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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

נוֹטל ָא ָדם ֶאת ְבּנוֹ"
מסכת שבת פרק כ"א – " ֵ
 .1קמא ,ב – קמב ,א
ִמ ְׁשנָ ה
נוֹ ֵטל ָא ָדם ֶאת ְ ּבנוֹ וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּביָ דוֹ ,
וְ ַכ ְל ָ ּכ ָלה וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּבתוֹ ָכ ּה.
ו ְּמ ַט ְל ְט ִלין ְּתרו ָּמה ְט ֵמ ָאה ִעם ַה ְּטהוֹ ָרה וְ ִעם ַהחו ִ ּּלין.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַאף ַמ ֲע ִלין ֶאת ַה ְמדו ָּּמע ְ ּב ֶא ָחד ו ֵּמ ָאה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ָרבָ א:
הוֹ צִ יא ִּתינוֹ ק ַחי וְ כִ יס ָּתלוּי ְ ּב ַצ ָ ּוארוֹ ַ -ח ָ ּייב ִמ ׁ ּשוּם ִּכיס,
ִּתינוֹ ק ֵמת וְ כִ יס ָּתלוּי לוֹ ְ ּב ַצ ָ ּוארוֹ ָ ּ -פטוּר.
" ִּתינוֹ ק ַחי וְ כִ יס ָּתלוּי לוֹ ְ ּב ַצ ָ ּוארוֹ ַ -ח ָ ּייב ִמ ׁ ּשוּם ִּכיס".
וְ לִ ַיח ַ ּייב נ ִַמי ִמ ׁ ּשוּם ִּתינוֹ ק!
ָר ָבא ְּכ ַר ִ ּבי נ ָָתן ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמרַ :חי  -נוֹ ֵׂשא ֶאת ַע ְצמוֹ .
יב ֵטל ִּכיס לְ גַ ֵ ּבי ִּתינוֹ ק!
וְ לִ ַ ּ
ִמי לֹא ְּת ַנן:
" ֶאת ַה ַחי ַ ּב ִּמ ָּטה ָ ּ -פטוּר ַאף ַעל ַה ִּמ ָּטה,
ׁ ֶש ַה ִּמ ָּטה ְט ֵפ ָילה ל ֹו"!
ִמ ּ ָטה לְ גַ ֵ ּבי ַחי ְ -מבַ ּ ְטלֵ י לֵ ּיה,
ִּכיס לְ גַ ֵ ּבי ִּתינוֹ ק  -לָ א ְמבַ ּ ְטלֵ י לֵ ּיה.
" ִּתינוֹ ק ֵמת וְ כִ יס ָּתלוּי לוֹ ְ ּב ַצ ָ ּוארוֹ – ּ ָפטוּר".
וְ לִ ַיח ַ ּייב ִמ ׁ ּשוּם ִּתינוֹ ק!
ָר ָבא ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
ינָה צְ ִריכָ ה לְ גו ָּפ ּה ָ ּ -פטוּר ָעלֶ ָיה.
דְּ ָא ַמרָּ :כל ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵא ּ
ְּתנַן:
"נוֹ ֵטל ָא ָדם ֶאת ְ ּבנוֹ וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּביָ דוֹ "!
ָא ְמ ִרי דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ְ ּב ִתינוֹ ק ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ִ ּג ְיע ּגו ִּעין ַעל ָאבִ יו.
קמב,א ִאי ָהכִ יַ ^ ,מאי ִא ְיריָ א ֶא ֶבן? ֲא ִפילּ ּו דִּ ינָר ִנַמי!
ַא ָּל ָּמה ָא ַמר ָרבָ א :לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ֶאבֶ ןֲ ,א ָבל דִּ ינָר ָ -אסוּר!
ֶאבֶ ן ִ -אי ָנ ְפלָ ה לָ ּה ,לֹא ָא ֵתי ֲאבו ַּּה לְ ִאית ּו ֵיי,
דִּ ינָר ִ -אי נ ֵָפילָ ,א ֵתי ֲאבו ַּּה לְ ַא ּת ּויֵי.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ָר ָבא:

רש"י
מתי'
וטל והאבן בידו .בחצר ולא .
אמרי' דמטלטל לאבן:
עם הטהורה .אגב הטהורה
ואגב חולין אבל טמאה באפי
פשה לאו בת טלטול הוא:
אף מעלין את המדומע .סאה
תרומה שפלה לק' של חולין
דקי''ל דעולה מותר להעלותו
לסאה תרומה מהן בשבת ויהיו
החולין מותרין ולא אמרין
מתקן הוא ובגמרא מפרש
טעמא:
גמ'
חייב משום כיס .ולא משום
תיוק כדמפרש ואזיל משום
כיס מיהו חייב ולא אמרין
איהו לא מפיק ליה אלא תיוק
קא מפיק ליה ולקמיה פריך לה
ממתיתין:
פטור .לגמרי כדמפרש ואזיל:
מטה לגבי חי מבטל לה .להיות
טפילה לו שהרי צריך לה:
מלאכה שאיה צריכה לגופה.
ומוציא מת לקוברו מלאכה
שא''צ לגופה היא כדאמר
בהמציע וכיס שהיה תלוי
בצוארו לשחק בו אגב מרריה
מבטל ליה לגבי תיוק שמת ולא
חשיב ליה ההיא שעתא:
והאבן בידו .מדשרי ליה
בטלטול בחצר ש''מ לאו כמאן
דקיט לה איהו לאבן דמי ולגבי
כיס היכי מחייבת ליה:
בתיוק שיש לו גיעגועין על
אביו .שאם לא יטלו יחלה ולא
העמידו טלטול שלא בידים
במקום סכה ואע''ג דלאו סכת
פש גמורה אלא סכת חולי:
אתי לאתויי .וטעמא לאו משום
טלטול הוא דאפילו לאוחזו בידו
והתיוק מהלך ברגליו אסר ליה
רבא דילמא פיל ואתי לאתויי
וכיון דלאו סכת פש היא לא
שרו ביה טלטול:
תיא כוותיה דרבא .דכי קט
לה עליון כמאן דאפקא תחתון
גופיה דמי ומיחייב:
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עוֹתיו ְ ּביָ דוֹ – ַח ָ ּייב,
" ַה ּמוֹ ִציא ֵ ּכ ָליו ְמקו ּ ָּפ ִלים וּמ ּו ָ ּנ ִחים ַעל ְ ּכ ֵתפוֹ  ,וְ ַסנְ דָּ ָליו וְ ַט ְ ּב ָ
וְ ִאם ָהיָ ה ְמלו ָ ּּב ׁש ָ ּב ֶהן ָ ּ -פטוּר.
ַה ּמוֹ ִציא ָא ָדם וְ ֵכ ָליו ָע ָליו ,וְ ַסנְ דָּ ָליו ְ ּב ַרגְ ָליו ,וְ ַט ְ ּבעוֹ ָתיו ְ ּביָ ָדיו ָ ּ -פטוּר,
יאן ְ ּכמוֹ ת ׁ ֶש ֵהן – ַח ָ ּייב".
וְ ִאילּ ּו הוֹ ִצ ָ

רש"י
וסדליו וטבעותיו בידו .בקומצו
שלא כדרך מלבוש:
המוציא אדם וכליו עליו .מלובש
בהן:
וטבעותיו בידיו .באצבעותיו
מדלא תא בידו כדקט רישא:
פטור .דבגדיו בטלי לגביה ועליו
הוא פטור כרבי תן:
ואילו הוציאן כמות שהן .שהיה
אותו עליון אחוז בהן ולא
מלובש חייב הושא והייו
כרבא:
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 .2קמב ,א
" ַ ּכ ְל ָ ּכ ָלה וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּבתוֹ ָכ ּה".
וְ ַא ַּמאי? ֶּת ֱיהוִ י " ַ ּכ ְל ָ ּכ ָלה" ָ ּב ִסיס לְ ָדבָ ר ָה ָאסוּר!
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָהכָ א ּ ְ -בכַ לְ ָּכלָ ה ְמלֵ ָאה ּ ֵפירוֹ ת ָע ְס ִקינַן.
יש ֵדי לְ ֶאבֶ ן ,וְ ִנינ ְְק ִטי ְנה ּו ַ ּב ָ ּי ַדיִם!
יש ִדינָה ּו לְ פֵ ֵירי ,וְ ִנ ׁ ְ
וְ לִ ׁ ְ
ִּכ ְד ַר ִ ּבי ֶאלְ ַעי ָא ַמר ַרב:
ְ ּב ֵפירוֹ ת ַה ִּמ ּ ַיט ּנְפִ ין,
ָהכָ א ִנַמי ּ ְ -בפֵ ירוֹ ת ַה ִּמ ּ ַיט ּנ ְִפין.
ינְע ִרינְ ה ּו נָעוֹ ֵרי!
וְ לִ ָ
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ָרבָ א:
ָהכָ א ְ ּבכַ לְ ָּכלָ ה ּ ְפחו ָּתה ָע ְס ִקינַן,
דְּ ֶאבֶ ן ּגו ָּפ ּה נַ ֲע ֵׂשית דּ וֹ ֶפן לַ ַּכלְ ָּכלָ ה.

רש"י
תיהוי כלכלה בסיס .והיא
עצמה תיאסר:
מליאה פירות .דעיקר עשית
בסיס לפירות הלכך אבן
מיטלטלת אגב כלי ופירות
שהוא מותר:
ויקטיהו בידים .ילקטם מעל
הארץ בידיו ויחזירה לכלכלה
ויטלטלם ולמה התירו אבן
לטלטל אגב כלי ופירות:
בפירות המיטפין .בפירות
מבושלין ורכין מאד כגון תאים
ותותים ועבים שאם ישליכם
לארץ יטפו:
ולעריהו עורי .עד שיסתלקו
הפירות מן האבן לתוך הכלכלה
לצדדין וישליך האבן לבדה
בעורתה:
פחותה .שפחית דופה או
שוליה:
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 .3קמב ,א
" ְמ ַט ְל ְט ִלין ְּתרו ָּמה ְט ֵמ ָאה ִעם ַה ְּטהוֹ ָרה ,וְ ִעם ַהחו ִ ּּלין".
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ּ ְטהוֹ ָרה לְ ַמ ּ ָטהּ ,ו ְט ֵמ ָאה לְ ַמ ְעלָ ה.
ֲא ָבל ְטהוֹ ָרה לְ ַמ ְעלָ ה ו ְּט ֵמ ָאה לְ ַמ ּ ָטה ָ ׁ -ש ֵקיל לֵ ּיה לִ ְטהוֹ ָרה וְ ׁ ָשבֵ יק לֵ ּיה לִ ְט ֵמ ָאה.
יש ִדינְ ה ּו וְ לִ ינְ ְק ִטינְ הוּ!
וְ כִ י ְטהוֹ ָרה לְ ַמ ּ ָטה נַ ִמי  -לִ ׁ ְ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ַעי ָא ַמר ַרב:
ְ ּב ֵפירוֹ ת ַה ִּמ ּ ַיט ּנְפִ ין ָע ְס ִקינַן.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ְמ ַט ְל ְט ִלין ְּתרו ָּמה ְט ֵמ ָאה ִעם ַה ְּטהוֹ ָרה וְ ִעם ַהחו ִ ּּלין,
ֵ ּבין ׁ ֶש ְּטהוֹ ָרה ְל ַמ ְע ָלה ו ְּט ֵמ ָאה ְל ַמ ָּטהּ ֵ ,בין ׁ ֶש ְּט ֵמ ָאה ְל ַמ ְע ָלה ו ְּטהוֹ ָרה ְל ַמ ָּטה",
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ִח ְסדָּ א!
ָא ַמר לָ ְך ַרב ִח ְסדָּ א:
ַמ ְת ִנ ִיתין  -לְ צוֹ ֶר ְך גּ וּפוֹ ,
ָ ּב ַר ְי ָיתא  -לְ צוֹ ֶר ְך ְמקוֹ מוֹ .
ַמאי דּ ו ְּח ֵק ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א לְ אוֹ ְק ֵמי ַמ ְת ִנ ִיתין לְ צוֹ ֶר ְך גּ וּפוֹ ?
ָא ַמר ָרבָ א:
ַמ ְת ִנ ִיתין ְּכוָ ֵות ּיה דָּ ְי ָיקא,
דְּ ָק ָת ֵני ֵס ָיפאָ " :מעוֹ ת ׁ ֶש ַעל ַה ַ ּכר ְ -מנַ ֵער ֶאת ַה ַ ּכר וְ ֵהן נוֹ ְפלוֹ ת",
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא :לְ צוֹ ֶר ְך ּג ּופוֹ ,
ֲא ָבל לְ צוֹ ֶר ְך ְמקוֹ מוֹ ְ -מ ַטלְ ְטלוֹ וְ עוֹ ָדן ָעלָ יו.
ו ִּמדְּ ֵס ָיפא  -לְ צוֹ ֶר ְך גּ וּפוֹ ,
ישא ִנַמי  -לְ צוֹ ֶר ְך גּ וּפוֹ .
ֵר ׁ ָ

רש"י
וטמאה למעלה .והוא צריך
לטהורה ואיו יכול ליטול
הטמאה בידים לפי שהיא
מוקצה לפיכך יטלטל הכל עד
השלחן וישליך הכל עליו ויטול
הטהורה:
לישדיהו .לארץ כולן:
וליקטיהו .לטהורה ביד
ויחזירה לכלכלה:
מתי' לצורך גופו .שצריך
לטהורה לגופה לאוכלה הלכך
אי לאו דטהורה למטה לא שרו
ליה לטלטולי לטמאה אלא
שקיל לטהורה וממטי לה
לשלחן:
ברייתא לצורך מקומו .שצריך
למקום הכלי וע''כ כולו הוא
צריך לסלקו משם ושרו ליה
רבן לטלטל האי אטו האי:
ומאי דוחקיה כו' .דאיצטריך
למימר לא שו אלא שהטמאה
למעלה לשבקי כדקס''ד דעתך
בין שטמאה למעלה בין
שטמאה למטה ולוקמי בצריך
למקומו:
אלא לצורך גופו .שצריך לכר
לשכב עליו שם ולא לסלקו
לפיכך לא התירו לו ליטלו עם
המעות אלא מערו במקומו
אבל צריך למקום הכר מטלטל
הכל ביחד:
ומדסיפא כו' רישא מי לצורך
גופו .הלכך אי הוה טהורה
למעלה לא הוי שרי ליה
לטלטולי טמאה כדקתי גבי
מעות מערו וופלות ומטלטל
היתרא לחודיה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4קמב ,א-ב
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַאף ַמ ֲע ִלין ֶאת ַה ְמדו ָּּמע ְ ּב ֶא ָחד ו ֵּמ ָאה".
וְ ַא ַּמאי?
ָהא ָקא ְמ ַת ֵ ּקן!
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמרְּ :תרו ָּמה ּ ְ -ב ֵעינָא ַמ ְח ָתא.
דִּ ְתנַן:
" ְס ָאה ְּתרו ָּמה ׁ ֶש ָ ּנ ְפ ָלה ְל ָפחוֹ ת ִמ ֵּמ ָאה ,וְ נִ ְד ְמעוּ ,וְ נָ ַפל ִמן ַה ְמדו ָּּמע ְל ָמקוֹ ם ַא ֵחר:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְמ ַד ַּמ ַעתּ ִ ,כ ְתרו ַּמת וַ דַּ אי.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ַה ְמדו ָּּמע ְמ ַד ֵּמ ַעֶ ,א ָ ּלא ְל ִפי ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן" )תרומות ה ,ו(.
ֵא ַימר דְּ ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה :לְ חו ְּמ ָרא,
לְ קו ָּּלא ִ -מי ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה?!
ֶא ָּלא ,הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ְּכ ִד ְתנַ ן:
יה ַעד ׁ ֶש ָ ּנ ְפ ָלה ַא ֶח ֶרת ֲ -ה ֵרי זוֹ ֲאסו ָּרה.
" ְס ָאה ְּתר ּו ָמה ׁ ֶש ָ ּנ ְפ ָלה ְל ֵמ ָאה ,וְ לֹא ִה ְס ּ ִפיק ְל ַהגְ ִ ּב ַּ
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר" )תרומות ה ,ח(.
ו ִּמ ַּמאי?
דִּ ילְ ָמא ָה ָתם ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָסבַ רַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ נ ְָפל ּו ְ ּבזֶה ַא ַחר זֶ ה ְּ -כ ַמאן דְּ ָנ ַפל ְ ּב ַבת ַא ַחת דָּ ֵמי,
וְ ָהא  -לְ ַח ְמ ׁ ִשין ָנ ְפלָ ה ,וְ ָהא  -לְ ַח ְמ ׁ ִשין ָנ ְפלָ ה.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַברַ :ק ַּמ ְי ָיתא ּ ְ -ב ִטיל ְ ּב ֵמ ָאה ,וְ ָהא ִּ -תיבְ ִטיל ְ ּב ֵמ ָאה וְ ַחד!
ֶא ָּלא ,הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר.
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
נוֹ ֵתן ֵעינָ יו ְ ּב ַצד זֶ ה ,וְ אוֹ ֵכל ִמ ַּצד ַא ֵחר".
ו ִּמי ָס ַבר לֵ ּיה ְּכוָ ֵות ּיה?!
קמב,ב וְ ָהא ִמ ְיפלִ יג ּ ָפלֵ יג ִע ָּילוֵ ּיה,
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַמ ֲע ִלין ֶאת ַה ְמדו ָּּמע ְ ּב ֶא ָחד ו ֵּמ ָאה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
נוֹ ֵתן ֵעינָ יו ְ ּב ַצד זֶ ה ,וְ אוֹ ֵכל ִמ ַּצד ַא ֵחר"!
דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֲע ִד ָיפא ִמ ְד ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר.

רש"י
הא קמתקן .שמביאה לידי
היתר וגזר ביה אטו תיקון
שע''י מלאכה:
כר''א דאמר תרומה .הואיל
ויתה להעלות אחת שירצה
בעיא מחתא כאילו מוחת
לבדה ואיה מעורבת הלכך לא
קמתקן מידי:
מדמעת .זה שפרד משם ואוסר
צ''ט של חולין כאילו היא
תרומה ודאי:
וחכ''א אין המדומע מדמע.
חולין אחרים אלא לפי חשבון
התרומה שבמדומע כגון אם
תחילתו דמע ס' של חולין ע''י
סאה תרומה וחזרה סאה ממו
ופלה לתוך אחרים לא חשבין
תרומה אלא ס' שבסאה זו
ומדמע עד צ''ט שכגדו ואם יש
חולין יותר מק' כגדו עולה:
אימר דשמעת ליה .לר''א דאמר
תרומה כמאן דמחתא בעיא:
לחומרא .לדמעה כתרומה ודאי:
לקולא .דלא ליהוי המעלה
אותה בשבת כמתקן:
מי אמר .הא ודאי מתקן הוא
ע''כ:
הוא דאמר .רבי יהודה דמתי'
כרבי שמעון דאמר לקולא מי
כמאן דמחתא בעיא דמיא:
להעלותה
וראויה
למאה.
ויתכשרו החולין:
עד שפלה אחרת .ועכשיו אין
בה חולין כדי להעלותה באחד
וק':
ר''ש מתיר .קס''ד משום דס''ל
ליה קמייתא כמאן דמחתא
בעיא דמיא ומצאת אחרו ה זו
ופלת בתוך ק' של חולין:
בטל בק' .והוו להו כולהו חולין
ומיהו כיון דצריך להעלותה ע''כ
המעלה מתקו:
ותן עייו .במדומע בצד זה
להעלותו לתרומה ואוכל בצד
אחר הלכך הואיל ובלא העלאה
מתחיל ואוכל אין תיקון
בהעלאתו:
והא מיפליג פליג עילויה .ואמר
כיון דאפשר ליה למיעבד עוג
שבת בכה''ג ליתן עייו בצד זה
ולאכול בצד אחר אין מעלין:
דרבי יהודה עדיפא .מיקל טפי
פורתא ואמר כיון דיכול ליתן
)עליו( עייו בצד זה ולאכול בצד
זה לא הוי מתקן בהעלאתו
ומעלין:
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 .5קמב ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ֶה ָח ִבית ַ -מ ָּט ּה ַעל ִצדָּ ּה ,וְ ִהיא נוֹ ֶפ ֶלת.
יה ו ַּמ ָּט ּה ַעל ִצדָּ ּה ,וְ ִהיא נוֹ ֶפ ֶלת.
ָהיְ ָתה ֵ ּבין ֶה ָח ִב ּיוֹ ת ַ -מגְ ִ ּב ַּ
ָמעוֹ ת ׁ ֶש ַעל ַה ַ ּכר ְ -מנַ ֵער ֶאת ַה ַ ּכר ,וְ ֵהן נוֹ ְפלוֹ ת.
ָהיְ ָתה ָע ָליו ִל ׁ ְש ֶל ׁ ֶשת ְ -מ ַק ְ ּנ ָח ּה ִ ּב ְס ַמ ְרטוּט.
ָהיְ ָתה ׁ ֶשל עוֹ ר  -נוֹ ְתנִ ין ָע ֶל ָיה ַמיִ ם ַעד ׁ ֶש ִּת ְכ ֶלה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאּ ְ :ב ׁשוֹ כֵ ַח,
ִיח  -נַ ֲע ָׂשה ָ ּב ִסיס לְ ָדבָ ר ָה ָאסוּר.
ֲא ָבל ְ ּב ַמ ּנ ַ

יה ו ַּמ ָּט ּה ַעל ִצדָּ ּה ,וְ ִהיא נוֹ ֶפ ֶלת".
" ָהיְ ָתה ֵ ּבין ֶה ָח ִב ּיוֹ ת ַ -מגְ ִ ּב ַּ
ַמאן ַּת ּנָא דְּ כָ ל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ִא ּיסו ָּרא וְ ֶה ֵּית ָרא,
ְ ּב ֶה ֵּית ָר א ָ -ט ְר ִחינַן,
ְ ּב ִא ּיסו ָּרא  -לָ א ָט ְר ִחי ַנן?
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ִהיא.
דִּ ְתנַן:
" ַהבּ וֹ ֵרר ִק ְטנִ ית ְ ּביוֹ ם טוֹ ב:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
בּ וֹ ֵרר א ֹו ֶכל וְ א ֹו ֵכל.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
בּ וֹ ֵררּ ְ :כ ַד ְרכּ וֹ ,
ְ ּב ֵחיקוֹ ,
ו ַּב ַּת ְמחוּי" )ביצה יד.(:
וְ ַת ְנ ָיא:
יאל:
" ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ָהאוֹ ֶכל ְמרו ֶ ּּבה ַעל ַה ּ ְפסוֹ ֶלת,
ֲא ָבל ְּפסוֹ ֶלת ְמרו ָ ּּבה ַעל ָהאוֹ כֶ ל  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל :בּ וֹ ֵרר אוֹ ֶכל".
וְ ָהא ָהכָ א ,דְּ כִ י אוֹ כֶ ל ְמרו ֶ ּּבה ַעל ַה ּ ְפסוֹ לֶ ת דָּ ֵמי!
ָהכָ א ִנַמי,
יש ַקל ,לֹא ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּקיל לֵ ּיה ַייִן ַעד דְּ ׁ ָש ֵקיל לָ ּהִּ - 611כפְ סוֹ לֶ ת ְמרו ָ ּּבה ַעל ָהאוֹ כֵ ל דָּ ֵמי.
ֵּכיוָ ן דְּ ִאי ָ ּב ֵעי לְ ִמ ׁ ְ
" ָהיְ ָתה ֵ ּבין ֶה ָח ִב ּיוֹ ת ַמגְ ִ ּב ַּיה".
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ָהיְ ָתה ֶה ָח ִבית מו ַ ּּנ ַחת ָ ּבאוֹ ָצר,
יה:
אוֹ ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּכ ֵלי זְ כו ִּכית מו ָ ּּנ ִחין ַּת ְח ֶּת ָ
ַמגְ ִ ּב ַּיה ְל ָמקוֹ ם ַא ֵחר ,ו ַּמ ָּט ּה ַעל ִצדָּ ּה ,וְ ִהיא נוֹ ֶפ ֶלת.
ימ ָ ּנה ַמה ׁ ּ ֶש ָּצ ִר ְ
יך לוֹ  ,ו ַּמ ֲחזִ ָיר ּה ִל ְמקוֹ ָמ ּה".
וְ נוֹ ֵטל ֵה ֶ
 611כך גירסת רש"י "לָ ּה"-לנטילת החבית .תוד"ה שאוכל גורס "לַ ֶאבֶ ן" כמהדורת הדפוס.

רש"י
מתי'
מטה על צדה .מטה חבית על
צדה אם צריך ליטול מן היין
והאבן ופלת ולא יטלה בידים:
היתה בין החביות .וירא שלא
תפול האבן על החביות
וישברם:
מגביה .לחבית כולה ומסלקה
מבין החביות ושם מטה על
צדה:
לשלשת .שום דבר מיאוס כגון
רוק או צואה:
מקחה בסמרטוט .ולא יתן
עליה מים דסתם כר של בגד
הוא ובגד שרייתו במים הוא
כבוסו:
היתה .לשלשת זו על כר של עור
דלאו בר כיבוס הוא:
ותן עליה מ ים עד שתכלה.
ומיהו כיבוס ממש לא והואיל
וסתם כרים וכסתות רכים יהו
שייך למימר בהו כיבוס בעורות
רכין ומיהו שרייתן לא זהו
כבוסן וכן מפורש בזבחים בפרק
דם חטאת:
גמ'
לא שו .מטה על צדה דחבית:
אלא בשכח .ששכח האבן עליה
בין השמשות ולא מדעת:
עשה חבית בסיס לדבר
האסור .ואסור להטותה שאף
החבית מוקצה:
מאן תא .דמתיתין דקתי
מגביה ומטה על צדה דאית ליה
דכי טרח מטרח בחבית דהוי
היתרא ולא יטול האבן ממש
דהוי איסורא ואע''ג דהשתא
מי אבן מטלטל בהדי חבית:
רבן שמעון .אליבא דבית הלל:
בורר אוכל ואוכל .המאכל יטול
והפסולת ישאר בכלי:
בורר כדרכו .וטל פסולת ומיח
אוכל אם ירצה:
כשהאוכל מרובה על הפסולת.
דאי שקיל אוכל מפיש בטרחא:
דברי הכל בורר אוכל.
דבהיתירא טרח ולא באיסורא
ופרכין והא הכא דמתיתין
דאוכל מרובה על הפסולת וכי
מגביה האבן עם החבית טרח
טפי והוה למשקל פסולת
כר''ש:
כיון דאי בעי למשקל .לכולי יין
מן החבית לא משתקיל ליה יין
שבשוליה עד דשקיל ומגבה לה
לחבית כפסולת מרובה דמי דאי
בתחלתו לא מגבה לה לחבית
סוף סוף מיבעי ליה לאגבוהה
תו לחבית הלכך הוה ליה מפיש
בטרחא :ה''ג לא משתקל ליה
עד דשקיל לה ול''ג עד דשקיל
לה לאבן:
היתה החבית מוחת באוצר.
כלומר במקום מכוס שאוצרין
שם חביות הרבה ודואג שמא
יטלה ותפול האבן על החבית
שאצלה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6קמב ,ב
" ָמעוֹ ת ׁ ֶש ַעל ַה ַ ּכר".
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאּ ְ :ב ׁשוֹ כֵ ַח,
ִיח  -נַ ֲע ָׂשה ָ ּב ִסיס לְ ָדבָ ר ָה ָאסוּר.
ֲא ָבל ְ ּב ַמ ּנ ַ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא :לְ צוֹ ֶר ְך ּגוּפוֹ ,
ֲא ָבל לְ צוֹ ֶר ְך ְמקוֹ מוֹ ְ -מ ַטלְ ְטלוֹ וְ עוֹ ָדן ָעלָ יו.
וְ כֵ ן ָּת ֵני ִח ּיָיא ַ ּבר ַרב ִמדִּ ְיפ ִּתי:
"לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָ ּלאְ :לצ ֹו ֶר ְך ּגוּפוֹ ,
ֲא ָבל ְלצוֹ ֶר ְך ְמקוֹ מ ֹו ְ -מ ַט ְל ְטלוֹ וְ עוֹ ָדן ָע ָליו".

רש"י
לא שו .דמער:
עשה .הכר בסיס למעות ואף
הכר אסור בטלטול:
לא שו .דמערה ואיו מטלטלה
בעודן עליה:
אלא שצריך לגופו .של כר לשכב
עליו הלכך ביעור סגיא ושדי
ליה באתרייהו:
אבל צריך למקומו .של כר.
מטלטלו עם המעות למקום
אחר:
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 .7קמב ,ב – קמג ,א
" ָמעוֹ ת ׁ ֶש ַעל ַה ַ ּכר ]ְ -מנַ ֵער ֶאת ַה ַ ּכר] וְ ֵהן נוֹ ְפלוֹ ת[.
ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ׁ ָשכַ ח ַא ְר ִנְקי ֶ ּב ָח ֵצר ַ -מ ִּנ ַיח ָעלֶ ָיהִּ :כ ָּכר,
אוֹ ִּתינוֹ ק  -ו ְּמ ַטלְ ְטלָ ּה.
ָא ַמר ַרב יִצְ ָחק:
ׁ ָשכַ ח לְ בֵ ינָה ֶ ּב ָחצֵ רַ ,מ ִּנ ַיח ָעלֶ ָיהִּ :כ ָּכר,
אוֹ ִּתינוֹ ק  -ו ְּמ ַטלְ ְטלָ ּה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּבר ׁ ֵשילָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ׁ ָשכְ ח ּו דִּ ְס ַק ּיָא ְמלֵ ָאה ָמעוֹ ת ִ ּב ְס ַר ְטיָא,
ו ָּבא ּו וְ ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ,וְ ָא ַמר לָ ֶהן:
ַה ִּניח ּו ָעלֶ ָיה ִּכ ָּכר אוֹ ִּתינוֹ ק ,וְ ַטלְ ְטלו ָּה.
ָא ַמר ָמר זו ְּט ָרא:
ִהלְ כְ ָתא ְּככָ ל ָהנֵי ׁ ְש ַמ ֲע ָת ָתא ּ ְ -ב ׁשוֹ כֵ ַח.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ׁ ָשכַ ח  -נ ִַמי לֹא,
וְ לֹא ָא ְמר ּו ִּכ ָּכר אוֹ ִּתינוֹ ק ֶא ָּלא לְ ֵמת ִ ּבלְ בַ ד.
ַא ַ ּביֵי ַמ ַּנח ַּכ ּ ָפא ַא ֵּכ ֵיפי.
ָרבָ א ַמ ּנַח ַס ִּכינָא ַא ַ ּבר יוֹ נָה ,ו ְּמ ַטלְ ְטלָ ּה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַּכ ָּמה ֲח ִר ָיפא ׁ ְש ַמ ֲע ָת ָתא דְּ ַד ְרדְּ ֵקי!
ֵא ַימר דַּ ֲאמוּר ַר ָ ּב ַנן ּ ְ -ב ׁשוֹ כֵ ַח,
לְ כַ ְּת ִח ָּילה ִ -מי ֲאמוּר?!
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ּ
ִאי לָ או דְּ ָא ָדם ָח ׁשוּב ֲאנָא ַּ -כ ָפא ַא ֵּכיפֵ י לָ ָּמה לִ י?
ָהא ֲחז ּו לְ ִמיזְ גָ א ֲעלַ ְייהוּ!
ָא ַמר ָרבָ א:
ֲאנָאִ ,אי לָ או דְּ ָא ָדם ָח ׁשוּב ֲאנָא ַ -ס ִּכינָא ַא ַ ּבר יוֹ נָה לָ ָּמה לִ י?
ָהא ֲח ִזי לִ י לְ או ְּמצָ א!
ַט ְע ָמא  -דַּ ֲחזִ י לְ או ְּמצָ א,
ָהא לָ א ֲחזִ י לְ או ְּמצָ א  -לֹא.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ָר ָבא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
וְ ָה ָא ַמר ָר ָבא לְ ׁ ַש ָּמ ֵע ּיהְ :טוֵ וי לִ י ַ ּבר ַאוְ וזָ א ,ו ׁ ְּש ֵדי ֵמ ֶיע ָיה לְ ׁשו ָּנְרא!
קמג ,א ָה ָתם ֵּ -כיוָ ן דְּ ַמ ְס ַרח ,דַּ ְע ֵּת ּיה ִע ָּילוֵ ּיה ֵמ ֶא ְתמוֹ ל.
ָהכִ י ִנַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא דְּ ָר ָבא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָד ַר ׁש ָר ָבאִ :א ׁ ּ ָשה לֹא ִּת ָּכנֵס לְ בֵ ית ָה ֵעצִ ים לִ ּיטוֹ ל ֵמ ֶהן אוּד,
וְ אוּד ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ַ ּבר ָ -אסוּר לְ ַה ִּסיקוֹ ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
לְ פִ י ׁ ֶש ַּמ ִּס ִיקין ְ ּבכֵ לִ ים ,וְ ֵאין ַמ ִּס ִיקין ְ ּב ׁ ִש ְב ֵרי ֵּכלִ ים.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.
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רש"י
דסקיא מלאה מעות .גרסין:
בסרטיא .רה''ר:
היחו עליה ככר או תיוק.
דלישתרי לטלטלה אגבייהו תוך
ד' אמות וטלטלוה פחות פחות
מד' אמות או במחיצה של בי
אדם כדאמרי' בעירובין )דף
מג:(:
בשוכח .אבל במיח מדעת
מערב )יום( שבת לא התירו לו
לטלטלה ע''י ככר או תיוק:
אלא למת .משום כבוד הבריות
כשמוטל בחמה:
אביי מח כפא אכיפי .מיח
תרווד על העומרים לטלטלן
אגב תרווד:
אבר יוה .חי ]בלא[ מליח:
חריפא שמעתתא דדרדקי.
סבורים הם שהם חריפים:
אימר דאמור רבן .בארקי
ודסקיא מיח עליה ככר או
תיוק בשכחה ובמקום התורפה
ומשום הפסד ממון:
אמר אביי .אא שפיר מטלטלא
כיפי ואפילו בלא תרווד:
אי לאו דאדם חשוב אא .ואא
מחמיר על עצמי שלא ילמדו
ממי להקל באסורין:
כפא אכיפי למה לי .בלאו כפא
מי שרי לטלטליהו דהא חזו
למיזגא עלייהו:
לאומצא .לאוכלו חי בשבת שיש
בי אדם שדעתן יפה ואוכלים
בשר חי וקרו לה אומצא:
הא לא חזי לאומצא לא .ואע''ג
דחזו לשורא דאמרין מוכן
לאדם לא הוי מוכן לכלבים:
כר' יהודה .במסכת ביצה )דף
ו:(:
טווי לי בר אווזא .ביום טוב:
ושדי מיעיה לשורא .אלמא
מטלטל להו משום שורא ואע''ג
דהאידא לא חזי לאדם דלאו
אורח ארעא למיכלא ביום טוב
ומיהו מאתמול לאדם הוו
קיימי:
התם כיון דמסרח .מעיי א אי
מצע ליה עד אורתא:
מאתמול דעתיה עליה .לשורא
ובין השמשות מי מוכן לבהמה
הוה:
אוד .פורגו''ן }שיפוד חתייה{
דסתם עצים להסקה י תו ולא
לטלטול כלי:
ואוד ששבר .ביו''ט:
בשברי כלים .ששברו היום
דהוו להו ולד:
ש''מ .דכרבי יהודה סבירא ליה
דאית ליה מוקצה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8קמג ,א
ִמ ְׁש ָנה
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
ַמ ֲע ִב ִירין ֵמ ַעל ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן ֲע ָצמוֹ ת ו ְּק ִל ִּיפין.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ְמ ַס ֵ ּלק ֶאת ַה ַּט ְב ָלא כּ ו ָ ּּל ּה ,ו ְּמנַ ֲע ָר ּה.
ַמ ֲע ִב ִירין ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן ּ ֵפירו ִּרין ּ ָפחוֹ ת ִמ ַ ּכ ַּזיִ ת,
ש ַער ֲע ָד ׁ ִשיםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָמה.
ש ָער ׁ ֶשל ֲאפוּנִ ין ּו ְ ׂ
וְ ֵ ׂ
ְספוֹ גִ ,אם יֵ ׁש לוֹ עוֹ ר ֵ ּבית ֲא ִחיזָ ה ְ -מ ַק ְ ּנ ִחין בּ וֹ,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אין ְמ ַק ְ ּנ ִחין בּ ֹו.
יטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּבל ט ּו ְמ ָאה.
ּ ֵ 612בין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך  -נִ ָּ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָאנ ּו ֵאין לָ נ ּו ֶא ָּלא:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְּ -כ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
וּבֵ ית ִה ֵּלל ְּ -כ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.

" ַמ ֲע ִב ִירין ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן ּ ֵפירו ִּרין ] ּ ָפח ֹות ִמ ַ ּכ ַ ּזיִ ת"[.
ְמ ַס ֵ ּי ַיע לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ּ ֵפירו ִּרין ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהן ַּכ ַ ּז ִית ָ -אסוּר לְ ַא ְ ּב ָדן ַ ּביָד.

612

מסורת הש"ס ,רשי .המשה גורסת ווילא בסוגרים :וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים

רש"י
מתי'
מעבירין .בידים מעל השלחן:
עצמות .קשין שאין ראויין
לכלב:
וקליפין .של אגוזים דלית להו
לב''ש מוקצה:
וב''ה אומרים מסלק את
הטבלא .שיש תורת כלי עליה
אבל לא יטלטל הקליפין בידים
כרבי יהודה:
מעבירין מעל השלחן .סתמא
היא:
פירורין פחות מכזית .וכ''ש
כזית כדמפרש טעמא שהם
מאכל בהמה:
ושער של אפוין .שרביטין של
קטית שהקטית גדל בהם:
אפוין .ייש''ש }יישי"ש:
בקיות )סוג צמחים ,הכולל את
האפוה({ :
עור בית אחיזה] .בית אחיזה[
של עור שיאחזו בו:
מקחין בו .טבלא:
אין מקחין בו .שכשאוחזו
סחט בין אצבעותיו:
יטל בשבת .כשהוא גוב:
ואיו מקבל טומאה .דאיו לא
כלי עץ ולא בגד ולא שק ולא
מתכת:
גמ'
או אין לו .אין או סומכין על
משתיו כמות שהיא שויה
אלא מוחלפת שיטתה וב''ש
כרבי יהודה כו':
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כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .9קמג ,א
ש ָער ׁ ֶשל ֲאפוּנִ ין ]ִ ...מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָמה "[.
]" ַמ ֲע ִב ִירין ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן ׂ ֵ [...
ַמ ִּני?
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ לֵ ית לֵ ּיה מו ְּק ֶצה.
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
" ְספוֹגִ :אם יֵ ׁש לוֹ ֵ ּבית ֲא ִחיזָ ה ְ -מ ַק ְ ּנ ִחין בּ וֹ,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אין ְמ ַק ְ ּנ ִחין בּ וֹ ",
ֲא ָתאן לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
דְּ ָא ַמר :דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ָ -אסוּר!
ְ ּב ָהא ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה,
דְּ ַא ַ ּב ֵיי וְ ָרבָ א דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
יש ּיה וְ לֹא יָמוּת'.
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב' ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
ָה ֵני ַ ּג ְר ִעי ִנין דְּ ַת ְמ ֵרי,
ֲא ָר ִמ ָי ָיתא ָ ׁ -שר ּו לְ ַטלְ טוּלִ ינְהוּ,
הוֹ ִאיל וְ ַחזְ יָין ַא ַ ּגב ִא ָּמן,
ו ְּד ַפ ְר ִס ָי ָיתא ָ -אסוּר.
ׁ ְשמו ֵּאל ְמ ַטלְ ֵטל לְ ה ּו ַא ַּגב ִר ְיפ ָּתא.
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ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
עוֹ שֶׂ ה ָא ָדם ָּכל ָצ ְרכּ וֹ ַ ּב ּ ַפת.
ַר ָ ּבה ְמ ַטלְ ֵטל לְ ה ּו ַא ַ ּגב לֶ ְקנָ א דְּ ַמ ּיָא.
ַרב ה ּונָא ְ ּב ֵריהּ דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָעבֵ יד לְ ה ּו ִּכגְ ָרף ׁ ֶשל ְר ִיעי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַא ֵמ ָימר:
וְ כִ י עוֹ ִׂשין ' ְ ּג ָרף ׁ ֶשל ְר ִיעי' לְ כַ ְּת ִח ָּילה?!
יש ֵנ ּיה.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ֵזָריק לְ ה ּו ְ ּבלִ ׁ ּ ָ
ַרב ּ ַפ ּ ָפא זָ ֵריק לְ ה ּו ֲאחוֹ ֵרי ַה ִּמ ּ ָטה.
ָא ְמר ּו ָעלָ יו ַעל ַר ִ ּבי זְכַ ְריָה ֶ ּבן ַאבְ קוֹ לָ ס ׁ ֶש ָהיָה ַמ ֲחזִ יר ּ ָפ ָניו ֲאחוֹ ֵרי ַה ִּמ ּ ָטה וְ זוֹ ְר ָקן.
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