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  שבת מסכת
  "ָּכל ִּכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש" -  זט"פרק 

  
  הנפלאים ילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלילדי ונוער עתניאלמוקדשת ל מהדורה זו

  שנוסף ללימודיהם ועיסוקיהם באים כל לילה ללמוד את הדף היומי

  (תהלים ח, ג)נקם" "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומת
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  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  

  צא לאור על ידי עמותת "וכל בנייך לימודי ה'"וי
  

  תש"פ ' תמוזז

 גמרא סדורה
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  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

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

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©  

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

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
  

  



  ""ָּכל ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש –מסכת שבת פרק ט"ז 
                    

683

    """"ֶדׁשֶדׁשֶדׁשֶדׁשַהּקֹ ַהּקֹ ַהּקֹ ַהּקֹ     ִּכְתֵביִּכְתֵביִּכְתֵביִּכְתֵבי    ָּכלָּכלָּכלָּכל""""    ––––    ט"זט"זט"זט"זפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב- - - - קטו, אקטו, אקטו, אקטו, א .1

ָנה    ִמׁשְ

ְתֵבי ַהּקֹ  ל ּכִ    :ֶדׁש ּכָ
ֵליָקה,  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ַמּצִ

ֶהן,  ּקֹוִרין ּבָ ין ׁשֶ   ּבֵ
ֶהן ֵאין קֹוִרין ּבָ   ,ּוֵבין ׁשֶ

ָכל ָלׁשֹון  תּוִבים ּבְ ּכְ י ׁשֶ ִניָזה.  -ַאף ַעל ּפִ   ְטעּוִנים ּגְ
ֶהם ֵני ָמה ֵאין קֹוִרין ּבָ    ?ּוִמּפְ

ֵני ּבִ  ְדָרׁש ִמּפְ ית ַהּמִ    ....יּטּול ּבֵ
   

ָמָרא    ּגְ

   :יְתַמרִא 
ָכל ָלׁשֹון ְרּגּום אֹו ּבְ תּוִבים ּתַ    :ָהיּו ּכְ

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
ֵליָקה.  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ֵאין ַמּצִ

אוְ    ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
ֵליָקה.  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ַמּצִ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֶהן :ַאלִּ נּו ִלְקרֹות ּבָ     - ִניּתְ

כּולֵּ  ִליִגי ּדְ יִלין. ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ַמּצִ
ִליִגי  י ּפְ ָאַמר -ּכִ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֶהן :ַאלִּ נּו ִלְקרֹות ּבָ    ,לֹא ִניּתְ
ָה  ַרב הּוָנא יִלין, ּדְ ֶהןָאַמר: ֵאין ַמּצִ נּו ִלְקרֹות ּבָ    ,א לֹא ִניּתְ

א יִלין ַרב ִחְסּדָ ְתֵבי ַהּקֹ  ,ָאַמר: ַמּצִ ְזיֹון ּכִ ּום ּבִ   ֶדׁש. ִמׁשּ
  

ַנן    :ּתְ
ְתֵבי ַהּקֹ " ל ּכִ    :ֶדׁש ּכָ

ֵליָקה,  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ַמּצִ
ֶהן ּקֹוִרין ּבָ ין ׁשֶ    ,ּבֵ

ֶהן,  ֵאין קֹוִרין ּבָ ין ׁשֶ   ּבֵ
ָכל ָלׁשֹון תּוִבין ּבְ ּכְ י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ

ֶהן" ,ַמאי ָלאו ּקֹוִרין ּבָ   ְנִביִאים,  - "ׁשֶ
ֵאין קֹוִרין ּבָ וְ  תּוִבים,  - ֶהן""ׁשֶ   ּכְ
תּוִבין ְבָכל ָלׁשֹון" ּכְ י ׁשֶ ֶהן, ְוָקָתֵניּדְ  -  "ַאף ַעל ּפִ נּו ִלְקרֹות ּבָ יִלין" :לֹא ִניּתְ   !"ַמּצִ
א וּ    ַרב הּוָנא! ּדְ ְתיּוְבתָּ

  
  ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא: 

ָרא?    !ְוִתְסּבְ
ִניָזה" :ֵאיָמא ֵסיָפא   , "ְטעּוִנין ּגְ

א  ּתָ יִליַנן ַאּצּוֵלי - ָהׁשְ ִניָזה  ,ַמּצִ ֵעי?!   -ּגְ   ִמיּבָ
   

א    ,ֶאלָּ
   ,ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה 

א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה     .ְוַרב ִחְסּדָ
  
  : "ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה "

ֶהן" ּקֹוִרין ּבָ ין ׁשֶ   ְנִביִאים,  - "ּבֵ
ֶהן" ֵאין קֹוִרין ּבָ תּוִבים.  - "ּוֵבין ׁשֶ   ּכְ

ה ּדְ  ּמֶ ְלׁשֹון ַהּקֹ  :ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ תּוִבין ּבִ ּכְ   ֶדׁש, ׁשֶ
ָכל ָלׁשֹון"ֲאָבל  יִלין,  - "ּבְ   ֵאין ַמּצִ

  רש"י
  מתי' 

כגון תורה  .כל כתבי הקדש
ביאים וכתובים ולא תימא 
תורה לחוד הוא דשרי למיטרח 

   ולאצולי ולא שאר ספרים:
. כדקתי לקמן מצילין אותן

למבוי שאיו מפולש וטירחא 
בעלמא הוא דשרי בה וחסרון 

   עירוב כדמפרש בגמרא:
. כגון ביאים בין שקורין בהן

שמפטירין בהן בשבת בבית 
   הכסת:

. כגון הןבין שאין קורין ב
כתובים ורביו הלוי אמר דאפי' 
יחידים אין קורין בהן כדקתי 
טעמא משום ביטול בית 
המדרש דמשכי לבא ובשבת היו 
דורשין דרשה לבעלי בתים 
שעסוקין במלאכה כל ימות 
החול ובתוך הדרשה היו מורין 
להן הלכות איסור והיתר וטוב 

   להן לשמוע מלקרות בכתובים:
. ל לשוןואע''פ שכתובין בכ

ואיכא למאן דאמר לקמן לא 
   יתו לקרות בהן מצילין אותן:

. אסור להיחן טעוין גיזה
במקום הפקר ובגמרא מתרץ לה 
ורבותי פירשו דהאי בכל לשון 
דקאמר אכתובים קאי ולא 
אביאים ומדומה אי מפי 
שמציו ביותן בן עוזיאל 
שאמרו תרגום הן מפרשין כך 

אם  ואי אומר אף בביאים
אמר יותן לא כתבו ולא יתו 
ליכתב והכי מפרש במסכת 
מגילה (דף ט.) ומאן דאסר 
בכולהו אסר בר מס''ת יווית 
משום מעשה דתלמי המלך ולא 
מפליג התם בין ביאים 

   לכתובים:
. שהיה מפי בטול בית המדרש

   קבוע בשבת כדפרישית לעיל:
  

  גמ' 
. איתמר היו כתובין תרגום

ול'' אכל כתבי אכתובים קאמר 
   הקדש קאי:

אליבא דמאן דאמר יתו 
. מותר לקרות לקרות בהן

בכתבי הקדש הכתובין בכל 
לשון במסכת מגילה (דף ח:) 
ואין בין ספרי' ותפילין ומזוזות 
אלא שהספרים כתבין בכל 

   לשון:
. (רבן גמליאל) פליג לא יתו

עלה ואמר אף ספרים לא התירו 
   שיכתבו אלא יווית:

. ולא ע''פ שכתובין בכל לשוןוא
יתו לקרות דמדקאמר אף על 
פי מכלל דלא יתו לקרות בהן 

   דאי יתו מאי גריעותייהו:
. לדידך דאמרת אימא סיפא

אע''פ שכתובין בכל לשון 
אמצילין קאי אימא סיפא על 
כרחיך מילתא באפיה פשיה 
הוא וטעוין גיזה בחול פשיטא 

יזה השתא בשבת מצילין להו ג
   בחול מיבעיא:
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עוּ  -ַוֲאִפיּלּו ָהִכי  ִניָזה ּבָ    .ּגְ
  
א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה "   : "ַרב ִחְסּדָ

ֶהן" ּקֹוִרין ּבָ ין ׁשֶ   ְנִביִאים,  - "ּבֵ
ֶהן" ֵאין קֹוִרין ּבָ ת - "ּוֵבין ׁשֶ   ּוִבים, ּכְ

ָכל ָלׁשֹון" תּוִבין ּבְ ּכְ י ׁשֶ יִלין.  - "ַאף ַעל ּפִ   ַנִמי ַמּצִ
ֶהן  לָּ ִניָזה.  -ְוָהִכי ָקָאַמר: ּוֶמֶקק ׁשֶ   ְטעּוִנין ּגְ

  
   :ֵמיִתיִבי

ְרּגּום ְוָכל ָלׁשֹון " תּוִבים תַּ ֵליָקה -ָהיּו ּכְ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   . "ַמּצִ
א  יּוְבּתָ   ָנא! ַרב הוּ ּדְ ּתְ

  
  ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא: 

א ָסַבר  ּנָ ֶהן -ַהאי ּתַ נּו ִלְקרֹות ּבָ    .ִניּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִטית" יּפְ תּוִבין ּגִ   ֵעיָלִמית, ְיָווִנית, , ָמִדית, ִעיְבִרית ,ָהיּו ּכְ

ּלֹ י ׁשֶ ֶהןַאף ַעל ּפִ נּו ִלְקרֹות ּבָ    ,א ִניתְּ
ֵליָקה ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   . "ַמּצִ

א  יּוְבּתָ    !ַרב הּוָנאּדְ ּתְ
  

  ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא: 
ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְרּגּום ּוְבָכל ָלׁשֹון " תּוִבין תַּ ֵליָקה.  -ָהיּו ּכְ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ַמּצִ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵליָקה.  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ֵאין ַמּצִ

יָאַמר    : יֹוֵסי ַרּבִ
ה ּבְ  אַמֲעׂשֶ א ֲחַלְפתָּ ָהַלְך ֵאֶצל ַאּבָ י, ׁשֶ ִריּבִ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ   ְרָיא, ִלְטֶב  ַרּבָ

ְרּגּום ְוהּוא קֹוֵרא ּבֹו.  זּוף, ּוְבָידֹו ֵסֶפר ִאּיֹוב תַּ ל יֹוָחָנן ַהּנָ ְלָחנֹו ׁשֶ ב ַעל ׁשֻ ָהָיה יֹוׁשֵ   ּוְמָצאֹו ׁשֶ
ְמִליֵאלַרּבָ ָאַמר לֹו: ָזכּור ֲאִני ּבְ  ִית,  ן ּגַ ַהר ַהּבַ ב ַמֲעָלה ּבְ ָהָיה עֹוֵמד ַעל ּגַ   ֲאִבי ָאִביָך, ׁשֶ

ְרּגּום ך.  ,ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ֵסֶפר ִאּיֹוב תַּ ְדּבָ ַחת ַהּנִ ֵעהּו תַּ ּקְ אי: ׁשַ ּנַ   ְוָאַמר ַלּבַ
ה ָעָליו ּוְגָנזֹו.    ַאף הּוא ִצּוָ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
פּו ָעָליו.  ל ִטיט ּכָ   ֲעֵריָבה ׁשֶ

יָאַמר    : ַרּבִ
ָבר:  ּדָ י ְתׁשּובֹות ּבַ תֵּ   ׁשְ

ִין? ,ֲחָדא ִית ִמּנַ ַהר ַהּבַ    !ְוִכי ִטיט ּבְ
ד? ּיָ ָדן ּבַ ר ְלַאּבְ    !ְועֹוד, ְוִכי מּותָּ

ה ְוֵהן ַמְרִקיִבין ֵמֲאֵליֶהן ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ יָחן ּבִ א ַמּנִ   . "ֶאּלָ
  

ֵא  ּנָ   ? יַמאן ּתַ
א  :ִאיֵליָמא   קטו,ב א ַקּמָ ּנָ י יֹוֵסיְו ּתַ   , ַרּבִ

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ְוִדיְלָמא ּבְ
ֶהן,  :ָמר ָסַבר נּו ִלְקרֹות ּבָ   ִניּתְ

ֶהן :ּוָמר ָסַבר נּו ִלְקרֹות ּבָ   !לֹא ִניּתְ
  

א י יֹוֵסי  ,ֶאלָּ א ְו ַרּבִ ּנָ יְפִטית"ּדְ ּתַ   .  "ּגִ
   

  

  רש"י
. ודקתי ואפילו הכי בעו גיזה

ואע''פ שכתובין בכל לשון לאו 
אהצלה קאי אלא אטעוין גיזה 
והכי קאמר אף על פי שכתובים 
בכל לשון ובשבת אין מצילין 

   אותן בחול מיהא טעוין גיזה:
. אם בלו ועשו ומקק שלהם

רקבון אף המקק רקבובית של 
  טעוין גיזה:אכילת התולעים 

   . כתב של עבר ההר:עברית
. אבא של רבי יוסי אבא חלפתא
   חלפתא שמו:

. לא שהיה רבן גמליאל בריבי
בו של רבי אלא אדם גדול קרי 

   בריבי:
. הוא רבן רבן גמליאל אבי אביך

גמליאל הזקן ורבן גמליאל 
שהיה בדורו של חלפתא הוא 

  אבי אביו של רביו הקדוש:
. שבהר יתגב מעלה בהר הב

הבית היו מעלות כשהוא הולך 
וגבוה כדתן במסכת מדות (פ''ב 

   מ''ג):
   . שורת אבי הבין:דבך

. וכי בטיט טיט בהר הבית מין
היו בוין והלא בטרכסיד היו 
בוים חול וסיד מעורבין וטיט 

   לא הוי אלא עפר ומים:
   . גלוי והפקר:התורפה

. דקאמר רב הוא מאן תאי
היא מאן מהי תאי לעיל תאי 

קאי כרב חסדא ומאן כרב 
  הוא:

. כרב חסדא ור' אילימא ת''ק
   יוסי כרב הוא:

. טעמא דת''ק משום דילמא
דקסבר יתו לקרות בהן והי 
דר' יוסי קאי כרב הוא מיהו 
כרב חסדא לא קאי ולא חד 
דהא רב חסדא אפי' למ''ד לא 

  יתו קאמר מצילין:



  ""ָּכל ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש –מסכת שבת פרק ט"ז 
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָרכֹות" ֵמיִעין ,ַהּבְ    :ְוַהּקְ
ֶהן ׁש ּבָ ּיֵ י ׁשֶ ם    :ַאף ַעל ּפִ ל ׁשֵ    ,אֹוִתּיֹות ׁשֶ

ּתֹוָרהּוֵמ  ּבַ ה ׁשֶ    ,ִעְנָיינֹות ַהְרּבֵ
ֵליָקה,  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ֵאין ַמּצִ

רֹוֵתיֶהן.  ְמקֹוָמן ֵהן ְוַאְזּכָ ָרִפים ּבִ א ִנׂשְ   ֶאּלָ
אן ָאְמרּו: ּכֹוְתֵבי ּבְ  ׂשֹוְרֵפי תֹוָרה -ָרכֹות ִמּכָ    .ּכְ

ן.  ַצְיּדָ ָהָיה ּכֹוֵתב ּבְ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
אּו ְוהֹוִדיעּו ֶאת  ָמֵעאלּבָ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

ָמֵעאלְוָהַלְך  י ִיׁשְ   ְלבֹוְדקֹו.  ַרּבִ
ָהָיה עֹוֶלה ּבַ  ׁשֶ יׁש ּבוֹ ּס ּכְ ם, ִהְרּגִ ָען  ,ּוּלָ ּקְ ָרכֹות ְוׁשִ ל ּבְ ל ַמִים. ָנַטל טֹומֹוס ׁשֶ ֵסֶפל ׁשֶ   ּבְ

ה ָאַמר לֹו  ׁשֹון ַהּזֶ ָמֵעאלּוַבּלָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
דֹול עֹוֶנׁש ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון   .  "ּגָ

   
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ לּוָתאּבְ ר ַרב הּוָנאֵמ  ֵריׁש ּגָ ה ּבַ   : ַרּבָ
תּוִבין ם  :ָהיּו ּכְ ּסַ    ,ּבְ

יְקָראּוְב     ,ּסִ
קֹומּוס    ,ּבְ

ְלׁשֹון ַהּקֹּוְבַקְנַקְנּתוֹ    ֶדׁש, ם ּבִ
ֵליָקה ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ    ,ַמּצִ

   :אוֹ 
יִלין?    ֵאין ַמּצִ

  
ָאַמר ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ יִלין :ּתִ    ,ַמּצִ
ָאַמר ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ יִלין.  :ּתִ   ֵאין ַמּצִ

  
ָאַמר" ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ יִלין :ּתִ ְכִתי - "ֵאין ַמּצִ י ֵהיָכא ּדִ ְרּגּום ּוְבָכל ָלׁשֹון, ָהֵני ִמילֵּ   ֵבי ּתַ

ְלׁשֹון ַהּקֹ ְכִתיֵבי ּבִ יִלין –ֶדׁש ֲאָבל ָהָכא ּדִ   ?ַמּצִ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָאַמר יִלין  :ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ְכִתיֵבי ּבִ  - ַמּצִ י ֵהיָכא ּדִ ים, ְד ָהֵני ִמילֵּ ִמיַקּיַ   יֹו ּדְ
ים  ָלא ִמיַקּיַ יָון ּדְ    ?לֹא –ֲאָבל ָהָכא ּכֵ

  
  ר ֵליּה: ָאַמ 

יִלין.    ֵאין ַמּצִ
  

ָנא ַרב ַהְמנּוָנאְוָהא  יִלין" :ּתָ   ! "ַמּצִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְנָיא  ְנָיא -ִאי ּתַ    .תַּ

  
ְנָיא    ?ַמאי ּתַ

  
יָאַמר    , ַרב ַאׁשִ

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ה" ין ְסָפִרים ִלְמִגיּלָ    ,ֵאין ּבֵ

ָפִרים  ַהסְּ א ׁשֶ ָכל ָלׁשֹון,  - ֶאּלָ ִבים ּבְ   ִנְכתָּ
ה וּ  ּוִרית -ְמִגיּלָ תּוָבה ַאׁשּ ֵהא ּכְ תְּ ֶפר, ּוִבְד  ,ַעד ׁשֶ    ."יוֹ ַעל ַהסֵּ
  

 

  רש"י
ת שטבעו . מטבע ברכוהברכות

   חכמים כגון י''ח ושאר ברכות:
. מפרשיות ומעייות הרבה

שהיו כותבין בקמיעין פסוקים 
ללחש כגון כל המחלה וכגון לא 

   תירא מפחד לילה:
. אם פלה שרפין במקומן

   דליקה בשבת:
. שהרי לא יצילם כשורפי תורה

   בשבת:
   . אם אמת היה הדבר:לבודקו
   . קבוצות קוטריסים:טומוס

. תורה ביאים יו כתוביןה
   וכתובים:

. בכתבים בכל תיבעי למ''ד
לשון מצילין תיבעי למ''ד אין 

   מצילין:
. אין מתקיים דלא מיקיים

   כדיו:
   . מצילין:הא רב המוא תא

   . היכא תיא:מאי תיא
. וקתי מדקאמר מגילה בדיו

דהוא מן הדברים שבין ספרים 
למגילה ש''מ שאר ספרים 

   ם ובסיקרא:כתבים בס



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ֲחלּובּבְ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ַרב הּוָנא ּבַ

ת  ָרׁשַ גֹון ּפָ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ּכְ ט ׁשְ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ ְנסַֹע ָהָארֹן"ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ   , לו)-(במדבר י, לה 473"ַוְיִהי ּבִ
ֵליָקה ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתּה ִמּפְ    ,ַמּצִ

   :אוֹ 
יִלין?    ֵאין ַמּצִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ת  ָרׁשַ ֵעי ְלָך ּפָ ְנסַֹע ָהָארֹן"ְוִתיּבָ    !ּגּוָפּה  "ַוְיִהי ּבִ
  

ת ּדְ ֵהיָכא  ָרׁשַ ְנסַֹע"ָחֵסר ּפָ ֲעָיא ִלי,  - "ַוְיִהי ּבִ   לֹא ָקִמיּבָ
ִא כֵ ּדְ  רֹותיָון ּדְ יּה ַהְזּכָ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות  ,ית ּבֵ יּה ׁשְ ֵלית ּבֵ ב ּדְ יִלין.  -ַאף ַעל ּגַ   ַמּצִ

ֲעָיא ִלי י ָקא ִמיּבָ ט  :ּכִ ֵאין ּבֹו ְלַלּקֵ    ?ַמאי –ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יִלין.    ֵאין ַמּצִ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ָתבֹו ִמְקָרא, " ּכְ ְרּגּום ׁשֶ   תַּ
ְרּגּום, ּוִמְק  ָתבֹו תַּ ּכְ   ָרא ׁשֶ

   :ְכָתב ִעְבִריתוּ 
ֵליָקה ֵני ַהּדְ יִלין ִמּפְ    ,ַמּצִ

ֶעְזָרא :ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ְרּגּום ׁשֶ ּתֹוָרה ,תַּ ּבַ אל ְוׁשֶ ָדִנּיֵ ּבְ   . "ְוׁשֶ
ּתֹוָרה" ּבַ ְרּגּום ׁשֶ    ?ַמאי ִניהוּ  - "תַּ
ֲהדּוָתא"   , (בראשית לא, מז) 474"ְיַגר ׂשָ

מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות! ְוַאף  ּה ׁשְ ֵלית ּבָ ב ּדְ   ַעל ּגַ
  

ְנָיא ַהִהיא י ּתַ ִלים ,ּכִ   .ְלַהׁשְ
  
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות רֹות?  -  ָהֵני ׁשְ סֹות אֹו ְמפּוּזָ   ְמכּוּנָ

  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

סֹות.    ְמכּוּנָ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
רֹות. ֲאִפיּלּו ְמפ   ּוּזָ

  
   :ֵמיִתיִבי

ָלה, " ּבָ   ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ט ׁשְ ת ,ִאם ֵיׁש ּבֹו ְלַלּקֵ ָרׁשַ גֹון ּפָ ְנסַֹע ָהָארֹן" :ּכְ יִלין,  -  "ַוְיִהי ּבִ   ַמּצִ

יִלין -ְוִאם ָלאו    . "ֵאין ַמּצִ
א  יּוְבּתָ   ַרב הּוָנא! ּדְ ּתְ

  
ָמּה  ְרּגְ אּתִ א  ַרב ִחְסּדָ יּבָ   ַרב הּוָנא: ּדְ ַאלִּ

   .ֵתיבֹותּבְ 
   

                                                             

ה קּוָמה ְיהָֹוה ְוָיֻפצוּ  להלהלהלה 473 ְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ֶניךָ  ַוְיִהי ּבִ ְנֶאיָך ִמּפָ ָרֵאל  . לואְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמׂשַ   ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיהָֹוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ
ְלֵעד 474 ֲהדּוָתא ְוַיֲעקֹב ָקָרא לֹו ּגַ ְקָרא לֹו ָלָבן ְיַגר ׂשָ  ַוּיִ

  רש"י
  . שם אדם:בר חלוב

. זהו שיעור לספר פ''ה אותיות
תורה שמחק או בלה להיות 

   עומד בקדושתו:
. כגון פרשת ויהי בסוע הארון

שהוא ספר לעצמו כדלקמן ויש 
   בה פ''ה אותיות:

. ששארת כאן תיבה ללקט
   ובמקום אחר תיבה:

   . להצילן:מהו
ותיבעי לך פרשת ויהי בסוע 

. שכתבה לבדה ון גופההאר
   וחסרה אות מהו להצילה:

. ובאותו שאין בו כדי ללקוט
   ליקוט עצמו ליכא אזכרות:

. יגר שהדותא תרגום שבתורה
ושבביאים כגון כדא תימרון 
להום (ירמיהו י) שכתבו מקרא 
[א''] התרגום שבעזרא כתבו 

   מקרא:
. אותיות גדולות הן כתב עברית

ת אף ואין דומות לכתב אשורי
ע''פ שכתובין בלשון הקדש אלא 

   שכתב האותיות משוות:
ואין צריך לומר תרגום שבעזרא 

. שכתבו ושבדיאל ושבתורה
   תרגום כהלכתו:

. אם היה בו כדי ללקט להשלים
ותרגום זו משלימו מצטרף 

   ומצילין בשבילו:
. דמדקתי תיובתא דרב הוא

   ללקט מכלל דמפוזרות יהו:
י ללקט . הא דקתבתיבות

דמשמע מפוזרות לא ללקט אות 
ואות לבד אלא ללקט תיבה 
שלימה תיבה כאן ותיבה כאן 
עד פ''ה אותיות וכי פלגיין 

   באותיות המפוזרות:
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א    ––––    קטו, בקטו, בקטו, בקטו, ב .4
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹ " ה"ַוְיִהי ּבִ      - לו)-(במדבר י, לה 475"אֶמר מֹׁשֶ
ה זוֹ  ָרׁשָ רּוְך הּוא ,ּפָ דֹוׁש ּבָ ה ָלּה ַהּקָ ה :ָעׂשָ    ,ִסיָמִנּיֹות ִמְלַמְעָלה ּוְלַמטָּ

  ֵאין ֶזה ְמקֹוָמּה. ׁשֶ ^ :לֹוַמר קטז,א
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם הּוא ֶזה ֵ    ,לֹא ִמן ַהׁשּ

ְפֵני ַעְצמוֹ  ֵסֶפר ָחׁשּוב הּוא ּבִ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ   . "ֶאּלָ
  

ַמאן ָאְזָלא ָהא  ר ַנְחָמןָאַמר ּדְ ּכְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ְבָעה"" ְבָעה ִסְפֵרי ּת ֵאּל  -, (משלי ט, א) 476ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ    ,ֹוָרהּו ׁשִ

ַמאן    ?ּכְ
  

י.  ַרּבִ   ּכְ
  

ָפִליג ֲעֵליּה  א ּדְ ּנָ יּדְ ַמאן ּתַ    ?ַרּבִ
  

ְמִליֵאל הּוא.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
אןֲעִתיָדה ּפָ  יָעֵקר ִמּכָ תֵּ ה זֹו ׁשֶ ֵתב ּבִ  ,ָרׁשָ   ְמקֹוָמּה. ְוִתּכָ

אן ָתָבּה ּכָ ה ּכְ    ?ְוָלּמָ
יה ִנּיָ ין ּפּוְרָענּות ִראׁשֹוָנה ְלפּוְרָענּות ׁשְ ֵדי ְלַהְפִסיק ּבֵ   . "ּכְ

  
יה" ִנּיָ    ?ַמאי ִהיא - "ּפּוְרָענּות ׁשְ
  

ִמְתאְֹנִנים   . (במדבר יא, א) 477""ַוְיִהי ָהָעם כְּ
  
   ?"ּפּוְרָענּות ִראׁשֹוָנה"
  

ְסעּו ֵמַהר ה'    ,(במדבר י, לג) 478""ַוּיִ
י ֲחִניָנאְוָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ   : ַרּבִ

רּו ֵמַאֲחֵרי ה'.  ּסָ   ׁשֶ
  

   ?ְוֵהיָכן ְמקֹוָמּה 
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
  .ָגִליםְד ּבִ 
  
        
        

                                                             

ה קּוָמה ְיהָֹוה ְוָיֻפצּו אֹיְ  להלהלהלה 475 ְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ֶניךָ ַוְיִהי ּבִ ְנֶאיָך ִמּפָ ָרֵאל  . לוֶביָך ְוָיֻנסּו ְמׂשַ   ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיהָֹוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ
ְבָעה 476 ְנָתה ֵביָתּה ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ  ָחְכמֹות ּבָ
ַחר ַאּפֹו וַ  477 ַמע ְיהָֹוה ַוּיִ ׁשְ ָאְזֵני ְיהָֹוה ַוּיִ ִמְתאְֹנִנים ַרע ּבְ ֲחֶנהַוְיִהי ָהָעם ּכְ ְקֵצה ַהּמַ ם ֵאׁש ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל ּבִ ְבַער ּבָ   תִּ
ת ָיִמים ָלתּור לָ  478 לֹׁשֶ ִרית ְיהָֹוה ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם ֶדֶרְך ׁשְ ת ָיִמים ַוֲארֹון ּבְ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ ְסעּו ֵמַהר ְיהָֹוה ּדֶ  ֶהם ְמנּוָחהַוּיִ

  רש"י
עשה לה סימיות מלמעלה 

. להבדיל' מן הסמוכות ומלמטה
   לה:

. בתחלה ובסוף למעלה ולמטה
  ויהי בסוע הארון:

 . שאיה ראויהשאין זה מקומה
לכאן דלאו בהליכות מסעות 
משתעי לעיל מיה אלא בדגלים 
היתה ראויה ליכתב בפרשת 

   במדבר סיי:
. לא זה לא מן השם הוא זה

השם של טעמי הסימיות 
דמקומה הוא דפרשה זו בתחלת 
מסע שסעו מהר סיי איירי 
כדכתיב לעיל מייה ויהי בחדש 
השי בשה השית בעשרים 

   לחדש עלה הען וגו':
. דפרשה זו ספר ז' ספרי תורה

לעצמו מצא שלמעלה ספר 
לעצמו [ושלמטה ספר לעצמו] 
הואיל וזה מקומה מצא ספר 

   וידבר חלק לג' ספרים:
. לעתיד שיהו עתידה פרשה זו

כל הפורעיות בטלין ולא ידאגו 
   לפורעות ויצר הרע בטל:

. בתוך ג' ימים מאחרי ה'
למסעם התאוו האספסוף תאוה 

על הבשר כדי למרוד  להתרעם
  בהקב''ה:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .5
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ל ֵסֶפר ּתֹוָרהַה  ְליֹוִנין ׁשֶ    :ּגִ
ֵליָקה ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ    ?ַמּצִ

   :אוֹ 
ֵליָקה?  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ   ֵאין ַמּצִ

  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָלה, " ּבָ   ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות,  ט ׁשְ   ִאם ֵיׁש ּבֹו ְלַלּקֵ
ת  ָרׁשַ גֹון ּפָ ְנסַֹע ָהָארֹן"ּכְ יִלין,  - לו)-(במדבר י, לה 479"ַוְיִהי ּבִ   ַמּצִ

יִלין -ְוִאם ָלאו    ,"ֵאין ַמּצִ
יֵדיּה! ְו  יֹון ּדִ לָּ ּום ּגִ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ אי? ּתֵ   ַאּמַ
  

אֵני ָלה ׁשָ    .ּבָ
  

ַמע א ׁשְ   :ּתָ
ְמַחק, " ּנִ   ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ט ׁשְ ת ,ִאם ֵיׁש ּבֹו ְלַלּקֵ ָרׁשַ גֹון ּפָ ְנסַֹע ָהָארֹן" :ּכְ יִלין,  -  "ַוְיִהי ּבִ   ַמּצִ
  , "יִליןֵאין ַמּצִ  -ְוִאם ָלאו 

יֵדיּה!  יֹון ּדִ ילָּ ּום ּגִ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ אי? ּתֵ   ְוַאּמַ
  

ָתב  ֲעָיא ִלי,  -ְמקֹום ַהּכְ   לֹא ָקִמיּבָ
ִכי ָקדֹוׁש  ֵתיּה.  - ּדְ ָ ָתב ָאְזָלא ָלּה ְקדּוׁשּ ָקדֹוש, ֲאַזל ּכְ ָתב הּוא ּדְ ב ּכְ   ַאּגַ

ֲעָיא ִלי י ָקִמיּבָ ה,   :ּכִ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ     ׁשֶ
ה,  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ּבֵ   ׁשֶ

ף ְלַדף,  ין ּדַ ּבֵ   ׁשֶ
ֶפר.  סֹוף ַהּסֵ ּבְ ֶפר, ׁשֶ ת ַהּסֵ ְתִחלַּ ּבִ   ׁשֶ

  
ּום ַההּוא!    ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ

  
ִדי ִגיז ּוׁשְ    .ּדְ

  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְליֹוִנין" ה,   :ַהּגִ ל ַמטָּ ל ַמְעָלה ְוׁשֶ   ׁשֶ

ה,  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ּבֵ   ׁשֶ
ף ְלַדף, ׁשֶ  ין ּדַ   ּבֵ

ֶפר  סֹוף ַהסֵּ ּבְ ֶפר, ׁשֶ ת ַהסֵּ ְתִחּלַ ּבִ    –ׁשֶ
ַדִים ִאין ֶאת ַהּיָ    ."ְמַטּמְ

  

אֵני ב ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשָ יְלָמא ַאּגַ    .ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יְליֹוִנין ְוִסְפֵרי ִמיִנין " ֵליָקה -ַהּגִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ    ,ֵאין ַמּצִ

ָרִפין  א ִנׂשְ רֹוֵתיֶהןֶאּלָ ְמקֹוָמן ֵהן ְוַאְזּכָ   .  "ּבִ
ְליֹוִנין  ,ַמאי ָלאו    .ֵסֶפר ּתֹוָרהּדְ ּגִ

  

ְליֹוִנין    ִסְפֵרי ִמיִנין. ּדְ לֹא, ּגִ
  

א ִסְפֵרי ִמיִנין ּגּוַפְייהוּ  ּתָ ְליֹוִנין  - ָהׁשְ יִלין, ּגִ ֲעָיא? -ֵאין ַמּצִ    !ִמּבָ
  

ִגְליֹוִנים.   ֲהֵרי ֵהן  -ְוִסְפֵרי ִמיִנין  :ָהִכי ָקָאַמר   ּכְ

                                                             

ה קּוָמה ְיהֹ להלהלהלה 479 ְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ֶניךָ ַוְיִהי ּבִ ְנֶאיָך ִמּפָ ָרֵאל  . לוָוה ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמׂשַ   ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיהָֹוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ

  רש"י
. קלפים חלקים הגליוין

וקס''ד השתא דבכל צדדין 
שיהו חלקים קמיבעיא ליה 
כגון חלק שלמעלה ושלמטה 

   ושמחק כתבו ועשה חלק:
. דכיון שבלה אף בלה שאי

הגליון בטל וכי מיבעיא ליה 
שהגליוין קיימים אלא 

   שהכתב הלך:
ותיפוק ליה משום גליון 

. דהייו כל הספר דיהדי
   תורה:

   . שמחק:מקום הכתב
. דודאי מיגרע לא מבעיא לי

גרע דכי קדיש מעיקרא לאו 
לשם גליון חלק קדיש אלא 
אדעתא דכתב וכיון דאזל ליה 

   כתב פקע מקדושתיה:
. דמתחלה של מעלה ומטה

לשם חלק קדיש והשתא 
כשמחק כתב הספר. מי חלק 

   הוא:
הוא ה''ג ותיפוק ליה משום ה

. והכי פירושא דגייז ושדי
ותיפוק לי' דאע''ג דאין בו כדי 
ללקט פ''ה אותיות הוה ליה 
למיתי בברייתא מצילין 
משום ההוא ריוח של מעלה 
ומטה אלא לאו פשוט מייה 
דאין מצילין ומשי דגייז ושדי 
שחתכו הגליוים ולא שתייר 

   בו אלא מקום הכתב:
שבתחלת הספר ושבסוף 

ן היו כתובין . שכולהספר
כמגילה כס''ת ואמרי' בב''ב 
בפ''ק (דף יג:) ראשו כדי לגול 
עמוד סופו כדי לגול היקף 

   להקיף כל הכרך:
. אם גע בו מטמא את הידים

וגע בתרומה פוסלה דמגזירת 
   י''ח דבר היא (לעיל דף יד.):

. שלא מחק דילמא אגב ס''ת
כתב הספר אלא כולו קיים 

מבעיא  וזה גע בגליוים וכי
לן במחק הספר ואין כאן 
קדושה אלא משום גליון 

   ששמשו בעודו קיים:
. משרתים לע''ז ספרי מיין

וכתבו להן תורה ביאים 
כתובים כתב אשורית ולשון 

   הקודש:
. וספרי המיין גופייהו מצילין

   בתמיה:
ספרי המיין הרי הן 

. כקלפים חלקים כגליוים
   שלא כתב בהם מעולם:

ותך חתיכות הקלף . חקודר
  מקום השם:
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        בבבב- - - - קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .6
  ּגּוָפא: 

ְליֹוִנים ְוִסְפֵרי ִמיִנין " ֵליָקה.  - ַהּגִ ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתם ִמּפְ   ֵאין ַמּצִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

חֹול  ָאר ׂשֹוְרָפן.  -ּבְ ְ ֶהן ְוגֹוְנָזן, ְוַהׁשּ ּבָ רֹות ׁשֶ   קֹוֵדר ֶאת ָהַאְזּכָ
י ַטְרפֹוןָאַמר     :ַרּבִ
ִאם ָיֹבאּו ְלָיִדי ֲאַקּפַ  ַני, ׁשֶ רֹוף אֹוָת  -ח ֶאת ּבָ ֲאִני ֶאׂשְ ֶהןׁשֶ ּבָ רֹות ׁשֶ    ,ם ְוֶאת ָהַאְזּכָ

יׁשֹו,  ֲאִפיּלּו ָאָדם רֹוֵדף ַאֲחָריו ְלהֹוְרגֹו, ְוָנָחׁש ָרץ ְלַהּכִ   ׁשֶ
ל ֵאּלוּ ִנְכָנס ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֵאין נִ  יֶהן ׁשֶ   ,ְכָנס ְלָבתֵּ

לוּ  ַהּלָ יִרין ְוכ - ׁשֶ   ֹוְפִרין, ַמּכִ
לּו  יִרין -ְוַהּלָ    ,ְוכֹוְפִרין ,ֵאין ַמּכִ

תּוב אֹוֵמר:  ְמתְּ ִזְכרֹוֵנְך"ַוֲעֵליֶהן ַהּכָ זּוָזה ׂשַ ֶלת ְוַהּמְ   . (ישעיה נז, ח) 480"ְוַאַחר ַהּדֶ
ָמֵעאלָאַמר  י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ּת  :ַקל ָוחֹוֶמר ין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ    ,וֹ ּוָמה ַלֲעׂשֹות ׁשָ
ה ָאְמָרה  ָ ְקדּוׁשּ ב ּבִ ְכתַּ ּנִ ִמי ׁשֶ ִים,  - ּתֹוָרה: ׁשְ ֶחה ַעל ַהּמַ   ִיּמָ

ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהן ׁשֶ ין ִיׂשְ יִלין ִקְנָאה ְוֵאיָבה ְוַתֲחרּות ּבֵ טִּ ּמַ לּו ׁשֶ ה -ַהּלָ ה ְוַכּמָ ּמָ    .ַעל ַאַחת ּכַ
ִוד:  ְנֶאיָך ה'ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ּדָ ָנא "ֲהלֹא ְמׂשַ    ,ֶאׂשְ

ֵנאִתים ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי" ְנָאה ׂשְ ְכִלית ׂשִ   . כב)-(תהלים קלט, כא ּוִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט תַּ
ֵליָקה,  ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ ֵאין ַמּצִ ם ׁשֶ   ּוְכׁשֵ

ּפֹוֶלת יִלין אֹוָתן לֹא ִמן ַהּמַ ְך ֵאין ַמּצִ ִים ,ּכָ ָב  ,ְולֹא ִמן ַהּמַ ָדןְולֹא ִמּדָ   . "ר ַהְמַאּבְ
  
  

יּה  ֵעי ִמיּנֵ ר ָחִניןּבָ הוּ ֵמ  יֹוֵסף ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
יָדן,  ֵבי ַאּבִ   ָהֵני ִסְפֵרי ּדְ

ֵליָקה ֵני ַהּדְ יִלין אֹוָתן ִמּפְ    ?ַמּצִ
   :אוֹ 

יִלין?    ֵאין ַמּצִ
  

יֵדיּה  ,ִאין ְוָלאו    .ְוַרְפָיא ּבִ
  

ן ַרב ּכֵ יָדן, ְוָכל ׁשֶ   ְלֵבי ִנְצְרֵפי.  לֹא ָאֵזיל ְלֵבי ַאּבִ
  

מּוֵאל יָדן ָאֵזיל ,ְלֵבי ִנְצְרֵפי לֹא ָאֵזיל ׁשְ    .ְלֵבי ַאּבִ
  

  : ָרָבאָאְמרּו ֵליּה לְ 
יָדן?    ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאֵתית ְלֵבי ַאּבִ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

י ִלי.  אֹוְרָחא, ּוְקׁשִ א ּבְ ַלְנָיא ִאיּכָ יְקָלא ּפְ   ּדִ
  

  ִניַעְקֵריּה. 
  

יּה ְקׁשִ    י ִלי. ּדּוְכּתֵ
  

ר יֹוֵסף   ָאַמר:  ָמר ּבַ
ְייהּו ֲאָנא,    ֲאָנא ִמיּנַ

ְייהוּ  ֵפיָנא ִמיּנַ   .ְוָלא ִמְסּתַ
עּו ְלַסּכּוֵניּה.    ִזיְמָנא ֲחָדא ָאֵזיל, ּבָ

  
י ֵמִאיר יֹון: ָקֵרי ֵלי ַרּבִ לָּ    .ָאֶוון ּגִ

                                                             

ְכָרת ָלךְ  480 ֵבְך ַותִּ ּכָ ֲעִלי ִהְרַחְבתְּ ִמׁשְ ית ַותַּ לִּ י ּגִ י ֵמִאתִּ ְמתְּ ִזְכרֹוֵנְך ּכִ זּוָזה ׂשַ ֶלת ְוַהּמְ ָבם ָיד ָחִזית ֵמֶה ְוַאַחר ַהּדֶ ּכָ   ם ָאַהְבתְּ ִמׁשְ

  רש"י
. על שאפי' רודף אדם להורגו

   עצמו קאמר:
. כרים העובדים ע''ז שהללו

אין מכירין שהרי בכך גדלו וכך 
   למדום אבותם:

ואחר הדלת והמזוזה שמת 
. זכרון הוא בידך ואיה זכרוך

שכחה לך אלא שהשלכת אותי 
   אחרי הדלת:

   :. אפי' בחולכך אין מצילין אותן
. ספרים שכתבו להם דבי אבידן

המיין להתווכח עם ישראל 
ומקום שמתווכחים שם קרי 

   ליה בי אבידן:
. זימין אמר ליה אין אין ולא

   זימין א''ל לא:
   . ע''ז וכך שמה:לבי צרפי

. ששורשן עשו וקשה לי
   גבשושית ולדחותם בקש בא:

אמרי ליה יעקריה קשה לי 
 . שתהא שם גומא אידוכתיה

מי סיתיו וקשה לי ריחו וכל 
זה שהיו מתייראין רב ורבא 
מלכת לבי אבידן שמא מתוך 
שיתווכחו יעמדו עליהם 

   ויהרגום:
   . מכירי הם:מיייהו אא
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י יֹוָחָנן יֹון.   :ָקֵרי ֵלי ַרּבִ לָּ   ָעוֹון ּגִ

   
  

לֹום  א ׁשָ ֵביְתהּו ִאיּמָ י ֱאִליֶעֶזרּדְ ּדְ יּה  ַרּבִ ְמִליֵאלּדְ ַאְחּתֵ ן ּגַ   ֲהַואי.  ַרּבָ
ְבבּוֵתיּה  ׁשַ ילֹוסֹוָפא ּבְ      ,ֲהָוה ַההּוא ּפִ

א   קטז,ב ל ׁשּוְחּדָ ָלא ְמַקּבֵ ָמא ּדְ ֵקיל ׁשְ ֲהָוה ׁשָ    .ּדַ
יּה.  עּו ְלַאחּוֵכי ּבֵ   ּבָ

ַדֲהָבא, ְוַאזּול לְ  ָרָגא ּדְ יּה. ַאַעְייָלא ֵליּה ׁשְ   ַקּמֵ
י.  ֵ ֵבי ַנׁשּ ִנְכֵסי ּדְ ִניְפְלִגי ִלי ּבְ ֵעיָנא ּדְ   ָאְמָרה ֵליּה: ּבָ

לֹוגּו.    ָאַמר ְלהּו: ּפְ
ִתיב ָלן:  ָראָאַמר ֵליּה: ּכְ ְמקֹום ּבְ ירּות.  - ּבִ א לֹא ּתֵ ַרּתָ   ּבְ

ְגֵליתּון ֵמַאְרֲעכֹון, ִאיְתַנְטִלית אֹוַרְייָתא  יֹון, ּדְ ָאַמר ֵליּה: ִמן יֹוָמא ּדִ לָּ ה ְוִאיְתְיִהיַבּתְ ָעוֹון ּגִ   מֹׁשֶ
א  ָרא ּוְבַרּתָ יּה: ּבְ ֲחָדא ִיְרּתּון -ּוְכִתיב ּבֵ    .ּכַ

יל ֵליּה ִאיהּו ֲחָמָרא לּוָבא.    ְלָמָחר ָהָדר ַעּיֵ
ֵפיִלית ְלֵסיֵפיּה  יֹון, ּדְ ָאַמר ְלהּו: ׁשְ לָּ   ָעוֹון ּגִ

יּה: ֲאָנא לֹא ְלִמיְפַחת ִמן ה ֲאִתיִתי,ּדְ אֹוַרְייָתא  ּוְכִתיב ּבֵ ה ֲאִתיִתיּדְ אֹוַרְייָתא ְולֹא ְלאֹוְסֵפי ַעל  מֹׁשֶ    ,מֹׁשֶ
יּה  ָרא  :ּוְכִתיב ּבֵ ְמקֹום ּבְ ירּות -ּבִ א לֹא ּתֵ ַרּתָ    .ּבְ

ָרָגא.  ׁשְ   ָאְמָרה ֵליּה: ְנהֹור ְנהֹוִריְך ּכִ
ְמִליֵאלָאַמר ֵליּה  ן ּגַ ָר ַרּבָ   ָגא.  : ֲאָתא ֲחָמָרא ּוָבַטׁש ִלׁשְ

        
        
        

  רש"י
  . מין:פילוסופא

דהוה שקיל שמא דלא מקבל 
. היה מוציא עליו שם שוחדא

שאיו מקבל שוחד מבעלי דיין 
הבאין לפיו והיה מקבלו 

   ר:בסת
. פילוסופא לר''ג מיומא א''ל

   דגליתון כו':
. כל סוף הדבר הוא שפילית

תחתית שלו ושייך למימר 
   שפילית לסיפיה:

. ההר אורך הור הורך כשרגא
כשרגא רמזה שתה לו מורה 

   בשוחד:
אמר לו ר''ג אתא חמרא 

. דחפתו לארץ כלומר ובטשא
אי צחתי בשוחד [והכל כדי 

שם שישמעו המתאספים 
  בלותו ומי הוא]:
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ֵני ָמה ֵאין קֹוִרין" ֶה  ּוִמּפְ ֵני ּבִ     ?םּבָ ְדָרׁש ִמּפְ ית ַהּמִ       ...."יּטּול ּבֵ
  

  : ַרבָאַמר 
ְדָרׁש,  ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ א ּבִ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ּלֹ ְדָרׁש ֲאָבל ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ   קֹוִרין.  - א ּבִ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ּלֹ ְזַמ ֲאִפיּלּו ׁשֶ ְדָרׁש א ּבִ ית ַהּמִ    .ֵאין קֹוִרין -ן ּבֵ
  

  ִאיִני?! 
ָעא ַאְתֵריּה  מּוֵאל ֲהָוה, ּדִ ְוָהא ְנַהְרּדְ   ׁשְ

ָתא ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ ְכתּוִבים ּבְ ְסִקי ִסיְדָרא ּבִ ָעא ּפָ    !ּוִבְנַהְרּדְ
  

א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר    :ֶאלָּ
  

  : ַרבָאַמר 
ְמקֹום ּבֵ  א ּבִ נּו ֶאלָּ ְדָרׁש לֹא ׁשָ    ,ית ַהּמִ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ּלא ּבִ   קֹוִרין.  -ֲאָבל ׁשֶ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ּלֹ ין ׁשֶ ְדָרׁש ּבֵ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ ין ּבִ ְדָרׁש, ּבֵ ית ַהּמִ ְמקֹום ּבֵ   א ּבִ
ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ   ֵאין קֹוִרין,  -ּבִ

ּלֹ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ   ין. קֹוִר  -א ּבִ
  

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה     ,ְוָאְזָדא ׁשְ
ְסִקי ִסיְדָרא ִב ּדְ  ָעא ּפָ ָתא. ּדִ ְנַהְרּדְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחָתא ּדְ   ְכתּוִבים ּבְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ָרא ַדֲאַמַרן ֵמִעיּקָ    ,ְלעֹוָלם ּכְ

י ְנֶחְמָיה.  ַרּבִ מּוֵאל ּכְ   ּוׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָאְמרוּ " י ׁשֶ ְתֵבי  :ַאף ַעל ּפִ ֶהן - ַהּקֶֹדׁש ּכִ    ,ֵאין קֹוִרין ּבָ

ֶהן    ,ֲאָבל ׁשֹוִנין ּבָ
ֶהן,  ין ּבָ   ְודֹוְרׁשִ
  . "ֵמִביא ְורֹוֶאה ּבוֹ  - ִנְצַרְך ְלָפסּוק 

י ְנֶחְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
ֵני ָמה ָאְמרוּ  ְתֵבי ַהּקֹ " :ִמּפְ ֶהןּכִ    ?"ֶדׁש ֵאין קֹוִרין ּבָ

יֹּ  ֵדי ׁשֶ ִכְתֵבי ַהּקֹּכְ ְטֵרי ֶהְדיֹוטֹות.  ֶדׁש אְמרּו: ּבְ ׁשִ ן ּבְ ּכֵ   ֵאין קֹוִרין, ְוָכל ׁשֶ
  
  
        
        

  רש"י
. קודם אכילה בזמן בית המדרש

   היו דורשים:
. לאחר שלא בזמן בית המדרש

   אכילה לא דרשו משום שכרות:
. [היו פסקי סדרא בכתובים

רגילים לקרא בבהמ''ד פרשה 
   בכתובים]:

. שהחכם דורש במקום בבהמ''ד
דהייו בבהמ''ד אבל בעלמא 

   קורין:
' בזמן בין במקום בהמ''ד כו

. לפי שמבטלו בהמ''ד אין קורין
מלילך אצל הדורש אבל שלא 
בזמן בהמ''ד כגון לאחר אכילה 

   קורין:
. דאמר לעיל אפילו ושמואל

   לאחר אכילה אין קורין:
. אמרה למילתיה כר' חמיה

דלית ליה טעמא דאין קורין 
משום בטול אלא כדי שיאמרו 
קל וחומר לשטרי הדיוטות 

ג במקומו ומיהו שמואל ההי
כדברי חכמים דמתי' דאמרי 
טעמא (דמתי') משום ביטול 
תורה הלכך לאחר אכילה 

   דליכא דרשה קורין:
. כגון מדרש שה''ש שוין בהן

   וקהלת:
. כגון של שטר הדיוטות

חשבוות או איגרות השלוחות 
  למצא חפץ:
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ָנה    ִמׁשְ

ֶפר,  ֶפר ִעם ַהסֵּ יק ַהסֵּ יִלין תִּ   ַמּצִ
ין,  ִפיּלִ ין ִעם ַהתְּ ִפיּלִ   ְוִתיק ַהתְּ

תֹוָכן ָמעֹות.  ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ
יִלין אֹוָתן    ?ּוְלֵהיָכן ַמּצִ

ֵא  ׁש. ְלָמבֹוי ׁשֶ   ינֹו ְמפּוּלָ
ֵתיָרא ן ּבְ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ׁש          .  .  .  .  ַאף ִלְמפּוּלָ
            

ָמָרא    ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָעה ָעׂשָ " תַאְרּבָ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ   :ר ׁשֶ

ַסח ַעד ֶהָחֶזה יִטין ֶאת ַהּפֶ    ,ַמְפׁשִ
ְבֵרי  רֹוָקהּדִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ָכִמיםֲח וַ 
יִטין ֶאת ּכּוּלוֹ    . "ַמְפׁשִ

  
רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ,  -  ּבִ בֹוהַּ ָהא ִאיְתֲעֵביד ֵליּה צֹוֶרְך ּגָ   ּדְ

ַנן  א ְלַרּבָ   ַמאי ַטְעָמא?  -ֶאלָּ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָח ָאַמר  ַרּבָ   : ָנןַרּבִ
ֲעֵנהּו" :ָאַמר ְקָראּדְ  ַעל ה' ַלּמַ   . (משלי טז, ד) 481"ּכֹל ּפָ
  

ֲעֵנהּו"ְוָהָכא, ַמאי  א?  "ַלּמַ   ִאיּכָ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ּלֹ    .א ַיְסִריַח ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ָרָבא
ּלֹ ְנֵבָלה. ׁשֶ ִלין ּכִ ַמִים מּוּטָ י ׁשָ   א ְיהּו ָקְדׁשֵ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַניְ  א ּבֵ   :יהוּ ִאיּכָ

ַדֲהָבא.  תֹוָרא ּדְ ח ַאּפְ ַמּנַ   ּדְ
  

   ,ִאי ַנִמי
ָאְסָתָנא    .יֹוָמא ּדְ

  
רֹוָקה, ַהאי  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ֲעֵנהּו"ְוַרּבִ ַעל ה' ַלּמַ    ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  (משלי טז, ד) "ּכֹל ּפָ

  
לֹא יֹוִציא ֶאת ָהֵאימּוִרין קֹוֶדם ַהְפׁשָ    .ַטת ָהעֹורׁשֶ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ֵריּה ָאַמר    : ַרב ָנָתןּדְ ַרב הּוָנא ּבְ

ּום ִניִמין.    ִמׁשּ
  

                                                             

ע ְליֹום ָרָעה 481 ֲעֵנהּו ְוַגם ָרׁשָ ַעל ְיהָוה ַלּמַ   ּכֹל ּפָ

  רש"י
  גמ' 

. מתחיל מרגליו עד החזה
האחרוים עד החזה שיוכל 

מורים שהקטר להוציא אי
חלביו דוחין שבת ותו לא 
מפשיט מידי עד אורתא דצורך 

   הדיוט הוא:
   . לכבודו:למעהו

. שהעור מחממו שלא יסריח
ומסריחו ואין זה כבודו להיות 

   פרס אוכלי שולחו מגואל:
. שאיו מוטל אפתורי דדהבא

בבזיון אבל לשמא יסריח חייש 
רב יוסף ורבא לא חייש עד 

   אורתא:
. רוח צפוית אסתאיומא ד

שהיא ביוית לא חמה ולא צה 
כדאמרין ביבמות בפרק הערל 
(דף עב.) ואיזו רוח המסרחת 
רוח מזרחית בשעת החום 
כדאמרין בגיטין (דף לא:) 
אפילו שכבת זרע שבמעי אשה 
מסרחת בו דכתיב (הושע יג) 
יבא קדים רוח ה' ממדבר עולה 
וגו' יש מפרשין יומא דאסתא 

ית שהיא צות אמת רוח דרומ
שרוח דרומית צות אבל 
אסתא על כרחיך צפוית היא 
ווחה כדאמר בעלמא (עירוביץ 
ד' סה.) צריכא שמעתא צילותא 
כיומא דאסתא ורוח דרומית 

   היא בלשון ארמי יומא דשותא:
   . עד החזה:קודם הפשטת העור

. עור לאימורין מאי קא מ''ט
   עביד:

קין . של צמר הדבמשום ימין
  באימורין:
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אָאַמר    : ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
רֹוָקה?  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ יא ְלַרּבִ   ַמאי ַאַהְדרּו ֵליּה ֶחְבַרּיָ

  
   :ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה 

ֶפר ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ ַסח ֵמעֹורֹו? - ִאם ַמּצִ יט ֶאת ַהּפֶ    !לֹא ַנְפׁשִ
  

ֵמי?!   ִמי ּדָ
   ,ִטְלטּול –ָהָתם 
  ְמָלאָכה!  -ָהָכא 

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ִליֵגי י ּפְ ַתְרּתֵ    ,ּבְ
ִטְלטּול ִליֵגי ּבְ    ,ּפְ

  ְמָלאָכה, י ּבִ ּוְפִליגֵ 
רְוָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה: ִא  ׂשָ ב ּבָ ֶפר, לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ ֶפר ִעם ַהּסֵ יק ַהּסֵ יִלין ּתִ      ?!ם ַמּצִ

  
ֵמי?!    קיז,א   ִמי ּדָ

ר,  -ָהָתם  ִסיס ְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ   ַנֲעׂשָ
ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור!  -ָהָכא  ה ּבָ   ַנֲעׂשָ

  
א    :ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה  ,ֶאלָּ

ל ֵסֶפר יק ׁשֶ יִלין ּתִ תֹוכֹו ָמעֹות ִאם ַמּצִ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ֶפר, ְוַאף ַעל ּפִ ר?!  - ִעם ַהּסֵ ׂשָ ב ּבָ   לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ
  

ֵמי?    !ִמי ּדָ
ר,  -ָהָתם  ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ּוְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ּבָ   ַנֲעׂשָ
ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור -ָהָכא  ה ּבָ    !ּכּוּלֹו ַנֲעׂשָ

  
א    :ּה ָהִכי ָקָאְמִרי ֵלי ,ֶאלָּ

יל ּבֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה תֹוכֹו ָמעֹות ֵמָעְלָמא ְלַהּצִ ׁש ּבְ ּיֵ יק ׁשֶ ר?!  - ִאם ְמִביִאין ּתִ ׂשָ ב ּבָ   לֹא ְנַטְלֵטל עֹור ַאּגַ
  

  ְמָנַלן?  -ּגּוָפּה  ְוִהיא
יּה  :ִאיֵליָמא ִאית ּבֵ ֵהיָכא ּדְ ִמּדְ ִדי ְלהּו, ִאיּתּוֵיי ַנִמי ַמְייִתיַנן - ּדְ    ,ָלא ׁשְ

  ֵמי?!ִמי ּדָ 
ָהִכי ְוָהִכי -ָהָתם  ֵליָקה ,ַאּדְ    ,ָנְפָלה ּדְ
ָהָכא ְוָהִכי -ָהָכא  ִדיַנן ,ַאּדְ    !ִליׁשְ

  
א    ,ֶאלָּ

יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ
ָרא.  ְדָאְמִריַנן ֵמִעיּקָ   ְלעֹוָלם ּכִ

ָיא ָלְך     ,ְמָלאָכה –ִטְלטּול, ְוָהָכא  -ָהָכא  :ּוְדָקא ַקׁשְ
ָלא ָקּבָ  גֹון ּדְ   ֵעי ֵליּה ָלעֹור. ּכְ

  
ֵייְוָהא  ְרַוְייהּו:  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

יּה ְולֹא ָימּות" "ְפִסיק ֵריׁשֵ ְמעֹון ּבִ י ׁשִ    !מֹוֶדה ַרּבִ
  

ְבַרֵזי ֵקיל ֵליּה ּבִ ׁשָ    .ּדְ
        
        

  רש"י
   . בי מחלוקתו:חברייא

   . בשבת:אם מצילין
. ואע''פ שיש בתוכו מעות תיק עם הספר

ומשום כבוד הספר שהוא צורך גבוה 
עבדין בהדיה הצלת מעות שהן צורך 

   הדיוט:
. בתמיה משום לא פשיט את הפסח

   צורך גבוה לא שרי צורך הדיוט בהדיה:
ראיה מייה . תיק ומעות דקמייתי התם

   . טלטול בעלמא הוא:
. גבי פלוגתייהו דפסח דאיירי בה הכא

השתא מלאכה גמורה דהפשטה מאבות 
   מלאכות היא:
. גבי פסח פליגי בטלטולו בתרתי פליגי

דאסר רבי ישמעאל לטלטל [הפסח] אחר 
שהוציא אימוריו אפי' מחמה לצל משום 
עור דלאו בר טלטול הוא ולא דמי 

ה טומין (לעיל לשלחין דאמרן בבמ
מט.) שמטלטלין אותן דהתם עור בהמה 

   גסה דחזי למישטחיה ולמיזגא עליה:
   . תשובה לעין טלטול:והכי קאמרי ליה

. דהוי מי כבוד לא טלטל עור אגב בשר
שמים דבשר דומיא דספר ומותר 
לטלטלו מחמה לצל ואגב בשר יטלטלו 

  עור המחובר בו:
בר . תיק הספר עשה בסיס לדמי דמי

המותר לטלטלו בלא שום דליקה דספר 
בר טלטול הוא ולדבר האסור כגון 

   מעות:
. האי עור עשה בסיס לדבר שכולו הכא

אסור בטילטול שהבשר אסור לטלטלו 
דלא חזי לאכילה עד אורתא דפסח איו 
אכל אלא בלילה וצלי ורבי ישמעאל 
לית ליה כבוד שמים באכל להדיוט 

י עליו מיתסר ואפילו הוי עור תורת כל
משום דהוי בסיס לאיסור וכ''ש דהוא 

   גופיה לאו בר טלטול הוא:
. דהוי אם מביאין תיק שבתוכו מעות

בסיס לדבר שכולו אסור ומיח בו ספר 
להצילו ואיו צריך להשליך המעות 
כדמפרש ואזיל לא טלטל עור אגב 

   הבשר:
. מעות עם אי ימא דמדהיכא דאית ביה

א מצריך ליה תא הספר לא שדי להו ל
דידן למשדיהו כדקתי ואע''פ שיש 

   בתוכו מעות:
. מעלמא מאחת איתויי מי מייתין

זוית הבית תיק ובתוכו מעות להיח 
   בתוכו ספר ולהציל:

. היכא דהספר מוח עם המעות מי דמי
להיכא דהוא בא עכשיו להביאו עם 

   המעות ולתת בו ספר:
. דספר ומעות בתוכו להכי לא התם

   מצרכין ליה למישדיהו:
. על דילמא אדהכי והכי פלה דליקה

   הספר:
. אדמייתי ליה ישדיהו דרך הכא

   ביאתו:
. דלא פליגי אלא כדאמרין מעיקרא

בהפשטה ומייתי רבן ראיה מתיק 
הספר דמתי' דמצילין מעות אגב ספר 
צרכי הדיוט אגב צרכי גבוה הואיל 

רכי וליכא שהות למשדיהו וה'' אגב צ
  גבוה דכל פעל ה' למעהו יפשיט:

. איו ודקשיא לך כו' דלא בעי ליה לעור
צריך לו לעור ואיו מתכוין להפשיט 
משום עור ולא דמי להפשט אילים 

   ותחשים דמשכן:
והא ר''ש מודה בפסיק רישיה ולא 

. והכא אע''ג דלא מיכוין מיפשיט ימות
   הוא:

. בחתיכות דקות דשקיל ליה בברזי
חותך דאין דרך הפשטה בכך מפשיט ו

  ולאו מלאכה הוא אלא שבות:
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        בבבב- - - - קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א .9
יִלין אֹוָתן"    ?ּוְלֵהיָכן ַמּצִ

ׁש.  ֵאינֹו ְמפּוּלָ   ְלָמבֹוי ׁשֶ
ֵתיָרא ן ּבְ ׁש א ּבֶ   .ֹוֵמר: ַאף ִלְמפּוּלָ

  
ֵמי ׁש " ֵהיִכי ּדָ    ?"ְמפּוּלָ

ֵמי  ׁש "ֵהיִכי ּדָ ֵאינֹו ְמפּוּלָ   ? "ׁשֶ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
לֹ ֵני ְלָחַיִין ׁשָ ׁש.  -ׁש ְמִחיצֹות ּוׁשְ ֵאינֹו ְמפּולָּ   ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ

לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד  ׁש.  -ׁשָ   ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּולָּ
א וְ  יּבָ י ֱאִליֶעֶזר. ּדְ ַתְרַוְייהּו ַאלִּ   ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ר ָמבֹוי"    :ֶהְכׁשֵ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
  ֶלִחי ְוקֹוָרה. 

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
  אֹו ֶלִחי אֹו קֹוָרה. 

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵני ְלָחַיִים   . (עירובין יא:) "ׁשְ

  
הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ

ׁש" ָקֵרית ֵליּה? - לֹוׁש ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחדׁשָ     !"ְמפּולָּ
  

  ְועֹוד, 
ַנן ִקין!  ,ְלַרּבָ יל ְלתֹוכֹו אֹוָכִלין ּוַמׁשְ   ַנּצִ

  
א ָאַמר  הֶאלָּ   : ַרּבָ

ֵני ְלָחַיִין  י ְמִחיצֹות ּוׁשְ ּתֵ ׁש.  -ׁשְ ֵאינֹו ְמפּולָּ   ֶזהּו ָמבֹוי ׁשֶ
י ְמִחיצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד  ּתֵ ׁש.  -ׁשְ   ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּולָּ

א  יּבָ י ְיהּוָדהּדְ ְוַתְרַוְייהּו ַאלִּ    .ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ָאַמר " י ְיהּוָדהָיֵתר ַעל ּכֵ   : ַרּבִ

ֵני ּבָ  ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ יםִמי ׁשֶ י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִצּדֵ ׁשְ ים ּבִ     - תִּ
ה ן,    :עֹוׂשֶ ן ְוֶלִחי ִמיּכָ   ֶלִחי ִמיּכָ

ן, אֹו קֹוָרה ִמ  ן ְוקֹוָרה ִמיּכָ   יּכָ
ֶאְמַצע.  א ְונֹוֵתן ּבָ   ְונֹוׂשֵ

ָכךְ  ים ּבְ   . "ָאְמרּו לֹו: ֵאין ְמָעְרִבין ְרׁשּות ָהַרּבִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַנן - ְלִדיָדְך ַנִמי ִקין ,ְלַרּבָ יל ְלתֹוכֹו אֹוָכִלין ּוַמׁשְ    !ַנּצִ

  
א ָאַמר    קיז,ב יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ

לֹ ׁש.  -יּצֹות ְוֶלִחי ֶאָחד ׁש ְמִח ׁשָ ֵאינֹו ְמפּולָּ   ֶזה ָמבֹוי ׁשֶ
לֹ לֹא ֶלִחי ׁשָ ׁש.  -ׁש ְמִחיצֹות ּבְ   ֶזהּו ָמבֹוי ַהְמפּולָּ

י ֱאִליֶעֶזר  ֵעיַנן ְלָחִיים :ָאַמרּדְ ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ    ,ּבָ
ִקין,  י ְלאֹוָכִלין ּוַמׁשְ   ָהֵני ִמילֵּ

ַחד ֶלִח  -ֲאָבל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה  י.  ּבְ   י ַסּגִ
   

        

  רש"י
. לפתח שאין לו שי לחיים

   מחיצה:
. כלומר זהו מבוי שאיו מפולש

מבוי היתר בכל הלכותיו בין 
בעירוב בין בשאר דברים וכל 
היתר שאר מבואות יש לו כגון 

   שיתופי מבואות:
. רבן ובן בתירא ותרוייהו

אין  סבירא להו כר''א דאמר
מבוי ואפילו סתום יתר בלחי 
א' ואשמעין בן בתירא דבהצלת 
כתבי הקדש לא בעין לחיים 

   כרבי אליעזר:
. הי מי דבעי מפולש קרית ליה

ר' אליעזר לחיים מיהו מפולש 
   לא מיקרי:

. דאמרי לשאיו ועוד לרבן
מפולש וקאמרת דהייו מבוי 

   היתר בכל הלכותיו:
. ומשקין ציל לתוכן אף אוכלין

כמו לחצר המעורבת ואמאי 
פלגיהו מהדדי דגבי ספר קתי 
למבוי שאיו מפולש וגבי אוכלין 
קתי להיכן מצילין אותן לחצר 
המעורבת דמשמע אבל למבוי 

   לא:
   . מכאן ומכאן:שתי מחיצות

   . לחי לכל פתח ופתח:שי לחיין
. דאמר אליבא דרבי יהודה

בשתי מחיצות סגי ושי לחיים 
בן בתירא למימר דלגבי  ואתא

ספר מודה ר' יהודה דסגי בחד 
   דג' מחיצות הוו:

. איכא למיפרך לדידך מי
   כאתקפתא דלעיל:

. כיון דאמרת דתרוייהו לרבן
כר' יהודה לרבן דאמרי לשאיו 
מפולש ומפרשי ליה לשאיו 
חסר כלום כר' יהודה דלא בעי 
אלא שתי מחיצות ושי לחיים 

לתוכו אי הכי לרבן יציל 
אוכלין ומשקין כמו לחצר 

  המעורבת:
. בין רבן אלא אמר רב אשי כו'

ובין בן בתירא כר' אליעזר 
סבירא להו דבעי ג' מחיצות וב' 
לחיים בעלמא והכא לגבי ספר 
אמרי רבן מודה ר' אליעזר 
בלחי אחד ובן בתירא אמר 

   דמודה ר' אליעזר אף בלא לחי:
. מילתא בחד לחי סגי ליה

  מפרשי:דרבן קא 
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ָנה    ִמׁשְ

לֹ יִלין ְמזֹון ׁשָ   ׁש ְסעּודֹות. ַמּצִ
  ָאָדם, ָל  -ָהָראּוי ָלָאָדם 

ֵהָמה  ֵהָמה.  -ָהָראּוי ַלּבְ   ַלּבְ
  

יַצד?    ּכֵ
ת  ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ֵליָקה ּבְ לֹ - ָנְפָלה ּדְ יִלין ְמזֹון ׁשָ    ,ׁש ְסעּודֹותַמּצִ

ֲחִרית  ׁשַ יִלין ְמזֹון  -ּבְ י ְסעּודֹות, ַמּצִ תֵּ   ׁשְ
ִמְנָחה    ְמזֹון ְסעּוָדה ַאַחת.  - ּבְ

  

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
לֹ יִלין ְמזֹון ׁשָ       ....ׁש ְסעּודֹותְלעֹוָלם ַמּצִ

   

ָמָרא    ּגְ

יל ְטֵפי ָרא ָקָטַרח, ַנּצִ ֵהיּתֵ ִדי ּבְ    !ִמּכְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
הּול ַעל ָממֹונֹו,  ָאָדם ּבָ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

ֵרית לֵ     .ָאֵתי ְלַכּבּוֵיי -יּה ִאי ׁשָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאלָּ

ּגֹו " ֹראׁש ּגַ ָרה לֹו ָחִבית ּבְ ּבְ יָה  -ִנׁשְ ְחתֶּ יַח תַּ ִלי ּוַמּנִ    ,ֵמִביא ּכְ
ּלֹ  ִלי ַאֵחר ְוִיְקלֹוטּוִבְלַבד ׁשֶ ִלי ַאֵחר ,א ָיִביא ּכְ   . "ִויָצֵרף ּכְ

ֵזיָרה ִא  א? ָהָתם, ַמאי ּגְ   יּכָ
  

ים.   ,ָהִכי ַנִמי ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ִלי ּדֶ א ָיִביא ּכְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
   

        
        

  רש"י
  מתי' 

. קודם פלה דליקה בלילי שבת
   אכילה:
   . קודם סעודה:שחרית

. הואיל ויומא לעולם הוא מציל
בר הכי הוא ובהיתרא טרח דהא 
בי טלטול יהו ולחצר 
המעורבת ואפי' טובא הוה שרי 
ליה אי לאו משום גזירה 

   וכדמפרש בגמרא:
  

  גמ' 
. חזו מכדי בהיתרא קטרח

   ר המעורבת:לטלטול ולחצ
. לאתחולי ואי שרית ליה

בהצלה כולי האי מתוך שהוא 
בהול מישי ליה שבת ואתי מי 

   לכבויי:
. קילוח הופל מן ויקלוט
   האויר:

. סמוך לגג כעין שאיבה ויצרף
אלא שאיו ראוי לשאוב שהגג 
חלק והיין איו בגומא מצרף 
כלי לגג שיזוב מן הגג לכלי והוא 

   אוחז הכלי בידו:
. כיון ם מאי גזירה איכאהת

דמידי דהתירא הוא אמאי לא 
   יקלוט ויצרף:

. מתוך שהוא שמא יביא כלי כו'
מחזר על כלים הרבה ישכח 

  ויביא:
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  ּגּוָפא: 

רֹ " ָרה לֹו ָחִבית ּבְ ּבְ ּגֹו ִנׁשְ יָה,  -אׁש ּגַ ְחתֶּ יַח תַּ ִלי ּוַמּנִ   ֵמִביא ּכְ
ּלֹ  ִלי ַאֵחר ִויָצ ּוִבְלַבד ׁשֶ ִלי ַאֵחר ְוִיְקלֹוט, ּכְ   ֵרף. א ָיִביא ּכְ

ן לֹו אֹוְרִחין  ּמֵ ִלי ַאֵחר ּוְמָצֵרף.  -ִנְזּדַ ִלי ַאֵחר ְוקֹוֵלט, ּכְ   ֵמִביא ּכְ
ְך ַיְזִמין,    ְולֹא ִיְקלֹוט ְוַאַחר ּכָ

ְך ִיְקלֹוט.  א ַיְזִמין ְוַאַחר ּכָ   ֶאּלָ
ָכְך.    ְוֵאין ַמֲעִריִמין ּבְ

ּום  ר ְיהּוָדהִמׁשּ י יֹוֵסי ּבַ   . "ָאְמרּו: ַמֲעִריִמין ַרּבִ
  

א  ְפלּוְגּתָ ְלִגי? ּדְ ֵליָמא ּבִ ַע ָקִמיּפַ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ   ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

נוֹ " ָנְפלּו ַלּבֹור, 482אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    :ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ַעל ְמָנת ְלׁשֹוֲחטֹו,  - ַמֲעֶלה ֶאת ָהִראׁשֹון 
ִני  ֵ ְרָנָסה ּבִ  - ְוַהׁשּ ה לֹו ּפַ ּלֹ  ,ְמקֹומוֹ עֹוׂשֶ ִביל ׁשֶ ׁשְ   א ָימּות. ּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ,ְוֵאינֹו ׁשֹוֲחטוֹ  ,ַעל ְמָנת ְלׁשֹוֲחטוֹ  -ַמֲעִלין ֶאת ָהִראׁשֹון 

ִני ֵ   ,ּוַמֲעִרים, ּוַמֲעֶלה ֶאת ַהׁשּ
  ׁשֹוֵחט,  ֶזה - ָרָצה 
  . "ֶזה, ׁשֹוֵחט - ָרָצה 

  
אי?    ִמּמַ

אן לֹא ָק  יְלָמא ַעד ּכָ י ֱאִליֶעֶזר ָהָתם ּדִ ְרָנָסה, ּדְ  -ָאַמר ַרּבִ ר ּפַ   ֶאְפׁשָ
ר  -ֲאָבל ָהָכא  ָלא ֶאְפׁשָ    .לֹא –ּדְ

ַע ָהָתם וְ  י ְיהֹוׁשֻ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ים,  -ַעד ּכָ ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ים  -ֲאָבל ָהָכא  ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ ֵליּכָ   לֹא.  -ּדְ

  
  
  

                                                             
 (ויקרא כב, כח)ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד  482

  רש"י
. ולא יקלוט ואח''כ יזמין

אורחים דבשעת קליטה לא 
   מיבעיא ליה:

. לזמן אורחים אין מערימין בכך
   שאין צריכין לאכול ויותירו:

י''ט ואין שיהם . בשפלו לבור
   ראוים לשחיטה ביום אחד:

. שמוצא לו עלילה ואיו שוחטו
   שמא חברו שמן ממו:

. עד כאן לא קאמר ר' אליעזר
   דאין מערימין:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

יל" ה    :ִהּצִ ת ְנִקּיָ ת ַהְדָרָאה -ּפַ יל ּפַ    .ֵאין ַמּצִ
ת ַהְדָרָאה  ה.  - ּפַ ת ְנִקּיָ יל ּפַ   ַמּצִ

  

ת,  ּבָ ּפּוִרים ְלׁשַ יִלין ִמּיֹום ַהּכִ   ּוַמּצִ
ּפּוִריםֲאָבל לֹא  ת ְליֹום ַהּכִ ּבָ ַ    ,ִמׁשּ

ת ְליֹום טֹוב, :ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבָ ַ    ִמׁשּ
ָאה ת ַהּבָ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ   . "ְולֹא ִמׁשּ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת ּבַ " ַכח ּפַ ׁש ָעָליו ַהּיֹום תַּ ׁשָ לֹ -ּנּור וִקיּדֵ יִלין ְמזֹון ׁשָ   ׁש ְסעּודֹות, ַמּצִ

ילּו ָלֶכם.    ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים: ּבֹואּו ְוַהּצִ
הּוא רֹוֶדה א ּבְ  - ּוְכׁשֶ ה, ֶאּלָ ַמְרּדֶ ה ּבְ יןלֹא ִיְרּדֶ   . "ַסּכִ

  
  ִאיִני?! 

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלְוָהא ּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ה ָכל ְמָלאָכה"" ִקיַעת ׁשֹוָפר :ָיָצא – (שמות כ, י) 483"לֹא ַתֲעׂשֶ    ,תְּ

ת ית ַהּפַ ִהיא ָחְכָמה ְוֵאיָנּה ְמָלאָכה -  ּוְרִדּיַ   !"ׁשֶ
  

ה  ּמָ יַנןּדְ ּכַ ּנֵ ּנּוֵיי ְמׁשַ ר ְלׁשַ   .ֶאְפׁשָ
  
   

                                                             
ָך  483 ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ ה ָכל ְמָלאָכה ַאתָּ ה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ ת ַליהֹוָ ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָעֶריךָ ְויֹום ַהׁשּ ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמתֶּ   ַעְבּדְ

  רש"י
   . לשלש סעודות:הציל פת קיה

. פת קיבר לא יציל פת הדראה
שיטל הדרה לפי שאין ערמה 
כשרה לומר פת הדראה וחה 

   לי:
. יום הכפוריםאבל לא משבת ל

כגון אם חל יוה''כ באחד בשבת 
דהא לא אכיל עד לאורתא 

   ולאורתא ליטרח ולייתי:
. ואין צריך לומר משבת לי''ט

   דיכול להכין בו ביום:
. כלי שרודין בו הפת מרדה

ומפרידין אותו מכותל התור 
שדבק בה לא ירדה אותו 

   במרדה שהוא דרך חול:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

698

        קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .13
אר ָאַמ    : ַרב ִחְסּדָ

ת,  ּבָ ים ָאָדם ְלהֹוָצַאת ׁשַ כִּ   ְלעֹוָלם ַיׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ר ָיִביאּו" :ׁשֶ י ְוֵהִכינּו ֶאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ר – (שמות טז, ה) 484"ְוָהָיה ּבַ   .ְלַאְלּתַ

  
אָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

י כִּ ׁשַ ּבְ  ּתֵ יב ָאָדם ִלְבצֹוַע ַעל ׁשְ ת ַחּיָ רֹות, ּבָ   ּכָ
כְ  ֶנה" :ִתיבּדִ   . (שמות טז, כב) 485"ֶלֶחם ִמׁשְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֲהָנאלְ ָחֵזיָנא ֵליּה  י ַרב ּכָ ְרּתֵ ָנַקט ּתַ   ּוָבֵצע ֲחָדא.  ,ּדְ
ִתיב ""ָלְקטוּ ָאַמר:     .ּכְ

  
י ֵזיָרא ירּוֵתיּה.  ַרּבִ ּה ׁשֵ ַצע ַאּכּולָּ   ֲהָוה ּבָ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
נּוָתאְוָהא ֶמיֱח  ְרַעְבּתָ    !ֵזי ּכִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יָון  ָקָעֵביד ּדְ ּכֵ נּוָתא -ָכל יֹוָמא ָלא ָעֵביד, ְוָהִאיָדָנא הּוא ּדְ ְרַעְבּתָ    .ָלא ֶמיֱחִזי ּכִ
  

י ַאִמי י ַאִסיְו  ַרּבִ ֵעירּוָבא ַרּבִ א ּדְ י ִמיְקַלע ְלהּו ִריְפתָּ ֵויּה  - ּכִ רּו ִעילָּ   .ׁשָ
ּה ֲחָדא ִמְצָוה הֹוִאיל ְוִאי :ָאְמִרי ּה ִמְצָוה ַאֲחִריָנא -ְתַעִביד ּבָ    .ִליְתַעִביד ּבָ

   
        
        

                                                             

ר ִיְלְקטּו יֹום יֹום 484 ֶנה ַעל ֲאׁשֶ ר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמׁשְ י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ   ְוָהָיה ּבַ
ֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַויָּ  485 ֶנה ׁשְ י ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ הַוְיִהי ּבַ ידּו ְלמֹׁשֶ ּגִ יֵאי ָהֵעָדה ַוּיַ ל ְנׂשִ  בֹאּו ּכָ

  רש"י
 . בע''ש לטרוחישכים אדם

   ולזמן הוצאת שבת:
. והכיו את אשר יביאו לאלתר

בשעת הבאה הכה והבאה 
בהשכמה היא דכתיב וילקטו 

   אותו בבקר בבקר (שמות טז):
   . ברכת המוציא:לבצוע

   . אוחזן בידו:קיט תרתי
. דמשמע אחיזה לקטו כתיב

   אבל בציעה לא כתיב משה:
. פרוסה בצע לכוליה שירותיה

תה סעודה גדולה ודי לו בה לאו
ולכבוד שבת וראה כמחבב 
סעודת שבת להתחזק ולאכול 

   הרבה:
. פעמים שהעירוב כי מקלע להו

בביתם ופעמים בבית אחד 
   משאר בי אדם:

. הייו ברכת המוציא שרו ביה
שהיא התחלת אכילה. שרו 

   מתחילין:
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        קיח, אקיח, אקיח, אקיח, א    ––––    קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .14
יַצד? "   ּכֵ

ֵליָקה ת   :ָנְפָלה ּדְ ּבָ ֵליֵלי ׁשַ לֹ -ּבְ יִלין ְמזֹון ׁשָ   ׁש ְסעּודֹות. ַמּצִ
ֲחִרית  ׁשַ י ְסעּודֹות,  -ּבְ תֵּ יִלין ְמזֹון ׁשְ   ַמּצִ

ִמְנָחה    ."ּוָדה ַאַחתְמזֹון ְסע - ּבְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ְסעּוד" ּמָ ׁשַ ּכַ יב ָאָדם ֶלֱאכֹול ּבְ תֹות ַחּיָ    ?ּבָ

לֹ   ׁש. ׁשָ
י ִחיְדָקא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ע   . "ַאְרּבַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ְרׁשוּ  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ   : ּוׁשְ

ת ַהּיֹום לַ אֶמר מֹ"ַוּיֹ  ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום כִּ ֶדה"ׁשֶ ָ ׂשּ    - (שמות טז, כה) ה' ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַ
ָלָתא  י ִחיְדָקא ָסַבר: ָהֵני ּתְ    ,ְלַבר ֵמאֹוְרָתא - "ַהּיֹום"ַרּבִ

ָנן ָסְבִרי אֹוְרָתא :ְוַרּבָ ֲהֵדי ּדְ    .ּבַ
  

ַנן    :ּתְ
ת"   קיח,א ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ֵליָקה ּבְ לֹ^  - ָנְפָלה ּדְ יִלין ְמזֹון ׁשָ   , "ּודֹותׁש ְסעַמּצִ

  לֹא ָאַכל! ּדְ ַמאי ָלאו 
  

   .ָאַכלּדְ לֹא, 
  
ֲחִרית " י ְסעּודֹות -ׁשַ תֵּ יִלין ְמזֹון ׁשְ   , "ַמּצִ

   !לֹא ָאַכלּדְ ַמאי ָלאו 
  

   .ָאַכלּדְ לֹא, 
  
ִמְנָחה " יִלין ְמזֹון ְסעּוָדה ַאַחת - ּבְ   , "ַמּצִ

  לֹא ָאַכל! ּדְ ַמאי ָלאו 
  

   .ָאַכלּדְ לֹא, 
  

ָקָת     :ֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

לֹ יִלין ְמזֹון ׁשָ   , "ׁש ְסעּודֹותְלעֹוָלם ַמּצִ
ָלל  א ַת ּדְ ִמּכְ א ַקּמָ לֹ - ּנָ   ׁש ְסִביָרא ֵליּה! ׁשָ

  
א,  וְרּתָ א ְמַחּוַ   ֶאלָּ

י ִחיְדָקא ַרּבִ ָלא ּכְ    .ַמְתִניִתין ּדְ
  

ְתַנן    :ְוָהא ּדִ
ׁש לוֹ " ּיֵ י ְס   :ִמי ׁשֶ תֵּ ְמחּוי -עּודֹות ְמזֹון ׁשְ    ,לֹא ִיּטֹול ִמן ַהתַּ

ֵרה  ע ֶעׂשְ   . ז) (פאה ח, "לֹא ִיּטֹול ִמן ַהּקּוָפה -ְמזֹון ַאְרּבַ
י    ?ַמּנִ

ַנן,    לֹא ַרּבָ
י ִחיְדָקא.    ְולֹא ַרּבִ

ַנן     !ַחְמְסֵרי ָהְוָיין -ִאי ַרּבָ
י ִחיְדָקא  ית ְסֵרי ָהְוָיין -ִאי ַרּבִ    !ׁשִ

  
ַנן    ,ְלעֹוָלם ַרּבָ

  רש"י
. למין שלש תלתא היום

  סעודות בא:
. לעולם מצילין מזון ג' סעודות

א אמר ארבע לית ליה דרבי מדל
   חידקא:

מכלל דתא קמא שלש סעודות 
. דבהאי לא איפליגו סבירא ליה

אלא דת''ק סבר מה שעבר כבר 
   לא יציל ולרבי יוסי יציל:

. קערה גדולה היא וגובין תמחוי
בה גבאים מאכל מבעלי בתים 
ומחלקין לעיים ב' סעודות 

   ליום מיום ליום:
צא גוזל . כיון דיש לו מלא יטול
  לעיים:

. מעות הן לפרס עיים קופה
בי טובים דזיל להו מילתא 
דתמחוי ומתחלקין מע''ש 

   לע''ש:
י''ד סעודות לא יטול מן 

. שהרי יכול להמתין הקופה
לע''ש הבאה אבל כשיש לו מזון 
י''ב יטול שהרי לא תחלק עוד 
עד שיגיע ע''ש והרי לשבעה ימי 

   שבת צריכין י''ד סעודות:
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ַאּפּוֵקי ׁשַ  ָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ ָאְמִריַנן ֵליּה: ַמאי ּדְ ָתאּדְ ָתא - ּבְ ּבְ ׁשַ   .ָאְכֵליּה ּבְ
  

י ִחיְדָקא ַנן ִהיא ְולֹא ַרּבִ    .ֵליָמא ַרּבָ
  

יָמא י ִחיְדָקא,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ַרּבִ
ָאְמִריַנן ֵליּה  ָתא :ּדְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ָבֵעית ְלֵמיַכל ּבְ    .ּה ְלאֹוְרָתאָאְכֵלי - ַמאי ּדְ

  
ַתֲעִניָתא מֹוְתִביַנן ֵליּה?!  ָתא ּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ י יֹוָמא ּדְ   ְוכּולֵּ

  
א י  ,ֶאלָּ י ֲעִקיָבא ִהיא -ָהא ַמּנִ    ,ַרּבִ

ִרּיֹות. ּדְ  ְצָטֵרְך ַלּבְ ָך חֹול ְוַאל ּתִ ּתְ ּבַ ה ׁשַ   ָאַמר: ֲעׂשֵ
  

ְתַנן    :ְוָהא ּדִ
ר ֵאין ּפֹוֲחִתין ֶלָעִני ָהעֹוֵבר ִמ " ּכָ קֹום ְלָמקֹום ִמּכִ יֹוןּבְ ּמָ ֶסַלע. ְמ  ,פּוְנּדְ ע ְסִאין ּבְ   ַאְרּבַ

ְרָנַסת ִליָנה,  -ָלן    נֹוְתִנין לֹו ּפַ
ַבת  לֹ -ְוִאם ׁשָ     ,ז) (פאה ח, "ׁש ְסעּודֹותנֹוְתִנין לֹו ְמזֹון ׁשָ

י ִחיְדָקא ַנן ִהיא ְולֹא ַרּבִ   !ֵליָמא ַרּבָ
  

י ִחיְדָקא    ,ְלעֹוָלם ַרּבִ
ֲהֵדיּה, כְּ  א ְסעּוָדה ּבַ ִאיּכָ   גֹון ּדְ

ֲהָדךְ  א ּבַ ִאיּכָ ָאְמִריַנן ֵליּה: ָהא ּדְ   ָאְכֵליּה.  - ּדְ
  

ֵריָקן ָאֵזיל?! - ְוִכי ָאֵזיל   ּבָ
  

ֲהֵדיּה.  ַמְלִוויַנן ֵליּה ְסעּוָדה ּבַ   ּדְ
  

ְרָנַסת ִליָנה"ַמאי    ?"ּפַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
   .ּפּוְרָיא ּוֵבי ַסְדָיא

        
        
        

  "ירש
. שהרי תאכלה אכליה בשבתא

סמוך לערב ולא תצטרך לאכול 
בלילה ואף על גב דאמרין לקמן 
לעולם יסדר אדם שלחו 
במוצאי שבת ה''מ למאן 

  דאפשר ליה:
   . בתמיה:בתעיתא מותבין ליה

. אלא הא מי ר' עקיבא היא
ולעין סעודת שבת במאן 
דאפשר ליה איכא למימר כרבן 

חידקא ואיכא למימר כרבי 
ומיהו האי דצריך לבריות יעשה 
שבתו חול ולא יטיל על אחרים 

   כבוד שבתותיו:
אין פוחתין לעי העובר ממקום 

   . שאיו לן בלילה אצלם:למקום
. הלקוח בפודיון מככר

כשהשער ד' סאין בסלע 
והפודיון אחד מי''ב בדיר 
דהוא אחד ממ''ח בסלע ושיערו 
לו חכמים ככר זו לשתי סעודות 

   יום והלילה:ה
. לקמן לן ותין לו פרסת ליה

מפרש מאי היא שהרי סעודה 
של לילה בכלל ככר היא וככר זו 
משערין בעירובין (דף פב:) 
למזון שתי סעודות לעירובי 

   תחומין:
   . אצלם בשבת:ואם שבת

. הא קבל ליה מאי פרסת ליה
   סעודת הלילה:

. לבדין פולטר''א בי סדיא
ים (מצעים פילטרי"ש: לבד{

להיח תחת  }של ֶלֶבד)
   מראשותיו:
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        קיח, אקיח, אקיח, אקיח, א .15
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶהן" ָאַכל ּבָ    :ְקָערֹות ׁשֶ
ֲחִרית.  - ַעְרִבית  ֶהן ׁשַ יָחן ֶלֱאכֹול ּבָ   ַמּדִ

ֲחִרית  ֳהָרִים.  -ׁשַ ּצָ ֶהן ּבַ יָחן ֶלֱאכֹול ּבָ   ַמּדִ
ֳהָרִים  ּצָ ְנָחה.  -ּבַ ּמִ ֶהן ּבַ יָחן ֶלֱאכֹול ּבָ   ַמּדִ

ְנָחה ְוֵאיָלְך    יַח. ׁשּוב ֵאינֹו ַמּדִ  - ִמן ַהּמִ
ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו,  -ּוְצלֹוִחּיֹות  ,ְוִקיּתֹוִנּיֹות ,ֲאָבל ּכֹוסֹות יַח ְוהֹוֵלְך ּכָ   ַמּדִ

ה ִתּיָ ֵאין ֶקַבע ִלׁשְ   .  "ְלִפי ׁשֶ
   

        

  רש"י
. דאין הדחה זו שוב איו מדיחן

   אלא לחול:
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        בבבב- - - - קיח, אקיח, אקיח, אקיח, א .16
ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

ל ַהְמ  לֹּכָ ים ׁשָ ׁשַ ַקּיֵ ת ׁש ְסעּודֹות ּבְ לֹ -ּבָ ָ   ׁש ּפּוְרָעִניֹות: ִניּצֹול ִמׁשּ
יַח  ל ָמׁשִ    ,ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ

ם,  יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ   ּוִמּדִ
ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג.    ּוִמּמִ

  
יַח " ל ָמׁשִ    -" ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ

ִתיב ָהָכא   , (שמות טז, כה) 486"יֹום" :ּכְ
ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום"ִהנֵּ  :ּוְכִתיב ָהָתם ה ַהּנָ   . (מלאכי ג, כג) 487וגו' "ה ָאנִכי ׁשֵלַח ָלֶכם ֶאת ֵאִלּיָ

  
ם" יִהנָּ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ    -" ִמּדִ

ִתיב ָהָכא   ,(שמות טז, כה) "יֹום" :ּכְ
  . (צפניה א, טו) 488""יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא :ּוְכִתיב ָהָתם

  
ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג"     -" ִמּמִ
  ,(שמות טז, כה) "יֹום" :ִתיב ָהָכאכְּ 

יֹום ּבֹוא גֹוג" :ּוְכִתיב ָהָתם   . (יחזקאל לח, יח) 489"ּבְ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ י יֹוֵסיִמׁשּ   : ַרּבִ
ת ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ִלי ְמָצִרים,  - ּכָ   נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ּבְ

ֱאַמר:    קיח,ב ּנֶ ג ַעל ה"ׁשֶ ְתַעּנַ יָך ָאז תִּ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלתִּ יָך ַעל ּבָ ְבתִּ    ,יד)-(ישעיה נח, יג 490"ב ָאִביךָ ַנֲחַלת ַיֲעקֹ^' ְוִהְרכַּ
תּוב ּבֹו:  ּכָ ַאְבָרָהם ׁשֶ הלֹא ּכְ ְך ָבָאֶרץ ְלָאְרכָּ    ,(בראשית יג, יז) 491""קּום ִהְתַהלֵּ

תּוב ּבֹו:  ּכָ ִיְצָחק ׁשֶ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ ְולֹא ּכְ ל ָהֲאָרצֹ "כִּ    ,(בראשית כו, ג) 492ת ָהֵאל"ן ֶאת כָּ
ַיֲעקֹ  א ּכְ תּוב ּבֹו: ֶאלָּ ּכָ ה"ב ׁשֶ ה ָוֵקְדָמה ְוָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ   . (בראשית כח, יד) 493"ּוָפַרְצתָּ ָיּמָ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֻלּיֹותנִ  ְעּבּוד ּגָ ִ     - יּצֹול ִמׁשּ
ִתיב ָהָכא ְבתִּ  :ּכְ ֳמֵתי ָאֶרץ""ְוִהְרכַּ    ,יד)(ישעיה נח, יָך ַעל ּבָ

מֹוֵתימֹו ִתְדרֹ" :ּוְכִתיב ָהָתם ה ַעל ּבָ   . (דברים לג, כט) 494ְך"ְוַאתָּ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֲאלֹות ִלּבֹו,  ת נֹוְתִנין לֹו ִמׁשְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ן ְלךָ ׁשֶ ג ַעל ה' ְוִיתֶּ ָך" "ְוִהְתַעּנַ ֲאלֹת ִלּבֶ   , (תהלים לז, ד) ִמׁשְ
  ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו,  -ֶזה  'עֹוֶנג'

הּוא אֹוֵמר  ׁשֶ ת עֶֹנג"ּכְ ּבָ ַ ת. וֹ ֶזה ע :ֱהֵוי אֹוֵמר - )(ישעיה נח, יג "ְוָקָראָת ַלׁשּ ּבָ   ֶנג ׁשַ
  
  

                                                             

ֶדה 486 ָ ׂשּ ה ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַ ת ַהּיֹום ַליהֹוָ ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ּכִ   ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
דֹול ְוַהּנֹוָרא 487 ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ְיהָוה ַהּגָ ה ַהּנָ ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָ  ִהנֵּ
ְך ַוֲאֵפָלה יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל 488   יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה יֹום ׁשָֹאה ּוְמׁשֹוָאה יֹום חֹׁשֶ
י 489 ַאּפִ ֲעֶלה ֲחָמִתי ּבְ ָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה תַּ יֹום ּבֹוא גֹוג ַעל ַאְדַמת ִיׂשְ ּיֹום ַההּוא ּבְ  ְוָהָיה ּבַ
יב ִמ  יגיגיגיג 490 ׁשִ ְדּתֹו ֵמֲעשׂ ִאם תָּ ד ְוִכּבַ ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיהָוה ְמֻכּבָ ּבָ ַ י ְוָקָראָת ַלׁשּ יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ּבְ ּבָ ַ ָברׁשּ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ָאז  ידידידיד. ֹות ּדְ

ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלתִּ  יָך ַעל ּבָ ְבתִּ ג ַעל ְיהָוה ְוִהְרּכַ ְתַעּנַ רתִּ ּבֵ י ְיהָוה ּדִ י ּפִ  יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך ּכִ
ה 491 ֶנּנָ י ְלָך ֶאתְּ ּה ּכִ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ  קּום ִהְתַהּלֵ
ל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ַוֲהִקמִֹתי ֶא  492 ן ֶאת ּכָ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ ָך ַוֲאָבֲרֶכָּך ּכִ ָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעמְּ י ְלַאְבָרָהם ָאִביךָ ּגּור ּבָ ְעתִּ ּבַ ר ִנׁשְ ֻבָעה ֲאׁשֶ ְ  ת ַהׁשּ
חֹת ָהֲאָדָמ  493 ּפְ ל ִמׁשְ ה ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכָ ה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגּבָ ֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצתָּ ָיּמָ  ה ּוְבַזְרֶעךָ ְוָהָיה ַזְרֲעָך ּכַ
יהָֹוה 494 ע ּבַ ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוׁשַ ֶריָך ִיׂשְ מֹוֵתימֹו ִתְדרֹךְ  ַאׁשְ ה ַעל ּבָ ֲחׁשּו אְֹיֶביָך ָלְך ְוַאתָּ ֲאָוֶתָך ְוִיּכָ ר ֶחֶרב ּגַ  ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאׁשֶ

  רש"י
. כדאמרי' חבלו של משיח

בכתובות (דף קיב:) דור שבן 
דוד בא בו קטיגוריא בתלמידי 
חכמים שאמר ועוד בה עשיריה 
וגו' חבלי לשון חבלי יולדה 

   (הושע יג):
   ה קץ:. כלומר אין לבלי מצרים
. בתר וקראת לשבת אז תתעג
  עוג כתיב:

. ולא חלת אברהם חלת יעקב
   ויצחק:

. ארץ זו ולא לארכה ולרחבה
   יותר:

  . ותו לא:הארצות האל
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גֹו?  ה ְמַעּנְ ּמֶ   ּבַ

  
ֵריּה  יַל ּדְ ַרב ְיהּוָדה ּבְ ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ֵמיּה  תַרב ׁשְ ְ   ָאַמר:  ַרבּדְ ִמׁשּ

ָרִדין,  ל ּתְ יל ׁשֶ ַתְבׁשִ   ּבְ
דֹוִלים,    ְוָדִגים ּגְ
י ׁשּוִמין.    ְוָראׁשֵ

  
י ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ָבר מּוָעט  אֹו וְ ֲאִפיּלּו ּדָ ת ֲעׂשָ ּבָ   ֲהֵרי ֶזה עֹוֶנג.  -ִלְכבֹוד ׁשַ
  

  ַמאי ִהיא? 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָסא ּדְ     .ַהְרְסָנאּכָ

  
  

  רש"י
   . חשוב הוא:תבשיל של תרדין

   . חשובים היו להן:ראשי שומין
. דגים קטים כסא דהרסא

  מטוגים בשמן קרביהן ובקמח:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

704

        קיח, בקיח, בקיח, בקיח, ב .18
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

דֹור ֱאנֹוׁש  ִהְלָכתֹו, ֲאִפיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ת ּכְ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ   מֹוֲחִלין לֹו,  -  ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ּזֹ ׁשֶ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ לוֹ ... את "ַאׁשְ   , נו, ב) (ישעיה 495"ֵמַחלְּ
ְקִרי לֹו" :ַאל ּתִ א: "ָמחּול לֹו".  ,"ֵמַחלְּ   ֶאלָּ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ת ִראׁשֹוָנה  ּבָ ָרֵאל ׁשַ ְמרּו ִיׂשְ ה ְוָלׁשֹוןלֹא ׁשָ  -ִאְלָמֵלי ׁשָ ֶהן אּוּמָ    ,ְלָטה ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹטׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ   , (שמות טז, כז)  496""ַוְיִהי ּבַ

ְתֵריּה  בֹא ֲעָמֵלק :ּוְכִתיב ּבַ   . (שמות יז, ח) 497""ַוּיָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ִהְלָכָתן  תֹות ּכְ ּבָ י ׁשַ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ִרין ִיׂשְ ּמְ ד ִנְגָאִלים,  -ִאְלָמֵלי ְמׁשַ   ִמּיָ

ֱאַמר:  ּנֶ תֹוַתי"ה ָאַמר ה' ַלּסָ "ּכֹׁשֶ ּבְ ְמרּו ֶאת ׁשַ ר ִיׁשְ   , (ישעיה נו, ד) ִריִסים ֲאׁשֶ
ְתֵריּה  י :ּוְכִתיב ּבַ   .  (ישעיה נו, ז)  498""ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ

  
   

                                                             
ל ָרע 495 לֹו ְוׁשֵֹמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ּכָ ת ֵמַחּלְ ּבָ ּה ׁשֵֹמר ׁשַ ה ּזֹאת ּוֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק ּבָ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ  ַאׁשְ
ִבי 496 ְ ּיֹום ַהׁשּ   ִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצאוּ ַוְיִהי ּבַ
ְרִפיִדם 497 ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ בֹא ֲעָמֵלק ַוּיִ  ַוּיָ
י ֵבי 498 ִחי ּכִ ִתי עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ ִפּלָ ֵבית תְּ ים ּבְ ְחתִּ ּמַ י ְוׂשִ ֵר ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית תְּ יםִתי ּבֵ  א ְלָכל ָהַעּמִ

  רש"י
התחילו לעבוד ע''ז  .דור אוש

דכתיב (בראשית ד) אז הוחל 
   לקרוא וגו':

  . בתר ההיא פרשתא:בתריה
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י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

לֹ ת. ׁש ְסעּודֹות ּבְ ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ׁשָ ּבָ ַ   ׁשּ
  

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
ל ְבָכל יֹום. ְיֵהא ֶח    ְלִקי ִמּגֹוְמֵרי ַהלֵּ

  
  ִאיִני?! 

  ְוָהָאַמר ָמר: 
ל ְבָכל יֹום ף!  - ַהּקֹוֵרא ַהלֵּ   ֲהֵרי ֶזה ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ

  
י ָקָאְמִריַנן ִזְמָרא ְפ ּבִ  :ּכִ    .קיח)-(תהילים קיגסּוֵקי ּדְ

  
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ְמּדוּ  ִלים ִעם ּדִ לְּ ְתּפַ ה. ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ   ֵמי ַחּמָ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ה.  ְמּדּוֵמי ַחּמָ ל ִעם ּדִ לֵּ   ִמְצָוה ְלִהְתּפַ

  
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

  ַמאי ְקָרא? 
ֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים"    .(תהלים עב, ה) "ִייָראּוָך ִעם ׁשָ

  
י יֹוֵסיְוָאַמר    : ַרּבִ

חֹוִלי ֵמַעִיים. יְ  ֵתי ּבְ   ֵהא ֶחְלִקי ִמּמֵ
  
  ָאַמר ָמר: ּדְ 

חֹוִלי ֵמַעִיים.  יִקים ֵמִתים ּבְ ל ַצּדִ ן ׁשֶ   רּוּבָ
  

י יֹוֵסיְוָאַמר    : ַרּבִ
ֶדֶרְך ִמְצָוה.  ֵתי ּבְ   ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֵ

  
י יֹוֵסיְוָאַמר    : ַרּבִ

ְטֶב ְיֵהא ֶחְלִק  ת ּבִ ּבָ ְכִניֵסי ׁשַ   ְרָיא, י ִמּמַ
ִצּפֹוִרי. וּ  ת ּבְ ּבָ   ִמּמֹוִציֵאי ׁשַ

  
י יֹוֵסיְוָאַמר    : ַרּבִ

יֵבי ּבֵ  ְדָרׁש, ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמֹוׁשִ   ית ַהּמִ
ֲעִמיֵדי ּבֵ  ְדָרׁש ְולֹא ִמּמַ   .ית ַהּמִ

  
י יֹוֵסיְוָאַמר    : ַרּבִ

ֵאי ְצָדָקה ּבָ    ,ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּגַ
ֵקי ְצָדָקה.  ַחלְּ   ְולֹא ִמּמְ

  
י יְוָאַמר    : ֹוֵסיַרּבִ

ִדין אֹותֹו ְוֵאין ּבֹו.  חֹוׁשְ י ׁשֶ   ְיֵהא ֶחְלִקי ִמּמִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
י.  ַדן ְולֹא ֲהָוה ּבִ   ְלִדיִדי ָחׁשְ

  

  רש"י
. שביאים הרי זה מחרף ומגדף

הראשוים תיקו לומר בפרקים 
לשבח והודיה כדאמרין בערבי 
פסחים (דף קיז.) וזה הקוראה 
תמיד בלא עתה איו אלא 

   כמזמר שיר ומתלוצץ:
מורים של . שי מזפסוקי דזמרא

הילולים הללו את ה' מן השמים 
   הללו אל בקדשו:

. כשהיא אדומה דמדומי חמה
שחרית אחרי הצה מיד היא 
אדומה וערבית סמוך 

   לשקיעתה:
  . עם זריחתה:עם שמש

. קודם אור הירח ולפי ירח
   בעוד השמש לא שקעה:

. ממתי מחולי בי מעיים
שמתייסרין ביסורין ומתמרקין 

   עוותיהן:
. מפי יסי שבת בטבריאממכ

שהיא עמוקה ומחשכת מבעוד 
יום וסבורין שחשכה וממוציאי 
שבת בצפורי שיושבת בראש 
ההר ובעוד כשהחמה שוקעת 
ראית שם אור גדול ומאחרין 

   לצאת:
. חזים ממושיבי בית המדרש

   מאספי תלמידים בכל יום לבא:
. ממוים לעת האוכל ממעמידי

   :לומר הגיע עת לעמוד ולאכול
. לעיים צדקה ממחלקי

דאמרין בבבא בתרא פ''ק (דף 
ח:) צדקה גבית בשים 
ומתחלקת בשלשה והמחלקים 
אותה עליהם לבדוק לפי הצריך 
לכל אחד ואחד ופעמים 
שקרובין דעתם לרחם על זה 
ולחלוק יותר מן הצורך 
שאומדין אותו בהרווחה 

  ואומדין את חברו בצמצום:
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י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

י,  ַעְלּתִ ִעילֹות ּבָ   ָחֵמׁש ּבְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ה ֲאָרִזים ּבְ ָ י ֲחִמׁשּ   ְוָנַטְעּתִ

  
   ?ּוַמאן ִאינּון

  
י יֹוֵסי, ַרּבִ  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ   י ִיׁשְ

י יֹוֵסי,  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ְוַרּבִ
י יֹוֵסי,  ַרּבִ א ּבְ י ֲחַלְפּתָ   ְוַרּבִ

י יֹוֵסי,  ַרּבִ י ַאְבִטיָלס ּבְ   ְוַרּבִ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ י ְמַנֵחם ּבְ   ְוַרּבִ

  
יַמס!  א ַוְרּדִ   ְוָהִאיּכָ

  
יַמס ַהְיינּו ְמַנֵחם.    ַהְיינּו ַוְרּדִ

  
אי ָקֵרי ֵליּה  יַמס"?  :ְוַאּמַ   "ַוְרּדִ

  
ָניו ּדֹוִמין ְלֶוֶרד.  ּפָ   ׁשֶ

  
י יֹוֵסיּדְ  :ְלֵמיְמָרא   ?! יםיֵּ א ִק לֹ ִמְצַות עֹוָנה ,ַרּבִ

  
ִניִתי.  י ְוׁשָ ַעְלּתִ ִעילֹות ּבָ א ֵאיָמא: ָחֵמׁש ּבְ   ֶאלָּ

  
  

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
י  ּתִ ַמי לֹא ָקִריִתי ְלִאׁשְ יִאׁשְ ' –ִמּיָ   , 'ׁשֹוִרי' –ּוְלׁשֹוִרי  ,'ּתִ

י  ּתִ א ְלִאׁשְ יִתי' –ֶאלָּ ִדי' -, ּוְלׁשֹוִרי 'ּבֵ    '.ׂשָ
  

  

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
י.  לִּ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ ּכַ ַמי לֹא ִנְסּתַ   ִמּיָ

  
   !ִאיִני?

יְוָהֲאַמרּו ֵליּה ְל    : ַרּבִ
דֹוׁש"? :ַמאי ַטְעָמא ָקְראּו ְלךָ  ינּו ַהּקָ    "ַרּבֵ

י.  לִּ יָלה ׁשֶ ּמִ י ּבַ ְלּתִ ּכַ ַמי לֹא ִנְסּתַ   ָאַמר ְלהּו: ִמּיָ
  
יּבְ  יּה,  ַרּבִ ָתא ַאֲחִריִתי ֲהָוה ּבֵ   ִמילְּ

ּלֹ ַחת ַאְבֵנטֹו. ׁשֶ   א ִהְכִניס ָידֹו ּתַ
  

י יֹוֵסיְוָאַמר    :ַרּבִ
יִתי ִאיְמֵרי ֲחלּוִקי ַמי לֹא ָראּו קֹורֹות ּבֵ    .ִמּיָ

  
י יֹוֵסיְוָאַמר    : ַרּבִ

ְבֵרי ֲחֵבַרי.  י ַעל ּדִ ַמי לֹא ָעַבְרּתִ   ִמּיָ
ֵאיִני ּכֹ ַעְצִמי ׁשֶ   ֵהן, יֹוֵדַע ֲאִני ּבְ

  ֲאִני עֹוֶלה.  -ִאם אֹוְמִרים ִלי ֲחֵביַרי: ֲעֵלה ַלּדּוָכן 
  

י יֹוֵסיְוָאַמר    : ַרּבִ
ָבר י ּדָ ַמי לֹא ָאַמְרּתִ י ַלֲאחֹוַרי.   ִמּיָ   ְוָחַזְרּתִ

  רש"י
יהיו . כדי שבעלתי ושיתי

זכרים דאמר מר הרוצה שיהיו 
ביו זכרים יבעול וישה 

   (עירובין דף ק:):
. שאף לא קריתי לאשתי אשתי

שיחת חולין שלי יש ללמוד 
   הימה חכמה:

. שהיא עיקר של אשתי ביתי
   בית:

. שהוא עיקר של ולשורי שדי
שדה דכתיב ורב תבואות בכח 

   שור (משלי יד):
   ת:. מרוב ציעולא סתכלתי כו'

. וא''כ לרבי והא אמרו לו כו'
יוסי מי הוה ליה למיקרייה 

   רביו הקדוש:
   . מן האבט ולמטה:תחת אבטו

. כשפושט לא ראו קורות כו'
חלוקו [פושטו] כמו שהוא 
לובשו דרך ראשו ומכסה את 
עצמו תחלה משום ציעות 

   בסדיו מתחת ויושב במטתו:
. לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי

י שאמרתי עליו דבר שאם בא מ
ושאל אם אמרתי כן עליו לא 
חזרתי בי לאמר איו כדבריו 
לפי שמתחלה אמת אמרתי 
וקסבר כל מילתא דמתאמרא 
באפי מרה לית בה משום לישא 
בישא וכן מפרש במסכת ערכין 

  (דף טו:):
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  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ת.  ּבָ ַ ׁשּ לׁש ְסעּודֹות ּבְ יִמית ׁשָ ַקּיְ יֵתי ִלי, ּדְ   ּתֵ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ה. ִפלָּ יִמית ִעּיּון ּתְ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ   ּתֵ

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

יֵתי ִלי  ִגיּלּוי ָהרֹּדְ ּתֵ ע ַאּמֹות ּבְ   . אׁש לֹא ָסֵגיָנא ַאְרּבַ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ין.  ִפילִּ יִמית ִמְצַות ּתְ ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ   ּתֵ

  
  : ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 

יִמית ִמְצַות ִציִצית.  ַקּיְ יֵתי ִלי ּדְ   ּתֵ
  

ֵריּה לְ  ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה  הּדְ  ַרב יֹוֵסף ּבְ   : ַרּבָ
ַמאי ָזִהיר ְטֵפי?    ֲאבּוְך, ּבְ

  
ִציִצית.    ָאַמר ֵליּה: ּבְ

  
א.  ַדְרּגָ   יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָסֵליק ּבְ

ה  ּמָ   לֹא ַרְמֵיּה. ּדְ ִאיְפִסיק ֵליּה חּוָטא, ְולֹא ָנֵחית ַוֲאָתא, ּכַ
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
יּה  ְכּתֵ ֵלים ַמּסֶ ׁשָ ַנן ּדְ ִכי ָחֵזיָנא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ       - ּתֵ

ַנן.    קיט,א   ָעֵביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ֵאי ְלִדיָנא ַנן ְלַקּמָ ִכי ֲאָתא צּוְרָבא ֵמַרּבָ יֵתי ִלי ּדְ    ,ּתֵ

ְזכּוֵתיּה.  יְכָנא ּבִ ָלא ְמַהּפִ ה ּדְ ּמָ י ַסְדָיא, ּכַ י ַאּבֵ   ָלא ָמֵזיְגָנא ֵריׁשִ
  

יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ
ַנן ְלִדיָנא.  ִסיְלָנא ֵליּה ְלצּוְרָבא ֵמַרּבָ   ּפְ

   ?אַמאי ַטְעָמ 
גּוַפאי,    ָחִביב ָעַלי ּכְ

  ְוֵאין ָאָדם רֹוֶאה חֹוָבה ְלַעְצמֹו.  
   

        
        

  רש"י
. שלא דקיימתי מצות תפילין

הלך ארבע אמות בלא תפילין 
   וכן לעין ציצית:

. שתקה וזה לשון יהעד דרמ
תליית ציצית כדאמרין בעלמא 

   (תעית ד' כב.): לא רמי חוטי:
  . שגרסה:דשלים מסכתיה

. עבידא יומא טבא לרבן
 לתלמידים ראש ישיבה היה:

   . ישולם שכרי:תיתי לי
. דכי אתי צורבא מרבן כו'

   שחיבת תלמידי חכמים עלי:
. דלא מזיגא רישא אבי סדיא

   על הכר: איי מיח ראשי
כמה דלא מהפיכא ליה 

. עד שאראה אם יש בזכותיה
  בדבריו לזכותו:
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י ֲחִניָנא ָתא,  ַרּבִ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ   ִמיֲעַטף ְוָקֵאי ַאּפַ

ה".  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ   ָאַמר: "ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ
  

אי י ַיּנַ ת, ַרּבִ ּבָ    ָלֵביׁש ָמאֵניּה ַמֲעֵלי ׁשַ
ה".  ה ּבֹוִאי ַכלָּ   ְוָאַמר: "ּבֹוִאי ַכלָּ

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ ר ַרב ַנְחָמןִאיְקַלע ְלֵבי  ַרּבָ ה ּבַ   . ַרּבָ

ָלת ָסאֵוי ְטַחֵיי.    ְקִריבּו ֵליּה ּתְ
ָאֵתיָנא?   ָאַמר ְלהּו: ִמי ֲהָוה ָיְדִעיתּון ּדְ

ּה?    !ָאְמרּו ֵליּה: ִמי ֲעִדיַפּתְ ָלן ִמיּנָ
  
  

י ַאּבָ  ֵחי,  אַרּבִ ֵליַסר ַטּבָ ָרא ִמּתְ יׂשְ יֵטי ּבִ ׁשִ יֵרי ּפְ ְתֵליַסר ַאְסּתִ   ְזַבן ּבִ
א.  ַדׁשָ ינֹוָרא ּדְ ֵלים ְלהּו ַאּצִ   ּוַמׁשְ

יא".  ּור ַהּיָ יא, ַאׁשּ ּור ַהּיָ   ְוָאַמר ְלהּו: "ַאׁשּ
  

הוּ  י ַאּבָ יף נּוָרא.  ַרּבִ א ּומֹוׁשִ ינָּ ׁשִ ָקא ּדְ ְכּתַ   ֲהָוה ָיֵתיב ַאּתַ
  

א ָעָנןַרב    .ָלֵביׁש ּגּוְנּדָ
ֵבי  ָתָנא ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ֶהן ְקֵדיָרה ְלַרּבֹו " ל ּבָ ֵ יׁשּ ּבִ ָגִדים ׁשֶ ֶהן ּכֹוס ְלַרּבוֹ  -ּבְ   . "ַאל ִיְמזֹוג ּבָ
  

א.  ַרב ָסְפָרא   ַמֲחִריְך ֵריׁשָ
  

יּבּוָטא.  ָרָבא   ָמַלח ׁשִ
  

ָרֵגי.  ַרב הּוָנא   ַמְדִליק ׁשְ
  

א ּפָ ִתיָלָתא ַרב ּפַ ֵדיל ּפְ    .ּגָ
  

א ֵרים ִסיְלָקא.  ַרב ִחְסּדָ   ּפָ
  

ה   ְמַצְלֵחי ִציֵבי.  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ
  

י ֵזיָרא ת ִצּתּוֵתי.  ַרּבִ   ְמַצּתַ
  

ר ִיְצָחק ף ְוָנֵפיק.  ַרב ַנְחָמן ּבַ ף ְוָעֵייל, ְמַכּתֵ   ְמַכּתֵ
ְלִעין ִלי  י ַאִמיָאַמר: ִאיּלּו ִמּקַ י ַאִסיוְ  ַרּבִ ְייהּו? ַרּבִ יְפָנא ַקּמַ    !ִמי לֹא ְמַכּתֵ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

י ַאִמי י ַאִסיְו  ַרּבִ ִפי ְוָנְפִקי ַרּבִ ִפי ְוָעְייִלי, ְמַכּתְ    .ְמַכּתְ
י יֹוָחָנןָאְמֵרי: ִאיּלּו ִאיְקַלע ָלן  יּה?! ַרּבִ ִפיַנן ַקּמֵ   , ִמי לֹא ְמַכּתְ

  
  

  רש"י
   . בבגדים אים:מתעטף

. הכי קרי ליה בואי כלה
   לשביתת שבת מתוך חביבות:

. רקיקין טחין פיהן טחיי
   בשומן אליה או בשמן:

. כלום אתה מי עדיפת לן מיה
חשוב לו מן השבת לכבוד שבת 

ו יודעים הכום ולא היי
   שתבא:

. לטעום בשבת מתליסר טבחי
   מן המובחר:

. סלעים איסתירי איסתירי
פשיטי סלעים מדי' והן א' מח' 

   בסלע צורי והייו חצי דיר:
. ומשלים להו אציורא דדשא

לפי בואם להביא לו הבשר היה 
מזמן להן מעותיהן על פתחן 
ואומר להן אשור הייא התאשרו 

תיכם והתחזקו מהר באומו
למהר ולחזור ולמכור ולהתעסק 
בצרכי שבת ולי ראה ומשלים 
להו אציורא דדשא כשהיה 
מביא ראשוה היה ותה 
לשמשין המכיים סעודתו על 
פתח ביתו ולא היה כס אלא 
ממהר לחזור ולהביא אחרת 
ואמר להן לשמשין אשור הייא 
התאשרו מהר להכין את זו 

   בעוד שאלך להביא את זו:
. פשטדו''ל דשיא אתכתקא

 }פלדישטו"ל: כיסא מתקפל{
   של שן שחשוב היה ועשיר:

. ופח משם ורא ומושיף ורא
לכבוד השבת ורביו לוי גרס 

   אתכתקא דשאגא תדהר:
. כלי שחור להודיע לביש גודא

שהיום איו כדי להתהג 
בחשיבות מלהתעסק בתבשילי 
שבת ולא יטף בגדיו בבישול 

   קדירות:
. רבי ישמעאל כו'דתא דבי 

   דבישול קדירה מטף בגדים:
. אם היה שם ראש מחריך רישא

בהמה לחרוך מחרכו הוא 
   בעצמו:

   . לשון פרומים מחתך:פרים
. מצית האור מצתת צתותי

   בעצים דקים:
. בע''ש מכתף ועייל מכתף ופיק

יוצא וכס להביא תמיד 
משואות כלי תשמיש ובגדי 
חופש ומגדים כאדם שמקבל 

רבו בביתו ומראה לו שהוא  את
חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח 

  ולהרבות בשבילו:
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        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א .23
י,  ּבֵ   יֹוֵסף מֹוִקיר ׁשַ

י ִנְכֵסיּה טּוָבא. ֲהָו  ֲהָוה ְנִפיׁשִ ָבבּוֵתיּה ּדַ ׁשֵ   ה ַההּוא ּגֹוי ּבְ
י ָאֵכיל ְלהּו.  ּבֵ הּו ִנְכֵסי יֹוֵסף מֹוִקר ׁשַ ֵאי: ּכּולְּ ְלּדָ   ָאְמִרי ֵליּה ּכַ

ַסְייֵניּה.  ִניָתא, אֹוְתָבּה ּבְ הּו ַמְרּגָ הּו ִניְכֵסי ְזַבן ּבְ ִניְנהּו ְלכּולְּ   ֲאַזל ַזּבְ
ֲהֵדי ָקא ָעַבר ַמְבָרא ּבַ ְווָרא.   ,ּדְ ַלֵעיּה ּכַ א, ּבְ ַמּיָ ְדֵייּה ּבְ   ַאְפַרֵחיּה ִזיָקא, ׁשַ

ָתא.  ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ   ַאְסקּוּה, ַאְייתּוּה ַאּפַ
א?  ּתָ י ָהׁשְ   ָאְמִרי: ַמאן ָזֵבין ּכִ

י  ּבֵ י יֹוֵסף מֹוִקר ׁשַ ָזִבין. ָרגִ ּדְ ָאְמִרי ְלהּו: ִזילּו ַאְמִטּיּוהּו ְלַגּבֵ   יל ּדְ
ִניָתא.  ,ַאְמִטּיּוהַּ ִניֲהֵליּה, ַזְבֵניּה, ַקְרֵעיּה  יּה ַמְרּגָ ח ּבֵ ּכַ   ַאׁשְ

ַדֲהָבא.  ִדיָנֵרי ּדְ ָיָתא ּדְ ְתֵליַסר ִעילִּ ֵניּה ּבִ   ַזּבְ
יּה ַההּוא ָסָבא ָגע ּבֵ ָתא ,ּפָ ּבְ ָרֵעיּה ׁשַ ָתא ּפְ ּבְ ָיֵזיף ׁשַ    .ָאַמר: ַמאן ּדְ

   
  

ָעא ִמינֵּ  ייּה ּבְ י יֹוֵסיֵמ  ַרּבִ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ה ֵהן זֹוִכין?  ּמָ ָרֵאל ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ יִרים ׁשֶ   ֲעׁשִ

ִרין,  ְ ַעׂשּ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ָאַמר לֹו: ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ רׁשֶ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ   , (דברים יד, כב) 499""ַעׂשּ

ר.  ֵ ְתַעׁשּ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ   ַעׂשּ
ָבֶבל  ּבְ ּמָ  -ׁשֶ   ה ֵהן זֹוִכין? ּבַ

ִדין ֶאת ַהּתֹוָרה.  ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ָאַמר לֹו: ּבִ
ָאר ֲאָרצֹות ְו  ׁשְ ּבִ ה ֵהן זֹוִכין?  -ׁשֶ ּמָ   ּבַ

ת.  ּבָ ַ ִדין ֶאת ַהׁשּ ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ָאַמר לֹו: ּבִ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ַעל ַהּבַ  י ֵאֶצל ּבַ ַעם ַאַחת ִנְתָאַרְחּתִ לּוְדְקָיא, ּפַ   ִית ּבְ

ֶסף ְק  ל ּכֶ ָלאֹות ׁשֶ ְלׁשְ ֵרה ׁשַ ׁש ֶעׂשְ ֵני ָאָדם, ְוׁשֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ֹוי ׁשִ ל ָזָהב ַמׂשּ ְלָחן ׁשֶ   בּועֹות ּבֹו, ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ׁשֻ
  ּוְקָערֹות ְוכֹוסֹות ְוִקיּתֹוִנּיֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ְקבּועֹות ּבֹו, 

ל ִמיֵני ַמֲאכָ  ִמים. ְוָעָליו ּכָ   ל ְוָכל ִמיֵני ְמָגִדים ּוְבׂשָ
יִחים אֹותֹו אֹוְמִרים:  ּנִ ּמַ   , (תהילים כד, א) 500""ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּוְכׁשֶ
ִקין אֹותֹו אֹוְמִרים:  ַסלְּ ּמְ ַמִים ַלה' ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם"ּוְכׁשֶ ַמִים ׁשָ ָ   . טז) ,(תהלים קטו "ַהׁשּ

נִ  י לֹו: ּבְ ה ָזִכיָת ְלָכְך? ָאַמְרּתִ ּמֶ   י ּבַ
ת.  ּבָ ַ ֵהא ְלׁשּ י: זֹו ּתְ ָהְיָתה ָנָאה, ָאַמְרּתִ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ב ָהִייִתי, ּוִמּכָ   ָאַמר ִלי: ַקּצָ

ָך ְלָכְך.   יּכְ ּזִ קֹום ׁשֶ ִכיָת, ּוָברּוְך ַהּמָ ּזָ ֶריָך ׁשֶ י לֹו: ַאׁשְ   ָאַמְרּתִ
   

  
ן ֲח ָאַמר לֹו ֵקיָסר לְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַנְנָיאַרּבִ

ת ֵריחֹו נֹוֵדף?  ּבָ ל ׁשַ יל ׁשֶ ְבׁשִ ֵני ָמה ּתַ   ִמּפְ
יִלין ְלתֹוכֹו ְוֵריחֹו נֹוֵדף.  ָאנּו ַמּטִ מֹו, ׁשֶ ת ׁשְ ּבָ ְבִלין ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ְוׁשַ   ָאַמר לֹו: ּתַ

ן ָלנּו ֵהיֶמּנּו.    ָאַמר לֹו: ּתֵ
ת   ָאַמר לֹו:  ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ   ֹו, מֹוִעיל ל -ּכֹל ַהְמׁשַ

ת  ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ   ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו.  -ְוׁשֶ
  
        

                                                             
ָנה 499 ָנה ׁשָ ֶדה ׁשָ ָ בּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהׂשּ ל תְּ ר ֵאת ּכָ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ  ַעׂשּ
ֵבי ָבּה  500 ֵבל ְויֹׁשְ  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה תֵּ

  רש"י
   . מכבד שבתות:מוקר שבי

   . להאי כרי:אמרי ליה כלדאי
   . חוזים בכוכבים:כלדאי

   . סופך ליפול בידו:אכיל להו
. עשה לו כובע אותבה בסיייה

של לבד ושבצו במשבצות של 
זהב וקבע בו מרגליות וקבע את 

   זו עמהם:
. כובע ורביו הלוי גרס סיייה

בסדייה בסודרו וראשון הגון לי 
   והוא לשון ר' יצחק ב''ר יהודה:

. עליות תריסר עיליתי דדירי
מלאות דירי זהב וגוזמא 
בעלמא הוא כלומר הון עתק 
מאד כך פירש רביו הלוי וכן 
בכל מקום כגון תליסר גמלי 
ספיקי טריפתא (חולין דף צה:) 

   ן תליסר טבחי דלעיל:וכ
   . לעושר גדול כזה:במה הן זוכין

. דאין או רשאין לה' הארץ
ליהות עד שברך שמו בברכת 

   הלחם:
. ע''י והארץ תן לבי אדם

   מתתו היו הטובה הזאת:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        בבבב- - - - קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א .24
לּוָתא לְ    : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ֵליּה ֵריׁש ּגָ

ְכִתיב ְו  ד"ַמאי ּדִ   ? (ישעיה נח, יג) 501"ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכּבָ
ֵאין ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ  ּפּוִרים, ׁשֶ ה, ָאַמר ֵליּה: ֶזה יֹום ַהּכִ   ִתּיָ

ה.  ְכסּות ְנִקּיָ ֵדהּו ּבִ ּבְ   ָאְמָרה ּתֹוָרה: ּכַ
  

ְדּתֹו"    .(ישעיה נח, יג) "ְוִכּבַ
ים ַרב    .ָאַמר: ְלַהְקּדִ

מּוֵאלוּ    ָאַמר: ְלַאֵחר.  ׁשְ
  

ֵני  אָאְמרּו ֵליּה ּבְ ר ַאּבָ א ּבַ ּפָ אלְ  ַרב ּפַ ּפָ   : ַרב ּפַ
ָרא ְוַחְמ  יׂשְ ִכיַח ָלן ּבִ ׁשְ גֹון ֲאַנן ּדִ ֵייּה? ּכְ ּנְ ַמאי ִניׁשַ ל יֹוָמא, ּבְ   ָרא ּכָ

  
   ,ַאֲחרּוהָּ  –ָאַמר ְלהּו: ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאְקּדּוֵמי 

מּוהָּ  –ִאי ְרִגיִליתּו ְלַאֲחרּוהָּ     .ַאְקּדַ
  

ת ׁשֶ א.  ַרב ׁשֵ יְמׁשָ ָמְטָיא ׁשִ ַנן ֵהיָכא ּדְ ַקְיָטא מֹוִתיב ְלהּו ְלַרּבָ   ּבְ
ִסיְתָוא מֹוִתיב ְלהּו לְ  יא. ּבְ ֵליקּומּו ַהּיָ י ֵהיִכי ּדְ א ּכִ ָמְטָיא טּולָּ ַנן ֵהיָכא ּדְ   ַרּבָ

  
י ֵזיָרא    קיט,ב ַנן^ַרּבִ ַרּבָ ר ַאזּּוֵזי זּוֵזי ּדְ    ,ְמַהּדֵ

לּוֵניּה  ַחלְּ ְייכּו ָלא ּתְ ָמטּוָתא ִמיּנַ    .ָאַמר ְלהּו: ּבְ
   

                                                             

501  ַ י ְוָקָראָת ַלׁשּ יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ ָברִאם תָּ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיהָוה ְמֻכּבָ   ּבָ

  רש"י
. מאי דכתיב ולקדוש ה' מכובד

מדכתיב וקראת לשבת עוג 
מכלל דלקדוש ה' לאו אשבת 

   קאי:
שבת מהדר דאי . אוכבדתו

   ביוה''כ כתיב ביה מכובד:
. זמן סעודת שבת לזמן להקדים

   סעודת חול וזהו כבודו:
. וזהו כבודו שהוא לאחר

   מתאוה לאכול:
. במאי שיוהו במאי שייה

   משאר ימים:
. סעודתכם אי רגיליתו לאקדומי

בבקר אחרוה: רב ששת סגי 
הור היה ואיו רואה עת 

שבת האכילה וכשהיה דורש ב
מושיב התלמידים במקום 
שתגיע שם החמה לעת האוכל 

   כדי שיצטערו וימהרו לקום:
   . שיצטו:דמטי טולא

  . מהר:הייא
. כשהיה מהדר אזוזי זוזי דרבן

רואה אותן זוגות זוגות ומדברין 
בתורה מחזר אחריהם ואומר 
להם במטותא מכון לכו 
והתעסקו בעוג שבת ולא 

  תחללויה לבטל תעוגים:
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        קיט, בקיט, בקיט, בקיט, ב .25
ן ֵלוִ ְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : יַרּבִ

ת ָצִריְך לֹוַמר  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ לֵּ ְתּפַ   , ג)-(בראשית ב, א 502"ְוְיֻכּלּו"ֲאִפיּלּו ָיִחיד ַהּמִ
  
  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ּדְ 

ת ְואֹוֵמר  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ לֵּ ְתּפַ    – "ְוְיֻכּלּו"ּכֹל ַהּמִ
דֹוׁש  ף ְלַהּקָ ה ׁשּוּתָ ִאיּלּו ַנֲעׂשָ תּוב ּכְ ית, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ   ּבָ

ְקִרי "ְוְיֻכּלּו" א "ְוְיַכּלּו" "ְוְיֻכּלּו", ַאל ּתִ    .ֶאלָּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ה ַמֲעׂשֶ יּבּור ּכְ ַהּדִ ִיין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ַמִים ַנֲעׂשוּ ׁשֶ ְדַבר ה' ׁשָ   . (תהלים לג, ו) 503""ּבִ
  

אָאַמר    : ר עּוְקָבאָמ ָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ת ְואֹוֵמר  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ לֵּ ְתּפַ   , "ְוְיֻכּלּו"ּכֹל ַהּמִ

ין לֹו ָלָאָדם ֵרת ַהְמַלּוִ ָ    – ְשֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
יִחין ְיֵדיֶהן ַעל רֹ ר" :אׁשֹו ְואֹוְמִרים לוֹ ַמּנִ ֻכּפַ אְתָך תְּ   . (ישעיהו ו, ז) "ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחּטָ

  
   :ַתְנָיא

י יֹוֵס " ר ְיהּוָדהַרּבִ   אֹוֵמר:  י ּבַ
ֶנֶסת ְלֵביתֹו,  ית ַהּכְ ת ִמּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ין לֹו ָלָאָדם ּבְ ֵרת ְמַלּוִ ָ ֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ   ׁשְ

  ֶאָחד טֹוב ְוֶאָחד ַרע. 
ַעת,  תֹו מּוּצַ ְלָחן ָערּוְך ּוִמטָּ לּוק ְוׁשֻ א ְלֵביתֹו ּוָמָצא ֵנר ּדָ ּבָ   ּוְכׁשֶ

ְך", ַמְלָאְך טֹוב אֹוֵמר: "ְיִה  ת ַאֶחֶרת ּכָ ּבָ ַ ֵהא ַלׁשּ תְּ   י ָרצֹון ׁשֶ
ְרחֹו.  :ּוַמְלָאְך ַרע עֹוֶנה ַעל ּכָ   "ָאֵמן" ּבְ

ְך",  ת ַאֶחֶרת ּכָ ּבָ ַ ֵהא ַלׁשּ תְּ   ְוִאם ָלאו, ַמְלָאְך ַרע אֹוֵמר: "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ְרחוֹ  :ּוַמְלָאְך טֹוב עֹוֶנה ַעל ּכָ   .  ""ָאֵמן" ּבְ
   

  
י ֶאְלָעזָ ָאַמר    : רַרּבִ

ִית.  א ְלַכּזַ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאלָּ י ׁשֶ ת ַאף ַעל ּפִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ   ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ
  

י ֲחִניָנאְוָאַמר    : ַרּבִ
ת,  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ָאָדם ׁשֻ   ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ

ִית.  א ְלַכּזַ ֵאינֹו ָצִריְך ֶאלָּ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  
  

ין ּבְ  ת ְמלּוְגָמא, ַחּמִ ּבָ   מֹוָצֵאי ׁשַ
ת ְמלּוְגָמא.  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ה ּבְ   ַפת ַחמָּ

  
הוּ  י ַאּבָ א,  ַרּבִ יְלּתָ ָתא ִעיְגָלא ּתִ ּבְ ַאּפֹוֵקי ׁשַ   ֲהָוה ַעְבִדין ֵליּה ּבְ

יּה ּכּוְלְייָתא.    ֲהָוה ָאֵכיל ִמיּנֵ
ַדל  י ּגָ ֵריּה  ֲאִביִמיּכִ ה ְלָך ְלַאְפ  :ָאַמר ֵליּה  ,ּבְ ָתאָלּמָ ּבְ ֲעֵלי ׁשַ ּבֹוק ּכּוְלְייָתא ִמּמַ י ַהאי, ִנׁשְ    !סּוֵדי ּכּולֵּ

ְבקּוהוּ     ,ׁשָ
   .ַוֲאָתא ַאְרָיא ָאְכֵליּה 

   
  

                                                             

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם אאאא 502 ָ ִב -ַוְיַכל ֱא  בבבב. ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ הלִֹהים ּבַ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ לִֹהים -ַוְיָבֶרְך ֱא  גגגג. יִעי ִמּכָ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמכָּ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתֹו ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ   ֶאת יֹום ַהׁשּ

ל ְצָבָאם 503 יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ְיהָוה ׁשָ  ּבִ

  רש"י
. הקב''ה וזה שמספר ויכלו

בשבחו של מקום ובשבח של 
  שבת:

. ללילי יסדר אדם שלחו בע''ש
   שבת:

. מי כבוד שבת ללוות במוצ''ש
ביציאתו דרך כבוד כאדם 
המלוה את המלך בצאתו מן 

   העיר:
   . לשתות ולרחוץ:חמין

. רפואה: אכליה אריא מלוגמא
   לעגל הראוי לשחוט:
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        קיט, בקיט, בקיט, בקיט, ב .26
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ֵמיּה  :ּכל ָהעֹוֶנה ָכל ּכֹחוֹ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ א ְמָבַרְך" ּבְ ינ - ַרּבָ ַזר ּדִ   ֹו, קֹוְרִעין לֹו ּגְ
ֱאַמר:  ּנֶ ְרכּו ה'"ׁשֶ ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ָרעֹות ּבְ ְפרַֹע ּפְ   .(שופטים ה, ב) "ּבִ

  
ָרעֹות"ַמאי ַטְעָמא  ְפרַֹע ּפְ    ?"ּבִ

ּום  ְרכּו ה'"ּדְ ִמׁשּ    ."ּבָ
  

א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ל ֲעבֹוָד  ֶמץ ׁשֶ   מֹוֲחִלין לֹו.  -ה ָזָרה ֲאִפיּלּו ֵיׁש ּבֹו ׁשֶ

ִתיב ָהָכא ָרעֹות" :ּכְ ְפרַֹע ּפְ   , (שופטים ה, ב) "ּבִ
ֻרַע הּוא :ּוְכִתיב ָהָתם י ּפָ    .(שמות לב, כה) 504""כִּ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ל ָהעֹוֶנה ָכל ּכֹ :ּכָ ן ֵעֶדן,  -חֹו "ָאֵמן" ּבְ ֲעֵרי ּגַ   ּפֹוְתִחין לֹו ׁשַ
ֱאַמר:  ּנֶ ְתחּו ׁשְ ׁשֶ יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים"ָעִרים ְוָיֹב"ּפִ    ,(ישעיה כו, ב) א ּגֹוי ַצּדִ

יְקִרי  אֹוְמִרים "ָאֵמן".  "ׁשֹוֵמר ֱאֻמִנים"ַאל ּתִ א: ׁשֶ   ֶאלָּ
  

  ַמאי "ָאֵמן"? 
  

י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
  "ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן".  

   
  

                                                             
ה ֶא  504 ְרא מֹׁשֶ ָקֵמיֶהםַוּיַ ְמָצה ּבְ י ְפָרעֹה ַאֲהרֹן ְלׁשִ י ָפֻרַע הּוא ּכִ  ת ָהָעם ּכִ

  רש"י
   ל כוותו:. בכבכל כחו

. ביטול פורעיות בפרוע פרעות
   כגון פרוע דמתרגמין בטל:

. כשמתדבין בהתדב עם ברכו
   ישראל לברך את בוראן:

. כי פרעו אהרן ע''ז והכי כי פרוע
קאמר בהבטל פריעות ע''ז 
שתשתקע ותשתכח שלא יזכר 

   עום משום התדב עם הוא:
. כך מעיד על אל מלך אמן

   אמן: בוראו שהוא אל מלך
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        קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א    ––––    קיט, בקיט, בקיט, בקיט, ב .27
ֵריּה ָאַמר  מּוֵאלּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ֵמיּה  ַרב ׁשְ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

ת,  ּבָ ׁש ִחיּלּול ׁשַ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ֵליָקה ְמצּוָיה ֶאלָּ   ֵאין ַהּדְ
ֱאַמר:  ּנֶ אׁשֶ ָ ֵאת ַמׂשּ י ׂשְ ת ּוְלִבְלתִּ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהׁשּ ְמעּו ֵאַלי ְלַקּדֵ    ... "ְוִאם לֹא ִתׁשְ

ָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוׁשָ  ׁשְ י ֵאׁש ּבִ תִּ ה"ְוִהּצַ   . ז)כ(ירמיהו יז,   505ַלִים ְולֹא ִתְכּבֶ
  

ה"ַמאי    ?  "ְולֹא ִתְכּבֶ
   

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵני ָאָדם ְמצּוִיין ְלַכּבֹוָתּה.  ֵאין ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ת,  ּבָ ַ ּה ֶאת ַהׁשּ לּו ּבָ ִחלְּ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאלָּ   לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ תֹוָכם"ׁשֶ תֹוַתי ֶהְעִלימּו ֵעיֵניֶהם ָוֵאַחל ּבְ ּבְ    .(יחזקאל כב, כו) "ּוִמׁשַ

   
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ֲחִרית ְוַעְרִבית,  ַמע ׁשַ יְטלּו ְקִריַאת ׁשְ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאלָּ   לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ יֵמי ַבּבֶקר ׁשֵ ׁשֶ כִּ   .(ישעיה ה, יא) 506"... ָכר ִיְרּדפוּ "הֹוי ַמׁשְ
יטוּ "ּוְכִתיב:  יֶהם ְוֵאת ּפַֹעל ה' לֹא ַיּבִ תֵּ    .(ישעיה ה, יב)  507"ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ּתף ְוָחִליל ָוַיִין ִמׁשְ
ִלי ָדַעתּוְכִתיב:  י ִמּבְ ָלה ַעּמִ   . (ישעיה ה, יג)  508""ָלֵכן ּגָ

  
  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 

ן, לֹא ָחְרָבה יְ  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ יְטלּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאלָּ   רּוׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ חּוץ"ׁשֶ פְֹך ַעל עֹוָלל ּבַ   . (ירמיה ו, יא)  509"ׁשְ
ַעם  פֹךְ "ַמה ּטַ ּום ? "ׁשְ חּוץ"ּדְ ִמׁשּ   . "עֹוָלל ּבַ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ֵני ׁשֶ  א ִמּפְ ַלִים ֶאלָּ ה, ּלֹ לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ִנים ֶזה ִמּזֶ ת ּפָ   א ָהָיה ָלֶהם ּבֹוׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשוּ ׁשֶ י ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ּגַ   . (ירמיה ו, טו)  510""הֹוִביׁשּו כִּ

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

וּו ָקָטן ְוָגדֹול,  הּוׁשְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאלָּ   לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ּכֵֹהן"ְוָהיָ ׁשֶ   , (ישעיה כד, ב)  511"ה ָכָעם כַּ

ְתֵריּה  ּבֹוק ָהָאֶרץ :ּוְכִתיב ּבַ   . (ישעיה כד, ג) 512""ִהּבֹוק תִּ
  

ֵריּה ָאַמר  אּדְ ַרב ַעְמָרם ּבְ ר ַאּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ אָאַמר  ַרּבִ ר ַאּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
א ּבִ  ַלִים ֶאלָּ ּלא הֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה, לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ ִביל ׁשֶ   ׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ִלים לֹא ָמְצאּו ִמְרֶעהׁשֶ ַאּיָ ֶריָה כְּ   , (איכה א, ו) 513""ָהיּו ׂשָ
ל ֶזה  ל ֶזה,  -ָמה ַאּיָ ַצד ְזָנבֹו ׁשֶ ל ֶזה ּבְ   רֹאׁשֹו ׁשֶ

אֹותֹו ַהּדֹור  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ְרַקע ְולֹא ה -ַאף ִיׂשְ ּקַ ֵניֶהם ּבַ ְבׁשּו ּפְ   ֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה. ּכָ
  

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים,  ּה ּתַ יּזּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאלָּ   לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ

                                                             
יֹום ַה  505 ם ּבְ לִַ ֲעֵרי ְירּוׁשָ ׁשַ א ּובֹא ּבְ ָ ֵאת ַמׂשּ י ׂשְ ת ּוְלִבְלתִּ ּבָ ַ ׁש ֶאת יֹום ַהׁשּ ְמעּו ֵאַלי ְלַקּדֵ ָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנוֹ ְוִאם לֹא ִתׁשְ ׁשְ י ֵאׁש ּבִ תִּ ת ְוִהּצַ ּבָ ַ הׁשּ ם ְולֹא ִתְכּבֶ לִַ  ת ְירּוׁשָ

ף ַיִין ַיְדִליֵקם 506 ׁשֶ ָכר ִיְרּדֹפּו ְמַאֲחֵרי ַבּנֶ יֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ּכִ   הֹוי ַמׁשְ
ה ָיָדיו לֹא ָראוּ  507 יטּו ּוַמֲעׂשֵ יֶהם ְוֵאת ּפַֹעל ְיהָוה לֹא ַיּבִ תֵּ  ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ּתֹף ְוָחִליל ָוַיִין ִמׁשְ
ָלה ַעמִּ  508 ִלי ָדַעת ּוְכבֹודֹו ְמֵתי ָרָעב ַוֲהמֹונֹו ִצֵחה ָצָמאָלֵכן ּגָ  י ִמּבְ
י ַגם ִאיׁש ִעם ִא  509 ו ּכִ חּוִרים ַיְחּדָ חּוץ ְוַעל סֹוד ּבַ פְֹך ַעל עֹוָלל ּבַ ֵכדּו ָזֵקן ִעם ְמֵלא ָיִמיםְוֵאת ֲחַמת ְיהָוה ָמֵלאִתי ִנְלֵאיִתי ָהִכיל ׁשְ ה ִיּלָ ָ  ׁשּ
י תֹוֵעָבה 510 לּו ָאַמר יְ  הִֹביׁשּו ּכִ ׁשְ ים ִיּכָ ַקְדתִּ ֵעת ּפְ לּו ַבּנְֹפִלים ּבְ ם ַהְכִלים לֹא ָיָדעּו ָלֵכן ִיּפְ ם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּו ּגַ  הָוהָעׂשּו ּגַ
נֹּ  511 ה ּכַ ּלֹוֶ ְלֶוה ּכַ ּמַ ּמֹוֵכר ּכַ ּקֹוֶנה ּכַ ּה ּכַ ִבְרתָּ ּגְ ְפָחה ּכַ ִ ׁשּ אדָֹניו ּכַ ֶעֶבד ּכַ ּכֵֹהן כַּ א בוֹ ְוָהָיה ָכָעם ּכַ ר נֹׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ  ׁשֶ
ה 512 ָבר ַהּזֶ ר ֶאת ַהּדָ ּבֶ י ְיהָוה ּדִ ּבֹוז ּכִ ּבֹוק ָהָאֶרץ ְוִהּבֹוז תִּ  ִהּבֹוק תִּ
ְלכּו ְבלֹא כַֹח ִלְפֵני רֹוֵדף 513 ִלים לֹא ָמְצאּו ִמְרֶעה ַוּיֵ ַאּיָ ֶריָה ּכְ ל ֲהָדָרּה ָהיּו ׂשָ ת ִצּיֹון ּכָ ֵצא ִמּבַ  ַוּיֵ

  רש"י
. שאין בי אדם מצויין לכבותה

   בשבת:
. בזמן ק''ש וכן מאחרי בבקר

   בשף:
. בסיפיה דקרא והיה כור ובל

ואת פועל ה' לא יביטו לא שמו 
   לב ליחד שמו על בריותיו:

. רישא דקרא שפוך על עולל
ואת חמת ה' לאיתי הכיל שפוך 
וגו' שפוך החמה בקמה בשביל 

   לין מבית רבן:שעולל לחוץ ובט
. הובישו כי תועבה עשו וגו'

סיפיה דקרא גם בוש לא יבושו 
   וגם הכלם לא כו':
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ֱאַמר:  ּנֶ ְנִביָאיוׁשֶ ִעים ּבִ ְעתְּ ָבָריו ּוִמתַּ ַמְלֲאֵכי ָהֱאלִֹהים ּובֹוִזים ּדְ ְהיּו ַמְלִעִבים ּבְ    ,"ַוּיִ
א"ַעד ֲעלֹת  ַעּמֹו ַעד ְלֵאין ַמְרּפֵ   . (דברי הימים ב', לו טז) ֲחַמת ה' ּבְ

  
א"ַמאי    ? "ַעד ְלֵאין ַמְרּפֵ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ה ּתַ תֹו.   - ּכֹל ַהְמַבּזֶ   ֵאין לֹו ְרפּוָאה ְלַמּכָ
   

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְכִתיב ֵרעּו""ַאל תִּ  :ַמאי ּדִ יָחי ּוִבְנִביַאי ַאל תָּ ְמׁשִ עּו ּבִ    ?(דברי הימים א', טז, כב) ּגְ
  

יָחי" ְמׁשִ עּו ּבִ ּגְ ן - "ַאל תִּ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ    .ֵאּלּו ּתִ
ֵרעּו" ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  - "ּוִבְנִביַאי ַאל תָּ   ֵאּלּו ּתַ

  
ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  יִמׁשּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ   : ָאהַרּבִ

ן.  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ ִביל ֶהֶבל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ים ֶאלָּ   ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
יִדי ְוִדיָדְך ַמאי?    ּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵאין ּבֹו ֵחְטא.  ׁש ּבֹו ֵחְטא, ְלֶהֶבל ׁשֶ ּיֵ   ֵאינֹו ּדֹוֶמה ֶהֶבל ׁשֶ
  
  

ּום   ָלִקיׁש ֵריׁש ְוָאַמר  יָאהִמׁשּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ   : ַרּבִ
ׁש.  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ֲאִפיּלּו ְלִבְנַין ּבֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִלין ּתִ   ֵאין ְמַבּטְ

  
יָאהלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר  י ְיהּוָדה ְנׂשִ   : ַרּבִ

י ֵמֲאבֹוַתי,  ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ   ּכָ
  ְוָאְמִרי ָלּה ֵמֲאבֹוֶתיָך: 

ל ן  ּכָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּה ּתִ ֵאין ּבָ    .ַמֲחִריִבין אֹוָתּה  -ִעיר ׁשֶ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
  ַמֲחִריִמין אֹוָתּה.  

   
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
י ֲאָמָנה,  ה ַאְנׁשֵ ּנָ ְסקּו ִמּמֶ ּפָ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאלָּ   לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ חּוצֹות יְ ׁשֶ ְרחֹובֹוֶתיָה "ׁשֹוְטטּו ּבְ ַלִים ּוְראּו ָנא ּוְדעּו ּוַבְקׁשּו ּבִ    ,רּוׁשָ
ט ּפָ ה ִמׁשְ ְמְצאּו ִאיׁש ִאם ֵיׁש עֹוׂשֶ ׁש ֱאמּוָנה ,ִאם תִּ   .(ירמיהו ה, א) ְוֶאְסַלח ָלּה" ,ְמַבּקֵ

  
  ִאיִני?! 

  : ַרב ְקִטיָנאְוָהָאַמר 
ַלִים ל ְירּוׁשָ לֹוָנּה ׁשֶ ׁשְ ַעת ּכִ ׁשְ י ֲאָמָנה, לֹא  ,ֲאִפיּלּו ּבִ ה ַאְנׁשֵ ּנָ ְסקּו ִמּמֶ   ּפָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְהֶיה ָלנוּ ׁשֶ ְמָלה ְלָכה ָקִצין תִּ ית ָאִביו ׂשִ ָאִחיו ּבֵ י ִיְתּפֹׂש ִאיׁש ּבְ   . (ישעיה ג, ו) 514""כִּ
ְמָלה  ִ ׁשּ ֶהן ּכַ ין ּבָ ּסִ ֵני ָאָדם ִמְתּכַ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ָיֶדיָך  -ּדְ ָנן ּבְ    .ֶיׁשְ

ָלה ַהּזֹא ְכׁשֵ ַחת ָיֶדָך""ְוַהּמַ                   ,  (ישעיה ג, ו) ת תַּ
ֶהן   קכ,א ִלים ּבָ ן ִנְכׁשָ א ִאם ּכֵ ֵני ָאָדם עֹוְמִדין ֲעֵליֶהם ֶאלָּ ֵאין ּבְ ָבִרים ׁשֶ    .ּדְ

ַחת ָיֶדיָך  ָנן ּתַ ְהֶיה ָלנוּ " –ֶיׁשְ    .(ישעיה ג, ו) "ָקִצין תִּ

                                                             
י ִיְתּפֹׂש ִא  514 ַחת ָיֶדךָ ּכִ ָלה ַהּזֹאת תַּ ְכׁשֵ נּו ְוַהּמַ ְהֶיה ּלָ ְמָלה ְלָכה ָקִצין תִּ ית ָאִביו ׂשִ ָאִחיו ּבֵ  יׁש ּבְ

  רש"י
במשיחי אלו תיוקות של בית 

. שדרך תיוקות למושחן רבן
   בשמן:

. ובביאי אלו תלמידי חכמים
שאמר וביא לבב חכמה 

   (תהלים צ):
   . איכא שיור:מחריבין
   . ליכא שיור:מחרימין

. ן בהן כשמלהמתכסי
כששואלין אותן טעמי תורה 
הללו עושין עצמן כמעלימין את 
דבריהם מפי שאין יודעים 

   להשיב:
. אתה בקי לפיכך ישן בידך

  קצין תהיה לו ותלמדו חכמה:
. על דברים שאין אדם עומד בהן

   בוריין לאומרן כהלכתן:
. עד אלא אם כן כשל בהן

שאומרן ב' וג' פעמים בשיבוש 
   ו טעמי תורה המסותרין:דהיי
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א ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר לֹא ֶאְהֶיה חֹוֵבׁש " ָ   .(ישעיהו ג, ז) 515'ְוגוֹ  "ִיׂשּ
א"ֵאין  ָ בּוָעה - "ִיׂשּ א ְלׁשֹון ׁשְ    .ֶאלָּ

ם ה'" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר א ֶאת ׁשֵ ָ    – (שמות כ, ז) 516"לֹא ִתׂשּ
ְדָרׁש  - "לֹא ֶאְהֶיה חֹוֵבׁש " ֵבית ַהּמִ י ַעְצָמן ּבְ    .לֹא ֶאְהֶיה ֵמחֹוְבׁשֵ
ְמָלה" יָ  - "ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ׂשִ ֵאין ּבְ ָמָראׁשֶ ָנה ְולֹא ּגְ    !ִדי לֹא ִמְקָרא ְולֹא ִמׁשְ
  

אי ִמיְרָנא ?ּוִמּמַ ִאי ֲאַמר ְלהּו ּגְ אֵני ָהָתם ּדְ יְלָמא ׁשָ    !ֵאיָמא ַלן :ֲאַמרּו ֵליּה  ,ּדִ
  

ַכח :ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ַמר ּוׁשְ    .ּגְ
   ?"לֹא ֶאְהֶיה חֹוֵבׁש "ַמאי 
ָלל    !ּכְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ִדְבֵר  -ּכָ    ,י תֹוָרהּבְ
אן  ן -ּכָ א ּוַמּתָ ָ ַמׂשּ    .ּבְ

  
        

                                                             

יֻמִני ְקִצין ָעם 515 ְמָלה לֹא ְתׂשִ א ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר לֹא ֶאְהֶיה חֵֹבׁש ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ׂשִ ָ  ִיׂשּ
ה ֱאלֶֹה  516 ם ְיהֹוָ א ֶאת ׁשֵ ָ ְואלֹא ִתׂשּ ָ מֹו ַלׁשּ א ֶאת ׁשְ ָ ר ִיׂשּ ה ְיהָֹוה ֵאת ֲאׁשֶ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָ   יָך ַלׁשּ

  רש"י
. איי רגיל לא אהיה חובש

להיות חובש חבוש בבהמ''ד. 
אהיה הורגלתי כמו שחוק 
לרעהו אהיה (איוב יב) אי 

  הווה:
. דמשום דיש בהן אמה וממאי

הוא דילמא על כרחיך צריכים 
   שישיבו האמת:

. אותן דאי אמר להו גמירא
   טעמי תורה:

   לן: . שואלים אימאאמרי ליה
ומשי הוה ליה למימר גמר 

. ושכח מאי לא אהיה חובש
מודה הוא על האמת שלא יגע 

   בתורה:
. היו אמין ואין בדברי תורה

  מתהללים על שקר:
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        קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א .28
ָנה    ִמׁשְ

יִלין ׁש ּבֹו ֵמָאה ְסעּודֹות    :ַמּצִ ּיֵ י ׁשֶ רֹות ַאף ַעל ּפִ ּכָ    ,ַסל ָמֵלא ּכִ
ֵביָלה ל ּדְ    ,ְוִעיּגּול ׁשֶ

ל ַיִין    ,ְוָחִבית ׁשֶ
ילּו ָלֶכם" :ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים    ."ּבֹואּו ְוַהּצִ

ת - יְקִחין ְוִאם ָהיּו ּפִ  ּבָ ַ ּבֹון ַאַחר ַהׁשּ ין ִעּמֹו ֶחׁשְ    .עֹוׂשִ
  

יִלין אֹוָתן    ?ְלֵהיָכן ַמּצִ
  

   .ֶלָחֵצר ַהְמעֹוֶרֶבת
  

ִתיָרה ן ּבְ   :אֹוֵמר ּבֶ
ֵאיָנּה ְמעֹוֶרֶבת ם מֹוִציא כּ  ,ַאף ְלׁשֶ ֵלי ׇלּוְלׁשָ ִמיׁשוֹ  ּכְ ׁשְ    ,תַּ

כֹול ַמה לׇכּ  ְולֹוֵבׁש  ּיָ ֶ    ,ִלְלּבֹוׁש  ׁשּ

כֹול ַמה לׇכּ  ֹוֵטףְוע ּיָ ֶ    .ַלֲעטֹוף ׁשּ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

מָֹנה ר ׁשְ ִלים ָעׂשָ    .ּכֵ
  

   ,ּומֹוִציא ְולֹוֵבׁש  ְוחֹוֵזר
ילוּ  ּבֹואוּ " :ַלֲאֵחִרים ְואֹוֵמר י ְוַהּצִ   ."ִעּמִ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנא ְוָהא א ֵליּה  ּתְ לֹׁש ְסעּודֹות" ֵריׁשָ   ! תּו ָלאְו  "ׁשָ
  

   :אַרב הּונָ ָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  יל"ּבְ  -ּכָ    "ָבא ְלַהּצִ
אן  ל -ּכָ ָבא ְלַקּפֵ   .ּבְ

  
יל" ן - "ָבא ְלַהּצִ יל ֶאת ּכּולָּ    .ַמּצִ
ל" א ְלַקּפֵ לֹׁש ְסעּודֹות - "ּבָ א ְמזֹון ׁשָ ל ֶאלָּ    .ֵאינֹו ְמַקּפֵ
  

א ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ
ל ָבא ְלַקּפֵ י ּבָ ָיא ,ִאיִדי ְוִאיּדֵ    :ְוָלא ַקׁשְ

אן     ,ְלאֹוָתּה ָחֵצר -ּכָ
אן     .ְלָחֵצר ַאֶחֶרת -ּכָ

  
ֵעי  ַע ּבָ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ

יתוֹ  יַרׂש ַטלִּ יַח  ,ּפֵ ל ְוִהּנִ יַח  ,ְוִקיּפֵ ל ְוִהּנִ    ?ַמאי –ְוִקיּפֵ
ֵמי יל ּדָ ָבא ְלַהּצִ    ?ּכְ

   :אוֹ 
ֵמי ל ּדָ ָבא ְלַקּפֵ    ?ּכְ

  

ָאַמ  א :ָרָבאר ִמּדְ יְזִבי ְלַרב ִחְסּדָ    ,ַאְטֲעֵיּה ַרב ׁשֵ
לֹׁש ְסעּודֹות :ּוְדַרׁש  ָ הּוא ַמֲחִזיק יֹוֵתר ִמׁשּ ִלי ׁשֶ ּלֹא ָיִביא ּכְ    ,ּוִבְלַבד ׁשֶ

ּה  ַמע ִמיּנַ ֵמי :ׁשְ יל ּדָ ָבא ְלַהּצִ ֵמי ,ּכְ יר ּדָ ּפִ    .ְוׁשַ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר ֵליּה     :ָרָבאְל  ַרב ַנְחָמן ּבַ
   ?ָטעּוָתאַמאי 

   

  ָאַמר ֵליּה: 
ָקָתֵני:  ּלֹ"ּדְ ִלי ַאֵחר ִויָצֵרףּוִבְלַבד ׁשֶ ִלי ַאֵחר ְוִיְקלֹוט, ּכְ   . "א ָיִביא ּכְ

ִלי ַאֵחר    לֹא, ּדְ הּוא  -ּכְ
ַההּוא ָמָנא  יל.   -ֲאָבל ּבְ ָבֵעי ַמּצִ ה ּדְ ּמָ   ּכַ

  רש"י
  מתי' 

. שהוא גדול ועיגול של דבילה
   ויש בו סעודות הרבה:

. לישאל שכרן ואם היו פקחין
   כפועלים:

. שצריכין לו כל כלי תשמישו
ותו היום כגון כוסות לא

   וקיתויות:
. מפרש להו בגמרא י''ח כלים

שכן דרך ללובשן בחול יחד אבל 
טפי מהכי לא ואיו פושטן 

   לחזור וללבוש ולהציל אחרים:
  

  גמ' 
. [שהציל] בסל בבא להציל

[אחד] כדקתי סל מלא ככרות 
ואיו טורח אלא להצילן מתוך 
הדליקה בבת אחת מציל כל מה 

דא זימא הוא מה שבסל דהא ח
   לי פורתא מה לי טובא:

. סלים הרבה זה עם בבא לקפל
זה לטרוח [ולאוספם] ולחזור 
ולהוציא מזון ג' סעודות הוא 
דיכול להציל בסלים הרבה ותו 

   לא שכל א' טורח בעצמו הוא:
. פירש טליתו וקיפל והיח

הביא אוכלין והיח וחזר והביא 
   והיח מהו:

ואין  . הואילכבא להציל דמי
כאן אלא כלי אחד ובפעם אחת 

   הוא מוציאם:
. הואיל או כבא לקפל דמי
  וטורח לאסוף ולכוס:

. אטעייה רב שיזבי לרב חסדא
שדרש לפיו והודה לו רב חסדא 
ואהא מתי' דאמרן לעיל (דף 
קיז:) שברה לו חבית בראש גגו 
מביא כלי ומיח תחתיה ודרש 
רב שיזבי לרב חסדא ובלבד 

לי המחזיק יותר שלא יתן כ
משלש סעודות והודה לו רב 
חסדא ומדאמר רבא אטעייה 
שמע מיה טעותא הוא דאפילו 
מחזיק סעודות הרבה מותר כיון 
דחד מא הוא והאי כמקפל 
וותן בכלי אחד דמי דהא מעט 
מעט הוא ופל ומטפטף בו ש''מ 

   בחד מא כבא להציל דמי:
. מא לך דטעותא מאי טעותא
   הוא בידיה:

. מדקתי בה מר ליהא
  בברייתא:

. ובלבד שלא יביא כלי אחר וכו'
ש''מ כלים טובא הוא דאסירי 

  אבל בחד שפיר דמי:
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        קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א .29
ֵביָלה"וְ  ל ּדְ ילּו ָלֶכםְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים בּ ...  ִעיּגּול ׁשֶ    .ֹואּו ְוַהּצִ

יְקִחין  ת - ְוִאם ָהיּו ּפִ ּבָ ַ ּבֹון ַאַחר ַהׁשּ ין ִעּמֹו ֶחׁשְ   . "עֹוׂשִ
  
ּבֹון" יּה  - "ֶחׁשְ    ?ַמאי ֲעִביְדּתֵ

  ֵמֶהְפֵקיָרא ָקָזכּו! 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
אן.  נּו ּכָ ת ֲחִסידּות ׁשָ   ִמּדַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ּתָ  ,ֲחִסיֵדי ּבְ ׁשַ ְקִלי?! ַאְגָרא ּדְ   א ׁשָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
ַמִים ָעְסִקיַנן יֵרא ׁשָ י ֵמֲאֵחִרים,    :ְולֹא ִניָחא ֵליּה  ,ָהָכא ּבִ ִליְתַהּנִ   ּדְ

ִליְטַרח.  ם ַנִמי לֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ   ּוְבִחּנָ
  ְוָהִכי ָקָאַמר: 

ַכר  ְווָנא ָלאו ׂשְ ְכַהאי ּגַ ָיְדִעי ּדִ ִחין, ּדְ יּקְ ת.  ְוִאם ָהיּו ּפִ ּבָ ַ ּבֹון ְלַאַחר ַהׁשּ ין ִעּמֹו ֶחׁשְ ת הּוא, עֹוׂשִ ּבָ   ׁשַ
   

  
  

  רש"י
. דהא הצילו לכם מהפקירא וכו'

קאמר להו לצרכיהם ואם 
פקחים הם יעכבו הכל הוה ליה 

   למיתי:
   . שמחזירין לו:מדת חסידות

. חסידי אגרא דשבתא שקלי
הם יש להם  בתמיה אם חסידים

לוותר משלהם בכל דבר שיש בו 
דוד עבירה ואע''ג דלאו שכר 
שבת גמור הוא שהרי לא התה 
ומהפקירא קא זכו מיהו חסיד 

   לא מיקרי אא''כ מוותר משלו:
. הכא בירא שמים עסקין

המציל הזה ירא שמים הוא ולא 
   חסיד לוותר משלו:

דלא יחא ליה דליתהי 
א . בזכייה דהפקירמאחריי

   דידע דלא מרצוו הפקירו:
ובחם מי לא יחא ליה 

. דלאו חסיד הוא דליטרח
   ולמחול על שלו:
. כלומר דהאי והכי קאמר כו'

אם היו פקחין דמתי' לאו 
פקחין בדין קאמר ליטול את 
הראוי להם דאם כן יעכבו הכל 
הוה ליה למתי אלא לאו הכי 
קאמר הי יראי שמים אם 

דידעי  פקחין הן בהלכות שבת
דכה''ג לאו שכר שבת הוא 
דמעיקרא לאו אדעתא דשכר 
פעולה חית עושין עמו חשבון 
והכי קאמר אדרב חסדא מי 
קאי אלא לא שבקייה לרב 

  חסדא לסיימיה למילתיה:
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        קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א .30
יִלין?"   .... ּוְלֵהיָכן ַמּצִ

כֹול ַמה לׇכּ  ְולֹוֵבׁש  ּיָ ֶ    ,ִלְלּבֹוׁש  ׁשּ

כֹול ַמה לׇכּ  ְועֹוֵטף ּיָ ֶ    .ַלֲעטֹוף ׁשּ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

מָֹנה ר ׁשְ ִלים ָעׂשָ    .ּכֵ
  

   ,ּומֹוִציא ְולֹוֵבׁש  ְוחֹוֵזר

ילוּ  ּבֹואוּ  :ַלֲאֵחִרים ְואֹוֵמר י ְוַהּצִ   .""ִעּמִ
  

ָקָתֵני ָנא ָהָכא ּדְ    ?ָלֶכם"" :ַמאי ׁשְ
ָקָתֵני ָנא ָהָכא ּדְ י"" :ּוַמאי ׁשְ   ? ִעּמִ

  
י ְמזֹונֹות ָקָתֵני  ּבֵ לׁש ְסעּודֹות. -  "ָלֶכם"ּגַ א ְמזֹון ׁשָ ָלא ָקא ֲחזּו ֶאלָּ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ּבֵ  ים ָקָתֵני ֲאָבל ּגַ י"י ְלבּוׁשִ י יֹוָמא.  - "ִעּמִ ּום ְדָקֲחֵזי ֵליּה ְלכּולֵּ   ִמׁשּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ט,  ,לֹוֵבׁש " ט, ְוחֹוֵזר ְולֹוֵבׁש ּומֹוִציא ּופֹוׁשֵ   מֹוִציא, ּופֹוׁשֵ

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו,    ַוֲאִפיּלּו ּכָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מֹנָ  ִליםׁשְ ר ּכֵ    .ה ָעׂשָ

ִלים:  ר ּכֵ מָֹנה ָעׂשָ    ,ִמְקטֹוֶרן  ְוֵאּלּו ֵהם ׁשְ
  אּוְנָקִלי, 
א,    ּופּוְנּדָ

ן,  תָּ ׁשְ ל ּפִ   ַקְלּבּוס ׁשֶ
  ְוָחלּוק, 

יְליֹות,    ְוַאּפִ
  ּוַמֲעפֹוֶרת, 

ֵני ְסַפְרִקין,    ּוׁשְ
ֵני ִמְנָעִלים,    ּוׁשְ

יָלאֹות ֵני ַאְנּפִ    ,ּוׁשְ
ְרגֹּ  ֵני ּפַ    ,דּוׁשְ

ָמְתָניו,  ּבְ   ַוֲחגֹור ׁשֶ
רֹ ּבְ   אׁשֹו, ְוכֹוַבע ׁשֶ

ארוֹ  ַצּוָ ּבְ   .  ְוסּוָדר ׁשֶ
   

  

  רש"י
. ואפי' הכי לחצר המעורבת

טובא לא ליצול כדאמר לעיל 
(דף קיז:) מתוך שבהול אי שרי 
לאיעסוקי בהצלה כולי האי 

   אתי לכבויי:
   : }גלימה{. מטי''ל מקטורן
. לבוש רחב כעין אוקלי

שרזי"א: לבוש {שרייש''א 
 }רחב [כמשמעו: (לבוש) ערבי]

   ובלשון ערבי מחשיא''ה:
   . אזור חלול מעל למדיו:פודא

גביי"ש: {. ביי''ש קלבוס
מקטורן מרופד [אותו היו 
לובשים מתחת לשריון כדי 

ובד להגן על הגוף מפי כ
   : }המתכת]

גופייה, {. קמי''שא חלוק
כותות [הבגד שלובשים על 
עור הבשר. עד הדורות 
האחרוים היו לובשים על 

על  }הגוף מעין כותות ארוכה]
   בשרו:

. סדין להתעטף בו ואפליון
   כולו:

   . לעטף ראשו:מעפורת
. פיישול''ש ושי ספרקין

   : }פיישול"א: רצועה{
. קלצו''ש אפילייאות

רגליים (כמין - קלצי"ש: בתי{
של  }גרביים עשויים מבד)

   צמר:
ייוילי"ש: {. גיליי''ש פרגוד

ובלשון אשכז  }ברכיים- בתי
קיהושי"ש: {קי הוז''ן 

   : }ברכיים- מכסי
   . על חלוקו מבפים:חגור

. ותלויין וסודר שבצוארו
ראשיו לפיו לקח בו פיו 

  ועייו:
  



  ""ָּכל ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש –מסכת שבת פרק ט"ז 
                    

719

        בבבב- - - - קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א .31
ָנה    ִמׁשְ

ס ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
י ּבֵ ִדי ַעל ּגַ ל ּגְ ה  :ּפֹוְרִסין עֹור ׁשֶ יּדָ    ,ׁשִ

יָבה    ,תֵּ
ֶהן ֶאת ָהאּור ָאַחז ּבָ ל ׁשֶ    ,ּוִמְגּדָ

ֵני  הּוא ְמָחֵרךְ ִמּפְ    .ׁשֶ
  

ין ְמִחיָצה ִלים,   :ְועֹוׂשִ ָכל ַהּכֵ   ּבְ
ין ֵריָקִנים,  ין ְמֵלִאין ּבֵ   ּבֵ

ּלֹ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵליָקה. ּבִ ֲעבֹור ַהּדְ   א תַּ
י יֹוֵסי    :ַרּבִ

ים ְמֵלִאין ַמִים,  ְכֵלי ֶחֶרס ֲחָדׁשִ   אֹוֵסר ּבִ
ל ֶאת ָהאּור ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ ֵליָקהְוֵהן ִמְת  ,ְלִפי ׁשֶ ין ֶאת ַהּדְ ִעין ּוְמַכּבִ ּקְ    ....ּבַ

