלָמא

  
  : יַרב ַאׁשִ ַמר ָא 

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
ל ַהּיֹום,  -ת ְנָדִרים ֲהָפַר "   ּכָ

  רש"י
  מתי' 
   . בעל לאשתו:מפירין

   . לחכם:ושאלין
דר . כגון שרך השבתשהן לצו

   שלא לאכול [היום]:
. כרבן ופוקקין את המאור

דאמרי (לעיל דף קכה:) פוקקין 
   פקק החלון:

. במדה ומודדין את המקוה
שיהא שם עמוק שלש אמות 

   מים ורוחב אמה על אמה:
. שתהא שלש על ואת המטלית

שלש אצבעות כגון אם היתה 
   טמאה וגעה בטהרות:

ו . פך של חרס וחבירבטפיח
קכה:) זמורה שהיא  בפי''ז (דף

קשורה בטפיח ממלאין בה 
   בשבת:
   . כלי חרס:מקידה

. לידע אם יש בגיגית פותח טפח
   בגמרא מפרש לה:

. קשר שאיו של קיימא וקושרין
אפילו לכתחילה: ומודדין 

   להתלמד על דבר הוראה:
  

  גמ' 
. דמתיתין איבעיא להו הפרה

בין לצורך [בין שלא לצורך] 
ום שמעו פרה ביהשבת דגבי ה

כתיב (במדבר ל) ואם לא מיפר 
   האידא שוב איו מיפר:

ושאלה לצורך אין שלא לצורך 
. דיכול לישאל למחר ומשום לא

הכי מפליג להו מהדדי ולא קתי 
מפירין ושאלין לדרים שהן 
לצורך השבת דלא קאי לצורך 

   אלא אשאלה:
   . חכם:בית דין

כי גרסי' ל''א איבעיא להו ה
דף עז.) לצורך  רים(במסכת ד

. אהפרה אתרוייהו קאי
ואשאלה אבל הפרה שלא לצורך 
לא אלמא הפרת דרים מעת 
לעת וזה ששמע בשבת יכול 
להפר משתחשך בתוך מעת לעת 
של שמיעה הלכך שלא לצורך 

  לא שרין בשבת:
. עד שתחשך ותו לא כל היום

ואפילו שמע סמוך לחשיכה 
הלכך אפי' שלא לצורך שאם לא 

   יו לא יפר עוד:עכשיפר 
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ָבר ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר,  ּדָ   ְוֵיׁש ּבַ
יַצד?    ּכֵ

ת  ּבָ ְך. ֵמיֵפר ֵליֵלי  - ָנְדָרה ֵליֵלי ׁשַ ְחׁשַ תֶּ ת ַעד ׁשֶ ּבָ ַ ת ְויֹום ַהׁשּ ּבָ   ׁשַ
ָכה ָנְדָרה ִעם ֲח  ּלֹ -ׁשֵ ְחׁשַ ֵמיֵפר ַעד ׁשֶ   , ךְ א תֶּ

ִאם  ָכהלֹׁשֶ ֲחׁשֵ ֶ    !(נדרים עו:) " ָיכֹול ְלָהֵפרֵאינוֹ  - א ֵהֵפר ִמׁשּ
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ַהּיֹום.  -ֲהָפַרת ְנָדִרים "   ּכָ
ר  י יֹוֵסי ּבַ ְמעֹוןוְ  ְיהּוָדהַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ָאְמרּו:  ַרּבִ

  . "ֵעת ְלֵעתֵמ 
  
  
  

  רש"י
. אלמא הפרת לצורך השבת

דרים מעת לעת של שמיעה 
הלכך שלא לצורך לא מדלא 

   שרי אלא לצורך:
. כלומר פעמים להקל ולהחמיר

שיש שהות גדול ופעמים שאיו 
  אלא מעט:



יְך" –מסכת שבת פרק כ"ד  ֶהְחׁשִ   רך לימוד אישיהדפיס לצומותר בשמחה ל 0526071122ינט וו ברק לדניאל ות שמורותות שמורותות שמורותות שמורותכל הזכויכל הזכויכל הזכויכל הזכוי                                                                                                       "ִמי ׁשֶ

         

975

        קנז, אקנז, אקנז, אקנז, א .18
ָא "    ."יםים ִלְנָדִר ִל ְוִנׁשְ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ׁשֶ  ַנאי, ּלֹ ּכְ   א ָהָיה לֹו ּפְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ַנאי?    ֲאִפיּלּו ָהָיה לֹו ּפְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַנן  ִקיקּו ֵליּה ַרּבָ ִאְזּדַ ֵריּה לְ ּדְ רּו ֵליּה ִנְדֵריּה  ַרב ֵזיָראּדְ  ַרב זּוְטָרא ּבְ   , ְוׁשָ
ֲהָו  ב ּדַ    .ַנאיּפְ ה ֵליּה ְוַאף ַעל ּגַ

   
  
  

  רש"י
. הא דקתי שאלין איבעיא להו

   לדרים שהן לצורך:
. לשאל. כשלא היה לו פאי
או אפילו מערב שבת קאמר 

  יה לו פאי:כשה



  מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי 0526071122לדניאל ברק ווינט  יות שמורותיות שמורותיות שמורותיות שמורותווווכל הזככל הזככל הזככל הזכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא

      

976

        בבבב- - - - נז, אנז, אנז, אנז, אקקקק .19
ְקקּו ֶאת ַהּמָ " ּפָ ִפיַח ׁשֶ טָּ ֶגִמי ,אֹור ּבַ ֵקיָדה ּבְ רּו ֶאת ַהּמְ   . "ְוָקׁשְ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ה ָהְיָתה ּבֵ  ֵני ּבָ ֵהיְלְקֵטי ְקַטּנָ ים, ין ׁשְ   ּתִ

ם    קנז,ב ַחת ַע ְוגִ ^ְוטּוְמָאה ָהְיָתה ׁשָ ית ְסדּוָקה מּוּנַ ּבָ יּגִ    ן.ל ּגַ
אֹור ּבַ ֶא  ּוָפְקקוּ  ִפיַח, ְוָק ת ַהּמָ ֶגִמיּטָ ֵקיָדה ּבְ רּו ֶאת ַהּמְ    ,ׁשְ

ית ּפֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאו יּגִ ּגִ ם ּבַ    .ֵליַדע ִאם ֵיׁש ׁשָ
   

  רש"י
. שביל קטן בין הילקטי קטה

  שי בתים:
. וגיגית סדוקה מוחת על גביו

והמת מוטל בהילקטי תחת 
הגיגית [כגד] הסדק ולפי מות 

מאור המת פקקו בשבת ה
בטפיח שמא אין בסדק הגיגית 
פותח טפח ומצא המת מוטל 
באהל שאין לו מקום לצאת דרך 

שי בתים  מעלה וחור שבין
מכיס את הטומאה לצד שי 
במלא אגרוף לפיכך סתמוהו 
בכלי חרס וגבו כגד ההילקט 
וכלי חרס איו מטמא מגבו 

   וחוצץ:
. שהיא רחבה וקשרו מקידה

   טפח:
ס בסדק . אם תכבגמי לידע

הגיגית ובמסכת אהלות (פ''י) 
שיו (דאין) חילוק בארובה 
שבתוך הבית וטומאה מקצתה 

ומקצתה בתוך  כגד ארובה
הבית בין יש בארובה פותח טפח 
לאין בארובה פותח טפח ואי 
לא יכולתי להבין בו ולהכי קט 
גמי שראוי למאכל בהמה ולא 
מיבטל ליה להיות קשר של 

   קיימא דמתק כשיבש:
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        קנז, בקנז, בקנז, בקנז, ב .20
ְבֵרי" ּפֹוְקִק ּוִמּדִ ִרין ּבְ ֶהם ָלַמְדנּו ׁשֶ תׁשַ ין ּומֹוְדִדין ְוקֹוׁשְ   ."ּבָ
  

א לּוָתא. יׁש ְלֵבי ֵר ִאיְקַלע  עּוּלָ    ּגָ
ר ַרב הוּ ַחְזֵייּה ְל  ה ּבַ ח ֵליּה.  ָנאַרּבָ א ְוָקא ָמׁשַ ַמּיָ ַאְווָנא ּדְ ָיֵתיב ּבְ   ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַנן ָאְמִרי ַרּבָ ָלאו ִמְצָוה ִמְצוָ ְד ְמִדיָדה  - ֵאיַמר ּדְ    !?ִמי ַאמּור -ה, ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָעְלָמא ֲאָנאִמְתַעּסֵ     .ק ּבְ

  

        ךךךךחשיחשיחשיחשילך מי שהלך מי שהלך מי שהלך מי שההדרן עהדרן עהדרן עהדרן ע
        סכת שבתסכת שבתסכת שבתסכת שבתממממ    וסליקא להוסליקא להוסליקא להוסליקא לה

  רש"י
   . בגיגית מלאה מים:באווא

. שלא לצורך אלא מתעסק
  לאיעסוקי בעלמא:

  


