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ָּבת    ְיִציאֹותְיִציאֹותְיִציאֹותְיִציאֹות""""    ––––    ''''אאאאפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת  ָּבתַהׁשַּ ָּבתַהׁשַּ ָּבתַהׁשַּ         """"ַהׁשַּ
        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .1

ָנה   ִמׁשְ
ת   ב,א ּבָ ַ ֵהן ִיםתַּ ׁשְ , ְיִציאֹות ַהׁשּ ע ׁשֶ ְפִנים ַאְרּבַ   , ּבִ

ִיםוּ  תַּ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ חּוץ ַאְרּבַ   . ּבַ
  

יַצד   ? ּכֵ
חּוץ עֹוֵמד ֶהָעִני ִית ּוַבַעל, ּבַ ְפ  עֹוֵמד ַהּבַ   . ִניםּבִ
ט ׁשַ ל ָידוֹ  ְלתֹוךְ  ְוָנַתן, ִלְפִנים ָידוֹ  ֶאת ֶהָעִני ּפָ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ   . ַהּבַ

ַטל אוֹ  ּנָ    ,ְוהֹוִציא ׁשֶ
יב - ֶהָעִני    ,ַחּיָ
ִית ּוַבַעל טּור - ַהּבַ   . ּפָ
ט ׁשַ ַעל ּפָ ִית ּבַ ל ָידוֹ  ְלתֹוךְ  ְוָנַתן, ַלחּוץ ָידוֹ  ֶאת ַהּבַ   . ֶהָעִני ׁשֶ

ַטל אוֹ  ּנָ    ,ְוִהְכִניס, ִמּתֹוָכּה  ׁשֶ
ַעל ִית ּבַ יב – ַהּבַ    ,ַחּיָ

טּור - ְוֶהָעִני   . ּפָ
ט ׁשַ ַעל ְוָנַטל, ִלְפִנים ָידוֹ  ֶאת ֶהָעִני ּפָ ִית ּבַ    .ִמּתֹוָכּה  ַהּבַ

ַתן אוֹ  ּנָ    ,ְוהֹוִציא, ְלתֹוָכּה  ׁשֶ
ֵניֶהם טּוִרין - ׁשְ   . ּפְ

ט ִאם ְוֵכן ׁשַ ַעל ּפָ ִית ּבַ   , ִמּתֹוָכּה  ֶהָעִני ְוָנַטל, חּוץַל  ָידוֹ  ֶאת ַהּבַ
ַתן אוֹ  ּנָ    .ְוִהְכִניס, ְלתֹוָכּה  ֶהָעִני ׁשֶ

ֵניֶהם טּוִרין - ׁשְ   .ּפְ
  

ָמָרא   ּגְ
ַנן ָהָתם    :ּתְ

בּועֹות" ִים - ׁשְ תַּ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ  , ַאְרּבַ
ִים - ַהּטּוְמָאה ְיִדיעֹות   ב,ב תַּ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ   . ַאְרּבַ

ַניִ  - ְנָגִעים ַמְראֹות ֵהם םׁשְ ָעה ׁשֶ   . ַאְרּבָ
ת ְיִציאֹות ּבָ ַ ִים - ַהׁשּ תַּ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ   . "ַאְרּבַ

  
ָנא ָהָכא ָתֵני ַמאי ׁשְ    :ּדְ

ִים" תַּ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ ְפִנים ַאְרּבַ ִים ,ּבִ תַּ ֵהן ּוׁשְ ע ׁשֶ חּוץ ַאְרּבַ   , "ּבַ
ָנא ָהָתם ָתָנא ּוַמאי ׁשְ    :ּדְ

ִים" תַּ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ   ְותּו לֹא?  "ַאְרּבַ
  
ת הּואּדְ ָכא ָה  ּבָ ר ׁשַ ֵני ָאבֹות, ְוָתֵני ּתֹוָלדֹות.  - ִעיּקַ   ּתָ

ת הּוא  ּבָ ר ׁשַ ָלאו ִעיּקַ ֵני ָאבֹות –ָהָתם ּדְ ֵני ,ּתָ    .ּתֹוָלדֹות לֹא ּתָ
  
   ?ַמאי ִניהוּ  -  "ָאבֹות"
ֵרי ָהְוָיין! וִ  ,"ְיִציאֹות"   ְיִציאֹות ּתְ
  

יָמא   .ָקָתֵני "ַמְראֹות ְנָגִעים"ּדְ ְוָהא ּדּוְמָיא  -  ּורֵמֶהן ְלִחּיּוב ּוֵמֶהן ִלְפט :ְוִכי ּתֵ
הּו ְלִחּיּוָבא!  הּו ְלִחּיּוָבא, ַאף ָהָכא ַנִמי ּכּוּלְ   ָמה ָהָתם ּכּוּלְ

  
א ָאַמר  א ַרבֶאּלָ ּפָ    :ּפַ

ת הּוא ּדְ ָהָכא  ּבָ ר ׁשַ ֵני ִחּיּוֵבי ּוְפטּוֵרי -ִעיּקַ    .ּתָ
ת הּוא  ּבָ ר ׁשַ ָלאו ִעיּקַ ֵני -ָהָתם ּדְ ֵני, ּוְפטּוֵרי לֹא ּתָ    .ִחּיּוֵבי ּתָ

  
  ַמאי ִניהּו?  - ִחּיּוֵבי 

  , "ְיִציאֹות"
י ָהְוָיין - ְיִציאֹות  ְרּתֵ   !ּתַ

  רש"י
  מתני' 

. הוצאות שמרשות לרשות האמורות לשבת יציאות השבת
ובגמ' מפרש דהכנסות נמי קא קרי יציאות הואיל ומוציא 

   מרשות לרשות:
. לאותן העומדים בפנים שתים מן שתים שהן ארבע בפנים

) התורה הוצאה והכנסה דבע''ה ובפ' הזורק (לקמן צו:
ברישיה נפקא לן מויצו משה ויעבירו קול במחנה וגו' לא 
תפיקו מרה''י לר''ה להביא נדבה למחנה לויה ויום השבת 
היה כדיליף התם ועל שתים אלו חייב חטאת על שגגתו ועל 

   זדונו כרת ועל התראתו סקילה וכן בכל מלאכת שבת:
. מדבריהם הוסיפו שתים לאסור לכתחלה ואם שהן ארבע

   ר ולקמן מפרש להו ואזיל:עשה פטו
. שתים מן התורה הוצאה והכנסה דעני ושתים שהן ד' בחוץ

העומד בחוץ ושתים מדבריהם כשהמלאכה נעשית על ידי 
שנים זה עוקר וזה מניח לכתחלה אסור ואם עשה פטור 

   כדיליף בגמרא (דף ג.) שנים שעשאוה פטורים:
   . וחפץ בתוכה:פשט העני את ידו

. דעביד ליה עקירה ברה''ר והנחה דבע''הונתן לתוך ידו 
   ברה''י:

. החפץ והניח בר''ה דעביד ליה או שנטל מתוכה והוציא
   עקירה [ברה''י] והנחה [ברה''ר]:

. שעשה מלאכה שלמה והרי שתים מן התורה העני חייב
   לעומד בחוץ:

. פטור לגמרי ואפי' לכתחלה מותר דהא לאו ובעל הבית פטור
   ש בגמ' (דף ג.):מידי עבד והכי מפר

. והרי שתים מן התורה לעומד פשט בעה''ב כו' בעה''ב חייב
   בפנים:

. דעביד ליה עקירה ונטל בעה''ב מתוכה פשט העני את כו'
   והניח בפנים ועביד ליה בעל הבית הנחה:

. דעביד ליה בעל הבית עקירה והוציא העני או שנתן לתוכה
   והניח:

אכה שלימה אבל . שלא עשה האחד מלשניהם פטורין
אסורין לעשות כן לכתחלה שמא יבואו כל אחד ואחד לעשות 
מלאכה שלימה בשבת הרי שתים מדבריהם אחת לעני בחוץ 
ואחת לבע''ה בפנים וא''ת שנים הן לכל אחד ואחד עקירה 
לעני ועקירה לבע''ה הנחה לעני והנחה לבע''ה לקמן פריך לה 

לאכה ואיכא ומשני דלא חשיב אלא עקירות שהן תחלת המ
   למימר שמא יגמרנה:

  
  גמ' 

   . במסכת שבועות:תנן התם
. שבועות של ביטוי להרע או להיטיב שתים הן שבועות שתים

להתחייב עליהן קרבן עולה ויורד האמור בפרשה (ויקרא ה) 
   דנפקי מלהרע או להטיב דמשמע להבא אוכל ולא אוכל:

לכל אשר . יש לך לרבות עוד שתים מריבוי הכתוב שהן ארבע
יבטא האדם לרבות לשעבר אכלתי ולא אכל לא אכלתי 

  ואכל:
. האמורות בקרבן עולה ויורד (ויקרא ה) או ידיעות הטומאה

נפש כי תגע וגו' ואמרינן במס' שבועות (פ א דף ז ע ב) שאין 
הכתוב מדבר אלא בטומאת מקדש וקדשיו שלאחר שנטמא 

שאינו  אכל קודש או נכנס למקדש וילפינן התם (דף ד.)
מתחייב אלא בידיעה תחלה וידיעה בסוף והעלם בינתיים 
כגון שידע שנטמא ונעלם ממנו טומאה ואכל קדש ומשאכל 
ידע שאכלו בטומאה שתים הן ממשמעות הכתוב (שם) ונעלם 
ממנו והוא טמא משמע שנעלם ממנו טומאה אבל זכור הוא 
שאכל קדש ושזה מקדש הרי שתים העלם טומאה לגבי קדש 

   ם טומאה לגבי מקדש:והעל
. יש לך לרבות עוד שתים מריבוי ונעלם ונעלם ב' שהן ארבע

פעמים לרבות את הזכור לטומאה אבל נעלם ממנו קדש 
   כסבור שחולין הן או נעלם ממנו מקדש:

   . ליטמא בהן שנים הן שאת ובהרת:מראות נגעים
. מריבוי ספחת שהוא משמע טפילה כמו ספחני נא שהן ארבע
וגו' (שמואל א ב) מרבה טפילה לזו ולזו תולדה אל אחת 

לשאת ותולדה לבהרת ושנו חכמים בהרת עזה כשלג שניה לה 
כסיד ההיכל שאת כצמר לבן שניה לה כקרום ביצה מראה 

   לשון זכר הוא משום הכי תני שנים שהן ד':
 המשך רשי בעמוד הבא
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ִים  ּתַ ִים  ,הֹוָצָאהּדְ ׁשְ ּתַ    .ַהְכָנָסהּדְ ּוׁשְ

  
  ָקָתֵני!  "ְיִציאֹות"ְוָהא 

  
י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ
א  ּנָ   י ָלּה. ָקֵר  'הֹוָצָאה'ַנִמי  'ַהְכָנָסה'ּתַ

  
אי    ?ִמּמַ

  
ְתַנן    :ִמּדְ

יב ִלְרׁשּות ֵמְרׁשּות ַהּמֹוִציא"   , "ַחּיָ
ִחיד,  ים ִלְרׁשּות ַהּיָ יל ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ָקא ְמַעּיֵ   ּוִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ

  . 'הֹוָצָאה'ְוָקא ָקֵרי 
   ?ְוַטְעָמא ַמאי

א  ּנָ קֹומֹו ּתַ ל ֲעִקיַרת ֵחֶפץ ִמּמְ    .ָלּה  ָקֵרי 'הֹוָצָאה'כָּ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ְיָקא,    ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ָקָתֵני ר.  "ְיִציאֹות" :ּדְ   ְוָקא ְמָפֵרׁש ַהְכָנָסה ְלַאְלּתַ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

  ָקָתֵני,  'ְרׁשּוּיֹות'
ת  ּבָ ִים -"ְרׁשּוּיֹות ׁשַ ּתַ   .  "ׁשְ

   
  
  

  רש"י
. יציאות תני אבות ותולדות

 והכנסות שהיציאות אבות הן
דמויעבירו קול במחנה (שמות 
לו) לא משמע אלא הוצאות אלא 
מסברא אמרינן (בריש הזורק דף 
צו:) מכדי מרשות לרשות קפיד 

   קרא מה לי אפוקי מה לי עיולי:
. דעני ודבעל הבית תרתי הויין

   ומאי שהן ארבע דקתני התם:
. יציאות מהן לחיוב ומהן לפטור

דעני ודבעל הבית לחיוב ויציאות 
של פטור שתי עקירות של  שתים

הוצאה כגון פשט בעל הבית ידו 
מלאה לחוץ ונטל עני מתוכה 
הרי פטור של בעל הבית 
דקחשיב ליה תנא דמתני' וכגון 
פשט העני ידו ריקנית לפנים 
ונתן בעל הבית לתוכה הרי פטור 
שני של הוצאה (ס א של עני) 
שהוא אסור לכתחלה דגזרינן 
שמא יעשה הנחה על עקירתו 

   היינו שהן ד' דקתני התם:ו
והא דומיא דמראות נגעים קתני 
. לה מה התם כולהו לחיובא

שבאיזו מהן שנטמא בה ונכנס 
למקדש חייב ולהכי פריך 
ממראות נגעים דאילו שבועות 
וידיעות פלוגתא היא דאיכא 
מ''ד בשבועות (דף כה.) אינו 
חייב אלא על העתיד לבא 
ובידיעות נמי איכא למאן דאמר 

דף יד:) אינו חייב אלא על  (שם
   העלם טומאה:

. כדמפרש לקמיה ב' חיובי תני
הוצאות וב' הכנסות וכולן לחיוב 
ביחיד שעשאם עני לבדו או 

 בע''ה לבדו:
. כלומר חיובי מאי נינהו יציאות

יציאות קתני דמשמע הוצאה 
לכך מתמה הי מחיובי קתני ע''כ 
יציאות לחודייהו ותרתי הוא 

נסות נמי קתני דהויין ומשני הכ
   בהדייהו:

. מדתנן המוציא מרשות לרשות
קחשיב מנין אבות מלאכות 

   בפרק כלל גדול:
. דהא ע''כ מי לא עסקינן כו'

אהכנסה נמי חייב כדקתני מתני' 
   העני חייב וקתני המוציא:

. דהכא נמי דיקא מתניתין
   דהכנסה נמי קרי הוצאה:

. ועל כרחיך לא דקתני יציאות
דיציאות מצית מפרש לה 

לחודייהו קאמר ומאי שהן 
ארבע חיובי ופטורי דהא מפרש 
הכנסה ברישא דקתני כיצד פשט 
העני את ידו לפנים דהיינו 
הכנסה וקתני לה בפירושא 
דיציאות אלמא הכנסה נמי קרי 

   לה הוצאה:
. דקשיא לך לישנא רבא אמר

דיציאה בין הכא בין התם 
רשויות קתני רשויות שתים 

ות הרבים שהן רשות היחיד ורש
ארבע בפנים כו' כלומר ועל 
ידיהן יש לך ארבע איסורין 
בפנים וכנגדן בחוץ ומהן לחיוב 
ומהן לפטור וההיא דשבועות 

 כולהו לחיובא כדאוקימנא:
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        ג, אג, אג, אג, א    ––––    ב, בב, בב, בב, ב .2
ָנה ַרבָאַמר ֵליּה  ֵייְל  ַמּתָ   : ַאּבַ

ָמֵני ָהְוָיין? י ְסֵרי ָהְוָיין! !ָהא ּתְ ְרּתֵ   ּתַ
  

ָסֵרי ָהְוָיין!  יּתְ   ְוִליַטְעִמיְך ׁשִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָיא -ָהא     ,ָלא ַקׁשְ

ָלָמא    ג,א ׁשְ א ^ּבִ ֵריׁשָ ָבא ּדְ טּור –ּבָ ר לֹא ָקָתֵניוּ  ּפָ   .מּוּתָ
ֵסיָפא  ָבא ּדְ א ּבָ טּור, ֲאָבל ָאסּור ּדְ ֶאּלָ ָיא –ּפָ    !ַקׁשְ

  
ת  ּבָ י ׁשַ כּוּלֵ א ּבְ טּור ּומּוּתָ 'ִמי ִאיכָּ   ?! 'רּפָ

מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ
טּוֵרי  ל ּפְ ת ּדְ כָּ ּבָ טּור ֲאָבל ָאסּור,  -ׁשַ   ּפָ

ָלת  ר ֵמָהֵני ּתְ ר": ּדְ ּבַ טּור ּומּוּתָ   "ּפָ
  ֵציַדת ְצִבי, 
   ,ְוֵציַדת ָנָחׁש 

  ֵמִפיס מּוְרָסא! וּ 
  

י ִאיְצְטִריךְ  ה כִּ ָקא ָעֵביד ַמֲעׂשֶ טּוֵרי ּדְ מּוֵאל ּפְ    ,ֵליּה ִלׁשְ
א טּוָבא ה ִאיכָּ ָלא ָקא ָעֵביד ַמֲעׂשֶ טּוֵרי ּדְ    .ּפְ

  
ל ָמקֹום,    ִמכָּ

י ְסֵרי ָהְוָיין!  ְרּתֵ   ּתַ
  

את  הּו ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ ָאֵתי ּבְ טּוֵרי ּדְ יב,  - ּפְ   ָקא ָחׁשֵ
הּו ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ  ָלא ָאֵתי ּבְ יב -את ּדְ    .ָלא ָקא ָחׁשֵ

  
  שניהן פטורין?! 

  והא אתעבידא מלאכה מבינייהו! 
  

  תניא: 
   .העושה את כולה ולא העושה את מקצתה -  "מעם הארץ בעשותה" )ויקרא ד( ר' אומר

   .חייב –יחיד ועשה אותה 
   ."פטורין - שנים ועשו אותה

  
   :איתמר נמי

   :ר חייא בר גמדאא"
   :נזרקה מפי חבורה ואמרו

   .חייב –יחיד שעשאה  - "בעשתה"
  .פטורין –שנים שעשאוה 

  

  רש"י
. ארבעה חיובי תרתי סרי הויין

ותמניא פטורי שתי עקירות לעני 
בלא הנחה ושתי הנחות בלא 
 עקירה וכן לבעל הבית כגון פשט
העני את ידו מליאה לפנים ונטל 
בעל הבית מתוכה הרי עקירה 
לעני והנחה לבעל הבית או שנתן 
לתוכה והוציא הרי עקירה לבעל 
הבית והנחה לעני וכן פשט בעל 

   הבית כו' כדקתני לה:
. דאיכא למיחשב שיתסרי הויין

נמי הנך פטורי דמיתנו גבי חיובי 
העני חייב ובעל הבית פטור וכן 

  חייב והעני פטור:  בעל הבית
. העני חייב ובעל בבא דרישא

הבית פטור ובעל הבית חייב 
והעני פטור דפטור מחטאת 
ומותר לכתחלה דהא לאו 
עקירה עבד ולא הנחה עבד 

   [שהאחר] הניחה בידו:
. פטור מחטאת פטור אבל אסור

   אבל אסור מדבריהם לכתחלה:
צידת צבי וצידת נחש ומפיס 

אומר  . כולהו בפ' ר''אמורסא
האורג בסיפיה והתם מפרש 
טעמייהו מנא ליה בהו דפטור 

   ומותר:
. קויסטור''א מורסא

קויטור''א: כווייה (פצע {
   } :מזוהם)

. עוצר שתפתח ותצא מפיס
   הליחה:

. לאשמעינן כי איצטריכא ליה
דפטור ומותר בהנך דאית בהו 

   מעשה כגון הני תלת ותו ליכא:
. כגון הנך דבבא איכא טובא

   א:דריש
פטורי דאתי בהו לידי חיוב 

. כגון עקירות שהן תחלת חטאת
המלאכה דאיכא למגזר דילמא 
גמר לה אבל הנחות לא מצי 
למיתי לידי חיוב חטאת דהא 
ליכא עקירה גבי האי וארבע 
דקתני בכל חד תרתי דחיובא 
ועקירה דפטורא דתרתי נינהו 
פשט העני ידו מלאה לפנים הא 

וידו  חדא או שנתן לתוכה בע''ה
של עני היתה ריקנית הא תרתי 
וכן באידך ורבותי' אומרים 
פשיטות יד לפנים [לגבי שניהם] 
בין מלאה בין ריקנית היא 
תחלת המעשה וההוא הוא 
דקחשיב דהוו להו תרתי בעני 
ותרתי בבע''ה כל חיוב ופטור 
במסכת שבת בחטאת קאי 

   ובשוגג:
. גבי מעם הארץ בעשותה

   חטאת כתיב:
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        בבבב- - - - ג, אג, אג, אג, א .3
   :רבימ רב בעי מיניה

   ?הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ מהו
   ,עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי ומיחייב

   ?או דילמא לא
  
   .חייב :"לא

   ."ידו"ואינו דומה ל
  

   ?מאי טעמא
  

   ,נייח –גופו 
  .לא נייח - ידו 

  
יָאַמר ֵליּה    ג,ב יא ַרּבִ   : ַרבלְ  ִחּיָ

ֲחֵתי,  ר ּפַ   ּבַ
א ַאֲחִריִתי,  ְכּתָ ַמּסֶ יֵליּה ּבְ ּיְ ׁשַ א ָלא ּתְ ְכּתָ ָהא ַמּסֶ י ּבְ י ָקֵאי ַרּבִ   ָלאו ָאִמיָנא ְלָך, כִּ

ְע  יְלָמא ָלאו ַאּדַ יּה. ּדִ   ּתֵ
יּה,  ַסְפּתֵ ה הּוא כְּ ְבָרא ַרּבָ י ּגַ ִאי ָלאו ַרּבִ   ּדְ

יּנּוָיא  ָלאו ׁשִ יּנּוָיא ּדְ י ְלָך ׁשִ ּנֵ ְמׁשַ   . הּואּדִ
י ְלָך.  ּנֵ יר ְמׁשַ ּפִ א ִמיַהת ׁשַ ּתָ   ָהׁשְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָהָיה ָטעּון אֹוָכ " עֹוד יֹוםִמי ׁשֶ ִקין ִמּבְ יָכה  ְוהֹוִציָאן ַלחּוץ ִלין ּוַמׁשְ ָחׁשֵ ֶ יב,  - ִמׁשּ   ַחּיָ
ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְל    .  "ָידוֹ ְלִפי ׁשֶ

  

  רש"י
. שהיה גופו עינו חבירוהט

ברה''י והטעינו חבירו דאיהו 
   גופיה לא עקר מידי:
. אורחא אוכלין ומשקין

דמילתא נקט דבר הצריך לשבת 
ודרך בני אדם להתעסק בהן 

   בשבת:
. שעקר את רגליו מן עקירת גופו

   הבית לאחר שנטען:
. הפשוטה ואינו דומה לידו

לפנים וגופו לחוץ ונתן בע''ה 
ר ביה תנא דמתני' לתוכה דפטו

   אף לעני שהוציאה:
. הלכך כי הוציאה ידו לא נייח

לא עקר מידי ואין דרך הוצאה 
   בלא עקירה והנחה:

. ע''ג קרקע והויא גופו נייח
עקירה. ל''א ידו בתר גופו גרירא 

  ל''ג דיתירא היא: 
   . בן גדולים:בר פחתי

. כלומר שאין לבו לא תשייליה
   למס' זו שמא יתבייש:

. דהיינו דומיא וד יוםמבע
דהטעינו חברו בשבת דהכא 
והכא ליכא עקירה דאיסור 

   גביה:
. הפשוטה שאינו דומה לידו

לפנים וגופו לחוץ ונתן חברו 
  לתוכה:
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        ג, בג, בג, בג, ב .4
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִחיד,  ְרׁשּות ַהּיָ ים ְולֹא כִּ ְרׁשּות ָהַרּבִ ל ָאָדם ֵאיָנּה לֹא כִּ יָטא ִלי ָידֹו ׁשֶ ׁשִ   ּפְ
ְמָיאכִּ  ים ָלא ּדָ   ָעִני. ּדְ ִמָידֹו  - ְרׁשּות ָהַרּבִ

ִח  ְרׁשּות ַהּיָ ְמָיא ִמָידֹו כִּ ִית. ּדְ יד ָלא ּדָ ַעל ַהּבַ   ּבַ
  

ֵעי  ֵייּבָ   : ַאּבַ
ל ָאָדם  ה  -ָידֹו ׁשֶ ָעׂשֶ ּתֵ   ? ְרְמִליתכַ כְּ ַמהּו ׁשֶ

  
יּה  ִמי ְקַנסּוהַּ  ַנן ְלַאֲהדּוֵרי ְלַגּבֵ    ,ַרּבָ

  אֹו לֹא? 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ירֹות ְוהֹוִציָאּה ַלחּוץ,    ָהְיָתה ָידֹו ְמֵלָאה ּפֵ

ֵני ֲח     :ָדאּתָ
   ."ָאסּור ְלַהֲחִזיָרּה "

   :ְוָתֵני ִאיָדךְ 
ר ְלַהֲחִזיָרּה "   . "מּותָּ

ְלִגי ,ַמאי ָלאו ָהא ָקִמיּפַ    :ּבְ
ָמר ָסַבר ְמָיא :ּדְ ַכְרְמִלית ּדָ    ,כְּ

ְמָיא ַכְרְמִלית ּדָ    .ּוָמר ָסַבר ָלאו כְּ
  

  לֹא, 
ְמָיא ַכְרְמִלית ּדָ י ָעְלָמא כְּ כּוּלֵ    ,ּדְ

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
אן ָרה -  כָּ ה ֵמֲעׂשָ    .ְלַמּטָ

ָרה - ְוָכאן    .ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָרה ה ֵמֲעׂשָ    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ְלַמּטָ

ְמָיא,  ַכְרְמִלית ּדָ   ְוָלאו כְּ
ָיא    ְולֹא ַקׁשְ

אן עֹוד יֹום,  -  כָּ  ִמּבְ
אן  יָכה –כָּ ָחׁשֵ ֶ    .ִמׁשּ

  
ָכא ִמְסּתַ  ה, ִאיּפְ ַרּבָ ָראַאּדְ    !ּבְ

ֵדי ֵליּה לֹא ָאֵתי  ִאי ׁשָ עֹוד יֹום, ּדְ אתִמּבְ ַנן - ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ    .ִליְקְנסּוהָּ ַרּבָ
יָכה  ָחׁשֵ ֶ את ִמׁשּ הּו ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ ֵדי ֵליּה ָאֵתי ּבְ ִאי ׁשָ ַנן -ּדְ    .ָלא ִליְקְנסּוהָּ ַרּבָ

  
נִּ א ָק לֹא ּדְ ּוִמ     ,יַנן ָהִכיְמׁשַ

ְפׁשֹוט  ֵיי. ַר ּדְ ּתִ ר ַאּבַ יָבי ּבַ   ב ּבֵ
ָבֵעי  ֵייּדְ ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ

ירּו?  את, אֹו לֹא ִהּתִ ָיבֹוא ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ ירּו לֹו ִלְרדֹוָתּה קֹוֶדם ׁשֶ ַתּנּור, ִהּתִ ת ּבְ יק ּפַ   ִהְדּבִ
ְפׁשֹוט  ירוּ ּדְ ּתִ    .לֹא ִהּתִ

  
ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ

ְפׁשֹוט.    ְוּתִ
  

   :ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ 
ְפׁשֹוט    .ְלעֹוָלם לֹא ּתִ

אן  ׁשֹוֵגג,  - כָּ   ּבְ
אן  ֵמִזיד.  - כָּ   ּבְ

  רש"י
. ממתניתין דידו אמר אביי פשיטא לי

של אדם הפשוטה לרשות אחרת אינה 
נזרקת אחר גופו לגמרי להיות כרשות 

רשות היחיד  שהוא עומד בה בין שהוא
   בין שהוא רשות הרבים:

. דקתני כרה''ר לא דמיא מידו דעני
   מתני' דכי נטל בע''ה מתוכה פטור:

. אם פשוטה לרשות וכרה''י לא דמיא
   הרבים:

. דקתני נטל עני מתוכה מידו דבע''ה
   פטור:

. השתא דחזינן דלאו בתר גופו בעי אביי
שדינן לה לענין איחיובי מדאורייתא 

לוג רשותא מי אחמור עלה אלמא איפ
רבנן למיהוי כרמלית דהיכא דהושיט 
ידו מלאה לרשות אחרת לא יחזירנה 
אצלו ותהא כך פשוטה עד שתחשך 
דכיון דלאו בתר גופו גרירא נעשית לה 
רשות אחרת מדרבנן דגזור רשות 
מדבריהם לשבת שאסור להכניס 
ולהוציא ממנו לרה''י ולרה''ר ושמו 

(דף ו.) ד'  כרמלית כדתניא בפרקין
רשויות לשבת כרמלית לשון יערו 
וכרמלו שאינו לא הילוך תמיד לרבים 

   ולא תשמיש רה''י:
   . הואיל והתחיל בה באיסור:מי קנסוה

. רה''ר הוא קנסוה רבנן למטה מי'
   ושויוה כרמלית דלא ליהדרה:

. דאויר מקום פטור הוא למעלה מי'
כדתנן בהזורק (לקמן ק.) הזורק ד''א 

למעלה מי' טפחים כזורק באויר בכותל 
ופטור דלא הוי רה''ר למעלה מי' הלכך 

   לא קנסוה דלאו איסורא עביד:
ואיבעית אימא אידי ואידי למטה מי' 

. למהוי טפחים ולא ככרמלית דמיא
   רשות לעצמה:

. הושיטה מבע''י מחזירה כאן מבע''י
משתחשך דלאו רשות לעצמה היא אלא 

   בתר גופו גרירא:
. הושיטה משחשיכה שךכאן משתח

קנסוה ולא שתהא רשות לעצמה דא''כ 
אף מבעוד יום מיתסרא אלא קנסא 

   בעלמא:
. כלומר היכא מבע''י דאי שדי ליה

דהושיטה מבעוד יום שאם תאסרנה 
להחזירה וישליך מידו החפץ כדי להקל 
טרחו לא אתי לידי חיוב חטאת דלא 
הוי עקירה בשבת אלא הנחה לחודיה 

ן הוא דאיכא דעשה ואיסורא דרבנ
מקצתה וכדתנן שניהן פטורין אבל 
אסורין קנסוה רבנן שלא יחזירנה אבל 
היכא דהושיטה משחשכה דאי שדי ליה 
מידו על ידי קנס שתאסרנו להחזירה 
נמצא מתחייב חטאת אם שוגג הוא 
דעביד ליה עקירה והנחה לא קנסוה 
רבנן דמוטב שלא נקנסנו משנגרום לבא 

ורייתא ומדלא לידי חילול שבת דא
חיישת להכי תפשוט בעיא דרב ביבי 
דלא נמנעו חכמים מלהעמיד דבריהם 
מפני חשש שמא לא יעמוד האדם בהם 

   ויעשה איסור חמור:
. בשבת בשוגג ונזכר הדביק פת בתנור

שהוא שבת קודם שתאפה וקיימא לן 
(לקמן דף קיז:) דרדיית הפת שבות 

   היא שהיא חכמה ואינה מלאכה:
את האיסור מדבריהם  .התירו לו

וירדנה קודם שתאפה ויתחייב משום 
אופה שהוא אב מלאכה או לא התירו 

 לרדותה ולהוציאה מן התנור:
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ׁשֹוֵגג  ַנן.  לֹא ְקַנסּוהַּ  -ּבְ   ַרּבָ
ֵמִזיד  ַנן ְקַנסּוהַּ  -ּבְ    .ַרּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ׁשֹוֵגג,    ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ
ְלגֵ ָקִמי "ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד"ְוָהָכא ּבְ     :יּפַ

  , "ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד" :ָמר ָסַבר
   ".לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד" :ּוָמר ָסַבר

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

  , "לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד"ְלעֹוָלם 
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן   ְלאֹוָתּה ָחֵצר,  - כָּ
אן    ד,א   ְלָחֵצר ַאֶחֶרת.  - כָּ

  
יּה ִד כְּ    : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאְבָעא ִמיּנֵ

ירֹות ְוהֹוִציָאּה ַלחּוץ,    ָהְיָתה ָידֹו ְמֵלָאה ּפֵ
  ַמהּו ְלַהֲחִזיָרּה ְלאֹוָתּה ָחֵצר? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ר.    מּוּתָ
  

  ַמהּו ְלָחֵצר ַאֶחֶרת? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ָאסּור. 

  
ָנא    ?ּוַמאי ׁשְ

  
ִמ  יכּול ֲעָלּה ּכֹוָרא ּדְ   יְלָחא. ְלִכי ּתֵ

ְבּתֹו,  -ָהָתם    לֹא ִאיְתֲעִביָדא ַמֲחׁשַ
ְבּתוֹ  -ָהָכא     .ִאיְתֲעִביָדא ַמֲחׁשַ

  
  

  רש"י
. ודרב בשוגג לא קנסוה רבנן כו'

ביבי לא תפשוט מהכא לא 
לאיסור ולא להיתר דהאי דלא 
קנסוה בשוגג לאו משום חששא 
דדילמא שדי להו מידיה הוא 

עבד איסורא  אלא משום דלא
במזיד וחזרת ידו אינה אפילו 
שבות אי לא משום קנסא והכא 
לא קניס אבל רדיית הפת שבות 
הוא ונגזרה במנין ומשום קודם 
שיבא לידי חיוב חטאת לא 
בטלו גזירתם ולאיסור נמי לא 
תפשוט מדקנסו במזיד דהתם 
ליכא למיחש דילמא לישדינהו 
שיתחייב מיתת בית דין אבל 

נן ליה מלרדות על הכא אי קנסי
  כרחיך יתחייב מיתת בית דין: 

. שהוא עומד בתוכה לאותה חצר
מותר להחזירה אבל לחצר 
אחרת הסמוכה לה אסור 

   לזורקם:
. לכי תיכול עלה כורא דמילחא

בבדיחותא אהדר ליה כשתמדוד 
לי כור של מלח אומר לך טעמו 
של דבר לישנא אחרינא 
לכשתאכל עליה כור של מלח 

   השוותם זו לזו:לא תוכל ל
. שנתכוון לפנותה מחשבתו

מחצר זה לא נתקיימה הלכך לא 
גזרו אבל לחצר אחרת נתקיימה 
מחשבתו וגזור דילמא זימנא 

 אחריתי שדי להו לרה''ר:
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        ד, אד, אד, אד, א .5
    :ּגּוָפא
ֵעי  ֵייּבָ ר ַאּבַ יָבי ּבַ    :ַרב ּבֵ

ַתּנּור ת ּבְ יק ּפַ    ,ִהְדּבִ
ירוּ  את, אֹו לֹא ִהּתִ ָיבֹוא ִליֵדי ִחּיּוב ַחּטָ ירּו לֹו ִלְרדֹוָתּה קֹוֶדם ׁשֶ   ? ִהּתִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה  ר ַאּבַ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ּבַ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ׁשֹוֵגג :ִאיֵליָמא    ,ּבְ

ר ֵליּה  ירּו?  - ְולֹא ִאיְדכַּ   ְלַמאן ִהּתִ
א ָלאו ר  ,ְוֶאּלָ ִאיֲהַדר ְוִאיְדכַּ יב?!  - ּדְ   ִמי ְמַחּיַ

   :ְוָהְתַנן
יִבין ַעד ׁשֶ " אֹות ֵאיָנן ַחּיָ יֵבי ַחטָּ ל ַחּיָ ָגָגהּכָ ָגָגה ְוסֹוָפן ׁשְ ָתן ׁשְ ִחּלָ ֵהא תְּ   !"תְּ
  

א ֵמִזיד :ֶאּלָ    .ּבְ
ֵעי ֵליּה  בא ִליֵדי ִאיּסּור ְסִקיָלה" ִמיּבָ ּיָ   ."קֹוֶדם ׁשֶ

  
יָלאָאַמר    : ַרב ׁשֵ

ׁשֹוֵגג,    ְלעֹוָלם ּבְ
ירוּ וּ     ?ְלַמאן ִהּתִ

   .ַלֲאֵחִרים
  

תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ה ֲחֵביְרָך"?!  ְוִכי אֹוְמִרים לוֹ  ְזכֶּ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ְלָאָדם "ֲחָטא כְּ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

ֵמִזיד.    ְלעֹוָלם ּבְ
בא ִליֵדי ִאיּסּור ְסִקיָלה.   ּיָ   ְוֵאיָמא: קֹוֶדם ׁשֶ

  
ֵריּה  ֶהְדָיא ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ    :ַמְתֵני ָלּה ּבְ

ֵייָאַמר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
ת יק ּפַ ַתּנּור ִהְדּבִ    ,ּבְ

ירּו לֹו ִלְרדֹוָתּה  בא ִליֵדי ִאיּסּור ְסִקיָלה.   ,ִהּתִ ּיָ   קֹוֶדם ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
. קודם אפייה על ולא אידכר

שגגתו שהיא שבת או שמלאכה 
   זו אסורה:

. הא לא מסיק למאן התירו
   אדעתיה לבא לישאל על כך:

. קודם ואלא דאיהדר ואידכר
   אפייה:

   . חטאת באפייתו:מי מחייב
. תחלת המלאכה תחלתה וסופה

וסופה לא נודעה לו שגגתו עד 
   שנגמרה עבירה:

. אחר שראה ובא לאחרים
לפנינו לישאל לרדותה קודם 

   שיבא חבירו לידי חיוב חטאת:
. צא וחטא וכי אומרים לו לאדם

איסור קל כדי שלא יתחייב 
   עונש חמור: חבירך
. סקילה ובלשון בהדיא

פשיטותא ולא בלשון בעיא 
מתני רב אחא בריה דרבא 

   מילתא דרב ביבי:
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––    ד, אד, אד, אד, א .6
ט ֶהָעִני ֶאת ָידוֹ " ׁשַ ל ָידוֹ  ְלתֹוךְ  ְוָנַתן, ִלְפִנים[ ּפָ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ   . ַהּבַ

ַטל אוֹ  ּנָ    ,ְוהֹוִציא ׁשֶ
יב – ֶהָעִני ִית ּוַבַעל ,ַחּיָ טוּ  - ַהּבַ   ."]רּפָ

  
יב?  אי ַחּיָ   ַאּמַ

ֵעיַנן ָעה" :ְוָהא ּבָ ָעה ַעל ַאְרּבָ י ְמקֹום ַאְרּבָ ּבֵ ָחה ֵמַעל ּגַ א, וְ "ֲעִקיָרה ְוַהּנָ    !ֵליכָּ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
י?    ָהא ַמּנִ

י    ,ֲעִקיָבא ַרּבִ
ָעה,  :ָאַמרּדְ  ָעה ַעל ַאְרּבָ ֵעיַנן ְמקֹום ַאְרּבָ   ָלא ּבָ

ְתַנן    :ּדִ
ִחידַהּזֹוֵרק ֵמְרׁש " ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ ֶאְמַצע,  ,ּות ַהּיָ ים ּבָ   ּוְרׁשּות ָהַרּבִ

י יב,  ֲעִקיָבא ַרּבִ   ְמַחּיֵ
   ."ּפֹוְטִרים ֲחָכִמיםוַ 

י ְמָיא"ָאְמִריַנן  :ֲעִקיָבא ָסַבר ַרּבִ הּוְנָחה ּדָ ִמי ׁשֶ    "ְקלּוָטה כְּ
ָנן ָסְבִרי הּונְ " :ָלא ָאְמִריַנן :ְוַרּבָ ִמי ׁשֶ ְמָיאְקלּוָטה כְּ    ".ָחה ּדָ

  
ה  :ְלֵמיְמָרא יָטא ֵליּה ְלַרּבָ ְפׁשִ ְמָיאִב ּדְ ּדִ הּוְנָחה ּדָ ִמי ׁשֶ   .ְקלּוָטה כְּ

ָרה    ד,ב תֹוְך ֲעׂשָ ִליִגיּוּבְ    .ּפְ
ֵעי ָלּה  ֲעָיא ּבָ הְוָהא ִמיּבָ   .ַרּבָ

ָבֵעי  הּדְ   : ַרּבָ
ִליִגי,  ָרה ּפְ ה ֵמֲעׂשָ   ְלַמּטָ

ִליִגי    ּוְבָהא ּפְ
יּדְ  ְמָיא,  :ֲעִקיָבא ָסַבר ַרּבִ הּוְנָחה ּדָ ִמי ׁשֶ   ְקלּוָטה כְּ

ָנן ָסְבִרי ְמָיא.  :ְוַרּבָ הּוְנָחה ּדָ ִמי ׁשֶ   ָלא ָאְמִריַנן ְקלּוָטה כְּ
ָרה  ְבֵרי ַהּכל  -ֲאָבל ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ טּורּדִ    .ּפָ

י ָעְלָמא יט.  :ּוְדכּוּלֵ   ָלא ָיְלִפיַנן זֹוֵרק ִממֹוׁשִ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ִליִגי, לְ  ָרה ּפְ   ַמְעָלה ֵמֲעׂשָ
ִליִגי:  יּדְ ּוְבָהא ּפְ יט, : ֲעִקיָבא ָסַבר ַרּבִ   ָיְלִפיַנן זֹוֵרק ִממֹוׁשִ

ַנן ָסְבִרי יט.  :ְוַרּבָ   ָלא ָיְלִפיַנן זֹוֵרק ִמּמֹוׁשִ
ָרה  ה ֵמֲעׂשָ יב.  -ֲאָבל ְלַמּטָ ְבֵרי ַהּכל ַחּיָ   ּדִ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ְמָיאְקלּוָטה כְּ " :ָאְמִריַנן הּוְנָחה ּדָ    "!ִמי ׁשֶ

  
ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ

יָטא ֵליּה  ֵעי ֲהַדר ִאיְפׁשִ ִאיּבָ ַתר ּדְ    .ּבָ
ָסַבר  יּדְ ְמָיא.  :ֲעִקיָבא ַרּבִ הּוְנָחה ּדָ ִמי ׁשֶ   ְקלּוָטה כְּ

  
ֲעָיא, וְ  ָלא ּבָ ָחה הּוא ּדְ יְלָמא ַהּנָ   ּדִ

ֲעָיא!    ָהא ֲעִקיָרה ּבָ
  

א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
י?    ָהא ַמּנִ

י ִהיא.     ַרּבִ
  

י?    ֵהי ַרּבִ
י,  :ִאיֵליָמא   ָהא ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
הּוא" ל ׁשֶ י ִזיז ּכָ ּבֵ    ,ָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ

  רש"י
. דהוי חשוב מעל גבי מקום ד'

למיהוי הנחתו הנחה ועקירתו 
עקירה וידו לאו מקום ד' הוא 
וקתני לה מתני' בין לעקירה בין 
להנחה דקתני ונתן לתוך ידו של 

חה או שנטל בעל הבית הרי הנ
   מתוכה הרי עקירה:

. החפץ הואיל ונקלט קלוטה
באוירה של רשות הרבים כמי 
שהונחה בתוכו הוא ואע''ג דלא 

  נח: 
. דאילו למעלה מי' לאו ובתוך י'

אויר ר''ה הוא אלא אויר מקום 
   פטור הוא ואפי' קלוטה ליכא:

. ממושיט. דאילו במושיט זורק
מרה''י לרה''י דרך ר''ה אפי' 

ה מי' קיימא לן בפ' הזורק למעל
דחייב דיליף מעגלות של מדבר 
שמושיטין את הקרשים מזו לזו 
והן רה''י וביניהם ר''ה ולא היו 

   זורקים אותן שלא יתקלקלו:
. ודילמא הנחה הוא דלא בעיא

מדקתני ר''ע מחייב אבל עקירה 
בעי מעל גבי מקום ד' מדלא 
קתני ר''ע מחייב שתים אחת 

משום משום הוצאה ואחת 
   הכנסה:

. מר''ה מתחלת ד' לסוף ד' זרק
ונח' ע''ג זיז מכל עץ היוצא מן 

     הכותל קרי זיז:
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י יב,  ַרּבִ   ְמַחּיֵ
  ?! "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ן כִּ  ְדָבֵעיַנן ְלֵמיַמר ְלַקּמָ ֵיי. ְד ָהָתם כִּ   ַאּבַ
ֵייָאַמר ּדְ    : ַאּבַ

ִא  ים, ְוָזַרק ְוָנח ָהָכא ּבְ ִחיד ְונֹופֹו נֹוֶטה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ְרׁשּות ַהּיָ    ,נֹופוֹ ַא יָלן ָהעֹוֵמד ּבִ
ַתר ּדְ  ִדי נֹופֹו ּבָ י ָסַבר ָאְמִריַנן "ׁשְ רֹו"ַרּבִ   . ִעיּקָ
ַנן ָסְבִריוְ  ַתר : ַרּבָ ִדי נֹופֹו ּבָ רֹו"ָלא ָאְמִריַנן "ׁשְ   .ִעיּקָ
  

א ָהא י ֶאּלָ   , ַרּבִ
ַתנְ     :ָיאּדְ

ים " ים ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ֶאְמַצעוּ ָזַרק ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּבָ    ,ְרׁשּות ַהּיָ
י יב,  ַרּבִ   ְמַחּיֵ

  . "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ

ִים,  ּתַ י ׁשְ יב ָהָיה ַרּבִ   ְמַחּיֵ
ּום הֹוָצָאה    ,ַאַחת ִמׁשּ
ּום ַהְכָנָס     .הְוַאַחת ִמׁשּ

ָעה.  ָעה ַעל ַאְרּבָ י ְמקֹום ַאְרּבָ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ ֵעי ֲעִקיָרה ְולֹא ַהּנָ   ַאְלָמא ָלא ּבָ
  

   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ   :ּדְ

ִחיד ְמקֹוָרה,    ה,א ְרׁשּות ַהּיָ א ּבִ י ֶאּלָ יב ַרּבִ   לֹא ְמַחּיֵ
ַמאן  יָתא כְּ ָאְמִריַנן: ּבֵ ְמָיאּדְ ָמְלָיא ּדָ    ,ּדְ

ֵאיָנּה ְמקֹוָרה     .לֹא –ׁשֶ
  

ְמקֹוָרה  יָמא: ָהָכא ַנִמי ּבִ   ְוִכי ּתֵ
ִחיד ְמקֹוָרה,  ְרׁשּות ַהּיָ   ָהֵתיַנח ּבִ

יב?  ים ְמקֹוָרה ִמי ַחּיָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ֲאָבל ּבִ
ר ְיהּוָדהְוָהָאַמר  מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ַרב ׁשְ א ַרּבִ   : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַאּבָ

ע ַאּמֹות  ֲעִביר ֵחֶפץ ַאְרּבַ ים ְמקֹוָרהַהּמַ ְרׁשּות ָהַרּבִ טּור – ּבִ   ,ּפָ
ֵאינֹו ּדֹוֶמה  רְלִפי ׁשֶ   .ְלִדְגֵלי ִמְדּבָ

   
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ֵזיָרא ַרּבִ

י?    ָהא ַמּנִ
  ֲאֵחִרים ִהיא. 

ַתְנָיא    :ּדְ
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"

ל  ָעַמד ְמקֹומֹו ְוִקּבֵ יב  -ּבִ   ַחּיָ
ל  קֹומֹו ְוִקּבֵ טּור –ָעַקר ִמּמְ   . "ּפָ

  
ל " ְמקֹומֹו ְוִקּבֵ יב –ָעַמד ּבִ   , "ַחּיָ

א!  ָעה ְוֵליכָּ י ְמקֹום ַאְרּבָ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ ֵעיַנן ַהּנָ   ָהא ּבָ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ֵעיַנן :ֶאּלָ ָעה ָלא ּבָ   . ְמקֹום ַאְרּבָ

  
ֵעינַ  :ְוִדיְלָמא ָלא ּבָ ָחה הּוא ּדְ   ן, ַהּנָ

ֵעיַנן    .ָהא ֲעִקיָרה ּבָ
  

ָלּה  ְנֵפיּה ְוִקּבְ יט כַּ ָפׁשֵ יְלָמא ּדְ ָחה ַנִמי ּדִ ָחה ,ְוַהּנָ א ַנִמי ַהּנָ ִאיכָּ    .ּדְ
  

יָאַמר  א ַרּבִ   : ַאּבָ
  ַמְתִניִתין 

  רש"י
. אלמא דלא בעי רבי מחייב

   הנחה על מקום ד':
. והוי שדי נופו בתר עיקרו

כמונח בר''ה על מקום ד' דעיקר 
   מחשב ליה לנוף:

. דהוי מחייב היה ר' שתים
כאלו נח ברה''י וחזר ונעקר 
משם והכניס לר''ה אלמא לא 
עקירה בעי ולא הנחה בעי ע''ג 

  מקו' ד': 
   . שיש לה גג:מקורה

. דבר סתום מכל צד כמאן דמלי
הוי כמלא חפצים עד גגו דאין 
אוירו חשיב אויר הלכך כל 

   הנזרק לתוכו הוי כמונח:
. דבע''ה אלא התינח רה''י

רשות הרבים דעני מי מוקמת 
   ליה במקורה:
. וכל מלאכות לדגלי מדבר

דבשבת ממשכן גמרי לקמן 
מדנסמכה פרשת שבת לפרשת 

   משכן בויקהל:
. דלא בעי מקום ד' הא מני

   אחרים היא:
. זרק חפץ וקבלו עמד במקומו

אחר עמד המקבל במקומו 
   וקבל:

. הזורק דאיהו עבד עקירה חייב
   והנחה:

. המקבל ממקומו ורץ עקר
   לקראת החפץ וקבלו:

יתעביד . הזורק דלא אפטור
   הנחה מכחו:

. פרס בגדו דהוי דפשיט כנפיה
 ד':
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גֹון  ָעַקר ִמ כְּ י ְטַרְסָקל, 1ְטַרְסָקלׁשֶ ּבֵ יַח ַעל ּגַ   , ְוִהּנִ
ָחהּדְ  א ַנִמי ַהּנָ    .ִאיכָּ
  

   !ָקָתֵני "ָידֹו"א ְוָה 
  

ִני ָידֹו" :ּתְ ּבְ   . "ְטַרְסָקל ׁשֶ
  

ִחיד,  ְרׁשּות ַהּיָ   ָהֵתיַנח ְטַרְסָקל ּבִ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ א ְטַרְסָקל ׁשֶ ִחיד הּוא -ֶאּלָ    !ְרׁשּות ַהּיָ

ילֹא כְּ ּדְ ֵליָמא  ן ְיהּוָדה ַרּבִ    ?יֹוֵסי ּבֶ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ָדהְיהוּ  ַרּבִ
ים ּוְבראׁשוֹ  ְרׁשּות ָהַרּבִ יו , ְטַרְסָקל ָנַעץ ָקֶנה ּבִ ּבָ יב –ָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ   , "ַחּיָ

ִאי כְּ  יּדְ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידוֹ " ַעל ַהּבַ ט ּבַ ׁשַ ל ָעִני ּפָ יב?  "ׁשֶ אי ַחּיָ   ַאּמַ

יק! ֵמְרׁשּות  ִחיד ָקא ַמּפֵ ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ   ַהּיָ
  

יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ָרה - ָהָתם   ,ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ
ָרה.   -ָהָכא  ה ֵמֲעׂשָ   ְלַמּטָ

   
ָיא ֵליּה לְ  יַקׁשְ הּו:  ַרּבִ   ַאּבָ

ָידֹו"?  ּבְ   ִמי ָקָתֵני "ְטַרְסָקל ׁשֶ
   ָקָתֵני! "ָידֹו"ְוָהא 

  
א ָאַמר  יֶאּלָ הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ

ָלּה.  ה ְוִקּבְ לׁשָ ְ ה ִמׁשּ ל ָידֹו ְלַמּטָ ְלׁשֵ ׁשִ גֹון ׁשֶ   כְּ
  

  !ָקָתֵני "עֹוֵמד"ְוָהא 
  

ׁשֹוֶחה.    ּבְ
  

ֵעית ֵאיָמא   :ְוִאיּבָ
א.  ּגּוּמָ   ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ס.  ַנּנָ   ּבְ
  

  :ָרָבאָאַמר 
ְמִעיַנן כָּ  א ְלַאׁשְ ּנָ ל ּתַ   ל ָהֵני?! ִאיְכּפַ

  
א   : ָרָבאָאַמר  ,ֶאּלָ

ָעה ָעה ַעל ַאְרּבָ ַאְרּבָ ל ָאָדם ֲחׁשּוָבה לֹו כְּ    .ָידֹו ׁשֶ
  

י ֲאָתא  י, ָאַמר ָרִביןְוֵכן כִּ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָעה.  ָעה ַעל ַאְרּבָ ל ָאָדם ֲחׁשּוָבה לֹו ַאְרּבָ   ָידֹו ׁשֶ

  
יָאַמר  יָאַמר  ָאִבין ַרּבִ י ָאַמר ֶאיְלַעאי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ל ֲחֵבירֹו  תֹוְך ָידֹו ׁשֶ יב.  -ָזַרק ֵחֶפץ ְוָנח ּבְ   ַחּיָ
  

                                                             
1

 ע"פ הגהות הב"ח. 

  רש"י
   . סל:טרסקל

. ואמאי רשות היחיד הוא
   מחייב משום הוצאה:

. מתניתין דלא חשיב ליה לימא
רה''י דלא כרבי יוסי ברבי 

   יהודה:
   . מרשות הרבים:וזרק

. דאע''ג ונח על גביו חייב
דלמטה לא הוי קנה רחב ד' 

ע אמרינן הואיל ובראשו ארב
גוד אחית מחיצה והוי רה''י 

   גמור:
. הוי רה''י הואיל למעלה מ'

   ורחב ד':
. השפיל כמו היה משלשל שלשל
   בחבל:

   . דהויא כקרקע:למטה מג'
. העני עומד והא עומד קתני

   בחוץ והא יושב הוא:
   . כופף עצמו:בשוחה

. בעומד בגומא ואיבעית אימא
   וידו סמוכה לשפתה:

. טרח התנא בכל 'איכפל תנא כו
זאת ולא היה לו להודיענו 
דמוציא מרשות לרשות חייב 
אלא על ידי דברים הללו שאין 
דרכן בכך לתני פשט כנף בגדו 

 לפנים דהוי ד':
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ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ָעה" ָעה ַעל ַאְרּבָ ַאְרּבָ ל ָאָדם ֲחׁשּוָבה לֹו כְּ   ? "ָידֹו ׁשֶ

יְוָהא ֲאָמָרּה    יֹוָחָנן ֲחָדא ִזיְמָנא!  ַרּבִ
  

ֵתיָמא י ֵהיָכא ּדְ  :ַמהּו ּדְ ָבּה הּוא ִליֵדיּה. ָהֵני ִמיּלֵ   ַאְחׁשְ
ָבּה הּוא ִליֵדיּה דֲאָבל ֵהיָכא    ֵאיָמא לֹא,  - לֹא ַאְחׁשְ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
   

  
  
  

  רש"י
. זה העושה היכא דאחשבה

מלאכה נתכוון לתתה ליד חבירו 
   כי מתניתין:

. אבל היכא דלא אחשבה
שהלכה ונחה מעצמה ביד חבירו 

ריק לא אחשבה ליד דהאי דז
חבירו לאנוחה בגווה דלא 

 נתכוון לכך:
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        , א, א, א, אהההה .7
יָאַמר  יָאַמר  ָאִבין ַרּבִ יָאַמר  ֶאיְלַעאי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ל  ְמקֹומֹו ְוִקיּבֵ יב.  -ָעַמד ּבִ   ַחּיָ
ל  קֹומֹו ְוִקיּבֵ טּור.  -ָעַקר ִמּמְ   ּפָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"
ל  ְמקֹומֹו ְוִקיּבֵ יב.  -ָעַמד ּבִ   ַחּיָ
ל  קֹומֹו ְוִקיּבֵ טּור -ָעַקר ִמּמְ   . "ּפָ

  
ֵעי  יּבָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

לֹו  קֹומֹו ְוָחַזר ְוִקיּבְ   ַמהּו?  -ָזַרק ֵחֶפץ ְוֶנֱעַקר הּוא ִמּמְ
  

ֲעָיא ֵלי   ּה?! ַמאי ָקִמּבָ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ֲעָיא ֵליּה.  ָאָדם ֶאָחד" ָקא ִמּבָ ֵני כחֹות ּבְ   "ׁשְ

ָאָדם ֶאָחד  ֵני כחֹות ּבְ יב,  -ׁשְ ֵמי, ְוַחּיָ ָאָדם ֶאָחד ּדָ   כְּ
ֵמי  ֵני ְבֵני ָאָדם ּדָ ׁשְ יְלָמא כִּ   ּוָפטּור.  -אֹו ּדִ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
   

  רש"י
   . המקבל במקומו וקבל:עמד
   . הזורק:חייב
   . הזורק דלא עביד הנחה:פטור

. מאי ספיקא מאי קמיבעיא ליה
איכא מאיזה טעמא יפטור הא 

   עבד עקירה והנחה:
. כשני בני אדם דמיא ופטור

דהוו להו שנים שעשאוה דכיון 
החפץ לילך עד מקום שלא הניח 

הילוכו ולנוח אלא רץ אחריו 
ועכבו הויא ליה עקירה קמייתא 

   בלא הנחה:
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        בבבב- - - - ה, אה, אה, אה, א .8
יָאַמר  יָאַמר  ָאִבין ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ִמים ְוהֹוִציא  ל ֵמי ְגׁשָ יב.  -ִהְכִניס ָידֹו ְלתֹוְך ֲחַצר ֲחֵבירֹו ְוִקיּבֵ   ַחּיָ
  

יַמְתִקיף    : ֵזיָרא ַרּבִ
ַמִים ִאיהּו לֹא ָעֵביד ֲעִקיָר  י ִהְטִעינֹו ׁשָ י ִהְטִעינֹו ֲחֵבירֹו, וַמה ּלִ   ?! הַמה ּלִ

  
יָמא ל :ָלא ּתֵ   , ""ִקיּבֵ

א   . ""ָקַלט ֶאּלָ
  

א!  ָעה, ְוֵליכָּ י ְמקֹום ַאְרּבָ ּבֵ ֵעיַנן ֲעִקיָרה ֵמַעל ּגַ   ְוָהא ּבָ
  

יָאַמר  ֵריּה  ַרּבִ יא ּבְ   : ב הּוָנאַר ּדְ ִחּיָ
י  ּבֵ ַלט ֵמַעל ּגַ ּקָ גֹון ׁשֶ    .ַהּכֹוֶתלכְּ

  
י ּכֹוֶתל" ּבֵ    !ַנִמי –" ַעל ּגַ

   !ְוָהא לֹא ָנח
  

ְדָאַמר     :ָרָבאכִּ
כֹוֶתל ְמׁש  ע, ּבְ   ּוּפָ

ע.  כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ   ָהָכא ַנִמי ּבְ
  

   ?ָרָבאּדְ ְוֵהיָכא ִאיְתַמר 
  

ְתַנן:  ַאָהא ּדִ
דֹו ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו, "   ה,ב ֶפר ִמּיָ ל ַהסֵּ ְלּגֵ ה ְוִנְתּגַ   ָהָיה קֹוֵרא ַעל ָהִאיְסקּוּפָ

דֹו,  ֶפר ִמּיָ ל ַהסֵּ ְלּגֵ ג, ְוִנְתּגַ ראׁש ַהּגַ   ָהָיה קֹוֵרא ּבְ
לּ  ָרה ְטָפִחים ַעד ׁשֶ יַע ַלֲעׂשָ   ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.  -א ִהּגִ

ָרה ְטָפִחים  יַע ַלֲעׂשָ ִהּגִ ֶ ָת  - ִמׁשּ   . בהֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ
ּה,    ְוָהֵויַנן ּבָ

אי ָתב" :ַאּמַ   ? "הֹוְפכֹו ַעל ַהּכְ
  ְוָהא לֹא ָנח! 

ע. ָרָבאְוֵאימּור  כֹוֶתל ְמׁשּוּפָ   : ּבְ
  

ֵסֶפ ּדְ ֵאימֹור  ָנֵייחָאַמר ָרָבא ּבְ ֲעִביד ּדְ    ,ר, ּדַ
ָנְייִחי    ?!ַמִים ִמי ֲעִביִדי ּדְ

  
א   : ָרָבאָאַמר  ,ֶאּלָ

א.  י ּגּוּמָ ּבֵ ַלט ֵמַעל ּגַ ּקָ גֹון ׁשֶ   כְּ
  

א יָטא ?ּגּוּמָ ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ָחה ה :ַמהּו ּדְ י ַמִים ָלאו ַהּנָ ּבֵ   . ּואַמִים ַעל ּגַ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

  
   ,ּה ְוָאְזָדא ָרָבא ְלַטֲעֵמי

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
י ַמִים ַהְיינּו  ּבֵ ָחָתןַמִים ַעל ּגַ   . ַהּנָ

י ַמִים  ּבֵ ָחתוֹ ָלאו ַהְיינּו  -ֱאגֹוז ַעל ּגַ    .ַהּנָ
  

  רש"י
. דפטר ליה מה לי הטעינו חבירו

תנא דמתניתין דקתני או שנתן 
   לתוכה והוציא שניהן פטורין:

. פשט ידו וירדו לא תימא קיבל
   לתוכה דלא עבד מעשה:

. השתא סלקא אלא אימא קלט
ה הקילוח יורד הכה דעתך כשהי

בידו אחת וקבלו בחברתה דעבד 
  ליה עקירה: 
. כל ספרים שלהם קורא בספר

   עשוים כמגילה:
. וראשו ונתגלגל הספר מידו

   אחד בידו:
. ובפרק בתרא גוללו אצלו

דעירובין מוקים לה באיסקופת 
כרמלית כגון גבוה ג' ורחבו ד' 
ורשות הרבים עוברת לפניו דאי 

ומהדרי ליה נפל כוליה מידיה 
מרה''ר לאיסקופה לאו חיוב 
חטאת איכא הלכך השתא 
דראשו אחד בידו ואין כאן 
עקירה אפילו משום שבות נמי 

   לא גזור:
. שהוא היה קורא בראש הגג

   רה''י:
. וראשו ונתגלגל הספר מידו

   אחד בידו:
   . ראש התחתון:עד שלא הגיע

. התחתונים שהוא אויר ר''ה לי'
   גוללו אצלו:

. אסור לגוללו דגזור לי' הגיע
רבנן משום שבות היכא דאוגדו 
בידו אטו היכא דנפק מידיה 
כוליה דלא לייתיה דאיכא 

   חיובא דאורייתא:
. כתבו לצד הופכו על הכתב

הכותל והחלק כלפי ר''ה שלא 
   יהא מוטל כל כך בבזיון:

. ואמאי אסור לגוללו והא לא נח
   אצלו:

. בולט מלמטה ומצר משופע
דנח ליה על אותו מלמעלה 

   שיפוע:
. אלא בדבר מי עבידי דנייחי

   שיש לו תוך:
. לאו היינו הנחתן מהו דתימא

דתהוי עקירתו עקירה דהא 
   ניידי ואזלו:

. דהיינו הנחתן ועקירתן קמ''ל
  עקירה:
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        , ב, ב, ב, בהההה .9
  : ָרָבאָאַמר [

ָחָתן.  י ַמִים ַהְיינּו ַהּנָ ּבֵ   ַמִים ַעל ּגַ
י ַמִים  ּבֵ ָחתוֹ  -ֱאגֹוז ַעל ּגַ   ].ָלאו ַהְיינּו ַהּנָ

  
ֵעי    : אָרָב ּבָ

י ַמִיםְכִלי, וּ ֱאגֹוז ּבִ  ּבֵ   ? ְכִלי ָצף ַעל ּגַ
ַתר ֱאגֹוז ָאְזִליַנן    ְוָהא ָנֵייח,  -ּבָ

ִלי ָאְזִליַנן  ַתר כְּ יְלָמא ּבָ ָנֵייד ְוָהא לֹא ָנֵייח -אֹו ּדִ    ?ּדְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

י ַיִין,  ּבֵ ף ַעל ּגַ ּצָ ֶמן ׁשֶ   ׁשֶ
יַמֲחלֹוֶקת  ן נּוִרי ְוַר  ַרּבִ ָנןיֹוָחָנן ּבֶ    .ּבָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ֶמן " ֶ ׁשּ י ַיִין ְוָנַגע ְטבּול יֹום ּבַ ּבֵ ף ַעל ּגַ ּצָ ֶמן ׁשֶ    –ׁשֶ
ְלַבד ֶמן ּבִ א ׁשֶ ַסל ֶאּלָ    .לֹא ּפָ

יוְ  ן נּוִרי ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ
ִרים ֶזה ָלֶזה ֵניֶהם ְמחּוּבָ   . "ׁשְ

  
  

  רש"י
. ועקר השמן שמן שצף ע''ג יין

והוציאו לר''ה וה''ה ע''ג מים 
לענין שבת אבל לענין תרומה 

 סגי דלא נקט יין:לא 
מחלוקת רבי יוחנן ורבנן דתנן 

   . של תרומה:שמן
   . של תרומה:שצף ע''ג יין

. פוסל את התרומה מן טבול יום
התורה ביבמות בפ' הערל (דף 

   עא.):
. לפי לא פסל אלא שמן בלבד

שאינו חבור זה לזה ושמן פסול 
הוא ולא טמא הילכך לא פסיל 
ליה ליין ולענין שבת נמי הוי 

בר אחר הצף על המים דלאו כד
 היינו הנחתו:
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        , ב, ב, ב, בהההה .10
יָאַמר  יָאַמר  ָאִבין ַרּבִ יר ָאַמ  ֶאיְלַעאי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ל ַהּיֹום ִקין, ְוִנְכָנס ְויֹוֵצא כָּ ֲעמֹוד -ּכּוּלֹו  ָהָיה ָטעּון אֹוָכִלים ּוַמׁשְ ּיַ יב ַעד ׁשֶ   .ֵאינֹו ַחּיָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָעַמד ָלפּוׁש.    ְוהּוא ׁשֶ

  
אי    ?ִמּמַ

   :ָאַמר ָמרִמּדְ 
ע ַאּמֹות ָעַמד ָלפּוׁש  טּור,  -ּתֹוְך ַאְרּבַ   ּפָ

ף לְ  יב -ַכּתֵ   . ַחּיָ
ע ַאּמֹות, לְ חּוץ    ַאְרּבַ

יב.  -ָעַמד ָלפּוׁש    ַחּיָ
ף  טּור –ְלַכּתֵ    .ּפָ

  
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

ָעה ִראׁשֹוָנה  ָ ּלא ָהְיָתה ֲעִקיָרה ִמׁשּ יָהא ֲאָמָרּה  -  ְלָכךְ ׁשֶ    !יֹוָחָנן ֲחָדא ִזיְמָנא ַרּבִ
יָאַמר  ַרב ָסְפָראָאַמר ּדְ  יָאַמר  יַאִמ  ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ִוית ְלָזִוית, ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ְוהֹוִציָאן  ֲעִביר ֲחָפִצים ִמּזָ טּור,  -ַהּמַ   ּפָ
ּלא ָהְיָתה ֲעִקי ָעה ִראׁשֹוָנה ְלָכךְ ׁשֶ ָ    !ָרה ִמׁשּ

  
  ֲאמֹוָרֵאי ִניְנהּו 

ָנא,  - ָמר ָאַמר ָלּה  ָ ַהאי ִליׁשּ   ּבְ
ָ  -ּוָמר ָאַמר ָלּה  ַהאי ִליׁשּ    .ָנאּבְ

   
  
  
  

  רש"י
. היה טעון אוכלין ומשקין

משמע שלא טענו לכך אלא היה 
טעון ברה''י כדי להוליכו מזוית 
לזוית (או מבעוד יום) ומשעקר 
רגליו נמלך ויצא ונכנס כל היום 

   כולו:
. ואח''כ אינו חייב עד שיעמוד

יעקור עצמו לצאת דעמידת גופו 
חפץ דמי הלכך כי ודאי כעמידת 

עמד ועקר ע''מ לצאת מיחייב 
אבל בלא עמידה ליכא עקירה 
אלא עקירה ראשונה והיא לא 
היתה ע''מ לצאת והתורה לא 
חייבה אלא מלאכת מחשבת 
וגמרינן ממשכן שיתכוין לעשות 
המלאכה אבל לא יודע שהוא 
שבת או כסבור שמלאכה זו 

   מותרת:
. לנוח ההיא והוא שעומד לפוש

ידה ועקירה דבתרה הויא עמ
הוי עקירה אבל עומד לכתף 
לתקן משאו על כתיפו לאו 

   עמידה היא:
. רבה דהוא רביה מדאמר מר

   דאביי:
. המעביר ד' אמות תוך ד' אמות

ברה''ר ועמד תוך ד' אמות לפוש 
וחזר והשלים והניח או עמד 

   שם:
. שלא העביר ד' אמות פטור

בעקירה אחת ואם לכתף עמד 
וכשהשלים ד'  בתוך הד' אמות

אמות הניח או עמד שם לפוש 
חייב ועמידה דתוך ד' לאו 

   עמידה היא שהיתה לכתף:
. המעביר ד' חוץ לד' אמות

אמות שלימות ועומד חוץ לד' 
אמות אם לפוש עמד הוי הנחת 
גופו כהנחת חפץ ואם לכתף 
עמד אין זו עמידה ואם נטלה 
אחר מידו אחרי כן שניהם 

   פטורין:
ר' אלעאי ור'  .אמוראי נינהו

   אמי:
מר אמר לה בהאי לישנא ומר 

. ומיהו ר' אמר לה בהאי לישנא
 יוחנן חדא זימנא אמרה:
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        ו, או, או, או, א    ––––ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .11
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶרְך ְסָטיו ֵמ ַהּמֹוִציא " ַלְטָיא, ּדֶ יב,  - ֲחנּות, ַלּפְ   ַחּיָ
איוּ    . "ּפֹוֵטר :ֶבן ַעּזַ
  

אי, ָקָסַבר ן ַעּזַ ָלָמא ּבֶ ׁשְ ֵמי" :ּבִ עֹוֵמד ּדָ ְך כְּ   . "ְמַהּלֵ
ָקָסְבִרי ַנן, ְנִהי ַנִמי ּדְ א ַרּבָ ְך " :ֶאּלָ ֵמיְמַהּלֵ עֹוֵמד ּדָ    ."ָלאו כְּ
ְווָנא  ַהאי ּגַ ְחָנא כְּ כַּ יב? ּדְ ֵהיָכא ַאׁשְ   ַחּיָ

  
יָאַמר  י ָאַמר  ָסְפָרא ַרּבִ יָאַמר  ַאִמיַרּבִ  : יֹוָחָנן ַרּבִ

ֲהָוה   ו,א י ּדַ ים. ַא ִמיּדֵ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ַמֲעִביר ֵחֶפץ ּבִ
ב  ָנֵקיט ֵליּה וְ כַ ּדְ ָהָתם, ָלאו ַאף ַעל ּגַ ה ּדְ טּור,  -ָאֵזיל ּמָ   ּפָ

ח ֵליּה  י ַמּנַ יב.  -כִּ   ַחּיָ
ָנא.  -ָהָכא ַנִמי    ָלא ׁשְ

  
ֵמי?!    ִמי ּדָ

ח ֵליּה  ,ָהָתם ַמּנַ ל ֵהיָכא ּדְ   ְמקֹום ִחּיּוב הּוא,  -כָּ
ְסָטיו  ח ֵליּה ּבִ טּור הּוא.  -ָהָכא, ִאי ַמּנַ   ְמקֹום ּפְ

  
א    ,ֶאּלָ

ֲהָוה  י ּדַ ע. ַמֲעִביר ֵחֶפץ ִמּתְ ַא ִמיּדֵ ע ְלסֹוף ַאְרּבַ ת ַאְרּבַ   ִחּלַ
טּור,  ע ַאּמֹות ּפָ תֹוְך ַאְרּבַ ח ֵליּה ּבְ ִאי ַמּנַ ב ּדְ   ָהָתם ָלאו ַאף ַעל ּגַ

ָנא    .ָהָכא ַנִמי ָלא ׁשְ
  

ֵמי?!    ִמי ּדָ
ְבָרא  ,ָהָתם ַהאי ּגַ י ּדְ טּור הּוא,  - ְלַגּבֵ   ְמקֹום ּפְ

י ָעְלָמא    . ְמקֹום ִחּיּוב הּוא -ְלכּוּלֵ
י ָעְלָמא  ,ָכאָה  טּור הּוא - ְלכּוּלֵ   . ְמקֹום ּפְ
  

א ֲהָוה  ,ֶאּלָ י ּדַ ים ּדֶ ַא ִמיּדֵ ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יםמֹוִציא ֵמְרׁשּות ַהּיָ י ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ֶרְך ִצּדֵ
ח ֵליּה  ִאי ַמּנַ ב ּדְ ים ַא ָהָתם ָלאו ַאף ַעל ּגַ י ְרׁשּות ָהַרּבִ טּור,  - ִצּדֵ   ּפָ

ח לֵ כִ וְ  ים י ַמּנַ ְרׁשּות ָהַרּבִ יב,  -יּה ּבִ   ַחּיָ
ָנא.    ָהָכא ַנִמי ָלא ׁשְ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָאְמִרי ַנן ּדְ ֵמי :ָהִניָחא ְלַרּבָ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים ָלאו כִּ י ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ִצּדֵ
א לְ  יֶאּלָ ְרׁשּות  :ָאַמרּדְ ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ים כִּ י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵמיִצּדֵ ים ּדָ    ,ָהַרּבִ

א ְלֵמיַמר    ?ַמאי ִאיכָּ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה    : ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ
ַמְעּתָ ּדְ ֵאימּור  ילְ ׁשָ א ִחיּפּוֵפיּדְ ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ֵליכָּ ֵמי ֵהיָכא ּדְ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים כִּ י ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ָאַמר ִצּדֵ

א ִחיּפוּ  ִאיכָּ ַמְעּתָ ֵליּה?  ,ֵפיֲאָבל ֵהיָכא ּדְ   ִמי ׁשָ
ְמָיא ְך ְלָהא ּדָ    .ִהְלכָּ

  
  
  
  

  רש"י
   . רה''י:חנות

   . רחבה והוא רה''ר:פלטיא
. מקום איצטבאות דרך סטיו

שיושבים סוחרים ושם כרמלית 
עליה דלאו להילוכה הוא 

   כרה''ר:
. הואיל ולא עמד בסטיו חייב

כאן הנחה אלא לפוש אין 
   בפלטיא:

. כדמפ' קסבר ובן עזאי פוטר
מהלך כעומד דמי ונמצא נעקר 
מרה''י ומונח בסטיו ועוקר 

   מסטיו ומניח ברה''ר:
. דמפסקא היכא אשכחן כה''ג

רשותא אחריתי מיחייב דילמא 
לא חייב' רחמנא אלא במוציא 

  מרה''י לר''ה בהדיא: 
. מידי דהוה אמעביר חפץ בר''ה

מות וכל כמה דלא יותר מד' א
מנח ליה פטור וכי אנחיה חייב 
ואע''ג דאיפסיק הילוכא ביני 

   וביני:
. אמות מתחלת ד' לסוף ד'

   מצומצמות:
. אם לכולי עלמא מקום חיוב

יטלהו חוץ לד' ויניחהו כאן 
   שהרי העבירו ד' שלימות:

. מרה''י לר''ה כגון אצדי ר''ה
חצר שנפרץ לר''ה דהוי מקום 

'ה ופליגי בה ר' המחיצה צדי ר'
אליעזר ורבנן בעירובין בפ' כל 
גגות ואמרי רבנן דלאו כר''ה 
דמו ואפ''ה כי אפיק מרה''י 

   לר''ה דרך שם חייב:
. כגון ההיא היכא דליכא חיפופי

   דעירובין:
. נועצים היכא דאיכא חיפופי

יתדות קטנות לפני הכותל 
שיחופו שם עגלות וקרונות ולא 

  יחופו בכותל ויפילוהו:
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        ו, או, או, או, א .12
ַנן[  נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶרְך ְסָטיו ֵמ ַהּמֹוִציא " ַלְטָיא, ּדֶ יב,  - ֲחנּות, ַלּפְ   ַחּיָ
איוּ     ]."ּפֹוֵטר :ֶבן ַעּזַ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
אימֹוֶדה וּ    .זֹוֵרקּבְ  ֶבן ַעּזַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ֶרְך ְסָטיו " ַלְטָיא ּדֶ יב.  -ַהּמֹוִציא ֵמֲחנּות ַלּפְ   ַחּיָ

יט.  ְכִניס, ְוֶאָחד ַהּזֹוֵרק, ְוֶאָחד ַהּמֹוׁשִ   ֶאָחד ַהּמֹוִציא, ְוֶאָחד ַהּמַ
אי ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ְכִניס  טּור,  -ַהּמֹוִציא ְוַהּמַ   ּפָ
יט ְוַהּזֹוֵרק יב - ַהּמֹוׁשִ   .  ַחּיָ

   
  
  
  

  רש"י
. דהוי ר''ה ואפילו מי שמע' ליה

הכי כי מפיק לר''ה דרך שם 
   חייב:
. מחנות לפלטיא דרך בזורק

סטיו דחייב דהא לא נח 
   בכרמלית מידי:

. דמהלך המכניס והמוציא פטור
  כעומד והא נח גופו בכרמלית:
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        בבבב- - - - ו, או, או, או, א .13
ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ע ְרׁשּוּיֹות ְל " ת: ַאְרּבַ ּבָ   ׁשַ

טּור ְרְמִלית, ּוְמקֹום ּפְ ים, ְוּכַ ִחיד, ּוְרׁשּות ָהַרּבִ    .ְרׁשּות ַהּיָ
  

ִחיד?     ְֵאיזֹו ִהיא ְרׁשּות ַהּיָ
ָעה,   ָרה ְוָרָחב ַאְרּבָ הּוא ָעמֹוק ֲעׂשָ   ָחִריץ ׁשֶ

ָרה ְוָרָח  בֹוהַּ ֲעׂשָ הּוא ּגָ ֵדר ׁשֶ ָעה ְוֵכן ּגָ מּוָרה.  - ב ַאְרּבָ ִחיד ּגְ   זֹו ִהיא ְרׁשּות ַהּיָ
  

ים?    ְוֵאיזֹו ִהיא ְרׁשּות ָהַרּבִ
ין ַה ְמבֹואֹות וּ ְסַרְטָיא, ּוַפְלְטָיא ְגדֹוָלה,  ׁשִ מּוָרה.  -ְמפּוּלָ ים ּגְ   זֹו ִהיא ְרׁשּות ָהַרּבִ

ים זֹו,  ִחיד זֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ֵאין מֹוִציִאין ֵמְרׁשּות ַהּיָ
ִחיד זֹו,  ים זֹו ִלְרׁשּות ַהּיָ   ְוֵאין ַמְכִניִסין ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ

ׁשֹוֵגג  את,  -ּבְ יב ַחטָּ   ַחּיָ
ֵמִזיד  ֵרת,  - ּבְ   ִנְסָקל. וְ ָענּוׁש ּכָ

  

ְרְמִלית  ִחי -ֲאָבל ָים ּוִבְקָעה ְוִאיְסְטָווִנית ְוַהּכַ ְרׁשּות ַהּיָ ים, ְולֹא ּכִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ד, ֵאיָנּה לֹא ּכִ
תֹוָכּה.  ִאין ְונֹוְתִנין ּבְ   ֵאין נֹוׂשְ

תֹוָכּה  א ְוָנַתן ּבְ טּור -ְוִאם ָנׂשָ   . ּפָ
ים    ,ְוֵאין מֹוִציִאין ִמּתֹוָכּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ים ְלתֹוָכּה,    ְולֹא ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ
ִחיד ְלתֹוָכּה ְולֹא ִחידִמּתֹוָכּה ִלְרׁשּות ַה  ְוֵאין ַמְכִניִסין ֵמְרׁשּות ַהּיָ   . ּיָ

טּור,  -ִהְכִניס וְ ְוִאם הֹוִציא    ּפָ
ים  ל ַרּבִ ין וּ ֲחֵצרֹות ׁשֶ ׁשִ ֵאיָנן ְמפּוּלָ   ְמבֹואֹות ׁשֶ

ִרין –ֵעיְרבּו     .מּותָּ
  ֲאסּוִרים.  -לֹא ֵעיְרבּו 

  

ִית ְונֹוֵתן לֹו.  ַעל ַהּבַ ה נֹוֵטל ִמּבַ   ָאָדם עֹוֵמד ַעל ָהִאיְסקּוּפָ
  ן לֹו, נֹוֵטל ִמן ֶהָעִני ְו נֹוֵת 

ִית ְונֹוֵתן ֶלָעִני ַעל ַהּבַ ּלא ִיּטֹול ִמּבַ    ,ּוִבְלַבד ׁשֶ
יִ    . תֵמָעִני ְונֹוֵתן ְלַבַעל ַהּבַ

ן ְפטּוִרים.  -ִאם ָנַטל ְוָנַתן וְ  תָּ ָלׁשְ   ׁשְ
  ֲאֵחִרים אֹוְמִרים: 

י ְרׁשּוּיֹות תֵּ ת ׁשְ ׁשֶ ּמֶ ה ְמׁשַ    :ִאיְסקּוּפָ
תּוַח  ַתח ּפָ ַהּפֶ ְזַמן ׁשֶ   .ִלְפִניםּכְ  –ּבִ

ַתח ָנעּול  ַלחּוץ –ּפֶ    .ּכְ
ָעה  ָרה ּוְרָחָבה ַאְרּבָ בֹוָהה ֲעׂשָ ה ּגְ    ."ֲהֵרי זֹו ְרׁשּות ְלַעְצָמּה  -ְוִאם ָהְיָתה ִאיְסקּוּפָ

   
  

   :ָאַמר ָמר
ִחיד מּוָרה[ "זֹו ִהיא ְרׁשּות ַהּיָ   . "]ּגְ

  
   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי

  
יּדְ ְלַמעּוֵטי ָהא    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

   :ַתְנָיאּדְ 
ן ָאַמר " יָיֵתר ַעל ּכֵ   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ים י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִצּדֵ ׁשְ ים ּבִ ֵני ָבתִּ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ה ,ִמי ׁשֶ   :עֹוׂשֶ
אן, וְ    ו,ב אןֶלִחי ִמּכָ    ,ֶלִחי ִמּכָ

אן, וְ  אןאֹו קֹוָרה ִמּכָ    ,קֹוָרה ִמּכָ
ֶאְמַצעוְ  א ְונֹוֵתן ּבָ    .נֹוׂשֵ

  ָאְמרּו לֹו: 
ָכךְ ֵאי ים ּבְ   ."ן ְמָעְרִבין ְרׁשּות ָהַרּבִ

  

  רש"י
   . כולהו מפרש ליה:ד' רשויות

. כותל שהוא גבוה י' ורחב ד' הוי גדר
   ''י:רה

   . מסילה שהולכין בה מעיר לעיר:סרטיא
. רחבה של עיר ששם מתקבצין פלטיא

  לסחורה:
   . של עיר רחבים י''ו אמה:ומבואו'

   . משני ראשיהן לפלטיא:המפולשין
   . בלא התראה:ענוש כרת

   . בהתראה:ונסקל
מישור, . שדות הרבה קנפני''א {בקעה

   } בלע''ז:שדה פתוח, איזור של שדות
. שלפני החנויות שיושבים ניתאיסטוו

   שם סוחרים:
. לקמיה פריך אטו כל הני ים והכרמלית

ובקעה לאו היינו כרמלית דקתני תנא 
   לעיל:

. משום דדמיא אינן לא כרשות היחיד
   לרה''ר דאין להם מחיצות:

. דאינן דומין לדגלי מדבר ולא כרה''ר
   דלאו להילוכא דרבים עבידי:

. כלומר אין ןאין נושאין ונותנין בתוכ
מטלטלין בהן אלא בתוך ד' משום 

   דדומין לר''ה וגזרו בהן רבנן אטו ר''ה:
. וזו היא ואם הוציא והכניס פטור

   כרמלית האמורה למעלה:
. שפתוחין לחצר בתים חצר של רבים

רבים וחצר פתוחה לרה''ר ובני הבתים 
   יוצאים דרך החצר לרה''ר:
 . שראשו אחדומבואות שאינן מפולשין

סתום וחצרות פתוחין לו ובני החצרות 
   יוצאין דרך מבוי לרה''ר:

. כל הבתים של חצר יחד בפת וכן עירבו
לענין המבוי אם עירבו החצרות 

   הפתוחות לו ביחד:
. להכניס ולהוציא מן הבתים מותרים

   לחצר וכן מן החצרות למבוי:
. מפני שהבית מיוחדת לא עירבו אסורין

לן ונמצא לבעליה והחצר רשות לכו
מוציא מרשות לרשות אע''פ ששתיהן 
רה''י לעשות סייג לתורה להרחיק שלא 
יוציא מרה''י לרה''ר והך מילתא לאו 
מחילוק ד' רשויות היא דבין עירבו בין 
לא עירבו רה''י היא והמוציא מתוכו 

   לרה''ר חייב:
אדם עומד על האסקופה נוטל מעני 

. וזה מקום העומד בחוץ ונותן לו כו'
טור שהוזכר למעלה שאינו חשוב רשות פ

לעצמו לפי שאינו רחב ד' כדמפר' לקמן 
   ובטל אצל רה''י ואצל רשות הרבים:

. דמזלזל באיסורי ובלבד שלא יטול כו'
שבת לכתחלה לגרום הוצאה מרה''י 
לרה''ר וגזירה דילמא אתי לאקולי 

   ולאפוקי להדיא מרה''י לרה''ר:
. פעמים שהיא משמשת שתי רשויות

משמשת בתורת רה''י ופעמים כרה''ר 
ולקמיה מפרש לה בשילהי כולהי 

   שמעתתא:
. אע''פ שהיא הרי זו רשות לעצמה

מרה''י כדאמרינן לעיל בגדר גבוה י' 
ורחב ד' הויא רשות בפני עצמה ואין 
מוציאין מן הבית לתוכה ולקמן מפרש 

   טעמא:
  . זו כנגד זו: בשני צדי רה''ר

שתי פאות של . בלחי מכאן ולחי מכאן
אחד מן הבתים להיכר בעלמא דקסבר 
רבי יהודה ב' מחיצות הוו רה''י 
מדאורייתא והא איכא שתי מחיצות 

  מעלייתא מחיצות של ב' בתים:
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אי ָקרּו ֵליּה  מּוָרה"ְוַאּמַ   ? "ּגְ

  
ֵתיָמא ַנן ֲעֵליּה  :ַמהּו ּדְ ִליִגי ַרּבָ י ּפְ יּדְ כִּ ִחיד,  ַרּבִ ָלא ָהֵוי ְרׁשּות ַהּיָ   ְיהּוָדה ּדְ

י ְלַטְלֵטל   ,מֹודּו ֵליּה ֲאָבל ִלְזרֹוק  ,ָהֵני ִמיּלֵ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

   
  

  רש"י
מהו דתימא כי פליגי רבנן עליה 

. בברייתא ואמרי אין דר' יהודה
מערבין רה''ר בכך למהוי רה''י 
ה''מ לטלטל שיהא מותר 

ה כדקתני אין לטלטל בתוכ
מערבין רה''ר בכך דגזור בה 

   משום דדמי לרה''ר:
. שהזורק מרה''ר אבל לזרוק

לתוכה מודו ליה דחייב דשתי 
מחיצות דאוריי' ושם רה''י 

   עליה:
. כלומר זו היא קמ''ל גמורה

שנגמרו מניין מחיצות שלה שיש 
לה מחיצות מכל צד כגון חריץ 
וכן גדר דאמרינן מד' צדדין גוד 

פני המחיצה על ראשו  אסיק
ונמצא ראשו מוקף מד' צדדין 
וחללו ד' אבל דרבי יהודה לא 
נגמרו מחיצות שלה למניינן 

 ולאו רה''י היא כלל:
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        ו, בו, בו, בו, ב .14
   :ָאַמר ָמר

ים מּוָרה[ "זֹו ִהיא ְרׁשּות ָהַרּבִ   . "]ּגְ
  

  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 
  

יּדְ ְלַמעּוֵטי ִאיָדְך    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ן  ים ַמְפַסְקתָּ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ִלְצָדִדין,  -ִאם ָהְיָתה ּדֶ   ְיַסְלֶקּנָ

  ִרים: אֹוְמ  ֲחָכִמיםוַ 
   ."ֵאינֹו ָצִריךְ 

  
  

אי ָקֵרי ֵליּה  מּוָרה"ְוַאּמַ   ? "ּגְ
  

ָת  א ַאְייֵדי ּדְ א ֶאּלָ מּוָרה"ָנא ֵריׁשָ ֵני ַנִמי ֵסיָפא "ּגְ מּוָרה", ּתָ    ."ּגְ
  
  

ר': ְוֶלֱחׁשֹוב ַנִמי    ,'ִמְדּבָ
ְנָיא ָהא ּתַ    :ּדְ

ים? "   ֵאיזֹו ִהיא ְרׁשּות ָהַרּבִ
רְסַרְטָיא ּוַפְלְטָיא ְגדוֹ  ְדּבָ ין, ְוַהּמִ ׁשִ   ! "ָלה, ּוְמבֹואֹות ַהְמפּוּלָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ר,  - כָּ ְדּבָ ּמִ רּוִיין ּבַ ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
אן ה -  כָּ ַמן ַהּזֶ ּזְ    .ּבַ

  
  
  

  רש"י
. לפסי ביראות בפרק מפסקתן

ב' דעירובין דהקילו חכמים 
משום עולי רגלים בבור בר''ה 
והבור עצמה רה''י שהיא 
עמוקה י' ורחבה ד' והממלא 

ניח על שפתה חייב מתוכה ומ
והקילו חכמים לעשות ד' פסין 
וביניהן י' אמות דהוי חללו 
רה''י למלאות מן הבור וקאמר 
ר' יהודה אם היתה דרך רה''ר 
מפסקתן יסלקנה מביניהן דאתו 
רבים ומבטלי מחיצתה והתם 
רמינן דרבי יהודה אדרבי יהודה 
דלעיל דאמר נושא ונותן באמצע 
דלא אתו רבים ומבטלין 

צות ורבנן אדרבנן ומשנינן מחי
   לה:

. והיינו דקתני זו היא אינו צריך
רה''ר אבל הילוך דרבים לבין 
הפסים לא הוי רה''ר הואיל 
ואיכא שם ד' מחיצות ומאי 
גמורה. הכא ליכא למימר מהו 
דתימא כדלעיל דעיקר עשייתן 
משום לטלטל בתוכו וקאמרי 
רבנן אינו צריך דרשות היחיד 

וכ''ש היא אפילו לטלטל 
   דהזורק לתוכה מרה''ר חייב:

. בזמן שהיו ישראל במדבר
   חשיבא רה''ר:

. אינו מקום הילוך בזמן הזה
לרבים דהולכי מדברות לא 

 שכיחי:
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        ו, בו, בו, בו, ב .15
   :ָאַמר ָמר

ׁשֹוֵגג וְ ִאם הֹוִציא "וְ  את,  -ִהְכִניס ּבְ יב ַחטָּ   ַחּיָ
ֵמִזי ֵרת.  - ד ּבְ   . "ִנְסָקלוְ ָענּוׁש ּכָ

  
ׁשֹוֵגג " את -ּבְ יב ַחטָּ   , "ַחּיָ

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  
ֵרת ְוִנְסָקל" ֵמִזיד ָענּוׁש ּכָ   ִאְצְטִריָכא ֵליּה.  - "ּבְ
  

יָטא!  ׁשִ   ָהא ַנִמי ּפְ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
  ַרב, ְד כִּ 
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ת ְסָתִרים  י ָמָצאִתי ְמִגּלַ יּבֵ יאִח  ַרּבִ   , ּיָ
ּה:    ְוָכתּוב ּבָ

ן ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ִאיִסי ּבֶ
ִעים ָחֵסר ַאַחת,  ֲאבֹות ְמָלאכֹות   ַאְרּבָ

א ַאַחת יב ֶאּלָ   . "ְוֵאינֹו ַחּיָ
  

  ִאיִני?! 
   :ְוָהְתַנן

ִעים ָחֵסר ַאַחת"   . "ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ
ה ִלי?  ּה: ִמְנָיָנא ָלּמָ   ְוָהֵויַנן ּבָ

יְוָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָאן  ִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ַאַחתׁשֶ ן ּבְ ל ַאַחת ְוַאַחת - ּכּוּלָ יב ַעל כָּ    !ַחּיָ

  
א ֵאיָמא    :ֶאּלָ

יב ַעל ַאַחת ֵמֶהן   .ֵאינֹו ַחּיָ
  
ַמע ָלן: וְ    ָהא ָקא ַמׁשְ

ָקן ָלא ְמַסּפְ    .ָהא ֵמָהָנְך ּדְ
  
  
   

  רש"י
. כיון דתנא חייב חטאת פשיטא

חדא רה''י וחדא רה''ר ניתני 
סתמא ואם הוציא והכניס חייב 
ואנא ידענא דשגגתו חטאת דהא 

  הא נמי  א:שבת זדונו כרת הו
. דבהתראה סקילה פשיטא

   ממקושש:
. שהסתירוה מגילת סתרים

מפני שלא ניתנה ליכתוב 
וכששומעין דברי יחיד חדשים 
שאינן נשנין בב''ה וכותבין אותן 
שלא ישתכחו מסתירין את 

   המגילה:
. השתא אינו חייב אלא אחת

משמע אם עשאן בהעלם אחד 
שלא נודע לו בין כל אחת ואחת 

ו חייב אלא אחת דכל שחטא אינ
חילול דשבת גוף אחד של עבירה 

   הוא:
. ליתני אבות מנינא למה לי

מלאכות הזורע והחורש כו' 
למה לי לאשמעי' מניינא הא מני 

   להו ואזיל:
. ובא חייב על כל אחת ואחת

להודיענו סכום החטאות שאדם 
חייב באיסורי שבת בהעלם אחד 
ואשמעינן מ' חסר אחת הן ותו 

עשה תולדותיהן  לא שאפי'
עמהן אינו מביא על התולדה 
היכא דעשאה עם אביה דה''ל 
כעושה וחוזר ועושה דכול' חדא 

   עבירה היא:
. אחת אינו חייב על אחת מהן

יש בהן שאינו חייב עליה מיתה 
ולא פי' (רבי) איזו היא ואשמעי' 
תנא דמתנית' דקתני נסקל דהא 
הוצאה והכנסה מהנך דלא 

לא אמר מספקן היא דעל זו 
  איסי בן יהודה:
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––    ו, בו, בו, בו, ב .16
   :ָאַמר ָמר

ְרְמִלית ֲאָבל ָים ּוִבְקָעה ְוָהִאיְס " ִח  -ְטָווִנית ְוַהּכַ ְרׁשּות ַהּיָ ים ,ידֵאיָנן לֹא ּכִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ."ְולֹא ּכִ
  
ים - ְקָעהִב "וּ  ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ְולֹא ּכִ ְרׁשּות ַהּיָ   ? "ֵאינֹו לֹא ּכִ

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ה" ימֹות ַהַחּמָ ְקָעה ּבִ    :ַהּבִ

ִחיד תְל  - ְרׁשּות ַהּיָ ּבָ   ,ׁשַ
יםְרׁשּות ָה וּ     .ְלטּוְמָאה - ַרּבִ

ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ ִחיד ְלָכאן ּוְלָכאן -  ּבִ   !(טהרות ו,ו) "ְרׁשּות ַהּיָ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ְרְמִלית ָהְוָיאְלעֹוָלם     ,כַּ

אי ָקֵרי ָלּה  ִחיד"ְוַאּמַ ים.  "ְרׁשּות ַהּיָ ֵאיָנּה ְרׁשּות ָהַרּבִ   ְלִפי ׁשֶ
  

י  ָאַמר:   ַרב ַאׁשִ
גֹון     ז,א ִאית ָלּה ְמִחיּצֹות. כְּ   ּדְ

  
אָאַמר ּדְ ְוִכי ָהא  יָאַמר  עּוּלָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ף יָרה,  ַקְרּפֵ ף ְלּדִ ּלא הּוּקַ ית ָסאַתִים, ׁשֶ   יֹוֵתר ִמּבֵ
   ,ַוֲאִפיּלּו ּכֹור ַוֲאִפיּלּו ּכֹוַרִיים

יב.  -ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו    ַחּיָ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ּמְ  א ׁשֶ ה ִהיא, ֶאּלָ יֹוִרין. ְמִחיּצָ   חּוֶסֶרת ּדָ
  

י לֹא ָאַמר כִּ  ָלָמא ַרב ַאׁשִ ׁשְ א, ְד ּבִ   עּוּלָ
ַמֲעֵתיּה?  ׁשְ א ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר כִּ א עּוּלָ   ֶאּלָ

  
   :ָלךְ ָאַמר 

ִאית ָלּה ְמִחיּצֹות  ְקָעה'ִאי ּדְ   ָקֵרי ָלּה?!  'ּבִ
ף ִהיא!    ַקְרּפֵ

  
י    ?ְוַרב ַאׁשִ

  
ִחיד"     ָקָתֵני. "ְרׁשּות ַהּיָ

   

  רש"י
  . שאין בה זרעים:בימות החמה
. דהא לאו הילוך רה''י לשבת

לרבים הוא שאין רבים 
מסתלקין מן המסילה לילך 

   בשדה:
. וספקו טהור רה''ר לטומאה

דהא לאו מקום סתירה הוא 
שיש בני אדם נכנסים לה דספק 
טומאה לטמא מסוטה גמרינן 
 לה והתם סתירה כתיב ונסתרה
והיא נטמאה דבמקום סתירה 
טמאה היא לבעלה מספק 

   ומכאן אתה דן לשרץ:
. שהיא זרועה בימות הגשמים

   אין אדם נכנס לה:
. והזורק לעולם כרמלית הויא

  מרה''ר לתוכה אינו חייב: 
. כגון דאית לה מחיצות

ואשמעינן דאע''ג דהיקפה יתר 
מבית סאתים ולא הוקף לדירה 
שאין ביתו סמוך לה קודם 
היקף ולענין לטלטל לתוכה 
הויא ככרמלית כדאמרינן 
בעירובין שאין מטלטלין בו 
אלא בד' אפ''ה דאורייתא רה''י 
היא והזורק מרה''ר לתוכה 

   חייב:
. דאמר מחיצה היא כדעולא

לקרות רה''י אלא שמחוסרת 
דירה לכך אסורה לטלטל 
מדרבנן והא דקתני רה''ר 
לטומאה כגון שיש פתחים 

כנסין בזו ויוצאין במחיצותיה ונ
   בזו:

. דאמר אמאי קרי לה עולא
רה''י כו' מ''ט לא אמר כגון 
דאית לה מחיצות ורה''י גמורה 
קאמר וניזיל בתר שמעתיה 

   דאמר הזורק לתוכו חייב:
. אמר לך רה''י קתני ורב אשי

  וכרמלית לא קרי לה תנא רה''י:
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        ז, אז, אז, אז, א .17
ְרְמִלית  ]ָים ּוִבְקָעה ְוִאיְסְטָווִנית[  ִחיד[ –ְוַהּכַ ְרׁשּות ַהּיָ ים, ְולֹא ּכִ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ].ֵאיָנּה לֹא ּכִ

  
ְרְמִלית ִניְנהּו? הּו ַנִמי ָלאו כַּ    !ַאּטּו ּכּוּלְ

  
י ֲאָתא  יִמיכִּ יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

א ְלֶקֶר  ים. לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ מּוָכה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ן ָזִוית ַהּסְ
ּה,  ים ְוָעְייִלי ְלַגּוָ יּה ַרּבִ ָדְחֵקי ּבֵ ִזיְמִנין ּדְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ּדְ

ֵמי.  ְרְמִלית ּדָ י כַּ יּה, כִּ ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ לֹא ִניָחא ּתַ יָון ּדְ   כֵּ
  
  

י ֲאָתא  יִמיכִּ יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ין ָהַעּמּוִדי ַכְרְמִלית. ּבֵ   ן ִניּדֹון כְּ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ים,  ּה ַרּבִ ָדְרִסי ּבָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

ֶהְדָיא  י ְלהּו ּבְ ּגֵ לֹא ִמְסּתַ יָון ּדְ ְמָיא -כֵּ ַכְרְמִלית ּדָ    .כְּ
  
  

יָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ֵזיָרא ַרּבִ
ְפֵני ָהַעּמּוִדים  ּלִ א ׁשֶ ַכְרְמלִ  -ִאיְצַטּבָ   ית. ִניּדֹון כְּ

  
ָאַמר ין ָהַעּמּוִדים" :ְלַמאן ּדְ ן  - "ּבֵ כֵּ ל ׁשֶ א"כָּ   . "ִאיְצַטּבָ
ָאַמר א" :ְלַמאן ּדְ א הּוא  -  "ִאיְצַטּבָ יּה לֹאּדְ ִאיְצַטּבָ ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ ִניָחא ּתַ ין ָהַעּמּוִדים ּדְ יּה, ֲאָבל ּבֵ ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ    .לֹא ִניָחא ּתַ

  
ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ

י"ֲאָבל  ים "ן ָהַעּמּוִדיןּבֵ ָדְרִסי ֵליּה ַרּבִ ִזיְמִנין ּדְ ְמָיא - ּדְ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .כִּ
   

  
  
  

  רש"י
. הנך ים ובקעה אטו כולהו

כרמלית  ואיסטוונית לא זו היא
דהוזכר במנין רשויות הא קתני 
אינו לא כרה''י ולא כרה''ר ואין 
מוציאין כו' ש''מ זו היא רשות 

   שלישי:
. כרמלית דקתני אלא לא נצרכה

לאוסופי כרמלית אחריתי כגון 
קרן זוית שנכנס בו בית לתוכו 

   והניח מקרקעו לרה''ר:
. שאין לא ניחא תשמישתיה

 יכולין להכנס לה להדיא דרך
הילוכו אי נמי בית שפניו עומד 
באלכסון שזויתו אחת סמוכה 
לרה''ר והשניה משוכה מרה''ר 
ולפנים זוית הבולטת מעכבת 
את הרבים מליכנס בהדי' בתוך 

 כניסה של זוית האחרת:
. שהיו עמודים בין העמודים

ברחבה ותולין בהם התגרים 
פרגמטיא וגם איצטבאות היו 

   לפניהם לישב שם התגרים:
. שהיו מסתגי להו להדיאלא 

עמודים הרבה באורך ורוחב וזה 
 שלא כנגד זה:
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        ז, אז, אז, אז, א .18
יָלאָאַמר  ר ׁשֵ ה ּבַ אָאַמר  ַרּבָ   : ַרב ִחְסּדָ

ָפֶניָה  ים ְוָזַרק ְוָטח ּבְ ְרׁשּות ָהַרּבִ יב.  - ְלֵביָנּה ְזקּוָפה ּבִ  ַחּיָ
ּה  ּבָ טּור –ַעל ּגַ    .ּפָ

  
יֵ  ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  יַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ה,  לׁשָ בֹוַה ׁשְ ּגָ ְרִסי ָלּה ּדְ ְוהּוא ׁשֶ יםלֹא ּדָ    .ַרּבִ
ה.  - ִהיְזֵמי ְוִהיֵגי לׁשָ ִביִהי ׁשְ ָלא ּגְ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

  
ר ַרבוְ  יא ּבַ   ָאַמר:  ִחּיָ

  ֲאִפיּלּו ִהיְזֵמי ְוִהיֵגי, 
   .לֹא –ֲאָבל צֹוָאה 

  
יוְ    ר: ָאַמ  ַרב ַאׁשִ

  ֲאִפיּלּו צֹוָאה.  
   

  
  
  
  

  רש"י
. סתם לבינה ארכה לבינה

ורחבה ג' ואין לעביה שיעור יש 
   מהן עבות ויש מהן דקות:

. כגון דבילה וטח על פניה
   שמינה או טיט:

. אם זרק ד''א דהוי כמונח חייב
ברה''ר דכל למטה מי' רה''ר 

ו) למטה הוא ובלבד שינוח (א
מג' דהוי כקרקע או באויר כי 
האי דנדבקה בכותל וכדאמרינן 
במתני' לקמן הזורק ד' אמות 
בכותל למטה מי' טפחים כזורק 
בארץ וחייב וכי אמר למטה מי' 
ברוחב ד' כרמלית וכשאין רחב 
ד' מקום פטור היינו בתשמיש 
המסוים כגון גב לבינה וראש 
כותל או עמוד דהני מסתיים 

ו אבל אויר כגון פני תשמישתייה
הכותל דבר הנדבק בו לא הוי 
רשותא לנפשיה אלא אי למטה 
מי' הוא הוי רה''ר גמור ואי 
למעלה י' הוא דלא שלטי ביה 
רבים הוי אוירא בעלמא מקום 
פטור כדתנן למעלה מי' טפחים 

   כזורק באויר ופטור:
. כדמוקי לה אביי על גבה פטור

ורבא בגבוהה ג' דלא דרסי בה 
 דהוי מקום לעצמה: רבים

רונצ''א: . דורצא''י {היזמי
   } :קוץ

איגלינטיי''ר: . איגלטי''ר {היגי
   } :הבר-עץ ורד

. הוי מקום אע''ג דלא גבוה ג'
פטור לעצמו דלא דרסי בה 

   רבים עליה שלא יזוקו:
. דדרסי אפילו היזמי והיגי

עליה בסנדליהון אבל צואה 
אע''ג דלא גבוה לא דרסי עלה 

 מר אפילו צואה:ורב אשי א
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        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .19
ֵביָאַמר  ה ּדְ יָלא ַרּבָ   : ַרב ׁשֵ

י ֲאָתא  יִמיכִּ יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָעה.  חּוָתה ֵמַאְרּבָ ְרְמִלית ּפְ   ֵאין כַּ

  
תְוָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָרה.    ְוּתֹוֶפֶסת ַעד ֲעׂשָ
  

ָרה"?    ַמאי "ְותֹוֶפֶסת ַעד ֲעׂשָ
ָרהּדְ  :ִאיֵליָמא ה ֲעׂשָ א ְמִחיּצָ ְרְמִלית, ְוִאי לֹא  - ִאי ִאיכָּ ָהֵוי כַּ ְרְמִלית, ְולֹא? -הּוא ּדְ    !לֹא ָהֵוי כַּ
לְוָהָאַמר  יּדֵ ר יֹוֵסףָאַמר  ַרב ּגִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ִלימֹו לַ  ָרה, ְוֵקרּויֹו ַמׁשְ תֹוכֹו ֲעׂשָ ֵאין ּבְ ִית ׁשֶ ָרהּבַ    :ֲעׂשָ
ּגֹו  כּוּלֹו,  -ַעל ּגַ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   מּוּתָ
תֹוכֹו  ע ַאּמֹות.  - ּבְ א ַאְרּבַ   ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ

  
ָרה" א ַמאי "ְותֹוֶפֶסת ַעד ֲעׂשָ    ?ֶאּלָ
ְרְמִלית,  ָהְוָיא כַּ ָרה הּוא ּדְ   ַעד ֲעׂשָ

ָרה  ְרְמִלית.  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   לֹא ָהֵוי כַּ
  

מוּ ָאַמר ֵליּה ּדְ ְוִכי ָהא    : ַרב ְיהּוָדהלְ  ֵאלׁשְ
ָרה.  א ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ּתָ ּבְ ׁשַ י ּדְ ִמיּלֵ יֱהֵוי ּבְ ָנא, ָלא ּתֶ יּנָ   ׁשִ

  
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

ָרה? ּדְ  :ִאיֵליָמא ִחיד ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ֵאין ְרׁשּות ַהּיָ
אְוָהָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ִחיד ְרׁשּות ַהּיָ ה ְוָזַרק ְוָנח ַעל גַּ  ,ָנַעץ ָקֶנה ּבִ בֹוהַּ ֵמָאה ַאּמָ יו, ֲאִפיּלּו ּגָ יב,  -ּבָ   ַחּיָ
ְרׁשּות ֵני ׁשֶ ִחיד עֹוָלה ַעד ָלָרִקיַע  ִמּפְ   !  ַהּיָ

  
א    ז,ב ָרה ֵאין ְרׁשּותּדְ ֶאּלָ ים ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   .ָהַרּבִ

  
   !ִהיאַמְתִניִתין 

ְתַנן    :ּדִ
כֹוֶתל" ע ַאּמֹות ּבְ    :ַהּזֹוֵרק ַאְרּבַ

ָר  ֲאִויר.  -ה ְטָפִחים ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק ּבַ   ּכְ
ָרה ְטָפִחים  ה ֵמֲעׂשָ ָאֶרץ -ְלַמטָּ זֹוֵרק ּבָ   ! "ּכְ

  
א  ְרְמִלית, ַא ֶאּלָ   כַּ

ָרה. ּדְ  ְרְמִלית ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ֵאין כַּ
  
  

ים.  י ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּוִמּקּוּלֵ י ְרׁשּות ַהּיָ ַנן ִמּקּוּלֵ ּה ַרּבָ ילּו ּבָ   ְוַאּקֵ
ִחידִמּקּולֵּ "    – "י ְרׁשּות ַהּיָ

ָעה  א ְמקֹום ַאְרּבָ ִאי ִאיכָּ ְרְמִלית,  -ּדְ ָהְוָיא כַּ   הּוא ּדְ
ָעְלָמא - ְוִאי לֹא טּור ּבְ   הּוא.  ְמקֹום ּפְ

  
ים" י ְרׁשּות ָהַרּבִ    – "ִמּקּוּלֵ

ְרְמִלית  ָהְוָיא כַּ ָרה ְטָפִחים הּוא ּדְ   ַעד ֲעׂשָ
ָרה ְטָפִחים  ְרְמִלית.   לֹא -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ָהְוָיא כַּ

   
  

  רש"י
. רוחב ואי ה''ג אין כרמלית פחותה מד'

לא מקום פטור הוא ומותר לכתחלה 
   להוציא משם לרשות הרבים ולרה''י:

   . בגובה עד י' ולקמיה מפרש לה:ותופסת
. כגון אילימא דאי איכא מחיצה י' כו'

בקעה המוקפת גדר והיא יתירה על בית 
   סאתים ולא הוקפה לדירה:

   . עובי קירויו:ו משלימווקירוי
. דגבוה י' הוי רה''י ומותר לטלטל על גגו
   בכולו:

. דכיון דלא גבוה המחיצה י' הוי אלא בד'
   כרמלית אלמא איפכא שמעינן לה:

. אויר של בקעה או של דעד י' הוי כרמלית
ים או של קרפף יתר על בית סאתים תופס 
את שמו עד י' אבל למעלה מי' אין שם 

אוירו בדבר שאינו מסויים  כרמלית על
כגון פני לבינה או פני כותל או קלט מן 
האויר למעלה מי' מותר להוציא לכתחילה 
משם לרה''י ולרה''ר דאין שם כרמלית 
עליו כי היכי דאויר למעלה מי' ברה''ר לאו 
רה''ר הוא כדתנן לקמן למעלה מי' כזורק 
באויר גבי כרמלית נמי לאו כרמלית הוא 

כגון ראש עמוד וגב לבינה  ובדבר מסוים
ליכא לאוקמיה דאי אית ביה ארבע 
פשיטא דלמעלה מעשרה לא הוי כרמלית 
דהא אפילו עמוד ברשות הרבים רשות 
היחיד הוא ואי דלית ביה ארבע ולמטה 
מעשרה מי הוי כרמלית הא קאמר אין 
כרמלית פחותה מארבע ואי בדקאי 
בכרמלית וכיון דלית ביה ד' הוי שם 

עליו אם כן מצינו חומר הכרמלית 
בכרמלית מרשות הרבים דאילו ברשות 
הרבים כי האי גוונא מקום פטור הוא 
ובטל ומותר לרשות הרבים ולרשות היחיד 
ואנן אמרינן בשמעתין דהאי תופסת עד י' 
מקולי רשות הרבים הוא הלכך לא 

   מיתוקמא אלא באוירא:
. דאין רה''י שולטת בחצר באויר אילימא

אלא מקום פטור הוא ובטל אף למעלה מי' 
   לגבי רה''ר:

   . סתמיה אין רחב ד':נעץ קנה
   . מר''ה ונח על גביו:וזרק
. כמונח ע''ג קרקע דלא בעי הנחה על חייב

גבי מקום ד' ברה''י כדמפרש לקמיה 
בשמעתין. עד לרקיע. כל אויר שכנגד רה''י 
בין אויר חצר בין אויר עמוד בר''ה גבוה י' 

  עד לרקיע שם רה''י עליו:  ורחב ד' כנגדו
. דאין אויר רה''ר למעלה מי' והוי אלא

   אוירא מקום פטור:
   . ולמה ליה לשמואל לאשמעינן:מתני' היא

. ברה''ר ונדבק בכותל כגון הזורק ד' אמות
   דבילה שמינה כדמוקי לה לקמן:

. ופטור דלאו ברה''ר נח כזורק באויר
ורה''י נמי לא הוי אלא דבר המסויים 

   חב ארבע:ור
. וחייב דאויר רה''ר משנח כזורק בארץ

משהו הוי הנחה ולא דמי לנח על דבר 
המסויים למטה מי' דההוא חשיב למיהוי 
רשות חשוב לעצמו או כרמלית או מקום 

   פטור ולא הויא הנחה ברה''ר:
   . כדפרישית:אכרמלית

. לעיל קאי אדרב דימי ורב ואקילו בה רבנן
מלית הואיל ששת דאקילו בה רבנן בכר

   ואיסורה מדבריהם אקילו בה:
. רב דימי אשמעינן מקולי רה''י ורה''ר

מקולי רה''י כי היכי דרשות היחיד ליתיה 
פחות מרחב ד' והמכניס מרה''ר עליו פטור 
כרמלית נמי לא הוי ומותר לכתחלה 
להכניס מרשות הרבים ומרה''י עליו ורב 
ששת אשמעינן דמקולי רה''ר נמי אקילו 

דאינה תופסת באויר למעלה מי' עלה 
  כרה''י אלא למטה מי' כתורת רה''ר:
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        ז, בז, בז, בז, ב .20
   :ּגּוָפא

לָאַמר " יּדֵ ר יֹוֵסףָאַמר  ַרב ּגִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
ִלימֹו  ָרה, ְוֵקרּויֹו ַמׁשְ ֵאין ּתֹוכֹו ֲעׂשָ ִית ׁשֶ ָרה ְטָפִחים, לַ ּבַ   ֲעׂשָ

ּגֹו  כּוּלֹו,  -ַעל ּגַ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   מּוּתָ
תֹוכֹו  ע ַאּמֹותין ֵאין ְמַטְלְטלִ  - ּבְ ַאְרּבַ א ּבְ    ".ּבֹו ֶאּלָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִלימֹו  ָעה ְוִהׁשְ ָעה ַעל ַאְרּבָ ר  - ְוִאם ָחַקק ּבֹו ַאְרּבָ ּכּוּלֹו.  ְלַטְלֵטלמּוּתָ   ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִחיד,    ָהֵוי חֹוֵרי ְרׁשּות ַהּיָ
ִחיד  מּו.  -ְוחֹוֵרי ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד ּדָ ְרׁשּות ַהּיָ   כִּ

  
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

ִחיד  מוּ  - חֹוֵרי ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד ּדָ ְרׁשּות ַהּיָ    .כִּ
ים    - חֹוֵרי ְרׁשּות ָהַרּבִ

ֵיי    :אֹוֵמר ַאּבַ
מוּ  ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .כִּ

  אֹוֵמר:  ָרָבא
מוּ  ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ָלאו כִּ

  
ֵייְל  ָרָבאָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

מּו, ח :ָאַמְרּתְ ּדְ ְלִדיָדְך  ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים כִּ   ֹוֵרי ְרׁשּות ָהַרּבִ
ִכי ֲאָתא ָנא ֵמָהא ּדְ יִמי ַמאי ׁשְ יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

א  יםלְ לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ מּוָכה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ    .ֶקֶרן ָזִוית ַהּסְ
יםוְ  חֹוֵרי ְרׁשּות ָהַרּבִ יֱהֵוי כְּ    !ּתֶ
  

יּה לֹא ִניָחא ּתַ  -ָהָתם  ּתֵ ִמיׁשְ    ,ׁשְ
יּה  -ָהָכא  ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ    .ִניָחא ּתַ

  
ַנן    :ּתְ

ע ַאּמֹות " כֹוֶתלַהּזֹוֵרק ַאְרּבַ   ,ּבַ
ָרה  ֲאִויר,  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק ּבַ   ּכְ

ָרה ְטָפִחים  ה ֵמֲעׂשָ ָאֶרץ -ְלַמטָּ זֹוֵרק ּבָ   . "ּכְ
ּה: ַמאי  ָאֶרץ"ְוָהֵויַנן ּבָ זֹוֵרק ּבָ   ? "ּכְ

  ָנח!  ְוָהא לֹא
יְוָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

נּו. ּבִ  ֵמיָנה ׁשָ ֵביָלה ׁשְ   ּדְ
  

ֲעָתךְ  מוּ " :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים כִּ ֵמיָנה?  - "חֹוֵרי ְרׁשּות ָהַרּבִ ְדֵביָלה ׁשְ ה ִלי ְלאֹוְקָמּה ּבִ   ָלּמָ
ְצרֹור ְוֵחֶפץ חֹורְד , וּ לֹוְקָמּה ּבִ    !ָנח ּבַ

  
י ָלּה ִזיְמִנין ְמׁשַ  אנִ  :ּנֵ ִמיֲהַדר ְוָאֵתי.  ,י ְצרֹור ְוֵחֶפץׁשָ   ּדְ

י ָלּה  ּנֵ יּה חֹור. : ִזיְמִנין ְמׁשַ ֵלית ּבֵ כֹוֶתל ּדְ   ּבְ
  

אי?    ִמּמַ
  

א ָקָתֵני ֵריׁשָ ָרה ְטָפִחים " :ִמּדְ ֲאִויר -ָזַרק ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ זֹוֵרק ּבַ   . "ּכְ
ֲעָתךְ  ִאית  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ כֹוֶתל ּדְ יּה חֹור, ּבְ   ּבֵ

ֲאִויר? זֹוֵרק ּבַ אי כְּ חֹורָהא  !ַאּמַ   ! ָנח ּבַ

  רש"י
. בקרקע הבית חקק בו

באמצעיתו ארבעה באורך 
   ורוחב:

. במקום חקק לחלל י' והשלימו
גבוה עד הקירוי נעשה כל הבית 
כולו חורי רה''י כמו כותלי רה''י 
ובהם חורים כלפי רה''י שהם 

חקק כרה''י והני נמי כיון דנגד ה
רה''י גמור אינך הוי פיאות של 

  תשמישי רה''י:
. חורים שהכתלים חורי רה''ר 
   כלפי רה''ר:

. אלא לאו כרשות הרבים דמו
רשות לעצמן הן ואם רחבים ד' 
הוי כרמלית ואי לא הוי מקום 

   פטור:
. והכרמלית דתני לא נצרכה

בברייתא אוקמוה רב דימי 
   בקרן זוית כו':

. יםתיהוי כחורי רשות הרב
   ואמאי הויא כרמלית:

. וכי חזרה נפלה והא לא נח
לתוך ד' אמות דעל כרחך 
כשמכה בכותל קופצת 

   לאחוריה:
. ושאני צרור וחפץ גרסינן

כלומר בכותל דאית ביה חור 
ואפילו הכי לא אוקמיה ר' יוחנן 
בדנח בחור משום דלאו 
אורחייהו דצרור וחפץ לנוח ע''י 

   זריקה במקום שנופלין שם:
. הא ה''ל י כזורק באויר אמא

מרה''ר לרה''י דהוה ליה גבוה י' 
   ורשות לעצמו:
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יָמא ָעה,  :ְוִכי ּתֵ ָעה ַעל ַאְרּבָ הּו ַאְרּבָ ֵלית ּבְ   ַמְתִניִתין ּדְ

יָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר  יא ַרּבִ   : ִחּיָ
הּוא  ל ׁשֶ חֹור כָּ ָרה ְטָפִחים ְוָהְלָכה ְוָנָחה ּבַ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת  - ָזַרק ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ יּבָ ָנן ַרּבִ    :ֵמִאיר ְוַרּבָ

יּדְ  ִלים :ֵמִאיר ָסַבר ַרּבִ   . חֹוְקִקין ְלַהׁשְ
ָנן ָסְבִרי ִלים :ְוַרּבָ   .ֵאין חֹוְקִקין ְלַהׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ    :ֶאּלָ
יּה חֹור.  ֵלית ּבֵ כֹוֶתל ּדְ   ּבְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
   

  

  רש"י
. במסכת יומא רבי מאיר ורבנן

   גבי מזוזה:
. דבר שאין בו רבי מאיר סבר

שיעור ויש שם עובי ורחב 
לחקוק ולהשלים לכשיעור 
אמרינן כמאן דחקוק דמי והכא 
נמי לרבי מאיר חוקקין להשלים 

   ר' מאיר: וחייב וסתם משנה
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        ח, אח, אח, אח, א    ––––    ז, בז, בז, בז, ב .21
   :ּגּוָפא

אר ָאַמ    : ַרב ִחְסּדָ
ִחיד ְרׁשּות ַהּיָ ה ְוָזַרק ָנַעץ ָקֶנה ּבִ בֹוהַּ ֵמָאה ַאּמָ יו, ֲאִפיּלּו ּגָ ּבָ יב.  -, ְוָנח ַעל ּגַ   ַחּיָ

ִחיד עֹוָלה ַעד ָלָרִקיַע.  ְרׁשּות ַהּיָ   ְלִפי ׁשֶ
  

א  י? ּדְ ֵליָמא ַרב ִחְסּדָ ַרּבִ   ָאַמר כְּ
ַתְנָיא    :ּדְ

י זִ " ּבֵ הּואָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ ל ׁשֶ    :יז ּכָ
י יב – ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

  . "ּפֹוְטִרים - ֲחָכִמיםוַ 
ָעהַאְלָמא  ָעה ַעל ַאְרּבָ ֵעיַנן ְמקֹום ַאְרּבָ   .ָלא ּבָ

 
ֵייָאַמר   ח,א    : ַאּבַ

ִחיד  ְרׁשּות ַהּיָ א,  -ּבִ ַרב ִחְסּדָ ִליִגי כְּ י ָעְלָמא לֹא ּפְ כּוּלֵ   ּדְ
א ָהָכא  ִאיָלן ָהעֹוֵמד ּבִ  -ֶאּלָ ִחידּבְ ים, ְוָזַרק ְוָנח  ,ְרׁשּות ַהּיָ   נֹופֹו. ַא ְונֹופֹו נֹוֶטה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

י ָסַברּדְ  ַתר  :ַרּבִ ִדי נֹופֹו ּבָ רֹו"ָאְמִריַנן "ׁשְ   . ִעיּקָ
ָנן ָסְבִרי רֹו" :ָלא ָאְמִריַנן :ְוַרּבָ ַתר ִעיּקָ ִדי נֹופֹו ּבָ    ."ׁשְ

  
  

  רש"י
. דלא בעי הנחה על דאמר כרבי

   גבי מקום ד':
. קס''ד מרה''ר זרק ונח כו'

  לרה''י: 
. ונופו נוטה לרה''ר וזרק
   מתחילת ד' לסוף ד' ונח אנופו:

. דחשיב אגב עיקרו שדי נופו כו'
דאית ביה ד' ודרב חסדא דלא 
כרבי ודלא כרבנן לישנא 
אחרינא אמר אביי בדרב חסדא 

י ברה''י אפי' רבנן מודו וכי דהו
פליגי רבנן בשדי נופו בתר עיקרו 

 הוא דפליגי:
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            ח, אח, אח, אח, א .22
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

וֶר  ּוֶ יםלִ  תָזַרק כַּ   :ְרׁשּות ָהַרּבִ
ה  ָ ׁשּ ָרה ְוֵאיָנּה ְרָחָבה ׁשִ בֹוָהה ֲעׂשָ יב.  -ּגְ   ַחּיָ

ה  ָ ׁשּ טּור –ְרָחָבה ׁשִ    .ּפָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ה  ָ ׁשּ טּור.  -ֲאִפיּלּו ֵאיָנּה ְרָחָבה ׁשִ   ּפָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ל ָקֶנה  ר ִלְקרּוִמּיֹות ׁשֶ ָרהלֹא ַיֲעלּו ְלַמְעָלה ֵמ ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ    .ֲעׂשָ

  
  

הּו  ֶ ְבָעה ּוַמׁשּ יָה, ׁשִ ָפָאּה ַעל ּפִ יב,  - כְּ   ַחּיָ
ְבָעה ּוֶמֱחָצה  טּור –ׁשִ   .ּפָ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ְבָעה ּוֶמֱחָצה  יב.  -ֲאִפיּלּו ׁשִ   ַחּיָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

  .  ְמִחיּצֹות ְלתֹוָכן ֲעׂשּויֹות
   

  
  

  רש"י
   . עגולה היא:כוורת

. כלומר אפי' גבוהה י' אם גבוהה י'
אינה רחבה ו' באמצעיתה חייב דאכתי 
חפץ בעלמא הוא ואינה רשות לעצמה 
דלא הוי רשות דאוריי' אלא גבוהה י' 

ין (דף ורחבה ד' על ד' כדאמרי' בעירוב
נא.) דכל שיעורין דשבת צריך הן 
ואלכסונן ודבר עגול כי מרבעת לה 
מתוכו ומפקע עיגול שסביב הריבוע לא 
משכחת ביה ד' מרובעים אי לא הוי 
עיגולו קרוב לששה כדאמרינן גבי סוכה 
העשויה ככבשן (סוכה פ''א דף ז:) דעל 
כרחיך צריך שתמצא בתוכו אלכסון של 

בועו טפח ותרי ד' על ד' וכל טפח ברי
חומשי באלכסונו הרי ה' טפחים וג' 
חומשין ואביי לא דק ולחומרא הוא 
דלא דק ולהפרישו מאיסור שבת אף 
ע''ג דיש כאן אלכסון באינה רחבה ששה 
מחייב ליה מדרבנן עד דאיכא ששה 
אבל ודאי לענין קרבן לא מייתי אי 
הויא ה' טפחים וג' חומשין דהוי כזורק 

   רשות:
. דהוי רשות לעצמה ואנן טוררחבה ו' פ

ממשכן גמרינן שהיו זורקין מחטיהן 
במלאכתן זה לזה ולא היו זורקין 
רשויות וא''ת בדלא גבוהה עשרה נמי 
רשות לעצמה היא דהא שמה כרמלית 
ההיא לאו מדאורייתא הוה רשות אלא 
מדרבנן ולא להקל על דברי תורה בא 

   כגון זו שיפטר מחטאת:
והה י' שלא יהא . הואיל וגבאי איפשר

בה קרומיות מן השתי שגבוהים 
מחבריהם של ערב ועולין למעלה מי' 
שהוא אויר מקום פטור וכיון דלא ניחא 

   כולה ברה''ר לא הויא הנחה לאיחיובי:
. וזרקה אאינה רחבה ו' כפאה על פיה

   קאי:
. אם גבוהה ז' ומשהו ז' ומשהו חייב

עדיין חייב וכ''ש פחותה מכן אלא 
והה ז' ומשהו דאיכא למימר אפילו גב

הואיל ומחיצותיה למטה וקיי''ל הלכה 
למשה מסיני דאמרינן לבוד אכתי כולה 
ניחא ברה''ר דכי מטיא פחות מג' סמוך 
לקרקע ואמר בהן לבוד והויא הנחה 

   אכתי כולה באויר רה''ר היא וחייב:
. וה''ה לשני אבל גבוה ז' ומחצה

משהויין פטור דמכי מטא לפחות 
סמוך לקרקע אמרינן לבוד  משלשה

במחיצותיה והרי היא כמונחת נמצאו 
שוליה למעלה מעשרה ואינה נוחה כולה 
ברה''ר ובשלא כפאה ליכא למימר לבוד 
דלא אמרינן לבוד אלא במחיצות והא 
מילתא בין לאביי בין לרבא דאביי נמי 
מודה דבעינן הנחה כולה ברשות הרבים 
אלא דאביי לא חשיב קרומיות אבל 

הא מודה דבלא קרומיות איתא ב
   למעלה מי':

. להניח בהן דבש ולא לתוכן עשויות
לכופן כלפי מטה הלכך אין כאן תורת 

 לבוד:
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            בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .23
אָאַמר    : עּוּלָ

ָע  ׁשְ ים ַעּמּוד ּתִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ִפין ָעָליו, ְוָזַרק ְונָ וְ ה ּבִ ים ְמַכּתְ יוַרּבִ ּבָ יב.  - ח ַעל ּגַ   ַחּיָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ה  לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ים.  -ּפָ ְרִסי ֵליּה ַרּבִ   ִמְדָרס ּדָ
ָעה  ׁשְ ה ְוַעד ּתִ לׁשָ ְ ְרִסי ֵליּה  -ִמׁשּ ִפי.  ,לֹא ִמְדָרס ּדָ ּתֹוֵפי ְמַכּתְ   ְולֹא כַּ

ׁשְ  ֵויּה ּתִ ִפי ִעיּלָ אי ְמַכּתְ    .ָעה ַוּדַ
  
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
   ?ּגּוָמא ַמאי

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   .גּוָמאְוֵכן ּבְ 
  

  ָאַמר:  ָרָבא
גּוָמא    לֹא.  - ּבְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ִמיׁש.  ׁשְ ֵמיּה ּתַ ָחק ָלא ׁשְ ִמיׁש ַעל ְיֵדי ַהּדְ ׁשְ   ּתַ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ָנאַרב ַאּדָ  ר ַמּתָ    :ָרָבאְל  א ּבַ
ים" ְרׁשּות ָהַרּבִ ַחת ּבִ תֹו מּוּנַ    :ָהְיָתה קּוּפָ

ָרה בֹוָהה ֲעׂשָ ָעה  ,ּגְ    ,ֵאין ְמַטְלְטִלין -ּוְרָחָבה ַאְרּבָ
ים    ,לֹא ִמּתֹוָכּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ים ְלתֹוָכּה.    ְולֹא ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ
ן  חֹות ִמּכֵ   ְמַטְלְטִלין.  -ּפָ

  . "גּוָמאְוֵכן ּבְ 
יָפא    !ַמאי ָלאו ַאּסֵ

  
א    .לֹא, ַאֵריׁשָ

  
 ֵאיִתיֵביּה: 

ים"   ח,ב ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבֹות ּבִ ון ִלׁשְ ּוֵ בוֹ  ,ִנְתּכַ יַח ֵעירּובֹו ּבְ    ,רְוִהּנִ
ָרה ְטָפִחים   ֵעירּובֹו ֵעירּוב.  - ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ

ָרה ְטָפִחים ה ֵמֲעׂשָ   . "ֵאין ֵעירּובֹו ֵעירּוב - ְלַמטָּ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ָרה :ִאיֵליָמא יּה ֲעׂשָ ִאית ּבֵ בֹור ּדְ    ,ּבְ

אי ְואֹוְתֵביּה  - "ְלַמְעָלה"וּ  ַדּלַ    ,ּדְ
ה ּו ַמטָּ אי ְואֹוְתֵביּה  - ""ּלְ ַתּתַ    .ּדְ

י  י  "ְלַמְעָלה"ַמה ּלִ ה"ּוַמה ּלִ ָמקֹום ַאֵחר הּוא -"ְלַמטָּ ָמקֹום ֶאָחד, ְוֵעירּובֹו ּבְ   !הּוא ּבְ
  

א ָרהבוֹ ּבְ  ,ָלאו ֶאּלָ יּה ֲעׂשָ ֵלית ּבֵ ֵני: ,ר ּדְ   . "ֵעירּובֹו ֵעירּוב" ְוָקּתָ
ָחק  ִמיׁש ַעל ְיֵדי ַהּדְ ׁשְ ֵמיּה  -ַאְלָמא ּתַ ִמיׁש ׁשְ ׁשְ   !ּתַ

  
י ֵליּה  ּנֵ    :ִזְמִנין ְמׁשַ

ַכְרְמִלית,    הּוא ְוֵעירּובֹו ּבְ

  רש"י
. דוקא נקט דחזי לכתופי תשעה

   דאינו לא גבוה ולא נמוך:
   . מתחלת ד' לסוף ד':וזרק

. וכיון דצריך לרבים מכתפי עילויה
   רה''ר הוא בין רחב בין קצר:

   . עמוקה ט':גומא
. גבי רה''י דעשרה תניא לעיל מאי

(דף ו.) עומקה כגובהה דקתני חריץ 
עמוק י' ורחב ד' רשות היחיד הכא 
מאי אי אמרי' מנחי ביה בני רה''ר 
חפצים שבידם עד דהדרי ואתו דרך 
שם ושקלי ליה ונמצא שצריכים לו 
רבים הלכך רשות הרבים הוא: ה''ג 
 רבא אמר גומא לא מ''ט תשמיש
ע''י הדחק לא שמיה תשמיש הלכך 
לאו צורך רבים הוא אלא כרמלית 

   הוא:
   . דהוי רה''י לעצמה:אין מטלטלין

. או בגובה או ברוחב פחות מכן
מטלטלין וא''ת פחות מי' ורחבה ד' 
כרמלית היא לא גזור רבנן לבטולי 

   מתורת כלים הואיל וכלי הוא:
. האי וכן אסיפא נמי קאי מאי לאו

מטלטל לכתחלה  דפחות מכן
אלמא רה''ר חשיב ליה ואוקמא 

   בעמוק ט' דמשתמשין בו קצת:
. אגבוהה י' ורחבה ד' לא ארישא

  דהוי רה''י קתני וכן בגומא: 
. המערב נתכוין לשבות ברה''ר

עירובי תחומין עירובו קונה לו 
שביתתו שם שיוכל לילך משם לכל 
רוח אלפים כאילו שבת שם וצריך 

תתו במקום שיתכוון לקנות שבי
שיכול לאכול שם עירובו אם היה 
רוצה לאוכלו שמתוך כן מועיל לו 
עירובו לקנות שביתה דמקום פיתא 
גורם דהתם שייך איניש ואע''פ 

   שהוא בתוך העיר כשקדש היום:
. למעלה מי' טפחים עירובו עירוב

   קס''ד דיכול ליטלו בשבת:
   . עמוק:אי נימא בבור דאית ביה י'

. לאי ואותביהומאי למעלה דד
שהגביהו והניחו למעלה מי' 

   מקרקעיתו של בור:
. ומאי למטה דתתאי ואותביה

שהשפילו והניחו למטה מי' 
התחתונים אמאי עירובו עירוב הרי 
הבור רה''י הוא משפת אוגנו 
ולמטה וכל שמונח בו ברה''י הוא 
מונח וכיון דנתכוין שתהא שביתתו 
ברה''ר ולא הניח עירובו על שפת 

ר נמצא הוא במקום אחד הבו
ועירובו במקום אחר ואינו יכול 

   להוציאו מרה''י לרה''ר לאוכלו':
. האי למעלה מי' דקתני אלא לאו

בבור דלית ביה י' וה''ק אם 
קרקעיתו של בור למטה מי' דהוי 
הבור חללו י' והוי רה''י אין עירובו 
עירוב כל מקום שהונח שם ואם 

'ל קרקעיתו של בור למעלה מי' דה'
חללו פחות מעשרה עירובו עירוב 
ולא חשיב ליה כמונח בכרמלית 

   אלמא תשמיש לרבים חשיב ליה:
. כגון שהיה הוא ועירובו בכרמלית

בור זה בבקעה ונתכוון לשבות על 
שפתו ובור נמי כיון דלא עמוק י' 

 כרמלית הוא:
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אי ָקֵרי ָלּה  ים"ְוַאּמַ    ?"ְרׁשּות ָהַרּבִ
ֵאינָ  ִחיד. ְלִפי ׁשֶ   ּה ְרׁשּות ַהּיָ

  
י ֵליּה  ּנֵ    :ְוִזְמִנין ְמׁשַ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ י ִהיא, וְ ְרְמִלית, כַ ְוֵעירּובֹו ּבְ  ,הּוא ּבִ   ַרּבִ
בּות "ָאַמר: ּדְ  ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ָמׁשֹות - ּכָ ְ ין ַהׁשּ ְזרּו ּבֵ    ."לֹא ּגָ
  

יָמא חּוֵיי ָקא ְמַדֵחיָנא ָלְך,  :ְוָלא ּתֵ   ּדַ
ְוָקא ָקָאִמיָנא ְלָך.  א ּדַ   ֶאּלָ

ְתַנן    :ּדִ
ֶכת ּבֹו, " ים ְמַהּלֶ   ִאם ָהָיה ְרָקק ַמִים ּוְרׁשּות ָהַרּבִ

יב.  ע ַאּמֹות ַחּיָ   ַהּזֹוֵרק ְלתֹוָכּה ַאְרּבַ
ה הּוא ְרָקק ַמִים    ?ְוַכּמָ

ָרה ְטָפִחים. חֹות ֵמֲעׂשָ   ּפָ
  

ֶכת  ים ְמַהּלֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ּבוֹ ְרָקק ַמִים ׁשֶ
ע ַאּמֹות  יב –ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו ַאְרּבַ   . "ַחּיָ

  
ָלָמא  ׁשְ ֵרי ִזיְמֵני "ְרָקק" "ְרָקק"ּבִ    ,ּתְ

ה,  -ַחד  ימֹות ַהַחּמָ   ּבִ
ִמים.  -ְוַחד  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ

  
  ּוְצִריָכא. 

ְמִעיַנן  ִאי ַאׁשְ ה"ּדְ ימֹות ַהַחּמָ י ְלַקרֹוֵרי ַנְפׁשַ  - "ּבִ ֲעִביֵדי ֱאיָנׁשֵ   ְיהּו. ּדַ
ִמים"ֲאָבל  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ֵאיָמא לֹא.  - "ּבִ

ְמִעיַנן וְ  ִמים"ִאי ַאׁשְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ֵרי ְוָנֵחית - "ּבִ ִמְטִניף, ִמּקְ ב ּדְ    ,ַאּגַ
ה"ֲאָבל  ימֹות ַהַחּמָ   לֹא.  - "ּבִ

   .ְצִריָכא
  

א  ֵרי ִזיְמֵני  'ִהיּלּוךְ 'ֶאּלָ ה ִלי?  -ּתְ   ָלּמָ
א ָלאו    :ֶאּלָ

ַמ  ּה ׁשְ ָחק  :ע ִמיּנָ ֵמיּה ִהיּלּוְך,  - ִהיּלּוְך ַעל ְיֵדי ַהּדְ   ׁשְ
ִמיׁש  ׁשְ ָחקּתַ ִמיׁש  - ַעל ְיֵדי ַהּדְ ׁשְ ֵמיּה ּתַ    .ָלא ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
   

  
  
  
  

  רש"י
. נתכוון לשבות ואמאי קרי ליה

   ברה''ר:
הואי  . דאילולפי שאינה רה''י

האי בור בחצר אפילו עמוק י' 
   עירובו עירוב:

. רה''ר דוקא וזמנין משני ליה
קתני ובור שהוא פחות מי' 
כרמלית הואי כדאמרינן דלא 
שמיה . תשמיש ודקשיא לך 
היכי מצי מפיק ליה על כרחיך 
קניית עירוב בין השמשות איתא 
כשקדש היום והוא ספק יום 

   ספק לילה:
ובין (דף . בעירור' היא דאמר

וד:) דשבות שגזרו חכמים 
באיסורי שבת לא גזרו עליה 
אלא בשבת ודאי ולא בין 
השמשות הלכך מכרמלית 
לרשות הרבים שבות בעלמא 
הוא ובין השמשות ראוי ליטלו 
משם ולאוכלו לפיכך קנה 

   עירוב:
ולא דחויי קא מדחינא לך אלא 

. קאמינא לך. דלא שמיה דוקא 
   תשמיש לרבים:

  יל''א ומים צפין עליו:. גרוורקק
. ורשות הרבים מהלכת בו
   שעוברין באותו רקק ברגליהם:

. שאין המים עמוקים פחות מי'
   י':

. שהוא כרשות הרבים חייב
   גמורה:

. אלא הילוך תרי זימני למה לי
ליתני בסיפא ורקק מים 
שברה''ר הזורק לתוכו חייב 
רה''ר מהלכת בו לאשמועינן 

למה  דבעינן שיהא צורך לרבים
לי הא מרישא שמעינן ליה אלא 
להכי הדר תנייה דוקא שיהא 
הילוך לרבים דאף על גב דע''י 
הדחק הוא שמיה הילוך אבל 
אם היה צורך רבים לתשמיש 

  לא חשיב רשות לרבים:
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            בבבבח, ח, ח, ח,  .24
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָקֵני    ְרָמא ּוְזַקֵפיּה, ְרָמא ּוְזַקֵפיּה  -ַהאי ִזיְרָזא ּדְ
יב ַע  ָעַקר ֵליּה.  לֹא ִמיַחּיַ   ד ּדְ

  
  
   

  רש"י
. חבילה של קנים זירזא דקני

   ארוכים:
. רמא וזקפיה רמא וזקפיה

הוליכו אמות הרבה ברשות 
שלא נטלו  הרבים כענין הזה

כולו מן הקרקע אלא זקפו 
והשליכו וחזר וזקפו והשליכו 

  אין זו עקירה:
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        ח, בח, בח, בח, ב .25
   :ָאַמר ָמר

ה"    :ָאָדם עֹוֵמד ַעל ָהִאְסקּוּפָ
ִית ַעל ַהּבַ   ְונֹוֵתן לֹו.  ,נֹוֵטל ִמּבַ

   ."ְונֹוֵתן לוֹ  ,נֹוֵטל ֵמָעִני
  

ה    ?ַמאי – ַהאי ִאְסקּוּפָ
ת  :ִאיֵליָמא ים'ִאְסקּוּפַ ִית", 'ְרׁשּות ָהַרּבִ ַעל ַהּבַ ים!  ָהא - !?"נֹוֵטל ִמּבַ ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יק ֵמְרׁשּות ַהּיָ   ַמּפֵ

א ת  :ְוֶאּלָ ִחיד'ִאְסקּוּפַ ִחיד!  - !?נֹוֵטל ִמן ֶהָעִני", 'ְרׁשּות ַהּיָ ים ִלְרׁשּות ַהּיָ יל ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ   ָהא ָקא ְמַעּיֵ
א ת  :ֶאּלָ ְרְמִלית'ִאְסקּוּפַ ה "ְונֹוֵתן.. נֹוֵטל ", 'כַּ ִחיּלָ   סֹוף ִאיּסּוָרא ִמיָהא ִאיָתא! סֹוף  ?!ְלַכּתְ

  
א ה  :ֶאּלָ טּור'ִאְסקּוּפָ ָעְלָמא הּוא,  'ְמקֹום ּפְ   ּבְ

ָעה.  ָעה ַעל ַאְרּבָ יּה ַאְרּבָ ֵלית ּבֵ גֹון ּדְ   כְּ
  

ִכי ֲאָתא  יִמיְוִכי ָהא ּדְ יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָעה ְטָפִחים  ָעה ַעל ַאְרּבָ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ ף ָעָליו,  -ָמקֹום ׁשֶ ים ְלַכּתֵ ִחיד ְוִלְבֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ ר ִלְבֵני ְרׁשּות ַהּיָ   מּוּתָ

ּלא ַיֲחִליפּו.     ּוִבְלַבד ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
. כגון אסקופת רשות הרבים

אסקופת מבוי שאין עליה 
תקרה ואין גבוה ג' מן הקרקע 

  ולחי של מבוי לפנים הימנה:
. כגון עומדת תחת רשות היחיד

התקרה או לפנים מן הלחי או 
ופת גבוהה י' ורחבה ד': אסק

כרמלית אינה גבוהה י' אלא 
רחבה ד' היכי קתני נוטל 
לכתחילה סוף סוף איסור דרבנן 

   איכא:
. מקום שאין בו ומקום פטור

ארבע על ארבע הוא מקום 
מסויים שיש לו ראש רחב קצת 
וגבוה ג' ועומד סמוך לרשות 
היחיד ולרה''ר והכי מוקים לה 

   בעירובין בגבוה ג':
נמי  . והכיובלבד שלא יחליפו

קתני לעיל ובלבד שלא יטול מן 
  העני ויתן לבעל הבית:
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        ט, אט, אט, אט, א    ––––    ח, בח, בח, בח, ב .26
   :ָאַמר ָמר

ִית ְונֹוֵתן ֶלָעִני, " ַעל ַהּבַ ּלא ִיּטֹול ִמּבַ   ּוִבְלַבד ׁשֶ
ִית.    אֹו ֵמָעִני ְונֹוֵתן ְלַבַעל ַהּבַ

טּוִריןִאם ָנַטל וְ  ן ּפְ תָּ ָלׁשְ   . "ָנַתן ׁשְ
  

א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ   ָרָבא, ּדְ ֵליָמא ּתֶ
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ּבִ ע ְלסֹוף ַאְרּבַ ת ַאְרּבַ ִחיּלַ ֲעִביר ֵחֶפץ ִמּתְ    ,ַהּמַ
ֶהֱעִבירֹו    ט,א י ׁשֶ ֶרְך ָעָליו^ַאף ַעל ּפִ יב!  - ּדֶ   ַחּיָ

  
  לֹא ָנח  -ָהָתם 
  ָנח.   -ָהָכא 

  
  
   

  רש"י
. שהגביהו למעלה מי' דרך עליו

דלא שליט ביה אויר רה''ר והוי 
   מקום פטור:

. כי הדר אנחיה ואע''ג חייב
   דדרך מקום פטור אזל:

. במקום פטור והויא ליה לא נח
   עקירה מרה''ר והנחה ברה''ר:

. במקום פטור ביד הכא נח
  העומד על האסקופה:
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        ט, אט, אט, אט, א .27
   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"

י ְרׁשּוּיֹות:  תֵּ ת ׁשְ ׁשֶ ּמֶ ה ְמׁשַ   ִאְסקּוּפָ
תּוַח  ַתח ּפָ ַהּפֶ ְזַמן ׁשֶ ִלְפִנים  -ּבִ   ּכְ

ַתח ָנעּול  ַלחּוץ –ּפֶ   ."ּכְ
  

ֵלית ֵליּה ֶלִחי?! ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ
ר ּגּוְרָיאְוָהָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ
ירֹו! ּתֹוְך ַהּפֶ    ַתח, ָצִריְך ֶלִחי ַאֵחר ְלַהּתִ

  
יָמא ָעה :ְוִכי ּתֵ ָעה ַעל ַאְרּבָ יּה ַאְרּבָ ֵלית ּבֵ    ,ּדְ

ר ּגּוְרָיאְוָהָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ
ירוֹ  ָעה ָצִריְך ֶלִחי ַאֵחר ְלַהּתִ ָעה ַעל ַאְרּבָ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ י ׁשֶ ַתח, ַאף ַעל ּפִ    !ּתֹוְך ַהּפֶ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ָאַמר

ת ָמבֹוי ָעְסִקיַנן ִאיְסקּוּפַ   ,ָהָכא ּבְ
ֵאינֹו ְמקֹוֶרה,    ֶחְציֹו ְמקֹוֶרה ְוֶחְציֹו ׁשֶ

ִנים.  י ּפְ ַלּפֵ   ְוֵקירּויֹו כְּ
תּוַח  ַתח ּפָ ִלְפִנים,  -  ּפֶ   כְּ

ַתח ָנעּול ַלחּוץ.  -  ּפֶ   כְּ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ת ּבַ  ִאיְסקּוּפַ    ,ִית ָעְסִקיַנןְלעֹוָלם ּבְ

י קֹורֹות,  ּתֵ ׁשְ ֵקיָרּה ּבִ   ּוְכגֹון ׁשֶ
ָעה זֹו ַאְרּבָ ֵאין ּבְ ָעה,  ,ׁשֶ זֹו ַאְרּבָ   ְוֵאין ּבְ

ה,  לׁשָ ין זֹו ָלזֹו ׁשְ   ְוֵאין ּבֵ
ֶאְמַצע,    ְוֶדֶלת ּבָ

תּוַח  ַתח ּפָ ִלְפִנים,  -ּפֶ   כְּ
ַתח ָנעּול ַלחּוץ.   -ּפֶ   כְּ

   
  
  

  רש"י
. קס''ד במבוי שהכשירו פתח פתוח כו'

בלחי ולחיו לפנים מן האסקופה והיינו 
דקא מתמה ואע''ג דלית ליה לחי מבחוץ 

   והא אמר רב חמא כו':
. של מבוי דהיינו רחב תוך הפתח

   האסקופה:
. שהלחי המתיר את צריך לחי אחר להתירו

ליה המבוי סתמיה נגד האסקופה וזקוף ע
וקסבר אסור להשתמש נגד הלחי אלא 

   מחודו הפנימי ולפנים הוי היכר המחיצה:
. במשך עובי וכ''ת דלית ביה רחב ד'

החומה לפיכך אינה רשות לעצמה ומותר 
להשתמש כנגד הלחי מחודו החיצון שהוא 
שוה לאסקופה אצל רה''ר ואין לך לחי 
גדול מעובי החומה שמכאן ומכאן שבהם 

   המבוי ניתר:
. כדקאמרת הכא באסקופת מבוי עסקינן

אבל לא במבוי שהכשרו בלחי אלא במבוי 
שהכשרו בקורה וקורת המבוי שיעור 
רחבה טפח בפ''ק דעירובין (דף יג:) 
והאסקופה ועובי הפתח מסתמא רחבים 
הם נמצא חציו של עובי הפתח מקורה 
וחציו אינו מקורה וכגון שהניח הקורה 

פתח פתוח כלפי פנים לצד המבוי הלכך 
כלפנים מחוד החיצון של קורה ולפנים 
וסבר לה כמ''ד מותר להשתמש תחת 
הקורה או משום טעם ההיכרא מלבר 
כדמפרש פלוגתייהו בעירובין (דף ח:) אי 
משום דקורה משום מחיצה דאמרינן 

   חודה החיצון יורד וסותם:
. והדלת שוקף בפני האסקופה פתח נעול

ת כלחוץ הפנימית וכל האסקופה חוץ לדל
ואפילו תחת הקורה דכיון דנסתם המבוי 
בטלה לה קורה וליכא למימר יורד וסותם 
דכל מחיצה שאין בין חלל המחיצות ד' 
אינן מחיצות ולא שייכא בהו תורת גוד 
אחית ולהכי לא אוקמא באסקופת בית 
דסתם בית פתח שלו יש לו משקוף 
מלמעלה ונמצא עובי הפתח כולו מקורה 

ול אמרינן יורד וסותם ואפילו פתח נע
שהרי יש בחלל עביו ד' מן הדלת לסתימת 
פי התקרה וה''ה דמצי לאוקמא כולו 
מקורה אלא שאין ברחב עביו ד' אלא 

   משום דסתם עובי החומה אינו פחות מד':
. שכולו פתח מקורה והיינו באסקופת בית

טעמא דפתח נעול כלחוץ כגון שקירה עובי 
ה שיש בה הפתח בשתי קורות דאילו תקר

ד' אמרינן בה יורד וסותם ותו לא אתי 
נעילת דלת ומבטל למחיצה ואפילו הוא 
שוקף באמצעיתו דלא דמי למבוי דקורת 
מבוי קצרה היא ולא הוכשרה אלא למבוי 
הלכך פתח נעול בטלה מתורת קורה דהא 
אזל ליה מבוי אבל תקרת ד' לא בטלה 
ירידת סתימתה בנעילת דלת דהלמ''מ 

גוד ולבוד ודופן עקומה במקום מסיני הוא 
ד' והכא טעמא משום דשתי קורות הוו 
שאין בזו ארבע ולא בזו ארבע ולא ביניהן 
ג' והדלת מתוקן להיות נועל באמצע הלכך 
פתח פתוח כלפנים דכיון דאין ביניהם ג' 
אמרינן לבוד והוי כחדא ופיה החיצון יורד 

   וסותם דהא השתא אית בה ד':
יון דבאמצע הוא נמצא . כפתח נעול כלחוץ

הוא מפסיק ביניהן ומחלקן זו מזו שאינן 
נראות יחד לומר בהן לבוד וליכא למימר 
  בחיצונה פיה יורד וסותם דהא לית בה ד':
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        ט, אט, אט, אט, א .28
ָרהִאם ָהְיָתה ִאיְס "וְ  בֹוָהה ֲעׂשָ ה ּגְ ָעה ,קּוּפָ   . "ֲהֵרי זֹו ְרׁשּות ְלַעְצָמּה  -  ּוְרָחָבה ַאְרּבָ
  

יִמי.  ר ַאְבּדִ יַע ֵליּה ְלַרב ִיְצָחק ּבַ   ְמַסּיֵ
יָאַמר ּדְ  יִמי ַרּבִ ר ַאְבּדִ   :ִיְצָחק ּבַ

יאֹוֵמר ָהָיה  י ְרׁשּוּיֹות,  ַרּבִ ּתֵ ה מֹוֵצא ׁשְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ   ֵהן ְרׁשּות ַאַחת, וְ ֵמִאיר: כָּ
ְרׁשּות ַה ן ַעּמּוד גוֹ כְּ  ָעה ָיִחיד ּבִ ָרה ְוָרָחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ף ָעָליו -ּגָ    ,ָאסּור ְלַכּתֵ

ים.  ְרׁשּות ָהַרּבִ ל ּבִ ּום ּתֵ ֵזיָרה ִמׁשּ   ּגְ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
ואם היתה אסקופה גבוהה י' 

. סיפא דמילתא דאחרים כו'
דברייתא דלעיל והדר נקיט לה 

   לפרושה כמו אמר מר:
ין . ואין מטלטלרשות לעצמה

בה אפילו מן הבית ואף על גב 
   דשניהם רה''י:

. דהוא אחרים אומר היה ר''מ
  כדאמרינן בהוריות:

. דשניהן רה''י והן רשות אחת
   אלא שזה נמוך וזה גבוה:
. אסור כגון עמוד ברה''י כו'

   לכתף עליו מן החצר:
. גבוה י' ורחב משום תל ברה''ר

ד' דהוי רשות היחיד דאיכא 
מרשות חיובא דאורייתא 

  הרבים לכתף עליו: 
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        ט, בט, בט, בט, ב .29
ָנה   ִמׁשְ

ר ָסמּוְך    ט,ב ּפָ ב ָאָדם ִלְפֵני ַהסַּ ל.  ִמְנָחה ַעדְל לֹא ֵיׁשֵ ּלֵ ְתּפַ ּיִ   ׁשֶ
ְרָחץ,  ֵנס ָאָדם ַלּמֶ   לֹא ִיּכָ

  בּוְרְסִקי. ְל ְולֹא 
   ,ְולֹא ֶלֱאכֹול

ין. ְל ְולֹא    ּדִ
   .ֵאין ַמְפִסיִקין -ְוִאם ִהְתִחילּו 

ַמע    ,ַמְפִסיִקין ִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ
ה   .  ְוֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפּלָ

   
ָמָרא   ּגְ

  ? "ָסמּוְך ְלִמְנָחה"ֵהי 
דֹוָלה ִאילֵ  אי לֹא?  - יָמא ְלִמְנָחה ּגְ   ַאּמַ

ּיֹום טּוָבא!  הּות ּבַ א ׁשָ   ָהא ִאיכָּ
  

א ה :ֶאּלָ    .ָסמּוְך ְלִמְנָחה ְקַטּנָ
  
  
  . "ִאם ִהְתִחילּו ֵאין ַמְפִסיִקין"
  

א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ יּדְ ֵניָמא ּתֶ ן ֵלִוי,  ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ
ן ֵלוִ  ָאַמרּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :יַרּבִ

יִּ  לּום קֹוֶדם ׁשֶ ְטעֹום כְּ ּיִ ְנָחה ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ ת ַהּמִ ִפּלַ יַע ְזַמן ּתְ ִהּגִ יָון ׁשֶ ְנָחהכֵּ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ   ! ְתּפַ
  

דֹוָלה,  :ְלעֹוָלםלֹא!  הוּ ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ ן ֶאְלָעׂשָ ִתְסּפֹוֶרת ּבֶ    .ּבְ
  
  
ְרָחץ"וְ  ָת  - "לֹא ַלּמֶ א ִמיּלְ    .ֶמְרָחץּדְ א ְלּכּוּלָ
דֹוָלה  - "ְולֹא ַלּבּוְרְסִקי"   ְלבּוְרְסִקי ּגְ
דֹוָלה.  - "ְולֹא ֶלֱאכֹול" ה ּגְ ְסעּוּדָ   ּבִ
ין.  - "ְולֹא ָלִדין" ת ּדִ ְתִחיּלַ   ּבִ
  

ר ַיֲעקב   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ
יַדן ִתְסּפֹוֶרת ּדִ    .ְלעֹוָלם ּבְ

  
ב אי לֹא ֵיׁשֵ ה ַאּמַ ִחיּלָ    ?ְלַכּתְ

  
ֵזיָר  ֵבר ַהּזּוגּגְ ָ א ִיׁשּ ּמָ    .ה ׁשֶ

  
  
ְרָחץוְ " ָעְלָמא.  - "לֹא ַלּמֶ   ְלָהִזיַע ּבְ
  

אי לֹא ה ַאּמַ ִחּלָ    ?ְלַכּתְ
  

ֶפה א ִיְתַעּלְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ
  
  
ָעְלָמא.  - "ְולֹא ַלּבּוְרְסִקי"   ְלַעּיֹוֵני ּבְ
  

אי לֹא ה ַאּמַ ִחּלָ    ?ְלַכּתְ
  

  רש"י
  מתני' 

. לא ישב אדם לפני הספר
   להסתפר:

   . קודם למנחה:סמוך למנחה
. שמא ישכח ולא עד שיתפלל

יתפלל והא אפילו בחול נמי והא 
דתני הכא משום דדמי להא 
דתני גבה לא יצא החייט במחטו 
ע''ש עם חשכה שמא ישכח ויצא 

   משתחשך:
   . סמוך למנחה:ולא יכנס

. וטעמא דכולהו לא למרחץ כו'
משום שמא ימשך עד שיעבור 

   זמן תפלה:
   . אחת מכל אלו:ואם התחילו

. אלא יגמור אין מפסיקין
ואח''כ מתפלל ובגמרא (דף י.) 
מפרש בדאיכא שהות לגמור 

   קודם שיעבור הזמן:
. דאיתא מפסיקין לק''ש

   מדאורייתא:
. ובגמרא ואין מפסיקין לתפלה

הא תנא ליה (דף יא.) פריך 
   רישא:

  
  גמ' 

. התחלת זמן תמיד מנחה גדולה
של בין הערבים מכי מתחיל 
להעריב דהיינו מחצי שבע 
ולמעלה דהא חצי שש וחצי שבע 
חמה עומדת בראש כל אדם 
וקודרת כנגדה למטה ואינה 
נוטה לשום צד ומחצי ז' 
ולמעלה נוטה ברקיע למערב 

   סמוך למנחה מהתחלת שבע:
ומחצה שהיו . בט' מנחה קטנה

רגילין שלא לאחרו יותר מכן 
כדאמרי' בתמיד נשחט סמוך 

   לה מתחילת י':
. אם התחילו אין מפסיקין

בתמיה ויעבור הזמן לימא תהוי 
תיובתא כו' דקתני הכא יגמרו 

   סעודתם:
. חתנו של רבי היה בן אלעשה

ופזר מעות ללמוד תספורת של 
כ''ג [נדרי' נא.] שהיה מספר כל 

מרי אלא מניח כל ראשו ולא לג
השערות קצת כדי שיהא ראשו 
של זה בצד עיקרו של זה והיינו 
כסום יכסמו [את ראשיהם] 

   (יחזקאל מד) ומימשיך טובא:
. עורות הרבה בורסקי גדולה
   ובתחלת תקונן:

. לחוף לכולא מילתא דמרחץ
ראשו ולהשתטף בחמין ובצונן 

   ולהזיע:
. של מספרים שמא ישבר הזוג

   זר אחר זוג אחר:ויהא צריך לח
. נמי לא תימא לכולא למרחץ

מילתא דמרחץ אלא להזיע 
   בעלמא:
} להתעלף. פשמי''ר {יתעלפה
  בלע''ז:

. שאין זה תחלת לעיוני בעלמא
עשייתה ואפ''ה לכתחלה לא 

  :יכנס לה סמוך למנחה גדולה
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ְזִבינֵ  ֵסיָדא ּבִ יְלָמא ָחֵזי ּפְ   יּה ּוִמְטִריד. ּדִ
  
  
ה.  - "ְולֹא ֶלֱאכֹול" ה ְקַטּנָ ְסעּוּדָ   ּבִ
  

אי לֹא ה ַאּמַ ִחּלָ    ?ְלַכּתְ
  

יְלָמא ָאֵתי ְלַאְמׁשֹוֵכי.    ּדִ
  
  
ין.  - "ְולֹא ָלִדין" ְגָמר ּדִ   ּבִ
  

אי לֹא ה ַאּמַ ִחּלָ    ?ְלַכּתְ
  

יָנא.   יְלָמא ָחֵזי ַטְעָמא ְוָסַתר ּדִ   ּדִ
   

  
  

  רש"י
. דילמא חזי פסידא בזביניה
   שמא נתקלקלו בתוכה העורות:

יהא טרוד . יצטער וומטריד
   בצערו ולא יתפלל:

. יסתרו מה שפסקו וסתרו דינא
ויחזרו בהן וחוזר להיות תחלת 

   הדין:
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        י, אי, אי, אי, א    ––––    ט, בט, בט, בט, ב .30
ְסּפֹוֶרת?ֵמֵא    יָמַתי ַהְתָחַלת ּתִ

  
  : ַרב ָאִביןָאַמר 

יו.  ְרכָּ ִרין ַעל ּבִ ל ַסּפָ יַח ַמֲעפֹוֶרת ׁשֶ ּנִ ּיַ ֶ   ִמׁשּ
  

  ּוֵמֵאיָמַתי ַהְתָחַלת ֶמְרָחץ? 
  

   :ַרב ָאִביןָאַמר 
ָעֶרה ַמֲעָפְרּתֹו  ּיְ ֶ ּנוּ ִמׁשּ   . ִמּמֶ

  
  ּוֵמֵאיָמַתי ַהְתָחַלת ּבּוְרְסִקי? 

  
ְקׁש  ּיִ ֶ ֵתיָפיו. ִמׁשּ ין כְּ   ֹור ּבֵ

  
  ּוֵמֵאיָמַתי ַהְתָחַלת ֲאִכיָלה? 

  
  ָאַמר:  ַרב

ּטֹול ָיָדיו.  ּיִ ֶ   ִמׁשּ
  
יוְ    ָאַמר:  ֲחִניָנא ַרּבִ

יר ֲחגֹוָרתֹו.  ּתִ ּיַ ֶ   ִמׁשּ
  

ִליִגי    :ְוָלא ּפְ
  ָלן  -ָהא 

  .ְלהוּ  –ְוָהא 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְבָלֵאי,    ָהֵני ַחְבִרין ּבַ

ָאַמר ת ַעְרִבית ְרׁשּות,  ְלַמאן ּדְ ִפּלַ   ּתְ
ָרא ֵליּה ֶהְמָייֵניּה  ׁשְ יָון ּדִ   לֹא ַמְטְרִחיַנן ֵליּה.  - כֵּ

  
ָאַמר חֹוָבה ַמְטְרִחיַנן ְלהּו?!    ּוְלַמאן ּדְ

י ָעְלָמא חֹוָבה ִהיא,  ְלכּוּלֵ ת ִמְנָחה ּדִ ִפּלַ   ְוָהא ּתְ
   :ּוְתַנן

  . "ֵאין ַמְפִסיִקין -ִאם ִהְתִחילּו "
י ְוָאַמר   : ֲחִניָנא ַרּבִ

יר ֲחגֹורֹו!   ּתִ ּיַ ֶ   ִמׁשּ
  

ְכרּות,  -ָהָתם    י,א ִכיָחא ׁשִ   לֹא ׁשְ
ִכיָחא  -ָהָכא  ְכרּותׁשְ   . ׁשִ

  
  ִאי ַנִמי 
ִמְנָחה ְקִביָעא ָלּה ִזיְמָנא - ּבְ יָון ּדִ ע. ,כֵּ   ֵמיְרֵתת ְוָלא ָאֵתי ְלִמְפׁשַ
א ֵליְלָיא ְזַמן ַעְר  -ַעְרִבית  יָון ְדכּוּלָ ע. כֵּ   ִבית, ָלא ֵמיְרֵתת, ְוָאֵתי ְלִמְפׁשַ

  
תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

  ְטִריחּוָתא ְלֵמיַסר ֶהְמָייֵניּה?! 
י!    ֵליקּו ָהִכי ְוִליַצּלֵ

  
ֱאַמר:  ּנֶ ּום ׁשֶ   ִמׁשּ

ָרֵאל"    .(עמוס ד, יב) "ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ

  רש"י
. מאימתי התחלת תספורת

דנימא שוב אין מפסיק כדתנן 
. סודר מעפורת אם התחילו כו':

ונותנו על ברכיו שלא יפול השער 
משיערה מעפרתו  על בגדיו:

. סודרו הוא ראשון הימנו
משיקשור בין  גדיו:להפשטת ב

. את בתי זרועותיו כתפיו
ריבציי''ר: שקורין ברצייר''א {

הא  } :להפשיל את השרוולים
. בני בבל היו חוגרין לן והא להו

את עצמן בחוזק וכשאוכלין 
צריכין להתירם ובני ארץ 
ישראל לא היו נוהגין כן בהתרת 

למאן  חגורה קודם נטילת ידים:
. דאמר תפלת ערבית רשות

ת ברכות (דף כז:) מפני במסכ
שהיא כנגד הקטר חלבים 
 ואימורים שאין מעכבין כפרתן:

. להפסיק אלא לא מטרחינן ליה
   יגמור ואחר כך יתפלל:
. בתמיה: ולמאן דאמר חובה כו'

. אין דרך לא שכיחא שכרות
להשתכר מבע''י לפיכך גומר 
ויתפלל אבל בלילה עשוי 

הכון  להשתכר בסעודתן:
  אה לפניו:. התנלקראת אלהיך

 



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122ווינט  לדניאל ברק כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְּגָמָרא ְסדּוָרה

     

42

        י, אי, אי, אי, א .31
ר ַרב הּוָנא יָרֵמי ּפּוְזְמ  ָרָבא ּבַ    ,ֵקי ּוְמַצּלֵ

  . (עמוס ד, יב) "ִהּכֹון ִלְקַראת אלהיך ישראל" :ָאַמר
  

י,  ָרָבא ִליֵמיּה, ּוָפַכר ְיֵדיּה, ּוְמַצּלֵ ֵדי ּגְ   ׁשָ
יּה ָמֵריּה" :ָאַמר א ַקּמֵ ַעְבּדָ    ."כְּ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֲהָנאלְ ֲחֵזיָנא ֵליּה  ָעְלָמא,  ַרב ּכָ א ַצֲעָרא ּבְ י ִאיכָּ   כִּ
ֵד  י, ׁשָ ִליֵמיּה ּוָפַכר ְיֵדיּה ּוְמַצּלֵ   י ּגְ

יּה ָמֵריּה" :ָאַמר א ַקּמֵ ַעְבּדָ    ."כְּ
  

י ף, ּוְמַצּלֵ י ּוִמְתַעּטֵ ּסֵ ָלָמא ָלֵביׁש ּוִמְתכַּ א ׁשְ י ִאיכָּ    .כִּ
ָרֵאל" :ָאַמר   . (עמוס ד, יב) "ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ

  
ָקא ַרב ַהְמנּוָנאַחְזֵייּה  ָרָבא ְצלֹוֵתיּה.  ּדְ   ַמֲאֵריְך ּבִ
ָעה :ָאַמר י ׁשָ ַחּיֵ י עֹוָלם, ְועֹוְסִקים ּבְ יִחין ַחּיֵ   ?!ַמּנִ

  
ִפּלָ  :ָסַבר ְוהּוא    .ה ְלחּוד ּוְזַמן ּתֹוָרה ְלחּודְזַמן ּתְ

  
י יּה  ִיְרְמָיה ַרּבִ יּדְ  ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ א ֵזיָרא ַרּבִ ַמְעּתָ ׁשְ    .ְוָהוּו ָעְסִקי ּבִ

יֹוֵיי ַוֲהָוה ָקא ְמַסְרֵהב ְנַגּה ְלַצלּ    . ִיְרְמָיה ַרּבִ
יָקֵרי ֲעֵליּה  תֹו ּתֹוֵעָבה": ֵזיָרא ַרּבִ ִפּלָ ם ּתְ מַע ּתֹוָרה ּגַ ְ   .  (משלי כח, ט) "ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמׁשּ

   
  
  
  

  רש"י
. נותן אנפילאות רמי פוזמקי

חשובים ברגליו ובלע''ז 
- קלצונ''ש: נעליקאלצו''ס {

. משליך שדי גלימא } :בד
אדרתו מעליו שלא יראה 

. חובק ידיו ופכר ידיה כחשוב:
באצבעותיו מרצי''ר 

טריציי''ר: לשלב (מלה {
} בלע''ז כאדם במלה: לקלוע)

חיי  המצטער מאימת רבו:
תורה תפלה צורך חיי  .עולם

שעה היא לרפואה לשלום 
. מסרהב . איחר:נגה ולמזונות:

  ממהר לעמוד:
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        י, אי, אי, אי, א .32
ין?    ֵמֵאיָמַתי ַהְתָחַלת ּדִ

  
י יוְ  ִיְרְמָיה ַרּבִ   . יֹוָנה ַרּבִ

ְתַע  :ַחד ָאַמר ּיִ ֶ יִנים. ִמׁשּ ּיָ פּו ַהּדַ   ּטְ
יִנים.  ֲעֵלי ּדִ חּו ּבַ ְפּתְ ּיִ ֶ   ְוַחד ָאַמר ִמׁשּ

  
ִליִגי,    ְוָלא ּפְ

ִדיָנא -ָהא  ָעְסִקי ְוָאתּו ּבְ    .ּדְ
ִדיָנאּדְ  -ָהא     .לֹא ָעְסִקי ְוָאתּו ּבְ

  
יֵני ַעּמּוֵדי ַרב ַאִסיוְ  ַרב ַאִמי    ,ֲהוּו ָיְתִבי ְוָגְרִסי ּבֵ

ֲעָתא ְוׁשָ  א ְוָאְמִרי: ְוָכל ׁשָ ָ ַדׁשּ ָרא ּדְ   ֲעָתא ֲהוּו ָטְפִחי ַאִעיּבְ
יָנא, ֵליעֹול ְוֵליֵתי.  ִאית ֵליּה ּדִ א ּדְ   ִאי ִאיכָּ

  
א ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ י יֹוָמא,  ַרּבָ ִדיָנא ּכּוּלֵ   ֲהוּו ָיְתִבי ּבְ

ְייהּו.   ֲהָוה ָקא ֲחִליׁש ִלּבַ
ָנא ְלהּו  ר ַרבּתְ יא ּבַ י ַרב ִחּיָ ְפּתִ    :ִמּדִ

ה ִמן ַהּבֶקר ַעד ָהֶעֶרב""" ֲעמד ָהָעם ַעל מׁשֶ ַוּיַ
   .(שמות יח, יג) 2

ּלֹו? ל ַהּיֹום ּכֻ ב ְוָדן ּכָ ה יֹוׁשֵ ּמׁשֶ ָך ׁשֶ ְעתְּ    ְוִכי ַתֲעֶלה ַעל ּדַ
ית?    ּתֹוָרתֹו ָמַתי ַנֲעׂשֵ

ין ֱאֶמת ַלֲאִמיּתֹו, ֲא  ן ּדִ ּדָ ין ׁשֶ ּיָ ל ּדַ א לֹוַמר ְלָך ּכָ ָעה ַאַחת, ֶאּלָ   ִפיּלּו ׁשָ
ית ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ף ְלַהּקָ ה ׁשּותָּ ִאיּלּו ַנֲעׂשָ תּוב ּכְ    .ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

ִתיב ָהָכא ה ִמן ַהּבֶקר ַעד ָהֶעֶרב" :ּכְ ֲעמֹוד ָהָעם ַעל מׁשֶ   , (שמות יח, יג) "ַוּיַ
  ."(בראשית א, ה) ֶקר יֹום ֶאָחד""ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ב :ּוְכִתיב ָהָתם

  
  

ין?  ּדִ ִבין ּבַ   ַעד ָמַתי יֹוׁשְ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ה.    ַעד ְזַמן ְסעּוּדָ

  
  : ַרב ָחָמאָאַמר 

   ?ַמאי ְקָרא
ְכִתיב:  ּבֶקר יאֵכלּו. ּדִ ַרִיְך ּבַ ְך ָנַער ְוׂשָ ְלּכֵ ּמַ   "ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ

ן ח ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ֵע  ,ֹוִריםַאׁשְ ַרִיְך ּבָ ִת ְוׂשָ ְ ְגבּוָרה ְולֹא ַבׁשּ    –. יז)- (קהלת י, טז י"ת יאֵכלּו ּבִ
ְגבּוָרה" ל ּתֹוָרה,  -  "ּבִ   ׁשֶ
יה" ִתּיָ ׁשְ ל ַיִין.   -  "ְולֹא ּבִ   ׁשֶ
   

  
  

                                                             
2

  ֶקר ַעד ָהֶעֶרבויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם וַ�ֲַעמד ָהָעם ַעל מֶ�ה ִמן ַה� 

  רש"י
. דיינין מתעטפין בטליתן

כשפותחין בדין מאימת שכינה 
ושלא יפנו ראשן לכאן ולכאן 
 ותהא דעתן מיושבת עליהם:

. בדין אחר וכבר עסיקי ואתו
מעוטפים הן וכשנגמר אותו דין 

אחר סמוך  בא לפניהם דין
למנחה הויא התחלתן משיפתחו 
בעלי הדין בטענות דהכא ליכא 

. עמודי למימר משיתעטפו:
שעליית בית המדרש נשען 

. מצטערין חליש לבייהו עליהם:
 שלא עסקו אותו יום בתורה:

. שגדול תנא להו חייא בר רב
שכר הדיינים ולא יצטערו ול''נ 
דאין זה [משמעות] לשון לבייהו 

ש דעתייהו ולשון אלא לשון חל
חלש לבייהו לשון תענית הוא 
שלא סעדו כל היום תנא להו 
חייא בר רב שאין צריכין לישב 
ולידון כל היום אלא מקצת 
היום ומה שאמר מן הבקר עד 
הערב מדרש הוא שחשוב הדבר 
כמעשה בראשית שנאמר בו ערב 

. דיינך שהדיין שמלכך ובוקר:
קרוי מלך שנאמר מלך במשפט 

   (משלי כט): יעמיד ארץ
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        י, אי, אי, אי, א .33
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָעה ִראׁשֹוָנה "    .ַמֲאַכל לּוִדים - ׁשָ
ה  ִנּיָ    .ַמֲאַכל ִלְסִטים -ׁשְ

ִל  ית ׁשְ ים.  -יׁשִ   ַמֲאַכל יֹוְרׁשִ
  ַמֲאַכל ּפֹוֲעִלים.  -ְרִביִעית 

ית  ל ָאָדם -ֲחִמיׁשִ   . ַמֲאַכל ּכָ
  

  ִאיִני?! 
אְוָהָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ה ְלָכל ָאָדם!  -ְרִביִעית    ְזַמן ְסעּוּדָ

  
ל ָאָדם.  -ְרִביִעית    ַמֲאַכל כָּ

ית     .ַמֲאַכל ּפֹוֲעִלים -ֲחִמיׁשִ
  

ית  ִ ׁשּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  -ׁשִ   ַמֲאַכל תַּ
אן ְוֵאיָלךְ  זֹוֵרק ֶאֶבן ְלֵחֶמת :ִמּכָ    ."ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

א  ַצְפָרא, ּדְ ָלא ֲאַמַרן ֶאּלָ   לֹא ָטֵעים ִמיֵדי ּבְ
ַצְפָרא  ּה  -ֲאָבל ָטֵעים ִמיֵדי ּבְ   .ֵלית ָלן ּבָ

  

  רש"י
. אומה שקורין קנלינש לודים

} ואוכלי קיניליב''ש: כנענים{
מאכל  אדם הן והם רעבתנין:

. יורשי הון רב שלא יורשים
טרחו בו ואין עסוקים ודואגין 
לשוט אחרי מזונות ולעסוק 

. כזורק אבן לחמת במלאכה:
קשה לגוף ולי נראה לא קשה 
ולא יפה: מרחצאות שלהן ג' 

היו לו פנימי להזיע חדרים 
ולהשתטף אמצעי שיורד לתוכו 
מן המרחץ ולובש חלוקו ויוצא 
לחיצון וגומר לבישתו ונח שם 

   שעה מיגיעת המרחץ:
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        בבבב- - - - י, אי, אי, אי, א .34
ר ַאֲהָבה ַרבָאַמר  א ּבַ   : ַאּדָ

ל ָאָדם ּלֵ ְרָחץ.  ִמְתּפַ ֵבית ַהּמֶ תֹו ּבְ ִפּלָ   ּתְ
  

   :ֵמיִתיִבי
ְרָחץ, " ְכָנס ְלֵבית ַהּמֶ   ַהּנִ

ין ֵני ָאָדם עֹוְמִדים ְלבּוׁשִ ּבְ    :ָמקֹום ׁשֶ
ה. ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ם ִמְקָרא ּוְתִפּלָ לֹום.  :ֵיׁש ׁשָ ִאיַלת ׁשָ   ׁשְ

ֵאינֹו חוֹ וּ  ין, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ ִפיּלִ יַח תְּ   ֵלץ. ַמּנִ
ֵני ָאָדם עוֹ  ּבְ יןְמקֹום ׁשֶ   : ְמִדים ֲערּוִמים ּוְלבּוׁשִ

ה.  ם ִמְקָרא ּוְתִפּלָ לֹום, ְוֵאין ׁשָ ִאיַלת ׁשָ ם ׁשְ   ֵיׁש ׁשָ
ה.  ִחּלָ יַח ְלַכתְּ ין, ְוֵאינֹו ַמּנִ ִפיּלִ   ְוֵאינֹו חֹוֵלץ את התְּ

ֵני ָאָדם עֹוְמִדין ֲערּוִמים ּבְ    :ְמקֹום ׁשֶ
ִאיַל  ם ׁשְ לֹום, ֵאין ׁשָ   ת ׁשָ

ה.  :ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר   ִמְקָרא ּוְתִפּלָ
יָחן ֵאינֹו ַמּנִ ין. ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ ִפיּלִ   !"ְוחֹוֵלץ תְּ

  
ר ַאֲהָבה  א ּבַ י ָקָאַמר ַרב ַאּדָ ֵאין ּבֹו ָאָדם. ּבְ כִּ   ֶמְרָחץ ׁשֶ

  
יְוָהא ָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ    :יֹוֵסי ּבַ

ָאְמרּו  ֵאין ּבֹו ָאָדם,  -ֶמְרָחץ ׁשֶ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ָאְמרּו  א ׁשֶ ּסֵ ית ַהכִּ ֵאין ּבֹו צֹוָאהַא  - ּבֵ י ׁשֶ    !ף ַעל ּפִ

  
א  י ָקָאַמר ֶאּלָ אכִּ ֲחְד : ַרב ַאּדָ יּבַ    .ּתִ

  
ָעא ֵליּה     ָרִביָנאְוָהא ִמְבֲעָיא ּבְ

א ֵב לְ ִהְזִמינֹו  ּסֵ    ?ַמהוּ  –ית ַהכִּ
  ? ֵיׁש ִזיּמּון, אֹו ֵאין ִזיּמּון

יָטא ֵליּה. וְ    לֹא ִאיְפׁשִ
ְרָחץ?  ין ַלּמֶ   ָלאו הּוא ַהּדִ

  
יְלָמא     י,ב ְמִאיס. ^לֹא, ּדִ א ּדִ ּסֵ ית ַהכִּ אֵני ּבֵ   ׁשָ

  
  
  

  רש"י
. מקרא . פנימי:עומדים ערומים

. אמצעי ערומים ולבושים ק''ש:
שיוצא בו ערום וממהר לכסות 

וחולץ  את עצמו ויוצא לחיצון:
''ל שאם . מראשו ואין צתפילין

אוחזן בידו בתיק שלהן שאינו 
מניח והא דתני ואין צ''ל כו' 
איידי דבעי למיתני מציעתא 
ואינו מניח ואינו חולץ שאמצעי 
לא כמרחץ גמור הוא ומקצת 
תורת מרחץ עליו הלכך היו 
בראשו אין צריך לחלוץ היה 
אוחזן אסור להניחן שם בראשו 

אף  אלא יוצא לחיצון ומניחן:
. שפינוה ו צואהעל פי שאין ב

. שלא רחץ בו בחדתי משם:
אדם מעולם אלא שהזמינו 

  לכך: 
. ושם שאני בית הכסא דמאיס

מגונה עליו מש''ה מספקא לן 
 בהזמנתו:
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        י, בי, בי, בי, ב .35
לֹום" ִאיַלת ׁשָ ם ׁשְ   . "ֵאין ׁשָ
  

ֵמיּה  ְ יַע ֵליּה ְלַרב ַהְמנּוָנא ִמׁשּ א ּדְ ְמַסּיֵ   ָאַמר: ּדְ עּוּלָ
ן  ִיּתֵ לֹום'ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ ְרָחץ,  'ׁשָ ֵבית ַהּמֶ   ַלֲחֵבירֹו ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ּום ׁשֶ לֹום"ִמׁשּ ְקָרא לֹו ה' ׁשָ "ַוּיִ
  . (שופטים ו', כד) 3

  
ה א ֵמַעּתָ א,  'ֵהיָמנּוָתא' ,ֶאּלָ ּסֵ ֵבית ַהכִּ   ַנִמי ָאסּור ְלֵמיַמר ּבְ

ְכִתיב ֱאָמן :ּדִ   !?(דברים ז, ט) 4""ָהֵאל ַהּנֶ
  

יָמא ָהִכי ַנִמ     ,יְוִכי ּתֵ
ָיאְוָהָאַמר  ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ    :ַרב, ָאַמר ַרב ָחָמא ּבַ

ֵרי ְלֵמיַמר  א!  'ֵהיָמנּוָתא'ׁשָ ּסֵ ֵבית ַהכִּ   ּבְ
  

ם ה' ּגּוֵפיּה לֹא ִאיְקִרי ָהִכי,  -ָהָתם    ׁשֵ
ִמיַנן "ֱאָלָהא ְמֵהיְמָנא" ְמַתְרּגְ    .ּדִ

ם ּגּוֵפיּה ִאיְקִרי  -ָהָכא    ,לֹום""ׁשָ ׁשֵ
ְכִתיב לֹום" :ּדִ ְקָרא לֹו ה' ׁשָ   .(שופטים ו', כד) "ַוּיִ

   

                                                             
3

 ויבן שם גדעון מזבח לה' וַ�ְִקָרא ל  ה' ָ�ל ם 
4

  ָהֵאל ַה$ֱֶאָמן שומר הברית והחסד 

  רש"י
. גדעון להקב''ה ה' ויקרא לו

. להזכיר הימנותא שלום:
 אמונה בבית הכסא
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        י, בי, בי, בי, ב .36
ָיאָאַמר וְ  ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ָנה ַלֲחֵבירֹו, ָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו.    ַהּנֹוֵתן ַמּתָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶכם""ׁשֶ ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ   . לא, יג)(שמות  5ָלַדַעת ּכִ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ֶכם"" ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ   , (שמות לא, יג) "ּכִ
ה:  רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ָנה טֹוָב  ָנַזי וְ ַמתָּ ֵבית ּגְ ת'ה ֵיׁש ִלי ּבְ ּבָ ָמּה,  'ׁשַ   ׁשְ
ָרֵאל, ֵלְך ְוהֹוִדיֵעם.  ָנּה ְלִיׂשְ ׁש ִליתְּ   ַוֲאִני ְמַבּקֵ

ְמִליֵאלאן ָאַמר ִמּכָ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
ת ְלִתינֹוק, ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ְלִאּמוֹ     ."ַהּנֹוֵתן ּפַ

  
  ַמאי ָעֵביד ֵליּה? 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָחא, ּוָמֵלי ֵליּה ּכּוֲחָלא ֵאיף ֵליּה ִמׁשְ    .ׁשָ
  

ִפים  יַנן ִלְכׁשָ ָחְייׁשִ   ַמאי?  -ְוָהִאיָדָנא ּדְ
  

אַרב ּפַ ָאַמר    : ּפָ
ין.  ֵאיף ֵליּה ֵמאֹותֹו ַהּמִ   ׁשָ

  
ר ֲחִניָנאְוָהָאַמר ִאיִני?!    : ַרב ָחָמא ּבַ

ָנה ַלֲחֵבירֹו ֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו,    ַהּנֹוֵתן ַמּתָ
רֹו ִאּתֹו"ֶנֱאַמר: ׁשֶ  ַדּבְ ָניו ּבְ י ָקַרן עֹור ּפָ ה לֹא ָיַדע ּכִ   ! (שמות לד, כט) "ּומׁשֶ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ֲעִביָדא ְלִאְגלּוֵיי.  -ָהא  ָתא ּדַ ִמיּלְ   ּבְ
ָלא ֲעִביָדא ְלִאְגלּוֵיי -ָהא  ָתא ּדְ ִמיּלְ    .ּבְ

  
ֲעִביָדא ִלְגלּוֵיי ת ּדַ ּבָ    !ְוָהא ׁשַ

  
ָכָרּה ָלא ָעֵביד ִלְגלּוֵיי.  ן ׂשְ   ַמּתַ

  
א תֹוָרא,  ַרב ִחְסּדָ ָנָתא ּדְ ֵרי ַמּתְ יֵדיּה ּתְ  ֲהָוה ָנֵקיט ּבִ

ל ַמאן ֵמיּה  ָאַמר: כָּ ְ א ִמׁשּ ָתא ֲחַדּתָ ַמְעּתְ ָאֵתי ְוָאַמר ִלי ׁשְ   ַרב ָיֵהיְבָנא ֵליּה ִניֲהֵליּה. ּדְ ּדְ
ָיאָאַמר ֵליּה  ר ְמַחּסְ   : ַרבָהִכי ָאַמר  :ָרָבא ּבַ

ָנה ַלֲחֵבירֹו ָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו.    ַהּנֹוֵתן ַמּתָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶכם"ׁשֶ ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ   . לא, יג)(שמות  "ָלַדַעת ּכִ

   .ָיֲהָבּה ִניֲהֵליּה 
ַמֲעָתָתא  י ַהאי? ּדְ ָאַמר: ֲחִביִבין ֲעָלְך ׁשְ   ַרב ּכּוּלֵ

  ִאין.  :ָאַמר ֵליּה 
  : ַרבָאַמר ּדְ ָאַמר ֵליּה: ַהְיינּו 

יָרא.  ְייהּו ַיּקִ ֵביׁשַ ָתא ַאּלְ   ִמיּלְ
ַמיְ  ְתַרְייָתא ֲעִדיָפא ִלי ִמּקָ    ,יָתאָאַמר ֵליּה: ָאַמר ַרב ָהִכי?! ּבַ

  ָך.  לָ ְוִאי ֲהָוה ָנֵקיְטָנא ַאֲחִריִתי, ָיֵהיְבָנא 
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  אך את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם ָלַדַעת ִ)י ֲאנִי ה' ְמַקִ'ְ�ֶכם 

  רש"י
. מתן פלוני אתן צריך להודיעו

לך וזהו דרך כבוד דשמא 
ייש לקבלה ומתוך כך יתב

מתרצין בדברים ואינו בוש 
בדבר וכן אם נתנה בביתו שלא 
מידיעתו צריך להודיעו שמידו 
 באה לו שמתוך כך יהא אוהבו:

. להודיעם לדעת כי אני ה' וגו'
 אני בא שאני רוצה לקדשם:

. ישפשפנו שייף ליה משחא
בשמן בין עיניו דבר הנראה 
שתשאלנו אמו מי עשה כן 

התינוק פלוני עשה ויאמר לה 
ומלי ליה  וגם פת נתן לי:

. נותן כחול סביב עינו וכן כוחלא
. לכשפים לשונו בתלמוד:
. מי לאגלויי שתחשדנו שכשפו:

. והוא מתן שכרה כו' נתנו לו:
הודיעם [ע''י משה] בעל פה מה 

. כהן הוה רב חסדא שכרה:
כדאמרינן (ברכות פ''ו דף מד.) 
גבי עיר אחת היתה בא''י ובה 
שמונים זוגות אחים כהנים 
הנשואים שמונים זוגות אחיות 
כהנות ובדקו מסורא עד 
נהרדעא ולא אשכחו אלא תרתי 
בנתיה דרב חסדא דהוו נסיבי 
לרמי בר חמא ולמר עוקבא בר 

הוה נקיט תרתי מתנתא  חמא:
. זוג של זרוע לחיים דתורא

וקיבה שנתנה לו ורשאי 
להאכילן לישראל ואע''ג דרב 

ל הוה לא ילפינן חסדא בח''
מהכא דמתנות נוהגות בזמן 
הזה דהאידנא נהוג עלמא 
כתלתא סבי (ברכות דף כב.) 
כרבי יאשיה בכלאים וכרבי 
יהודה בטבילת בעלי קריין 
לת''ת וכרבי אלעאי בראשית 
הגז שהיה אומר אינו נוהג אלא 
בארץ וכן מתנות בימי רב חסדא 
אכתי לא נהוג כר' אלעאי ובימי 

ק נהוג כוותיה ר''נ בר יצח
בראשית הגז ולא במתנות 
והשתא קא חזינא דנהוג אף 
במתנות וכי היכי דאחזו במנהג 
בראשית הגז בימי ר''נ ולא 
מחינא בהו ונהגנא כולא כוותיה 
השתא דנהוג אף במתנות לא 

. חדשה חדתא משנינן מנהגא:
מילתא  שלא שמעתיה:

. מעיל דמיו אלבישי' יקירא
 יקרים למי שרגיל ללובשו
כלומר לפי שאתה תלמידו של 
רב ורגיל בשמועותיו אתה מחזר 

  אחריהם:
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        יא, איא, איא, איא, א    ––––    י, בי, בי, בי, ב .37
ָיאְוָאַמר  ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ין  נֹו ּבֵ ה ָאָדם ּבְ ּנֶ ִניםְלעֹוָלם ַאל ְיׁשַ   . ַהּבָ
נָּ  ֵני ְסָלִעים ֵמיָלת ׁשֶ ַקל ׁשְ ִביל ִמׁשְ ׁשְ ּבִ ָניו, ׁשֶ ָאר ּבָ ְ   ַתן ַיֲעקב ְליֹוֵסף יֹוֵתר ִמׁשּ

ָבר ְוָיְרדּו ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים.   ל ַהּדָ ְלּגֵ   ִנְתַקְנאּו ּבֹו ֶאָחיו ְוִנְתּגַ
   

  
ָיאָאַמר  ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ׁשִ  ּיְ ִעיר ׁשֶ ב ּבְ ר ָאָדם ְוֵיׁשֵ   יָבָתּה ְקרֹוָבה, ְלעֹוָלם ְיַחּזֵ
יָבָתּה ְקרֹוָבה ֲעֹונֹוֶתיָה מּוָעִטין.  ׁשִ ּיְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ   ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ה ְוִהיא ִמְצָער" :ׁשֶ ּמָ ה ָנא ָהִעיר ַהּזאת ְקרֹוָבה ָלנּוס ׁשָ   , (בראשית יט, כ) "ִהּנֵ
  ? "ְקרֹוָבה"ַמאי 

ְרָבא ְוזּוָטא  ִמיּקָ   ! ְוָהא ָקא ָחזּו ָלּה  - ִאיֵליָמא: ּדְ
א  יָבָתּה ְקרֹוָבה, ֲעֹונֹוֶתיָה מּוְצָעִרין. ֶאּלָ ׁשִ ּיְ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

  
  : ַרב ָאִביןָאַמר 

   ?ַמאי ְקָרא
ְכִתיב ה" :ּדִ ּמָ ְלָטה ָנא ׁשָ   . (בראשית יט, כ) "ִאּמָ

ין וְ ּבְ  - "ָנא" א ַחְמׁשִ ל , וְ ַחד ָהֵויִגיַמְטִרּיָ ִים. ׁשֶ ּתַ ים ּוׁשְ ִ   ְסדֹום ֲחִמיׁשּ
ׁש,  - ^ְלָוָתּה ְוׁשַ    יא,א ִרים ְוׁשֵ   ֶעׂשְ

ְכִתיב ָדְרָלעֶמר  :ּדִ ָנה ָעְבדּו ֶאת ּכְ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ   "ׁשְ
ָנה ָמָרדּו.  ֵרה ׁשָ לׁש ֶעׂשְ   ּוׁשְ

ָנה" ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ   . ה)- (בראשית יד, ד ּוְבַאְרּבַ
   

  
ָיאְוָאַמר  ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ֶנֶסת  ית ַהכְּ בֹוִהים ִמּבֵ ּגֹוֶתיָה ּגְ ּגַ ל ִעיר ׁשֶ   .ַלּסֹוף ֲחֵרָבה -כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ית ֱאלֵֹהינּו ּוְלַהֲעִמיד ֶאת ָחְרבֹ ׁשֶ    .(עזרא ט, ט) ָתיו""ְלרֹוֵמם ֶאת ּבֵ

  
י,  ָבּתֵ י ּבְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ

ּה.  רּוֵרי ֵלית ָלן ּבָ י ְוַאּבְ קּוׁשֵ ַקׁשְ   ֲאָבל ּבְ
  

י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ
ָיא לְ ֲאָנא ָעְבִדי     .לֹא ָחְרָבהּדְ ָמָתא ְמַחּסְ

  
  ְוָהא ָחְרָבה! 

  
  .לֹא ָחְרָבה - ֵמאֹותֹו ָעֹון 

  
  

ָיאְוָאַמר  ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ
ַחת ָנְכִרי ָמֵעאל ְולֹא ּתַ ַחת ִיׁשְ    ,ּתַ

ַחת ַחּבָ  ַחת ָנְכִרי ְולֹא ּתַ   ר. ּתַ
ְלִמיד ָחָכם.  ַחת ּתַ ר ְולֹא ּתַ ַחת ַחּבָ   ּתַ

ְלִמיד ָחָכם  ַחת ּתַ ַחת ָיתֹום ְוַאְלָמָנהּתַ   . ְולֹא ּתַ
  
  

ָיאְוָאַמר  ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ
ל חֹוִלי, ְולֹא בחֹוִלי ֵמַעִים.    כָּ

ֵאב ֵלב.  ֵאב, ְולֹא כְּ ל כְּ   כָּ
ל   ֵמיחֹוׁש, ְולֹא ֵמיחֹוׁש ראׁש.  כָּ

ה ָרָעה.   ָ ל ָרָעה, ְולֹא ִאׁשּ   כָּ

  רש"י
. לאו דוקא נקט משקל ב' סלעים

בתלמידי רבינו יצחק הלוי מצאתי 
כתונת פסים סביב פס ידו נתן מילת 

 ולא כל הכתונת:

. שנתיישבו בה שישיבתה קרובה 
. דמקרבא מקרוב כלומר עיר חדשה:

ין אתם . ולא צריכוזוטא לנוס שם:
. הא קא חזו לה להקפיד על קיומה:

שישיבתה  למה ליה למימר להו:
. שנה אחת קדמה לה סדום קרובה

כדמפרש של סדום חמשים ושתים 
דע''כ בוני מגדל בארץ שנער היו ולא 
היה ישוב בעולם אלא באותה בקעה 
כדכתיב (בראשית יא) ויהי כל הארץ 
שפה אחת וגו' ויהי בנסעם מקדם 

למקומות אחרים ומשם נפוצו 
כשנתפלגו ובנו להם עיירות 
ומשנתפלגו עד שחרבה סדום אינו 
אלא חמשים ושתים שנה שהרי בסוף 
ימי פלג נתפלגו הארצות כדתניא 
בסדר עולם אמר רבי יוסי נביא גדול 
היה עבר שקרא בנו פלג כי בימיו 
נפלגה הארץ ואם תאמר בתחלת ימיו 
והלא יקטן אחיו קטן ממנו והוליד 

ות ונתפלגו ואם תאמר באמצע משפח
ימיו לא בא הכתוב לסתום אלא 
לפרש נתן לך סימן ולא תדע באיזו 
משנותיו אלא בסוף ימיו צא וחשוב 
שנותיו של פלג ונמצא שנה שמת בה 
היא שנת מ''ח לאברהם וכשחרב 
סדום שנת צ''ט לאברהם שהרי בו 
ביום נתבשרה שרה ולשנה אחרת 

(שם  ילדה ואברהם בן מאת שנה וגו'
. האמורה בה גאון ושלותה כא):

שבעת לחם ושלות השקט היה לה וגו' 
(יחזקאל טז) וכתיב נתיב לא ידעו 
עיט לא הדריכוהו וגו' (איוב כח): 
עשרים ושש דכתיב שתים עשרה 

. אין זו שנה עבדו את כדרלעומר
שלוה וי''ג מרדו אין זו שלום שהיו 
בהן מלחמות הרי כ''ה שנים ושנת 

כדרלעומר והיתה בשלוה כ''ו נהרג 
לרומם בית  כ''ו הנותרים מנ''ב:

. ועל ידי כן זכינו לתת לנו גדר אלהינו
. בירניות קשקושי ואברורי ביהודה:

ומגדלים: רב אשי ראש ישיבה היה 
במתא מחסיא ומנעם מלהגביה 

תחת  בתיהם יותר מבהכ''נ:
. ולא תחת נכרי . לשמשו:ישמעאל

 .חבר אדומים שהיו רשעי' יותר:
. תלמיד חכם אומה מבני פרסיים:

אם יקניטנו יענישנו וכן יתום ואלמנה 
. הוא חולי מפני שדמעתן מצויה:

חולי ארוך המנוונה והולך ומתיש כח 
. הוא כאב כגון אשתא וחולי הראש:

 ההולך ובא כגון כאב שן כאב מכה:
  . חששא בעלמא לפי שעה וקל:מיחוש
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ָיאְוָאַמר  ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ
יֹו, וַ  ים ּדְ ּמִ ל ַהּיַ ים קּוְלמֹוִסיםִאם ִיְהיּו כָּ ַמִים ְיִריעֹות ,ֲאַגּמִ    ,ְוׁשָ

ֵני ָאָדם ַלְבָלִר  יִקים   -ין ְוָכל ּבְ ל ָרׁשּותֵאין ַמְסּפִ   . ִלְכּתֹוב ֲחָלָלּה ׁשֶ
  

   ?ַמאי ְקָרָאּה 
  

אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשַ
ַמִים ָלרּום ָוָאֶרץ ָלעֹ    .  (משלי כה, ג) ֶמק ְוֵלב ְמָלִכים ֵאין ֵחֶקר""ׁשָ

   
ָיאְוָאַמר  ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ֲעִנית יָ    ,ֲחלֹוםַל ָפה ּתַ
ֵאׁש     ְנעֹוֶרת. לִ כְּ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ּיֹוםבוּ     .ֹו ּבַ
  

  : ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
ת.  ּבָ ַ ׁשּ   ֲאִפיּלּו ּבַ

  
ֵריּה  ַע ּבְ י ֵביִאיְקַלע לְ  ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ְיהֹוׁשֻ   . ַרב ַאׁשִ

א.  יְלּתָ   ָעְבִדי ֵליּה ִעיְגָלא ּתִ
י.  ָאְמרּו ֵליּה: ִלְטעוֹ    ם ָמר ִמיּדֵ

ַתֲעִנית ָיֵתיְבָנא.    ָאַמר ְלהּו: ּבְ
  ַרב ְיהּוָדה? ּדְ ָאְמרּו ֵליּה: ְולֹא ָסַבר ֵליּה ָמר ְלָהא 

ֲעִניתֹו, ּופֹוֵרַע! ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : לֶֹוה ָאָדם ּתַ
ֲעִנית ֲחלֹום הּוא. ְוָאַמר  ָיאָאַמר ְלהּו: ּתַ ר ְמַחּסְ ר ּגּוְרָיאַרב ָחָמ ָאַמר  ָרָבא ּבַ   : ַרבָאַמר  א ּבַ

ֲעִנית  ֵאׁש ַל ָיָפה ּתַ   ְנעֹוֶרת. לִ ֲחלֹום כְּ
אָאַמר ו ּיֹוםבוּ  :ַרב ִחְסּדָ    .ֹו ּבַ

ת.   :ַרב יֹוֵסףְוָאַמר  ּבָ ַ ׁשּ   ֲאִפיּלּו ּבַ
   

  
  
  

  רש"י
. עומק לבם חללה של רשות

ריך להיות לו לב לכמה שהוא צ
מדינות למס הקצוב ולכמה 
מלחמות ולכמה משפטים והכל 

. עיגלא תילתא ביום אחד:
שלישי לבטן שהוא משובח מפני 
שהבהמה בקטנותה אינה עדיין 
בכחה והולד ראשון ושני אינו 

  בריא:
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        יא, איא, איא, איא, א .38
   .ֵאין ַמְפִסיִקין - ְוִאם ִהְתִחילּו "

ַמע    ,ַמְפִסיִקין ִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ
הְוֵאי[   .  ]"ן ַמְפִסיִקין ִלְתִפּלָ
  

א ָנא ֵליּה ֵריׁשָ    :ָהא ּתְ
  !"ֵאין ַמְפִסיִקין"
  

ְבֵרי תֹוָרהלְ ֵסיָפא ֲאָתאן     .ּדִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ּתֹוָרה " ָהיּו עֹוְסִקים ּבַ ַמע,  -ֲחֵבִרים ׁשֶ   ַמְפִסיִקין ִלְקִריַאת ׁשְ

ה   . "ְוֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפּלָ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
גֹון  א כְּ נּו ֶאּלָ ילֹא ׁשָ ן יֹוַחאי ַוֲחֵביָריו ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ נּוָתן.  ,ׁשִ ּתֹוָרָתן אּוּמָ   ׁשֶ

גֹון ָאנוּ  ה. לִ ַמְפִסיִקין  -  ֲאָבל כְּ ַמע ִלְתִפּלָ   ְקִריַאת ׁשְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ֵאין ַמְפִסיִקין " ם ׁשֶ ׁשֵ ה,  -ּכְ   ִלְתִפּלָ

ְך ֵאין ַמְפִסיִקין  ַמעִלְקִרי - ּכָ   ! "ַאת ׁשְ
  

ֵני ַהִהיא  י ּתָ ָנה.  -כִּ ָ ִעיּבּור ַהׁשּ   ּבְ
  
ר ַאֲהָבהָאַמר ּדְ  א ּבַ   , ַרב ַאּדָ

נּו     :ַהְגרֹוְנָיאּדְ ָסֵבי ְוֵכן ּתָ
יָאַמר " יֶאְלָעָזר ּבַ  ַרּבִ   : ָצדֹוק ַרּבִ

ַיְבֶנה ָנה ּבְ ָ ִעיּבּור ַהׁשּ ָהִיינּו עֹוְסִקין ּבְ ׁשֶ    ,ּכְ
ה -ִקין לֹא ָהִיינּו ַמְפִסי ַמע ְולֹא ִלְתִפּלָ   .  "לֹא ִלְקִריַאת ׁשְ

   
  
  

  רש"י
והא תנא ליה רישא אם 

. וגבי התחילו אין מפסיקין
תפלה קיימינן ולמה ליה 

דר למיתני ואין מפסיקין למיה
. אתאן לדברי תורה לתפלה:

  ומילתא אחריתי נקט:
חברים העוסקין בתורה 

. תורתן לקריאת שמע מפסיקין
דזמנה דאוריי' ובשכבך ובקומך 

. אבל אנו ואין מפסיקין לתפלה:
הואיל ומפסיקין תורתנו 
 לאומנתנו כ''ש שנפסיק לתפלה:

. שהיו עולים שבעה עיבור שנה
שאין ונותנין אם לעלייה ונו

השנה ראויה וצריכה להתעבר 
כדאמר בסנהדרין (יא:) על 
האביב ועל פירות האילן ועל 

  התקופה:
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        בבבב- - - - יא, איא, איא, איא, א .39
ָנה   ִמׁשְ

יט  ח ְוֵיֵצאּבְ לֹא ֵיֵצא ַהַחּיָ ּכַ א ִיׁשְ ּמָ ָכה, ׁשֶ    .ַמְחטֹו ָסמּוְך ַלֲחׁשֵ
קּוְלמֹוסֹו.  ְבָלר ּבְ   ְולֹא ַהּלַ

ָליווְ  ה ֶאת ּכֵ   .לֹא ְיַפּלֶ
רְולֹא ִיְקָרא    . ְלאֹור ַהּנֵ
ֱאֶמת ָאְמ  ן רֹוֶאה ֵהיָכן: ַה רוּ ּבֶ ינֹוקֹות קֹוְרִאין ַחּזָ    ,תִּ
  לֹא ִיְקָרא.  -ֲאָבל הּוא 

ל ֲעֵביָרה ֵני ֶהְרּגֵ ָבה, ִמּפְ ב ִעם ַהּזָ ּיֹוֵצא ּבֹו: לֹא יאַכל ַהּזָ   .  ּכַ
   

ָמָרא   ּגְ
ַנן ָהָתם    :ּתְ

י" ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ּבִ תֶּ ִחיד ְוִיׁשְ ְרׁשּות ַהּיָ   ם, לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ
ְרׁש  ה ּבִ תֶּ ים ְוִיׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחידּבִ   . ּות ַהּיָ

הּוא ׁשֹוֶתה  קֹום ׁשֶ ר.   -ֲאָבל ִאם ִהְכִניס ראׁשֹו ְורּוּבֹו ַלּמָ   מּותָּ
ַגת"   יא,ב   .ְוֵכן ּבְ

  
ֲעָיא ְלהּו:   ִאיּבַ

ְרְמִלית     ַמאי?  -כַּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  ִהיא ִהיא. 

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ֵזיָרהִהיא ּגּוָפא     ,ּגְ
ֵזיָרה ִלְגֵזיָרה?    !ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִנְגזֹור ּגְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ָקָתֵני ת" :ּדְ ּגַ   . "ְוֵכן ּבַ

  
ת"ַמאי     ?"ּגַ

  
ִחיד  ֵניָנא –ִאי ְרׁשּות ַהּיָ    !ּתָ
ים  ֵניָנא –ִאי ְרׁשּות ָהַרּבִ   !ּתָ

  
א ָלאו  ְרְמִלית.  -ֶאּלָ   כַּ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ת" ּגַ ר.  - "ְוֵכן ּבַ   ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ
  

תְוֵכן ָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ת" ּגַ ר.  - "ְוֵכן ּבַ   ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

ת" ין ַעל ַהּצֹוֵנן ,ׁשֹוִתין ַעל ַהּגַ ין, ּבֵ ין ַעל ַהַחּמִ   ּוָפטּור.  - ּבֵ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ יב.  - ֹוקָצד ַרּבִ   ְמַחּיֵ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יןַעל ַהַח  יב.  - ּמִ   ַחּיָ
הּוא ַמֲחִזיר ֶאת ַהּמֹוָתר -ַעל ַהּצֹוֵנן ֵני ׁשֶ טּור, ִמּפְ   . (מעשרות ד,ד) "ּפָ

  

  רש"י
. מתני' שמא ישכח ויצא

. ולא יפלה את כליו משתחשך:
מבער כנים מבגדיו דמתרגמינן 
בערתי פליתי (דברים כו) ולקמן 

ולא יקרא  (יב.) מפרש טעמא:
ה הנר . בספר שמא יטלאור הנר

להביא השמן לפי הפתילה 
שידלק יפה ונמצא מבעיר 

. חזן הכנסת החזן בשבת:
המקרא שבעה הקוראים בתורה 
ופעמים שאינו יודע היכן צריכין 
לקרות למחר ורואה היכן קורין 
תינוקות של בית רבן בשבת זו 
והן קורין בסדר לאור הנר בבית 
הכנסת ויודע שהיא פרשה של 

תינוקות  שבת זו ל''א חזן מלמד
ורואה היכן יתחילו למחר 
 והיכא יסיימו פרשיותיהן:

. לעשות הרחקה כיוצא בו
לא יאכל הזב  לעבירה אמרו:

. וכ''ש טהור עם עם הזבה
. מפני מפני הרגל עבירה הזבה:

שמתוך שמתיחדין יבא לבעול 
זבה שהיא בכרת: גמ' לא יעמוד 
אדם ברה''י ויושיט פיו וראשו 

ות גזרה לרה''ר לאחוז כלי ולשת
שמא יוציא הכלי אליו ונמצא 

. וכן בגתמתחייב חטאת: 
. כרמלית לקמיה מפרש לה:

כגון בקעה דמדרבנן הוא דאסור 
. לעמוד מהו להכניס ולהוציא:

ברה''י או ברה''ר ויושיט ראשו 
היא  לכתחלה לתוכו וישתה:

. כשם שאסרנו זו במשנתנו היא
. אפי' היא גופה כך זו אסורה:

כה לרשות יוציא הכלי מתו
היחיד או מתוכה לרה''ר 

ואנן  מדרבנן בעלמא הוא:
. הושטת ראשו ניקום ונגזור

אי נימא  אטו הוצאת כלי:
. כגון גבוה י' וקאמר דלא רה''י

יעמוד ברה''ר וישתה לתוכה 
. כגון אינה ואי רה''ר תנינא:

. דשתיה לענין מעשר גבוה ג':
על הגת ממש שלא עקרו משם 

יית להוציאו חוצה הויא שת
עראי ופטור ממעשר כל זמן 
שלא ירד לבור שהוא גמר 
מלאכתו למעשר אבל להוציאו 
משם הוי קבע שאין בדעתו 
להחזיר המותר ואע''ג דלא 
 נגמר מלאכתו למעשר אסור:

. שמזגו בחמין שוב אינו בחמין
ראוי להחזיר המותר שלא 

   יחמיץ את היין מחמת החמין:
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ַנן    :ּתְ
יָכה" ַמְחטֹו ָסמּוְך ַלֲחׁשֵ יט ּבְ ח ְוֵיֵצא ,לֹא ֵיֵצא ַהַחּיָ ּכַ א ִיׁשְ ּמָ   . "ׁשֶ

ִבְגדוֹ ְתחּדִ ַמאי ָלאו     !ּוָבה לֹו ּבְ
  

  לֹא, 
יֵדיּה.  ָנֵקיט ֵליּה ּבִ   ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִבְגדוֹ " חּוָבה ּבְ ַמְחטֹו ַהתְּ יט ּבְ   . "לֹא ֵיֵצא ַהַחּיָ
תַמאי ָלאו  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   !ּבְ

  
  לֹא, 

ת.  ּבָ ׁשַ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ   כִּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
חּוָב " ַמְחטֹו ַהתְּ יט ּבְ יָכהלֹא ֵיֵצא ַהַחּיָ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ִבְגדֹו ּבְ   !"ה ּבְ
  

י?    ָהא ַמּנִ
י   ְיהּוָדה ִהיא,  ַרּבִ

ן  :ָאַמרּדְ  ֻנתוֹ אּוּמָ ֶרְך אּוּמָ יב - ּדֶ   . ַחּיָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִבְגדֹו, " חּוָבה לֹו ּבְ ַמְחטֹו ַהתְּ יט ּבְ   לֹא ֵיֵצא ַהַחּיָ

ָאְזנֹו,  ּבְ ֵקיָסם ׁשֶ ר ּבְ   ְולֹא ַנּגָ
יָחה ֵרק ּבִ ְולֹא סוֹ  ּבְ ְמׁשִ   ָאְזנֹו, ׁשֶ

ָאְזנוֹ  ּבְ ִאיָרא ׁשֶ י ּבְ ְרּדִ    ,ְולֹא ּגַ
ארֹו,  ַצּוָ ּבְ דּוְגָמא ׁשֶ ע ּבְ   ְולֹא ַצּבָ
ָאְזנֹו.  ּבְ ִדיָנר ׁשֶ   ְולֹא ׁשּוְלָחִני ּבְ

טּור, ֲאָבל ָאסּור - ִאם ָיָצא     .ּפָ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ן ֻנתֹו  אּוּמָ ֶרְך אּוּמָ יב,  -ּדֶ   ַחּיָ

ל ָאָדם  ָאר ּכָ טּור –ּוׁשְ   .  "ּפָ
   

  

  רש"י
 . שאיןמאי לאו דתחובה בבגדו

דרך הוצאה בכך ואפי' הוציאה 
לרשות הרבים משחשכה שבות 
בעלמא הוא וקא גזור סמוך 
לחשכה אטו חשכה אלמא 
גזרינן לאיסור שבת גזירה 

  לגזירה:
. בשבת עצמה כי תניא ההיא

דחדא גזירה איכא גזירה 
תחובה בבגדו אטו היכא דמפיק 

. המוציא דרך אומן בידים:
אומנתו שהוא רגיל לצאת 

בחול חייב דהשתא  לפרקים כן
לדידיה ליכא אלא חדא גזירה 
דגזרינן סמוך לחשכה אטו 

. קיסם בקיסם שבאזנו חשכה:
ארוך ושוה כעין סרגלא 
שמשרטטין בה ספרים שקורין 

} בלע''ז ובו משוין סרגלויר''א {
את הנסרים כדרך נגרים שלנו 
משוים בנטיית קו ולי נראה 
שכל השנויין כאן אינו אלא 

בני האומנות  שנותנין אותו
עליהן בצאתם לשוק כדי שיכירו 
מאיזו אומנות הוא וישכרוהו 

. בגדים שקורין סורק למלאכה:
פולונ''ש: כובסים פיליר''ש {

(הדורכים או הלוחצים או 
 } :החובטים בבד כדי לאשפרו)

. הוא קושר הקוצים במשיכה
פירות של שקורין קרדונ''ש {

קרדה [הקרדה היא אחד 
ביותר הקוצים בשכיחים 

בצרפת, ולפעמים משתמשים 
בשמה כדי להצביע על קוצים 

} וגם את הבגד תופר סתם]
ומחבר בו ב' ראשין כשמותחו 
על יתדות האומנות לחובטו 
 במקלות לזקוף את שערו:

. הוא צמר או צמר גפן אירא
שסותם בו פי הקנה לאחר 
שהניח בתוכו פקעויות הערב 
ומשייר בנקב מלא חוט לאריג 

נה והפקיע מתגלגל וזורקו לק
לתוכו ולצאת אינה יכולה 

. מעט דוגמא שנסתם הנקב:
צמר צבוע אדום ומעט צבוע 
שחור וכן בכל מיני צבע שמראה 
בהם דוגמא לאחר כזה תרצו או 

 כזה תרצו:
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––יא, ב יא, ב יא, ב יא, ב  .40
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

ִכיסֹו, " ב ּבְ   לֹא ֵיֵצא ַהּזָ
טּור ֲאָבל ָאסּור -ְוִאם ָיָצא     ."ּפָ

  
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

  לֹא ֵיֵצא, "
את -ְוִאם ָיָצא  יב ַחטָּ   . "ַחּיָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י -ָהא     .ֵמִאיר ַרּבִ
י -ָהא    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַמַעּתְ ּדִ ֵאימּור  ילְ ֵליּה  ׁשְ ָלאו  ַרּבִ י ּדְ ִמיּדֵ   ,אֹוְרֵחיּה  ַהְיינוּ ֵמִאיר ּבְ
ַהְיינּו אֹוְרֵחיּה  י ּדְ ִמיּדֵ ְמַעּתְ ֵליּה  -ּבְ    ?ִמי ׁשָ

יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ    ,ּדְ
הֶא  א ֵמַעּתָ ְבַקַעת  ,ּלָ ָחַקק ַקב ּבִ תֶהְדיֹוט ׁשֶ ּבָ ׁשַ ילְ  ,ּבְ יב ַרּבִ    ?!ֵמִאיר ָהִכי ַנִמי ְדָלא ְמַחּיֵ
  

א   : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר  ,ֶאּלָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  י ְרִאּיֹות,  - כָּ ּתֵ ַעל ׁשְ ָזב ּבַ   ּבְ
אן  לׁש ְרִאּיֹות - כָּ ַעל ׁשָ ָזב ּבַ    .ּבְ

  
ָנא ָזב ּבַ  י ְרִאּיֹות ַמאי ׁשְ ּתֵ ֵעי ֵליּה ִל ּדְ ַעל ׁשְ ִמיּבָ יב ּדְ ִדיָקה, ַחּיָ   ּבְ

ֵעי ֵליּה לִ  לׁש ִמיּבָ ַעל ׁשָ   .ְסִפיָרהָזב ּבַ
  

ּיֹוםלֹא ִנְצְרָכא  א ְלבֹו ּבַ   . ֶאּלָ
  

ָליו!  ְנפּו כֵּ ּלא ִיּטָ ֵדי ׁשֶ ֵעי ֵליּה כְּ   ְוָהא ִמיּבָ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
א הּוא  ּנָ ל ַאּצֹוֵלי ִטיּנּוף ָא ּדְ ַהאי ּתַ יב - ַמר כָּ    .ָלא ָקא ֲחׁשִ

  
ְתַנן    :ּדִ

  ַהּכֹוֶפה ְקָעָרה ַעל ַהּכֹוֶתל, "
ָעָרה  ּתּוַדח ַהּקְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן"ֲהֵרי ֶזה ּבְ  -ִאם ּבִ   ,(ויקרא יא, לח) 6"ִכי יּוּתַ

ִבילִאם    יב,א ׁשְ ּלא ִיְלֶקה ַהּכֹוֶתל ֵאינֹו ּבְ ^ ּבִ ן"ׁשֶ   ! (מכשירין ד,ג) "יא, לח) (ויקרא "ִכי יּוּתַ
  

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
ִקין,  -ָהָתם  ֵעי ְלהּו ְלָהֵני ַמׁשְ ָללָלא ָקא ּבָ   . כְּ
יּה ִזיָבה.  -ָהָכא  יס ְלַקּבֹוֵלי ּבֵ ֵעי ְלהּו ְלַהאי כִּ   ָקא ּבָ

א ְלֵסיָפא ְמָיא ֶאּלָ    :ָהא ָלא ּדָ
ִזין" יתָּ ֶלף ְלתֹוָכּה, ַמִים ַהּנִ ַרד ּדֶ ּיָ ִפין ֵאיָנן ּבְ וְ  ֲעֵריָבה ׁשֶ ּצָ ן"ַהּנִ    – "."ִכי יּוּתַ

תֹוָכּה  ן"ֲהֵרי ֶזה ּבְ ְוֶשּבְ   ! "ִכי יּוּתַ
  

א  ֵייֶאּלָ ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

י -ָהא    ְיהּוָדה,  ַרּבִ
י -ְוָהא  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ
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  וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם 

  רש"י
. שעושין לזב וקושרו לפי האמה לקבל בו את כיס

במידי  . דזו דרך הוצאתו בחול:הא רבי יהודה הזוב:
. כגון כל אלו השנוין למעלה אין ינו אורחיהדלאו הי

דרך הוצאתו אלא ביד אפילו לאומן אלא בשעה 
שהוא רוצה להכריז לעצמו שהוא אומן אבל כיס לזב 
 אין דרך הוצאתו אלא בכך מי שמעת ליה דפטור:

 . דמודה ר''מ במי שכל דרכו בכך:דאי לא תימא הכי
 . הואיל ואינו אומן ואיןהדיוט שחקק קב בבקעת

דרך חקיקה בכך הכי נמי דפטור לרבי מאיר א''כ לא 
מחייב ר' מאיר בשבת אלא אומנין אלא על כרחיך 
הואיל וכל דרך חקיקתו של זה בכך מיחייב והכא נמי 

זב בעל שתי  הואיל וכל דרך הוצאה זו לזה בכך חייב:
. חייב לפי שהכיס צריך לו לבדוק עצמו אם ראיות

ור לקרבן וכיון יראה עוד שלישית ויהיה זב גמ
 דצריכה לו הויא ליה לדידיה דרך הוצאתו בכך:

. דכתיב (ויקרא טו) וכי יטהר הזב מיבעי ליה לספירה
וספר לו שבעת ימים ז' נקיים וצריך הוא לכיס לברר 
לו היום בנקיות שאילו יראה באחד מהן יסתור את 
הכל דבעינן רצופין דכתיב לטהרתו טהרה אחת לכולן 

. באותו לבו ביום מפסקת ביניהן:שלא תהא טומאה 
יום שבת ראה הראיה שלישית דשוב אינו צריך לכיס 

לא  כל אותו היום שאין אותו יום ממנין הנקיים:
כפה קערה על  . הלכך לאו דרך הוצאה היא לו:חשיב

. הרי הוא בכי יותן . שיורדין גשמים עליו:הכותל
דאחשבינהו להנך משקין הראה בדעתו שצריך להן 

ג דלא ניחא ליה נפילה שנפלו על הפירות לאחר ואע''
זמן הוי מוכשרין דתנן (מכשירין פ''א) כל משקה 

  שתחלתו לרצון אע''פ שאין סופו לרצון מכשיר: 
. דהיינו אצולי טינוף לא חשיב ליה הך שלא ילקה כו'

. הא לא ניחא ליה בהנך משקין כלל מי דמי כפיי':
רה חשיבא ליה וברצונו לא ירדו ונהי נמי דכפיית קע

אנן חשיבותא דמשקין בעינן וכפייה זו אינה אלא 
לגלות עליהן שאינו חפץ בהן אבל הכא לענין שבת 
אחשיבותא דהוצאה קפדינן והך הוצאה דכיס 

הא לא  חשיבא דקא מיבעי ליה להציל על בגדיו:
. ע''כ אם להכשר זרעים באת לדמויה לא דמיא

משנה היא . שירד דלף לתוכה כו' תדמיה אלא להך:
במסכת מכשירין (פ''ד משנה ה) השנויה אחר הסיפא 
דהכופה את הקערה והכי תנן עריבה שירד הדלף 
לתוכה כו' הניחה שירד הדלף לתוכה מים הניתזין 
והצפים ב''ש אומרים בכי יותן וב''ה אומרים אינם 
בכי יותן נטלה לשופכה אלו ואלו מודים שהן בכי 

א כדגרסינן בספרים יותן ומ''מ יש לשמוע מהך סיפ
(וכב''ה) נתנה לעריבה זו שירד הדלף לתוכה אע''ג 
דאצולי טינוף הוא אפילו הכי מדלא כפאה גלי דעתי' 
דאחשבינהו לקבלן והוו חשובים אותן שבתוכה והך 
הוצאה נמי אחשבה לקבולי בהאי כיס האי זיבה 
אע''ג דבזיבה לא ניחא ליה אנן לחיובי אהוצאת זיבה 

 . למרחוק:הניתזין לא אהוצאת כיס:לא מהדרינן א
. דלא אינן בכי יותן . מלמעלה כשהיא מלאה:והצפין

. דאמר מלאכה שאינה הא רבי יהודה ניחא ליה בהו:
צריכה לגופה שברצונו לא תעשה ואינו צריך לעיקר 
(תחלתה) [תכליתה] כי הכא שאינו צריך לזיבה זו 
שעל ידה בא הכיס הזה ואעפ''כ חייב עליה 

ייהו בהמצניע (לקמן דף צג:) גבי מוציא המת ופלוגת
במטה חייב ואע''ג דהוצאת המת לא ניחא ליה ביה 

 ור''ש פוטר:
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        יב, איב, איב, איב, א .41
ֵבי  ֵני ּדְ יּתָ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

יןיֹוֵצ " ִפיּלִ תְּ יָכה א ָאָדם ּבַ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ."ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָון  ר ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ כֵּ ה ּבַ   :ַרּבָ
ָעה ָעה ְוׁשָ ל ׁשָ ין כָּ ִפיּלִ ּתְ ֵמׁש ּבַ יב ָאָדם ְלַמׁשְ   .ַחּיָ

  
יץ: ִמ ַקל ָוחֶֹמר    ּצִ

ָרה ַאַחת ָאְמָרה ה א ַאְזכָּ ֵאין ּבֹו ֶאּלָ יץ ׁשֶ ִמיד"ּתֹוָרה: ַמה ּצִ   , (שמות כח, לח) "ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ּתָ
לּ  ּנוּ ׁשֶ ְעּתֹו ִמּמֶ יַח ּדַ   .א ַיּסִ

ה  רֹות ַהְרּבֵ ֶהן ַאְזכָּ ֵיׁש ּבָ ין ׁשֶ ִפיּלִ ה.  -ּתְ ה ְוַכּמָ ּמָ   ַעל ַאַחת כַּ
ִכיר ְלהּו.  ר ּדְ ְך ִמיְדכַּ   ִהְלכָּ

  
  

ְנָיא   :ּתַ
  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיא"

יב ָאָדם ְלַמ  ָכהַחּיָ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ִבְגּדֹו ֶעֶרב ׁשַ ֵמׁש ּבְ    "ׁשְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ת ּבָ ִתי ְלׁשַ    .ִהְלְכָתא ַרּבָ

   

  רש"י
. ולא חיישינן דילמא עם חשיכה

והיה על  נפיק בהו משתחשך:
. קרא יתירא הוא מצחו תמיד

להך דרשה דהא כבר קבע ליה 
 מקום והיה על מצח אהרן:

. שלא יהא כרוך למשמש בבגדו
הלכתא  שום דבר פן יוציאנו:ב

. דבר גדול יש כאן רבתי
  להפרישו מאיסור שבת:
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        יב, איב, איב, איב, א .42
ָליו" ה ֶאת ּכֵ   .לֹא ְיַפּלֶ
ר[    .]"ְולֹא ִיְקָרא ְלאֹור ַהּנֵ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ה " ָליוֶאת לֹא ְיַפּלֶ ּיֹום – "ּכֵ    ,ּבַ

א ַיֲהרֹוג וְ  ּמָ   ֱאִליֶעֶזר ִהיא.  יַרּבִ ׁשֶ
ַתְנָיא    :ּדְ

יָאַמר "   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ׁשַ  ה ּבְ יּנָ ָמלַההֹוֵרג ּכִ ִאיּלּו הֹוֵרג ּגָ ת ּכְ   . "ּבָ

ר" ה -  "ְולֹא ִיְקָרא ְלאֹור ַהּנֵ א ַיּטֶ ּמָ   . ׁשֶ
ְרַוְייהוּ  יְלָמא ּתַ ה :אֹו ּדִ א ַיּטֶ ּמָ   ?ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

רֵאין ּפֹוִלין ְוֵאין קֹוִרין "   . "ְלאֹור ַהּנֵ
  

ְתִניִתין יָמא ִמּמַ   ?!ִמי ַאּלִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר"    ,ֵאין ּפֹוִלין ְלאֹור ַהּנֵ

ר,    ְוֵאין קֹוִרין ְלאֹור ַהּנֵ
ית  ֲעִלּיַ ָאְמרּו ּבַ רֹוןְוֵאּלּו ִמן ַהֲהָלכֹות ׁשֶ ן ּגָ ה ּבֶ ן ִחְזִקּיָ   . "ֲחַנְנָיה ּבֶ

ַתְרַוְייהּו  ּה ּדְ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּמָ הׁשֶ    !ַיּטֶ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ּתֹו.  ְגדֹו ְלִבְגֵדי ִאׁשְ ין ּבִ   ֲאִפיּלּו ְלַהְבִחין ּבֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 

א    ֵני ְמחֹוָזא, ְב ּדִ לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
  .ֵמיַדע ָיְדִעי -ֵני ַחְקַלְיָתא ְב ּדִ ֲאָבל 

  
א ְב ְוִד     ,נֹותְזֵק ִד ֵני ְמחֹוָזא ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

  ֵמיַדע ְיִדיִעי.   -ְיָלדֹות ּדִ ֲאָבל 
   

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְרׁשוּ " יםֵאין ּפֹוִלין ּבִ בֹוד ,ת ָהַרּבִ ֵני ַהּכָ   . ִמּפְ

ּיֹוֵצא ּבֹו ָאַמר  יּכַ י, ְוָאְמִרי ָלּה ְיהּוָדה ַרּבִ   : ְנֶחְמָיה ַרּבִ
ים ִמּפְ  ְרׁשּות ָהַרּבִ יְקטֹויִזין ּבִ ין ַאּפִ בֹודֵאין עֹוׂשִ   . "ֵני ַהּכָ

  
  

  רש"י
. וביום נמי עסקינן שמא יהרוג

ולאור הנר דמתני' אלא יקרא 
. כלומר דגדול כהורג גמל קאי:
. לאור הנר או דילמא מאד:

דקתני אתרוייהו קאי ותרוייהו 
 שמא יטה אבל ביום שפיר דמי:

קתני . דמי אלימא ממתניתין
לאור הנר בסוף ואפ''ה מספקא 
לן דאיכא לפלוגי בהו ולמימר 
דלאור הנר אלא יקרא קאי הכא 
נמי איכא למימר דאין פולין 
אפילו ביום ולאור הנר אאין 

. דקתני לאור ת''ש קורין קאי:
. בני מחוזא הנר בתרוייהו:

מפנקי ולא עבדי מלאכה 
ובגדיהם רחבים כשל אשה 

. ימידע ידע וצריכים עיון:
שבגדי האנשים קצרין שעוסקין 
בשדות במלאכה ושל נשים 

. דזקנות רחבים בתי יד שלהן:
קצרים במקצת ושל אנשים 
מעונגין רחבים ודומין זה לזה 

. אבל דילדות וגזרינן שמא יטה:
רחבים הרבה ואין של אנשים 

 . בחול:ברה''ר דומין להם:
. של עוברין שלא מפני הכבוד

ה . הקאאפיקטויזין ימאסו:
וומיט''א: סם גומיטא {

 } בלע''ז כך מצאתי:הקאה
 



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122ווינט  לדניאל ברק כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְּגָמָרא ְסדּוָרה

     

56

        יב, איב, איב, איב, א .43
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָליו " ה ֶאת ּכֵ ּלא ַיֲהרֹוג.  -ַהְמַפּלֶ   מֹוֵלל, ְוזֹוֵרק, ּוִבְלַבד ׁשֶ
אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

ּלא ִיְמלֹול   . "נֹוֵטל ְוזֹוֵרק, ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
  מֹוֵלל ְוזֹוֵרק,  :ֲהָלָכה

בֹודֹו,    ְוֶזהּו כְּ
חֹול. וַ    ֲאִפיּלּו ּבַ
  

ה ע ְלהּו.  ַרּבָ   ְמַקּטַ
  
תוְ  ׁשֶ ע ְלהוּ  ַרב ׁשֵ   .ְמַקּטַ
  

ַמָיא ָרָבא ֵדי ְלהּו ֶלְקָנא ּדְ    .ׁשָ
  

   :ִלְבָנֵתיּה  ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו 
ַסְנָווֵתי.  ְמִעיַנן ִלי ָקָלא ּדְ   ְקטֹוִלין ְוַאׁשְ

  
ְנָיא    :ּתַ

י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ראֹוֵמ  ׁשִ
ת,  ּבָ ַ ׁשּ ֲאכֹוֶלת ּבַ   ֵאין הֹוְרִגין ֶאת ַהּמַ

ְבֵרי  איּדִ מַּ ית ׁשַ   . ּבֵ
לוּ  יִרין ֵבית ִהּלֵ    .ַמתִּ

יְוֵכן ָהָיה  ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ ְמִליֵאלאֹוֵמר ִמׁשּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
ינֹוקֹות ֵלָאֵרס,  ִכין ֶאת ַהתִּ ּדְ   ֵאין ְמׁשַ

דֹו ֵסֶפרְולֹא ֶאת  ינֹוק ְלַלּמְ נּות,  ,ַהתִּ דֹו אּוּמָ   ְלַלּמְ
  ֵאין ְמַנֲחִמין ֲאֵבִלים, 

ת,  ּבָ ׁשַ ִרין חֹוִלין ּבְ   ְוֵאין ְמַבּקְ
ְבֵרי  איּדִ מַּ ית ׁשַ    .ּבֵ

לוּ  יִרין ֵבית ִהּלֵ    ."ַמתִּ
  
  
  
  

  רש"י
. בשבת מולל להתיש מולל וזורק

כחן שלא יחזרו אליו ובלבד 
שלא ימלול בדוחק ויהרוג 
דסבירא ליה הריגת כינה שבות 
ואבא שאול כר''א ומחייב 
חטאת הלכך גזרינן מלילה שלא 

. הורגן מקטע להו יהרוג:
. מאכולת . ספל:לקנא ובשבת:

. כדמפרש טעמא מתירין ינה:כ
בפרק שמונה שרצים (לקמן דף 
קז:) מאילים מאדמים דמשכן 
מה אילים פרים ורבים אף כל 
שפרה ורבה וכינה אינה פרה 
ורבה אלא מבשר אדם היא 

וכן היה רבי שמעון בן  שורצת:
. דבהני נמי פליגי אלעזר אומר

. בשבת אין משדכין ב''ש וב''ה:
 וב''ה משום ממצוא חפצך:

. דקא סברי חפצך ולא מתירין
. ואין מנחמין חפצי שמים:

   משום דמצטער עם המצטערין:
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        בבבב- - - - יב, איב, איב, איב, א .44
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ת ִהיא ִמ " ּבָ ר ֶאת ַהחֹוֶלה: "ׁשַ ְכָנס ְלַבּקֵ ְזעַֹהּנִ   ק, ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא". ּלִ
יוְ    אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

ַרֵחםְיכֹוָלה ִהיא  תְּ   .  ׁשֶ
י   יב,ב   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

קֹום ְיַרֵחם  ָרֵאלַהּמָ   . ָעֶליָך ְוַעל חֹוֵלי ִיׂשְ
י    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

קֹום ְיַרֵחם ָעֶל  ָרֵאלַהּמָ תֹוְך חֹוֵלי ִיׂשְ   . יָך ּבְ
ַלִים, ְבָנא ִאיׁש ְירּוׁשָ   ׁשֶ

ְכִניָסתֹו  לֹום :אֹוֵמרּבִ   , ׁשָ
ְזעֹאֹוֵמר: ּוִביִציָאתֹו  ת ִהיא ִמּלִ ּבָ   א, ק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹׁשַ

לֹום" ׁשָ ְבתּו ּבְ ים, ְוׁשִ   . ְוַרֲחָמיו, ְמרּוּבִ
  

ַמאן ָאְזָלא ָהא  יָאַמר ּדְ כְּ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ׁש לֹו חֹוֶלה ּיֵ ָרֵאל?  ִמי ׁשֶ תֹוְך חֹוֵלי ִיׂשְ ָעְרֶבּנּו ּבְ ּיְ יתֹו ָצִריְך ׁשֶ תֹוְך ּבֵ   ּבְ

ַמאן?    כְּ
  
יכְּ    יֹוֵסי.  ַרּבִ
  

יְוָאַמר    ֲחִניָנא:  ַרּבִ
ת.  ּבָ ׁשַ ר חֹוִלים ּבְ ירּו ְלַנֵחם ֲאֵבִלים ּוְלַבּקֵ י ִהּתִ קֹוׁשִ   ּבְ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ

י ֲהָוה ָאְזִליַנן ּבַ  יּדְ ְתֵריּה כִּ ְתִפיָחה  ַרּבִ ּיֹוֵלי ּבִ   ֶאְלָעָזר ְלׁשַ
לֹוםִזיְמִנין ָאַמר קֹום ִיְפָקְדָך ְלׁשָ   .: ַהּמָ

ָלם" :ְוִזיְמִנין ָאַמר ֵליּה  ִריָנְך ִלׁשְ    ."ַרֲחָמָנא ִיְדכְּ
  

  ֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי? 
  : ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 

ַאל ָאָד  לְ ְלעֹוָלם ַאל ִיׁשְ   !ׁשֹון ֲאַרִמים ְצָרָכיו ּבִ
  

יְוָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵרת ִנְזָקִקין לוֹ  ָ ְלׁשֹון ֲאַרִמי ֵאין ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ֹוֵאל ְצָרָכיו ּבִ ל ַהׁשּ    .כָּ

ֵרת ָ ֵאין ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ י ׁשֶ ְלׁשֹון ֲאַרּמִ יִרין ּבִ   !ַמכִּ
  

אֵני חֹוֶלה  ִכיָנה ִעּמ ּדִ ׁשָ    .וֹ ׁשְ
  
   :בַר ָאַמר  ַרב ָעָנןָאַמר ּדְ 

ִכיָנה סֹוֵעד ֶאת ַהחֹוֶלה?  ְ ׁשּ ִין ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ָוי"ׁשֶ   . (תהלים מא, ד) "ה' ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ר ֶאת ַהחֹוֶלה, " ְכָנס ְלַבּקֵ   ַהּנִ
א,  סֵּ י ּכִ ּבֵ ה ְולֹא ַעל ּגַ י ִמטָּ ּבֵ ב לֹא ַעל ּגַ   לֹא ֵיׁשֵ

ף ְויוֹ  א ִמְתַעטֵּ ב ְלָפָניו, ֶאּלָ   ׁשֵ
ל ַהחֹוֶלה.  ִכיָנה ְלַמְעָלה ְמַרֲאׁשֹוָתיו ׁשֶ ְ ׁשּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָוי"ׁשֶ   ."(תהלים מא, ד) "ה' ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ
   
  : ָרִביןָאַמר ָרָבא ָאַמר וְ 

רּוְך הּוא ָזן ֶאת ַהחֹוֶלה?  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ָוי""ה' ִיְסָע ׁשֶ   .  (תהלים מא, ד)ֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ

  רש"י
. צריך שבת היא מלזעוק

להרחיב דעתם בתנחומים שלא 
. יכולה היא שתרחם יצטערו:

  אם תכבדוה מלהצטער בה: 
. שמתוך בתוך חולי ישראל

שכוללן עם האחרים תפלתו 
שבנא  נשמעת בזכותן של רבים:

. אדם גדול היה רושליםאיש י
. רחמיו בירושלים ושמו שבנא:
שבתו  של הקב''ה מרובים:

 . נוחו בשבתכם לשלום:בשלום
 . מפני שמצטער:בקושי התירו

זימנין אמר  . בחולה:בתפיחה
. בלשון קדש וזימנין אמר לה לה

בלשון ארמי והא לאו לענין 
. ואין דשכינה עמו שבת נקט:

המתפלל צריך שיזדקקו לו 
י השרת להכניס תפלתו מלאכ

. סומך סועד לפנים מן הפרגוד:
בתשות כחו ומשום רבינו יעקב 
סוער תרגומו של פוקד כלומר 
מבקר כמו ואת אחיך תפקוד 
לשלום (שמואל א' יז) 
ומתרגמי': ואת אחיך תסער 
לשלם ולהך לישנא גרסינן אל 
 תקרי יסעדנו אלא יסערנו:

. מאימת שכינה כאדם מתעטף
אין פונה היושב באימה ו

 לצדדין:
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .45
ר"   . "לֹא ִיְקָרא ְלאֹור ַהּנֵ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
י קֹומֹות,  ּתֵ בֹוהַּ ׁשְ   ֲאִפיּלּו ּגָ

עֹות,  י ִמְרּדָ ּתֵ   ַוֲאִפיּלּו ׁשְ
ב זֹו.  ים זֹו ַעל ּגַ ּתִ ָרה ּבָ   ַוֲאִפיּלּו ֲעׂשָ

  
  לֹא ִליְקִרי, ּדְ הּוא  ַחד

ֵרי  ֵמי.  -ָהא ּתְ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ַנִים"   ! "לֹא ֶאָחד ְולֹא ׁשְ
  

יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ִעְנָין ֶאָחד.  - כָּ   ּבְ
אן ֵני ִעְנָיִנים.  -  כָּ ׁשְ   ּבִ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

  ּוִבְמדּוָרה, 
ֵני ָאָדם  ָרה ּבְ    .ָאסּור –ֲאִפיּלּו ֲעׂשָ

  
  
  

  רש"י

. דליכא למיחש ואפי' גבוה
להטייה דכיון דגזור לא פלוג 

. הא תרי שפיר דמי למילתייהו:
 שאם יבא להטות יזכירנו חברו:

. בשתי פרשיות בשני ענינים
הואיל וכל אחד מעיין לעצמו 
 אין מכיר במעשה חבירו:

. מדורת אש גדולה במדורה
אסור דהואיל ויושבין רחוק זה 

ה ועוד שזנבות האודים מז
סמוכים להם אין זה מכיר בבא 

   חבירו להבעיר ולחתות:
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .46
רלֹ "[    ]."א ִיְקָרא ְלאֹור ַהּנֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ר - ִאם ָאָדם ָחׁשּוב הּוא   . מּוּתָ

  
   :ֵמיִתיִבי

ה. " א ַיטֶּ ּמָ ר, ׁשֶ   לֹא ִיְקָרא ְלאֹור ַהּנֵ
יָאַמר  ע ַרּבִ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ   : ִיׁשְ

ה   .ֲאִני ֶאְקָרא ְולֹא ַאטֶּ
ׁש ְלַהּטֹות.  ַעם ַאַחת ָקָרא ּוִבּקֵ   ּפַ

ָהיּו אֹוְמִריםָאַמר: ּכַ  ְבֵרי ֲחָכִמים ׁשֶ דֹוִלים ּדִ ה ּגְ ר :ּמָ   .לֹא ִיְקָרא ְלאֹור ַהּנֵ
י    :אֹוֵמר ָנָתן ַרּבִ

ה    ,ָקָרא ְוִהטָּ
ְנָקסֹו: ֲאִני  עְוָכַתב ַעל ּפִ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ ת, ִיׁשְ ּבָ ׁשַ יִתי ֵנר ּבְ   , ָקִריִתי ְוִהטֵּ

ׁש ָאִב  ית ַהִמְקּדָ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ֵמָנהִלְכׁשֶ את ׁשְ   ! "יא ַחטָּ
  

יָאַמר  א ַרּבִ   : ַאּבָ
אֵני  יׁשָ ע,  ַרּבִ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ   ִיׁשְ

ֶהְדיֹוט ְבֵרי תֹוָרה כְּ ים ַעְצמֹו ַעל ּדִ    .הֹוִאיל ּוֵמׂשִ
  
  

  רש"י
. לקרות לאור הנר שאינו מותר

רגיל להטות נר בחול מפני 
  חשיבותו:
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .47
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

ר" ׁש ּבֹוֵדק ּכֹוסֹות ּוְקָערֹות ְלאֹור ַהּנֵ ּמָ   . "ׁשַ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
  ! "ִיְבּדֹוקלֹא "
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ׁש ָקבּוַע  - כָּ ּמָ ׁשַ   .ּבְ
אן  ֵאינֹו ָקבּוַע.  - כָּ ׁש ׁשֶ ּמָ ׁשַ   ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָיא ׁש ָקבּוַע, ְוָלא ַקׁשְ ּמָ ׁשַ    :ָהא ְוָהא ּבְ
ָחא –ָהא  ְדִמׁשְ    .ּבִ

ְדַנְפָטא –ְוָהא     .ּבִ
  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ֵאינֹו ָק  ׁש ׁשֶ ּמָ ֶמן  ,בּוַע ׁשַ ל ׁשֶ ֵנר ׁשֶ    ?ַמהוּ  - ּבְ

  
  : ַרבָאַמר 

   .ןֲהָלָכה ְוֵאין מֹוִרין כֵּ 
  

י א ַרּבִ ר ַאּבָ   ָאַמר:  ִיְרְמָיה ּבַ
ן    .ֲהָלָכה ּומֹוִרין כֵּ

  
י א ַרּבִ ר ַאּבָ   . ַרב ַאִסי ֵביִאיְקַלע לְ  ִיְרְמָיה ּבַ

ֵעיּה  ּמָ ָרָגא  ,ָקם ׁשַ ׁשְ ֵדיק ִלְנהֹוָרא ּדִ   ָקא ּבָ
ֵביְתהּו: ּוָמר ָאְמ    !לֹא ָעֵביד ָהִכיָרה ֵליּה ּדְ

יּה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבֵ ַבֵקיּה, כְּ    .ָאַמר ָלּה: ׁשְ
   

  
  

  רש"י
. לא יבדוק מפני שמש קבוע

שאימת רבו עליו אם ימצא בהן 
דבר מגונה ובודקן יפה וחיישינן 

. לא רמיא שאינו קבוע להטיה:
ה כולי האי: הא והא בשמש עלי

. שהוא בדנפטא קבוע גרסי':
מסריח מותר לבדוק לאורו דלא 

שמש שאינו קבוע  אתי להטות:
. כיון שאינו קבוע בדמשחא מאי

אינו מטה אפילו בחול והלכך 
בשבת מותר או דילמא 
בדמשחא הואיל ולא מאיס 

. הלכה דרכו להטות בחול הוא:
. שלא ואין מורין כן דמותר:

. דר' ירמיה קם שמעי' :יזלזלו
דהוא שמש שאינו קבוע בבית 

. אמרה ליה דביתהו רב אסי:
דרב אסי לרב אסי מר לא עביד 

. ר' ירמיה דאמר כרביה הכי:
   הלכה ומורין כן:
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        יג, איג, איג, איג, א    ––––    יב, ביב, ביב, ביב, ב .48
ר["   . ]ְולֹא ִיְקָרא ְלאֹור ַהּנֵ

ֱאֶמת ָאְמרוּ  ן : ַה ּבֶ ינֹוקֹות קֹוְרִאין רֹוֶאה ֵהיָכן[ַחּזָ    ,תִּ
  . ]"לֹא ִיְקָרא -ֲאָבל הּוא 

  
א ְוָהָא    ִלְקרֹות! -, ַמאי ָלאו "רֹוֶאה"ְמַרּתְ ֵריׁשָ

  
יֹוָתיו !לֹא ָרׁשִ י ּפָ ר ָראׁשֵ   .ְלַסּדֵ

  
מּוֵאלְוֵכן ָאַמר  ר ׁשְ ה ּבַ   : ַרּבָ

יֹוָתיוֲאָבל ְמַסּדֵ  ָרׁשִ י ּפָ    .ר הּוא ָראׁשֵ
  

ה  ָרׁשָ ּה ּפָ    ?לֹא -ְוכּוּלָ
   :ֵמיִתיִבי   יג,א

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ֵמר: אוֹ  ַרּבָ
ּיֹות ְוקֹוִרין  ָרׁשִ ִרין ּפָ ן ָהיּו ְמַסּדְ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ רַהתִּ   ! "ְלאֹור ַהּנֵ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ּיֹוָתיו.  ָרׁשִ י ּפָ   ָראׁשֵ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ינֹוקֹות אֵני ּתִ    ,ׁשָ

ם ֲעֵליֶהן לֹא ָאֵתי ְלַאְצלּוֵיי    .הֹוִאיל ְוֵאיַמת ַרּבָ
  
   

  

  רש"י
. ומריצן בפיו ראשי פרשיות

שמתוך שראש הפרשה שגורה 
בפיו הוא נזכר בכולה למחר 
ומסייע את שבעה הקורין 

  מיה בלחש: בנקודה וטע
. אין פושטין ואימת רבן עליהן

יד לשום דבר ואפי' בחול אלא 
 על פי רבן:
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        יג, איג, איג, איג, א .49
ב" ּיֹוֵצא ּבֹו: לֹא יאַכל ַהּזָ ל ֲעֵביָרה[ ּכַ ֵני ֶהְרּגֵ ָבה, ִמּפְ   . ]"ִעם ַהּזָ
  

ְנָיא    :ּתַ
י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ְרָצה ָטֳהָרה ּבְ   ּבֹוא ּוְרֵאה ַעד ֵהיָכן ּפָ
ִנינוּ ׁשֶ  ֵמָאה לֹא' :לֹא ׁשָ הֹור ִעם ַהטְּ   , 'יאַכל ַהטָּ

א ל ֲעֵביָרה" :ֶאּלָ ֵני ֶהְרּגֵ ָבה, ִמּפְ ב ִעם ַהּזָ   . "לֹא יאַכל ַהּזָ
רּוׁש, ִעם ָזב ַעם ָהָאֶרץ,  ּיֹוֵצא ּבֹו: לֹא יאַכל ָזב ּפָ יֶלּנּו ֶאְצלוֹ ּכַ א ַיְרּגִ ּמָ   . "ׁשֶ

  
ילוֹ "ְוִכי    ֶאְצלֹו ַמאי ָהֵוי?  "ַמְרּגִ

  
א ֵאיָמא    :ֶאּלָ

ָבִרים א ַיֲאִכיֶלּנּו ּדְ ּמָ   ְטֵמִאין.  ׁשֶ
  

ָבִרים ְטֵמִאין ָאֵכיל?ַאּטּו ָזב  רּוׁש ָלאו ּדְ    !ּפָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִנין.  ֵאיָנן ְמתּוּקָ ָבִרים ׁשֶ א ַיֲאִכיֶלּנּו ּדְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

י ָהָאֶרץ  ִרין ֵהן - רֹוב ַעּמֵ ְ   !ְמַעׂשּ
א א ְיֵהא ָרִגיל ֶאְצלֹו ְוַיֲאִכילֶ  :ֶאּלָ ּמָ ָבִרים ְטֵמִאין.  ׁשֶ   ּנּו ּדְ

   
  

  רש"י
. גברה כמו ופרצת ימה פרצה

שלא  וקדמה (בראשית כח):
שנינו לא יאכל טהור עם 

. מפני הערוה לפי שלא הטמאה
הוצרכו לכך שכולן אוכלין 
חוליהן בטהרה היו ולא היו 
 אוכלין עם נשותיהן טמאות:

זב פרוש לאו דברים  אטו
. והלא כל מגעו טמאים קאכיל

. ולא גזרי' מעשרין הן טמא:
   גזירה לגזירה:
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        בבבב- - - - יג, איג, איג, איג, א .50
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ִבְגדֹו?  ִבְגָדּה ְוהּוא ּבְ ְעָלּה ִהיא ּבְ ן ִעם ּבַ יׁשָ ּתִ ה ַמהּו ׁשֶ   ִנּדָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְלָחן, " ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ   ָהעֹוף עֹוֶלה ִעם ַהּגְ
ְבֵרי  איּדִ מַּ ית ׁשַ   . ּבֵ

ית ִהּלֵ    אֹוֵמר:  לּבֵ
  . "לֹא עֹוֶלה, ְולֹא ֶנֱאָכל

  
אֵני ָהָתם  יעֹות.  -ׁשָ א ּדֵ ֵליכָּ   ּדְ

  
ָרא ּבְ    ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

אֵני.  יעֹות ׁשָ א ּדֵ ִאיכָּ ֵהיָכא ּדְ   ּדְ
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ּדְ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ְלָחן  ֵני ַאְכְסָנִיים אֹוְכִלין ַעל ׁשֻ   ֶאָחד, ׁשְ

ין ׁשִ ִביָנה, ְוֵאין חֹוׁשְ ר ְוֶזה אֹוֵכל ּגְ ׂשָ   . "ֶזה אֹוֵכל ּבָ
  

  ?ְוָלאו ִאְתַמר ֲעָלּה 
ר ַאִמי ַרבָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ָחִנין ּבַ   : ׁשְ

יִרין ֶזה ֶאת ֶזה,  ֵאין ַמכִּ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
יִרין ֶזה ֶאת ֶזה    ֲאסּוִרים.  -ֲאָבל ַמכִּ

   !יִרין ֶזה ֶאת ֶזה ִניְנהוּ ַמכִּ  - ְוָהֵני ַנִמי 
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
א -ָהָתם  יעֹות ִאיכָּ א ,ּדֵ יּנּוי ֵליכָּ    .ׁשִ
יעֹות -ָהָכא  א ּדֵ יּנּוי ,ִאיכָּ א ׁשִ   .ְוִאיכָּ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ֵני ַאְכְסָנִיים  ִביָנה אֹוְכִלין -ׁשְ ר ְוֶזה ּגְ ׂשָ ְלָחן ֶאָחד, ֶזה ּבָ   . "ַעל ׁשֻ

  
   :ְוִאְתַמר ֲעָלּה 

ר ַאִמיָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ָחִנין ּבַ   : ׁשְ
יִרין ֶזה ֶאת ֶזה,   ֵאין ַמכִּ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

יִרין ֶזה ֶאת ֶזה     .ָאסּור –ֲאָבל ַמכִּ
יִרין ֶזה ֶאת ֶזה ִניְנהוּ  - ְוָהֵני ַנִמי     .ַמכִּ

  
א -ָהָתם  יּנּוי ֵליכָּ א, ׁשִ יעֹות ִאיכָּ    .ּדֵ
יּנּוי.  -ָהָכא  א ׁשִ יעֹות ְוִאיכָּ א ּדֵ   ִאיכָּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָבה " ב ִעם ַהּזָ ל ֲעֵביָרה -לֹא יאַכל ַהּזָ ּום ֶהְרּגֵ   . "ִמׁשּ
  

א -ָהָכא ַנִמי  יעֹות ִאיכָּ א, ּדֵ יּנּוי ֵליכָּ   .ׁשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
   ,לֹא ָאָכל -ם "ֶאל ֶהָהִרי"

  רש"י
. במטה כגון שתישן עם בעלה

שהוא טמא דליכא למיחש 
משום טהרה או בזמן הזה שאין 
בו טהרה מי חיישי' להרגל 
עבירה או דילמא כיון דאיכא 

על  היכרא מדכר דכירי:
מותר . שאוכל עליו השולחן

להניח בשר העוף אצל הגבינה 
דקסברי בית שמאי בשר עוף 
בחלב לאו דאורייתא ולא גזרי' 

ואינו  העלאה אטו אכילה:
. וב''ה אומרים כו' . עמו:נאכל

. שני דליכא דיעות ש''מ דאסור:
בני אדם שיזכירו זה לזה וה''ה 
נמי דמצי לשנויי דליכא שינוי 
להיכרא ומיהו דעדיפא נקט 

שאין  ליכא: דאפי' דיעות
. דלא אתי חד למשקל מכירין

. אבל מכירין מדחבריה ומיכל:
אסור ואשה ובעלה [נמי] מכירין 

שינוי  זה את זה וש''מ דאסור:
 . שאוכלין בדרך אכילה:ליכא

. שאין דרך לישן איכא שינוי
אלא בקירוב בשר כדכתיב 
שארה כסותה ועונתה ואמר מר 
שאר זה קירוב בשר שאם אמר 

לא היא בבגדה והוא אי איפשי א
בבגדו יוציא ויתן כתובה במס' 

אל  כתובות (פ''ד דף מח.):
. בפרק אלו הן ההרים לא אכל

הנשרפין בסנהדרין (דף פא.) 
מפרש ליה שלא נתפרנס בזכות 
אבות שלא הוצרך לכך לפי 

  שהוא צדיק: 
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ָרֵאל -ְוֵעיָניו  ית ִיׂשְ ּלּוֵלי ּבֵ א ֶאל ּגִ    ,לֹא ָנׂשָ
ת ֵרֵעהּו  א - ְוֶאת ֵאׁשֶ    ,לֹא ִטּמֵ

ה  ה ִנּדָ ָ   , (יחזקאל יח, ו) לֹא ִיְקַרב" - ְוֶאל ִאׁשּ
יׁש  ה" ַמּקִ ה ִנּדָ ָ ת ֵרֵעהוּ "ְל  "ִאׁשּ    ,"ֵאׁשֶ

ת ֵרֵעהוּ " ָמה ִבְגדֹו ְוִהיא ּבְ  "ֵאׁשֶ   ָאסּור,  -ִבְגָדּה הּוא ּבְ

ה  ּתֹו ִנּדָ ִבְגָדּה  -ִאׁשְ ִבְגדֹו ְוִהיא ּבְ   . "ָאסּור –הּוא ּבְ
  

יּדְ ּוְפִליָגא  ָדת.  ַרּבִ   ּפְ
יָאַמר ּדְ  ָדת ַרּבִ   : ּפְ

ְלַבד,  ּלּוי ֲעָריֹות ּבִ ל ּגִ א קּוְרָבה ׁשֶ   לֹא ָאְסָרה הּתֹוָרה ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵאר ׁשֶ ל ׁשְ רֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה""ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ ׂשָ   . (ויקרא יח, ו) ּבְ

  
א י ֲחַדְייהּו, עּוּלָ ק ְלהּו ְלַאְחָווֵתיּה ַאּבֵ ֵ י ַרב ֲהָוה ְמַנׁשּ י ֲהָוה ָאֵתי ִמּבֵ   , כִּ

י ְיַדְייהּו.  :ְוָאְמִרי ָלּה    ַאּבֵ
  

יֵדיּה  יֵדיּה ַאּדִ ִליָגא ּדִ    ,ּוּפְ
אר ַמ ָא ּדְ    : עּוּלָ

  ׁשּום קּוְרָבה ָאסּור, ֲאִפיּלּו 
ּום: "ֵלְך ֵלךְ  ְקַרב" ,ָאְמִרי ְנִזיָרא "ִמׁשּ   . "ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא לֹא ּתִ

   
הוּ  ֵבי ֵאִלּיָ ֵני ּדְ    :ּתָ

ֲחִצי ָיָמיו" ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּוֵמת ּבַ ׁש ּתַ יּמֵ ה, ְוׁשִ ה, ְוָקָרא ַהְרּבֵ ָנה ַהְרּבֵ ָ ׁשּ ַתְלִמיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   . ַמֲעׂשֶ
י ִמְדָרׁשֹות,  י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ ם ּבְ ְרּתָ יו ּוְמַחּזַ ִפיּלָ ּתֹו נֹוֶטֶלת ּתְ   ְוָהְיָתה ִאׁשְ

ּתֹוָרה  ִתיב ּבַ יָך ְואֹוֶרְך ָיֶמיָך"ְוָאְמָרה ָלֶהם: כְּ י הּוא ַחּיֶ   , (דברים ל, כ) "ּכִ
ה     יג,ב ה ְוָקָרא ַהְרּבֵ ָנה ַהְרּבֵ ָ ׁשּ ֲעִלי ׁשֶ ה, ְוׁשִ ^ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְרּבֵ ׁש ּתַ   יּמֵ

ֲחִצי ָיָמיו?  ֵני ַמה ֵמת ּבַ   ִמּפְ
ָבר.    ְולֹא ָהָיה ָאָדם ַמֲחִזיָרּה ּדָ

ל אֹותֹו ְמאֹוָרע.  י ֶאְצָלּה ְוָהְיָתה ְמִסיָחה כָּ ַעם ַאַחת ִנְתָאַרְחּתִ   ּפַ
יֵמי ִנּדּוֵתְך ַמה הּוא ֶאְצֵלְך? י ּבִ ּתִ י ָלּה: ּבִ    ְוָאַמְרּתִ

י.  ה לֹא ָנַגע ּבִ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ לֹום, ֲאִפיּלּו ּבְ   ָאְמָרה ִלי: ַחס ְוׁשָ
יֵמי ִלּבּוֵניךְ    ?ּבִ

י י ,ָאַכל ִעּמִ ָתה ִעּמִ ר ,ְוׁשָ ׂשָ ֵקירּוב ּבָ י ּבְ ן ִעּמִ ָבר ַאֵחר ,ְוָיׁשַ ְעּתֹו ַעל ּדָ    .ְולֹא ָעְלָתה ּדַ
ֲהָרגוֹ  קֹום ׁשֶ רּוְך ַהּמָ י ָלּה: ּבָ ִנים ַלּתֹוָרה. ְוָאַמְרּתִ א ּפָ לֹא ָנׂשָ   , ׁשֶ

ֲהֵרי ָאְמָרה הּתֹוָרה:  ת טּוְמָאָתּה לֹא ִתְקָרב"ׁשֶ ִנּדַ ה ּבְ ָ   . "(ויקרא יח, יט) "ְוֶאל ִאׁשּ
  

י ֲאָתא  יִמיכִּ   , ָאַמר: ַרב ּדִ
ה ֲחָדא ֲהַואי.    ִמּטָ

  
ַמְעְרָבא ָאְמִרי    :ּבְ

ר יֹוֵסףָאַמר     :ַרב ִיְצָחק ּבַ
ינֹו ְלֵביָנּה.  ִסיָנר ַמְפִס    יק ּבֵ

   
  
  
  

  רש"י
. דאסור לן מה אשת רעהו כו'

יחוד מן התורה בקדושין (פ''ד 
. ופליגא יך בן אמך:דף פ.) מאח

דרב יוסף דפשט מדרשה דהאי 
גילוי  קרא לאיסור אדרבי פדת:

. תשמיש ממש ושאר עריות
קורבה ואפי' קירוב בשר 
מדרבנן והיא בבגדה אפי' 

  מדרבנן ליכא למגזר: 
. ושימש תלמידי חכמים

להסבירו סתומות המשנה 
 וטעמיה והוא הנקרא תלמוד:

. כל שבעה של ראייה נדותיך
. כגון זבה ליבוניך :ראשונה

שסופרת שבעה נקיים משפסקה 
וצריכה להיות לובשת לבנים 
לבדיקה שמא תראה ותסתור 

. ועד בנדת טומאתה ספירתה:
שתבא במים לטבילה היא 
בנדתה דמרבינן מתהיה בנדתה 
בהוייתה תהא עד שתבא במים 

. מטה חדא הואי בתורת כהנים:
רחבה ולא קירוב בשר הואי 

. סינר וסבר דשרי בהכי:
} שהיא חגורהפורציינ''ט {

חוגרת בו ומגיע ממתנים 
 ולמטה:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .51
ָנה   ִמׁשְ

ית  ֲעִלּיַ ָאְמרּו ּבַ רֹוןְוֵאּלּו ִמן ַהֲהָלכֹות ׁשֶ ן ּגָ ה ּבֶ ן ִחְזִקּיָ   . ֲחַנְנָיה ּבֶ
רֹו, ִנְמנּו  ָעלּו ְלַבּקְ איָרּבּו וְ ׁשֶ מַּ ית ׁשַ לַעל  ּבֵ ית ִהּלֵ   , ּבֵ

ּיוֹ  ְזרּו ּבֹו ּבַ ָבִרים ּגָ ר ּדְ מֹוָנה ָעׂשָ    .םּוׁשְ
   

ָמָרא             ּגְ

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ַנן,  "ֵאּלּו"   ּתְ

ַנן?  "ְוֵאּלּו"אֹו    ּתְ
  

ַנן  "ְוֵאּלּו" ֲאַמַרן.  - ּתְ   ָהֵני ּדַ
ַנן  "ֵאּלּו"אֹו  ן?  -ּתְ ָבֵעיַנן ְלֵמיַמר ַקּמָ   ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר"    ,ֵאין ּפֹוִלין ְלאֹור ַהּנֵ
ר, ְוֵאין קֹוִרין ְלאֹור ַה    ּנֵ

ית  ֲעִלּיַ ָאְמרּו ּבַ רֹוןְוֵאּלּו ִמן ַהֲהָלכֹות ׁשֶ ן ּגָ ה ּבֶ ן ִחְזִקּיָ   . "ֲחַנְנָיה ּבֶ
ּה  ַמע ִמיּנָ ַנן"ְוֵאּלּו"  :ׁשְ    .ּתְ

  
  

  רש"י
. באו למנין מתני' ונמנו ורבו

 גמ'ונמצאו של ב''ש מרובין: 
ה''ג ואלו תנן הני דאמרן או 
דלמא אלו תנן הני דבעינן 
למימר קמן. ואלו קאי אדלעיל 
לא יפלה את כליו ולא יקרא 
לאור הנר ואלו מן ההלכות כו' 

ילמא אלו תנן וקאי לקמן או ד
. דאתרתי ת''ש אאין שורין דיו:

קמייתי קאי אבל אינך לאו 
משמונה עשר דבר נינהו ולקמן 

  בגמרא מפרש להו:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .52
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֲעִנית? " ת תַּ ַתב ְמִגיּלַ   ִמי ּכָ
ה ן ִחְזִקּיָ    ,ְוִסיָעתוֹ  ֲחַנְנָיה ּבֶ

ִבין ָהיּו ְמַחּבְ רֹות.  ׁשֶ   ֶאת ַהּצָ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

רֹות,  ִבין ֶאת ַהּצָ   ַאף ָאנּו ְמַחּבְ
אנּו ִלְכּתֹוב  ִאם ּבָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ יִקין -ֲאָבל ַמה ּנַ   . ֵאין ָאנּו ַמְסּפִ

ָבר   ַאֵחר:  ּדָ
ע   . ֵאין ׁשֹוֶטה ִנְפּגַ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
יׁש ּבְ  ת ַמְרּגִ ר ַהּמֵ ׂשַ    ."ִאיְזֵמלֵאין ּבְ

  
  ִאיִני?! 

  : ַרב ִיְצָחקְוָהָאַמר 
ה  ה ִריּמָ ר ַהַחי, כְּ  ,תּמֵ לַ ָקׁשָ ְבׂשַ   ַמַחט ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ֱאָבל"" :ׁשֶ רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ׂשָ   ! (איוב יד, כט) ַאְך ּבְ
  

  ֵאיָמא: 
ר'ֵאין  ׂשָ ת 'ּבָ ִאיְזֵמל ַהּמֵ יׁש ּבְ ַחי ַמְרּגִ ּבַ   .ׁשֶ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַמר ָא 

ַרם ָזכּור אֹותֹו ָהִאיׁש ְלטֹוב,  ן ֲחַנְנָיהּבְ ה ּבֶ מֹו, ִחְזִקּיָ   ׁשְ
ְבֵרי תֹוָרה.  ָבָריו סֹוְתִרין ּדִ ָהיּו ּדְ ִאְלָמֵלא הּוא ִנְגַנז ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל. ׁשֶ   ׁשֶ

ה?    ֶמה ָעׂשָ
ב  ֶמן, ְוָיׁשַ ְרֵבי ׁשֶ לׁש ֵמאֹות ּגַ ן.  ֶהֱעלּו לֹו ׁשְ יה ּוְדָרׁשָ ֲעִלּיָ   ּבַ

   
  

  רש"י
. לפי ששאר כל מגילת תענית

משנה וברייתא לא היו כתובין 
דאסור לכתבם וזו נכתבה 
לזכרון לדעת ימים האסורין 
בתענית לכך נקרא מגלה שכתוב 

 ת ספר:במגל
. שנגאלין מחבבין את הצרות

מהן והנס חביב עליהן להזכירו 
לשבחו של הקב''ה הוא וכותבין 
ימי הנס לעשותן יום טוב כגון 
אלין יומין דלא להתענאה בהון 

. לפי שהן אין אנו מספיקין כו':
תדירות. ל''א אין אנו מספיקין 

אין  מלעשות י''ט בכל יום:
ו . אין פגע רע בא עלישוטה נפגע

כלומר אינו מכיר בפגעיו כך 
כמה נסים באים לנו ואין אנו 

. בשר מת שבחי מכירין בהן:
הגדל באדם החי מחמת מכה או 
מחמת כויה אינו מרגיש 

דברי  באיזמל כשחותכין אותו:
. כגון נבילה וטרפה וגו' לא תורה

יאכלו הכהנים הא ישראל 
אוכלים וכגון וכן תעשה בשבעה 

זה בחודש היכן נרמז קרבן 
 . למאור ולמזונות:גרבי בתורה:

. כדדרשינן להני קראי דרשן
במנחות (דף מה.) דמשום 
דאשתרי מליקה בחטאת העוף 
גבייהו הוצרך להזהירם על 

 מליקת חולין שהיא נבילה:
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        יד, איד, איד, איד, א    ––––    יג, ביג, ביג, ביג, ב .53
ּיֹום" ְזרּו ּבֹו ּבַ ָבִרים ּגָ ר ּדְ מֹוָנה ָעׂשָ    ."ּוׁשְ
  

ָבר" ַמאי ִניְנהוּ  ר ּדָ מָנה ָעׂשָ   ? "ׁשְ
  

ְתַנן    :ּדִ
רּוָמה:    "ֵאּלּו ּפֹוְסִלין ֶאת ַהתְּ

   '.ִראׁשֹון' אֹוֶכל אֹוֶכלָה 
ִני'ְוָהאֹוֵכל אֹוֶכל     '.ׁשֵ

ִקין ְטֵמִאיןַהׁשּ וְ     .ֹוֶתה ַמׁשְ
אּוִבין ַמִים ׁשְ א ראׁשֹו ְורּוּבֹו ּבְ    .ְוַהּבָ

אּוִבין ין ַמִים ׁשְ ה לּוּגִ לׁשָ ְפלּו ַעל ראׁשֹו ְורּוּבֹו ׁשְ ּנָ   .ְוָטהֹור ׁשֶ
   .ֵסֶפרַה וְ 

ַדִים    .ְוַהּיָ
ב    .ּול יֹוםְוַהטְּ

ִקיןוְ  ַמׁשְ ְטְמאּו ּבְ ּנִ ִלים ׁשֶ    ."ָהאֹוָכִלים ְוַהּכֵ
  

ִני'ְוָהאֹוֵכל אֹוֶכל  ',ִראׁשֹון'ָהאֹוֵכל אֹוֶכל " :ָנאּתָ ַמאן  ְסִלי - '"ׁשֵ    ,ִמְפַסל ּפָ
  ָלא ְמַטּמּו? ^ -ַטּמֹוֵיי    יד,א

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ

י ַע ִהיא.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ
ְתַנן    :ּדִ

י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  ֹון. ִראׁש  - 'ִראׁשֹון'ָהאֹוֵכל אֹוֶכל 
ִני'ְואֹוֶכל אֹוֶכל  ִני – 'ׁשֵ   .ׁשֵ

י'אֹוֶכל  ִליׁשִ י.  - 'ׁשְ ִליׁשִ   ׁשְ
י ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ִני'ְואֹוֶכל  'ִראׁשֹון'ָהאֹוֵכל אֹוֶכל  ִני.  - 'ׁשֵ   ׁשֵ
י' ִליׁשִ ִני  - 'ׁשְ ִני'קֹוֶדׁש, ְוֵאין ְל ׁשֵ    ,רּוָמהְת ִל  'ׁשֵ

ין  חּוּלִ ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַר ּבְ ּנַ רּוָמהׁשֶ   .  "ת תְּ
   

  

  רש"י
. מן התורה האוכל אוכל ראשון

אין אוכל מטמא אדם האוכלו 
חוץ מנבלת עוף טהור אבל נבלת 

נדה  בהמה לא כדאמר במסכת
(פ''ה דמ''ב:) מי שאין לו 
טומאה אלא באכילתה יצתה זו 
שיש לה טומאה קודם שיאכלנה 
וכ''ש אוכל ראשון שאינו אב 
הטומאה אבל הן גזרו באותו 
היום כדמפרש טעמא לקמן 
בכולהו ושיעורן לפסול את 
הגויה בחצי פרס בפרק יום 
הכפורים (יומא ד' פ:) והתם נמי 

ו אמר הנח לטומאת גויה דלא
דאורייתא ומצאתי בספר ערוך 
משונה טומאה זו מטומאה 
דאורייתא דסגי לה בטבילה 
לתרומה דלא בעיא הערב שמש 
דתניא בספרי אין האוכל 
אוכלים טמאין ולא השותה 
משקין טמאין טמא טומאת 

. לאחר שטבל והבא ערב:
מטומאתו במים שאובין בו 

. גמור שנפלו על וטהור ביום:
כתבי  . כלוהספר ראשו כו':

הקודש תורה נביאים וכתובים 
. והידים פוסלין תרומה במגען:

וטבול  סתמן קודם נטילתן:
. ולקמן פריך טבול יום יום

והאוכלין  מדאורייתא הוא:
. והכלים שנטמאו במשקין

. מי הוא מאן תנא לקמן בעי לה:
. את התרומה פסלי האומר כן:

ואותה תרומה לא תפסול אחרת 
  שוב במגעה: 

  
. את התרומה להיות לא מטמו

שניה והיא תחזור ותפסול 
. האוכל אוכל ראשון אחרים:

נעשה גופו ראשון ומטמא את 
התרומה להיות שנייה והיא 

. שני תחזור ותפסול שלישי:
. שלישי פוסל ואינו מטמא:

אינו פוסל תרומה במגעו אבל 
הקדשים פוסל ובפ''ב דשחיטת 
חולין מפרש טעמא דתרוייהו: 

האוכל אוכל ר' יהושע אומר 
ראשון הוי שני וכן האוכל אוכל 
שני הוי שני. והתם מפרש טעמא 
מצינו שהשני עושה שני ע''י 
משקין דמשקין אפי' הן שניים 
נעשין תחלה ועושין מגען שני 
ואף כאן החמירו בשני לעשות 

שלישי שני  האוכלו כיוצא בו:
. האוכל אוכל שלישי לקדש

עושה גופו שני לקדש והתם 
א דהאי אוכל שלישי מפרש טעמ

חולין שנעשו על טהרת תרומה 
הוא וטהרתן טומאה היא אצל 
הקדש הלכך שמירה דידה לאו 
שמירה היא לענין קודש 
וחיישינן באוכל שלישי דידיה 
דילמא ראשון הוא והאוכלו 

בחולין שנעשו על טהרת  שני:
. כלומר באיזו חולין תרומה

אתה מוצא אוכל שלישי בחולין 
ת תרומה דאילו שנעשו על טהר

חולין גרידא לא משכחת בהו 
   שלישי:
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        יד, איד, איד, איד, א .54
ִני'ְואֹוֵכל אֹוֶכל  'ִראׁשֹון'אֹוֵכל אֹוֶכל "    .'"ׁשֵ
  

ַנן טּוְמָאה?  יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   ַמאי ַטְעָמא ּגָ
  

יּה  ֵדי ְלפּוּמֵ רּוָמה, ְוׁשָ ִקין ּתְ ֵקיל ַמׁשְ ָאֵכיל אֹוָכִלין ְטֵמִאין, ְוׁשָ ִזיְמִנין ּדְ    .ּוָפֵסיל ְלהוּ  ,ּדְ
  
  
ִקין ְטֵמִאיןׁשֹוֶתה "    ."ַמׁשְ
  

ַנן טּוְמָאה?  יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   ַמאי ַטְעָמא ּגָ
  

ֵקל אֹוָכִלין  ִקין ְטֵמִאין, ְוׁשָ ָתה ַמׁשְ ׁשָ ִזיְמִנין ּדְ רּוָמהּדִ ּדְ יּה  ,ּתְ ֵדי ְלפּוּמֵ    .ּוָפֵסיל ְלהוּ  ,ְוׁשָ
  

  ַהְיינּו ַהְך! 
  

ֵתיָמא ִכיִחי –ָהא  :ַמהּו ּדְ כִ  -ְוָהא  .ׁשְ    .יִחיָלא ׁשְ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

   
  
  

  רש"י
. באדם האוכל מאי טעמא גזור

  שיהא טמא:
. והתורה הזהירה על ופסיל להו

התרומה לשמרה בטהרה דכתיב 
(במדבר יח) את משמרת 
תרומתי לפיכך גזרו באוכל 
אוכלין טמאין שלא יהא רגיל 

. הא שכיחא אצל תרומה:
הא ו שאדם שותה עם אכילתו:

. שיהא אוכל עם לא שכיחא
 שתייתו:
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        יד, איד, איד, איד, א .55
אּוִבין"וְ  ַמִים ׁשְ א ראׁשֹו ְורּוּבֹו ּבְ    ."ַהּבָ
  

ַנן טּוְמָאה?  יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   ַמאי ַטְעָמא ּגָ
  

יָביָאַמר    : ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ּבֵ
ה ִחּלָ ּתְ ּבַ ִסין ּוְסרּוִחין.  ׁשֶ ֵמי ְמָערֹות ְמכּוּנָ   ָהיּו טֹוְבִלין ּבְ

ין ןנֹוְתִנין ֲעֵליֶה  ָהיוּ וְ  ה לּוּגִ לׁשָ ׁשְ
אּוִבין 7    .ַמִים ׁשְ

אּום ֶקַבעִהְתִחילּו    .ַוֲעׂשָ
ְזרּו    טּוְמָאה.  םֲעֵליֶה ּגָ

  
  ַמאי ֶקַבע? 

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

ָהיּו אֹוְמִרים: לֹא ֵאּלוּ  א ֵאּלּו ְוֵאּלוּ  ׁשֶ   ְמַטֲהִרין.   ְמַטֲהִרין, ֶאּלָ
   

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ָהָנךְ  ַמאי ּה, ָהא ָקא ָטְבִלי ּבְ    !ָנְפָקא ִמיּנָ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ָהיּו אֹוְמִרים: לֹא ֵאּלוּ  א ֵאּלוּ  ׁשֶ   ְמַטֲהִרין.  ְמַטֲהִרין, ֶאּלָ
  
אּוִבין"וְ  ין ַמִים ׁשְ ה לּוּגִ לׁשָ ְפלּו ַעל ראׁשֹו ְורּוּבֹו ׁשְ ּנָ    ".ָטהֹור ׁשֶ
  

יּה ַרּבָ  ְזרּו ּבֵ   ַנן טּוְמָאה? ַמאי ַטְעָמא ּגָ
  

ִאי לֹא ָהא לֹא ָקְייָמא ָהא.     ּדְ
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  "פ מסורת הש"סתוספת ע 

  רש"י
  

ה''ג היו טובלין במי מערה 
. שיש בה מ' סרוחים מכונסין

סאה מי גשמים שהם כשרים 
לכל טמא חוץ מזב לבדו דכתיב 

והיו נותנין  ביה מים חיים:
. על גופן מים שאובין עליהן

 להעביר סרחון המקוה:
. הטובלין ועשו התחילו

רו על השאובין קבע לפיכך גז
השאובין טומאה לטמא אדם 
אחר טבילתו אבל אין מטמא 
שום אוכל ומשקה אלא אם כן 

. דמקוה לא אלו נטמאו בשרץ:
לבדה מטהרין אלא אלו ואלו 
מטהרין דמתוך שהורגלו הכל 
בכך לא היו יודעין שלהעביר 
הזוהמא היו השאובין באין 

מאי נפקא לן  אלא לטהר:
. כיון שכולן טובלין תחלה מינה

מקוה מאי איכפת לרבנן אם ב
עשאוה הטובלין קבע אחר 

. אלא אלו מטהרין טבילה:
וחיישינן דילמא אתי לבטולי 
תורת מקוה וטובלין בשאובין 
והתורה אמרה אך מעין ובור 
 מקוה מים וגו' (ויקרא יא):

. הא לאו לאחר טבילה מ''ט
. דגזור אף על אי לאו הוה:

הטהור לא קיימא גזירה הבא 
דאמרי מ''ש האי אחר טבילה 

  מהאי:
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        יד, איד, איד, איד, א .56
   ."ְוֵסֶפר"
  

ַנן טּוְמָאה?  יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   ַמאי ַטְעָמא ּגָ
  

אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשַ
רּוָמה ֵאֶצל ֵסֶפר ּתֹוָרה,  ה ָהיּו ַמְצִניִעים ּתְ ִחּלָ ּתְ ּבַ   ׁשֶ

  . קֶדׁש ְוָאְמרּו: ַהאי קֶדׁש ְוַהאי 
ֵסיָדאּדְ  ָקָאתּו ִליֵדי ּפְ    ,ָקָחזּו ּדְ

ַנן טּוְמָאה.  יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   ּגָ
  
  

  רש"י
. עכברים מצויין לידי פסידא

אצל אוכלין ומפסידים את 
הספר אבל בחולין לא הוצרכו 
לגזור דבלאו הכי נמי לא היו 

  נותנין חול אצל קדש:
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        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א .57
ַדִים"    ."ְוַהּיָ
  

ֵני  ַדִים ַעְסָקִנּיֹות ֵהןִמּפְ ַהּיָ    .ׁשֶ
  
   :אנָ ּתָ 
רּוָמה" אֹות ֵמֲחַמת ֵסֶפר, ּפֹוְסלֹות ֶאת ַהתְּ   . "ַאף ָיַדִים ַהּבָ
  

ּום  יּדְ ִמׁשּ ְרָנךְ  ַרּבִ   . ּפַ
יָאַמר ּדְ  ְרָנךְ  ַרּבִ יָאַמר  ּפַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ר ָערֹום.  -ָהאֹוֵחז ֵסֶפר ּתֹוָרה ָערֹום    ִנְקּבַ
  

ֲעָתךְ     ?!ָערֹום ָסְלָקא ּדַ
  

א יָאַמר  ,ֶאּלָ   : ֵזיָרא ַרּבִ
לֹ    ִמְצֹות.  אָערֹום ּבְ

  
לֹ " ֲעָתךְ  "ִמְצֹות אּבְ    ?!ָסְלָקא ּדַ
  

א ֵאיָמא:    ֶאּלָ
לֹא   אֹוָתּה ִמְצָוה.  ָערֹום ּבְ

  
א?  ֵריׁשָ זּור ּבְ   ֵהי ּגְ

א  ָהא :ִאיֵליָמא   יד,ב ֵריׁשָ זּור ּבְ ה ִלי? ^ -ּגְ א, ָהא ּתּו ָלּמָ ֵריׁשָ זּור ּבְ ָהְך ּגְ יָון ּדְ   כֵּ
א הוּ  ,ֶאּלָ כּוּלְ זּור ּבְ א, ַוֲהַדר ּגְ ֵריׁשָ זּור ּבְ   ָיַדִים.   ַהְך ּגְ

   
  
  

  רש"י
. ונוגעין בבשרו עסקניות הן

ובמקום טנופת וגנאי לתרומה 
בכך ונמאס לאוכלין כשנוגע בה 

תינו בידים מסואבות ורבו
מפרשים חיישינן שמא נגעו 
[ידיו] בטומאה [ונטמא] וקשיא 
לי אם כן ניחוש שמא נגע באב 
הטומאה ונמצא ראשון 
ויטמאנה ועוד מאי שנא ידים 
לחודייהו בכל גופו נגזור לפסול 
תרומה שמא נגעו ידיו בטומאה 
ונטמא כל גופו ועוד לא תסגי 

  להו בנטילה אלא בטבילה:
ל ידי . אלא עספר תורה ערום

. דסתם אילימא הא מטפחת:
הא תו למה  ידים גזור ברישא:

. הך מי נפקא מכלל סתם לי
. אלא הא גזור ברישא ידים:

דסתם ידים לא גזרו (סמוך) 
  לנטילתן מגע לתרומה: 
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .58
  . "ְטבּול יֹום"וּ 
  
אֹוַרְייָתא הּוא - "ל יֹוםְטבוּ "    !ּדְ

ְכִתיב ֶמׁש ְוָטֵהר" :ּדִ   ! ז)- (ויקרא כב, ו 8"ּוָבא ַהׁשֶ
  
אןַס    . "ְטבּול יֹום" ֵמי ִמכָּ
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ֶמׁש ְוָטֵהר נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים.   ֶמׁש ְוָטֵהר ּוָבא ַהׁשֶ ֶמׁש ְוָטֵהר ּוָבא ַהׁשֶ ֶמׁש ְוָטֵהר ּוָבא ַהׁשֶ  ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הואּוָבא ַהׁשֶ

  רש"י
. ומקמי הכא ובא השמש וטהר

לא ואוקמינן להאי קרא 
בתרומה ביבמות בפרק הערל 
 (ד' עד:) ואפילו לנגיעה אשכחן
קרא התם כל כלי אשר יעשה 
מלאכה בהם במים וגו' והאי 
נגיעה היא ובעינן הערב שמש 
אלמא פסיל בנגיעה דאי לא 
פסיל למאי קרי ליה וטהר 
השתא מכלל דמעיקרא לא הוי 
טהור גמור והאי כלי לאו בר 
אכילה הוא ומיהו טמויי לא 
 מטמינן דהא לאו טמא איקרי:

 . הסר מכאן:סמי מכאן
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .59
ִקין"וְ  ַמׁשְ ְטְמאּו ּבְ ּנִ   . "ָהאֹוָכִלין ׁשֶ
  
ִקין" ַמׁשְ ַמאי "ּבְ    ?ּדְ

ֶרץ  :ִאיֵליָמא ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ַהּבָ ַמׁשְ אוֹ  - ּבְ    !ַרְייָתא ִניְנהוּ ּדְ
ְכִתיב ֶתה :ּדִ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ   ! (ויקרא יא, לד) 9""ְוָכל ַמׁשְ

  
א  ִאיןֶאּלָ ִקין ַהּבָ ַמׁשְ   ֵמֲחַמת ָיַדִים,  ּבְ

ֶרץ. וּ  ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ַהּבָ ּום ַמׁשְ ֵזיָרה ִמׁשּ   ּגְ
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ֶתה   ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ֶתה ְוָכל ַמׁשְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ֶתה ְוָכל ַמׁשְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ֶתה ְוָכל ַמׁשְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ  בכל כלי יטמאְוָכל ַמׁשְ

  רש"י
 . שנטמאו בשרץ:שרץמחמת 

. שהמשקין דאורייתא היא
ראשון והאוכל שני ופוסל 

דכתיב  תרומה להיות שלישי:
. ואע''ג דהאי וכל משקה וגו'

במשקין הבאין מחמת אויר כלי 
חרס כתיב דהא כתיב לעיל 
מיניה כל אשר בתוכו יטמא 
מכל האוכל כלומר אם יש 
בתוכו אוכלין או משקין והני 

היה ראשון שניים נינהו שהכלי 
והם שניים ואוכל הנוגע בהן 
אינו פוסל את התרומה (א''ה) 
הא גמרינן משקין הבאין מחמת 
שרץ מנייהו בק''ו ובפ''ק 
דפסחים (דף יח:) וכיון דמקבלי 
טומאה מדאורייתא ממילא 
עבדי לאוכל שני דהכי גמרינן 
סדר טומאה התם דמשקה 
מטמא אוכל ואוכל משקה דלא 

א בהכי משכחת רביעי בקדש אל
דהא אין טומאה עושה כיוצא 
בה לא להיות אוכל מטמא אוכל 
ולא משקה מטמא משקה ולא 
אוכל ומשקה מטמאין כלים 
דאין כלי מיטמא אלא באב 

. לפני מחמת ידים הטומאה:
נטילה דגזרו רבנן בידים וכן 
בשאר כל פוסלי תרומה השנויין 

  לטמא משקין להיות תחלה:
גזירה משום משקין הבאים 

. דאשכחן בהן שהן ת שרץמחמ
ראשונים דאורייתא והא דגזור 
בכל טומאת משקין להיות 
תחלה ולא גזור נמי באוכלין 
גזירה משום אוכל הבא מחמת 
שרץ היינו טעמא דאחמיר רבנן 
במשקין משום דעלולין לקבל 
טומאה שאינן צריכין תיקון 
הכשר להביאן לידי טומאה אבל 
אוכלין צריכין תיקון נתינת מים 
להכשירן לקבלת טומאה כל 

 הכשר שבש''ס לשון תיקון:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .60
ִקין"וְ  ַמׁשְ ְטְמאּו ּבְ ּנִ ִלים ׁשֶ   . "ַהּכֵ
  
ִלים" ַמאי? ּדְ  "ּכֵ ִקין ּדְ ַמׁשְ ְמאּו ּבְ   ִאיּטַ

ִקין  :ִאיֵליָמא ַמׁשְ אֹוַרְייָתא ִניְנהוּ  - ָזבּדְ ּבְ    !ּדְ
ְכִתיב הֹור"ְוִכי ָירֹ  :ּדִ ּטָ ב ּבַ   . (ויקרא טו, ח) 10"ק ַהּזָ

אִתי ְלךָ ַמה  ַיד ָטהֹור ִטּמֵ ּבְ   ! ׁשֶ
  

א ֶרץ,  ,ֶאּלָ ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ַהּבָ ַמׁשְ   ּבְ
ִקין ּוְגֵזיָרה ִמ  ּום ַמׁשְ   ָזב.  ּדְ ׁשּ

   
  
  
  

                                                             
10
הֹור   ּטָ ב ּבַ הֹור ְוִכי ָירק ַהזָּ ּטָ ב ּבַ הֹור ְוִכי ָירק ַהזָּ ּטָ ב ּבַ הֹור ְוִכי ָירק ַהזָּ ּטָ ב ּבַ   וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערבְוִכי ָירק ַהזָּ

  רש"י
. היוצא ממנו רוקו משקה הזב

וכי ירוק הזב  וזוב ומימי רגליו:
. וכבס בגדיו אלמא אב וגו'

הטומאה הוא לטמא אדם 
ובגדים דהיינו כלים ושאר 
משקין היוצאין ממנו גמרינן 
מרוק מה רוק מתאסף תחלה 
ואח''כ יוצא אף כל מתעגל 

מה  א כגון מימי רגליו:ויוצ
. אינו שביד טהור טמאתי לך

צריך כאן דטומאת משא ילפינן 
מיניה לרוק במסכת נדה (פ''ז 

אלא בבאין מחמת  דף נה:):
. דלאו אב הטומאה הן שרץ

והכלי אינו מקבל טומאה אלא 
מאב הטומאה כדתניא בפסחים 
(דף כ.) יכול יהו כל הכלים 
מיטמאים מאויר כלי חרס ת''ל 

האוכל וגו' אוכל ומשקה מכל 
מיטמא מאויר כלי חרס כו' 
אלמא לא אתי כלי טמא 
ומטמא ליה וכ''ש אוכל ומשקה 
וגזור רבנן דליטמא לענין 
תרומה משום משקה זב וזבה 

 שהן אב הטומאה:
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        טו, אטו, אטו, אטו, א    ––––    יד, ביד, ביד, ביד, ב .61
ית [ ֲעִלּיַ ָאְמרּו ּבַ רֹוןְוֵאּלּו ִמן ַהֲהָלכֹות ׁשֶ ן ּגָ ה ּבֶ ן ִחְזִקּיָ   . ֲחַנְנָיה ּבֶ

רֹו, ִנְמנּו  ָעלּו ְלַבּקְ איָרּבּו וְ ׁשֶ מַּ ית ׁשַ לַעל  ּבֵ ית ִהּלֵ   , ּבֵ
ְזרּו ּבֹו ּבַ  ָבִרים ּגָ ר ּדְ מֹוָנה ָעׂשָ   ּיֹוםּוׁשְ

...  
ַדִים    .]"ְוַהּיָ

  
זּור? - "ְוָיַדִים" ל ּגְ אי ְוִהּלֵ ּמַ ְלִמיֵדי ׁשַ    !ּתַ

זּור ל ּגַ אי ְוִהּלֵ ּמַ    !ׁשַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדה" ַלִיםוְ  יֹוֵסי ּבֶ ן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוׁשָ ים,  יֹוֵסי ּבֶ ְזרּו טּוְמָאה ַעל ֶאֶרץ ָהַעּמִ   ּגָ
  ֵלי ְזכּוִכית. ְוכן ַעל ּכְ 

ָטח ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ ה,  ׁשִ ָ ה ָלִאׁשּ תּוּבָ ן ּכְ יּקֵ   תִּ
כֹות.  ֵלי ַמתָּ ַזר טּוְמָאה ַעל ּכְ   ְוּגָ

אי מַּ לוְ  ׁשַ ַדִים ִהּלֵ ְזרּו טּוְמָאה ַעל ַהּיָ   ! "ּגָ
  

יָמא אי ְוִסיָעתוֹ  :ְוִכי ּתֵ ּמַ ל ְוִסיָעתֹו,  ,ׁשַ   ְוִהּלֵ
  : מּוֵאלׁשְ ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 

מֹ  מֹ ׁשְ ְזרּו, ּוִבׁשְ ָבר ּגָ ר ּדָ ר ֶנְחְלקוּ ָנה ָעׂשָ    .ָנה ָעׂשָ
לֹ  ׁשְ א ּבִ אי לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ ּמַ ל ְוׁשַ ה ְמקֹומֹות. ְוִאיּלּו ִהּלֵ   ׁשָ

לֹ ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ  ׁשְ ה ְמקֹומֹות ֶנְחְלקוּ : ּבִ    !ְותּו ָלא ,ׁשָ
  

יָמא זּור  :ְוִכי ּתֵ רֹוף.  ,ְתלֹותִל ָאתּו ִאיְנהּו ּגַ ְלִמיַדְייהּו ְוָגְזרּו ִלׂשְ   ְוָאתּו ּתַ
ֵריָפה! ִאיְלָפא ְוָהָאַמר ֵזיָרָתן ִלׂשְ ת ּגְ ִחּלַ   : ָיַדִים ּתְ

  
א ְייהּו,  ,ֶאּלָ לּו ִמיּנַ זּור ְוָלא ִקּבְ   ָאתּו ִאיְנהּו ּגַ

ְלִמיַדְייהוּ  ְייהוּ  ,ְוָאתּו ּתַ לּו ִמיּנַ ְזרּו ְוִקּבְ    .ּגָ
  

י ּתִ ַזר!  ,ְוַאכַּ לֹמה ּגָ   ׁשְ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

לֹמה ֵעירּוִבין ן ׁשְ יּקֵ ּתִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ת קֹול ְוָאְמָרה: וּ  ,ּבְ   ְנִטיַלת ָיַדִים, ָיְצָתה ּבַ
י ַגם ָאִני" ַמח ִלּבִ ָך ִיׁשְ ִני ִאם ָחַכם ִלּבֶ   , (משלי כג, טו) "ּבְ

י ְוָאׁשִ  ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ ָבר""ֲחַכם ּבְ   ! (משלי כז, יא) יָבה חְֹרִפי ּדָ
  

ַזר ^ֲאָתא    טו,א לֹמה ּגָ ים, לִ ׁשְ   ָקָדׁשִ
רּוָמה.  לִ ְוָאתּו ִאיְנהּו ְוַגזּור ַאף    ּתְ

   
  
  
  

  רש"י

. ומשום ספק על ארץ העמים
קברות שלהן דנכרי מטמא 
במגע ובמשא ואהל לרבנן ולרבי 

טמאין שמעון נמי דאמר אין מ
באהל מטמאין הן במגע ובמשא 

. דלא ועל כלי זכוכית ורקב:
תיקן  כתיב באורייתא טומאה:

. שיהא כותב לה כל נכסי כתובה
אחראין לכתובה לפי שהיה 
מייחד לה כתובתה וכשהיה 
כועס עליה אומר לה טלי 
כתובתיך וצאי בכתובות בסוף 

וגזרו  האשה שנפלו (דף פב:):
ן . לקמטומאה על כלי מתכות

. והם שמאי וסיעתו כו' מפרש:
עצמן היו עם תלמידיהם 

ובי''ח  במחלוקת של י''ח דבר:
. כלומר אותם י''ח דבר נחלקו

שגזרו במחלוקת היו אלא 
 שנמנו ונמצאו ב''ש רבים:

 . לקמן מפרש:שלשה מקומות
. תרומה על מגען לא לתלות

. לשריפה אוכלין ולא שורפין:
 שיהיו שורפין תרומה עליהן:

. דכתיב (קהלת יב) גזר שלמה
ואיזן וחקר שעשה אזנים 
לתורה כלומר סייג והרחקה 
ככפיפה זו שנוטלין אותה 

. עירובין באזנים ואין נוגעין בה:
אזנים להוצאת שבת שאסור 
להוציא מרשותו לרשות חבירו 

  ואע''פ ששניהם רה''י: 
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        טו, אטו, אטו, אטו, א .62
   :ּגּוָפא

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר "   : ׁשְ
מֹ  מֹ ׁשְ ְזרּו ּוִבׁשְ ָבר ּגָ ר ּדָ ר ֶנְחְלקוּ ָנה ָעׂשָ    ".ָנה ָעׂשָ

  
   :ַתְנָיאְוָה 

ווּ "    !"הּוׁשְ
  

ּיֹום ֶנְחְלקּו,    ּבֹו ּבַ
וּו.     ּוְלָמָחר, הּוׁשְ

   
  

  רש"י
 . שחזרו בהן ב''ה:ולמחר הושוו
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        טו, אטו, אטו, אטו, א .63
  :ּגּוָפא

   :ַרב הּוָנאָאַמר "
ל אי ְוִהּלֵ ּמַ ה ְמקֹומֹות ֶנְחְלקּו ׁשַ לׁשָ ׁשְ    ".ּבִ

  
אי" מַּ   אֹוֵמר:  ׁשַ

ה,  ב ַחּלָ   ִמּקַ
לוְ    אֹוֵמר:  ִהּלֵ

ִיים.  ּבַ   ִמּקַ
  ם: אֹוְמִרי ֲחָכִמיםוְ 

ִדְבֵרי ֶזה,  ִדְבֵרי ֶזה ְולֹא ּכְ   לֹא ּכְ
ה.  ַחּלָ יב ּבְ א ַקב ּוֶמֱחָצה ַחּיָ   ֶאּלָ

ת ְרָבִעים ֶק  ּדֹות, ָאְמרּו ֲחֵמׁשֶ ילּו ַהּמִ ִהְגּדִ ֶ ה. ַמ ִמׁשּ ַחּלָ יִבים ּבְ   ח ַחּיָ
י יִבין ַרּבִ ה ְועֹוד ַחּיָ ָ טּוִרין, ֲחִמׁשּ ה ּפְ ָ   .)(עדויות א,ב "יֹוֵסי אֹוֵמר: ֲחִמׁשּ

  
   :ְוִאיָדךְ 

ל"   אֹוֵמר:  ִהּלֵ
אּוִבים  ְקֶוה.  -ְמלֹא ִהין ַמִים ׁשְ   ּפֹוְסִלים ֶאת ַהּמִ

אי מַּ   אֹוֵמר:  ׁשַ
ין.  ָעה ַקּבִ ׁשְ   תִּ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ִדְבֵרי ִדְבֵרי ֶזה לֹא ּכְ   . ֶזה ְולֹא ּכְ

ּבִ  ה ׁשֶ ּפָ ַער ָהַאׁשְ ַ ִיים ִמׁשּ ְרּדִ ֵני ּגַ אּו ׁשְ ּבָ ַלִיםַעד ׁשֶ    ,ירּוׁשָ
ּום  ַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹוןְוֵהִעידּו ִמׁשּ אוּ  ׁשְ ין ַמִים ׁשְ ה לּוּגִ לׁשָ ְ ׁשּ ְקֶוהׁשֶ   .ִבין ּפֹוְסִלים ֶאת ַהּמִ

ימּו  ְבֵריֶהם ֲחָכִמיםְוִקּיְ   .(עדויות א,ג) "ֶאת ּדִ
  

   :ְוִאיָדךְ 
אי" מַּ   אֹוֵמר:  ׁשַ

ָעָתן.  ין ׁשְ ּיָ ים ּדַ ׁשִ ל ַהּנָ   ּכָ
לוְ    אֹוֵמר:  ִהּלֵ

ִקיָדה ִלְפִקיָדה הִמּפְ   . , ַוֲאִפיּלּו ְלָיִמים ַהְרּבֵ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ִדְבֵרי ֶזה,  ִדְבֵרי ֶזה ְולֹא ּכְ   לֹא ּכְ
א: ֵמֵעת ְלֵעת ְמַמֵעֶט  ִקיָדה ִלְפִקיָדה תֶאּלָ   .ַעל ַיד ִמּפְ

ִקיָדה ִלְפִקיָדה ְמַמֵעֶט וּ    . א,א נדה ב,א) (עדויות. "ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת תִמּפְ
  

א    ?!ְותּו ֵליכָּ
א    :ְוָהא ִאיכָּ

ל"   ִלְסמֹוְך  :אֹוֵמר ִהּלֵ
איוְ  מַּ ּלא ִלְסמֹוךְ  :אֹוֵמר ׁשַ   . "ׁשֶ
  

י ָקָאַמר  ֲהַדְייהּו.  ַרב הּוָנאכִּ ַרְבָווָתא ּבַ לּוְגָתא ּדְ א ּפְ ֵליכָּ   ֵהיָכא ּדְ
  

א    :ְוָהִאיכָּ
ת, "   ַהּבֹוֵצר ַלּגַ

אי מַּ ר, אֹוֵמר: הוּ  ׁשַ   ְכׁשַ
לוְ  ר ִהּלֵ    ."אֹוֵמר: לֹא הּוְכׁשַ
  

ַהִהיא,  יּה ּדְ ר ִמיּנֵ   ּבַ
אי ּמַ ל ְלׁשַ ֵתיק ֵליּה ִהּלֵ ָהָתם ָקא ׁשָ    .ּדְ

   

  רש"י
הן ז' לוגין וביצה . ירושלמי' שקב ומחצה

וחומש ביצה למדה מדברית והוא עומר 
לגלגולת עשירית האיפה שחייב בחלה 
כדכתיב עריסותיכם כדי עיסת מדבר 
והוסיפו שתות בירושלים נמצא שש 
מדבריות נכנסות בחמש ירושלמיות ולוג 
הנשאר וביצה וחומש ביצה עולין ללוג 
ירושלמי שהלוג מדברי ששה ביצים 

ביצים גדולים נמצא הלוג נכנסין בחמשה 
חסר ביצה גדולה תן ביצה וחומש ביצה 
תחת ביצה גדולה שהחומש הוא שתות 
מלבר [נוסף] על הביצה נמצאו ששה 
ביצים גדולים שהן לוג גדול הרי הן ששה 
 לוגים ירושלמי' דהן קב ומחצה:

. היא מדת צפורי משהגדילו המדות
שעודפ' שתות על ירושלמית נמצאו הו' 

. לוגין שהן רביעית ה' רבעים ':לוגין ה
. דסבר ר' יוסי חמשה ועוד חייבין הקב:

מדה מדברית היו ביצים גדולים משלנו 
והכי נמי א''ר יוסי בעירובין בפרק כיצד 
משתתפין (דף פג:) כמה שיעור חצי פרס 
שני ביצים שוחקות והתם מפרש האי 

. י''ב הין ועוד אחד מכ' בביצה לכל ביצה:
אם נפלו לתוכן קודם . פוסלין לוג:

שנשלם אבל אם נשלם שוב אינו נפסל 
 ואפילו המשיך לתוכן אחרי כן אלף סאה:

. כלומר הין אינו לשון שחייב אדם כו'
משנה אלא לשון תורה אלא כך שמעה 
מפי שמעיה ואבטליון ורבותי מפרשין 
[בלשון] משה רבינו ולבי מגמגם שהרי 

שני  בכמה מקומות לא הקפיד על כך:
. במסכת עדיות ים משער האשפותגרדי

מפ' למה הוזכר שם אומנותם ושם 
מקומם לומר שלא ימנע אדם עצמו מבית 
המדרש שאין לך אומנות פחותה מגרדי 
שאין מעמידין ממנו לא כהן גדול ולא 
מלך כדאמרינן בקדושין (דף פב.) ואין 
שער בירושלים פחות משער האשפות 

כל  והכריעו בעדותן כל חכמי ישראל:
. לטמא דיין שעתן . הרואות דם:הנשים

מפקידה  טהרות משעת ראייתן ואילך:
. למפרע בדקה היום ומצאתה לפקידה

טהורה ובדקה לסוף שבוע ומצאתה 
טמאה חוששין למגעה מבדיקה ראשונה 

מעת  ואילך שמא עם סילוק ידיה ראתה:
. שני לעת ממעט על יד מפקידה לפקידה
הקל  זמנים הוזכרו בה למפרע להלך אחר

שבהן אם מפקידה לפקידה יתר על מעת 
לעת הלך אחר מעת לעת ואם מעת לעת 
יתר על מפקידה לפקידה הלך אחר 

 . ממעט אחריו:ממעט על יד הפקידה:
. פלוגתא היא דב''ש וב''ה גבי לסמוך

 מביאין נדרים ונדבות וסומכין ביום טוב:
כי קאמר רב הונא היכא דליכא פלוגתא 

שאמר רב הונא  . שלש מקומותדרבוותא
לא נחלקו בהן רבותיהן הראשונים אבל 
סמיכה כל האבות ב''ד והנשיאים מיוסי 
בן יועזר עד הלל נחלקו בה במסכת 

. ענבים לדורכן בגת דאילו הבוצר חגיגה:
הבוצר לצימוקין משקה היוצא מהם אין 

שמאי אומר  מכשירים דלא ניחא ליה:
. ביין הנדלף מהן על גביהן ואע''ג הוכשרו

דאזיל לאיבוד לארץ ששותת מן הסלים 
גזירה שמא יבצרנו בקופות מזופפות 

הא שתיק ליה  כדמפרש לקמיה (דף יז.):
. ולא עמד במחלוקתו כדתניא הלל

בפרקין (שם) אותו היום היה הלל כפוף 
 כו':
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        בבבב- - - - טו, אטו, אטו, אטו, א .64
ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדה" ַלִיםוְ  יֹוֵסי ּבֶ ן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוׁשָ    :יֹוֵסי ּבֶ

ים ְוַעל  ְזרּו טּוְמָאה ַעל ֶאֶרץ ָהַעּמִ ֵלי ְזכּוִכיתּגָ   . "ּכְ
  

ַנן  מֹ ּדִ ְוָהא ַרּבָ זּורׁשְ ָנה ּגַ    !ִנים ׁשָ
  
ֲהָנאָאַמר ּדְ    : ַרב ּכָ

ָחָלה  ׁשֶ יכְּ ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ ְלחּו לֹו:  יֹוֵסי ַרּבִ   ׁשָ
ּום ָאִביָך.  ָאַמְרּתָ ִמׁשּ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לׁשָ ַנִים ּוׁשְ י, ֱאמֹור ָלנּו ׁשְ   ַרּבִ

ךְ  ַלח ָלֶהם, כָּ א:  ׁשָ   ָאַמר ַאּבָ
ָרֵאל.  ָעה ַעל ִיׂשְ ָטה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ׁשְ ִית, ּפָ ּלא ָחַרב ַהּבַ ָנה ַעד ׁשֶ מִנים ׁשָ   ֵמָאה ּוׁשְ

ֵלי ְזכּוִכית.  ים ְוַעל כְּ ְזרּו טּוְמָאה ַעל ֶאֶרץ ָהַעּמִ ִית ּגָ ּלא ָחַרב ַהּבַ ָנה ַעד ׁשֶ מִנים ׁשָ   ׁשְ
ּלא ָחַרב ַה  ָנה ַעד ׁשֶ ִעים ׁשָ ֲחנּויֹות. ַאְרּבָ ָבה ָלּה ּבַ ְלָתה ָלּה ַסְנֶהְדִרין ְוָיׁשְ ִית ּגָ   ּבַ

  
   ?ְלַמאי ִהיְלְכָתא

  
יָאַמר  יִמי ַרּבִ ר ַאְבּדִ   : ִיְצָחק ּבַ

יֵני ְקָנסֹות.  נּו ּדִ ּלא ּדָ   לֹוַמר ׁשֶ
  
יֵני ְקָנסֹות" ֲעָתךְ  "ּדִ    ?!ָסְלָקא ּדַ
  

א נּו  :ֵאיָמא ,ֶאּלָ ּלא ּדָ יֵני ְנָפׁשוֹ ׁשֶ   ! תּדִ
  

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
ָנה ַנִמי ִאיְנהּו ָהוּו, ּבִ  מִנים ׁשָ   ׁשְ

   :ְוָהַתְנָיא
ל" ְמעֹוןוְ  ִהּלֵ ְמִליֵאל ,ׁשִ ְמעֹוןוְ  ּגַ ָנה ׁשִ ִית ֵמָאה ׁשָ יאּוָתן ִלְפֵני ַהּבַ   . ָנֲהגּו ְנׂשִ

ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדהְוִאיּלּו  ן יֹוָחָנןוְ  יֹוֵסי ּבֶ   !  "י טּוָבאָהוּו ָקְדִמ  יֹוֵסי ּבֶ
  

א   טו,ב יָרא ְולֹא ְכלּום.  ,ֶאּלָ רֹוף, ְוַאַאּוִ א ִלׂשְ זּור ַאּגּוׁשָ   ָאתּו ִאיְנהּו ּגַ
ַנן  מֹ ּדִ ְוָאתּו ַרּבָ זּור ַאַאִויָרא ִלְתלֹותׁשְ ָנה ּגַ    .ִנים ׁשָ

  
ֵזיָרָתא ֲהָוה  ֲחָדא ּגְ ֵריָפהלִּ ְלֵמיְמָרא ּדַ    .ׂשְ

ִח  :ִאיְלָפאְוָהָאַמר  ֵריָפה! ָיַדִים ּתְ ֵזיָרָתן ִלׂשְ ת ּגְ ֵריָפה, ּדִ ָיַדִים הּוא  -ּלַ ֵזיָרָתן ִלׂשְ ת ּגְ ִחּלַ   ּתְ
י ַאֲחִריָנא לֹא    ?!ָהא ִמיּדֵ

  
א    ,ֶאּלָ

יָרא ְולֹא ְכלּום.  א ִלְתלֹות, ְוַאַאּוִ זּור ַאּגּוׁשָ   ָאתּו ִאיְנהּו ּגַ
ַנן  א ִלׂשְ ּדִ ְוָאתּו ַרּבָ זּור ַאּגּוׁשָ ָנה ּגַ מִנים ׁשָ יָרא ִלְתלֹותׁשְ    .רֹוף, ְוַאַאּוִ

  
י ּתִ א ְוַאכַּ אּוׁשָ זּור!  ּבְ   ּגַ

ְתַנן    :ּדִ
רּוָמה: " ה ְסֵפקֹות ׂשֹוְרִפין ֶאת ַהתְּ ָ ׁשּ   ַעל ׁשִ

ָרס,  ית ַהּפְ   ַעל ְסֵפק ּבֵ
ים,  א ֵמֶאֶרץ ָהַעּמִ   ְוַעל ְסֵפק ָעָפר ַהּבָ

ְגֵדי ַעם ָהָאֶרץ,    ְוַעל ְסֵפק ּבִ
ִלים  ְמָצִאין, ְוַעל ְסֵפק ּכֵ   ַהּנִ

ין,    ְוַעל ְסֵפק ָהרּוּקִ
 .  ֶנֶגד ֵמי ַרְגֵלי ְבֵהָמהּכְ ּשְ ְסֵפק ֵמי ַרְגֵלי ָאָדם ְוַעל 

ָען, ְוַעל ַאף  אי ַמּגָ רּוָמה.  - ְסֵפק טּוְמָאָתןַעל ַוּדַ   ׂשֹוְרִפין ֶאת ַהתְּ
י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ָען ִחיד  ַאף ַעל ְסֵפק ַמּגָ ְרׁשּות ַהּיָ    .ֹוְרִפיןשׂ  –ּבִ

  רש"י
. פשטה . הרשעה רומי:המלכות

. הלל ושמעון התחילו לכובשן:
 רבן שמעון בנו של הלל היה:

. הוא רבן גמליאל בן גמליאלור
. הוא רבי שמעון ושמעון הזקן:

הנהרג עם הרוגי מלכות והוא 
היה אביו של ר''ג דצעריה לרבי 
יהושע בן חנניה (ברכות פ''ד דף 
כז:) ושעשה מחלוקת עם ר''א 
 בן הורקנוס (ב''מ פ''ד דף נט:):

 . בעוד הבית קיים:בפני הבית
. אחרונים שלפני ק' שנה

ל נשיאותו של החורבן התחי
הלל ופרנסו אלו ארבע דורות ק' 
שנה אלמא הלל קודם לחורבן 

. ואילו יוסי בן יועזר ק' שנה:
קדים להלל כמה דורות במסכת 

 . יוסי ויוסי:אתו אינהואבות: 
. תרומה גזור אגושא לשרוף
ואאוירא  הנוגעת בגוש העפר:

. תרומה הנכנסת באוירא לתלות
ואין דבר מפסיק בינתים כגון 

. ואכתי ידה פרוצה מתחתיה:ש
על  אגושא לשרוף באושא גזור:

. כלומר על ספק בית הפרס
ספקו של בית הפרס כגון 
תרומה שנכנסת לבית הפרס 
דהוא שדה שאבד בה קבר היינו 
ספק דלא ידעינן אם האהילה 

ועל ספיקו  על הקבר אם לאו:
. דכל עפר של עפר ארץ העמים

ארץ העמים מספקא לן בקבר 
על ספיקו של בגדי עם ו של מת:

. דכולהו מספקא לן שמא הארץ
ישבה עליהם אשתו נדה כדתנן 
(חגיגה דף יח:) בגדי ע''ה מדרס 

ועל ספק כלים  לפרושים:
. דלא ידעינן אם הנמצאים

. כל ספק רוקין טמאים הן:
רוקין מספקא לן דדילמא דזב 

. ועל ספק מי רגלי אדם נינהו:
הך ספק לא דמי להנך דלעיל 

י' מספקא לן אם מי אלא אפ
רגלי אדם הן אם מי רגלי בהמה 
הן דאיכא תרי ספיקי לקולא 
דאם תמצי לומר דאדם שמא 

. שכנגד מי רגלי בהמה טהור:
רבותא אשמעינן דלא תימא 
 מדהני דבהמה הני נמי דבהמה:

. יודע ודאי מגען וספק טומאתן
ודאי שנגע בהן תרומה אבל אינו 
יודע אם הם טמאים אם לאו 

. שורפים ש בכולהו:כדמפר
  והיינו אגושא:
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  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ִחיד  ְרׁשּות ַהּיָ   ּתֹוִלין,  - ּבִ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ   .(טהרות ד,ה) "ְטהֹוִרין –ּבִ

אְוָאַמר    : עּוּלָ
א ִהְתִקינּו!  אּוׁשָ ה ְסֵפיקֹות ּבְ ָ ׁשּ   ֵאּלּו ׁשִ

  
א  יָרא ְולֹ  -ָאתּו ִאיְנהּו ֶאּלָ א ִלְתלֹות, ְוַאַאּוִ זּור ַאּגּוׁשָ   א ְכלּום. ּגַ

ַנן  ָנה ּדִ ְוָאתּו ַרּבָ מִנים ׁשָ זּור ִאיִדי ְוִאיִדי ִלְתלֹות.  -ׁשְ   ּגַ
א ּבְ ְוָאתּו  רֹוף -אּוׁשָ א ִלׂשְ זּור ַאּגּוׁשָ ְדָקֵאי ָקֵאי.   ,ּגַ יָרא כִּ   ְוַאַאּוִ

   
  

  רש"י
. כמה שנים באושא התקינו

אחר חורבן כדאמרינן בר''ה 
(פ''ד דף לא.) גבי י' מסעות 

  נסעה שכינה:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב    ––––    טו, בטו, בטו, בטו, ב .65
ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדה"[ ן יֹוָחָנן ִאיׁש וְ  יֹוֵסי ּבֶ ַלִיםיֹוֵסי ּבֶ    :ְירּוׁשָ

ֵלי ְזכּוִכית ים ְוַעל ּכְ ְזרּו טּוְמָאה ַעל ֶאֶרץ ָהַעּמִ    ]."ּגָ
  
ֵלי ְזכּוִכית" ַנן טּוְמָאה?  ַמאי ַטְעָמא - "ּכְ הּו ַרּבָ זּור ּבְ   ּגַ
  

יָאַמר    : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  יֹוָחָנן ַרּבִ
ִויְנהּו ַרּבָ  יָתן ִמן ַהחֹול, ׁשָ ִרּיָ ת ּבְ ְכֵלי ֶחֶרס. הֹוִאיל ּוְתִחּלַ   ַנן כִּ

  
ה א ֵמַעּתָ ִמְקֶוה :ֶאּלָ ֵהא ָלֶהן ָטֳהָרה ּבַ    !לֹא ּתְ

ַנן ה ּתְ ּמָ    :ַאּלָ
ֵכִליםְוֵאּלּו "   : חֹוְצִצין ּבְ

ְכֵלי ְזכּוִכית ֶפת ְוַהּמֹור ּבִ   ! "ַהּזֶ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
יף ְלתֹוָכן ָאָבר.  בּו ְוִהּטִ יּקְ ּנִ גֹון ׁשֶ   כְּ

יוְ  ֲעִמיד. ּדְ ֵמִאיר ִהיא,  ַרּבִ   ָאַמר: ַהּכל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ
ַתְנָיא    :ּדְ

יף ְלתֹוָכן ָאָבר, " בּו ְוִהטִּ ּקְ ּנִ ֵלי ְזכּוִכית ׁשֶ   ּכְ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ

י א – ֵמִאיר ַרּבִ    ,ְמַטּמֵ
  . "ְמַטֲהִרין - ֲחָכִמיםוַ 
  

ה,    טז,א א ֵמַעּתָ ןְטמּו לֹא ִלי^ֶאּלָ ּבָ    !ִמּגַ
ַנן ה ּתְ ּמָ    :ַאּלָ

ֵלי ֶחֶרס ּוְכֵלי ֶנֶתר " ָוה -ּכְ    :טּוְמָאָתן ׁשָ
ִאין,  ּמְ ִאין ֵמֲאִויֵריֶהן, וּ ִמיטַּ   ְמַטּמְ

ִאין ֵמֲאחֹוֵריֶהן, וּ  ּמְ   ִמיטַּ
יֶהן,  ּבֵ ִאין ִמּגַ ּמְ   ְוֵאין ִמיטַּ

ןוּ  ִביָרָתן ְמַטַהְרתָּ   . (כלים ב,א) "ׁשְ
י ַאֲחִריָנא לֹא?ּדְ ֶרס הּוא ֶנֶתר ּוְכֵלי ֶח  ָוה, ֲאָבל ִמיּדֵ    !טּוְמָאָתן ׁשָ

  
  ָאְמֵרי: 

ָנה,  ּקָ רּו ֵיׁש ָלֶהם ּתַ ּבְ ּתַ ִכי ִנׁשְ יָון ּדְ וִּ כֵּ כֹותׁשַ ְכֵלי ַמּתָ    .יְנהּו כִּ
  

ָנה  ה, ַיְחְזרּו ְלטּוְמָאָתן ְיׁשָ א ֵמַעּתָ כֹותֶאּלָ ְכֵלי ַמּתָ    !כִּ
ְתַנן    :ּדִ

ֵלי ַמתָּ "    :כֹותּכְ
ֵליֶהן  שּוֵטיֶהן  ּוְמַקּבְ   ְטֵמִאין.  - ּפְ

רוּ     .ָטֲהרוּ  – ִנְשּבְ
ה ֵמֶהן ִלים  ָחַזר ְוָעׂשָ ָנה -ּכֵ   . (כלים יא,א) "ָחְזרּו ְלטּוְמָאָתן ְיׁשָ

  
ַנן:  וּ ילּ ִא וְ  ֵלי ְזכּוִכית ּתְ י כְּ   ַגּבֵ
ֵלי ֵעץ"    : ּוְכֵלי ְזכּוִכית ,ּוְכֵלי ֶעֶצם ,ּוְכֵלי עֹור ,ּכְ

שּוֵטיֶהן     .ְטהֹוִרין –ּפְ
ֵליֶהן וּ    ְטֵמִאין.  -ְמַקּבְ

רּו    ָטֲהרּו.  -ִנְשּבְ
ִלים  ה ֵמֶהן ּכֵ ִלי -ָחַזר ְוָעׂשָ אְמַקּבְ אן ּוְלַהּבָ   . ,א)כלים ב( "ן טּוְמָאה ִמּכָ

א" אן ּוְלַהּבָ   לֹא!  -ִאין, ְלַמְפֵרַע  -  "ִמּכָ
  

ַנן,  ַרּבָ ֵלי ְזכּוִכית ּדְ   טּוְמַאת כְּ
ַנן, וְ  ַרּבָ ָנה ּדְ   טּוְמָאה ְיׁשָ

  רש"י
. לגבי טבילה: הזפת ואלו חוצצין

. בכלי זכוכית והמור גרסינן:
שהן חלקין ואין אדם מקפיד על 
טיט ודבר אחר הנדבק בהן לפי 

ו והני הוא דמדבקי שנופל מאילי
טובא וקפיד עלייהו ואין חוצץ 

כגון  אלא דבר המקפיד עליו:
. וטהרו מתורת כלי חרס שנקבו

 דכלי חרס שבירתו מטהרתו:
. דחשיב ליה והטיף לתוכו אבר

ככלי מתכות דכל קבלת 
טומאתו משום אבר המעמידו 
 הלכך אית ליה טהרה במקוה:

. ולא אמרינן בטיל ליה מטמא
שאר כלי חרס מתורת כלי כ

הנשבר דקסבר הלך אחר 
המעמיד ותורת כלי מתכות 

. הואיל אלא מעתה עליו:
 ושוינהו ככלי חרס:

. מין אדמה לבנה נתר
קרייד''א: גיר (הלעז חסר {

 } :בדפוסי התלמוד שלנו)
. מיטמאין ומטמאין מאוירן

נתלית טומאה באוירן. נטמא מן 
האויר חזר ותלה אוכלין באוירן 

כלים ואע''פ מטמאין את האו
שלא נגעו טמא דכתיב כל אשר 
בתוכו יטמא ואפי' מלא חרדל 
שאין נוגע בדפנותיו אלא 

ומיטמאין  הסמוך לדפנות:
. אם נכנס טומאה מאחוריהן

לתוך אחוריהן מבחוץ במקום 
חקק בית מושבם כדרך שעושין 

. ואין מיטמאין מגבן לכלי עץ:
. יש להן תקנה דכתיב אל תוכו:
 לעשותן כלים:להתיכן ולחזור ו
. אם נטמאו לטומאתן ישנה

ונקבו וטהרו וחזר ועשה מהן 
כלים יחזרו לטומאתן להטעינן 
טבילה הואיל וככלי מתכות 

חזרו  . דאינה כלי:טהרו נינהו:
. לקמיה מפרש לטומאתן ישנה

. פשוטיהן טהורים טעמא:
דאיתקש עץ ועור לשק דיש לו 
בית קבול וכלי עצם איתקש 

ין (במדבר לעץ ועור בפרשת מד
לא) כל בגד וכל כלי עור וגו' 
ואמרי' בהכל שוחטין (חולין דף 
כה:) להביא דבר הבא מן העזים 
מן הקרנים ומן העצמות ומן 
הטלפים וכלי זכוכית לקמן 
מפרש טעמא אמאי פשוטיהן 
 טהורים מאחר דדמו למתכות:

. שיחזרו לה וטומאה ישנה
מאחר שטהרו ממנה דרבנן היא 

 כדלקמן בהילכתא:
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אֹוַרְייָתא  טּוְמָאה ּדְ ַנן טּוְמָאה.  -ּבְ ּה ַרּבָ   ַאִחיתּו ּבָ
ַנן  ַרּבָ טּוְמָאה ּדְ ַנן טּוְמָאה.  - ּבְ   לֹא ַאִחיתּו ָלּה ַרּבָ

  
ׁשּוֵטיֶהן     ,ִמיָהא ִליְטָמא -ּפְ

אֹוַרְייָתא ִניְנהוּ  כֹות ּדְ ֵלי ַמּתָ ׁשּוֵטי כְּ ָהא ּפְ   !ּדְ
  

יָרא ַנן ֶהכֵּ הּו ַרּבָ    ,ָעְבִדי ּבְ
י ֵהיִכי  ים, ּדְ כִּ רּוָמה ְוָקָדׁשִ רֹוף ֲעַלְייהּו ּתְ  לֹא ִלׂשְ

  
י   טז,ב   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

מוּ כְ לִ ְלעֹוָלם     ,ֵלי ֶחֶרס ּדָ
ָיא  ן :ָלךְ ּוְדָקא ַקׁשְ ּבָ   ! לֹא ִליְטמּו ִמּגַ

ָברוֹ וְ הֹוִאיל     .ִנְרֶאה ּתֹוכֹו כְּ
   

  רש"י
. בטומאת כלי מתכות דאורייתא

גזור טומאה ישנה אבל בכלי 
זכוכית דעיקר תחילת טומאתו 
ליתא אלא מדרבנן לא גזרו 

פשוטיהן מיהא  טומאה ישנה:
. ככלי מתכות דהא ליטמא

פשוטי כלי מתכות דאוריי' וכיון 
דדכוותייהו שוינהו ליטמא 
דליכא לשנויי בהא כדשני' 

 עבדי רבנן בטומא' ישנה:
. בטומאת כלי זכוכית הכירא

וחילקו בה מטומאה דאורייתא 
להודיע שהיא מדבריהם ולא 
ישרפו עליה תרומה וקדשים 
דלא שרפי תרומה משום 
טומאה דרבנן בר מן ו' ספיקות 

  (לעיל דף טו:):
  

. הואיל לעולם לכלי חרס דמו
וברייתן מן החול הלכך 
פשוטיהן טהורין ואין בהן 

הואיל ונראה  טומאה [ישנה]:
. מבחוץ דרך דפנותיו לא תוכו

   חשיב גב אלא תוך:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .66
ָטחׁשִ " ן ׁשָ    :ְמעֹון ּבֶ

ן  יּקֵ ה - תִּ ָ ה ְלִאׁשּ תּוּבָ    ,ּכְ
כֹות -ְוָגַזר  ֵלי ַמתָּ   . "טּוְמָאה ַעל ּכְ

  
כֹות" ֵלי ַמתָּ אֹוַרְייָתא ִניְנהוּ  - "ּכְ    !ּדְ

ְכִתיב ֶסף :ּדִ ָהב ְוֶאת ַהּכָ   ! כג)-(במדבר לא, כב 11""ַאְך ֶאת ַהּזָ
  

א לֹא ִנְצְרָכה  ָנהֶאּלָ    .ְלטּוְמָאה ְיׁשָ
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ה,  ְלכָּ ל ִצּיֹון ַהּמַ ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ה ִלְבָנּה  ּתֶ ָתה ִמׁשְ ָעׂשְ ֶליָה,  ,ׁשֶ ל כֵּ   ְוִנְטְמאּו כָּ

ים.  ִלים ֲחָדׁשִ ה ֵמֶהן כֵּ ָכן ְוָעׂשָ ָבָרַתן ּוְנָתָנַתן ַלּצֹוֵרף ְוִריּתְ   ּוׁשְ
ָנה. ְוָאְמרּו ֲחָכִמים: ַיְחְזרּו ְלטּוְמָא    ָתן הְיׁשָ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ּה.  את ָנְגעּו ּבָ ֶדר ֵמי ַחּטָ ּום ּגֶ   ִמׁשּ

  
ָאַמר ְלַבד ָאְמרוּ  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ת ּבִ א ְלטּוְמַאת ַהּמֵ יר  .לֹא ְלָכל ַהּטּוְמאֹות ָאְמרּו, ֶאּלָ ּפִ   ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ א  - ְלָכל ַהּטּוְמאֹות ָאְמרּו  :ֶאּלָ    ?ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְכֵדי ָטֳהָרתֹו.  ֶבּנּו ּבִ א לֹא ִיּקְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ת יֹוָמא א יאְמרּו ְטִביָלה ּבַ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ., עֹוָלה ָלּה ּגְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ
ְרַצִפיְנהּו ִמְרַצף    .ּדִ

  
  
  
  

                                                             
11
ֶסף ַא ַא ַא ַא   ָהב ְוֶאת ַהכָּ ֶסף ְך ֶאת ַהזָּ ָהב ְוֶאת ַהכָּ ֶסף ְך ֶאת ַהזָּ ָהב ְוֶאת ַהכָּ ֶסף ְך ֶאת ַהזָּ ָהב ְוֶאת ַהכָּ את הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת. כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נידה יתחטא וכל אשר לא יבא ְך ֶאת ַהזָּ

  באש תעבירו במים

  רש"י
. בימי שמעון בן שטח בשל ציון

. במת שהיתה כל כליה היתה:
צריכה להמתין הזאת שלישי 

מהר ושביעי לפיכך שברתן ל
. וריתכן טהרתן לבו ביום:
שולדי''ר: שולדי בלע''ז {

} שמחבר כסף במקום לרתך
  שבר:

. נמצאו מי חטאת גדר מי חטאת
בטלים שאין לך אדם ממתין ז' 
ימים אלא שוברן ותשתכח 

. לא למ''ד כו' תורת מי חטאת:
 . שיחזרו:אמרו ידענא היכא:

בת  . כמוציא רמון:בכדי טהרתו
שהרואה . בלא הערב שמש יומא

שנטמאו ומשתמשין בהן בו 
ביום ואינו יודע שנשברו סובר 

 . מועלת:עולה שהטבילום:
. הריקן ושברן דרצפינהו מרצף

כולן כמו מאכולת רצופה שמא 
לא יקבנו ליכא ושמא יאמרו 
איכא ואיכא דאמרי שמא לא 
יקבנו איכא שמא יאמרו כו' 
ליכא דהא מינכר עשייה 

 שנתחדש כולו וזה נראה בעיני:
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        יז, איז, איז, איז, א    ––––    טז, בטז, בטז, בטז, ב .67
ּיֹוםּוׁשְ "[ ְזרּו ּבֹו ּבַ ָבִרים ּגָ ר ּדְ    .]"מֹוָנה ָעׂשָ
  

  ְוִאיָדְך ַמאי ִהיא? 
  

ְתַנן    :ּדִ
ִמים" ל ֵמי ְגׁשָ ינֹור ְלַקּבֵ ַחת ַהּצִ ִלים תַּ יַח ּכֵ ּנִ    ,ַהּמַ

ים,  ִלים ְקַטּנִ דֹוִלים, ְוֶאָחד ּכֵ ִלים ּגְ   ֶאָחד ּכֵ
ֵלי ֲאָבִנים  ְקֶוה.  -י ְגָלִלים, ֵל ְכ וּ ְכֵלי ֲאָדָמה וּ ַוֲאִפיּלּו ּכְ   ּפֹוְסִלין ֶאת ַהּמִ

ֹוֵכַח  יַח, ְוֶאָחד ַהׁשּ ּנִ    ,ֶאָחד ַהּמַ
ְבֵרי  איּדִ מַּ   . ֵבית ׁשַ

לוּ  ׁשֹוֵכַח.  :ֵבית ִהּלֵ   ְמַטֲהִרין ּבְ
יָאַמר    : ֵמִאיר ַרּבִ

איִנְמנּו ְוַרּבּו  מַּ ית ׁשַ לַעל  ּבֵ ית ִהּלֵ   , ּבֵ
אימֹוִדים וּ  מַּ ית ׁשַ ׁשֹוֵכַח  ּבֵ הּוא ָטהֹור ּבְ ָחֵצר ׁשֶ    .ּבֶ

יָאַמר    : יֹוֵסי ַרּבִ
ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת   ."ֲעַדִיין ַמֲחלֹוֶקת ּבִ

  
אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשַ

ֵבי ַרב    :ָאְמִרי ּדְ
יָחם ַהּכל מֹוִדים  ִהּנִ ׁשֶ ּור ָעִבים כְּ ַעת ִקיׁשּ ׁשְ    .ְטֵמִאים –ּבִ

יּזּור ָעִבים  ַעת ּפִ ׁשְ ְבֵרי ַהּכל -ּבִ    .ְטהֹוִרין ּדִ
ִהנִּ  א ׁשֶ ּור ָעִביםלֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ ַעת ִקיׁשּ ׁשְ רּו  יָחם ּבִ ְ רּו ְוָחְזרּו ְוִנְתַקׁשּ ּזְ   ְוִנְתּפַ

ְבּתֹו.  :ָמר ָסַבר ְטָלה ַמֲחׁשַ   ּבָ
ְבּתוֹ  :ּוָמר ָסַבר ְטָלה ַמֲחׁשַ   .לֹא ּבָ

  
ילְ וּ  ְמקֹוָמּה " :ָאַמרּדְ יֹוֵסי  ַרּבִ ְצִרי ְלהוּ  -"עֹוֶמֶדת ַמֲחלֹוֶקת ֲעַדִיין ּבִ    ?ּבָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
נֹות ּכּוִתים ִנּדֹות ֵמֲעִריָסָתן"ַאף  ְזרּו.  - (משנה נידה ד,א) "ּבְ ּיֹום ּגָ   ּבֹו ּבַ

  
  ְוִאיָדְך ַמאי ִהיא?

  
ְתַנן    :ּדִ

ַע. ְרּדֵ עֹוִבי ַהּמַ ְלְטִלין ְמִביִאין ֶאת ַהּטּוְמָאה ּבְ טַּ ל ַהּמִ   ּכָ
י ַטְרפֹוןָאַמר    :ַרּבִ

ַני    יז,א ח ֶאת ּבָ ַחת, ׁשֶ ֲאַקּפַ   זֹו ֲהָלָכה ְמקּוּפַ
ֹוֵמַע, ְוָטָעה ַמע ַהׁשּ ָ ׁשּ    .ׁשֶ

ֵתפוֹ  עֹו ַעל ּכְ ר עֹוֵבר ּוַמְרּדְ ֶבר  ְוִאיֵהל ,ָהִאיּכָ אּו אֹותֹו,  - ִצּדֹו ַאַחת ַעל ַהּקֶ   ִטיּמְ
ת.  ִלים ַהַמֲאִהיִלים ַעל ַהּמֵ ּום ּכֵ   ִמׁשּ

יָאַמר    : ֲעִקיָבא ַרּבִ
יִמים:  ְבֵרי ֲחָכִמים ַקּיָ הּו ּדִ ּיְ ן ׁשֶ   ֲאִני ֲאַתּקֵ

ְלְטִלים טַּ ל ַהּמִ הּו ּכָ ּיְ   ,ׁשֶ
א אֹוָתן ּנֹוׂשֵ ְרֵדַע  - ְמִביִאין ֶאת ַהּטּוְמָאה ַעל ָהָאָדם ׁשֶ עֹוִבי ַהּמַ   .ּבְ

ֵהן - ןַעל ַעְצָמ וְ  ָכל ׁשֶ   .ּבְ
ָאר ָאָדם וְ ַעל וְ    . "פֹוֵתַח ֶטַפחּבְ  -ִלים ֵכ ׁשְ
  

יְוָאַמר  אי ַרּבִ   : ַיּנַ
ָעְביֹו ֶטַפח ָאְמרּו, ֵאין ּבְ ַע ֶזה ׁשֶ פֹו ֶטַפח,  ,ּוַמְרּדֵ ֶהיּקֵ   ְוֵיׁש ּבְ

ּום ָעְביֹו.  פֹו ִמׁשּ   ְוָגְזרּו ַעל ֶהיּקֵ
  

יּולְ  ַני"ָאַמר ּדְ ַטְרפֹון  ַרּבִ ח ֶאת ּבָ ַחת ֲאַקּפַ ּזֹו ֲהָלָכה ְמקּוּפַ ְצר -  "ׁשֶ   ְלהּו!  וּ ּבָ

  רש"י
. שקבעו ולבסוף חקקו להמשיך מים למקוה תחת הצינור

 דשוב אינו פוסל אבל הכלים פוסלים משום שאיבה:
ואפילו כלי  . דלא תימא לא חשיבי:ואחד כלים קטנים

. שאינם קרויין כלים לענין קבלת טומאה הוו כלים גללים
. דלאו ע''י גיבול כלי אדמה . שייש:גללים לענין שאיבה:

. דשוכח לא חשיבה מטהרין כלי חרס:הוא ככלי נתר ו
. שלא תחת הצינור בחצר שאיבה הואיל ולא לכך נתכוון:

ונתמלא מן הנוטפין ונפלו למקוה שהוא טהור דבמניח 
תחת הצינור וכשהניחן בשעת קישור עבים ואח''כ נתפזרו 
ושכחן כדמוקי לקמן הוא דפליגי ביה דגלי דעתיה שרצה 

א בטלה מחשבתו שיפלו לתוכו ומשום פזור עבים ל
ראשונה אבל במונח בחצר ואפי' בשעת קישור ונתפזרו 
 לא מוכחא מחשבה קמייתא שפיר מעיקרא הלכך בטלה:

. במניח תחת הצינור בקישור עבים לא במקומה עומדת
 נמנו ורבו עליה לבטל דברי בית הלל דלא חזרו בהן:

. תחת הצינור בשעת קישור עבים ואיחרו גשמים הניחן
למלאכתו ושכחן דברי הכל הואיל ומתחלה לבוא ויצא 

דברי הכל  לכך נתכוון לא בטלה מחשבתו בשכחתו:
. דכי בטלה מחשבתו . דליכא גלויי דעתא:טהורים

בצרי  נתפזרו אסח דעתיה דסבר לא ירדו גשמים עוד:
. י''ח דבר שאין זו מן המנין דכל זמן שלא נמנו ורבו להו

. מיום סתןנדות מערי הויא הלכה כבית הלל וטהור:
שנולדה דגזרינן דילמא חזאי נדות דקטנה בת יומא 
מטמאה בנדה דתניא אין לי אלא אשה תינוקת בת יום 
אחד לנדה מנין תלמוד לומר ואשה וכותים אין דורשין 
 מדרש זה וכי חזיין לא מפרשי לה הלכך גזור בהו רבנן:

. משום אהל שאם כל המטלטלין מביאין את הטומאה
על המת וראשו אחד על הכלים מביאין איהל ראשו אחד 

להן טומאת אהל המת ליטמא ז' ימים ולהיות אב 
. אפילו אין בהן בעובי המרדע הטומאה כדין אהל טמא:

פותח טפח אלא כעובי המרדע ולקמן מפרש יש בהיקפו 
טפח חוט טפח צריך להקיפו ואף על גב דאהל דאורייתא 

שאר כל פחות מטפח לא הוי דהלכה למשה מסיני הוא כ
  השיעורין הכא גזור רבנן היקפו משום עביו: 

. מצער היה על תורה המשתכחת ומקלל אקפח את בני
מע שש . אקברם לשון חיתוך וקיצור:אקפח את עצמו:

. כשנשאלה השאלה על ידי מעשה בבית המדרש השומע
ושמע שטמאוהו וטעה ולא ידע משום מה טמאוהו הם 
טמאו את המרדע משום כלים המאהילים על המת 
שהכלי עצמו המאהיל טמא בכל שהו דלא בעינן פותח 
טפח אלא לשוויה אהל להביא טומאה תחת ראשו השני 

בכל שהו  להביא טומאה על אחרים אבל לגבי דידיה
וטמאוהו לאיכר טומאת ערב משום שנגע באותו כלי 
שהוא אב הטומאה וזה שנגע בו ראשון והשומע טעה 
לומר שעשאוהו לאיכר אב הטומאה לטמא ז' ולטעון 

. שאומרים עובי אני אתקן שיהו דברי חכמים הזייה:
המרדע מביא טומאה קיימין יש דבר שמביאין עליו 

ריהם כגון על האדם טומאה ממש לטעון הזייה מדב
הנושאן שטמא בו טומאת מגע מן התורה גזרו עליו בעובי 
המרדע ליטמא טומאת אהל מדבריהם גזירה הקיפו 
משום עביו דכיון דמטמאת ליה על כרחך טומאה 
דאורייתא לאצרוכיה הערב שמש והוא לא נגע במת 
כסבור שמשום אהל אתה מטמאו ומשום שיש בהיקפו 

ליה טומאת ז' אתי למימר באהל  טפח וכיון דלא מטמאת
גמור נמי טומאת ערב אבל שאר אדם וכלים שאין נוגעין 
בו ואין עליך לטמאן כלל אין מביאין שום טומאה אלא 
בפותח טפח ר''ע מילתייהו דרבנן פריש: וא''ר ינאי 

. דמביא את הטומאה על נושאו מרדע שאמרו גרסינן:
כן הוי  . דאםאין בעביו טפח לטמאו שבעה מדבריהם:

. דאמר לא גזרו שום גזירה ולר' טרפון אהל דאורייתא:
אלא בדין תורה דלא טמאוהו אלא טומאת ערב משום 

 מגע בצרי להו י''ח:
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ר ִיְצָחקָאַמר   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

נֹות ּכּוִתים ִנּדֹות ֵמֲעִריָסָתן" ְזרּו.  -  (משנה נידה ד,א) "ּבְ ּיֹום ּגָ   ּבֹו ּבַ
  

יכְּ ָסַבר ָלּה ּוְבִאיָדְך     .ֵמִאיר ַרּבִ
  
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  
ת"   :ַהּבֹוֵצר ַלּגַ

אי מַּ ר ׁשַ   .אֹוֵמר: הּוְכׁשַ
ל ר. אֹוֵמר: לֹא הּוְכ  ִהּלֵ   ׁשַ

לָאַמר לֹו  איְל  ִהּלֵ מַּ   : ׁשַ
ָטֳהָרה ֵני ַמה ּבֹוְצִרין ּבְ ָטֳהָרה? , ִמּפְ   ְוֵאין מֹוְסִקין ּבְ

ְקִניֵטִני  ִסיָקה.  -ָאַמר לֹו: ִאם תַּ   ּגֹוְזַרִני טּוְמָאה ַאף ַעל ַהּמְ
ֵנס, ְוַהּיֹוֵצא ַא  ְכָנס ִיּכָ ְדָרׁש, ָאְמרּו: ַהּנִ ֵבית ַהּמִ   ל ֵיֵצא, ָנֲעצּו ֶחֶרב ּבְ

לְואֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה  ב ִלְפֵני  ִהּלֵ פּוף ְויֹוׁשֵ איּכָ מַּ ְלִמיִדים.  ׁשַ ֶאָחד ִמן ַהתַּ   ּכְ
ה ּבֹו ָהֵעֶגל ֲעׂשָ ּנַ ּיֹום ׁשֶ ָרֵאל ּכַ ה ְלִיׂשְ   . "ְוָהָיה ָקׁשֶ

  
ל  אי ְוִהּלֵ ּמַ ְייהּו,  -ְוַגּזּור ׁשַ לּו ִמיּנַ   ְולֹא ִקּבְ

ְלִמיַדְייהוּ  ּזּור  ְוָאתּו ּתַ ְייהּו. - ּגַ לּו ִמיּנַ   ְוִקּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָאַמר  יָאַמר  ְזֵעיִרי ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
קּוּפֹות ְטֵמאֹות.  א ִיְבְצֶרּנּו ּבְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
ָאַמר ִקי :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ב ַמׁשְ ִלי ָטֵמא חֹוׁשֵ יר, ןכְּ ּפִ   . ׁשַ

א  ָאַמר ֵאין כְּ ֶאּלָ א ְלֵמיַמרְלַמאן ּדְ ִקין, ַמאי ִאיכָּ ב ַמׁשְ    ?ִלי ָטֵמא חֹוׁשֵ
  

א ָאַמר  יָאַמר  ְזֵעיִריֶאּלָ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
פֹות.  קּוּפֹות ְמזּוּפָ א ִיְבְצֶרּנּו ּבְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

כֹות.  ּום ַהּנֹוׁשְ ֵזיָרה ִמׁשּ   ּגְ
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמן 12ָאַמר ה ּבַ   : ַרּבָ
יעּו ֲעָנִבים לִ  ָאָדם הֹוֵלְך ְלַכְרמֹו ֵליַדע ִאם ִהּגִ ָעִמים ׁשֶ   אֹו לֹא,  ,ִציָרהְב ּפְ

י הֲעָנִבים,  ף ַעל ַגּבֵ ּכֹול ֲעָנִבים ְלסֹוֲחטֹו, ּוְמַזּלֵ   ְונֹוֵטל ֶאׁשְ
ֶקה טֹוֵפַח ֲעֵליֶהם.  ִב וּ  ִציָרה ֲעַדִיין ַמׁשְ ַעת ּבְ   ׁשְ
   

  
  ?ְוִאיָדךְ 

  
אָטִבי ִריׁשְ ^ ָאַמר   ביז, מּוֵאלָאַמר  ּבָ   : ׁשְ

רּוָמה" :ַאף יּדּוֵלי תְּ ְזרּו.  - (תרומות ט,ד)" ּגִ ּיֹום ּגָ   ּבֹו ּבַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ
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  כדאי לברר את הגירסה המדויקת 

  רש"י
. דמניח ובאידך בנות כותים כו':

. ר' טרפון כר' סבר לה כלים:
מאיר דחשיב ליה בי''ח דבר 
ואפיק הא ועייל הך דבנות 

מפני מה בוצרין  כותים:
פני מה אתה מצריך . מבטהרה

לבצור בכלים טהורים דקאמרת 
הוכשר ואין אתה מצריך למסוק 

. יכנס זיתים בכלים טהורים:
. והיוצא אל יצא לבית המדרש:

 לפי שהיו רוצין לעמוד במנין:
 . לפי שהלל נשיא וענוותן:קשה

. ולא קבלו וגזור שמאי והלל
מינייהו ואתו תלמידייהו וגזור 

  וקבלו מינייהו:
וכשר הא לא ניחא ליה . המ''ט

בההיא משקה דנפיק וקאזיל 
. בקופות טמאות לאיבוד:

דאתיא טומאת הכלי ומחשבה 
ליה למשקה להכשיר הואיל 
 וטומאתו והכשרו כאחת:

. לא ידענא הניחא למאן דאמר
. להכשיר חושב משקה היכא:

אוכל שבתוכו ואף על גב דלא 
. כיון מזופפות אחשביה הוא:

א ליה דלא אזיל לאיבוד. ניח
. אשכולות הנושכות ליציאתו:

הנושכות זו את זו וכשבא 
להפרידן נסחט המשקה עליהן 
וכיון דעבד בידים ולא אפשר 

. שם טביבלא סחיטה מכשר: 
. פורס נשבין רישבא ש:האי

. גידולי תרומה לצוד חיה ועוף:
אם זרעה ואפי' דבר שזרעו כלה 

  כגון תבואה וקטנית:
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ָרֵאל.  ַיד ִיׂשְ רּוָמה ְטהֹוָרה ּבְ ּום ּתְ ֵזיָרה ִמׁשּ   ּגְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י ַנִמי לֹא  יִדי ְלָהִכי, ַאְפרּוׁשֵ ֲחׁשִ יָון  ,ִליְפְרׁשוּ ִאי ּדַ ה ַאַחת כְּ ּדְ כֵּ ר ְלֶמֱעַבד ִחּטָ מּוֵאלִד ֶאְפׁשָ    ,ׁשְ

   !יֵהימּוֵני ְמֵהְיְמנֵ  ,ְולֹא ָקָעֵביד
  

ַיד ּכֵהן.  רּוָמה ְטֵמָאה ּבְ ּום ּתְ ֵזיָרה ִמׁשּ א ּגְ   ֶאּלָ
יּה  ּבֵ ֵהי ָלּה ּגַ יְלָמא ַמׁשְ ָלה.   ,ּדִ ּקָ   ְוָאֵתי ִליֵדי ּתַ

   
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

יר ָאַמ  ר ַאִמי ַרּבִ יא ּבַ ֵמיּה  ִחּיָ ְ אּדְ ִמׁשּ   : עּוּלָ
יְך לוֹ ׁשֶ ִמי " :ַאף ֶרךְ  ֶהְחׁשִ ּדֶ יסֹו ְלגֹוי - ּבַ ְזרּו.   - "נֹוֵתן ּכִ ּיֹום ּגָ   ּבֹו ּבַ

  
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

אִליָאַמר    : ֲאִביִמי ַסְנָווָתָאהָאַמר  ּבַ
ן ּתָ ְמָנן ְוֵייָנן ּוְבנֹוֵתיֶהן  ,ּפִ מ -ְוׁשַ ְ ָבר ֵהן. ִמׁשּ ר ּדָ   ֹוָנה ָעׂשָ

  
ילְ  ָהִניָחא   ֵמִאיר,  ַרּבִ
א לְ  יֶאּלָ ְבְסֵרי ָהְווָין!  ַרּבִ   יֹוֵסי, ׁשַ

  
א  א. ַר ָהא ּדְ ִאיכָּ ר ַאּדָ   ב ַאָחא ּבַ

אָאַמר ּדְ  ר ַאּדָ יָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ   : ִיְצָחק ַרּבִ
ן  ּתָ ְזרּו ַעל ּפִ ּום ַשְמָנן.  - ּגָ   ִמׁשּ

  ּום ֵייָנן. ִמׁשּ  -ְוַעל ַשְמָנן 
  
ְמָנן" ּום ׁשַ ן ִמׁשּ ּתָ   ?! "ַעל ּפִ

ת?  ֶמן ִמּפַ   ַמאי אּוְלֵמיּה ׁשֶ
  

א ְמָנן  ,ֶאּלָ ן ְוׁשַ ּתָ ְזרּו ַעל ּפִ ּום ֵייָנן.  -ּגָ   ִמׁשּ
נֹוֵתיֶהן.  - ְוַעל ֵייָנן  ּום ּבְ   ִמׁשּ

נֹוֵתיֶהן  ָבר ַאֵחר - ְוַעל ּבְ ּום ּדָ    .ִמׁשּ
ּום ּדָ  ָבר ַאֵחר ִמׁשּ   ָבר ַאֵחר. ְוַעל ּדָ

  
ָבר ַאֵחר"ַמאי    ? "ּדָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִזיָבה,  א ּבְ ַטּמֵ ּמְ ינֹוק ּגֹוי ׁשֶ ְזרּו ַעל ּתִ   ּגָ
ב ָזכּור.  כַּ ִמׁשְ ָרֵאל ָרִגיל ֶאְצלֹו ּבְ ינֹוק ִיׂשְ ּלא ִיְהֶיה ּתִ   ׁשֶ

  
ילְ  ,ִאי ָהִכי ְסֵרי ָהְוָיין!  ַרּבִ ׁשַ   ֵמִאיר ַנִמי ּתְ

  
ִקין כֵ ָכִלין וְ אוֹ  ַמׁשְ ְטְמאּו ּבְ ּנִ יב ְלהוּ  - ִלים ׁשֶ ֲחָדא ָחׁשֵ    .ּבַ
  
  
  
  

  רש"י
. תרומה טהורה ביד ישראל

ועינו צרה ליתנה לכהן וזורעה 
אי  לבטלה מתורת תרומה:

דחשידי להכי אפרושי נמי לא 
. אלא חטה אחת מן ליפרשו

הכרי כדשמואל ומדאפרשו ש''מ 
משום תרומה  לא חשידי:

. שאסורה טמאה ביד כהן
באכילה ובא לזורעה וגזור 
שתהא בשמה הראשון והרי היא 
תרומה טמאה דחיישינן דילמא 
משהי לה עד זמן זריעה ואתי 

נותן כיסו  למיכל בטומאתה:
. ולא יטלטלנו פחות פחות לנכרי

. שם סנוותאה מד' אמות:
. במס' ע''ז ובנותיהן מקום:

יתא פרכינן בנותיהן דאורי
. כולן מי''ח דברים הן נינהו:

והא כולהו חדא היא דגזרו על 
פיתן משום שמנן ועל שמנן כו' 

. דמנו הניחא לר''מ כדלקמן:
להו להא דמניח כלים תחת 
הצינור הוו להו י''ח ט' דפסלי 
תרומה ואין קורין ואין פולין 
הא חדסר פשו להו ז' צינור 
ומרדע ובנות כותים ובוצר 

ונותן כיסו ופיתן וגידולי תרומה 
. דמוסיף איכא הא ושמנן חדא:

רב יצחק אדאבימי על דבר אחר 
ועל בנותיהן משום  משום ד''א:

. ע''ז ועוד גזרו על ד''א ד''א
שמטמא  שלא הוזכר כאן:

. ואפילו אינו זב: אוכלין בזיבה
וכלים שנטמאו במשקין חדא 

   חשיב להו:
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        יח, איח, איח, איח, א    ––––יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .68
ָנה             ִמׁשְ

אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
עֹוד יֹום.  ֹורּו ִמּבְ ׁשּ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ יִנין, ֶאּלָ ְרׁשִ ִנים, ְוּכַ יֹו ְוַסּמָ   ֵאין ׁשֹוִרין ּדְ

לוּ  יִרין.  :ֵבית ִהּלֵ   ַמתִּ
איּבֵ  מַּ   אֹוְמִרים:  ית ׁשַ

ּנּור ן ְלתֹוְך ַהתַּ תָּ ׁשְ ל ּפִ עֹוד יֹום.  ,ֵאין נֹוְתִנין אּוִנין ׁשֶ ילּו ִמּבְ ְהּבִ ּיַ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ
ֶמר ַלּיֹוָרה ְקלֹוט ָהַעִין.  ,ְולֹא ֶאת ַהּצֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ

לוּ  יִרין.  :ֵבית ִהּלֵ   ַמתִּ
אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ה, ְועֹופֹות ְוָדִגים ֵאין עֹוד יֹום,  ,ּפֹוְרִסין ְמצּודֹות ַחּיָ ּצֹודּו ִמּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ
לוּ  יִרין.  :ֵבית ִהּלֵ   ַמתִּ

יִהין ָעָליו ,ְוֵאין מֹוְכִרין ְלגֹוי, ְוֵאין טֹוֲעִנין ִעּמוֹ  יַע ְלָמקֹום ָקרֹוב.  ,ְוֵאין ַמְגּבִ ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ
יִרין.  :לֵבית ִהּלֵ וּ    ַמתִּ

אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ִלים ְלכֹוֵבס ּגֹוי ָדן, ְולֹא ּכֵ עֹוד יֹום.  ,ֵאין נֹוְתִנין עֹורֹות ְלַעּבְ ָעׂשּו ִמּבְ ּיֵ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ

ן    יח,א לּוְבכּוּלָ ית ִהּלֵ יִרין ִעם  ּבֵ ֶמׁש ^ַמתִּ ֶ   . ַהׁשּ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

ת.  ּבָ ַ ה ָיִמים קֹוֶדם ַלׁשּ לׁשָ ֵלי ָלָבן ְלכֹוֵבס ּגֹוי ׁשְ ָהיּו נֹוְתִנים ּכְ א, ׁשֶ ית ַאּבָ   נֹוֲהִגים ָהיּו ּבֵ
ִוין     :ֵאּלּו ָוֵאּלוּ ְוׁשָ

ּטֹוֲעִנין  דׁשֶ ית ַהּבַ ת, קֹוַרת ּבֵ    .ְוִעּגּוֵלי ַהּגַ
   

ָמָרא             ּגְ
יֹו זֹו ִהיא ׁשְ  א ְנִתיַנת ַמִים ַלּדְ ּנָ יָתן? ַמאן ּתַ   ִרּיָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

י ִהיא.    ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
יב, " ִים ָהַאֲחרֹון ַחּיָ ַמח ְוֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ַהּמַ   ֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ַהּקֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ל ַגּבֵ ּיְ יב ַעד ׁשֶ   . "ֵאינֹו ַחּיָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
יאן לֹא ָקָאַמר ְוִדיְלָמא ַעד כָּ  יּבּול הּוא,  ַרּבִ ַבר ּגִ ֶקַמח, ּדְ א ּבְ   יֹוֵסי ֶאּלָ

יב יּבּול הּוא, ֵאיָמא ִליַחּיֵ ר ּגִ ָלאו ּבַ יֹו ּדְ    ?ֲאָבל ּדְ
  

ֲעָתְך,    לֹא ָסְלָקא ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

יב, " ִים ָהַאֲחרֹון ַחּיָ   ֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ָהֵאֶפר ְוֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ַהּמַ
ְבֵרי  יַר ּדִ   . ּבִ

י ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ל ַגּבֵ ּיְ    ."ַעד ׁשֶ

  
יּבּול הּוא?!  ?"ֵאֶפר"ְוִדיְלָמא ַמאי  ַבר ּגִ   ָעָפר ּדְ

  
  , "ֵאֶפר" :ְוָהַתְנָיא
  ! "ָעָפר" :ְוָהַתְנָיא

  
ְנָיא? י ֲהָדֵדי ּתַ ּבֵ    !ִמיֵדי ּגַ

  רש"י
. כרשינין . לצבע:מתני' סמנין

ויצי''ש: 'א {למאכל בהמה בינ'
בקיה (צמח ממשפחת 

. וב''ה מתירין } בלע''ז:הקטניות)
 משנתן את המים מבעוד יום:

רישטי''ש: . ארישב''א {אונין
} והן אגודות של אגודות פשתן

פשתן מנופץ ונותנין אותו בקדרה 
. שיהבילו לתנור ומתלבן:

. הצבע שיקלוט העין שיתחממו:
. לתתה מתירין מבעוד יום:

 א קולטת כל הלילה:מבעו''י והי
ולא  . על החמור:ולא טוענין עמו

. משאוי על כתיפו מגביהין עליו
 דנראה כמסייעו להוליך בשבת:
. אלא כדי שיגיע למקום קרוב

כלומר שיהא המקום קרוב 
. עם השמששיוליכנו שם מבעו''י: 
. כלי לבן בעוד החמה זורחת:

שהוא קשה לכבס וצריך ג' ימים 
 ומחמירין על עצמן כב''ש:

. את הזיתים בקורות בית שטוענין
הבד ואת הענבים בעיגולי הגת 
שלא היו עוצרין אותן בגלגל כמו 
שלנו אלא טוענין אותן בקורות 

קרי עיגולין שהיו  כבדין והני דגת
דפין עבין עשוין כעיגולין ושוין 
שטוענין אותן מבעוד יום 
והמשקה הולך וזב כל השבת 
ובגמרא (דף יט.) פריך מאי שנא 
דלא פליגי ב''ש בהא ומפרש משום 
דאי נמי עביד להו בשבת ליכא 
חיוב חטאת דכי אמרי' סחיטת 
זיתים וענבים אב מלאכה בפ' 

מג:) חבית שנשברה (לקמן דף ק
הני מילי בזיתים וענבים שלא 
ריסקן מבעוד יום דהוה ליה מפרק 
דבר ממשאו הגדל בתוכו והיא 
תולדה דדש אבל הכא אין נותנין 
קורה על גבי זיתים עד שטוחנין 
תחלה בריחים וכן ענבים דורכין 
אותן תחלה ברגל ובלאו קורה נמי 
משקה נפיק ממילא אלא דלא 
נפיק שפיר כי השתא ולא דמי 

דש: גמ' מאי שנא בכולהו כו' ל''ג ל
לה הכא אלא לקמן במשנה ושוין 

מאן תנא נתינת מים  שטוענין:
. ואע''פ שלא גיבל הדיו זו לדיו

היא שרייתן והוי לישה דידיה 
בהכי ומיחייב משום לש דהא 
מתני' ליכא גבול ואפליגו בה 
מבעוד יום מכלל דבשבת חייב 

. משום האחרון חייב חטאת הוא:
. לאו אפר א אב מלאכה:לש שהו

. בר גיבול הוא עפר בר גיבול הוא:
. תרתי והא תניא לטיט של בנין:

 מתניתא חדא דאפר וחדא דעפר:
. חדא תניא מידי גבי הדדי תנינהו

ר' חייא וחדא תניא רבי אושעיא 
וחדא מינייהו תניא לעפר בלשון 

  אפר:
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        בבבב- - - - יח, איח, איח, איח, א .69
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יָכה ּפֹוְתִקין ַמִים ַל " ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ה ֶעֶרב ׁשַ יּנָ אתוּ  -ּגִ ל ַהּיֹום ִמְתַמּלֵ   ּכּוּלֹו.  ְוהֹוֶלֶכת ּכָ
ת וּ  ּבָ ִלים ֶעֶרב ׁשַ ַחת ַהּכֵ יִחין מּוְגָמר תַּ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו. וּ  -ַמּנִ ִרין ְוהֹוְלִכין ּכָ ּמְ   ִמְתּגַ
ִלים וּ  ַחת ַהּכֵ ְפִרית תַּ יִחין ּגָ ת ִעם ֲח ַמּנִ ּבָ יָכהֶעֶרב ׁשַ ל ַהּיֹום - ׁשֵ ִרין, ְוהֹוְלִכין ּכָ ּפְ   ּכּוּלֹו.  ּוִמְתּגַ

י ָהַעִין ּבֵ יִחין ִקילֹור ַעל ּגַ    ,ּוַמּנִ
ה  י ַמּכָ ּבֵ ָלִנית ַעל ּגַ יָכהְוִאיְסּפְ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ל ַהּיֹום - ֶעֶרב ׁשַ את ְוהֹוֶלֶכת ּכָ   ּכּוּלֹו.  ּוִמְתַרּפֵ
ין ְלתוֹ  ל ַמִיםֲאָבל ֵאין נֹוְתִנין ִחטִּ עֹוד יֹום ,ְך ָהֵריַחִים ׁשֶ ֲחנּו ִמּבְ טָּ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ א ּבִ   . "ֶאּלָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ַמַעת קֹול ׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 
ִלים!  ִביַתת כֵּ ּום ׁשְ   ְוֵליָמא ָמר, ִמׁשּ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֲאֵליֶכם" ר ָאַמְרּתִ ֵמרּו" "ּוְבכל ֲאׁשֶ ָ ׁשּ ִלים - (שמות כג, יג) ּתִ ִביַתת ּכֵ    ."ְלַרּבֹות ׁשְ
  

א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
ִלים.  ִביַתת כֵּ ּום ׁשְ   ִמׁשּ

  
  
א ַה וְ  ּתָ אֹוַרְייָתא,  ָאַמְרּתְ ּדְ ׁשְ ִלים ּדְ ִביַתת כֵּ ל ִאית ְלהּו ׁשְ   ְלֵבית ִהּלֵ
ְפִרית" רּו?  - "מּוְגָמר"וּ  "ּגָ   ַמאי ַטְעָמא ׁשָ
  
ָלא ָקָעֵביד ִמ  ּום ּדְ הׁשּ    .ַמֲעׂשֶ
  
ן" תָּ ׁשְ ל ּפִ רוּ  - "אּוִנין ׁשֶ    ?ַמאי ַטְעָמא ׁשָ
  

ה ָלא ָעֵביד ַמֲעׂשֶ ּום ּדְ   ֵמיָנח ַנְייָחא. , וּ ִמׁשּ
  
ה ְוָדִגים" ה  "ְמצּודֹות ַחּיָ ָקא ָעֵביד ַמֲעׂשֶ רוּ  -ּדְ    ?ַמאי ַטְעָמא ׁשָ
  

ָלא  ֶלִחי ְוקֹוְקֵרי ּדְ ה.  ָקָעֵבידָהָתם ַנִמי ּבְ   ַמֲעׂשֶ
  
  

א  ּתָ ֲעָיאָאַמר ּדְ ְוָהׁשְ   : ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב אֹוׁשַ
א ּנָ ִלים  :ַמאן ּתַ ִביַתת כֵּ אֹוַרְייָתאׁשְ   ?ּדְ

אי ִהיא ְולֹא  ּמַ ית ׁשַ לּבֵ ית ִהּלֵ    .ּבֵ
ה  ָלא ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ ין ּדְ ה, ּבֵ ין ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ אי ּבֵ ּמַ ית ׁשַ   ָאסּור.  -ְלּבֵ

ה  יתֵב לְ  ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ ב ּדְ ל, ַאף ַעל ּגַ ֵרי –ִהּלֵ    .ׁשָ
  
  

א  ּתָ ָלא ָעִב ית ׁשַ ֵב ְל ּדִ  ָאַמְרּתְ ּדְ ְוָהׁשְ ב ּדְ אי ַאף ַעל ּגַ ה ָאסּור, ּמַ   יד ַמֲעׂשֶ
אי?  - "ָגְפִרית"וְ  "מּוְגָמר"^ִאי ָהִכי,    יח,ב ּמַ ית ׁשַ רּו ּבֵ   ַמאי ַטְעָמא ׁשָ

  
ח ַאַאְרָעא.  -ָהָתם    ַמּנַ

  
ּפּוד גִּ  ית, ְוֵנר, ּוְקֵדָרה, ְוׁשַ אי -יּגִ ּמַ ית ׁשַ רּו ּבֵ    ?ַמאי ַטְעָמא ׁשָ
  

ַמְפַקר ְלהּו ַאְפקֹוֵרי.     ּדְ

  רש"י

. פותחין עושין נגר קטן פותקין
. מוגמר משפת המעין לגנה:

לבונה ומיני בשמים נותנין על 
האש ומעשנין הבגדים שיהא 

. תחת כלי גפרית ריחן נודף:
כסף שמציירין בהם פרחים 
וצורות בחרט ומעשנן בגפרית 
והן משחירות וניכרות וקורין 

ניאילי''ר: לגפר (לגלף נייל''ר {
} את המתכת באמצעות גפרית)

. תחבושת שקורין קילור :
 :. רטייהואספלנית לוז''א:

. וכ''ש ברחיים ברחיים של מים
של יד ושל חמור דאדם מצווה 

שיטחנו  על שביתת בהמתו:
. מפני שמשמעת את מבעוד יום

הקול ואוושא מילתא בשבת 
לרבות שביתת  ואיכא זילותא:

. דכתיב לעיל מינה למען כלים
והשתא  ינוח שורך וחמורך וגו':

דאמרת בית הלל אית להו 
 . דהא על כרחיךשביתת כלים

האי מתניתא בית הלל מדשרי 
בהנך וקתני דרחיים אסור 

מוגמר  משום שביתת כלים:
. וה''ה לכל וגפרית אמאי שרו

הנך דמתני' הרי המוגמר מונח 
בערדסקאות ונמצא כלי עושה 

לא קא עביד הכלי  מלאכה:
. אלא מונח על שום מעשה

הארץ והן בתוכו אבל הרחיים 
עבדי מעשה ולב''ש כיון דמונחין 

 ה היינו מעשה דיליה:בגוו
. מצודות דקא עבדי מעשה

שהפח נקשר ותופס העוף וכן 
יקוש שפושטים לחיות ללוכדן 
ברגלים כשנוגעין בו קופץ 

. בלחי ומתחבר מאליו ולוכד:
אי''ם: חכה שקורין איימ''א {

חכה (ליתר דיוק, הקרס 
} שהדג בולעו שבקצה החכה)

 ומהדקו והכלי אינו זז ממקומו:
ין סלים פיה אחד . שעושוקוקרי

רחב ופיה השני קצר מאד והדג 
(ס''א והחיה) נכנס שם ומוציא 
ראשו בפי הקצר ואין גופו יכול 
לצאת וכשבא להחזיר ראשו 
לפנים ראשי קרומות נכנסין לו 
תחת לחיו דהשתא לא עביד כלי 

והשתא דאמרת כו' ב''ש  מידי:
. והא דריחים ב''ש וב''ש היא

ד כלי לא שני להו בין היכא דעבי
מעשה בין היכא דלא עביד דהא 
אסרי באונין דמתני' וכיון דב''ש 

. מוגמר וגפרית מ''ט שרוהיא: 
כגון דמנחי  הא מנחי בכלים:

. ולא רעאמוגמר וגפרית בא
. שהשכר בתוכו ואי גיגית בכלי:

אפשר לשופכו לארץ והשעורין 
נשורין כל השבת יותר מח' 
ימים והשבת בכלל וכן נר 
הדולק בשבת וכן קדרה שעל 
גבי כירה שאי אפשר שלא 
תצטמק בשבת וכן שפוד המונח 
בתנור כדתנן (דף יט:) משלשלין 
 את הפסח ולא פליגי ב''ש:

וב אינו . לכלים ושבדמפקר להו
  מצווה על שביתתן:

 



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122ווינט  לדניאל ברק כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְּגָמָרא ְסדּוָרה

     

88

        בבבב- - - - יח, איח, איח, איח, א .70
ָנא ְלָהא    ,ַמאן ּתְ

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ּנּור ֶעֶרב ׁשַ " יַח ְלתֹוְך ַהתַּ ה ְקֵדָרה ֲעָסִסּיֹות ְותּוְרְמִסין ְוַתּנִ ָ א ִאׁשּ ַמּלֵ ָכה. לֹא תְּ ת ִעם ֲחׁשֵ   ּבָ

ת ֲאסּוִרין  -ְוִאם ְנָתָנן  ּבָ ָעׂשוּ ְלמֹוָצֵאי ׁשַ ּיֵ ְכֵדי ׁשֶ   . ּבִ
ָכה,  ת, ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ּנּור ֶעֶרב ׁשַ יַח ְלתֹוְך ַהתַּ ל ַמִים ְוַיּנִ א ַנְחּתֹום ָחִבית ׁשֶ ּיֹוֵצא ּבֹו: לֹא ְיַמּלֵ   ּכַ

ן  ה ּכֵ ת ֲאסּוִרין  -ְוִאם ָעׂשָ ּבָ ָעׂשוּ ְלמֹוָצֵאי ׁשַ ּיֵ ְכֵדי ׁשֶ    ?"ּבִ
  

אי ִהיא, ְולֹא  ּמַ ית ׁשַ לֵליָמא ּבֵ ית ִהּלֵ   .ּבֵ
  

ל,  ית ִהּלֵ יָמא ּבֵ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ה  א ַיְחּתֶ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ָחִליםּבַ ּגְ    .ּגֶ

  
  ַנִמי ִלְגזֹור!  "ָגְפִרית"וְ  "מּוְגָמר" ,ִאי ָהִכי

  
י ְלהּו,    ָהָתם ָלא ַמְחּתֵ

י ָסֵליק ּבְ  ִאי ַמְחּתֵ י ְלהוּ ּדְ    .הּו קּוְטָרא, ְוָקׁשֵ
  
ן" תָּ ׁשְ ל ּפִ   ַנִמי ִליְגזֹור!  - "אּוִנין ׁשֶ
  

י ְל  - ָהָתם ָקׁשֵ יָון ּדְ י ְלהוּ כֵּ   .הּו ִזיָקא, ָלא ְמַגּלִ
  
  ִלְגזֹור!  -"ֶצֶמר ַלּיֹוָרה "
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
יֹוָרה ֲעקּוָרה.    ּבְ

  
א ֵמִגיס  ּמָ ּה ְוֵניחּוׁש ׁשֶ   ! ּבָ

  
   .ָרה ְוטּוָחהֲעקוּ ּבַ 
   

  
א  ּתָ ָחִלים" :ָאַמר ָמרּדְ ְוָהׁשְ ּגֶ ה ּבַ א ַיְחּתֶ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   , "ּגְ

ַתּנּוָרא.  יָכה ּבְ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ֵרי ְלַאּנּוָחּה ֶעֶרב ׁשַ   ַהאי ְקֵדָרה ַחְייָתא ׁשָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
יּה ִמינֵּ  ְעּתֵ ח ּדַ ָלא ֲחִזי ְלאֹוְרָתא, ַאּסּוֵחי ַמּסַ יָון ּדְ ָחִלים.  ְולֹא ָאֵתי ְלַחּתֹוֵיייּה כֵּ   ּגֶ

  
יל וּ  ׁשִ ֵמי.  - ּבְ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

יל  ׁשִ יל ְוָלא ּבְ ׁשִ    .ֲאֵסיר –ּבְ
יא  ְרָמא ַחּיָ יּה ּגַ ָדא ּבֵ ֵמי - ְוִאי ׁשְ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

  
  

א  ּתָ י ֵליּה ִזיָקא ": ָאַמר ָמרּדְ ְוָהׁשְ ָקׁשֵ ל ִמיֵדי ּדְ י ֵליּה  - כָּ    ".ָלא ְמַגּלִ
ֵריק ַהא ְדָיא ּוׁשְ ּגַ ָרא ּדְ ׂשְ ֵמי.  - י ּבִ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

ִריק  ַבְרָחא ְוָלא ׁשְ   ָאסּור.  -ּדְ
ִריק,  ְדָיא ְוָלא ׁשְ ּגַ   ּדְ

ִריק  ַבְרָחא ּוׁשְ    - ּדְ
י ֵרי :ַרב ַאׁשִ    .ׁשָ

יוְ  יְפּתִ   .ָאֵסיר :ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ
  
ֵרי, לְ וּ  ׁשָ י ּדְ   ַרב ַאׁשִ

  רש"י
. מיני עססיות ותורמסין

 קטניות וצריכין בישול יותר:
. כדי שלא יהנה בכדי שיעשו

. יחתה בגחלים ממלאכת שבת:
סליק בהו  למהר בישולן:

. של עצים ומשחיר קוטרא
הבגדים ועשן העצים קשה להם 

. משטח פי לא מגלי וכן בגפרית:
תנור וליכא למגזר שמא יחתה 

. שמא יחתה לגזור בגחלים:
 . מעל האור:עקורה בגחלים:

. מהפך בה ובמבושל הוי מגיס
. מכוסה בכיסוי וטוחה בישול:

שלה וטוחה בטיט סביב דכולי 
והשתא  האי לא טרח ומידכר:

. דהנחת קדרה לא דאמר מר
האי  אסירא אלא משום חתייה:

. קדר' חייתא שפיר דמי
להשהותה לכתחלה מבעוד יום 

לת כל הלילה בתנור והיא מתבש
דודאי חייתא לאו אדעתא 
למיכלה לאורתא אנחה התם 
ומשום למחר לא אתי לחתויי 
שהרי יש לה שהות גדול ולא 
דמי לעססיות ותורמסין שאין 

ובשיל  כל הלילה והיום די להן:
. מבושלת כל צרכה שפיר דמי

שפיר דמי להניחה דלא בעי 
. שדא ביה גרמא חייא חיתוי:

 לאורתא:דלאו דעתיה למיכליה 
. פי שריק . קשי ליה זיקא:גדיא

התנור בטיט סביב כיסוי אינו 
. איל גדול ברחא מוכן לחתות:

לא קשיא ליה זיקא ואתי לגלויי 
 פי התנור ליטול כיסויו לחתות:

. איכא חדא דגדיא ולא שריק
   לאיסורא וחדא להיתרא:
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   ַנן:ְוָהְת 
ָצל, ּוֵביָצה ֵאין צֹוִלין " ר, ּבָ ׂשָ ֵד  -ּבָ א ּכְ עֹוד יֹוםֶאּלָ ּצֹולּו ִמּבְ ּיִ   ! "י ׁשֶ
  

ִריק. ּדְ ָהָתם    ַבְרָחא ְוָלא ׁשְ
  
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

ְדָיא ּגַ ין ּדְ ִריק ּבֵ ִריק  ,ׁשְ ין ָלא ׁשְ ֵמי -ּבֵ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ
ִריק  ַבְרָחא ַנִמי ּוׁשְ ֵמי - ּדְ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

ִליגִ  י ּפְ ִריק ּדְ י כִּ   ַבְרָחא ְוָלא ׁשְ
יּדְ  ֵרי :ַרב ַאׁשִ    .ׁשָ
יוְ  יְפּתִ    .ָאֵסיר :ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ
  

ֵרי ׁשָ י ּדְ    ,ּוְלַרב ַאׁשִ
   ַנן:ְוָהְת 

ָצל, ּוֵביָצה " ר, ּבָ ׂשָ ֵד  -ֵאין צֹוִלין ּבָ א ּכְ עֹוד יֹוםֶאּלָ ּצֹולּו ִמּבְ ּיִ   ! "י ׁשֶ
  

ָרא ַאּגּוְמֵריִב ּבְ  -ָהָתם     .יׂשְ
  
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
יא  ֵמי -ַהאי ָקָרא ִחּיָ יר ּדָ ּפִ    ,ׁשַ

י ֵליּה ִזיָקא,  ָקׁשֵ יָון ּדְ   כֵּ
ֵמי ְדָיא ּדָ ּגַ ָרא ּדְ ִבׂשְ    .כְּ

  

  רש"י
. שאינו בתנור בבשרא אגומרי

דאפילו כיסוי ליכא ומוכן 
  חתות:להפוך בו ול
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אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

יִהין ָעָליו ,ְלגֹוי, ְוֵאין טֹוֲעִנין ִעּמוֹ [ֵאין מֹוְכִרין  א ּכְ  ,ְוֵאין ַמְגּבִ יַע ְלָמקֹום ָקרֹוב. ֶאּלָ ּגִ ּיַ   ֵדי ׁשֶ
לוּ  יִרין :ֵבית ִהּלֵ    .]"ַמתִּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ָנה ַמתָּ ן לֹו ּבְ ִאיֶלּנּו, ְולֹא ַיְלֶוּנּו, ְולֹא ִיתֵּ    ,לֹא ִיְמּכֹור ָאָדם ֶחְפצֹו ְלגֹוי, ְולֹא ַיׁשְ
יַע ְלֵביתֹו.  ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
מּוְך ַלחֹוָמה.  יַע ְלַבִית ַהסָּ ַיּגִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
יתוֹ  ַתח ּבֵ ֵצא ִמּפֶ ּיֵ   . "ׁשֶ

  
יָאַמר  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ְבֵרי  יֵהן ֵהן ּדִ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ
ל.  ְבֵרי ֵבית ִהּלֵ   ֵהן ֵהן ּדִ

א  ילֹא ּבָ ְבֵרי ֵבית ִהּלֵ ֲע  ַרּבִ א ְלָפֵרׁש ּדִ   .  לִקיָבא ֶאּלָ
   

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
  לֹא ִיְמּכֹור ָאָדם ֲחֵמצֹו ְלגֹוי, 

ַסח.  ְכֶלה קֹוֶדם ַהּפֶ ּיִ ן יֹוֵדַע ּבֹו ׁשֶ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ּמּותָּ  ל ְזַמן ׁשֶ ר ְלמֹוְכרוֹ ר ְלאֹוְכלֹו מוּ ּכָ   . תָּ
י  אֹוֵמר:   ְיהּוָדה ַרּבִ

ְבִלי   יט,א ַסח ,ּכּוָתח ַהּבַ ים יֹום קֹוֶדם ַהּפֶ לׁשִ   . "ְוָכל ִמיֵני ּכּוָתח ָאסּור ִלְמּכֹור ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. שאלה דבר החוזר לא ישאלנו

בעין הלואה בדבר הניתן 
. אלא כדי שיגיע להוצאה:

הנכרי לביתו מבעוד יום ואע''ג 
דבדידיה קטרח מחמירין ב''ש 

בית הסמוך  דמיחלף בשלוחו:
. של עיר אחרת שהנכרי לחומה

 דר שם שהרי יכול להניחו שם:
הן הן  . של ישראל:מפתח ביתו

ע לחלוק על . לא בא ר''דברי כו'
ב''ה אלא לחלוק על תנא בן 
מחלוקתו שאמר אליבא דב''ה 
לבית הסמוך לחומה ובא ר''ע 
  לומר לא אמרו ב''ה כן אלא כו': 

ין בו חמץ . נותנכותח הבבלי
כדאמרי' באלו עוברין ואינו 
עשוי לאכול יחד אלא לטבול בו 
 ואינו כלה עד זמן מרובה:

. משמתחילין שלשים יום
לדרוש בהלכות הפסח חלה 

 אזהרת פסח עליו:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָחֵצר. " ֶלב ּבֶ   נֹוְתִנין ְמזֹונֹות ִלְפֵני ַהּכֶ
  . וֹ ֵאין ִנְזָקִקין ל -ְנָטלֹו ְוָיָצא 

ָחֵצר.  ּיֹוֵצא ּבֹו: נֹוְתִנין ְמזֹונֹות ִלְפֵני ַהּגֹוי ּבֶ   ּכַ
  . "ְנָטלֹו ְוָיָצא ֵאין ִנְזָקִקין לוֹ 

  
ה ִלי    !ַהְיינּו ַהךְ  ?ָהא ּתּו ָלּמָ

  
ֵתיָמא   ַהאי ְרִמי ֲעֵליּה,  :ַמהּו ּדְ

  ְוַהאי ָלא ְרִמי ֲעֵליּה 
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

   
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת, לֹא " ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָליו ְלגֹוי ּבְ יר ָאָדם ּכֵ ּכִ   ַיׂשְ
י ּבָ  ר.  - ְרִביִעי ּוְבֲחִמיׁשִ   מּותָּ

ת,  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַיד ּגֹוי ּבְ רֹות ּבְ ִחין ִאיּגְ ּיֹוֵצא ּבֹו, ֵאין ְמַשּלְ   ּכַ
י  ְרִביִעי ּוַבֲחִמיׁשִ ר.  - ּבָ   מּותָּ

יָאְמרּו ָעָליו ַעל  יּה ַעל ְוָאְמִרי ָל  יֹוֵסי ַהּכֵהן ַרּבִ    :יֹוֵסי ֶהָחִסיד ַרּבִ
ָתב ָידוֹ  ּלא ִנְמָצא ּכְ ַיד ּגֹוי ֵמעֹוָלם ׁשֶ   . "ּבְ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִמים" ן קֹוֵצץ לֹו ּדָ א ִאם ּכֵ ת, ֶאּלָ ּבָ ַיד ּגֹוי ֶעֶרב ׁשַ ֶרת ּבְ ִחין ִאיּגֶ   .ֵאין ְמַשּלְ

אי אֹוְמִרים:  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
יַע ְלֵביתֹו.  ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ל אֹוְמִרים:    ּוֵבית ִהּלֵ
מּוְך ַלחֹוָמה ִית ַהסָּ יַע ַלּבַ ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ   . "ּכְ

  
  ַוֲהלֹא ָקַצץ? 

  
תָאַמר  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ

   :ָהִכי ָקָאַמר
  :ְוִאם לֹא ָקַצץ

אי אֹוְמִרים:  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
יַע ְלֵביתֹו. ַעד  ּגִ ּיַ   ׁשֶ

ל אֹוְמִרים:    ּוֵבית ִהּלֵ
ִית ַה  יַע ַלּבַ ּגִ ּיַ מּוְך ַלחֹוָמה. ַעד ׁשֶ   ּסָ

  
א  ִחין"ְוָהָאְמַרּתְ ֵריׁשָ    !"ֵאין ְמַשּלְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ָמָתא,  -ָהא  י ּדֹוַאר ּבְ ְקִביַע ּבֵ   ּדִ
ָמָתאּדְ  -ָהא וְ  י ּדֹוַאר ּבְ   .לֹא ְקִביַע ּבֵ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
" ְ חֹות ִמׁשּ ְסִפיָנה ּפָ ַ ֵאין ַמְפִליִגין ּבִ ה ָיִמים קֹוֶדם ַלׁשּ תלׁשָ   . ּבָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ   ִלְדַבר ָהְרׁשּות,  :ּבַ
ֵמי -ֲאָבל ִלְדַבר ִמְצָוה  יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

ּבֹות, ְוֵאינֹו ׁשֹוֵבת.  ּפֹוֵסק ִעּמוֹ וּ    ַעל ְמָנת ִלׁשְ

  רש"י
לא ישכיר  . רמי עליה לזונו:כלב

. לעשות בהן מלאכה אדם כליו
בע''ש דנראה שמשכירו לו 

שלא נמצא כתב  לצורך השבת:
אלא  שלא יוליכנו בשבת:. ידו

. דכיון אם כן קצץ לו דמים
דקוצץ לו דמים בדידיה טרח 
וב''ש לא מודו בקצץ דאפילו 
בקצץ פליגי דהא לא עדיף 
ממוכר ומשאיל ונותן מתנה 
אלא מילתא דב''ה אשמעינן 
 דבדלא קוצץ לא פליגי דאסור:

 . של מי שנשתלח לו:לביתו
. לחומת העיר לבית הסמוך

. לא קצץוה שנשתלח שם:
ואמאי אסרי ב''ה הא אינהו 

והא אמרת רישא  שרו לעיל:
 . אא''כ. קצץ:אין משלחין

. שלטון העיר ולו רגילין דואר
. שכיחא במתא לשלוח איגרות:

משלחין בלא קוצץ בכדי שיגיע 
השליח למר לבית הדואר ולמר 
לבית הסמוך לחומה ורישא 
דאין משלחין בלא קוצץ כלל 
 דלא קביע במתא ואם לא
ימצאנו יהא צריך לילך אחריו 

. מפרישין מן מפליגין בשבת:
היבשה לים וזהו לשון [הפלגת] 
ספינה על שם שמפליג עצמו מן 
היישוב ומרבינו יעקב שמעתי 
בעירובין שאמצעיתו של ים 
נקרא פילגוס ואף בלשון לעז 

 } :פיליג''א: לב יםפילגס {
. עם הנכרי ע''מ לשבות ופוסק

 ואין צריך לשבות:
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ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
   .ֵאינֹו ָצִריךְ 

ֶעֶרב  -ִמּצֹור ְלִציָדן רֲאִפיּלּו ּבְ ת מּותָּ ּבָ   .  "ׁשַ
   

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת, " ּבָ ַ ה ָיִמים קֹוֶדם ַלׁשּ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ל ּגֹוִים ּפָ   ֵאין ָצִרין ַעל ֲעָיירֹות ׁשֶ
   .ֵאין ַמְפִסיִקין -ְוִאם ִהְתִחילּו 

איְוֵכן ָהָיה  מַּ   אֹוֵמר:  ׁשַ
ּה"" ת - (דברים כ, כ) 13ַעד ִרְדּתָ ּבָ ַ ׁשּ   .  "ֲאִפיּלּו ּבַ
   

  
  

                                                             
13

ּה ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה   ּה ַעד ִרְדתָּ ּה ַעד ִרְדתָּ ּה ַעד ִרְדתָּ  ַעד ִרְדתָּ

  רש"י
. אין אלא מהלך מצור לצידןו

יום ובע''ש היה שם יום השוק 
כדאמרינן בפסחים במקום 

  שנהגו [דף נ:]:
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ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

ת[נֹוֲהִגים ָהיּו  ּבָ ַ ה ָיִמים קֹוֶדם ַלׁשּ לׁשָ ֵלי ָלָבן ְלכֹוֵבס ּגֹוי ׁשְ ָהיּו נֹוְתִנים ּכְ א, ׁשֶ ית ַאּבָ   .]ּבֵ
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : ָצדֹוק ַרּבִ

ל  ְך ָהָיה ִמְנָהגֹו ׁשֶ ְמִליֵאלּכָ ן ּגַ ית ַרּבָ ֵלי ָלָבן ַלּכֹוֵבס ׁשְ , ׁשֶ ּבֵ תָהיּו נֹוְתִנין ּכְ ּבָ ַ ה ָיִמים קֹוֶדם ַלׁשּ   . לׁשָ
ת. וּ  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ְצבּוִעים ֲאִפיּלּו ּבְ

בּוִעין ָסן יֹוֵתר ִמן ַהּצְ ים ְלַכּבְ ָבִנים ָקׁשִ ַהּלְ ְבֵריֶהם ָלַמְדנּו ׁשֶ   ."ּוִמּדִ
  

ֵיי ְצִביָעא ַאּבַ   ְלָקְצָרא.  ֲהָוה ָיֵהיב ֵליּה ַההּוא ָמָנא ּדִ
ֵויּה  ֵעית ִעיּלָ ה ּבָ ּמָ   ?ָאַמר ֵליּה: כַּ

ָרא.  ְדִחיּוָ   ָאַמר ֵליּה: כִּ
ַנן.  ָבר ְקָדמּוָך ַרּבָ   ָאַמר ֵליּה: כְּ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

ָיֵהיב ָמָנא ְלָקְצָרא,    ַהאי ַמאן ּדְ
ָחא ֵניִתיב ֵליּה  ִמׁשְ    ,ּבְ

יּה.  קֹול ִמיּנֵ ָחא ִנׁשְ   ּוְבִמׁשְ
ִאי ְטֵפ  ְמַתֵחיּה.  ,ַאְפַסֵדיּה  –י ּדְ   ּדִ

ִציר     .ַווֵציּה כְ ּדְ ַאְפַסֵדיּה  -ְוִאי ּבְ
   

  
  

  רש"י
. ונפקא ומדבריהם למדנו כו'
. לקצרא מינה לשכר הכובס:

. בשכר כמה בעית עלויה כובס:
. כבר קדמוך רבנן כיבוס:

שלמדונו שהלבנים קשים 
 לכבסן יותר מן הצבועים:

 . ימדדנו בנתינתולימשחיה
  . ברותחין:דכווצי ובחזירתו:
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        בבבב- - - - יט, איט, איט, איט, א .74
ִוין ֵאּלּו ָוֵאּלוּ     :ְוׁשָ

ּטֹוֲעִנין ד[ ׁשֶ ית ַהּבַ   .קֹוַרת ּבֵ
ת    ].ְוִעּגּוֵלי ַהּגַ

  
הּו  ָנא ּכּוּלְ אי, ּדְ ַמאי ׁשְ ּמַ ית ׁשַ הּו ּבֵ ְזרּו ּבְ   ּגָ
ָנא קֹורוֹ  ת ּוַמאי ׁשְ ד ְוִעיּגּוֵלי ַהּגַ ית ַהּבַ ְזרּו? ּדְ ת ּבֵ   לֹא ּגָ

  
ִאי ָעֵביד ְלהּו  תָהַנְך ּדְ ּבָ ׁשַ את  ּבְ יב ַחּטָ ָכה.  -ִמיַחּיַ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ אי ֶעֶרב ׁשַ ּמַ ית ׁשַ הּו ּבֵ ְזרּו ּבְ   ּגָ

ת  ד ְוִעיּגּוֵלי ַהּגַ ית ַהּבַ ת ּדְ קֹורֹות ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ את לֹא ִמי -ִאי ָעֵביד ְלהּו ּבַ יב ַחּטָ ְזרוּ  -ַחּיַ    .לֹא ּגָ
  
  

א  ּנָ יָלאכָ ּדְ ַמאן ּתַ ָאֵתי ִמּמֵ י ּדְ ֵמי?  ל ִמיּדֵ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ
  

יָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ
י ָמֵעאל ִהיאיִ  ַרּבִ   .ׁשְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ּום" עֹוד יֹום,  ,ַהׁשּ ָקן ִמּבְ ִרסְּ ִלילֹות ׁשֶ   ְוַהּבֹוֶסר, ְוַהּמְ
י ָמ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֵעאלִיׁשְ

ְך.  ְחׁשַ תֶּ ֶ   ִיְגמֹור ִמׁשּ
יוְ    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא  ַרּבִ

  . (עדויות ב,ו) "לֹא ִיְגמֹור   יט,ב
  
יוְ    ָאַמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

י   ֶאְלָעָזר ִהיא.  ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ת ְוָיְצאּו ֵמַעְצָמן " ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָקן ּבְ ִריסְּ ַבׁש ׁשֶ   ָאסּור.  -ַחּלֹות ּדְ
יוְ  יר :ֶאְלָעָזר ַרּבִ   . (משנה שבת כב,א) "ַמתִּ
  
יוְ  ר ֲחִניָנא ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר כְּ  ַרּבִ ייֹוֵסי ּבַ   ?ֶאְלָעָזר ַרּבִ
  

   :ַלךְ ָאַמר 
ָרא אֹוֶכל ּוְלַבּסֹוף  -ָהָתם  ֵמִעיּקָ    .אֹוֶכלהּוא ּדְ
ֶקה.  -ָהָכא  א ַמׁשְ ּתָ ָרא אֹוֶכל ְוָהׁשְ   ֵמִעיּקָ

  
יוְ     :ַלךְ ר ֶאְלָעָזר ָאַמ  ַרּבִ

ְמִעיַנן ֵליּה  ילְ ָהא ׁשָ ֵריַד ֶאְלָעָזר  ַרּבִ    .ֲאִפיּלּו ֵזיִתים ַוֲעָנִבים ַנִמי ׁשָ
  

י ֲאָתא  ָהא כִּ ַהְרְדָעאּדְ ֲעָיא ִמּנְ   , ַרב הֹוׁשַ
יֵדיּה:    ֲאָתא ְוַאְייִתי ַמְתִניָתא ּבִ

ת ְוָיְצאּו ֵמַעְצָמ " ּבָ ָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריסְּ   ן ֲאסּוִרין. ֵזיִתים ַוֲעָנִבים ׁשֶ
יוְ  יוְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ יִרין - ׁשִ   !"ַמתִּ
  
יוְ  ִמיַע ֵליּה  ַרּבִ ַרְייָתא לֹא ׁשְ ר ֲחִניָנא ּבָ    .יֹוֵסי ּבַ
  
יוְ  יֶאְלָעָזר ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר כְּ  ַרּבִ ר ֲחִניָנא ַרּבִ    ?יֹוֵסי ּבַ
  

  : ַלךְ ָאַמר 
  :ָלאו ִאיְתַמר ֲעָלּה 

יָאַמר  ר ֲחִניָנאָרָבא ּבַ ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

  רש"י
. כגון משקין הללו דאתי ממילא

שנסחטים מאליהם ובלבד 
. בוסר שיתחיל מבעוד יום:

ענבים בתחילתן כשהן דקים 
מוציא מהן משקין לטבל בו 
בשר לפי שהוא חזק וקרוב 

. שבולין שלא מלילות להחמיץ:
בשלו כל צרכן מרסקן וטוענן 
באבנים ומשקה זב מהן ומטבל 

. מאחר שרסקן גמורי בו:
וצברם בכובד יניחם בכלים 

 ויצאו מעצמן ומותר לכתחילה:
. אסור להניחם מבעוד לא יגמור

יום תחת כובדן כדי לגמור 
. לעזר אומרור' א משתחשך:

הוא ר' אלעזר בן פדת דהוא 
. הוא ר' ר' אלעזר היא אמורא:

אלעזר בן שמוע סתם ר' אלעזר 
של משנה וברייתא: חלות דבש 
שהכוורת רודה ועשויין כמין 
 חלות של שעוה והדבש בתוכן:

. אסורין . כותתן:שריסקן
לאותו שבת באכילה: דבש 
לאחר שזב מן החלות נמי 

למיגזר אוכלא הוא הלכך ליכא 
ביה שמא יסחוט משתחשך דלא 

. הכא שייכא ביה סחיטה:
זיתים וענבים דמתני' דמעיקרא 
אוכלא והשתא משקה איכא 
למיגזר שמא יסחוט משתחשך 

ור'  דהא ודאי סחיטה היא:
. הך ברייתא יוסי בר' חנינא

דקתני דפליג ר' אלעזר אף 
בזיתים ובענבים לא הוה שמיע 
ליה ומההיא דחלות דבש שהיא 

שנה בפרק חבית שנשברה לא מ
הוי מצי לדמויה למתני' משום 

  פירכא דלעיל:
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יָכה ִרין ּדִ ְמחּוּסָ י ָעְלָמא - ּבִ כּוּלֵ ִליִגילֹא  ּדְ   . ּפְ
ִליִגי  י ּפְ ִחיָקהִב כִּ    .ְמחּוָסִרין ׁשְ

מוּ  ,ְוָהֵני יָכה ּדָ ִרין ּדִ ְמחּוּסָ    .ַנִמי כִּ
  

יהֹוָרה  ר ֲחִניָנא ַרּבִ יכְּ  יֹוֵסי ּבַ ָמֵעאל ַרּבִ    .ִיׁשְ
   

  

  רש"י
. במחוסרין דיכה כ''ע לא פליגי

דאסירי דטעינתן היא גומרת 
 ונמצא הכל עשוי בשבת:

. יותר מדיכה לשון או שחיקה
דכו במדוכה (במדבר יא) ורבותי 
גורסין כי פליגי במחוסרין 
סחיטה שנידוכו יפה ואין 

לא סחיטה טעינתן גומרת א
ולמאן דגריס שחיק' טעינתן 
שוחקתן והני דמתני' מחוסרין 
דיכה הן וטעינתן היא דיכתן 
היא שוחקתן היא סוחטתן 
  ובהא ר' ישמעאל מודה דאסור:
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        בבבב    יט,יט,יט,יט, .75
ִדין  ּדָ ל ּבַ ֶמן ׁשֶ ִדין, וּ ׁשֶ ּדָ ל ּבַ   ַמְחָצלֹות ׁשֶ

   .ָאַסר :ַרב
מּוֵאלוּ  ֵרי :ׁשְ    .ׁשָ
  

זּוֵזי י ּדְ ַרכֵּ   ,ָהֵני כְּ
   .ָאַסר :ַרב

מּוֵאלוּ  ֵרי :ׁשְ    .ׁשָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
  ָיא, ֵעז ַלֲחָלָבּה, ְוָרֵחל ְלִגיָזָתּה, ְוַתְרְנגֹוֶלת ְלֵביָצָתּה, ְותֹוֵרי ְדִריְד 

ְמֵרי ְדִעיְסָקא,    ְוּתַ
   .ָאַסר :ַרב

מּוֵאלוּ  ר.  ׁשְ   ָאַמר: מּוּתָ
  
ְפלּוְגָתא וְ  ְלִגי ּבִ יּדְ ָקִמיּפַ יְיהּוָדה וְ  ַרּבִ ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ
  

אֹוֵרי ּבְ  ְלִמיָדא ּדְ ַאְרִגיז כְּ ַההּוא ּתַ א ּדְ יַחְרּתָ ְמעֹון ַרּבִ    ,ׁשִ
יּה  ְמּתֵ   . ַרב ַהְמנּוָנאׁשַ

  
יכְּ ְוָהא  ְמעֹון ְסִביָרא ָלן ַרּבִ   !ׁשִ

  
ַאְתֵריּה     ,ַרב ֲהָוהּדְ ּבְ

ֵעי ֵליּה ְלֶמיֱעַבד ָהִכי.    לֹא ִאיּבָ
  

ְלִמיֵדי ֵרי ּתַ    ,ָהֵני ּתְ
ַחד ָמָנא,  יל ּבְ   ַחד ַמּצִ

ע ְוָחֵמׁש ָמאֵני.  ַאְרּבַ יל ּבְ   ְוַחד ַמּצִ
  

ְפלּוְגָתא  ְלִגי ּבִ ר ַזְבָדא וְ ּדְ ְוָקִמיּפַ ה ּבַ    .ַרב הּוָנאַרּבָ
  
  

  רש"י
. איידי דאיירי בבית הבד שמן של בדדין

נקט ליה שמן המשתייר בזויות הבד תחת 
הטעינה והוא ניתן לבדדין וכן מחצלות 

  ן בהן את הזיתים:של בדדין שמכסי
. לטלטולי משום מוקצה דרב רב אסר

סבר כר' יהודה במוקצה ושמואל סבר 
כר''ש דלית ליה מוקצה והכי אמרינן במי 

. זוג של מחצלות כרכי דזוזי שהחשיך:
שמכסים בהן את פרגמטיא של ספינה 
וזוזי לשון זוג לפי שהן שתים ועשויות 
כאהל ובתשובות הגאונים מצאתי כרכי 

י ומפרש שהוא לשון ספינה בלשון דזיוו
. וכן רחל . העומדת לחלבה:עז ארמי:

. העומד ותורא דרידיא העומדת לגיזתה:
. העומדין ותמרי דעיסקא לחרישה:

פלוגתא  להוליכן לסחורה למקום אחר:
. דלר' יהודה דאית ליה דר' יהודה כו'

מוקצה בפרק אחרון (דף קנו:) אסור 
מינן לשוחטן ביום טוב אלא אם כן הז

. שם חרתא מבעוד יום ולר' שמעון שרו:
. אדם אחד היה אמגושי דארגיז מקום:

שבנה לאותה העיר ורב המנונא דר בה 
ועדיין מערת קבורתו קיימת שם כך 

והא כר' שמעון סבירא  מצאתי בתשובה:
חד  . השתא כדלקמן ואמאי שמתיה:לן

. אוכלין ומשקין מפני הדליקה מציל
. כדתנן ד מנאבח הרבה לחצר המעורבת:

מצילין סל מלא ככרות ואע''ג שיש בו 
וחד מציל בארבע וחמש  מאה סעודות:

. אלא שמקפלן כולן לתוך כלי גדול מאני
. וקא מיפלגי כו' ונושאן בפעם אחת:

  בפרק כל כתבי הקדש:
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            כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .76
ָנה             ִמׁשְ

ָצל ּוֵביָצהֵאין  ר ּבָ ׂשָ עֹוד יֹום. , צֹוִלין ּבָ ּצֹולּו ִמּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ
ָחִלים,  י ּגֶ ּבֵ ָכה, ְולֹא ֲחָרָרה ַעל ּגַ ּנּור ִעם ֲחׁשֵ ת ַלתַּ   ֵאין נֹוְתִנין ּפַ

עֹוד י ֶניָה ִמּבְ ְקְרמּו ּפָ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ֹום. ֶאּלָ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ְקרֹום ַהתַּ  ּיִ ֵדי ׁשֶ ּה ּכְ ּלָ   . ְחּתֹון ׁשֶ
  

ָכה.  ּנּור ִעם ֲחׁשֵ תַּ ַסח ּבַ ִלין ֶאת ַהּפֶ ׁשְ ּלְ   ְמׁשַ
ית ַהּמֹוֵקד.   ְמדּוַרת ּבֵ   ַמֲאִחיִזין ֶאת ָהאּור ּבִ

בּוִליןוּ    כ,א ּגְ רּוּבֹו.  -  ּבַ ֱאחֹוז ָהאּור ּבְ תֶּ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  אֹוֵמר:  ְיהּוָדה יַרּבִ 

הּוא -ָחִמין ֶפ ּבְ  ל ׁשֶ    .ּכָ
   

ָמָרא             ּגְ
ה ּמָ    ?ְוכַּ

  
יָאַמר    : ַרבָאַמר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ן ּדרֹוַסאי ַמֲאַכל ּבֶ עֹוד יֹום כְּ ּצֹולּו ִמּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
  

   :ִאיְתַמר ַנִמי
יָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַמֲאַכל ּבֶ  הּוא כְּ רֹוַסאיּכל ׁשֶ ּוֵלי ּגֹוִים.  - ן ּדְ יׁשּ ּום ּבִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

ְנָיא    :ּתַ
  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה"

רֹוַסאי  ן ּדְ ַמֲאַכל ּבֶ הּוא ּכְ יָרה - ּכל ׁשֶ י ּכִ ּבֵ הֹותֹו ַעל ּגַ ר ְלַהׁשְ    ,מּותָּ
רּוָפה וּ  ֵאין ּגְ י ׁשֶ    ."ְקטּוָמהְוַאף ַעל ּפִ

  
  

  רש"י
. עוגת רצפים מתני' חררה

(מלכים א יט) פוגאר''ה 
} טורטי''ל: עוגה עגולה{

ום . כמו קריקרמו בלע''ז:
קרושטי''ר: לקרום קרושטי''ן {

(מדובר בשכבה החיצונית של 
. התחתון } בלע''ז:הלחם)

משלשלין את  מפרש בגמרא:
. והוא נצלה והולך הפסח כו'

משתחשך ואע''ג דבעלמא אין 
צולין כדאמרן הכא שרי דבני 
חבורה זריזין הן ומדכרי אהדדי 
 ולא אתו לחתויי בגחלים:

 . מעט מעטומאחיזין את האור
בעצים של מדורת בית המוקד 
שהיתה בעזרה והיא מתבערת 
והולכת משתחשך ולא חיישינן 
שמא יהו כהנים צריכין 
להבעירה משתחשך כדמפרש 

. לשכה בית המוקד בגמרא:
גדולה היא שהכהנים מתחממין 
שם במדורת אש הנסקת תמיד 
מפני שמהלכין יחפים על רצפת 
שיש בעזרה כדאמרי' בזבחים 

) הואיל ורצפה (פ''ב דף כד.
מקודשת דכתיב ביום ההוא 
קדש המלך את תוך החצר וכלי 
שרת מקודשין דכתיב וימשחם 
ויקדש אותם מה כלי שרת לא 
יהא דבר חוצץ בינו לבין כלי 
שרת אף רצפה לא יהא דבר 

  חוצץ בינו לבין הרצפה: 
. צריך להבעיר מדורתן ובגבולין

מבעוד יום כדי שתאחוז האש 
. אם ר' יהודה אומר ברובו:

היתה מדורת פחמין אין צריך 
להאחיז בהן האור אלא כל 
שהוא והיא דולקת והולכת 
דאין דרכה להיות כבה והולכת 

   וא''צ לחתות בהן:
  

  גמ' 
. לסטים היה ומבשל איבן דרוס

. איתמר נמי בישולו שליש:
דמאכל בן דרוסאי חשוב 

. מבושל ביד כל שהוא בישול:
ישראל כמאכל בן דרוסאי שוב 
 אין בגמרו משום בישולי נכרים:

. מן הגחלים במגריפה גרוף
ודי''ל: יעה, שקורין וודילי {

. מפזרים אפר קטום } :ַמְרֶּדה
מלמעלה כדי להפיג חומו שלא 

יף הבל בשבת וזה תבשיל יוס
שהוא כמאכל בן דרוסאי לא 
חיישי' אם מתבשל והולך 

 בשבת:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .77
ת " ָחִלים, ַלתַּ [ֵאין נֹוְתִנין ּפַ י ּגֶ ּבֵ ָכה, ְולֹא ֲחָרָרה ַעל ּגַ   ּנּור ִעם ֲחׁשֵ

עֹוד יֹום.  ֶניָה ִמּבְ ְקְרמּו ּפָ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ֶאּלָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּה  ּלָ ְחּתֹון ׁשֶ ְקרֹום ַהתַּ ּיִ ֵדי ׁשֶ   . ]"ּכְ
  

ֲעָיא ְלהוּ    :ִאיּבַ
ְחּתֹון" ּנּור, ַהאְיְך  – "תַּ י ּתַ ַגּבֵ   ּדְ

ְחּתֹון"יְלָמא אֹו ּדִ  י ָהאּור "תַּ ַגּבֵ    ?ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ּנּור תַּ ִקין ּבַ ֶניָה ַהְמדּוּבָ ְקְרמּו ּפָ ּיִ ֵדי ׁשֶ   .  "ּכְ
   

  
  

  רש"י
. שהככרות נדבקים דגבי תנור

בדופני התנור סביב הילכך 
מבעיא ליה הי קרי תחתון הנך 
פנים דגבי דופני התנור או פנים 
הפונים למטה לחלל התנור לצד 

. מדובקים בתנור האור:
וחומרא היא דפנים שכלפי 

   ממהרין לקרום: האור
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .78
ַסח " ִלין ֶאת ַהּפֶ ׁשְ ּלְ ָכה[ְמׁשַ ּנּור ִעם ֲחׁשֵ תַּ   . ]"ּבַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ּום  ֵני ֲחבוּ ּדִ ִמׁשּ   ָרה ְזִריִזין ֵהן. ּבְ
  

  ָהא ָלאו ָהִכי לֹא?! 
   :ְוָהָאַמר ָמר

ֵמי! יר ּדָ ּפִ ִריק ׁשַ ין לֹא ׁשְ ִריק ּבֵ ין ׁשְ ְדָיא ּבֵ   ּגַ
  

ח –ָהָתם     .ִמיַנּתַ
ח -ָהָכא     .לֹא ִמיַנּתַ

  
  

  רש"י
. ואם פותח פי התם מנתח

התנור עייל ביה זיקא וקשי 
. דכתיב הכא לא מנתח ליה:

(שמות יב) על ראשו ועל קרבו 
ואי מגלי ליה לא קשי ליה זיקא 

  הלכך אי לא דזריזין הן אסור:
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ית ַהּמֹוֵקד[ ַמֲאִחיִזין ֶאת ָהאּור"וּ  ְמדּוַרת ּבֵ   .  ]"ּבִ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
בֵתיֶכם כל מׁשְ   , (שמות לה, ג) ""לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ

בֵתיֶכם" כל מׁשְ ה ַמְבִעיר ֵאׁש,  - "ּבְ   ִאי ַאּתָ
ית ַהּמֹוֵקד ְמדּוַרת ּבֵ ה ַמְבִעיר ֵאׁש ּבִ    .ֲאָבל ַאּתָ

  
אַמְתִקיף    : ַרב ִחְסּדָ

   ,ִאי ָהִכי
ת ַנִמי ּבָ ׁשַ    !ֲאִפיּלּו ּבַ

  
א אַמר ָא , ֶאּלָ    :ַרב ִחְסּדָ

ֲאָתא,  ֵרי ֵאָבִרים ּוְפָדִרים הּוא ּדַ י ֲאָתא ְלִמיׁשְ    .ֲהִנים ְזִריִזין ֵהןכֹוְ ְקָרא כִּ
  
  
  

  רש"י
. אברים ופדרים הוא דאתא

להתיר את הקטירן כל הלילה 
אבל מדורת בית המוקד שאינה 

א צורך כהנים לא צורך גבוה אל
הותרה וסמוך לחשיכה היינו 
טעמא דלא גזור משום דכהנים 
זריזין הם שכולם היו בני תורה 
וחרדים ונזכרים ולא אתו 

  לחתויי משתחשך:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .80
בּוִלין"וּ  ּגְ ֱאחֹוז  - ּבַ תֶּ ֵדי ׁשֶ רּוּבוֹ [ּכְ   . ]"ָהאּור ּבְ
  

ן"ַמאי    ? "רּוּבָ
  

  : ַרבָאַמר 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד.    רֹוב כָּ

  
מּוֵאלוּ    ר: ָאַמ  ׁשְ

ּלא יאְמרוּ  ֵדי ׁשֶ יֶהם".  :כְּ ְחּתֵ יַח ּתַ   "ָהֵבא ֵעִצים ְוַנּנִ
  
יאָנא ּתָ  מּוֵאל,  ַרב ִחּיָ   ְלַסּיּוֵעיּה ִלׁשְ
ְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאיֶליָה " ֵהא ׁשַ תְּ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ְלֶהֶבת עֹוָלה ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר ֵהא ׁשַ תְּ   . "ְולֹא ׁשֶ
  

   ?ֵעץ ְיִחיִדי
  

  : ַרבָאַמר 
  ָעְביֹו.  רֹוב

  
   :ְוָאְמִרי ָלּה 

  רֹוב ֶהיֵקפֹו. ּבְ 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֵעיַנן רֹוב ָעְביֹו,  ְך ּבָ   ִהְלכָּ

  . רֹוב ֶהיֵקפוֹ ּוָבֵעיַנן 
  

ֵאי  ַתּנָ   כְּ
י" יא ַרּבִ   ָאַמר:  ִחּיָ

ן,  ֵחת ָהֵעץ ִמְמֶלאֶכת ָהאּוּמָ ׁשָ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
יוְ  ֵתיָרא ַרּבִ ן ּבְ   ר: אֹוֵמ  ְיהּוָדה ּבֶ

ֵני ְצָדִדין ְ ּתאַחז ָהֵאׁש ִמׁשּ ֵדי ׁשֶ   . "ּכְ
  

ָבר  ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ָברְוַאף ַעל ּפִ   : ֵזֶכר ַלּדָ
ֵני ְקצֹוָתיו ָאְכָלה ָהֵאׁש ְותֹוכֹו ְנַחר ֲהִיְצַלח ִלְמָלאָכה""   . (יחזקאל טו, ד) 14ֵאת ׁשְ
  
  

  . (ירמיה לו כב) ָעֶרת""ְוָהָאח ְלָפָניו ְמבֹ 
  

   ?"חָא "ַמאי 
  

   :ַרב ָאַמר
   .ַאְחָווָנא

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ַאְחָווָנאֵעִצ  ְדְלקּו ּבְ ּנִ    .ים ׁשֶ
  

  ָאַמר ְלהּו: ּדְ ַההּוא 
ֵעי ַאְחָווָנא?    ַמאן ּבָ
ח ֲעָרָבָתא.  כַּ ּתַ   ִאיׁשְ

                                                             
14

ֵני ְקצֹוָתיו ָאְכָלה ָהֵאׁש ְותֹוכֹו ְנַחר ֲהִיְצַלח ִלְמָלאָכהתן לאכלה הנה לאש ני  ֵני ְקצֹוָתיו ָאְכָלה ָהֵאׁש ְותֹוכֹו ְנַחר ֲהִיְצַלח ִלְמָלאָכהֵאת ׁשְ ֵני ְקצֹוָתיו ָאְכָלה ָהֵאׁש ְותֹוכֹו ְנַחר ֲהִיְצַלח ִלְמָלאָכהֵאת ׁשְ ֵני ְקצֹוָתיו ָאְכָלה ָהֵאׁש ְותֹוכֹו ְנַחר ֲהִיְצַלח ִלְמָלאָכהֵאת ׁשְ  ֵאת ׁשְ

  רש"י
. כל עץ ועץ ולא כל אחד ואחד

תימא כיון שאחזה ברוב מנין 
. כדי שלא ושמואל אמר העצים:

צריך לומר הבא עצים דקים 
 ר את אלו:ונניח תחתיהן להבעי

. בפ' במה מדליקין תני ר' חייא
לגבי מנורה להעלות נר תמיד 
שתהא שלהבת עולה מאליה 
אלמא בכי האי גוונא הויא 
הדלקה משום ר''י הלוי וקשה 
לי חדא דרמי בר חמא קתני לה 
התם ועוד דלאו מתניתא היא 
אלא הוא אמר לה בפירוש 
דמתני' אחריתי ושאר רבותינו 

ואני  תנו לה לענין מדורה
מצאתי אותה בת''כ לגבי 

. כעין צוק''ש עץ יחידי מנורה:
רוב  } שלנו:עץ-צוקי''ש: גדמי{

. שיכנס האור בתוך עביו עביו
 . מבחוץ:רוב היקפו עד רובו:

 . רוב עביו או רוב היקפו:כתנאי
. ב' צדדיו . רוב עביו:שישחת

. דשוב זכר לדבר רוב היקפו:
שני קצותיו אכלה  הולך ודולק:

בידוע שתוכו נחר והלכה . האש
. פסק נחר לחה שלו ונעשה יבש:

לחה שלה ויבש כמו נחר גרוני 
(תהלים סט) וכן חרה מני חורב 

. בשריפת והאח (איוב ל):
 יהויקים המגילה כתיב:

. כל באחוה . ערבה:אחוונא
העצים נדלקין זה מזה הקטן 

  מדליק הגדול:
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 
  ֵאין ְצִריִכין רֹוב.  - ָקִנים
  ָצִריְך רֹוב.  - ֲאָגָדן 

ְרִעיִנין    ֵאין ְצִריִכין רֹוב.  -ּגַ
חֹוָתלֹות    ְצִריִכין רֹוב.  -ְנָתָנן ּבְ

  
אַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ִחְסּדָ

ָרא ּבְ ָכא ִמְסּתַ א, ִאיּפְ ַרּבָ    !ַאּדְ
ְדָרן,  -ָקִנים    ִמּבַ
ְדָרן.  - ֲאָגָדן    ָלא ִמּבַ

ְרִעיִנין  ְדָרן, -ּגַ   ִמּבַ
חֹוָתלֹות  ְדָרן -ְנָתָנן ּבְ    .ָלא ִמּבַ

  
  :ר ַנִמיִאיְתַמ 

ֲהָנאָאַמר    כ,ב   : ַרב ּכָ
ֲאָגָדן    ְצִריִכין רֹוב,  -ָקִנים ׁשֶ

  ֵאין ְצִריִכין רֹוב,  -לֹא ֲאָגָדן 
ְרִעיִנין    ְצִריִכין רֹוב,  -ּגַ

חֹוָתלֹות    ֵאין ְצִריִכין רֹוב.  -ְנָתָנן ּבְ
  

ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ
ע ְמדּורֹות ֵאין ְצִריִכין רֹוב"   :ַאְרּבַ

ל זֶ    ֶפת, ׁשֶ
ְפִרית,  ל ּגָ   ְוׁשֶ

ִביָנה  ל ּגְ   ְוׁשֶ
ל ְרָבב    ."ְוׁשֶ

  
ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ

ָבָבא" ל ּגְ ל ַקׁש ְוׁשֶ   . "ַאף ׁשֶ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֶבל  ל ּבָ   ֵאין ְצִריִכין רֹוב.  -ֵעִצים ׁשֶ

  
  : ַרב יֹוֵסף ַמְתִקיף ָלּה 
  ַמאי ִהיא? 

   ?!ִאיֵליָמא ִסיְלֵתי
ּתָ  ִתיָלה ָאַמר ָהׁשְ אא ּפְ רֹוב ַהּיֹוֵצא  :עּוּלָ ְדִליק ּבְ ּיַ ְדִליק ָצִריְך ׁשֶ ֲעָיא -ַהּמַ    ?ִסיְלֵתי ִמּבָ

  
א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ

ַאְרָזא.    ׁשֹוָכא ּדְ
  

א ר ַאּבָ   ָאַמר:  ָרִמי ּבַ
   .ַזאָזא

  
  הדרן עלך יציאות השבת

        

  רש"י
. להצית את אין צריכין רוב

מאחיז  האור ברובן מע''ש אלא
בהן אור מבעוד יום לפי שאין 
כבין והולכים אלא דולקים 

. לפי צריכים רוב והולכים:
שאין שלהבת יכול ליכנס 

. של תמרה אם גרעינין ביניהם:
עשה מהם מדורה לכשיבשו אין 

. נתנן בחותלות צריכין רוב:
כלים שעושין מלולבין ונתן 
הכלי מלא במדורה צריכין רוב 

ן השלהבת לפי שצבורין יחד ואי
קנים  יכולה להכנס בהן:

. לכאן ולכאן ואחת מהן מבדרן
היוצאה לא תמצא את חברתה 
לבערה הלכך כי לא אגדן צריכי 
רוב אבל אגדן לא מבדרן ואין 

  צריכין רוב וכן גרעינין: 
רב כהנא אמר קנים שאגדן 

. כרב הונא דלא צריכין רוב
עיילא בהן נורא ולאבדורי לא 
 חיישינן דארוכין הן וכבדין:
גרעינין שנתנן בחותלות אין 

. כרב חסדא שנוחין צריכין רוב
לידלק אבל בלא חותלות 

. לשון היסק מדורה מבדרי:
. שומן ושעוה וכל רבב גדול:

. שגובבין מן גבבא הניתך: דבר
השדה בל''א שטובל''א 

אישטבול''א: קש (הנשאר {
 } :עומד בשדה אחר הקציר)

. זנבות שבולין אשטרי''ס קש
אישטריי''ם: קש (בעיקר {

 } :המשמש למרבץ הבהמות)
. לאחר שעשאום עצים סילתי

השתא  דקים ובבבל נוהגין כן:
. של בגד הטבולה בשמן פתילה

עולא  אמר ונוח לידלק:
. נר של שבת צריך המדליק

שידליק ברוב היוצא מראש 
. שוכא דארזא הפתילה חוץ לנר:

יבש הוא ודק ויש כמין צמר בין 
קליפה לעץ והוא מבעירו 

. זאזא משאחזה בו אור:
  } בלעז: טחבמולש''א {

 
 
 
 
 


