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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

מסכת שבת פרק ג' – "כִּ ָירה"
 .1לו ,ב – לז ,א
ִמ ְׁשנָ ה
יה ַּת ְב ׁ ִשיל.
ִ ּכ ָירה ׁ ֶש ִה ִּסיקו ָּהּ ְ :ב ַק ׁש ו ִּב ְג ָב ָבא  -נוֹ ְתנִ ים ָע ֶל ָ
ְ ּב ֶג ֶפת ּו ְב ֵע ִצים  -לֹא יִ ֵּת ן ַעד ׁ ֶש ִ ּיגְ רוֹ ף,
אוֹ ַעד ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ֶאת ָה ֵא ֶפר.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
ַח ִּמיןֲ ,א ָבל לֹא ַּת ְב ׁ ִשיל.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַח ִּמין וְ ַּת ְב ׁ ִשיל.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ְט ִליןֲ ,א ָבל לֹא ַמ ֲחזִ ִירין.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַאף ַמ ֲחזִ ִירין.

ְ ּג ָמ ָרא
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
ַהאי "לֹא יִ ֵּתן"?
לֹא ַי ֲחזִ יר הוּא,
ֲא ָבל 'לַ ׁ ְשהוֹ ת' ַ -מ ׁ ְש ִהין,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגרוּף וְ ֵאינוֹ ָקטוּם.
ו ַּמ ּנִי? ֲח ַנ ְניָה ִהיא.
דְּ ַת ְניָ א:
" ֲחנַ נְ יָ ה אוֹ ֵמר:
כּ ֹל ׁ ֶשה וּא ְ ּכ ַמ ֲא ַכל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאי  -מו ָּּתר ַל ׁ ּ ְשהוֹ תוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִ ּכ ָירה,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגרוּף וְ ֵאינוֹ ָקטוּם".
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
'לַ ׁ ְשהוֹ ת' ְּתנַן,
וְ ִאי ָ ּגרוּף וְ ָקטוּם – ִאין,
ִאי לֹא  -לֹא,
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן לְ ַה ֲחזִ יר?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ִיתין,
ִמדְּ ָק ָת ֵני ְּת ֵרי ָ ּבבֵ י ְ ּב ַמ ְתנ ִ
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ַח ִּמין ֲא ָבל לֹא ַּת ְב ׁ ִשיל.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַח ִּמין וְ ַת ְב ׁ ִשיל.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ְט ִלין ֲא ָבל לֹא ַמ ֲחזִ ִירין,
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַאף ַמ ֲחזִ ִירין".
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא' :לַ ׁ ְשהוֹ ת' ְּתנַ ן,
ָהכִ י ָק ָת ֵני:
" ִּכ ָירה ׁ ֶש ִה ִּסיקו ָּהּ ְ :ב ַק ׁש ו ִּבגְ בָ ָבא ַ -מ ׁ ְש ִהין ָעלֶ ָיה ַּתבְ ׁ ִשיל,
ְ ּב ֶ ּג ֶפת ּובְ ֵעצִ ים  -לֹא י ׁ ְַש ֶהא ַעד ׁ ֶש ִ ּיגְ רוֹ ף,
אוֹ ַעד ׁ ֶש ּי ִֵּתן ֵא ֶפר.
ו ָּמה ֵהן ַמ ׁ ְש ִהין?
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםַ :ח ִּמין,
ֲא ָבל לֹא ַּתבְ ׁ ִשיל.

רש"י
מתי'
כירה עשויה כעין קדירה
וותין  .קדירה לתוכה:
קש .זבות השבולין:
גבבא .הגבב מן השדה
אישטובל''א } קש{ :
גפת .פסולת של שומשמין
שהוציא שומן:
עד שיגרוף .הגחלים משום
דמוסיף הבל וטעמא פרישא
בפרק דלעיל שמא יחתה
בגחלים:
או עד שיתן אפר .על גבי גחלים
לכסותם ולצם:
בית שמאי אומרים .ותין
עליה חמין אחר שגרפה דלא
צריכי לבשולי דליכא למגזר
שמא יחתה:
אבל לא תבשיל .דיחא ליה
בישוליה ואתי לאחתויי א''
תקיימה מחשבתו ומיחזי
כמבשל:
לא מחזירין .בשבת דמיחזי
כמבשל:
אף מחזירין .הואיל וגרוף:
גמ'
קטום .הייו תן אפר על
מתרגמין
דאפר
הגחלים
קיטמא:
תרי בבי .בית שמאי אומרים
חמין וכו' ותו תא בבא אחריתי
וטלין ולא מחזירין:
ומה הן משהין .בגרוף וקטום:
פליגי מי בלהחזיר .את המותר
לשהות כגון חמין לבית שמאי
וחמין ותבשיל לב''ה:
אלא אי אמרת להחזיר תן הכי
קתי .כלומר ע''כ הכי מפרשא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםַ :ח ִּמין,
וְ ַּתבְ ׁ ִשיל.
וְ כִ י ֵהיכִ י דִּ ְפלִ יגֵ י ְ ּבלַ ׁ ְשהוֹ ת,
ּ ְפלִ יגִ י נַ ִמי ִ ּבלְ ַה ֲחזִ יר,
ׁ ֶש ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים :נוֹ ְטלִ ין,
ֲא ָבל לֹא ַמ ֲחזִ ִירין.
וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַמ ֲחזִ ִירין".
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת' :לְ ַה ֲחזִ יר' ְּתנַן,
ָהכִ י ָק ָת ֵני:
" ִּכ ָירה ׁ ֶש ִה ִּסיקו ָּהּ ְ :ב ַ ּק ׁש ּו ִבגְ בָ ָבא ַ -מ ֲחזִ ִירין ָעלֶ ָיה ַּת ְב ׁ ִשיל.
ְ ּבגֶ ֶפת ּובְ ֵעצִ ים  -לֹא ַי ֲחזִ יר ַעד ׁ ֶש ּיִגְ רוֹ ף,
אוֹ ַעד ׁ ֶש ּי ִֵּתן ֵא ֶפר.
ו ָּמה ֵהן ַמ ֲחזִ ִירין?
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםַ :ח ִּמין,
ֲא ָבל לֹא ַּתבְ ׁ ִשיל.
וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםַ :ח ִּמין,
וְ ַת ְב ׁ ִשיל.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים :נוֹ ְטלִ ין,
ֲא ָבל לֹא ַמ ֲחזִ ִירין.
וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַמ ֲחזִ ִירין".
ָהא ּת ּו לָ ָּמה לִ י!

לז,א לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לְ ָך' :לְ ַה ֲחזִ יר' ְּתנַן,
וְ ַח ּסו ֵּרי ִמ ַיח ְּס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָת ֵני:
" ִ ּכ ָירה ׁ ֶש ִה ִּסיקו ָּהּ ְ :ב ַק ׁש ּו ִב ְג ָב ָבא ַ -מ ֲח ִז ִירין ָע ֶל ָיה ַּת ְב ׁ ִשיל,
ְ ּב ֶג ֶפת ּו ְב ֵע ִצים  -לֹא יַ ֲחזִ יר ַעד ׁ ֶש ִ ּיגְ רוֹ ף,
אוֹ ַעד ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ֶאת ָה ֵא ֶפר.
ֲא ָבל לַ ׁ ְשהוֹ ת – ַמ ׁ ְש ִהין,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגרוּף וְ ֵאינוֹ ָקטוּם.
ו ָּמה ֵהן " ַמ ׁ ְש ִהין"?
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִריםַ :ח ִּמין,
ֲא ָבל לֹא ַּת ְב ׁ ִשיל.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִריםַ :ח ִּמין,
וְ ַת ְב ׁ ִשיל.
וְ ַה ְך ֲחזָ ָרה דְּ ָא ְמ ִרי לְ ָך  -לָ או דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ִהיאֶ ,א ָּלא ַמ ֲחלוֹ ֶקת ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי וּבֵ ית ִה ֵּלל:
ׁ ֶש ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים :נוֹ ְט ִלין,
וְ לֹא ַמ ֲחזִ ִירין.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַמ ֲחזִ ִירין".
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב ָח ָמא ַ ּבר ּגו ְּריָ א ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ַעל ַ ּג ָ ּב ּה,
ֲא ָבל לְ תוֹ כָ ּה ָ -אסוּר.
ּ
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא' :לְ ַה ֲח ִזיר' ְּת ַנן ַ -היְינ ּו דְּ ׁ ָשנֵי ֵ ּבין ּתוֹ כָ ּה לְ ַעל ַג ָ ּב ּה.
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת' :לַ ׁ ּ ְשהוֹ ת' ְּתנַן ַ -מה ִּלי " ּתוֹ כָ ּה"ַ ,מה ִּלי ַעל " ַ ּג ָ ּב ּה"!
ישא ָק ֵאי?!
ִמי ָסבְ ַר ְּת ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ַא ֵר ׁ ָ
ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ַא ֵּס ָיפא ָק ֵאיּ " :ו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַמ ֲחזִ ִירין".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר ּגו ְּריָא ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ַעל ַ ּג ָ ּב ּה,
ֲא ָבל ּתוֹ כָ ּה ָ -אסוּר.

רש"י
פליגי מי בלהחזיר .את המותר
לשהות כגון חמין לבית שמאי
וחמין ותבשיל לב''ה:
אלא אי אמרת להחזיר תן הכי
קתי .כלומר ע''כ הכי מפרשא:
ב''ש אומרים וטלין ולא
מחזירין .ע''כ אתבשיל קיימי
דהא שרו בחמין:
הא תו למה לי .הא תא ליה
רישא אבל לא תבשיל:
לעולם אימא לך להחזיר תן.
ואילו לשהות אע''פ שאיו גרוף
שרי:
והך חזרה דאמרי לך .לא יחזיר
עד שיגרוף דכי גרוף מיהא שרי:
לאו דברי הכל היא .ולבית
שמאי לא סבירא להו:
לא שו .שריותא דמתי' אלא
על גבה דלא פיש הבלא כולי
האי אבל תוכה אסור:
אי אמרת בשלמא להחזיר תן.
אבל לשהות משהין אפילו
בשאין גרופה כדמחסרין ליה
חסורי ורבי חלבו אשריותא
דלשהות על שאיה גרופה קאי:
הייו דשי בין תוכה לעל גבה.
דכי משהי לתוכה דשאיה
גרופה מטמין ממש ברמץ:
אלא אי אמרת לשהות תן.
דאפילו לשהות בעי גרופה כיון
דגרופה ומבעוד יום הוא ותו
לתוכה מה לי תוכה מה לי על
גבה:
ארישא .עד שיגרוף:
אסיפא קאי .דאיירי בחזרה
אבל רישא לשהות הוא ובין
תוכה ובין גבה שרי:
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ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ׁ ְש ֵּתי ִ ּכירוֹ ת ַה ַּמ ְת ִאימוֹ ת,
ַא ַחת ּ ְ -גרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה,
וְ ַא ַחת ֶ ׁ -ש ֵאינָ ּה ְ ּגרו ָּפה ,וְ ֵאינָ ּה ְקטו ָּמה,
ַמ ׁ ְש ִהין ַ -על ַ ּג ֵ ּבי ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה,
וְ ֵאין ַמ ׁ ְש ִהין ַ -על ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְ ּגרו ָּפה וְ ֵאינָ ּה ְקטו ָּמה.
ו ָּמה ֵהן " ַמ ׁ ְש ִהין"?
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
וְ לֹא ְ ּכלוּם.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַח ִּמין,
ֲא ָבל לֹא ַּת ְב ׁ ִשיל.
ָע ַקר  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל :לֹא יַ ֲחזִ יר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
ַח ִּמין,
ֲא ָבל לֹא ַּת ְב ׁ ִשיל.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַח ִּמין,
וְ ַת ְב ׁ ִשיל.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ְט ִלין,
ֲא ָבל לֹא ַמ ֲחזִ ִירין.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַאף ַמ ֲחזִ ִירין".
ִיתין ַמ ִּני? ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא.
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא' :לַ ׁ ְשהוֹ ת' ְּתנַ ן ַ -מ ְתנ ִ
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת' :לְ ַה ֲחזִ יר' ְּתנַן ַ -מ ְת ִנ ִיתין ַמ ִּני? לֹא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
וְ לֹא ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר!
ִאי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר – ַק ׁ ְשיָא לְ בֵ ית ׁ ַש ַּמאי ַ ּב ֲח ָדא,
וּלְ בֵ ית ִה ֵּלל ְ ּב ַת ְר ֵּתי.
ִאי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה – ַק ׁ ְשיָא ְ ּגרו ָּפה ו ְּקט ו ָּמה!
לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לְ ָך' :לְ ַה ֲחזִ יר' ְּתנַן,
וְ ַּת ּנָא דִּ ַידן ָ -סבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ַ ּב ֲח ָדא,
ו ָּפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ַ ּב ֲח ָדא.
" ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּב ֲח ָדא" ּ ְ -ב ַח ִּמין וְ ַתבְ ׁ ִשיל ,וְ נוֹ ְטלִ ין ו ַּמ ֲחזִ ִירין.
"ו ָּפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ַ ּב ֲח ָדא"  -דְּ ִאילּ ּו ַּת ּנָא דִּ ַידן ָסבַ ר 'לַ ׁ ְשהוֹ ת' ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגרוּף וְ ָקטוּם,
וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ָסבַ רּ ְ :ב'לַ ׁ ְשהוֹ ת' ִנַמי ָ ּגרוּף וְ ָקטוּם – ִאין,
ִאי לֹא  -לֹא.

רש"י
המתאימות.
כירות
שתי
מחוברות יחד וקיר של חרס
מפסקת בייהם:
משהין על גבי גרופה וקטומה.
דלא חיישין משום דסליק לה
הבלא מאידך:
ומה הן משהין .על הגרופה:
לא יחזיר .בשבת:
אא''ב .רישא דמתיתין לשהות
קאמר דבעי גרופה ובלשהות
פליגי בחמין ובתבשיל ובגרוף
וסיפא פליגי בחזרה מתי' ר'
יהודה היא אלא אי אמרת
להחזיר תן דבעי גרופה אבל
לשהות לא בעי גרופה ופלוגתא
דחמין ותבשיל כשאיו גרוף
כדקמחסרת ומתרצת לה:
קשיא לב''ש בחדא .דקאמרי
ב''ש במתי' משהין חמין אף
בשאיו גרוף והכא קאמר רבי
מאיר לב''ש דאפילו גרוף ולא
כלום וכ''ש כשאיו גרוף והא
כולה חדא פירכא היא דבית
שמאי לא שי להו בין גרוף
לשאיו גרוף:
ולב''ה בתרתי .דבמתיתין שרי
בית הלל להשהות חמין ותבשיל
אף בשאיו גרוף והכא קתי
דבגרוף חמין אין תבשיל לא
ובשאיה גרוף אין משהין כלל
ולעין חזרה בגרוף תן
במתיתין לב''ה מחזירין והכא
קתי עקר דברי הכל לא יחזיר:
ואי ר' יהודה .דאמר מי כי
מתיתין מ''מ גרופה וקטומה
תרצת
דמתיתין
קשיא
דפלוגתא קמייתא בשאיו גרוף
ושרו ב''ש חמין ובית הלל חמין
ותבשיל והכא קתי אין משהין
על גבי שאיה גרופה ואיה
קטומה כלל ופלוגתא דלשהות
בגרופה וקטומה:
ווטלים
ותבשיל
בחמין
ומחזירין .דמוקי פלוגתא דב''ש
וב''ה בשהיית חמין ותבשיל
דבית שמאי שרו חמין ותבשיל
לא וב''ה חמין ותבשיל ולא כר'
מאיר דאמר לב''ש לא כלום:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2לז ,א
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
ַמה ּו לִ ְסמוֹ ְך ָ ּב ּה?
ּתוֹ כָ ּה וְ גַ ָ ּב ּה ָ -אסוּר,
לִ ְסמוֹ ְך ָ ּב ּה ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לָ א ׁ ְשנָא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ׁ ְש ֵּתי ִ ּכירוֹ ת ַה ַּמ ְת ִאימוֹ ת,
ַא ַחת ּ ְ -גרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה,
וְ ַא ַחת ֶ ׁ -ש ֵאינָ ּה ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה,
ַמ ׁ ְש ִהין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה".
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָקא ָסלֵ יק לֵ ּיה ַה ְבלָ א ֵמ ִא ָידך!ְ
דִּ ילְ ָמאָ ׁ ,שאנֵי ָה ָתם ,דְּ כֵ יוָ ן דְּ ִמידַּ לְ יָא ׁ ָשלֵ יט ָ ּב ּה ֲאוִ ָירא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא:
ְק ָט ָמ ּה וְ נ ְִתלַ ְ ּב ָתה :סוֹ ְמכִ ין לָ ּה,
ו ְּמ ַק ְ ּי ִימין ָעלֶ ָיה,
וְ נוֹ ְטלִ ין ִמ ֶּמ ּנָה,
ּו ַמ ֲח ִז ִירין לָ ּה.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה :לִ ְסמוֹ ְך ִנַמי,
ְק ָט ָמ ּה ִ -אין,
לֹא ְק ָט ָמ ּה – לֹא.
וּלְ ַט ֲע ִמ ְיך" ,נוֹ ְטלִ ין ִמ ֶּמ ּנָה" דְּ ָק ָת ֵני,
ְק ָט ָמ ּה – ִאין,
לֹא ְק ָט ָמ ּה  -לֹא?!
ֶא ָּלאְּ ,תנָא" :נוֹ ְטלִ ין" ִמ ׁ ּשוּם " ַמ ֲח ִז ִירין",
ָהכָ א ִנַמיְּ ,תנָ א" :סוֹ ְמכִ ין ִמ ׁ ּשוּם " ְמ ַק ְ ּי ִימין".
ָהכִ י ָה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם" :נוֹ ְטלִ ין" ּו" ַמ ֲחזִ ִירין" ְ ּב ַחד ָמקוֹ ם הוּא ְּ -תנָ א" :נוֹ ְטלִ ין" ִמ ׁ ּשוּם " ַמ ֲחזִ ִירין".
ֶא ָּלא ָהכָ א" :סוֹ ְמכִ ין" ְ ּב ַחד ָמקוֹ ם הוּאּ ,ו" ְמ ַק ְ ּי ִימין" ְ ּב ַחד ָמקוֹ ם ה ּוא.
ַמאי ָהוֵ י ֲעלָ ּה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ִ ּכ ָירה ׁ ֶש ִה ִּסיקו ָּה ְ ּב ֶג ֶפת ּו ְב ֵע ִצים  -סוֹ ְמ ִכין ָל ּה,
ימין ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה.
וְ ֵאין ְמ ַק ְ ּי ִ
ֶ ּג ָח ִליםֶ ׁ :ש ָע ְממ ּו,
יה נְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה ֲ -ה ֵרי ִהיא ִ ּכ ְקטו ָּמה".
אוֹ ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָע ֶל ָ

רש"י
מהו לסמוך .קדרה אצל דופן
הכירה בלא גרופה שהכירה
מטלטלת היא ומושיבים אותה
על גבי קרקע:
גבה .עובי שפתה או כסוי שעל
חללה:
דמדלי .הקדרה על גבי הכירה:
ותלבתה .חזרה והובערה:
התם וטלין ומחזירין בחד
מקום .ולא שייך למתי מחזירין
עד דתי וטלין:
ארישט''ש
עורת.
}ארישטי''ש :פסולת של
פשתן{ :
שהוחמו כל צרכן .דליכא
למיחש לחיתויי:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .3לז ,א-ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ְק ָט ָמ ּה וְ הוּבְ ֲע ָרה ַ -מ ׁ ְש ִהין ָעלֶ ָיהַ :ח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ָּכל צוֹ ְר ָּכן,
ישל ָּכל צוֹ ְרכּ וֹ .
וְ ַת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶש ִ ּב ׁ ּ ֵ
לז,ב ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהִ ' :מצְ ַט ֵּמק וְ י ֶָפה לוֹ ' – מו ָּּתר?
ׁ ָשא ֵני ָהכָ א ,דִּ ְק ָט ָמ ּה.
ִאי ָהכִ יַ ,מאי לְ ֵמ ְימ ָרא!
'הוּבְ ֲע ָרה' ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
ְיתא,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֵּ :כיוָ ן דְּ הוּבְ ֲע ָרה ֲה ְד ָרא לָ ּה לְ ִמ ְּיל ָתא ַק ַּמי ָ
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְק ָט ָמ ּה וְ הוּבְ ֲע ָרה ַ -מ ׁ ְש ִהין ָעלֶ ָיהַ :ח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ָּכל צוֹ ְר ָּכן,
ישל ָּכל צוֹ ְרכּ וֹ ,
וְ ַת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶש ִ ּב ׁ ּ ֵ
וַ ֲאפִ ילּ ּו ֶ ּג ָחלִ ים ׁ ֶשל רוֹ ֶתם.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהִ ' :מצְ ַט ֵּמק וְ י ֶָפה לוֹ '  -מו ָּּתר?
ׁ ָשא ֵני ָהכָ א ,דִּ ְק ָט ָמ ּה.
ִאי ָהכִ יַ ,מאי לְ ֵמ ְימ ָרא!
'הוּבְ ֲע ָרה' ִאצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה.
ַה ְיינ ּו ַה ְך!
" ֶ ּג ָחלִ ים ׁ ֶשל רוֹ ֶתם" ִאצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה.

רש"י
מצטמק .מתמעט וכויץ רטיי''ט
מתכווץ,
}רישטריי''ט:
מצטמצם{ לשון שדים צומקי
)הושע ט( כמו שאתה אומר
בלשון צווי צטוה ובלשון צדק
צטדק וכן כל תיבה שראש
יסודה צד''י כשהיא מתפעלת
ותן ט' אחר צד''י:
מותר .להשהותן בכירה דאי לא
במצטמק ויפה לו קאמר מאי
אתא לאשמעין אלא ע''כ
במצטמק ויפה לו קאמר ואפילו
הכי לא גזרו משום חיתוי הואיל
ותבשל כל צרכו ותא חמין
לאשמעין דבעין שהוחמו כל
צרכן מבעוד יום:
שאי הכא דקטמה .וגלי דעתיה
דלא יחא ליה בצמוקי:
גחלים של רותם .חמין יותר
משאר גחלים ואים ממהרין
לכבות כדאמרין בהמוכר את
הספיה )ב''ב דף עד:(:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4לז ,ב
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִּכ ָירה ׁ ֶש ִה ִּסיקו ָּה ְ ּבגֶ ֶפת ּו ְב ֵעצִ ים ַ -מ ׁ ְש ִהין ָעלֶ ָיהַ :ח ִּמין ׁ ֶשלּ ֹא הו ַּח ּמ ּו ָּכל צוֹ ְר ָּכן,
של ָּכל צוֹ ְרכּ וֹ .
וְ ַתבְ ׁ ִשיל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבי ּ ֵ ׂ
ָע ַקר  -לֹא ַי ֲחזִ יר,
ַעד ׁ ֶש ּיִגְ רוֹ ף,
אוֹ ַעד ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ֵא ֶפר.
ָק ָסבַ רַ :מ ְת ִנ ִיתין 'לְ ַה ֲחזִ יר' ְּתנַן,
ֲא ָבל 'לַ ׁ ְשהוֹ ת' – ַמ ׁ ְש ִהיןַ ,אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָּגרוּף וְ ֵאינוֹ ָקטוּם.
ָא ַמר ָרבָ א:
ַּת ְרוַ ו ְייה ּו ְּתנָ נ ְִהי!
'לַ ׁ ְשהוֹ ת' ָּ -תנֵינָא:
" ֵאין נוֹ ְתנִ ין ֶאת ַה ּ ַפת ְ ּבת ֹו ְך ַה ַּת ּנוּר ִע ם ֲח ׁ ֵש ָיכה,
יה".
וְ לֹא ֲח ָר ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֶ ּג ָח ִלים ֶ -א ָ ּלא ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְק ְרמ ּו ָּפנֶ ָ
ָהא ָק ְרמ ּו ּ ָפ ֶנ ָיה – ׁ ָש ֵרי.
'לְ ַה ֲחזִ יר' ִ -נַמי ָּתנֵינָ א:
" ֵ ּבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַאף ַמ ֲחזִ ִירין".
וְ ַעד ָּכאן לֹא ָק ׁ ָשר ּו ֵ ּבית ִה ֵּלל ֶא ָּלא ִ ּבגְ רו ָּפה ו ְּקטו ָּמה,
ֲא ָבל ְ ּב ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְ ּגרוּפָ ה ו ְּקטו ָּמה – לֹא!
וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת נ ִַמי ,דִּ ּיו ָּקא דְּ ַמ ְת ִנ ִיתין ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
משהין עליה .ואע''פ שלא
קטמה ואמוראי יהו אליבא
דר' יוחן:
מתיתין .דקתי עד שיגרוף:
להחזיר תן .דלא שרו בית הלל
להחזיר עד שיגרוף ופירוקא
דמתיתין כדאמרין לעיל
חסורי מיחסרא הלכך עקר לא
יחזיר הואיל ואיה גרופה:
תרוייהו תהי .בין לשהות
בשאיה גרופה תיא בהדיא
סתם משה דמו תר ועקר לא
יחזיר מי תיא ולמה ליה לרבי
יוחן לאשמעין:
הא קרמו פיה שרי .והייו לא
בישל כל צרכו ותור לאו גרוף
וקטום הוא ואי מי גרוף בתור
לא מהיא גריפה כדתן
במתיתין וכ''ש פת דאדעתא
לבשולי יהביה בגוויה:
ועד כאן לא שרו כו' .דמתיתין
אלאחר שיגרוף קאי דקתי לא
יתן עד שיגרוף ובין למאן דאמר
לא ישהה ובין למ''ד לא יחזיר
מ''מ חזרה דסיפא אגרוף
וקטום מהדר:
ורב ששת מי דיוקא דמתי'
קמ''ל .משום דלא מתי לה
בהדיא הא קרמו שרי ואן
דמשהין קדירה על גבי כירה
שאיה גרופה אדחיה סמכין
הואיל ותן סתם מתיתין
כוותיה כדאמר הא קרמו שרי
ואע''ג דלא בישל כל צרכו ואמר
רב ששת משמיה דרבי יוחן
כוותיה דמתיתין דפרקין משום
חזרה הוא דבעי גרופה אבל
לשהות לא וכל הי אמוראי
דאסרי סברי מתיתין לשהות
תן:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .5לז ,ב
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ישל ָּכל צוֹ ְרכּ וֹ ,
ִּכ ָירה ׁ ֶש ִה ִּסיקו ָּה ְ ּבגֶ ֶפת ּו ְב ֵעצִ ים ַ -מ ׁ ְש ִהין ָעלֶ ָיה ַּתבְ ׁ ִשיל ׁ ֶש ִ ּב ׁ ּ ֵ
וְ ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ָּכל צוֹ ְר ָּכן,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִמצְ ַט ֵּמק וְ ָי ֶפה לוֹ .
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ִמדְּ ַר ָ ּבנַן לְ ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה:
ָהא ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ו ְייה ּוִ " :מצְ ַט ֵּמק וְ ָי ֶפה לוֹ – ָאסוּר"!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַא ּט ּו לֵ ית ֲאנָ א ַיָדע דְּ ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלִ :מצְ ַט ֵּמק וְ ָי ֶפה לוֹ ָאסוּר?!
ִּכי ָק ָא ִמינָ א לָ ְך :לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָק ָא ִמינָ א.
ישן לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב עו ְּקבָ א ִמ ּ ֵמ ׁ ָ
ַא ּתוּן דִּ ְמ ָק ְרבִ ּית ּו לְ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל ֲ -עבִ יד ּו ְּכ ַרב ו ׁ ְּשמ ּו ֵאל,
ֲאנַן  -נ ֲַעבֵ יד ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ַמה ּו לַ ׁ ְשהוֹ ת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָהא ַרב יְהו ָּדהַ ,מ ׁ ְשה ּו לֵ ּיה ,וְ ָאכֵ יל.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַ ּבר ִמי ֵּנ ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה,
דְּ כֵ יוָ ן דִּ ְמסו ָּּכן הוּא,
ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ -נַמי ׁ ָש ֵרי לְ ֶמ ֱעבַ ד לֵ ּיה.
לִ י וּלְ ָך ַ -מאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ ּבסו ָּרא – ַמ ׁ ְשה ּו.
דְּ ָהא ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחקָ ,מ ֵרי דְּ עוֹ בָ ָדא ֲהוָ ה ,ו ַּמ ׁ ְשה ּו לֵ ּיה ,וְ ָאכֵ יל.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ָק ֵא ְימנָ א ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ א וְ ׁ ָש ִהין לֵ ּיה ָּכ ָסא דְּ ַה ְר ְסנָא ,וְ ָאכַ ל.
וְ לֹא ַיָד ֲע ָנאִ :אי ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָסבַ רִ ' :מצְ ַט ֵּמק וְ י ֶָפה לוֹ – מו ָּּתר',
ִאי ִמ ׁ ּשוּם דְּ כֵ יוָ ן דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ִמ ָיחא ' ִמצְ ַט ֵּמק וְ ַרע לוֹ ' הוּא.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
' ִמצְ ַט ֵּמק וְ ָי ֶפה לוֹ ' – ָאסוּר,
' ִמצְ ַט ֵּמק וְ ַרע לוֹ '  -מו ָּּתר.
ְּכלָ לָ א דְּ ִמ ְּל ָתא:
כּ ֹל דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ִמ ָיחא – " ִמצְ ַט ֵּמק וְ ַרע לוֹ ",
לְ בַ ר ִמ ַּת ְב ׁ ִשיל דְּ לִ ְיפ ָּתא ,דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ִמ ָיחא – " ִמצְ ַט ֵּמק וְ י ֶָפה לוֹ " הוּא.
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי :דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ִ ּב ְׂש ָרא,
ֲא ָבל לֵ ית ֵ ּב ּיה ִ ּבשְׂ ָרא – ' ִמ ְצ ַט ֵּמק וְ ַרע לוֹ ' הוּא.
וְ כִ י ִאית ֵ ּב ּיה ִ ּב ְׂש ָרא ִנַמי ,לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֹא ָק ָ ּב ֵעי לָ ּה לְ אוֹ ְר ִחין,
ֲא ָבל ָק ָ ּב ֵעי לָ ּה לְ אוֹ ְר ִחין – " ִמצְ ַט ֵּמק וְ ַרע לוֹ ".
לָ ְפ ָדא ,דַּ ְי ָיסא ,וְ ַת ְמ ֵרי – " ִמצְ ַט ֵּמק וְ ַרע לָ ֶהן".

רש"י
מהו לשהות .בשאיה גרופה:
מסוכן הוא .רגיל לאוחזו
בולמוס וצריך לאכול מ אכל
מתוק וטוב:
מרי דעובדא .מדקדק במעשיו:
מיחא .קמח .כסא דהרסא .
דגים המבושלים בשמן בקמח:
דאית ביה בשרא .מצטמק ויפה
לו ששומן הבשר משבר כח
הלפת כדאמר בברכות )דף
מד:(:
לאורחין .צריך חתיכות חשובות
לשום לפיהם ואין דרך כבוד
בתבשיל הצטמק שאין הבשר
יכר בו.
לפדא  .מאכל שעושה מתאים:
תמרי .מאכל תמרים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

ָ ּבע ּו ִמי ֵּנ ּיה ֵמ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
לח,א ׁ ָשכַ ח ְק ֵד ָירה ַעל גַ ֵ ּבי ִּכ ָירה ,ו ִּב ׁ ּ ְשלָ ה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבתַ ,מה ּו?

 .6לז ,ב – לח ,א

יש ֵּתיק,
ִא ׁ ְ
וְ לֹא ָא ַמר לְ ה ּו וְ לֹא ִמ ֵידי.
לְ ָמ ָחר ְנ ַפק דָּ ַר ׁש לְ הוּ:
" ַה ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
אכל,
ְ ּב ׁשוֹ ֵגג ֹ -י ַ
ֹאכל" )תרומות ב ,ג(.
ְ ּב ֵמזִ יד  -לֹא י ַ
וְ לֹא ׁ ְשנָא.
ַמאי "וְ לָ א ׁ ְשנָ א"?
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ו ְייה ּו:
לְ ֶה ֵּית ָירא:
" ְמ ַב ׁ ּ ֵשל" הוּא דְּ ָקא ָעבֵ יד ַמ ֲעשֶׂ ה ּ ְ " -ב ֵמזִ יד לֹא יֹאכַ ל",
ֲא ָבל ַהאי דְּ לֹא ָקא ָעבֵ יד ַמ ֲעשֶׂ ה ּ ְ -ב ֵמזִ יד ִנַמי יֹאכַ ל.
ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ָא ַמר:
לְ ִא ּיסו ָּרא:
ְמ ַב ׁ ּ ֵשל הוּא דְּ לֹא ָא ֵתי לְ ִא ֲיערו ֵּמי ּ ְ " -ב ׁשוֹ ֵגג יֹאכַ ל",
ֲא ָבל ַהאי דְּ ָא ֵתי לְ ִא ֲיערו ֵּמי ּ ְ -ב ׁשוֹ גֵ ג ִנַמי לֹא יֹאכַ ל.
ֵמ ִיתיבִ י:
יש ָלה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
" ׁ ָש ַכח ְק ֵד ָירה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִ ּכ ָירה ,ו ִּב ׁ ּ ְ
ֹאכל,
ְ ּב ׁשוֹ ֵגג  -י ַ
ֹאכל.
ְ ּב ֵמזִ יד  -לֹא י ַ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ַח ִּמין ׁ ֶשלֹא הו ַּח ּמ ּו ָ ּכל צוֹ ְר ָ ּכן,
של ָ ּכל צוֹ ְרכּ וֹ .
וְ ַת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶשלֹא ִ ּבי ּ ֵ ׂ
ֲא ָבל ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ָ ּכל צוֹ ְר ָ ּכן,
אכל,
צוֹרכּ וֹ ּ ֵ -בין ְ ּב ׁשוֹ גֵ גּ ֵ ,בין ְ ּב ֵמזִ יד ֹי ַ
ישל ָ ּכל ְ
וְ ַת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶש ִ ּב ׁ ּ ֵ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ָ ּכל צוֹ ְר ָ ּכן – מו ָּּת ִרין,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ְצ ַט ֵּמק וְ ַרע לוֹ .
צוֹרכּ וֹ ָ -אסוּר,
ישל ָ ּכל ְ
וְ ַת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶש ִ ּב ׁ ּ ֵ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ְצ ַט ֵּמ ק וְ יָ ֶפה לוֹ ,
וְ כֹל ַה ִּמ ְצ ַט ֵּמק וְ יָ ֶפה לוֹ ּ ְ ,כגוֹןּ ְ :כרוּב,
וּפוֹ ִלים ,
שר ָטרוּף – ָאסוּר.
ו ָּב ָ ׂ
וְ כל ַה ִּמ ְצ ַט ֵּמק וְ ַר ע לוֹ – מו ָּּתר".
של ָ ּכל צוֹ ְרכּ וֹ ",
ָק ָתנֵי ִמ ָיהאַּ " :ת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבי ּ ֵ ׂ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ,לֹא ַק ׁ ְשיָאָּ :כאן  -קוֹ ֶדם ְ ּגזֵ ָרה,
ָּכאן  -לְ ַא ַחר ְ ּגזֵ ָרה.
ֶא ָּלא ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי :לְ ֶה ֵּית ָירא,
ִאי קוֹ ֶדם ְ ּגזֵ ָרה ַ -ק ׁ ְשיָא ֵמ ִזיד,
ִאי לְ ַא ַחר ְ ּגזֵ ָרה ַ -ק ׁ ְשיָ א ִנַמי ׁשוֹ גֵ ג!
ַק ׁ ְשיָ א.

רש"י
שכח קדרה .אליבא מאן דאסר:
המבשל בשבת .משה היא:
ולא שא .אבל האי דשכח
קדרה .לא שא בין שוגג למזיד
והכי דרש להו סתמא ולא פירש
אי אשוגג מדמה לה ומותר
לאוכלה אי אמזיד מדמה לה
ואסור:
במזיד מי .אם השהה על גבי
כירה מבעוד יום יאכל:
דלא אתי לאיערומי .ולעשות
מזיד ולומר שוגג הייתי דלא
חשדו ישראל על השבתות:
דאתי לאיערומי .דאיסור דרבן
הוא וקילא ליה ואתי לשהויי
מזיד ויאמר שכחתי:
מיתיבי שכח קדרה כו' בשוגג.
כגון האי דשכח יאכל בשבת:
במזיד .דלא שכח אלא הי ח לא
יאכל:
ובשר טרוף .דגלי דעתיה דלא
לאורחים קבעי לה:
וכל המצטמק ויפה לו .כלומר
וכן כל שאר המצטמק ויפה
להם אסור לאוכלן אם השהן
מזיד:
קתי מיהת .בשלא בישל כל
צרכו דיש חילוק בין שוגג למזיד
במשהה קשיא בין לרבה ורב
יוסף דשרו מזיד בין לרב חמן
דאסר שוגג:
בשלמא לרב חמן .מצי לתרוצי
כי תיא ההיא דשוגג יאכל לפי
גזירה דאמרין לקמן דגזרו על
השוכחין וכי איתמר דר' חייא
בר אבא דתריצא אליביה
דשוגג אסור לאחר גזירה:
אלא דרבה ורב יוסף .דאמרי
אליבא דר' חייא בר אבא
להתירא אף במזיד:
אי קודם גזירה .אתמר דר'
חייא:
קשיא מיהא מזיד .דהכא תיא
במזיד לא יאכל:
ואי לאחר גזירה קשיא מי
שוגג .דאפי' שוגג ה''ל למיסר
דאילו מתי' קודם גזירה
שית:
המבשל בשבת .בידים דאיכא
חיובא דאורייתא:
וה''ה לשוכח .דהמשהה מי
מבעוד יום אם שכח בשוגג יאכל
ואם במזיד השהה לא יאכל
כאילו בשלה בידים בשבת:
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ַמאי " ְ ּגזֵ ָיר ָתא"?
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב ָּכהֲ נָ א ָא ַמר ַרב:
ַ ּב ְּת ִח ָּילה ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים:
" ַה ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ֹאכל,
ְ ּב ׁשוֹ ֵגג  -י ַ
ֹאכל",
ְ ּב ֵמזִ יד  -לֹא י ַ
וְ הוּא ַהדִּ ין לְ ׁשוֹ כֵ ַח.
"שכֵ ִחים ָאנוּ" ָ -חזְ ר ּו וְ ָק ְנס ּו ַעל ַה ׁ ּשוֹ כֵ ַח.
ִמ ׁ ּ ֶש ַרבּ ּו ַמ ׁ ְש ִהין ְ ּב ֵמזִ יד וְ אוֹ ְמ ִריםְ ׁ :
ַק ׁ ְשיָ א דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַאדְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ַק ׁ ְשיָ א דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַאדְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה!
"דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַאדְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר" –
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -לְ כַ ְּת ִח ָּילה,
ָהא – דִּ ֲיע ַבד.
"דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַאדְּ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה" -
נ ִַמי לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ִ -בגְ רו ָּפה ו ְּקטו ָּמה,
ָּכאן ּ ְ -ב ׁ ֶש ֵאינָה ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה.

רש"י
קשיא דר' מאיר אדר' מאיר.
דתן לעיל בריש פירקין לר'
מאיר אליבא דב''ה חמין אבל
לא תבשיל והכא שרי חמין
ותבשיל שבישל כל צרכו:
וקשיא דר' יהודה אדר' יהודה.
דהתם א''ר יהודה חמין ותבשיל
והכא אסר תבשיל שבישל כל
צרכו:
הא לכתחלה .משה קמייתא
לשהות לכתחלה קמיירי והך
בהשהה כבר קאמר דמותר
לאוכלה:
כאן בגרופה וקטומה .ההיא
דלעיל איירי בגרופה וקטומה
כדקתי בה משהין על גבי גרופה
וקטומה ואין משהין על שאיה
גרופה ומה הן משהין על
הגרופה שהתרו לשהות ר''מ
אומר כו' הלכך אפי' לכתחלה
שרי ר' יהודה והכא כשאיה
גרופה הלכך דיעבד אסר:
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 .7לח ,א
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
ָע ַבר וְ ׁ ִש ָההַ ,מאי?
ִמי ְק ָנסוּה ּו ַר ָ ּבנַן ,אוֹ לֹא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נָ ָתן ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ְּכ ׁ ֶש ָהלַ ְך ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ צִ ּיפוֹ ִריָ ,מצָ א ַח ִּמין ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ַּתה ּו ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִּכ ָירה  -וְ לֹא ָא ַסר לָ ֶהן,
ֵ ּביצִ ים ְמצו ָּּמקוֹ ת ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ַּתה ּו ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִּכ ָירה  -וְ ָא ַסר לָ ֶהן.
ַמאי לָ או לְ אוֹ תוֹ ׁ ַש ָ ּבת?
לֹא ,לְ ׁ ּ ַש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה.
ִמ ְּכלָ ל דְּ בֵ יצִ ים ְמצו ָּּמקוֹ ת ִ " -מצְ ַט ְּמקוֹ ת וְ ָי ֶפה לָ ֶהן" ִני ְנהוּ?
ִאין.
דְּ ָא ַמר ַרב ָח ָמא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת נ ְִת ָא ַר ְח ִּתי ֲא ִני וְ ַר ִ ּבי לְ ָמקוֹ ם ֶא ָחד,
וְ ֵהבִ יא ּו לְ ָפנֵינ ּו ֵ ּביצִ ים ְמצו ָּּמקוֹ ת ְּכעוּזְ ָר ִדין ,וְ ָאכַ לְ נ ּו ֵמ ֶהן ַה ְר ֵ ּבה.

רש"י
עבר ושהה במזיד מאי .מותר
לאוכלה או לא:
חמין לא אסר .דמצטמק ורע
לו:
ביצים אסר .דמצטמק ויפה לו:
מאי לאו לאותו שבת .אסרן
עליהן באכילה:
לא לשבת הבאה .אסר להן
עכשיו שלא לעשות כן לשבת
הבאה אבל באכילה שרו:
מכלל דביצים מצומקות כו'.
בעיא היא:
והביאו לפיו .בחול:
כעוזרדין .שצטמקו עד שעשו
קורמ''ש
כעוזרדין
דקות
}קורמי''ש :פירות העוזרר
)שיח בר( )ברוב הדפוסים
הגרסה ''עוזרד'' ,אבל מסתבר
שאיה כוה({ בלע''ז ומדאמר
ואכלו הרבה מכלל דיפה להן:
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 .8לח ,א-ב
" ֵ ּבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַמ ֲחזִ ִירין".
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לח,ב לְ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמרַ "^ :מ ֲחזִ ִירין" ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
"אף ַמ ֲחזִ ִירין" ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
וְ ַאף ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא ָסבַ רַ :
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהיִינ ּו עוֹ ְמ ִדים לְ ֵעילָ א ֵמ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַר ָ ּבה,
וְ ֶה ֱעלֵ נ ּו לוֹ קו ְּמ ְקמוֹ ס ׁ ֶשל ַח ִּמין ִמדְּ יוֹ ָטא ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה לִ ְדיוֹ ָטא ָה ֶעלְ יוֹ נָה,
ו ָּמזַ גְ נ ּו לוֹ ֶאת ַהכּ וֹ ס ,וְ ֶה ֱחזַ ְרנוּה ּו לִ ְמקוֹ מוֹ  ,וְ לֹא ָא ַמר לָ נ ּו דָּ ָבר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ְִר ָיקא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַּתדַּ אי:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשעוֹ ָדן ְ ּביָדוֹ ,
ֲא ָבל ִה ִּנ ָיחן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע – ָאסוּר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ַר ִ ּבי ַּתדַּ אי דַּ ֲעבַ ד  -לְ גַ ְר ֵמ ּיה הוּא דַּ ֲע ַבד.
ֶא ָּלא ָהכִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲא ִפילּ ּו ִה ִּנ ָיח ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע  -מו ָּּתר.
ּ ְפלִ יגִ י ָ ּבה ַרב ִ ּד ִימי וְ ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה,
וְ ַת ְרוַ ְייה ּו ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר ָא ְמ ִרי.
ַחד ָא ַמר :עוֹ ָדן ְ ּביָ דוֹ – מו ָּּתר,
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע ָ -אסוּר.
וְ ַחד ָא ַמרִ :ה ִּנ ָיחן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע ִ -נַמי מו ָּּתר.
ָא ַמר ִחז ְִק ּיָה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַא ַ ּב ֵיי:
ָהא דְּ ָא ַמ ְר ְּת" :עוֹ ָדן ְ ּב ָידוֹ  -מו ָּּתר",
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ לְ ַה ֲחזִ יר,
ֲא ָבל ֵאין דַּ ְע ּתוֹ לְ ַה ֲחזִ יר – ָאסוּר.
ִמ ְּכלָ ל ,דְּ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקעַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ לְ ַה ֲחזִ יר ָ -אסוּר.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ִחז ְִק ּיָה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַא ַ ּב ֵיי:
ָהא דְּ ָא ַמ ְר ְּתַ " :על ַּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע – ָאס ּור",
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵאין דַּ ְע ּתוֹ לְ ַה ֲחזִ יר,
ֲא ָבל דַּ ְע ּתוֹ לְ ַה ֲחזִ יר  -מו ָּּתר.
ִמ ְּכלָ לֶ ׁ ,ש ְ ּבעוֹ ָדן ְ ּביָדוֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין דַּ ְע ּתוֹ לְ ַה ֲחזִ יר  -מו ָּּתר.
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָ ה:
ְּתלָ ָאן ְ ּב ַמ ֵ ּקלַ ,מהוּ?
ִה ִּנ ָיחן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִמ ּ ָטהַ ,מהוּ?
ָ ּב ֵעי ַרב ַא ׁ ִשי:
ּ ִפי ָּנן ִמ ֵּמ ַיחם לְ ֵמ ַיחםַ ,מהוּ?
ֵּתיק ּו.

רש"י
מחזירין אפילו בשבת .ביום
המחרת ולא תימא פלוגתייהו
משחשכה והתם הוא דשרו
מילתא
דמוכחא
משום
דאדעתא דאהדורי לצורך מחר
שקיל ליה אבל ביום לא מוכח
דשקיל ליה אדעתא דאהדורי
ובטלה לה הטמה וה''ל
כמטמין לכתחלה:
קומקמוס .יורה קטה:
דיוטא .עלייה:
למקומו .לכירה:
אבל היח על גבי קרקע אסור.
להחזיר דבטלי לה הטמה
כמטמין
והוי
דאתמול
לכתחלה:
לגרמיה .יחיד הוא בדבר ואין
הלכה כמותו:
תלאן במקל מהו .כעודן בידו
דמי או כהיחן ע''ג קרקע דמי:
פין ממיחם למיחם מהו .מי
הוי כמטמין לכתחלה ואסור
להחזירן לכירה או לא:
מיחם .קומקמוס שמחמם בו
חמין:
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 .9לח ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
ַּתנּ וּר:
ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּוּ ְ :ב ַק ׁש ּו ִבגְ ָב ָבא  -לֹא יִ ֵּתן ֵ ּבין ִמ ּתוֹ כוֹ ,
ֵ ּבין ֵמ ַעל ַ ּג ָ ּביו.
כּ ו ַּפח:
ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּוּ ְ :ב ַק ׁש ּו ִבגְ ָב ָבא ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְ ּכ ִ ּכ ַיריִ ים,
ְ ּבגֶ ֶפת ּו ְב ֵע ִצים ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ַּת ּנוּר.

ְ ּג ָמ ָרא
" ַּת ּנוּר ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּו".
ָסבַ ר ַרב יוֹ ֵסף לְ ֵמ ַימר:
"תוֹ כוֹ " ּ -תוֹ כוֹ ַמ ָּמ ׁש,
ּ
"על ַ ּג ָ ּביו" ַ -על ַ ּג ָ ּביו ַמ ָּמ ׁש,
ַ
ֲא ָבל 'לִ ְסמוֹ ְך' ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
"כּ ו ַּפח ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּוּ ְ :ב ַ ּק ׁש ִ ּו ִב ְג ָב ָבא ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ִכ ַיריִ ים,
ְ ּב ֶג ֶפת ּו ְב ֵע ִצים ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ַּת ּנוּר"  -וְ ָאסוּר.
ָהא ְּככִ ָירה ָ ׁ -ש ֵרי.
ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקי ַנן?
ִאילֵ ָימאַ :על ַ ּג ָ ּביו,
וּבְ ַמאי?
ּ
ּ
ּ
ינָה ְגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמהַ ,על ַג ָ ּביו ִמי ׁ ָש ֵרי?!
ִאילֵ ָימאְּ :כ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָגרוּף וְ ָקטוּם ֶ -א ָּלא ִּכ ָירה ִּכי ֵא ּ
ֶא ָּלא לָ או  -לִ ְסמוֹ ְך ,וְ ָק ָת ֵניֲ " :ה ֵרי הוּא ְ ּכ ַּת ּנוּר" ,וַ ֲא ִסיר!
ָא ַמר ַרב ַא ָ ּדא ַ ּבר ַא ֲהבָ ה:
ָהכָ א ּ ְ -בכו ּ ָּפח ָ ּגרוּף וְ ָקטוּם,
וְ ַת ּנוּר ְ ּגרוּפָ ה ו ְּקטו ָּמה ָע ְס ִקינַן.
" ֲה ֵרי ה וּא ְ ּכ ַּת ּנוּר"  -דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ גָ רוּף וְ ָקטוּםַ ,על ַ ּג ָ ּביו – ָאסוּר.
דְּ ִאי ְּככִ ָירהִּ ,כי ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַא ַ ּב ֵיי:
" ַּת ּנוּר ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּו ְ ּב ַ ּק ׁש ּו ִבגְ ָב ָבא ֵ -אין סוֹ ְמ ִכין לוֹ ,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמרַ :על ַ ּג ָ ּביו,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמרְ :לתוֹ כוֹ ,
ְ
וְ ֵאין ָצ ִריך לוֹ ַמרּ ְ :בגֶ ֶפת ו ְב ֵע ִצים.
כּ ו ּ ָּפח ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּוּ ְ :ב ַק ׁש ּו ִב ְג ָב ָבא  -סוֹ ְמכִ ין לוֹ ,
וְ נוֹ ְתנִ יןַ 134על ַ ּג ָ ּביו.
ְ ּב ֶ ּג ֶפת ּו ְב ֵע ִצים ֵ -אין סוֹ ְמכִ ין לוֹ ".
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵריהּ דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַהאי כּ ו ּ ָּפח ֵ -היכִ י דָּ ֵמי?
ִאי ְּככִ ָירה דָּ ֵמי ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּבגֶ ֶפת ּו ְב ֵעצִ ים ִנַמי.
ִאי ְּכ ַת ּנוּר דָּ ֵמי ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ַק ׁש ּובִ גְ בָ ָבא נ ִַמי לֹא!
ָא ַמר לֵ ּיה:
נ ֵָפ ׁיש ַהבְ לֵ ּיה ִמדְּ כִ ָירה,
וְ זו ַּטר ַהבְ לֵ ּיה ִמדְּ ַת ּנוּר.
 134הגהות הגר"א ,גירסת וילא :ואין ותין

רש"י
מתי'
תור .מתוך שקצר למעלה ורחב
למטה קלט חומו לתוכו טפי
מכירה:
כופח .בגמרא מפרש לה עשוי
חלל ככירה אבל ארכו כרחבו
ואין בו אלא שיעור שפיתת
קדירה אחת וכירה יש בה
שפיתת שתי קדירות:
גמ'
על גביו .על שפתו:
אבל לסמוך .אצל דופו:
הא ככירה שרי .כלומר מדקתי
הרי הוא כתור מכלל דאי הוה
מדמי ליה לכירה הוה שרי
ושמעין מיה דכירה שהוסק
בגפת ובעצים שרי:
ובמאי קאי .קס''ד בשאיה
גרופה ואי על גבה מי שרי:
תיא כוותיה דאביי .דאסור
לסמוך אתור:
אפי' בגפת ועצים .לשתרי
בגרופה וקטומה:
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 .10לח ,ב
ֵהיכִ י דָּ ֵמי "כּ ו ּ ָּפח"?
ֵהיכִ י דָּ ֵמי " ִּכ ָירה" ?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
כּ ו ּ ָּפח ְ -מקוֹ ם ׁ ְש ִפ ַיתת ְק ֵד ָרה ַא ַחת.
ִּכ ָירה ְ -מקוֹ ם ׁ ְש ִפ ַיתת ׁ ְש ֵּתי ְק ֵדרוֹ ת.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי ,וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ַאף ֲאנַן ִנַמי ָּת ֵנינָא:
" ִ ּכ ָירה ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ְל ָקה:
ְלאוֹ ְר ָ ּכ ּה ְ -טה ֹו ָרה,
ְל ָר ְח ָ ּב ּה ְ -ט ֵמ ָאה.
כּ ו ּ ָּפח:
ֵ ּבין ְלאוֹ ְרכּ וֹ ֵ ּבין ְלרוֹ ְחבּ וֹ – ָטהוֹר " )כלים ז ,ג(.

רש"י
שחלקה לאורכה .הרי בטלו
שתי שפיתותיה שחלקת רחבה
לשתים הלכך טהרה מטומאתה
שהרי יתצה:
חלקה לרחבה .מצאו שתי
השפיתות קיימות זו לבדה וזו
לבדה:
כופח בין לאורכה בין לרחבה
טהורה .שהרי ארכה כרחבה
וכולה מקום שפיתה אחת:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11לח ,ב – לט ,א
ִמ ְׁשנָ ה
יחם ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּת ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל.
יצה ְ ּב ַצד ַה ֵּמ ַ
ֵאין נוֹ ְתנִ ין ֵ ּב ָ
יע ָ ּנה ְ ּב ּסו ָּד ִרין.
וְ לֹא יַ ְפ ִק ֶ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַמ ִּתיר.
וְ לֹא יַ ְט ִמינֶ ָ ּנה ְ ּבחוֹ ל,
ּו ַב ֲא ַבק דְּ ָרכִ ים ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּת ָּצ ֶלה.
ש ּו ַאנְ ׁ ֵשי ְט ֶב ְריָ א וְ ֵה ִביא ּו ִסילּ וֹ ן ׁ ֶשל צוֹ נֵ ן ְלתוֹ ְך ַא ָּמה ׁ ֶשל ַח ִּמין.
שה ׁ ֶש ָע ׂ
ַמ ֲע ֶ ׂ
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֲח ָכ ִמים:
יצה,
ִאם ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ּ ְ -כ ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וַ ֲאסו ִּריןּ ִ :ב ְר ִח ָ
ו ִּב ׁ ְש ִת ָ ּיה.
יצה,
ִאם ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ּ ְ -כ ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ,וַ ֲאסו ִּריןּ ִ :ב ְר ִח ָ
וּמו ָּּת ִריןּ ִ :ב ׁ ְש ִת ָ ּיה.

ְ ּג ָמ ָרא
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
ִ ּגלְ ֵ ּגל ַ -מאי?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִ ּגלְ ֵ ּגל ַ -ח ָ ּייב ַח ּ ָטאת.
ָא ַמר ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבִ ינָ א:
ַאף ֲאנַן ִנַמי ָּת ֵנינָא:
לט,א "כּ ֹל ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּב ַח ִּמין ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ׁ -שוֹ ִרין אוֹ תוֹ ְ ּב ַח ִּמין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
יחין אוֹ תוֹ ְ ּב ַח ִּמין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ כֹל ׁ ֶשלֹא ָ ּבא ְ ּב ַח ִּמין ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ -מ ִד ִ
יח יָ ׁ ָשן,
חוּץ ִמןַ :ה ָּמ ִל ַ
ּ
ּ
אכ ָּתן" )שבת קמה.(:
יס ַפנִ ין ֶ ׁ -ש ֲה ָד ָח ָתן זוֹ ִהיא ְג ָמר ְמ ַל ְ
וְ קוֹ ְליַ יס ָה ִא ְ
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.

רש"י
מתי'
אין ותין ביצה בצד המיחם.
קומקמוס של חשת:
בשביל שתתגלגל .שתצלה קצת
עד שתהא מגלגלת:
ולא יפקיעה בסודרין .לא
ישברה על סודר שהוחם בחמה
כדי שתצלה מחומו של סודר:
בחול ובאבק דרכים .שהוחמו
מכח חמה ובגמרא מפרש אמאי
לא פליג רבי יוסי בהא:
והביאו סילון .מבעוד יום:
של צון .כדי לחממן דהמים
משכין ובאין כל השבת:
לתוך אמה .של חמי טבריא:
אם בשבת .אותן שבאו בשבת:
ה''ג כחמין שהוחמו:
גמ'
כל שבא בחמין .כל מלוח שבא
בחמין מע''ש חוזרין ושורין
אותו בחמין בשבת ואין בו
משום תיקון שהרי תקן כבר:
מדיחין .שאין זה גמר מלאכתו
אבל לא שורין:
חוץ מדג מלוח ישן או קולייס
האיספין .דג שקורין טוי''א
}טוּה{ :
שהדחתו זהו גמר מלאכתו.
מדקרי ליה גמר מלאכתו ש''מ
זהו בישולו וחייב:
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 .12לט ,א
יע ָ ּנה ְ ּב סו ָּד ִרין".
"וְ לֹא יַ ְפ ִק ֶ
וְ ָהא דִּ ְתנַן:
"נוֹ ְתנִ ין ַּת ְב ׁ ִשיל ְל ְ
תוֹך ַה בּ ֹור ּ ִ -ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ׁ ָשמוּר,
וְ ֶאת ַה ַּמיִ ם ַה ָ ּי ִפים ָ ּב ָר ִעים ּ ִ -ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִ ּיצַּ ְ ּננ ּו,
וְ ֶאת ַהצּוֹ נֵ ן ַ ּב ַח ָּמה ּ ִ -ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמ ּו" )שבת קמו.(:
לֵ ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִהיא וְ לֹא ַר ָ ּבנַן?!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ּ
ַ ּב ַח ָּמה  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ְפלִ יגִ י דְּ ׁ ָש ֵרי.
ְ ּבתוֹ לְ דוֹ ת ָהאוּר  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לֹא ּ ְפלִ יגִ י דַּ ֲא ִסיר.
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ּ ְ -בתוֹ לְ דוֹ ת ַה ַח ָּמה,
ָמר ָס ַברּ ָ :גזְ ִרינַן ּתוֹ לְ דוֹ ת ַה ַח ָּמה ַא ּט ּו ּתוֹ לְ דוֹ ת ָהאוּר,
ו ָּמר ָס ַבר :לֹא ָ ּגזְ ִרינַן.

רש"י
והא דתן .בפרק חבית ותין
כו' המים צון:
בחמה .בשמש:
דשרי .דאין דרך בישולו בכך
וחמה באור לא מיחלפא דליגזר
הא אטו הא:
בתולדות האור .כגון אם הוחם
הסודר הזה באור מתחילה:
דאסיר .דהוי בישול:
תולדות חמה .שהוחם הסודר
בחמה:
אטו תולדות האור .דמאן דחזי
סבר דתולדות האור יהו:
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 .13לט ,א
"וְ לֹא יַ ְט ִמינֶ ָ ּנה ְ ּבחוֹ ל".
וְ לִ ְיפלוֹ ג נַ ִמי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ָהא!
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ְ ּג ֵז ָרה ׁ ֶש ָּמא ַי ְט ִמין ְ ּב ֶר ֶמץ.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ֵּמזִ יז ָע ָפר ִמ ְּמקוֹ מוֹ .
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו:
ָע ָפר ִּתיחו ַּח.
ֵמ ִיתיבִ י:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יצה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַ ּגג רוֹ ֵת ַח,
ְמגַ ְל ְ ּג ִלין ֵ ּב ָ
יצה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִסיד רוֹ ֵת ַח".
וְ ֵאין ְמגַ ְל ְ ּג ִלין ֵ ּב ָ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרּ ְ " :ג ֵז ָרה ׁ ֶש ָּמא ַי ְט ִמין ְ ּב ֶר ֶמץ"  -לֵ ָּיכא לְ ִמיגְ זַ ר.
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ " :מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ֵּמ ִזיז ָעפָ ר ִמ ְּמקוֹ מוֹ " – לִ יגְ זַ ר!
ְס ָתם ַ ּגג  -לֵ ית ֵ ּב ּיה ָע ָפר.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ש ּו ַאנְ ׁ ֵשי ְט ֶב ְריָ א וְ ֵה ִביא ּו ִסילּ וֹ ן ׁ ֶשל צוֹ נֵ ן ְלתוֹ ְך ַא ָּמה ׁ ֶשל ַח ִּמין" וכו'.
שה ׁ ֶש ָע ׂ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרּ ְ " :ג ֵז ָרה ׁ ֶש ָּמא ַי ְט ִמין ְ ּב ֶר ֶמץ" ַ -ה ְיינ ּו דְּ ָד ְמ ָיא לְ ַה ְט ָמנָה.
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ " :מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ֵּמ ִזיז ָעפָ ר ִמ ְּמקוֹ מוֹ " ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
יע ָ ּנה ְ ּבסו ָּד ִרין .וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַמ ִּתיר",
ִמי ָסבְ ַר ְּת ַמ ֲעשֵׂ ה ְטבֶ ְריָא ַא ֵּס ָיפא ָק ֵאי?! ַא ֵר ׁ ָ
ישא ָק ֵאי – "לֹא יַ ְפ ִק ֶ
וְ ָהכִ י ָק ָא ְמ ִרי לֵ ּיה ַר ָ ּבנַן לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיָ :הא ַמ ֲע ֶׂשה דְּ ַאנ ׁ ְֵשי ְט ֶב ְריָ א דְּ תוֹ לְ דוֹ ת ַח ָּמה הוּא  -וְ ָא ְס ִרי לְ ה ּו ַר ָ ּבנַן!
ָא ַמר לְ הוַּ :ההוּא ּתוֹ לְ דוֹ ת אוּר הוּא,
דְּ ָחלְ פִ י ַא ּ ִפ ְית ָחא דְּ גֵ ִיהנָ ם.

רש"י
שמא יטמין ברמץ .דמאן דחזי
סבר מכדי האי לבשולי והאי
לבשולי ותרוייהו דרך הטמה
מה לי רמץ מה לי חול ומשום
הכי מודה ר' יוסי:
שמא יזיז עפר .שמא לא יהא
שם חול עקור לכל הצורך ואתי
לאזוזי עפר הדבוק והוי חופר
גומא:
עפר תיחוח .כלומר תיחוח
בעומק דליכא למיחש למזיז:
גג רותח .שרתחו חמה:
ואין מגלגלין בסיד רותח .דהוא
תולדות האור:
ליכא למיגזר .בגג רותח דהא
לא מטמין ליה:
אלא .לשמא יזיז עפר ויכסו בו
ליגזר:
לתוך אמה של חמין .וחמי
טבריא לאו תולדות האור יהו
ואפ''ה אסרו להו ומודה בהא ר'
יוסי:
דדמיא להטמה .שמטמין מים
במים:
מי סברת מעשה אסיפא קאי.
לסייעתא דחול ואבק ולאורויי
דתולדות תמה כי האי גווא
אסירי לדברי הכל:
ארישא קאי .אפלוגתא ורבן
הוא דאמרי לה אבל לר' יוסי
כה''ג לא מיתסר אלא משום
דהי תולדות האור יהו:
והא מעשה .דחמי טבריא
דתולדות חמה יהו ודמי
לאפקעתא דסודרין דליכא
למגזר לשמא יזיז ואסרי להו:
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 .14לט ,א-ב
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
נְשי ְטבֶ ְריָא וְ ָא ְס ִרי לְ ה ּו ַר ָ ּבנַן:
לט,ב ִמ ַּמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ָעשׂ ּו ַא ׁ ֵ
ָ ּב ְטלָ ה ַה ְט ָמנָה ְ ּב ָד ָבר ַה ּמוֹ ִסיף ֶהבֶ ל,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם.
ָא ַמר עו ָּּלא:
נְשי ְטבֶ ְריָ א.
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַא ׁ ֵ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַנ ְח ָמן:
נְשי ְטבֶ ְריָא לְ ִסילוֹ ַנ ְייהוּ.
ְּכבָ ר ְּת ַב ִרינְה ּו ַא ׁ ֵ

רש"י
בטלה הטמה .אסרה הטמה
בדבר המוסיף הבל דהא מבע''י
תו שם הסילון ומפי שהצוין
מתחממין בכך ואע''ג דממילא
אסור:
לסילוייהו .לסילוין שלהן
שחזרו בהן:
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 .15לט ,ב – מ ,א

ש ּו ַאנְ ׁ ֵשי ְט ֶב ְריָ א] ,וְ ֵה ִביא ּו ִסילּ וֹ ן ׁ ֶשל צוֹ נֵ ן ְלתוֹ ְך ַא ָּמה ׁ ֶשל ַח ִּמין.
שה ׁ ֶש ָע ׂ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֲח ָכ ִמים:
יצה ו ִּב ׁ ְש ִת ָ ּיה.
ִאם ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ּ ְ -כ ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וַ ֲאסו ִּרין ִ ּב ְר ִח ָ
יצה ,וּמ ּו ָּת ִרין ִ ּב ׁ ְש ִת ָ ּיה"[.
ִאם ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ּ ְ -כ ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ,וַ ֲאסו ִּרין ִ ּב ְר ִח ָ
יצה"?
ַמאי " ְר ִח ָ
ִאילֵ ָימאְ :ר ִחיצַ ת ָּכל גּ וּפוֹ ֶ -א ָּלא ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת הוּא דַּ ֲאסו ִּרין,
ָהא ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת מו ָּּת ִרין?!
וְ ָה ַת ְניָא:
ּ
" ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ְ -ל ָמ ָחר רוֹ ֵחץ ָ ּב ֶהןָ :פנָ יו,
יָ ָדיו,
וְ ַרגְ ָליו,
ֲא ָבל לֹא ָ ּכל ּגוּפוֹ "!
ֶא ָּלאָ ּ :פ ָניו י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו.
יצה
ֵא ָימא ֵס ָיפאּ ְ " :ביוֹ ם טוֹ ב ּ ְ -כ ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ,וַ ֲאסו ִּרין ִ ּב ְר ִח ָ
וּמו ָּּת ִרין ִ ּב ׁ ְש ִת ָ ּיה".
לֵ ָימא ְּתנַן ְס ָת ָמא ְּכבֵ ית ׁ ַש ַּמאי?!
דִּ ְתנַן:
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
לֹא יָ ֵחם ָא ָדם ַח ִּמין ְל ַרגְ ָליוֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ְראוּיִ ין ִל ׁ ְש ִת ָ ּיה,
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל ַמ ִּת ִירין" )ביצה כא!(:
ָא ַמר ַרב ִא ָיקא ַ ּבר ֲחנַ נְ יָא:
לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵטף ָ ּב ֶהן ָּכל גּ וּפוֹ ָע ְס ִקינַן,
וְ ַהאי ַּת ּנָא הוּא.
דְּ ַת ְניָ א:
"לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵּטף ָא ָדם ָ ּכל ּגוּפוֹ ּ ֵ ,בין ְ ּב ַח ִּמין ו ֵּבין ְ ּבצוֹנֵ ן,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון ַמ ִּתיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְ ּב ַח ִּמין ָ -אסוּר,
ְ ּבצ ֹונֵ ן  -מו ָּּתר" )תוספתא ד ,ג(.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ּ ִ -בכְ לִ י,
ֲא ָבל ְ ּב ַק ְר ַקע  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל מו ָּּתר.
וְ ָהא ַמ ֲע ֶׂשה דְּ ַאנ ׁ ְֵשי ְט ֶב ְריָאּ ְ ,ב ַק ְר ַקע ֲהוָ ה,
וְ ָא ְס ִרי לְ ה ּו ַר ָ ּבנַן!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְית ַמר,
ָהכִ י ִא ְית ַמר:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ּ ְ -ב ַק ְר ַקע,
ֲא ָבל ִ ּבכְ לִ י  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ָאסוּר.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב יוֹ ֵסף:
ְ
ְ ּב ֵפירו ּׁש ׁ ְש ִמ ַיע לָ ְך ,אוֹ ִמ ְּכלָ לָ א ׁ ְש ִמ ַיע לָ ך?

רש"י
ראויין לשתיה .דמחים להו
לשתייה ואי בעי רוחץ בהן פיו:
להשתטף .שותן על גופו
ומשתטף:
והאי תא .ר' שמעון היא
דמתיר להשתטף כל גופו בשבת
בחמין שהוחמו מע''ש והייו
דקאמר כחמין שהוחמו בשבת
אסור הא שהוחמו מאתמול שרי
ואי בי''ט כחמין שהוחמו בי''ט
ואסור ברחיצה דאפי' בית הלל
לא שרי להחם בי''ט אלא לפיו
ידיו ורגליו אבל לשיטוף כל גופו
לא:
לא ישתטף .בשבת:
בין בחמין .ואפי' הוחמו בחול :
בכלי :דהרואה אומר היום
מילתא
ומוכחא
הוחמו
דתולדות האור יהו ואתי
להחם בשבת כגון ותן צון
בחמין:
אבל בקרקע .כגון אמבטאות של
מרחצאות והן חמי האור:
מותר .דבטלי להו מתורת חמין:
והא מעשה דאשי טבריא כו'.
אלמא במילתייהו קיימי:
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רש"י

ַמאי " ְּכלָ לָ א"?
דְּ ָא ַמר ַרב ַּתנְ חוּם ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ָא ַמר ַרב:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ ֵצא ׁ ְש ַניִם ֲחלו ִּקין ,וְ ֶא ָחד ַמכְ ִר ַיע ֲ -הלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ַה ַּמכְ ִר ַיע.
חוּץ ִמ ּקו ֵּּלי ַמ ְטלָ ִנ ּיוֹ ת,
ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשַ :ר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ַמ ְח ִמיר,
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֵמ ֵיקל,
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ַמכְ ִר ַיע ֵ -אין ֲהלָ כָ ה ְּכ ִד ְב ֵרי ַה ַּמכְ ִר ַיע.
ֲח ָדא :דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ַּתלְ ִמיד הוּא,
מ,א וְ עוֹ דָ :הא ^ ֲה ַדר ֵ ּב ּיה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא לְ גַ ֵ ּב ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע.
וְ ִאי ִמ ְּכלָ לָ א ַ -מאי?
דִּ ילְ ָמאָ ,הנֵי ִמ ֵּילי ּ ְ -ב ַמ ְת ִנ ִיתין,
ֲא ָבל ְ ּב ָב ַר ְי ָיתא  -לֹא.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲאנָא ְ ּב ֵפירו ּׁש ׁ ְש ִמ ַיע לִ י.

הדר ביה רבי עקיבא .כדאמרין
בפירקין דלעיל )דף כט (:לשון
מכריע מכביד מטה כף מאזים
ומכריע את שכגדו כגון הכא
בחמין אסור השתא הוה ליה ר'
שמעון דמתיר בחמין יחיד
במקום שים מצא ר' יהודה
מכביד את כף המשקולת שהרי
ר' יהודה עם רבי מאיר שוים
לאיסור ובצון מותר הוי ליה ר'
מאיר בצון יחיד במקום שים
מצא ר' יהודה מכביד את כף
המשקולת:
ה''מ .דא''ר יוחן הלכה כדברי
המכריע במכריע במשה כי
ההיא דמטליות:
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 .16מ ,א
ִא ְת ַמר:
ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת:
ַרב ָא ַמר:
לְ ָמ ָחר רוֹ ֵחץ ָ ּב ֶהן ָּכל ּגוּפוֹ ֵ -א ֶבר ֵא ֶבר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
לֹא ִה ִּתיר ּו לִ ְרחוֹ ץֶ ,א ָּלאָ ּ :פנָיו,
י ָָדיו,
וְ ַרגְ לָ יו.
ֵמ ִיתיבִ י:
" ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת:
ְל ָמ ָחר רוֹ ֵחץ ָ ּב ֶהןָ ּ :פנָ יו,
יָ ָדיו,
וְ ַרגְ ָליו,
ֲא ָבל לֹא ּ ָ -כל ּגוּפוֹ ".
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב!
ָא ַמר לָ ְך ַרב:
"לֹא ָ ּכל ּגוּפ ֹו" ּ ְ -בבַ ת ַא ַחת,
ֶא ָּלא ֵא ֶבר ֵא ֶבר.
"פנָ יו יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו" ָק ָת ֵני!
וְ ָהאָ ּ :
ְּכ ֵעין " ּ ָפנָ יו יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו".
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"לֹא ִה ִּתיר ּו ִל ְרחוֹ ץ ְ ּב ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתֶ ,א ָ ּלאָ ּ :פנָ יו,
יָ ָדיו,
וְ ַרגְ ָליו"!
ָהכָ א ִנַמיְּ ,כ ֵע ין ּ ָפ ָניו י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל:
" ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת:
ְל ָמ ָחר רוֹ ֵחץ ָ ּב ֶהןָ ּ :פנָ יו,
יָ ָדיו,
וְ ַרגְ ָליו,
ֲא ָבל לֹא ּ ָ -כל ּגוּפוֹ ֵ ,א ֶבר ֵא ֶבר.
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ַ -ח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ְ ּביוֹ ם ט ֹוב".
ישנָ א:
ַר ָ ּבה ַמ ְת ֵני לָ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא דְּ ַרב ְ ּב ַהאי לִ ׁ ּ ָ
ַח ִּמין ׁ ֶשה ּו ַח ּמ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת:
לְ ָמ ָחר -
ָא ַמר ַרב :רוֹ ֵחץ ָ ּב ֶהן ָּכל גּ וּפוֹ ,
ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּייר ֵא ֶבר ֶא ָחד.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ָּכל ָה ֵני ְּתיוּבְ ָּתא!
ְּתיו ְּב ָּתא.

רש"י
כעין פיו .כלומר כל אבר בפי
עצמו:
רוחץ בהן כל גופו .ביחד אלא
שמשייר אבר אחד:
איתיביה כל הי .וליכא לשויי
כעין פיו ידיו ורגליו דהא כל
גופו יחד קאמר חוץ מאבר
אחד:
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ָא ַמר לֵ ּיה ַרב יוֹ ֵסף לְ ַא ַ ּביֵי:
ַר ָ ּבהִ ,מי ָקא ָעבֵ יד ִּכ ׁ ְש ַמ ֲע ֵת ּיה דְּ ַרב?
ָא ַמר לֵ ּיה:
לָ א ָי ַד ֲענָא.
יב ֵעי לֵ ּיה?
ַמאי ִּת ָ ּ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ לֹא ָעבֵ יד ,דְּ ָהא ִא ּיתוֹ ַתב!
דִּ ילְ ָמא לֹא ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה.
וְ ִאי לֹא ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ,וַ דַּ אי ָעבֵ יד!
דְּ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָּכל ִמ ֵּילי דְּ ָמר ָעבֵ יד ְּכ ַרב,
ַ ּבר ֵמ ָה ֵני ְּתלָ ת דְּ ָעבֵ יד ִּכ ׁ ְשמו ֵּאלַ :מ ּ ִטילִ ין ִמ ֶ ּבגֶ ד לְ בֶ גֶ ד,
ו ַּמ ְדלִ ִיקין ִמ ּנֵר לְ נֵר,
וַ ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּבגְ ִר ָירה!
ְּכחו ְּמ ֵרי דְּ ַרב ָ -עבֵ יד,
ְּכקו ֵּּלי דְּ ַרב  -לֹא ָעבֵ יד.

רש"י
א''ל רב יוסף לאביי .משום
דגדל אביי בבית רבה בר חמי
שהיה ראש קודם לרב יוסף ומת
היה שואלו רב יוסף איך היה
רואהו והג:
מי עביד כשמעתי' דרב .בהא
מילתא דרחיצה:
מאי תבעי ליה .שיטה דהש''ס
פרכא ליה:
לא שמיע ליה .לרבה הא
תיובתא משום הכי מספקא ליה
לרב יוסף ברבה דדילמא עביד
כרב:
ואי לא שמיעא ליה .אמאי
מספקא ליה לרב יוסף:
הא ודאי עביד .רבה בכל מילי
כרב:
כחומרי דרב הוה עביד ..בר
מהי תלת חומרי אבל כקולי
דרב איכא דלא עביד והא קולא
היא ודילמא לא עביד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17מ ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֶמ ְר ָחץ ׁ ֶש ּ ָפ ְקק ּו נְ ָק ָביו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתְ :למוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת  -רוֹ ֵחץ בּ וֹ ִמ ָ ּיד.
יע,
ּ ָפ ְקק ּו נְ ָק ָביו ֵמ ֶע ֶרב יוֹם ט ֹוב ְ -ל ָמ ָחר נִ ְכנָ ס ו ֵּמזִ ַ
וְ י ֹו ֵצא ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּטף ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ִחיצּוֹ ן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ּ
שה ְ ּב ֶמ ְר ָחץ ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ְ ּב ַרק ׁ ֶש ָפ ְקק ּו נְ ָק ָביו ֵמ ֶע ֶרב י ֹום טוֹ ב,
ַמ ֲע ֶ ׂ
ְל ָמ ָחר נִ ְכנַ ס ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא וְ ֵהזִ יע ּו בּ וֹ ,
וְ יָ ְצא ּו וְ נִ ׁ ְש ַּת ְּטפ ּו ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ִחיצּוֹ ן.
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַח ִּמין ׁ ֶשלּ וֹ ְמחו ּ ִּפין ִ ּבנְ ָס ִרים.
ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּבא ַהדָּ ָבר ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמיםָ ,א ְמרוּ:
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ַח ִּמין ׁ ֶשלּ וֹ ְמחו ִּּפין ִ ּבנְ ָס ִרין.
ו ִּמ ׁ ּ ֶש ַרבּ ּו עוֹ ְב ֵרי ֲע ֵב ָירה ִ -ה ְת ִחיל ּו ֶל ֱאסוֹ ר.
ַא ְמ ַ ּב ְטיָ אוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּכ ַר ִ ּכין ְ -מ ַט ֵ ּייל ָ ּב ֶהן וְ ֵאינ ֹו חוֹ ׁ ֵש ׁש" )תוספתא ד,ב(.
ַמאי "עוֹ ְב ֵרי ֲע ֵב ָירה"?
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ָפזִי ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ִמ ׁ ּשוּם ַ ּבר ַק ּ ָפ ָרא:
ַ ּב ְּת ִח ָּילהָ :הי ּו רוֹ ֲחצִ ין ְ ּב ַח ִּמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
ִה ְת ִחיל ּו ַה ַ ּב ָּל ִנים לְ ָה ֵחם ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ אוֹ ְמ ִריםֵ " :מ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת הו ַּח ּמ ּו".
ָא ְסר ּו ֶ -את ַה ַח ִּמין,
וְ ִה ִּתיר ּו ֶ -את ַה ֵ ּז ָיעה.
"מזִ ִיעין ֲאנַ ְחנוּ".
וַ ֲע ַד ִיין ָהי ּו רוֹ ֲחצִ ין ְ ּב ַח ִּמין וְ אוֹ ְמ ִריםְ :
ָא ְסר ּו לָ ֶהן ֶ -את ַה ֵ ּז ָיעה,
וְ ִה ִּתיר ּו ַ -ח ֵּמי ְט ֶב ְריָה.
וַ ֲע ַד ִיין ָהי ּו רוֹ ֲחצִ ין ְ ּב ַח ֵּמי ָהאוּר ,וְ אוֹ ְמ ִריםּ ְ " :ב ַח ֵּמי ְט ֶב ְריָה ָר ַחצְ נ ּו".
ָא ְסר ּו לָ ֶהן ַ -ח ֵּמי ְט ֶב ְריָה,
וְ ִה ִּתיר ּו לָ ֶהן ֶ -את ַהצּוֹ נֵן.
ָרא ּו ׁ ֶש ֵאין ַהדָּ ָבר עוֹ ֵמד לָ ֶהן,
ִה ִּתיר ּו לָ ֶהן ַ -ח ֵּמי ְטבֶ ְריָה,
וְ ֵז ָיעה ּ ִ -ב ְמקוֹ ָמ ּה עוֹ ֶמ ֶדת.
ָא ַמר ָרבָ א:
ַהאי ַמאן דַּ ֲעבַ ר ַאדְּ ַר ָ ּבנַן,
"עבַ ְר ָיינָ א".
ׁ ָש ֵרי לְ ִמ ְיק ֵרי לֵ ּיהֲ :
ְּכ ַמאן?
מ,ב ִּכי ַהאי ַּת ּנָא.
" ַא ְמ ַ ּב ְטיָ אוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּכ ַר ִ ּכים ְ -מ ַט ֵ ּייל ָ ּב ֶהן וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש".
ָא ַמר ָרבָ א:
דַּ וְ ָקא ְּ -כ ַר ִּכין,
ֲא ָבל דִּ כְ פָ ִרים  -לֹא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵּכיוָ ן דְּ זו ְּט ִרין  -נ ֵָפ ׁיש ַהבְ לַ יְיהוּ.

רש"י
קביו.

שפקקו
חמימותו:
רוחץ בו מיד .ואין צריך להמתין
בכדי שיעשה ל''א שפקקו קביו
אותן קבים שמרחץ מתחמם
על ידיהן שאור יסקת מבחוץ
מתחתיו לוי''ה ועיקר רוחץ בו
מיד שהרי לא תחמם בשבת
אבל בשבת לא שהרי גזרו על
הרחיצה:
ומשתטף בבית החיצון .שלפי
המרחץ ולא בתוך המרחץ שלא
יאמרו רוחץ הוא כדאמרן
דאסרו את הרחיצה אבל הזיעה
התירו והיאך היא זיעה עומד או
יושב בבית המרחץ ואיו ותן
מים עליו והוא מתחמם ומזיע:
מחופין בסרים .ולא היו צריכין
לחוש שמא תחממו בשבת
מחומו של מרחץ:
התחילו לאסור .את הזיעה:
אמבטאות .בתי מרחץ גדולים:
מטייל בהן .מהלך בתוכן לפי
דרכו ולא להזיע:
ואיו חושש .שמא יאמרו מזיע
הוא ואע ''ג דאסרו את הזיעה:
מאי עוברי עבירה .דקאמר לעיל
שאסרו זיעה על ידיהן:
אסרו להן את החמין .לגמרי:
ועדיין היו רוחצין בחמין.
שהוחמו מבע''י:
שאין הדבר עומד .שלא היו
ציבור יכולין לקבל מתוך
שאסרו להם את הכל:
במקומה עומדת .לאיסור:
כי האי תא .דאמר לעיל
עבירה
עוברי
משהתחילו
התחילו לאסור הזיעה והרי לא
אסרה אלא ע''י הרוחצין
בחמין מאתמול ואומרים
מזיעין אחו ואין כאן אלא
עבירת דבריהם שאסרו את
החמין:
פיש הבלייהו .ומזיע:
שלא

יצא
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .18מ ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ִמ ְת ַח ֵּמם ָא ָדם ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ְּמדו ָּרה,
וְ יוֹ ֵצא ,ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּטף ְ ּבצוֹ נֵ ן.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵּטף ְ ּבצוֹ נֵ ן ,וְ יִ ְת ַח ֵּמם ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ְּמדו ָּרה.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּמ ְפ ׁ ִשיר ַמיִ ם ׁ ֶש ָע ָליו".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יח ּה ַעל ְ ּבנֵ י ֵמ ַעיִ ם ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
יחם ָא ָדם ֲאלוּנְ ִטית ,ו ַּמ ִ ּנ ָ
" ֵמ ֵ
יח נּ ּו ַעל ְ ּבנֵ י ֵמ ַעיִ ם ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יָ ִביא קו ְּמקוּמוֹ ס ׁ ֶשל ַמיִ ם ַח ִּמין ,וְ יַ ִ ּנ ֶ
וְ ָד ָבר זֶ ה ֲא ִפילּ ּו ְ ּבחוֹ ל ָ -אסוּר,
ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּס ָ ּכנָ ה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֵמ ִביא ָא ָדם ִקיתוֹ ן ַמיִ ם ,ו ַּמ ִ ּניחוֹ ְ ּכנֶ ֶגד ַה ְּמדו ָּרה,
לֹא ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוֶּ ,א ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָּת ִפיג ִצי ָ ּנ ָתן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יחתוֹ ְ ּכנֶ ֶגד ַה ְּמדו ָּרה,
נ
ּ
ּמ
ו
ן
מ
ש
ׁ
ל
ש
ׁ
יאה ִא ׁ ּ ָשה ּ ַפ ְך ֶ ֶ ֶ ַ ִ ָ
ְמ ִב ָ
לֹא ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִ ּי ְב ׁ ַשלֶ ,א ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִ ּי ְפ ׁ ַשר.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִא ׁ ּ ָשה ָס ָכה יָ ָד ּה ׁ ֶש ֶמן ,ו ְּמ ַח ַּמ ְמ ָּת ּה ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ְּמדו ָּרה ,וְ ָס ָכה ִל ְבנָ ּה ָק ָטן ,וְ ֵאינָ ּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת".
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
" ׁ ֶש ֶמן" ַ -מה הוּא לְ ַּת ּנָא ַק ָּמא?
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
לְ ֶה ֵּת ָירא.
ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ָא ַמר:
לְ ִא ּיסו ָּרא.
" ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְיה ּו :לְ ֶה ֵּת ָירא"
ׁ ֶש ֶמןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַה ּיָד סוֹ לֶ ֶדת בּ וֹ  -מו ָּּתר.
שוּל.
ָק ָסבַ ר ַּת ָּנא ַק ָּמאֶ ׁ :ש ֶמן ֵ -אין בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ּ ׂ
וַ ֲא ָתא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ֵמ ַימרֶ ׁ :ש ֶמן ׁ -יֵש בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּל,
וְ ֶה ְפ ׁ ֵשרוֹ  -לֹא זֶ ה הוּא ִ ּב ׁ ּשוּלוֹ .
וַ ֲא ָתא ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל לְ ֵמ ַימרֶ ׁ :ש ֶמן ׁ -יֵש בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּל,
וְ ֶה ְפ ׁ ֵשרוֹ  -זֶ ה ּו ִ ּב ׁ ּשוּלוֹ .
" ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ָא ַמר :לְ ִא ּיסו ָּרא"
ׁ ֶש ֶמןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ַה ּיָד סוֹ לֶ ֶדת בּ וֹ ָ -אסוּר.
ָק ָסבַ רֶ ׁ :ש ֶמן ׁ -יֵש בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּל,
וְ ֶה ְפ ׁ ֵשרוֹ  -זֶ ה ּו ִ ּב ׁ ּשוּלוֹ .
וַ ֲא ָתא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ֵמ ַימרֶ :ה ְפ ׁ ֵשרוֹ  -לֹא זֶ ה ּו ִ ּב ׁ ּשוּלוֹ .
וַ ֲא ָתא ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל לְ ֵמ ַימרֶ ׁ :ש ֶמן ׁ -יֵש בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּל,
וְ ֶה ְפ ׁ ֵשרוֹ ֶזה ּו ִ ּב ׁ ּשוּלוֹ .
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַה ְיינ ּו ַּת ָּנא ַק ָּמא!
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו:
ִּכלְ ַא ַחר יָד.

רש"י
מפשיר .מחמם לשון פושרין:
מיחם אדם .מחמם:
אלוטית .טיול''א }מגבת{
וראה לי בגד שמסתפגין בו
דבכל דוכתא קרי לה אלוטית:
על גבי מעיים .כשהוא חש
במעיו מחממין לו כלי או בגד
ומיחו שם ומועיל:
ובלבד שלא יביא קומקומוס
כו' .שמא ישפכו עליו ומצא
רוחץ בשבת בחמין:
מפי סכה .פעמים שהן
רותחין:
לא שיחמו .לא שייחם שם עד
שיחמו:
אלא שתפיג ציתן .במקצתן
שתפיג שתתחלף כמו וריחו לא
מר )ירמיה מח( מתרגמין
וריחיה לא פג:
לא בשביל שיבשל .שלא תיחו
שם כדי בישול שתהא היד
סולדת בו:
סכה ידה .אבל להפשירו בפך
כדרך שעושה בחול לא ופליג
אדרב יהודה:
להתירא .מאי דאסר רבי יהודה
בשמן בישול שרי ת''ק ומים
דוקא קט ולא שיחמו דיש בהן
בישול אבל שמן אע''פ שהיד
סולדת דהייו בישול דר' יהודה
שרי לת''ק:
סולדת .משכת לאחוריה
מדאגה שלא תכוה וזהו לשון
ואסלדה בחילה )איוב ו( ואדאג
ברעדה ואמשך מתלותי מדאגת
יום הדין אם הייתי יודע
שמיתתי קרובה ולא יחמול:
שמן יש בו משום בישול .הלכך
לא כדי שיבשל אלא כדי שיפשר
שרי דהפשרו אין זה בישולו:
ואתא רבי שמעון למימר
דהפשירו זהו בישולו .הלכך
כדעבדין בחול לא ליעביד אלא
כלאחר יד על ידי שיוי:
לאיסורא .אמרה תא קמא
לשמן דמיא הוא דשרי להפשיר
אבל שמן הפשרו זהו בישולו:
איכא ביייהו כלאחר יד.
דלתא קמא אפי' ע''י שיוי
אסור:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .19מ ,ב
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֶא ָחד ׁ ֶש ֶמן וְ ֶא ָחד ַמיִ ם:
יָד סוֹ לֶ ֶדת בּ וֹ ָ -אסוּר.
ֵאין יָ ד סוֹ לֶ ֶדת בּ וֹ  -מו ָּּתר.
וְ ֵהיכִ י דָּ ֵמי "יָד סוֹ לֶ ֶדת בּ וֹ "?
ָא ַמר ַר ֲחבָ א:
כּ ֹל ׁ ֶש ְּכ ֵריסוֹ ׁ ֶשל ִּתינוֹ ק נִכְ וֵ ית.

רש"י
והיכי דמי .סלוד יש שסולד
מרתיחה מועטת ויש שאיו
סולד:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .20מ ,ב
ָא ַמר ַרב יִצְ ָחק ַ ּבר ַאבְ דִּ ִימי:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ִנכְ ַנ ְס ִּתי ַא ַחר ַר ִ ּבי לְ בֵ ית ַה ֶּמ ְר ָחץ,
ִיח לוֹ ּ ַפ ְך ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן ָ ּב ַא ְמ ַ ּב ֵטי.
וּבִ ַ ּק ׁ ְש ִּתי לְ ַה ּנ ַ
וְ ָא ַמר לִ י :טוֹ ל ִ ּבכְ לִ י ׁ ֵשנִי ,וְ ֵתן.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה ְּתלָ ת:
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהֶ ׁ :ש ֶמן ׁ -יֵש בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּל.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהְּ :כלִ י ׁ ֵשנִי ֵ -אינוֹ ְמ ַב ׁ ּ ֵשל.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהֶ :ה ְפ ׁ ֵשרוֹ  -זֶ ה ּו ִ ּב ׁ ּשוּלוֹ .
ֵהיכִ י ָעבֵ יד ָהכִ י?
וְ ָה ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם  -מו ָּּתר לְ ַה ְר ֵהר,
חוּץ ִ -מ ֵ ּבית ַה ֶּמ ְר ָחץ,
וּבֵ ית ַה ִּכ ֵּסא!
וְ כִ י ֵּת ָימאּ ִ :בלְ ׁשוֹ ן חוֹ ל ָא ַמר לֵ ּיה –
וְ ָה ָא ַמר ַא ַ ּביֵ י:
דְּ בָ ִרים ׁ ֶשל חוֹ ל  -מו ָּּתר לְ אוֹ ְמ ָרן ִ ּבלְ ׁשוֹ ן קוֹ ֶד ׁש,
ׁ ֶשל קוֹ ֶד ׁש ָ -אסוּר לְ אוֹ ְמ ָרן ִ ּבלְ ׁשוֹ ן חוֹ ל!
ַא ְפרו ׁ ֵּשי ֵמ ִא ּיסו ָּרא ׁ ָשא ֵני.
ֵּת ַדע,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ַתלְ ִמידוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ֶש ִּנכְ נַס ַא ֲח ָריו לְ בֵ ית ַה ֶּמ ְר ָחץ ,וּבִ ֵ ּק ׁש לְ ָה ִד ַיח ַק ְר ַקע.
וְ ָא ַמר לוֹ ֵ :אין ְמ ִד ִיחין.
לָ ס ּו ְך לוֹ ַק ְר ַקע.
ָא ַמר לוֹ ֵ :אין ָסכִ ין.
ַאלְ ָמאַ :א ְפרו ׁ ֵּשי ֵמ ִא ּיסו ָּרא ׁ ָשא ֵני,
ָהכָ א נ ִַמי  -לְ ַא ְפרוֹ ׁ ֵשי ֵמ ִא ּיסו ָּרא ׁ ָשא ֵני.
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהַ :ה ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ְ ּב ַח ֵּמי ְטבֶ ְריָה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ -ח ָ ּייב.
דְּ ָהא ַמ ֲעשֶׂ ה דְּ ַר ִ ּבי לְ ַא ַחר ְ ּגזֵ ָירה ֲהוָ ה,
וְ ָא ַמר לֵ ּיה :טוֹ ל ִ ּבכְ לִ י ׁ ֵשנִ י ,וְ ֵתן.
ִאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַה ְמבַ ׁ ּ ֵשל ְ ּב ַח ֵּמי ְט ֶב ְריָה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָ ּ -פטוּר!
"ח ּיָיב"?
ַמאי ַ
נ ִַמי דְּ ָק ָא ַמרַ :מ ַּכת ַמ ְרדּ וּת.

רש"י
כסתי .בשבת ובחמי טבריא
הוה שלא אסרו כדאמר לעיל
התירו להם חמי טבריא:
באמבטי .כגון בריכה עשויה
בקרקע שהמים כסים שם
ואספין:
ובקשתי להיח שם פך שמן.
להפשיר לסוך הימו קודם
הרחיצה:
טול .מן המים:
בכלי שי .שיצטו מעט דכלי
שי איו מבשל ואח''כ תן הפך
לתוך אותו כלי שי דהך אמבטי
שהחמין משכין לה מן המעיין
חשיב לה ככלי ראשון שרתחו
בו שאע''פ שהעבירו מעל האור
מבשל כדתן לקמן )ד' מב(.
האילפס והקדירה שהעבירן
מרותחין לא יתן לתוכן תבלין:
וש''מ הפשרו .במקום הראוי
לבישול:
זהו בישולו .דהא להפשיר
בעלמא הוא דקבעי ואסר ליה:
והיכי עביד הכי .להורות
הוראה שהוא דבר תורה בבית
המרחץ:
להרהר .בדברי תורה:
דברים של קדש .דברי תורה:
אסור לאומרן .במקום הטופת
ואפי' בלשון חול:
אין מדיחין .דלמא אתי לאשויי
גומות:
דהא מעשה דרבי אחר גזירה
הוה .שגזרו על הזיעה ועל כרחין
בחמי טבריא הוא דהוי ורבי
יהושע דאמר לעיל בימי רבי
הוה אלמא בימי רבי כבר
גזרה:
וקאמר ליה טול בכלי שי .אבל
ראשון לא אלמא יש בהן משום
בישול:
מרדות .רדוי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21מ ,ב – מא ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ֲאנָא ֲחזִ ֵית ּיה לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו דְּ ׁ ָשט ָ ּב ַא ְמ ַ ּב ֵטי,
וְ לֹא ַיָד ֲענָא ִאי ָע ַקרִ ,אי לֹא ָע ַקר.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ לֹא ָע ַקר,
דְּ ַת ְניָ א:
"לֹא יָ ׁשוּט ָא ָדם ִ ּב ְב ֵר ָיכה ְמ ֵל ָאה ַמיִ ם,
וַ ֲא ִפילּ ּו עוֹ ֶמ ֶדת ֶ ּב ָח ֵצר"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
מא,א ָהא  ^ -דְּ לֵ ית לֵ ּיה ִ ּגידּ ו ֵּדי,
ָהא  -דְּ ִאית לֵ ּיה ִ ּגידּ ו ֵּדי.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ֲאנָא ֲחזִ ֵית ּיה לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ׁ ֶש ִה ִּנ ַיח ָיָדיו ְּכ ֶנגֶ ד ּ ָפ ָניו ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה,
וְ לֹא ַיָד ֲע ָנאִ :אי נָגַ עִ ,אי לֹא נָגַ ע?
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא ְדלֹא ָנגַ ע.
דְּ ַת ְניָ א:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
כּ ל ָהאוֹ ֵחז ָ ּב ַא ָּמה ו ַּמ ׁ ְש ִּתין ּ ְ -כ ִאילּ ּו ֵמ ִביא ַמבּ וּל ָלעוֹ ָלם"!
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ֲע ָׂשאו ָּה ְּכבוֹ לֶ ׁ ֶשת.
דִּ ְתנַן:
"בּ וֹ ֶל ׁ ֶשת ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ָסה ָל ִעיר:
ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ָשלוֹ םָ :ח ִב ּיוֹ ת ּ ְפתוּחוֹ ת ֲ -אסוּרוֹ ת.
ְסתוּמוֹ ת  -מו ָּּתרוֹ ת.
ִ ּב ׁ ְש ַעת ִמ ְל ָח ָמהֵ :אלּ ּו וָ ֵאלּ ּו מו ָּּתרוֹ ת,
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין ּ ְפנַ אי ְלנַ ֵּס ְך" )עבודה זרה ע.(:
ַאלְ ָמאֵּ :כיוָ ן דִּ בְ ִע ִיתי  -לָ א ְמ ַנ ְּסכִ י.
ָהכָ א ִנַמיֵּ :כיוָ ן דְּ ָב ֵעית  -לָ א ָא ֵתי לְ ַה ְרהוֹ ֵרי.
וְ ָהכָ א ַמאי ִ ּב ֲיעתו ָּתא?
ִ ּב ֲיעת ּו ָתא דְּ ֲנַה ָרא.
ִאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
כּ ֹל ַה ַּמ ִּנ ַיח י ָָדיו ְּכנֶ גֶ ד ּ ָפנָיו ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה ְּ -כ ִאילּ ּו כּ וֹ ֵפר ִ ּב ְב ִריתוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ִּ -כי ָנ ֵחית,
ָהא ִּ -כי ָסלֵ יק.
ִּכי ָהא דְּ ָרבָ א ׁ ָש ֵחי.
ַר ִ ּבי ז ֵָירא זָ ֵקיף.
ַר ָ ּבנַ ן דְּ בֵ י ַרב ַא ׁ ִשי,
ִּכי ָקא נָ ְח ֵתי – זָ ְק ִפי,
ִּכי ָקא ָסלְ ִקי – ׁ ָש ִחי.

רש"י
שט .צף:
דשט באמבטי .בשבת:
ולא ידעא אי עקר .רגליו מן
הארץ דקסבר כי תן אין שטין
על פי המים במשילין פירות
בהר גדול תן דאיכא למגזר
שמא יעשה חבית של שייטין
כדאמרין התם אבל באמבטי
לא:
אי לא עקר .רגליו:
לא ישוט .דאע''ג דליכא למיגזר
אסור:
ואפילו עומדת בחצר .דליכא
למיגזר שמא יתיז מים ברגליו
חוץ לארבע אמות:
הא .דאסיר:
דלית ליה גידודי .שאין שפתה
גבוהה שיהיו המים עמוקים
אצל שפתה כמו באמצע דכיון
שאין עמוקים שם כי מטי סמוך
לשפתה ועץ רגליו בקרקע
וחופר וממחה העפר לתוך המים
ודמי למגבל ולי ראה דאית ליה
גידודי שרי דלא דמי להר אלא
לכלי דלית ליה גידודי דמיא
להר ואסור:
שהיח ידיו .כשהיה רוחץ
משום ציעות :אי גע .באמה:
כאילו מביא מבול לעולם.
שמתחמם ובא לידי קרי וזה
קלקולו של דור המבול
מוציאים שכבת זרע לבטלה
דכתיב כי השחית כל בשר וגו'
)בראשית ו(:
כבולשת .עשאוה להא דר' אבוה
בולשת חיילות גייס הבא לעיר
על שם שמחפשין ובולשים את
העיר קרי לה בולשת:
בשעת שלום .כגון שהוא של
אותה מלכות:
כאילו כופר .דראה שהוא בוש
בדבר:
כי חית .להר פיו כלפי ההר
ואין כאן משום ציעות אסור
לכסותו:
כי סליק .ופיו כלפי העם מותר
משום ציעות:
ר' זירא זקיף .דחייש לדרב שלא
יראה ככופר:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .22מא ,א
ַר ִ ּבי ז ֵָירא ֲהוָ ה ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמיט ִמדְּ ַרב יְהו ָּדה ,דְּ בָ ֵעי לְ ֵמ ַיסק לְ ַא ְר ָעא דְּ יִשְׂ ָר ֵאל,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
כּ ֹל ָהעוֹ לֶ ה ִמ ָ ּבבֶ ל לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל  -עוֹ בֵ ר ַ ּב ֲעשֵׂ ה,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרּ ָ :
"ב ֶבלָ ה יו ָּבא ּו וְ ׁ ָש ּ ָמה יִ ְהי ּו") 135ירמיהו כז ,כב(.
ָא ַמרֵ :איזִ יל וְ ֶא ׁ ְש ַמע ִמי ֵּנ ּיה ִמ ְּיל ָתא ,וְ ֵא ִיתי וְ ֵא ַּיסק.
ֲאזַ ל ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּיה דְּ ָק ֵאי ֵ ּבי ַ ּבא ֵני וְ ָק ָא ַמר לֵ ּיה לְ ׁ ַש ָּמ ֵע ּיהָ :הבִ יא ּו לִ י נ ֶֶתר,
ָהבִ יא ּו לִ י ַמ ְס ֵרק,
ּ ִפ ְתח ּו ּפו ַּמ ְייכ ּו וְ ַא ּ ֵפיק ּו ַהבְ לָ א,
וְ ִא ׁ ְש ּת ּו ִמ ַּמ ּיָא דְּ בֵ י ַ ּבאנֵי.
אתי ֶא ָּלא לִ ׁ ְשמוֹ ַע דָּ בָ ר זֶ ה  -דַּ ּיִי.
ָא ַמרִ :אילְ ָמלֵ א ָ ּב ִ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאָ " :הבִ יא ּו נ ֶֶתרָ ,הבִ יא ּו ַמ ְס ֵרק" ָ -קא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ָב ִרים ׁ ֶשל חוֹ ל מו ָּּתר לְ אוֹ ְמ ָרם ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ק ֶֹד ׁש.
" ּ ִפ ְתח ּו ּפו ַּמיְיכ ּו וְ ַא ּ ֵפיק ּו ַה ְבלָ א"  -נ ִַמי ִּכ ְד ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַהבְ לָ א ַמ ּ ֵפיק ַהבְ לָ א.
"א ׁ ְש ּת ּו ַמ ּיָא דְּ בֵ י ַ ּבא ֵני" ַ -מאי ַמ ַעלְ יו ָּתא?
ֶא ָּלא ִ
דְּ ַת ְניָ א:
ילת חוֹ ִלי ֵמ ַעיִ ים.
" ָאכַ ל וְ לֹא ׁ ָש ָתה ֲ -א ִכ ָילתוֹ דָּ ם ,וְ זֶ ה ּו ְּת ִח ַ ּ
יח ַרע.
ָא ַכל וְ לֹא ָה ַל ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ֲ -אכִ ָילתוֹ ַמ ְר ֶק ֶבת ,וְ זֶ ה ּו ְּת ִח ַ ּ
ילת ֵר ַ
יח זו ֲּה ָמא.
ַה ִ ּנ ְצ ָר ְך ִלנְ ָק ָביו וְ ָאכַ ל  -דּ וֹ ֶמה ְל ַת ּנוּר ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּו ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֶא ְפרוֹ  ,וְ זֶ ה ּו ְּת ִח ַ ּ
ילת ֵר ַ
ָר ַחץ ְ ּב ַח ִּמין וְ לֹא ׁ ָש ָתה ֵמ ֶהן  -דּ וֹ ֶמה ְל ַת ּנוּר ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּו ִמ ַ ּבחוּץ וְ לֹא ִה ִּסיקוּה ּו ִמ ִ ּב ְפנִ ים.
ָר ַחץ ְ ּב ַח ִּמין וְ לֹא נִ ׁ ְש ַּת ֵּטף ְ ּבצוֹ נֵ ן  -דּ וֹ ֶמה ְל ַב ְרזֶ ל ׁ ֶש ִהכְ נִ יסוּה ּו ָלאוּר וְ לֹא ִה ְכנִ יסוּה ּו ַלצּ וֹנֵ ן.
ָר ַחץ וְ לֹא ָס ְך  -דּ וֹ ֶמה ְל ַמיִ ם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָח ִבית".

ּ ָ 135בבֶ לָ ה יוּבָ א ּו וְ ׁ ָש ָּמה ִי ְהי ּו ַעד יוֹ ם ּ ָפ ְק ִדי א ָֹתם נְ ֻאם ה' וְ הַ ֲעלִ ִיתים וַ ֲה ׁ ִשיב ִֹתים ֶאל ַה ָּמק ֹו ם ַה ֶּזה

רש"י
משתמיט .היה ירא ליראות לו
משום דהוה בעי רבי זירא
למיסק לארעא דישראל ורב
יהודה לא סבירא ליה וירא פן
יגזור עליו מלילך:
בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום
פקדי וגו' .ור' זירא אמר לך
האי קרא בכלי שרת כתיב
כדאמרין בשי דייי גזירות
)כתובות קיא:(.
הביאו לי תר .לחוף את ראשי
וקאמר להו בלשון הקודש:
פתחו פומייכו .ויכס הבל בית
המרחץ לתוך הגוף ויוציא הבל
של זיעה:
ואשתו .מן מים חמין ואפי' לא
הוחמו אלא לרחיצה:
מותר לאומרן .בבית המרחץ
ואפי' בלשון קודש:
הבלא .דמרחץ הכס דרך הפה:
מפיק הבלא .דזיעה:
ולא הלך ד' אמות .קודם שישן:
מרקבת .איה מתעכלת לעשות
זבל:
ריח רע .ריח הפה:
ריח זוהמא .כל גופו מזוהם
בזיעה תמיד:
ולא הסיקוהו מבפים .שאיו
מטיב לכלום:
ולא הכיסוהו לצון .שהן
מחזקין את הברזל:
למים ע''ג חבית .על שוליו
וצדדיו שאים כסים לתוכו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .23מא ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ימ ּנ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
מו ְּליָ אר ַה ָ ּגרוּף ׁ -שוֹ ִתין ֵה ֶ
ימ ָ ּנה.
ה
ין
ת
וֹ
ש
ׁ
ין
א
ה
ִ ֵ ֶ
ַאנְ ִט ִיכיַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּגרו ָּפ ֵ

ְ ּג ָמ ָרא
ֵהיכִ י דָּ ֵמי "מו ְּליָ אר ַה ָ ּגרוּף"?
ָּתנָ א:
" ַמיִ ם ִ -מ ִ ּב ְפנִ ים,
וְ גֶ ָח ִלים ִ -מ ַ ּבחוּץ".
" ַאנְ ִט ִיכי".
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ֵ ּבי ִּכ ֵירי.
ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ָא ַמר:
ֵ ּבי דּ ו ֵּדי.
ַמאן דְּ ָא ַמר " ֵ ּבי דּ ו ֵּדי" ָּ -כל ׁ ֶש ֵּכן ' ֵ ּבי ִּכ ֵירי',
ּו ַמאן דְּ ָא ַמר " ֵ ּבי ִּכ ֵירי" ֲ -א ָבל " ֵ ּבי דּ ו ֵּדי" – לָ א.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ַנ ְח ָמן:
ּ
ימ ָ ּנה,
" ַאנְ ִט ִיכיַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה ֵ -אין ׁשוֹ ִתין ֵה ֶ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּנחו ׁ ְּש ָּת ּה ְמ ַח ַּמ ְמ ָּת ּה".

רש"י
מתי'
מוליאר הגרוף .מן הגחלים
מבע''י:
שותין .ממימיו בשבת ואע''פ
שהוחמו קצת מחמת הכלי לפי
שאיו מוסיף הבל אלא משמר
ומקיים חום שלהם שלא יצטו
בגמרא מפרש מוליאר מים
מבפים וגחלים מבחוץ כלי שיש
בו בית קיבול קטן אצל דופו
מבחוץ מחובר לו וותן שם
גחלים והמים בקיבולו הגדול
ורבותיו מפרשים מוליאר שי
שולים ואטיכי בי דודי מחיצה
ביתיים ולי ראה להפך דאם כן
ה''ל למיתי מים מלמעלה
וגחלים מלמטה ועוד דחשתה
דתי באטיכי לשון שולים הן
והן אומרים לשון חושת ושאי
חשת מחרס:
אטיכי .מפרש בגמרא:
גמ'
בי כירי .חלל יש בכירה אצל
חלליה שהגחלים בו ומים
תוים בחללה השי ואע''ג
דדמי למוליאר מיהו כירה
דופה עב והאור תדיר בתוכה
כל ימות החול ודופה חם מאד
ומוסיף הבל במים אע''פ
שגרופה מן הגחלים:
בי דודי .יורה גדולה עושין לה
שתי שוליים וותין גחלים בין
שיהם והמים על העליוים:
וכל שכן .דבי כירי אסור
כדפרישית שמתוך שהאור תדיר
בו ודופו עב מרתיח:
אבל בי דודי לא .שהרי הוא
כמוליאר:
שחושתה .חושת שלה אלמא
ביורה של חשת קאי וחשת
משמר רתיחתו ואי אומר
חושתה לשון שולים כדכתיב
)יחזקאל טז( יען השפך  חשתך
ולשון של המשה חשתו של
תור במסכת כלים )פ''ח מ''ג(
ושאי אטיכי ממוליאר דמתוך
שהשולים מכוסים חומם
משתמר ואע''ג שגרפו גחליהם:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .24מא ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
יחם ׁ ֶש ּ ִפי ָ ּנה ּו:
ַה ֵּמ ַ
לֹא יִ ֵּתן ְלתוֹ כוֹ צוֹנֵ ן ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוּ.
ֲא ָבל נוֹ ֵתן הוּא ְלת ֹוכוֹ אוֹ ְלתוֹ ְך ַהכּ וֹ ס ְ ּכ ֵדי ְל ַה ְפ ׁ ִש ָירן.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ָק ָא ַמר?
ָא ַמר ַרב ַא ָ ּדא ַ ּבר ַמ ָּתנָ א:
ָהכִ י ָק ָא ַמרַ :ה ֵּמ ַיחם ׁ ֶש ּ ִפי ּנָה ִמ ֶּמ ּנ ּו ַמ ִים ַח ִּמין  -לֹא יִ ֵּתן לְ תוֹ כָ ן ַמ ִים מו ָּע ִטים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוּ,
ֲא ָבל נוֹ ֵתן לְ תוֹ כוֹ ַמיִם ְמרו ִ ּּבים ְּכ ֵדי לְ ַה ְפ ׁ ִש ָירן.
מא,ב וַ ֲהלֹא ְמצָ ֵרף!
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמר :דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין  -מו ָּּתר.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַא ַ ּביֵי:
ִמ ִידי " ֵמ ַיחם ׁ ֶש ּ ִפי ּנָה ִמ ֶּמ ּנ ּו ַמיִ ם" ָק ָת ֵני?!
יחם ׁ ֶש ּ ִפי ָ ּנה ּו" ָק ָתנֵי!
" ֵמ ַ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָהכִ י ָק ָא ַמרַ :ה ֵּמ ַיחם ׁ ֶש ּ ִפי ּנָה ּו וְ ׁיֵש בּ וֹ ַמיִ ם ַח ִּמין  -לֹא ֵּיִתן לְ תוֹ כוֹ ַמיִם מו ָּע ִטין ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ָ ּיחוֹ ּמוּ,
ֲא ָבל נוֹ ֵתן לְ תוֹ כוֹ ַמיִם ְמרו ִ ּּבים ְּכ ֵדי לְ ַה ְפ ׁ ִש ָירן.
ו ֵּמ ַיחם ׁ ֶש ּ ִפי ּנָה ִמ ֶּמ ּנ ּו ַמיִ ם  -לֹא ֵּיִתן לְ תוֹ כוֹ ַמיִם ָּכל ִע ָ ּיקר,
ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ְּמצָ ֵרף.
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא,
דְּ ָא ַמר :דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין – ָאסוּר.

רש"י
מתי'
המיחם .קומקמוס של חמין:
שפיהו .כולה מתיתין מפרש
בגמרא:
גמ'
מאי קאמר .מאי פיהו ומאי לא
יתן והדר אמר אבל ותן:
והלא מצרף .כשכלי מתכות חם
וותן לתוכו צון מחזקים את
הכלי וזו היא גמר מלאכת
האור
שרתיחת
הצורפין
מפעפעתו וקרוב להשבר והמים
מצרפין פעפועיו שולדי''ר
}לרתך{ בלע''ז:
שפיהו .משמע שפיו לעצמו
מעל האור:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .25מא ,ב – מב ,א
יחם ׁ ֶש ּ ִפ ָ ּינה ּו:
]" ַה ֵּמ ַ
לֹא יִ ֵּתן ְלתוֹ כוֹ צוֹנֵ ן ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוּ.
ֲא ָבל נוֹ ֵתן הוּא ְלתוֹ כוֹ א ֹו ְלתוֹ ְך ַהכּ וֹ ס ְ ּכ ֵדי ְל ַה ְפ ׁ ִש ָירן"[.
ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לְ ַה ְפ ׁ ִשיר,
ֲא ָבל לְ ָצ ֵרף ָ -אסוּר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו לְ ָצ ֵרף ִ -נַמי מו ָּּתר.
לְ צָ ֵרף לְ כַ ְּת ִח ָּילה ִמי ׁ ָש ֵרי?!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְית ַמרָ ,הכִ י ִא ְית ַמר:
ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ִשיעוּר לְ ַה ְפ ׁ ִשיר,
ֲא ָבל ׁ ִשיעוּר לְ צָ ֵרף ָ -אסוּר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
מב,א ֲא ִפילּ ּו ׁ ִשיעוּר לְ ָצ ֵרף ^ -מו ָּּתר.
לְ ֵמ ְימ ָרא דִּ ׁ ְשמו ֵּאלְּ :כ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
וְ ָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְמכַ ִ ּבין ַ ּג ֶחלֶ ת ׁ ֶשל ַמ ֶּתכֶ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶשלּ ֹא ִיזּוֹ ק ּו ָ ּב ּה ַר ִ ּבים,
ֲא ָבל לֹא ַ ּג ֶחלֶ ת ׁ ֶשל ֵעץ.
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֲ -א ִפילּ ּו ׁ ֶשל ֵעץ ִנַמי!
ְ ּב ָדבָ ר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ָ -סבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ינָה צְ ִריכָ ה לְ גו ָּפ ּה ָ -ס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ִ ּב ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵא ּ
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
ִהלְ ָּכ ְך,
קוֹ ץּ ִ :ב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים  -מוֹ לִ יכוֹ ּ ָפחוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת,
ּו ְ ּבכַ ְר ְמלִ ית ֲ -אפִ ילּ ּו טו ָּבא.

רש"י
אבל לצרף.
החמין:
הכי איתמר לא שו .דפיהו שרי
לתת לתוכו צון:
אלא שיעור להפשיר .ולא לצרף
כגון שלא מלאהו כולו ורב
משמע ליה פיהו כרב אדא
שפיה ממו חמין:
אפילו שיעור לצרף שמלאהו
כולו מותר  .שאין מתכוין לכך:
גחלת של מתכת .שמשליכין
לחוץ פסולת של ברזל דלא שייך
כבוי בהכי מדאורייתא ומדרבן
אסורה והיכא דאיכא זקא
לרבים לא גזרו על השבות:
אבל לא של עץ .דאיסורא
דאורייתא היא וחייב סקילה:
אפילו של עץ מי .דהא לרבי
שמעון מלאכה שאיה צריכה
לגופה פטור עליה וכל כיבוי איו
צריך לגופו חוץ מעושי פחמין או
מהבהבי פתילה:
הלכך .כיון דאמרת לא גזרו
שבות דכיבוי מתכת במקום
זקא דרבים:
קוץ ברשות הרבים מוליכו
פחות פחות מד' אמות .עד
שיסלקו לצידי רשות הרבים
דאיסורא דרבן הוא:
ובכרמלית .דטלטול דידיה
דרבן:
אפילו טובא .יעבירו בעקירה
אחת:
שפיהו

ממו
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .26מב ,א
יחם ׁ ֶש ּ ִפי ָ ּנה ּו  -לֹא יִ ֵּתן ְלתוֹ כוֹ צוֹ נֵ ן ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמ ּו,
" ַה ֵּמ ַ
ֲא ָבל נוֹ ֵתן הוּא ְלת ֹוכוֹ אוֹ ְלתוֹ ְך ַהכּ וֹ ס ְ ּכ ֵדי ְל ַה ְפ ׁ ִש ָירן".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ְ
"נוֹ ֵתן ָא ָדםַ :ח ִּמין ְלתוֹ ך ַהצּוֹ נֵ ן,
וְ לֹא ַהצּוֹ נֵ ן ְלתוֹ ְך ַה ַח ִּמין,
דִּ ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ֵ ּבין ַח ִּמין ְל ְ
תוֹך ַהצּוֹ נֵ ן,
ְ
ו ֵּבין צוֹ נֵ ן ְלתוֹ ך ַה ַח ִּמין  -מו ָּּתר.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :בכוֹ ס.
ֲא ָבל ְ ּב ַא ְמ ַ ּב ֵטי ַ -ח ִּמין ְלתוֹ ְך ַה ּצ ֹונֵ ן,
וְ לֹא צוֹ נֵ ן ְלתוֹ ְך ַה ַח ִּמין.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָ א א ֹו ֵסר".
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנ ְַסיָא.
ָסבַ ר ַרב יוֹ ֵסף לְ ֵמ ַימרֵ :ס ֶפל ֲה ֵרי הוּא ְּכ ַא ְמ ַ ּב ֵטי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ָּת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיאֵ " :ס ֶפל ֵ -אינוֹ ְ ּכ ַא ְמ ַ ּב ֵטי".
וּלְ ַמאי דְּ ָסלֵ יק ַאדַּ ֲע ָתא ֵמ ִע ָ ּיק ָרא :דְּ ֵספֶ ל ֲה ֵרי הוּא ְּכ ַא ְמ ַ ּב ֵטי,
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָא,
ֶא ָּלא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ -ר ִח ָיצה ְ ּב ַח ִּמין לֵ ָּיכא?!
ִמי ָסבְ ַר ְּת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַא ֵּס ָיפא ָק ֵאי?!
ישא ָק ֵאיּ " :ו ֵבית ִה ֵ ּלל ַמ ִּת ִירין ֵ ּבין ַח ִּמין ְלתוֹ ְך צוֹ נֵ ן ,ו ֵּבין צוֹ נֵ ן ְלתוֹ ְך ַה ַח ִּמין,
ַא ֵר ׁ ָ
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָ א אוֹ ֵסר צוֹ נֵן לְ תוֹ ְך ַח ִּמין".
לֵ ָימא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמ ַנ ְסיָא דְּ ָא ַמר ְּכבֵ ית ׁ ַש ַּמאי?!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
לֹא נֶ ְחלְ ק ּו ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי וּבֵ ית ִה ֵּלל ְ ּב ָד ָבר זֶ ה.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ֲחזֵ ינָא לֵ ּיה לְ ָר ָבא דְּ לָ א ָק ֵפיד ַא ָּמנָא,
ִמדְּ ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ְ
ְ
"נוֹ ֵתן ָא ָדם ִקיתוֹ ן ׁ ֶשל ַמיִ ם ְלתוֹך ֵס ֶפל ׁ ֶשל ַמיִ ם ּ ֵ -בין ַח ִּמין ְלתוֹך צוֹ נֵ ן,
ו ֵּבין צ ֹונֵ ן ְלתוֹ ְך ַח ִּמין".
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
דִּ ילְ ָמא ׁ ָשא ֵני ָה ָתם דְּ ַ ְ ִ

מפסיקּ 136כ

ְ לִ י!

ָא ַמר לֵ ּיה:
"מ ָע ֶרה" ִא ְית ַמר:
ְ
" ְמ ָע ֶרה ָא ָדם ִקיתוֹן ׁ ֶשל ַמיִ ם ְלתוֹ ְך ֵס ֶפל ׁ ֶשל ַמיִ ם ּ ֵ -בין ַח ִּמין ְל ְ
תוֹך צוֹ נֵ ן,
ֵ ּבין צוֹ נֵ ן ְלתוֹ ְך ַח ִּמין".

 136ע"פ גירסת כת"י מינכן ותוספות.

רש"י
חמין לתוך צון .דקסבר תתאה
גבר ואין החמין מרתיחין את
הצון אלא מפשירין:
חמין.
לתוך
צון
ולא
שהתחתוים מרתיחים את
העליוים דתתאה גבר:
בכוס .דלשתיה קבעי להו ולא
יחא ליה שיחומו הרבה ועוד
דכלי שי הוא:
אוסר .אפילו חמין לתוך צון:
ספל הרי הוא כאמבטי' .ואף על
גב דכלי שי הוא הואיל ולאו
לשתיה אלא לרחיצה אסירי
דיחא ליה שיחמו הרבה
וגזרין:
אלא בשבת רחיצה בחמין ליכא.
בתמיה דהא לרבי שמעון אפילו
חמין לתוך צון אסור לא
משכחת חמין שהוחמו ואפילו
מע''ש שלא יהיו צריכין להפיג
רתיחתן ואם כן לא ירחוץ
אפילו פיו ידיו ורגליו בחמין:
מי סברת ר' שמעון אסיפא
קאי .דלא שרי ת''ק אלא חמין
לתוך  .צון .ואתא איהו ואסר
אף חמין לתוך צון:
ארישא קאי .לשתיה וצון לתוך
חמין דקשרו ב''ה קאסר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .27מב ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
ָה ִא ְיל ּ ָפס וְ ַה ְ ּק ֵד ָרה ׁ ֶש ֶה ֱע ִב ָירן ְמרו ָּּת ִחין  -לֹא יִ ֵּתן ְלתוֹ ָכן ַּת ְב ִלין,
מב,ב ֲא ָבל נוֹ ֵתן ה ּואְ :לתוֹ ְך ַה ְ ּק ָע ָרה,
א ֹו ְלתוֹ ְך ַה ַּת ְמחוּי.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַלכּ ֹל הוּא נוֹ ֵתן,
חוּץ ִמדָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ  :חוֹ ֶמץ,
וְ ִציר.

ְ ּג ָמ ָרא
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
ישא ָק ֵאי ,וּלְ קו ָּּלא,
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ -א ֵר ָׁ
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ַא ֵּס ָיפא ָק ֵאי ,וּלְ חו ְּמ ָרא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְל ָכל ִא ְיל ּ ָפ ִסין הוּא נוֹ ֵתן,
ְל ָכל ַה ְ ּק ֵדירוֹ ת רוֹ ְתחוֹ ת הוּא נוֹ ֵתן,
חוּץ ִמדָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ  :חוֹ ֶמץ,
וְ ִציר".
ָסבַ ר ַרב יוֹ ֵסף לְ ֵמ ַימר:
ֶמלַ ח ֲה ֵרי הוּא ְּכ ַתבְ לִ ין,
אשוֹ ן ּ ָ -ב ׁ ְשלָ ה,
דְּ בִ כְ לִ י ִר ׁ
וּבִ כְ לִ י ׁ ֵש ִני  -לֹא ָ ּב ׁ ְשלָ ה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ָּת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
" ֶמ ַלח ֵ -אינָ ּה ְ ּכ ַת ְב ִלין ",
דְּ בִ כְ לִ י ׁ ֵש ִני  -נ ִַמי ָ ּב ׁ ְשלָ ה!
ּו ְפלִ יגָ א דְּ ַרב ַנ ְח ָמן,
דְּ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
צְ ִריכָ א ִמילְ ָחא ִ ּב ׁ ּישוּלָ א ְּכ ִבשְׂ ָרא דְּ תוֹ ָרא.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָסבַ ר ַרב יוֹ ֵסף לְ ֵמ ַימר:
ֶמלַ ח ֲ -ה ֵרי הוּא ְּכ ַתבְ לִ ין,
אשוֹ ן – ָ ּב ׁ ְשלָ ה,
דְּ בִ כְ לִ י ִר ׁ
ִ ּבכְ לִ י ׁ ֵשנִי  -לָ א ָ ּב ׁ ְשלָ ה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ָּת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
" ֶמ ַלח ֵ -אינָ ּה ְ ּכ ַת ְב ִלין",
אשוֹ ן  -נ ִַמי לָ א ָ ּב ׁ ְשלָ ה.
דְּ בִ כְ לִ י ִר ׁ
וְ ַה ְיינ ּו דְּ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
צְ ִריכָ א ִמילְ ָחא ִ ּב ׁ ּישוּלָ א ְּכבִ ישְׂ ָרא דְּ תוֹ ָרא.

רש"י
מתי'
שהעבירן .מן האור:
מרותחין .בין השמשות:
לא יתן לתוכן תבלין .משתחשך
דכלי ראשון כל זמן שרותח
מבשל.:
אבל ותן הוא לתוך הקערה.
דכלי שי איו מבשל :תמחוי.
כעין קערה גדולה שמערה כל
האילפס לתוכה ומשם מערה
לקערות:
ר' יהודה אומר לכל וכו' .בגמ'
מפרש אהי קאי אכלי ראשון או
אכלי שי:
חוץ מדבר שיש בו חומץ או ציר.
שהן מבשלין את התבלין כשהן
רותחין:
ציר .הוטף מן הדגים
כשכובשים אותן במכבש:
גמ'
ארישא קאי .אאילפס דקא
אסר ת''ק וקאמר ר' יהודה לכל
אילפסין הוא ותן דכלי ראשון
לא מבשל:
או דילמא אסיפא קאי  .אקערה
ותמחוי דקא שרי ת''ק וקא
אמר ליה רבי יהודה בכל קערות
ותמחויין מודיא לך חוץ מדבר
שיש בו חומץ ואפילו כלי שי
מי לא:
דבכלי ראשון מי לא בשלה.
ומותר ליתן ואפילו בכלי ראשון
משהעבירו מן האור:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .28מב ,ב – מג ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
ֵאין נוֹ ְתנִ ין ְ ּכ ִלי ַּת ַחת ַה ֵ ּנר ְל ַק ֵ ּבל בּ ֹו ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶמן,
וְ ִאם נְ ָתנו ָּה ִמ ְ ּבעוֹ ד י ֹום  -מו ָּּתר.
וְ ֵאין נֵ יאוֹ ִתין ִמ ֶּמנּ ּוְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמן ַה ּמו ָּכן.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוֵ :אין נוֹ ְת ִנין ְּכלִ י ַּת ַחת ַּת ְר ְנגוֹ לֶ ת לְ ַק ֵ ּבל ֵ ּב ָיצ ָת ּה,
ֲא ָבל כּ וֹ פֶ ה ָעלֶ ָיה ְּכלִ יֶ ׁ ,שלֹא ִּת ׁ ּ ָש ֵבר.
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א?
ָק ָסבַ רַּ :ת ְר ְנגוֹ לֶ ת ֲעשׂ וּיָה לְ ַה ּ ִטיל ֵ ּביצָ ָת ּה ְ ּב ַא ׁ ְש ּ ָפה,
וְ ֵאינָה ֲעשׂ ּויָה לְ ַה ּ ִטיל ֵ ּב ָיצ ָת ּה ִ ּב ְמקוֹ ם ִמ ְדרוֹ ן.
וְ ַה ָ ּצלָ ה ְמצוּיָה ִ -ה ִּתיר ּו,
ינָה ְמצ ּויָה  -לֹא ִה ִּתירוּ.
וְ ַה ָ ּצלָ ה ׁ ֶש ֵא ּ
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
"וְ ַה ָ ּצלָ ה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְמצ ּויָה  -לֹא ִה ִּתיר ּו"?!
וְ ָה ַת ְניָא:
ּ
ּ
יה"!
"נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה לוֹ ָח ִבית ׁ ֶשל ֶט ֶבל ְ ּבר ׁ
יח ַּת ְח ֶּת ָ
ֹאש ַגגוֹ ֵ -מ ִביא ְ ּכ ִלי ו ַּמ ִ ּנ ַ
ְ ּבגוּלְ ֵפי ַח ְד ֵתי ,דִּ ׁ ְשכִ ִיחי דְּ ָפ ְק ִעי.
ֵא ִיתיבֵ ּיה:
"נוֹ ְתנִ ין ְ ּכ ִלי ַּת ַחת ַה ֵ ּנרְ ,ל ַק ֵ ּבל נִ יצוֹ צוֹ ת"!
נִיצוֹ צוֹ ת נ ִַמי ׁ ְשכִ ִיחי.
מג,א

ֵא ִיתיבֵ ּיה:
ֹאחז ַ ּב ּקוֹ ָרה"!
"כּ וֹ ִפין ְק ָע ָרה ַעל ַה ֵ ּנרֶ ׁ ,שלּ ֹא י ַ
ְ ּבבָ ֵּתי ְ ּג ִחי ֵני ,דִּ ׁ ְשכִ ַיח ְ ּבה ּו דְּ לֵ ָיקה.
"וְ ֵכן קוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה  -סוֹ ְמכִ ין אוֹ ָת ּהּ ְ :ב ַס ְפ ָסל,
ּו ַב ֲארוּכוֹ ת ַה ִּמ ָּטה"!
ְ ּבכִ ׁ ּשו ֵּרי ַח ְד ֵתי ,דַּ ֲעבִ ֵידי דְּ ָפ ְק ִעי.
"נוֹ ְתנִ ין ְ ּכ ִלי ַּת ַחת ַהדֶּ ֶלף ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת"!
ְ ּבבָ ֵּתי ַח ְד ֵתי ,דִּ ׁ ְשכִ ִיחי דְּ ָדלְ ִפי.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ַה ְיינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַרב ִח ְסדָּ א:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקא ְמ ַב ּ ֵטל ְּכלִ י ֵמ ֵהיכֶ נּוֹ .
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
יה "!
יח ַּת ְח ֶּת ָ
" ָח ִבית ׁ ֶשל ֶט ֶבל ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה ֵ -מ ִביא ְ ּכ ִלי ַא ֵחר ,ו ַּמ ִ ּנ ַ

רש"י
מתי'
אין ותין .בשבת:
כלי תחת הר .לקבל בו שמן
המטפטף משום דשמן מוקצה
הוא וקסבר אין כלי יטל בשבת
אלא לצורך דבר היטל אי מי
קסבר אסור לבטל כלי מהיכו
להושיב כלי במקום שלא יוכל
עוד ליטלו )משום( דהוי כקובע
לו מקום ומחברו בטיט ודמי
למלאכה וכלי זה משיפול בו
השמן המוקצה יהא אסור
לטלטלו:
מותר .להיחה שם:
ואין יאותין .הין:
גמ'
אע''פ שאמרו אין ותין כלי
תחת תרגולת לקבל ביצתה.
כשהיא מטילתה במקום מדרון
שמא תתגלגל ותשבר ומדיוקא
דמתיתין שמעין לה דדמי
לותן כלי תחת הר לקבל בו
שמן:
אבל כופה עליה כלי .ולא תימא
אין כלי יטל אלא לצורך דבר
היטל:
באשפה .ויש לחוש שמא תשבר
ברגלי אדם וכופה עליה כלי:
והצלה מצויה התירו .לטלטל
כלי לצרכה ואף על פי שהביצה
דבר שאיו יטל בשבת :שאיה
מצויה כגון מדרון וטיפטוף
דשמן דמתי' :שברה לו חבית
של טבל גרסין:
מביא כלי .ואף על גב דטבל דבר
שאיו יטל הוא וחבית לא
שכיחא דפקעה:
גולפי .חביות:
ותין כלי .מתיתין היא
ומותיב ליה מיה:
יצוצות .שלהבת הוטפת מן
הר כדי שלא ידלק מה
שתחתיה ואע''ג דיצוצות לא
מיטלטלי ולא שכיחי:
איתיביה כופין קערה .של חרס
על גבי הר כו':
גחיי .מוכין:
וכן קורה ששברה כו' .משה
היא לקמן:
ששברה .בשבת:
לימו''ש
המטה.
ארוכות
}יצולים )מוטות אורך בעגלה,
במחרשה וכו' ,כאן במיטה של
פרקים( { :
בספסל .דכלי הוא ומותר
לטלטלו:
בכשורי חדתי .שלא בדקו
עדיין וכשמכביד משא הבית
עליהן שהיו טחין על גגותיהן
בטיט שכיחי דפקעי:
תחת הדלף .לקבלו:
טעמא דרב חסדא .דאין ותין
כלי תחת התרגולת:
מפי שמבטל כלי מהיכו.
שהיה מוכן מתחלה לטלטלו
ועכשיו עושהו מוקצה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
" ֶט ֶבל"  -מוּכָ ן הוּא ֵא ֶצל ׁ ַש ָ ּבת,
ׁ ֶש ִאם ָעבַ ר וְ ִת ְּקנוֹ – ְמתו ָ ּּקן.
"נוֹ ְתנִ ין ְ ּכ ִלי ַּת ַחת ַה ֵ ּנר ְל ַק ֵ ּבל נִ יצוֹ צוֹ ת"!
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
"נִ יצוֹ צוֹ ת" ֵ -אין ָ ּב ֶהן ַמ ָּמ ׁש.
"וְ ֵכן קוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה  -סוֹ ְמכִ ין אוֹ ָת ּהּ ְ :ב ַס ְפ ָסל,
אוֹ ַ ּב ֲארוּכוֹ ת ַה ִּמ ָּטה"!
דְּ ָרפֵ י ,דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ׁ ָש ֵקיל לֵ ּיה.
"נוֹ ְתנִ ין ְ ּכ ִלי ַּת ַחת ַהדֶּ ֶלף ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת"!
ְ ּב ֶדלֶ ף ָה ָראוּי.
"כּ וֹ ִפין ֶאת ַה ַּסל ִל ְפנֵ י ָה ֶא ְפרוֹ ִחיןֶ ׁ ,ש ַ ּי ֲעל ּו וְ יֵ ְרד ּו"!
ָק ָסבַ ר :מו ָּּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ .
וְ ָה ַת ְניָא:
" ָאסוּר ְל ַט ְל ְטלוֹ "?
ְ ּבעוֹ ָדן ָעלָ יו.
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין עוֹ ָדן ָע ָליו ָ -אסוּר"!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ּ
ְ ּבעוֹ ָדן ָעלָ יו ָּכל ֵ ּבין ַה ׁ ְש ָמ ׁשוֹ ת,
ִמיגּוֹ דְּ ִא ְית ְקצַ אי לְ בֵ ין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ִ -א ְית ְק ַצאי לְ כו ֵּּלי יוֹ ָמא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין נוֹ ְתנִין ְּכלִ י ַּת ַחת ַּת ְרנְ גוֹ לֶ ת לְ ַק ֵ ּבל ֵ ּביצָ ָת ּה,
ָּכ ְך ֵאין כּ וֹ ִפין ָעלֶ ָיה ְּכלִ י ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ׁ ּ ָש ֵבר.
ִיטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ָק ָסבַ רֵ :אין ְּכלִ י ִנ ּ ָיטל ֶא ָּלא לְ דָּ בָ ר ַה ּנ ּ ָ
ֵמ ִיתיבִ י ָּכל ָהנֵי ְּתי וּבְ ָּתא!
וְ ׁ ָשנֵי:
ְ ּבצָ ִר ְיך לִ ְמקוֹ מוֹ .
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יצה ׁ ֶש ּנוֹ ְל ָדה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
" ַא ַחת ֵ ּב ָ
יצה ׁ ֶש ּנוֹ ְל ָדה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב – ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין :לֹא ְלכַ ּסוֹ ת ָ ּב ּה ֶאת ַה ְ ּכ ִלי,
וְ ַא ַחת ֵ ּב ָ
וְ ִל ְסמוֹ ְך ָ ּב ּה ַ ּכ ְר ֵעי ַה ִּמ ָּטה.
יה ְ ּכ ִלי ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ׁ ּ ָש ֵבר"!
ֲא ָבל כּ וֹ ֶפה ָע ֶל ָ

רש"י
מוכן הוא .שאין בו מוקצה אלא
איסורו ואם בא אחד ועבר על
דברי חכמים שאסרו לתרום
בשבת ותיקו מתוקן ומותר
לטלטלו ולאוכלו הלכך לאו
מבטל כלי מהיכו חשיב ליה:
אין בהן ממש .ומותר ליטלן
אחר שפלו לתוכו:
וכן קורה כו' .קס''ד שמהדקו
שם ואיו יכול שוב ליטלו:
הראוי .לשתיה כל אלו משיות
הן:
כל בין השמשות .אבל תו שם
משחשיכה מותר ליטלו אם אין
האפרוחים עליו:
בצריך למקומו .להשתמש
במקום הכלי ומתוך שיכול
ליטלו לצורך מקומו מוליכו
למקום שירצה:
לכסות בה את הכלי .לסתום פי
צלוחית:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

ָהכָ א ִנַמי ּ ְ -בצָ ִר ְיך לִ ְמקוֹ מוֹ .
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ּפוֹ ְר ִסין ַמ ְח ָצלוֹ ת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲא ָבנִ ים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת"!
ַ ּב ֲאבָ נִ ים ְמקו ְּרזָ לוֹ ת,
דְּ ַחזְ ָיין לְ בֵ ית ַה ִּכ ֵּסא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ּפוֹ ְר ִסין ַמ ְח ָצלוֹ ת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְל ֵבנִ ים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת"!
יש ַּת ּיוּר ִמ ִ ּב ְנ ָינָא,
דְּ ִא ׁ ְ
דְּ ַח ְז ָיין לְ ִמיזְ ָ ּגא ֲעלַ יְיה ּו.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ּפוֹ ְר ִסין ַמ ֲח ֶצ ֶלת ַעל גַ ֵ ּבי ַ ּכ ֶ ּו ֶורת דְּ בוֹ ִרים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ַ ּב ַח ָּמה ִ -מ ּ ְפנֵ י ַה ַח ָּמה,
ו ַּב ְ ּג ׁ ָש ִמים ִ -מ ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַ ּכ ֵ ּוין ָלצוּד"!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
דְּ ִא ָּיכא דְּ ַב ׁש.
ישן לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב עו ְּקבָ א ִמ ּ ֵמ ׁ ָ
מג,ב ֵּתינַח ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ָּמה ^דְּ ִא ָּיכא דְּ ַב ׁש,
ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים דְּ לֵ ָּיכא דְּ ַב ׁש ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
לֹא ִנצְ ְרכָ א ֶא ָּלא לְ אוֹ ָתן ׁ ְש ֵּתי ַחלּ וֹ ת.
וְ ָהא מו ְּקצוֹ ת ִני ְנהוּ!
דְּ ָח ׁ ֵשיב ֲעלַ ְייהוּ.
ָהא לֹא ָח ׁ ֵשיב ֲעלַ יְיה ּו ַ -מאי? ָאסוּר.
ִאי ָהכִ יָ ,הא דְּ ָת ֵני" :ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַ ּכ ֵ ּוין ָלצוּד"  -לִ ְפלוֹ ג וְ לִ ְת ֵני ְ ּב ִד ָיד ּה:
ישב ֲעלֵ ֶיהן,
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםְּ :כ ׁ ֶש ִח ׁ ּ ֵ
ישב ֲעלֵ ֶיהן ָ -אסוּר!
ֲאבָ ל לֹא ִח ׁ ּ ֵ
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ישב ֲעלֵ ֶיהן ּ -ו ִבלְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא ְיִת ַּכ ֵ ּוין לָ צוּד.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִח ׁ ּ ֵ
ַמ ִּני?
ִאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן  -לֵ ית לֵ ּיה מו ְּקצֶ ה!
ִאי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִּ -כי לֹא ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ַמאי ָהוֵ י? ָהא דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ָאסוּר!
לְ עוֹ לָ םַ ,ר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ַמאי "ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַ ּכ ֵ ּוין ָלצוּד"?
ׁ ֶשלּ ֹא ַי ֲע ֶׂש ּנָה ִּכ ְמצו ָּדה,
ישבּ וֹ ק לְ ה ּו ַרוְ ָוחאִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ לֹא לִ ְיתצְ ד ּו ִמ ֵּמילָ א.
דְּ לִ ׁ ְ
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
"בימוֹ ת ַה ַח ָּמה" וּ" ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים"?
ִמי ָק ָת ֵני ִ ּ

רש"י
על גבי אבים .מפי הגשמים
שלא ימחו או לא יקבלו סיד
מאחר ששרויות במים:
מקורזלות .ראשן חד וראויות
לקיוח דהוי דבר היטל:
למיזגא .להשען שכל הסבתן כך
היתה יושב קצת ושען קצת על
שמאלו:
דאיכא דבש .דבר היטל:
שתי חלות .כל הכוורת עושין
אותה הדבורים חלות חלות של
צפיחית דבש ושעוה וכשרודים
אותן מיחין בה שתים
שיתפרסו מהן הדבורים כל
ימות הגשמים כדתן בהמוכר
את הספיה )ב''ב פ (.הלוקח
חלות כוורתו של חבירו מיח
שתי חלות דסתמא לא מכרן:
מוקצות יהו .לדבורים הדר
הוה ליה דבר שאיו יטל ואפ''ה
מטלטלין מחצלת להצלתן:
עלייהו .מאתמול
דחשיב
לאכילה:
ומי .היא שהצרכת לתרוצה
כשחישב וקתי דדבר שאין
מתכוין מותר כר''ש:
אי ר''ש .אמר למה לי לאוקמיה
בשחישב:
שלא יעשו כמצודה .שלא
יכסה כולה אלא דשבוק
רווחא שיוכלו לצאת כי היכי
דלא ליתצדו בהאי כיסוי
ממילא ואע''ג דלא מיכוין
למיצד אסור:
רב אשי אמר .לעולם דאיכא
דבש טובא ודקשיא לך ימות
הגשמים מי קתי בה ימות
הגשמים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"ב ַח ָּמה ִ -מ ּ ְפנֵ י ַה ַח ָּמה ,ו ַּב ְ ּג ׁ ָש ִמים ִ -מ ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים" ָק ָּת ֵני,
ַּ
ְ ּביוֹ ֵמי ִנ ָיסן וּבְ יוֹ ֵמי ִּת ׁ ְש ִרי :דְּ ִא ָּיכא ַח ָּמה,
וְ ִא ָּיכא צִ י ּנָה,
וְ ִא ָּיכא ְ ּג ׁ ָש ִמים,
וְ ִא ָּיכא דְּ בַ ׁש.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ּפוֹ ק ּו וְ ִא ְמר ּו לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ְּכבָ ר ַּת ְר ְ ּג ָמא ַרב הוּנָ א לִ ׁ ְש ַמ ֲע ִת ְיך ְ ּבבָ בֶ ל.
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
עוֹ ִׂשין ְמ ִחי ָ ּצה לַ ֵּמת ּ ִ -ב ׁ ְשבִ יל ַחי,
וְ ֵאין עוֹ ִׂשין ְמ ִחי ָ ּצה לַ ֵּמת ּ ִ -ב ׁ ְשבִ יל ֵמת.
ַמאי ִהיא?
דְּ ָא ַמר ַרב ׁ ְשמ ּו ֵאל ַ ּבר יְהו ָּדה,
וְ כֵ ן ְּתנָא ׁ ִשילָ א ָמ ִרי:
" ֵמת ַה ּמו ָּּטל ַ ּב ַח ָּמה:
ָ ּב ִאים ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י ָא ָדם וְ יוֹ ׁ ְש ִבין ְ ּב ִצדּ וֹ .
ַחם ָל ֶהם ִמ ְ ּל ַמ ָּטה  -זֶ ה ֵמ ִביא ִמ ָּטה וְ יוֹ ׁ ֵשב ָע ֶל ָיה,
וְ זֶ ה ֵמ ִביא ִמ ָּטה וְ יוֹ ׁ ֵשב ָע ֶל ָיה.
יהן.
יאים ַמ ֲח ֶצ ֶלת וּפוֹ ְר ִסין ֲע ֵל ֶ
ַחם ָל ֶהם ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְ -מ ִב ִ
זֶ ה זוֹ ֵקף ִמ ָּטתוֹ וְ נִ ׁ ְש ָמט וְ הוֹ ֵל ְך לוֹ ,
וְ זֶ ה זוֹ ֵקף ִמ ָּטתוֹ וְ נִ ׁ ְש ָמט וְ ה ֹו ֵל ְך לוֹ ,
יה".
וְ נִ ְמ ֵצאת ְמ ִחי ָּצה ֲע ׂ
שוּיָ ה ֵמ ֵא ֶל ָ

רש"י
לשמעתיך .דאין כלי יטל אלא
לדבר היטל:
מת המוטל בחמה .ויש לחוש
שמא ימהר להסריח:
ויושבין בצדו .ע''ג הקרקע כדי
הקרקע
מחום
שיצטערו
ויצטרכו להביא מטות לישב
עליהן והמטות יהיו למחיצה
כדמסיים ואזיל:
חם להם למטה .מן הקרקע
שרתחו חמה:
ופורסין .על ראשן לצל:
זה זוקף מטתו .שתהא המחצל ת
מוחת עליה וכן זה מצאת
מחיצה עשויה מאליה ולכשירצו
שמטין והולכין להם ודוקא
קט חם להם מלמטה ברישא
שיביאו המטות לישיבה ברישא
והדר מחצלת לפרוש עליהן לצל
ואוחזין אותה בידיהן עד לאחר
שעה שיזקפום וישמטום דהוה
ליה כי ההוא דאמרין )עירובין
דף קא (.האי מדורתא מלמעלה
למטה שרי אבל לאתויי
מעיקרא מטות לצורך האהל לא
דהוה ליה מלמטה למעלה כדרך
בין וקי''ל אין עושין אהל עראי
בתחילה בשבת:
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 .29מג ,ב – מד ,א
ִא ְית ַמר:
ֵמת ַה ּמו ּ ָּטל ַ ּב ַח ָּמה:
ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
הוֹ ְפכוֹ ִמ ִּמ ּ ָטה לְ ִמ ּ ָטה.
ַרב ֲחנִינָא ַ ּבר ׁ ְשלָ ִמ ָ ּיא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ָא ַמר:
ַמ ִּנ ַיח ָעלָ יוִּ :כ ָּכר,
אוֹ ִּתינוֹ ק ו ְּמ ַטלְ ְטלוֹ .
ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ִּכ ָּכר אוֹ ִּתינוֹ ק  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י דְּ ׁ ָש ֵרי.
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י :דְּ לֵ ית לֵ ּיה,
ָמר ָס ַברִ :טלְ טוּל ִמן ַה ַ ּצד ְ ׁ -ש ֵמ ּיה ִטלְ טוּל.
 לָ א ׁ ְש ֵמ ּיה ִטלְ טוּל.ו ָּמר ָס ַבר:
לֵ ָימא ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
ּ
" ֵאין ַמ ִּצ ִילין ֶאת ַה ֵּמת ִמ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ָל ִק ׁיש:
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶש ַּמ ִּצ ִילין ֶאת ַה ֵּמת ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ ִא ָּיכא ִּכ ָּכר אוֹ ִּתינוֹ ק ַ -מאי ַט ְע ָמא דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא!
ִאי דְּ לֵ ָּיכא ַ -מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן לָ ִק ׁיש!
ֶא ָּלא לָ אוּ ְ ,ב ִטלְ טוּל ִמן ַה ַ ּצד ּ ְפלִ יגִ י:
דְּ ָמר ָס ַברִ :טלְ טוּל ִמן ַה ַ ּצד ְ ׁ -ש ֵמ ּיה ִטלְ טוּל.
 לָ א ׁ ְש ֵמ ּיה ִטלְ טוּל!ו ָּמר ָס ַבר:
לֹא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאִ :טלְ טוּל ִמן ַה ַ ּצד ְ ׁ -ש ֵמ ּיה ִטלְ טוּל,
מד,א וְ ַה ְיינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן לָ ִק ׁיש :דְּ ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָא ָדם ָ ּבהוּל ַעל ֵמתוֹ ִ ^ -אי לֹא ׁ ָש ֵרית לֵ ּיהָ ,א ֵתי לְ כַ בּ ּויֵי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ׁ ֵשילָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ְ ּב ֵמת.

רש"י
הופכו ממטה למטה .עד שמגיע
לצל:
מן הצד .כלאחר יד:
אי דליכא .והאי מצילין דקאמר
ר' יהודה בן לקיש דמטלטל ליה
להדיא הוא:
מאי טעמא דר' יהודה .אלא
לאו מן הצד הוא דקשרי:
אי לא שרית ליה וכו' .אבל
במוטל לחמה לא שרי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .30מד ,א
ימ ּנוְּ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמן ַה ּמו ָּכן".
יאוֹתין ֵה ֶ
" ֵאין נֵ ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"מוֹ ַתר ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּנר וְ ׁ ֶש ַ ּב ְּק ָע ָרה ָ -אסוּר.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר".

רש"י
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 .31מד ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ְמ ַט ְל ְט ִלין נֵ ר ָח ָד ׁשֲ ,א ָבל לֹא יָ ׁ ָשן.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ַה ֵ ּנרוֹ ת ְ -מ ַט ְל ְט ִלין,
חוּץ ִמן ַה ֵ ּנר ַהדּ וֹ ֵלק ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְמ ַט ְל ְט ִלין נֵ ר ָח ָד ׁשֲ ,א ָבל לֹא יָ ׁ ָשן,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ַה ֵ ּנרוֹ ת ְ -מ ַט ְל ְט ִלין,
חוּץ ִמן ַה ֵ ּנר ׁ ֶש ִה ְד ִליק ּו בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמר:
חוּץ ִמן ַה ֵ ּנר ַהדּ וֹ ֵלק ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ָ ּכ ְב ָתה  -מו ָּּתר ְל ַט ְל ְט ָל ּה.
ֲא ָבל כּ וֹ ס ו ְּק ָע ָרה וַ ֲע ׁ ָש ׁ ִשית  -לֹא יְ זִ יזֵ ם ִמ ְּמקוֹ ָמם.
וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ רּ ְ 137ב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ִמ ְס ַּת ּ ֵפקִ :מן ַה ֵ ּנר ַה ָ ּכ ֶבה,
ו ִּמן ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ַה ְמ ַט ְפ ֵטף,
וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ֵ ּנר דּ וֹ ֵלק".
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןָ :סבַ ר לָ ּה ַּכ ֲאבו ַּּה ַ ּב ֲח ָדא,
ו ָּפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ַ ּב ֲח ָדא.
" ָסבַ ר לָ ּה ַּכ ֲאבו ַּּה ַ ּב ֲח ָדא"  -דְּ לֵ ית לֵ ּיה מו ְּקצֶ ה.
"ו ָּפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ַ ּב ֲח ָדא"  -דְּ ִאילּ ּו ֲאבו ַּּה ָסבַ רָּ :כבָ ה – ִאין,
לֹא ָּכבָ ה – לֹא.
וְ ִאיה ּו ָסבַ רַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ָּכבָ ה.
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רש"י
מתי'
מטלטלין ר חדש .שאיו מאוס
וחזי לאישתמושי להדיא שלא
דלק בו ר מעולם:
אבל לא ישן .דמוקצה מחמת
מיאוס הוא:
גמ'
חוץ מן הר שהדליקו .ואף על
גב שכבה אסור דאית ליה לרבי
מאיר מוקצה מחמת איסור
ולית ליה מוקצה מחמת
מיאוס:
חוץ מן הר הדולק בשבת .בעוד
שהוא דולק אסור שמא יכבה
הר:
עששית .כוס גדול של זכוכית
שקורין לפ''א }בית-מורה של
זכוכית{ :
לא יזיזם ממקומן .ואפילו כבה
הר ולקמן מפרש טעמא:
מן הר הכבה .דכיון דכבה
והולך לא מחייב תו משום
מכבה:
כבה אין לא כבה לא .דלא
שמעין ליה לרבי שמעון דשרי
במתי' אלא מותר שמן שבר
לאחר
דמשמע
ושבקערה
שכבה:
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 .32מד ,א
" ֲא ָבל כּ ֹוס ו ְּק ָע ָרה וַ ֲע ׁ ָש ׁ ִשית  -לֹא יְ זִ יזֵ ם ִמ ְּמקוֹ ָמם".
ַמאי ׁ ְשנָא ָה ֵני?
ָא ַמר עו ָּּלא:
ֵסיפָ א ֲא ָתאן לְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָמר זו ְּט ָרא:
"א ָבל "?
ִאי ָהכִ יַ ,מאי ֲ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָמר זו ְּט ָרא:
לְ עוֹ לָ ם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ּ
וְ כִ י ָק ׁ ָש ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּ ְ -ב ֵנר זו ָּטא ,דְּ ַד ְע ֵּת ּיה ִע ָלוֵ ּיה,
ישי  -לֹא.
ֲא ָבל ָה ֵני דִּ נ ְִפ ׁ ִ
וְ ָה ַת ְניָא:
"מוֹ ַתר ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּנר וְ ׁ ֶש ַ ּב ְּק ָע ָרה ָ -אסוּר,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן – ַמ ִּתיר"!
ָה ָתם ְ -ק ָע ָרה דּ ו ְּמיָ א דְּ נֵר,
ָהכָ א ְ -ק ָע ָרה דּ ו ְּמיָא דְּ כוֹ ס.

רש"י
מאי אבל .מדקאמר אבל מכלל
דבר מותר:
בזוטא .דדעתי' עליה מבע''י
סבר שיכלה השמן מהר
ואשתמש בר לכשיכבה:
אבל הי .לא אסיק אדעתיה
שיכבו כל היום:
ור' שמעון מתיר .וקערה פישא
קשיא קערה אקערה:
דומיא דר .קתי לה דזוטרא:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .33מד ,א
] ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְמ ַט ְל ְט ִלין נֵ ר ָח ָד ׁשֲ ,א ָבל לֹא יָ ׁ ָשן,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ַה ֵ ּנרוֹ ת ְ -מ ַט ְל ְט ִלין,
חוּץ ִמן ַה ֵ ּנר ׁ ֶש ִה ְד ִליק ּו בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמר:
חוּץ ִמן ַה ֵ ּנר ַהדּ וֹ ֵלק ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבתּ ָ ,כ ְב ָתה  -מו ָּּתר ְל ַט ְל ְט ָל ּה.
ֲא ָבל כּ וֹ ס ו ְּק ָע ָרה וַ ֲע ׁ ָש ׁ ִשית  -לֹא יְ זִ יזֵ ם ִמ ְּמקוֹ ָמם.
וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ִמ ְס ַּת ּ ֵפק ִמן ַה ֵ ּנר ַה ָ ּכ ֶבה ,ו ִּמן ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ַה ְמ ַט ְפ ֵטף ,וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ֵ ּנר דּ וֹ ֵלק"[.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ּ ָפמוֹ ט ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ּו בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
לְ ִדבְ ֵרי ַה ַּמ ִּתיר – ָאסוּר,
לְ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵסר – מו ָּּתר.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ,מו ְּקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ִמיאוּס ִ -אית לֵ ּיה,
מו ְּקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ִא ּיסוּר  -לֵ ית לֵ ּיה.
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ַה ֵ ּנרוֹ ת ׁ ֶשל ַמ ֶּתכֶ ת ְ -מ ַט ְל ְט ִלין,
חוּץ ִמן ַה ֵ ּנר ׁ ֶש ִה ְד ִליק ּו בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת"!
ֶא ָּלאִ ,אי ִא ְית ַמרָ ,הכִ י ִא ְית ַמר:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ּ ָפמוֹ טֶ ׁ :ש ִה ְדלִ יק ּו ָעלָ יו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ָאסוּר.
לֹא ִה ְדלִ יק ּו ָעלָ יו  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל מו ָּּתר.

רש"י
פמוט .מורה של מתכת ואיה
מאוסה:
לדברי המתיר .ר' מאיר המתיר
בר ישן:
אוסר .בהאי דמוקצה מחמת
איסור כדקתי לעיל חוץ מן הר
שהדליקו בו בשבת:
לדברי האוסר .רבי יהודה
האוסר בר ישן של חרס התם
הוא דמאיס אבל הכא שרי ולית
ליה מוקצה מחמת איסור:
ר של מתכת .לא מאיס כגון של
חשת דלא בלע:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .34מד ,א – מה ,א
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ִמ ּ ָטה ׁ ֶש ִ ּי ֲח ָד ּה לְ ָמעוֹ ת ָ -אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ּה.
ֵמ ִיתיבֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
" ְמ ַט ְל ְט ִלין נֵ ר ָח ָד ׁשֲ ,א ָבל לֹא יָ ׁ ָשן".
מד,ב ו ַּמה ּנֵר דִּ לְ ָהכִ י ֲעבִ ָידאִּ ,כי לֹא ִה ְדלִ יק ָ ּב ּה ָ ׁ -ש ֵרי לְ ַטלְ טוּלָ ּה,
ִמ ּ ָטה דְּ לָ או לְ ָהכִ י ֲע ִב ָידא  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ֶא ָּלאִ ,אי ִא ְית ַמרָ ,הכִ י ִא ְית ַמר:
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ִמ ּ ָטה ׁ ֶש ִ ּי ֲח ָד ּה לְ ָמעוֹ ת:
ִה ִּנ ַיח ָעלֶ ָיה ָמעוֹ ת ָ -אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ּה,
ִיח ָעלֶ ָיה ָמעוֹ ת  -מו ָּּתר לְ ַטלְ ְטלָ ּה.
לֹא ִה ּנ ַ
לֹא ִי ֲח ָד ּה לְ ָמעוֹ ת:
י ֵׁש ָעלֶ ָיה ָמעוֹ ת ָ -אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ּה,
ֵאין ָעלֶ ָיה ָמעוֹ ת  -מו ָּּתר לְ ַטלְ ְטלָ ּה ,וְ הוּא ׁ ֶשלּ ֹא ָהי ּו ָעלֶ ָיה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת.
ָא ַמר עו ָּּלא:
ְמ ִתיב ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:138
"מו ְּכנִ י ׁ ֶש ָ ּל ּהּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא נִ ׁ ְש ֶמ ֶטת ֵ -אין ִחיבּ וּר ָל ּה.
וְ ֵאין נִ ְמדֶּ ֶדת ִע ָּמ ּה.
א ֶהל ַה ֵּמת.
וְ ֵאין ַמ ֶּצ ֶלת ִע ָּמ ּה ְ ּב ֹ
וְ ֵאין ּגוֹ ְר ִרין אוֹ ָת ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
יה ָמעוֹ ת" )כלים יח ,ב(.
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ֶל ָ
ָהא ֵאין ָעלֶ ָיה ָמעוֹ ת ָׂ -ש ְריָאַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ָהו ּו ֲעלֵ ּיה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת!
ַה ִהיא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא ,דְּ לֵ ית לֵ ּיה מו ְּקצֶ ה,
וְ ַרב ְּ -כ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
מה,א ָהכִ י ִנַמי ִמ ְיס ַּת ְ ּב ָרא,
דְּ ַרב ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַרב:
ַמ ִּנ ִיחין נֵר ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֶד ֶקל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ֵאין ַמ ִּנ ִיחין נֵר ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֶד ֶקל ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :דְּ ַרב ְּכ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
ַה ְיינ ּו דְּ ׁ ַש ֵּני ֵ ּבין ׁ ַש ָ ּבת לְ יוֹ ם טוֹ ב,
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּתְּ :כ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה ַ -מה לִ י ׁ ַש ָ ּבת ו ַּמה לִ י יוֹ ם טוֹ ב!
וְ " ַרב ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְסבִ ָירא לֵ ּיה"?!
וְ ָהא ָ ּבע ּו ִמי ֵּנ ּיה דְּ ַרבַ :מה ּו לְ ַטלְ טוֹ לֵ י ׁ ְש ָרגָ א דַּ ֲחנו ָּּכ ָתא ִמ ַ ּק ֵּמי ַח ָ ּב ֵרי ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא?
וְ ָא ַמר לְ הוַּ ׁ :ש ּ ִפיר דָּ ֵמי!
ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק ׁ ָשא ֵני.
דְּ ָהא ָא ְמר ּו לֵ ּיה ַרב ָּכ ֲהנָ א וְ ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַרב:
ָהכִ י ִהלְ כְ ָתא?!
ָא ַמר לְ הוְּּ :כ ַדי הוּא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לִ ְסמוֹ ְך ָעלָ יו ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק.

 138מסורת הש"ס

רש"י
שיחדה למעות .מיתסרא בהזמה בעלמא ואע''פ שלא
היח עליה מעולם:
מטלטלין ר חדש .והא רבי יהודה קאמר לה דאית ליה
מוקצה אלמא לא מיתסר בהזמה מדקאמר אבל לא
ישן ולא קתי אבל לא המיוחד לכך:
היח עליה מעות .אפילו בחול הרי הוקצה לאיסור
ואסור לטלטלה ואפילו סתלקו המעות מבעוד יום ולא
דמי לר של מתכת דשרי רבי יהודה דהתם בלא יחדו:
לא יחדה למעות .אין עליה מעות בשבת:
מותר לטלטלה .ואע''ג דהיח עליה מעות בחול:
והוא .שסתלקו מבעוד יום .שלא היו עליה כל בין
השמשות אבל היו עליה כל בין השמשות איתקצי לכולי
יומא:
מוכי שלה .גבי שידה תן במסכת כלים והיא עגלה של
עץ מוקפת מחיצות למרכב אשים ושים:
מוכי .אופן:
בזמן שהיא שמטת .כעין אופי עגלה שלו שאדם יכול
לסלקו מן העגלה:
איו חיבור לה .דחשובה היא כלי לעצמה דאי שידה בת
קבולי טומאה היא כגון שאיה מחזקת מ' סאה בלח
וטמאה השידה לא טמא המוכי ואי לאו בת קבולי
טומאה היא וגעה טומאה במוכי המוכי טמאה
לעצמה דלא חשיבה משידה והיא מטלטלה מלאה
וריקית דיש לה בית קיבול:
ואיה מדדת עמה .לעין טומאה כדפרישית דכלי עץ
המחזיק מ' סאה בלח שהן כוריים ביבש טהור כדאמרי'
בבמה מדליקין )דף לה (.דכלי עץ איתקש לשק שיהא
מיטלטל מלא וריקן וזו איו מיטלטל מלא ותן במסכת
כלים ומייתין בגמ' דמחות השידה ב''ה אומרים
מדדת מבחוץ דרואין אותה כאילו היא עומדת בתוך
כלי גדול ואם מחזיק אותו כלי מ' סאה טהורה השידה
ואע''פ שהיא איה מחזקת מ' סאה דקסבר אף עוביה
מדד עמה והמוכי איו מדד עמה להשלים דרואין
כאילו יטל המוכי ואח''כ תתן השידה לתוך הכלי:
ואיה מצלת עמה באהל המת .דאם השידה מחזקת מ'
]סאה[ דאיה מקבלת טומאה מצלת באהל המת והוי
אהל לעצמה ולא שכסה לבית שהמת בו דא''כ אין
כאן הצלה שהרי הגג מאהיל על הטהרות מלמעלה אלא
כגון שכסה לבית הקברות כדאמרין בעירובין ר'
יהודה אומר אף בבה''ק מפי שיכול לחוץ בשידה תיבה
ומגדל בפרק בכל מערבין דקסבר אהל זרוק כלומר
אהל המיטלטל שמיה אהל ומפסיק כלפי הטומאה
והמוכי אם הוא גבוה מדופי השידה וכלים ]בולטים[
מלמעלה מדופי השידה וגובה המוכי מגין עליהם איו
מצילן דמוכי כלי הוא לעצמו ומקבל טומאה ואיו
חוצץ בפי הטומאה ורבותי דוחקין ומפרשין אותה
באהל המת ממש ובשל חרס המוקפת צמיד פתיל
והרבה תשובות יש חדא דמדדת לא שייך בשל חרס
דלא איתקש לשק ובין מיטלטל ובין איו מיטלטל טמא
ועוד אם המוכי מוקף צמיד פתיל יציל בפי עצמו כלים
שבתוכו ועוד בפירוש שית במסכת כלים בהלכות כלי
עץ והלכות כלי חרס שו לבדן והלכות כלי עץ שו
לבדן:
ההיא ר' שמעון היא .ומיהו מעות לא חזו מידי ומודה
רבי שמעון דעודן עליו אסור:
מיחין ר .מבעוד יום:
ע''ג דקל .וידלק שם בשבת דליכא למיחש לכשיכבה
לישקליה מייה ומצא משתמש במחובר דכיון
דאקצייה לדבר האסור בין השמשות איתקצי לכולי
יומא:
ואין מיחין כו' בי''ט .דשקיל ומח ליה ומשתמש
באילן:
מה לי שבת כו' .בשבת מי שקיל ליה לכשיכבה:
שרגא דחוכתא .אחר שכבה:
מקמי חברי .שלא יראוהו בחצר כדאמרין בפרקין
דלעיל )דף כב (:דותו בטפח הסמוך לרשות הרבים
וידעו שהדליקו בו ר והם גזרו שלא להדליק אי מי
ביום חגם אין מיחין לדלוק אור אלא בבית ע''ז:
חברי .שם אומה שהיתה עם פרסיים:
הכי הילכתא .בתמיה:
בשעת הדחק .סכה אלמא שלא בשעת הדחק אסור:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .35מה ,א
ֵיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ֵמ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִח ּ ִטים ׁ ֶש ְ ּז ָר ָען ַ ּב ַ ּק ְר ַקע,
וּבֵ יצִ ים ׁ ֶש ַּת ַחת ַּת ְרנְ גוֹ לֶ ת ַ -מהוּ?
ֵיה ְ ּבי ַָדיִם,
ִּכי לֵ ית לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מו ְּק ֶצה ֵ -היכָ א דְּ לֹא דַּ ְחי ּ
ֵיה ְ ּבי ַָד ִים ִ -אית לֵ ּיה מו ְּקצֶ ה,
ֵהיכָ א דְּ ַד ְחי ּ
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לָ א ׁ ְשנָא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאין מו ְּקצֶ ה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶא ָּלא ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ַ ּב ּנֵר ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא דּ וֹ לֵ ק,
הוֹ ִאיל וְ הו ְּקצָ ה לְ ִמ ְצוָ תוֹ ,
הו ְּק ָצה לְ ִא ּיסוּרוֹ .
וְ לֵ ית לֵ ּיה הו ְּק ָצה לְ ִמצְ וָ תוֹ ?!
וְ ָה ַת ְניָא:
יט ָר ּהּ ִ :ב ְק ָר ִמים,
יכ ָכ ּה ְ ּכ ִה ְל ָכ ָתה ,וְ ִע ְּ
" ִס ְ ּ
ו ִּב ְס ִדינִ ין ַה ְמצ ּו ָ ּי ִירין,
וְ ָת ָלה ָ ּב ּהֱ :אגוֹ זִ ין,
ֲא ַפ ְר ְס ִקין,
ׁ ְש ֵק ִדים,
וְ ִר ּמוֹ נִ ין,
וְ ַא ּ ַפ ְר ְ ּכ ֵלי ׁ ֶשל ֲענָ ִבים,
וַ ֲע ָטרוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ִשבּ וֹ ִלין,
יֵ ינוֹ ת,
ׁ ְש ָמנִ ים,
ו ְּס ָלתוֹ ת –
ָאסוּר ְל ִה ְס ַּת ּ ֵפק ֵמ ֶהן ַעד מ ֹו ָצ ֵאי י ֹום טוֹ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן.
יהן ַ -הכּ ֹל ְל ִפי ְּתנָ אוֹ ".
וְ ִאם ִה ְתנָ ה ֲע ֵל ֶ
ו ִּמ ַּמאי דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא?
דְּ ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר יוֹ ֵסף ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
" ֵאין נוֹ ְט ִלין ֵע ִצים ִמן ַה ּסו ָ ּּכה ְ ּביוֹ ם טוֹ בֶ ,א ָ ּלא ִמן ַה ָּסמו ְּך ָל ּה.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר.
וְ ׁ ָשוִ יןּ ְ :בסו ַ ּּכת ֶה ָחג ֶ ּב ַחג ֶ ׁ -ש ִהיא ֲא סו ָּרה.
יה ַהכּ ֹל ְל ִפי ְּתנָ אוֹ "!
וְ ִאם ִה ְתנָ ה ָע ֶל ָ
ְּכ ֵעין ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ַ ּב ּנֵר ָק ָא ְמ ִרינַן,
הוֹ ִאיל וְ הו ְּקצָ ה לְ ִמ ְצוָ תוֹ  -הו ְּקצָ ה לְ ִא ּיסוּרוֹ .
ִא ְית ַמר נ ִַמי:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאין מו ְּקצֶ ה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶא ָּלא ְּכ ֵעין ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ַ ּב ּנֵר ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא דּ וֹ לֵ ק,
הוֹ ִאיל וְ הו ְּקצָ ה לְ ִמ ְצוָ תוֹ  -הו ְּקצָ ה לְ ִא ּיסוּרוֹ .

רש"י
שזרען בקרקע .ועדיין
השרישו מהו ללקוט ולאכול:
אין מוקצה לר' שמעון בדבר
הראוי .אלא בשמן שבר בשעה
שהוא דולק כדתיא לעיל:
הואיל והוקצה למצותו .לשבת:
הוקצה לאיסורו .איסור כיבוי:
והוקצה למצותו לית ליה.
בתמיה דקס''ד שמן שבר דוקא
קאמר דאיכא תרתי מוקצה
למצוה ומוקצה של שעת
דליקתו משום איסור כיבוי אבל
מוקצה למצוה גרידא לא אסר
ואפילו בשעת המצוה:
והתיא סיככה .לסוכה כו':
קרמים .בגדי צבעוים שקורין
אובריי''א }אוברי''ץ :מעשה
אורג בעבודות מחט{ :
פירסיק''י
אפרסקין.
אפרסקים{
}פירשקי''ש:
בלע''ז:
ייות שמים .בכלי זכוכית:
עד מוצאי יו''ט האחרון .והכא
מוקצה למצוה איכא מוקצה
דאיסור ליכא דאי משום
סתירת אהל כי מטא חולו של
מועד לשתרי דומיא דר שכבה:
והא ממאי דר' שמעון היא.
דמותיבא לך מייה:
דתי ר' חייא כו' אין וטלין
עצים .בפסח ועצרת מסוכה
העשויה לצל ואפילו פלו משום
מוקצה דאיתקצאי מחמת
סתירת אהל בי''ט:
אלא מן הסמוך לה .אם סמך
חבילות עצים אצל דופה ליכא
איסור מוקצה דדעתיה עילויה
מאתמול למישקליהו למחר
דלא סתר בהו אהלא ומהך דתי
ר' חייא בר יוסף הוי מצי
לאותבי ברישא אלא יחא ליה
לאותבי ממתיתא דר' חייא ור'
אושעיא כדאמרין בעלמא
)חולין דף קמא (.כל מתיתא
דלא מיתיא בי ר' חייא כו':
ור' שמעון מתיר .אם פלה
דלית ליה מוקצה והכי מוקמין
ליה במסכת ביצה:
ושוין בסוכת החג בחג.
שהוקצה למצותה דמצותה כל
שבעה אלמא כל שעת מצותה
והג מוקצה שלה ואע''ג דליכא
איסור סתירה:
כעין שמן קאמיא .ולא משום
איסור אלא משום מצוה
דהואיל דהוקצה למצותו דשבת
הוקצה לכל זמן איסור דליקתו
ולא יותר דאין מצותו אלא
בשעת דליקתו ומשכבה אין בו
מצוה אבל בסוכת החג מצותה
כל שבעה והקצאתה כל זמן
מצותה:
לא
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .36מה ,א
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵאין מו ְּקצֶ ה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶא ָּלאּ ְ :גרוֹ גְ רוֹ ת,
וְ צִ ּימו ִּקים ִ ּבלְ ַבד.
ו ִּמידֵּ י ַא ֲח ִרינָא לֹא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
שוֹ ת ֵמ ֶהן ְ ּגרוֹ גְ רוֹ ת,
" ָהיָ ה א ֹו ֵכלּ ִ :ב ְת ֵאנִ ים וְ הוֹ ִתיר וְ ֶה ֱע ָלן ַל ַ ּגג ַל ֲע ׂ
אכל ַעד ׁ ֶש ַ ּיזְ ִמין.
ַ ּב ֲענָ ִבים וְ הוֹ ִתיר וְ ֶה ֱע ָלן ַל ַ ּגג ַל ֲעשׂוֹ ת ֵמ ֶהן ִצ ּימו ִּקין  -לֹא ֹי ַ
וְ ֵכן ַא ָּתה אוֹ ֵמרּ ַ :ב ֲא ַפ ְר ְס ִקין,
וְ ַחבּ ו ׁ ִּשין,
ּ
ו ִּב ׁ ְש ָאר ָ ּכל ִמינֵ י ֵפירוֹ ת".
ַמ ִּני?
ֵיה ְ ּבי ַָדיִם ִ -אית לֵ ּיה מו ְּק ֶצה,
ִאילֵ ָימאַ :ר ִ ּבי ְיהו ָּדה  -ו ַּמה ֵהיכָ א דְּ לֹא דַּ ְחי ּ
ֵהיכָ א דְּ ַד ְח ֵי ּיה ְ ּבי ַָדיִ ם  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ֶא ָּלא ,לָ או ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא!
לְ עוֹ לָ ם ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
וְ "אוֹ ֵכל" ִאצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
יב ֵעי ַהזְ ָמנָה,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָאֵּ :כיוָ ן דְּ ָק ָאכֵ יל וְ ָאזֵ יל  -לֹא לִ ָ ּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֵּ :כיוָ ן דְּ ֶה ֱעלָ ן לַ ַ ּגג,
ַא ּסוֹ ֵחי ַא ְּס ִחי לְ ַד ֲע ֵת ּיה ִמי ַּניְיהוּ.

רש"י
אלא גרוגרות וצמוקין .גרוגרות
תאים שמעלה לגג ליבשן
ומששתהו שם מעט אין ראוים
לאכילה עד שיתייבשו וכן
צימוקים דעבים:
היה אוכל בתאים .רבותא
אשמעי' דהוה אכיל ואזיל מכיון
דאסקיהו אסח דעתיה ואקצן:
חבושין .קויי''ץ }קודוי''ץ:
חבושים )פירות({ :
וכן אתה אומר כו' .ואע''ג דהי
חזי כל שעתא ואפי' שתהו לא
תקלקלו מיהו הואיל ואקציהו
אסירי:
אי ימא ר''י .למה לי הך דקט
דדחיהו בידים אפי' הכיסן מי
לאוצר בעו הזמה:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .37מה ,א-ב
ֵיה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר ַר ִ ּבי ֵמ ַר ִ ּבי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
מה,ב ּ ַפצְ ִעילֵ י ְּת ָמ ָרה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ -מה ּו?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאין מו ְּקצֶ ה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹן,
ֶא ָּלאּ ְ :גרוֹ גְ רוֹ ת,
וְ צִ ּימו ִּקין ִ ּבלְ בַ ד.
וְ ַר ִ ּבי ,לֵ ית לֵ ּיה מו ְּק ֶצה?!
וְ ָה ְת ַנן:
" ֵאין ַמ ׁ ְש ִקין וְ ׁשוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ִּמ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ ת,
ֲא ָבל ַמ ׁ ְש ִקין וְ ׁשוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ַ ּב ָ ּייתוֹ ת" )ביצה מ.(.
וְ ַת ְנ ָיא:
יעה.
" ֵאלּ ּו ֵהן ִמ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ ת :כּ ֹל ׁ ֶש ּיוֹ ְצאוֹ ת ַ ּב ּ ֶפ ַסח ,וְ נִ ְכנָ סוֹ ת ָ ּב ְר ִב ָ
ַ ּב ָ ּייתוֹת :כּ ֹל ׁ ֶש ּיוֹ ְצאוֹ ת וְ רוֹ עוֹ ת חוּץ ַל ְּתחוּם ,ו ָּבאוֹ ת וְ ָלנוֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּתחוּם.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ַ ּב ָ ּייתוֹ ת ֵהן.
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ִמ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ ת :כּ ֹל ׁ ֶשרוֹ עוֹ ת ַ ּב ֲא ָפר,
וְ ֵאין נִ ְכנָ סוֹת ַל ִ ּי ׁ ּשוּב ,לֹא ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ָּמה,
וְ לֹא ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים"!
יב ֵעית ֵא ָימא:
ִא ָ ּ
ָה ֵני ִנַמיִּ ,כ"גְ רוֹ גְ רוֹ ת וְ צִ ּימו ִּקין" דָּ ְמ ָיין.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לִ ְדבָ ָריו דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָק ָא ַמר לֵ ּיה,
וְ לֵ ּיה לָ א ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ ִדבְ ֵר ֶיהם דְּ ַר ָ ּבנַן ָק ָא ַמר לְ ה ּו.
לְ ִד ִידי  -לֵ ית לִ י מו ְּקצֶ ה ְּכלָ ל,
לְ ִד ְידכ ּו  -אוֹ ד ּו לִ י ִמ ַיהת דְּ ֵהיכָ א דְּ יוֹ ְצאוֹ ת ַ ּב ּ ֶפ ַסח וְ נִ כְ נָסוֹ ת ָ ּב ְרבִ ָיעה ,דְּ בַ ָ ּייתוֹ ת נִינְהוּ.
וְ ַר ָ ּבנַן ָא ְמר ּו לֵ ּיה :לֹאִ ,מ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ ת נִינְהוּ.

רש"י
תמרים
תמרה.
פצעילי
הלקטים קודם בישולן וכוסין
אותם בסלים שעושין מלולבין
והן מתבשלות מאליהן מהו
לאכול מהן קודם בישולן מי
מודה בהן דמוקצות הן
כגרוגרות וצימוקין או לא:
אלא בגרוגרות וצימוקין .דאיכא
תרתי דדחיהו בידים ולא חזו:
ור' לית ליה מוקצה .דקס''ד
מדבעי מייה אליבא דרבי
שמעון אלמא הוה שמיע ליה
מאבוה דכרבי שמעון סבירא
ליה:
משקין .דרך להשקות בהמה
לפי שחיטה שתהא וחה
להפשיט:
המדבריות .הברייתות:
ברביעה .במרחשון:
ואלו מדבריות כל שרועות
באפר .והי מיהא אסירי אלמא
אית ליה מוקצה:
איבעית אימא הי .מדבריות
מי כגרוגרות דמי דדחיהו
בידים ויש טורח לילך
ולהביאם:
ואיבעית אימא .ההיא דפצעילי
תמרה לדבריו דרבי שמעון
קאמר ולר' לא ס''ל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .38מה ,ב – מו ,א
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָא ְמר ּוֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ו ִּמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ָהכִ י?!
ֵיה ַההוּא ָס ָבא ְקר ּויָא וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ְסר ּויָא ְמ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
וְ ָהא ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִקינָה ׁ ֶשל ַּת ְרנְגוֹ לֶ ת ַ -מה ּו לְ ַטלְ טוֹ לֵ י ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְּכלוּם ָעשׂ וּי ֶא ָּלא לְ ַת ְרנְגוֹ לִ ין!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ֶא ְפרוֹ ַח ֵמת.
ָה ִנ ָיחא לְ ָמר ַ ּבר ַא ֵמ ָימר ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א 139דְּ ָא ַמר:
מוֹ ֶדה ָהיָה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּבבַ ֲעלֵ י ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵּמת ּו ׁ ֶש ֲאסו ִּרין.
ֶא ָּלא לְ ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א דְּ ָא ַמר:
ָחלוּק ָהיָה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ַב ֲעלֵ י ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵּמת ּו ׁ ֶש ֵהן מו ָּּת ִריןַ ,מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ִ ּב ְד ִאית ֵ ּב ּיה ֵ ּביצָ ה.
וְ ָה ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַמאן דְּ ִאית לֵ ּיה מו ְּקצֶ ה ִ -אית לֵ ּיה 'נוֹ לָ ד',
דְּ לֵ ית לֵ ּיה מו ְּק ֶצה  -לֵ ית לֵ ּיה 'נוֹ לָ ד'!
דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ֵ ּב ַיצת ֶא ְפרוֹ ַח.

רש"י
ה''ג אמר רבה בר בר חה אמר
ר' יוחן אמרו הלכה כר' שמעון:
אמרו .בי הישיבה:
סרוייא קרוייא .על שם מקומו:
כלום עשוי .לשום תשמיש:
אלא לתרגולין .הלכך ה''ל
מלאכתו לאיסור ואסור אלמא
אית ליה מוקצה:
דאית ביה אפרוח מת .דלא חזי
למיכל ולכלבים מי לא חזי ואף
על גב דא''ר שמעון מחתכין את
הבלה לפי הכלבים הי מילי
במסוכת אבל בריאה לא דלא
הוה דעתיה מאתמול לכלבים
והאי אפרוח שמת בשבת מי לא
הוה דעתיה מאתמול לכלבים:
היחא למר כו' דאמר מודה
היה ר''ש .דאע''ג דאמר
מחתכין הבלה לפי הכלבים
ה''מ במסוכת דדעתיה עליה
מאתמול לכלבים אבל מודה
הוא בבעלי חיים כלומר
בבריאים שמתו שאסורין שפיר
קתרצת דלרבי שמעון גופיה לא
חזי לכלבים:
מאי איכא למימר .הא חזי
לכלבים:
דאית בה ביצה .שולדה היום
ומודה ר' שמעון בולד:
והא אמר רב חמן כו'.
בשמעתא קמייתא דביצה:
דאית בה ביצת אפרוח .וכלב לא
אכיל לה משום קליפה:
וליה לא סבירא ליה .לר' יוחן
לא סבירא דתיהוי הלכה כר'
שמעון והייו דרב יצחק:
ואת לא תסברא .ומקמי דשמעת
ליה לדרב יצחק לא הוה ידעת
דר' יוחן כר' יהודה:

ִּכי ֲא ָתא ַרב יִצְ ָחק ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַה ְיינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָא ְמר ּוֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ָא ְמרוּ ,וְ לֵ ּיה  -לָ א ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ַרב יוֹ ֵסף:
וְ ַא ְּת לָ א ִת ְס ְ ּב ָרא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?!
ָהא ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי ִא ְיקלַ ע ּו לְ בֵ י ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא דְּ ִמן ֵח ָיפאּ ,ו ְנ ַפל ְמנַ ְר ָּתא ַעל ְ ּגלִ ֵימ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ִסי וְ לֹא ִטילְ ְטלָ ּה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַר ִ ּבי ַא ִסי ַּתלְ ִמ ֵיד ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֲהוָ ה,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְּכ ַר ִ ּבי ְי הו ָּדה ְסבִ ָירא לֵ ּיה ,דְּ ִאית לֵ ּיה מו ְּקצֶ ה!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְמ ְנַר ָּתא ָק ָא ְמ ַר ְּת?
ְמ ְנַר ָּתא ׁ ָשא ֵני,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי:
 139גירסה ע"פ מסורת הש"ס
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הוֹ ָרה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ְ ּבצִ ָידןְ :מנוֹ ָרה ַה ִּנ ֶיטלֶ ת ְ ּביָ דוֹ ַא ַחת  -מו ָּּתר לְ ַטלְ ְטלָ ּה,
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי י ָָדיו ָ -אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ּה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ָא ַמר:
ָאנ ּו ֵאין לָ נ ּו ֶא ָּלא ְ ּבנֵ ר ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ֲא ָבל ְמנוֹ ָרהּ ֵ ,בין ִנ ּ ְיטלָ ה ְ ּביָדוֹ ַא ַחת ֵ ּבין ִנ ּ ְיטלָ ה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ָיָדיו ָ -אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ּה.
וְ ַט ְע ָמא ַמאי?
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
הוֹ ִאיל וְ ָא ָדם קוֹ ֵב ַע לָ ּה ָמקוֹ ם.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ַרב יוֹ ֵסף:
וַ ֲה ֵרי ִּכ ַּילת ֲח ָת ִנים ,דְּ ָא ָדם קוֹ בֵ ַע לוֹ ָמקוֹ ם,
וְ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
מו,א ִּכ ַּילת ֲח ָת ִנים ^ -מו ָּּתר לִ ְנטוֹ ָת ּה,
וּמו ָּּתר לְ ָפ ְר ָק ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְ ּב ׁ ֶשל חוּלְ יוֹ ת.
ִאי ָהכִ י,
ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש דְּ ׁ ָש ֵרי?
ַמאי "חוּלְ יוֹ ת"?
ְּכ ֵעין חוּלְ יוֹ ת ,דְּ ִאית ָ ּב ּה ִח ְיד ֵקי.
ִהלְ ָּכ ְך :חוּלְ יוֹ ת,
ֵ ּבין ְ ּגדוֹ לָ ה בֵ ין ְק ַט ּנָה ֲ -אסו ָּרה לְ ַטלְ ְטלָ ּה.
ְ ּגדוֹ לָ ה ִנַמי דְּ ִאית ָ ּב ּה ִח ְיד ֵקי ּ ְ -גזֵ ָירה ַא ּט ּו ְ ּגדוֹ לָ ה דְּ חוּלְ יוֹ ת.
ִּכי ּ ְפלִ יגִ יּ ִ :ב ְק ַט ּנָה דְּ ִאית ָ ּב ּה ִח ְיד ֵקי,
ָמר ָס ַברָּ :גזְ ִרינַן,
ו ָּמר ָס ַבר :לָ א ָ ּגזְ ִרינַן.

רש"י
בשתי ידים אסור לטלטלה.
כדמפרש טעמא לקמיה דלאו
לטלטולי עבידא דאדם קובע לה
מקום:
ור' יוחן אמר או אין לו .שום
היתר בהלכות טלטול רות:
אלא בר .ישן כרבי שמעון
דמתיר אבל מורה כו' הלכך אי
לאו מדרב יצחק לא הוה ידעא
ליה אבל השתא ידעא דכר'
יהודה סבירא ליה בכולהו בר
ממוקצה מחמת מיאוס דר
ישן:
מותר לטותה .דסתם כילת
חתים אין לה גג טפח שקליטין
יוצאין לשי ראשי המטה
באמצעה אחד לכאן ואחד לכאן
וותן כלוס' מזה לזה ומשליך
האהל עליה והוא שופע לכאן
ולכאן וכיון שאיו רחב טפח
איו אהל ואין בו לא בין ולא
סתירה:
בשל חוליות .במורה של
פרקים שמא תפול ותתפרק
ויחזירה ומצא עושה כלי:
חידקי .חיתוכין סביב לה
קרו''ש }קרי''ש :חריצים{
ודומה לפרקים ומאן דחזי סבר
של פרקים הוא:
גדולה .הואיל ודרכה לעשותה
של חוליות כי אית ביה חידקי
סברי דחוליות הן ואסור אפילו
לריש לקיש כדאמר לעיל יטלת
בשתי ידים אסור לטלטלה:
כי פליגי בקטה דאית בה
חידקי .דכולי עלמא ידעי דלאו
חוליות יהו:
גזרין .אטו חוליות:
ומי אמר רבי יוחן הכי .הלכה
כר' יהודה:
תהא משתיו .דמוכי דקתי
הא אין עלי ה מעות שריא כגון
שלא היו עליה בין השמשות
והכי תידוק מיה טעמא דיש
עליה מעות כשקדש היום הא
אין עליה כשקדש היום שריא:

ו ִּמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ָהכִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ִּכ ְס ָתם ִמ ׁ ְשנָה.
ו ְּתנַן:
"מו ְּכנִ י ׁ ֶש ָ ּל ּהּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא נִ ׁ ְש ֶמ ֶטת ֵ -אין ִחיבּ וּר ָל ּה,
וְ ֵאין נִ ְמדֶּ ֶדת ִע ָּמ ּה,
וְ ֵאין ַמ ֶּצ ֶלת ִע ָּמ ּה ְ ּבא ֶֹהל ַה ֵּמת,
יה ָמעוֹ ת" )כלים יח ,ב(.
וְ ֵאין ּגוֹ ְר ִרין אוֹ ָת ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ֶל ָ
ָהא ֵאין ָעלֶ ָיה ָמעוֹ ת ַ ׁ -ש ְריָא,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָהו ּו ָעלֶ ָיה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְּת ֵהא ִמ ׁ ְש ֵנָתינ ּוֶ ׁ :שלּ ֹא ָהי ּו ָעלֶ ָיה ָמעוֹ ת ָּכל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת,
ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְשבּ וֹ ר דְּ בָ ָר יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .39מו ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהלַ ְך ַר ִ ּבי לִ ְדיוֹ ְס ְפ ָרא,
וְ הוֹ ָרה ִ ּב ְמנוֹ ָרה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּבנֵר.
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
"הוֹ ָרה ִ ּב ְמנוֹ ָרה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּבנֵ ר"  -לְ ֶה ֵּית ָרא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
הוֹ ָרה ִ ּב ְמנוֹ ָרה  -לְ ִא ּיסו ָּרא,
וּכְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּבנֵר  -לְ ֶה ֵּית ָרא?
ֵּתיק ּו.

רש"י
לדיוספרא .מקום:
איבעיא להו .חדא הוראה הואי
והכי קאמר הורה במורה
להיתרא כדרך שהיה ר' שמעון
מתיר בר ישן או דילמא שתי
הוראות הוה הורה במורה
לאיסור כדאמרן בדחידקי
וגזרין אטו חוליות וכר''ש
הורה בר להיתר:
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ַרב ַמלְ ִּכ ּיָא ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ַר ִ ּבי ִׂש ְמלַ אי  -וְ ִטילְ ֵטל ׁ ְש ָרגָ א,
וְ ִא ְיק ּ ַפד ַר ִ ּבי ִׂש ְמלַ אי.

 .40מו ,א

ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּגלִ ילָ ָאה ִא ְיקלַ ע לְ ַא ְת ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִ -טילְ ֵטל ׁ ְש ָרגָ א,
וְ ִא ְיק ּ ַפד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִינָ א.
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּוִּ :כי ִא ְיקלַ ע לְ ַא ְת ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ֲ -הוָ ה ְמ ַטלְ ֵטל ׁ ְש ָרגָ א.
ִּכי ִא ְיקלַ ע לְ ַא ְת ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן  -לֹא ֲהוָ ה ְמ ַטלְ ֵטל ׁ ְש ָרגָ א.
ַמה ַנ ְפ ׁ ָש ְך?
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְסבִ ָירא לֵ ּיה  -לֶ ֱיעבַ ד ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה!
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה  -לֶ ֱיעבַ ד ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן!
לְ עוֹ לָ ם ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
ו ִּמ ׁ ּשוּם ְּכבוֹ דוֹ דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן הוּא דְּ לֹא ֲהוָ ה ָעבֵ יד.

רש"י
וטלטל שרגא .ר שכבה:
לעולם כרבי שמעון סבירא ליה.
דאי סבירא ליה דאסור לא הוה
מטלטל ליה לכבוד ר' יהושע בן
לוי דליעבד איסורא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .41מו ,א-ב
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה:
ׁ ְש ָרגָ א :דְּ ִמ ׁ ְש ָחא ָ ׁ -ש ֵרי לְ ַטלְ טוֹ לָ ּה,
דְּ נַפְ ָטא ָ -אסוּר לְ ַטלְ טוֹ לָ ּה.
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
דְּ ַנ ְפ ָטא  -נ ִַמי ׁ ָש ֵרי לְ ַטלְ טוֹ לָ ּ
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ַרב ָאוְ יָא ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ָר ָבא.
ֲהוָ ה ְמ ִא ָיסן ֵ ּבי ַּכ ְר ֵע ּיה ְ ּב ִטי ָנא,
ַא ִּתיבֵ י ַא ּפו ְּריָא ַק ֵּמ ּיה דְּ ָרבָ א.
ִא ְיק ּ ַפד ָר ָבא.
ְ ּב ָעא לְ צַ עוֹ ֵר ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מאי ַט ְע ָמא ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְיה ּוְ ׁ :ש ָרגָ א דְּ נַ ְפ ָטא ִ -נַמי ׁ ָש ֵרי לְ ַטלְ טוֹ לֵ ּיה?
ָא ַמר לֵ ּיה :הוֹ ִאיל וְ ַחזְ יָ א לְ כַ ּסוֹ יֵי ָ ּב ּה ָמנָא.
ָא ַמר לֵ ּיהֶ :א ָּלא ֵמ ַע ָּתהָּ ,כל צְ רוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר ִ -מ ּ ַטלְ ְטלִ ין,
הוֹ ִאיל וְ ַח ְזיָא לְ כַ ּסוֹ יֵי ְ ּבה ּו ָמנָ א!
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הא ִ -א ָּיכא ּתוֹ ַרת ְּכלִ י ֲעלֵ ּיה,
ָהנֵי  -לֵ ָּיכא ּתוֹ ַרת ְּכלִ י ֲעלֵ ּיה.
מו,ב

ִמי לֹא ַּת ְניָ א:
" ַה ׁ ּ ֵש ִירים,
וְ ַה ְ ּנזָ ִמים,
וְ ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּכ ָכל ַה ֵ ּכ ִלים ַה ִ ּנ ָּט ִלים ֶ ּב ָח ֵצר",
וְ ָא ַמר עו ָּּלא:
ַמה ַט ַעם?
הוֹ ִאיל וְ ִא ָּיכא ּתוֹ ַרת ְּכלִ י ֲעלֵ ּיה.
ָהכָ א נַ ִמי ,הוֹ ִאיל וְ ִא ָּיכא ּתוֹ ַרת ְּכלִ י ֲעלֵ ּיה.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
ְ ּב ִר ְיך ַר ֲח ָמנָא ,דְּ לֹא ְּכ ִס ֵיפ ּיה ָרבָ א לְ ַרב ָאוְ יָא.

 140מסורת הש"ס .גירסת וילא) :דהואיל וחזי לכסות ביה מא(

רש"י
שרגא דמשחא .שדלק ר של
שמן:
שרי לטלטולה .אחר שכבה כר'
שמעון דלא מאיס:
אבל בפטא .דמסרח אפילו רבי
שמעון מודה דלא חזי אלא
למלאכתו:
איקפד רבא .משום טיוף
המטה:
ובעה לצעוריה .בשאלות:
השירים .אצעדות:
הרי הן ככל הכלים .אע''פ
שאסור לצאת בהן לרה''ר
כדאמרי' בפרק במה אשה
יוצאה )לקמן ט (:גזירה דילמא
שלפא ומחויא מיהו תורת כלי
עליהן ומותר לטלטלן שלא
כדרך מלבוש:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .42מו ,ב
ָר ֵמי לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י לְ ַר ָ ּבה:
ַּת ְניָא:
ּ
"מוֹ ַתר ַה ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּנר וְ ׁ ֶש ַ ּב ְּק ָע ָרה ָ -אסוּר,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר".
ַאלְ ָמא :לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן  -לֵ ית לֵ ּיה מו ְּק ֶצה.
ו ְּר ִמינְה ּו:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
כּ ֹל ׁ ֶש ֵאין מוּמ ֹו נִ ָ ּ
יכר ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ֵ -אין זֶ ה ִמן ַה ּמו ָּכן"!
ָהכִ י ָה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם ָ -א ָדם יוֹ ׁ ֵשב ו ְּמ ַצ ּ ֶפה ֵא ָימ ַתי ִּתכְ ֶ ּבה נֵ רוֹ ,
ָהכָ א ָ -א ָדם יוֹ ׁ ֵשב ו ְּמצַ ּ ֶפה ָמ ַתי ִי ּפוֹ ל בּ וֹ מוּם?!
ֵמ ַימר ָא ַמרִ :מי ֵי ַימר דְּ ָנ ֵפיל ֵ ּב ּיה מו ָּמא!
וְ ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמר :דְּ נ ֵָפיל ֵ ּב ּיה מו ָּמא ִ -מי ֵי ַימר דְּ נָפֵ יל ֵ ּב ּיה מוּם ָקבו ַּע!
וְ ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמר :דְּ נ ֵָפל ֵ ּב ּיה מ ּום ָקבו ַּע ִ -מי ֵי ַימר דְּ ִמזְ דַּ ֵ ּקק לֵ ּיה ָחכָ ם!
ְמ ִתיב ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
" ְמ ִפ ִירין נְ ָד ִרים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
וְ נִ ׁ ְש ָא ִלין ִלנְ ָד ִרים ׁ ֶש ֵהן ְלצוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת" )שבת קנז.(.
וְ ַא ַּמאי?
ּ
ֵימר דְּ ִמיזְ דַּ ֵקק לָ ּה ַ ּב ַעל!
לֵ ָימאִ :מי י ַ
ָה ָתם ִּכ ְד ַרב ּ ִפנְ ָחס ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א,
דְּ ָא ַמר ַרב ּ ִפנְ ָחס ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
כּ ֹל ַהנּוֹ ֶד ֶרתַ :על דַּ ַעת ַ ּב ְעלָ ּה ִהיא נוֹ ֶד ֶרת.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"נִ ׁ ְש ָא ִלין ִלנְ ָד ִרים ׁ ֶשל צוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת".
וְ ַא ַּמאי?
לֵ ָימאִ :מי ֵי ַימר דְּ ִמזְ דַּ ֵ ּקק לֵ ּיה ָחכָ ם!
ָה ָתם ִ -אי לֹא ִמיזְ דַּ ֵ ּקק לֵ ּיה ָחכָ םַ ,סגְ יָא לֵ ּיה ִ ּב ׁ ְשלֹ ׁ ָשה ֶה ְדיוֹ טוֹ ת.
ָהכָ א ִ -מי ֵי ַימר דְּ ִמיזְ דַּ ֵ ּקק לֵ ּיה ָחכָ ם?

רש"י
מומו יכר .גבי בכור קאי:
מי יימר דמזדקק ליה חכם.
שימצא חכם שיזקק לו ביו''ט
לראות אם מום קבוע הוא או
לא:
מפירין דרים .בעל לאשתו :
לחכם
לדרים.
ושאלין
להתירן:
שהן לצורך שבת .כגון דר שלא
יאכל היום:
ואמאי .מותרת לאכול ואפי'
שרי לה בעל ליתסר לה משום
מוקצה דהא אסחה דעתה
ואמרה מי יימר דמזדקק לה
בעל:
על דעת בעלה .ע''מ אם ירצה
הבעל וסמכה עליה דמזדקק לה
ביום שמעו:
הכא מי יימר כו' .והדיוטות לא
מצו למישרייה לבכור אלא
במום הידוע לכל כגון מחוסר
אבר:

250

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .43מו ,ב – מז ,א
]" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
חוּץ ִמן ַה ֵ ּנר ַהדּ וֹ ֵלק ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ָ ּכ ְב ָתה  -מו ָּּתר ְל ַט ְל ְט ָל ּה"[.
ָר ֵמי לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןּ ָ " :כ ְב ָתה  -מו ָּּתר ְל ַט ְל ְט ָל ּה",
ָּכבְ ָתה ִ -אין,
לֹא ָּכבְ ָתה  -לֹא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דִּ ילְ ָמא ַ ּב ֲה ֵדי דְּ ֵנָקיט לָ ּה ָּכבְ ָתה,
ָהא ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָא ַמר :דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין – מו ָּּתר!
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ּגוֹ ֵרר ָא ָדםּ ִ :כ ֵּסא,
ִמ ָּטה,
וְ ַס ְפ ָסל,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַ ּכ ֵ ּוין ַל ֲעשׂוֹ ת ָח ִריץ"!
ָּכל ֵהיכָ א דְּ כִ י ִמ ַּיכ ֵ ּוין ִ -א ָּיכא ִא ּיסו ָּרא דְּ אוֹ ַר ְיי ָתאִּ ,כי לָ א ִמ ַּיכ ֵ ּוין ּ ָ -גזַ ר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִמדְּ ַר ָ ּבנַן.
ָּכל ֵהיכָ א דְּ כִ י ִמ ַּיכ ֵ ּוין ִ -א ָּיכא ִא ּיסו ָּרא דְּ ַר ָ ּבנַןִּ ,כי לָ א ִמ ַּיכ ֵ ּוין ָ ׁ -ש ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לְ כַ ְּת ִחילָ ה.
ְמ ִתיב ָרבָ א:
ּ
"מוֹ ְכ ֵרי ְ ּכסוּת  -מוֹ ְכ ִרין ְ ּכ ַד ְר ָ ּכן ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַ ּכ ֵ ּויןּ ַ :ב ַח ָּמה ִמ ְפנֵ י ַה ַח ָּמה,
ו ַּב ְ ּג ׁ ָש ִמים ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים,
יהן" )כלאים ט ,ה(.
וְ ַהצְּ נו ִּעין ַ -מ ְפ ׁ ִש ִילין ְ ּב ַמ ֵ ּקל ַל ֲאחוֹ ֵר ֶ
וְ ָהא ָהכָ א ,דְּ כִ י ִמ ַּיכ ֵ ּוין ִ -א ּיסו ָּרא דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא ִא ָּיכא,
ִּכי לֹא ִמ ַּיכ ֵ ּוין ָ ׁ -ש ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לְ כַ ְּת ִח ָּילה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
מז,א ַה ּנַח לְ ֵנר ׁ ֶש ֶמן וּפְ ִתילָ ה  -הוֹ ִאיל וְ נַ ֲ ֶׂ

עשהּ 141בסיס

 141הגהות הב"ח .גירסת וילאְ :ד ַנ ֲע ֶׂשה

ָ ִ

לְ ָדבָ ר ָה ָאסוּר.

רש"י
איסורא דאורייתא .כיבוי אב
מלאכה הוא חריץ ליכא איסור
דאורייתא דחופר כלאחר יד
הוא דחופר דאמר לקמן תולדה
דחורש וחייב ה''מ חופר כדרכו
במרא וקרדום:
מוכרין כדרכן .ואפי' של כלאים
לובשו להראותו בשוק:
ובלבד שלא יתכוין .להאת
חימום והא ר''ש היא מדאזיל
בתר כווה:
לדבר האסור .לשלהבת דבכי
האי מוקצה מודה ר''ש שהכלי
טפל לשלהבת בעודה בו ולאו
משום דחייש לכבייה:
בסיס .מושב את כו מתרגמין
בסיסיה:
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"כּ ָירה"
מסכת שבת פרק ג' – ִ

 .44מז ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי רוֹ ָמנוּס:
לִ י ִה ִּתיר ַר ִ ּבי לְ ַטלְ ֵטל ַמ ְח ָּתה ְ ּב ֶא ְפ ָר ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא לְ ַר ִ ּבי ַא ִסי:
ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָהכִ י?!
וְ ָה ְת ַנן:
"נוֹ ֵטל ָא ָדםּ ְ :בנ ֹו וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּביָ דוֹ ,
אוֹ ַ ּכ ְל ָ ּכ ָלה וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּבתוֹ ָכ ּה" )שבת קמא,(:
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּבכַ לְ ָּכלָ ה ְמלֵ ָאה ּ ֵפירוֹ ת ָע ְס ִקינַ ן.
ַט ְע ָמא דְּ ִאית ָ ּב ּה ּ ֵפ ֵירי,
ָהא לֵ ית ָ ּב ּה ּ ֵפ ֵירי – לֹא!
ֶאי ׁ ְש ּתוֹ ַמם ְּכ ׁ ָש ָעה ֲח ָדה,142
וְ ָא ַמרָ :הכָ א נ ִַמי דְּ ִאית ָ ּב ּה ְק ָר ִטין.
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ְק ָר ִטין ֵ ּבי ַר ִ ּבי ִמי ֲח ׁ ִשיבִ י?!
וְ כִ י ֵּת ָימאֲ :חז ּו לַ ֲע ִנ ִ ּיים,
וְ ָה ַת ְניָא:
" ִ ּבגְ ֵדי ֲענִ ִ ּיים ַ -ל ֲענִ ִ ּיים,
ִ ּב ְג ֵדי ֲע ׁ ִש ִירים – ַל ֲע ׁ ִש ִירים",
ֲא ָבל דַּ " ֲענִ ִ ּיים" לַ " ֲע ׁ ִש ִירים"  -לֹא!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִמידֵּ י דַּ ֲהוָ ה ַא ְ ּג ָרף ׁ ֶשל ֵר ִיעי.
ָא ַמר ָרבָ א:
ׁ ְש ֵּתי ְּת ׁשוּבוֹ ת ָ ּבדָּ בָ ר:
ֲח ָדאּ ְ :ג ָרף ׁ ֶשל ֵר ִיעי ָ -מ ִאיס,
וְ ַהאי  -לָ א ָמ ִאיס!
וְ עוֹ דּ ְ :ג ָרף ׁ ֶשל ֵר ִיעי ִ -מיגְ לֵ י,
וְ ַהאי – ִמיכְ ִסי!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ִּכי ָהוֵ ינַן ֵ ּבי ַרב נַ ְח ָמן ֲהוָ ה ְמ ַטלְ ְטלִ ינַן ָּכנוּנָא ַא ַ ּגב ִק ְיט ָמא,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִא ָּיכא ֲעלֵ ּיה ׁ ִש ְב ֵרי ֵעצִ ים.
ֵמ ִיתיבִ י:
"וְ ׁ ָשוִ יןֶ ׁ :ש ִאם יֵ ׁש ָ ּב ּה ׁ ִש ְב ֵרי ְּפ ִת ָילה ֶ ׁ -ש ָאסוּר ְל ַט ְל ֵטל"!
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ִ ּבגְ לִ ילָ א ׁ ָשנ ּו.

רש"י
א''ר רומוס לי התיר רבי
לטלטל מחתה .של לבוה
באפרה קס''ד באפרה עם אפרה
קאמר שהאפר מוקצה ולא היו
צריכין לו ואשמעין דאגב
מחתה דאיכא תורת כלי עליה
טלטלה עם אפרה:
וטל אדם .הכלכלה בשבת
והאבן בתוכה:
הא ליכא פרי לא  .דכלי עשה
בסיס לאבן וטפלה לו ובטל
תורת כלי דידיה והכי מי
עשית מחתה בסיס לאפר ורבי
יוחן שמעי' ליה לעיל דכדר'
יהודה סבירא ליה:
דאית ביה קרטין .ששתיירו מן
האור ולבוה דחזיא להריח
ואגב לבוה מטלטל למחתה עם
אפרה דומיא דכלכלה מלאה
פירות והאבן בתוכה:
קרטין .של שיור לבוה:
בי רבי .דשיא ועשיר הוה מי
חשיבי:
בגדי עיים .שלש על שלש או
שחוטן עבה הוו בגדים לעיים
לעין טומאה:
בגדי עשירים .שלשה על שלשה
הוו בגדים לעשירים וכל שכן
לעיים אבל בגדי עיים
לעשירים לא הוה בגד גבייהו
ולא מקבלי טומאה הכא מי בי
רבי בטלי קרטין:
אלא אמר אביי .הא דשרי ליה
לטלטל מחתה באפרה משום
דאפרה מאיס עליה לראותו
והוי כגרף של רעי דתיא
במסכת ביצה )דף לו (:מותר
להוציאו לאשפה שבחצר:
גרף .כלי חרס המוכן לכך:
מיכסי .כל מחתות מכוסות הן
ויש בהן קבים להוציא הריח:
כוא .כלי חשת שמביאין בו
האור לפי שרים להתחמם:
אגב קטמיה .שהיו צריכין
לאפרו לכסות רוק או צואה
וא''ת מה צד איסור יש כאן
הייו רבותא דאע''ג דאיכא
עליה שברי עצים והא דר'
רומוס מי האי מחתה באפרה
דקאמר מחתה בשביל אפרה
שהיה צריך לו ודעתייהו עליה
מאתמול ורבותא אשמעין
)כיון( אע''ג דאיכא עליה שברי
עצים דהוי ככלכלה של פירות
והאבן בתוכה:
ושוין .ר' יהודה ור''ש שחלקו
בר ישן:
בגלילא שו .שחשובות להן
שברי פתילה שאין בגדים של
פשתן מצויין להם הלכך לא
בטלי ועשה ר בסיס להן:

 142ע"פ דניאל ד ,טז ֱ -א ַדיִ ן דָּ ִנ ֵ ּי אל דִּ י ׁ ְש ֵמ ּה ֵ ּבלְ ְט ׁ ַשא ַ ּצר ֶא ׁ ְש ּתוֹ ַמם ְּכ ׁ ָש ָעה ֲח ָדה וְ ַר ְעיֹנ ִֹהי יְ בַ ֲהלֻ ֵּנ ּה ָענֵ ה ַמלְ ָּכא וְ ָא ַמר ֵ ּבלְ ְט ׁ ַש ַ ּ
אצר ֶחלְ ָמא ו ִּפ ׁ ְש ֵרא ַאל יְ ַב ֲהלָ ְך ָענֵ ה
שנְ ָא ְך ו ִּפ ׁ ְש ֵר ּה לְ ָע ָר ְך
בֵ לְ ְט ׁ ַשא ַ ּצר וְ ָא ַמר ָמ ִרי ֶחלְ ָמא לְ ָ ׂ
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לֵ וִ י ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ַא ׁ ְש ְּכ ִחינְה ּו לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ּולְ ַרב הוּנָא ַ ּבר ִח ּיָיא דְּ ָהו ּו ָק ְי ִימי ַא ּ ִפ ְית ָחא דְּ בֵ י ַרב הוּנָ א.
ָא ַמר לְ הוַּ :מה ּו לְ ַה ֲחזִ יר ִמ ּ ָטה ׁ ֶשל ַט ְר ִס ִ ּיים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת?
ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ ׁ :ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב יְ הו ָּדה,
ָא ַמרָ :הא ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְיה ּוַ :ה ַּמ ֲח ִזיר ִמ ּ ָטה ׁ ֶשל ַט ְר ִס ִ ּיים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -ח ָ ּייב ַח ּ ָטאת.
ֵמ ִיתיבִ י:
" ַה ַּמ ֲחזִ ירְ :קנֵ ה ְמנוֹ ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -ח ָ ּייב ַח ָּטאת.
ְקנֵ ה ַס ָ ּי ִידין  -לֹא יַ ֲחזִ יר,
וְ ִאם ֶה ֱחזִ יר ָ ּ -פטוּרֲ ,א ָבל ָאסוּר.
ימאי אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ִס ָ
ֶק ֶרן ֲעגו ָ ּּלה ַ -ח ָ ּייב,
ֶק ֶרן ּ ְפ ׁשו ָּטה – ּ ָפטוּר"!
ִאינְה ּו דְּ ֲאמוּר ִּכי ַהאי ַּת ָּנא,
דְּ ַת ְניָ א:
" ַמ ְל ְ ּבנוֹ ת ַה ִּמ ָּטה,
וְ ַכ ְרעוֹ ת ַה ִּמ ָּטה,
יבס  -לֹא יַ ֲחזִ יר.
וחים ׁ ֶשל ְס ִק ָ ּ
ו ְּלוָ ִ
וְ ִאם ֶה ֱחזִ יר – ּ ָפטוּר ^ ֲא ָבל ָאסוּר.
מז,ב
וְ לֹא יִ ְת ַק ע,
וְ ִאם ָּת ַקע ַ -ח ָ ּייב ַח ָּטאת.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִאם ָהיָ ה ָרפוּי – מו ָּּתר".
ֵ ּבי ַרב ָח ָמא ֲהוָ ה ִמ ּ ָטה ְ ּגלָ לְ ִנ ָיתא.
ֲהוָ ה ַמ ְהדְּ ִרי לָ ּה ְ ּביוֹ ָמא ָטבָ א.
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ִמ ְ ּד ַר ָ ּבנַ ן לְ ָרבָ א:
ַמאי דַּ ְע ֵּת ְיך? ִ ּב ְניָן ִמן ַה ַ ּצד הוּא?!
נ ְִהי דְּ ִא ּיסו ָּרא דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא לֵ ָּיכאִ ,א ּיסו ָּרא דְּ ַר ָ ּבנַן ִמ ָיהא ִא ָּיכא!
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :אנָא ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ְסבִ ָירא לִ י,
דְּ ָא ַמרִ " :אם ָהיָ ה ָרפוּי  -מו ָּּתר".

רש"י
טרסיים .צורפי חשת או
גרדיים והולכין מעיר לעיר
למלאכתן וושאין עמהן מטות
של פרקים:
חייב חטאת .הוא תחלתו וגמרו
ומצא עושה כלי וחייב משום
מכה בפטיש אב לכל גומרי
מלאכה ולא משום בין דאין
בין בכלים:
קה מורה .שיוצאין ממה
קים לרות הרבה ווטלין
הימה ובשעת הצורך מחזירין
אותו:
קה של סיידין .הטחין ומלבין
הבית בסיד יש להן קים של
פרקים וותן מטלית בראשה
ושורין בסיד המחוי וטח את
הבית וכשהוא טח מלמטה אי
אפשר לו אלא בקה קצר
וכשהוא הולך ומגביה מוסיף
קה על קה ומאריכו:
פטור .שאין זה גמרו שהרי צריך
לחזור ולפרקו תמיד:
קרן עגולה וקרן פשוטה .שיהם
מין כלי זמר והוא עשוי קבים
קבים ככברה ומכיס בהן
חלילים ומוציאין קולות הרבה
קרן עגולה מעשה אומן הוא
וצריך לתקוע בקבים בחוזק
והויא מלאכה ובקרן פשוט
מכיסו בריוח ודרכן לפרקם
תמיד ופטור קתי מיהת בקי
מורה דחייב והוא הדין למטה
של טרסיים:
איהו .רבי אבא ורב הוא בר
חייא:
דאמור כי האי תא .כרבי
שמעון דמתיר לכתחלה:
מלבות המטה .כעין רגלים
קטים ויש להן בית קיבול
ומכיס לתוכן ראשי כרעי
המטה שלא ירקבו בארץ:
לווחים של סקיבס .עץ קטן
כמין דף שתוקעין בקשת
אבלשטר''א
שקורין
בליסטרה{
}ארבלישט''א:
שעליו מושך החץ:
יתקע .בחוזק על ידי יתדות
שקורין קויי''ש }קוי''ץ:
טריזים{ :
גלליתא .טירדי''ן
מטה
}טורידי''ץ] :מיטה[
מסתובבת ,מתקפלת{ והוא
כעין של טרסיים:
מן הצד .מפי שאיה תקועה
ומהדקה בחוזק קרי לה מן הצד
כלומר ע''י שיוי:
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ִמ ְׁשנָ ה
נוֹ ְתנִ ין ְ ּכ ִלי ַּת ַחת ַה ֵ ּנר ְל ַק ֵ ּבל נִ יצ ֹוצוֹ ת,
וְ לֹא יִ ֵּתן ְלתוֹ כ ֹו ַמיִ ם,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ַכ ֶ ּבה.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ָהא ָק ְמבַ ּ ֵטל ְּכלִ י ֵמ ֵהיכֶ נּוֹ !
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
נִיצוֹ צוֹ ת ֵאין ָ ּב ֶהן ַמ ָּמ ׁש.
"וְ לֹא יִ ֵּתן ְלתוֹ כוֹ ַמיִ םִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא ְמ ַכ ֶ ּבה".
לֵ ָימא ְּתנַן ְס ָת ָמא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ,דְּ ָא ַמר :גּוֹ ֵרם לְ כִ יבּ וּי ָ -אסוּר.
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?! ֵאימוּר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִמי ָא ַמר?!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכָ א ִנַמי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ָה ַת ְניָא:
"נוֹ ְתנִ ין ְ ּכ ִלי ַּת ַחת ַה ֵ ּנר ְל ַק ֵ ּבל נִ יצוֹ צוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
וְ לֹא יִ ֵּתן ְלתוֹ כ ֹו ַמיִ ם,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ַכ ֶ ּבהֵ ,מ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ָ ּבנַן,
ׁ ָשא ֵני ָהכָ אִ ,מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ְּמ ָק ֵרב ֶאת ִּכיבּ וּיוֹ .

הדרן עלך כירה

רש"י
גמ'
והא קא מבטל כלי מהיכו.
דלא יוכל ליטלו משם כל היום
דעשה בסיס ליצוצות לימא
תהוי תיובתיה דרב חסדא
דאסר בפירקין )דף מג:(.
אין בהן ממש .משכבו ומותר
ליטלן:
כרבי יוסי .בכל כתבי הקדש
דקתי עושה מחיצה בכל הכלים
בין מלאין בין ריקין כדי שלא
תעבור הדליקה רבי יוסי אוסר
בכלי חרס חדשים מלאים מים
שאין יכולין לקבל האור והן
מתבקעים ומכבין את הדליקה:
בערב שבת .כגון זה שותן
המים מבעוד יום בכלי תחת
הר:
וכי תימא הכא מי .אין ותין
לתוכו מים בשבת קאמר ור'
יוסי היא:
והתיא .אפילו בע''ש אסור ואי
לגרם כיבוי מדמית לה אפילו
כרבי יוסי לא מיתוקמה דבע''ש
לא אמר רבי יוסי:
אלא אמר רב אשי .מתיתין
אפילו לרבן דלא דמי לגרם
כיבוי דהתם כי מטי דליקה
לכלים דליקה הוא דפקע להו
וגרמא בעלמא הוא אבל זה
שתן המים ממש תחת הר
מכבה ממש הוא וגזירה מבעוד
יום אטו משחשכה:
שמקרב את כיבויו .זימן כיבוי
להדיא והוה ליה מכבה ממש אי
הוה יהיב ליה בשבת:

