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  עירובין מסכת
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  מהדורה המעניקה חווית הצלחה 
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

    ''ות שבעולםאם היו בני אדם מרגישים במתיקות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, כי התורה כוללת כל הטוב''
        (אור החיים הקדוש)(אור החיים הקדוש)(אור החיים הקדוש)(אור החיים הקדוש)

  
  

  

  יצא לאור על ידי 
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    """"ְּתִפִּליןְּתִפִּליןְּתִפִּליןְּתִפִּלין    ַהּמֹוֵצאַהּמֹוֵצאַהּמֹוֵצאַהּמֹוֵצא""""    ––––י' י' י' י' פרק פרק פרק פרק     עירוביןעירוביןעירוביןעירוביןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב- - - - צה, אצה, אצה, אצה, א .1

  

ָנה     ִמׁשְ

ין ַהּמ  ִפּלִ   ַמְכִניָסן זּוג זּוג.  - ֹוֵצא תְּ
ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ַנִים.  ַנִים ׁשְ   ׁשְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ נֹות.  :ּבַ ְיׁשָ   ּבִ

ֲחָדׁשֹות טּור.  -ֲאָבל ּבַ   ּפָ
  

   ,ְצָבִתים  :ְמָצָאן
ִריכֹות יְך ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן -  אֹו ּכְ   .ַמְחׁשִ

ָנה    צה,ב ּכָ ן ְוהֹוֵלְך לֹו.   -ּוַבסַּ   ְמַכסָּ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה.  ּגִ ּמַ   נֹוְתָנן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו, ַעד ׁשֶ
  

נוֹ    נֹוְתנֹו ַלֲחֵבירֹו, ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו, ֲאִפיּלּו ֵמָאה.   - ְוֵכן ּבְ

  
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

חּום. נֹוֵתן ָאָדם ָח    ִבית ַלֲחֵבירֹו, ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו, ֲאִפיּלּו חּוץ ַלתְּ
ְך זֹו יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ְבָעֶליָה  ַהּלֵ   . ָאְמרּו לֹו: לֹא תְּ

  

ָמָרא              ּגְ

   ,ִאין –ֶאָחד  "זּוג"
  לֹא.  -ְטֵפי 

  
ַנן ְסָתָמא  י ֵמִאיר? ּכְ לֹא ּדְ ֵליָמא ּתְ   ַרּבִ

י ֵמִאיר, ָהָאַמ  ַרּבִ ִאי ּכְ כֹול ַלֲעטֹוף" :רּדְ ּיָ ֶ ל ַמה ׁשּ כֹול ִלְלּבֹוׁש, ְועֹוֵטף ּכָ ּיָ ֶ ל ַמה ׁשּ   . "לֹוֵבׁש ּכָ
ְתַנן    :ּדִ

ִמיׁשֹו, " ֵלי ַתׁשְ ל ּכְ ם מֹוִציא ּכָ   ּוְלׁשָ
כֹול ִלְלּבֹוׁש,  ּיָ ֶ ל ַמה ׁשּ   ְולֹוֵבׁש ּכָ
כֹול ַלֲעטֹוף ּיָ ֶ ל ַמה ׁשּ   . קכ.)שבת ( "ְועֹוֵטף ּכָ

י ֵמִאיר ִהיא? ְוַהִהיא ְסָתָמא  אי ַרּבִ   ִמּמַ
ָקָתֵני ֲעָלּה     :ּדְ

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו, " ט, ֲאִפיּלּו ּכָ ט ְולֹוֵבׁש ּומֹוִציא ּופֹוׁשֵ   לֹוֵבׁש ּומֹוִציא, ּופֹוׁשֵ
י ֵמִאירִדְבֵרי     !"ַרּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ֵמִאיר,  יָמא ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ֶרְך ַמְלּבּוׁשֹו  -ָהָתם  ַנן. חֹול ׁשָ כְּ ּדֶ   וּוָיּה ַרּבָ
ֶרְך ַמְלּבּוׁשֹו  -ְוָהָכא  ַנןכְּ ּדֶ וּוָיּה ַרּבָ    .חֹול ׁשָ

  
ְב  - "ָהָתם" ָבֵעי ָלִביׁש ּדִ ה ּדְ ּמָ ַנן.  ,חֹול ּכַ רּו ֵליּה ַרּבָ ָלה ַנִמי ׁשָ   ְלִעְנַין ַהּצָ
ְב  - "ָהָכא" ָלה  -ְטֵפי  ,ִאין –חֹול ַנִמי, זּוג ֶאָחד ּדִ   לֹא.  -ִאין, ְטֵפי  -ַנִמי זּוג ֶאָחד לֹא. ְלִעְנַין ַהּצָ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. בשדה במקום המוצא תפילין
   שאבדין:

. זוג זוג . לעיר ולבית:מכיסן
אחד בראש ואחד בזרוע והייו 
זוג כדרך שלובשן בחול וחוזר 
תמיד ומכיסן זוג אחר זוג עד 

   שיכלו:
. זוג בראש וזוג שים שים

בזרוע ובגמרא בעי טעמא מאי 
   יהו:

קשר העשוי . שיכר הבישות
כמין שדי דודאי תפילין הן ויש 
בהן קדושה ואסור להיחן 

   בבזיון:
. מלהכיסן אבל בחדשות פטור

דילמא קמיע הן בעלמא ואין 
בהן קדושה אלא בעשים 
כהלכתן והייו לשמן הלכך לא 

   מחללין שבתא עלייהו:
. קשרים קשרים הרבה צבתים

תפילין בכל קשר ובגמ' מפרש 
   כריכות: מאי צבתים ומאי
. ימתין עד מחשיך עליהן

שתחשך וישב שם וישמרם 
ולכשתחשך יטלם יחד ובגמ' 

  פריך וליעייליהו זוג זוג:
. שאיו יכול להמתין ובסכה

   שם ומתיירא מפי הליסטים:
. ותן לחבירו וחבירו לחבירו

דכל חד וחד לא ממטי להו 
   ארבע אמות:

. של עיר שהוא לחצר החיצוה
   ראשון:מקום המשתמר 

. שילדתו אמו שם בשדה וכן בו
   בשבת:

. לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה
אין יכולין להרחיקה מתחום 
שביתת בעלים הכל לפי מה 

   שעירבו הבעלים:
  

  גמ' 
. לובש כל מה שיכול ללבוש

לעין הצלת דליקה תן בכל 
   כתבי הקודש (שבת דף קכ.):

. לחצר ולשם הוא מוציא
   שסמוכה לדליקה:

. דקאי בשאר מלבושין תםה
   דכמה דבעי לביש בחול:

. דקסבר שבת זמן זוג אחד אין
תפילין הוא ומשום הכי שרי 
ובלאו הצלה מי אם בא להיח 
תפילין מיח ומשום הצלה לא 

  שרין ליה טפי:
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        צו, אצו, אצו, אצו, א    ––––צה, ב צה, ב צה, ב צה, ב  .2
ְמִליֵאל" ן ּגַ ַנִים ַרּבָ ַנִים ׁשְ   . "אֹוֵמר: ׁשְ
  

  ַמאי ָקָסַבר? 
ִפיִלין הּוא, : ִאי ָקָסַבר ת ְזַמן ּתְ ּבָ   ׁשַ

  לֹא.  -ִאין, ְטֵפי  -זּוג ֶאָחד   
ִפיִלין הּוא,  :ְוִאי ָקָסַבר ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ   ׁשַ
ַנן    רּו ֵליּה ַרּבָ ֶרְך ַמְלּבּוׁש ׁשָ ָלה ּדֶ ּום ַהּצָ    ,ּוִמׁשּ

   !ַנִמי –ֲאִפיּלּו ְטֵפי    
  

ין הּוא,  :ְלעֹוָלם ָקָסַבר ִפילִּ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ   ׁשַ
ָלה  רּו ְלִעְנַין ַהּצָ ין -ְוִכי ׁשָ ִפילִּ ְמקֹום ּתְ ֶרְך ַמְלּבּוׁש ּבִ   .ּדֶ

  
   !לֹא –ְטֵפי  ,ִאין –זּוג ֶאָחד ַנִמי  ,ִאי ָהִכי

  
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

ין.  ִפילִּ י תְּ ּתֵ יַח ּבֹו ׁשְ רֹאׁש ְלַהּנִ   ָמקֹום ֵיׁש ּבָ
  

א ְלֵמיַמרּדְ  ,רֹאׁש ּדְ ָהִניָחא     ?ָיד ַמאי ִאיּכָ
  

ְד     ,ַרב הּוָנאּכִ
  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

ֶדה ַוֲחִב  ָ א ִמן ַהׂשּ ָאָדם ּבָ ָעִמים ׁשֶ   אׁשֹו, יָלתֹו ַעל רֹּפְ
ָקן ֵמרֹוּ  ְזרֹועֹו! ְמַסלְּ ָרן ּבִ   אׁשֹו ְוקֹוׁשְ

  
ּלֹ ,ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ ֵאיַמר  יֹוןׁשֶ ּזָ ֶרְך ּבִ ֶהן ּדֶ ְנַהג ּבָ    .א ִי

   ?ִמי ָאַמר 'ָראּוי'
  

א  ְד ֶאלָּ ר ַרב ִיְצָחקָאַמר ּכִ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
י ָראּוי ְלַהּנִ רֹאׁש ׁשֶ ין. ָמקֹום ֵיׁש ּבָ ִפילִּ י תְּ ּתֵ   ַח ּבֹו ׁשְ

ין.  ,ָהָכא ַנִמי ִפילִּ י ּתְ ּתֵ יַח ּבֹו ׁשְ ָראּוי ְלַהּנִ ד ׁשֶ ּיָ   ָמקֹום ֵיׁש ּבַ
  

ֵבי  ָנא ּדְ הּתָ ֶ    :ְמַנׁשּ
  .זֹו ִקיּבֹוֶרת - (דברים ו, ח) 177"ַעל ָיֶדָך"

ין ֵעיֶניָך"   . "זֹו ָקְדקֹד - (דברים ו, ח) "ּבֵ
  

  ֵהיָכא? 
  

ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ינֹוק רֹוֵפס.  ל ּתִ ּמֹוחֹו ׁשֶ   ָמקֹום ׁשֶ

  
ְלֵגי ר ַרב ִיְצָחק ָקִמיּפְ מּוֵאל ּבַ ְדַרב ׁשְ    :ֵליָמא ּבִ

א ּדְ  א ַקּמָ ּנָ ר ַרב ִיְצָחקּדְ ֵלית ֵליּה  - ּתַ מּוֵאל ּבַ    .ַרב ׁשְ
ְמִליֵאל  ן ּגַ ר ַרב ִיְצָחקּדְ  ִאית ֵליּה  -ְוַרּבָ מּוֵאל ּבַ   .ַרב ׁשְ

  
  א, לֹ 

י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  ר ַרב ִיְצָחק, ּדְ ְדכּולֵּ מּוֵאל ּבַ   ַרב ׁשְ
ְלֵגי ין ָקִמיּפְ ִפילִּ ת ְזַמן ּתְ ּבָ ׁשַ   :ְוָהָכא ּבְ

ין הּוא. ּדְ  ִפילִּ ת ְזַמן ּתְ ּבָ א ָסַבר: ׁשַ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
ין הּוא.  ִפילִּ ת ָלאו ְזַמן ּתְ ּבָ ְמִליֵאל ָסַבר: ׁשַ ן ּגַ   ְוַרּבָ

                                                             
ם ְלאוֹ  177 ְרתָּ ין ֵעיֶניךָ ּוְקׁשַ   ת ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ּבֵ

  רש"י
. דקא שרי שים שים אבל מאי קסבר

   טפי לא:
. משום אי קסבר שבת זמן תפילין הוא

   לאצולי טפי מן המצוה לא:הכי שרי אבל 
. ושרו ליה רבן דרך לאו זמן תפילין הוא

מלבוש משום דתכשיט הוא לגביה ולא 
משאוי ואע''ג דלאו אורחיה הכא משום 

   הצלה שרי:
. הראוי להיח בו תפילין במקום תפילין

שאין כל הראש כשר להיח תפילין אלא 
קדקד לבד וחריץ יש שם שהתפילין 

בולטין כל כך כדלקמן יושבים בו ואין 
ובשבת מי באתרא דלא חזו ליה לאו 
תכשיט הוא שבולטין יותר מדאי והוי 

   כמשאוי:
. אין כל הזרוע כשר לתפילין אלא דיד

   קיבורת כדלקמן:
. להיח חבילה עליהן שרי ליה מהג בזיון

   למטריהו התם:
. דגבי שבת לימא דתכשיט ראוי מי אמר

   הוא:
שבזרוע ובלע''ז . אבר אמצעי קיבורת
{ברדו"ן: חלק (של הזרוע) שהוא רבדי''ן 

   : מלא בשר}
{פוטיי"א: . רך ובלע''ז פוטי''א רופף

   : מרפס (במצח)}
. תא קמא סבר שבת זמן תפילין הוא

ומשום הצלה לא מישרו ביה טפי מן 
המצוה דלאו תכשיט יהו וכל שכן דכיון 
דזמן תפילין הוא ואיכא בל תוסיף אתי 

סור בל תוסיף ומשוי להו עליה אי
כמשאוי: ר''ג סבר לאו זמן תפילין הוא: 
והייו טעמא דשרו ליה רבן להצלה 
משום דתכשיט הוא הלכך כל כמה דהוי 
תכשיט שרי ומשום בל תוסיף ליכא הכא 
דאין כאן מצות תפילין כלל אלא כשאר 

איבעית אימא דכ''ע  מלבוש בעלמא:
עלמא איה . ודכולי שבת זמן תפילין הוא

תכשיט ובמצות צריכות כווה קא 
   מיפלגי:
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   :ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ 

ין הּוא,  ִפילִּ ת ְזַמן ּתְ ּבָ י ָעְלָמא ׁשַ   ְדכּולֵּ
ְלֵגיּבְ ְוָהָכא  וָנה ָקִמיּפְ ּוָ    :ִמְצֹות ְצִריכֹות ּכַ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ וָנה :ּתַ ּוָ ֵעי ּכַ    .ָלֵצאת ּבָ
וָנה ּוָ ֵעי ּכַ ְמִליֵאל ָסַבר: לֹא ּבָ ן ּגַ    .ְוַרּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא   צו,א    :ְוִאיּבָ

וָנה, ְדכוּ  ּוָ ֵעי ּכַ י ָעְלָמא ָלֵצאת לֹא ּבָ   לֵּ
ּום  ל ּתֹוִסיף'ְוָהָכא ַלֲעבֹור ִמׁשּ ְלֵגי,  (דברים יג, א)  178'ּבַ   ָקִמיּפְ

א ָסַבר א ַקמָּ ַתּנָ ּום  :ּדְ ל ּתִסיף'ַלֲעבֹור ִמׁשּ וָנה.  'ּבַ ּוָ ֵעי ּכַ   לֹא ּבָ
ְמִליֵאל ָסַבר ן ּגַ ּום  :ְוַרּבָ ל ּתִסיף'ַלֲעבֹור ִמׁשּ וָנה 'ּבַ ּוָ ֵעי ּכַ    .ּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְסִביָרא ָלן  יןּדְ ִאי ּדְ ִפילִּ ת ְזַמן ּתְ ּבָ    ,ׁשַ

י ָעְלָמא    :ְדכּולֵּ
וָנה -לֹא ַלֲעבֹור  ּוָ ֵעי ּכַ    ,ּבָ
וָנה,  -ְולֹא ָלֵצאת  ּוָ ֵעי ּכַ   ּבָ

'ְוָהָכא  ְזַמּנוֹ ּבְ ּלא ּבִ ְלֵגי:  'ַלֲעבֹור ׁשֶ   ָקִמיּפְ
א ַקּמָ  ּנָ וָנה.  :א ָסַברּתַ ּוָ ֵעי ּכַ   לֹא ּבָ

ְמִליֵאל ָסַבר ן ּגַ ְזַמּנוֹ ' :ְוַרּבָ ּלא ּבִ וָנה 'ַלֲעבֹור ׁשֶ ֵעי ַכּוָ    .ּבָ
  

   ,ִאי ָהִכי
י ֵמִאיר זּוג ֶאָחד ַנִמי לֹאלְ     .ַרּבִ
  

ה ִיְלֶקה!  ,ְועֹוד ּסּוּכָ ִמיִני ּבַ ְ ׁשּ ן ּבַ ׁשֵ   ַהּיָ
  

א ֵניַנן  ,ֶאלָּ ְדׁשָ א ּכִ וְרּתָ ָראְמַחּוַ    .ֵמִעיּקָ
  
  
  

                                                             
ל 178 ְמרּו ַלֲעׂשֹות-ֵאת ּכָ ה ֶאְתֶכם אֹתֹו ִתׁשְ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ָבר ֲאׁשֶ ּנוּ  ִתְגַרע ְולֹא ָעָליו תֵֹסף-לֹא  ַהּדָ   ִמּמֶ

  רש"י
. ת''ק סבר מצות צריכות כווה

שהעושה מצוה צריך שיכוין בה הלכך 
זוג אחד אין טפי לא דאי מכוין למצוה 
איכא בל תוסיף בחד ואי לא מכוין 
למצוה תרוייהו משאוי יהו ואין כאן 

   מצוה:
ורבן גמליאל סבר מצות אין צריכות 

. הלכך מצוה איכא בל תוסיף והכו
ליכא דאין עובר על בל תוסיף אא''כ 
תכוון למצוה וזה לא תכוון ובכל חד 
אמרי האי למצוה ולבי מגמגם לומר 
דכיון דלאו תכשיט יהו הי דבל 
תוסיף ליכא איסור שבת מיהא לא 
פקע והא ליכא למימר דלכולי עלמא 
תכשיט הם דאם כן לתא קמא אמאי 

ליכוין ולא ליתסר וליכא  אסור לא
למימר מי דלתא קמא לא הוו 
תכשיט ולרבן גמליאל הוו תכשיט 
דאם כן לוקי פלוגתייהו בהכי ועוד 
הייו פלוגתא דלעיל דזמן ולאו זמן 
וראה לי דהכי גרסין תא קמא סבר 
מצות אין צריכות כווה ולכולי עלמא 
תכשיט הן הלכך כיון דלעין מיפק ידי 

יק בלא כוה לעין בל חובתיה פ
תוסיף מי אף על גב דלא מכוין להו 
למצוה איכא בל תוסיף כיון דזמן 
תפילין הוא ור''ג סבר צריכות כווה 
לצאת ידי חובתו הלכך. בבל תוסיף 

  מי לא עבר עד דמיכוין למצוה:
. לעין לצאת כולי ואיבעית אימא

עלמא לא פליגי דידי חובתיה פיק 
ולעין בל תוסיף אע''ג דלא איכוון 

פליגי לת''ק כי היכי דלעין מפיק פיק 
לעין בל תוסיף מי עבר ולרבן גמליאל 

   אי לא מכווין למצוה לא עבר:
. דלכ''ע ואיבעית אימא אי סבירא לן

שבת זמן תפילין לא לעבור ולא לצאת 
בעי כווה ואיכא בל תוסיף אלא שבת 
לאו זמן תפילין הוא ובהא פליגי דת''ק 

שלא בזמו מי אפילו בלא כווה  סבר
מצוה היא ותוספת עמה ולרבן גמליאל 
שלא בזמו ואיו מתכוין אין כאן רמז 

   מצוה ואין כאן תוספת:
. דיש כאן תוספת זוג אחד מי לא

   שמוסיף שבת על החול למצות תפילין:
. ועוד הישן בשמיי בסוכה ילקה

דמוסיף שמיי על השביעי ואן מיתב 
מיי בספק שביעי לכתחלה יתבין בש

אלא שלא בזמו בלא כווה לאו 
תוספת הוא ולהכי שרין דאי שמיי 

   הוא לא מכוין למצות סוכה:
. בשבת מחוורתא כדשין מעיקרא

  זמן ולאו זמן תפילין הוא קא מיפלגי:
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        בבבב- - - - צו, אצו, אצו, אצו, א .3
ַמְעּתְ ֵליּה וּ  ין?   :ַמאן ׁשָ ִפילִּ ת ְזַמן ּתְ ּבָ   ׁשַ

  
י ֲעִקיָבא.    ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ה ַהּזֹ" ַמְרתָּ ֶאת ַהֻחּקָ ִמים ָיִמיָמה""ְוׁשָ   , (שמות יג, י) את ְלמֹוֲעָדּה ִמּיָ
  ְולֹא ֵלילֹות.  -  "ָיִמים"

ִמים" ל ָיִמים, -  "ִמּיָ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ְולֹא ּכָ ּבָ ָרט ְלׁשַ    ,ּפְ
ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   .  ַרּבִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה" :לֹא ֶנֱאַמר ְלַבד "חּוּקָ ַסח ּבִ א ְלִעְנַין ּפֶ   . "זֹו ֶאּלָ
  

ְתַנן א ָהא ּדִ    :ְוֶאלָּ
יָלה " ַסח ְוַהּמִ ה - ַהּפֶ   , (כריתות ב.) "ִמְצֹות ֲעׂשֵ

י ֲעִקיָבא? לֹּדְ ֵליָמא  ַרּבִ   א ּכְ
י ֲעִקיָבא ִאי ַרּבִ מֹוֵקי ָלּה  ,ּדְ יָון ּדְ ַסח, ּבַ ּכֵ א  'ָלאו'ּפֶ ְד ַנִמי ִאיּכָ י ֶאיְלַעאי. ּכִ י ָאִבין ָאַמר ַרּבִ   ַרּבִ

י ָאִביןָאַמר ּדְ  י ֶאיְלַעאיָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֶמר"   :ּכָ ָ    ,"ִהׁשּ

ן"    ,"ּפֶ
ה! ֵא  -  "ַאל"וְ  ֲעׂשֶ לֹא ּתַ א ּבְ   ינֹו ֶאלָּ

   
י ֲעִקיָבא יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

ֵמר ָ   ָלאו",  -  'ָלאו'ּדְ  ""ִהׁשּ
ֵמר" ָ ' "ִהׁשּ הּדַ ה.  - 'ֲעׂשֵ   ֲעׂשֵ

  
ין הּוא?!  ִפילִּ ת ְזַמן ּתְ ּבָ י ֲעִקיָבא ׁשַ   ְוָסַבר ַרּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
י ֲעִקיָבא"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יַח ָאָדם תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ָיכֹול ַיּנִ ּבָ ׁשַ ין ּבְ ִפיּלִ    ?תְּ
ְלמּוד לֹוַמר ִריִכין אֹות,  -  (שמות יג, ט) 179"ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך" :תַּ ּצְ   ִמי ׁשֶ

ֵהן ּגּוָפן אֹות - ָיְצאּו ֵאּלּו    . "ׁשֶ
  

א הּוא ּנָ א ַהאי ּתַ    ,ֶאלָּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְיָלה" ּלַ יעֹור ּבַ    ,ץחֹוֵל - ָרָצה   :ַהּנֵ

יַח,  - ָרָצה    ַמּנִ
ְבֵרי  י ָנָתןּדִ   . ַרּבִ

יטֹוִני   אֹוֵמר:  יֹוָנָתן ַהּקִ
ְיָלה ּלַ ין ּבַ ִפיּלִ יִחין תְּ   ."ֵאין ַמּנִ

יןִמְד  ִפילִּ א ְזַמן ּתְ א ַקּמָ ין.  ,ַלְיָלה ְלַתּנָ ִפלִּ ת ַנִמי ְזַמן ּתְ ּבָ   ׁשַ
  

יְלָמא ְסִביָרא ֵליּה     :ּדִ
ין  -ַלְיָלה  ִפילִּ   הּוא, ְזַמן ּתְ
ת  ּבָ ין הּוא.  -ׁשַ ִפילִּ   ָלאו ְזַמן ּתְ

ְמִעיַנן ֵליּה  ָהא ׁשָ י ֲעִקיָבא ְל ּדְ   ָאַמר: ּדְ ַרּבִ
ין הּוא,  -ַלְיָלה  ִפילִּ   ְזַמן ּתְ
ת  ּבָ ין הּוא!  -ׁשַ ִפילִּ   ָלאו ְזַמן ּתְ

  
א א הּוא,  ,ֶאלָּ ּנָ   ַהאי ּתַ

                                                             
ְהֶיה ּתֹוַרת  179 ין ֵעיֶניָך ְלַמַען תִּ רֹון ּבֵ ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך  'הְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ י ּבְ ִפיָך ּכִ ְצָרִים ה'ּבְ  ִמּמִ

  רש"י
. תא דשמעת ליה דאמר ומאן

שבת זמן תפילין דמוקים מתי' 
   אליביה:

. בפרשת ושמרת את החוקה
קדש לי כתיב והיא אחת מד' 

   פרשיות של תפילין:
. דאיירי בה אלא לעין פסח

לעיל מיה והאי מימים ימימה 
משה לשה דמתרגמין מזמן 
לזמן אלמא מדלא דריש ר' 
עקיבא האי קרא בתפילין ש''מ 
דס''ל לילה ושבת זמן תפילין 

   דלא קא ממעט להו קרא:
. בפ''ק דכריתות [דף והא דתן

   ב.]:
. אע''פ שיש בהן הפסח והמילה

כרת הואיל ואין בהן לאו אלא 
מצות עשה הן אין מביאין על 
שגגתן חטאת שאין חטאת באה 
אלא על לאו דכרת כדכתיב 
(ויקרא ד) אשר לא תעשיה 

   וגו':
. דהא כתיב לאו מי איכא

ושמרת וכל שמירה אזהרת לאו 
   היא כדר' אבין:

השמר דלאו לאו והשמר דעשה 
. פירוש השמר שלא תעשה שהע

כן כגון השמר לך פן תכרות 
ברית וגו' (שמות לד) השמר לך 
פן תקש וגו' (דברים יב) השמר 
בגע הצרעת (שם כד) שלא יקוץ 
בהרתו השמר דעשה כי האי 

   ושמרת את החוקה:
. ימים מי שצריכין אות

שישראל צריכין להעמיד אות 
על עצמן להכיר שהם מחזיקים 

הקב''ה יצאו בתורתו של 
שבתות וימים טובים שהן עצמן 
אות בין הקב''ה לישראל דכתיב 
(שמות לא) כי אות היא ביי 

   ובייכם:
. שאין לו לחוש היעור בלילה

   שמא יפיח בתפיליו:
. ואיו כמוסיף על רצה מיח

המצוה דלילה זמן תפילין הוא 
ורבן הוא דגזור שמא יפיח 

   כשהוא ישן:
. תפיליןמדלילה לת''ק זמן 

אלמא לא דריש מימים ימימה 
למעוטי לילות דמוקים לקרא 

   בפסח:
. שבת מי זמן תפילין הוא
   מההוא קרא גופיה ממעט שבת:

ודילמא סבירא ליה לילה זמן 
. דלא דריש מימים תפילין

ימימה לעין תפילין אבל שבת 
לאו זמן תפילין הוא ופקא ליה 
מוהיה לך לאות כדפקא ליה 

דמוקי מימים ימימה  לר''ע לעיל
לפסח דלא ממעט לילה מימים 
וקא ממעט שבת מוהיה לך 

  לאות:
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ַתְנָיא    :ּדְ
ַח " י ָהְיָתה ַמּנַ ת ּכּוׁשִ יןִמיַכל ּבַ ִפיּלִ ּה ֲחָכִמים - ת תְּ    .ְולֹא ִמיחּו ּבָ

ל יֹוָנה ָהְיָתה עֹוָלה ָלֶרֶגל ּתֹו ׁשֶ ּה ֲחָכִמים - ִאׁשְ   . "ְולֹא ִמיחּו ּבָ
ּה ֲחָכִמיםִמְד     ,לֹא ִמיחּו ּבָ

ּלֹ: ַאְלָמא ָקָסְבֵרי ה ׁשֶ ָרָמא ִהיא. ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמן ּגְ   א ַהּזְ
  

   :ְוִדיְלָמא ָסַבר ָלּה 
י יֹוֵסיכְּ    צו,ב ים סֹוְמכֹות ְרׁשּותּדְ  ,ַרּבִ    .ָאַמר: ָנׁשִ

ּה  ל יֹוָנה ָהְיָתה עֹוָלה ָלֶרֶגל ְולֹא ִמיחּו ּבָ ּתֹו ׁשֶ יָמא ָהִכי, ִאׁשְ ִאי לֹא ּתֵ   ?ּדְ
ָאַמר א ְלַמאן ּדַ ָרָמא הּוא?  :ִמי ִאיכָּ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ   ֶרֶגל ָלאו ִמְצַות ֲעׂשֵ

א ָקָסַבר   א ַנִמי ְרׁשּות. ְרׁשּות, ָהָכ  :ֶאלָּ
  

א ִהיא ּנָ א ַהאי ּתַ    ,ֶאלָּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ין" ִפיּלִ    :ַהּמֹוֵצא תְּ
  ַמְכִניָסן זּוג זּוג. 

ה,  ָ   ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאׁשּ
נֹות,    ֶאָחד ֲחָדׁשֹות ְוֶאָחד ְיׁשָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :ַרּבִ
יר ּבַ  ֲחָדׁשֹות, ּוַמתִּ נֹותאֹוֵסר ּבַ    ."ְיׁשָ

נֹות,  ֲחָדׁשֹות ִויׁשָ א ּבַ ִליֵגי ֶאלָּ אן לֹא ּפְ   ַעד ּכָ
ִליֵגי ה לֹא ּפְ ָ ִאׁשּ    .ֲאָבל ּבְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ָרָמא הּוא,  ַמן ּגְ ּלא ַהּזְ ה ׁשֶ   ִמְצַות ֲעׂשֵ
ָרָמא  ַמן ּגְ ֵאין ַהּזְ ה ׁשֶ יבֹות.  - ְוָכל ִמְצַות ֲעׂשֵ ים ַחּיָ   ָנׁשִ

  
   :ָלּה  ְוִדיְלָמא ָסַבר

י יֹוֵסי,  ַרּבִ ים סֹוְמכֹות ְרׁשּותּדְ ּכְ    .ָאַמר: ָנׁשִ
  

ֲעָתךְ     ,לֹא ָסְלָקא ּדַ
י יֹוֵסי, ּדְ  ַרּבִ י ֵמִאיר ָסַבר ָלּה ּכְ   לֹא ַרּבִ

י יֹוֵסי ַרּבִ י ְיהּוָדה ָסַבר ָלּה ּכְ    .ְולֹא ַרּבִ
  
י יֹוֵסי" ַרּבִ י ֵמִאיר ָסַבר ָלּה ּכְ    ":לֹא ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ְתקֹוַע ֵא " ינֹוקֹות ִמּלִ ִבין ֶאת ַהתִּ   .  (ראש השנה לב:) "ין ְמַעּכְ

ים  ִבין –ָהא ָנׁשִ    !ְמַעּכְ
י ֵמִאיר :ּוְסָתם ַמְתִניִתין   .ַרּבִ

  
י יֹוֵסי" ַרּבִ י ְיהּוָדה ָסַבר ָלּה ּכְ    ":ְולֹא ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ָרֵאל... ְוָסַמְך ָידֹו"" ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ    – ד)- א, ב(ויקרא  180"ַדּבֵ

ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ    ,סֹוְמִכין – "ּבְ
ָרֵאל  נֹות ִיׂשְ   סֹוְמכֹות.   -ְוֵאין ּבְ

י יֹוֵסי ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ים סֹוְמכֹות ְרׁשּות   . "ָנׁשִ
י י ְיהּוָדה ?ּוְסָתם ִסיְפָרא ַמּנִ   .ַרּבִ

                                                             
ן לַ  בבבב 180 ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְנֶכם ה'ּדַ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהּבָ נֹו ִמן ַהּבָ  . גִמן ַהּבְ ָקר ָזָכר ִאם עָֹלה ָקְרּבָ

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני  ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ ר ָעָליו דדדד. ה'תָּ  ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ

  רש"י
. בת שאול כדכתיב בת כושי

(תהלים ז) על דברי כוש בן ימיי 
דהייו שאול כדאמרי' באלו 

   מגלחין (מו''ק דף טז:):
. דהוי ולא מיחו בה חכמים

כתוספת על דברי תורה שפטרה 
שים ממצות עשה שהזמן 

   א:גרמ
   . בן אמיתי:של יוה

. אלמא מצות שלא הזמן גרמא
תפילין כל שעה גם בלילה גם 
בשבת דאי מפקת חד הוי להו 

   זמן קבוע:
   . לקמן:דר' יוסי

. ואע''ג שים סומכות רשות
דכתיב (ויקרא א) דבר אל בי 
ישראל ואמרת אליהם אדם כי 
יקריב מכם וסמיך ליה וסמך 
ידו בי ישראל סומכים ולא 

   ות ישראל סומכות:ב
. לחלל עליהן אוסר בחדשות

שבת דילמא קמיע בעלמא 
   יהו:

. דאין כאן שים סומכות רשות
בל תוסיף ומשום איסורא מי 

   ליכא דקסבר תכשיט יהו:
. אין ב''ד מוזהרין אין מעכבין

למוען מלתקוע ביום טוב של 
   ר''ה דבעו לחוכיהו במצות:

לא . אע''ג דהא שים מעכבין
חלול י''ט הוא כדתא דבי 
שמואל (ר''ה דף כט:) יצאה 
תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא 
חכמה ואיה מלאכה מיהו 

   ראות כמוסיפות:
  . תורת כהים:סתם סיפרא
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        צז, אצז, אצז, אצז, א    ––––צו, ב צו, ב צו, ב צו, ב  .4
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ּוק, ַהּמֹוֵצא ּתְ  ׁשּ   ֵכֶלת ּבַ
סּולֹות –ְלׁשֹונֹות     ,ּפְ

ִרין.  -חּוִטין  ׁשֵ   ּכְ
  

ָנא  ֲעָתא ְגִליָמא ָצְבִעיְנהוּ ּדְ  "ְלׁשֹונֹות"ַמאי ׁשְ    ,ָאַמר: ַאּדַ
ְגִליָמא ָטִויְנהוּ  "חּוִטין" ֲעָתא ּדִ    !ַנִמי, ֵניָמא: ַאּדַ
  
זּוִריםּבִ    .ׁשְ
  

זּוִרים ַנִמי,    ׁשְ
ֲעָתא ּדְ  ְגִליָמא ָעְייִפיְנהּו! ֵניָמא: ַאּדַ א ּדִ יְפּתָ   ׁשִ

  
מּוְפָסִקין.    ּבְ

י אי לֹא ָטְרֵחי ִאיְנׁשֵ י ַהאי ַוּדַ כּולֵּ    .ּדְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ין? ִפילִּ ִמין ּתְ    !ְוִכי ָאָדם טֹוֵרַח ַלֲעׂשֹות ָקֵמיַע ּכְ

ְתַנן    :ּדִ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ֲחָדׁשֹות ּפָ  :ּבַ נֹות. ֲאָבל ּבַ יׁשָ   !"טּורּבִ
  

י ֵזיָראָאַמר  ֵריּה:  ַרּבִ   ְלַאֲהָבה ּבְ
ֵני ְלהּו:    ּפֹוק ּתְ

ּוק" ׁשּ ֵכֶלת ּבַ    :ַהּמֹוֵצא תְּ

סּוִלין,  -ְלׁשֹונֹות    ּפְ
ִרים.  -חּוִטים מּוְפָסִקים  ׁשֵ   ּכְ

ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח    . "ְלִפי ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵריּה  ָתֵני ָלּה ַאֲהָבה ּבְ ּום ּדְ ָלא ָלּה?! ּדְ ּוִמׁשּ יֵפי ּתְ י ֵזיָרא ּכֵ   ַרּבִ

   :ְוָהְתַנן
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ נֹות,  :ּבַ יׁשָ   ּבִ

ֲחָדׁשֹות  טּור -ֲאָבל ּבַ   ! "ּפָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
ֵאי ִהיא,  ּנָ   ָטַרח ְולֹא ָטַרח ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ין" ִפיּלִ    :ַהּמֹוֵצא תְּ

  ַמְכִניָסן זּוג זּוג, 
ה.  ֶאָחד ָהִאיׁש  ָ   ְוֶאָחד ָהִאׁשּ

נֹות,    צז,א   ֶאָחד ֲחָדׁשֹות ְוֶאָחד ְיׁשָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :ַרּבִ

ֲחָדׁשֹות –אֹוֵסר     ,ּבַ
יר  נֹות - ּוַמתִּ יׁשָ   . "ּבִ

   :ַאְלָמא
  ָמר ָסַבר: ָטַרח ִאיִניׁש, 

  .ָטַרח ִאיִניׁש לֹא  :ּוָמר ָסַבר

  רש"י
   . צמר סרוק וצבוע:לשוות
. שמא לא צבע לשם פסולות

   ציצית ואן עשייה לשמן בעין:
. לארוג מהן דגלימא טוואתיה

   ולא לעשות מהן ציצית:טלית 
   . טוואם:שזרהו

   . שאין דרך לארגם:בשזורים
. שכן דרך דשיפתא דגלימא

להסך שזורים בשפתו שהוא 
גדיל וקרא בלע''ז צימוש''י 

שוליים (של - {צימול"ש: פס
והחוטים קראים  בגד)}

{אוריל"ש: מללים אורי''ל 
   : (שפות אריגים)}

. במופסקין דכולי האי לא טרח
   ולקשרם ולהסך אותן: לחזור

וכי אדם טורח לעשות קמיע 
. ואפ''ה חיישין לה כעין תפילין

במתי' דקתי חדשות פטור 
דילמא קמיע יהו ולא מחללין 

   שבתא עלייהו:
. להך רבן דבי פוק תי להו

מדרשא דקשי להו בדר' אלעזר 
צא ושה להם שיש בידי 
ברייתא דמסייע ליה ומפרשת 

שאין אדם  טעמא בהדיא: לפי
   טורח:

. מרגליות ל''א זמים וכן כיפי
  עיקר:

  . שאין אדם טורח:אחד חדשות
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        צז, אצז, אצז, אצז, א .5
   (שיצ"י עצב"י סימן).

  
ָתֵני  א ּדְ ּתָ ר ַרב ִיְצָחקּדִ  ֲאבּוהַּ ְוָהׁשְ מּוֵאל ּבַ   : ׁשְ

נֹות"ֵאּלּו ֵהן " רֹות - "ְיׁשָ ֶהן ְרצּועֹות ְמקּוׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ל ׁשֶ    ,ּכָ
רֹות - " ֲחָדׁשֹות" ָ ֶהן ְרצּועֹות ְולֹא ְמקּוׁשּ   . "ֵיׁש ּבָ

י ָעְלָמא לֹא ָטַרח ִאיִניׁש.    ְדכּולֵּ
  

  יֲעַנב! ְוִליַעְנִביְנהּו ִמ 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִפיִלין.  :זֹאת אֹוֶמֶרת ּתְ סּוָלה ּבַ   ֲעִניָבה ּפְ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

י ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה     ,ַרּבִ
יָרה ַמַעְלָייָתא ִהיא. ּדְ    ָאַמר: ֲעִניָבה ְקׁשִ
  

יָרה ְמַעְלָייָתא ִהיא, ּדַ ַטְעָמא    ֲעִניָבה ְקׁשִ
   .ָעֵניב ְלהוּ  ,ָהא ָלאו ָהִכי

ֵריּה ְוָהָאַמר  יַלתּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ֵמיּה  ַרב ׁשְ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ין  ִפילִּ ל ּתְ ר ׁשֶ יַני הּואֲהָלָכה ְלמֹ -ֶקׁשֶ ה ִמּסִ    .ׁשֶ

  : ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 
  ְונֹוֵייֶהן ְלַבר! 

  
יְדהּו.  יָרה ּדִ ֵעין ְקׁשִ ָעֵניב ְלהּו ּכְ   ּדְ

  
  
  
  
  

  רש"י
. והשתא דתי אבוה דשמואל

דהאי חדשות כשיש בהן רצועות 
ואין מקושרות כעין קשר של 
תפילין העשוי כמין אותיות וכן 
הוא קבוע תמיד אלמא טעמא 
משום קשר הוא דקשירה אב 

שבת מלאכה ואסור לקשור ב
   קשר של קיימא:

. דטעמא דכ''ע לא טרח
דחדשות לאו משום ספק 

   קמיעא הוא:
. בפרק אלו ר' יהודה לטעמיה

קשרים (שבת דף קיג.) חבל דלי 
שפסק. כורך עליו פודא או 
פסיקיא ובלבד שלא יעבו 
אלמא טעמא משום דקשירה 
הוא וחייבין עליה משום אב 

   מלאכה:
   . בתמיה:הא לאו הכי עיב

. היאך הוא לכה למשה מסייה
עשוי שדומה לדל''ת ובתפירתן 
עשוי כמין שי''ן ורצועה קטה 
קבועה בהן וראשה כפוף ודומה 

   ליו''ד הרי שדי:
   . אותו היכר האותיות:ווייהן

. לחוץ שאים כלפי התפילין לבר
בין הבתים אלא כגד מראית 
העין לפי שאמר בהן וראו וגו' 

ר אלו ותיא ר''א הגדול אומ
  תפילין של ראש:
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אַר ָאַמר    : ַרבָאַמר  ב ִחְסּדָ

ֵאינֹו מּוְמֶחה,  י ׁשֶ ין ִמּמִ ִפילִּ   ַהּלֹוֵקַח ּתְ
ל ָיד ִים ׁשֶ ּתַ ל רֹאׁש,  ,ּבֹוֵדק ׁשְ   ְוַאַחת ׁשֶ

ל ָיד.  ל רֹאׁש ְוַאַחת ׁשֶ ִים ׁשֶ ּתַ   אֹו ׁשְ
  

ְך:  ְפׁשָ   ַמה ּנַ
ְבָרא ָקא ָזֵבין  ל ָיד אֹו ׁשָ  -ִאי ֵמַחד ּגַ לֹׁש ׁשֶ ל רֹאׁש ִלְבּדֹוק אֹו ׁשָ   !לֹׁש ׁשֶ

ְבֵרי ָזֵבין  ָלָתא ּגַ ֵרי ּתְ ִדיָקה -ִאי ִמּתְ ֵעי ּבְ ל ַחד ְוַחד ִליּבָ   !ּכָ
  

ְבָרא ָזֵבין :ְלעֹוָלם    ,ֵמַחד ּגַ
ל רֹ ׁשֶ ל ָיד ּוּבְ ׁשֶ ִמיְתַמֵחי ּבְ   אׁש. ּוְבֵעיַנן ּדְ

  
  ֵאיִני?! 

ֵני  מּוֵאלְוָהא ּתָ ר ׁשְ ה ּבַ   : ַרּבָ
ין ּבֹוֵדק ׁשָ " ִפיּלִ תְּ ל ָיד ּבִ ל ֹראׁש וְ לֹׁש ׁשֶ   , "ׁשֶ

ל רֹאׁש!  לֹׁש ׁשֶ ל ָיד אֹו ׁשָ לֹׁש ׁשֶ   ַמאי ָלאו אֹו ׁשָ
  

ל ָיד לֹׁש, ֵמֶהן ׁשֶ ל רֹאׁש.  ,לֹא, ׁשָ   ֵמֶהן ׁשֶ
  

ֲהָנאְוָהָתֵני    : ַרב ּכָ
ל רֹאׁש " ל ָיד ְוׁשֶ ִים ׁשֶ תַּ ין ּבֹוֵדק ׁשְ ִפיּלִ תְּ   ! "ּבִ
  

י    ?ָהא ַמּנִ
י ִהיא,    ַרּבִ

ְתֵרי ִזיְמֵני ָהֵוי ֲחָזָקהָא ּדְ    .ַמר: ּבִ
  

י    ,ִאי ַרּבִ
י" :ֵאיָמא ֵסיָפא ִליׁשִ ְ ֶבת ַהׁשּ ּצֶ ִני, ְוֵכן ּבַ ֵ ֶבת ַהׁשּ ּצֶ   . "ְוֵכן ּבַ

י ִמי ִאית ֵליּה? ִליׁשִ י ׁשְ    !ְוִאי ַרּבִ
  

ְצָבִתים,  י ּבִ   מֹוֶדה ַרּבִ
ְבֵרי ָזֵבין.  ָלָתא ּגַ ֵרי ּתְ ִמּתְ   ּדְ

  
   ,ִאי ָהִכי

י ַנִמי! ֲאִפי   ּלּו ְרִביִעי ַנִמי, ַוֲאִפיּלּו ֲחִמיׁשִ
  

  ִאין ָהִכי ַנִמי. 
  

ָקָתֵני י" :ְוַהאי ּדְ ִליׁשִ   , ְלַאּפֹוֵקי ֵמַחְזֵקיּה. "ׁשְ
י ַנִמי   .ּוְלעֹוָלם ֲאִפיּלּו ְרִביִעי ַוֲחִמיׁשִ

  
  

  רש"י
. הרבה יחד הלוקח תפילין

ולחזור למוכרן ולוקחן ממי 
   שאיו מומחה:

בודק שתים של יד ואחת של 
. וכיון דהוחזק בשלש הוה ראש

מומחה ולוקח השאר בלא 
   בדיקה:

. מה דעתך אי קים לך מה פשך
דגברא דמזבן תפילין טובא מחד 
גברא זבין הוא והאי מוכר מי 

   גברא קהו:מחד 
לבדוק שלש בשל יד או שלש 

. ותסגי ליה בהכי בשל ראש
   להתחזק בכולהו:
. כל תפילין כל חד וחד מי

ותפילין דשמא מי שמכר לו את 
   אלו לא מכר את אלו:

. במסכת יבמות (דף רבי היא
סד:) הוא דאמר בתרי זימי 
הויא חזקה שאת לראשון ומת 

   לשי ומת לשלישי לא תשא:
. אם יהיו לו צבת השיוכן ב

צבתים הרבה ובכל צבת תפילין 
הרבה קא סלקא דעתיה דהכי 
קאמר בדק בצבת הראשון שי 
תפילין הוחזק כל אותו צבת וכן 
בשי הוחזק גם הוא וכן 
בשלישי וכיון דהוחזק בשלשה 
צבתים כשרין הוחזקו כל 
הצבתים ואין צריך עוד לבדוק 

   כלום:
. דאין אחד מודה רבי בצבתים

מוחזק בשל חבירו שדרך ליקח 
צבת אחד מאיש זה וצבת אחד 
מאיש אחר לשון צבת כמו שול 

   תשולו לה מן הצבתים (רות ב):
. לאשמועין לאפוקי מחזקיה

דאע''ג דבעלמא תרי הוו חזקה 
בצבתים לית ליה לרבי חזקה 
מדתי שלישי וגלי ביה והוא 

  הדין לכולם:
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ִריכֹות" יְך ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן - ְמָצָאן ְצָבִתים אֹו ּכְ   ."ַמְחׁשִ
  

   ?"ְצָבִתים"ַמאי 
ִריכֹות"ּוַמאי    ? "ּכְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ֵהן ֵהן ְצָבִתים, 
ִריכֹות.    ֵהן ֵהן ּכְ

   .זּוֵוי זּוֵוי - "ְצָבִתים"
ִריכֹות" ְכִריָכן טּוָבא.  - "ּכְ   ּדִ
  
  
  

  רש"י
. של ראש ושל יד זווי זווי

ין יחד וכן הרבה קשרי זוג קשור
   בצבת אחת:

. כי הדדי ואין ב' דכריכן טובא
  ב' קשורים:
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יְך ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן"   . "ַמְחׁשִ
  

אי?    ְוַאּמַ
יִליְנהוּ     זּוג זּוג! ְלַעּיְ

  
ֵריּה ָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבְ

יּה  א ֵליּה ִמיּנֵ א, ּדְ ְלִדיִדי ִמיַפְרׁשָ   ַאּבָ
ִאיּלּו ַמְכִניָסן זּוג זּוג ְוָכ  ל ׁשֶ הּכָ ִקיַעת ַהַחּמָ   ַמְכִניָסן זּוג זּוג.  - לֹות קֹוֶדם ׁשְ

יְך ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן.  -  ְוִאי לֹא   ַמְחׁשִ
  
  
  
ָנה וּ " ּכָ ן ְוהֹוֵלךְ  -ַבסַּ   . "ְמַכסָּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ָנה " ּכָ ע ַאּמֹות -ּוַבסַּ חֹות ֵמַאְרּבַ חֹות ּפָ   ! "מֹוִליָכן ּפָ
  

  : ַרבָאַמר 
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ַנת ּגֹוי.  -ָהא  ַסּכָ   ּבְ
ַנת ִלְסִטים.  -ָהא  ַסּכָ   ּבְ

   
ֵייָאַמר ֵליּה    צז,ב   : ַאּבַ

א ְלַמ  ַמאי אֹוִקיְמּתָ ַנת גֹוי ,ְתִניִתיןּבְ ַסּכָ    ?ּבְ
ְמעֹון" :ֵאיָמא ֵסיָפא י ׁשִ   . "אֹוֵמר: נֹוְתָנן ַלֲחֵבירֹו, ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירוֹ  ַרּבִ

ָתא א ִמילְּ ָאְווׁשָ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    !ּכָ
  

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ַנת ּגֹוִים,  :ּבַ ַסּכָ   ּבְ

ַנתּבְ ֲאָבל  ע ַאּמֹות -ִלְסִטים  ַסּכָ חֹות ֵמַאְרּבַ חֹות ּפָ   ."מֹוִליָכן ּפָ
   

  
  
ְמעֹון" י ׁשִ   ."אֹוֵמר: נֹוְתָנן ַלֲחֵבירוֹ  ַרּבִ
  

ְלֵגי ַמאי ָקִמיּפְ    ?ּבְ
  

ע ַאּמֹות ָעִדיף,  חֹות ֵמַאְרּבַ   ָמר ָסַבר: ּפָ
ִאי ָאְמַרּתְ  ָתא  -נֹוְתָנן ַלֲחֵבירֹו ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו  :ּדְ א ִמילְּ תּדְ ָאְווׁשָ ּבָ    .ׁשַ

  ּוָמר ָסַבר: נֹוְתָנן ַלֲחֵבירֹו ָעִדיף, 
ִאי ָאְמַרּתְ  ע ַאּמֹות  :ּדְ חֹות ֵמַאְרּבַ ים.  וַלאּדְ ִזיְמִנין  -מֹוִליָכן ּפָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ֲעֵתיּה, ְוָאֵתי ְלַאתּוֵייְנהּו ַאְרּבַ   ַאּדַ

  
  
  

  רש"י
. שאים כלות קודם שקיעת החמה ואי לאו

דהואיל והוא צריך לטרוח ולחזור 
משתחשך מחשיך עכשיו עליהם ויטלם 

   יחד:
. קודם מוליכן כולם פחות פחות מד' אמות

שיגיע לארבע אמות יעמוד לפוש וחוזר 
והולך פחות פחות מארבע אמות וכן תמיד 
דהשתא כל זמא הויא עקירה והחה ואין 

   כאן העברה ארבע אמות יחד:
. דמבזו להו לתפילין בסכת עובדי גלולים

   מוליכן:
. ישראל דקטלי ליה משום בסכת ליסטים

  ממוו ולתפילין לא מבזו להו מכסן:
הכי גרסין במאי אוקימתא למתי' 

. כיון אימא סיפא וכו' בסכת ליסטים
דליסטים לא מבזו להו אמאי קא 
מזלזל ר''ש באיסורא דשבתא כולי האי 
כל שכן דהא דר''ש גריעא (כולי האי) 
מתא קמא ואיכא זילזול שבת טפי 
דאוושא מילתא דהך גברי דמקילין 
כולי האי בשבת וכסוי דת''ק עדיף. 
לשון אחר ועיקר ולא לשבש הספרים 

ו''ג שגזרו גזירה שלא מתי' בסכת ע
ייחו תפילין והאי ובסכה מכסן והולך 
לו אכולה מתיתין קאי והכי קאמר 
ובסכה שאם ימצאו בידו או ישמע 
למלכות יהרג בין מעט בין צבתים 
מכסן בטליתו שלא יוטלו כ''כ בבזיון 
ומיחם שם והולך ולא יזיזן משם 
שמא ירגישו בו ויתחייב למלכות 

עו''ג ואסיפא קאי  וברייתא בליסטים
דקתי מחשיך עליהן ומביאן ובסכת 
ליסטים שהוא ירא להחשיך שם 
מוליכן פחות פחות מד' אמות וכו' ולא 
ייחם שם שלא יזלזלו הליסטים בהם 
ויהגו בהם מהג בזיון ובמאי 
אוקימא למתיתין בסכת עו''ג שלא 
יתחייב למלכות אימא סיפא וכו' וכ''ש 

למלכות יותר  דאוושא מלתא וישמע
משאם מכיסן זוג זוג או מחשיך 
עליהם לכולם וזה עיקר מדלא גרסין 
ברישא כל שכן דאוושא מילתא דשבת 
כדגרסין בסיפא מכלל דהאי אוושא 
דמילתא לאו אזלזולא דשבת קפיד 

   אלא אסכת פשות קפיד:
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        צז, בצז, בצז, בצז, ב .9
נוֹ "   ."ְוֵכן ּבְ
  
נוֹ " ֵעי ָהָתם?  - "ּבְ   ַמאי ּבָ
  

ָנא ה ּתָ ֶ ֵבי ְמַנׁשּ    :ּדְ
ֶדה" ׂשָ ָלַדּתֹו ִאּמֹו ּבְ ּיְ ׁשֶ   . "ּבְ
  

   ?"ֲאִפיּלּו ֵהן ֵמָאה"ּוַמאי 
  

ָיא ֵליּה ְיָדא,  ַקׁשְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ּדְ
   .ֲאִפיּלּו ָהִכי, ָהא ֲעִדיָפא

  
  

  רש"י
. אע''ג דקשיא ליה

   שמטלטלין אותו מיד ליד:
. בשבתא ולא הא עדיפא

יטלטלו הוא לבדו פחות 
   פחות מד' אמות:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                           ""ַהּמֹוֵצא ְּתִפִּלין –מסכת עירובין פרק י' 

         
511  

        צז, בצז, בצז, בצז, ב .10
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

חּום. [ יתנֹוֵתן ָאָדם ָחִב    ַלֲחֵבירֹו ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירֹו, ֲאִפיּלּו חּוץ ַלתְּ

ְך זֹו יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ְבָעֶליָה  ַהּלֵ   ]."ָאְמרּו לֹו: לֹא תְּ
  

י ְיהּוָדה ָהאְל ְוֵלית ֵליּה  ְתַנן ַרּבִ   : ּדִ
ֵהָמה"    ,ַהּבְ

ִלים  ָעִלים - ְוַהּכֵ ַרְגֵלי ַהּבְ   ! (ביצה לז.) "ּכְ
  

ּום  יׁש ֵריׁש ָלִק ָאַמר    : ֵלִוי ָסָבאִמׁשּ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ְמָעָרן ֵמָחִבית ְלָחִבית.    ּבִ
  

י ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה,    ְוַרּבִ
ׁש ּדְ  ֶהם ַמּמָ   .ָאַמר: ַמִים ֵאין ּבָ
  

ְתַנן    :ּדִ
י ְיהּוָדה" ִים ַרּבִ ּמַ    ,ּפֹוֵטר ּבְ

ׁש  ֶהן ַמּמָ ֵאין ּבָ ֵני ׁשֶ   . (ביצה לז.) "ִמּפְ
  

ְך זוֹ "אי ּוַמ  ַהּלֵ   !"לֹא תְּ
  

ָעִלים.  זֹו יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ַהּבְ ּבָ ֶ ְך ַמה ׁשּ   לֹא ְיַהלֵּ
  

ַמְעּתָ ֵליּה ּדְ ֵאיַמר  י ְיהּוָדהלְ ׁשָ ה,  :ַרּבִ ִעיּסָ ְבִליָען ּבָ   ֵהיָכא ּדִ
ֵעיַנְייהוּ ֵהיכָ  ִאיְתְנהּו ּבְ ַמְעּתָ ֵליּה  -  א ּדְ    !?ִמי ׁשָ

  

ְקֵדיָרה  א ּבִ ּתָ י ְיהּוָדהר ָאַמ  - ָהׁשְ ְטֵלי :ַרּבִ    ,לֹא ּבָ
ֵעיַנְייהּו  ְטֵלי?!  - ּבְ   ּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה -ַמִים ּוֶמַלח  ִעיסָּ ֵטִלין ּבָ   ,ּבְ

ּה וְ  ֵני רֹוְטּבָ ֵדיָרה, ִמּפְ ּקְ ֵטִלין ּבִ   !"ֵאין ּבְ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ
ִביָתה,   -ָהָכא  ְנָתה ׁשְ ּקָ ָחִבית ׁשֶ    ּבְ

ּלֹ ִביָתה ָעְסִקיַנןּוַמִים ׁשֶ    ,א ָקנּו ׁשְ
י ַמִים. ּדְ    ָבְטָלה ָחִבית ְלַגּבֵ

ִדְתַנן    :ּכְ
ה " ִמטָּ טּור   –ַהּמֹוִציא ַהַחי ּבְ ה,  ,ּפָ טָּ   ַאף ַעל ַהּמִ

ה ְטֵפיָלה לֹו.  טָּ ַהּמִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
יעּור  ִ ׁשּ חֹות ִמּכַ טּור   –ַהּמֹוִציא אֹוָכִלין ּפָ ִלי, ַאף ַעל  ,ּפָ   ַהּכְ

ִלי ָטֵפל לוֹ  ַהּכְ ֵני ׁשֶ   . (שבת צג:) "ִמּפְ
  

   :ַרב יֹוֵסףְמִתיב 
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יָרא, נֹוֵתן ָאָדם ָחִבית ַלֲחֵבירֹו ַוֲחֵבירֹו ַלֲחֵבירוֹ  ּיָ ׁשַ   . "ּבְ
יָרא" ּיָ ׁשַ    ,ִאין – "ּבְ

ּלֹ יָרא ׁשֶ ּיָ ׁשַ    !לֹא? -א ּבְ
  

א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאלָּ
ַמְתִניִתין ַנן ַנִמי ּבְ י ּתְ    ,ּכִ

ַנן יָרא ּתְ ּיָ ׁשַ    .ּבְ

  רש"י
. שהשואל או כרגלי הבעלים

לוקח בהמה או כלים 
מחבירו ביום טוב איו יכול 
להוליכם אלא למקום 
שהבעלים הראשוים מותרין 
לילך שם ואם עירבו לצפון 

  לא יוליכו זה לדרום:
. והשיה שלו מחבית לחבית

וכן עושה תמיד ולקמיה 
   תהלך זו:מפרש מאי לא 

. לקות אין בהם ממש
שביתה אצל בעליהם 
הראשוים וכל אדם מותר 

   להוליכן כרגליו:
. פלוגתייהו פוטר במים

בפרק בתרא דביצה האשה 
ששאלה מחבירתה תבלין 
לקדירה ומים ומלח לעיסתה 
הרי הן כרגלי שתיהן אין 
העיסה הולכת אלא למקום 
ששתיהן מותרות לילך שם 

וזו  ואם עירבה זו לצפון
לדרום אין עיסה זזה 
ממקומה לפי שאין לזו של 
צפון אפילו אמה אחת בדרום 
וה''מ כשתו עירובן לסוף 
אלפים ר' יהודה פוטר במים 
שאין בעלת המים אוסרת על 

   בעלת הקמח כלום:
. הא רבי ומאי לא תהלך זו

יהודה מי בחבית לא קאמר 
דיכולה חבית להלך יותר 

ן מרגלי הבעלים דהא אוקמי
   מתי' במערן מחבית לחבית:

. שיכר ואם מפי רוטבה
השאילה מים לקדירתה הרי 

   היא כרגלי שתיהן:
. מים שלא קו שביתה

שתמלאו היום ממעין הובע 
או מן ההר דתיא (לעיל דף 
עו.) הרות המושכין ומעיות 
הובעים הרי הן כרגלי כל 

  אדם:
. מפי דבטלה חבית לגבייהו

ורבן פליגי  שהיא טפילה להן
למימר דלא תהלך זו דלא 

   בטלה לגבייהו:
. הואיל פטור אף על המטה

ופטור על החי דקיימא לן חי 
   ושא את עצמו:

. שחתה בבקעה בשיירא
שאוסין הן שאין להם מים 

   שרי להו רבן דתיבטיל:
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ֵיי    :ָאַמר ַאּבַ

יָר  ּיָ ׁשַ ִביָתה  ֲאִפיּלּו  - אּבְ ְנָתה ׁשְ ּקָ    ,ָחִבית ׁשֶ
ִביָתה נּו ׁשְ ּקָ    .ּוַמִים ׁשֶ

יָרא  ּיָ ׁשַ ּלא ּבְ ִביָתה   -ׁשֶ ְנָתה ׁשְ ּקָ    ,ָחִבית ׁשֶ
ִביָתה ּלא ָקנּו ׁשְ   .ּוַמִים ׁשֶ

  
י ַרב   ָאַמר:  ַאׁשִ

ֶהְפֵקר ָעְסִקיַנן,   - ָהָכא  ָחִבית ּדְ   ּבְ
  ֶהְפֵקר ָעְסִקיַנן. ּדְ ּוַמִים 

  

  ?ָאְמרּו לֹו""ּוַמאן 
ן נּוִרי ִהיא,  י יֹוָחָנן ּבֶ   ַרּבִ

ִביָתה -ֶחְפֵצי ֶהְפֵקר "ָאַמר: ּדְ    . "קֹוִנין ׁשְ
  

ָעִלים"ּוַמאי  ְך זֹו יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ַהּבְ ַהּלֵ    ?"לֹא תְּ
  

ָעִלים ׁש ָלֶהם ּבְ ּיֵ ִלים ׁשֶ כּו ֵאּלּו יֹוֵתר ִמּכֵ    .לֹא ְיַהלְּ
  
  
  

  רש"י
. בפרק מי כרבי יוחן בן ורי

  שהוציאוהו:
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        צח, אצח, אצח, אצח, א    ––––צז, ב צז, ב צז, ב צז, ב  .11
ָנה              ִמׁשְ

ה ֶפר ַעל ָהִאיְסקּוּפָ סֵּ    ,ָהָיה קֹוֵרא ּבַ
דוֹ  ֶפר ִמּיָ ל ַהסֵּ ְלּגֵ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  - ְוִנְתּגַ

ֶפר ִמ  ל ַהסֵּ ְלּגֵ ג, ְוִנְתּגַ ֹראׁש ַהּגַ דֹו, ָהָיה קֹוֵרא ּבְ   ּיָ
ּלֹ  ָרה ְטָפִחים ַעד ׁשֶ יַע ַלֲעׂשָ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  - א ִהּגִ

ָרה ְטָפִחים  יַע ַלֲעׂשָ ִהּגִ ֶ ָתב.   -ִמׁשּ   הֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְמלֹא ַמַחט  א ּכִ ק ִמן ָהָאֶרץ ֶאּלָ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.   -ֲאִפיּלּו ֵאין ְמסּוּלָ
ְמעוֹ  י ׁשִ   אֹוֵמר:  ןַרּבִ

ָאֶרץ ַעְצמֹו    ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו,  -ֲאִפיּלּו ּבָ

ְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש  ְפֵני ּכִ בּות עֹוֵמד ּבִ ּום ׁשְ ָבר ִמׁשּ ֵאין ְלָך ּדָ   . ׁשֶ
  

ָמָרא              ּגְ

ה"ַהאי     ?ֵהיִכי ָדֵמי "ִאיְסקֹוּפָ
א     :ִאיֵליָמא ִחיד,  - ִאיְסקּוּפָ   ְרׁשּות ַהּיָ

ּה    ים, ְרׁשּות ָהַרּבִ  - ְוַקּמָ
ְזִריַנן יְלָמא ָנֵפיל ,ְולֹא ּגָ   ,ְוָאֵתי ְלַאּתּוֵיי ,ּדִ

י   צח,א    ?ַמּנִ
ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ   ַרּבִ

בּות ּדְ  ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ְפֵני ִכְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש.  -ָאַמר: ּכָ   ֵאינֹו עֹוֵמד ּבִ
  

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ק ִמן ָהָאֶרץֲאִפיּלּו ֵאין ְמ  א ְמלֹא ַהחּוט  ,סּוּלָ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.   -ֶאּלָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָאֶרץ ַעְצָמּה    "ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ  -ֲאִפיּלּו ּבָ
א ְמעֹון,  -ְוֵסיָפא  ֵריׁשָ י ׁשִ   ַרּבִ

י ְיהּוָדה - ְמִציֲעָתא     ?!ַרּבִ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   .ִאין

א ְוֵסיָפא  ְמעֹון,  -ֵריׁשָ י ׁשִ   ַרּבִ
י ְיהּוָדה.  - ְמִציֲעָתא    ַרּבִ

  
ה   :ָאַמר ַרּבָ

ְדֶרֶסת ָעְסִקיַנן,  -ָהָכא  ה ַהּנִ ִאיְסקּוּפָ   ּבְ
ְתֵבי ַהּקֹ ְזיֹון ּכִ ּום ּבִ ַנן. ּוִמׁשּ רּו ַרּבָ   ֶדׁש ׁשָ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

ע ַאּמֹות "   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו,  -ּתֹוְך ַאְרּבַ
ע חּוץ ְלַאְר  ָתב -ּבַ   . "הֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ
ה ִנְדֶרֶסת ָעְסִקיַנן,  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ִאיְסקּוּפָ   ּבְ

י  ע ַאּמֹות"ַמה לִּ י  "ּתֹוְך ַאְרּבַ ע ַאּמֹות"ַמה לִּ   ? "חּוץ ְלַאְרּבַ
  

א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ
ְרְמִלית ָעְסִקיַנן,  ה ּכַ ִאיְסקּוּפָ   ָהָכא ּבְ

ים עֹוֶב    ֶרת ְלָפֶניָה. ּוְרׁשּות ָהַרּבִ
ע ַאּמֹות  את -ּתֹוְך ַאְרּבַ ִאי ָנֵפיל ּוַמְייִתי ֵליּה לֹא ָאֵתי ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ ַנן ,ּדְ רּו ֵליּה ַרּבָ    .ׁשָ

ע ַאּמֹות ַנן -  חּוץ ְלַאְרּבַ רּו ֵליּה ַרּבָ את, לֹא ׁשָ ִאי ַמְייִתי ֵליּה, ָאֵתי ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ    .ּדְ
  

  רש"י
  מתי' 

ל ספרים העשויים . כהיה קורא בספר
בימי הראשוים עשוין (בגליון) כספר 

   תורה שלו:
. הואיל וראשו אחד בידו גוללו אצלו

   ובגמרא מפרש לה:
. לעשרה התחתוים לעשרה טפחים

   שברשות הרבים וכולן מפרש בגמרא:
. האותיות כלפי הופכו על הכתב

הכותל שלא יהא מוטל כל כך בבזיון 
   ומיחו עד שתחשך:

. כגון זו שלא פל מידו בותמשום ש
שהרי אחז בראשו אחד ואין כאן אלא 
משום גזירה דילמא פיל כוליה מידיה 
ואתי לאתויי. כל איסור דרבן הוי 

   שבות:
  

  גמ' 
. אי ימא איסקופה רשות היחיד

   גבוהה עשרה ורחבה ארבעה:
. ולפיה רשות וקמה רשות הרבים

הרבים וקאמר מתי' אע''ג דמוח 
שות הרבים. גוללו ברשות ראשו בר

   היחיד:
. כוליה מידיה ולא גזרין דלמא פל

   דאיכא חיוב חטאת ואתי לאיתויי:
   . מתי' דלא גזר:מי

. לא גזרו שבות ר''ש היא דאמר
בכתבי הקדש דאי ר' יהודה הא אמר 
אם מסולק מן הארץ מלא החוט דלא 
ח הוא דגוללו אצלו דליכא למגזר 

כלל אבל הוח מידי דלא דמי לפילה 
כל דהו אסור דגזרין איגודו בידו אטו 

   היכא דפל כוליה:
. לעולם איסקופה רה''י. היא הדרסת

אבל דרסת דרגל הרבים עוברת דרך 
לה ובמקום דדריסת רגלי בי אדם 
עומדין איכא בזיון כתבי הקדש ולהכי 
שריוה לגוללו אצלו דלא דמיא לקורא 

משום  בגג דהתם ליכא בזיון כולי האי
הכי היכא דח גזר רבי יהודה אבל 
בהא מודה דכיון דאוגדו בידו ושבות 

   בעלמא הוא לא גזרין:
. אקורא על תוך ארבע אמות

האסקופה קאי ולא ידעא היכא הוא 
תוך ארבע אמות שלא תגלגל הספר 

   עד ארבע אמות בקרקע:
. הא כולה שבות מה לי חוץ לארבע

ד'  היא דאוגדו בידו ומה לי מעביר
אמות ברשות הרבים מה לי מכיס 
מרשות הרבים לאיסקופה רשות 
היחיד דהא קשרית לה משום דאוגדו 
בידו ויש כאן משום בזיון וכי היכי 
דשרית להכיס מרשות הרבים 
לאיסקופה הכי מי אית לן למישרי 

   להעביר ד' אמות ברה''ר:
. רחבה ארבעה ואין איסקופה כרמלית

שות הרבים גובהה עשרה וחוצה לה ר
   ולפים הימה רשות היחיד:

. מרה''ר לאיסקופה אין ומייתי ליה
כאן חיוב חטאת ואפילו אין אוגדו 
בידו דהא מרשות הרבים לכרמלית 
מעייל הכא דאוגדו בידו שרי ליה 

   לכתחלה:
. שמעביר ארבע אמות חייב חטאת

ברה''ר הכא דאוגדו בידו לא שרו ליה 
  לכתחלה:
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   ,ִאי ָהִכי
ע ַאּמֹות ַנִמי ִנְגַזרּתוֹ     ,ְך ַאְרּבַ

ִחיד ים ִלְרׁשּות ַהּיָ יל ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ יְלָמא ְמַעּיֵ    !ּדִ
  

יָמא יָון  :ְוִכי ּתֵ ּה, ּדְ ּכֵ ְרְמִלית ֵלית ָלן ּבָ   ַמְפֶסֶקת ּכַ
  : ָרָבאְוָהָאַמר 

ֶר  ע, ְוֶהֱעִבירֹו ּדֶ ע ְלסֹוף ַאְרּבַ ת ַאְרּבַ ִחלַּ ֲעִביר ֵחֶפץ ִמּתְ יב –ְך ָעָליו ַהּמַ   !ַחּיָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ה,  ה ֲארּוּכָ ִאיְסקּוּפָ   ּבְ
ר ָהִכי ְוָהִכי ִמיְדּכַ    .ַאּדְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ה ֵאיָנּה ֲארּוּכָ ה ׁשֶ ִאיְסקּוּפָ    ,ְלעֹוָלם ּבְ
ְתֵבי ַהּקֶדׁש וּ  הוּ  ,ְסָתם ּכִ ין ּבְ ח ְלהוּ  ,ַעּיּוֵני ְמַעּיֵ    .ּוַמּנַ

  
ִחידלֵ וְ  ֶהְדָיא ִלְרׁשּות ַהּיָ ים ְוָעֵייל ְלהּו ּבְ ְרׁשּות ָהַרּבִ הּו ּבִ ין ּבְ יְלָמא ְמַעּיֵ    ?יחּוׁש ּדִ

  
אי ִהיא,  ן ַעּזַ י ּבֶ   ָהא ַמּנִ

ֵמיּדְ  עֹוֵמד ּדָ ְך ּכְ    .ָאַמר: ְמַהלֵּ
  
יְלָמא ָזֵריק ְלהּו ִמְזַרקוְ     ?ּדִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ן ַעזַּ  זֹוֵרק. -אי מֹוֶדה ּבֶ   ּבְ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
   :זֹאת אֹוֶמֶרת

ְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש     .ֵאין ְמָזְרִקין ּכִ
  
  

  רש"י
י יהודה דגזר . לרבמי גזר

שבות אף בכתבי הקדש גזר 
דילמא פל כוליה מידו ואזיל 
ושקיל ליה ברשות הרבים 
ומייתי ליה ברגליו בתוך 
הבית דרך האיסקופה וקא 
מעייל מרשות הרבים לרשות 
היחיד: וכי תימא וכו' דרך 
עליו: למעלה מראשו שעקרו 
מרשות הרבים והוליכו דרך 
למעלה מראשו והיחו לסוף 

חייב ואע''ג דאוירא  ארבע
מקום פטור דגבוה ואין בו 
מקום רוחב ארבע אלמא 
כיון דלא ח במקום פטור לא 
מהי הכא מי. לא מהי כיון 
דלא ח באיסקופה אע''ג. 
דדריס עלה לאו החת גופו 

   הוא אלא א''כ עמד לפוש:
. שיש לה באיסקופה ארוכה

משך גדול ברחבה מרשות 
י הרבים עד תוך הבית דאי מ

פיל כוליה מידו לא אתי 
לידי חיוב חטאת דאדהכי 
זכר ועומד לפוש על 
   האיסקופה והדר מעייל ליה:

סתם כתבי הקדש עיוי 
. כי מטי מעייי בהו

באסקופה והרי עומד 
   בכרמלית:

. פיל כוליה לרה''ר ודילמא
ושקיל ליה ומעיין ביה התם 
ומעייל להו להדיא לבית ולא 

   קאי אאיסקופה מידי:
. הלכך מהלך כעומד דמי

ליכא למיגזר מידי דאי פיל 
כוליה ומעייל ליה כיון 
דדריס על האיסקופה הרי 
הוא כעומד בכרמלית ואין 

   כאן חיוב חטאת:
. בפ''ק דשבת (דף דא''ר יוחן

  ו.) דזורק לאו כעומד דמי:
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ג" ֹראׁש ַהּגַ דֹו,  ָהָיה קֹוֵרא ּבְ ֶפר ִמּיָ ל ַהסֵּ ְלּגֵ   ְוִנְתּגַ

ּלֹ  ָרה ְטָפִחים ַעד ׁשֶ יַע ַלֲעׂשָ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  - א ִהּגִ

יַע  ִהּגִ ֶ ָרה ְטָפִחים ִמׁשּ ָתב - ַלֲעׂשָ   ."הֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ
  

ֵרי?    !ּוִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

ין ּוְמזּוזֹות" ִפיּלִ    ,ּכֹוְתֵבי ְסָפִרים תְּ
ֶניָה,  ירּו ָלֶהן ַלֲהפְֹך ְיִריָעה ַעל ּפָ   לֹא ִהתִּ

ֶגד א ּפֹוֵרס ָעֶליָה ֶאת ַהּבֶ   ! "ֶאּלָ
  

ר,  -ָהָתם    ֶאְפׁשָ
  , רלֹא ֶאְפׁשָ    -ָהָכא 

ְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש ְטֵפי ְזיֹון ּכִ א ּבִ יְך ִאיּכָ    .ְוִאי לֹא ַאּפֵ
  

ָתב   !?הֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ
  ְוָהא לֹא ָנח! 

  
  : ָרָבאָאַמר 

ע.  כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ   ּבְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ע כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ א ְלַמְתִניִתין ּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ   ?!ּבְ

י ְי " :ֵאיָמא ֵסיָפא א ְמלֹא ַהחּוט ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ  הּוָדהַרּבִ ק ִמן ָהָאֶרץ ֶאּלָ   , "אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו ֵאינֹו ְמסּוּלָ
  ְוָהא ָנח ֵליּה! 

  
ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ע,  :ּבַ כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ   ּבְ
ע, ^ֲאָבל    צח,ב ֵאינֹו ְמׁשּוּפָ כֹוֶתל ׁשֶ   ּבְ

ה לְ  לׁשָ ְ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו,  -ַמְעָלה ִמׁשּ
ה  לׁשָ ְ ה ִמׁשּ ָתב - ְלַמּטָ   . "הֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ

  
י ְיהּוָדה" ק ִמן ָהָאֶרץ :אֹוֵמר ַרּבִ א ְמלֹא ַהחּוט ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ  ֲאִפיּלּו ֵאינֹו ְמסּוּלָ   ."ֶאּלָ
הּו. ּדִ  ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ   ְבֵעיַנן ַהּנָ
  

א ָהא    : ָרָבאָאַמר ּדְ ְוֶאלָּ
לֹ ַנן ּתֹוְך ׁשְ ה ְלַרּבָ ָחה -ׁשָ    .ָצִריְך ַהּנָ

ַמֲעֵתיּה  ֵאי ֲאָמָרּה ִלׁשְ ַתּנָ    ?ֵליָמא ּכְ
  

י ְיהּוָדה ִהיא,  ּה ַרּבִ א ּכּולָּ   ֶאלָּ
ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוִחיּסּוֵרי ִמיַחּסְ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ע,  :ּבַ כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ   ּבְ
ע ֲאָבל ּבְ  ֵאינֹו ְמׁשּוּפָ ה ְטָפִחים ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  - כֹוֶתל ׁשֶ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ   ֲאִפיּלּו ּפָ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ַרּבִ   ׁשֶ
א ְמלֹא ַהחּוט  ק ִמן ָהָאֶרץ ֶאלָּ   . "ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ  -ֲאִפיּלּו ֵאינֹו ְמסּולָּ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ה ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ ְבִעיַנן ַהּנָ   .וּ ּדִ

  
  
  

  רש"י
. יריעת קלף על פיה להפוך

להגין עליה שלא יעלה אבק 
. שאין על האותיות לא אפשר

   לו בגד לפרוס:
. ואפי' שבות והא לא ח

   ליכא:
. דכיון דבולט בכותל משופע

   למטה ח על בליטתו:
. הגיע. ראש למטה משלשה

הספר לשלשה סמוך לקרקע 
ארעא סמיכתא הוא והרי 

   הוא כמוח:
. בפ' אלא הא דאמר רבא

   הזורק במס' שבת (דף ק.):
. דפליגי תוך שלשה לרבן
וטה כמי עליה דר''ע בקל

שהוחה ואמרי דהזורק 
מרשות היחיד לרשות היחיד 
דרך רשות הרבים למטה 
מעשרה לא אמרין הואיל 
וקלטה ביו''ד תחתוים שהן 
רה''ר הרי היא כמי שהוחה 
לחייבו אפי' זרק למטה 
משלשה לא מיחייב אם עד 
שלא הגיע לארץ שרף או 
בלעו כלב אלא אם כן ח על 

י גבי משהו ואפילו לא הו
מקום ארבעה הויא החה 
ולמעלה משלשה אם ח 
פטור ואפי' לר''ע דאי מקום 
ארבעה הוא כרמלית הוא 
ואי לית ביה ארבעה מקום 

   פטור הוא:
ימא כתאי אמרה 

. דהא תא קמא לשמעתיה
אפילו כי לא ח מי גזר 
למטה מג' משום דילמא 
זמין דאין אגדו בידו ולרבא 

י כי אין אגדו בידו מי כי הא
גווא דלא ח לא מיחייב אם 

  קלטו והחזירו קודם שח:
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ָנה              ִמׁשְ

ְפֵני ַחּלֹון  ּלִ    ,נֹוְתִנין ָעָליו   -ִזיז ׁשֶ
ת ּבָ ַ ׁשּ ּנּו ּבְ   . ְונֹוְטִלין ִמּמֶ

  

ָמָרא              ּגְ

יק ְלֵהיָכא - "ִזיז"ַהאי  ַמּפִ    ?ּדְ
ים  יק ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ַמּפִ יְלָמא ָנֵפיל, ְוָאֵתי ְלַא  -ִאיֵליָמא ּדְ    !תּוֵיייְ ֵליחּוׁש ּדִ

א ִחיד ,ֶאלָּ יק ִלְרׁשּות ַהּיָ ַמּפִ יָטא – ּדְ ׁשִ    !ּפְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ים,  יק ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ַמּפִ   ְלעֹוָלם ּדְ

ָקָתֵני "נֹוְתִנין ָעָליו"ּוַמאי    ? ּדְ
ִרים ּבָ ׁשְ ִלים ַהּנִ   .ּכֵ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ים" ְפֵני ַהַחּלֹון, ַהּיֹוֵצא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּלִ    :ִזיז ׁשֶ

   ,ְקָערֹות    :נֹוְתִנין ָעָליו
  ְוכֹוסֹות, 

   ,ִקיּתֹוִנּיֹות

  ּוְצלֹוִחּיֹות. 
ָכל ַהּכֹוֶתל  ׁש ּבְ ּמֵ תַּ ְחּתֹוִנים -ּוִמׁשְ ָרה ַהתַּ    .ַעד ֲעׂשָ

ּנוּ ְוִאם ֵיׁש  ה ִמּמֶ ׁש ּבֹו,  -   ִזיז ֶאָחד ְלַמטָּ ּמֵ תַּ   ִמׁשְ
ׁש ּבֹו  ּמֵ תַּ א ּכְ  -ּוָבֶעְליֹון ֵאין ִמׁשְ   . "ֶנֶגד ַחּלֹונוֹ ֶאּלָ

  
ֵמי "ִזיז"ַהאי    ?ֵהיִכי ּדָ

ָעה  יּה ַאְרּבָ ֵלית ּבֵ טּור הּוא   -ִאי ּדְ          !ְמקֹום ּפְ
ֶנֶגד ַחּלֹונוֹ "ַוֲאִפיּלּו  ׁש  "ּכְ ּמֵ ּתַ    !ַנִמי לֹא ִיׁשְ

ָעה  יּה ַאְרּבָ ׁש  -ְוִאי ִאית ּבֵ ּמֵ ּתַ י ַהּכֹוֶתל ִליׁשְ כּולֵּ   !ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְח  ָעה,  -ּתֹון ּתַ יּה ַאְרּבָ ִאית ּבֵ   ּדְ

ָעה   -ְוֶעְליֹון  יּה ַאְרּבָ ָעה, וְ ֵלית ּבֵ ִליָמתֹו ְלַאְרּבָ    .ַחּלֹון ַמׁשְ
ֶנֶגד ַחּלֹון  ׁש,  -ּכְ ּמֵ ּתַ   חֹוֵרי ַחּלֹון הּוא, ּדְ ִמׁשְ

א  יּסָ א ּוְדַהאי ּגִ יּסָ ַהאי ּגִ   ָאסּור.  -ּדְ
  
  
  

  רש"י
. מתי' זיז שלפי החלון

בולט מן הכותל גבוה י' ורחב 
   ד':

. בי עלייה דרה''י ותין עליו
   הוא:

  
  גמ' 

   . להיכן בולט:דמפיק להיכן
   . לחצר:דמפיק לרה''י

. כלי חרס כלים השברים
וזכוכית שאם פלו ישברו 

ר דילמא אזיל דליכא למימ
   ומייתי להו:

. קערות וכוסות וקיתויות
כולם כלים השברים הם 

   דסתמייהו דחרס:
. אם משתמש בכל הכותל

הזיז מוטל לארכו אצל 
הכותל על פי כולו משתמש 

   בכל הזיז:
. כלומר עד עשרה התחתוים

כל מקום שהוא בין סמוך 
לחלון מיד בין מופלג הימו 

ך הרבה ובלבד שלא יהא בתו
עשרה תחתוים שברשות 

   הרבים:
. למעלה למטה הימו

   מעשרה:
. בתחתון ע''פ כל משתמש בו

הכותל אם מוח לאורכו אצל 
   הכותל:
   . עליון היכי דמי:האי זיז

אי דלית ביה ארבעה מקום 
. ואפילו כגד חלוו פטור הוא

לא לשתמש הי דמקום פטור 
הוא ומותר לכתף עליו 
כדקי''ל מקום שאין בו 
ארבעה מותר לבי רה''ר 
ולבי רה''י לכתף עליו מיהו 
תשמיש תדיר לא משתרי 
ביה דלא חזי לתשמישתא 
ושכיחי כלים למיפל לרה''ר 
ואע''ג דאוקמין בכלים 
השברים הי מילי בדאית 
ביה ד' דלא שכיחי למיפל 
כולי האי אבל הכא דרובא 
פלי מחזי כמאן דשדי 

   להדיא לרשות הרבים:
. כלומר זוית הואחורי חלון 

החלון והרחבתו הוא ולשון 
חורי דקט משום דגבי שבת 
שייך. למימר חורי רשות 
הרבים כרשות הרבים וכן 
חורי רה''י כרה''י דמי כגון 
כותל הסמוכה לרה''ר ויש 
בה חורין פתוחין לרה''ר 

  למטה מיו''ד הוי רה''ר:
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ָנה              ִמׁשְ

ים, עֹוֵמד ָא  ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּוְמַטְלֵטל ּבִ ְרׁשּות ַהּיָ   ָדם ּבִ
ִחיד,  ְרׁשּות ַהּיָ ים ּוְמַטְלֵטל ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ

ּלֹ  ע ַאּמֹות. ּוִבְלַבד ׁשֶ   א יֹוִציא חּוץ ֵמַאְרּבַ
  

ים,     :לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ְרׁשּות ָהַרּבִ ין ּבִ תִּ ִחיד ְוַיׁשְ ְרׁשּות ַהּיָ   ּבִ
ְרׁשוּ  ִחידּבִ ְרׁשּות ַהּיָ ין ּבִ תִּ ים ְוַיׁשְ    .ת ָהַרּבִ

  

   .ְוֵכן לֹא ָירֹוק
  

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
רֹוק ּיָ ע ַאּמֹות ַעד ׁשֶ ְך ַאְרּבַ ִפיו, לֹא ְיַהּלֵ ְתַלׁש רּוּקֹו ּבְ ּנִ ֶ   .ַאף ִמׁשּ

   

ָמָרא              ּגְ

אַמְתֵני ֵליּה  ֶלְמּיָ ר ׁשֶ ר ַרבלְ  ַרב ִחיָנָנא ּבַ יא ּבַ יּה ַק  ִחּיָ   : ַרבּדְ ּמֵ
ים.  ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּוְמַטְלֵטל ּבִ ְרׁשּות ַהּיָ   לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י ֵמִאיר  ַרּבִ ַנן ְוָעְבַדּתְ ּכְ ְבַקּתְ ַרּבָ   ?! קא,א)(ׁשָ
  

   :הּוא ָסַבר   צט,א
ֵסיָפא  י ֵמִאיר,  -ִמּדְ   ַרּבִ

י ֵמִאיר א ַנִמי ַרּבִ   .ֵריׁשָ
  

   .אְולֹא ִהי
י ֵמִאיר,  -ֵסיָפא    ַרּבִ

א  ַנן –ְוֵריׁשָ    .ַרּבָ
  
  
  

  רש"י
   מתי'

עומד אדם ברה''י: בבית או 
וטל חפץ על הגג ושוחה ו

   ברה''ר כאן ומיחו כאן:
ובלבד שלא יוציאו מארבע 

. ממקום שהיה מוח אמותיו
בו ואשמועי' . מתיתין דלא 

   גזרין שמא יכיסו אצלו:
. דמפיק וישתין ברה''ר

   מרה''י לרה''ר:
. משתלש רוקו בפיו

   משתגאל ואסף לצאת:
לא יהלך ארבע אמות עד 

. דכיון דלמשדייא שירוק
  .  משאוי הוא:קאי 

  
   גמ'

מתי ליה רב כו'. גזירה שמא 
   יכיסו אצלו:
. דאיהו הוא ועבדת כר''מ

דגזר שמא יביא אצלו 
כדלקמן בפירקין [דף קא.] 
לא יעמוד ברשות היחיד 
ויפתח ברשות הרבים שיטול 
מפתח ברשות הרבים ויפתח 
בו פתח הסמוך לרשות 
הרבים שמא יכיס אצלו 

   במקום שהוא.:
. הא דלא ר''מ מדסיפא

  יפתח דאיירי ר''מ בהו:
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ּלֹ ע ַאּמֹות[ א יֹוִציא חּוץ"ּוִבְלַבד ׁשֶ   ]."ֵמַאְרּבַ

  
את.  -ָהא הֹוִציא  יב ַחּטָ   ַחּיָ

  
יע ֵליּה ְלָרָבא,    ֵליָמא ְמַסּיַ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ע ע ְלסֹוף ַאְרּבַ ת ַאְרּבַ ִחלַּ ֲעִביר ֵחֶפץ ִמּתְ ֶרְך ָעָליוַהּמַ יב -, ְוֶהֱעִבירֹו ּדֶ    .ַחּיָ

  
את'ִמי ָקָתֵני:  יב ַחּטָ    !?'ִאם הֹוִציא ַחּיָ

יְלָמא טּור ֲאָבל ָאסּור'ִאם הֹוִציא  :ּדִ    '!ּפָ
  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

טּור ֲאָבל ָאסּור' –ָהא הֹוִציא     '.ּפָ
  

יּה  יּוְבּתֵ יֱהֵוי ּתְ   ָרָבא, ּדְ ֵליָמא ּתֶ
עאָרָב ָאַמר ּדְ  ע ְלסֹוף ַאְרּבַ ת ַאְרּבַ ִחלַּ ֲעִביר ִמּתְ יב!  -ְוֶהֱעִבירֹו ֶדֶרְך ָעָליו  ,: ַהּמַ   ַחּיָ
  

טּור ֲאָבל ָאסּור"? :ִמי ָקָתֵני    !"הֹוִציא ּפָ
יְלָמא את.  - ִאם הֹוִציא  :ּדִ יב ַחּטָ   ַחּיָ

  
  
  
  

  רש"י
. החפץ מד' אמות הא הוציא

חייב אע''ג דהוא עומד בגבוה 
והגביהו למעלה מי' והעבירו 
לא אמרי' העברת מקום 
פטור הוא אלמא בתר החה 
ועקירה אזלין והרי טלו 
מתחילת ארבע והיחו לסוף 

   ארבע:
. מדרבן פטור אבל אסור

דרך דילמא אתי לעבורי 
  למטה מעשרה:
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ִחיד  :לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם" ְרׁשּות ַהּיָ ְרׁש  ּבִ ין ּבִ תִּ ים, ְוַיׁשְ   ּות ָהַרּבִ

ִחיד ְרׁשּות ַהּיָ ין ּבִ תִּ ים ְוַיׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ּבִ

  ."ְוֵכן לֹא ָירֹוק
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ין ּתִ    ,ִהׁשְ

את.  -ְוַרק  יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

ֵעיַנן  ָחה'ְו  'ֲעִקיָרה'ְוָהא ּבָ א 'ַהּנָ ָעה, ְוֵליּכָ י ְמקֹום ַאְרּבָ ּבֵ    !ֵמַעל ּגַ
  

ְבּתֹו ְמׁשַ  ָיא ֵליּה ָמקֹום. ַמֲחׁשַ   ּוְ
יָמא ָהִכי ִאי לֹא תֵּ    :ּדְ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ ָהא 
ן  ְבׁשָ ִפי ַהּכִ ֶלב אֹו ּבְ ִפי ַהּכֶ את -ָזַרק ְוָנח ּבְ יב ַחּטָ   . ַחּיָ

א!  ָעה, ְוֵליּכָ י ָמקֹום ַאְרּבָ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ ֵעיַנן ַהּנָ   ְוָהא ּבָ
ָיא ֵליּה ָמקוֹ  ּוְ ְבּתֹו ְמׁשַ א: ַמֲחׁשַ   ם, ֶאלָּ

ָיא ָלּה ָמקֹום.  ּוְ ָבה ְמׁשַ   ָהָכא ַנִמי ַמֲחׁשָ
  
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ִחיד ּוּפִ  ְרׁשּות ַהּיָ יםהּוא ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבִ   ַמהּו?  - י ַאּמָ

  

ַתר ֲעִקיָרה    ָאְזִליַנן,  -ּבָ
   :אוֹ 

ַתר ְיִציָאה    ָאְזִליַנן?  -ּבָ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
  

  רש"י
. שהוא צריך לכך מחשבתו

   משווא לה הוצאה חשובה:
   . מתחילת ד' לסוף ד':זרק

. שקלטה שלהבת בפי הכבשן
   ושרפה:

. מן הגוף אזלין בתר עקירה
והן עקרין מן החלל של הגוף 
וחייב דמוציא מן הגוף שהוא 

   רה''י לרה''ר:
. שיוצא מן או בתר יציאה

פי אמה הגוף ממו והרי 
ברה''ר ואין כאן עקירה 

  מרה''י:
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   .ְוֵכן לֹא ָירֹוק"

ִפיואֹוֵמר:ַאף  י ְיהּוָדהַרּבִ  ְתַלׁש רּוּקֹו ּבְ ּנִ ֶ רֹוק - ִמׁשּ ּיָ ע ַאּמֹות ַעד ׁשֶ ְך ַאְרּבַ   ."לֹא ְיַהּלֵ
  

ב  ּה ּדְ ַאף ַעל ּגַ    !?לֹא ָהֵפיְך ּבָ
   :ְוָהְתַנן

ָיַדִים ְמסֹוָאבֹות" ֵביָלה ּבְ יו ִליּטֹול ְצרֹורְוִהְכִניס ָידֹו , ָהָיה אֹוֵכל ּדְ   :ְלתֹוְך ּפִ
א.  י ֵמִאירַרּבִ    ְמַטמֵּ

י יֹוֵסיוְ     .ְמַטֵהר ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּה  ְך ּבָ   ָטֵמא.  -ִהיּפֵ

ּה  ְך ּבָ   ! י) (כלים ח, "ָטהֹור –לֹא ִהיּפֵ
  

י יֹוָחָנן ָאַמר   : ַרּבִ
ה.  יּטָ ִ   מּוְחֶלֶפת ַהׁשּ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 

ֲחִליף,    ְלעֹוָלם לֹא ּתַ
ַמאי ָעְס     :ִקיַנןְוָהָכא ּבְ

ִכיחֹו.    ּבְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יחֹו ְוִנְתַלׁש    , "ּכִ
  ַמאי ָלאו רֹוק ְוִנְתַלׁש! 

  
יחֹו ְוִנְתַלׁש    .לֹא, ּכִ

  
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִנְתַלׁש,  יחֹו ׁשֶ   ּכִ

ְתַלׁש  ּנִ ע  - ְוֵכן רֹוקֹו ׁשֶ ְך ַאְרּבַ רֹוקלֹא ְיַהּלֵ ּיָ   ! "ַאּמֹות ַעד ׁשֶ
  

ֵניַנן ֵמִעיָקָרא ְדׁשָ א ְמַחָווְרָתא ּכִ    .ֶאלָּ
  
  

  :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ְפֵני ַרּבֹו  יַח ּבִ יב ִמיָתה,  - ּכִ   ַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ְנַאי ָאֲהבּו ָמֶות" :ׁשֶ ל ְמׂשַ    ,(משלי ח, לו) 181"כָּ
ְקֵרי ְנַאי""לִ  :ַאל ּתִ א לְ ְמׂשַ ִניַאי', ֶאלָּ   '.ַמׂשְ

  
   !ְוָהא ֵמיָנס ָאֵניס

  
יַח ְוַרק ָקָאְמִריַנן.    ּכִ

  
  
  
  

                                                             
ְנַאי ָאֲהבּו ָמֶות 181 ל ְמׂשַ   ְוחְֹטִאי חֵֹמס ַנְפׁשֹו ּכָ

  רש"י
. בתמיה ואע''ג דלא היפך

דמשום תליש' לחודיה אמר 
ר' יהודה דאסור דלמיפק 
קאי ואפי' דלא היפך בה 

   בתוך פיו:
. של היה אוכל דבילה

   תרומה:
. סתם ידים בידים מסואבות

שלא טלו הוו שיות 
   ופוסלות את התרומה:

 . שהרי הוכשרהר''מ מטמא
   התרומה ברוק שבפיו:

. דקסבר כל ר' יוסי מטהר
זמן שהרוק בתוך פיו לאו 
משקה הוא והרי הוא כגופו 

   של אדם ואיו מכשיר:
. ברוק להוציאו לחוץ היפך

טמא דלמשדייה קאי 
   ומכשיר:

. החליף ר' מוחלפת השיטה
   יהודה שיטתו ויצא הימה:

. לא תימא לא תחליף
מוחלפת היא דמתיתין 

''ג דלא היפך קאי דקאמר אע
למשדיי' בכיחו עסקין ליחה 
שתלשה מן הגוף ע''י חולי 

{שיעול שקורין טו''ש 
(הגורם להפרשת כיח, 

   : להבדיל מסתם רוק)}
. לא יהלך ד' כיחו ותלש

   אמות עד שירוק:
. תרתי קתי כיחו מאי לאו
   וכן רוקו:

. מוחלפת כדשין מעיקרא
   השיטה:

   . בידי שמים:חייב מיתה
. תורה כל משאי אהבו מות

אמרה להאי קרא בפרשת ה' 
   קי:

. למשיאים אלא למשיאי
   דעתו באיות:

. שעל כרחו והא מיס איס
   הוא ע''י חולי או הציה:

. שרקק כיח ורק קאמרין
אותו בפי רבו והיה לו 
להסתלק משם או להבליעו 

  בכסותו:
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        בבבב- - - - צט, אצט, אצט, אצט, א .18
ָנה              ִמׁשְ

ים,     :לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבִ תֶּ ִחיד ְוִיׁשְ ְרׁשּות ַהּיָ   ּבִ
ִחיד,  ְרׁשּות ַהּיָ ה ּבִ תֶּ ים ְוִיׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ

ן ִהְכִניס ֹראׁשֹו ְורּוּבֹו ְלּמָ  א ִאם ּכֵ הּוא ׁשֹוֶתה. ֶאּלָ   קֹום ׁשֶ
  

ת ּגַ   . ְוֵכן ּבְ
  

ָמָרא              ּגְ

א  ַנן –ֵריׁשָ    ,ַרּבָ
י ֵמִאיר -ְוֵסיָפא    ?!ַרּבִ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִריִכין לֹו, ְוִדְבֵרי ַהּכֹל.  ּצְ ֲחֵפיִצין ׁשֶ   ּבַ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ְרְמִלית    ַמאי?  -ּכַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

  ִהיא ִהיא. 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵזיָרה,    ִהיא ּגּוָפא ּגְ

ֵזיָרה    ְגֵזיָרה?! ִל ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִנְגזֹור ּגְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 

ָקָתֵני   צט,ב ת"^ :ִמּדְ ּגַ   . "ְוֵכן ּבַ
  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ר.    ְלִעְנָין ַמֲעׂשֵ
  

תְוֵכן ָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ת" ּגַ   ר. ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ  - "ְוֵכן ּבַ

  
ְתַנן    :ּדִ

ת" ין   :ׁשֹוִתין ַעל ַהּגַ ַחמִּ ין ּבְ    ,ּבֵ

צֹוֵנן   ּוָפטּור,  -  ּוֵבין ּבְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

ר ָצדֹוק י ֱאִליֶעֶזר ּבַ יב.  ַרּבִ   ְמַחּיֵ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ין  יב,  -ַעל ַהַחּמִ   ַחּיָ

טּור,   - ְוַעל ַהּצֹוֵנן    ּפָ
ֲחִזיר  ּמַ ֵני ׁשֶ   . ד) (מעשרות ד, "ֶאת ַהּמֹוָתרִמּפְ

  
  

  רש"י
  מתי' 

. ויושיט צוארו וישתה ברה''ר
ה''ר וישתה גזירה שמא יכיס לר

   הכלי אצלו:
. מפרש בגמ' לעין וכן בגת

   מעשר:
  

  גמ' 
. לעיל אוקימא להא רישא רבן

דקתי עומד אדם ברה''י ומטלטל 
ברה''ר כרבן דפליגי עליה דר''מ 
במתי' גבי מפתח ולא גזרין 
שמא יכיס והכא גזר שמא יכיס 
כר''מ והא ליכא למימר דשתיית 

וי הכסה כמשתין ורוק המים תה
דלא דמי דהתם קא עקר מרשות 
זו וקא עבד החה לרשות זו אבל 
שותה עביד עקירה והחה בחדא 
רשותא דהא ברשות שהוא שותה 

   בה פיו עומד ובפיו הן חין מיד:
. אפי' רבן בחפיצין הצריכין לו

מודו דגזר בהו דמתוך שהוא 
צריך להם יכיסם אצלו הלכך 

   כין לו וגזרין:משקין הללו צרי
. מהו שיעמוד כרמלית מאי

בכרמלית וישתה ברה''י או 
   ברה''ר:

. כי היכי דלא יעמוד היא היא
ברה''ר וישתה ברה''י כך לא 

   יעמוד בכרמלית וישתה ברה''י:
. אי דעייל לגביה היא גופה גזירה

כלי ליכא איסורא דאורייתא 
אלא גזירה דרבן דלא ליתי 

ואן  לאפוקי מרה''י לרה''ר
יקום וגזר שתיה אטו הכסת 

  כלי:
. והאי גת מאי היא אי וכן בגת

רה''י וקאמר דלא יעמוד ברה''ר 
ויושיט צוארו בגת ויטול כלי 
וישתה הא תא ליה רישא אלא 
לאו בגת כרמלית כגון שאיה 

   גבוהה י':
. עומד על הגת שותין על הגת

ושותה דכל זמן שלא הוציאו 
יא ופטור לחוץ לאו שתיית קבע ה

מן המעשר בין שמזגו בחמין בין 
   שמזגו בצון:

. במזיגה שמוזגו במים מחייב
   משויא ליה קבע:

. דאין ראוי לחזור על החמין חייב
המותר שמקלקל היין הלכך כי 
מזג ליה בחמין אדעתא למשתייה 
כוליה מזג ליה ומשוייא ליה 
מזיגת קבע אבל מזיגת צון לא 

י משויי' ליה קבע דילמא שת
פורתא ומהדר הלכך כל כמה 
דשתי הוי עראי ומתי' דקתי וכן 
בגת ר''מ היא וקתי לא יעמוד 
ע''ג קרקע וישתה בגת בלא 
הפרשת מעשר אא''כ הכיס 

  ראשו ורובו לגת:
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .19
ָנה              ִמׁשְ

ָרה ְטָפִחים.  :קֹוֵלט ָאָדם ה ֵמֲעׂשָ ְזֵחיָלה ְלַמטָּ   ִמן ַהּמַ
ּנֹור  ל ָמקֹום ׁשֹוֶתה -ּוִמן ַהּצִ   . ִמּכָ

  

ָמָרא              ּגְ

  ִאין,  - "קֹוֵלט"
  לֹא.  - ֲאָבל ְמָצֵרף 

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ג ָעְסִקיַנן - ַמְזֵחיָלה ָהָכא ּבְ  ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ    ,ּפָ
גּדְ  ה ָסמּוך ַלּגַ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ֵמי -  ָכל ּפָ ג ּדָ ּגַ    .ּכְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ִחיד" ְרׁשּות ַהּיָ ָרה ְטָפִחים ,עֹוֵמד ָאָדם ּבִ יהַּ ָידֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ    ,ּוַמְגּבִ

ה ָס ְל  לׁשָ ְ ג, ְוקֹוֵלט, ָפחֹות ִמׁשּ   מּוך ַלּגַ
ּלֹ    . "א ְיָצֵרףּוִבְלַבד ׁשֶ

  
ְנָיא ִאיָדְך     :ּתַ

ִחיד" ְרׁשּות ַהּיָ ָרה ְטָפִחים ,לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ יַה ָידֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ    ,ְוַיְגּבִ

ג ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ   ִויָצֵרף,  ,ְלָפחֹות ִמׁשּ
  . "ֲאָבל קֹוֵלט הּוא ְוׁשֹוֶתה

  
   
ל ָמקֹום ׁשֹוֶתהִמן ַהּצִ "    ."יּנֹור ִמּכָ
  

ָנא:    ּתָ
ָעה " ָעה ַעל ַאְרּבָ יּנֹור ַאְרּבָ ּצִ    ,ָאסּור –ִאם ֵיׁש ּבְ

מֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. למטה מי' קולט אדם מן המזחילה
טפחים גגין שלהן חלקים היו 
וטחים בטיט ומרזבין קטים הרבה 

הוציא המים וותין היו לגג ל
למטה מהם דף כגד אורך הכותל 
בשיפוע וכל המרזבין שופכין עליו 
והוא מביא כל המים למקום אחד 
שלא יזיקו את הכותל ועומד אדם 
ברה''ר וקולט בכלי למטה מי' 
טפחים מן המים היורדין מן 
המזחילה וקולט דוקא כדמפרש 
בגמ' אבל לא יצרף פיו או כלי 

חות משלשה למזחילה שהוא בפ
סמוך לגג ואף על פי שהוא למטה 
מי' מ''ט דהואיל ומוטלת לאורך 
הכותל ובתוך ג' לגג דמיא לגג והוי 
   כמוציא מן הגג שהוא רה''י לרה''ר:

. כלומר בין קולט ומן הציור מ''מ
בין מצרף משום דציור לעולם 
ארוך ויוצא לרה''ר וליכא למימר 
לבוד וכיון דלמטה מעשרה הוא 

איסורא ובגמרא מוקים לה ליכא 
כשאין בפיו ארבעה ולא גזרין אטו 
היכא דאית ביה ארבעה דאי מי 
אית ביה ד' כרמלית הוא דלא גבוה 
עשרה ומש''ה קט מתי' גבי 
מזחילה למטה מי' משום דבעי' 
למתי ומן הציור מ''מ ואי למעלה 
מי' לא משתרי צירוף הציור גזירה 

מפיק  אטו ציור שבפיו ארבע' דקא
מרה''י לרה''ר אבל קליטה אפי' 
למעלה מי' מי משתרי דאוירא הוא 

   מקום פטור:
  

  גמ' 
. פיו או חבית למזחילה והוי מצרף

   כשואב ממה:
. דפחות מג' סמוך לגג תיא מי הכי

   כגג דמי והמצרף משם כמצרף בגג:
   . כגון בגג:עומד אדם ברה''י

. מן האויר מים שיורדים וקולט
חבירו אבל לא יצרף. מגגו של 

ובמתיתין מי שמעתי דהכי גרסין 
מן הציור ומ''מ ולא גרסין מכל 
מקום בלא וי''ו למשרי צירוף אלא 
ומ''מ כלומר מ''מ המקלח קולט 
ומצאתי בתוספתא דצירוף מותר 
בציור למטה מי' ועוד הא דקאמר 
תא אם יש בציור ארבעה אסור 
אהיכא קאי אקליטה מאי מרשות 

ות איכא ואי אצירוף מתי' מי לרש
אסר אפי' כשאין בו ארבעה ואי 
שמעתי דאתירוצא דמתי' מי קאי 
דאוקימא בפחות מג' לגג הא לאו 
הכי מצרפין ואין דרך לשון הש''ס 
כן לומר תא אתירוץ אמוראים 
שלא הוזכר במשה אלא ה''ג ומן 
הציור מ''מ וכו' מתי' היא 

א ואלמטה מעשרה קאי ולא סיפ
   דברייתא היא:

   . ברוחב:תא אם יש בציור ארבעה
. לצרף ואע''ג דלמטה מי' אסור

הואי ולבוד מי ליכא אפ''ה 
כרמלית מיהא הוי ומפיק מכרמלית 

  לרשות הרבים:
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .20
ָנה              ִמׁשְ

ָרה ְטָפִחים,  בֹוהַּ ֲעׂשָ ים ְוחּוְלָייתֹו ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבֹור ּבִ
יו ַחּלֹון  ּבָ ַעל ּגַ ת -ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ִאין ֵהיֶמּנּו ּבְ    .ְמַמּלְ

ָרה ְטָפִחים,  בֹוהַּ ֲעׂשָ ים ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבִ ּפָ   ַאׁשְ
יו  ּבָ ַעל ּגַ ת -ַחּלֹון ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ   .ׁשֹוְפִכין ְלתֹוָכּה ַמִים ּבְ

  

ָמָרא              ּגְ

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
ְסמּוָכה :ִאיֵליָמא ה ִלי חּוְליָ  - ּבִ ָרה? ָלּמָ   א ֲעׂשָ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ָעה.  מּוְפֶלֶגת ִמן ַהּכֹוֶתל ַאְרּבָ   ּבְ
ָרה,  א חּוְלָיא ֲעׂשָ ִאיּכָ   ְוַטְעָמא ּדְ

ָרה  א חּוְלָיא ֲעׂשָ ים.  -ָהא ֵליּכָ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּדֶ ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ   ָקא ְמַטְלֵטל ֵמְרׁשּות ַהּיָ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

יָמא ְסמּוָכה,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ּבִ
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ָרה.  בֹור ְוחּוְלָייתֹו ִמְצָטְרִפין ַלֲעׂשָ   ּדְ
  
  

  רש"י
  גמ' 

. שהבור אי ימא בסמוכה
סמוכה לכותל בתוך ארבעה 

   טפחים:
. בור למה לי חוליא עשרה

גופיה רה''י ועומקה עשרה 
והרי אין רשות הרבים 

   מפסקת ביתים:
. וטעמא דאיכא חוליא עשרה

   דלא מטי דלי לרה''ר:
. ומתיתין לאו הא קמ''ל כו'

כדס''ד דתיהוי חוליא עשרה 
לבד מבור אלא ה''ק בור 
ברה''ר וחולייתו סביביו וסך 
הכל גבוה י' מקרקעית הבור 

  רה''י וממלאין ממה לחלון:
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .21
ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבִ ּפָ ָרה ְטָפִחים,  ַאׁשְ בֹוהַּ ֲעׂשָ   ּגָ

יו  ּבָ ַעל ּגַ ת ׁשֹוְפִכין ְלתֹוָכּה ַמִים -ַחּלֹון ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ   ."ּבְ
  

ה? ּפָ ֵטל ַאׁשְ ּנַ א ּתִ ּמָ יַנן ׁשֶ    !ְולֹא ָחְייׁשִ
אְוָהא  ר ַרב ַאּדָ י ִיְצָחקָאַמר  ָרִבין ּבַ   : ַרּבִ

ה,  ּפָ ָלה ָלַאׁשְ ם, ְוִציּדֹו ֶאָחד כָּ ָלה ַלּיָ יּדֹו ֶאָחד ּכָ ּצִ ָמבֹוי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ה ִלְפֵני  יּוָבא ַמֲעׂשֶ ר. , ְולֹא ָאַמר ַרּבִ   ּבֹו לֹא ִאיּסּור ְולֹא ֶהיּתֵ

  
ר לֹא ָאַמר ּבֹו  ה,  -ֶהיּתֵ ּפָ ֵטל ַאׁשְ ּנָ א ּתִ ּמָ יַנן ׁשֶ ָחְייׁשִ יְרטֹוןוְ ּדְ ם ׂשִ    .ַיֲעֶלה ַהּיָ

יִמין ְמִחיּצֹות -ִאיּסּור לֹא ָאַמר ּבֹו  ָהא ַקּיָ    !ּדְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
  ָיִחיד, ּדְ  -ָהא 

יםּדְ  –ְוָהא    .ַרּבִ
  
  

  רש"י
ה . דאשפשופכין לתוכה

רה''י. היא. ולא חיישין 
שמא תטל אשפה. ותעמוד 
על פחות מי' ואתי למשרי 

   ביה מי כמעיקרא:
. ראשו אחד פתוח במבוי

לרה''ר וראשו אחד סתום 
ושי צדדיו אחד ים וגידודיו 
גבוהים י' ואחד אשפה 
ובתים וחצירות פתוחין לו 

   בדופן אמצעי:
{טיט, בוץ, . לימו''ן שירטון

שמעלה טיט בלע''ז  סחף}
לשפתיו ומתיבש ועשה 

   קרקע עולם:
. מתי' באשפה דרבים

  דרבים:
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        ק, אק, אק, אק, א    ––––צט, ב צט, ב צט, ב צט, ב  .22
ָנה              ִמׁשְ

ָהָיה ֵמיֵסְך ַעל ָהָאֶרץ,    ִאיָלן ׁשֶ
ה ְטָפִחים  לׁשָ בֹוהַּ ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ יו,  -ִאם ֵאין נֹופֹו ּגָ ְחתָּ   ְמַטְלְטִלים תַּ

  

ה ְטָפִחים  לׁשָ בֹוִהים ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ יו ּגְ ָרׁשָ ב ֲעֵליֶהן -ׁשָ   .לֹא ֵיׁשֵ
   

ָמָרא              ּגְ

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ית ָסאַתִים    .ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ָיֵתר ִמּבֵ

  
  ?ַמאי ַטְעָמא

  
ּה ָלֲאִויר,    ק,א ִמיׁשָ ׁשְ תַּ יָרה ׁשֶ ָהֵוי ּדִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ּה ָלֲאִויר ִמיׁשָ ׁשְ ּתַ יָרה ׁשֶ ית ָסאַתִים.  - ְוָכל ּדִ ּה ָיֵתר ִמּבֵ   ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. שופו וטה למטה המיסך
   מכל צדדיו סביב:

. דאמרי' מטלטלין תחתיו
לבוד והרי יש כאן מחיצה 

   עשרה:
. שאין שרשיו גבוהים

העפים מוכין אלא בראשן 
הולכין ומגביהין לצד 

   חיבורן:
. דכיון ןלא ישב עליה

דגבוהין שלשה כאילן חשיבי 
   ואין משתמשין באילן:

  
  גמ' 

. אם היה אלא בבית סאתים
היקיפו יותר על בית סאתים 
אין מטלטלין בו אלא בארבע 
ואפילו טעו מתחילה לכך 

   דהוי מוקף לדירה:
. הא כל היקף לדירה מ''ט

   אפילו עשרה כורים מותר:
משום דהוי דירה 

 . איהשתשמישה לאויר
לדור בה תמיד אלא 
להסתופף בה שומרי (אויר) 

   השדה:
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        ק, אק, אק, אק, א .23
יו" ָרׁשָ בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ ׁשָ ה ְטָפִחים  ּגְ לׁשָ ב ֲעֵליֶהן -ׁשְ   ."לֹא ֵיׁשֵ
  

   :ִאיְתַמר
ִאין ִמְלַמְעָלה  י ִאיָלן ַהּבָ ְרׁשֵ הִמ ׁשָ לׁשָ ה ְלתֹוְך ׁשְ לׁשָ    :ׁשְ

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
ֶהן ֵמׁש ּבָ ּתַ ר ְלִהׁשְ    .מּוּתָ

תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ
ֶהן.  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ   ָאסּור ְלִהׁשְ

  
ה" ֶהן ַרּבָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ַאְרָעא ּדְ  - "ָאַמר: מּוּתָ ה ּדְ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ   ַאְרָעא ִהיא.  -ָכל ּפָ
  
ת" ׁשֶ ֶהן ַרב ׁשֵ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ   .ֲאסּוִרין –ִמּכַֹח ִאיּסּור ָקָאֵתי ּדְ ֵכיָון ּדְ   - " ָאַמר: ָאסּור ְלִהׁשְ
  

יָתא ְמׁשּוּנִ ָדמּו ּכִ    :ּדְ
ָסְלִקין ְלֵעיָלא    סּוִרין. ֲא  -ּדְ
אי  ין ְלַתּתַ ָנְחּתִ רוּ  –ּדְ    .ׁשָ

ָדִדין  א  -ַלּצְ לּוְגּתָ תּדְ ּפְ ׁשֶ ה ְוַרב ׁשֵ    .ַרּבָ
  

יְגָרא    .ְוֵכן ַאּנִ
  

ֶקֶרן ָזִוית    .ְוֵכן ּבְ
  

ֲהָוה לְ  יְקָלא ּדַ ֵייַההּוא ּדִ   , ַאּבַ
ִאיּפּוָמא.    ַוֲהָוה ָסֵליק ּבְ

יּה  ָרא לֵ  ַרב יֹוֵסףּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   יּה. ּוׁשְ
  

ֲחִליָפאָאַמר  ר ּתַ   : ַרב ַאָחא ּבַ
ָרא ָלְך,  ׁשָ ָרא ָלךְ ּכְ ּדְ ה ׁשָ    .ַרּבָ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא ֵמי :ַמהּו ּדְ ָמֵלי ּדָ ַמאן ּדְ יָתא ּכְ ת ּבֵ ׁשֶ    ,ֲאִפיּלּו ְלַרב ׁשֵ

ג, ילִ וְ  ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ   ׁשְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ַנן    :ּתְ

ה ְטָפִחים " לׁשָ בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ יו ּגְ ָרׁשָ ב ֲעֵליֶהם -ׁשָ   . "לֹא ֵיׁשֵ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ְיֵפי לֹא ָהְדֵרי ּכָ יָטא – ִאי ּדְ ׁשִ    !ּפְ
א ָלאו  ְיֵפי -ֶאלָּ ָהְדֵרי ּכָ ב ּדְ    !ַאף ַעל ּגַ

  
ְיֵפי, ּדְ לֹא, ְלעֹוָלם    לֹא ָהְדֵרי ּכָ

ַמע ָלן ב  ַאף :ְוָהא ָקא ַמׁשְ ֶוה ָלָאֶרץּדְ ַעל ּגַ    .ִציּדֹו ֶאָחד ׁשָ
  

  רש"י
. דלאחר מלמעלה מג' לתוך ג'

   שהגביהו שלשה חזרו וכפפו:
. כשן סלע כהר זה דדמו כי משויתא

שמשופע לצדדין כך יוצאין שרשיו 
קטים מתוך הגדולין לצדדין 
וכפופין לארץ מכאן ומכאן הגדולים 

   מג':הולכין ומגביהין באלכסון יותר 
. הגדילים משהגביה דסלקי לעילאי

   למעלה מג':
   . לדברי הכל:אסורין

. הגדילים לראשו של דחתי לתתאי
צד האילן כל שלא גבוה ג' וכן 
קטים היוצאין מן הגדילים 

   בשיפולו:
. לדברי הכל דאכתי לאו לכלל שרו

   איסור אתו:
. השרשים הקטים היוצאים לצדדין

ין לארץ מתוך גובה של גדולים ומט
לתוך ג' לרב ששת אסירי דמכח 

   איסורא אתו לרבה שרו:
. אילן היוצא מתוך חריץ וכן איגרא

קצר העשוי להוליך המים לשדות 
ושי צידי האילן של צד גידודי 
החריץ כסין בגידודיו ואם בא 
למדוד מצדדין שבתוך הגר הרי הוא 
גבוה ג' ויותר ואם בא למדוד 

דודי החריץ מצדדיו השיים שהן מגי
ולמעלה אין גבוה ג' לרבה דמודד 
הגידודים שרו דכל פחות מג' לארעא 
כארעא לרב ששת מעומקו מודד 

   והרי גבוה ג' ומכח איסורא אתו:
. אילן העולה במקצוע וכן קרן זוית

שי כותלים של חצר וג' צדדיו 
כסין בתוך המקצוע שבכותלים 
ואין ראה אלא צדו שמבחוץ והולך 

ד למעלה לכותל פחות מג' ועולה ע
לרבה כל פחות מג' לאו אילן הוא 
דמעולם לא גבוה שלשה ולרב ששת 
מארעא משחין ומכח איסורא אתו 
ודוקא קרן זוית אבל אצל כותל 
בעלמא מודה רבה דהואיל ושלשת 
צדדיו . גבוהין והרביעי שוה לארץ 
או לכותל דאסור אפי' צדו דשוה 

   לכותל:
תוך הבית . בדהוה סליק באיפומא

היה עומד ועולה דרך פי ארובה 
   למעלה מן הגג פחות מג':

. דאיו ראה מן הגג ג' ושרא ליה
   אפי' באחד מצדדיו:

. דאמר לא אמרי' כרבה שרא לך
מכח איסורא אתי דהא הכא בתוך 
הבית הוא דאסור שגובהו ראה 

   שם:
. כארעא סמיכתא היא דהא דמלי

אמרן לעיל חלון שבין שי בתים 
   עלה מי' כמאן דמלי דמי:למ

. ואשמעין דלא ישב על דהדרי כיפי
הכפופין דאי על הגבוהין פשיטא 
אכתי לא אשמעין אלו הן משום 
שבות. לא. עולין באילן במס' ביצה 

   (דף לז:):
. שהקרקע דצדו אחד שוה לארץ

גבוה בצדו האחד מודה רבה היכא 
דשלשת צדדיו גבוהין מן הארץ 

  ץ:דאסורה צד השוה לאר
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        בבבב- - - - ק, אק, אק, אק, א .24
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ְטָפִחים" לׁשָ בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ ּגְ י ִאיָלן ׁשֶ ְרׁשֵ    ,ׁשָ

ה ְטָפִחים,  לׁשָ יֶהן ׁשְ ְחתֵּ ׁש ָחָלל תַּ ּיֵ   אֹו ׁשֶ
ֶוה ָלָאֶרץ  יּדֹו ֶאָחד ׁשָ ּצִ י ׁשֶ ב -ַאף ַעל ּפִ   ֲעֵליֶהן,  ֲהֵרי ֶזה לֹא ֵיׁשֵ

ִאיָלן,    :ְלִפי ֵאין עֹוִלין ּבְ   ׁשֶ
ִאיָלן    ,ְוֵאין ִנְתִלין ּבְ

ִאיָלן. וְ  ָעִנין ּבְ   ֵאין ִנׁשְ
ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו.  ם ּכָ ב ׁשָ עֹוד יֹום ְוֵיׁשֵ ִאיָלן ִמּבְ   ְולֹא ַיֲעֶלה ּבְ

ֵהָמה,  ,ֶאָחד ִאיָלן ל ּבְ   ְוֶאָחד ּכָ
יַח ּוְמָעָרה, ְוָג  ס ְועֹוֶלה -ֵדר ֲאָבל ּבֹור ׁשִ ה ,ְמַטּפֵ ס ְויֹוֵרד, ֲאִפיּלּו ֵהן ֵמָאה ַאּמָ   . "ְמַטּפֵ

  
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
ר ֵליֵרד - ִאם ָעָלה "   , "מּותָּ
  

   :ְוָתֵני ֲחָדא
   !"ָאסּור ֵליֵרד"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  עֹוד יֹום,  -ּכָ   ִמּבְ
אן  יָכה.  -ּכָ ָחׁשֵ ֶ   ִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

יָכה,  ָהא ְוָהא ָחׁשֵ ֶ   ִמׁשּ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן  ׁשֹוֵגג,  -ּכָ   ּבְ
ֵמִזיד.  - ְוָכאן    ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ׁשֹוֵגג,    ָהא ְוָהא ּבְ
'ְוָהָכא  ְלֵגי.  'ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזידּבְ   ָקִמיּפְ

  ָמר ָסַבר: ָקְנִסיַנן, 
   .ּוָמר ָסַבר: לֹא ָקְנִסיַנן

  
ַע ּדְ ֵריּה ַרב הּוָנא ּבְ ָאַמר    : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ
ָנה ַאַחת " ַמתָּ ִנין ּבְ ְתָעְרבּו ִניתָּ ּנִ ָנה ַאַחת ׁשֶ ַמתָּ ִנין ּבְ יתָּ ָנה ַאַחת,  -ַהּנִ ַמתָּ ְתנּו ּבְ   ִיּנָ

ע  ן ַאְרּבַ ַמתַּ ע ּבְ ן ַאְרּבַ ע.  -ַמתַּ ן ַאְרּבַ ַמתַּ ְתנּו ּבְ   ִיּנָ

ן ַאַחתַמ  ַמתַּ ע ּבְ ן ַאְרּבַ   :תַּ
י ֱאִליֶעֶזרַר    אֹוֵמר:  ּבִ

ע.  ן ַאְרּבַ ַמתַּ ְתנּו ּבְ   ִיּנָ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָנה ַאַחת ַמתָּ ְתנּו ּבְ    .ִיּנָ

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו      :ַרּבִ
ְגַרע' :ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר ַעל ל תִּ   ! 'ּבַ

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
  !'ַבל ּתֹוִסיף'ּבְ  :ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר    : ַרּבִ
ַעְצמֹו.  הּוא ּבְ ׁשֶ א ּכְ   לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ

ַע ָאַמר לֹו   י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ְגַרע' :לֹא ֶנֱאַמר ל תִּ ַעְצמֹו.  'ּבַ הּוא ּבְ ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ

  רש"י
. ואין יתלין באילן

אשטדליי''ר 
{אישטידייליי"ר: 

   : להתמתח, להשתרע}
. בין שיש בור ושיח ומערה

בהן מים בין שאין בהם 
   מים:

{רפי"ר: . דפיי''ר מטפס
מטפס ויורד דטעמא.  לטפס}

לאו משום דטרחא אלא שלא 
   יתלוש מן המחובר במתכוין:

. באילן אסור לירד אם עלה
ירידתו הוא  דכל דרך

   משתמש במחובר:
. וקדש עליו עלה מבעוד יום

היום לא קסין ליה ויורד: 
היתין במתה אחת וכו': 
כגון דם הבכור שתערב בדם 

   בכור אחר:
. ועולה יתו במתה אחת

   אותה מתה לזה ולזה:
. דם מתן ארבע במתן ארבע

חטאת זו שפך לדם חטאת 
זו יתו ד' מתות ועולה לזו 

   לזו:ו
. דקסבר יתו במתן ארבע

קום עשה מצוה עדיף אע''ג 
דבהאי מצוה איכא צד 
עבירה דעבר אבכור אבל 
תוסיף אתי עשה דחטאת 
דכתיב (ויקרא ד) ותן על 
קרות ודחי לבל תוסיף 

   דבכור:
ורבי יהושע אומר ותו 

. כיון דקיימא במתה אחת
לן כל היתין על מזבח 

. החיצון שתן במתה אחת 
כיפר הכא דלא אפשר 
סמכין עלה אפילו לכתחילה 
ולא עברין אבל תוסיף ואי 
משום בל תגרע דחטאת 
כדקאמר טעמא מוטב 
שיעקר בל תגרע מאליו 
שהוא יושב ואיו עוקר הלאו 
בידים מעבור על בל תוסיף 

   שהוא עוקרו בידים:
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ַע ְועֹוד ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ַתתָּ  ּנָ ׁשֶ ל ּתֹוִסיף'ָעַבְרתָּ ַעל     - ּכְ   , 'ּבַ

יָת  ָיְדָך.  ְוָעׂשִ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ּלֹא ָנַתתָּ  ׁשֶ ְגַרע'ָעַבְרתָּ ַעל  -ּכְ ל תִּ    ,'ּבַ

ָיְדךָ  ה ּבְ יָת ַמֲעׂשֶ   . ְולֹא ָעׂשִ
  

י ֱאִליֶעֶזר  ה ָעִדיף,  :ָאַמר ָהָתםּדְ ְלַרּבִ   קּום ֲעׂשֵ
   .ֵיֵרד –ָהָכא ַנִמי 

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ה ָעִדיף :ָאַמר ָהָתםּדְ ְלַרּבִ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ    ,ׁשֵ
  ָהָכא ַנִמי לֹא ֵיֵרד. 

  
יְלָמא   לֹא ִהיא,  :ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר ָהָתם אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ה ָעִדיף :ַעד ּכָ ָקא ָעִביד ִמְצָוה ,קּום ֲעׂשֵ א ּדְ    ,ֶאלָּ
  לֹא ָעִביד ִמְצָוה, ּדְ : ֲאָבל ָהָכא

  לֹא ֵיֵרד.  -ָהִכי ַנִמי 
  

   ,ְוִאי ַנִמי
אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ    ק,ב ַע ָהָתםַעד ּכָ ה ָעִדיף :י ְיהֹוׁשֻ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ א ,ׁשֵ    ,לֹא ָקא ָעֵביד ִאיּסּוָרא^ּדְ  ֶאלָּ

ָקא ָעִביד ִאיּסּוָרא :ֲאָבל ָהָכא    ,ּדְ
   .ֵיֵרדּדְ  -ָהִכי ַנִמי 

  
  

  רש"י
. דהך ירידה מצוה ה'' יורד

היא דהא כל זמן שהוא יושב 
ש והרי זה תשמיש משתמ

הלכך אע''ג דהשתא משתמש 
תשמיש אחר כשיורד יותר 

   ויותר עדיף משישב שם:
. דמקיים דקא עביד מצוה

   עשה:
. פורש מן לא קא עביד מצוה

העבירה הוא ע''י עבירה אבל 
  קיום מצוה אין כאן:

. דלא קא עביד איסורא
כשהוא יושב ואיו ותן הלאו 
דבל תגרע והעשה דותן על 

ת עקרין מאליהן אבל קרו
זה ישיבתו תשמיש הוא 

  שהוא משתמש באילן:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                           ""ַהּמֹוֵצא ְּתִפִּלין –מסכת עירובין פרק י' 

         
529  

        ק, בק, בק, בק, ב .25
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

   ."ֶאָחד ִאיָלן ַלח ְוֶאָחד ִאיָלן ָיֵבׁש "
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ָבִר " ה ּדְ ּמֶ    :ים ֲאמּוִריםּבַ

ַלח,    ּבְ

ָיֵבׁש  ר –ֲאָבל ּבְ    !"מּותָּ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ְזעֹו ַמֲחִליף. ּבְ  -ּכָ ּגִ   ׁשֶ
אן  ְזעֹו ַמֲחִליףּבְ  -ּכָ ֵאין ּגִ   .ׁשֶ

  
ְזעֹו ַמֲחִליף     ?!ָקֵרית ֵליּה  "ָיֵבׁש "ּגִ

  
א ָיא ,ֶאלָּ    :לֹא ַקׁשְ
אן  ימֹות ַהַחּמָ  -ּכָ   ה, ּבִ

ִמים.  - ְוָכאן  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ
  

יֵרי ה, ָהא ָנְתֵרי ּפֵ ימֹות ַהַחמָּ    !ּבִ
  

יֵרי א ּפֵ ְדֵליּכָ    .ּבִ
  

  ְוָהא ָקא ָנְתֵרי ִקיְנֵסי! 
  

ְגדּוָדא.    ּבִ
  

  ִאיִני?! 
ְגדּוָדא! ְל ִאיְקַלע  ַרבְוָהא  ְסַטָיא, ְוָאַסר ּבִ   ַאּפְ

  
ְקָעה ָמָצא,  ַרב   ּבִ

ֵד  ּה ּגָ   .רְוָגַדר ּבָ
  
  

  רש"י
. שאין בו לחלוח ולאו יבש

   מחובר הוא:
. יבש מותר בימות החמה

דליכא אפי' משום מראית 
העין שהרי יכר לכל שהוא 
יבש שאיו מוציא עלין והא 
דקתי אסור בימות הגשמים 
שאין יכר בין לח בין יבש 

   ת העין:ואיכא משום מראי
. ששארו בו קא תרי פירי

משה שעברה ואתי למשרי 
ביה תלישה דלח הי דעליה 
דיבש אטו עליה דלח לא 
גזרי' דהיא גופא גזירה מיהו 

   תלישה אטו תלישה גזר:
. יחור ששרו עפיו בגדודא
   כולם:

. כלומר אין בי בקעה מצא
תורה שידעו להזהר כבקעה 
זו שאין לה שומר והכל 

  פרוץ:
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        ק, בק, בק, בק, ב .26
אָאַמר  ר ַאּבָ   : ַרב ַאִסיָאַמר  ָרִמי ּבַ

ת,  ּבָ ַ ׁשּ ִבים ּבְ י ֲעׂשָ ּבֵ ְך ַעל ּגַ ַהלֵּ ּיְ   ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ַרְגַלִים חֹוֵטא"" :ִמׁשּ   . (משלי יט, ב) 182ְוָאץ ּבְ

  
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

ת" ּבָ ַ ׁשּ ִבים ּבְ י ֲעׂשָ ּבֵ ר ֵליֵלְך ַעל ּגַ    ."מּותָּ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
  . "ָאסּור"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ַלִחים.  -ָהא    ּבְ
ים –ָהא  יֵבׁשִ   .ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ַלִחים,    ָהא ְוָהא ּבְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן  ה,  -ּכָ ימֹות ַהַחּמָ   ּבִ
אן  ִמים.  -ּכָ ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ימֹות ַהַחּמָ    ה, ָהא ְוָהא ּבִ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

ים ְמָסאֵניּה  -ָהא  ִסּיֵ    ,ּדְ
ים ְמָסאֵניּה ּדְ  -ָהא     .לֹא ִסּיֵ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ים ְמָסאֵניּה  ִסּיֵ    ,ָהא ְוָהא ּדְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

ִאית ֵליּה עּוְקֵצי,  -ָהא    ּדְ
ֵלית ֵליּה עּוְקֵצי -ָהא     .ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

   ,ִאית ֵליּה עּוְקֵציָהא ְוָהא ּדְ 
ָרָכא,  -ָהא  ִאית ֵליּה ׁשְ   ּדְ
ָרָכא -ָהא  ֵלית ֵליּה ׁשְ    .ּדְ

  
ַקְייָמא ָלן ָנא ּדְ    :ְוָהִאיּדָ

ְמעֹון,  י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ
ֵרי הּו ׁשָ    .ּכּולְּ

  
  

                                                             
לֹא ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב ְוָאץ 182 ם ּבְ ַרְגַלִים חֹוֵטא ּגַ  ּבְ

  רש"י
. אלמא ואץ ברגלים חוטא

הלוך מי חטא קרי ליה 
והכא איכא חטא שתולש 

   עשבים:
. אסור דהוי תולש לחים

   יבשין כתלושין דמי:
   . שרי:סיים מסאי

. אסור לא סיים מסאי
שעשבים דבקין בקשרי 

. עוקצא אצבעותיו ותלשין:
{אישפיא"ה: אשפי''א 

 ַמְסֵמר (שמתחת לעל)}
העשבים כפול מתחתיו ו
   דבקים שם ותולשן:

. פתילה ארוכה שרבא
   שהעשב ארוך אסור:

. זרע יש בימות החמה
   בגבעולין ומשירן:

. דאמר דבר שאין כר''ש
  מתכוין מותר:
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        ק, בק, בק, בק, ב .27
ר ָחָמאָאַמר ְו    : ַרב ַאִסיָאַמר  ָרִמי ּבַ

ּתֹו ִלְדַבר  כֹוף ִאׁשְ ּיָ   ִמְצָוה, ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ַרְגַלִים חֹוֵטא" :ׁשֶ   . (משלי יט, ב) 183"ְוָאץ ּבְ

  
ן ֵלִויְוָאַמר  י ְיהֹוֻשַע ּבֶ   : ַרּבִ

ּתֹו ִלְדַבר ִמְצָוה,    ּכֹל הּכֹוֶפה ִאׁשְ
ִנין.  ֵאיָנן ְמהּוּגָ ִנים ׁשֶ   ָהְווָיין לֹו ּבָ

  
ר ִחיָנָנאָאַמר    : ַרב ִאיָקא ּבַ

   ?ַמאי ָקְרָאּה 
לֹ  ם ּבְ    .(משלי יט, ב) א ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב""ּגַ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

לֹא ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב"" ם ּבְ ּתֹו ִלְדַבר ִמְצָוה. - (משלי יט, ב) "ּגַ    ֶזה ַהּכֹוֶפה ִאׁשְ

ַרְגַלִים חֹוֵטא"    ."ֶזה ַהּבֹוֵעל ְוׁשֹוֶנה - (משלי יט, ב) "ְוָאץ ּבְ
  

  ִאיִני?! 
  : ָרָבאָאַמר ְוָה 

ָניו ְזָכִרים  ל ּבָ ֶנה!  -ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּכָ   ִיְבעֹול ְוִיׁשְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן    ְלַדַעת,  -ּכָ
אן  ּלֹ -ּכָ   א ְלַדַעת. ׁשֶ

  
ר ַנֲחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְעָלּה ִלְדַבר ִמְצָוה  ּתֹוַבַעת ּבַ ה ׁשֶ ָ ל ִאׁשּ ל מֹ ָהְווָין ָלּה  -ּכָ דֹורֹו ׁשֶ ֲאִפיּלּו ּבְ ִנים ׁשֶ מֹוָתן. ּבָ ה לֹא ָהיּו ּכְ   ׁשֶ
ִתיבּדְ  ה ּכְ ל מֹׁשֶ דֹורֹו ׁשֶ ְבֵטיֶכם" :ִאיּלּו ּבְ ים ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים ְלׁשִ   , (דברים א, יג) 184"ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ

ים ֲחָכִמים  :ּוְכִתיב ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ   . (דברים א, טו) 185"ִויֻדִעים"ָוֶאּקַ
ח.  ּכַ   ְוִאיּלּו ְנבֹוִנים לֹא ַאׁשְ

ִתיב י ֵלָאה ּכְ ּבֵ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹ :ְוִאיּלּו ּגַ יךָ "ַותֵּ ַכְרתִּ כר ׂשְ י ׂשָ בֹוא כִּ   ,(בראשית ל, טז) 186"אֶמר ֵאַלי תָּ
יםְכִתיב: וּ  ׂשָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ָלִעתִּ ָ ֵני ִיׂשּ ָרֵאלָלַד  ,"ּוִמּבְ ה ִיׂשְ ֲעׂשֶ    ,ַעת ַמה ּיַ

יֶהם" יֶהם ָמאַתִים ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ּפִ   . יב, לג) '(דברי הימים א ָראׁשֵ
  

   ?!ִאיִני
יִמיְוָהָאַמר  ר ַאְבּדִ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ

ה,  ָלה ַחּוָ ר ְקָללֹות ִנְתָקלְּ   ֶעׂשֶ
ְכִתיב ה" :ּדִ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר ַהְרּבָ ָ י ָדִמים - טז) (בראשית ג, 187"ֶאל ָהִאׁשּ ֵני ִטּפֵ    ,ֵאּלּו ׁשְ
ה -ַאַחת  ם ִנּדָ    ,ּדַ

תּוִלים -ְוַאַחת  ם ּבְ    .ּדַ
בֹוֵנְך" ִנים,  - "ִעּצְ יּדּול ּבָ   ֶזה ַצַער ּגִ

  ֶזה ַצַער ָהִעיּבּור,  -  "ְוֵהרֵֹנְך"
ְלִדי ָבִנים" ֶעֶצב תֵּ ָמעֹו,  - "ּבְ ַמׁשְ   ּכְ

ׁשּוָקֵתְך" ְך תְּ ְעָלּה ְמַלּמֵ  - "ְוֶאל ִאיׁשֵ ּתֹוֶקֶקת ַעל ּבַ ה ִמׁשְ ָ ָהִאׁשּ ֶרְך,  ,ד ׁשֶ ּיֹוֵצא ַלּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ְך" ד  – "ְוהּוא ִיְמָשל ּבָ ה   :ְמַלּמֵ ָ ָהִאׁשּ ב,  -ׁשֶ לֵּ   ּתֹוַבַעת ּבַ

ה.  - ְוָהִאיׁש  ּפֶ   ּתֹוֵבַע ּבַ
ים!  אִהי זוֹ  ׁשִ ּנָ ה טֹוָבה ּבְ   ִמּדָ

                                                             
ַרְגַלִים חֹוֵטא 183 לֹא ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב ְוָאץ ּבְ ם ּבְ  ּגַ
יֶכם 184 ָראׁשֵ יֵמם ּבְ ְבֵטיֶכם ַוֲאׂשִ ים ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים ְלׁשִ  ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ
ן אֹוָתם 185 ים ֲחָכִמים ִויֻדִעים ָוֶאתֵּ ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ ְבֵטיֶכם ָוֶאּקַ רֹת ְוׁשְֹטִרים ְלׁשִ ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ ִ ֵרי ֲחִמׁשּ ֵרי ֵמאֹות ְוׂשָ ֵרי ֲאָלִפים ְוׂשָ ים ֲעֵליֶכם ׂשָ  ָראׁשִ
דּוָדֵא  186 יָך ּבְ ַכְרתִּ כֹר ׂשְ י ׂשָ בֹוא ּכִ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר ֵאַלי תָּ ֶעֶרב ַותֵּ ֶדה ּבָ ָ בֹא ַיֲעקֹב ִמן ַהׂשּ ִני ַויִּ ַוּיָ ְיָלה הּואי ּבְ ּלַ ּה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ  ׁשְ
ׁשּוָקֵתְך ְוהּוא יִ  187 ְך תְּ ְלִדי ָבִנים ְוֶאל ִאיׁשֵ ֶעֶצב תֵּ בֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך ּבְ ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר ַהְרּבָ ָ ךְ ֶאל ָהִאׁשּ ל ּבָ  ְמׁשָ

  רש"י
. תשמיש: לדבר מצוה

ברגלים לשון תשמיש דכתיב 
(שופטים ה) בין רגליה כרע 

   פל שכב:
. . רישא דהאי גם בלא דעת

   א:קרא אץ ברגלים הו
. לא טובים פש לא טוב

הבים העשים בלא דעת 
האשה שהיה בעלה אץ 

   ברגלים:
   . שמטריחה:הבועל ושוה

   . האשה:לדעת
. שמחמת ביאה יבעול וישה

ראשוה תאוה האשה 
והולבשה תאוה וכשבא ביאה 
שיה היא מזרעת תחילה 
והיכא דהיא מזרעת תחילה 

   יולדת זכר:
   . תשמיש:לדבר מצוה

. מביים. דבר מתוך בוים
   דבר:

. לאה תבעה את יששכר
יעקב לדבר מצוה ותאמר 
אלי תבוא כי שכר שכרתיך 

   וגו':
   . עוברות חולות הן:צער עבור
   . צער הלידה:כמשמעו

. מתאוה משתוקקת
   לתשמיש:

. שהוא מושל והוא ימשל בך
לומר בפה תאות לבו והאשה 
בלב ובושה להוציא בפה: 
 דמרצייא ארצויי קמיה

   מראה לפיו עיי חיבה:
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י     :ַאְמִריַנןָק ּכִ

א ַאְר  ַמְרַצּיָ יּה. ּדְ   צּוֵיי ַקּמֵ
  

ַבע ָהְוָיין!    ָהֵני ׁשֶ
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ    :ָאַמר ַרב ּדִ
ָאֵבל,    ֲעטּוָפה ּכְ

ל ָאָדם,  ה ִמּכָ   ּוְמנּוּדָ
ֵבית ָהֲאסּוִרין.  ה ּבְ   ַוֲחבּוׁשָ

  
ל ָאָדם"ַמאי  ה ִמּכָ   ? "ְמנּוּדָ

ֲאִסיר ָלּה ִייחּוד :ִאיֵליָמא ּום ּדַ    !יּה ִייחּודִאיהּו ַנִמי ֲאִסיר לֵ  - ִמׁשּ
ֵרי.  ֲאִסיָרא ִלֵבי ּתְ א ּדַ   ֶאלָּ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ִליִלית, " ָער ּכְ ֶלת ׂשֵ   ְמַגּדֶ
ֵהָמה,  ּבְ ֶנת ַמִים ּכַ תֶּ ֶבת ּוַמׁשְ   ְויֹוׁשֶ

ר ְלַבְעָלּה  ית ּכַ   . "ְוַנֲעׂשֵ
  

   ?ְוִאיָדְך 
  

ַבח הּוא ָלּה.    ָהֵני ׁשֶ
  
יאָאַמר ּדְ  י ִחּיָ   : ַרּבִ

ֵמנּו" :ְכִתיבַמאי ּדִ  ַמִים ְיַחכְּ ָ ֲהמֹות ָאֶרץ ּוֵמעֹוף ַהׁשּ ֵפנּו ִמּבַ    ?(איוב לה, יא) "ַמלְּ
ֲהמֹות" ֵפנּו ִמּבַ ֶנת ַמִים.  - "ַמלְּ ּתֶ ּכֹוַרַעת ּוַמׁשְ ֵריָדה ׁשֶ   ּפְ

ֵמנּו" ַמִים ְיַחכְּ ָ יס - "ּוֵמעֹוף ַהׁשּ ַפּיֵ ּמְ ְרְנגֹול ׁשֶ ְך ּבֹוֵעל.  ,ֶזה ּתַ   ְוַאַחר ּכָ
  
י יֹוָחָנןַמר ָא    : ַרּבִ

ָנה ּתֹוָרה,    ִאיְלָמֵלא לֹא ִניּתְ
   :ָהִיינּו ְלֵמיִדין

  ֵמָחתּול,  -ְצִניעּות 
ָמָלה,  -ְוָגֵזל    ִמּנְ

  ִמּיֹוָנה.  -ְוֲעָריֹות 
ְרְנגֹול - ֶדֶרְך ֶאֶרץ  יס ,ִמּתַ ַפּיֵ ּמְ ְך ּבֹוֵעל ,ׁשֶ    .ְוַאַחר ּכָ

  
יס"ּוַמאי     "?ְמַפּיֵ

  
   :ַרבָאַמר  ָדהַרב ְיהוּ ָאַמר 

ְרִעיְך,  ָהִכי ָקָאַמר ָמטּו ִליְך ַעד ּכַ יְנָנא ִליְך ִזיָגא ּדְ   ָלּה: ַזּבִ
יְנָנא ִליְך.  ,ְלָבַתר ָהִכי ְרְנגֹוָלא ִאי ִאית ֵליּה ְולֹא ַזּבִ ַההּוא ּתַ יּה ּדְ ְלּתֵ יּה ְלַכְרּבָ ּתֵ ַמּטְ   ָאַמר ָלּה: ִליׁשַ

   
  

  רש"י
. בושה לצאת עטופה כאבל
   בראשה פרוע:

. לקמיה מודה לכל אדם
מפרש שאסורה לכל אדם 
חוץ מבעלה והאיש ושא 

   שים הרבה:
. כל וחבושה בבית האסורים

   כבודה בת מלך פימה:
   . שד:כלילית
. שכורעת כשהיא כבהמה

משתת ודרך פרידה לעשות 
   כן:

שהוא למעלה . כר לבעלה
   בשעת תשמיש:

. יושבת שבח הוא לה
ומשתת בציעות ואיה 
חסרה כלום בדבר. ועשית 
כר לבעלה אין לה טורח כל 

   כך. טורחו מרובה משלה:
   . מלמדו:מלפו

. שתן בהם מבהמות ארץ
   חכמה להורות לו:

. הולך ופושט כפיו שמפייס
והוא פיוס כדאמר לקמן 
שאומר לה לקות מלבוש. 

   שמגיע לארץ:
. שאיו מטיל ציעות מחתול

רעי בפי אדם ומכסה 
   צואתו:

. דכתיב (משלי ו) וגזל ממלה
(אגרה) בקיץ לחמה ואין 

   אחת גוזלת מאכל חברתה:
. שאיו זקק ועריות מיוה
   אלא לבת זוגו:

. מלבוש שקורין קוט''ה זיגא
   : {קוט"א: שמלה, כותות}

. לאחר בעילה לבתר הכי
וכופף ראשו לה שמעע 

   לארץ:
  . במה ליקח:אי אית ליה
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        קא, אקא, אקא, אקא, א .28
ָנה       קא,א             ִמׁשְ

ֶל  ּמּוְקֶצה. ַהּדֶ ּבַ   ת ׁשֶ
ְרָצה, וַ  ּפִ   ֲחָדִקים ּבַ

ֶהן - ּוַמְחָצלֹות     ,ֵאין נֹוֲעִלין ּבָ
בֹוִהים ִמן ָהָאֶרץ ן ּגְ א ִאם ּכֵ   .ֶאּלָ

   

ָמָרא              ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְגֶרֶרת" ֶלת ַהּנִ   , ּדֶ
ְגֶרֶרת, וּ    ַמְחֶצֶלת ַהּנִ

ְגָרר    : ְוַקְנַקן ַהּנִ
ְזַמן  ת,     - ּוִיין ְקׁשּוִרין ּוְתלׁשֶ ּבִ ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבְ   נֹוֲעִלין ּבָ

יֹום טֹוב   ! "ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ׁש ָלֶהם ִציר ּיֵ ׁשֶ   .ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ָהָיה ָלֶהן ִציר.  ׁשֶ   ּבְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ְגֶרֶרת" ֶלת ַהּנִ    ,ּדֶ

ְגֶרֶרת    ,ּוַמְחֶצֶלת ַהּנִ
ְגָרר   :ְוַקְנַקן ַהּנִ

ְזַמן ׁשֶ  ׁשּוִריןּבִ ֶהן,  -ּוְגבֹוִהים ִמן ָהָאֶרץ ֲאִפיּלּו ְמלֹא ִניָמא  ,ּוְתלּוִיין ,ּקְ   נֹוֲעִלין ּבָ

ֶהן -ְוִאם ָלאו    ! "ֵאין נֹוֲעִלין ּבָ
  

ֵיי ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה     ,ַאּבַ
   .ְוָרָבא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה 

  
ֵיי ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה " ׁש ָלֶהן ִציר,   -  "ַאּבַ ּיֵ   אֹו ׁשֶ

בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ"אֹו ׁשֶ    . "ּגְ
  
ָהָיה ָלֶהן ִציר   - "ָרָבא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה " ׁשֶ    ,ּכְ

בֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ"אֹו ׁשֶ    . "ּגְ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. רחבה הדלת שבמוקצה
שאחורי הבתים ומשום הכי 
קט לה משום שאין 
משתמשין בה תדיר ואין בעל 
הבית חושש לעשות לה דלת 
תלויה כראוי וקבועה אלא 
זקופה כגד הפתח וכשהוא 
פותח מטילה לארץ ויש 

   שתלויות אבל גררות לארץ:
. בשבת משום אין ועלין בה

דעביד בין או אפילו כשהיא 
תלויה וגררת אין זה קבועה 
וכשהוא מגביהה על המשקוף 
כיון דאיה קבועה שם מחזי 

   כבוה:
. קוצים וחדקים שבפרצה

שעשאם חבילות והתקים 
לסתום בהם פרצה ופעמים 

   שהוא פותחה:
. של קים שקורין ומחצלת

- {קלייד"א: רשתגליד''א 
   : צרים, מחצלת}

  
  גמ' 

. הוא כלי שאוחזין בו קקן
מאחורי המחרישה כשהן 
חורשין יש שועלים 
ומעמידים אותו במקום דלת 

   כגד הפתח:
. בזמן שקשורים ותלויין

אלמא אתלויין הוא דקפיד 
אבל אגבוהים מן הארץ לא 

   חייש:
. דמוכחא כשיש להן ציר

מילתא דדלת גמורה היא 
לויה והרי היא קשורה ות

   ולא מחזי כבוה:
. ואע''ג כשהיה להן ציר

דהשתא ליכא היכירא הוא 
דאיכא ל''א טעמא דמתי' 
משום דחופר בארץ וקשיא 
ליה בגוה דא''כ מאי תרצתיה 
דרבא דאמר כשהיה להם 
ציר כיון דהשתא ליכא : הא 
קא עביד חריץ ועוד אם כן 
כר' יהודה בעי לאוקומיה 
דאמר דבר שאין מתכוין 

   אסור:
. אלמא תרוייהו וגבוהין
  בעין:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,סֹוֵכי קֹוִצים"
ִהְתִקיָנן  ָחֵצרְל ַוֲחִביִלין ׁשֶ ּבֶ    :ִפיְרָצה ׁשֶ

ׁשּוִרין ּוְתלּוִיי ּקְ ְזַמן ׁשֶ ת,     - ן ּבִ ּבָ ַ ׁשּ ֶהן ּבַ   נֹוֲעִלין ּבָ
יֹום טֹוב   . "ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ

  
ֵני  יאּתָ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ְגֶרֶרת " ֶלת ַאְלָמָנה ַהּנִ ּה  - ּדֶ   . "ֵאין נֹוֲעִלין ּבָ
  

ֵמי  ֶלת ַאְלָמָנה"ֵהיִכי ּדָ   ? "ּדֶ
  

ָאְמֵרי א ּדְ א :ִאיּכָ יּפָ    .ַחד ׁשִ
ָאְמֵרי א ּדְ ֵלי :ְוִאיּכָ ָמה. ּדְ ׁשְ   ת ֵליּה ּגִ

  
  
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   :ַהאי ְמדּוְרָתא

ה  ְעָלה ְלַמּטָ ֵרי,  -ִמּמַ   ׁשָ
ה ְלַמְעָלה  ּטָ    .ֲאִסיר –ִמּמַ

  

יֲעָתא,    ְוֵכן ּבֵ
   .ְוֵכן ִקיְדָרא

  ְוֵכן ּפּוְרָיא, 
  ְוֵכן ֲחִביָתא. 

  

  רש"י
. דלת שהיא דלת אלמה

   אלמה מתקויה:
. עשויה מקרש דחד שיפא

אחד דהכא ודאי מחזי כבוה 
ותן קרש בכותל שאין בה 

   היכר דלת:
{ריילי"ש: . דילי''ש גשמה

מוטות ברזל, בריחים 
(המחברים את קרשי 

בריחים המחברין  הדלת}
   אותה:

   ל:. היסק גדומדורתא
. לאחוז מלמעלה למטה

העצים העליוים באויר 
   ולתת תחתוים מלמטה:

. ביו''ט דאין זה בין שרי
   אהלים:

. לתת מלמטה למעלה אסור
התחתוים תחלה לצדדין 
ברבוע כדרך שעושין לפי 
השרים ולסדר עליוים 
למעלה דהייו כעין בין אהל 
וגגו אסור הכי גרסי' 
מלמעלה למטה שרי מלמטה 

לה אסור וכך מצאתי למע
   בתשובת הגאוים וכן עיקר:

. לסדר הביצים על וכן ביעתא
הגחלים על כלי ברזל שקורין 

או על גבי  {אסכלה}גרדי''ל 
שי עצים שמקיפין זה אצל 
זה צריך לאחוז ביצים בידו 
על האור וחברו יתן העצים 

  .  תחתיהן:
. כדתן במסכת וכן קדרה

ביצה (דף לב:) אין מקיפין 
חביות לשפות עליהן את  שתי

הקדרה ואמר רב יהודה 
אסור להקיף חביות תחלה 
להקריבן זה אצל זה ואח''כ 
יתן הקדרה עליהן שזה דרך 
בין אבל יאחוז הקדרה 
באויר ואחר כך יקיף חביות 

   תחתיה:
. מטה שושאין וכן פוריא

שרים בדרכים ושל פרקים 
היא ויש להם עור ארוך 
מוקף לולאות וקושר 

ות בארוכות המטה הלולא
וכשהוא פורקן מתיר 
הלולאות והעור ופל 
והמתקו ביו''ט צריך לאחוז 
העור שטוח מלמעלה ואח''כ 
יביאו הרגלים עם הארוכות 
ויושיבוהו תחתיו אבל לא 
יושיבוהו תחלה על רגליו 

   ואח''כ ישטח העור:
. כשמסדר חביות וכן חביתא

במרתף שורה על שורה 
כדין חביות של חרס הן כעין 

גדולים ומדקט לרב יהודה 
הכא גבי מתי' ש''מ טעמא 
דמתי' משום בין ולא משום 

   חופר:
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ן ֲח ָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנא לְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַנְנָיאַרּבִ

  ִחְדָקָאה! 
כוּ  ְכִתיב ּבְ ֵחֶדק" :ּדִ   . (מיכה ז, ד) 188"טֹוָבם כְּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְקָרא ִפיל ְלֵסיֵפיּה ּדִ ְטָיא, ׁשְ סּוָכה" :ׁשַ ר ִמּמְ   . "ָיׁשָ
א ַמאי ֵחֶדק" :ְוֶאלָּ    ?"טֹוָבם כְּ

ְך טֹוִבים יְרָצה, ּכָ ין ַעל ַהּפִ לּו ְמִגיּנִ ֲחָדִקים ַהלָּ ם ׁשֶ ׁשֵ ים ָעֵלינּו.  ּכְ נּו ְמִגיּנִ ּבָ   ׁשֶ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ֵחֶדק" ם,  - "טֹוָבם כְּ ִקין ֶאת אּוּמֹות ָהעֹוָלם ְלֵגיִהּנָ ַהּדְ ּמְ   ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ְרֶזל  :ׁשֶ ים ּבַ י ַקְרֵנְך ָאׂשִ י ַבת ִצּיֹון כִּ   "קּוִמי ָודֹוׁשִ

ים ים ַרּבִ ה ַוֲהִדּקֹות ַעּמִ ים ְנחּוׁשָ   . (מיכה ד, יג) 189"ּוַפְרסַֹתִיְך ָאׂשִ
  
  

                                                             
ה ִתהְ  188 ְתָך ָבָאה ַעתָּ ֻקּדָ יָך ּפְ סּוָכה יֹום ְמַצּפֶ ר ִמּמְ ֵחֶדק ָיׁשָ   ֶיה ְמבּוָכָתםטֹוָבם ּכְ
ים ְוַה  189 ים ַרּבִ ה ַוֲהִדּקֹות ַעּמִ ים ְנחּוׁשָ ְרֶזל ּוַפְרסַֹתִיְך ָאׂשִ ים ּבַ י ַקְרֵנְך ָאׂשִ י ַבת ִצּיֹון כִּ י לַ קּוִמי ָודֹוׁשִ ל ָהָאֶרץ ה'ֲחַרְמתִּ ְצָעם ְוֵחיָלם ַלֲאדֹון ּכָ  ּבִ

  רש"י
   . משול כקוץ:חידקאה

. טובים שבהם טובם כחדק
   כקוצים:

. השפל שפיל לסיפיה דקרא
עייך לשפלו של מקרא 

   לסופו תראה שלשבח הוא:
. הישרים שבו ישר ממסוכה

קין מגיים עליו כסוכה מהד
כמו ושחקת ממה הדק 

   (שמות ל):
. סיפיה דקרא קומי ודושי כו'

  והדיקות עמים:
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ָנה              ִמׁשְ

ים,    :לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ְרׁשּות ָהַרּבִ ח ּבִ ִחיד ְוִיְפתַּ ְרׁשּות ַהּיָ   ּבִ
ִחיד,  ְרׁשּות ַהּיָ ח ּבִ ים ְוִיְפתַּ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ

ָרה ְטָפִחים בֹוהַּ ֲעׂשָ ה ּגָ ה ְמִחיּצָ ן ָעׂשָ א ִאם ּכֵ    ,ֶאּלָ

י ֵמִאירִדְבֵרי     .ַרּבִ
ַלים,  ירּוׁשָ ָהָיה ּבִ ִמים ׁשֶ טָּ ל ּפַ ׁשּוק ׁשֶ ה ּבְ   ָאְמרּו לֹו: ַמֲעׂשֶ

ָהיּו נֹוֲעִלין ַתח.   ,ׁשֶ י ַהּפֶ ּבֵ ַחּלֹון ֶשַעל ּגַ ַח ּבְ ְפתֵּ יִחין ֶאת ַהּמַ   ּוַמּנִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִרים ֲהָוה ל ַצּמָ   .ׁשּוק ׁשֶ
  

ָמָרא              ּגְ

ַנן    ?ְוַרּבָ
י ֵמִאי ים" :רָאַמר ַרּבִ ְרְמִלית ,"ְרׁשּות ָהַרּבִ    ?ּוְמַהְדרּו ִאיְנהּו ּכַ

ר ָחָנהָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ְיָלה לַּ ְלתֹוֶתיָה ִנְנָעלֹות ּבַ ַלִים ִאְלָמֵלא ּדַ ים!  - ְירּוׁשָ ּום ְרׁשּות ָהַרּבִ יִבין ָעֶליָה ִמׁשּ   ַחּיָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
אן  ָרצֹות, ק -ּכָ ּה ּפְ ְפְרצּו ּבָ ּנִ   ֹוֶדם ׁשֶ
אן  ָרצֹות.  -ּכָ ּה ּפְ ְפְרצּו ּבָ ּנִ   ְלַאַחר ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ה, לְ ֵסיָפא ֲאָתאן  ֲעֵרי ִגיּנָ   ׁשַ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר

ַכְרְמִלית,    :ְוֵכן לֹא ַיֲעמֹוד ח ּבְ ִחיד ְוִיְפּתַ ְרׁשּות ַהּיָ   ּבִ
ְרׁש  ח ּבִ ְרְמִלית ְוִיְפּתַ ּכַ ִחיד, ּבְ  ּות ַהּיָ

ָרה ְטָפִחים,    קא,ב בֹוָהה ֲעׂשָ ה ּגְ ה ְמִחיּצָ ן ָעׂשָ א ִאם ּכֵ   ֶאלָּ
י ֵמִאיר.    ִדְבֵרי ַרּבִ

ַלִים,  ירּוׁשָ ָהָיה ּבִ ִמים ׁשֶ ּטָ ל ּפַ ׁשּוק ׁשֶ ה ּבְ   ָאְמרּו לֹו: ַמֲעׂשֶ
י ּבֵ ַעל ּגַ ַחלֹון ׁשֶ ַח ּבְ ְפּתֵ יִחין ֶאת ַהּמַ ָהיּו נֹוֲעִלין ּוַמּנִ ַתח ׁשֶ   .ַהּפֶ

ִרים ָהָיה.  ל ַצּמָ י יֹוֵסי אֹוֵמר: ׁשּוק ׁשֶ   ַרּבִ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. ויטול לא יעמוד ברשות היחיד
מפתח המוח ברשות הרבים 
ויפתח בו פתח חות שברשות 
הרבים ואע''פ שאין ממקום 
מפתח לפתח ארבע אמות גזירה 
שמא יכיס המפתח אצלו וכן 

ת הרבים לא יעמוד אדם ברשו
ויושיט ידו למעלה גבוה מעשרה 
ורוחב ארבעה כגון מפתח חות 
המוח על גגו ויטול שם המפתח 
ויפתח בה החות והוא גבוה 
למעלה מעשרה גזירה שמא 

   יביאה אצלו לתוך עשרה:
. ויעמוד אא''כ עשו לה מחיצה

   בתוכה ואסיפא קאי:
   . קצבים:פטמין
. פתח חותן ועומדין ועלין

רבים והמעול למעלה ברשות ה
   מעשרה:

   . מוכרי צמר:צמרים
  

  גמ' 
. ומהדרו ליה איהו כרמלית

בתמיה דהא ירושלים כולה 
כרמלית היא שהיא כולה כחצר 
של רבים שלא עירבו דהואיל 
ודלתותיה עלות בלילה 

   מערבין את כולה:
. דעיר של רבים חייבין עליה

היא שאוכלוסין הרבה באין לה 
תותיה עלות אבל עכשיו דדל

לאו רשות הרבים שאיה כדגלי 
מדבר שהוא דרך פתוח כל שעה 
וכיון דכרמלית לית לן למיגזר 
שלא יעמוד בה ויפתח ברשות 
היחיד דילמא מייתי ליה דאי 
מי מייתי לגביה שבות בעלמא 
היא וגזירה לגזירה לא גזרין: 
מתיתין לאחר שפרצה בה 

   פרצות הוא:
לאיפלוגי . רבן אתו סיפא אתאן

אשערי גיה לשער גיה שהיא 
כרמלית וקאסר ר' מאיר לעמוד 
בה ולהושיט ידו על מקום גבוה 
עשרה ורוחב ארבעה שהוא 
רשות היחיד ויטול מפתח 

   המעול הגבוה מי':
. כגון בחצירו לא יעמוד ברה''י

ויושיט ידו לגות דרך חור או 
סדק ויטול בו מפתח ויפתח בה 

א ימשך מעול מתוך הגיה שמ
המפתח אליו ומחמיר רבי מאיר 
אפילו ברשויות דרבן וכן לא 
יעמוד בגיה ויושיט ידו למקום 
גבוה עשרה ורוחב ארבעה שהוא 
רשות היחיד ומפתח מוח בו 
ויפתח מעול למעלה מעשרה. 
גיה כרמלית היא דהויא יותר 
מבית סאתים שלא הוקף 

   לדירה:
. אסיפא אלא אם כן עשו וכו'

א כי קאי בגיה קאי קאי דהשת
  ברשות היחיד ועולה עד לרקיע:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ֲעֵרי ִגיּנָ ְתֵחי ׁשַ    :ּפִ

ַער  ית ׁשַ ׁש ָלֶהן ּבֵ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ְפִנים   ּבִ ְפִנים,  - ִמּבִ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ִמּבִ
חּוץ  חּוץ,  -ִמּבַ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ִמּבַ

אן ּוִמ  אן ִמּכָ אן ְוָכאן,  - ּכָ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּכָ
אן ְוָכאן -ֵאין ָלֶהן לֹא ְלָכאן ְולֹא ְלָכאן    .ֲאסּוִרין ּכָ

  

ים,  תּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ְוֵכן ֲחנּוּיֹות ַהּפְ

ָרה  ה ֵמֲעׂשָ ְנעּול ְלַמטָּ ַהּמַ ְזַמן ׁשֶ ִאיְס    -ּבִ יחֹו ּבָ ת ּוַמּנִ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ ה, ֵמִביא ַמְפתֵּ   קּוּפָ
הְלָמָחר ּפֹוֵתַח ְונוֹ                   .ֵעל ּוַמֲחִזירֹו ָלִאיְסקּוּפָ

ָרה  ְנעּול ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ַהּמַ ְנעּול,     - ּוִבְזַמן ׁשֶ ּמַ יחֹו ּבַ ת ּוַמּנִ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ   ֵמִביא ַמְפתֵּ
  ְלָמָחר ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּוַמֲחִזירֹו ִלְמקֹומֹו,                   

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ָרה ְטָפִחים  ְנעּול ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ַהּמַ ְזַמן ׁשֶ      - ַאף ּבִ

ה,  ִאיְסקּוּפָ יחֹו ּבְ ת, ּוַמּנִ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ   ֵמִביא ַמְפתֵּ
  ִלְמקֹומֹו,   ְלָמָחר ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּוַמֲחִזירֹו 

ּבֵ  ַעל ּגַ ַחּלֹון ׁשֶ ַתח. אֹו ּבְ   י ַהּפֶ
ָעה  ָעה ַעל ַאְרּבָ ַחּלֹון ַאְרּבָ    ,ָאסּור    –ִאם ֵיׁש ּבַ

מֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

ָקָאַמר    – "ְוֵכן ֲחנּוּיֹות" :ִמּדְ
ָלל,  ְרְמִלית ָעְסִקיַנןּדִ ִמּכְ ת ּכַ    .ְבִאיְסקּוּפַ

  
ֵמי - "ַמְנעּול"ַהאי     ?ֵהיִכי ּדָ

לֵ  ָעה ִאי ּדְ יּה ַאְרּבָ טּור הּוא -ית ּבֵ    !ְמקֹום ּפְ
ָעה  יּה ַאְרּבָ ַנן:  -ְוִאי ִאית ּבֵ ָהא ֵליָמא ַרּבָ   ּבְ

א,  ִאיְסקּוּפָ יחֹו ּבָ ת ּוַמּנִ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ ָרה ֵמִביא ַמְפתֵּ ְנעּול ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ַהּמַ ְזַמן ׁשֶ   ַאף ּבִ
ַתח? ְלָמָחר ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו ּוַמֲחִזירוֹ  י ַהּפֶ ּבֵ ַעל ּגַ ה אֹו ְלַחּלֹון ׁשֶ    !ְלִאיְסקּוּפָ

ִחיד! ָקא ְוָהא  ְרְמִלית ִלְרׁשּות ַהּיָ   ְמַטְלֵטל ִמּכַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָעה. ּדְ ְלעֹוָלם  ִלימֹו ְלַאְרּבָ ָעה, ְוֵיׁש ּבֹו ָלחֹוק ּוְלַהׁשְ   ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ

ִליֵגי י ֵמִאיר ָסַב ּדְ    :ּוְבָהא ּפְ ִלים. ַרּבִ   ר חֹוְקִקין ְלַהׁשְ
ַנן ָסְבֵרי ִלים :ְוַרּבָ    .ֵאין חֹוְקִקין ְלַהׁשְ

  
ֵיייִב ַרב ּבִ ָאַמר  ר ַאּבַ   : י ּבַ

ָלת:  ּה ֵמָהא ַמְתִניָתא ּתְ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִלים.  :ׁשְ   חֹוְקִקין ְלַהׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ י ֵמִאיר  :ּוׁשְ יּה ַרּבִ ֲעֵרי ִגינָּ ִמ ֲהַדר ּבֵ   .הׁשַ
ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ ַנן ִאיָתא  :ְוׁשָ ַרּבָ יִמיִלְד ִמּדְ   .ַרב ּדִ

   
ִכי ָאָתא  יִמי ּדְ י יֹוָחָנןָאַמר ַרב ּדִ   : ַרּבִ

ָעה  ָעה ַעל ַאְרּבָ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ ר  -ָמקֹום ׁשֶ ים  מּוּתָ    ,ִלְבֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ
ִחיד  ף ָעָליו  - ְוִלְבֵני ְרׁשּות ַהּיָ    ,ְלַכּתֵ

ּלֹּוִבְלַב     .א ַיֲחִליפוּ ד ׁשֶ
  
  

  רש"י
. סתם מעוליהן גבוהין עשרה שערי גיה

   ורחבין ארבעה ורשות היחיד הן:
. בית קטן ופתח הגיה פתוח בו בית שער

ובשערי הגיה הסמוכין לרשות הרבים 
עסקין מדקתי סיפא וכן חויות הפתוחות 

   לרשות הרבים:
. דבית שער רשות היחיד פותח וועל בפים

הוא וכן כשהוא מחוץ לא לכאן ולא לכאן 
אסורין מכאן ומכאן. דהמעול רשות היחיד 
הוא ואע''פ שהמפתח מוח עליו גזר ר' מאיר 
שלא יעמוד ברשות הרבים ולא בגיה ויטול 
מפתח של רשות היחיד שמא יביאו אצלו 

   לרשות הרבים או לכרמלית:
האי וכן דבאיסקופת . לקמן מפרש וכן חויות

כרמלית בגיה קאמר שערי חויות פעמים 
שמעוליהם גבוהין ופעמים שהן מוכין 
לפיכך תן בהן חילוק (למחר פותח ומיחו על 
האיסקופה. לקמיה מפרש דמהכא שמעין 
דהדר ביה ר' מאיר משערי גיה ולא גזר 
בעומד ברשות הרבים שלא יטלטל בכרמלית 

יא דרחבה ד' ואיה דהא איסוקפה כרמלית ה
גבוהה י' וכשוטל מפתח משם והוא עומד 
ברשות הרבים ומוליכו דרך אויר האיסקופה 
למעול שעל גביו למטה מעשרה קא מטלטל 
מכרמלית לכרמלית ולא גזר רבי מאיר שמא 

   יביאו אצלו חוץ לעובי האיסקופה):
. ועל האיסקופה הוא למחר פותח וועל כו'

יסקופה למעול על עומד ומטלטל מפתח מא
דרך אויר האיסקופה דאין טלטול אלא 

   בכרמלית:
   . לאיסוקפה:ומחזירו למקומו

. אבל לא באיסקופה דכי מיחו במעול
ממטי ליה מאיסקופה למעול הא מפיק 

   מכרמלית לרשות היחיד:
. למעול על גביו כגון מעולין הללו למקומו

של עץ שעושין עיים בפתחיהן וראשיהן 
{שירידור"א: ן ובלע''ז שרדור''א רחבי

   : מעול [מהסוג המתואר בדברי רש"י]}
. לקמן מפרש טעמא וחכמים אומרים וכו'

   דלא משוו ליה להאי מעול רשות היחיד:
. לאיסקופה או לחלון שאין בו למקומו

ארבעה דאף על גב דגבוה עשרה מקום פטור 
   בעלמא הוא:

. מאיסקופה שהוא שמוציא מרשות לרשות
כרמלית לחלון שהוא רשות היחיד ואף על גב 
דהיחו תחילה במעול שהוא מקום פטור 
לרבן ובטל אצל כל הרשויות כרב דימי 

   קיימא לן דאמר בפ''ק ובלבד שלא יחליפו:
. וכי הוי למעלה מעשרה מקום פטור הוא

היכי משוי ליה רבי מאיר רשות היחיד 
   ואסר:

מעול . בתוך הדלת אצל ראש הויש בו לחוק
בעוביו של דלת ולהשלים ראש המעול 

   לארבעה:
   . רואין אותו כאילו חקוק:חוקקין להשלים

   . הלכך מקום פטור בעלמא הוא:אין חוקקין
. מדקא שרי הדר ביה רבי מאיר משערי גיה

לעמוד (ברשות הרבים ליטול מפתח 
מאיסקופת כרמלית ולהוליכו דרך אוירא 

שמא יביאו למעול שלמטה מעשרה ולא גזר 
אצלו לרשות הרבים וש''מ סיפא מי מדקא 
שרי לעמוד) על האיסקופה כרמלית וליטול 
מפתח במעול למעלה מי' באיסקופת 
כרמלית ולהוליכו דרך אוירא למעול ולא 
גזר שמא יביאו אצלו לאיסוקפה שהיא 

   כרמלית:
. דאמרי אם יש ארבעה על וש''מ מדרבן

סקופה ארבעה אסור ליטול מפתח מאי
ולעול במעול שהוא מקום פטור וליטלו 
משם ולהיחו בחלון שהוא רשות היחיד 
משום דקא מחליף מאיסקופת כרמלית 
לחלון שהוא רשות היחיד על ידי החת מקום 

   פטור:
  . דאמר ובלבד שלא יחליפו:איתא לדרב דימי
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ָנה              ִמׁשְ

רֹ  ׁש ּבְ ּיֵ לּוְסְטָרא.  ֶנֶגר ׁשֶ   אׁשֹו ּגְ
י ֱאִליֶעֶזר    .אֹוֵסר ַרּבִ

י יֹוֵסיוְ  יר.  ַרּבִ   ַמתִּ
  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר    : ַרּבִ
ר,  ָהיּו נֹוֲהִגין ּבֹו ֶהיתֵּ ְטֶבְרָיא ׁשֶ ּבִ ְכֶנֶסת ׁשֶ ה ּבִ   ַמֲעׂשֶ

א ּבָ ְמִליֵאל ַעד ׁשֶ ן ּגַ ֵקִנים ְוָאְסרּו ָלֶהן.   ַרּבָ   ְוַהּזְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ִאיּסּור ָנֲהגּו ּבֹו, 

ְמִליֵאלּוָבא  ן ּגַ ירּו ָלֶהן ַרּבָ ֵקִנים ְוִהתִּ   . ְוַהּזְ
  

ָמָרא              ּגְ

ִאְגּדֹו  ִניָטל ּבְ ִליֵגי,  - ּבְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ   ּכּולֵּ
ִליֵגי   קב,א י ּפְ ִאְגּדוֹ ׁשֶ ּבְ ^ :ּכִ ל ּבְ    ,ֵאינֹו ִניּטָ

יָון  ָמר ָסַבר: ּכֵ לּוְסְטָראּדְ ּדְ רֹאׁשֹו ּגְ ִלי ָעָליו - ֵיׁש ּבְ    .ּתֹוַרת ּכְ
יָון  ִאיְגּדוֹ ּדְ ּוָמר ָסַבר: ּכֵ ל ּבְ    .לֹא – ֵאינֹו ִניּטָ

  
  

  רש"י
  מתי' 

{קיביל"א: . קבילי''א גר
יתד [לסגירת דלת: משיכת 

מפילה סליל, המושך  היתד
שתוחבין  בחוט את הבריח]}

אותו בחור שבאיסקופה 
   לעול הדלת:

. שיש בראשו גלוסטרא
שראשו עבה וראוי לבוכא 
לכתוש ולשחוק בו פלפלין 
ואפילו הכי דתורת כלי עליו 
ר''א אוסר אלא אם כן קשור 
ותלוי בדלת כדמפרש 

   בגמרא:
. דתורת כלי ור' יוסי מתיר

סטרא ולא עליו משום גלו
   מיחזי כבוה:

  
  גמ' 

. כשהוא קשור ביטל באגדו
ותלוי בחבל של קיימא וראוי 
לטלטלו על ידי אותו חבל 

   ואיו פסק בידיה:
. דשרי כולי עלמא לא פליגי

דכיון דקשור ותלוי יפה 
מוכחא מלתא דלעול קאי 

  ולא מיחזי כבוה:
. שהחבל כשאין יטל באיגדו

דק ואם היה רוצה ליטלו 
ם לטלטלו ע''י אותו חבל מש

מיד פסק ר''א סבר כיון 
דאיו יטל באיגדו דהוה כמי 
שאיו קשור ותן לקמן גר 
המוח שאיו קשור בדלת 
אין ועלין בו והאי מי מוח 
הוא משום גלוסטרא לא שרי 
ליה ורבי יוסי סבר גלוסטרא 
מהיא ליה דכיון דכלי הוא 

  לא הוי כבין:
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ָנה              ִמׁשְ

ְגָרר   :ֶנֶגר ְקָדׁש,     - ַהּנִ ּמִ   נֹוֲעִלין ּבֹו ּבַ
ִדיָנהֲאָבל לֹא ּבַ     .ּמְ

ח  אן ְוָכאן ָאסּור.   -ְוַהּמּוּנָ   ּכָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ח  ְקָדׁש,  -ַהּמּוּנָ ּמִ ר ּבַ   מּותָּ
ְגָרר  ִדיָנה -ְוַהּנִ ּמְ   . ּבַ

  

ָמָרא              ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁש " ְקּדָ ּמִ ּנֹוֲעִלין ּבַ ְגָרר ׁשֶ ִדיָנה ,ֵאיֶזהּו ֶנֶגר ַהּנִ ּמְ    ?ֲאָבל לֹא ּבַ

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

ר -  ֶזה ִדיָנה מּותָּ ּמְ   .ַאף ּבַ
א ְקָדׁש " ,ֶאּלָ ּמִ ּנֹוֲעִלין ּבַ ִדיָנה ,ֵאיֶזהּו ֶנֶגר ׁשֶ ּמְ    ?"ֲאָבל לֹא ּבַ

ֵאינֹו ָקׁשּור ל ׁשֶ    ,ּכָ
לּוי,    ְולֹא תָּ

יח ֶקֶרן ָזִויתְוׁשֹוְמטֹו ּוַמּנִ   . ֹו ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ְגָרר ּנִ י ְיהּוָדה ּבַ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֶלת.  ּדֶ ׁשּור ּבַ ּקָ   ְוהּוא ׁשֶ
  

  ִאיִני?! 
י ַטְבָלא :ְוָהא   ִאיְקַלע ִלְמחֹוָזא,  ַרּבִ

א ָ ַדׁשּ ִעיְבָרא ּדְ ִלי ּבְ ֲהָוה ּתְ י ַוֲחָזא ְלַההּוא ּדַ   !ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיּדִ
  

ִאיְגּדֹו ֲהָוה ל ּבְ    .ַההּוא ִניּטָ
  

ָעא,  ַרב ָאְוָיא   ִאיְקַלע ִלְנַהְרּדְ
ֶגִמי ֲהָוה ָקא ָקִטיר ּבְ ְבָרא ּדַ    ,ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ

ין לֹא ִנְטרֹוק    .ָאַמר: ּדֵ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

גר השקשור בדלת גרר .
אבל איו תלוי שהחבל ארוך 
ומתוך שגרר איו ראה 
כקשור וכשאין בראשו 

   גלוסטרא קאמר:
. דשבות ועלין בו במקדש

בעלמא הוא דאיו בוה ממש 
הואיל וקשור לכך אלא 
הואיל וגרר מיחזי כבוה 
ואין שבות דרבן במקדש 

   דלא גזרו שם:
. שאיו קשור כלל והמוח
ממש ור' יהודה סבר  הוי בין

לאו בין ממש הוא אלא 
דומה לבין ובמקדש לא גזרו 

   שבות:
  

  גמ' 
. זה אפי' במדיה מותר

הואיל וקשור אף על פי 
   שאיו תלוי:

. הלכה כר' יהודה בגרר
דמותר אפילו במדיה אבל 
לא במוח דשרי ליה רבי 
יהודה במקדש לית הלכתא 
כוותיה דכיון שאיו קשור 

מור הוא כשאר שם בין ג
גרים שועצים בכותלים 
והבוה כל שהוא חייב 
ומלאכה דאורייתא לא 
הותרה במקדש חוץ 
מהקרבת תמידין ומוספין 
וקרבות צבור שדוחין את 

   השבת מגזירת הכתוב:
. עצמה והוא שקשור בדלת

דמוכח שפיר ולא שקשור 
   במזוזה:

. כלומר קשור יטל באיגדו
   היה בחבל חזק:

. זה לא יעול וקדין לא טר
שאיו קשור דכמאן דליתיה 

  לגמי דמי:
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ֵעי  י ֵזיָראּבָ   : ַרּבִ

  ִנְקָמז, ַמהּו? 
  

  : ב יֹוֵסףַר ָאַמר 
ֵעי ֵליּה  יּבָ    ?ַמאי ּתִ

ַתְנָיא ִמיַע ֵליּה ָהא ּדְ    :לֹא ׁשְ
ָמט "   ָאסּור,  -ִנׁשְ

ר.  -ִנְקָמז    מּותָּ
י ְיהּוָדהוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ָמט  ֵאינֹו ִנׁשְ י ׁשֶ   . "ָאסּור –ִנְקָמז, ַאף ַעל ּפִ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ

י ְיהּוָד  ַרּבִ ִנְקָמז. ֲהָלָכה ּכְ   ה ּבְ
   ?ְוַטְעָמא ַמאי

ֵייָאַמר  בֹוֶנה. ַאּבַ ֶמיֱחֵזי ּכְ ּום ּדְ   : ִמׁשּ
  
  

  רש"י
. שכס הגר בחור קמז מהו

האסקופה ופחת אותו החור 
ויוצא הגר לצד הקרקע 
וועץ בקרקע ועד השתא 
איירי כשהאסקופה גבוהה 

   ואין החור יקב עד לארץ:
. שפסק החבל שהוא שמט

קשור בו והרי הוא מוח 
  אותו:בקרן זוית כשפותח 
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ָעא ִמיֵניּה  ר ְזַכְרָיהּבְ ֵייֵמ  ַרב ְנחּוֵמי ּבַ   : ַאּבַ

ית ָיד ה לֹו ּבֵ   ַמהּו?  - ָעׂשָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
   .ּבּוְכָנא ָקָאְמַרּתְ 

  
   :ִאיְתַמר

ר ַא ָאַמר  אַרב ְנחּוֵמי ּבַ   : ּדָ
ית ָיד  ה לֹו ּבֵ ר.  -ָעׂשָ   מּוּתָ

  
י  ָהָוה ּבֵ ִריָתא ּדָ ָדתַההּוא ׁשָ י ּפְ ָרהַרּבִ י ֲעׂשָ ֲהָוה ִמְדלּו ֵליּה ּבֵ א,  ,, ּדַ ָ ׁשּ דּו ָלּה ַאּדַ   ְוׁשָ
י    ,ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיּדִ

ִלי ָעֶליָה    .ָאַמר: ּתֹוַרת ּכְ
  

י  מוּ ַהִהיא ָאִסיָתא ַדֲהַות ּבֵ   , ֵאלַמר ׁשְ
ֲהָוה ֵמֶחְזַקת ַאְדִריָבא  ָרא  -ּדַ מּוֵאלׁשָ א ָמר ׁשְ ָ ׁשּ יּה ַאּדַ ַדּיָ    ,ְלִמיׁשְ

ִלי ָעֶליָה    .ָאַמר: ּתֹוַרת ּכְ
  
  
  

  רש"י
. לגר שאיו עשה לו בית יד

קשור כלל ותחב בית יד 
באמצעיתו ודומה למקבת 
דהשתא ודאי מוכח מילתא 
   הוא דכלי הוא מהו לעול בו:

. הא ודאי שרי בוכא קאמרת
בוכא מקבת וכותשין בו 

   חטין ותבלין:
. קורה כמו בצל שריתא

קורתי (בראשית יט) בטלל 
   שרותי:

משאוי  . כלומרבי עשרה
עשרה בי אדם היה בה 

   ואפילו הכי לא אסר עלייהו:
. לסומכה ושדו ליה אדשא

   בלילה:
. שראויה לישב תורת כלי

   עליה:
   :{מדוכה} מורטיי''ר .אסיתא
. לתך חטין ט''ו אדריבא

סאין חצי כור כיפי דארבא 
אולמות שעושין בספיה 
שועצין כעין מעגלין שקורין 

{צירקלי"ש: צרק''ל 
 ים, גלגלים, קשתות}מעגל

ראשו אחד בדופן זה של 
ספיה וראשו שי בדופן זה 
והוא כפוף כמו אולם ועומד 
כמו כיפה ומרחיק כחצי 
אמה וועץ אחר וכן על פי 
כולה ופורסין בגדים 
ומחצלות של גמי להגין מפי 

    הצה והגשמים:
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ַלח ֵליּה  ר ְיֶחְזֵקאלׁשָ   : ַרב ַעְמָרםלְ  ָרִמי ּבַ

ֵמי ְ ָאְמַרּתְ ָלן ִמׁשּ י ַמַעְלָייָתא ּדְ אּבְ  יַרב ַאִס ּדְ ּה ֵניָמא ָלן ָמר ֵמֲהֵלין ִמילֵּ ַאְרּבָ    .ֵכיֵפי ּדְ
  

ַלח ֵליּה, ָהִכי ָאַמר    : ַרב ַאִסיׁשָ
ֶהן ֶטַפח,  ׁש ּבָ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ַאְרּבָ יֵפי ּדְ   ָהֵני ּכֵ

ֶהן ֶטַפח ,ִאי ַנִמי ה ,ֵאין ּבָ לׁשָ ין ֶזה ָלֶזה ׁשְ   ְלָמָחר, ֵמִביא ַמְחֶצֶלת ּופֹוֵרס ֲעֵליֶהן.  ,ְוֵאין ּבֵ
   ?ָמאַמאי ַטְע 

ֵמי יר ּדָ ּפִ    .מֹוִסיף ַעל אֶֹהל ֲעַראי הּוא, ְוׁשַ
  

ָהוּו ֵליּה לְ  ְכֵרי ּדְ   , ַרב הּוָנאָהְנהּו ּדִ
ִביָמָמא  עּו טּוָלא -ּדְ    ,ּבְ
עּו ֲאִויָרא -ּוְבֵליְלָיא     .ּבְ

יּה    , ַרבּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
רֹוְך ּבּוְדָייא ּה ֶטַפח,וְ  ,ָאַמר ֵליּה: ִזיל ּכְ יר ּבָ ּיֵ    ׁשַ

ּה  ּטָ ׁשַ ֵמי. וּ ְלָמָחר ּפְ יר ּדָ ּפִ   מֹוִסיף ַעל ֹאֶהל ֲעַראי הּוא, ְוׁשַ
  
  

ּום  ַרבָאַמר  יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ר ִלְנטֹותוֹ    - ִוילֹון     ,מּוּתָ

ר ְלפֹוְרקוֹ      .ּומּוּתָ
ת ֲחָתִנים  ילַּ ר ְלפֹוְרָקּה   - ּכִ    ,מּוּתָ

ת.  ּבָ ַ ׁשּ   ְוִלְנטֹוָתּה ּבְ
  

ׁשֶ ָאַמר  ֵריּה ַרב ׁשֵ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ת ּבְ
א  ה ֶטַפח, ׁשֶ לֹא ָאַמַרן ֶאלָּ ַגּגָ   ֵאין ּבְ

ה ֶטַפח  ַגּגָ   ָאסּור.  -ֲאָבל ֵיׁש ּבְ
  

ה ֶטַפח ַגּגָ    ,ְוִכי ֵאין ּבְ
א ג ֶטַפח,  :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ֵאין ּבְ   ׁשֶ

ה ָסמּוְך לַ  לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ ג ֶטַפח ֲאָבל ֵיׁש ּבְ   ָאסּור.  - ּגַ
  

ג ֶטַפח ה ָסמּוְך ַלּגַ לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ    ,ֵאין ּבְ
ֵאין    קב,ב א ׁשֶ יּפּוָעּה ֶטַפח, ^ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ׁשִ   ּבְ

יּפּוָעּה ֶטַפח ׁשִ מּו.  ,ֲאָבל ֵיׁש ּבְ אָֹהִלים ּדָ יּפּוֵעי אָֹהִלים ּכְ   ׁשִ
  
  

ֵריּה ְוָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : יַרב ִאיִד ּדְ  ַרב ׁשֵ
ֵרי.  –ַסְייָנא    ׁשָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

  ! "ָאסּור"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יּה ֶטַפח,  -ָהא  ִאית ּבֵ   ּדְ
יּה ֶטַפח.  -ָהא  ֵלית ּבֵ   ּדְ

  
ְגִליֵמיּה ֶטַפח, ָהִכי ַנִמי  יב ּבִ ְרּבֵ ה ׁשַ א ֵמַעּתָ   ָאסּור? ּדְ ֶאלָּ

  
א ָיא ,ֶאלָּ    :לֹא ַקׁשְ
ִמיֲהַדק,  -ָהא    ּדְ
   .יֲהַדקלֹא ִמ ּדְ  -ָהא 

  רש"י
. שרוחב של מעגל טפח שיש בהם טפח

אבל דבציר מטפח לא הוי אהל 
כשרוחב טפח מקרי אהל מצא שם 
אהל עליו מבעוד יום וכשהוא פורס 

   עליו הבגד למחר איו אלא מוסיף:
אי מי אין ברחבו טפח ואין בין זה 

   . דאיכא למימר לבוד:לזה שלשה
   . אילים:דכרי

   . מפי השרב:דביממא בעו טולא
. האת הקור מפי ובליליא בעו אוירא

יו פורסין הבל הקיץ ובימות החול ה
   עליהן מחצלות ביום ווטלין בלילה:

. מה עביד להו אתא לקמיה דרב
   בשבתא:

. כשתסתלק המחצלת כרוך בודיא
מעליהן לפות ערב שבת אל תסלקה 
כולה משם אלא הוי גולל אותה וכורך 
מעל הגג ושייר בה טפח פרוסה דלהוי 

   עליה שם אהל:
   . דהוי תוספת ושרי:ולמחר פשטיה

   כגד הפתח לציעות:. וילון
. דלאו אהל הוא דלא מותר לטותו

קביעא התם אלא כן דרכו ליתן 
   ולהסתלק כדלת בעלמא:

. לאו אהל הוא מפי שאין כילת חתים
לה גג למעלה רוחב טפח מפי שהיא 
תוה בשיפוע והיא יריעה שפורסין 

   סביב למטה לישן:
. שאין בפחות משלשה סמוך לגג טפח

ון קצר שכשאתה מודד שתוה באלכס
רחבה למטה משלשה לגגה אין בו 
רוחב טפח דהוי כוליה דופן ואין כאן 
אהל כלל אבל הרחיבה עד טפח בתוך 
שלשה לגגה כאילו גגה טפח דמי 

   ואסור לטותה:
. מכגד אמצעית גגה עד בשיפועה

מקום ששפת יריעה כלה שם לא 
הרחיב טפח דהוי כולה כדופן ואין כאן 

הרחיבה כל דופן ודופן  אהל כלל אבל
באלכסוה טפח הוי ההוא אלכסון 
אע''פ שהוא משופע קרוי אהל כרבן 
דפליגי אדרבי אליעזר במסכת סוכה 
(דף יט:) כך שמעתי וקשיא לי איזו 
מטה שאין ברחבה שי טפחים או ג' 
חסר משהו שיהיה בגגה פחות מטפח 
ושי שיפועיה כל אחד פחות מטפח 

שפטה וי''ל שהמטה רחבה כמ
וקליטין הרבה יוצאין הימה לשי 
ראשיה ועולין למעלה סדורין אחד 
מוך ואחד גבוה וקים תוים עליהם 
מקליטין שבראשה לקליטין 
שברגליה ופורס על המטה שתים ושלש 
כילות קטות בגגה ויריעה גדולה 

   פרוסה סביב המטה לדפות:
. כובע של לבד שקורין סייא שרי

 "ן: כובע של ֶלֶבד}{פילטריפלטרי 
   מותר לצאת בו בשבת:

. שיוצא טפח רוחב הא דאית ביה טפח
   שפתו להלן מראשו אסיר דהוי אהל:

. האריך בטליתו להלן שרביב בגלימיה
מראשו והוציאה טפח הכי מי 

   דאסור:
. אלא הא דמיהדק הא דלא מיהדק

וטעמא לא משום אהל הוא אלא 
דילמא פיל מרישיה ואתי לאתויי 

כך כי מיהדק וקשור ברצועה תחת הל
  צוארו שרי ואי לא אסור:
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        קב, בקב, בקב, בקב, ב .38
ָנה              ִמׁשְ

ְחּתֹון   ַמֲחִזיִרין ִציר ׁש,    - ַהתַּ ְקּדָ ּמִ   ּבַ
ִדיָנה -ֲאָבל לֹא  ּמְ    .ּבַ

אן ְוָכאן ָאסּור -ָהֶעְליֹון    .ּכָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ׁש,  -ָהֶעְליֹון  ְקּדָ ּמִ   ּבַ
ְחּתֹון ִדיָנה - ְוַהתַּ ּמְ   . ּבַ

  

ָמָרא              ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶלת    :ִציר"    ,ּדֶ

ה יּדָ    ,ׁשִ
יָבה    ,תֵּ

ל    :ּוִמְגּדָ
ׁש  ְקּדָ ּמִ   ַמֲחִזיִרין,  -ּבַ

ִדיָנה  ּמְ    .ּדֹוֲחִקין –ּבַ
אן ְוָכאן   :ָהֶעְליֹון   לֹא ַיֲחִזיר,  -ּכָ

א ִיְתַקע ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ
ַקע  את -ְוִאם תָּ יב ַחטָּ    .ַחּיָ

  

ל ּבֹור    ,ׁשֶ
ל ּדּות    ,ְוׁשֶ

ל ָיִציַע    לֹא ַיֲחִזיר,  - ְוׁשֶ
את -ְוִאם ֶהֱחִזיר  יב ַחטָּ   ."ַחּיָ

  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. של מחזירין ציר התחתון
דלת חלון שידה תיבה ומגדל 
שפתחיהם מצדיהן דציר 
התחתון כל זמן שלא יצא 
העליון וח להחזירו ואין כאן 

   בין:
. גזירה שמא אבל לא במדיה

יתקע בגרזן או במקבות 
   דהויא מלאכה:

. ון כאן וכאן אסורוהעלי
דכיון שיצא העליון כולו ופל 
והוי כבוה וקא סבר יש בין 
בכלי ומלאכה לא הותרה 

   אפילו במקדש:
  

  גמ' 
. כגון במקדש מחזירין

שצריכין לו לדבר קרבן כגון 
שהיה שם מלח או לבוה או 

   קטורת ואין שבות במקדש:
. אם לא יצא ובמדיה דוחקין

כולו מחור האסקופה אלא 
התחיל לשמט דוחקין לחור 

   : {לעוץ} בלע''ז אפיידר''א
והעליון כאן וכאן אסור 

   . דהוי כבוה ממש:להחזיר
. שמא יחזיקו שמא יתקע

במקבות ובגרזן והויא 
מלאכה ואתחתוה במדיה 
קאי דאי אעליון קאי 
ובמקדש הוה ליה שבות דהך 
חזרה גזירה משום שמא 
יתקע ואמאי מיתסר במקדש 

העליון כאן וכאן דאמר ו
אסור והא שבות במקדש לא 

   גזרו:
. דהוי בין של בור ושל דות

המחובר לקרקע חשיב בין 
   בכל דהו:

. בחפירה דות בבין בתוך בור
הקרקע אישקדיי''א 

  : {אישקריי"א: מרתף}
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        קב, בקב, בקב, בקב, ב .39
ָנה              ִמׁשְ

ה ׁש,  -  ַמֲחִזיִרין ְרִטּיָ ְקּדָ ּמִ   ּבַ
ִדיָנה.  ּמְ   ֲאָבל לֹא ּבַ

ה  ִחיּלָ תְּ אן ְוָכאן ָאסּור - ִאם ּבַ   . ּכָ
  

ָמָרא              ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה " י ַמּכָ ּבֵ ה ֵמַעל ּגַ ְרׁשָ ּפָ ה ׁשֶ ת.  ַמ  -ְרִטּיָ ּבָ ַ ׁשּ   ֲחִזיִרין ּבְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה    ּדֹוֲחָקּה ְלַמְעָלה,  - הּוְחְלָקה ְלַמטָּ
ה,  -ְלַמְעָלה    ּדֹוֲחָקּה ְלַמטָּ

ה  ה ִמְקָצת ָהְרִטּיָ ה,  -ְמַגּלֶ ּכָ י ַהּמַ ַח ּפִ   ּוְמַקּנֵ
ה  ה ִמְקָצת ְרִטּיָ ה -ְוחֹוֵזר ּוְמַגּלֶ ּכָ י ַהּמַ ַח ּפִ    .ּוְמַקּנֵ

ה ַעְצָמּה  ח,   -ְרִטּיָ   לֹא ְיַקּנֵ

הּוא ְמָמֵרַח.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
את -ְוִאם ֵמיַרח  יב ַחטָּ   . "ַחּיָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

  : ַרב ִחְסָדאָאַמר 
ִלי,  י ּכְ ּבֵ ה ַעל ּגַ יְרׁשָ ּפֵ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ה  יְרׁשָ י ַקְרַקע ֲאָבל ּפֵ ּבֵ ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור -ַעל ּגַ   .ּדִ
  

יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ
א,  יּה ַאּבָ   ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ

י ָסִדָיא, ְוָקא ַמֲהַדר ֵליּה     .ָנְפָלה ֵליּה ַאּבֵ
  

   :ָאִמיָנא ֵליּה 
אָאַמר ּדְ לֹא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא    : ַרב ִחְסּדָ

ה ַע  :ַמֲחלֹוֶקת יְרׁשָ ּפֵ ִלי, ׁשֶ י ּכְ ּבֵ   ל ּגַ
י ַקְרַקע  ּבֵ ה ַעל ּגַ יְרׁשָ    ?ָאסּור –ֲאָבל ּפֵ

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
י ְיהּוָדה ַרּבִ    !ֲהָלָכה ּכְ

  
  ָאַמר ִלי: 

ִמיַע ִלי    ,לֹא ׁשְ
לֹוַמר    .לֹא ְסִביָרא ִלי :ּכְ

  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. כהן שלקה מחזירין רטיה
בידו ותן עליה רטיה מבעוד 
יום והוצרך לעבוד עבודה 
בשבת או ביו''ט וטל רטיה 
מעל ידו שלא תהא חוצצת 
ביו ובין ידו לעבודה 
דחציצה פוסלת בה דבעין 
ולקח הכהן וכיון דחייץ לא 
הוי לקיחה בכהן מחזירה 
במקדש דאי לא שרית ליה 
להחזירה לא שקיל ליה 
מידיה וממע ולא עביד 
עבודה וזה אחד משלשה 
דברים האמורים במסכת 

ן משום ביצה שהותרו סופ
   תחילתן:

. גזירה שמא אבל לא במדיה
ימרח הרטיה ומירוח הייו 
מוחק האמור באבות 

   מלאכות של שבת:
. שלא היתה אם בתחלה

קשורה מבעוד יום וכהן זה 
   לא סלק' לצורך עבודה:

. והכא ליכא כאן וכאן אסור
למימר אין שבות במקדש 
דהא ודאי האי שבות לאו 
צורך גבוה הוא אלא לצורך 

   צמו:ע
  

  גמ' 
. שפלה רטיה שפרשה

ובמדיה קא מיירי ולהכי 
קט פרשה שהרי לא טלה 

   מדעת:
. דמילתא דלא מחזירין

שכיחא הוא ולא גזור בה 
   רבן:

. אם פלה רבי יהודה אומר
אין מחזירין אבל אם 
הוחלקה דוחקה [ומחליקה 

   למכה]:
. מחליק גומות שהוא ממרח

שברטיה מירוח חייב משום 
   ממחק:

. דתא קמא שרי לא שו
   להחזירה:

. על אלא שפרשה ע''ג כלי
   הכר או על הכסת:

   . כלכתחלה דמי:ע''ג קרקע
. פלה לו על הכר אבי סדיא

שבמראשותיו כמו שמתרגם 
   מראשותיו איסדוהי:

לא סבר לה מר להא דרב 
. דמוקי לפלוגתייהו חסדא

בשפלה על הכלי ואפילו הכי 
אסר רבי יהודה ואמר 

   ל הלכה כרבי יהודה:שמוא
. הא דרב חסדא לא שמיע לי

דאא סבירא לי דכי פליג ר' 
יהודה בפילה על גבי קרקע 
אבל בפילה על גבי כלי מודה 

  דהוה כהוחלקה בעלמא:
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        קג, אקג, אקג, אקג, א    ––––קב, ב קב, ב קב, ב קב, ב  .40
ָנה              ִמׁשְ

ִרין ִניָמא  ׁש,     - קֹוׁשְ ְקּדָ ּמִ   ּבַ
ִדיָנה. ֲאָבל לֹא  ּמְ   ּבַ

ה  ִחיּלָ תְּ אן ְוָכאן ָאסּור -ְוִאם ּבַ   . ּכָ
  

ָמָרא              ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְפְסָקה " ּנִ ּנֹור ׁשֶ א עֹוְנָבּה  - ִניַמת ּכִ ָרּה ֶאּלָ   ! "לֹא ָהָיה קֹוׁשְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ַנן –ָהא     ,ַרּבָ

י ֱאִליֶעֶזר.  - ְוָהא    ַרּבִ
  

י ֱאִליֶעֶזר  יֵרי ִמְצָוה "ַמְכ  :ָאַמרּדְ ְלַרּבִ ת" -ׁשִ ּבָ ָרּה.  - דֹוִחין ֶאת ַהׁשַ   קֹוׁשְ
ָאְמֵרי ַנן ּדְ   . "עֹוְנָבּה " –ֵאין ּדֹוִחין  :ְלַרּבָ

  
י ֱאִליֶעֶזר  ה ַנִמי -ִאי ַרּבִ ִחילָּ    !ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  
א ָיא ,ֶאלָּ    :לֹא ַקׁשְ
י ְיהּוָדה -ָהא     .ַרּבִ

ַנן –ְוָהא     .ַרּבָ
  

י ְיהּוָדה ַא  ַמאן? ְוַרּבִ א ּדְ   ִליּבָ
א    קג,א יּבָ י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ִאי ַאלִּ ה ַנִמי - ָאַמרָק ַרּבִ ִחילָּ   !ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  
א ָיא ,ֶאלָּ    :לֹא ַקׁשְ
ְמעֹון,  -ָהא  י ׁשִ   ַרּבִ

ַנן –ְוָהא     .ַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָרּה,  " ּנֹור קֹוׁשְ ּכִ ְפְסָקה לֹו ִניָמא ּבַ ּנִ ן ֵלִוי ׁשֶ   ּבֶ

י ׁשִ    אֹוֵמר:  ְמעֹוןַרּבִ
  עֹוְנָבּה. 

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַמַעת ֶאת ַהּקֹול,    ַאף ִהיא ֵאיָנּה ַמׁשְ
ה ְוכֹוֵרְך ִמְלַמְעָלה ַמטָּ ל ִמּלְ ְלׁשֵ א ְמׁשַ    ,ֶאּלָ

ה ַמטָּ ל ִמְלַמְעָלה ְוכֹוֵרְך ִמּלְ ְלׁשֵ   . "אֹו ְמׁשַ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
   ,ַנןָהא ְוָהא ַרּבָ 
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן  ֶאְמַצע,  -ּכָ   ּבָ
אן  ד -ּכָ    .ִמן ַהּצַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֶאְמַצע,    ָהא ְוָהא ּבָ
ְזִריַנן,    ָמר ָסַבר: ּגָ

ְזִריַנן    .ּוָמר ָסַבר: לֹא ּגָ

  רש"י
  מתי' 

. ימת כור של שיר הלוים לקרבן קושרין ימא
אם פסקה בשבת ובגמרא מפרש טעמא 

כול לעשותן דקסבר מכשירי מצוה שלא היה י
מאתמול דהא היום פסקה דוחה את השבת 
ואף על גב דקשר אב מלאכה הוא במסכת שבת 

   (דף עג.):
. שלא היתה שם מעולם דיכול ואם בתחילה

   לעשות מאתמול אסור:
  

  גמ' 
פלוגתא דר''א ורבן גבי מילה (שבת דף קל.) 
שר''א מתיר לחטוב עצים ולעשות פחמין 

ו: קרבן צבור הוה בשבת לעשות איזמל למול ב
מצוה הדוחה את השבת ושיר הוי מכשירין 

. דאפי' לעשות פחמין דידה: אפי' לכתחלה מי
   שהוא מכשיר שרי:

. דאמר עיבה אב מלאכה במסכת לר' יהודה
שבת (דף קיג.) אין חילוק בין עיבה לקשירה 
וקושר דקסבר מכשירי מצוה דוחין והא דתיא 

היא וכיון עובה רבן דאמרי לאו מלאכה 
   דאפשר בעיבה לא מחללין שבת:

. דמוקמין מתי' אליביה וקושר ורבי יהודה
   אב מלאכה היא אליבא דמאן:

. כלומר כמאן ס''ל אי אליבא דר''א קאמר
במכשירין על כרחך כר''א ס''ל וכיון דכר''א 

   ס''ל אמאי הוי לכתחילה אסור:
. מתי' רבן אלא הא ר' שמעון והא רבן

עליה דר''ש ואמרי קושרה. דסבירא  דפליגי
להו כר''א בחדא דמכשירי מצוה דוחין וכו' 
וכגון בשאי אפשר לעשות מאתמול כדקתי 
שפסקה לו ימא בכורו ופליגי עליה בשאפשר 
לעשות מבעוד יום הלכך בתחילה אסור 
ומעיקרא כי הוה מוקמין לה כר' יהודה מ''ט 

דאית  לא שין הכי משום דלא שמעין בהדיא
ליה האי סברא למפלג בין אפשר לאי אפשר 
וכל כמה דלא אשכח תא דאמר הכי בהדיא 

   מיבעיא לן סתמא דמתיתין מי:
. אם היה עובה או קושרה איה אף היא

משמעת את הקול והואיל וקשירה מי אב 
מלאכה היא הא עדיפא שתשמיע את הקול 
וטוב לו לחלל את השבת בשלשולו לקיים 

ול שיר של לוים מלחלל שבת השמעת ק
בקשירה שהיא אב מלאכה ולא קיים בה שום 

   מצוה דלא מצי השמע קול:
. שהרי יש משלשל מלמטה וכורך מלמעלה

יתדות מלמעלה ולמטה שראשי הימין כרוכין 
בהן וכשהוא רוצה מגלגל היתד והימא ארכת 

{הרפ"א: כעין שעושין למיי כלי זמר ארפ''א 
ד שיגיע ליתד שלמעלה וכורכה דמאריך ע ֶֶבל}

בו והרי היא כבתחלה ומגלגלין היתד עד 
שמתפשטת כהלכתה ומשמעת קולה ולרבן 
עדיפא למשרי קשירה דהא משלשל מי אב 
מלאכה הוא דמתקן כלי כהלכתו וכיון (דדמי) 
[דשרי] לכתחלה מחליף ואתי מי להתיר ימין 

   בכור חדש לכתחלה הלכך קשירה עדיפא:
. דמכשירין שא''א מבעוד יום רבןהא והא 

דוחין והא דקתי מתיתין קושרה כשפסקה 
באמצעית שאילמלי עובה לא תשמע קולה 
והא דקתי עובה כשפסקה בראשיה שאין 

   צריכה שם חיזוק כל כך וסגי ליה בעיבה:
. הא ר''ש והא ואי בעית אימא הא והא באמצע

רבן וברייתא דקתי לא היה קושרה 
ייתא שרי דס''ל לר''ש מכשירין דמצוה מדאור

דוחין היכא דלא אפשר להו מאתמול ומשום 
גזירה הוא דגזר אמצע אטו מן הצד אבל 

  בעלמא דליכא למיגזר מידי דחי:
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        בבבב- - - - קג, אקג, אקג, אקג, א .41
ָנה              ִמׁשְ

ֶלת  ׁש,   - חֹוְתִכין ַיּבֶ ְקּדָ ּמִ   ּבַ
ִדיָנה.  ּמְ   ֲאָבל לֹא ּבַ

ִלי ְוִא  ּכְ אן ְוָכאן ָאסּור -ם ּבַ   . ּכָ
  

ָמָרא              ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְלּתֹו " חּום ַוֲחִתיַכת ַיּבַ יבֹו ַוֲהָבָאתֹו ִמחּוץ ַלתְּ   ּדֹוִחין,  -ֶהְרּכֵ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ! (פסחים סה:) "דֹוִחין
  

י ֶאְלָעָזר י יֹוֵסי וְ  ַרּבִ י ֲחִניָנאּבְ ַרּבִ   :ַרּבִ
  ָהא ְוָהא ַלָחה, ַחד ָאַמר: 

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
אן  ד,  -ּכָ ּיָ   ּבְ
אן  ְכִלי.  -ּכָ   ּבִ

ד ּיָ    ,ְוַחד ָאַמר: ָהא ְוָהא ּבְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

  ַלָחה, ּבְ  -ָהא 
ה –ָהא  יֵביׁשָ    .ּבִ

  
ָאַמר ְכִלי" :ּוְלַמאן ּדַ ד ָהא ּבִ ּיָ    ,"ָהא ּבְ

יֵב  "ָהא :ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ַלָחה ָהא ּבִ ה"? ּבְ   יׁשָ
  

  ָאַמר ָלְך: 
ֵרי ִלי ַנִמי ׁשָ ּכְ ה ֲאִפיּלּו ּבִ    .ְיֵביׁשָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
   .ִאיְפרּוֵכי ִאיְפְרָכא

  
ָאַמר ַלָחה – "ָהא :ּוְלַמאן ּדַ ה",  -ְוָהא  ,ּבְ יֵביׁשָ   ּבִ

ד –"ָהא  :ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּיָ ִלי"?  -ָהא  ,ּבְ ּכְ   ּבַ
  

   :ָאַמר ָלְך 
ִלי  ּכְ ַנןָה  -ּבִ ִלי " :א ּתְ ּכְ אן ְוָכאן ָאסּור -ִאם ּבִ    . "ּכָ

  
   ?ְוִאיָדְך 

  
ָקָתֵני ָהָתם ַנן.  :ָהא ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ ֵעי ִאיְפלּוֵגי ַרּבִ ָקא ּבָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
   ?ְוִאיָדְך 

  
חּום"ּדְ ּדּוְמָיא  יבֹו ַוֲהָבָאתֹו ִמחּוץ ַלתְּ ַנן.  ,ָקָתֵני "ֶהְרּכֵ ַרּבָ   ּדְ

  
   ?ְוִאיָדְך 

  
יבוֹ " לֹא  -  "ֶהְרּכֵ י ָנָתן, כְּ ּדְ   ַרּבִ
א ֶאת ַעְצמֹו. ּדְ    ָאַמר: ַהַחי נֹוׂשֵ
חּום" י ֲעִקיָבא, כְּ  "ֲהָבָאתֹו ִמחּוץ ַלתְּ   ַרּבִ

  רש"י
  מתי' 

{וירוא"ה: . ורוא''ה יבלת
והוא מום לתמיד שדוחה  יבלת}

את השבת כדכתיב (ויקרא כב) 
או חרוץ או יבלת יבלת דקרא 

ן יבלת שאין שם דבר אלא קרי
כמו חיגרת דומיא דשבור ולא 
כתיב שבר ועורת מי לא כתיב 
עיורון אבל יבלת דמתי' הוא 

   שם דבר של המום:
   . ביד קאמר:חותכין יבלת

. ואע''ג אם בכלי כאן וכאן אסור
דכי עביד מי ביד מתקן הוא 
והוה ליה חותך מבעלי חיים. 
והוי תולדה דגוזז את הצמר 

כיון דכלאחר יד קא עביד  אפ''ה
שאין כן דרך לחותכה אלא 

   בסכין אין כאן אלא שבות:
. דאב ואם בכלי כאן וכאן אסור

מלאכה הוי הואיל ואיו משה 
   מכמות שעושין בחול:

  
  גמ' 

. בפסח הבא בשבת הרכיבו
קאמר הרכיבו על כתיפו ברה''ר 

   או להביאו מחוץ לתחום:
. קשיא וחתיכת יבלתו אין דוחין

   תמא אסתמא:ס
. דפסחים בכלי וה'' קאמר הא

תא דמתיתין ור''א אפילו 
בכלי שרי דס''ל מכשירי מצוה 
דוחין שבת כגון מלאכה שאפשר 
לעשותה מבעוד יום כגון בקור 
המום מכשירי קרבן הוא 
והקרבן דוחה השבת ובמכשירין 

   פליגי:
. ואפ''ה בכלי מתי' ביבישה

אסור משום דמתקן לה ועין 
ה קא עביד ודפסחים מלאכ

   בלחה ותרוייהו ביד:
. למה לי אמר לך בכלי

לאשמועין בפסחים דאסור הא 
כבר שמעין לה הכא ולמה ליה 

   לתא לסתמיה בתרי דוכתי:
. להכי הדר תיא התם ואידך

משום פלוגתא דרבי אליעזר 
   דאשמועין דאפילו בכלי שרי:

. להכי לא מוקמין ואידך
כלי לההיא דפסחים בלחה וב

דאם כן הוה ליה אב מלאכה 
   והתם הא דשבות הוא דאיירי:

. דלא מיתסר דומיא דהרכיבו
אלא מדרבן דחי ושא עצמו 
ותחומין מי דרבן ואפ''ה 
   הואיל ואפשר מאתמול לא דחי:

. הרכיבו והבאתו גופה ואידך
מלאכה גמורה היא דלא ס''ל 
להאי תא בפסחים כר' תן 

ע דאמר במס' שבת בפ' המצי
(דף צד.) חי ושא את עצמו 
ובתחומין סבר לה כרבי עקיבא 
דאמר במס' סוטה בפרק כשם 
שהמים בודקין (דף כז:) תחומין 

  דאורייתא:
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אֹוַרְייָתא. ּדְ  חּוִמין ּדְ   ָאַמר: ּתְ
  

  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב 
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר "   : ַרּבִ

  ַקל ָוחֹוֶמר, 
ִה  ִחיָטה ׁשֶ ת, ּוַמה ׁשְ ּבָ ַ ּום ְמָלאָכה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ   יא ִמׁשּ

בּות  ּום ׁשְ ת - ֵאּלּו ִמׁשּ ּבָ ַ ְדחּו ֶאת ַהׁשּ ּיִ ין ׁשֶ    !(פסחים סה:) "ֵאינֹו ּדִ
  

א    : ַרב יֹוֵסףָאַמר ֶאלָּ
ד,  ּיָ   ָהא ְוָהא ּבְ

ׁש וּ  בּות ִמְקּדָ ירּו, ּבַ  -ׁשְ ׁש ִהּתִ   ִמְקּדָ
ִדיָנה  ּמְ ׁש ּבַ ִמְקּדָ בּות ּדְ ירוּ  -ׁשְ    .לֹא ִהּתִ

  
ֵייָיֵתיב  ַמֲעָתא ַאּבַ    .ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ

ֵיילְ  ַרב ַסְפָראֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ
דֹו " ֶפר ִמּיָ ל ַהסֵּ ְלּגֵ ה ְוִנְתּגַ ֶפר ַעל ָהִאיְסקּוּפָ סֵּ   . (צז:) "ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ  -ָהָיה קֹוֵרא ּבְ

ִדיָנהּדִ  :ְוָהא ָהָכא ּמְ ׁש ּבַ ִמְקּדָ בּות ּדְ יְלָמא ָנֵפיל ְוָאֵתי ְלִאיּתּוֵיי! ְו  - הּוא  ׁשְ ְזִריַנן ּדִ   לֹא ּגָ
  

ְרְמִלית ה ּכַ ִאְסקּוּפָ    ,ְולֹא אֹוִקיְמָנא ּבְ
ים עֹוֶבֶרת ְלָפֶניָה,    ּוְרׁשּות ָהַרּבִ

ָידוֹ ּדְ ֵכיָון ּדְ  א ,ִאיְגּדֹו ּבְ בּות ַנִמי ֵליּכָ    !ֲאִפיּלּו ׁשְ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ִלין ֶאת" ְלׁשְ יָכה ְמׁשַ ּנּור ִעם ֲחׁשֵ ַסח ַלתַּ   , (שבת יט:) "ַהּפֶ

בּות ּדִ ְוָהא ָהָכא  ׁש ּדְ ׁשְ ִדיָנה ,ְמְקּדָ ּמְ ְזִריַנןוְ  ,ּבַ ָחִלים לֹא ּגָ ּגֶ ה ּבַ א ַיְחּתֶ ּמָ    !ׁשֶ
  

יק.  ּתִ   ִאיׁשְ
  

יּה  י ֲאָתא ְלַקּמֵ   ַרב יֹוֵסף, ּדְ ּכִ
  . ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר ִלי 

  
  ּה: ָאַמר ֵלי

ֵני ֲחבּוָרה ְזִריִזין  י ֵליּה: ּבְ ּנֵ ׁשַ   ֵהן. ַמאי ַטְעָמא לֹא ּתְ
  

ֵיי    ?ְוַאּבַ
  
   ,ָאְמִריַנן -  'ּכֲֹהִנים ְזִריִזין'

ֵני ֲחבּוָרה ְזִריִזין ֵהן     .לֹא ָאְמִריַנן -ּבְ
  

   :ָאַמר ָרָבא
י ֱאִליֶעֶזר ִהיא,    ַרּבִ

יֵרי ִמְצָוה ּדֹוִחין ֶאת  :ָאַמרּדְ  תַמְכׁשִ ּבָ ַ    ,ַהׁשּ
י ֱאִליֶעֶזר, וּ  ה ּדְ מֹוֶדה ַרּבִ יַנןּדְ ַכּמָ נִּ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ    .ֶאְפׁשָ
  

   ?ַמאי ִהיא   קג,ב
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶלת" ָעְלָתה ּבֹו ַיּבֶ    ,ּכֵהן ׁשֶ

יו יּנָ ׁשִ   . "ֲחֵבירֹו חֹוְתָכּה לֹו ּבְ
  
יו" יּנָ ׁשִ    ,ִאין – "ּבְ

ְכִלי    לֹא.  -ּבִ

  רש"י
. התם גבי פלוגתייהו א''ר אליעזר ק''ו

   תין לה בפ' אלו דברים (פסחים סה:):
. אלמא ת''ק משום אלו שמשום שבות

לי שבות קא אסר להו וש''מ דלאו בכ
   מתוקמא:

. ומיהו אלא אמר רב יוסף הא והא ביד
מתי' ביבישה לא מוקמין לה דאם כן 
אפילו בכלי שרי אלא בלחה וביד הייו 
טעמא דשרי דשבות הוא ובמקדש 
שתמידין וקרבות צבור במקדש הם 
מבקרין אותן ובפסחים הייו טעמא 
דאסור דאע''ג דשבות הוא וצורך 

אחד ואחד מקדש הוא אפ''ה כיון דכל 
מבקר פסחו ומתקו בביתו ואח''כ 
מביאו למקדש לא התירו לעבור על 

   השבות במדיה:
   . דרב יוסף:להא שמעתא

. דכיון דאיגדו בידו אע''ג גוללו אצלו
דאיכא שבות דילמא פיל כוליה לרה''ר 
ואתי לאיתויי ספר מי שבות דמקדש 
קרי ליה שהרי קדש הוא אלמא שבות 

   אף במדיה:דצורך מקדש הותר 
. בריש פירקין באסקופה הא אוקימא

כרמלית וכו' דאפילו שבות ליכא למגזר 
דא'' פיל כוליה כי ממטי ליה לתוך 
הבית דרך האסקופה אין כאן חיוב 

   חטאת:
. לצלותו והוא יצלה משלשלין וכו'

מעצמו ובבשר דעלמא אמרין אין 
צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו 

זירה שמא יחתה בגחלים מבעוד יום ג
   בפ''ק דשבת (יט:):

. דכל אחד צולה פסחו בביתו והא הכא
   וקשרי ליה מי במדיה:

. המין על הפסח זריזין הן בי חבורה
דכל העוסקין בקדשים זריזין וחכמים 

   הלכך לא מחתי:
. דאישתיק סבר כהים זריזין הן ואביי

אמרין בכמה דוכתי דכיון שכס 
ע שלמדוהו הלכות קדש לעבודה בידו

אבל בי חבורה זריזין הן לא אמרין 
   שאין לך אדם שאיו עושה פסח:

. הא והא ביד כדאמר דבכלי רבא אמר
ליכא לאוקמי לפסחים משום מלאכה 
והא והא בלחה דאי ביבישה לא מיתסר 
בכלי אלא מתי' דקתי שבות דאפשר 
לה מאתמול מידחי מקמי מכשירי 

ג מי עלה דההוא מצוה ר''א היא דפלי
דפסחים ואמר דוחין דאפילו אב 
מלאכה מידחי מקמייהו וכ''ש שבות 
והא דקתי במתי' דבכלי אסור מודה 
ר''א דכמה דאפשר לשויי משין ליה 
ולא מחללין שבתא והיכא דלא אפשר 
כגון גבי איזמל דחין אפילו אב 

   מלאכה:
. מא תימרא דמודי ר' מאי היא

ר לשויי משין אליעזר דכמה דאפש
   דתיא כהן שעלתה בו יבלת וכו':

. דשבות הוא בכלי לא ואפי' בשייו אין
בשייו חבירו אין ואיהו לא דחבירו לא 
מתקן ליה שפיר והכי אמר במסכת 
שבת בפרק המציע דפליגי רבי אליעזר 
ורבן בוטל צפוריו זו בזו או בשייו 
שר''א מחייב חטאת וחכמים אוסרין 

בות ואוקימא התם דכי משום ש
מחייב ר''א בוטל לעצמו אבל לחבירו 

  דברי הכל פטור:
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  ן, ִאי - "ֲחֵבירוֹ "
  לֹא.  - ִאיהּו 

י    ?ַמּנִ
ׁש  ְקּדָ ַנן ּוַבּמִ בּות   - ִאיֵליָמא ַרּבָ ּום ׁשְ ָעְלָמא ִמׁשּ ַנן ּבְ ָאְמִרי ַרּבָ יָון ּדְ    ,ּכֵ

י ֲחֵבירֹו?  י הּוא ַמה לִּ   ָהָכא ַמה לִּ
א ָלאו י ֱאִליֶעֶזר ,ֶאלָּ    ,ַרּבִ

ָעְלָמא ּדְ  את -ָאַמר: ּבְ יב ַחּטָ    ,ַחּיָ
ה ּדְ  בַאף ַעל גַּ  -ְוָהָכא  ּמָ ת, ּכַ ּבָ ַ יֵרי ִמְצָוה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ יַנןּדְ ַמְכׁשִ ּנִ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ    .ֶאְפׁשָ

  
ַנן,    לֹא, ְלעֹוָלם ַרּבָ

ְכֵריסוֹ    ָהִכי ַנִמי.  ,ְוִאי ָעְלָתה ּבִ
ַמאי ָעְסִקיַנן ַגּבוֹ  :ָהָכא ּבְ יָכה ּבְ ָעְלָתה לֹו ְנׁשִ גֹון ׁשֶ יֵלי ָיָדיוּ  ,כְּ ֵקיל ָלּה ְבַאּצִ ִאיהּו לֹא ָמֵצי ׁשָ    .ו, ּדְ

  
ַנן ד ,ְוִאי ַרּבָ ּיָ ְקֵליּה ִניֲהֵליּה ּבְ י ֶאְלָעָזרּדְ ְוִתְפׁשֹוט  ,ִנׁשְ    ,ַרּבִ

יב! ּדְ  ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיָ ְכִלי ּדִ ד, ֲאָבל ּבִ ּיָ י ֶאְלָעָזר: ַמֲחלֹוֶקת ּבְ   ָאַמר ַרּבִ
  

   ,ְוִליַטְעִמיךְ 
י ֱאִליֶעֶזר ַנִמילְ  ד! לִ  ,ַרּבִ ּיָ ְקֵליּה ִניֲהֵליּה ּבְ   יׁשְ
  

   ?ַהאי ַמאי
ָלָמא ׁשְ י ֱאִליֶעֶזר  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָגַזר ָיד ָאּטּו  -ַרּבִ ִלּי.ַהְיינּו ּדְ   ּכְ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ַנן ִהיא :ֶאלָּ י - ַרּבָ ד ְותּו לֹא ִמיּדִ ּיָ ְקֵליּה ִניֲהֵליּה ּבְ   !ִנׁשְ
  
  

  רש"י
   . הא דקאמר בכלי לא ובעצמו לא:מי

. דאמרי מכשירי מצוה אילימא רבן
לא דחו אב מלאכה ואשמעין דשבות 
דחו כגון בשייו בחבירו וכגון שעלתה 
לו בשבת דלא אפשר ליה למשקליה 

   מאתמול:
. לגבי דבר הרשות רבןכיון דאמרי 

דוטל לעצמו זו בזו או בשייו אין 
   כאן אלא משום שבות:

. דקשרו בחבירו משום שבות הכא
דמקדש לישתרי מי לעצמו דהא איהו 

   גופיה מי שבות הוא:
. דאמר אלא לאו ר' אליעזר היא

בוטל בשייו לעצמו דעלמא שלא 
למצוה דחייב חטאת ומש''ה ה'' כיון 

רו דהוי שבות לא שרין דאפשר בחבי
ליה למידחי אב מלאכה ולמשקליה 
לפשיה ואע''ג דאמר ר''א מכשירי 
מצוה דוחין אב מלאכה כמה דאפשר 

   לשויי משין:
. דאי לר' אליעזר לא בעי לעולם רבן

שיוי ואפילו לעצמו ואפילו בכלי שרי 
ודקשיא לרבן כיון דוטל לעצמו מי 

   שיה:שבות הוא ישקליה איהו לפ
. מקום שאפשר אי דעלתה לו בכריסו

   לו ליטלה בידו או בשייו. הכי מי:
הכי גרסין ואי רבן לישקליה 

. יהליה ביד ותפשוט דר''א וכו'
כלומר אי אמרת בשלמא ר''א היא 
ומשום שיוי מתוקמא שפיר כמו 
שמתרץ לקמיה אלא אי אמרת רבן 
וטעמא דבכלי לא משום דמכשירין 

לאכה ורבן אשבות הוא לא דחו אב מ
דמהדרי הי דאיהו גופיה משיה ליה 
דלא אפשר למשקליה דבגבו הוא 
חבירו מיהא לאשמעין דוטלה ביד 
דהא ידו מי שבות היא והכי שפיר 
למתי דשמעין מייה תרתי חדא 
דמכשירין שבות דחו ולא אב מלאכה 
כדמשמע לן השתא ועוד שמעין מיה 

י דהכא הוא מדשרי ליה ביד ולא בכל
כדר''א דאמר התם בפרק המציע 
(שבת דף צד:) מחלוקת ביד אבל בכלי 
מודו רבן דחייב חטאת דחשבין ליה 
תולדה דגוזז את הצמר שהוא חותך 
מן המחובר לבעלי חיים אבל השתא 
לא מציו למיפשטיה מיה ולמידק 
דהא בכלי לא משום דאב מלאכה הוא 
דהא ביד מי שבות הוא ולא קשרי 

   ליה:
. הי דטעמא ולטעמיך לר''א מי

משום שוי הוה שקליה יהליה ביד 
דהא איכא שוי דמודה ר''א בוטל 

   לחבירו שאיו אלא שבות:
. לגבי מכשירי אי אמרת בשלמא ר''א

מצוה שבות ואיסור דאורייתא היתר 
משוי להו וטעמא משום דאפשר 
לשויי משין כי היכי דמשין מאב 

משין מי משבות  מלאכה לשבות
החמורה לשבות הקלה הלכך יד 
חמורה משיים דאורחיה בהכי ודומה 
לכלי ואיכא למגזר בה טפי יד אטו 

   כלי:
. וטעמייהו משום דאב אלא אי רבן

מלאכה לא מידחי למה להו לאהדורי 
   (אלא) אשבות כל דהו:

  . לאקשויי מידי:ותו ליכא
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        קד, אקד, אקד, אקד, א    ––––קג, ב קג, ב קג, ב קג, ב  .42
ָנה              ִמׁשְ

עֹו  ּכֵֹהן ֶאְצּבָ ָקה ּבְ ּלָ ִמי   - ׁשֶ ׁש  ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ּגֶ ִמְקּדָ    ,ּבַ
ִדיָנה ּמְ    .ֲאָבל לֹא ּבַ

ם  אן ְוָכאן ָאסּור - ִאם ְלהֹוִציא ּדָ   . ּכָ
  

ָמָרא              ּגְ

ֵריּה ָאַמר  י ְיהּוָדה ּבְ יאּדְ ַרּבִ י ִחּיָ   : ַרּבִ
א נּו ֶאלָּ   ֶגִמי,  לֹא ׁשָ

ָגִדיםָהֵוי ִיּת  -ֲאָבל ִצְלצֹול ָקָטן    .ּור ּבְ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ָגִדים,  ְמקֹום ּבְ א ּבִ ָגִדים ֶאלָּ   לֹא ָאְמרּו ִיּתּור ּבְ
ּלֹ ָגִדים ֲאָבל ׁשֶ ְמקֹום ּבְ ָגִדים - א ּבִ    .לֹא ָהֵוי ִיּתּור ּבְ

  
ּום ֲחִציָצה!  יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ   ּתִ

  
מֹ ְ ׂשּ    .אלּבִ

  
   ,ִאי ַנִמי

ּלֹ  ,ָיִמיןּבְ     .ְמקֹום ֲעבֹוָדהא ּבִ ְוׁשֶ
  
  ָרָבא, ּדְ ְפִליָגא וּ 

אָאַמר  ָרָבאָאַמר ּדְ    : ַרב ִחְסּדָ
ָגִדים  ְמקֹום ּבְ   ֲאִפיּלּו ִניָמא ַאַחת חֹוֶצֶצת,  -ּבִ

ּלֹ ָגִדיםְוׁשֶ ְמקֹום ּבְ לׁש חֹוְצצֹות,  -א ּבִ לׁש ַעל ׁשָ   ׁשָ
לֹ ָ חֹות ִמׁשּ לֹּפָ   ֵאיָנן חֹוְצצֹות.  - ׁש ׁש ַעל ׁשָ

  
ִליָגאַרּבִ ַאְד  אי ּפְ    ,י יֹוָחָנן ַוּדַ
ֵריּה ַאְד  יאּדְ ַרב ְיהּוָדה ּבְ י ִחּיָ ִליָגא - ַרּבִ    ?ִמי ֵניָמא ּפְ

  
יב ָחׁשִ אֵני ִצְלצֹול ָקָטן ּדְ    .ׁשָ

  
  

ָנא ַאֲחִריָנא ְ   ָאְמִרי ָלּה:  ִליׁשּ
  

ֵריּה ָאַמר  יאּדְ ַרב ְיהּוָדה ּבְ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ִמי,  א ּגֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

  חֹוֵצץ.  -ל ִצְלצֹול ָקָטן ֲאָב 
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

לֹ ָ ָפחֹות ִמׁשּ לֹלֹא ָאְמרּו ֲחִציָצה ּבְ ָגִדים, ׁש ַעל ׁשָ ְמקֹום ּבְ א ּבִ   ׁש ֶאלָּ
ּלֹ   קד,א ָגִדיםֲאָבל ׁשֶ ְמקֹום ּבְ לׁש ^  :א ּבִ לׁש ַעל ׁשָ   חֹוְצצֹות,  -ׁשָ

לׁש  ָ חֹות ִמׁשּ   ֵאין חֹוְצצֹות,  -ּפָ
א. ּדְ ינּו ַהיְ וְ    ָרָבא ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
  

ִליָגא  ֵריּה ּדְ ֵליָמא ּפְ יא? ּד ַרב ְיהּוָדה ּבְ י ִחּיָ   ַרּבִ
  

יב ֲחׁשִ אֵני ִצְלצֹול ָקָטן ּדַ    .ׁשָ
  

י יֹוָחָנןּוְל  ִמי, ַרּבִ ַמִעיַנן ּגְ ַאׁשְ ַמִעיַנן ִצְלצֹול ָקָטן ,ַאּדְ    !ִליׁשְ
  

ָתא ַאגַּ  ַמעִמילְּ י :ָלן ב אֹוְרֵחיּה ָקא ַמׁשְ ֶגִמי ַמּסֵ    .ּדְ

  רש"י
  מתי' 

הגמי מרפא את המכה הואיל . ואע''פ שכורך עליה גמי
והשתא מיהא צורך עבודה היא דלאו אורח ארעא 

   שתראה מכתו עם העבודה מכסה אותה בגמי:
. שמרפא בשבת ורפואה בשבת שבות אבל לא במדיה

   היא ואסור:
   . שמהדקה בגמי כדי להוציא דמה:ואם להוציא דם
. שאין זה צורך עבודה ועוד דהוה ליה כאן וכאן אסור

   אב מלאכה לא משתרי לגבייהו:חובל ו
  

  גמ' 
. אזור קטן אה כמו היא חגרה בצלצול צלצול קטן

{בידי"ל: ֶאֶגד, (קטן) דסוטה (דף ט:) ובלע''ז בדי''ל 
   : חגורה}

. ותיא בשחיטת קדשים בפרק שי הוי יתור בגדים
(זבחים דף יח.) לבש שי מכסים שי אבטים חסר 

ו רטיה על בשרו תחת אחת או יותר אחת או שהיתה ל
בגדו ועבד עבודה עבודתו פסולה ויליף לה התם מקראי 
בי אהרן הכהים בכהום כלומר בבגדי הדיוט 
הזקוקין להם כהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד 

   עבודתו פסולה דהייו יתור בגדים:
. באותה משה יתור בגדים אלא במקום לא אמרו

ון באצבע לא הוי בגדים אבל שלא במקום בגדים כג
   יתור בגדים:
. בין גמי בין צלצול משום דחייץ בין ידיו ותיפוק ליה

לעבודה ואן (ולקח בעין) ולקח הכהן וזרק הכהן בעין 
   דמשמע בעצמו על ידו ולא ע''י אחרים:

. שאין עבודה כשרה בה כדאמר בשחיטת חולין בשמאל
   ין:כל מקום שאמר אצבע או (בהן) [כהן] איו אלא ימ

   . כגון על גב האצבע:אי מי בימין שלא במקום עבודה
. הא דר' יוחן דאמר שלא במקום בגדים לא הוי ופליגא

   יתור בגדים ואפי' בגד ג' על שלשה משמע דלא פסיל:
. דאמר במקום בגדים אפי' ימא אחת חוצצת אדרבא

ואע''ג דמשום יתור בגדים ליכא למימר דהא לאו בגד 
הויא דכתיב (ויקרא ו) ומכסי בד  הוא חציצה מיהא

   ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ:
. דכיון דבגד מקרי הוי יתור בגדים ג' על ג' חוצצות

והאי דקט בלשון חציצה משום דרישא איירי בימא 
אחת במקום בגדים דלא מצי למתייה יתור בגדים 

   דלאו בגד הוא:
יתור . דאיידי דלא חשיב בגד פחות מג' אין חוצצות

בגדים אין כאן דלאו בגד הוא וחציצה מי אין כאן 
   דשלא במקום בגדים הוא ושלא במקום עבודה:

. הא דרבא כדאמרן שלא אדר' יוחן ודאי פליגא
במקום בגדים ר' יוחן לא חשיב יתור כלל אפי' בבגד 

   גדול:
. הא דרבא אדרב יהודה בריה דר' חייא מי ימא פליגא

פחות מג' אין חוצצות ואיהו  דאמר שלא במקום בגדים
אמר דצלצול קטן חייץ ואף על גב דלא הוי שלש על 

   שלש:
. משום יתור בגדים והייו מי כלישא צלצול קטן חוצץ

קמא ואין בה חילוק אלא במילתיה דר''י והאי דקטי 
לה במילתיה דרב יהודה בלשון חציצה משום הך 

ור בגדים פלוגתא דר' יוחן דלא מצי למתייה משום ית
דקאמר פחות משלש על שלש חוצץ במקום בגדים 
ופחות מג' לא מצי למימר יתור בגדים אלא משום 

  חציצה להכי קט לה לכולה בלשון חציצה: 
   . ומשום יתור בגדים:שלש על שלש חוצצות

. הא דרבא אדרב יהודה בריה דרבי חייא לימא פליגא
   דחשיב צלצול קטן יתור בגדים:

. ואיכא למימר דמודה בה רבא שיבשאי צלצול דח
   אבל רבי יוחן פליג עליה דהא עלה קאי ופליג:

. דאמר צלצול מי שרי לישמעין תא ולרבי יוחן
   דמתיתין צלצול קטן דלא חייץ וכ''ש גמי:

. משום שבת איצטריך למתי גמי דאף על גב דגמי מסי
  דמסי שרי במקדש:
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ָנה              ִמׁשְ

ּלֹ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ֶבׁש ּבִ י ּכֶ ּבֵ   א ַיֲחִליקּו, ּבֹוְזִקין ֶמַלח ַעל ּגַ
  

ִאין    ,ִמּבֹור ַהּגֹוָלה  ּוְמַמּלְ
דֹול  לּבַ ּוִמּבֹור ַהּגָ ְלּגַ ת,  -  ּגַ ּבָ ַ ׁשּ   ּבְ
ֵאר ֵהֵקר  יֹום טֹוב -ּוִמּבְ   . ּבְ

  

ָמָרא              ּגְ

רֹוְנָיאַר ָרֵמי ֵליּה  ׁשְ    :ָרָבאלְ  ב ִאיָקא ִמּפַ
ַנן    :ּתְ

ּלֹ " ִביל ׁשֶ ׁשְ ֶבׁש ּבִ י ַהּכֶ ּבֵ   . "א ַיֲחִליקוּ ּבֹוְזִקין ֶמַלח ַעל ּגַ
ְקָדׁש  ּמִ   ִאין,  -ּבַ
ִדיָנה  ּמְ   לֹא.  -ּבַ

  
   :ּוְרִמיְנִהי

ִמים " ׁשָ ֵמיֵמי ּגְ ְתַקְלְקָלה ּבְ ּנִ ּה  -ָחֵצר ׁשֶ ה ּבָ ֶבן ּוְמַרּדֶ   ! "ֵמִביא תֶּ
  

ֶבן  אֵני ּתֶ יל ֵליּה ּדְ ׁשָ   .לֹא ְמַבּטֵ
  
  

ֵריּה ָאַמר ֵליה  ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ֵמי -  "ֶמַלח"ַהאי     ?ֵהיִכי ּדָ

ֵליּה  ְמַבּטְ ְנָיןַא ָקא מֹוִסיף  -ִאי ּדִ    ,ּבִ
יל"ַהּכֹ  :ְכִתיבוּ  כִּ ד ה' ָעַלי ִהׂשְ ְכָתב ִמּיַ   !כח, יט) '(דבה"י א 190"ל ּבִ

ֵליּה ִאי  לֹא ָקא ְמַבּטְ   !ָקא ָהְוָיא ֲחִציָצה -ּדְ
  
ָלאו ֲעבֹוָדה ִהיאּבְ  ֶבׁש, ּדְ    .הֹוָלַכת ֵאָבִרים ַלּכֶ
  

  ְולֹא? 
ִתיב ָחה" :ְוָהא ּכְ ְזּבֵ    ,(ויקרא א, יג) "ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ְוִהְקִטיר ַהּמִ
ֶבׁש!  :ְוָאַמר ָמר   זֹו הֹוָלַכת ֵאָבִרים ַלּכֶ

  
ֲעָרָכה :א ֵאיָמאֶאלָּ  הֹוָלַכת ֵעִצים ַלּמַ   ָלאו ֲעבֹוָדה ִהיא.  ,ּבְ

  
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ִמים ׁשָ ֵמיֵמי ּגְ ְתַקְלְקָלה ּבְ ּנִ ּה.  - ָחֵצר ׁשֶ ה ּבָ ֶבן ּוְמַרּדֶ   ֵמִביא ּתֶ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ    :ָרָבאלְ  ַרב ּפַ

   :ְוָהַתְנָיא
ה" הּוא ְמַרּדֶ ׁשֶ    :ּכְ

ה לֹא ּבַ  הֵאינֹו ְמַרּדֶ ּקּוּפָ ל ְולֹא ּבַ    ,סַּ
ה ׁשּוֵלי קּוּפָ א ּבְ   ! "ֶאּלָ

  
  ָאמֹוָרא ֲעֵליּה ְוָדַרׁש:  ָרָבאֲהַדר אֹוִקים 

ָיִדי,  י ִלְפֵניֶכם ָטעּות ֵהן ּבְ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ   ּדְ
ּום  ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם ּכָ י ֱאִליֶעֶזרּבְ   : ַרּבִ

ה" הּוא ְמַרּדֶ    :ּוְכׁשֶ
ה לֹא ּבַ  ּה ֵאינֹו ְמַרּדֶ ּקּוּפָ ל ְולֹא ּבַ    ,סַּ

ה ׁשּוֵלי קּוּפָ א ּבְ    ."ֶאּלָ

                                                             
ד  190 ְכָתב ִמּיַ יל ּכֹל ַמְלֲאכ ה'ַהּכֹל ּבִ ּכִ ְבִניתָעַלי ִהׂשְ  ֹות ַהתַּ

  רש"י
  מתי' 

כתתין על . מפזרין ומבוזקין מלח
הכבש מפי שחלק הוא 
וכשהגשמים ופלין עליו הוא 
מחליק. בוזקין לשון כיתות 
כדאמר בפרק ב' דיומא (דף כב:) 
ממאי דהאי ויפקדם בבזק מידי 
דמיבזק הוא ועוד כמראה הבזק 
מפרש בחגיגה (דף יג:) כאור היוצא 
בין החרסים שצורפין בהן זהב 
והם קובים וסדוקים ולהב היוצא 

יש בו כמראה ירקרק או בקב 
   אדמדם:

. כך שמן וממלאין מבור הגדול כו'
   ושיהם בלשכת העזרה:

 {ציר (של כת)}. טור''ן בגלגל
בלע''ז אבל במדיה לא טעמא 
מפרש בגמרא משום שמא ימלא 

   לגיתו ולחורבתו:
. ולא בשבת ומבאר הקר בי''ט

   ובגמרא מפרש מאי יהו:
  

  גמ' 
   . מקום:מפשרויא
   . שוטח בה:ומרדה בה

. וליכא משום דלא מבטל ליה
אשוויי גומות דמלאכה הוא בשבת 
דהוי כבין דמידי דחזי למאכל 
בהמה או לטיט החומות לא מבטיל 
ליה התם אבל מלח משדרס ברגל 
לא חזי ומסתמא מבטיל ליה 

   ובמדיה אסור:
. ואפילו בחול קא מוסיף אבין

אסור להוסיף על המזבח דכתיב 
ה' עלי השכיל הכל בכתב מיד 

שהבין מסר לדוד על ידי 
הביאים שלא להוסיף ושלא לגרוע 
ואית דקטי ליה משום שבת ולא 
היא דהא בכסוי הדם בשחיטת 
חולין (חולין פג:) דאיירי בחול הכי 

   מי פרכין:
. בין רגליהם הא קא הוי חציצה

לכבש וחציצה כי האי גווא פסולה 
דתן בשחיטת קדשים (זבחים טו:) 

ל הזבחים שקבל דמן זר ואון כ
וערל יושב ועומד על גבי כלי על גבי 
רגל בהמה וע''ג רגל חבירו פסול 

   והתם יליף טעמא:
בהולכת אברים לכבש דלאו עבודה 

. לעולם לא מבטל ליה אלא היא
לאחר דריסה מולחין ממו עורות 
קדשים ודקשיא לך הא הוי חציצה 
לא תקשה דהא דקתי בוזקין מלח 

אברים לכבש קאמר דלאו  בהולכת
עבודה דקא ס''ד השתא דכיון דכל 
הכפרה תלויה בדם אע''ג דהקטר 
חלבים הוה עבודה הולכה דידהו 

   מיהא לא חשיב:
. רישא דקרא והקריב את הכל

והקרב והכרעים ירחץ במים אלמא 
באברים קמשתעי קרא ומדבעי 

   כהוה שמע מיה עבודה היא:
   . לדרוס עליה:ומרדה בה

   . כדרך חול:ולא בקופהלא בסל 
. ששתברה ושארו שולי הקופה

  השולים:
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ִאין ִמּבֹור ַהּגֹוָלה"    ."ְמַמּלְ

  
א הִאיְקַלע ְלֵבי  עּוּלָ ֶ   , ַרב ְמַנׁשּ

ָבא ְבָרא ְטַרף ַאּבָ    ,ֲאָתא ַההּוא ּגַ
ָתא.  ּבְ ָקא ֵמִחיל ֵליּה ְלׁשַ   ָאַמר: ַמאן ַהאי? ִליְתַחל ּגּוֵפיּה ּדְ

  
הר ֵליּה ָאַמ    : ַרּבָ

יר.  ל ׁשִ א קֹול ׁשֶ   לֹא ָאְסרּו ֶאלָּ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה  הלְ  ַאּבַ    :ַרּבָ
ְדיֹוֵפי" ת ,ַמֲעִלין ּבִ ּבָ ַ ׁשּ יִפין ִמיַאַרק ְלחֹוֶלה ּבְ   . "ּוַמטִּ
   ,ִאין – "ְלחֹוֶלה"

ִריא     .לֹא –ַלּבָ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ֵעי ְדִליְתַער.  ִנים ְוָקא ּבָ   ָלאו ּדְ
ַמ  ּה: אֹולֹוֵדי ָקָלא ֲאִסיר! ּוׁשְ   ע ִמיּנָ

  
ֵליִנים ֵעי ּדְ ִתיר ְוָקא ּבָ ַזְמזּוֵמי.  ,לֹא, ּדְ י ָקָלא ּדְ ע ּכִ ּמַ ּתַ ִמׁשְ   ּדְ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ֵני ָהעֹופֹות, " ירֹוָתיו ִמּפְ ר ּפֵ ּמֵ   ַהְמׁשַ
ה ֵני ַהַחּיָ    ,ּוְדָלָעיו ִמּפְ

ת ּבָ ַ ׁשּ ַדְרּכֹו ּבְ ר ּכְ ּמֵ    ,ְמׁשַ
ק  :ּוִבְלַבד ּלא ְיַסּפֵ    ,ׁשֶ

ח.    ְולֹא ְיַטּפַ
ד  חֹול - ְולֹא ְיַרּקֵ ין ּבַ ֵהן עֹוׂשִ ֶדֶרְך ׁשֶ    ."ּכְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָקמֹוִליד ָקָלא,  ,ָלאו   ּדְ

   !ֲאִסיר –ְוָכל אֹולּוֵדי ָקָלא 
  

ר ַיֲעקֹ ָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ
א ִיּטֹול ְצרֹור.  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
א ָהא    : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ְוֶאלָּ

ֱאגֹוִזים  ֲחקֹות ּבֶ ים ַהְמׂשַ   ָאסּור.  - ָנׁשִ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ָקא מֹוִליד ָקָלא,  ,ָלאו   ּדְ
   !ֲאִסיר –ְוָכל אֹולֹוֵדי ָקָלא 

  
וּוֵיי ּגּוּמֹות ,לֹא ְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ   .ּדִ

יָמא ָהִכי ִאי לֹא תֵּ   : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ָהא  :ּדְ
ים  ַתּפּוִחים ָנׁשִ ֲחקֹות ּבְ   ָאסּור,  -ְמׂשַ

א    ?!ָהָתם ַמאי אֹולּוֵדי ָקָלא ִאיּכָ
א וּוֵיי ּגּוּמֹות.  :ֶאלָּ יְלָמא ָאֵתי ְלַאׁשְ   ּדִ

  
ַנן:    ּתְ

ִאין ִמּבֹור ַהּגֹוָלה" ת ,ְמַמּלְ ּבָ ַ ׁשּ ל ּבְ ְלּגַ ּגַ דֹול ּבַ   , "ּוִמּבֹור ַהּגָ
ׁש  ְקּדָ ּמִ    ,ִאין –ּבַ
ְמִדיָנה     לֹא. -ּבַ

   ?ַמאי ַטְעָמא
אֹולּוֵדי ָקָלא  ,ָלאו ּום ּדְ   !ַוֲאִסיר –ִמׁשּ

  רש"י
. הקיש על הדלת טרף אבבא

   באגרופו והשמיע קול:
. דקסבר כל דקא מחיל שבת

   אולודי קלא אסיר:
. השמע כעין בקול של שיר

   שיר בעימה ובחת:
. מעלין יין מעלין בדיופי

מחבית לחבית ע''י שי קים 
יח החתוכים באלכסון ומ

ראשין המשופעים זה כגד 
זה וותן אחד מן הקים 
בחבית ומוצץ בפיו בראש 
הקה האחר מעט מן היין 
אליו ומסלק משם והיין יוצא 

   כולו מאליו דיופי שתי פיות:
. כלי ומטיפין מיארק לחולה

הוא ופיו צר ושל מתכת הוא 
ומוקב בתחתיתו קבים 
קבים דקין וממלא מים 

ל זמן וסותם פיו העליון וכ
שפיו סתום אין המים יוצאין 
בקבים התחתוים וכשרוצה 
וטל פקק העליון והמים 
יוצאין בקבים טיף אחר טיף 
וותן כלי מתכת וכופהו 

   תחתיו וקולן שמע לחולה:
. ע''י קול וקא בעי לאתעורי

זה ומתיראין להקיצו בידים 
שמא יבעית וכיון דלהקיץ 
הוא לא בעימה ובחת שמע 

ל עים מרדימו שהרי קו
   והולך אפ''ה לבריא לא:

{ציבי"ש: . ציב''ש זמזומי
   : צלצלים, פעמוים}

   . ידיו על לבו:לא יטפח
   . כף אל כף:יספוק

. ברגל להשמיע קול ירקד
   להבעית העופות:

. ויזרוק שמא יטול צרור
   לרה''ר להבריח העופות:

. לגלגלן משחקות באגוזים
דרך דף ומכות זו את זו 

   ות השים:כדרך שמשחק
. להכין דרך לאשוויי גומות

   לגלגל האגוז:
   . מי כה''ג:בתפוחים

. שהגלגל משמיע אולודי קלא
קול. גזרה שמא ימלא 
לגיתו. מתוך שממלאין בו 
בלא טורח אתי להשקות בו 

  בגיתו וחורבתו בשבת:
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תֹו.  תֹו ּוְלחּוְרּבָ א ְלִגיּנָ א ְיַמלֵּ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   לֹא, ּגְ

  
ְמחֹוָזא,  ָאֵמיַמר ָלא ּבִ ִגיְלּגְ ָרא ְלִמיְמָלא ּבְ   ׁשְ

ַנן ְזרּו ַרּבָ תֹו ּולְ  ?ָאַמר: ַמאי ַטְעָמא ּגָ א ְלִגיּנָ א ְיַמלֵּ ּמָ תֹו, ׁשֶ   חּוְרּבָ
א -ָהָכא  ה ִאיּכָ א ,לֹא ִגיּנָ ה ִאיּכָ    ,ְולֹא חּוְרּבָ

ָקא   קד,ב ָקא ֲחָזא ּדְ יָון ּדְ יְתָנא ֲאַסר ְלהּו. ^ ּכֵ ּה ּכִ רּו ּבָ   ּתָ
  
  
  

  רש"י
. שורין בו תרו בה כיתא

פשתן בחול ואית דגרסי 
   בותא כוסמין:

  . שורין:תרו
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        קד, בקד, בקד, בקד, ב .45
ִאין "[ ֵאר ֵהֵקר]וּ ... ּוְמַמּלְ יֹום טֹוב[ ִמּבְ    ]."ּבְ
  

ֵאר ֵהֵקר"ַמאי    ? "ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ירּוָה. ּבֹור  ָבִרים ְוִהּתִ ִהְקרּו ָעֶליָה ּדְ   ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ירּו, " רֹות ִהתִּ ל ַהּבֹורֹות ַהּקָ   לֹא ּכָ
ְלַבד א זֹו ּבִ   . "ֶאּלָ

ָבִרים ָעֶליָה ' :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ִהְקרּו ּדְ ְלַבד"ַמאי  'ׁשֶ    ?"זֹו ּבִ
  

א ָאַמר  ר ִיְצָחקֶאלָּ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ים, ֵאר ַמִים ַחּיִ    ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ִיר ֵמיֶמיָה " :ׁשֶ ָהִקיר ּבַ    ,וכְּ
ּה ַעל ַמע ּבָ ָ ן ֵהֵקָרה ָרָעָתּה ָחָמס ָוׁשֹד ִיׁשּ ה"- כֵּ ִמיד ֳחִלי ּוַמכָּ ַני תָּ    .(ירמיה ו, ז) ּפָ

  
   :ּגּוָפא

ירוּ " רֹות ִהתִּ ל ַהּבֹורֹות ַהּקָ ְלַבד.  ,לֹא ּכָ א זֹו ּבִ   ֶאּלָ
ֵני ַהּגֹוָלה ָחנּו ָע  ָעלּו ּבְ ירּו ָלֶהןּוְכׁשֶ יֵניֶהן ִהתִּ ּבֵ    ."ֶליָה, ּוְנִביִאים ׁשֶ

  
יֵניֶהן"ְולֹא  ּבֵ    ,"ְנִביִאים ׁשֶ

יֵדיֶהם.  א ִמְנַהג ֲאבֹוָתם ּבִ   ֶאלָּ
  

  רש"י
. כשעלו שהקרו עליה דברים

מן הגולה הוצרכו לה 
כדלקמן וימו והתירוה 
ובטלו תקת השבות ממה 
למלאות הימה בגלגל ולא 
התירו אלא אותה לבדה 
הקרו לשון קריאה (ע''י 
מקרה) שהביאו בה ראיות 
לדבריהם שיש בהן כח 

   לעקור שבות מפי דוחקן:
. היאך יקראו מאי זו בלבד
בור הקר הרי  לשאר בורות

לא הוקרו דברים אלא על זו 
ומדקתי בור הקר פשיטא 

   דההוא לחודיה קשרי:
. אלא אמר רב חמן בר יצחק

ע''י שמים חיים היתה קרי 
ליה בור הקר לשון מקור כמו 
כהקיר ביר מימיה כמו 
שמעין מקור (מימיה) הובע 
מתחדש והולך ומוסיף תמיד 

   כך הקרה רעתה:
   . כמו באר:ביר

. חגי זכריה ם שבייהםביאי
   ומלאכי:

. באותו מהג אבותיהם
  הבור:
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  רש"י
  מתי' 

. בשבת ולא חייש לטלטול דאין שבות במקדש כהן מוציאו בהמייו
בהמייו באבטו ואף על גב דמטמי ליה לאבט שהוא קדוש הכי 
עדיף שלא לשהות את הטומאה בעזרה ולחזר אחר צבת של עץ 

בלת טומאה ובידיו לא גע בה דלא שהיא פשוטי כלי עץ שאיה מק
יטמי כהן גופיה הלכך בהמייו אוחזו דלא גע ביה ושרץ איו 
מטמא במשא והאבט שמיטמא בשרץ איו מטמא הכהן האוחזו 
דהוה ליה אבט ראשון לטומאה והלכה רווחת היא בכל הש''ס 
שאין אדם וכלים מקבלין טומאה אלא מאב הטומאה בלבד וגם 

ו טומאה לכלים ולאדם אלא מן השרץ והבלה במקרא לא מצי
וכיוצא בהן שהוא אב הטומאה אבל ראשון לטומאה מטמא אוכלין 
ומשקין כדכתיב (ויקרא יא) וכל כלי חרש אשר יפול מהם וגו' דהוה 
ליה כלי חרס ראשון לטומאה מכיון שתלה שרץ באוירו ואף על פי 

כלים היו בתוכו שלא גע והכלי חוזר ומטמא מה שבתוכו יכול אם 
יטמאו מחמת כלי ראשון תלמוד לומר כל אשר בתוכו יטמא וסמיך 
ליה מכל האוכל אשר יאכל אוכלין ומשקין מקבלין טומאה מחמת 

   הכלי ואין כלי אחר מיטמא מחמתו בשלהי הכל שוחטין:
   . שהיא פשוטי כלי עץ:בצבת של עץ

. לטמא האבט ווח לו לשהותו שם שלא לרבות את הטומאה
   לחזר אחרי הצבת מלרבות הטומאה:ו

   . בשבת:מהיכן מוציאין אותו
. אבל בעזרה אם מצא שם מכסהו בסיר מן ההיכל ומן האולם

   ומיחו עד שתחשך:
. אם יכס לו בטומאה דהייו כולה כל מקום שחייבין על זדוו כרת

   עזרה:
. למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה לבן ס ושאר כל המקומות

   רבי עקיבא לשכות:כולה עזרה ל
. סיר של חשת לכסותו עד שתחשך למוצ''ש. כופין עליו פסכתר

   סירותיו מתרגמין. פסכתרוותיה (שמות כז):
   . מפרש בגמרא אהיכא קאי:ר''ש אומר

   . כדמפרש בגמרא:משלך תו לך
  

  גמ' 
   . כלי שטמא בשרץ:המכיס טמא שרץ

ה' טמא . חטאת בשוגג וכרת על זדוו משום כי את מקדש חייב
   (במדבר יט):

. במקדש קאי כדכתיב בסיפיה ולא יטמאו מזכר ועד קבה תשלחו
את מחיהם אשר אי שוכן בתוכם דומיא דזכר וקבה אדם שיש לו 

   טהרה בטבילה:
   . טמא שאם הכיסו למקדש פטור:פרט לכלי חרס
. דכתיב (ויקרא יא) ואותו תשבורו שאין לו טהרה דאין לו טהרה
   אלא בשבירתו:

. לעולם אימא לך המכיס שרץ חייב וטעמא דכלי חרס. משום אל
שאיו ראוי למדרס ולהיות אב הטומאה (מי שעשה אב הטומאה) 
דבעין דומיא דזכר וקבה פעמים שהוא אב הטומאה כגון זב וזבה 
וטמא מת וכן הכלים מי הואיל וראוין ליעשות אב הטומאה כגון 

רס ולמושב הזב הוי אב זכר וקבה כגון כלי שהוא ראוי למד
הטומאה ע''י מדרס של זב ומטמאין אדם וכלים כדכתיב (ויקרא 
טו) והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב יטמא המכיסן למקדש 
אפילו כשהן ראשוים כגון שטמאו במגע הזב או געו במדרס הזב 
או בשאר אבות הטומאה חייב יצא כלי חרס שאיו עשה אב 

לי עשה אב הטומאה לטמא אדם או כלי אלא הטומאה שאין לך כ
מדרס הזב כדפרישית לעיל או מגע המת דמת אבי אבות הטומאה 
כדכתיב בזאת חקת בכלי או באדם שגע במת וכל אשר יגע בו 
הטמא יטמא והפש הוגעת תטמא עד הערב פי' פש הוגעת בו 
בטמא זה שטמא במת. תטמא עד הערב והא לא מצית למימר 

פש הוגעת בוגע במת עצמו קאמר דא''כ טומאת שבעה דהאי וה
איכא אלמא טמא מת אב הטומאה משוי ליה קרא לטמא אדם 
הלכך כלי חרס איו עשה אב הטומאה כלל דלמדרס לא חזי משום 
דשבר ותיא בהדיא בפרק רבי עקיבא במסכת שבת (דף פד.) מדרס 

תיב לעיל כלי חרס טהור וע''י מגע מי לא הוי אב הטומאה דכ
מההוא קרא וחטאו ביום השלישי וגו' וכל אשר יגע בו הטמא וגו' 
כל היכא דקרין ביה וחטאו דיש לו טהרה בטבילה קרין ביה 
והפש הוגעת תטמא וכל היכא דלא קרין ביה וחטאו לא קרין 

   ביה והפש הוגעת:
   

        קה, אקה, אקה, אקה, א    ––––קד, ב קד, ב קד, ב קד, ב  .46
ָנה              ִמׁשְ

ׁש,  ְקּדָ ּמִ ְמָצא ּבַ ּנִ ֶרץ ׁשֶ   ׁשֶ
ֶהְמָיינוֹ     ,ּכֵֹהן מֹוִציאֹו ּבְ

ּלֹ הֹות ֶאת ַהּטּוְמָאה, ׁשֶ   א ְלׁשַ

ְבֵרי  רֹוָקהּדִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   .  ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ֵעץ ְצָבת ׁשֶ    ,ּבִ
ּלֹ   .א ְלַרּבֹות ֶאת ַהּטּוְמָאהׁשֶ

   

   ?ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין אֹותוֹ 
  ִמן ַהֵהיַכל, 

  ּוִמן ָהאּוָלם, 
ַח,  ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ַלּמִ   ּוִמּבֵ

ְבֵרי  ן ַננָּ ּדִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   .  סַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יִבין ַחּיָ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵרת :ּכָ    ,ַעל ְזדֹונֹו ּכָ
את  ְגָגתֹו ַחטָּ ם מֹוִציִאין אֹותוֹ  - ְוַעל ׁשִ ָ    .ִמׁשּ

קֹומֹות  ל ַהמְּ ָאר ּכָ ר.   -ּוׁשְ ַסְכתֵּ   ּכֹוִפין ָעָליו ּפְ
  

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ירּו ְלָך ֲחָכִמים  ִהתִּ ְלָך ָנְתנּו ְלךָ ִמ  - ָמקֹום ׁשֶ ֶ    ,ׁשּ
ּלֹ בּותׁשֶ ּום ׁשְ א ִמׁשּ ירּו ְלָך ֶאּלָ   . א ִהתִּ

  

ָמָרא              ּגְ

ר ִקיְסָנאָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ָטִבי ּבַ   : ׁשְ
ׁש  ְקּדָ ֶרץ ַלּמִ ְכִניס ָטֵמא ׁשֶ יב,  -ַהּמַ   ַחּיָ

ֶרץ ַעְצמֹו  טּור.  - ׁשֶ   ּפָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָכר ְוַעד :ָאַמר ְקָרא חוּ  "ִמּזָ לֵּ ׁשַ    - (במדבר ה, ג) 191"ְנֵקָבה תְּ
ְקֶוה ּמִ ׁש לֹו ָטֳהָרה ּבַ ּיֵ    ,ִמי ׁשֶ

ֶרץ  ֵאין לֹו ָטֳהָרה.  -ָיָצא ׁשֶ   ׁשֶ
  

יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ

חּו"" לֵּ ׁשַ ָכר ְוַעד ְנֵקָבה תְּ ָרט ִלְכִלי ֶחֶרׂש,  - (במדבר ה, ג) "ִמּזָ   ּפְ

ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   . "ַרּבִ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ְקֶוה ּמִ ֵלית ֵליּה ָטֳהָרה ּבַ ּום ּדְ    .ָלאו ִמׁשּ
  

ה ַאב ַהּטּוְמָאה.  ֲעׂשֶ ּנַ   לֹא, ִמי ׁשֶ
ה ַאב ַהּטּוְמָאה ֵאינֹו ַנֲעׂשֶ ִלי ֶחֶרס ׁשֶ    .ָיָצא ּכְ

  
ֵאי ַתּנָ    !ֵליָמא ּכְ

ׁש " ְקּדָ ּמִ ְמָצא ּבַ ּנִ ֶרץ ׁשֶ ֶהְמָיינֹו,  - ׁשֶ   ּכֵֹהן מֹוִציאֹו ּבְ
הֹות ֶאת ַהּטּוְמָאה, ּלֹׁשֶ    א ְלׁשַ

ְבֵרי  רֹוָקהּדִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ֵעץ מֹוִציאוֹ  ְצָבת ׁשֶ    ,ּבִ

                                                             
ר ֲאִני ׁשֵֹכן בְּ  191 אּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם ֲאׁשֶ חּום ְולֹא ְיַטּמְ ּלְ ׁשַ ֲחֶנה תְּ חּו ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ּלֵ ׁשַ ָכר ַעד ְנֵקָבה תְּ  תֹוָכםִמּזָ
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ּלֹ   . "א ְלַרּבֹות ֶאת ַהּטּוְמָאהׁשֶ
ְלֵגי ָהא ָקא ִמיּפְ   :ַמאי ָלאו ּבְ

ּלֹ ָאַמר ׁשֶ ַמאן ּדְ הֹותּדְ ְכ  :ָקָסַבר ,א ְלׁשַ ׁש ַהמַּ ְקּדָ ֶרץ ַלּמִ יב.  - ִניס ׁשֶ   ַחּיָ
ָאַמר ּלֹ :ּוָמאן ּדְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ֶרץ ַלּמִ ְכִניס ׁשֶ טּור.  -א ְלַרּבֹות: ַהּמַ   ּפָ

  
י ָעְלָמא  יב.  - לֹא, ְדכּולֵּ   ַחּיָ

ְלֵגי ָהא ָקא ִמיּפְ    :ְוָהָכא ּבְ
הּוֵיי טּוְמָאה ָעִדיף.    ָמר ָסַבר: ׁשִ

י טּוְמָא     .ה ָעִדיףּוָמר ָסַבר: ַאּפּוׁשֵ
  

ָנֵאיֶאָלא  ָהֵני תַּ    :ּכְ
ְתַנן    :ּדִ

   ?ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין אֹותוֹ "
ַח,  ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ַלּמִ   ִמן ַהֵהיַכל, ּוִמן ָהאּוָלם, ּוִמּבֵ

ְבֵרי  סּדִ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   .  ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵרת וְ  יִבין ַעל ְזדֹונֹו ּכָ ַחּיָ ל ָמקֹום ׁשֶ את ּכָ ְגָגתֹו ַחטָּ ם מֹוִציִאין אֹותוֹ  -ַעל ׁשִ ָ   . "ִמׁשּ
ְלֵגי ָהא ָקא ִמיּפְ    :ַמאי ָלאו ּבְ

ָאַמר ַמאן ּדְ ׁש  ,ֵמֲעָזָרה לֹא :ּדְ ְקּדָ ֶרץ ַלּמִ ְכִניס ׁשֶ טּור,  - ָקָסַבר: ַהּמַ   ּפָ
ּה ֲעָזָרה ָסַבר  ָאַמר ִמּכּולָּ יב.  -ּוַמאן ּדְ   ַחּיָ

   
י יֹוָח ָאַמר    קה,א   : ָנןַרּבִ

ְרׁשוּ  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ    :ּוׁשְ
ֹבאּו ַהּכֲֹהִנים ִלְפִניָמה ֵבית ה' ְלַטֵהר    ,"ַוּיָ

ל ַהֻטְמָאה ֵהיַכל ה', ַוּיֹוִציאּו ֵאת כָּ ר ָמְצאּו ּבְ ית ה' ,ֲאׁשֶ    ,ַלֲחַצר ּבֵ
ם ְלהֹוִציא ְלַנַחל ִקְדרֹון חּוָצה" לּו ַהְלִוּיִ    .ז)(דברי הימים ב כט, ט ַוְיַקּבְ

ֲעָזָרה,  ֵני ּבָ ּתַ ִאׁשְ א. ּבַ ַמר ָסַבר: ִמּדְ ֲעָזָרה ֵליּכָ ם, טּוְמָאה ּבָ   ְלִוּיִ
ֵקי ּכֲֹהִנים,   ּוָמר ָסַבר:  ם ַמּפְ ְלִוּיִ ר ּבַ לֹא ֶאְפׁשָ   ַעד ֵהיָכא ּדְ

א  ּתָ ֵאי ּכֲֹהִנים. ּדְ ָהׁשְ מְּ ם ּתּו לֹא ִמּטַ ְלִוּיִ ר ּבַ   ֶאְפׁשָ
  
  

  רש"י
מאן דאמר שלא לשהות 

. שרץ טעון שילוח קסבר
כך לא מידחי מדאורייתא הל

מקמי רבוי הטומאה דאבט: 
   המכיס שרץ גרסין:

. מאפושי שהויי עדיף
טומאה דהא אבט מי מידי 

   דקדש הוא:
מאי לאו בהא קא מיפלגי 

. דמאן דאמר מעזרה לא
   מפקין ליה בשבת:

קסבר המכיס שרץ למקדש 
. דלא בעין שילוח פטור

מדאורייתא הלכך לא 
מדחיא שבות מקמיה 

ולם הוא ומהיכל ומא
דמפקין ליה דמשום כבוד 
שכיה לא העמידו חכמים 

  דבריהם: 
. לעין עיולי אמר רבי יוחן

כולי עלמא המכיס שרץ 
חייב ולעין להוציא המצא 
בעזרה בשבת בהאי קרא 

   פליגי:
ויבאו הכהים פימי בית ה' 

. ע''ז בהיכל ויוציאו הטומאה
ותקרובתיה שהן מטמאין 

   באהל:
   זרה:. עלחצר בית ה'

ויקבלו הלוים להוציא משם 
. אבל כהים לחל קדרון

אחרים לא מיטמאין אע''פ 
שהיו צריכים לאשים הרבה 
אלו מוציאין מן ההיכל 
לעזרה ואילו משם ולחוץ 
לוים הוא דמיטמאין ולא 
כהים בן ס סבר מדאשתי 
טומאת עזרה מכהים ללוים 
שמע מיה היכא דאיתא 
בעזרה לא מפקין ליה 

רה אלא מהדרין בעבי
אהתירא ובשבת מי לא 

   דחין שבות:
. כלומר טומאה בעזרה ליתא

היכא דאיתא התם. לא 
   חמירא כולי האי:

. בהיכל לא עיילי דלא אפשר
לוים דאפי' כהים אסירי 
למיעל אלא לעבודה כדכתיב 
(ויקרא טז) ואל יבא בכל עת 
אל הקדש זה היכל מבית 

   לפרוכת זה לפי ולפים:
. מאין לכהיםתו לא מט

שהרי אפשר בלוים אבל 
  לשהויי עד אורתא לא:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֵהיָכל"    ,ִלְבנֹות  :ַהּכֹל ִנְכָנִסין ּבַ
ן    ,ְלַתּקֵ

   .ּוְלהֹוִציא ֶאת ַהטּוְמָאה
כֲֹהִנים,  -ִמְצָוה    ּבְ

ם ּכֲֹהִנים  ם,  -ִאם ֵאין ׁשָ   ִנְכָנִסין ְלִוּיִ
ם  ם ְלִוּיִ ָרֵאִלים.  -ֵאין ׁשָ   ִנְכָנִסין ִיׂשְ

   :ְוִאיֵדי ְוִאיֵדי
  ִאין,  -ְטהֹוִרים 
  . "לֹא –ְטֵמִאים 

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֲהָנא ֲהֵני ַרב ּכָ יַע ּכָ    .ְמַסּיֵ
  

ִני  ּתָ ֲהָנאּדְ   : ַרב ּכָ
ֱאַמר" ּנֶ רֶֹכת לֹא ָיבֹא" :ִמּתֹוְך ׁשֶ    – (ויקרא כא, כג) 192"ַאְך ֶאל ַהּפָ

ַח ַלֲעׂשֹות ִרי ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ֲעֵלי מּוִמין ִנְכָנִסין ּבֵ    ?ּקּוֵעי ַפִחיםָיכֹול לֹא ְיהּו ּכֲֹהִנים ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר ק,  "ַאְך" :תַּ   ִחּלֵ
ְתִמיִמים -ִמְצָוה     .ּבִ

ִמיִמים  ם תְּ ֲעֵלי מּוִמין.  - ֵאין ׁשָ   ִנְכָנִסין ּבַ
  ְטהֹוִרין, ּבִ  -ִמְצָוה 

ם ְטהֹוִרין    ִנְכָנִסין ְטֵמִאין.  -ֵאין ׁשָ
   :יִאיִדי ְוִאיִד 

  ִאין,  -ּכֲהִנים 
ָרֵאִלים    . "לֹא –ִיׂשְ

  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
  ֵאיזֹו ֵמֶהן ִנְכָנס?  -  ַבַעל מּוםוּ ָטֵמא 

  
י ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ֲעבֹוַדת ִציּבּור.  ,ָטֵמא ִנְכָנס ֵרי ּבַ ּתְ ָהא ִאיׁשְ   ּדְ
  

י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַעל מּום ִנְכָנס ים ,ּבַ ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ ֵרי ּבַ ּתְ ָהא ִאיׁשְ    .ּדְ

  

                                                             
ׁשַ  192 ל ֶאת ִמְקּדָ י מּום ּבֹו ְולֹא ְיַחּלֵ ׁש ּכִ ַח לֹא ִיּגַ ְזּבֵ רֶֹכת לֹא ָיבֹא ְוֶאל ַהּמִ י ֲאִני ַאְך ֶאל ַהּפָ ם ה'י ּכִ ׁשָ  ְמַקּדְ

  רש"י
. דאמר לקמן מסייע כהי

כהים טמאין עדיפי מטהורי 
   ישראלים:

. בבעלי אך אל הפרוכת וגו'
   מומין כתיב:

. טסין של זהב רקועין
שמחפין בהן בית קדשי 

   הקדשים מתוכו:
. כלומר אכין ורקין אך חלק

מיעוטין כל אתין וגמין 
ויין. חלק מיעט דלמלאכה רב

   שרי לעיולי:
. אי אפשר טמא ובעל מום

אלא באחד מהן איזה מהן 
   מכיסין:

. דהא אישתרי בעבודת צבור
דכתיב (במדבר כח) במועדו 
ואפילו בטומאה אבל בעל 
מום לא הותר דתיא בתורת 
כהים מום בו את לחם 
אלהיו לא יגש להקריב אין 
לי אלא תמידין שהן קרויין 

עין שאמר את קרבי לחם כ
לחמי לאשי שאר קרבות 
צבור מין ת''ל שוב לחם 
קרא אחריא וכתיב בתריה 
לחם אלהיו מקדשי הקדשים 
וסמיך ליה אקרא קמא 
דשתמע הכי לא יגש 

   להקריב לחם אלהיו:
דהא אישתרי באכילת 

. מהאי קרא לחם קדשים
אלהיו מקדשי הקדשים ומן 

   הקדשים יאכל:
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ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ירּו ְלָך ֲחָכִמ  ִהתִּ ְלָך ָנְתנּו ְלךָ ָמקֹום ׁשֶ ֶ    ,ים ִמׁשּ

ּלֹ בּותׁשֶ ּום ׁשְ א ִמׁשּ ירּו ְלָך ֶאּלָ   ."א ִהתִּ
  

ְמעֹון ֵהיָכא ָקֵאי י ׁשִ    ?ַרּבִ
  

   ,ָהָתם ָקֵאי
ְתַנן    :ּדִ

ה ַא " חּום, ֲאִפיּלּו ַאּמָ יְך חּוץ ַלתְּ ֶהְחׁשִ ֵנס.   -ַחת ִמי ׁשֶ   לֹא ִיּכָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה  ֵרה ַאּמָ ֵנס,  - ֲאִפיּלּו ֲחֵמׁש ֶעׂשְ   ִיּכָ

ֵני ַהּטֹוִעים ּדֹות ִמּפְ ִעין ֶאת ַהּמִ ׁשֹוחֹות ְמַמּצְ ֵאין ַהּמָ   . (עירובין נב:) "ְלִפי ׁשֶ
א א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ּתַ ֵנס" :ּדְ   , "לֹא ִיּכָ
ְמ  י ׁשִ ֵנס"עֹון: ְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ    ."ִיּכָ

  
ּלֹ" בּותׁשֶ ּום ׁשְ א ִמׁשּ ירּו ְלָך ֶאּלָ   ."א ִהתִּ
  

   ?ֵהיָכא ָקֵאי
  

   ,ָהָתם ָקֵאי
א א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ּתַ ָרּה " :ּדְ   . (עירובין קב:) "קֹוׁשְ

ְמעֹון:  י ׁשִ    .:)עירובין קג( "עֹוְנָבּה "ְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ
  

אתלֹא ָאֵתי ִליֵדי ִחּיּוב ַח ּדְ ֲעִניָבה  ַנן,  - ּטָ רּו ֵליּה ַרּבָ   ׁשָ
את  ָאֵתי ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ יָרה ּדְ ַנן - ְקׁשִ רּו ֵליּה ַרּבָ    .לֹא ׁשָ

  
        הדרן עלך המוצא תפיליןהדרן עלך המוצא תפיליןהדרן עלך המוצא תפיליןהדרן עלך המוצא תפילין

        וסליקא לה מסכת עירוביןוסליקא לה מסכת עירוביןוסליקא לה מסכת עירוביןוסליקא לה מסכת עירובין
   

    
        
        
        
  

  רש"י
ודדין התחומין . מהמשוחות

ומציבין סימן כשהן מודדין 
   מדתן:

. שמא יטעו מפי טועי המדה
בה הלכך מקצרין אותה 
מצא שעדיין התחום לא 
הגיע ומי שהחשיך לו חוץ 
לתחום כבר כס בתוך 
אלפים ט''ו אמות כדפרישית 
במי שהוציאוהו (לעיל דף 
ב.) ל''א מפי הטועין 
ששוכחין ויוצאין וחוזרין 

לפיכך מקצרין וכסין 
המודדין את התחום הסימן 
ומציבין בתוך התחום שאם 

   יצא לא עביד איסורא:
. דמשלך תו לך שכבר יכס

הוא בתוך תחומו והכא אתא 
ר' שמעון למיתב טעמא 
למילתיה דלא תימא מיקל 
אי באיסור שבת אלא משלו 
תתי לו והכא קט לה משום 
פלוגתא דימת כור כדמפרש 

   ואזיל:
. בימת כור קושרה

שפסקה ופליג רבי שמעון 
ואמר בברייתא עובה ואמר 
הכא טעמא למילתא ופליג 
אתא דלעיל ואמר לא הותרו 
במקדש אלא שבות ובתרתי 
מיפלגא מילתא דרבי שמעון 
רישא במחשיך חוץ לתחום 
וסיפא בימת כור והכי 
קאמר רבי שמעון לתא 
קמא: אע''פ שהקלתי 

ר במחשיך חוץ לתחום מחמי
אי בימת כור דהתם משלך 
תו לך אבל כאן לא התירו 

   אלא שבות:
קשירה דאתיא לידי חיוב 

. במדיה גזרה שמא חטאת
  יקשור קשר של קיימא:

  


