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  שבת מסכת
  "נֹוֵטל ָאָדם ֶאת ְּבנֹו " -  א"כפרק 
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  תש"פ תמוז כח
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  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

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

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©  

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

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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    """"ְּבנֹוְּבנֹוְּבנֹוְּבנֹו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    נֹוֵטלנֹוֵטלנֹוֵטלנֹוֵטל""""    ––––    כ"אכ"אכ"אכ"אפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קמב, אקמב, אקמב, אקמב, א    ––––קמא, ב קמא, ב קמא, ב קמא, ב  .1

נָ     הִמׁשְ

ָידוֹ   נֹוֵטל ָאָדם נֹו ְוָהֶאֶבן ּבְ    ,ֶאת ּבְ
תֹוָכּה. ְוַכ  ָלה ְוָהֶאֶבן ּבְ   ְלּכָ
הֹוָרהּוְמַטְלְטִלין תְּ  ין.  רּוָמה ְטֵמָאה ִעם ַהטְּ   ְוִעם ַהחּוּלִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶאָחד ּוֵמָאה ע ּבְ   ....ַאף ַמֲעִלין ֶאת ַהְמדּוּמָ

  

ָמָרא    ּגְ

  : ָרָבאָאַמר 
ארֹו  הֹוִציא ַצּוָ לּוי ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ ּום - ּתִ יב ִמׁשּ יס ַחּיָ    ,ּכִ

ארֹו  ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ טּור.  - ּתִ   ּפָ
  
ארֹו " ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ַחי ְוִכיס ּתָ יס -ּתִ ּום ּכִ יב ִמׁשּ   ."ַחּיָ
  

ינֹוק!  ּום ּתִ יב ַנִמי ִמׁשּ   ְוִליַחּיַ
  

יָרָבא כְּ     ,ְסִביָרא ֵליּה  ָנָתן ַרּבִ
א ֶאת ַעְצמֹו.  - ָאַמר: ַחי ּדְ    נֹוׂשֵ
  

ינֹוק י תִּ יס ְלַגּבֵ ֵטל ּכִ    !ְוִליּבַ
ַנן    :ִמי לֹא ּתְ

ה " טָּ ּמִ ה,  -ֶאת ַהַחי ּבַ טָּ טּור ַאף ַעל ַהּמִ   ּפָ
ה ְטֵפיָלה לוֹ  טָּ ַהּמִ    !"ׁשֶ

  
י ַחי  ה ְלַגּבֵ ֵלי ֵליּה  -ִמּטָ    ,ְמַבּטְ

י  יס ְלַגּבֵ ינֹוק ּכִ ֵלי ֵליּה.  -ּתִ   ָלא ְמַבּטְ
  
  
ארֹו " ַצּוָ לּוי לֹו ּבְ ינֹוק ֵמת ְוִכיס ּתָ טּור –ּתִ   . "ּפָ
  

ינֹוק!  ּום ּתִ יב ִמׁשּ   ְוִליַחּיַ
  

ְמעֹוןָרָבא כְּ  י ׁשִ    ,ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ
ל ְמָלאָכה ּדְ  ֵאיָנּה ְצִריָכה ָאַמר: ּכָ טּור ָעֶליָה  - ְלגּוָפּה ׁשֶ    .ּפָ
  

ַנן:    ּתְ
ָידוֹ " נֹו ְוָהֶאֶבן ּבְ   !"נֹוֵטל ָאָדם ֶאת ּבְ
  

ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
יְעּגּוִעין ַעל ָאִביו ׁש לֹו ּגִ ּיֵ ִתינֹוק ׁשֶ   .ּבְ

  
יָנר ַנִמי!  ?ַמאי ִאיְרָיא ֶאֶבן, ^ִאי ָהִכי   קמב,א   ֲאִפיּלּו ּדִ

ה ָאַמר  ּמָ יָרָבאַאלָּ א ֶאֶבן, ֲאָבל ּדִ נּו ֶאלָּ   ָאסּור!  -ָנר : לֹא ׁשָ
  

  ְלִאיתּוֵיי,  לֹא ָאֵתי ֲאבּוהַּ  ,ִאי ָנְפָלה ָלּה  - ֶאֶבן
יָנר    . ְלַאּתּוֵייָאֵתי ֲאבּוהַּ  ,ִאי ָנֵפיל - ּדִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   : ָרָבאּדְ ּתַ

  רש"י
  

  רש"י
  מתי' 

. בחצר ולא . וטל והאבן בידו
   אמרי' דמטלטל לאבן:

. אגב הטהורה עם הטהורה
ואגב חולין אבל טמאה באפי 

   הוא:פשה לאו בת טלטול 
. סאה אף מעלין את המדומע

תרומה שפלה לק' של חולין 
לותו י''ל דעולה מותר להעדק

לסאה תרומה מהן בשבת ויהיו 
ן החולין מותרין ולא אמרי

מתקן הוא ובגמרא מפרש 
   טעמא:

  
  גמ' 

. ולא משום חייב משום כיס
תיוק כדמפרש ואזיל משום 
כיס מיהו חייב ולא אמרין 

אלא תיוק איהו לא מפיק ליה 
ולקמיה פריך לה  קא מפיק ליה

   ממתיתין:
   דמפרש ואזיל:. לגמרי כפטור

. להיות טה לגבי חי מבטל להמ
   טפילה לו שהרי צריך לה:

. ה שאיה צריכה לגופהמלאכ
ומוציא מת לקוברו מלאכה 
שא''צ לגופה היא כדאמר 
בהמציע וכיס שהיה תלוי 
בצוארו לשחק בו אגב מרריה 

י תיוק שמת ולא מבטל ליה לגב
   חשיב ליה ההיא שעתא:

. מדשרי ליה והאבן בידו
לאו כמאן ל בחצר ש''מ בטלטו

דקיט לה איהו לאבן דמי ולגבי 
   ליה:כיס היכי מחייבת 

בתיוק שיש לו גיעגועין על 
. שאם לא יטלו יחלה ולא אביו

העמידו טלטול שלא בידים 
במקום סכה ואע''ג דלאו סכת 

  כת חולי:פש גמורה אלא ס
. וטעמא לאו משום אתי לאתויי

דו טלטול הוא דאפילו לאוחזו בי
לך ברגליו אסר ליה והתיוק מה

רבא דילמא פיל ואתי לאתויי 
ו סכת פש היא לא וכיון דלא

   שרו ביה טלטול:
. דכי קט תיא כוותיה דרבא

לה עליון כמאן דאפקא תחתון 
  גופיה דמי ומיחייב:
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ָידוֹ " עֹוָתיו ּבְ ָליו ְוַטּבְ ֵתפֹו, ְוַסְנּדָ ִחים ַעל ּכְ ִלים ּומּוּנָ ָליו ְמקּוּפָ יב – ַהּמֹוִציא ּכֵ    ,ַחּיָ
ֶהן  ׁש ּבָ טּור.  -ְוִאם ָהָיה ְמלּוּבָ   ּפָ

ָיָדיו  עֹוָתיו ּבְ ַרְגָליו, ְוַטּבְ ָליו ּבְ טּור,  -ַהּמֹוִציא ָאָדם ְוֵכָליו ָעָליו, ְוַסְנּדָ   ּפָ
ֵהן מֹות ׁשֶ יב – ְוִאיּלּו הֹוִציָאן ּכְ    ."ַחּיָ

  
  
  
  

  רש"י
. בקומצו ו בידווסדליו וטבעותי

   שלא כדרך מלבוש:
. מלובש המוציא אדם וכליו עליו

   בהן:
. באצבעותיו בידיועותיו וטב

   מדלא תא בידו כדקט רישא:
יו בטלי לגביה ועליו . דבגדפטור

   הוא פטור כרבי תן:
. שהיה ואילו הוציאן כמות שהן

אותו עליון אחוז בהן ולא 
מלובש חייב הושא והייו 

  כרבא:
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        קמב, אקמב, אקמב, אקמב, א .2
תֹוָכּה " ָלה ְוָהֶאֶבן ּבְ ְלּכָ   . "ּכַ
  

יֱהִוי ְוַאּמַ  ָלה"אי? ּתֶ ְלּכָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור!  "ּכַ   ּבָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ירֹות ָעְסִקיַנן -ָהָכא  ָלה ְמֵלָאה ּפֵ ַכְלּכָ    .ּבְ

  
ֵדי  ִדיָנהּו ְלֵפיֵרי, ְוִניׁשְ   ַדִים! יָּ ֶאֶבן, ְוִניְנְקִטיְנהּו ּבַ ְל ְוִליׁשְ

  
יְד כִּ     :ַרבָאַמר  ֶאְלַעי ַרּבִ

ִפין,  ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ   ּבְ
ִפין -ָהָכא ַנִמי  ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ    .ּבְ

  
  ְוִליְנָעִריְנהּו ָנעֹוֵרי! 

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ָרָבאָאַמר  ַרב ִחּיָ

חּוָתה ָעְסִקיַנן,  ָלה ּפְ ַכְלּכָ   ָהָכא ּבְ
לְ  ּגּוָפּה ֶאֶבן ּדְ  ית ּדֹוֶפן ַלּכַ ָלהַנֲעׂשֵ    .ּכָ
   

        
        
        
        

  ירש"
. והיא תיהוי כלכלה בסיס

   עצמה תיאסר:
. דעיקר עשית מליאה פירות

לכך אבן בסיס לפירות ה
מיטלטלת אגב כלי ופירות 

   שהוא מותר:
. ילקטם מעל בידיםויקטיהו 

הארץ בידיו ויחזירה לכלכלה 
ויטלטלם ולמה התירו אבן 

   לטלטל אגב כלי ופירות:
. בפירות בפירות המיטפין

מאד כגון תאים  מבושלין ורכין
ותותים ועבים שאם ישליכם 

   :לארץ יטפו
סתלקו . עד שיולעריהו עורי

הפירות מן האבן לתוך הכלכלה 
דה לצדדין וישליך האבן לב

   בעורתה:
. שפחית דופה או פחותה
  שוליה:
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        קמב, אקמב, אקמב, אקמב, א .3
רּוָמה" ין ְמַטְלְטִלין תְּ הֹוָרה, ְוִעם ַהחּוּלִ    ."ְטֵמָאה ִעם ַהטְּ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ּטְ  א ׁשֶ נּו ֶאלָּ הלֹא ׁשָ   ְטֵמָאה ְלַמְעָלה. וּ  ,הֹוָרה ְלַמּטָ

ה  ֵקיל ֵליּה  -ֲאָבל ְטהֹוָרה ְלַמְעָלה ּוְטֵמָאה ְלַמּטָ ֵבילִ ׁשָ   ְטֵמָאה. לִ ק ֵליּה ְטהֹוָרה ְוׁשָ
  

ה ַנִמי ִדיְנהּו ְוִליְנְקִטיְנהּו!  - ְוִכי ְטהֹוָרה ְלַמּטָ   ִליׁשְ
  

י ֶאְלַעיָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרּבִ
ִפין ָעְסִקיַנן ּנְ יּטַ ֵפירֹות ַהּמִ    .ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ין, " הֹוָרה ְוִעם ַהחּוּלִ רּוָמה ְטֵמָאה ִעם ַהטְּ   ְמַטְלְטִלין תְּ
ה טְּ ין ׁשֶ הּבֵ ֵמָאה ְלַמְעָלה ּוְטהֹוָרה ְלַמטָּ טְּ ין ׁשֶ ה, ּבֵ   , "ֹוָרה ְלַמְעָלה ּוְטֵמָאה ְלַמטָּ
א  יּוְבּתָ א!  ּדְ ּתְ   ַרב ִחְסּדָ

   
א:    ָאַמר ָלְך ַרב ִחְסּדָ

  ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו,  -ַמְתִניִתין 
ַרְייָתא    ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו.  -ּבָ

  
א ְלאֹוְק ּדְ ַמאי ּדּוְחֵקיּה    ֵמי ַמְתִניִתין ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו? ַרב ִחְסּדָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְייָקא,  ָווֵתיּה ּדָ   ַמְתִניִתין ּכְ
ָקָתֵני ֵסיָפא:  ר "ּדְ ַעל ַהּכַ ר ְוֵהן נֹוְפלֹות -ָמעֹות ׁשֶ   ,"ְמַנֵער ֶאת ַהּכַ

ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
א נּו ֶאלָּ   פֹו, ְלצֹוֶרְך ּגוּ  :לֹא ׁשָ

  ְועֹוָדן ָעָליו.  ְמַטְלְטלוֹ  -ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו 
ֵסיָפא     ,ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ  -ּוִמּדְ
א ַנִמי    ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו.   -ֵריׁשָ

   
        
        
        

  רש"י
. והוא צריך וטמאה למעלה

לטהורה ואיו יכול ליטול 
הטמאה בידים לפי שהיא 

כך יטלטל הכל עד מוקצה לפי
השלחן וישליך הכל עליו ויטול 

   הטהורה:
   . לארץ כולן:לישדיהו

. לטהורה ביד ליקטיהוו
   ויחזירה לכלכלה:

. שצריך ומתי' לצורך גופ
לטהורה לגופה לאוכלה הלכך 
אי לאו דטהורה למטה לא שרו 

לטלטולי לטמאה אלא  ליה
שקיל לטהורה וממטי לה 

   לשלחן:
. שצריך ומוברייתא לצורך מק

למקום הכלי וע''כ כולו הוא 
צריך לסלקו משם ושרו ליה 

   אטו האי:רבן לטלטל האי 
. דאיצטריך ומאי דוחקיה כו'

הטמאה למימר לא שו אלא ש
למעלה לשבקי כדקס''ד דעתך 
בין שטמאה למעלה בין 

קמי בצריך שטמאה למטה ולו
   למקומו:

. שצריך לכר אלא לצורך גופו
לסלקו  לשכב עליו שם ולא

לפיכך לא התירו לו ליטלו עם 
המעות אלא מערו במקומו 

מטלטל אבל צריך למקום הכר 
   הכל ביחד:

ומדסיפא כו' רישא מי לצורך 
אי הוה טהורה  . הלכךגופו

למעלה לא הוי שרי ליה 
לטלטולי טמאה כדקתי גבי 

רו וופלות ומטלטל מעות מע
  היתרא לחודיה:
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י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶאָחד ּוֵמָאה ַאף ַמֲעִלין ע ּבְ   . "ֶאת ַהְמדּוּמָ
  

אי?   ְוַאּמַ
ן!    ָהא ָקא ְמַתּקֵ

  
י ֱאִליֶעֶזר ְסִביָרא ֵליּה,  ַרּבִ י ְיהּוָדה ּכְ   ַרּבִ

רּוָמה ּדְ  ֵעיָנא ַמְחָתא.  -ָאַמר: ּתְ   ּבְ
ְתַנן    :ּדִ

ְפָלה ְלָפ ְסָאה " ּנָ רּוָמה ׁשֶ ָאה, ְוִנְדְמעּו, ְוָנַפלתְּ ע ְלָמקֹום ַאֵחר חֹות ִמּמֵ    :ִמן ַהְמדּוּמָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַעת ְתר ,ְמַדּמַ אי. ּכִ   ּוַמת ַוּדַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ַע  ע ְמַדּמֵ ּבֹון ,ֵאין ַהְמדּוּמָ א ְלִפי ֶחׁשְ   . (תרומות ה, ו) "ֶאּלָ
  

ְמַעּתְ ֵליּה  ׁשָ    ,ְלחּוְמָרא :ֵאיַמר ּדְ
א  ְמַעּתְ ֵליּה?!  -ְלקּולָּ   ִמי ׁשָ

  
א ְמעֹון, ּדְ הּוא  ,ֶאלָּ י ׁשִ ַרּבִ   ָאַמר ּכְ

ִדְתַנן:    ּכְ
רוּ " ְפָלה ַאֶחֶרת ְסָאה תְּ ּנָ יהַּ ַעד ׁשֶ יק ְלַהְגּבִ ְפָלה ְלֵמָאה, ְולֹא ִהְסּפִ ּנָ   ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה.  -ָמה ׁשֶ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר ַרּבִ   . )תרומות ה, ח( "ַמתִּ
  

אי?    ּוִמּמַ
ְלֵגי ָהא ָקִמיּפְ יְלָמא ָהָתם ּבְ   :ּדִ

א ָסַברּדְ  א ַקמָּ ב  :ַתּנָ ֶזה ַאַח ּדְ ַאף ַעל ּגַ ַמאן  -ר ֶזה ָנְפלּו ּבְ ֵמיּדְ ּכְ ַבת ַאַחת ּדָ    ,ָנַפל ּבְ
ין ָנְפָלה, ְוָהא  - ְוָהא  ין ָנְפָלה.  - ְלַחְמׁשִ   ְלַחְמׁשִ

ְמעֹון ָסַבר י ׁשִ ְייָתא :ְוַרּבִ ִטיל ּבְ  - ַקמַּ יְבִטיל ּבְ  -ֵמָאה, ְוָהא ּבְ    !ֵמָאה ְוַחדּתִ
  

א ן ֶאְלָעזָ ּדְ הּוא  ,ֶאלָּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ר. ָאַמר ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ד ַאֵחר ַצד ֶזה, ְואֹוֵכל ִמּצַ   . "נֹוֵתן ֵעיָניו ּבְ

  
ָווֵתיּה?   !ּוִמי ָסַבר ֵליּה ּכְ

ֵויּה,    קמב,ב ֵליג ִעילָּ   ְוָהא ִמיְפִליג ּפָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ע ּבְ    ֶאָחד ּוֵמָאה. ַמֲעִלין ֶאת ַהְמדּוּמָ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַצד ֶזה ד ַאֵחר ,נֹוֵתן ֵעיָניו ּבְ    !"ְואֹוֵכל ִמּצַ
  
יּדְ  ן ֶאְלָעָזרִמְד ְיהּוָדה ֲעִדיָפא  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   .ַרּבִ
  
  
  
  

  רש"י
 . שמביאה לידיהא קמתקן

היתר וגזר ביה אטו תיקון 
   שע''י מלאכה:

. הואיל כר''א דאמר תרומה
ת אחת שירצה ויתה להעלו

בעיא מחתא כאילו מוחת 
לכך לא לבדה ואיה מעורבת ה

   קמתקן מידי:
. זה שפרד משם ואוסר מדמעת

צ''ט של חולין כאילו היא 
   מה ודאי:תרו

. וחכ''א אין המדומע מדמע
חשבון  חולין אחרים אלא לפי

התרומה שבמדומע כגון אם 
תחילתו דמע ס' של חולין ע''י 

אה ממו סאה תרומה וחזרה ס
ופלה לתוך אחרים לא חשבין 

זו תרומה אלא ס' שבסאה 
ומדמע עד צ''ט שכגדו ואם יש 

   חולין יותר מק' כגדו עולה:
לר''א דאמר . אימר דשמעת ליה

   תרומה כמאן דמחתא בעיא:
   תרומה ודאי:. לדמעה כלחומרא

. דלא ליהוי המעלה לקולא
   אותה בשבת כמתקן:

וא . הא ודאי מתקן המי אמר
   ע''כ:

. רבי יהודה דמתי' הוא דאמר
קולא מי כרבי שמעון דאמר ל

   כמאן דמחתא בעיא דמיא:
. וראויה להעלותה למאה

   ויתכשרו החולין:
. ועכשיו אין חרתעד שפלה א

בה חולין כדי להעלותה באחד 
   :וק'

. קס''ד משום דס''ל ר''ש מתיר
ליה קמייתא כמאן דמחתא 

מצאת אחרוא דמיא וה זו בעי
   ופלת בתוך ק' של חולין:

חולין . והוו להו כולהו בטל בק'
ומיהו כיון דצריך להעלותה ע''כ 

   המעלה מתקו:
. במדומע בצד זה ותן עייו
לתרומה ואוכל בצד להעלותו 

 אחר הלכך הואיל ובלא העלאה
מתחיל ואוכל אין תיקון 

   בהעלאתו:
. ואמר והא מיפליג פליג עילויה

למיעבד עוג  כיון דאפשר ליה
שבת בכה''ג ליתן עייו בצד זה 

   חר אין מעלין:ולאכול בצד א
. מיקל טפי דרבי יהודה עדיפא

פורתא ואמר כיון דיכול ליתן 
ד זה ולאכול בצד (עליו) עייו בצ

זה לא הוי מתקן בהעלאתו 
  לין:ומע
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ָנה    ִמׁשְ

י ֶהָחִבי ַעל ּפִ ּה, ְוִהי -  תָהֶאֶבן ׁשֶ ּה ַעל ִצּדָ   נֹוֶפֶלת.  אַמטָּ
ין ֶהָחִבּיֹות ּה, ְוִהיא - ָהְיָתה ּבֵ ּה ַעל ִצּדָ יהַּ ּוַמטָּ   נֹוֶפֶלת.  ַמְגּבִ
ר  ַעל ַהּכַ ר - ָמעֹות ׁשֶ   ְוֵהן נֹוְפלֹות.  ,ְמַנֵער ֶאת ַהּכַ

ת  ֶלׁשֶ ְסַמְרטּוט.  -ָהְיָתה ָעָליו ִלׁשְ ָחּה ּבִ   ְמַקּנְ
ל עֹור  ְכֶלהנֹוְתִנין ָעֶליָה ַמִים  -ָהְיָתה ׁשֶ תִּ    .ַעד ׁשֶ

   

ָמָרא    ּגְ

  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
א נּו ֶאלָּ ׁשֹוֵכַח,  :לֹא ׁשָ   ּבְ
יַח  ַמנִּ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור.  -ֲאָבל ּבְ ה ּבָ   ַנֲעׂשָ

  
  
  
ין ֶהָחִבּיֹות" ּה, ְוִהיא - ָהְיָתה ּבֵ ּה ַעל ִצּדָ יהַּ ּוַמטָּ   ."נֹוֶפֶלת ַמְגּבִ
  

א  ּנָ ָראל ֵה כָ ּדְ ַמאן ּתַ א ִאיּסּוָרא ְוֶהיּתֵ ִאיּכָ    ,יָכא ּדְ
ָרא  ֶהיּתֵ   ָטְרִחיַנן,  -ּבְ

ִאיּסּוָרא    ָלא ָטְרִחיַנן?  -ּבְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ְמִליֵאל ִהיא.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ

ְתַנן    :ּדִ
יֹום טֹוב"    :ַהּבֹוֵרר ִקְטִנית ּבְ

א ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  יּבֵ
  ּבֹוֵרר אֹוֶכל ְואֹוֵכל. 

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ַדְרּכֹו,   :ּבֹוֵרר   ּכְ

ֵחיקוֹ     ,ּבְ
ְמחּוי   . (ביצה יד:) "ּוַבתַּ

   :ְוַתְנָיא
ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָהא :ּבַ סֹוֶלתׁשֶ ה ַעל ַהּפְ    ,ֹוֶכל ְמרּוּבֶ
ה ַעל ָהאֹוֶכל ֲאָב  סֹוֶלת ְמרּוּבָ ְבֵרי ַהּכֹ - ל ּפְ   ."ּבֹוֵרר אֹוֶכל :לּדִ

  
ֵמי!  סֹוֶלת ּדָ ה ַעל ַהּפְ ִכי אֹוֶכל ְמרּוּבֶ   ְוָהא ָהָכא, ּדְ

  
  ָהָכא ַנִמי, 

ַקל ֵעי ְלִמיׁשְ ִאי ּבָ יָון ּדְ ֵקיל ָלּה  ,ּכֵ ׁשָ יל ֵליּה ַיִין ַעד ּדְ ּקֵ ּתַ ְפסֹוֶלת ְמרּוּבָ  - 611לֹא ִמׁשְ ֵמי.  ּכִ   ה ַעל ָהאֹוֵכל ּדָ
    
    
יהַּ " ין ֶהָחִבּיֹות ַמְגּבִ   . "ָהְיָתה ּבֵ
  

ְנָיא    :ּתַ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

אֹוָצר,  ַחת ּבָ   ָהְיָתה ֶהָחִבית מּוּנַ
ֵלי זְ  ָהיּו ּכְ יָה אֹו ׁשֶ ְחתֶּ ִחין תַּ    :כּוִכית מּוּנָ

ּה, ְוִה  ּה ַעל ִצּדָ יהַּ ְלָמקֹום ַאֵחר, ּוַמטָּ   יא נֹוֶפֶלת. ַמְגּבִ
ִריְך לֹו, ּוַמֲחִזיָרּה ִלְמקֹוָמּה  ּצָ ֶ ה ַמה ׁשּ .  "ְונֹוֵטל ֵהיֶמּנָ
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  רש"י
  מתי' 

. מטה חבית על מטה על צדה
צדה אם צריך ליטול מן היין 

   פלת ולא יטלה בידים:והאבן ו
. וירא שלא היתה בין החביות

אבן על החביות תפול ה
   וישברם:

. לחבית כולה ומסלקה מגביה
מבין החביות ושם מטה על 

   צדה:
מיאוס כגון . שום דבר לשלשת

   רוק או צואה:
. ולא יתן רטוטמקחה בסמ

עליה מים דסתם כר של בגד 
הוא ובגד שרייתו במים הוא 

   כבוסו:
לשלשת זו על כר של עור  .היתה

   דלאו בר כיבוס הוא:
. ים עד שתכלהותן עליה מ

ומיהו כיבוס ממש לא והואיל 
וסתם כרים וכסתות רכים יהו 
שייך למימר בהו כיבוס בעורות 
רכין ומיהו שרייתן לא זהו 

וכן מפורש בזבחים בפרק כבוסן 
  דם חטאת:

  
  גמ' 

   . מטה על צדה דחבית:לא שו
כח האבן עליה . ששאלא בשכח

   בין השמשות ולא מדעת:
 עשה חבית בסיס לדבר

הטותה שאף . ואסור להאסור
   החבית מוקצה:

. דמתיתין דקתי מאן תא
מגביה ומטה על צדה דאית ליה 
דכי טרח מטרח בחבית דהוי 

ול האבן ממש היתרא ולא יט
דהוי איסורא ואע''ג דהשתא 

   מי אבן מטלטל בהדי חבית:
   יבא דבית הלל:. אלרבן שמעון

. המאכל יטול בורר אוכל ואוכל
   ר בכלי:והפסולת ישא

. וטל פסולת ומיח בורר כדרכו
   אוכל אם ירצה:

. כשהאוכל מרובה על הפסולת
   דאי שקיל אוכל מפיש בטרחא:
. דברי הכל בורר אוכל

בהיתירא טרח ולא באיסורא ד
ופרכין והא הכא דמתיתין 
דאוכל מרובה על הפסולת וכי 

גביה האבן עם החבית טרח מ
טפי והוה למשקל פסולת 

   כר''ש:
י יין . לכולון דאי בעי למשקלכי

מן החבית לא משתקיל ליה יין 
שבשוליה עד דשקיל ומגבה לה 
לחבית כפסולת מרובה דמי דאי 

לחבית בתחלתו לא מגבה לה 
סוף סוף מיבעי ליה לאגבוהה 
תו לחבית הלכך הוה ליה מפיש 

תקל ליה בטרחא: ה''ג לא מש
עד דשקיל לה ול''ג עד דשקיל 

   לה לאבן:
. ת מוחת באוצרהיתה החבי

קום מכוס שאוצרין כלומר במ
שם חביות הרבה ודואג שמא 
יטלה ותפול האבן על החבית 

   שאצלה:
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        קמב, בקמב, בקמב, בקמב, ב .6
ר" ַעל ַהּכַ   . "ָמעֹות ׁשֶ
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
א נּו ֶאלָּ ׁשֹוֵכַח,  :לֹא ׁשָ   ּבְ
יַח  ַמנִּ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור.  -ֲאָבל ּבְ ה ּבָ   ַנֲעׂשָ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

א נּו ֶאלָּ   ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו,  :לֹא ׁשָ
  ְועֹוָדן ָעָליו.  ְמַטְלְטלוֹ  -ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו 

  
ֵני  יְוֵכן ּתָ יְפּתִ ר ַרב ִמּדִ יא ּבַ   : ִחּיָ

א" נּו ֶאּלָ   ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו,  :לֹא ׁשָ
  .  "ְמַטְלְטלֹו ְועֹוָדן ָעָליו - ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו 

   
  
        

  רש"י
   . דמער:לא שו
הכר בסיס למעות ואף . עשה

   הכר אסור בטלטול:
. דמערה ואיו מטלטלה לא שו

  בעודן עליה:
. של כר לשכב אלא שצריך לגופו

י עליו הלכך ביעור סגיא ושד
   ליה באתרייהו:

של כר.  .אבל צריך למקומו
מטלטלו עם המעות למקום 

   אחר:
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        קמג, אקמג, אקמג, אקמג, א    ––––קמב, ב קמב, ב קמב, ב קמב, ב  .7
ר" ַעל ַהּכַ ר -[[[[    ָמעֹות ׁשֶ    ].ְוֵהן נֹוְפלֹות [ְמַנֵער ֶאת ַהּכַ
  

ֲעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
ָחֵצר ַכח ַאְרְנִקי ּבֶ יַח ָעֶליָה  -  ׁשָ ר  :ַמנִּ ּכָ    ,ּכִ

ינֹוק    ּוְמַטְלְטָלּה. - אֹו ּתִ
  

  : ַרב ִיְצָחקָאַמר 
ָחֵצרׁשָ  יַח ָעֶליָה  ,ַכח ְלֵביָנה ּבֶ ר    :ַמּנִ ּכָ    ,ּכִ

ינֹוק   ּוְמַטְלְטָלּה.  -  אֹו ּתִ
  

יָלאָאַמר  ר ׁשֵ י ְיהּוָדה ּבַ י ַאִסיָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְסַרְטָיא,  א ְמֵלָאה ָמעֹות ּבִ ְסַקּיָ ְכחּו ּדִ ַעם ַאַחת ׁשָ   ּפַ

ֲאלּו ֶאת  י יֹוָחָנןּוָבאּו ְוׁשָ   ן: , ְוָאַמר ָלֶה ַרּבִ
ינֹוק, ְוַטְלְטלּוָה.  ר אֹו ּתִ ּכָ יחּו ָעֶליָה ּכִ   ַהּנִ

  
  : ָמר זּוְטָראָאַמר 

ַמֲעָתָתא  ָכל ָהֵני ׁשְ ׁשֹוֵכַח.  -ִהְלְכָתא ּכְ   ּבְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ַכח    לֹא,  ַנִמי -ֲאִפיּלּו ׁשָ

ְלַבד.  א ְלֵמת ּבִ ינֹוק ֶאלָּ ר אֹו ּתִ ּכָ   ְולֹא ָאְמרּו ּכִ
  

ֵיי יֵפי. ַמ  ַאּבַ א ַאּכֵ ּפָ ח ּכַ   ּנַ
  

ר יֹוָנה ָרָבא יָנא ַאּבַ ח ַסּכִ   ּוְמַטְלְטָלּה.  ,ַמּנַ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵקי!  ַדְרּדְ ַמֲעָתָתא ּדְ ה ֲחִריָפא ׁשְ ּמָ   ּכַ

ַנן ֲאמּור ַרּבָ ׁשֹוֵכַח,  - ֵאיַמר ּדַ   ּבְ
ה  ִחילָּ   ִמי ֲאמּור?!  -ְלַכּתְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ה ִלי?  - ָחׁשּוב ֲאָנא ָאָדםּדְ ִאי ָלאו  יֵפי ָלּמָ א ַאּכֵ ּפָ   ּכַ
  ָהא ֲחזּו ְלִמיְזָגא ֲעַלְייהּו! 

  
  : ָרָבאָאַמר 

ה ִלי?  - ָאָדם ָחׁשּוב ֲאָנאּדְ ֲאָנא, ִאי ָלאו  ר יֹוָנה ָלּמָ יָנא ַאּבַ   ַסּכִ
   !ָהא ֲחִזי ִלי ְלאּוְמָצא

  
ֲחִזי ְלאּוְמָצא,  -ַטְעָמא    ּדַ

  לֹא.  -ָצא ָהא ָלא ֲחִזי ְלאּוְמ 
י ְיהּוָדהּדְ  :ְלֵמיְמָרא ַרּבִ    .ְסִביָרא ֵליּה  ָרָבא ּכְ
ֵדי ֵמיֶעיָה ְלׁשּוְנָרא ָרָבאְוָהָאַמר  ר ַאְווָזא, ּוׁשְ ֵעיּה: ְטֵווי ִלי ּבַ ּמָ     !ְלׁשַ

  
ַמְסַרח -ָהָתם    קמג, א יָון ּדְ ֵויּה ֵמֶאְתמֹול.  ,ּכֵ יּה ִעילָּ ְעּתֵ   ּדַ

  
ּבְ  י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה, ּדְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ַרּבִ   ָרָבא ּכְ

ֵנס ְלֵבית ָהֵעִצים ִליּטֹול ֵמֶהן אּוד  :ָרָבאַרׁש ָד ּדְ  ּכָ ה לֹא ּתִ ָ    ,ִאׁשּ
ר  ּבַ ׁשְ ּנִ יֹום טֹוב,  -ְואּוד ׁשֶ יקֹו ּבְ   ָאסּור ְלַהּסִ

ְבֵרי ּכֵ  ׁשִ יִקין ּבְ ֵכִלים, ְוֵאין ַמּסִ יִקין ּבְ ּסִ ּמַ   ִלים. ְלִפי ׁשֶ
  

ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  רש"י
   . גרסין:דסקיא מלאה מעות

   . רה''ר:בסרטיא
. ה ככר או תיוקהיחו עלי

דלישתרי לטלטלה אגבייהו תוך 
ד' אמות וטלטלוה פחות פחות 

ת או במחיצה של בי מד' אמו
אדם כדאמרי' בעירובין (דף 

  מג:):
. אבל במיח מדעת חבשוכ

ו לו מערב (יום) שבת לא התיר
   לטלטלה ע''י ככר או תיוק:

. משום כבוד הבריות אלא למת
   כשמוטל בחמה:

. מיח כיפיאביי מח כפא א
תרווד על העומרים לטלטלן 

   אגב תרווד:
   . חי [בלא] מליח:אבר יוה

. פא שמעתתא דדרדקיחרי
   סבורים הם שהם חריפים:

. בארקי ןאימר דאמור רב
ודסקיא מיח עליה ככר או 

ה ובמקום התורפה תיוק בשכח
   ומשום הפסד ממון:

. אא שפיר מטלטלא אמר אביי
   ד:כיפי ואפילו בלא תרוו

. ואא אי לאו דאדם חשוב אא
מחמיר על עצמי שלא ילמדו 

   ממי להקל באסורין:
. בלאו כפא פא אכיפי למה ליכ

מי שרי לטלטליהו דהא חזו 
   יזגא עלייהו:למ

. לאוכלו חי בשבת שיש לאומצא
שדעתן יפה ואוכלים בי אדם 

   בשר חי וקרו לה אומצא:
. ואע''ג הא לא חזי לאומצא לא

רא דאמרין מוכן דחזו לשו
   לאדם לא הוי מוכן לכלבים:

. במסכת ביצה (דף כר' יהודה
   ו:):

   . ביום טוב:ווי לי בר אווזאט
. אלמא ושדי מיעיה לשורא

לטל להו משום שורא ואע''ג מט
דהאידא לא חזי לאדם דלאו 

רח ארעא למיכלא ביום טוב או
ומיהו מאתמול לאדם הוו 

  קיימי:
א אי . מעייהתם כיון דמסרח

   מצע ליה עד אורתא:
. לשורא מאתמול דעתיה עליה

ה ובין השמשות מי מוכן לבהמ
   הוה:

 }שיפוד חתייה{. פורגו''ן אוד
תו ולא דסתם עצים להסקה י

   לטלטול כלי:
   . ביו''ט:ואוד ששבר

. ששברו היום בשברי כלים
   דהוו להו ולד:

. דכרבי יהודה סבירא ליה ש''מ
  דאית ליה מוקצה:
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        קמג, אקמג, אקמג, אקמג, א .8
ָנה     ִמׁשְ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ין.  ְלָחן ֲעָצמֹות ּוְקִליּפִ ֻ   ַמֲעִביִרין ֵמַעל ַהׁשּ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ּה  ְבָלא ּכּוּלָ ק ֶאת ַהטַּ   ּוְמַנֲעָרּה.  ,ְמַסּלֵ

זַּ  חֹות ִמּכַ ירּוִרין ּפָ ְלָחן ּפֵ ֻ ְפֵני ַהׁשּ   ִית, ַמֲעִביִרין ִמּלִ
ים ַער ֲעָדׁשִ ל ֲאפּוִנין ּוׂשְ ָער ׁשֶ ֵהָמה.  ,ְוׂשֵ הּוא ַמֲאַכל ּבְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ית ֲאִחיָזה  ִחין ּבֹו,  - ְספֹוג, ִאם ֵיׁש לֹו עֹור ּבֵ   ְמַקּנְ
ִחין ּבֹו. -ְוִאם ָלאו    ֵאין ְמַקּנְ

ין 612 ךְ  ּבֵ ְך ּוֵבין ּכָ ׁשַ  - ּכָ ל ּבְ ל טוּ ִניטָּ ת, ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ   .  ְמָאהּבָ
   

ָמָרא    ּגְ

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
א:    ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאלָּ

אי  ּמַ ית ׁשַ י ְיהּוָדה -ּבֵ ַרּבִ   ,ּכְ
ל  ְמעֹון - ּוֵבית ִהלֵּ י ׁשִ ַרּבִ    .ּכְ

  
  
   
ְלָחן " ֻ ְפֵני ַהׁשּ ירּוִריןַמֲעִביִרין ִמּלִ ִית[ ּפֵ ּזַ חֹות ִמּכַ       .]"ּפָ
  

י יוֹ  יַע ֵליּה ְלַרּבִ    ,ָחָנןְמַסּיֵ
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ִית  ּזַ ֶהן ּכַ ֵאין ּבָ ירּוִרין ׁשֶ ד.  -ּפֵ ּיָ ָדן ּבַ   ָאסּור ְלַאּבְ
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   אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ מסורת הש"ס, רשי. המשה גורסת ווילא בסוגרים:  

  

  ירש"
  מתי' 

   . בידים מעל השלחן:מעבירין
. קשין שאין ראויין עצמות
   לכלב:

. של אגוזים דלית להו פיןוקלי
   לב''ש מוקצה:

ק את וב''ה אומרים מסל
. שיש תורת כלי עליה הטבלא

בידים אבל לא יטלטל הקליפין 
   כרבי יהודה:

. סתמא מעבירין מעל השלחן
   היא:

. וכ''ש ירורין פחות מכזיתפ
כזית כדמפרש טעמא שהם 

   מאכל בהמה:
. שרביטין של ושער של אפוין

   ל בהם:קטית שהקטית גד
יישי"ש: {. ייש''ש אפוין

ל את בקיות (סוג צמחים, הכול
   : }האפוה)

. [בית אחיזה] עור בית אחיזה
   ו בו:של עור שיאחז

   . טבלא:מקחין בו
. שכשאוחזו אין מקחין בו

   סחט בין אצבעותיו:
   . כשהוא גוב:יטל בשבת

. דאיו לא ואיו מקבל טומאה
 כלי עץ ולא בגד ולא שק ולא

  מתכת:
  

  גמ' 
. אין או סומכין על או אין לו

ות שהיא שויה משתיו כמ
אלא מוחלפת שיטתה וב''ש 

  כרבי יהודה כו':
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        קמג, אקמג, אקמג, אקמג, א .9
ְלָחן"[  ֻ ְפֵני ַהׁשּ ל ֲאפּוִנין] ... ַמֲעִביִרין ִמּלִ ָער ׁשֶ ֵהָמה... [ ׂשֵ הּוא ַמֲאַכל ּבְ ֵני ׁשֶ   ]."ִמּפְ

  
י?    ַמּנִ

  
ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ   ַרּבִ

   .ֵלית ֵליּה מּוְקֶצהּדְ 
  

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
ית ֲאִחיָזה   :ְספֹוג" ִחין ּבֹו,  - ִאם ֵיׁש לֹו ּבֵ   ְמַקּנְ

ִחין ּבוֹ  -ְוִאם ָלאו     ,"ֵאין ְמַקּנְ
י ְיהּוָדה    ,ֲאָתאן ְלַרּבִ

ין ּדְ  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ   ָאסּור!  -ָאַמר: ּדָ
  

ְמעֹון מֹוֶדה י ׁשִ ָהא ֲאִפיּלּו ַרּבִ    ,ּבְ
ֵייַא ּדְ  ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ּבַ ָאְמִרי תַּ    :ּדְ

ְמעֹון ּבִ  י ׁשִ יּה ְולֹא ָימּותְפ 'מֹוֶדה ַרּבִ    '.ִסיק ֵריׁשֵ
   

  
ַתְמֵרי ְרִעיִנין ּדְ    ,ָהֵני ּגַ

רּו ְלַטְלטּוִליְנהּו,   - ֲאָרִמָייָתא    ׁשָ
ןה ב ִאּמָ    ,ֹוִאיל ְוַחְזָיין ַאּגַ

  ָאסּור.  -ּוְדַפְרִסָייָתא 
  

מּוֵאל א. ְמַט  ׁשְ ב ִריְפּתָ   ְלֵטל ְלהּו ַאּגַ
  
  . )613ִסיָמן –שרנ"ם שפ"ז (

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה,    ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ל ָצְרּכֹו ּבַ  ה ָאָדם ּכָ תעֹוׂשֶ    .ּפַ
  

ה א.  ַרּבָ ַמּיָ ב ֶלְקָנא ּדְ   ְמַטְלֵטל ְלהּו ַאּגַ
  

ֵריּה  ַרב הּוָנא ַע ּדְ ּבְ ל ַרב ְיהֹוׁשֻ ְגָרף ׁשֶ   .ְריִעי ָעֵביד ְלהּו ּכִ
  

יָאַמר ֵליּה    : ַאֵמיָמרלְ  ַרב ַאׁשִ
ין  ל ְריִעי'ְוִכי עֹוׂשִ ָרף ׁשֶ ה? 'ּגְ ִחילָּ    !ְלַכּתְ

  
ת ׁשֶ ֵניּה.  ַרב ׁשֵ ָ ִליׁשּ   ָזֵריק ְלהּו ּבְ

  
א ּפָ ה.  ַרב ּפַ ּטָ   ָזֵריק ְלהּו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ

  
ן ַאְבקֹוָלסָאְמרּו ָעָליו ַעל  י ְזַכְרָיה ּבֶ ָהָיה ַמֲח  ַרּבִ ה ְוזֹוְרָקן.  ׁשֶ ּטָ ָניו ֲאחֹוֵרי ַהּמִ   ִזיר ּפָ
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  רש"י
. מדקתי בדן בידאסור לא

  מעבירין בידים ולא זריק להו:


