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פרק כ"ב

ָ " -ח ִבית ֶשׁנּ ְִשׁ ְבּ ָרה"

מהדורה זו מוקדשת לילדי ונוער עתניאל הנפלאים
שנוסף ללימודיהם ועיסוקיהם באים כל לילה ללמוד את הדף היומי

"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם"

)תהלים ח ,ג(

לימוד פרק זה מוקדש:

להצלחת בני היקר ידידיה נ"י לרגל תחילת הנחת התפילין
יה"ר שיזכה להמשיך להעלות במעלות התורה והחסידות
ויקבל את עול נעם המצוות מתוך שמחה ואהבה
ונרווה ממנו ומשאר הצאצאים נחת ושמחה מתוך בריאות ואושר

המהדורה המעניקה חווית הצלחה
ומאהיבה את הגמרא על לומדיה
יוצא לאור על ידי עמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
ה' מנחם אב תש"פ
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בהצלחה  -יגעת ומצאת  -תאמין!!!

להארות והערות
דניאל ברק ווינט
טל' – 0526071122
דוא"ל vinetdb81@gmail.com
עתניאל ד.נ .הר חברון 9040700
תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות,
בזכותם מהדורה זו טובה יותר.
ובייחוד לרב נתנאל אריאל שהגיה ,העיר והאיר הארות רבות בכשרון רב,
את כל מסכת שבת ,אני מודה לו ולכולם

©
כל הזכויות שמורות
על הניקוד ,הפיסוק החלוקה לסוגיות ,פסקאות ,עיצוב ועימוד,
שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" ולדניאל ברק ווינט.

882

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת שבת פרק כ"ב– " ָח ִבית ֶשׁנִּ ְשׁ ְבּ ָרה"
 .1קמג ,ב
קמג,ב ִמ ְׁש ָנה
ָח ִבית ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה:
ימ ָ ּנה ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹ ׁש ְס עוּדוֹ ת,
ַמ ִּצ ִילין ֵה ֶ
וְ אוֹ ֵמר ַל ֲא ֵח ִרים :בּ ֹא ּו וְ ַה ִּציל ּו ָלכֶ ם.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְס ּפוֹ ג.
ֵאין סוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ּ ֵפירוֹ ת ְלהוֹ ִציא ֵמ ֶהן ַמ ׁ ְש ִקין,
וְ ִאם יָ ְצא ּו ֵמ ַע ְצ ָמן ֲ -אסו ִּרין.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִאם ְלא ֹו ָכ ִלין ַ -ה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶהן מו ָּּתר,
וְ ִאם ְל ַמ ׁ ְש ִקין ַ -ה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶהן ָאסוּר.
יס ָקן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ יָ ְצא ּו ֵמ ַע ְצ ָמן ֲ -אסו ִּרין,
ַחלּ וֹ ת דְּ ַב ׁש ׁ ֶש ִר ְּ
יעזֶ ר ַמ ִּתיר.
וְ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנָא:
"לֹא יִ ְס ּפוֹג ַ ּב ַ ּייִ ן,
וְ לֹא יְ ַט ּ ַפח ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמן,
שה ְ ּבחוֹ ל".
שה ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשהוּא עוֹ ֶ ׂ
ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲע ֶ ׂ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"נִ ְת ּ ַפ ְּז ר ּו לוֹ ּ ֵפירוֹת ֶ ּב ָח ֵצר:
ְמ ַל ֵ ּקט ַעל יָ ד ַעל יָ ד ,וְ אוֹ ֵכל,
ֲא ָבל לֹאְ :לתוֹ ְך ַה ַּסל,
וְ לֹא ְלתוֹ ְך ַה ּקו ּ ָּפה,
שה ְ ּבחוֹ ל".
שה ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשהוּא עוֹ ֶ ׂ
ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲע ֶ ׂ

רש"י
מתי'
חבית מצילין הימה מזון ג'
סעודות .ואפילו בכלים הרבה .
דאילו בחד מא אמרי' בכל
כתבי הקדש )לעיל דף קכ(.
דכמה דבעי מציל:
לכם .כל אחד מזון ג' סעודות:
ובלבד שלא יספוג .שלא ישים
ספוג במקום היין לחזור
ולהטיפו בכלי גזירה שמא
יסחוט:
אין סוחטין את הפירות .דהוה
ליה מפרק תולדה דדישה:
אסורין .גזירה שמא יסחוט
לכתחילה:
רבי יהודה אומר אם לאוכלין.
הם מכוסין אותם פירות היוצא
מהן מותר דלא יחא ליה במה
שזבו וליכא למגזר בהן שמא
יס חוט:
ואם למשקין .מכוסין אסורין
דיחא ליה במאי דפקא
מיייהו ותקיימה מחשבתו
ואיכא למיגזר שמא יסחוט
והכי אמרי' בביצה דטעמא
דמשקין שזבו משום שמא
יסחוט הוא:
חלות דבש .מאחר שמרוסקין
הדבש זב מאליו מתוך השעוה
ואין דרך לסוחטו הלכך רבי
אליעזר מתיר וחכמים אוסרין
גזירה אטו שאין מרוסקין
דילמא מרסק להו:
גמ'
ויטפח .מכיס בו כפו והשמן
דבק בה ומקחו בשפת הכלי
ואסרוה משום עובדין דחול:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .2קמג ,ב – קמד ,ב
" ֵאין סוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ּ ֵפירוֹ ת ] ְלהוֹ ִציא ֵמ ֶהן ַמ ׁ ְש ִקין.
וְ ִאם יָ ְצא ּו ֵמ ַע ְצ ָמן ֲ -אסו ִּרין.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִאם ָלא ֹו ָכ ִלין ַ -ה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶהן מו ָּּתר.
וְ ִאם ַל ַּמ ׁ ְש ִקין ַ -ה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶהן ָאסוּר"[.
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
מוֹ ֶדה ָהיָה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לַ ֲחכָ ִמים ְ ּב ֵז ִיתים וַ ֲענָבִ ים.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵּכיוָ ן דְּ לִ ְס ִח ָיטה נִינְה ּוֵ ,יָהיב דַּ ְע ֵּת ּיה.
וְ עו ָּּלא ָא ַמר ַרב:
ָחלוּק ָהיָה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַאף ְ ּבזֵ ִיתים וַ ֲענָ בִ ים.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ּ ִ -ב ׁ ְש ָאר ּ ֵפירוֹ ת,
וְ ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ּ ְ -בזֵ ִיתים וַ ֲע ָנבִ ים.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
מוֹ ֶדה ָהיָה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לַ ֲחכָ ִמים ּ ְ -בזֵ ִיתים וַ ֲענָ בִ ים,
וּמוֹ ִדים ֲחכָ ִמים לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ּ ִ -ב ׁ ְש ָאר ּ ֵפירוֹ ת.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָה לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ֶא ָּלא ְ ּב ַמאי ּ ְפלִ יגֵ י?
ָא ַמר לֵ ּיה:
לְ כִ י ִּת ׁ ְש ַּכח.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָראּ ְ :בתו ִּתים וְ ִר ּמוֹ נִים ּ ְפלִ יגֵ י.

רש"י
מודה ר' יהודה בזיתים .דאע''ג
דהכיסן לאוכלין היוצא מהן
אסור דכיון דרובן לסחיטה
קיימי כי אתו לידי משקה יהיב
דעתיה למיהוי יחא ליה בהכי:
אפי' בזיתים ועבים .הואיל
והי לאוכלין כסו:
מסתברא בתותים ורמוים
פליגי .דאיכא דבעו להו
למשקין הלכך משוו להו רבן
כזיתים ועבים ור' יהודה פליג
עלייהו אבל שאר פירות ליכא
דבעי להו למשקין הלכך מודו
רבן בהם:
שמשך .זב מאליהן כמו הרות
המושכין )לעיל דף קכא:(.
והכיסן .מתחילתן בין לאוכלין
בין למשקין כו' דרמוים קרי יין
משום דאית להו קיוהא:
וחכ''א כו' .והא דקט רב חמן
לישא דמסתברא ולא אמר
בהדיא דבתותים ורמוים פליגי
משום דאיכא למימר פליגי
בתותים ורמוים וה''ה לשאר
פירות ולהודיעך כחו דרבי
יהודה קט להו ואי משום
ברייתא דלקמן דשמעין מיה
דמודים חכמים לרבי יהודה
בשאר פירות לאו בהדיא
שמעין לה דאיכא למימר רבי
יהודה היא כדפרכין עלה:
וסבר רבי יהודה סתם .שלא
פירש לאוכל ולא למשקה הוי
המשקה הזב מהן אסור:
והתן חלב האשה מטמא.
מכשיר:
לרצון ושלא לרצון .בין שיצא
ממה לרצון בין שיצא שלא
לרצון שהחלב קרוי משקה
שאמר ותפתח את אד החלב
ותשקהו )שופטים ד(:
חלב הבהמה איו מטמא אלא
אם כן יצא לרצון .ואי לא לא
חשיב משקה ואם גע בו שרץ
איו מקבל טומאה וטעמא
מפרש לקמיה:

דְּ ַת ְניָ א:
יתים ׁ ֶש ָּמ ׁ ַש ְך ֵמ ֶהן ׁ ֶש ֶמן ,וַ ֲענָ ִבים ׁ ֶש ָּמ ׁ ַש ְך ֵמ ֶהן יַ יִ ן,
"זֵ ִ
יסןּ ֵ ,בין ְלאוֹ ֵכלּ ֵ ,בין ְל ַמ ׁ ְש ִקיןַ ,ה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶהן ָאסוּר.
כ
וְ ִה ְ נִ ָ
ְ
ְ
ּתו ִּתים ׁ ֶש ָּמ ׁ ַשך ֵמ ֶהן ַמיִ ם ,וְ ִר ּמוֹ נִ ים ׁ ֶש ָּמ ׁ ַשך ֵמ ֶהן יַ יִ ן,
יסןְ ,לאוֹ ָכ ִלין ַ -ה ּי ֹו ֵצא ֵמ ֶהן מו ָּּתר.
וְ ִה ְכנִ ָ
ְל ַּמ ׁ ְש ִקין וְ ִל ְס ָת ם ַ -ה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶהן ָאסוּר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵ ּבין ְלאוֹ ָכ ִלין ֵ ּבין ְל ַמ ׁ ְש ִקין ַ -ה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶהן ָאסוּר".
וְ ָס ַבר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהְ ' :ס ָתם'ָ ,אסוּר?!
וְ ָה ְת ַנן:
" ֲח ֵלב ָה ִא ׁ ּ ָשה ְ -מ ַט ֵּמא ְל ָרצוֹן וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְל ָרצוֹ ן.
ֲח ֵלב ְ ּב ֵה ָמה ֵ -אינוֹ ְמ ַט ֵּמא ֶא ָ ּלא ְל ָרצוֹ ן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א:
ַקל וָ חוֹ ֶמר הוּא :ו ַּמה ֲח ֵלב ָה ִא ׁ ּ ָשהֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ְמיו ָּחד ֶא ָ ּלא ִל ְק ַט ִ ּנים ְ -מ ַט ֵּמא ְל ָרצוֹ ן וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְל ָרצוֹ ן,
ֲח ֵלב ַה ְ ּב ֵה ָמהֶ ׁ ,ש ְּמיו ָּחד ֵ ּבין ִל ְק ַט ִ ּנים ֵ ּבין ִל ְגדוֹ ִלים ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְ ּי ַט ֵּמא ֵ ּבין ְל ָרצוֹ ן ו ֵּבין ׁ ֶשלּ ֹא ְל ָרצוֹ ן?
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :אם ִט ֵּמא ֲח ֵלב ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶשלּ ֹא ְל ָרצ ֹוןֶ ׁ ,שדַּ ם ַמ ֵ ּג ָפ ָת ּה ָט ֵמא,

884

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

קמד,א יְ ַט ֵּמא ֲח ֵלב ַה ְ ּב ֵה ָמה ^ ׁ ֶשלֹא ְל ָרצוֹ ןֶ ׁ ,שדַּ ם ַמ ֵ ּג ָפ ָת ּה ָטהוֹ ר?!
ָא ַמר ָל ֶהןַ :מ ְח ִמיר ֲאנִ י ְ ּב ָח ָלב ִמ ְ ּב ָדם,
ׁ ֶש ַהח ֹו ֵלב ִל ְרפו ָּאה ָ -ט ֵמא,
וְ ַה ַּמ ִ ּקיז ִל ְרפו ָּאה ָ -טהוֹ ר.
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :ס ֵ ּלי זֵ ִיתים וַ ֲענָ ִבים יוֹ כִ יחוּ,
ׁ ֶש ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ַה ּי ֹו ְצ ִאין ֵמ ֶהן ְל ָרצוֹ ן ְ -ט ֵמ ִאין,
ׁ ֶשלּ ֹא ְל ָרצוֹ ן – ְטהוֹ ִרים" )מכשירין ו ,ח(.
ַמאי לָ או:
"ל ָרצוֹ ן"  -דְּ ִנ ָיחא לֵ ּיה,
ְ
" ׁ ֶשלּ ֹא ְל ָרצוֹן" ּ ִ -ב ְס ָת ָמא.
ו ַּמה ֵ ּז ִיתים וַ ֲענָ בִ ים ,דִּ בְ נֵי ְס ִח ָיטה ִנינְה ּוֶ ׁ " ,שלּ ֹא ְל ָרצוֹן"  -וְ לֹא ְּכלוּם,
ּתו ִּתים וְ ִר ּמוֹ נִים ,דְּ לָ או ְ ּבנֵי ְס ִח ָיטה נִינְ ה ּו  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
"ל ָרצוֹן" ּ ִ -ב ְס ָת ָמא,
לֹאְ ,
ִיחא לִ י.
"שלּ ֹא ְל ָרצוֹן"  -דְּ גַ ֵּלי ַאדַּ ְע ֵּת ּיה ,דְּ ָא ַמר :לֹא נ ָ
ֶׁ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ׁ ָשא ֵני ַס ֵּלי זֵ ִיתים וַ ֲענָ בִ ים,
ְימיֵ ,מ ִע ָּיק ָרא ַא ְפקו ֵּרי ַמ ְפ ַק ֵרי לְ ה ּו.
ֵּכיוָ ן דִּ לְ ִאיבּ וּד ָקי ִ
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ַ -ר ִ ּבי יְהו ָּדה דְּ מוֹ ֵדי לְ ַר ָ ּבנָן ְ ּבזֵ ִיתים ו ַּב ֲענָבִ ים,
ַר ָ ּבנַן דְּ מוֹ ד ּו לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ָאר ּ ֵפירוֹ ת ְ -מנָלַ ן?
דְּ ַת ְניָ א:
ישין ו ְּבעוּזְ ָר ִדין,
סוֹח ִטין ^ ִ ּב ְפגָ ִעין ו ְּב ָפ ִר ׁ ִ
קמד,ב " ֲ
ֲא ָבל לֹא ְ ּב ִר ּמוֹ נִ ים.
וְ ׁ ֶשל ֵ ּבית ְמנַ ׁ ּ ְשיָ א ַ ּבר ְמנַ ֵחם ָהי ּו סוֹ ֲח ִטין ְ ּב ִר ּמוֹנִ ים".
ו ִּמ ַּמאי דְּ ַר ָ ּבנַן ִהיא?
דִּ ילְ ָמא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא?
וְ ֶת ֱהוֵ י נ ִַמי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ֵא ַימר דְּ ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ָ -י ְצא ּו ֵמ ַע ְצ ָמן ,סוֹ ֲח ִטין לְ כַ ְּת ִח ָּילה ִ -מי ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה?!
ֶא ָּלא ַמאי ִאית לָ ְך לְ ֵמ ַימר?
ֵּכיוָ ן דְּ לָ או ְ ּב ֵני ְס ִח ָיטה נִינְה ּו ֲ -א ִפילּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָּילה.
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנַןֵּ ,כיוָ ן דְּ לָ או ְ ּב ֵני ְס ִח ָיטה ִנינְה ּו ֲ -א ִפילּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָּילה.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהַ :ר ָ ּבנַן ִהיא.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.

רש"י
שדם מגפתה .של אשה אם גף
רגלה או ידה וכל חבורה שיצא
ממה דם כדאמר בפרק דם הדה
)דה דף כה (:דם חללים דהייו דם
הרוג קרוי משקה שאמר ודם
חללים ישתה ודם מגפתו מפרש
התם דדם חללים הוי דמה לי
קטליה כוליה מה לי קטליה פלגא
וחלב כדם מגפתו דדם עכר .ועשה
חלב ודם מגפתה סתמיה שלא
לרצון הוא וטמא:
יטמא חלב הבהמה שלא לרצון.
בתמיה שהרי דם מגפתה טהור
דבהמה לאו בכלל חלל הוא ומיהו
דם שחיטה מכשר משום דאיתקש
למים דכתיב )דברים יב( על הארץ
תשפכו כמים:
מחמיר אי בחלב .לטמאו אף שלא
לרצון מבדם:
שהחולב .לרפואת הבהמה שלא
יזיקה חלבה טמא דהא לרצון הוא
והמקיז דם לבהמתו לרפואה טהור
דדם מגפתה היא והואיל והחולב
לרפואה טמא אף הוטף שלא
לרצון טמא:
אמרו לו .איו דומה שלא לרצון
ליוצא לרצון שהרי סלי זיתים
ועבים יוכיחו שהמשקה כו':
שלא לרצון בסתמא .וקתי טהורין
דלא חשיב משקה אי רבי יהודה
קאמר לה קשיא ואי רבן קאמרי
כל שכן טהורין לרבי יהודה דהא
מידי דלרבן משקה הוא לרבי
יהודה לאו משקה הוא וכ''ש מידי
דלרבן לאו משקה והשתא ומה
זיתים ועבים כו' והוא הדין מצי
למירמי מי זיתים ועבים אזיתים
ועבים דקתי לעיל דמודה בהו רבי
יהודה דאף לאוכלין היוצא מהן
אסור אלא הא אלימא ליה
לאקשויי דתותים ורמוים דלאו
בי סחיטה יהו קתי לעיל דסתם
אסור והכא קתי דאפי' זיתים
ועבים סתמא לאו למשקה:
דגלי דעתיה .בהדיא ואמר לא
יחא לי והוי גילוי דעתא טפי
מהכיסו לאוכלין:
ואיבעית אימא שאי סלי זיתים
ועבים וכו' .ודווקא קט סלין
שהמשקה הוטף מהן ופל לארץ
והולך לאיבוד הלכך סתמא לא
יחא ליה:
אפקורי מפקיר .לההוא משקה
אבל שאר כלים אפילו תותים
ורמוים אימא לך סתמא למשקה:
בפגעין פרו''ש }שזיפים{
לשתות:
מימיהן
ולהוציא
ובפרישין .קויידו''ץ }חבושים{ :
}פירות
קורמ''ש
ובעוזרדין.
העוזרר )שיח בר( ]וראה לעיל לח{[.
דלאו אורחייהו בהכי ואין כאן
משום דש:
אבל לא ברמוים .דאורחייהו
בהכי:
ושל בית משיא .היו רגילין לסחוט
רמוים בחול אלמא איכא דסחיט
להו הלכך בשבת אסור:
אלא מאי אית לך למימר .לר'
יהודה כיון דלאו בי סחיטה כו' וכי
היכי דלרבי יהודה שרי לכתחילה
מהאי טעמא מהשתא אפי' תימא
רבן ושרו ליה מהאי טעמא:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ

885

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .3קמד ,ב
" ׁ ֶשל ֵ ּבית ְמנַ ׁ ּ ְשיָ א ַ ּבר ְמנַ ֵחם ָהי ּו סוֹ ֲח ִטין ְ ּב ִר ּמוֹנִ ים".
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
נַשיָא ַ ּבר ְמנַ ֵחם.
ֲהלָ כָ ה ְּכ ׁ ֶשל ֵ ּבית ְמ ׁ ּ ְ
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א לְ ַרב נַ ְח ָמן:
נַשיָא ֶ ּבן ְמנַ ֵחם ַּת ּנָא הוּא?!
ְמ ׁ ּ ְ
נַשיָא ֶ ּבן ְמנ ֵַחם –
וְ כִ י ֵּת ָימאֲ :הלָ כָ ה ִּכי ַהאי ַּת ּנָא דְּ ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ׁ ֶשל ְמ ׁ ּ ְ
נַש ָיא ֶ ּבן ְמנַ ֵחם ֲ -הלָ כָ ה ְּכמוֹ תוֹ ?!
ו ִּמ ׁ ּשוּם דְּ ָסבַ ר ִּכ ְמ ׁ ּ ְ
נַשיָא ֶ ּבן ְמנַ ֵחם ָהוֵ י רו ָ ּּבא דְּ ָעלְ ָמא?!
ְמ ׁ ּ ְ
ִאין.
דִּ ְתנַן:
" ַה ְמ ַק ֵ ּיים קוֹ ִצים ַ ּב ֶ ּכ ֶרם:
יעזֶ ר אוֹ ֵמרִ :קדֵּ ׁש.
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ימין".
ֵאינוֹ ְמ ַקדֵּ ׁשֶ ,א ָ ּלא דָּ ָבר ׁ ֶש ָ ּכמוֹ ה ּו ְמ ַק ְ ּי ִ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ׁ ֶש ֵּכן ַ ּב ֲע ַר ְ ּביָא ְמ ַק ְ ּי ִימין קוֹ צֵ י שָׂ דוֹ ת לִ גְ ַמ ֵּל ֶיהם.
ִמ ֵידי ִא ְיריָא?!
ֲע ַר ְ ּביָא ַ -א ְת ָרא,
ָהכָ א ּ ָ -ב ְטלָ ה דַּ ְע ּתוֹ ֵא ֶצל ָּכל ָא ָדם!
ֶא ָּלאַ ,היְינ ּו ַט ְע ָמאִּ :כ ְד ַרב ִח ְסדָּ א.
דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ּנְתנָן ְ ּב ִמ ְקוֶ ה ּ -פוֹ ְסלִ ין ֶאת ַה ִּמ ְקוֶ ה ְ ּב ׁ ִשי ּנוּי ַמ ְר ֶאה.
ְּת ָר ִדין ׁ ֶש ְּס ָח ָטן ו ָ
וְ ָהא לָ או ְ ּבנֵי ְס ִח ָיטה ִנינְה ּו!
ֶא ָּלא ַמאי ִאית לָ ְך לְ ֵמ ַימר? ֵּכיוָ ן דְּ ַא ְח ׁ ַשבִ ינְהוֲּ ,הוָ ה לְ ה ּו ַמ ׁ ְש ֶקה,
ָהכָ א ִנַמי ֵּ -כיוָ ן דְּ ַא ְח ׁ ַשבִ ינְ הוֲּ ,הוָ ה לְ ה ּו ַמ ׁ ְש ֶקה.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָהוֵ י דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִׂשין ִמ ֶּמ ּנ ּו ִמ ְקוֶ ה לְ כַ ְּת ִח ָּילה,
וְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִׂשין ִמ ֶּמ ּנ ּו ִמ ְקוֶ ה לְ כַ ְּת ִח ָּילה ּ -פוֹ ֵסל ֶאת ַה ִּמ ְקוֶ ה ְ ּב ׁ ִשי ּנוּי ַמ ְר ֶאה.
ְּתנַן ָה ָתם:
"נָ ַפל ְלתוֹ כוֹ  :יַ יִ ן,
אוֹ חוֹ ֶמץ,
ּומוֹ ַחל ,וְ ׁ ִש ָ ּנה ַמ ְר ָאיו – ּ ָפסוּל" )מקוואות ז ,ג(.
ַמאן ַּת ּנָא דְּ מוֹ ַחל ַ -מ ׁ ְש ֶקה הוּא?
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ַר ִ ּבי יַ ֲעקֹב ִהיא.
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
מוֹ ַחל ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ַמ ׁ ְש ֶקה.
ו ַּמה ַּט ַעם ָא ְמר ּו :מוֹ ַחל ַה ּיוֹ ֵצא ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ָ -טהוֹ ר?
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ְ ּב ִק ּיוּמוֹ .
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמר:

רש"י
משיא תא הוא .בתמיה וכי
איהו פליג למימר דבשבת אסור
דתימא הלכתא כוותיה והא לא
הוזכר אלא לדברי התא לראיה
דהאי תא הוא סבר כוותיה:
וכ''ת .הא דאמר הלכה כשל בית
משיא ה''ק הלכה כהאי תא
דאסר ברימוים הואיל וקאי
משיא כוותיה דסוחטין רימוים
בחול אלמא בי סחיטה יהו:
הוי רובא דעלמא .דמשום איהו
לחודיה שווי דרך רמוים
לסחיטה :קוצים .קרדו''ש
}פירות של קרדה ]ראה לעיל
יא:{[:
מקדש .את התבואה משום
כלאים דזריעה הוא:
ואמר רבי חיא כו' .אלמא
משום חד מקום דאחשביהו
משוין להו דבר חשוב:
אתרא .הוא וחשיבות דרבים הוי
חשיבותא:
הכא .חד גברא לחודיה הוא
ימא בטלה דעתו:
אלא הייו טעמא .דרב חמן
דאמר הלכה אין סוחטין:
כרב חסדא .אע''ג דלעלמא לא
חשיב כיון דאחשיב איהו הוי
לדידיה משקה והכי מפרש רב
חמן לברייתא דלעיל סוחטין
בפגעין ובפרישין למתק הפרי
ולא לצורך המשקה אבל לא
ברימוים ואפילו למתקן דשל
בית משיא היו סוחטין בחול
לצורך משקה הלכך בשבת אסור
אפי' למתק הואיל ואיכא חד
דעביד לשם משקה ולא משום
דמשיא רובא דעלמא אלא
חיישין אי שרית ליה למתק אתי
למעבד לשום משקה וכיון דאיהו
מחשב ליה הוי משקה ומיחייב
אבל בפגעין ליכא למיחש דאין
אדם עושה אותו למשקה:
בשיוי מראה .לא בשלשת לוגין
דלא הוזכרו שלש לוגין אלא
במים שאובין אבל שאר משקין
לא פסלי אא''כ שתה מראה
המקוה על ידיהן:
רב פפא אמר .טעמא דתרדין לאו
משום חשיבותא דאחשביהו
הוא ולעולם לאו משקה יהו
והא דמפסיל משום דכל דבר
שאין עושין ממו מקוה שאיו
מים או שלג או ברד פוסל את
המקוה בשיוי מראה:
פל לתוכו .של מקוה יין או
חומץ או מוחל והוא כמין מים
וזב מן הזיתים וג' מיים יש בו
במעטן
מתחילה
כשטוען
להתחמם ולהתבשל מאיליהן
מוחל זב מהן והוא צלול כמים
ולאחר שעמדו ימים ודחקו זה
את זה חוזר מוחל לזוב מהן
והוא קרוב להיות כשמן ולאחר
שעצרן להוציא שמן בבית הבד
ומשתהה התפוח של גפת
בעקלים שהוא אגוד בהן בבית
הבד חוזר מוחל וזב מהן:
מאן תא דמוחל משקה הוא.
קס''ד דאין מקוה פסל אלא על
ידי משקה ואפילו בשיוי מראה:
בתחילה .בתחילת טעיתן של
זיתים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
מוֹ ַחל ֵ -אינוֹ ְ ּכ ַמ ׁ ְש ֶקה.
ו ַּמה ַּט ַעם ָא ְמר ּו :מוֹ ַחל ַה ּיוֹ ֵצא ֵמ ִע ּ
יקוּל ֵ ּבית ַה ַ ּבד ָ -ט ֵמא?
יחצו ֵּחי ׁ ֶש ֶמן".
ְל ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ל ֹו ְ ּבלֹא ִצ ְ
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו:
דְּ ָא ֵתי ָ ּב ַתר ִאיצַ ְצ ָּתא.
ָרבָ א ָא ַמר:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָהוֵ י דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִׂשין ֵה ֶימ ּנ ּו ִמ ְקוֶ ה,
וּפוֹ ֵסל ֶאת ַה ִּמ ְקוֶ ה ְ ּב ׁ ִשי ּנוּי ַמ ְר ֶאה.

רש"י
מעקול בית הבד .לאחר שסחט
שמו או לפי סחיטתו:
מאי ביייהו .במאי פליגי הואיל
ותרוייהו מודו דמוחל היוצא
בתחילה טהור והיוצא מעקל
בית הבד טמא באיזה מוחל
חלקו דלמר הוי משקה וטמא
ולמר לא הוי משקה וטהור:
דאתי בתר איצצתא .לאחר
שהתחילו להתחמם ודחקו זה
את זה ושתהה הכומר ימים:
רבא אמר .קמייתא דקתי מוחל
פוסל מקוה דברי הכל הוא
ומשום דהוי כו':

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ

887

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .4קמד ,ב – קמה ,א
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
סוֹ ֵחט ָא ָדם ֶא ׁ ְשכּ וֹ ל ׁ ֶשל ֲענָ בִ ים לְ תוֹ ְך ַה ְּק ֵד ָרה,
ֲא ָבל לֹא לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרה.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ
ִמדִּ בְ ֵרי ַר ֵ ּבינ ּו נִ לְ ַמד :חוֹ לֵ ב ָא ָדם ֵעז  -לְ תוֹ ך ַה ְּק ֵד ָרה,
ֲא ָבל לֹא  -לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרה.
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ רַ :מ ׁ ְש ֶקה ַה ָ ּבא לָ אוֹ כֶ ל  -אוֹ כֶ ל הוּא.
ְמ ִתיב ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
"זָ ב ׁ ֶשחוֹ ֵלב ֶאת ָה ֵעז ֶה ָח ָלב ָט ֵמא" )טהרות ג ,ג(.
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתַ " :מ ׁ ְש ֶקה ַה ָ ּבא לְ אוֹ כָ לִ ין  -אוֹ כֶ ל הוּא" ּ ְ -ב ַמאי ִא ְית ָּכ ׁ ֵשר?
ִּכ ְד ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ַ ּב ּ ִט ּ ָיפה ַה ְמלוּכְ לֶ כֶ ת ַעל ּ ִפי ַהדַּ ד,
ָהכָ א ִנַמי ּ ַ -ב ּ ִט ּ ָיפה ַה ְמלוּכְ לֶ כֶ ת ַעל ּ ִפי ַהדַּ ד.
ְמ ִתיב ָרבִ ינָ א:
יצה ְמכ ּו ֶ ּונֶ ת – ָטהוֹ ר" )טהרות ג ,ג(.
קמה,א " ְט ֵמא ֵמת ׁ ֶש ָּס ַחט זֵ ִיתים וַ ֲענָ ִבים ^ ְ ּכ ֵב ָ
ָהא יוֹ ֵתר ִמ ְּכבֵ יצָ ה – ָט ֵמא!
"מ ׁ ְש ֶקה ַה ָ ּבא לְ אוֹ כֵ ל  -אוֹ כֶ ל הוּא" ּ ְ -ב ַמאי ִא ְית ָּכ ׁ ֵשר?
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתַ :
הוּא מוֹ ִתיב לָ ּה ,וְ הוּא ְמ ָפ ֵרק לָ ּה:
ְ ּבסוֹ ֵחט לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָ ה:
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
" ַה ַּמ ֲח ִליק ַ ּב ֲענָ ִבים  -לֹא הו ְּכ ׁ ַשר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר :הו ְּכ ׁ ַשר" )מעשרות א ,ח(.
ַמאי לָ אוּ ְ ,ב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ָמר ָסבַ רַ :מ ׁ ְש ֶקה ַה ָ ּבא לְ אוֹ כֵ ל  -אוֹ כֶ ל הוּא,
ו ָּמר ָס ַבר :לָ או אוֹ כֶ ל הוּא.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאַ " :מ ׁ ְש ֶקה ַה ָ ּבא לְ אוֹ כֵ ל  -לָ או אוֹ כֶ ל הוּא",
וְ ָהכָ א ּ ְ -ב ַמ ׁ ְש ֶקה ַה ָ ּבא לְ ִאיבּ וּד ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י:
ָמר ָסבַ רַ :מ ׁ ְש ֶקה הוּא,
ו ָּמר ָס ַבר :לָ או ַמ ׁ ְש ֶקה הוּא.
וּבִ ְפלוּגְ ָּתא דְּ ָה ֵני ַת ָּנ ֵאי:
דְּ ַת ְניָ א:
יתים ְ ּביָ ַדיִ ם ְמסוֹ ֲאבוֹ ת  -הו ְּכ ׁ ַשר.
" ַה ְמ ַפ ֵּצ ַע ְ ּבזֵ ִ
ְלסוֹ ְפ ָתן ַ ּב ֶּמ ַלח  -לֹא הו ְּכ ׁ ַשר.
ֵל ַידע ִאם ִה ִ ּגיע ּו זֵ ָיתיו ִל ְמסוֹ ק ִאם ָלאו  -לֹא הו ְּכ ׁ ַשר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר :הו ְּכ ׁ ַשר".
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
דְּ ָמר ָס ַברַ :מ ׁ ְש ֶקה ָהעוֹ ֵמד לְ ִאיבּ וּד ַ -מ ׁ ְש ֶקה הוּא,
ו ָּמר ָס ַבר :לָ או ַמ ׁ ְש ֶקה הוּא.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ָה ֵני ַּת ּנ ֵָאי ּ ְ -ב ַמ ׁ ְש ֶקה ָהעוֹ ֵמד לְ ִאיבּ וּד ּ ְפלִ יגִ י,
וְ ָהנָ ְך ַּת ּנ ֵָאי ּ ְ -ב ַמ ׁ ְש ֶקה ָהעוֹ ֵמד לְ צַ ְחצְ חוֹ ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י.

רש"י
לתוך הקדרה .של תבשיל לתקו דמוכחא
מילתא דלאו למשקה בעי ליה אלא לאוכל
ואין זה דרך פריקתו והוי כמפריד אוכל
מאוכל:
אבל לא לתוך הקערה .דזמין דלמשקה
קאי ואף על גב דבקערה לא  .שתי אייש
לא מוכחא מילתא ואיכא איסור:
אלמא .מדקאמר סוחט לתוך הקדרה
קסבר כו':
החלב טמא .שהזב מטמא כל דבר במשא
והרי היסט הקילוח ולא קמפליג בין לתוך
הקדרה בין לתוך הכוס:
ואי אמרת אוכל הוא .הא אין אוכל מקבל
טומאה שלא בהכשר והאי במאי איתכשר:
כדאמר רבי יוחן .במסכת כריתות גבי
האשה שטף חלב מדדיה:
בטיפה המלוכלכת על פי הדד .טיפה
ראשוה מלכלכת בה פי הדד בדעת ווחה
ליחלב וההיא הוי משקה כסתם חלב דלא
לאוכל בעי ליה:
טמא מת שסחט זיתים ועבים כביצה
מכוות טהור .משה היא במסכת טהרות
ומפרש בה בהדיא ובלבד שלא יגע במשקה
שאיו וגע אלא באוכל וכיון דכביצה
מכוות הוא לכי סחיט טיפה קמייתא חסר
ליה מכביצה ואין האוכל אע''פ שהוא
טמא מטמא המשקה שאין אוכל מטמא
אחרים בפחות מכביצה אבל אם היה וגע
במשקה איטמי ליה משקה מטיפה
ראשוה שהמשקה מקבל טומאה בכל
שהוא וה'' תי בה בהדיא יותר מכביצה
טמא שכיון שיצאה טיפה ראשוה טמאה
בכביצה וטמא מת דווקא קט שאיו
מטמא בהיסט וה''ה לטמא שרץ וכל טמאי
מגע וטמא מת לרבותא קט דהוי אב
הטומאה משום דקתי סיפא אבל זב
שסוחט זיתים ועבים אפי' גרגיר יחידי
טמא שכיון שיצאה טיפה ראשוה טמא
המשקה במשא הזב:
ואי אמרת כו' .דקס''ד אפי' סוחט לתוך
הקדירה:
כתאי .משקה הבא לאוכל אוכל הוא או
משקה הוא:
המחליק בעבים .חתום המחליק פי
ככרותיו בעבים שסוחט המשקה על
הככר:
הוכשר .האוכל העבים הוכשרו:
הבא .לצורך אוכל כגון שסחטן לשם הפת:
ה''ג דכ''ע משקה הבא לאוכל לאו אוכל
הוא .אלא משקה הוא והייו טעמא דמ''ד
לא הוכשר שמתחילה סחט אדעתא דאזיל
לאיבוד שהאור שואבו ושורפו:
המפצע בזיתים .בלציי''ר }לחבוט ,לטפח{
כדי שיהיו רכין:
הוכשר .דיחא ליה במשחא דטייף עלייהו
שמתוך כך הם מרבים טעם:
לסופתן במלח .שמתוך שהן קשין אין
המלח דבק בהן ומפצעם לרככן מבחוץ
מעט:
לא הוכשר .דלא מכוין למשקה דידהו
דליעקר:
לידע אם הגיעו זיתיו למסוק .צריך הוא
לראות אם שומו וח לצאת מיהו המשקה
אזיל לאיבוד:
הי תאי .דמפצע ודאי במשקה העומד
לאיבוד פליגי כדאמרי' אבל תאי דמחליק
לאו בעומד לאיבוד פליגי דלאו לאיבוד
אזל שהרי לצחצח האוכל תו והרי
מצחצחו אלא במשקה העומד לצחצחו
לאוכל קא מיפלגי דא'' משקה הבא
לאוכל משקה הוא ה''מ היכא דקא שריף
ליה א'' שטר ביה ריפתא דתורת משקה
עביד אבל לצחצחו פליגי:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5קמה ,א
] ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
סוֹ ֵחט ָא ָדם ֶא ׁ ְשכּ וֹ ל ׁ ֶשל ֲענָ בִ ים לְ תוֹ ְך ַה ְּק ֵד ָרה,
ֲא ָבל לֹא לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרה[.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִש י ָא ַמר ַרב:
סוֹ ֵחט ָא ָדם ֶא ׁ ְשכּ וֹ ל ׁ ֶשל ֲענָ בִ ים לְ תוֹ ְך ַה ְּק ֵד ָרה,
ֲא ָבל לֹא לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרה.
וְ ָדג לְ צִ ירוֹ ֲ -א ִפילּ ּו לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרה.
י ְֵתיב ַרב דִּ ִימי וְ ָק ָא ַמר לָ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ַרב דִּ ִימי:
ַא ּתוּן ִ -מ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ַמ ְת ִניתוּן,
וְ לָ א ַק ׁ ְשיָ א לְ כוּ,
ֲאנַן ִ -מ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל ַמ ְת ִנינַן לָ ּה ,וְ ַק ׁ ְשיָא לָ ן:
ִמי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל :דָּ ג לְ צִ ירוֹ ֲ -א ִפילּ ּו לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרה?!
וְ ָה ִא ְּית ַמר:
ְּכבָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּס ָח ָטן:
ָא ַמר ַרב:
לְ גו ָּפן – מו ָּּתר.
לְ ֵמ ֵימ ֶיהן ָ ּ -פטוּרֲ ,אבָ ל ָאסוּר.
ו ׁ ְּשלָ קוֹ תּ ֵ ,בין לְ גו ָּפן ֵ ּבין לְ ֵמ ֵימ ֶיהן – מו ָּּתר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֶא ָחד ְּכ ָב ׁ ִשים,
וְ ֶא ָחד ׁ ְשלָ קוֹ ת :לְ גו ָּפן  -מו ָּּתר,
לְ ֵמ ֵימ ֶיהן ָ ּ -פטוּרֲ ,א ָבל ָאסוּר!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ֱאל ִֹהים! " ֵעינַ י ָרא ּו וְ ל ֹא זָ ר") 614איוב יט ,כז(,
ִמ ּפו ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָ ה ׁ ְש ִמ ַיע לִ י,
וְ ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָ ה ֵמ ַר ִ ּבי ז ֵָירא,
וְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא ֵמ ַרב ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ׁ ִשי,
וְ ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ֵמ ַרב.

ֲ 614א ׁ ֶשר ֲאנִי ֶא ֱחזֶ ה ִּלי וְ ֵעינַי ָרא ּו וְ ל ֹא זָ ר ָּכל ּו כִ לְ י ַֹתי ְ ּב ֵח ִקי

רש"י
ודג לצירו .סחיטת דג להוציא
צירו לאו משקה הוא אלא
אוכלין:
כבשין .ירק חי כבוש ביין
וחומץ:
לגופו .אם לאכול הכבשים
סוחטן ממשקה הצף עליהן
והבלע בהן מותר לכתחילה
דלא מפרק הוא הואיל ולאו
למשקה הוא צריך:
פטור .שאין זה מפרק שאין
המשקה הזה יוצא מן הכבשים
שלא גדל בתוכן אבל אסור אטו
זיתים ועבים:
שלקות .אפילו למימיהן לאו
משקה יהו אלא אוכל:
למימיהן פטור אבל אסור .והא
שלקות דומיא דדג לצירן הוא
ולא שרי ליה שמואל לכתחילה:
עיי ראו ולא זר .הא דבעיא
למימר לך דמשמיה דרב
איתמר:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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 .6קמה ,א-ב
ּגו ָּפא:
" ְּכבָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּס ָח ָטן:
ָא ַמר ַרב :לְ גו ָּפן  -מו ָּּתר ,לְ ֵמ ֵימ ֶיהן ָ ּ -פטוּרֲ ,אבָ ל ָאסוּר.
ו ׁ ְּשלָ קוֹ תּ ֵ ,בין לְ גוּפָ ן ֵ ּבין לְ ֵמ ֵימ ֶיהן  -מו ָּּתר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרֶ :א ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד ֶזה :לְ גוּפָ ן  -מו ָּּתר ,לְ ֵמ ֵימ ֶיהן ָ ּ -פטוּרֲ ,אבָ ל ָאסוּר".
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֶא ָחד ְּכ ָב ׁ ִשים וְ ֶא ָחד ׁ ְשלָ קוֹ ת:
לְ גו ָּפן  -מו ָּּתר,
לְ ֵמ ֵימ ֶיהן ַ -ח ּיָיב ַח ּ ָטאת.

רש"י
סוחטין כבשין .ולא מפליג בין
לגופן בין למימיהן ושרי
לכתחילה ו קשיא לכולהו דליכא
בהו דשרי כבשין למימיהן
לכתחילה:
דבר תורה .כלומר אסרה תורה
מלאכה ודריכת זיתים ועבים
הוא דהויא מלאכה אבל שאר
דריכות לאו אורחייהו בהכי
ולאו מלאכה יהו:
לעדות אשה .לומר לאשה מת
בעליך דאקילו בה רבן משום
עיגוא וכל דמקדש אדעתא
דרבן מקדש ואפקועי רבן
לקדושין מייה:

ֵמ ִיתיבֵ י:
ְ
"סו ֲֹח ִטין ְ ּכ ָב ׁ ִשים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְלצוֹ ֶרך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ֲא ָבל לֹא ְלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת.
יתים וַ ֲענָ ִבים  -לֹא יִ ְסחוֹ ט,
וְ זֵ ִ
וְ ִאם ָס ַחט ַ -ח ָ ּייב ַח ָּטאת".
ַק ׁ ְשיָ א לְ ַרב!
ַק ׁ ְשיָ א לִ ׁ ְשמו ֵּאל!
ַק ׁ ְשיָ א לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן!
ַרב ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
ׁ ְשמו ֵּאל ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה.
" ַרב ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה":
סוֹ ֲח ִטין ְּכ ָב ׁ ִשים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לְ צוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ֲא ָבל לֹא לְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים :לְ גּ ו ָּפן,
ֲאבָ ל לְ ֵמ ֵימ ֶיהן ָ ּ -פטוּרֲ ,אבָ ל ָאסוּר.
ו ׁ ְּשלָ קוֹ תּ ֵ ,בין לְ גו ָּפן ֵ ּבין לְ ֵמ ֵימ ֶיהן  -מו ָּּתר.
וְ ֵז ִיתים וַ ֲענָבִ ים  -לֹא י ְִסחוֹ ט ,וְ ִאם ְס ָח ָטן ַ -ח ָ ּייב ַח ּ ָטאת.
" ׁ ְשמו ֵּאל ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה":
ְ
סוֹ ֲח ִטין ְּכ ָב ׁ ִשים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לְ צוֹ ֶרך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ,הוּא ַהדִּ ין לִ ׁ ְשלָ קוֹ ת.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים :לְ גו ָּפןֲ ,א ָבל לְ ֵמ ֵימ ֶיהן ָ ּ -פטוּרֲ ,אבָ ל ָאסוּר.
וְ זֵ ִיתים וַ ֲענָבִ ים  -לֹא י ְִסחוֹ ט ,וְ ִאם ָס ַחט ַ -ח ָ ּייב ַח ּ ָטאת.
" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה":
סוֹ ֲח ִטין ְּכ ָב ׁ ִשים לְ צוֹ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ֲא ָבל לֹא לְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ֶא ָחד ְּכ ָב ׁ ִשים וְ ֶא ָחד ׁ ְשלָ קוֹ ת.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים :לְ גו ָּפןֲ ,אבָ ל לְ ֵמ ֵימ ֶיהן  -לֹא יִ ְסחוֹ ט ,וְ ִאם ָס ַחט  -נַ ֲע ָׂשה ְּכ ִמי ׁ ֶש ָּס ַחט ֵז ִיתים וַ ֲענָבִ ים ,וְ ַח ָ ּייב ַח ּ ָטאת.
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
דְּ בַ ר ּתוֹ ָרה:
ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָּלא ַעל דְּ ִר ַיסת זֵ ִיתים וַ ֲע ָנבִ ים ִ ּבלְ ַבד.
וְ כֵ ן ָּת ֵני דְּ בֵ י ְמנַ ׁ ּ ֶשה:
יסת זֵ ִיתים וַ ֲענָ ִבים ִ ּב ְל ַבד,
"דְּ ַבר ּתוֹ ָרהֵ :אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַעל דְּ ִר ַ
וְ ֵאין ' ֵעד ִמ ּ ִפי ֵעד' ָ ּכ ׁ ֵשר,
ֶא ָ ּלא ְל ֵעדוּת ִא ׁ ּ ָשה ִ ּב ְל ַבד".
קמה,ב
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 .7קמה ,ב
]וְ כֵ ן ָּת ֵני דְּ בֵ י ְמנַ ׁ ּ ֶשה:
יסת זֵ ִיתים וַ ֲענָ ִבים ִ ּב ְל ַבד,
"דְּ ַבר ּתוֹ ָרהֵ :אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַעל דְּ ִר ַ
וְ ֵאין ' ֵעד ִמ ּ ִפי ֵעד' ָ ּכ ׁ ֵשר,
ֶא ָ ּלא ְל ֵעדוּת ִא ׁ ּ ָשה ִ ּב ְל ַבד"[
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
' ֵעד ִמ ּ ִפי ֵעד' לְ ֵעדוּת ְ ּבכוֹ ר ַ -מה ּו?
ַרב ַא ִמי ָא ֵסיר.
וְ ַרב ַא ִסי ׁ ָש ֵרי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ִמי לְ ַרב ַא ִסי:
וְ ָהא ָּתנָא דְּ בֵ י ְמנַ ׁ ְש ָיא:
" ֵאין ' ֵעד ִמ ּ ִפי ֵעד' ָ ּכ ׁ ֵשרֶ ,א ָ ּלא ְל ֵעדוּת ִא ׁ ּ ָשה ִ ּב ְל ַבד"!
ֵא ָימא :לְ ֵעדוּת ׁ ֶש ָה ִא ׁ ּ ָשה ְּכ ׁ ֵש ָרה לָ ּה ִ ּבלְ בַ ד.
ֵימר ַאכְ ׁ ַשר ֵעד ִמ ּ ִפי ֵעד לִ בְ כוֹ ר.
ַרב י ָ
ָק ֵרי ֲעלֵ ּיה ָמ ֵר ָימר:
ֵימר ׁ ָש ֵרי בּ וּכְ ָרא.
י ָ
וְ ִהלְ כְ ָתא:
' ֵעד ִמ ּ ִפי ֵעד' ָּ -כ ׁ ֵשר לִ בְ כוֹ ר.

רש"י
לעדות בכור .בכור ביד כהן
כשתו ישראל לו שלם ואירע
לו בו מום קי''ל בבכורות )דף
לה (.חשדו כהים להטיל מום
בבכור ואין אמן לומר מום זה
פל בו מאיליו וצריך להביא
עדים ואמרין התם דאשה
כשרה לעדות זו:
אימא לעדות שהאשה כשרה
לה .והאי מי כשרה לה:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
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 .8קמה ,ב
יס ָקן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ יָ ְצא ּו ֵמ ַע ְצ ָמן ֲ -אסו ִּרין,
" ַחלּ וֹ ת דְּ ַב ׁש ] ׁ ֶש ִר ְּ
יעזֶ ר ַמ ִּתיר"[.
וְ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִיתא ִ ּב ֵיד ּיה:
ִּכי ֲא ָתא ַרב הוֹ ׁ ַש ֲעיָא ִמ ּנ ְַה ְרדְּ ָעאֲ ,א ָתא וְ ַא ְי ֵיתי ַמ ְתנ ָ
"זֵ ִיתים וַ ֲענָ ִבים ׁ ֶש ִר ְּ
יס ָקן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ יָ ְצא ּו ֵמ ַע ְצ ָמן – ֲאסו ִּרין,
וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ -מ ִּת ִירין".
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַ ּגבְ ָרא ְי ֵת ָירא ֲא ָתא לְ ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן?!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
טו ָּבא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן,
ִיתין ֲ -הוָ ה ָא ִמינָאָ :ה ָתם הוּא דְּ ֵמ ִעי ָ ּק ָרא אוּכְ לָ א וּלְ בַ ּסוֹ ף אוּכְ לָ א,
דְּ ִאי ִמ ַּמ ְתנ ִ
ֲא ָבל ָהכָ א ,דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא אוּכְ לָ א וּלְ ַב ּסוֹ ף ַמ ׁ ְש ֶקה ֵ -א ָימא לֹא.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
גברא יתירא .ר''ש דמתי' ר''א
תן בה:
אתא לאשמעין .בתמיה כלומר
מה בא ללמדו אם לא זאת:
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 .9קמה ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
כּ ֹל ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּב ַח ִּמין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ׁ -שוֹ ִרין אוֹ תוֹ ְ ּב ַח ִּמין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
יחין אוֹ תוֹ ְ ּב ַח ִּמין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ָכל ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ְ ּב ַח ִּמין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ְ -מ ִד ִ
יח ַה ָ ּי ׁ ָשן )וְ ָדגִ ים ְמלו ִּחין ְק ַט ִ ּנים(,
חוּץ ִמןַ :ה ָּמ ִל ַ
יס ּ ָפנִ ין,
א
ה
יס
וְ קוֹ ְליַ ָ ִ ְ
אכ ָּתן.
ׁ ֶש ֲה ָד ָח ָתן זוֹ ִהיא ְ ּג ָמר ְמ ַל ְ

ְ ּג ָמ ָרא
ְּכגוֹ ן ַמאי?
ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא:
ְּכגוֹ ן ַּת ְרנְגוֹ לְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא.
וְ ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא:
זִ ְימנָא ֲח ָדא ִא ְיקלָ ִעית לְ ָה ָתם ,וְ אוֹ כְ לָ ן ִמי ֵּנ ּיה,
וְ ִאי לֹא ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא דְּ ַא ׁ ְש ֵק ַיין ַח ְמ ָרא ַ ּבר ְּתלָ ָתא ָט ְר ֵפי ִ -א ְית ַנ ִּסי.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָר ֵייק ִמכּ ו ָּּתח דְּ ַבבְ לָ ֵאי.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
וְ לִ ירוֹ ק ֲאנַן ִמ ַּת ְרנְ גוֹ לְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא.
וְ עוֹ דָ ,א ַמר ַרב ַ ּג ָזּא:
זִ ְימנָ א ֲח ָדא ִא ְיקלָ ִעית לְ ָה ָתם ,וְ ַעבְ ִדית כּ ו ָּתח דְּ בַ בְ לָ ֵאיְ ׁ ,ש ִאיל ּו ִמי ֵּנ ּיה ָּכל ְ ּב ִר ֵיחי ַמ ַע ְר ָבא.

רש"י
מתי'
כל שבא בחמין .כלומר
שתבשל:
שורין אותו בחמין .כדי שיהא
מוח:
וכל שלא בא בחמין .כגון בשר
יבש שאוכלין אותו חי ע''י
הדחק:
מדיחין אותו .ולא אמרי' זהו
בישוליה אבל לא שורין:
חוץ מן המליח ישן .דג מליח של
שה שעברה:
וקולייס האיספין .שם דג
שאוכלין אותו מחמת מלחו ע''י
הדחה בחמין והך אפילו הדחה
מי לא שזהו גמר מלאכתן והוי
בשול:
גמ'
כגון מאי .הוי בא בחמין
שחוזרין ושורין אותו בחמין:
תרגולתיה דר' אבא .מבשלה
ושורה אותה ימים רבים בחמין
ואוכלה
מאליה
למחות
לרפואה:
בר תלתא טרפי .בן ג' שים:
אתוסי .הייתי אס להקיא
מחמת מיאוס:
רייק .רוקק מכותחא דבבלאי
כשזוכרו שהיה מאוס בעייו:
אמר רב יוסף כו' .קשה היה
בעייו שמאסין בי בבל על בי
ארץ ישראל אמר או מי יש לו
לרוק מתרגולתיה דר' אבא
שהם אוכלים:
ועוד כותח .איו מאוס כל כך
בעיי שאר בי מערבא:
דהא אמר רב גזא כו' .ושאילו
מייה אותו כותח:
בריחי .חולים:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
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 .10קמה ,ב
יחין אוֹ תוֹ ְ ּב ַח ִּמין ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
"כּ ֹל ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ְ ּב ַח ִּמין ] ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ְ -מ ִד ִ
אכ ָּתן "[.
יס ּ ָפנִ יןֶ ׁ ,ש ֲה ָד ָח ָתן זוֹ ִהיא ְ ּג ָמר ְמ ַל ְ
יח ַה ָ ּי ׁ ָשן )וְ ָדגִ ים ְמלו ִּחין ְק ַט ִ ּנים( וְ קוֹ ְליַ יס ָה ִא ְ
חוּץ ִמן ַה ָּמ ִל ַ
ֵה ִד ַיח ַ -מאי?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֵה ִד ַיח ַ -ח ָ ּייב ַח ּ ָטאת.
ָא ַמר ָמר ְ ּב ֵריהּ דְּ ָרבִ ינָ א:
ַאף ֲאנַן ִנַמי ְּת ֵנינָא:
אכ ָּתן".
יס ּ ָפנִ יןֶ ׁ ,ש ֲה ָד ָח ָתן ז ֹו ִהיא ְ ּג ָמר ְמ ַל ְ
יח יָ ׁ ָשן וְ ק ֹו ְליַ יס ָה ִא ְ
"חוּץ ִמ ָּמ ִל ַ
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.
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רש"י
הדיח .קולייס מאי:
חייב חטאת .דהוי בישול:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11קמה ,ב – קמו ,א

י ְֵתיב ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ,וִ ֵיתיב ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ָקא ְמנ ְַמ ֵנם.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ ַר ִ ּבי ַא ִסי:
ִמ ּ ְפנֵי ָמה עוֹ פוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבבָ ֶבל ׁ ְש ֵמ ִנים?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָ
ְּכלַ ְך לְ ִמ ְד ָ ּבר ַע ּזָה וְ ַא ְר ֲאך ׁ ְש ֵמ ִנים ֵמ ֶהן.
ִמ ּ ְפנֵי ַמה מוֹ ֲע ִדים ׁ ֶש ְ ּבבָ ֶבל שְׂ ֵמ ִחים?
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ֵהן ֲע ִנ ּיִים.
ִמ ּ ְפנֵי ַמה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ְ ּבבָ ֶבל ְמצ ּו ָ ּינִין?
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאי ָנן ְ ּבנֵי ּתוֹ ָרה.
ִמ ּ ְפנֵי ָמה גּוֹ יִם ְמזוֹ ָה ִמים?
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאוֹ כְ לִ ין ׁ ְש ָקצִ ים ו ְּר ָמ ִׂשים.
ִא ְית ַער ְ ּבה ּו ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןָ ,א ַמר לְ ה ּו :דַּ ְרדְּ ֵקי!
"אמוֹ ר לַ ָחכְ ָמה ֲאח ִֹתי ָ ְ
לֹא ָּכ ְך ָא ַמ ְר ִּתי לָ כֶ םֱ :
ִאם ָ ּברוּר לְ ָך ַהדָּ ָבר ַּכ ֲאחוֹ ְת ָך ׁ ֶש ִהיא ֲאסו ָּרה לְ ָך  -אוֹ ְמ ֵרהוּ,
אמ ֵרה ּו!
וְ ִאם לָ או  -לֹא ּ ֹת ְ

א ּת") 615משלי ז ,ד( –

ָא ְמר ּו לֵ ּיה :וְ לֵ ָימא לָ ן ָמר ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן?
ִמ ּ ְפנֵי ָמה עוֹ פוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבבָ ֶבל ׁ ְש ֵמ ִנים?
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּגלוּ,
מוֹא ב ִמ ְּנע ּו ָריו וְ ׁש ֵֹקט ה וּא ֶאל ׁ ְש ָמ ָריו ו ַּב ּגוֹ לָ ה ל ֹא ָהלַ ְך") 616ירמיהו מח ,יא(.
"ש ֲאנָ ן ָ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ ׁ :
וְ ָהכָ א ְ -מנָלַ ן דְּ ָ ּגלוּ?
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ׁ ָשנָ ה לֹא ָע ַבר ִא ׁיש ִ ּביהו ָּדה,
"על ֶה ָה ִרים ֶא ּ ָשׂ א ְבכִ י וָ נֶ ִהי ֵ ...מעוֹ ף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ַעד ְ ּב ֵה ָמה ָנ ְדד ּו ָהלָ כוּ") 617ירמיה ט ,ט(".
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
ְּ
"ב ֵה ָמ"ה" ּ ְ -בגִ ַּימ ְט ְריָא ַח ְמ ׁ ִשין וְ ַת ְר ֵּתין ָהו ּו.
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
כּ ו ָּּלן ָחזְ רוּ ,חוּץ ִמ ּקוֹ לְ ַייס ָה ִא ְיס ָפנִין.

רש"י
מפי מה עופות שבבבל שמים.
משל א''י:
כלך .לכה לך אלא שקיצר
הלשון:
למדבר עזה .והיא מא''י:
שבבבל שמחים.
מועדים
רגילים לשמוח במועדים יותר
מא''י:
מפי שהם עיים .וכל השה
אין להם שמחה במאכל ומשתה
ואין להם מרגוע ממלאכה
לפיכך במועדים כל שמחתם:
עצמן
מצייין
מצוייין.
בלבושים אים:
מצוייין .מקושטין:
שאין בי תורה .כל כך לכבדם
כבי ארץ ישראל מחמת תורתם
מכבדים אותם מחמת לבושיהן
שראין חשובים:
דרדקי .בחורים שלא הגיעו
לסברא:
מפי שלא גלו .העופות כמו
אותן של א''י כדאמרין לקמן:
שאן מואב מעוריו וגו' .סיפיה
דקרא על כן עמד טעמו בו
אלמא הגולין מפיגין טעמן
ושמן:
''ב שה .משגלו בימי צדקיה
בחרבות ירושלים עד שפקדו
בימי כורש ואז עלו מהם לייסד
את הבית י''ח שים קודם גמר
הבין שהיא לסוף ע' שה בשת
שתים לדריוש כדאמרי' במגילה
)דף יא:(:
וכולן חזרו .הבהמות ועופות ואף
הדגים חוץ מן קולייס האספין
וכולן חזרו דהא עד בהמה כתיב
ומכלל דמכאן ואילך הדור חוץ
מקולייס כדמפרש:
הי מדרי דבבל מהדרי מיא
לעין עיטם .מדרוות שבבבל
מחזירין מים השפכים בהן
לעין עיטם שהוא מקום גבוה
שבא''י שאותו מעיין מביא מים
לבית טבילת כה''ג ביה''כ
דמתוקן בחומת עזרה על גבי
שער המים כדאמר ין בסדר
יומא )דף לא (.עין עיטם גבוה
מקרקע העזרה כ''ג אמות
והיאך מחזירין שיש בפרת
סילוות וסולמות למטה מן
הקרקע )הים( ודרך אותן
סולמות חוזרין המים לא''י
וחוזרין וובעין במעייות
והדגים חזרו דרך אותן סולמות
שוחים להעלותן יותר מדרך
פרת עצמו:
והאי .קולייס האספין:
כיון דלא שריר שדריה .אין
קשה שדרה שלו:

דְּ ָא ַמר ַרב:
ּ
ָה ֵני ִמ ְד ֵרי דְּ בָ בֶ ל ְ -מ ַהדְּ ִרי ַמיָא לְ ֵעין ֵע ָיטם.
וְ ַהאי ֵּ -כיוָ ן דְּ לָ א ׁ ָש ֵריר ׁ ִש ְד ֵר ּיה ,לָ א ָמצֵ י ָסלֵ יק.
ִמ ּ ְפנֵי ַמה מוֹ ֲע ִדים ׁ ֶש ְ ּבבָ ֶבל שְׂ ֵמ ִחים?
ֱ 615אמֹר לַ ָחכְ ָמה ֲאח ִֹתי ָא ְּת ּומ ָֹדע לַ ִ ּבינָ ה ִת ְק ָרא
ַ ׁ 616ש ֲאנַ ן מוֹ ָאב ִמ ְּנ עו ָּריו וְ ׁש ֵֹקט הוּא ֶאל ׁ ְש ָמ ָריו וְ ל ֹא הו ַּרק ִמ ְּכלִ י ֶאל ֶּכלִ י וּבַ גּ וֹ לָ ה ל ֹא ָהלָ ְך ַעל ֵּכן ָע ַמד ַט ְעמוֹ בּ וֹ וְ ֵריחוֹ ל ֹא נָ ָמר
שא ְבכִ י וָ נ ִֶהי וְ ַעל נְ אוֹ ת ִמ ְד ָ ּבר ִקינָה ִּכי נִ ְ ּצת ּו ִמ ְ ּבלִ י ִא ׁיש עֹבֵ ר וְ ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו קוֹ ל ִמ ְקנֶ ה ֵמעוֹף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ַעד ְ ּב ֵה ָמה נָ ְדד ּו ָהלָ כ ּו
ַ 617על ֶה ָה ִרים ֶא ּ ָ ׂ

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ָהי ּו ְ ּבאוֹ ָת ּה ְקלָ לָ ה,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִה ׁ ְש ַ ּב ִּתי ָּכל ְמשׂ וֹ ָשׂ ּה ַח ָ ּגה ָח ְד ׁ ָש ּה וְ ׁ ַש ַ ּב ָּת ּה וְ כָ ל מוֹ ֲע ָד ּה" )הושע ב ,יג(.
"ח ְד ׁ ֵשיכֶ ם וּמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם ָשׂ נְ ָאה נַ ְפ ׁ ִשי ָהי ּו ָעלַ י לָ ט ַֹרח") 618ישעיה א ,יד(.
וּכְ ִתיבָ :
"הי ּו ָעלַ י לָ ט ַֹרח"?
ַמאי ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְ
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא:
לֹא דַּ ּיָין לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶשחוֹ ְט ִאין לְ ָפ ַניֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַמ ְט ִר ִיחין אוֹ ִתי לֵ ַידע ֵאיזוֹ ְּגזֵ ָירה ָק ׁ ָשה ָאבִ יא ֲעלֵ ֶיהן!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ֵאין לְ ָך ָּכל ֶרגֶ ל וָ ֶרגֶ ל ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּב ֲא ָתה בּ וֹ לֶ ׁ ֶשת לְ צִ ּיפוֹ ִרי.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
לּ
ֵאין לְ ָך ָּכל ֶרגֶ ל וָ ֶרגֶ ל ׁ ֶש ֹא ָ ּבא לִ ְט ֶב ְר ָיהֶ :אגְ מוֹ ן ,וְ ָק ְמטוֹ ן וּבַ ַעל זְ מוֹ ָרה.
ִמ ּ ְפנֵי ַמה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ְ ּבבָ ֶבל ְמצ ּו ָ ּינִין?
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאי ָנן ְ ּבנֵי ְמקוֹ ָמן.
ינָשי:
דְּ ָא ְמ ִרי ֱא ׁ ֵ
ְ ּב ָמ ָתא – ׁ ְש ַּמאיּ ְ ,בלָ א ָמ ָתא – תוֹ ְת ַבאי.
ש ָר ֵאל") 619ישעיה כז ,ו(.
"ה ָ ּב ִאים יַ ׁ ְש ֵר ׁש יַ ֲעקֹב יָ ִציץ וּפָ ַרח יִ ְ ׂ
ַ
ָּת ֵני ַרב יוֹ ֵסף:
יצין ו ְּפ ָר ִחים ַל ּתוֹ ָרה".
" ֵאלּ ּו ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ְ ּב ָב ֶבלֶ ׁ ,שעוֹ ִ ׂ
שין ִצ ִ
ִמ ּ ְפנֵי ָמה גּוֹ יִם ְמזוֹ ָה ִמין?
ׁ ֶשלּ ֹא ָע ְמד ּו ַעל ַהר ִסי ַני.
קמו,א ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ָעה ^ ׁ ֶש ָ ּבא נָ ָח ׁש ַעל ַח ָ ּוה ִ -ה ּ ִטיל ָ ּב ּה זו ֲּה ָמא,
יִשְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ָע ְמד ּו ַעל ַהר ִסי ַני ָ ּ -פ ְס ָקה זו ֲּה ָמ ָתן,
גּוֹ יִםֶ ׁ ,שלּ ֹא ָע ְמד ּו ַעל ַהר ִסינַי  -לֹא ָּפ ְס ָקה זו ֲּה ָמ ָתן.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵריהּ דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ֵ ּג ִרים ַ -מאי?

רש"י
לטבריה .לבוז ולהטיל עליהם
עול ולא שמתכווין לבטלן
משמחת הרגל אבל הקללה
גרמה לכך:
קומטין }קומטו''ן :רוזן ]כאן
רש''י מציין בפירוש ,שהמלה
התלמודית היא בעצמה ''לשון
לעז'' .ואמם הגרסה הכוה
''קומטין''
בארמית
היא
ובצרפתית ''קומטון'' ,אלא
שבדפוסים התבלבלו בייהן:
בדפוס וילא קוראים בוסח
התלמוד ''קמטון'' ובדיבור
המתחיל ברש''י ''קומטין'',
והלעז עצמו הושמט[{  .לשון
לעז הוא שלטון:
בולשת .חיל המלך:
ציפורי וטבריא מא''י:
שאין במקומם .שמא''י גלו
לשם והגולה למקום כרי מציין
עצמו במלבושים שיהא חשוב:
במתא שמאי .בעירי איי צריך
להתכבד אלא בשמי שאי יכר
בו:
בלא מתא .במקום שאיה עירי:
תותבאי .כבודי תלוי בשמלתי
שמלתו מתרגמין תותביה
)שמות כב(:
ציצין .צמחין:
הבאים .אותן של יעקב שיבאו
לבבל ישרשו ויעשו ציצין
ופרחים לתורה וסייעתא אתיא
לר' יוחן דטעמא דמצוייין לאו
לפי שאין בי תורה כדרבי אסי
אלא לפי שאין במקומן:
כשבא חש על חוה .כשתן לה
עצה לאכול מן העץ בא עליה
דכתיב )בראשית ג( החש
השיאי לשון שואין:
גרים מאי .שלא היו על הר סיי
מהיכן פסקה זוהמא:
מזלייהו הוו .בסיי וכל שעמדו
על הר סיי תקדשו וטהרו
ותרפאו מכל מום ואף עורים
ופסחים שהיו בישראל כדתיא
בספרי:
ופליגא .הא דאמרן דלא פסקה
זוהמא עד סיי:

ָא ַמר לֵ ּיה:
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִאינְה ּו לֹא ָהו ּו ַ -מ ָ ּזלַ יְ יה ּו ָהו ּו,
"את ֲא ׁ ֶשר יֶ ׁ ְשנוֹ ּפֹה ִע ּ ָמנ ּו ע ֵֹמד ַה ּיוֹ ם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֵֹהינ ּו וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ ּנ ּו ּפֹה") 620דברים כט ,יג-יד(.
דִּ כְ ִתיבֶ :
ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָא.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָ א:
ַעד ׁ ְשלֹ ׁ ָשה דּ וֹ רוֹ ת לֹא ּ ָפ ְס ָקה זו ֲּה ָמא ֵמ ֲאבוֹ ֵתינוּ:
יִש ָמ ֵעאל,
ַא ְב ָר ָהם הוֹ לִ יד ֶאת ׁ ְ
יִצְ ָחק הוֹ לִ יד ֶאת ֵעשָׂ ו,
י ֲַעקֹב הוֹ לִ יד ׁ ְש ֵנים ָעשָׂ ר ׁ ְשבָ ִטים ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָה ָ ּב ֶהן ׁשוּם דּ וֹ ִפי.

שֹא
שנְ ָאה ַנ ְפ ׁ ִשי ָהי ּו ָעלַ י לָ ט ַֹרח נִלְ ֵא ִיתי נְ ׂ
ָ 618ח ְד ׁ ֵשיכֶ ם וּמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם ָ ׂ
ש ָר ֵאל ו ָּמלְ א ּו ְפנֵ י ֵתבֵ ל ְּתנוּבָ ה
 619הַ ָ ּב ִאים יַ ׁ ְש ֵר ׁש יַ ֲעקֹב יָ צִ יץ וּפָ ַרח יִ ְ ׂ
 620יג וְ ל ֹא ִא ְּתכֶ ם לְ בַ דְּ כֶ ם ָאנֹכִ י כּ ֵֹרת ֶאת ַה ְ ּב ִרית ַה ּזֹאת וְ ֶאת ָה ָאלָ ה ַה ּזֹאת .יד ִּכי ֶאת ֲא ׁ ֶשר יֶ ׁ ְשנוֹ ּפֹה ִע ָּמנ ּו ע ֵֹמד ַהיּוֹ ם לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ֵאי ֶננּ ּו ּפֹה
ִע ָּמנ ּו ַהיּוֹ ם
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12קמו ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ימ ָ ּנה ְ ּגרוֹ גָ רוֹ ת,
ׁשוֹ ֵבר ָא ָדם ֶאת ֶה ָח ִבית ֶל ֱאכוֹ ל ֵה ֶ
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַ ּכ ֵ ּוין ַל ֲעשׂוֹ ת ְ ּכ ִלי.
וְ ֵאין נוֹ ְק ִבין ְמגו ָּפה ׁ ֶשל ָח ִבית,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
וַ ֲח ָכ ִמים ַמ ִּת ִירין.
וְ לֹא יִ ְ ּק ֶב ָ ּנה ִמצִּ דָּ ּה.
וְ ִאם ָהיְ ָתה נְ קו ָּבה  -לֹא יִ ֵּת ן ָע ֶל ָיה ׁ ַש ֲעוָ ה,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ָמ ֵר ַח .
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
שה ָ ּבא ִל ְפנֵ י ַר ָ ּבן יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַ ּכאי ַ ּב ֲע ָרב ,וְ ָא ַמר :חוֹ ׁ ְש ׁ ַש ִ ּני לוֹ ֵמ ַח ָּטאת.
ַמ ֲע ֶ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא :דְּ רוּסוֹ ת,
ֲא ָבל ְמפוֹ ָרדוֹ ת  -לֹא.
ו ְּמפוֹ ָרדוֹ ת  -לֹא?!
ֵמ ִיתיבִ י:
ּ
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַג ְמ ִל ֵ
אש ּה ְ ּב ַסיִ יף,
ֵמ ִביא ָא ָדם ֶאת ֶה ָח ִבית ׁ ֶשל יַ יִ ן ו ַּמ ִּתיז ֹר ׁ ָ
יח ּה ִל ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש"!
ו ַּמ ִ ּנ ָ
ַה ִהיא – ַר ָ ּבנַן,
ַמ ְת ִנ ִיתין ַ -ר ִ ּבי ְנ ֶח ְמיָה ִהיא.
ִיתין ְּ -כ ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָה ו ִּב ְדרוּסוֹ ת?
ו ַּמאי דּ ו ְּח ֵק ּיה דְּ ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא לְ אוֹ ְק ֵמי ַמ ְתנ ִ
לוֹ ְק ָמ ּה ּ ִ -ב ְמפוֹ ָרדוֹ ת וְ ַר ָ ּבנָן!
ָא ַמר ָרבָ א,
ַמ ְת ִנ ִיתין ְק ׁ ִש ֵית ּיהַ :מאי ִא ְיריָ א דְּ ָתנֵיּ ְ :
"גרוֹ גָ רוֹ ת"? לִ ְית ֵניֵ ּ ' :פירוֹ ת'!
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ִ :ב ְדרוּסוֹ ת.

רש"י
מתי' .שובר  .אדם חבית.
מליאה גרוגרות בסכין או בסייף
לאכול ממה גרוגרות דאין
במקלקל שום איסור בשבת:
ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי.
לוקבה יפה בפתח אה:
אין וקבין מגופה .הדבוקה בפה
החבית לעשות קב אלא וטל
את כולה אבל כי קיב לה מתקן
פתחא:
וחכמים מתירין .דאין דרך פתח
לחבית בכך:
ולא יקבה מצידה .בגמרא
מפרש לה:
שהוא ממרח .ויש כאן משום
ממחק:
בערב .מדיה:
מחטאת .שמא מירח השעוה
לדובקה בדופי הכלי סביב
הקב:
גמ'
לא שו .דשובר החבית ומטלטל
הסייף לכך:
אלא בדרוסות .שהגרוגרות
דרוסות בעיגול וחותכין ממו
בקורדום או בסייף ואיידי
דמטלטל סייף לחתוך גרוגרות
תבר ביה מי לחבית:
אבל מפורדות .שא''צ לחתכן לא
יטלטל סייף לשבור החבית
דמתי' ר' חמיה דאמר אין כלי
יטל אלא לתשמיש המיוחד לו
כדמוקי לקמן:
ואיו חושש .ואע''ג דיין לאו
למחתכיה קאי:
רבן היא .דפליגי אדר' חמיה
ואמרי כל הכלים יטלין לצורך
ושלא לצורך:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .13קמו ,א
ַּת ְניָא ֲח ָדא:
"חוֹ ָתלוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּגרוֹ גָ רוֹ ת וְ ׁ ֶשל ְּת ָמ ִרים ַ -מ ִּתיר,
יע,
ו ַּמ ְפ ִק ַ
וְ חוֹ ֵת ְך".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְך:
יע,
" ַמ ִּתירֲ ,א ָבל :לֹא ַמ ְפ ִק ַ
וְ לֹא חוֹ ֵת ְך"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ַר ָ ּבנַן.
ָהא ַ -ר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָה.
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו ַּת ְרוָ וד,
וַ ֲא ִפילּ ּו ַט ִ ּלית,
ישן".
צוֹר ְך ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ָ
יט ִלין ֶא ָ ּלא ְל ֶ
וַ ֲא ִפילּ ּו ַס ִ ּכין ֵ -אין נִ ָּ

רש"י
חותלות .כלי של כפות תמרים
ועושין כמין סלים וותים
לתוכן תמרים רעים להתבשל:
מתיר .אם הכסוי קשור בחבל:
אבל לא מפקיע .סותר שרשרות
החבל בכלי:
ולא חותך .דאין כלי יטל אלא
לצורך תשמישו וסכין איו עשוי
לכך:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14קמו ,א
ָ ּבע ּו ִמי ֵּנ ּיה ֵמ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ַמה ּו לְ ִמיבְ ַרז ָחבִ ָיתא ְ ּבבו ְּר ִטיָא ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא?
לְ ִפ ְית ָחא ָק ִמ ַּיכ ֵ ּוין – וַ ֲא ִסיר,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לְ ַעיִן יָ ָפה ָק ִמ ַּיכ ֵ ּוין  -וְ ָש ֵרי?
ָא ַמר לְ הוּ:
לְ ִפ ְית ָחא ָקא ְמכַ ֵ ּוין ,וַ ֲא ִסיר.
ֵמ ִיתיבֵ י:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֹאש ּה ְ ּב ַסיִ יף"!
ֵמ ִביא ָא ָדם ָח ִבית ׁ ֶשל יַ יִ ן ו ַּמ ִּתיז ר ׁ ָ
ָה ָתם  -וַ דַּ אי לְ ַע ִין י ָָפה ָק ִמ ַּיכ ֵ ּוין,
ָהכָ א ִ -אם ִא ָיתא דְּ לְ ַעיִן ָי ָפה ָק ִמ ַּיכ ֵ ּוין  -לְ ַפ ּתוֹ ֵח י ִמ ְיפ ַּתח.

רש"י
למיברז .לתחוב
}לקב{ בלע''ז:
בבורטיא .ברומח לתוחבו
בדופיה לקבו:
לעין יפה .להרחיב מוצא היין
בקב גדול מדלא קיב ליה
כדרך הוקבין קב עגול ויפה:
התם ודאי לעין יפה קמיכוין.
שמרחיב פיה למטה ממגופתה
כדקתי מתיז את ראשה שפת
פיה:
לפתוחי מיפתח .יטול מגופתה:
פויידור''א

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .15קמו ,א-ב
" ֵאין נוֹ ְק ִבין ְמגו ָּפה ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
וַ ֲח ָכ ִמים ַמ ִּת ִירין".
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת  -לְ ַמ ְעלָ ה,
ֲא ָבל ִמן ַה ַ ּצד  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹלָ :אסוּר.
וְ ַה ְינ ּו דְּ ָק ָת ֵני" :לֹא יִ ְ ּק ֶב ָ ּנה ִמצִּ דָּ ּה".
וְ ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ִ -מן ַה ַ ּצד,
ֲא ָבל ַעל ַ ּג ָ ּב ּה  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל :מו ָּּתר.
וְ ָהא דְּ ָק ָת ֵני" :לֹא יִ ְ ּק ֶב ָ ּנה ִמצִּ דָּ ּה",
ָה ָתם ּ ְ -בגו ָּפ ּה דְּ ָחבִ ית.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֵאין נוֹ ְק ִבין נֶ ֶקב ָח ָד ׁש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ִאם ָ ּבא ְלה ֹו ִסיף  -מ ֹו ִסיף.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםֵ :אין מוֹ ִס ִיפין.
ילה".
וְ ׁ ָשוִ יןֶ ׁ :שנּוֹ ְק ִבין נֶ ֶקב יָ ׁ ָשן ְל ַכ ְּת ִח ָ ּ
וְ ַּת ּנָא ַק ָּמא,
ַמאי ׁ ְשנָא ִמ ּנ ֶֶקב ָח ָד ׁש דְּ לֹא? דְּ ָקא ְמ ַת ֵ ּקן ּ ִפ ְית ָחא?!
אוֹ סוֹ פֵ י  -נ ִַמי ָקא ְמ ַת ֵ ּקן ּ ִפ ְית ָחא!
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
דְּ בַ ר ּתוֹ ָרה:
ָּכל ּ ֶפ ַתח ׁ ֶש ֵאינוֹ ָעשׂ וּי לְ ַהכְ ִניס וּלְ הוֹ צִ יא ֵ -אינוֹ ּ ֶפ ַתח,
וְ ַר ָ ּבנָן הוּא דְּ גָ זוּר ִמ ׁ ּשוּם לוּל ׁ ֶשל ַּת ְרנְ גוֹ לִ ין ,דְּ ָעבִ יד לְ ַע ּיוּלֵ י ֲאוֵ ָירא וּלְ ַא ּפו ֵּקי ַהבְ לָ א.
קמו,ב "וְ ִאם ָ ּבא ְלהוֹ ִסיף – מוֹ ִסיף"  -אוֹ סוֹ ֵפי וַ דַּ אי ְ ּבלוּל ׁ ֶשל ַּת ְר ְנגוֹ לִ ים לֹא ָא ֵתי לְ אוֹ סוֹ ֵפיִ ^ ,מ ׁ ּשוּם ִר ֲיח ׁ ָשא.
ֵיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ,וְ ָא ֵתי לְ ַא ְרוְ ֵחי ֵ ּב ּיה.
יפים"  -זִ ְימ ִנין דְּ לֹא ַּת ְּקנ ּ
"וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםֵ :אין מ ֹו ִס ִ
דָּ ַר ׁש ַרב נַ ְח ָמן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ׁיֵש אוֹ ְמ ִרים.

899

רש"י
למעלה .בראש המגופה התם
הוא דשרו רבן דלאו אורחא
למיעבד פתחא התם אלא וטל
כל המגופה:
אבל מצדה .זמין דעבדי לה
משום פתחא ואיו רוצה
לפותחה למעלה שלא יפול עפר
או פסולת ביין:
הייו דקתי ולא יקבה מצדה.
ואמגופה קאי ודברי הכל:
מחלוקת מן הצד .התם הוא
דקאסר רבי יהודה משום
דאיכא דעבדי ליה פתחא:
אין וקבין קב חדש .בכלי:
קב ישן .שסתם דכי חוזר
ופותח לאו כעושה פתח הוא
שהרי עשוי ועומד וסתימתו לאו
כלום:
אוסופי מי קמתקן פתחא.
שמרחיבו ויש כאן משום גמר
מלאכה:
הבלא .סרחון שלא ימותו
התרגולין:
ואם בא להוסיף מוסיף .ולא
גזרין דילמא אתי לאוסופי
בלול של תרגולין דלא מוסיף
אייש עליה:
משום ריחשא .שלא יכס בו
שרץ כגון מייה וחולדה
שממיתים את התרגולים:
זימין דלא תקיה מעיקרא.
שיהא כדי להוציא הבל ולהכיס
את האויר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16קמו ,ב
"וְ ׁ ָשוִ ין ׁ ֶשנוֹ ְק ִבין נֶ ֶקב יָ ׁ ָשן ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה".
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ְ ּב ָמקוֹ ם ֶה ָעשׂ וּי לְ ׁ ַש ֵּמר,
ֲא ָבל לְ ַח ֵ ּזק – ָאסוּר.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי "לְ ׁ ַש ֵּמר"ֵ ,היכִ י דָּ ֵמי "לְ ַח ֵ ּזק"?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ַ ּייִן  -זֶ ה ּו "לְ ׁ ַש ֵּמר",
לְ ַמ ּ ָטה ִמן ַה ַ ּייִן  -זֶ ה ּו "לְ ַח ֵ ּזק".
ָרבָ א ָא ַמר:
לְ ַמ ּ ָטה ִמן ַה ַ ּייִן ִנַמי  -זֶ ה ּו "לְ ׁ ַש ֵּמר".
וְ ֵהיכִ י דָּ ֵמי "לְ ַח ֵ ּזק"?
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְּיקבָ ה לְ ַמ ּ ָטה ִמן ַה ׁ ּ ְש ָמ ִרים.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ָרבָ א:
ַּת ְניָא דִּ ְמ ַס ֵ ּי ַיע לָ ְך:
" ַ ּביִ ת ָסתוּם  -יֵ ׁש לוֹ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת,
ימיו ֵ -אין לוֹ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
ּ ָפ ַרץ ֶאת ּ ַפ ִּצ ָ
ַ ּביִ ת ָסתוּם ֵ -אינוֹ ְמ ַט ֵּמא ָ ּכל ְס ִב ָיביו,
ימיו ְ -מ ַט ֵּמא ָ ּכל ְס ִב ָיביו".
ּ ָפ ַרץ ֶאת ּ ַפ ִּצ ָ

רש"י
לא שו .דוקבין:
אלא במקום .דסתימה זו לא
עשית אלא לשמור ריח היין
שלא יצא ויתקלקל וכיון דלאו
סתימה מעליותא עבדי לה לאו
כלום הוא:
לחזק .שיחזק הכלי שלא יצא
ייו הואיל וסתימה מעלייתא
היא כי הדר קיב לה הוי כפותח
לכתחלה:
למטה מן היין מי לשמר הוא.
כיון דלאו כובד היין שען עליו
סגי ליה בסתימה כל דהו:
למטה מן השמרים .אצל שוליו
שכל כובד היין שען שם:
תיא דמסייע לך .דלא פקע שם
פתח מייה אלא בסתימה
מעלייתא:
בית סתום יש לו ד''א .קיי''ל
בבבא בתרא חצר מתחלקת לפי
פתחיה לפי פתח הבתים
הפתוחין לה אם באו לחלק את
החצר בין שים שהיה לזה בית
שפתוחין לו לחצר שי פתחים
ולזה בית שפתוחין לו לחצר ד'
פתחים וטל לכל פתח ארבע
אמות בחצר גד פתחו למדת
רוחב פתחו והשאר חולקין
בשוה ואם סתם אחד מהם
קודם חלוקת החצר ולא פירץ
את פצימיו אלא סתם בין שי
הפצימין איו מפסיד ]דין[ פתחו
בכך פירץ את פצימיו ואח''כ
סתמו פקע שם פתח מייה:
בית סתום .והמת בתוכו איו
מטמא סביביו:
פרץ פצימיו .וסתמו עשה קבר
ומטמא סביביו ד''א כדאמר
בסוטה )ד' מד (.מת תופס ד''א
לטומאה וגזרה דרבן שמא
יאהיל ולא יבין:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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 .17קמו ,ב
ּגו ְּב ָּתא:
ַרב ָא ַסר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ׁ ָש ֵרי.
ְמ ַח ֵּת ְך לְ כַ ְּת ִח ָּלה  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :לֹא ּ ְפלִ יגֵ י דְּ ָאסוּר.
ַא ֲהדו ֵּרי  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :לָ א ּ ְפלִ יגִ י דְּ ׁ ָש ֵרי.
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י :דַּ ֲח ִתיכָ ה וְ לָ א ִמ ַּת ְּקנָא,
ְ
ַמאן דְּ ָא ַסר ּ ָ -גז ְִרינַ ן דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לְ ִמ ְיח ָּתך לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ו ַּמאן דְּ ׁ ָש ֵרי  -לָ א ָ ּגזְ ִרינַן.
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
" ֵאין חוֹ ְת ִכין ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת ְ ּבי ֹו ם טוֹ ב,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
נָ ְפ ָלה ַ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ ָת ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
אש ָ ּיה ֵמ ֵיקל".
וְ ַר ִ ּבי יֹ ׁ ִ
אש ּיָה ַא ַה ָ ּייא?
ַר ִ ּבי ֹי ׁ ִ
ישא ָ -הא ָק ְמ ַת ֵ ּקן ָמנָא!
ִאילֵ ָימאַ :א ֵר ׁ ָ
יש ָרא ָק ׁ ָש ֵרי!
ֶא ָּלאַ :א ֵּס ָיפא ַּ -ת ּנָא ַק ָּמא נ ִַמי ִמ ׁ ְ
ֶא ָּלא :דַּ ֲח ִתיכָ ה וְ לָ א ִמ ַּת ְּקנָא ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו:
ָמר ָסבַ רּ ָ :גזְ ִרינַן,
ו ָּמר ָס ַבר :לָ א ָ ּג ִזְרינַן.
ישא ְ ּב ֵריהּ דְּ ַרב ִא ִידי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
דָּ ַר ׁש ַרב ׁ ֵש ׁ ָ
אש ּיָה.
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֹי ׁ ִ

רש"י
גובתא .לתקוע קה חלול בקב
החבית שיצא היין דרך הקה:
מחתך .רוגיי''ר }לעַ גֵל ]כלומר,
לחדד את הקה עד שיהיה
מעוגל ,כדי שייכס בדיוק בתוך
קב החבית[{ לתקה למדת
הקב:
אהדורי .אם פלה:
ולא מתקא .לא יתה בקב
לידע אם למדתו היא:
אי לימא ארישא .לחותכה
ולשפותה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18קמו ,ב
יה ׁ ַש ֲעוָ ה,
"וְ ִאם ָהיְ ָתה נְ קו ָּבה  -לֹא יִ ֵּתן ָע ֶל ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ָמ ֵר ַח ".
יש ָחא:
ִמ ׁ ְ
ַרב ָא ַסר,
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ׁ ָש ֵרי.
ַמאן דְּ ָא ַסר ּ ָ -ג ִזְרינַן ִמ ׁ ּשוּם ׁ ַש ֲעוָ ה,
ו ַּמאן דְּ ׁ ָש ֵרי  -לָ א ָ ּגזְ ִרינַן.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה לְ ַרב יוֹ ֵסף:
יש ָחא ָ ׁ -ש ֵרי!
ְ ּב ֵפירו ּׁש ָא ַמ ְר ְּת לָ ן ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרבִ :מ ׁ ְ
יש ָ ּבא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָא ַמר ָטבוּת ִר ׁ ְ
ַהאי ָט ְר ָפא דְּ ָא ָסא – ָאסוּר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵימר ִמדִּ ְפ ִּתי ָא ַמר:
ַרב י ָ
ְ ּג ֵז ָירה ִמ ׁ ּשוּם ַמ ְרזֵ ב.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְ ּג ֵז ָירה ׁ ֶש ָּמא ְיִקטוֹ ם.
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו:
דִּ ְק ִטים ו ַּמנ ְֵחי.

רש"י
משחא .שמן עב:
אסור .למרחו:
טרפא דאסא .לתת עלה של
הדס בקב החבית שהעלה עשוי
כמרזב והיין זב דרך שם:
גזירה משום מרזב .שמא יכין
מרזב:
שמא יקטום .העלה מן העף
וכיון דקטמיה הוה ליה כמתקן
כלי כדתיא במסכת ביצה )דף
לג (:לחצות בו שייו לא יקטמו
ואם קטמו חייב חטאת:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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 .19קמו ,ב
ֵ ּבי ַס ְד ָיא:
ַרב ָא ַסר,
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ׁ ָש ֵרי.
ְ ּב ַר ִּכין  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :לָ א ּ ְפלִ יגֵ י דְּ ׁ ָש ֵרי.
ְ ּב ָק ׁ ִשין  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :לָ א ּ ְפלִ יגֵ י דְּ ָאסוּר.
ִּכי ּ ְפלִ יגִ יּ ְ :ב ִמיצְ ֵעי.
שוֹ י.
ַמאן דְּ ָא ַסר ֶ -מ ֱיחזִ י ְּכ ַמ ּ ׂ
ו ַּמאן דְּ ׁ ָש ֵרי  -לֹא ֶמ ֱיח ִזי ְּכ ַמ ּשׂ וֹ י.
וְ ָהא דְּ ַרב  -לָ או ְ ּבפֵ ירו ּׁש ִא ְית ַמרֶ ,א ָּלא ִמ ְּכלָ לָ א ִא ְית ַמר.
ְד ַרב ִא ְיקלַ ע לְ ַההוּא ַא ְת ָרא דְּ לֹא ֲהוָ ה לֵ ּיה ַרוְ ָוחא,
נ ְַפק י ְֵתיב ְ ּבכַ ְר ְמלִ ית.
ַא ְיית ּו לֵ ּיה ֵ ּבי ַס ְדיָא  -לֹא י ְֵתיב.
ַמאן דַּ ֲחזָ א ָסבַ רִ :מ ׁ ּשוּם דְּ בֵ י ַס ְדיָא ָאסוּר.
וְ לֹא ִהיא,
דְּ ַרב ַאכְ רוּזֵ י ַמכְ ִריזּ ֵ :בי ַס ְדיָ א ָ ׁ -ש ֵרי,
ו ִּמ ׁ ּשוּם ְּכבוֹ ד ַרבּ וֹ ֵתינ ּו לֹא ָי ׁ ַשב ָעלָ יו.
ו ַּמאן נִינְה ּו?
ַרב ָּכ ֲהנָ א וְ ַרב ַא ִסי.
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רש"י
בי סדיא .לבדין שקורין
פלטר''ש }לבדים )מצעים של
לֶבֶ ד({ ועשויין לקפלן תחתיו
במקום הכר או הכסת:
רב אסר .להביאו דרך מלבוש
דרך רשות הרבים כשהוא
מעוטף בו:
ברכין .שדרכן להתחמם בהן:
דשרו .דמלבוש הן:
ולא הוה ליה רווחא .בבית
למקום מושבם של תלמידים:
ומשום כבוד רבותיו .שלא היה
להן דבר לישב עליו ויושבין על
גבי קרקע:
רב כהא ורב אסי .תלמידי
חברים היו לו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20קמו ,ב
ִמ ְׁשנָ ה

נוֹ ְתנִ ין ַּת ְב ׁ ִשיל ְלת ֹו ְך ַהבּ וֹ רּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ׁ ָשמוּר.
וְ ֶאת ַה ַּמיִ ם ַה ָ ּי ִפים ָ ּב ָר ִעיםּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַצ ְ ּננוּ.
וְ ֶאת ַהצּוֹ נֵ ן ַ ּב ַח ָּמהּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוּ.
ִמי ׁ ֶש ָ ּנ ׁ ְשר ּו ֵ ּכ ָליו ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַ ּב ַּמיִ ם ְ -מ ַה ֵ ּל ְך ָ ּב ֶהן ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.
יע ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצוֹ נָ ה ׁ -שוֹ ְט ָחן ַ ּב ַח ָּמה,
ִה ִ ּג ַ
ֲא ָבל לֹא ְ ּכנֶ ֶגד ָה ָעם.

ְ ּג ָמ ָרא
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ :ניגְ זַ ר ִמ ׁ ּש ּום ַא ׁ ְשו ּו ֵיי ּגו ּּמוֹ ת,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

"וְ ֶאת ַה ַּמיִ ם ַה ָ ּי ִפים ָ ּב ָר ִעים".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֵסיפָ א ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה" :וְ ֶאת ַהצּוֹ נֵ ן ַ ּב ַח ָּמה".
ָהא נ ִַמי ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ :ניגְ זוֹ ר דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ַא ְטמ ּונֵי ְ ּב ֶר ֶמץ,
ָקא ַמ ׁ ְש ָמע לָ ן.

" ִמי ׁ ֶש ָ ּנ ׁ ְשר ּו ֵ ּכ ָליו ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַ ּב ַּמיִ ם ְ -מ ַה ֵ ּל ְך ָ ּב ֶהן ,וְ ֵאינ ֹו חוֹ ׁ ֵש ׁש.
יע ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצוֹ נָ ה ׁ -שוֹ ְט ָחן ַ ּב ַח ָּמה,
ִה ִ ּג ַ
ֲא ָבל לֹא ְ ּכנֶ ֶגד ָה ָעם".
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ילּ
ּ
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ְסר ּו ֲחכָ ִמים ִמ ְפנֵי ַמ ְר ִאית ָה ַעיִן ֲ -א ִפ ּו ְ ּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים ָאסוּר.
ְּתנַן:
" ׁשוֹ ְט ָחן ַ ּב ַח ָּמהֲ ,א ָבל לֹא ְ ּכנֶ ֶגד ָה ָעם"!
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא:
דְּ ַת ְניָ א:
" ׁשוֹ ְט ָחן ַ ּב ַח ָּמהֲ ,א ָבל לֹא ְ ּכנֶ ֶגד ָה ָעם.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹן אוֹ ְס ִרין".

רש"י
מתי'
לתוך הבור .שאין בו מים:
שיהא שמור .שלא יסריח
מחמת החום:
ואת המים היפים ברעים .כלי
מלא מים יפים לתוך מקוה מים
רעים להשתמר שיצוו ולא
יחמו:
מי ששרו .שפלו למים בשבת:
לחצר החיצוה .הסמוכה
למבוא העיר בתוך העיר שהוא
מקום משתמר:
שוטחן בחמה .ליבשן:
אבל לא כגד העם .שיחשדוהו
שכבסן:
גמ'
פשיטא .דותין תבשיל לתוך
הבור:
גומות .שבקרקע הבור שיהו
שוין להושיב הקדרה:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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 .21קמו ,ב – קמז ,א
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
קמז,א ַה ְמ ַנ ֵער ַט ִּליתוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -ח ָ ּייב ַח ּ ָטאת.
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלאּ ַ :ב ֲח ַד ִּתי,
ֲא ָבל ְ ּב ַע ִּת ִיקי  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלאּ ְ :באו ָּּכ ֵמי,
ֲא ָבל ְ ּב ִחי ָ ּו ִרי וְ סו ָּּמ ִקי  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וְ הוּא דְּ ָק ֵפיד ֲעלַ ְייהוּ.
עו ָּּלא ִא ְיקלַ ע לְ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא,
ֲחזָא ַר ָ ּבנַן דְּ ָקא ְמ ַנ ְּפצִ י ְ ּגלִ ַימ ְייה ּו,
ָא ַמרָ :ק ְמ ַח ְּללִ ין ַר ָ ּבנַן ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ְיהו ָּדהְ :נפוּצֵ י לֵ ּיה ְ ּב ַא ּ ֵפ ּיהֲ ,א ַנן לָ א ָק ְפ ִדינָן ִמ ֵידי.
ַא ַ ּביֵי ֲהוָ ה ָק ֵאי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :הב לִ י כּ ו ְּמ ַתאי.
ֲחזָא דְּ ִא ָּיכא ַטלָ א ֲעלֵ ּיהֲ ,הוָ ה ָק ְמ ַח ֵּסם לְ ֵמ ְית ָבה לֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיהָ :נפוֹ ץ ׁ ְש ֵדיֲ ,אנַן לָ א ָק ְפ ִדינָן ִמ ֵידי.

רש"י
המער טליתו .מן העפר:
חייב חטאת .דזהו ליבוה:
אלא באוכמי .שהאבק מקלקל
מראיתה וקפיד עליה:
והוא דקפיד עלייהו .ללובשן עד
שיערם:
קמחללי שבתא .וגלימי אוכמי
הוו:
לא קפדין .לא איכפת לן אם
יש עליה אבק הלכך לאו ליבון
הוא:
כומתאי .כובעי:
הוה קא מחסם .לשון לא
תחסום )דברים כה(:
למיתבא ליה .שצריך לער הטל
מעליה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .22קמז ,א
ָא ַמר ַרב יִצְ ָחק ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ּיוֹ צֵ א ְ ּב ַט ִּלית ְמקו ּ ֶּפלֶ ת מ ּו ַּנ ַחת לוֹ ַעל ְּכ ֵתיפוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -ח ָ ּייב ַח ּ ָטאת.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
"סוֹ ֲח ֵרי ְ ּכסוּת ַה ּיוֹ ְצ ִאים ְ ּב ַט ִ ּליתוֹ ת ְמקו ּ ָּפלוֹ ת וּמ ּו ָ ּנחוֹ ת ַעל ְ ּכ ֵת ָיפן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -ח ָ ּי ִיבין ַח ָּטאת.
וְ לֹא סוֹ ֲח ֵרי ְ ּכסוּת ִ ּב ְל ַבד ָא ְמרוֶּ ,א ָ ּלא ָ ּכל ָא ָדם,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶשדַּ ְר ָ ּכן ׁ ֶשל מוֹ ְכ ִרין ָל ֵצאת ָ ּכ ְך.
וְ ֶחנְ וָ נִ י ַה ּיוֹ ֵצא ְ ּב ָמ עוֹ ת ַה ְּצרו ִּרין לוֹ ִ ּב ְס ִדינוֹ ַ -ח ָ ּייב ַח ָּטאת.
וְ לֹא ֶחנְ וָ נִ י ִ ּב ְל ַבד ָא ְמר ּוֶ ,א ָ ּלא ָ ּכל ָא ָדם,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶשדַּ ְרכּ ֹו ׁ ֶשל ֶחנְ וָ נִ י ָל ֵצאת ָ ּכ ְך.
וְ ָה ַר ָּטנִ ין  -יוֹ ְצ ִאין ַ ּב ּסו ָּד ִרין ׁ ֶש ַעל ְ ּכ ֵת ָיפן.
וְ לֹא ַר ָּטנִ ין ִ ּב ְל ַבד ָא ְמר ּוֶ ,א ָ ּלא ָ ּכל ָא ָדם,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶשדַּ ְר ָ ּכן ׁ ֶשל ַר ָּטנִ ין ָל ֵצאת ְ ּב ָכ ְך.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יעזֶ ר ֶ ּבן הו ְּר ָקנוֹ סֶ ׁ ,ש ָ ּי ָצא ְ ּבסו ָּדר ׁ ֶש ַעל ְ ּכ ֵתיפ ֹו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ל
א
י
ב
ּ
ר
ל
ש
ׁ
נוֹ
ב
ּ
ס
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּבהו ְּר ָקנוֹ ְ ֶ ַ ִ ֱ ִ ֶ
ימא ְ ּכרו ָּכה לוֹ ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִ ּנ ָ
ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ַהדָּ ָבר ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמים,
ימא ְ ּכרו ָּכה לוֹ ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ".
ָא ְמרוֲּ :א ִפילּ ּו ֵאין נִ ָ
דָּ ַר ׁש ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ַרב ִח ְסדָּ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א:
ֲהלָ כָ הַ :אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ִנ ָימא ְּכר ּוכָ ה לוֹ ְ ּב ֶאצְ ְ ּבעוֹ ָתיו.

רש"י
בטלית מקופלת .לאחר שתה
על ראשו הגביה שיפוליה על
כתפיו:
חייב חטאת .שאין זה דרך
מלבוש:
והרטין .על שם מקום:
ימא כרוכה על אצבעו .שלא
יפול מכתפיו:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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 .23קמז ,א
עו ָּּלא ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ַא ִסי ַ ּבר ִהינִ י,
ָ ּבע ּו ִמי ֵּנ ּיהַ :מה ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ְרזֵ ב ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לְ ה ּוָ :הכִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ַעי:
ָאסוּר לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ְרזֵ ב ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ַמאי " ַמ ְרזֵ ב"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי זֵי ָרא:
ִּכ ֵיסי ַ ּב ְבלְ יָ ָיתא.
ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָה ֲהוָ ה י ֵָתיב ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ז ֵָירא.
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הכִ י ַ -מאי?
ָא ַמר לֵ ּיהָ :אסוּר.
וְ ָהכִ י ַ -מאי?
ָא ַמר לֵ ּיהָ :אסוּר.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
נְקוֹ ט ַהאי ְּכלָ לָ א ְ ּבי ְָדךָ:
ָּכל ַאדַּ ֲע ָתא דְּ לִ כְ נו ֵּפי ָ -אסוּר,
ָּכל דִּ לְ ִה ְתנָאוֹ ת ָ ׁ -ש ֵרי.
ישא ְ ּב ֵריהּ דְּ ַרב ִא ִידי ִמ ְתנָ ֶאה ִ ּב ְס ִדינוֹ ֲהוָ ה.
ִּכי ָהא דְּ ַרב ׁ ֵש ׁ ָ
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר:
ש ֶדה וְ ָהי ּו ׁ ְשנֵי צִ ידֵּ י ַט ִּליתוֹ מ ּו ּנ ִָחין ַעל ְּכ ֵתיפוֹ .
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָיצָ א ַר ִ ּבי לַ ּ ָ ׂ
ָא ַמר לְ ָפ ָניו יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן זֵ ירוּזּ ֶ ,בן ָח ִמיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ְ ּבזוֹ לֹא ִח ֵ ּייב ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַח ּ ָטאת?!
ָא ַמר לֵ ּיה :דִּ ְקדֵּ ק ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַעד ָּכאן?!
ׁ ִשלְ ׁ ֵשל ַר ִ ּבי ַט ִּליתוֹ .
ִּכי ֲא ָתא ָרבִ ין ָא ַמר:
לֹא יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן זֵ ירוּז ֲהוָ ה ֶ -א ָּלא יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ְ ּכפו ָּס ֵאי ָהיָהֲ ,ח ָתנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א,
ָא ַמרּ ְ :בזוֹ לֹא ִח ּיֵיב ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ַח ּ ָטאת?!
ָא ַמר לוֹ  :דִּ ְקדֵּ ק ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ַעד ָּכאן?!
ׁ ִשלְ ׁ ֵשל ַר ִ ּבי ַט ִּליתוֹ .
ִּכי ֲא ָתא ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
"נ ׁ ְִש ַאל" ִא ְית ַמר.
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רש"י
בר היי:
מרזב .מפרש לקמיה:
כיסוי בבלייתא .שמסלקין
בגדיהם מן הארץ כשהן ארוכין
וכופלין אותו כלפי מעלה
פרוצי''ש }קפלים{ ומחזיקין
אותן ע''י חוטין והייו כמין כיס
וכמו מרזב:
אסור .משום תקוי מא:
הכי מאי .קולט חלוקו )בפיו(
בעין אחד ושואלו כגון זה מרזב
או לא וחוזר וקולטו בעין אחר
ושואלו:
לכופי .שיהא מתוקן תמיד
להעמיד קיפולו לעולם:
להתאות .לפי שעה:
מתאה בסדיו .אחר שתעטף
היה מתקו על גופו ומיישבו
ובחול קאמר כלומר אלמא
דאורחיה בהכי וה''ה לשבת:
שי צידי טליתו .שבימיו
ובשמאלו לצד הקרקע:
בן זירוז בזו לא חייב ר''מ
חטאת .בתמיה דאין זה דרך
מלבוש אלא דרך משוי:
דקדק ר''מ ע''כ .בתמיה לחייב
חטאת בדבר הדומה להיות
מותר כזה שאיה מקופלת
ואחוריה ופלין למטה מכתפיו
אלא שצידיה היו מוחין על
כתפו:
שלשל .הורידה למטה שקבל
דבריו:
שאל איתמר .לא אירע מעשה
זה לרבי אלא שאלו לפיו מהו
לצאת בו ובקש להתיר עד
שאמרו לפיו משום רבי מאיר
חייב חטאת דאיהו סבר הואיל
ואיה מקופלת שהרי אחוריה
היו ופלין למטה מן כתפיו אלא
שצידיה היו מוחים על כתפיו
הוה סבר דרך מלבוש הוא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .24קמז ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
ָהר ֹו ֵחץּ ְ :ב ֵמי ְמ ָע ָרה,
ּ
יאם ְ ּביָ דוֹ ,
ב
ֹא
ל
ת
יאוֹ
ט
ו
ל
א
ר
ש
ׂ
ע
ב
ּ
ו
ילּ
פ
א
,
ג
פ
ת
ס
,
א
יְ ִ ֵ
ו ְּב ֵמי ְט ֶב ְריָ וְ נִ ְ ַּ ֵ ֲ ִ ּ ְ ֶ ֶ ֲ ּנְ ִ
יאין אוֹ ָתן ְ ּביָ ָדן.
ֲא ָבל ֲע ָ ׂ
יהם ,ו ְּמ ִב ִ
יהם ,יְ ֵד ֶיהם וְ ַרגְ ֵל ֶ
ש ָרה ְ ּבנֵ י ָא ָדם ִ -מ ְס ַּת ּ ְפגִ ין ַ ּב ֲאלוּנְ ִטית ַא ַחתְ ּ ,פנֵ ֶ
ָס ִכין ו ְּמ ַמ ׁ ְש ְמ ׁ ִשין,
ֲא ָבל לֹא ִמ ְת ַע ְּמ ִלין.
וְ לֹא ִמ ְת ָ ּג ְר ִרין.
ימא,
ֵאין יוֹ ְר ִדין ְלקו ְּר ִד ָ
שין ַא ּ ִפ ְיקטוֹ יזִ ין,
וְ ֵאין עוֹ ִ ׂ
וְ ֵאין ְמ ַע ְּצ ִבין ֶאת ַה ָ ּק ָטן,
וְ ֵאין ַמ ֲחזִ ִירין ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶבר,
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְר ָקה יָ דוֹ וְ ַר ְגלוֹ  -לֹא יִ ְט ְר ֵפם ְ ּבצוֹ נֵ ן,
ֲא ָבל רוֹ ֵחץ הוּא ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם נִ ְת ַר ּ ֵפא נִ ְת ַר ּ ֵפא.

ְ ּג ָמ ָרא
ָק ָתנֵי " ֵמי ְמ ָע ָרה" דּ ו ְּמיָ א דְּ " ֵמי ְט ֶב ְריָ א":
ַמה " ֵּמי ְט ֶב ְריָ א" – ַח ִּמיןַ ,אף " ֵמי ְמ ָע ָרה" ַ -ח ִּמין.
"הרוֹ ֵחץ"  -דִּ ֲיע ַבד – ִאין ,לְ כַ ְּת ִח ָּילה – לֹא!
ָ
גּ
ּ
ּ
ילּ
קמז,ב ִמ ְּכלָ ל^ :דִּ לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵטף ָּכל וּפוֹ ֲ -א ִפ ּו לְ כַ ְּת ִח ָילה ׁ ַש ִפיר דָּ ֵמי.
ַמ ִּני?
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא.
דְּ ַת ְניָ א:
"לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵּטף ָא ָדם ֵ ּבין ְ ּב ַח ִּמין ֵ ּבין ְ ּבצוֹ נֵ ן,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹןַ :מ ִּתיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְ ּב ַח ִּמין ָ -אסוּר,
ְ ּבצ ֹונֵ ן – מו ָּּתר".

רש"י
מתי'
מי מערה .מי מקוה מקורה
שהוא חם ואין חומו יוצא
ודוקא חמין קט ומש''ה קתי
הרוחץ דיעבד:
וסתפג .וקיח:
אפי' בעשר אלוטיות .סדיין
שמקחין בהן וסיפג בהן זה
אחר זה ורבותא היא דלא פישי
מיא בכל חד אפ''ה לא יביאם
בידו בתוך ביתו אפי' ע''י עירוב
שמא ישכח ויסחט בבואו:
אבל עשרה בי אדם .הואיל
ומרובין הן מדכרי אהדדי:
מסתפגין באלוטית אחת.
והייו מי רבותא דחדא
אלוטית לעשרה פישא ביה
מיא אפילו הכי מביאין אותה
בידים:
פיהם ידיהם ורגליהם .אורחא
דמילתא קט וה''ה לכל גופם:
סכין .שמן בשבת:
וממשמשין .ביד על כל הגוף
להאה:
אבל לא מתעמלין .לשפשף
בכח:
ולא מתגררין .גרסין )מובא
בטעות במקום "גרטי"ר"
שפירושו לגרד( במגררת שקורין
אשטרייל''א }קרצפת ,מגרדת{
דהוי עובדא דחול:
לקורדימא .שם ההר ובגמ'
מפרש טעמא:
אפיקטויזין .להקיא:
ואין מעצבין את הקטן .לשון
ידיך עצבוי )איוב י( שמתקים
ומיישבין עצמותיו וחוליות
שדרתו כמדת צלמו ובגמרא
אמר טעמא:
ואין מחזירין את השבר .עצם
ששבר .כל רפואה אסורה
משום שחיקת סמין:
פרקה .אלויישי''ר }שמוטה
]מדובר ביד או ברגל ש ִ קעה,
דהייו שעצמה יצאה מפרקה[{
בלעז שיצא העצם מפרק שלו:
לא יטרפם .לשון ביצים טרופות
בקערה )חולין דף סד:(.
גמ'
דלהשתטף .שופכן על גופו דלאו
דרך רחיצה היא שרי לכתחילה
אפי' בחמין:

"חבִ ית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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יאם ְ ּביָ דוֹ .
"וְ נִ ְס ַּת ּ ֵפגֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּב ֶע ֶ ׂ
שר ֲאלוּנְ ִט ּיוֹ ת ] -לֹא יְ ִב ֵ
יאין אוֹ ָתן ְ ּביָ ָדן"[.
ֲא ָבל ֲע ָ ׂ
יהם ,ו ְּמ ִב ִ
יהם ,יְ ֵד ֶיהם וְ ַרגְ ֵל ֶ
ש ָרה ְ ּבנֵ י ָא ָדם ִ -מ ְס ַּת ּ ְפגִ ין ַ ּב ֲאלוּנְ ִטית ַא ַחתְ ּ ,פנֵ ֶ
ישא ְ -רבו ָּתא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן,
ֵר ׁ ָ
וְ ֵס ָיפא ְ -רבו ָּתא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ישא ְ -רבו ָּתא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן":
" ֵר ׁ ָ
ּ
ישי ְ ּבה ּו ַמיָאֵּ ,כיוָ ן דְּ ַחד הוּא ָ -א ֵתי לִ ֵידי ְס ִח ָיטה.
דַּ ֲא ִפילּ ּו ָה ֵני דְּ לָ א נ ְִפ ׁ ִ
"וְ ֵס ָיפא ְ -רבו ָּתא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן":
ישי ְ ּבה ּו ַמ ּיָאֵּ ,כיוָ ן דְּ ַר ִ ּבים ִני ְנה ּו ַ -מ ְד ַּכ ִרי ַא ֲה ָד ֵדי.
ֲא ִפילּ ּו ָה ֵני דִּ נ ְִפ ׁ ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יח ּה ַ ּב ַחלּ וֹן.
" ִמ ְס ַּת ּ ֵפג ָא ָדם ַ ּב ֲאלוּנְ ִטית ו ַּמ ִ ּנ ָ
וְ לֹא יִ ְמ ְס ֶר ָ ּנה ְלאוֹ ְליָ ִיריןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲח ׁשו ִּדים ַעל אוֹ תוֹ דָּ ָבר.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמר:
ְ
יא ּה ְ ּביָ דוֹ ְלתוֹ ך ֵ ּביתוֹ ".
ִמ ְס ַּת ּ ֵפג ַ ּב ֲאלוּנְ ִטית ַא ַחת ,ו ְּמ ִב ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ִהלְ כְ ָתא ַמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָהא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ָהא ַ -ר ִ ּבי,
ָהא ְ ׁ -שמו ֵּאל,
ָהא ַ -ר ִ ּבי יוֹ ָחנָן!
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָ -הא דַּ ֲא ַמ ַרן.
ַר ִ ּבי – דְּ ַת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ְ ּכ ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו ְל ֵמ ִדין ּתוֹ ָרה ֵא ֶצל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב ְתקוֹ ַע,
ָהיִ ינ ּו ַמ ֲע ִלין ׁ ֶש ֶמן וַ ֲאלוּנְ ִטית ֵמ ָח ֵצר ַל ַ ּגג ,ו ִּמ ַ ּגג ַל ַ ּק ְר ּ ֵפף,
יעין ֵא ֶצל ַמ ְעיָ ן ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו רוֹ ֲח ִצין בּ ֹו".
ַעד ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו ַמ ִ ּג ִ
ׁ ְשמו ֵּאל -
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִמ ְס ַּת ּ ֵפג ָא ָדם ַ ּב ֲאל ּונ ְִטית ו ְּמבִ ָיא ּה ְ ּביָדוֹ לְ תוֹ ְך ֵ ּביתוֹ .
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן -
דְּ ָא ַמרַ ,ר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ הִ :מ ְס ַּת ּ ֵפג ָא ָדם ַ ּב ֲאלוּנְ ִטית ו ְּמבִ ָיא ּה ְ ּביָדוֹ לְ תוֹ ְך ֵ ּביתוֹ .
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:
יאם ְ ּביָ דוֹ "!
"וְ נִ ְס ַּת ּ ֵפג ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ֶע ֶ ׂ
שר ֲאלוּנְ ִט ּי ֹות  -לֹא יְ ִב ֵ
ַההוּא ְּכ ֶבן ֲחכִ ינַ אי ַמ ְת ֵני לָ ּה.
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רש"י
סיפא .אבל עשרה בי אדם כו':
ומיחה בחלון .הסמוכה לכותל
המרחץ:
לאוליירין .בלים:
על אותו דבר .סחיטה:
הא רבי והא ר''ש כו' .הרי כל
אלו שמתירין:
מחצר לגג כו' .ר''ש לטעמיה
דאמר בעירובין )דף עד (.אחד
גגות אחד חצירות וא' קרפיפות
כולן רשות אחת הן לטלטל מזה
לזה ואפילו של בעלים הרבה:
עד שהייו מגיעין כו' .ומסתמא
לא היו מיחין אותה על המעין
במקום הפקר:
כבן חכיאי מתי לה .דברי בן
חכיאי מסיים בה ולאו סתמא:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .26קמז ,ב

ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֹאשן וְ רו ָ ּּבן.
נָשים לְ בֵ י ָ ּב ֵני ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּי ְִת ַּכ ֶּסה ָ ּב ֶהן ר ׁ ָ
ָהאוּלַ ְי ִירין ְמבִ ִיאין ַ ּבלָ ֵרי ׁ ִ
אש ָיה לְ ַמ ּ ָטה.
ִיתא ָ -צ ִר ְיך לְ ַק ׁ ּ ֵשר ׁ ְש ֵני ָר ׁ ֶ
ְסכַ ּנ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לְ ַמ ּ ָטה ִמ ְּכ ֵת ַפ ִיים.
ָא ַמר לְ ה ּו ָרבָ א לִ בְ נֵי ְמחוֹ זָ א:
ִּכי ַמ ַע ְב ִרית ּו ָמא ֵני לִ בְ ֵני ֵחילָ א ַ ׁ -ש ְר ִ ּביב ּו ְ ּבה ּו לְ ַמ ּ ָטה ִמ ְּכ ֵת ַפיִם.

רש"י
האוליירין .בלין:
מביאין בלרי שים .סדיים
שהשים מסתפגין בהם מותר
להביאן דרך מלבוש לבית
המרחץ:
סכיתא .סודר גדול שתלוי לו
בין כתפיו וראשו עטוף בו:
צריך לקשור שי ראשיה .זה
בזה שלא תפול מראשו:
כי מעבריתו מאי לבי חילא.
כשתביאו בגדי העובדי כוכבי'
בי החיל המוטלי' עליכם
לשמשן ואתם מביאים להם
בשבת דרך רשות הרבים:
שרביבו בהו למטה מכתפיים.
שלא יהיו שוליהם מוחים
בכתפיהם אלא משוכי' למטה
שיהא ראה לבוש:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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" ָסכִ ין ו ְּמ ַמ ׁ ּ ְש ְמ ׁ ִשין".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ָסכִ ין ו ְּמ ַמ ׁ ּ ְש ְמ ׁ ִשין ִ ּב ְבנֵ י ֵמ ַעיִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
שה ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשהוּא עוֹ ֶ ׂ
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּבח ֹול".
ֵהיכִ י ָעבֵ יד?
ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר ֲחנִינָ א ָא ַמר:
ָס ְך וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְמ ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ָס ְך ו ְּמ ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ְ ּבבַ ת ַא ַחת.
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רש"י
סך ואח''כ ממשמש] .דקסבר[
בחול ממשמש ואחר כך סך:
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" ֲא ָבל לֹא ִמ ְת ַע ְּמ ִלין".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָאסוּר לַ ֲעמוֹ ד ְ ּב ַק ְר ָק ִע ָית ּה ׁ ֶשל דְּ יוֹ ְמ ֶסת,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ְּמ ַע ֶּמלֶ ת ו ְּמ ַר ּ ֵפא.
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ָּכל י ֶָמ ָיה ׁ ֶשל דְּ יוֹ ְמ ֶסת ֶ -עשְׂ ִרים וְ ֶא ָחד יוֹ ם ,וַ ֲע ֶצ ֶרת ִמן ַה ִּמ ְניָן.
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
ֲע ֶצ ֶרת  -לְ ַהאי ִ ּג ָיסא,
אוֹ :
ּ
לְ ַהאי ִג ָיסא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
כּ ו ְּּלה ּו ׁ ַש ְקיָי ֵניִ ,מדִּ יבְ ָחא וְ ַעד ֲע ַצ ְר ָתא ָ -מ ַעלוּ!
דִּ ילְ ָמא ָה ָתם הוּא דְּ כַ ָּמה ְד ָק ִריר ָעלְ ָמא ַ -מ ֲעלֵ י,
ֲא ָבל ָהכָ אִ :מ ׁ ּשוּם ַהבְ לָ א הוּאֵּ ,כיוָ ן דְּ ָח ֵמים ָעלְ ָמא ְטפֵ י ַ -מ ֲעלֵ י.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ :
ּ
ּ
ייתא ו ַּמיָא דִּ ְדיוֹ ְמ ֶסת ִ -ק ּ ְיפח ּו ֲעשֶׂ ֶרת ַה ׁ ּ ְשבָ ִטים ִמ ִישְׂ ָר ֵאל.
ָח ְמ ָרא ִד ְפרוּגִ ָ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲע ָר ְך ִא ְיקלַ ע לְ ָה ָתם,
ִא ְימ ׁ ִש ְיך ַ ּב ְת ַר ְייה ּוִ ,א ֲיע ַקר ַּתלְ מו ֵּד ּיה.
ִּכי ֲה ַדר ֲא ָתאָ ,קם לְ ִמ ְיק ֵרי ְ ּב ִס ְפ ָרא,
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"הח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה לָ כֶ ם" )שמות יב ,ב(,
ְ ּב ָעא לְ ִמ ְיק ָראַ :
"ה ֵח ֵר ׁש ָהיָה לִ ָ ּבם".
ָא ַמרַ :
ָ ּבע ּו ַר ָ ּבנַן ַר ֲח ֵמי ֲעלֵ ּיה וַ ֲה ַדר ַּתלְ מו ֵּד ּיה.
וְ ַה ְיינ ּו דִּ ְת ַנן:
" ַר ִ ּבי נְ הוֹ ַראי אוֹ ֵמר:
ֱהוֵ י ּג ֹו ֶלה ִל ְמקוֹ ם ּתוֹ ָרה,
ָ
ָ
ָ
ָ
ֹאמר ׁ ֶש ִהיא ָּתבֹא ַא ֲח ֶריךֶ ׁ ,ש ֲח ֵב ֶריך יְ ַק ְ ּיימו ָּה ְ ּביָ ְדך ,וְ ֶאל ִ ּבינָ ְתך ַאל ִּת ׁ ּ ָש ֵען" )אבות ד ,יד(.
וְ ַאל ּת ַ
ָּתנָא:
"לֹא ַר ִ ּבי נְ הוֹ ַראי ׁ ְשמוֶֹ ,א ָ ּלא ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה ׁ ְשמוֹ ,
וְ ָא ְמ ִרי ָל ּה ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲע ָר ְך ׁ ְשמוֹ .
וְ ָל ָּמה נִ ְק ָרא ׁ ְש מוֹ ַר ִ ּבי נְ הוֹ ַראי?
ׁ ֶש ַּמנְ ִהיר ֵעינֵ י ֲח ָכ ִמים ַ ּב ֲה ָל ָכה".

אשוֹ ן הוּא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ׁ ֵשי ַה ּׁ ָשנָ ה
ֹאש ֳח ָד ׁ ִשים ִר ׁ
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רש"י
דיומסית .שם הר שמימיו
מלוחים:
שמעמלת .מחממת:
ומרפא .שהטיט מלוח:
כל ימיה .ימי רפואתה:
להאי גיסא כו' .מתחלת הימים
או בסוף:
שקייי .משקין לרפואה:
מדבחא לעצרת .אלמא עצרת
בסוף:
חמרא דפרוגיתא .שם מדיה
שייה משובח:
קפחו עשרת השבטים .שהיו
בעלי האה ועסוקים בכך ולא
היו עוסקים בתורה ויצאו
לתרבות רעה:
להתם .לפורגיתא ודיומסית:
אימשיך בתרייהו .אחר היין
והרחיצה:
איעקר תלמודיה .עקר תלמודו
ושכחו:
החרש .היה לבם:
הוי גולה למקום תורה .אם
ת''ח אתה אל תשב אלא במקום
ת''ח חברך ואל תאמר תלמידים
הם יבואו אלי ודי לי בכך למה
אהיה גולה:
שחביריך יקיימוה בידך.
שתהא רגיל אצלם וכשתשה
מסכת אחת והם אחרת
תשמעה ותהא סדורה בפיך
ואל תשתכח הימה:
ואל ביתך אל תשען .לומר חכם
גדול אי וזכרן וכשאחזור פרק
זה או מסכת זו לא תשתכח
חברתה ממי:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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 .29קמז ,ב
" ֲא ָבל לֹא ִמ ְת ָ ּג ְר ִרין ".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֵאין ּגוֹ ְר ִרין ְ ּב ִמ ְג ֶר ֶרת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ
ִאם ָהי ּו ַרגְ ָליו ְמלו ְּכ ָלכוֹ ת ְ ּב ִטיט ו ְּבצוֹ ָאה  -גוֹ ֵרר ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש".
ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה ָע ְב ָדא לֵ ּיה ִא ֵּימ ּיה ִמגְ ַר ְר ָּתא דְּ כַ ְס ּ ָפא.

ימא".
" ֵאין יוֹ ְר ִדין ְלקו ְּר ִד ָ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם ּ ִפ ָיקא.
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רש"י
מגררת .אשטריי''ל }קרצפת,
מגרדת{ ואדם מגרר בה:
מגירתא דכספא .לשבת:
משום פיקא .טיט של אותו הר
מחליק ובגדי האדם ישורין
במים כשהוא ופל ואתי לידי
סחיטה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .30קמז ,ב – קמח ,א
שין ַא ּ ִפ ְיקטוֹ יזִ ין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת".
"וְ ֵאין עוֹ ִ ׂ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ְ ּב ַסם,
ֲא ָבל ַ ּב ָיד  -מו ָּּתר.
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ַאף ְ ּבחוֹל – ָאסוּר,
ִמ ּ ְפנֵ י ֶה ְפ ֵסד אוֹ כָ ִלין".

"וְ ֵאין ְמ ַע ְּצ ִבין ֶאת ַה ָ ּק ָטן".
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לַ ּפו ֵּפי ְינו ָּקא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
וְ ָה ֲא ַנן ְּתנַן:
" ֵאין ְמ ַע ְּצ ִבין"!
ָה ָתם ּ ְ -בחו ְּמ ֵרי ׁ ִש ְד ָרה ,דְּ ֶמ ֱיחזֵי ְּכבוֹ נֶה.

"וְ ֵאין ַמ ֲחזִ ִירין ֶאת ַה ׁ ֶש ֶבר".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָחנָ א ַ ּבגְ ָד ָת ָאה ָא ַמר ׁ ְשמ ּו ֵאל:
קמח,א ֲהלָ כָ הַ :מ ֲח ִז ִירין ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶבר.
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ִא ְיקלַ ע לְ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא,
לֹא ַעל לְ ִפ ְיר ֵק ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה.
ׁ ַש ְד ֵר ּיה לְ ַאדָּ א דַּ ָ ּיילָ אָ ,א ַמר לֵ ּיהִ :זיל ְ ּג ַר ֵ ּב ּיה.
ָאזֵ יל ְ ּג ַר ֵ ּב ּיה.
ֲא ָתאַ ,א ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה דְּ ָקא דָּ ֵר ׁישֵ :אין ַמ ֲחזִ ִירין ֶאת ַה ׁ ּ ֶשבֶ ר.
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הכִ י ָא ַמר ַרב ָחנָ א ַ ּבגְ דָּ ָת ָאה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ הַ :מ ֲח ִז ִירין ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶבר!
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הא ָח ָנא – דִּ ָידן ,וְ ָהא ׁ ְשמו ֵּאל  -דִּ ָידן ,וְ לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לִ י,
וְ לָ או ְ ּב ִדינָא ְ ּג ַר ְ ּב ִת ְיך?!

רש"י
אלא בסם .דדמי לרפואה וגזירה
משום שחיקת סמין:
אבל ביד .להכיס יד לתוך גרוו
עד שיקיא מותר:
מפי הפסד אוכלין .שבמעיו
ומתוך כך הוא רעב וחוזר
ואוכל:
לפופי .אומלוטי''א }לחתל {
כמו שעושי' לקטן שיתיישבו
אבריו ולא יתעקם:
בחומרי שדרה .חוליות של
שדרה שתפרקה אחת מהן
ולאחר זמן קמיירי דאי ביום
לידה אמרי' )לעיל דף קכט (:כל
האמור בפ' תוכחה דיחזקאל
עושין לחיה בשבת:
הלכה מחזירין את השבר.
סבירא ליה לשמואל מחזירין
תן:
אדא דיילא .משטר''ל } פקיד,
שוטר{ ממוה:
גרביה .קח בגדו עד שיבא:
אתא .רבה אשכחיה לרב יהודה
כו':
הא חא דידן .ממקומו הוא
ולא שמעו זאת מפיו עד הה:
ולאו בדיא גרבתיך .בתמיה
שאילו לא באת לא למדו:

"ח ִבית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה"
מסכת שבת פרק כ"ב– ָ
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 .31קמח ,א
" ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְר ָקה יָ ד ֹו וְ ַרגְ ל ֹו  -לֹא יִ ְט ְר ֵפם ְ ּבצוֹ נֵ ן,
ֲא ָבל רוֹ ֵחץ הוּא ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם נִ ְת ַר ּ ֵפא נִ ְת ַר ּ ֵפא".
ַרב ָאוְ יָא ֲהוָ ה י ֵָתיב ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף,
ׁ ַש ְניָא לֵ ּיה י ְֵד ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הכִ י ַ -מאי?
ָאסוּר.
וְ ָהכִ י ַ -מאי?
ָא ַמר לֵ ּיהָ :אסוּר.
ַאדְּ ָהכִ י ִא ְית ּ ַפח י ְֵד ּיה.
ָ
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מאי ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ך?
ָהא ְּתנַן:
ּ
ּ
" ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְר ָקה יָ ד ֹו אוֹ ַרגְ ל ֹו  -לֹא יִ ְט ְר ֵפם ְ ּבצ ֹונֵ ןֲ ,א ָבל רוֹ ֵחץ ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם נִ ְת ַר ֵפא נִ ְת ַר ֵפא"!
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ לֹא ְּת ַנן:
"אין ַמ ֲחזִ ִירין ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶבר",
ֵ
וְ ָא ַמר ַרב ָחנָא ַ ּבגְ דָּ ָת ָאה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ הַ :מ ְח ִז ִירין ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶבר!
ָא ַמר לֵ ּיה :כּ ו ְּּלה ּו ַ ּב ֲח ָדא ָמ ִח ָיתא ָמ ֵח ַיתנְהוּ?!
ֵהיכָ א דְּ ִא ְית ַמר – ִא ְית ַמר,
ֵהיכָ א דְּ לֹא ִא ְית ַמר  -לֹא ִא ְית ַמר.

הדרן עלך חבית

רש"י
שיא ליה ידיה .שתית ידו
אשולשיי''ר
ממקומה
}לשמוט{ בלע''ז:
הכי מאי .היה עושה בעיים
הרבה ושואל:
מחיתהו.
מחיתא
בחדא
באריגה אחת ארגתו:
היכא דאיתמר .דמתיתין לאו
דוקא תן איתמר:

