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  הנפלאים ילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלל תמוקדש מהדורה זו
  שנוסף ללימודיהם ועיסוקיהם באים כל לילה ללמוד את הדף היומי

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

  

  מוקדש לעילוי נשמת לימוד פרק זה 

      קרמרקרמרקרמרקרמר    שלום שרגא בן יצחקשלום שרגא בן יצחקשלום שרגא בן יצחקשלום שרגא בן יצחק

        איש יקר עניו וצנוע,איש יקר עניו וצנוע,איש יקר עניו וצנוע,איש יקר עניו וצנוע,
      רודף שלום ואהוב על הבריותרודף שלום ואהוב על הבריותרודף שלום ואהוב על הבריותרודף שלום ואהוב על הבריות

  

  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  
  י ה'"צא לאור על ידי עמותת "וכל בנייך לימודוי
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

2

  

  

  

  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
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  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

  כותם מהדורה זו טובה יותר.בז
 ,ובייחוד לרב נתנאל אריאל שהגיה, העיר והאיר הארות רבות בכשרון רב

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם
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        """"טֹוְמִניןטֹוְמִניןטֹוְמִניןטֹוְמִנין    ַּבֶּמהַּבֶּמהַּבֶּמהַּבֶּמה""""    ––––    ''''דדדדפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

        מח, אמח, אמח, אמח, א    ––––מז, ב מז, ב מז, ב מז, ב  .1
ָנה    ִמׁשְ

ה ֵאין טֹוְמִנין? ה טֹוְמִנין ּוַבּמֶ ּמֶ    ּבַ
ֶג   :ֵאין טֹוְמִנין   ֶפת, לֹא ּבְ

זֶ    ֶבל, ְולֹא ּבְ
  ַלח, ֶמ לֹא ּבְ 

ִס     ,ידְולֹא ּבְ

חֹול,    ְולֹא ּבְ
ין ְיֵבִשין.  ין ַלִחין ּבֵ   ּבֵ

  
ֶת    ֶבן, ְולֹא ּבְ
זָ    ִגין, ְולֹא ּבְ

מֹוִכין,    ְולֹא ּבְ
ִבין ֲעׂשָ   ,ְולֹא ּבַ

ֵהן ַלִחין,  ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ׁשֶ  ֶהן ּכְ     ֵהן ְיֵבִשין.ֲאָבל טֹוְמִנין ּבָ

   

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ֶפת" ַנן, ֲאָבל  "ּגֶ ל ֵזיִתים ּתְ ִמין ּדְ ׁשֶ ֵמי,  -ׁשּוְמׁשְ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ַנןּדְ  ִמין ּתְ ן  ,ׁשּוְמׁשְ ּכֵ   ֵזיִתים? ּדְ ְוָכל ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ֵזיָראָאַמר ּדְ  ֵבי  ַרּבִ ּום ַחד ּדְ י יַ ִמׁשּ איַרּבִ   : ּנַ

ּה  ַמן ּבָ ּטָ ה ׁשֶ ל ֵזיִתים.  -קּוּפָ ֶפת ׁשֶ יָחּה ַעל ּגֶ   ָאסּור ְלַהנִּ
ּה  ַמע ִמיּנָ ַנן :ׁשְ ל ֵזיִתים ּתְ    .ׁשֶ

  
ִמין ַנִמי ָאסּורּדְ  -ְלִעְנַין ַהְטָמָנה  :ֵאיָמא ָלךְ  ,ְלעֹוָלם    ,ׁשּוְמׁשְ

   :ַאּסּוֵקי ַהְבָלא^ְלִעְנַין     מח,א
ֵקי -ֵזיִתים ּדְ    ַהְבָלא,  ַמּסְ
ִמין ּדְ  ֵקי ַהְבָלא.   -ׁשּוְמׁשְ   ָלא ַמּסְ
   

  

  רש"י
  מתי' 

. הבא לסלק קדירה במה טומין
מעל גבי כירה ולטומה בדבר 
אחר ואמרו חכמים אין טומין 
בדבר המוסיף הבל אלא בדבר 
המעמיד הבל מי הוא המוסיף 

   ר:ואסו
. פסולת של בית הבד של גפת

   שמן שהוא כוס יחד וחם מאד:
. יש בהן הבל הרבה יותר לחין

   מיבשין:
   . פסולת של יקב יין:זגין

. כל דבר רך קרוי מוכין מוכין
כגון צמר גפן ותלישי צמר רך 
של בהמה וגרירת בגדים 

   בלויים:
  

  גמ' 
. שותן בה קופה שטמן בה

   מוכין וטומן בה קדירה:
 . לטומו בתוכה:עין הטמהל

. כגון זה שהטמין אסוקי הבלא
בדבר אחר והיח קופה על הגפת 

הגפת מעלה הבל דליכא אלא ש
 למעלה ומרתיח קדרה

  :שבקופה
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        מח, אמח, אמח, אמח, א .2
ה י ֵזיָראוְ  ַרּבָ לּוָתא.  ַרּבִ   ִאיְקְלעּו ְלֵבי ֵריׁש ּגָ

קּוְמקּוָמא.  א ַאּפּוָמא ּדְ ַמּיָ ח ּכּוָזא ּדְ ַאּנַ א ּדְ   ַחְזיּוהַּ ְלַההּוא ַעְבּדָ
הַנְזֵהיּה    . ַרּבָ

  
י ֵזיָראָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ָנא ִמ ַמ  י ֵמיַחם? אי ׁשְ ּבֵ   ֵמיַחם ַעל ּגַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  אֹוקֹוֵמי ָקא מֹוִקים,  -ָהָתם 
  אֹולּוֵדי ָקא מֹוִליד.  - ָהָכא

  
כּוָבא יּה ּדְ ְסּתֹוַדר ַאּפּוּמֵ ְפַרס ּדַ ֵויּה.  ,ֲהַדר ַחְזֵייּה ּדִ ח ַנְטָלא ִעילָּ   ְוַאּנַ

הַנְזֵהיּה     .ַרּבָ
  

י ֵזיָאַמר ֵליּה    : ָראַרּבִ
אי?    ַאּמַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ָחֵזית ּתָ ר ֵליּה. ְלס ,ָהׁשְ ָקא ְמַעּצַ   ֹוף ַחְזֵייּה ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְרַוְנָקא?  ָנא ִמּפַ   ַמאי ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵויּה  -ָהָתם     .ָלא ָקֵפיד ִעילָּ
ֵויּה  -ָהָכא     .ָקֵפיד ִעילָּ

  
 

  
  
  

  רש"י
. מיחם של אפומא דקומקומא

 חמין והכוזא היתה מלאה צון:
   . גער בו:זהיה

. מאי שא ממיחם על גבי מיחם
קין דתיא בברייתא בסוף פר

   דשרי:
. שהמיחם התם אוקומי מוקים

העליון גם בו יש מים חמין 
והתחתון איו אלא מעמיד חומו 

   שלא יפיג:
   . סודר של ראש:דסתודר

   . קקן:דכובא
. כלי ששואבין יין מן טלא

   הכובא:
. שהיה סוחטו מן דקא עצר

   המים שבלעו בו:
. בגד העשוי מאי שא מפרוקא

סין אותו לפרוס על הגיגית שפור
   בשבת:

. אם שרוי במים לא קפיד עליה
שהרי לכך עשוי ולא אתי לידי 

  סחיטה:
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        מח, אמח, אמח, אמח, א .3
ֶתֶבן"וְ     ,לֹא ּבְ

זָ    ן, ִגיְולֹא ּבְ
מֹוִכין,    ְולֹא ּבְ
ִבין ֲעׂשָ ֵהן ַלִחין,  - ְולֹא ּבַ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ֶהן  ֵהן ְיֵבִשין -ֲאָבל טֹוְמִנין ּבָ ׁשֶ    . "ּכְ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ָנהּבְ ר ַמּתָ א ּבַ ֵייֵמ  ַרב ַאּדָ   : ַאּבַ
ֶהן ַמן ּבָ ּטָ ת?  - מֹוִכין ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ   ַמהּו ְלַטְלְטָלן ּבַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ל מֹוִכין?ְוִכי ִמּפְ  ה ׁשֶ ֶבן, עֹוֵמד ּוַמְפִקיר קּוּפָ ל ּתֶ ה ׁשֶ ֵאין לֹו קּוּפָ    !ֵני ׁשֶ
  

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
י ֶצֶמר  :טֹוְמִנין" ִגיּזֵ    ,ּבְ

   ,ּוְבִציֵפי ֶצֶמר
ָמן,  ל ַאְרּגָ   ּוִבְלׁשֹונֹות ׁשֶ

  ּוְבמֹוִכין, 
  . "ְוֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן

  
ּום ָהא     ,א ִאיְרָיאָל  -ִאי ִמׁשּ

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֶהן     .ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ִאם לֹא ָטַמן ּבָ

  
  ַמאי ְלֵמיְמָרא!  ,ִאי ָהִכי

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

   ,ֲחִזי ְלִמְזָגא ֲעַלְייהוּ 
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
. אין אלא לעשות מהן מוכין

לבדין שקורין פלט''ר 
פילטרי''ש: לבדים (מצעים {

} ומוקצין הן למלאכה של ֶלֶבד)
ואסור לטלטלן ואלו שטמן בהן 
מי אמרין יחדן להטמה ואיכא 

ותר לטלטלן תורת כלי עליהן ומ
   בשבת או לא:

. קופה של עומד ומפקיר לכך
מוכין שדמיה יקרין אין דרך 

  גיזי  בכך ולא בטלי להטמה:
   . כמות שגזזו:של צמר

. לאחר שפצוה ציפי צמר
ושטחוה כמין מחצלות 

   משטיחין:
. לאחר שצבען וסורקין לשוות

אותן כעין לשוות ארוכין 
   לטוותן:

''ד . קסואין מטלטלין אותן
דהכי קאמר ואע''פ שטמן בהן 

   אין מטלטלין אותן:
. ומילי מילי אם לא טמן בהן כו'

קתי ברישא אשמועין דטומין 
בהן דלא מוספי הבלא 
ואשמועין סיפא דסתם מוכין 
מוקצות יהו אבל הי דטמן 
 בהן הוי כמי שיחדן לכך:

 . להיסב עליהן:למזגא
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        מח, אמח, אמח, אמח, א .4
א ָתא.  ַרב ִחְסּדָ ּבְ ׁשַ ָרא ְלַאְהּדּוֵרי אּוְדָרא ְלֵבי ַסְדָיא ּבְ   ׁשְ

  
א ֵאיִתיֵביּה  ר ִחְסּדָ אלְ  ַרב ָחָנן ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ

ׁשַ ַמ " אר ּבְ ּוָ ית ַהּצַ יִרין ּבֵ ת, תִּ   ּבָ

  ֲאָבל לֹא ּפֹוְתִחין. 
ר    ְוֵאין נֹוְתִנין ֶאת ַהּמֹוִכין    ,לֹא ְלתֹוְך ַהּכַ

ֶסת  יֹום טֹוב,  - ְולֹא ְלתֹוְך ַהּכֶ   ּבְ
ׁשַ  תְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ    !"ּבָ

  
ָיאָלא ַק     :ׁשְ

ַחְדֵתי –ָהא     .ּבְ
יֵקי -ָהא  ַעּתִ    .ּבְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

יֹום טֹוב, " ֶסת ּבְ ר ְולֹא ְלתֹוְך ַהּכֶ   ֵאין נֹוְתִנין ֶאת ַהּמֹוִכין לֹא ְלתֹוְך ַהּכַ
תׁשַ ּבְ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר    . ּבָ

ׁשַ  -ָנְשרּו  ת, ַמֲחִזיִרין אֹוָתן ּבְ   ּבָ
יֹום טֹובְוֵאין ָצִריְך לוֹ    .  "ַמר ּבְ

   
  
  

  רש"י
. לאהדורי אודרא לבי סדיא

החזיר מוכין שפלו מן הכר ל
   לתוכן:

. שדרך מתירין בית הצואר
   הכובסים לקושרן:
. לכתחילה אבל לא פותחין

   דהשתא עביד ליה מא:
. שלא היו מעולם לתוכו בחדתי

   אסור דהשתא עביד ליה מא:
. להחזירו לכר זה שפלו בעתיקי

   ממו:
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        בבבב----מח, אמח, אמח, אמח, א .5
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ת  ּבָ ַ ׁשּ אר ּבַ ּוָ ית ַהּצַ את.  -ַהּפֹוֵתַח ּבֵ יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

ֲהָנאַמְתִקיף ָלּה    :  ַרב ּכָ
ין זֹו ִלְמגּוַפת ָחִבית   מח,ב   ?ַמה ּבֵ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

  ִחיּבּור,  -ֶזה 
  ר.  ֵאינֹו ִחיּבוּ  - ְוֶזה

  
  

  רש"י
. של חלוק הפותח בית הצואר

   לכתחילה:
. דהשתא קמשוי תחייב חטא

ליה מא וחייב משום מכה 
  בפטיש והייו גמר מלאכה:

. דתיא מה בין זו למגופת חבית
בפרק חבית ששברה (לקמן דף 
קמו.) מביא אדם חבית ומתיז 
את ראשה בסייף ומיחה לפי 

   האורחים:
. איה מן החבית עצמו מגופה

ואע''פ שדבוקה בו איו חשוב 
בל חיבור שהרי ליטל עומדת א

 הבגד כשארג כולו חבור:
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י ִיְרְמָיהָרֵמי ֵליּה  י ֵזיָראלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַנן    :ּתְ
ל ּכֹוְבִסין, " ָלל ׁשֶ   ׁשְ

חֹות,  ל ַמְפתְּ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ   ְוׁשַ

ִכ  פּור ּבְ הּוא תָּ ֶגד ׁשֶ   ,ִחיּבּור ְלטּוְמָאה   -  ְלַאִיםְוַהּבֶ
יר ְתִחיל ְלַהתִּ ּיַ   . ו) (עוקצין ב, "ַעד ׁשֶ

ּלֹ :ַאְלָמא ַעת ְמָלאָכה א ׁשֶ ׁשְ   .ַנִמי ִחיּבּור -ּבִ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ָעׂשָ " ל ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה ִחיּבּור ְלטּוְמָאה -ָיד ַלּקּוְרּדֹום  143אוֹ ַמּקֵ ׁשְ   . (כלים כ,ג)" ּבִ
ַעת ְמָלאָכה" ׁשְ   ִאין,  - "ּבִ
ּלֹ ' ַעת ְמָלאָכהׁשֶ ׁשְ   לֹא!  - 'א ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּלֹ -ָהָתם  ַעת ְמ ׁשֶ ׁשְ    .ָאָדם ָעׂשּוי ְלזֹוְרקֹו ְלֵבין ָהֵעִצים ,ָלאָכהא ּבִ
ּלֹ  -ָהָכא  ַעת ְמָלאָכה ַנִמי ִניָחא ֵליּה ׁשֶ ׁשְ ור ְלהוּ  ,א ּבִ ְנפּו ֲהַדר ְמַחּוַ ִאי ִמיּטַ    .ּדְ

   
  

                                                             
  הת הב"ח.גירסת המשנה, וכן הג 143

  רש"י
. דרכם לשלול שלל של כובסים

הבגדים זה עם זה קטים עם 
   הגדולים כדי שלא יאבדו:

. והן שתי ובגד שתפרו בכלאים
חתיכות של בגד צמר שתפרו 
בחוט של פשתן דודאי סופו 
ליקרע ולהפרד זה מזה משום 
איסור כלאים וכן שלל של 
כובסין סופן להפרד אפ''ה 
חיבור לטומאה ואם טמא זה 

   טמא זה:
. דמעשה עד שיתחיל להתיר

מוציא מיד מעשה וכיון 
שהתחיל להתיר גלי על ידי 

   מעשה דלאו חד בגד הוא:
. כגון שלל שלא בשעת מלאכה

של כובסין שלא הוצרך לשוללו 
אלא משום שעת כיבוס ואפילו 
הכי חשיב ליה חיבור אחר 

   כיבוס:
   . של עצים בעלמא:מקל

. שלא קבעו שעשאו יד לקרדום
  לתוכו. חיבור: 
ואע''פ דבאפי  בשעת מלאכה

פשיה פשוטי כלי עץ לא מקבלי 
טומאה הכא בית יד הוא ותרבו 
ידות לכל תורת כלי או האוכל 

   בפ' העור והרוטב (חולין קיח.):
. למקל ומציע הקורדום לזורקו
   לבדו:

   . שיהו שלולין:יחא להו
. וור להודאי מיטפי הדר מח

  ע''י השלל הזה:
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ֵמיּה  ְ ַמֲעָתא ִמׁשּ סּוָרא ַמְתנּו ָלּה ְלָהא ׁשְ אּדְ ּבְ   , ַרב ִחְסּדָ

ִדיָתא ַמְתנוּ  פּוְמּבַ ֵמיּה  ּבְ ְ ֲהָנאּדְ ִמׁשּ ֵמיּה ַרב ּכָ ְ   . ָרָבאּדְ , ְוָאְמִרי ָלּה ִמׁשּ
  

ַנן ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ ָנא ָהא ִמלְּ ר לוֹ " :ַמאן ּתְ ל ַהְמחּוּבָ מֹוהוּ  - ּכָ   ? "ֲהֵרי הּוא ּכָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
י ֵמִאיר ִהיא.     ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ְך, " ית ַהּפַ   ּבֵ

   ,ְבִליןּוֵבית ַהתַּ 
ר ע   - ּוֵבית ַהּנֵ ַמּגָ ִאין ּבְ ּמְ    ,ִמטַּ

ֲאִויר,  ִאין ּבָ ּמְ   ְוֵאין ִמטַּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   . ג) (כלים ה, "ְמַטֵהר ַרּבִ
  

ְמעֹון י ׁשִ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ מּו.  :ָקָסַבר ,ּבִ יָרה ּדָ ּכִ   ָלאו ּכַ
י ֵמִאיר א ְלַרּבִ    :ֶאלָּ

יָרה ּכִ מוּ  ִאי ּכַ ֲאִויר ַנִמי ִליְטמוּ  - ּדָ    !ֲאִפיּלּו ּבָ
מוּ  יָרה ּדָ ּכִ ע ַנִמי לֹא ִליְטמּו!  - ִאי ָלאו ּכַ ַמּגָ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
מוּ  יָרה ּדָ ּכִ    ,ְלעֹוָלם ָלאו ּכַ

הּו. ָגְזרּו ּבְ ַנן הּוא ּדְ   ְוַרּבָ
  

הוּ  ְזרּו ּבְ ֲאִויר ַנִמי ִליְטמּו!  - ִאי ּגָ   ֲאִפיּלּו ּבָ
  

ָרא, ֲעַבדּו  ַנן ֶהיּכֵ הּו ַרּבָ   ּבְ
י ֵהיִכי  ים. ּדְ ּכִ רּוָמה ְוָקָדׁשִ ָרף ֲעֵליּה ּתְ   לֹא ָאֵתי ְלִמׁשְ

   
  
  

  רש"י
. דלקמיה מאן להא שמעתין

תא להא כו'. כל המחובר לו 
כגון שלל של כובסין דאמרן 
לעיל חיבור וטמא אף זה שלא 
געה בו הטומאה ואי לאו 
דחיבור הוא הוי טהור ואע''ג 
דגע בהאי דאין כלי מקבל 

   טומאה אלא מאב הטומאה:
בית הפך ובית התבלין ובית 

כירה זו ר שבכירהה .
מיטלטלת היא ומחוברין לה 
כלי חרס קטים. בית הפך 

   שמושיבין בתוכו שמן להפשיר:
. אם פלה מטמאין במגע

טומאה באוירן או לאויר הכירה 
וגעה הטומאה לשולי הכירה 
טמאו גם אלו או געה טומאה 
לשוליהם של אלו טמאת 

   הכירה:
. בטומאת הכירה ואין מטמאין

טומאת האויר שאם כלומר ב
פל שרץ באויר הכירה ולא געה 
הטומאה בדופיה היא טמאה 
דכלי חרס מטמא באויר והן 
טהורין שאין חיבור לה אלא 
לעין מגע כדמפרש טעמא 

   לקמיה:
. במגע את מי ור' שמעון מטהר

שלא געה בו הטומאה דכל חד 
כלי באפי פשיה הוא אלמא 

   לרבי מאיר חיבור ופליגי עליה:
. מחמת כירה אפי' באויר ליטמו

אם טמאת כירה מאוירה בלא 
   גיעה:

. דליהוו חיבור דגזרו בהו
   מדרבן:

. דלא עבוד בהו רבן היכרא
עבדו להו ככירה ממש ליטמא 
באויר כי היכי דלידעו שחיבור 
מדבריהם ולא לשרוף על 

   טומאתן תרומה וקדשים:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָרִקים,  ל ּפְ   ַמְסּפֹוֶרת ׁשֶ

ל ְרִהיְטִני    ִחיּבּור ְלטּוְמָאה,    -ְוִאיְזֵמל ׁשֶ
ָאה   . "ְוֵאין ִחיּבּור ְלַהּזָ

  
ָאה ַנִמי -ִאי ִחיּבּור הּוא   ְך, ָמה ַנְפׁשָ     !ֲאִפיּלּו ְלַהּזָ

  ֲאִפיּלּו ְלטּוְמָאה ַנִמי לֹא!  -ִאי ָלאו ִחיּבּור הּוא 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַבר ּתֹוָרה    :ּדְ

ַעת ְמָלאָכה  ׁשְ   ִחיּבּור,   -ּבִ
ין ְלטּוְמָאה ָאה.  ,ּבֵ ין ְלַהּזָ   ּבֵ

ּלֹ ַעת ְמָלאָכהְוׁשֶ ׁשְ    ,יּבּורֵאינֹו ִח    - א ּבִ
ָאה.     לֹא ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלַהּזָ

ַנן   מט,א ּלֹ  :ְוָגְזרּו ַרּבָ ַעת ְמָלאָכהַעל טּוְמָאה ׁשֶ ׁשְ ַעת ְמָלאָכה ,א ּבִ ׁשְ ּבִ ּום טּוְמָאה ׁשֶ    .ִמׁשּ
ַעת ְמָלאָכהוְ  ׁשְ ּבִ ָאה ׁשֶ ּלֹ ,ַעל ַהּזָ ָאה ׁשֶ ּום ַהּזָ ַעת ְמָלאָכה.  ִמׁשּ ׁשְ   א ּבִ

   

  רש"י
. פליי''א איזמל של רהיטי

} שממחקים בה את עהמקצו{
התריסין וותין הברזל לתוך 
דפוס של עץ המתוקן לו ולאחר 

   מלאכתו וטלו הימו:
. טמא זה טמא חיבור לטומאה

   זה:
. וצריך ואין חיבור להזאה

  להזות על שיהם: 
וגזרו על הטומאה שלא בשעת 

   . שיהא חיבור:מלאכה
. ועל הזאה שבשעת מלאכה

 שלא יהא חיבור הלכך חיבור
לטומאה לעולם ואין חיבור 

  :להזאה כלל
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ְזַמ " ֵהן ַלִחיןּבִ   . "ן ׁשֶ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
  ַלִחין ֵמֲחַמת ַעְצָמן, 

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָבר ַאֵחר   ?ַלִחין ֵמֲחַמת ּדָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֶת "    ,ֶבןלֹא ּבְ
זָ     ,ִגיםְולֹא ּבְ

מֹוִכין    ,ְולֹא ּבְ
ִבים ְולֹא ּבַ  ֵה  -ֲעׂשָ ְזַמן ׁשֶ   . "ַלִחין ןּבִ

ָלָמא ׁשְ ָבר ַאֵחרלַ " :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יר.  - "ִחין ֵמֲחַמת ּדָ ּפִ   ׁשַ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ַחּתְ ָלּה  ,ַלִחין ֵמֲחַמת ַעְצָמן "מֹוִכין" – "ןַלִחין ֵמֲחַמת ַעְצָמ " :ֶאלָּ ּכַ    !ֵהיִכי ַמׁשְ

  
ֵביִני ַאְטֵמי.  ָרָטא ּדְ   ִמּמְ

  
ָתֵני  ֲעָיאְוָהא ּדְ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

ה  :טֹוְמִנין" ְכסּות ְיֵבׁשָ    ,ּבִ
ים, ְב וּ    ֵפירֹות ְיֵבׁשִ

ְכסּות ַלָחה  :ֲאָבל לֹא    ,ּבִ
ֵפירֹות ַלִחין    ."ְולֹא ּבְ

סּות ַלָחה" ַחּתְ ָלּה  ,ֵמֲחַמת ַעְצָמּה  - "ּכְ ּכַ    !ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ֵביִני ַאְטֵמי ָרָטא ּדְ    .ִמּמְ
  
  

  רש"י
. מחממות לחין מחמת עצמן

טפי מלחין מחמת משקין 
שופלין עליהן משיבשו: ה''ג 
מוכין לחין מחמת עצמן היכי 

   משכחת לה:
. מצמר ממרטא דביי אטמי

המרט מבין ירכותיה של בהמה 
שהוא מלא זיעה והוא לח 
מעצמו להכי קרי ליה מרטא 

  יזה הוא:דלאו בר ג
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ָנה             ִמׁשְ

ְכ   :טֹוְמִנין    ,סּותּבִ
  ּוְבֵפירֹות, 

ַכְנֵפי יֹוָנה,    ּבְ
יםוֹ סּוִבנְ  ל ָחָרׁשִ    ,ֶרת ׁשֶ

ה.  ּקָ ן ּדַ תָּ ׁשְ ל ּפִ   ּוִבְנעֹוֶרת ׁשֶ
י ְיהּוָדה    :ַרּבִ

ַד  –אֹוֵסר  הּבְ    ,ּקָ
יר  גַ  - ּוַמתִּ הּבְ   .  סָּ

   

ָמָרא             ּגְ

איָאַמר  י ַיּנַ   : ַרּבִ
ין ְצִריִכין ּגוּ  ִפילִּ ָנַפִים". ף ָנִקי כֶּ ּתְ ַעל ּכְ ע "ּבַ   ֱאִליׁשָ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
ֵיי   ַמר: ָא  ַאּבַ
ּלֹ ֶהן. ׁשֶ   א ָיִפיַח ּבָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא
ּלֹ ֶהן. ׁשֶ ן ּבָ   א ִייׁשַ

  
ָנַפִים"?  ַעל ּכְ אי ָקֵרי ֵליּה "ּבַ   ְוַאּמַ

  
ָרֵאל  ֵזיָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ ְזָרה ַמְלכּות רֹוִמי ָהְרׁשָ ַעם ַאַחת ּגָ ּפַ רּו ֶאת מֹוחֹו,  -ׁשֶ ין ְיַנּקְ ִפילִּ יַח ּתְ ּנִ ל ַהּמַ ּכָ   ׁשֶ

ּוק. ְוָה  יָחם ְויֹוֵצא ַלׁשּ ע ַמּנִ   ָיה ֱאִליׁשָ
ָניו ְוָרץ ַאֲחָריו .ָרָאהּו ַקְסדֹור ֶאָחד יַע ֶאְצלֹו  ,ָרץ ִמּפָ ִהּגִ ָידֹו. ֵמרְֹנָטָלן  -ְוֵכיָון ׁשֶ   אׁשֹו ַוֲאָחָזן ּבְ

ָיְדָך? ָאַמר לֹו: ַמה זֶ    ה ּבְ
ְנֵפי יֹוָנה.    ָאַמר לֹו: ּכַ

ט ֶאת ָידֹו ְוִנְמְצאוּ  ׁשַ ְנֵפי יֹוָנה. ּפָ    ּכַ
ָנַפִים".  ַעל ּכְ ע ּבַ   ְלִפיָכְך קֹוִרין אֹותֹו "ֱאִליׁשָ

  
ְנֵפי יֹוָנה ָנא ּכַ ָאר עֹופֹות ּוַמאי ׁשְ ְ   ? ִמׁשּ

  
ָרֵאל ְליֹוָנה,  ֶנֶסת ִיׂשְ יל ּכְ ִאְמּתִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶסףׁשֶ ה ַבכֶּ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ    וגו'. (תהילים סח, יד) 144""כַּ
ָנֶפיָה ְמִגינֹות ָעֶליָה  -ֹוָנה ה יַמ     ,כְּ

ָרֵאל    ִמְצֹות ְמִגינֹות ֲעֵליֶהן.   -ַאף ִיׂשְ
   

  
  

                                                             
יַרְקַרק ָחרּוץ 144 ֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה ּבִ ה ַבּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ  ּכַ

  רש"י
  מתי' 
. דק דק שוערין מן עורת

הפשתן וקורין ארישט''ש 
ארישטי''ש: פסולת של {

   } :פשתן
. שמסרים הגרים מן סורת

   העצים:
   . כגון חטין וקטיות:ובפירות

   . וצה:כפי יוה
  

  גמ' 
. שיכול להעמיד עצמו שלא יפיח

  בשעת הרוח:
. שמא יפיח או שלא יישן בהן

רי אבל אם יכול להזהר יראה ק
שלא יישן בהן כל הגופים קיים 

   בהפחה שיכולין להעמיד עצמן:
. שהוא תחת יקרו את מוחו

התפילין. יקרו לשון יקור 
   עיים:
. מישטרא''ל קסדור

} מיישטרי''ל: פקיד, שוטר{
   שהיה ממוה על כך:

. כדמפרש לקמיה כפי יוה
מפי שהם מצות והם מגיין 

הויא להם ככפים לישראל ו
ליוה שהיא משלת ליוה 

   והמצות ככפים:
. מן הצה כפיה מגיות עליה

ומכל עוף ואדם הבא עליה היא 
לחמת ומכה בראש גפה מה 

  שאין כן בשאר עופות:
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ין" ל ָחָרׁשִ ְנסֹוֶרת ׁשֶ    ,ּבִ

ה.  ּקָ ן ּדַ תָּ ׁשְ ל ּפִ   ּוִבְנעֹוֶרת ׁשֶ
י ְיהּוָדה    :ַרּבִ

ה –אֹוֵסר  ּקָ ּדַ    ,ּבְ
יר  ה –ּוַמתִּ סָּ ּגַ   ."ּבְ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

י ְיהּוָדה ין"ַא  ַרּבִ ל ָחָרׁשִ סֹוֶרת ׁשֶ   ָקֵאי,  "ּנְ
ן"ַא אֹו  תָּ ׁשְ ל ּפִ עֹוֶרת ׁשֶ   ָקֵאי?  "ּנְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה  ּקָ ן ּדַ תָּ ׁשְ ל ּפִ    ."ֶבלזֶ א ּכְ וּ ֲהֵרי ה -ְנעֹוֶרת ׁשֶ
ּה  ַמע ִמיּנָ ן"ַא ׁשְ תָּ ׁשְ ל ּפִ    ,יָקֵא  "ְנעֹוֶרת ׁשֶ

ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
   

  
  

  רש"י
   . דמוסיף הבל:הרי הוא כזבל
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ָנה             ִמׁשְ

  ּוְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  - ָלִחין ׁשְ ּבִ   :טֹוְמִנין
י ֶצֶמר                 ִגיּזֵ   .ְוֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן - ּבְ

ה יָצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ּסּוי   נֹוְפלֹות.  ְוֵהן ,נֹוֵטל ֶאת ַהּכִ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ   ֹוֵמר: א ַרּבִ
ה ּה, ְונֹוֵטל -  קּוּפָ ּה ַעל ִצּדָ    ,ַמטָּ

א ִיּטֹול ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזיר.  ּמָ   ׁשֶ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  .  נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר
   

ָמָרא             ּגְ

ן ֲעִכיַנאיָיִתיב  י יֹוָנָתן ּבֶ ן ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ י יֹוָנָתן ּבֶ   , ַרּבִ
ר ָח ְוָיִתיב  י ֲחִניָנא ּבַ ֲעָיא ְלהּו:  ָמאַרּבִ ְייהּו, ְוָקא ִמיּבָ ּבַ   ּגַ

ָלִחין" ָקֵפיד ֲעַלְייהּו  "ׁשְ יָון ּדְ ן ּכֵ ל אּוּמָ ַנן, ֲאָבל ׁשֶ ִית ּתְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ    ,ָלא ְמַטְלְטִליַנן ְלהוּ  -ׁשֶ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ַנן ן ּתְ ל אּוּמָ ִית?  ,ׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ן ׁשֶ ּכֵ   ְוָכל ׁשֶ
  

י ְלהּו ָאַמר  ן ֶאְלָעָזרַרּבִ   : יֹוָנָתן ּבֶ
ָרא ּבְ ַנן :ִמְסּתַ ִית ּתְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ    ,ׁשֶ

ן ל אּוּמָ   ָקֵפיד ֲעַלְייהּו.  -  ֲאָבל ׁשֶ
  

ר ָחָמאָאַמר ְלהּו  י ֲחִניָנא ּבַ    :ַרּבִ
ְך ָאַמר  י יֹוֵסיּכָ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ  :  ַרּבִ

א   מט,ב ָחא ֲהָוה -  ַאּבָ לָּ    .ׁשַ
ב ֲעֵליֶהן. ָהִביאּו  :ְוָאַמר ָלִחין ְוֵנׁשֵ   ׁשְ

  

   :ֵמיִתיִבי
ִית   :ְנָסִרין" ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ְמַטְלְטִלין אֹוָתן,  -ׁשֶ

ן  ל אּוּמָ   ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ְוׁשֶ

ת ְלאֹוְרִחין  ב ָלֵתת ֲעֵליֶהן ּפַ ֵ ְך ְמַטְלְטִלין - ְוִאם ִחיׁשּ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ! "ּבֵ
  

אֵני ְנָסִרים ָק  ,ׁשָ    .ֵפיד ֲעַלְייהוּ ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ין ֲעבּוִדין,  :עֹורֹות" ֵאין ֲעבּוִדין ֵב וּ ּבֵ ַ  -ין ׁשֶ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ ת. מּותָּ   ּבָ

ְלַבד א ְלִעְנַין טּוְמָאה ּבִ   . "לֹא ָאְמרּו ֲעבּוִדין ֶאּלָ
ָנא  ִית'ַמאי ָלאו ָלא ׁשְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ָנא 'ׁשֶ ן', ְוָלא ׁשְ ל אּוּמָ    '!ׁשֶ

  

ִית'לֹא,  ַעל ַהּבַ ל ּבַ   . 'ׁשֶ
  

ן'ֲאָבל  ל אּוּמָ    ?ֵאין ְמַטְלְטִלין -  ַמאי 'ׁשֶ
ָתֵני  ,ִאי ָהִכי ְלַבד"וְ ָהא ּדְ א ְלִעְנַין טּוְמָאה ּבִ   , "לֹא ָאְמרּו ֲעבּוִדין ֶאּלָ

ִדיָדּה:    ִלְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִית, ֲא  :ּבַ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ׁשֶ ןּבְ ל אּוּמָ ׁשֶ   לֹא!  - ָבל ּבְ

  

ַב  ּה ּבְ ִית ָקַמְייִריּכּולָּ    .ַעל ַהּבַ
  

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ
ִית " ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ְמַטְלְטִלין אֹוָתן,  -עֹורֹות ׁשֶ

ן  ל אּוּמָ   ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ְוׁשֶ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
.   "ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 

  רש"י
   מתי'
. עורות כמו והפשיט שלחין

   תרגום וישלח:
. בין שטמן בהן ןומטלטלין אות

בין שלא טמן בהן דחזו למזגא 
   עלייהו:

. דמוקצות ואין מטלטלין אותן
   הן לטוות ולארוג:

. זה שטמן בהן כיצד הוא עושה
כיצד יטול קדרתו הואיל ואסור 
לטלטלן שהרי היא טמוה כולה 

   בהן:
. של קדרה שיש וטל כיסוי

תורת כלי עליה ואף על גב שהן 
א עשית עליה לא איכפת לן דל

בסיס להן שאין עשוי אלא 
   לכסות קדרה:

רבי אלעזר בן עזריה אומר 
. קופה מטה על צדה ווטל

כשבא ליטול הקדרה מטה 
   הקופה על צדה:

. הקדרה ויפלו הגיזין שמא יטול
שמכאן ומכאן לתוך גומא 
שישבה בהן ואם יצטרך לחזור 
ולהטמיה לא יוכל לטלטל גיזין 
לכאן ולכאן ולעשות גומא 

   להחזירה בתוכה:
   . בגמרא מפרש לה:וטל ומחזיר

  
  גמ' 

. דמותר שלחין של בעה''ב תן
לטלטלן שאין עומדין לימכר 
ולא קפיד עלייהו כי מטפי וחזי 

   למזגא עלייהו:
. שעומדות למוכרן אבל של אומן

קפיד עלייהו הלכך לא למזגא 
  קיימי ואין מטלטלין אותן:

   . אומן לעבד עורות:שלחא הוה
   . בחול:אמרו

. הביאו שלחין ושב עליהן
   אלמא לא קפיד:

   . שמא יתקלקלו:דקפיד עלייהו
. לא הוזכרו ולא אמרו עבודין

לחלק בין עבודין לשאין 
   עבודין:

. דעבודין אלא לעין טומאה
מקבלין טומאה ולא שאין 

   עבודין:
. בטלטול גופיה ליפלוג בדידה

איכא לפלוגי בשל אומן בין 
אין עבודין דעבודין עבודין לש

   קפיד עלייהו:
. דעבודין מותר לטלטלן בד''א

בשל בעה''ב אבל של אומן 
   מאחר שעבדן קפיד עלייהו:

. ומהדר כולה בבעה''ב איירי
ליפלוגי בבעה''ב דאיירי ביה 
ולא אשכח לפלוגי אלא לעין 
טומאה ואי שבקיה לבעה''ב 
דאיירי ביה וקט אומן מפסקה 

  א:למילתיה טפי מדהשת
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ֲעָיא ְלהּו:    ַהדּור ָיְתִבי ְוָקִמיּבָ

ְתַנן    :ָהא ּדִ
ִעים ָחֵסר ַאַחת" ֶנֶגד ִמי?  -) (שבת עג. "ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ   כְּ
  

ר ָחָמאָאַמר ְלהּו  י ֲחִניָנא ּבַ   : ַרּבִ
ן.  ּכָ ׁשְ ֶנֶגד ֲעבֹודֹות ַהּמִ   ּכְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר ְלהּו  ַרּבִ י יֹוָנָתן ּבְ    :ַרּבִ
ְך ָאַמר  ן ָלקֹוְנָיאּכָ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   : ַרּבִ

ֶנֶגד    ,"ְמָלאָכה"  :ּכְ
   ,"ְמַלאְכּתֹו"

ּתֹוָרה "ְמֶלאֶכת"וּ  ּבַ ִעים ָחֵסר ַאַחת.  - ׁשֶ   ַאְרּבָ
  

ֵעי    : ַרב יֹוֵסףּבָ
ֹב" ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו"ַוּיָ ְנָיָנא ה (בראשית לט, יא) 145א ַהּבַ   ּוא, אֹו לֹא?  ִמּמִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ְוֵליֵתי ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוִליְמִני. 

ר ָחָנהִמי לֹא ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ ֵהִביאּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְמָנאּום :ַרּבִ ם ַעד ׁשֶ ָ   ! ?לֹא ָזזּו ִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָקא ִלי י ָקא ְמַסּפְ    ,ּכִ

ְכִתיב ּום ּדִ ם"ְוַהּמְ  :ִמׁשּ ְנָיָנא הּוא - ז) ו,(שמות ל 146"ָלאָכה ָהְיָתה ַדּיָ    ,ִמּמִ
ָאַמר ַמאן ּדְ    ִנְכַנס', ַלֲעׂשֹות ְצָרָכיו' :ְוָהא ּכְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ֹב ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו""ַוּיָ ְנָיָנא הּוא,  א ַהּבַ   ִמּמִ

ם"ְוַהאי  ָלאָכה ָהְיָתה ַדּיָ לֵ  "ְוַהּמְ ׁשָ אָהִכי ָקָאַמר: ּדְ   .ים ֵליּה ֲעִביְדּתָ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ְנָיא ּכְ ן" :ּתַ ּכָ ׁשְ ֶנֶגד ֲעבֹודֹות ַהּמִ   . "ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן. " ּכָ ׁשְ ּמִ ּה ָהְיָתה ּבַ ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ א ַעל ְמָלאָכה ׁשֶ יִבין ֶאּלָ   ֵאין ַחּיָ
ְזְרעּו.  -ְרעּו ֵהם ָז  ם לֹא תִּ   ְוַאתֶּ

ם לֹ  -ֵהם ָקְצרּו  ְקְצרוּ ְוַאתֶּ    .א תִּ
ְרַקע ָלֲעָגָלה  ים ִמּקַ ָרׁשִ ִחיד.  -ֵהם ֶהֱעלּו ֶאת ַהּקְ ים ִלְרׁשּות ַהּיָ ְכִניסּו ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ם לֹא תַּ   ְוַאתֶּ

ְרַקע ים ֵמֲעָגָלה ַלּקַ ָרׁשִ ים.  - ֵהם הֹוִרידּו ֶאת ַהּקְ ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ם לֹא ּתֹוִציאּו ֵמְרׁשּות ַהּיָ   ְוַאתֶּ

ִחיד - ם הֹוִציאּו ֵמֲעָגָלה ַלֲעָגָלהֵה  ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ ם לֹא ּתֹוִציאּו ֵמְרׁשּות ַהּיָ   . "ְוַאתֶּ
  

ִחיד" ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ    ?ַמאי ָקָעֵביד - "ֵמְרׁשּות ַהּיָ
  

ֵיי ְרַווְיהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ר ַאֲהָבהְוִאיֵתיָמא  ,ּדְ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ים.  ֵמְרׁשּות ַה  ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּדֶ ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ   ּיָ

   
  

                                                             
ִית 145 ּבָ ם ּבַ ִית ׁשָ י ַהּבַ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ בֹא ַהּבַ ה ַוּיָ ַהּיֹום ַהּזֶ  ַוְיִהי ּכְ
ָלאָכה ַלֲעׂשֹות  146 ם ְלָכל ַהּמְ ָלאָכה ָהְיָתה ַדּיָ  אָֹתּה ְוהֹוֵתרְוַהּמְ

  רש"י
   . הך רבן דלעיל:הדור יתבי

. אותן כגד עבודות המשכן
המויות שם בפרק כלל גדול היו 
צריכין למשכן ופרשת שבת 
סמכה לפרשת מלאכת המשכן 

   ללמוד הימה:
. שכתובים בכל התורה שבתורה

והכי קאמר קרא (שמות כ) לא 
תעשה כל מלאכה כמין כל 

   מלאכה שבתורה:
ידעא היכא  . לאלא זזו משם

איתמר ומיהו [אפשר] לעין וי''ו 
דגחון אתמר מדפרכין לה מי 
בקדושין גבי וי''ו דגחון 
ומתרצין איהו הוו בקיאי 
בחסרות ויתרות ש''מ לעין 
אותיות איתמר והכא ליכא 

   לשויי הכי:
משום דכתיב והמלאכה היתה 

. ואי מין לתרוייהו הוו דים
ת ארבעים ומדתן אבות מלאכו

ארבעים חסר אחת איכא חד 
דלא ממיא ובהי תרי דאיכא 
למימר דלא מלאכה יהו ולא 
ידעא הי מיייהו פיק והכי קא 
מיבעיא ליה והמלאכה היתה 
דים ממיא היא ומלאכה ממש 
קאמר והכי קאמר המלאכה 
שהיו עושין היו עושין די לא 
פחות מן הצורך ולא יותר מן 

לציפוי הצורך כגון רידודי טסין 
הקרשים לדי היו מרדדין אותם 
וכן בטווי של יריעות והאי 
לעשות מלאכתו הוא דמפיק 
ומסייע למאן דאמר במסכת 
סוטה לעשות צרכיו כס לשכב 
עמה אלא שראתה לו דמות 
דיוקו של אביו ואמר לו עתידין 
אחיך ליכתב על אבי אפוד 
רצוך שימחה שמך מבייהם כו' 

מלאכתו או דילמא האי לעשות 
מלאכה ממש הוא ומסייע לה 

   לאידך:
. לאו והאי והמלאכה היתה דים

מלאכה היא אלא כדמשמע 
קרא בהבאת דבה וכמאן דאמר 
שלימא ליה עבידתא מלאכת 
ההבאה שלא היו צריכין עוד 
וכל מידי דרמי עליה דאיש קרי 
ליה עבידתא כדאמרין במסכת 
סוטה (דף לג.) בטילת עבידתא 

ייתויא להיכלא דאמר סאה לא
ואיו אלא צבא מלחמה 

   להחריב:
. לצבוע הם זרעו וקצרו סמין

תכלת ועורות אילים וטחו ולשו 
מי סמין לצבוע ואופה דקתי 
במתי' באבות מלאכות הוא 
בישול סמין אלא דקט סידורה 
דפת והכי מפרש בפרק כלל גדול 

   (לקמן דף עד:):
   . רשות הרבים:קרקע
יד שגבוהה י' . רשות היחעגלה

   ורחבה ד':
. דאויר שבין דרך רשות הרבים

  העגלות רשות הרבים:



  ""ַּבֶּמה טֹוְמִנין –מסכת שבת פרק ד' 
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        נ, אנ, אנ, אנ, א    ––––מט, ב מט, ב מט, ב מט, ב  .14
י ֶצֶמר" ִגיּזֵ   . "ְוֵאין ְמַטְלְטִלין ,ּבְ
  

  :ָרָבאָאַמר 
ּלֹ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ ֶהן, לֹא ׁשָ   א ָטַמן ּבָ

ֶהן    ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ֲאָבל ָטַמן ּבָ
  

ר יֹוֵמ  ַנן ּבַ   :ָרָבאיּה לְ ֵאיִתיֵביּה ַההּוא ֵמַרּבָ
י ֶצֶמר ְוֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן. " ִגיּזֵ   טֹוְמִנין ּבְ

ה?   יַצד הּוא עֹוׂשֶ   ּכֵ
יּסּוי ְוֵהן   נ,א   ! "נֹוְפלֹות נֹוֵטל ֶאת ַהּכִ

  
א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר    :ֶאלָּ

  : ָרָבאָאַמר 
ּלֹ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   א ִיֲחָדן ְלַהְטָמָנה. לֹא ׁשָ

  ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ְלַהְטָמָנה ֲאָבל ִיֲחָדן 
  

  ִאיְתַמר ַנִמי, 
י ֲאָתא  י ַיֲעקֹ ָאַמר  ָרִביןּכִ אּולָאַמר  בַרּבִ ן ׁשָ י ַאִסי ּבֶ יָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ּלֹ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   א ִיֲחָדן ְלַהְטָמָנה, לֹא ׁשָ
  ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ֲאָבל ִיֲחָדן ְלַהְטָמָנה 

  
  אֹוֵמר:  ָרִביָנא

נוּ  ק ׁשָ ל ֶהְפּתֵ ׁשֶ    .ּבְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ק " ל ֶהְפתֵּ י ֶצֶמר ׁשֶ יּזֵ   ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ּגִ

ֶהן  ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ִית ְלִהׁשְ ַעל ַהּבַ   .  "ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ְוִאם ִהְתִקיָנן ּבַ
   

  
  

  רש"י
. אבל טמן בהן מטלטלין אותן

קס''ד השתא דמילי מילי קתי 
מתיתין ולאו אהך דטמן בהן 

   קאי:
. אותו ההוא מרבן בר יומיה

  .היום בא לבית מדרשו תחלה
. אלמא בהך וטל את הכיסוי

לטולי אלא דטמן מי קאסר לט
   על ידי כיסוי:

   . לעולם:יחדן להטמה
. לעולם כדקאמר רביא אומר

רבא אם טמן בהן מותר לטלטל 
דכמאן דיחדן להכי דמו ורבא 
לאו אמתיתין קאי דמתיתין 
בגיזין של הפתק דודאי עתיד 

   להחזירן משם ולא יחדן לכך:
. מערכה גדולה שעורכין הפתק

ומושיבין להקצותן לסחורה 
} בין של עֵרמהין ט''ש {שקור

בגדים בין של צמר בין של 
  חגבים ובשר מלוח:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

268

        נ, אנ, אנ, אנ, א .15
ָנא  ר ָחָנהּתְ ר ּבַ ה ּבַ יּה  ַרּבָ   : ַרבּדְ ַקּמֵ

יָבה ֲחָר " ָדָרן ְלֵעִצים, ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ִליׁשִ ּגְ ֶקל ׁשֶ ל ּדֶ ר.  - יֹות ׁשֶ ֵ   ָצִריְך ְלַקׁשּ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ר ֵ   . "ֵאין ָצִריְך ְלַקׁשּ
  

ֵני ָלּה ְוהּוא ָאַמר ָלּה     :הּוא ּתָ
ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה ּכְ

  
   :ִאיְתַמר

  ָאַמר:  ַרב
ר    .קֹוׁשֵ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ב    .חֹוׁשֵ

  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 
ּלֹ  י ׁשֶ ב, ַאף ַעל ּפִ ריֹוׁשֵ ֵ ּלֹ ,א ִקיׁשּ י ׁשֶ ב. ְוַאף ַעל ּפִ ֵ   א ִחיׁשּ

  
ָלָמא ַרב ׁשְ א, ּדְ הּוא  - ּבִ א ַקּמָ ַתּנָ   ָאַמר ּכְ

מּוֵאל ַנִמי  ְמעֹון ּבֶ ּדְ הּוא  -ּוׁשְ ן ׁשִ ַרּבָ ְמִליֵאל. ָאַמר ּכְ   ן ּגַ
א ַרב ַאִסי  ַמאן? ּדְ  -ֶאלָּ   ָאַמר ּכְ

  
אּדְ הּוא  ּנָ י ַהאי ּתַ    ,ָאַמר ּכִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָפקֹוִרין  :יֹוְצִאין"    ,ּבְ

א ְזַמן ׁשֶ  -  ּוְבִציּפָ ֶמן  :ּבִ ׁשֶ ָבָען ּבְ    ,ּצְ
יָחה.  ְמׁשִ   ּוְכָרָכן ּבִ

יָחה  ְמׁשִ ָרָכן ּבִ ֶמן ְולֹא ּכְ ׁשֶ ֶהם.  ןֵאין יֹוְצִאי -לֹא ְצָבָען ּבְ   ּבָ
עֹוד יֹום ןֶה ְוִאם ָיָצא ּבָ  ָעה ַאַחת ִמּבְ י ׁשֶ  - ׁשָ    ,א ָצַבעּלֹ     :ַאף ַעל ּפִ

יָחה  ְמׁשִ ָרָכן ּבִ ֶהן -ְולֹא ּכְ ר ָלֵצאת ּבָ    ."מּותָּ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ה " טָּ י ַהמִּ ּבֵ ַעל ּגַ ׁש ׁשֶ ָידֹו. לֹא ְיַנְע    -ַהּקַ   ְנעֹו ּבְ

גּופֹו.    ֲאָבל ְמַנְעְנעֹו ּבְ
ֵהָמה,    ֲאָבל ִאם ָהָיה ַמֲאַכל ּבְ

עֹוד יֹום  ר אֹו ָסִדין ִמּבְ ָהָיה ָעָליו ּכַ ָידוֹ  - אֹו ׁשֶ   . (שבת קמא,א) "ְמַנְעְנעֹו ּבְ
  

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  
  

ָפֵליג ֲעֵליּה  א ּדְ ּנָ ְמלִ ּדְ ּוַמאן ּתַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ?יֵאלַרּבָ
  

ן ֲעִקיָבא.  י ֲחִניָנא ּבֶ   ַרּבִ
  

ִכי ֲאָתא  י ֲחִניָנאָאַמר  ְזֵעיִריָאַמר  ַרב ִדיִמיּדְ   : ַרּבִ
ַעם ַאַחת ָהַלְך  ן ֲעִקיָבאּפַ י ֲחִניָנא ּבֶ ָדרּום ְלׁשּום ֵעִצים.  ַרּבִ ּגְ ֶקל ׁשֶ ל ּדֶ   ְלָמקֹום ֶאָחד, ּוָמָצא ֲחָריֹות ׁשֶ

בוּ ְוָאַמר ָלֶהם ְלַתְלִמיָדי ְ ב ֲעֵליֶהן ְלָמָחר.  ,ו: ְצאּו ְוַחׁשּ ׁשֵ ּנֵ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ית ָהֵאֶבל ֲהָוה.  ה ֲהָוה, ִאי ּבֵ ּתֶ ׁשְ ית ַהּמִ   ְוָלא ָיַדֲעָנא ִאי ּבֵ

ָקָאַמר ה ֲהָוה" :ִמּדְ ּתֶ ׁשְ ית ַהּמִ ית ָהֵאֶבל ֲהָוה ,ִאי ּבֵ    ",ִאי ּבֵ
ְטִר  ה ּדִ ּתֶ ׁשְ ית ַהּמִ ית ָהֵאֶבל אֹו ּבֵ ְוָקא ּבֵ   יִדי, ּדַ

ר  :ֲאָבל ָהָכא    ,ִאין –ָקׁשַ
ר    לֹא.   -לֹא ָקׁשַ

  רש"י
. עפים קשים כעץ חריות

משהוקשו שדראות של לולבין 
ופלו עלין שלהן קרי להן 

   חריות:
. כל (לקיטת) [קציצת] שגדרן

   תמרים קרי גדירה:
. לקשרם יחד צריך לקשר

מבעוד יום להוכיח שלישיבה 
רם יחד עומדים ואם לא קש

אסור לטלטלן למחר דלא הוי 
   יחוד במחשבה:

. עליהן ורב אסי אמר ישב
   מבעוד יום:

. עליהן לישב ואע''פ שלא חישב
למחר גלי דעתיה דלישיבה 

   קיימי:
. פשתן סרוק שותין על פקורין
   המכה:
. צמר מופץ היתן על בציפא

 המכה:
. גלי דעתיה בזמן שצבען בשמן

יה דלמכה קיימי להיחן על
בשבת דלאו לרפואה יהו אלא 
שלא ישרטו מלבושיו את מכתו 
והוה ליה כמלבוש דעלמא אבל 
לא צבען בשמן דלאו מלבוש 
יהו הוה ליה משאוי ואין 

   יוצאין בו לר''ה:
. הייו כרב ואם יצא בהן כו'

אסי דאמר ישב אע''פ שלא קשר 
   ולא חישב:

 . כרב אסי:אף אן מי תיא
קאי ללבים  . סתמיה לטיאקש

או להסקה ומוקצה הוא ואם 
היה תון על המטה ולא לשכב 
עליו ובא בשבת לשכב עליו 
והוצרך לעעו ולשוטחו 

   לשכיבה שלא יהא צבור וקשה:
. שאסור לא יעעו בידו

   לטלטלו:
   . כלאחר יד:אבל מעעו בגופו

. או שהיה עליו כר או סדין
ששכב עליו מבעוד יום ואע''פ 

לכך ולא חישב עליו שלא יחדו 
   דהייו כרב אסי:

. דלעיל דאמר צריך ומאן תא
   לקשור ופליג אדרבן שמעון:

   . זעירי קאמר לה:ולא ידעא
. ולא יכלו לקשור דטרידי

מבעוד יום והתם הוא דשרי 
   בלא קישור אבל בעלמא לא:
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        בבבב- - - - נ, אנ, אנ, אנ, א .16
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל ָצְרּכֹו.  ּה ּכָ ה ּבָ תֹו ָעָפר, ְועֹוׂשֶ   ַמְכִניס ָאָדם ְמלֹא קּוּפָ
  

ַרׁש  ֵמיּה  ָמר זּוְטָראּדָ ְ הּדְ ִמׁשּ   : ָמר זּוְטָרא ַרּבָ
ֵחד לֹו ֶקֶרן ָזִוית.  ּיִ   ְוהּוא ׁשֶ

  
ַנןרּו ָאְמ  יּה  ַרּבָ אּדְ ַקּמֵ ּפָ   : ַרב ּפַ

ַמאן    ?ּכְ
ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ּכְ

ַנן  ַרּבָ ִאי ּכְ ה :ָהָאְמִרי –ּדְ ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ    .ּבָ
  

אָאַמר ְלהּו  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַנן,  יָמא ַרּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

ה ֶאלָּ  ָבֵעיַנן ַמֲעׂשֶ ַנן ּדְ אן לֹא ָקָאְמִרי ַרּבָ ה, ַעד ּכָ יּה ַמֲעׂשֶ ַבר ֲעִביָדא ּבֵ י ּדְ   א ִמיּדֵ
ה  יּה ַמֲעׂשֶ ר ִמיַעְבָדא ּבֵ ָלא ּבַ י ּדְ    .לֹא -ֲאָבל ִמיּדֵ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ֵניָמא ּכְ

ּכֹ" ִליםּבַ ֵלי ּכֶ  ,ל ָחִפין ֶאת ַהּכֵ קֹוןחּוץ ִמּכְ ַגְרתְּ   . "ֶסף ּבְ
ר –ֶנֶתר ָוחֹול ָהא     .מּוּתָ

   :ְוָהַתְנָיא
   !"ָאסּור -ֶנֶתר ָוחֹול "

ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ַמאי ָלאו ּבְ
ָמר ָסַבר  ה.  -ּדְ ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ   ּבָ
ה.  -ּוָמר ָסַבר  ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ   ָלא ּבָ

  
ה,  ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ י ָעְלָמא ָלא ּבָ כּולֵּ   לֹא, ּדְ

ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ
י ְיהּוָדה -ָהא     ,ַרּבִ
ְמעֹון -ָהא  י ׁשִ    .ַרּבִ

  
י ְיהּוָדה -ָהא " ין ּדְ  "ַרּבִ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ   ָאסּור,  - ָאַמר: ּדָ
ְמעֹון -ָהא " י ׁשִ ין  :ָאַמרּדְ  "ַרּבִ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ ר.  -ּדָ   מּוּתָ
  

ֵרי ׁשָ ַמאי אֹוִקיְמָתא ְלָהא ּדְ ְמעֹון ?ּבְ י ׁשִ ַרּבִ    ?!ּכְ
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

ָערוֹ " ֶהם ׂשְ   . "ֲאָבל לֹא ָיחֹוף ּבָ
י ׁשִ  ֵרי -  ְמעֹוןְוִאי ַרּבִ ָרא ָקׁשָ    !ִמׁשְ

ְתַנן   :ּדִ
ס, ֲאָבל לֹא סֹוֵרק"   נ,ב   ! )(נזיר מב. "ָנִזיר חֹוֵפף ּוְמַפְסּפֵ

  
א א  -ָהא ְוָהא  ,ֶאלָּ יּבָ ֵאי ַאלִּ ּנָ י ְיהּוָדה ִהיא, ּוְתֵרי ּתַ י ְיהּוָדה. ּדְ ַרּבִ   ַרּבִ

א  יּבָ א ַאלִּ ּנָ י ְיהּוָדה ָסַברּדְ ַהאי ּתַ ֵריר, :ַרּבִ    ּגָ
א  יּבָ א ַאלִּ ּנָ י ְיהּוָדה ָסַברּדְ ְוַהאי ּתַ ֵריר :ַרּבִ    .ָלא ּגָ

  
ַמאי אֹוִקיְמָתא י ְיהּוָדה ?ּבְ ַרּבִ    ?!ּכְ

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו" ר – ֲאָבל ּפָ   . "מּותָּ

יָער!  ר ׂשֵ   ָהא ְמַעּבַ
  

ֵעית ֵאיָמא ָקָטן.  :ִאיּבָ   ּבְ
ֵעית ֵאיָמא ָ  :ְוִאיּבָ ִאׁשּ   ה. ּבְ
ֵעית ֵאיָמא ָסִריס.   :ְוִאיּבָ   ּבְ

  רש"י
. לכסות בו מכיס מלא קופתו עפר

צואה ורוק ומערה העפר בביתו 
   ארץ ווטלו תמיד לכל צרכיו:ל

. דהוי והוא שייחד לו קרן זוית
כמוכן ועומד לכך אבל תו באמצע 
ביתו למדרס רגלים הרי הוא בטל 
לגבי קרקעית הבית ומוקצה 

   ואסור:
. דשרי במחשבה כרבן שמעון

בעלמא שאין מעשה מוכיח שעומד 
   לעשות צרכיו:

. שבן מעשה הוא דבר מעביד מעשה
   בו מעשה הוכחה:שיכול לעשות 

. הא דרב יהודה במידי לימא כתאי
   דלאו בר מעשה:

. משפשפין את הכלים בשבת חפין
   לצחצחן:

. כמין עפר חוץ מכלי כסף בגרתקון
שגדל בחביות של יין וקורין לו 

ָצריף (אלום. מלח גבישי אלו''ם {
המורכב בעיקר מגפרת האשלגן 

הבייים -ומגפרת החמרן, ובימי
בו שימושים היו משתמשים 

} והוא עיקר תקון כלי כסף רבים)
וגורר אותו שהכסף רך והוא ממחק 

   שהוא אב מלאכה:
. דלא גריר ליה אבל תר וחול מותר

   לכסף:
. הא דתיא אסור לאו מאי לאו

משום דגריר ליה אלא משום 
מוקצה קאסר ליה ותא דשרי כגון 
שהכיס מלא קופתו לכך ועירה על 

קסבר בעין גבי קרקע ומאן דאסר 
   מעשה וזה לא יכול:

. במידי דלאו בר לא דכולי עלמא
מעשה לא בעין מעשה דאית להו 
הא דרב יהודה וטעמא מאן דאסר 
דזימין דגריר ואף על גב דלא 
מיכוין לגרור אסור כרבי יהודה 
דאמר דבר שאין מתכוין אסור 
ומאן דשרי כר''ש ומיהו גרתקון 
אסור דודאי גריר ומודה ר''ש 

   סיק רישיה ולא ימות:בפ
. בתר וחול שערו לא יחוף בהן

  בשבת מפי שמשירו: 
   . בחול ככל אדם בשבת:זיר

   . שערו בתר וחול:חופף
. מפץ שערו דכיון דאיו ומפספס

מתכוין מותר ועל כרחיך ר''ש קא 
אמר לה אלמא תר וחול זימין 
דאיו משיר ולא דמי לפסיק רישיה 

   ולא ימות:
. במסרק דודאי רקאבל לא סו

   משיר:
 מתי' . הך תרתיאלא הא והא

דלעיל דפליגי בתר וחול ר' יהודה 
ומאן דאסר סבר זימין דגריר ור' 
יהודה האמר דבר שאין מתכוין 
אסור ומאן דשרי סבר לא גריר כלל 

   ואין כאן משום ממחק:
. במאי אוקימתא כר' יהודה ה''ג

ול''ג להא דתיא אסור דהא 
' יהודה אוקימא להו תרוייהו כר

ועוד הך סיפא דפריך אבל פיו ידיו 
ורגליו מותר לאו סיפא דההיא 
דתיא אסור הוא אלא סיפא 
דההיא דתיא מותר דהכי תי בה 
לא יחוף בהן שערו אבל פיו ידיו 
ורגליו מותר והא מלתא גבי הך 

   דתי מותר פריכא ליה לעיל:
  . דלית להו זקן:בקטן אשה וסריס
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        נ, בנ, בנ, בנ, ב .17
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵרי –ֲעַפר ְלֵביְנָתא     .ׁשָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
א  ֵרי –ַיְסִמין ּדְ ּכּוְסּפָ   .ׁשָ

  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵלי  ְלּפְ ֵרי.  - ֲעַפר ּפִ   ׁשָ

  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָרָדא  ֵרי –ּבְ    .ׁשָ

  

ָרָדא"ַמאי    ? "ּבְ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמר ָא 
א ָאָהָלא יְלּתָ א ָאָסא ,ּתִ א ִסיְגֵלי.  ,ְוִתיְלּתָ   ְוִתיְלּתָ

  

ר יֹוֵסףָאַמר    : ַרב ְנֶחְמָיה ּבַ
א ָאָהָלא  א רּוּבָ ֵליּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ֵמי - ּכָ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

        
יּה  עּו ִמיּנֵ תֵמ ּבָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ת? ׁשַ ַמהּו ִלְפצֹוַע ֵזיִתים ּבְ    ּבָ
  

  : ָאַמר ְלהוּ 
ירּו? חֹול ִמי ִהּתִ    !ְוִכי ּבְ

ּום :ָקָסַבר   ֶהְפֵסד אֹוָכִלין.  ִמׁשּ
  

ִליָגא  מּוֵאל?ּדִ ֵליָמא ּפְ    !ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ַפת!  ל צֹוְרּכֹו ּבְ ה ָאָדם ּכָ   עֹוׂשֶ
  

ת   :יָאְמֵר    ָלא ְמִאיָסא,  -ּפַ
   .ְמִאיִסי –ָהֵני 

  
יוְ  ַמר זּוְטָראוּ  ַאֵמיָמר ָרָדא. ֲה  ַרב ַאׁשִ ְייהּו ּבְ   וּו ָיְתִבי, ַאְייתּו ְלַקּמַ
יוְ  ַאֵמיָמר    ,ָמׁשוּ  - ַרב ַאׁשִ

א.  - ָמר זּוְטָרא   לֹא ְמׁשָ
תָאַמר ּדְ ָאְמרּו ֵליּה: ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא  ׁשֶ ֵרי?!  :ַרב ׁשֵ ָרָדא ׁשָ   ּבְ

  

ַכיָאַמר ְלהּו     :ַרב ָמְרּדְ
ָמר, יּה ּדְ ר ִמיּנֵ   חֹול ַנִמי ָלא ְסִביָרא ֵליּה.  ֲאִפיּלּו ּבַ ּדַ  ּבַ

ַתְנָיא י ָהא ּדְ    :ָסַבר ָלּה ּכִ
ְלֵדי צֹוָאה  :ְמָגֵרר ָאָדם"    ,ּגִ

ִביל ַצֲערֹו,  ׁשְ רֹו ּבִ ׂשָ ַעל ּבְ ה ׁשֶ   ְוִגְלֵדי ַמּכָ
ִביל ְלַיּפֹות  ׁשְ   .ָאסּור" –ִאם ּבִ

  

ַמאן ַסְברּוהָּ     ?ְוִאיְנהּו ּכְ
  

ַתְנָיא י ָהא ּדְ    :ּכִ
ִביל קֹונֹו,  רֹוֵחץ" ׁשְ ָכל יֹום ּבִ ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו ּבְ   ָאָדם ּפָ

ֱאַמר: ּנֶ ּום ׁשֶ ֲעֵנהּו""ּכֹ ִמׁשּ ַעל ה' ַלּמַ    ."(משלי טז, ד) 147ל ּפָ

                                                             

ַעל  147 ע ְליֹום ָרָעה ה'ּכֹל ּפָ ֲעֵנהּו ְוַגם ָרׁשָ   ַלמַּ

  רש"י
   . כתישת לביה:עפר לביתא

. לחוף פיו ואפי' מי שיש לו שרי
   זקן:

. פסולת כוספא דיסמין
   שומשמין:

   . שחיקת פלפלין:עפר פילפלי
 . לרחוץ פיו:ברדא שרי

   . שורש עשב ששמו אהל:אהלא
   . הדס:אסא
. עשב שקורין ויאו''ל סגלי

ויאול''א: סגל, סיגלית {
   } ויש בו שלשה עלין:(פרח)

היכא דליכא רובא אהלא  כל
. ואפי' הוי טפי שפיר דמי

מתלתא אהלא ופליג אדרב יוסף 
דרב יוסף תלתא אהלא דווקא 
קאמר שהאהל עשוי ללבן 

    ולצחצח כבורית ומשיר שיער:
. בליצי''א לפצוע זיתים

} בליציי''ר: לחבוט, לטפח{
בלע''ז על הסלע למתק 

   מרירותו:
. בין תשמיש בין לפרר כל צורכו

   ה ולמחתה בתבשיל רותח:אות
. משום ליפות את עצמו אסור

משום לא ילבש גבר שמלת אשה 
   (דברים כב):

. לכבוד קוהו בשביל קוהו
דכתיב (בראשית ט) כי בצלם 
אלהים עשה וגו' ועוד דהרואה 
בריות אות אומר ברוך שככה 

   לו בעולמו:
. הכל ברא כל פעל ה' למעהו

  לכבודו:
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        נא, אנא, אנא, אנא, א    ––––נ, ב נ, ב נ, ב נ, ב  .18
ן ֲעַזְרָיה" י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ּה, ְונֹוֵטל -  קּוּפָ ּה ַעל ִצּדָ    ,ַמטָּ

א ִיּטֹול ּמָ    ָיכֹול ְלַהֲחִזיר. ְוֵאינוֹ  ׁשֶ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  ."נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר
  

אָאַמר  י ַאּבָ יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ
א ַהּכֹ  ִאם ִנְתַקְלְקָלה ַהּגּוּמָ ָאסּור ְלַהֲחִזיר.  -ל מֹוִדים, ׁשֶ   ׁשֶ

  
ַנן    :ּתְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ "

  . "נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

א ּדְ ִאי  ַנן.  -לֹא ִנְתַקְלְקָלה ַהּגּוּמָ יר ָקא ָאְמִרי ַרּבָ ּפִ   ׁשַ
א י  ,ֶאלָּ אּדְ ָלאו ַאף ַעל ּפִ    !ִנְתַקְלְקָלה ַהּגּוּמָ

  
  לֹא ִנְתַקְלְקָלה, ּדְ לֹא, ְלעֹוָלם 

ְלִגי.  ין ָקִמיּפַ ׁשִ חֹוׁשְ   ְוָהָכא ּבְ
א ִנְת  :ָמר ָסַבר ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ א, חֹוׁשְ   ַקְלְקָלה ַהּגּוּמָ

ין.  :ּוָמר ָסַבר ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
  
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
א    :ַהאי ְסִליקּוְסּתָ

ּה  ּצָ ּה  ,ּדַ ּצָ ַלָפּה, ַוֲהַדר ּדַ ְרָיא –ׁשְ    .ׁשַ
   .ֲאִסיר –ְוִאי ָלאו 

  
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
י ֵביִני אּוְרּבֵ יָנא ּדְ    :ַהאי ַסּכִ

ּה  ּצָ ַלָפּה, ַוֲהַד  ,ּדַ ּה ׁשְ ּצָ ֵרי –ר ּדַ    .ׁשָ
   .ֲאִסיר –ְוִאי ָלאו 

  
  

יְוִאיֵתיָמא  ָמר זּוְטָרא   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ָקֵני  גֹוְרִדיָתא ּדְ ֵמי -ּבְ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

  
  

ַכיָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַרב ָמְרּדְ
א ַרב ְקִטיָנאְמִתיב  יּוְבּתָ    :ּתְ

ֶפן, " ַחת ַהּגֶ  ַהּטֹוֵמן ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות תַּ
ים    א,אנ ׁש  -ִאם ָהָיה ִמְקָצת ָעָליו ְמגּוּלִ ְלַאִים̂ :ֵאינֹו חֹוׁשֵ ּום ּכִ   ,לֹא ִמׁשּ

ִביִעית.  ּום ׁשְ   ְולֹא ִמׁשּ

ר.  ּום ַמֲעׂשֵ   ְולֹא ִמׁשּ
ׁשַ  ִלין ּבְ תְוִניטָּ   !ט) (כלאים א, "ּבָ

  
א.   יּוְבּתָ   ּתְ

   
  
  

  רש"י
. שפלו לה הגומאשאם תקלק

   הגיזין למקום מושב הקדרה:
. לפי שמזיז שאסור להחזיר

   הגיזין לכאן ולכאן:
. ומאי טעמא שפיר קאמרי רבן

   דר' אלעזר:
. אי שרית ליה ליטול חוששין

לכתחילה בקופה זקופה פעמים 
שתקלקלה ואתי מי להחזירה 
הלכך תקון ליה רבן להטות 

   קופה על צדה:
שהוא אה . עשב סליקוסתא

למראה ולהריח וממלאין כד 
עפר לח ותוחבין אותו לתוכו 
וותו לפי שרים וכשהוא רוצה 
וטלו ומריח בו ומחזירו 
למקומו ואי מבעוד יום דצה 
לתוך העפר ושלפה והדר דצה 
שפיר דמי ליטלה למחר 
ולהחזירה שהרי הורחב מקום 
מושבה והוחלק מבעוד יום 

   ואיו מזיז עפר:
א דביועצין י אורביסכיש .

סכין בין שורות הלבים שבבין 
   להשתמר:

. קים הדקלים בגורדיתא דקי
שיוצאין הרבה בגזע אחד 
ותכופין זה בזה שפיר דמי לעוץ 
בתוכן סכין לשמרו ואין חוששין 
שמא יגרור הקליפה וחייב 

   משום מוחק:
. להך מתיב רב קטיא תיובתא

רבן דאמרי דאי לא דצה ושלפה 
   ר:אסו

. להשתמר בקרקע הטומן לפת
שכן דרכו הא דקט מקצת עליו 
מגולין משום יטלין בשבת קט 
לה ולאו משום מידי אחריי 
דאי אין מקצת עליו מגולין אין 
לו במה לאוחזה אא''כ מזיז 

  העפר בידים: 
. דאין זו לא משום כלאים

   שתילה:
. דימא בטלה ולא משום מעשר

לה אגב קרקע והרי הוא 
וקטה מתחלה ויהא צריך כל

   לעשר על הוסף שמא יתוסף:
. שאוחזה ויטלין בשבת

במקצת עליה המגולין ולא חייש 
אם העפר יזוז מאליו וה''ה 

  לסליקוסתא:
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ָנה             ִמׁשְ

עֹוד יֹום  הּו ִמּבְ סָּ ְך. לֹא ְיַכ  -לֹא ּכִ ְחׁשַ תֶּ ֶ ּנּו ִמׁשּ   סֶּ
ה  ּלָ הּו ְוִנְתּגַ סָּ ר ְלַכּסֹותוֹ  - ּכִ    .מּותָּ

  

א  יּתֹוןֶאת ְמַמּלֵ ר ְונֹוֵתן  -  ַהּקִ    ,ְלַתַחת ַהּכַ
ֶסת ַחת ַהּכֶ   .  אֹו תַּ

   

ָמָרא             ּגְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ר ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן.    מּוּתָ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא:    ּתָ

ֶסת" ַחת ַהּכֶ ר אֹו תַּ ַחת ַהּכַ א ָאָדם ִקיתֹון ְונֹוֵתן תַּ   ! "ְמַמּלֵ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַמע ָלן,    טּוָבא ָקא ַמׁשְ

ְתִניִתין ִאי ִמּמַ ְרּכֹו ְלַהְטִמין :ֲהָוה ָאִמיָנא ,ּדְ ֵאין ּדַ ָבר ׁשֶ י ּדָ    ,ָהֵני ִמילֵּ
ְרּכֹו ְלַהְטִמין ֲאָבל ּדָ  ּדַ    .לֹא –ָבר ׁשֶ

ָמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  

  : 148יַרּבִ ָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
  ָאסּור ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן. 

  
   :ְוָהַתְנָיא

י" יר ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן ַרּבִ   ! "ִהתִּ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָמֵעאל ּבְ  -ָהא  י ִיׁשְ ְמֵעיּה ֵמַרּבִ ִליׁשַ יּה ּדְ ּמֵ י יֹוֵסי, ִמּקַ   ַרּבִ
ְמֵעיּה  -ָהא  ִליׁשַ    .ְלָבַתר ּדְ

  
ָיֵתיב  י ָהא ּדְ יּכִ   ְוָאַמר:  ַרּבִ

  ָאסּור ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן. 
י יֹוֵסיָאַמר ְלָפָניו  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ יר ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן. ַרּבִ א ִהּתִ   : ַאּבָ

ָבר הֹוָרה ָזֵקן    .ָאַמר: ּכְ
  

אַרב ָאַמר  ּפָ   : ּפַ
ִבין ֶזה ֶאת ֶזה.  ה ְמַחּבְ ּמָ   ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ

י,  ב ִלְפֵני ַרּבִ פּוף ְויֹוׁשֵ ים, ָהָיה ּכָ י יֹוֵסי ַקּיָ ִאיּלּו ַרּבִ   ׁשֶ
י יֹוֵסי  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ָהא ַרּבִ י. ּדִ ּדְ ב ִלְפֵני ַרּבִ פּוף ְויֹוׁשֵ א ְמקֹום ֲאבֹוָתיו ֲהָוה, ּכָ   ְמַמלֵּ

ָבר הֹוָרה ָזֵקן" ְוָקָאַמר:    ."ּכְ
  
  

                                                             
 מסורת הש"ס, כתב"י, וכך נראה מהמשך הסוגיה. 148

  רש"י
   מתי'

. הא לא יכסו משתחשך
פרישא טעמא בפ''ב (דף לד.) 
מפי מה אמרו אין טומין בדבר 
שאיו מוסיף הבל משחשיכה 

   א ירתיח:גזירה שמ
   . של צון:ממלא הקיתון

. שלא יחמו וותן לתוך הכר
בחום הקיץ והחמה כגון כר 

   וכסת של לבדין שאיו מחמם:
  

  גמ' 
. מפי מותר להטמין את הצון

החמה שלא יחמו ולא גזרין 
   אטו הטמה כדי שיחמו:

אי ממתי' הוה אמיא הי 
. כגון מים צוין שאין מילי

כר וכסת דרכן להטמין תחת 
לחממן שאין מתחממין בכך 

   הלכך ליכא למיגזר:
. אבל דבר שדרכו להטמין

לחמם כגון תבשיל אימא לא 
   יטמיו מפי החמה:

. מפי התיר להטמין את הצון
   החום:

   . ר' יוסי:זקן
. גדול ממלא מקום אבותיו

   כאביו:
. מפי היה כפוף ויושב לפי רבי

כבוד השיאות ולא היה מורה 
   ו אע''פ שגדול הימו:לפי

. גדלו ושאו כבר הורה זקן
  עליו:
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יּה:  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה    ְלָדרּו ַעְבּדֵ

  ַאְטֵמין ִלי צֹוֵנן, 
יָלא ַאְרָמָאה.  ַאִחים ַקּפֵ א ּדְ י ִלי ַמּיָ   ְוַאְייּתִ

  
ַמע  י ַאִמיׁשָ ד.  ַרּבִ   ְוִאיְקּפַ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ד    ?ַמאי ַטְעָמא ִאיְקּפַ
ָווֵתיּה ָע  ַרּבְ    :ֵבידּכְ

ַרב,  -ֲחָדא    ּכְ
מּוֵאל.  -ַוֲחָדא  ׁשְ   ּכִ

  
מּוֵאל ׁשְ     ,ּכִ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ר ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן.    מּוּתָ

  
ַרב    ,ּכְ

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר ּדְ  מּוֵאל ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ׁשְ
הּוא ַחי מֹות ׁשֶ הּוא ֶנֱאָכל ּכְ ּוֵלי גֹוִיםֹו ֵאין בּ  - ּכֹל ׁשֶ ׁשּ ּום ּבִ   .ִמׁשּ

  
   :ְוהּוא ָסַבר

אֵני    .ָאָדם ָחׁשּוב ׁשָ
   

  

  רש"י
   . בשבת:אטמין לי צון

ואייתי לי מיא דאחים קפילא 
. שהחמן חתום כרי ארמאה

ובחול ולאשמועין דאין בהן 
   משום בשולי כרים:

   . כרבותיו:כרבוותיה
. שהרואה אדם חשוב שאי

אותו שהוא מיקל עומד ומיקל 
  יותר:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָאְמרוּ " י ׁשֶ ָכה" :ַאף ַעל ּפִ ֲחׁשֵ ֶ ֵאינֹו מֹוִסיף ֶהֶבל ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ   , "ֵאין טֹוְמִנין ֲאִפיּלּו ּבְ
א ְלהֹוִסיף    מֹוִסיף.  -ִאם ּבָ

ה?  יַצד הּוא עֹוׂשֶ   ּכֵ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

לֹוְפָקִרין,  יַח ֶאת ַהּגְ ִדיִנין ּוַמּנִ   נֹוֵטל ֶאת ַהסְּ
ִדיִנין.  יַח ֶאת ַהסְּ לֹוְפָקִרין ּוַמּנִ   אֹו נֹוֵטל ֶאת ַהּגְ

ְמִליֵאלְוֵכן ָהָיה  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
א אֹותֹו ֵמיַחם,    לֹא ָאְסרּו ֶאּלָ

יַחם ְלֵמיַחם ֲא  ה ִמּמֵ יּנָ ר.  - ָבל ּפִ   מּותָּ
ח ָלּה  יר ָלּה, ַאְרּתֹוֵחי ָקא ִמיְרּתַ א ַאּקֹוֵרי ָקא ַמּקֵ ּתָ    ?!ָהׁשְ

ׁשַ ָטַמן ְוִכ  ל ּבְ יטָּ ָדָבר ַהּנִ ה ּבְ ת, יסָּ   ּבָ
ׁשַ אֹו ָטַמן  ל ּבְ ֵאינֹו ִניטָּ ָדָבר ׁשֶ תּבְ ׁשַ ְוכִ  ,ּבָ ל ּבְ יטָּ ָדָבר ַהּנִ ה ּבְ ת יסָּ   ֲהֵרי ֶזה נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר.  -ּבָ

ל  ֵאינֹו ִניטָּ ָדָבר ׁשֶ ה ּבְ ׁשַ ָטַמן ְוִכיסָּ תּבְ    ,ּבָ
ל  יטָּ ָדָבר ַהּנִ ַמן ּבְ טָּ ׁשַ אֹו ׁשֶ תּבְ ל ּבָ ֵאינֹו ִניטָּ ָדָבר ׁשֶ ה ּבְ ׁשַ , ְוִכיסָּ תּבְ    - ּבָ

ה ִמְקָצתֹו    נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר.  - ִאם ָהָיה ְמגּוּלֶ
  ֵאינֹו נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר. ^ -ְוִאם ָלאו    נא,ב

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה  ּקָ ן ּדַ תָּ ׁשְ ל ּפִ ֶזֶבל.  -ְנעֹוֶרת ׁשֶ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ
י ְקֵדָרה,  ּבֵ י ֵמיַחם ּוְקֵדָרה ַעל ּגַ ּבֵ יִחין ֵמיַחם ַעל ּגַ   ַמּנִ

י ֵמיַחם,  149ְקֵדָרהוּ  ּבֵ י ְקֵדָרהוּ ַעל ּגַ ּבֵ    .ֵמיַחם ַעל ּגַ
יָה  ָבֵצק,  ְוָטח ֶאת ּפִ   ּבְ

ִרים ְהיּו ְמׁשּוּמָ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַחּמּו, ֶאּלָ ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ    .ְולֹא ּבִ
ין ֵאין טֹוְמִנין ֶאת ַהַחּמִ ם ׁשֶ ְך ֵאין טֹוְמִנין ֶאת ַהּצֹוֵנן.  ,ּוְכׁשֵ   ּכָ

י יר ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן.  ַרּבִ   ִהתִּ

  
ִקין ֶלג   :ְוֵאין ְמַרּזְ ֶ    ,לֹא ֶאת ַהׁשּ

ָרד ְולֹ  ׁשַ א ֶאת ַהּבָ תּבְ זּובּו ֵמיָמיו.  ּבָ ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ
   ,ְלתֹוְך ַהּכֹוס    :ֲאָבל נֹוֵתן הּוא

ָעָרה ׁש  ,אֹו ְלתֹוְך ַהּקְ   .  "ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ
  
  

העלך עלך עלך עלך הדרן הדרן הדרן הדרן  ּמֶ הּבַ ּמֶ הּבַ ּמֶ הּבַ ּמֶ טֹוְמִניןטֹוְמִניןטֹוְמִניןטֹוְמִנין    ּבַ
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  ירש"
אין טומין את החמין משחשיכה 

. ואפילו בדבר שאיו מוסיף הבל
וכדאמרן שמא ימצא קדרתו צות 
כשירצה להטמיה וירתיחה בשבת 
אבל אם בא להוסיף כיסוי על כיסוי 

   משחשיכה מוסיף:
שמלה, כותות . קו''ט {גלופקרא

- (הבגד העיקרי של גבר ואשה בימי
} ויש בו הבל יותר מן הבייים)

יין ווטל את הגלופקרא בימות הסד
החמה אם ירא שמא יקדיח תבשילו 

   מחמת רוב כיסוי:
. מיקל קולא אחריתי וכן היה רשב''ג

   בהטמה:
. להטמין משחשיכה אלא לא אסרו

במיחם שהוחמו בו דהתם הוא דאיכא 
למיגזר שמא ירתיח: אבל מפה הוא 
ממיחם למיחם אחר ומטמין זהו לשון 

י פיהו ממיחם התוספתא והייו מ
למיחם מותר דהשתא ליכא למיגזר 
שמא ירתיח דהשתא אקורי קא מיקר 
להו במתכוין ארתוחי מרתח להו 

   בתמיה:
. הקדרה בדבר היטל מה שתן טמן

סביבותיה הוי דבר מוכן. וכיסה. על 
 פיה מי דבר המוכן כגון כלי:

. וכיסה או שטמן בדבר שאיו יטל
   בדבר היטל:

. דהואיל והכיסוי ומחזירהרי זה וטל 
יטל מגלה הקדרה ואוחזה אבל טמן 
וכיסה בדבר שאיו יטל או אפי' טמן 
בדבר היטל וכיסה בדבר שאיו יטל 
אם אין מקצת פיה מגולה לא יטול 
דאין לו במה יאחזה ואם תאמר יפה 
סביבותיה הואיל ודבר היטל הוא 
ויאחזה בדופיה ויטה על צדה ויפול 

כי ההיא דתן לקמן (פרק וטל הכיסוי 
דף קמב:) האבן שעל פי החבית מטה 
על צדה והיא ופלת ואם היתה בין 
החביות מגביהה ומטה על צדה והיא 
ופלת הא אוקימא התם בשכח אבל 
במיח עשה בסיס לדבר האסור והיכא 
דמגולה מקצתו אין זה טלטול שמצדדו 

   והכיסוי ופל מאליו:
ף הבלא ואין . דמוסיהרי זה כזבל

   טומין בה אפילו מבעוד יום:
   . של חשת:מיחם
. משל חרס יש ספרים שכתוב קדרה

בהן אבל לא מיחם על גבי קדירה 
ומפרשים טעמא מפי שהקדירה מרבה 
חמימות ומוספת הבלא למיחם אבל 
בתוספתא גרסין ומיחם על גבי 

   קדירה:
. הילוש מבעו''י כל וטח את פיה בבצק

   מי בשבת:הך מיחין 
. שיהא העליון צון ותו ולא שיחמו

   כדי שיחום מחומו של תחתון:
. שהיו שיהן חמין אלא שיהו משומרין

ותו על גביו של זה כדי שיהא חומו 
   משתמר בהן:
. כמו מרסקין משברין ואין מרזקין

} ֶקַרחלחתיכות דקות ברד גלצ''א {
   בלע''ז:

 . משום דקא מולידכדי שיזובו מימיו
בשבת ודמי למלאכה שבורא המים 

   האלו:
. של יין בימות אבל ותן לתוך הכוס

החמה כדי לצן ואע''פ שימוח מאליו 
  ואיו חושש: 

 
  


