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  שבת מסכת
  "ָהאֹוֵרג" - גי"פרק 

  
  הנפלאים ילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלמוקדשת ל מהדורה זו

  שנוסף ללימודיהם ועיסוקיהם באים כל לילה ללמוד את הדף היומי

  ים ח, ג)(תהל"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם" 

  
  

        מוקדש לרגל יום נישואינומוקדש לרגל יום נישואינומוקדש לרגל יום נישואינומוקדש לרגל יום נישואינולימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה 
        להמשיך לרוות נחת מכל צאצאינולהמשיך לרוות נחת מכל צאצאינולהמשיך לרוות נחת מכל צאצאינולהמשיך לרוות נחת מכל צאצאינושנזכה שנזכה שנזכה שנזכה 

        בריאות, שמחה ויראת שמיםבריאות, שמחה ויראת שמיםבריאות, שמחה ויראת שמיםבריאות, שמחה ויראת שמיםמתוך מתוך מתוך מתוך 
  

  

  
  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה

  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו
  

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

  תש"פ סיון ז"כ

 גמרא סדורה
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  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ת והערות להארו
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

  בזכותם מהדורה זו טובה יותר.
 ,איר הארות רבות בכשרון רבובייחוד לרב נתנאל אריאל שהגיה, העיר וה

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©  

  שמורותכויות כל הז
   , עיצוב ועימוד, פסקאות ,החלוקה לסוגיות הניקוד, הפיסוק על

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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    "ָהאֹוֵרג""ָהאֹוֵרג""ָהאֹוֵרג""ָהאֹוֵרג"    ––––י"ג י"ג י"ג י"ג פרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 

        קה, אקה, אקה, אקה, א .1
ָנה             ִמׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
לֹ הָהאֹוֵרג ׁשְ ִחיּלָ תְּ ה חּוִטין ּבַ יב.  - ַעל ָהָאִריג תַח ַא וְ  ,ׁשָ   ַחּיָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ּסֹוף  ין ּבַ ה ּבֵ ִחיּלָ תְּ ין ּבַ ֵני חּוִטין.  -ּבֵ יעּורֹו ׁשְ   ׁשִ

  

ה ׁשְ  י ִניִרין, י ּבָ נֵ ָהעֹוׂשֶ   תֵּ
יִרין ּנִ   ,ּבַ

ירֹוס,  ּקֵ   ּבַ
ָפה ּנָ    ,ּבַ

ָבָרה ּכְ    ,ּבַ
ל  יב –ּוַבסַּ    .ַחּיָ

  

ִפ  - ְוַהּתֹוֵפר  י תְּ תֵּ    ,ירֹותׁשְ
י תְּ  - ְוַהּקֹוֵרַע  תֵּ   .  ִפירֹותַעל ְמָנת ִלְתּפֹור ׁשְ

   

ָמָרא             ּגְ

י ֲאָתא  י ִיְצָחקּכִ ֵני ַרּבִ    :ּתָ
   .426"ֵני"ׁשְ 

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

לֹ ה""ׁשְ   ! ׁשָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יֵמי,  -ָהא  ַאלִּ   ּבְ
ְקִטיֵני –ָהא     .ּבִ

  
יָסא,    ָאְמֵרי ָלּה ְלַהאי ּגִ

יָסא ְוָאְמֵרי    .ָלּה ְלַהאי ּגִ
  
יָסא"   ": ָאְמֵרי ָלּה ְלַהאי ּגִ

יֵמי  ֵרי ָסְתִרי - ַאלִּ ָלָתא ָלא ָסְתִרי, ּתְ    .ּתְ
ֵרי ַנִמי ָלא ָסְתִרי -ְקִטיֵני     .ּתְ

  
יָסא"    ":ְוָאְמֵרי ָלּה ְלַהאי ּגִ

ֵרי ָלא ְיִדיִעי -ְקִטיֵני  ָלָתא ְיִדיִעי, ּתְ    .ּתְ
יֵמי  ֵרי ַנִמי - ַאלִּ    .ְיִדיִעי ּתְ

  
ְנָיא:    ּתַ

לֹ" הָהאֹוֵרג ׁשְ ִחיּלָ תְּ ה חּוִטין ּבַ יב.  -ְוֶאָחד ַעל ָהָאִריג  ,ׁשָ   ַחּיָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ּסֹוף  ין ּבַ ה ּבֵ ִחיּלָ תְּ ין ּבַ יעּוָרן -ּבֵ ֵני חּוִטין.  ׁשִ   ׁשְ
ָפה  ָ לֹ -ּוַבׂשּ רֹוַחב ׁשְ ֵני חּוִטין ּבְ י ִניִרין. ׁשְ תֵּ ה ּבָ   ׁשָ

   ?א ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמהָה 
לֹ  רֹוַחב ׁשְ ֵני חּוִטין ּבְ י ִניִריןְלאֹוֵרג ִצְלצֹול ָקָטן, ׁשְ תֵּ ה ּבָ   ."ׁשָ

  
לֹ" ה ְוֶאָחד ַעל ָהָאִריג ָהאֹוֵרג ׁשְ ִחיּלָ תְּ ה חּוִטין ּבַ יב –ׁשָ   , "ַחּיָ

י ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ   ְסָתָמא ּכְ
                                                             

 כך צריך לומר בלשון זכר, ע"פ דקדוקי סופרים ועוד. וגם לעיל במשנה. 426

  רש"י
  מתי' 

. אתא לפרושי רבי אליעזר
שיעור אורג שמו באבות 
מלאכות (לעיל דף עג.) דתן 

   התם שי חוטין:
. אם זו תחלת אריגתו בתחילה

   בגד:של 
. אם מוסיף ואחת על האריג

הוא על האריג שיעורו באחת 
   דמצטרף עם השאר:

. שתן ב' חוטין של בתי ירין
שתי בירה שקורין ליצי''ש 

 }ליצ"א: יר [וראה לעיל סו:]{
:   

   . מפרש בגמרא:בירין ובקירוס
. הך לאו ירין בפה ובכברה

ממש אלא משרשר ומרכיב חוט 
למטה א' [של ערב] בשתי מ

ואחד מלמעלה ומעמיד השתי 
   בהן כתקו:

  
  גמ' 

. מתי' הכי כי אתא ר' יצחק תי
ר''א אומר האורג ב' חוטין 
בתחלה ולא פליג ר''א ארבן 

   אלא באחד על האריג:
. אלימי ג' ולא ב' להאי גיסא

משום דשים סתרי דמתוך 
עוביין אין דבקים יפה זה בזה 

   וקטיי בשים מיחייב:
. אלימי יה להאי גיסאואמרי ל

   שים חייב:
. דבר הראה הוא אבל דידיעי

   קטיי בשים פטור:
ובשפה ב' חוטין ברוחב ג' בתי 

. יש שאורגין סביב [הבגד] ירין
השפה באורך הבגד כולו מין 
אחר של [שתי] ורוחב ברוחב 
הבגד כשיעור שלשה בתי ירין 

   והאורג בו שי חוטין חייב:
ר להכי . כלומלמה זה דומה

מחייבי באריג קצר כי האי ולא 
אמרי כמלא רוחב הסיט 
כדמשערין במתי' באורג 

   באמצע הבגד:
. חגורה דומה לאורג צלצול קטן

קצרה שאיה רחבה יותר 
   משלשה בתי ירין:
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ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ

ֵני חּוִטין " סַע   ָהאֹוֵרג ׁשְ    ,ל ַהּגַ
יב.  -ְוַעל ָהִאיְמָרא    ַחּיָ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ֲאִפיּלּו ֶאָחד. 

  

ָפה ָ לֹ ,ּוַבׂשּ רֹוַחב ׁשְ ֵני חּוִטין ּבְ י ִניִרין ׁשְ תֵּ ה ּבָ יב.  - ׁשָ   ַחּיָ
   ?ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה

לֹ ,ְלאֹוֵרג ִצְלצֹול ָקָטן ֵני חּוִטין ַעל רֹוַחב ׁשְ י נִ ׁשְ תֵּ ה ּבָ   . "יִריןׁשָ
  
ֵני חּוִטין " ס  ָהאֹוֵרג ׁשְ    ,ַעל ַהּגַ

יב –ְוַעל ָהִאיְמָרא     ,"ַחּיָ
ַנן ַרּבָ    .ְסָתָמא ּכְ

  
  

  רש"י
   . אריג הרבה:על הגס

. תחלת הבגד על האימרא
שאורגין בו ערב ממין אחר 

  לאימרא:
ולו . לאורך השתי כובשפה

  עושין אותו:
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .2
ֵני ּבָ " ה ׁשְ י ִניִריןָהעֹוׂשֶ יִרין[ תֵּ ּנִ יב - ...  ּבַ    .]"ַחּיָ
  

יִרין"ַמאי  ּנִ   ? "ּבַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י ִניָרא ָבּתֵ י ּבְ ְרתֵּ נִּ  ,ּתַ    .יָראַוֲחָדא ּבַ

  
  
  
ירֹוס" ּקֵ    ."ּבַ
  

ירֹוס"ַמאי  ּקֵ   ? "ּבַ
  

  : ַרבָאַמר 
   .ְמצּוִביָתא

  
  

  רש"י
. תרתי בבתי ירא וחדא בירא

ב' פעמי' מרכיב לחוט של שתי 
בבת ירא דהייו שקורין ליצ''א 

פייצ"א: ְּגָדד (קצה חוט {
השתי, הקשר לכובד עליון של 

   : }הול)
. ופעם שלישית ואחת בירא

מרכיבו על חוט הירא שקורין 
 }יר [וראה לעיל סו:]{ליצ''א 

   ל הקה:המורכב ע
. ביריעת גרדין מצוביתא

האורגין ברגל הוא וקורין 
ליאיי"ש: דושה {לימיי''ש 

(במתקן הטווייה של הגברים) 
[איה מופיעה בכתבי היד אלא 
רק בדפוס סוציו, ומכאן 

והיא  }שאיה מאת רש"י]
במקום הקה העולה ויורד 
ביריעת אריגת שים שקורין 

דוושה (במתקן {פריש''א 
של השים) [איה הטווייה 

מופיעה בכתבי היד אלא רק 
במהדורת בומברג, ומכאן 

   : }שאיה מאת רש"י]
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .3
י תְּ " תֵּ   . "ִפירֹותְוַהּתֹוֵפר ׁשְ
  

ֲאבֹות ְמָלאכֹות:  ֵניָנא ּבַ   ָהא ּתָ
י תְּ " תֵּ   ! "ִפירֹותְוַהּתֹוֵפר ׁשְ
  

ָקָבֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא:  ּום ּדְ י תְּ "ְוַהּקֹוֵרַע ַעל ְמָנת ִל ִמׁשּ תֵּ   ,ִפירֹות"ְתּפֹור ׁשְ
  . "ַהּתֹוֵפר" :ָקָתֵני ַנִמי

  
ֲאבֹות ְמָלאכֹות!  - "ְוַהּקֹוֵרַע " ֵניָנא ּבַ   ָהא ַנִמי ּתָ
  

ָקָבֵעי ְלִמיְתֵני ֵסיָפא ּום ּדְ א ִמׁשּ ֲחָמתֹו ְוַעל ֵמתוֹ " :ֶאלָּ   , "ַהּקֹוֵרַע ּבַ
ּום ָהִכי ָקָתֵני י תְּ " :ִמׁשּ תֵּ   . "תִפירוֹ ַהּתֹוֵפר ׁשְ

  
  

  רש"י
. הא תיא ליה באבות מלאכות

ולמה לי למיהדר ולמתייה הכא 
הואיל ולא לפרושי בה מידי 
אתא בשלמא אורג משום 
פלוגתא ושתי בתי ירין 
לאשמועין בירין ובקירוס 

תא לה ובפה ובכברה וסל דלא 
  התם:
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        בבבב- - - - קה, אקה, אקה, אקה, א .4
י תְּ ַה וְ " תֵּ   . "ִפירֹותקֹוֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתּפֹור ׁשְ
  

ַחּתְ ָלּה?   ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ָעְבָד    קה,ב א ּה ּדְ יְסּתָ י ּכִ    .כִּ
  
  

  רש"י
   . הבגד:דעבדה

. הולכת ומתקפלת כי כיסתא
שאין הבגד שוה ובולט בבגד 
כמין כיס וצריך לקרוע הבגד 
למטה ומולל לפיו והתפירה 

  מתיישבת:
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        קה, בקה, בקה, בקה, ב .5
ָנה             ִמׁשְ

ֲחָמתֹו ְוַעל ֵמתֹו,    ַהּקֹוֵרַע ּבַ
טּוִרין.  -ְוָכל ַהְמַקְלְקִלין    ּפְ

  
ןְוַהְמַקְלֵקל ַעל ְמָנת ְלַת  יעּורוֹ  - ּקֵ ן. ּכִ  ׁשִ   ְמַתּקֵ

  

יעּור ן,    :ׁשִ   ַהְמַלּבֵ
ץ,    ְוַהְמַנּפֵ
  ְוַהּצֹוֵבַע, 
פּול,  - ְוַהּטֹוֶוה  יט ּכָ ְמלֹא ֹרַחב ַהסִּ   ּכִ

ֵני חּוִטין יט - ְוָהאֹוֵרג ׁשְ ְמלֹא ַהסִּ יעּורֹו ּכִ   .  ׁשִ
   

ָמָרא             ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֲחָמתוֹ    :ַהּקֹוֵרַע "    ,ּבַ

   ,לוֹ ּוְבֶאְב 
יב.  - ְוַעל ֵמתֹו    ַחּיָ

ת, ָיָצא ְיֵדי ְקִריָעה ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ ַחּלֵ ּמְ י ׁשֶ   ! "ְוַאף ַעל ּפִ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יֵדיּה  -ָהא  ֵמת ּדִ    .ּבְ

ָעְלָמא - ְוָהא  ֵמת ּדְ    .ּבְ
  

  ָקָתֵני!  "ֵמתֹו"ְוָהא 
  

יֵדיּה  ֵמת ּדִ    ,ְלעֹוָלם ּבְ
ֵני ֲאֵבילּות ָלאו ּבְ   ִניְנהּו.  ּוְבָהָנְך ּדְ

  
יב - ְוִאי ָחָכם הּוא    !ַחּיּוֵבי ִמיַחּיַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ת " ּמֵ   . ַהּכֹל ְקרֹוָביו -ָחָכם ׁשֶ

ֲעָתְך?!  "ַהּכֹל ְקרֹוָביו"   ָסְלָקא ּדַ
א ֵאיָמא ְקרֹוָביו :ֶאלָּ    .ַהּכֹל ּכִ

  קֹוְרִעין ָעָליו,  -ל ַהּכֹ
  חֹוְלִצין ָעָליו,  -ל ַהּכֹ
ְרָחָבהַמְבִרין ָע  -ל ַהּכֹ    !"ָליו ּבָ

  
ָלאו ָחָכם הּוא ,לֹא ְצִריָכא    .ּדְ

  
ר הּוא ׁשֵ יב - ְוִאי ָאָדם ּכָ    !ַחּיּוֵבי ִמיַחּיַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ים" ֵהן ְקַטּנִ ׁשֶ ל ָאָדם ּכְ ָניו ּוְבנֹוָתיו ׁשֶ ֵני ָמה ֵמִתים ּבָ    ?ִמּפְ

ה וְ  ְבּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ רּכְ ׁשֵ ל ַעל ָאָדם ּכָ ְתַאּבֵ   . ּיִ
ֵדי ׁשֶ  ה?! ּכְ ְבּכֶ   ּיִ

יּה?!  ְקִלי ִמיּנֵ   ַעְרבֹוָנא ׁשָ
ר,  ׁשֵ ל ַעל ָאָדם ּכָ ָכה ְוִהְתַאּבֵ ּלֹא ּבָ ֵני ׁשֶ א: ִמּפְ   ֶאלָּ

ר ׁשֵ ל ַהּבֹוֶכה ַעל ָאָדם ּכָ ּכָ ה - ׁשֶ ָעׂשָ בֹוד ׁשֶ ִביל ּכָ ׁשְ ל ֲעֹונֹוָתיו, ּבִ    !"מֹוֲחִלין לֹו ַעל ּכָ
  

ר  ,לֹא ְצִריָכא ׁשֵ ָלאו ָאָדם ּכָ   הּוא. ּדְ
  

ָמה  ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ָקֵאי ּבִ יב - ְוִאי ּדְ    !ַחּיּוֵבי ִמיַחּיַ

  רש"י
  מתי' 

. מפרש בגמרא סיט הסיט כפול
הוא הפסק שבין אצבע לאמה 
כמו שאדם יכול להרחיבו ואם 

כולן טוה וליבן ויפץ וצבע שהן 
אבות מלאכות חוט א' ארוך 

   כשיעור הזה חייב:
. ברוחב האורג ב' חוטין שיעורו

הבגד כמלא הסיט שאע''פ שלא 
ארגו על פי כל רוחב הבגד 
חייב: גמ' ראה בעיי דהכי 
גרסי' ורמיהו הקורע בחמתו 
ובאבלו ועל מתו חייב ואע''פ כו' 
ולמאי דגרס הקורע בחמתו 

' לא ובאבלו ועל מתו אע''פ כו
ידעא מאי יצא ידי הקריעה 
שייך למימר אבחמתו ואמאי 

   קט בחמתו:
. שאדם חייב יצא ידי הקריעה

   לקרוע על מתו:
. ברייתא דקתי הא במת דידיה

חייב במת דידיה שחייב לקרוע 
עליו הלכך קריעה דידיה לאו 

   קלקול הוא אלא תקון:
   . מי קתי במתי':והא מתו

ל....... . שמוטלעול' במת דידיה
עליו לקוברו ומיהו בהך דלאו 
בי אבלו' יהו שאין מאותן 
האמורים בפרשת כהים 
(ויקרא כא) אביו ואמו בו ובתו 

   ואחיו ואחותו:
. זה שמת ופרכין ואי חכם הוא

חיובי מיחייב מי לקרוע וכיון 
דמיחייב מתקן הוא ואמאי 

   פטור:
. יוצאים לפיו חלוצי חולצין

וע עד שכתיפו כתף חלוקו קר
   חלוצה ערומה:

. שהיו מברין מברין עליו ברחבה
האבלין ברחבה סעודה ראשוה 
שאבל אוכל איו אוכל משלו 
ואסור דקאמר ליה רחמא 
ליחזקאל (כד) לחם אשים לא 

   תאכל:
. קודם שיחטא ערבוא שקלי
   טלו משכוו:
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ַתְנָיא    :ּדְ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָמה  ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ת ּבִ יב ִלְקרֹוַע,  - ָהעֹוֵמד ַעל ַהּמֵ   ַחּיָ
   ?ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה

ְרָפה ׂשְ ּנִ   ! "ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
  

ָמה.   ַעת ְיִציַאת ְנׁשָ ׁשְ ָלא ָקֵאי ּבִ   לֹא ְצִריָכא, ּדְ
   

יַנח  א "ֵמתוֹ "ּתֵ ָיא!  "ֲחָמתוֹ "ַא  "ֲחָמתוֹ ", ֶאלָּ   ַקׁשְ
  
ָיא "ֲחָמתוֹ "ַא  "ֲחָמתוֹ "    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ

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

  
י ְיהּוָדה" ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה ְמָלאָכ  :ָאַמרּדְ  - "ָהא ַרּבִ יב ָעֶליָה  - ה ׁשֶ   .ַחּיָ
ְמעֹון" י ׁשִ ֵאין ְצִריָכה ְלגּוָפּה  :ָאַמרּדְ  - "ָהא ַרּבִ טּור ָעֶליָה.  -ְמָלאָכה ׁשֶ   ּפָ
  

ְמַעּתְ ֵליּה  ׁשָ י ְיהּוָדהלְ ֵאיַמר ּדְ ן -  ַרּבִ ְמַתּקֵ    ,ּבִ
ְמַקְלֵקל  ְמַעתְּ ֵליּה  - ּבִ    ?!ִמי ׁשָ

  
י ָא ָאַמר    : ִביןַרּבִ

ָקָעֵביד ַנַחת רּוַח ְלִיְצרוֹ  ן הּוא, ּדְ   .ַהאי ַנִמי ְמַתּקֵ
  

ְווָנא  ֵרי? -ּוְכַהאי ּגַ    !ִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ר ַאְגָראאֹוֵמר ִמׁשּ ּום  ִחיְלָפא ּבַ ָאַמר ִמׁשּ ן נּוִריׁשֶ י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ
ָגָדי ֲחָמתוֹ ַהְמָקֵרַע ּבְ    ,ו ּבַ

ֲחָמתֹו,  ָליו ּבַ ר ּכֵ ּבֵ   ְוַהְמׁשַ
ֲחָמתֹו  ר ָמעֹוָתיו ּבַ עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה.  –ְוַהְמַפּזֵ ֵעיֶניָך ּכְ   ְיֵהא ּבְ

ל ֵיֶצר ָהָרע:  ֻנתֹו ׁשֶ ְך אּוּמָ ּכָ ְך",  :ַהּיֹום אֹוֵמר לוֹ   ׁשֶ ה ּכָ   "ֲעׂשֵ
ְך".  :ּוְלָמָחר אֹוֵמר לוֹ  ה ּכָ   "ֲעׂשֵ

אוֹ    . "ְוהֹוֵלְך ְועֹוֵבד - "ֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה" :ֵמר לוֹ ַעד ׁשֶ
י ָאִביןָאַמר    : ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרָאּה 
ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר" תַּ    ,(תהילים פא, י) "לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְולֹא ִתׁשְ

ל ָאָדם "ֵאל ָזר"ֵאיֶזהּו  גּופֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ    ?ׁשֶ
  ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ֵיֶצר ָהָרע! 

  
יֵתיּה  ,לֹא ְצִריָכא י ּבֵ ָקא ָעֵביד ְלִמיְרָמא ֵאיָמָתא ַאִאיְנׁשֵ    .ּדְ

  
י ָהא יָתא ַרב ְיהּוָדהּדְ   :ּכִ ּיָ ֵליף ַמְצּבִ    .ׁשָ

  
ר ַיֲעקב ִביֵרי ַרב ַאָחא ּבַ ַבר ָמאֵני ּתְ   .ּתָ

  
ת ׁשֶ א ַרב ׁשֵ ֵתיּה מֹוִניֵני ַאֵריׁשָ    .ָרֵמי ָלּה ְלַאּמְ

  
א י ַאּבָ ַבר ַנְכ  ַרּבִ ָמא.  ּתָ   ּתְ

   
  
  

  רש"י
. הרואה ס''ת לס''ת ששרף

ששרף חייב לקרוע כדאמרין 
(דף כו.) במגילה ששרף  במו''ק

יהויקים דכתיב לא פחדו ולא 
קרעו בגדים אף שמת ישראל 
היטלת דומה לו שאין לך ריק 

  בישראל שאין בו תורה ומצות:
. ומתו אמתו הא ר' יהודה כו'

הכי מי הוה מצי לתרוצי אלא 
מעיקרא אהדר לאוקמיהו כחד 
תא ולא מתוקמא אלא כר' 

ה יהודה דהא מלאכה שאי
צריכה לגופה היא כמוציא את 

   המת לקוברו:
. שמשכך את חת רוח ליצרו

   חמתו:
. אלמא מי שרי והא תיא כו'

לאו מתקן הוא שמלמד ומרגיל 
   את יצרו לבא עליו:

. משמע בקרבך שאם היה בך בך
   תשתחוה לאל כר לבסוף:

. מן הבגד שליף מצבייתא
בחמתו להראותם שהוא כועס 

   ויגורו מלפיו:
   . ציר של דגים קטים:יימו
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        קו, אקו, אקו, אקו, א    ––––קה, ב קה, ב קה, ב קה, ב  .6
ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

ר  ׁשֵ ָמעֹות ַעל ָאָדם ּכָ ל ַהּמֹוִריד ּדְ ָנָזיו,  -ּכָ ֵבית ּגְ יָחן ּבְ רּוְך הּוא סֹוְפָרן ּוַמּנִ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִסְפָרֶתָך" "נִֹדיׁשֶ ְמָעִתי ְבֹנאֶדָך ֲהלֹא ּבְ יָמה ּדִ ה, ׂשִ ה ָאתָּ   . (תהילים נו, ט) ָסַפְרתָּ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל ָחָכם  דֹו ׁשֶ ֶהְסּפֵ ל ּבְ ְתַעּצֵ ל ַהּמִ יו,  -ּכָ ַחּיָ   ָראּוי ְלקֹוְברֹו ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ִת ׁשֶ ְגבּול ַנֲחָלתֹו ּבְ רּו אֹותֹו ּבִ ְקּבְ    ,ְמַנת ֶסַרח"ַוּיִ

ַעׁש" פֹון ְלַהר ּגָ ַהר ֶאְפַרִים ִמּצְ ר ּבְ   , (יהושע כד, ל) ֲאׁשֶ
ָרַגׁש ֲעֵליֶהן ַהר ְלהֹוְרָגן ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ל ָחָכם  דֹו ׁשֶ ֶהְסּפֵ ל ּבְ ְתַעּצֵ ל ַהּמִ   ֵאינֹו ַמֲאִריְך ָיִמים,  -ּכָ
ה, ִמּדָ  ֶנֶגד ִמּדָ   ה ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ ִריֶבּנָ ָחּה תְּ לְּ ׁשַ ָאה ּבְ ַסאּסְ   . (ישעיה כז, ח) "ּבְ
  

אֵאיִתיֵביּה  ר ַאּבָ יא ּבַ י ַחּיָ י יֹוָחָנןלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַעְבדּו ָהָעם ֶאת ה' ַע  :"ַוּיַ    ,ּכֹל ְיֵמי ְיהֹוׁשֻ

ר ֶהֱאִריכּו ָיִמים ַא  ֵקִנים ֲאׁשֶ   ! (שופטים ב, ז) ֲחֵרי ְיהֹוׁשּוַע"ְוכֹל ְיֵמי ַהּזְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְבַלאי   ֶהֱאִריכּו,  - ָיִמים    !ּבַ

ִנים    לֹא ֶהֱאִריכּו.  -ׁשָ
  

ה א ֵמַעּתָ    - (דברים יא, כא) 427""ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ,ֶאלָּ
ִנים?    !ָיִמים ְולֹא ׁשָ

  
אֵני ָרָכה ׁשָ    .ּבְ

  
י ִחיָּ ְוָאַמר  אַרּבִ ר ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  יא ּבַ  : ַרּבִ

ת   קו,א ּמֵ ן - ֶאָחד ִמן ָהַאִחין ׁשֶ ל ָהַאִחין ּכּולָּ    .ִיְדֲאגּו ּכָ
ת ּמֵ ֵני ֲחבּוָרה ׁשֶ ּה.  - ֶאָחד ִמּבְ ל ַהֲחבּוָרה ּכּולָּ ְדַאג ּכָ   ּתִ

  
דֹולּדְ  :ָאְמֵרי ָלּה     .ֵמת ּגָ

  
   .ֵמת ָקָטןּדְ  :ְוָאְמֵרי ָלּה 
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  רש"י
   . כיסוי הכד:כתמא

. לשון לוד לו ודי ספרתה אתה
   (איוב ב):

   . ביהושע כתיב:ויקברו אותו
. שלא שרגש עליהן הר להורגן

   הספידו כראוי:
. הוא לא תאבל מדה כגד מדה

על שתקצרו ימי החכם אף 
   לחייו לא יחושו מן השמים:

   . דמבבל סליק:בבלאי
. שכלו ימיהם מים האריכוי

בטוב דחשיב אריכות ימים 
כדאמרי' בסדר יומא (דף עא.) 
כי אורך ימים ושות חיים 
יוסיפו וכי יש לך שים של חיים 
ושים שאים של חיים אמר 
רבי אלעזר אלו שותיו של אדם 

  שמתהפכות עליו מרעה לטובה:
   . ייראו מן המיתה:ידאגו

. יש לדאוג הואיל דמת גדול
   לטה מדת הדין בראש הבית:וש

. שבקלקלה ואמרי לה דמת קטן
  מתחילין מן הקטן:



  ""ָהאֹוֵרג –מסכת שבת פרק י"ג 
                    

619

        קו, אקו, אקו, אקו, א .7
טּוִרין –ְוָכל ַהְמַקְלְקִלין "   . "ּפְ
  

ֵני  הוּ ּתָ י ַאּבָ יּה  ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ   : ַרּבִ
ל ַהְמַקְלְקִלין " טּוִרין -ּכָ    ,ּפְ

   ,ֵמחֹוֵבל  :חּוץ
   ."ּוַמְבִעיר

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵני ְלָבָרא    !ּפֹוק ּתְ
ָנה.  - "חֹוֵבל ּוַמְבִעיר"   ֵאיָנּה ִמׁשְ

ְמָצא לֹוַמ  ָנהְוִאם ּתִ    ,ר ִמׁשְ
ָצִריְך ְלַכְלּבֹו,  -חֹוֵבל    ּבְ

ָצִריְך ְלֶאְפרֹו.  -ַמְבִעיר    ּבְ
  

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
טּוִרין" ל ַהְמַקְלְקִלין ּפְ    !"ּכָ
  

י ְיהּוָדה -ַמְתִניִתין     ,ַרּבִ
ַרְייָתא  ְמעֹון -ּבָ י ׁשִ    .ַרּבִ

  
ְמעֹוןּדְ ַמאי ַטְעָמא  י ׁשִ    ?ַרּבִ

  
ִאיְצְטִריְך  ָרא ִמיָלה ִמּדְ    ,ְקָרא ְלִמיׁשְ

ָעְלָמא  יב –ָהא חֹוֵבל ּבְ    .ַחּיָ
ת ּכֵהן,  י ּבַ ּבֵ ָאַסר ַרֲחָמָנא ַהְבָעָרה ּגַ   ּוִמּדְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ָעְלָמא :ׁשְ יב.  - ַמְבִעיר ּבְ   ַחּיָ
  

י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ
  

ן הּוא,  -ָהָתם    ְמַתּקֵ
י. ְד כִּ    ַרב ַאׁשִ
יָאַמר ּדְ    : ַרב ַאׁשִ

ן ִמיָלהַמה לִ  ִליַמה לִ  ,י ְלַתּקֵ ן ּכְ    ?י ְלַתּקֵ
ִתיָלה, ַמה לִ  ל ּפְ ֵ ִניןַמה ִלי ְלַבׁשּ ל ַסּמָ ֵ    ?י ְלַבׁשּ

   
  
  

  רש"י
. באדם דמקלקל חוץ מחובל

הוא וחייב דתן (ב''ק פז.) 
החובל בחברו בשבת פטור 
מלשלם מפי שדון בפשו: 
ומבעיר את הגדיש מקלקל הוא 
וחייב כדתן (שם דף לד:) והוא 
שהדליק את הגדיש פטור מן 

   מפי שדון בפשו:תשלומין 
. דאם מקלקל הוא איה משה

   פטור:
. לדם היוצא מן החבלה בצריך

לכלבו ואם מקלקל הוא אצל 
   חבל מתקן הוא אצל הכלב:

. והא תן כל המקלקלין פטורין
ואפי' חובל ומבעיר וקשיין 

   אהדדי ולר' אבהו פריך:
. דאית ליה מתי' ר' יהודה

מקלקל בחבורה פטור ולא 
היכא ול'' מתי' ר' איתפרש 

יהודה היא דאמר מלאכה 
שאיה צריכה לגופה חייב עליה 
הלכך חיובא דחובל בצריך 
לכלבו ומבעיר בצריך לאפרו 
משכחת לה דאע''פ דמקלקל 
הוא אצל מלאכה עצמה מתקן 
הוא אצל אחרים ולר' יהודה כי 
האי גווא מלאכה הוא משום 
תקון אחרים אבל מקלקל ואיו 

ע''ג דרישא מתקן פטור וא
דמתי' אוקימא כר''ש דקתי 

   קורע על מתו פטור סיפא ר''י:
. דאמר וברייתא ר''ש היא

מלאכה שאיה צריכה לגופה 
פטור עליה הלכך אין לך חובל 
ומבעיר שאין מקלקל ואפי' 
מבעיר עצים לקדרתו מקלקל 
הוא אצל עצים ומה שהוא 
מתקן אצל אחרים לר''ש לא 
חשיב דהא מלאכה שאיה 
צריכה לגופה היא אלא משום 
דמקלקל בחבלה ובהבערה חייב 

   כדיליף לקמיה:
. וביום מדאיצטריך קרא

השמיי ביום יתירא ואפי' 
בשבת ומילה חובל הוא מכלל 

   דשאר מקלקלין בחבורה חייב:
ומדאסר רחמא הבערה דבת 

. בשבת (לקמן בפרק ר' כהן
   אליעזר):

. הא מי מתקן מה לי מתקן כלי
ויש מלאכה בתיקון  גברא הוא

   זה:
. שהוא מדליק בישול פתילה

פתילה של אבר וותה לתוך 
פיה ודרך בישול הוא זה וחייב 
על הבישול שאיו מקלקל האבר 

   בבישולו אלא מתקן וצורף:
   . של מלאכת המשכן:סמין
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        קו, אקו, אקו, אקו, א .8
ן" יעּור ַהְמַלּבֵ פּול - ... [ ׁשִ יט ּכָ ְמלֹא ֹרַחב ַהסִּ   ]."ּכִ
  

פּול.  ַרב יֹוֵסף   ַמֲחֵוי ּכָ
  

ר ַאִמי ַרב יא ּבַ ׁשּוט.   ִחּיָ   ַמֲחֵוי ּפָ
   

  רש"י
. האי הסיט כפול רב יוסף מחוי

דמתי' כפול ממש בריוח קצר 
שי שבין אצבע לאמה משער 

   פעמים:
. בריוח שבין גודל מחוי פשוט

לאצבע פעם אחד הוא כפול 
דמתיתא שיש בו כפלים כאותו 

  שבין אמה לאצבע:
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        בבבב----ו, או, או, או, אקקקק .9
ָנה             ִמׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל,     :דַהּצָ    ִצּפֹור ְלִמְגּדָ

ִית ּוְצִבי ְל  יב.  -ּבַ   ַחּיָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ל -ִצּפֹור     ,ְלִמְגּדָ
ה –ּוְצִבי    קו,ב    ,ְלִגיּנָ

   ,ּוְלָחֵצר
יב.  - יָבִרין ִב ּוְל    ַחּיָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ִוין יָבִרין ׁשָ ל ַהּבִ   .לֹא ּכָ

   
ָלל:    ֶזה ַהּכְ

ר ֵציָדה טּור,  - ְמחּוסַּ   ּפָ
ר ֵציָדה  ֵאינֹו ְמחּוסַּ יב -ׁשֶ   .  ַחּיָ

   

ָמָרא             ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
יֹום טֹוב, " יָבִרין ּבְ ִגים ִמן ַהּבִ   ֵאין ָצִדין ּדָ

  ְוֵאין נֹוְתִנין ִלְפֵניֶהם ְמזֹונֹות, 
   ,ה ָועֹוףֲאָבל ָצִדין ַחּיָ 

  . (ביצה כג:) "ְונֹוְתִנין ִלְפֵניֶהם ְמזֹונֹות
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
יָבִרין" ל ַחּיֹות  :ּבִ    ,ׁשֶ

ל עֹופֹות    ,ְוׁשֶ
ִגים ל ּדָ   : ְוׁשֶ

יֹום טֹוב,    ֵאין ָצִדין ֵמֶהם ּבְ
   !"ְוֵאין נֹוְתִנין ִלְפֵניֶהם ְמזֹונֹות

  
ָיא  ה"ַקׁשְ ה'ַא  "ַחּיָ   , 'ַחּיָ
ָיא     !"עֹופֹות"ַא  'פֹותעוֹ 'ַקׁשְ

  
ָלָמא  ׁשְ ה"ּבִ ה'ַא  "ַחּיָ ָיא 'ַחּיָ    :ָלא ַקׁשְ

י ְיהּוָדה -ָהא     ,ַרּבִ
ַנן –ָהא     .ַרּבָ

  
א  ָיא!  "עֹופֹות"ַא  'עֹופֹות'ֶאלָּ   ַקׁשְ

  
יָמא ָיא "עֹופֹות"ַא  'עֹופֹות' :ְוִכי ּתֵ    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ

יָבר ְמקֹוֶרה,  -ָהא    ּבִ
ֵאי - ְוָהא  יָבר ׁשֶ   נֹו ְמקֹוֶרה, ּבִ

ִית   ְמקֹוֶרה הּוא, ּדִ  ,ְוָהא ּבַ
ל  ַנן, ִצּפֹור ְלִמְגּדָ י ְיהּוָדה ּוֵבין ְלַרּבָ   לֹא!  -ִית ְלַב  ,ִאין –ּוֵבין ְלַרּבִ

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ֶלת ָמרּות.  -ָהָכא  ֵאיָנּה ְמַקּבֶ רֹור ָעְסִקיַנן, ְלִפי ׁשֶ ִצּפֹור ּדְ   ּבְ

  
ָתָנא ּדְ  ָמֵעאלֵבי ּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ָמּה " ה ִנְקָרא ׁשְ רֹור'ָלּמָ ֶדה '?ִצּפֹור ּדְ ָ ַבׂשּ ִית ּכְ ּבַ ָרה ּבַ ּדָ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ

  רש"י
  מתי' 

. עד שהכיסו למגדל הצד צפור
מישטיי"ר: מזון {משטיי''ר 

לשמירת אוכל [וראה לעיל 
בלע''ז חייב דזו היא  }לב.]

צידתו אבל אם הכיסו לבית 
בכך שיוצא לו דרך  איו יצוד

  חלוות:
. יצוד משהכיסו לביתו וצבי

ועל בפיו אבל אם הכיסו 
 לגיה או לחצר אין זו צידה:

. שקשה לתופסו המחוסר צידה
   שם כדמפרש בגמרא:

  
  גמ' 

   . קרפיפות מוקפין:ביברין
. אלמא לאו אין צדין מהן בי''ט

יצוד ועומד קא חשיב ליה ש''מ 
   ו צידתו:המכיסו לביבר אין ז

. כיון ואין ותין לפיהן מזוות
דהן מוקצה לא מצי למטרח 

   עלייהו:
. ההיא דאין צדין הא רבי יהודה

רבי יהודה היא דבמתיתין לא 
חשיב לה צידה עד שיכיסו 

   לבית:
. דהא בין עופות אעופות קשיא

לר' יהודה בין לרבן צפור 
   למגדל קאמרי:

   . הוי יצוד:ביבר מקורה
. מתי' דקתי צפור דרור בצפור

לבית לא בצפור דרור עסקין 
שדרכה לדור בבית כבשדה 

   ושמטת מזוית לזוית:
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ָאֵתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ    ,ָהׁשְ

ה" ה'ַא  "ַחּיָ ָיא -  'ַחּיָ    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ
דֹול,  -ָהא  ִביָבר ּגָ   ּבְ
ִביָבר ָקָטן -ָהא    .ּבְ

  
יָב  ִמי ּבִ דֹולֵהיִכי ּדָ    ?ר ּגָ

יָבר ָקָטן?  ִמי ּבִ   ֵהיִכי ּדָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יא  יַחּיָ ַחד ׁשִ ְתֵריּה ּוָמֵטי ָלּה ּבְ ָרֵהיט ּבַ ל ֵהיָכא ּדְ יָבר ָקָטן -ּכָ    ,ּבִ

דֹול.  -ְוִאיָדְך  יָבר ּגָ   ּבִ
  

   ,ִאי ַנִמי
א  ָנֵפיל טּולָּ ל ֵהיָכא ּדְ יָבר ָקָטן, -ְכָתִלים ַאֲהָדֵדי ִד ּכָ    ּבִ

דֹול.  -ְוִאיָדְך  יָבר ּגָ   ּבִ
  

   ,ְוִאי ַנִמי
א עּוְקֵצי עּוְקֵצי  ֵליּכָ ל ֵהיָכא ּדְ יָבר ָקָטן,  -ּכָ   ּבִ

דֹול.   -ְוִאיָדְך  יָבר ּגָ   ּבִ
   

  
  

  רש"י
. השתא דאתית להכי

   לאוקמיהו לתרווייהו כרבן:
   . מוקמי כרבן:חיה אחיה מי
   . מתיתין דהכא:והא ביבר קטן

. מתיתין דביצה בביבר והא
  גדול:

. מרוצה שהוא שוחה שיחייא
   לאחוז בה:

  . פיאות להשמט בהן:עוקצי
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        קו, בקו, בקו, בקו, ב .10
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    אֹוֵמר: ַרּבָ

ִוין יָבִרין ׁשָ ל ַהּבִ    ,לֹא ּכָ
ָלל:    ֶזה ַהּכְ

ר ֵציָדה טּור,  - ְמחּוסַּ   ּפָ
ר ֵציָדה  ֵאינֹו ְמחּוסַּ יב –ׁשֶ   ."ַחּיָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ

ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ְפִליֵגי?"ֲהָלָכה" ָלל ּדִ    !, ִמּכְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ּה?    ַמאי ָנְפָקא ָלְך ִמיּנָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵהא מֹור ְזמֹוְרָתא ּתְ ָמָרא ּגְ    ?!ּגְ
  
  

  רש"י
   . כל מי שאיו כן:ואידך

. והא אוקימא מכלל דפליגי
   דרבן מי בביבר קטן אמרי:

. כ''ש כיון מאי פקא לך מיה
דלא פליגי עליה הלכתא 

   כוותיה:
. אומר השמועה זמורתא תהא

  בזמירה בעלמא בלא צורך:
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        קו, בקו, בקו, בקו, ב .11
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן " ד ְצִבי סּוָמא ְוָיׁשֵ יב.  -ַהּצָ   ַחּיָ
ר, ְוָזֵקן ְוחֹוֶלה  טּור –ִחיּגֵ   . "ּפָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ָנא ָהֵני ָנא ָהֵני?  ,ַמאי ׁשְ   ּוַמאי ׁשְ
  

   ,ְלַרּבּוֵיי ֲעִביִדי -ָהֵני 
   .ָלא ֲעִביִדי ְלַרּבּוֵיי -ָהֵני 

  
   :ְוָהַתְנָיא

יב - חֹוֶלה "   ! "ַחּיָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

א,  -ָהא  ּתָ חֹוֶלה ֵמֲחַמת ִאיׁשְ   ּבְ
חֹוֶלה ֵמֲחַמת אּוְבְצָנא -ָהא     .ּבְ

   
  
  

  רש"י
. סומא וישן עבידי לרבויי

   ט כשמרגישין יד אדם:לישמ
. עייפות שאיו יכול לזוז אובצא

  ממקומו צוד ועומד הוא:



  ""ָהאֹוֵרג –מסכת שבת פרק י"ג 
                    

625

        קו, בקו, בקו, בקו, ב .12
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ד ֲחָגִבין" ין ,ַהּצָ ּזִ ׁשַ ְצָר  ,ּגִ ין ּבְ ת ִעין ְוַיּתּוׁשִ יב,  - ּבָ   ַחּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ִמינֹו ִניּצֹוד ּבְ ל ׁשֶ יב,  - ּכָ   ַחּיָ

ִמינֹו ִניּצֹוד  ֵאין ּבְ טּור –ְוָכל ׁשֶ   . "ּפָ
  

ְנָיא ִאיָדְך     :ּתַ
ל " ַעת ַהטַּ ׁשְ ד ֲחָגִבים ּבִ טּור,  -ַהּצָ   ּפָ

 ָ ַעת ַהׁשּ ׁשְ יב.  -ָרב ּבִ   ַחּיָ
ן ְמַהַבאי   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ

חֹות ּוָבאֹות  טּור –ִאם ָהיּו ְמַקּלְ   . "ּפָ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ן ְמַהַבִאי  יָפא ָקֵאי -ֶאְלָעָזר ּבֶ א ָקֵאי, אֹו ַאּסֵ    ?ַאֵריׁשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ד ֲחָגִבין" ל   :ַהּצָ ַעת ַהטַּ ׁשְ טּור –ּבִ    ,ּפָ
ַעת ַה  ׁשְ ָרב ּבִ ָ יב –ׁשּ    .ַחּיָ

ן ְמַהַבאי   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ
ָרב ָ ַעת ַהׁשּ ׁשְ חֹות ּוָבאֹות  ,ֲאִפיּלּו ּבִ טּור -ִאם ָהיּו ְמַקּלְ   .  "ּפָ

   

  רש"י
. מין חגב טהור הוא הגזין

   ואכלין:
   . כגון חגבים והגזין:במיו יצוד

. צירעין שאין במיו יצוד
   ויתושין שאין לצורך:
. עייהם חגבים בשעת הטל

מתעוורות והרי הן יצודין 
   ועומדין:

. הרבה ביחד שהן חותמקל
   מזומות ליקח:

. דאף בשעת הטל ארישא קאי
אם מקלחות ובאות שרי ואי לא 

   אסור:
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        קו, בקו, בקו, בקו, ב .13
ָנה             ִמׁשְ

ִית ְכַנס ַלּבַ ּנִ ָפָניו   :ְצִבי ׁשֶ יב –ְוָנַעל ֶאָחד ּבְ    ,ַחּיָ
ַנִים  טּוִרין,  -ָנֲעלּו ׁשְ   ּפְ

ַנִים  ,ֶאָחד ִלְנעֹוללֹא ָיכֹול  יִבין,  - ְוָנֲעלּו ׁשְ   ַחּיָ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   .  "ּפֹוֵטר ַרּבִ
   

ָמָרא             ּגְ

אָאַמר  ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ   : ׁשְ
ׁשַ  ד ֲאִרי ּבְ ת ַהּצָ ּלֹו.   -ּבָ ְכִניֶסּנּו ְלגֹוְרְזִקי ׁשֶ ּיַ יב ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ

   
  

  רש"י
  מתי' 

   . מאליו:צבי שכס
   . זו היא צידתו:ועל אחד בפיו

. שים פטורים. דהוי להו עלו
   שים שעשאוה:

. אורחיה לא יכול אחד לעול
הוא לעול בשים והרי לכל 

כה דבלא איהו לא אחד מלא
   מתעבדא:

. לטעמיה ורבי שמעון פוטר
דדריש קראי למיפטר זה איו 
יכול וזה איו יכול בפרק 

   המציע (לעיל צב:):
  

  גמ' 
. אפילו תופסו אין זו הצד ארי

צידתו שכשכועס משחית 
   והולך:

. בית עד שיכיסו לגורזקי שלו
   משמר העשוי לו כמין תיבה:
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        קז, אקז, אקז, אקז, א    ––––קו, ב קו, ב קו, ב קו, ב  .14
            ָנהִמשְׁ 

ַתח ב ָהֶאָחד ַעל ַהּפֶ ָאהּו,  ,ָיׁשַ   ְולֹא ִמיּלְ
ִני ּוִמיּלְ  ֵ ב ַהׁשּ יב -ָאהּו ָיׁשַ ִני ַחּיָ ֵ   .ַהׁשּ

ָאהּו,  ַתח ּוִמיּלְ ב ָהִראׁשֹון ַעל ַהּפֶ   ָיׁשַ
ִציּדֹו,  ב ּבְ ִני ְוָיׁשַ ֵ   ּוָבא ַהׁשּ

י ׁשֶ     ,יבַחיָּ  –ָהִראׁשֹון    :ָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַלְך לוֹ ַאף ַעל ּפִ
ִני  ֵ טּור,  - ְוַהׁשּ   ּפָ

   ?ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה
יתֹו ְלׁשֹוְמרוֹ  תֹוכוֹ  ,ְלנֹוֵעל ֶאת ּבֵ מּור ּבְ   .  ְוִנְמָצא ְצִבי ׁשָ

  

ָמָרא   קז,א             ּגְ

אָאַמר  י ַאּבָ יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
ָנָפיו  ַחת ּכְ ב ּוְמ  -ִנְכְנָסה לֹו ִצּפֹור ּתַ ְך. יֹוׁשֵ ְחׁשַ ּתֶ רֹו ַעד ׁשֶ ּמְ   ׁשַ

  
ר ִיְצָחקְמִתיב    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִצּדֹו, " ב ּבְ ִני ְוָיׁשַ ֵ ָאהּו, ּוָבא ַהׁשּ ַתח ּוִמּלְ ב ָהִראׁשֹון ַעל ַהּפֶ   ָיׁשַ
י ׁשֶ  יב - ָהִראׁשֹון    :ָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַלְך לוֹ ַאף ַעל ּפִ    ,ַחּיָ

ִני  ֵ טּור - ְוַהׁשּ   . "ּפָ
  !ֲאָבל ָאסּור טּורּפָ ַמאי ָלאו 

  
טּורלֹא,  ר.  ּפָ   ּומּוּתָ

  
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ָקָתֵני ֵסיָפא    :ִמּדְ
תֹוכוֹ  ?ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה" מּור ּבְ יתֹו ְלׁשֹוְמרֹו ְוִנְמָצא ְצִבי ׁשָ   , "ְלנֹוֵעל ֶאת ּבֵ

ָלל  ר טּורָפ ּדְ ִמּכְ   .ּומּוּתָ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ

ָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַלְך לֹו " י ׁשֶ יב - ַאף ַעל ּפִ טּור ,ָהִראׁשֹון ַחּיָ ִני ּפָ ֵ   , "ְוַהׁשּ
טּורַמאי ָלאו  ר?  ּפָ   ּומּוּתָ

  
טּור ֲאָבל ָאסּור.    לֹא, ּפָ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ָהא ִמּדְ

תֹוכוֹ  ?ה ּדֹוֶמהָהא ְלָמה זֶ " מּור ּבְ יתֹו ְלׁשֹוְמרֹו, ְוִנְמָצא ְצִבי ׁשָ   , "ְלנֹוֵעל ֶאת ּבֵ
ָלל  ר.  טּורָפ ּדְ ִמּכְ   ּומּוּתָ

ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
   

  
  

  רש"י
  מתי' 

   . שהוא צדו:ייבהשי ח
. שי זה דומה מאחר הא למה

   שצוד ע''י הראשון:
. ולא לועל את ביתו לשומרו

   לצוד:
. שהוא יצוד כבר ומצא צבי

שמור בתוכו וכן אע''פ שעמד 
הראשון אין זה אלא כשומרו 

  לצבי שהיה לו מאתמול:
  

  גמ' 
. תחת כפי כסותו תחת כפיו

ואין יכול לצאת שעל בפיו 
   :מאליו

. כן ואיו צריך יושב ומשמרו
לפתוח לו חלון דאיו אלא 

   שומר:
. דכל אדם עושין לועל את ביתו

   כן:
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        קז, אקז, אקז, אקז, א .15
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

טּוֵרי  ל ּפְ ת ּדְ ּכָ ּבָ טּור ֲאָבל ָאסּור,  –ׁשַ   ּפָ
ָלת  ר: ָפ ּדְ ְלַבר ֵמָהֵני ּתְ   טּור ּומּוּתָ

  ָהא,  -ָדא ֲח 
אי  ר? ּדְ ּוִמּמַ טּור ּומּוּתָ   ּפָ

ָקָתֵני ֵסיָפא תֹוכוֹ  ?ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה" :ּדְ מּור ּבְ יתֹו ְלׁשֹוְמרֹו, ְוִנְמָצא ְצִבי ׁשָ   . "ְלנֹוֵעל ֶאת ּבֵ
  

  ְוִאיָדְך: 
ׁשַ " ִפיס מּוְרָסא ּבְ ת, ַהּמֵ   ּבָ

ה  יב,  - ִאם ַלֲעׂשֹות ָלּה ּפֶ   ַחּיָ
ה ֵלָחה ִאם ְלהֹוִציא ִמּמֶ  טּור –ּנָ   . ה) (עדויות ב, "ּפָ

  
אי  ר? ָפ ּדְ ּוִמּמַ   טּור ּומּוּתָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ּה ֶאת ַהּקֹוץ" ל ָיד ִליּטֹול ּבָ   . (שבת קכב:) "ַמַחט ׁשֶ
  

  :ְוִאיָדְך 
ׁשַ " ד ָנָחׁש ּבְ ת, ַהּצָ   ּבָ

ּלֹ ק ּבֹו ׁשֶ ֶכּנּו ִאם ִמְתַעסֵּ ְ טּור,  - א ִיׁשּ   ּפָ
   .ה) (עדויות ב, "יבַחיָּ  –ִאם ִלְרפּוָאה 

  
אי  רּדְ ּוִמּמַ טּור ּומּוּתָ    ?ּפָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ּלֹ  :ּכֹוִפין ְקָעָרה" ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ קֹוָרה, ַעל ַהּנֵ ֱאחֹוז ּבְ   א תֶּ
ל ָקָטן,    ְוַעל צֹוָאה ׁשֶ

ּלֹ ֹךְ ְוַעל ַעְקָרב ׁשֶ יׁשּ   .  (שבת קכא.) "א תִּ
  
  

        הדרן עלך האורגהדרן עלך האורגהדרן עלך האורגהדרן עלך האורג
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  רש"י
. מבקע מורסא המפיס

כווייה (פצע {קויטור''א 
   : }מזוהם)

. בתוספתא אם לעשות לה פה
תי הכי אם לקולפה ולעשות לה 
פה כדרך שרופאים של עכשיו 

   עושין דמתקן לה פתח:
משום בוה פתח או  .חייב

משום מתקן כלי מה לי לתקן 
   מכה מה לי לתקן כלי:

. של עכשיו ואם להוציא לחה
ואיו חושש אם תחזור ותסתום 

   מיד:
. ומותר דאין כאן תיקון פטור

ורבן מי לא גזור בה שבות 
   משום צערא:
   . יטלת בשבת:ומחט של יד

. והייו ליטול בה את הקוץ
ה ואיו דומיא דלחה דמצער לי

חושש אם יסתם מיד וקאמר 
יטלת לכתחילה מחט של יד 
היא מחט שתופרין בה בגדים 
ומשום דקתי בהדה ושל שק 
לפתוח בה את הדלת קרי לה 

   להאי מחט של יד:
   . של חרס:קערה
. לכתחילה ולא שיכבה את כופין

הר ואשמעין דכלי יטל 
   להצלת דבר שאיו יטל בשבת:

ואע''ג  .על עקרב שלא תשוך
  דממילא מתציד:

  