   

ָמָרא    ּגְ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ד ַאֵחר,  ד ֶאָחד נֹוְתִנין ָעֶליָה ַמִים ִמּצַ ּה ָהאּור ִמּצַ ָאַחז ּבָ ית ׁשֶ   ַטלִּ

ְבָתה  ְבָתה.  -ְוִאם ּכָ   ּכָ
  

  ֵמיִתיִבי: 
ד ֶאָחד ּפֹוׁשְ " ּה ָהאּור ִמּצַ ָאַחז ּבָ ית ׁשֶ ּה, ַטּלִ ה ּבָ סֶּ   ָטּה ּוִמְתּכַ

ְבָתה  ְבָתה.  -ְוִאם ּכָ   ּכָ
טֹו ְוקֹוֵרא ּבֹו,  ָאַחז ּבֹו ָהאּור ּפֹוׁשְ   ְוֵכן ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

ָבה  ָבה –ְוִאם ּכָ   !  "ּכָ
  

ס. ּדְ הּוא    קכ,ב ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ָאַמר ּכְ
  

ס ּדְ ֵאיַמר  ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הּוא ְמָחֵרְך""ִמּפְ ָאַמר ַרּבִ   , ֵני ׁשֶ
יּבּוי ִמי ָאַמר?  ַרם ּכִ   ּגְ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא ,ִאין    :ִמּדְ

י יֹוֵסי" ים ְמֵלִאים ַמִים,  ַרּבִ ְכֵלי ֶחֶרס ֲחָדׁשִ   אֹוֵסר ּבִ
ל ֶאת ָהאּור ֵאיָנן ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ֵליָקה ,ׁשֶ ין ֶאת ַהּדְ ִעין ּוְמַכּבִ ּקְ   . "ְוֵהן ִמְתּבַ

ָלל  ֵריּתַ ּדְ ִמּכְ א ׁשָ א ַקּמָ    .ּנָ
   

  רש"י
  מתי' 

   :. לחעור של גדי
. מן האור מפי שהוא מחרך
ריטריי"ט: {ובלע''ז רטריי''ט 
ואיו שרף  }מתכווץ (או מֻכווץ)

   ומתוך כך הוא מגין על התיבה:
   . מים:בין מלאים

. שאין יכולין לקבל כח האור
  מפי שחדשים הם:

  
 גמ' 

. דשרי לעכובי הוא דאמר כר''ש
   דליקה בעור גדי:

. כי האי גווא גרם כיבוי
   למים הוא כבה: כשמגיע

. דילמא הא דקתי מי אמר
במתי' ועושין מחיצה בכל 
הכלים לאו בחדשים 

   המתבקעים קאמר:
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        קכ, בקכ, בקכ, בקכ, ב .32
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

י ַטְבָלא" ּבֵ ַעל ּגַ ְבָלה ְוִהיא, נֹוֶפֶלת.  ,ֵנר ׁשֶ   ְמַנֵער ֶאת ַהטַּ
ְבָתה  ְבָתה –ְוִאם ּכָ   . "ּכָ

  
ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

א נּו ֶאלָּ ׁשֹוֵכַח,  :לֹא ׁשָ   ּבְ
יַח  ַמנִּ ִסיס ְלָד  -ֲאָבל ּבְ ה ּבָ   ָבר ָהָאסּור. ַנֲעׂשָ

  
ָנא:    ּתָ

ַדְרּכֹו, " ֶלת ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּכְ ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ   ֵנר ׁשֶ
ְבָתה  ְבָתה –ְוִאם ּכָ   . "ּכָ

  
  . ַרבָלֵייט ֲעָלּה 

  
ֵריּה לְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    , ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ

ֵריּה ְוָאְמִרי ָלּה  יְל  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
  א ָלֵייט ֲעָלּה ַרב? ַמאי ַטְעָמ 

ּום  :ִאיֵליָמא ְמעֹון. ּדְ ִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ א ָקָתֵני ּכְ ּנָ י ְיהּוָדה, ְוּתַ ַרּבִ   ַרב ָסַבר ָלּה ּכְ
ּום  ְמעֹון ֵמיָלט ָלֵייט ֵליּה?! ּדְ ִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ ָתֵני ּכְ ל ּדְ י ְיהּוָדה, ּכָ ַרּבִ   ַרב ָסַבר ָלּה ּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָהא ֲאִפיּלּו  ְמעֹון מֹוֶדה. ּבְ י ׁשִ   ַרּבִ
ָהא  ֵייּדְ ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ְמעֹון ּבִ  י ׁשִ יּה ְולֹא ָימּות'מֹוֶדה ַרּבִ   . 'ְפִסיק ֵריׁשֵ
  
  
  

  רש"י
. דולק קרושיי''ל ר
  : }קרוישו"ל: מורה{

. דשכחו מבעוד יום אלא בשכח
   על הטבלא שלא מדעת:

. טבלא בסיס אבל מיח עשית
לדבר האסור ואסור לטלטלה 

   כדי לערה:
   . על כל המורין כן:עליה לייט

. דאמר דבר שאין כר' יהודה
   מתכוין אסור:
. והכא מי הרוח בפסיק רישיה

   מכבהו:
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        קכ, בקכ, בקכ, בקכ, ב .33
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ת.  ּבָ ַ ׁשּ ֶנֶגד ְמדּוָרה ּבְ ֶלת ּכְ   ּפֹוֵתַח ָאָדם ּדֶ
  

ֵייָלֵייט ֲעָלּה    . ַאּבַ
  

ַמ    אי ָעְסִקיַנן? ּבְ
רּוַח ְמצּוָיה :ִאיֵליָמא ַמאן  ,ּבְ    ?ָאַסרּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ

ֵאיָנּה ְמצּוָיה  רּוַח ׁשֶ ֵרי?!  - ִאי ּבְ ׁשָ ַמאן ּדְ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

רּוַח ְמצּוָיה,    ְלעֹוָלם ּבְ
ְזִריַנן,  :ָמר ָסַבר   ּגָ

ְזִריַנן :ּוָמר ָסַבר    .ָלא ּגָ
  
  

  רש"י
. ואע''פ שרוח כגד המדורה

  משבת ומבעיר האור:
. אין מאי טעמא דמאן דאסר

דרך להבעיר ברוח מצויה ולא 
   פסיק רישיה ולא ימות הוא:
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        בבבב    קכ,קכ,קכ,קכ, .34
ין ְמ " ּלֹ ִחיָצהעֹוׂשִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ין ֵריָקִנים, ּבִ ין ְמֵלִאין ּבֵ ִלים, ּבֵ ָכל ַהּכֵ ֵליָקה. ּבְ ֲעבֹור ַהּדְ   א תַּ

י יֹוֵסי ים ְמֵלִאין ַמִים,  :ַרּבִ ְכֵלי ֶחֶרס ֲחָדׁשִ   אֹוֵסר ּבִ
ל ֶאת ָהאּור ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ ֵליָק  ,ְלִפי ׁשֶ ין ֶאת ַהּדְ ִעין ּוְמַכּבִ ּקְ    ."הְוֵהן ִמְתּבַ

  
ַנן ָסְבֵרי   :ְלֵמיְמָרא ַרּבָ ּבּוי  :ּדְ ַרם ּכִ ר -ּגְ    ,מּוּתָ

י יֹוֵסי ָסַבר ּבּוי  :ְוַרּבִ ַרם ּכִ   .ָאסּור -ּגְ
ְמִעיַנן ְלהוּ  ָכא ׁשָ     !ְוָהא ִאיּפְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ין ְמִחיָצה" ֵכִלים ֵריָקִנין,  :עֹוׂשִ   ּבְ

ר. ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ ֵאין ּדַ    ּוִבְמֵלִאין ׁשֶ
ר"ְוֵאּלּו  ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ ֵאין ּדַ כֹות.  :"ְמֵלִאין ׁשֶ ֵלי ַמתָּ   ּכְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יִחין   :ַאף ַפר ׁשִ ֵלי ּכְ    ,ּכְ

ַפר ֲחַנְנָיה  ר -ּוְכֵלי ּכְ ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ   !  "ֵאין ּדַ
   

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
   ,ֵאיּפּוְך ַמְתִניִתין

י יֹוֵסי וְ     .ָקָאַמר יָתא ְלִדְבֵריֶהםָבַריְ ּדְ ַרּבִ
ַכת ָלּה?    ּוִמי ָמֵצית ִאּפְ

ֲחִליָפאְוָהָאַמר  ר ּתַ ה ּבַ ֵמיּה  ַרּבָ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ּבּוי ָאסּור ַרם ּכִ ָנא ּגְ י יֹוֵסי!  ?ַמאן ּתָ   ַרּבִ

  
יּפּוְך, א לָּ ֶא    ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ
י יֹוֵסי ִהיאו ּה ַרּבִ    ,ָבַרְייָתא ּכּולָּ

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניְוַחּסּוֵרי ְמ     :ַחּסְ
ר. " ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ֵכִלים ֵריָקִנין ּוִבְמֵלִאים ׁשֶ ין ְמִחיָצה ּבְ   עֹוׂשִ

ִלים  ְוֵאּלוּ  כֹותֵהן ּכֵ ֵלי ַמתָּ ר: ּכְ ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ְרכָּ ׁשֶ ַפר ֲחַנְנָיה ַנִמי ֵאין ּדַ יִחין, ּוְכֵלי ּכְ ַפר ׁשִ ר, , ּוְכֵלי ּכְ ּבֵ ּתַ   ן ְלִהׁשְ
י יֹוֵסי אֹוֵמרׁשֶ    : ַרּבִ

יִחין ַפר ׁשִ ֵלי ּכְ ַפר ֲחַנְנָיה  ,ַאף ּכְ ר -ּוְכֵלי ּכְ ּבֵ תַּ ן ְלִהׁשְ ְרּכָ   .  "ֵאין ּדַ
  
  

ַנן,  ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ   ְוָרֵמי ּדְ
י יֹוֵסי ּדְ ְוָרֵמי  י יֹוֵסי. ַאּדְ ַרּבִ   ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ת" ם ּכָ ָהָיה ׁשֵ רֹו ֲהֵרי ׁשֶ ׂשָ   ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְרחֹוץ,   - ּוב לֹו ַעל ּבְ

  ְולֹא ָיסּוְך, 
יּנֹוֶפת.  ְמקֹום ַהטִּ   ְולֹא ַיֲעמֹוד ּבִ

ל ִמְצָוה  ָנה לֹו ְטִביָלה ׁשֶ ּמְ ִמי, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל.  -ִנְזּדַ   ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ּגֶ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַדְרּכֹו, ּוִבְלַב  ּלֹ ְלעֹוָלם יֹוֵרד ְוטֹוֵבל ּכְ ףד ׁשֶ ְפׁשֵ   ! "א ְיׁשַ
  

אֵני ָהָתם ן ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם"" :ָאַמר ְקָראּדְ  :ׁשָ קֹום ַההּוא לֹא ַתֲעׂשּון כֵּ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ   , ד)- (דברים יב, ג  517ְוִאּבַ
יה  ּיָ   ָאסּור, ּדְ  הּוא - ֲעׂשִ
ָרָמא  ֵרי –ּגְ    .ׁשָ

  
  ִאי ָהִכי, 

ִתיב ה" :ָהָכא ַנִמי, ּכְ   , (שמות כ, י)  518ָכל ְמָלאָכה" לֹא ַתֲעׂשֶ
יה  ּיָ   ָאסּור, ּדְ הּוא  - ֲעׂשִ

                                                             

ַגּדֵ  גגגג 517 ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ ם ֶאת ִמְזּבְ ְצתֶּ קֹום ַההּואְוִנתַּ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ ן   דדדד .עּון ְוִאּבַ לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ
 ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם

ה  518 ה ָכל ְמָלאָכה ַאתָּ ה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ ת ַליהֹוָ ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָעֶריךָ ְויֹום ַהׁשּ ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמתֶּ ָך ַעְבּדְ  ּוִבְנָך ּוִבתֶּ

  רש"י
העשוי . חרס אף כלי כפר שיחין

מאותו עפר חזק הוא ואין 
משתבר אלמא לר' יוסי בגרם 

 כבוי טפי מיקל מדרבן:
. ותי וכי תימא איפוך מתי'

ברישא דברי ר' יוסי וחכמים 
   אוסרין בכלי חרס חדשים כו':

. דמשמע ור' יוסי דברייתא
דבההו דפקעי מודה דהא כפר 

   שיחין וכפר חיה הוא דקשרי:
ידי כל . לדלדבריהם קאמר להו

הכלים שרו דגרם כבוי מותר 
אלא לדידכו הי דאסריתו גרם 
כבוי אודו לי מיהת דבהי אפילו 

   גרם ליכא:
. קס''ד השתא כורך עליו גמי

כדי שלא ימחק את השם במים 
אלמא לרבן גרם מחק אסור 

   ולר' יוסי שרי:
. דהוי מוחק ובלבד שלא ישפשף

   בידים:
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ָרָמא  ֵרי!  –ּגְ   ׁשָ
  

ֵרית ֵליּה  הּול ַעל ָממֹונֹו, ִאי ׁשָ ָאָדם ּבָ    .ָאֵתי ְלַכּבּוֵיי - ִמּתֹוְך ׁשֶ
  

ַנן:  ,ִאי ָהִכי ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ   ַקׁשְ
הּול ַעל ָממֹונֹו ּדְ ּוַמה ָהָתם    ֵרי, ׁשָ  -ָאָדם ּבָ

ן -ָהָכא  ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
  

ֵמי ִמי ֵהיִכי ּדָ ָרא ַהאי ּגֶ    ?ְוִתְסּבְ
ִמיֲהַדק    ָקא ָהֵוי ֲחִציָצה,  -ִאי ּדְ

א!  -ִאי ָלא ִמיֲהַדק  יּה ַמּיָ   ָעְייִלי ּבֵ
  

יוֹ  ?ֲחִציָצה ּום ּדְ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ    !ּתֵ
  

ַלָחה,    ּבְ
ַתְנָיא   :ּדְ

יוֹ " ם ְוַהּדְ ָב  ,ַהּדָ    :ׁש ְוֶהָחָלבַהּדְ
ין    חֹוְצִצין,  - ְיֵבׁשִ
  . "ֵאין חֹוְצִצין -ַלִחים 

  
ָיא ל ָמקֹום ַקׁשְ    !ִמּכָ

  
א ָאַמר  יָלאֶאלָּ ר ַרב ׁשֵ   : ָרָבא ּבַ

ַנן:  ַרּבָ   ַהְיינּו ַטֲעַמְייהּו ּדְ
ָקָסְבִרי ם ָערֹום :ּדְ ֵ ְפֵני ַהׁשּ   .ָאסּור ַלֲעמֹוד ּבִ

  
ָלל י יֹוֵסי ָסַברּדְ  :ִמּכְ ם ָערֹום? ַרּבִ ֵ ְפֵני ַהׁשּ ר ַלֲעמֹוד ּבִ    !מּוּתָ

  
ֵויּה  ח ְיֵדיּה ִעילָּ ַמּנַ   .ּדְ

  
ֵויּה!  ח ְיֵדיּה ִעילָּ ַמּנַ ַנן ַנִמי ּדְ   ְלַרּבָ

  
ֵקיל ֵליּה  ֵלי ְוׁשָ ּתַ ִמׁשְ    .ִזיְמִנין ּדְ

  
י יֹוֵסי ַנִמי ֵקיל ֵליּה  ,ְלַרּבִ ֵלי ְוׁשָ ּתַ ִמׁשְ    !ִזיְמִנין ּדְ

  
ִא  א: ִאי ּדְ ִמי ָהִכי ַנִמיֶאלָּ א ּגֶ    ,יּכָ

ַמאי ָעְסִקיַנן ִמי, ַא ְלַאֲהדּוֵרי  :ָהָכא ּבְ   ּגֶ
ַנן ָסְבִרי  קכא,א ּה ^ :ַרּבָ ְזַמּנָ ִריַנן,  -ְטִביָלה ּבִ   ָלאו ִמְצָוה, ּוְמַהּדְ

י יֹוֵסי ָסַבר ּה ִמְצָוה :ְוַרּבִ ְזַמּנָ ִריַנן. ְו  ,ְטִביָלה ּבִ   ָלא ְמַהּדְ
  

י יֹוֵסי ּה ִמְצָוה? ְוָסַבר ַרּבִ ְזַמּנָ    !ְטִביָלה ּבִ
   :ְוָהַתְנָיא

ה ּוְטֵמא ֵמת" ָבה, ַהְמצֹוָרע ְוַהְמצֹוַרַעת, ּבֹוֵעל ִנּדָ ב ְוַהּזָ ּיֹום.  - ַהּזָ   ְטִביָלָתן ּבַ
ה ְויֹוֶלֶדת  ְיָלה.  -ִנּדָ ּלַ   ְטִביָלָתן ּבַ

ַעל ֶקִרי  ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו.  -ּבַ   טֹוֵבל ְוהֹוֵלְך ּכָ
י יוֹ    אֹוֵמר:  ֵסיַרּבִ

ְנָחה ּוְלַמְעָלה    ! "ֵאינֹו ָצִריְך ִלְטּבֹול -ִמן ַהּמִ
  

י ְיהּוָדה ִהיא,  -ַהִהיא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ַרּבִ
ַאֲחרֹוָנה.  ּדְ  יה ְטִביָלה ּבָ ּיָ   ָאַמר: ּדַ

  רש"י
. דהכא גמי דאצרכוה רבן ותסברא

   משום שלא ימחק הוא:
   . להגין עליו:האי גמי היכי דמי

. שלא יכסו בו מים וימחק אי דמיהדק
  הוי חציצה:

   . לבשרו:ואי דלא מיהדק
   . ואיו מגין מלמחוק:עיילי ביה מיא

. בלא גמי מי תיפוק ליה דמשום דיו
   חייץ דיו ומשי בלחה:

   . גמי לרבן למה להו:מכל מקום קשיא
. בתמיה והא כתיב דלר' יוסי כו' מכלל

   לא יראה בך ערות דבר (דברים כג):
. דמודה ר' אלא אי איכא גמי הכי מי

יוסי דצריך לכרוך עליו גמי ולא סגי ליה 
לאוחי ידיו עליו דילמא מישתלי ושקיל 

  ליה לידיה:
. דכתיב והיה לפות טבילה בזמה מצוה

  ערב ירחץ במים (דברים כג):
אי לא משכח גמי האידא . ולאו מצוה

לישתהי עד למחר ולמ''ד לאו מצוה 
קרא עצה טובה קמ''ל כדי שיעריב 
שמשו ביום לאחר טבילה שאם ימתין 
לטבול עד הלילה לא יהא לו הערב שמש 

   עד ליל המחרת:
. ברייתא זו אצל יוה''כ הזב והזבה כו'

   שויה בתוספתא דיומא (פ''ד):
וטמא הזב והזבה והמצורע ובועל דה 

. משהאיר המזרח ביום מת טובלין ביום
השביעי שלהם וטעמא בפ''ב דמגילה 
(דף כ.) מקרא דביום השביעי מקצת 
שביעי ספירה ואם חל שביעי שלהם 
ביוה''כ טובלין כדרכן לאכול תרומה 

   לערב:
. טובלות כדרכן בלילי יוה''כ דה ויולדת

אם חל שביעי שלהם בערב יוה''כ שאיה 
ביום ז' דכתיב בה תהיה יכולה לטבול 

בדתה בהוייתה תהא כל ז' (פסחים דף 
   צ:):

. שצריך טבילה לדברי תורה בעל קרי
מדברי סופרים ואפי' אין אוכל טהרות 

   לבו ביום:
. ואע''פ שראה קרי טובל כל היום כולו

מן המחה ולמעלה לאחר שהתפלל 
תפלת המחה שהרי הוא יכול להמתין 

ערבית אפ''ה עד שתחשך ויטבול לתפלת 
טובל ביו''כ מבעוד יום אע''פ שאסור 

   ברחיצת הרשות דטבילה בזמה מצוה:
. אם ר' יוסי אומר מן המחה ולמעלה

לאחר שהתפלל תפלת מחה ראה קרי 
שהרי הוא יכול להמתין עד שתחשך 
ויטבול ויתפלל תפלת ערבית ותפלת 
עילה מי ס''ל שיכול להתפלל בלילה 

ז.) תפלת עילה כרב דאמר (יומא דף פ
   פוטרת של ערבית:

. ביום משום זמן טבילה אין צריך לטבול
   דלאו מצוה לטבילה בזמה:

. במסכת דייה לטבילה שתהא באחרוה
דה בפרק המפלת גבי אשה שיצאה 
מלאה ובאה ריקית ואיה יודעת מתי 
ילדה דמצרכין לה ל''ה טבילות לספק 
ד' טבילות שעליה טבילת זכר לז' או 

ילת קבה לשבועיים ובלילה או שמא טב
יולדת זכר בזוב וצריכה אף טבילת זבה 
ביום שבעה לספורים שלה או יולדת 
קבה בזוב היתה ומשום דלא ידעין 
מתי ילדה ואימתי מטי זמן טבילה דידה 
מצרכין לה טבילה כל לילה וכל יום 
שיש לספוקי בזמן טבילתה ופליג ר' 

ייה יוסי ברבי יהודה עלה ואמר ד
לטבילה שתהא באחרוה לסוף ספורים 
של קבה דהייו לסוף שלש שבועים 
שאם ילדה קבה בזוב טמאה שבועיים 
ללידתה וז' קיים בשביל הזיבה ולא 

  אמרין טבילה בזמה מצוה:
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ָנה    ִמׁשְ

א ְלַכּבֹות ּבָ    :ּגֹוי ׁשֶ
ה"  ֵאין אֹוְמִרים לֹו:  ּבֵ    ,"ּכַ

ַכּבֶ    ה", ְו"ַאל תְּ
ִביָתתֹו ֲעֵליֶהן,  ֵאין ׁשְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

א ְלַכּבֹות  ּבָ    ,ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  -ֲאָבל ָקָטן ׁשֶ
ִביָתתֹו ֲעֵליֶהן ְ ׁשּ ֵני ׁשֶ         .  .  .  .  ִמּפְ

        

ָמָרא    ּגְ

י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ
ה ֵאינֹו ַמְפִסיד".  ל ַהְמַכּבֶ ירּו לֹוַמר: "ּכָ ֵליָקה ִהּתִ ּדְ   ּבִ

  
יַע    ֵליּה: ֵניָמא ְמַסּיֵ

א ְלַכּבֹות " ּבָ ה",    :ֵאין אֹוְמִרים לוֹ  -ּגֹוי ׁשֶ ּבֵ   "ּכַ
ה" ַכּבֶ    ,ְו"ַאל תְּ

ִביָתתֹו ֲעֵליֶהן ֵאין ׁשְ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
ה" ּבֵ ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה  -  "ּכַ    ,הּוא ּדְ

ה ֵאינֹו ַמְפִסיד"  ל ַהְמַכּבֶ    .ָאְמִריַנן ֵליּה  -ָהא "ּכָ
  

ה" :ֵאיָמא ֵסיָפא ַכּבֶ    ,ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה  - "ַאל תְּ
ה ֵאינֹו ַמְפִסיד" וְ     .ַנִמי ָלא ָאְמִריַנן ֵליּה  -"ָכל ַהְמַכּבֶ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ    .ֶאלָּ

  
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יִחין, " ׁשִ ן ִסיַמאי ּבְ ל יֹוֵסף ּבֶ ֲחֵצירֹו ׁשֶ ֵליָקה ּבַ ה ְוָנְפָלה ּדְ   ַמֲעׂשֶ

י גִּ  ל ִציּפֹוִרי ְלַכּבֹות, ּוָבאּו ַאְנׁשֵ   יְסְטָרא ׁשֶ
ל ֶמֶלְך ָהָיה,  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ת,  ּבָ ַ ֵני ְכבֹוד ַהׁשּ יָחן ִמּפְ   ְולֹא ִהּנִ
ִמים ְוִכיּבּו.  ׁשָ ה לֹו ֵנס ְוָיְרדּו ּגְ   ְוַנֲעׂשָ

י ְסָלִעין,  תֵּ ר ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהן ׁשְ יּגֵ   ָלֶעֶרב ׁשִ
ְרּכֹוס  ים. ְוָלִאּפַ ִ ֶהן ֲחִמׁשּ ּבָ   ׁשֶ

ָבר, ָאְמרּו: לֹא ָהָיה ָצִריְך ְלָכְך, ּדָ ְמעּו ֲחָכִמים ּבַ ָ ׁשּ   ּוְכׁשֶ
א ְלַכּבֹות ֵאין אֹוְמִרים לוֹ  ּבָ ִנינּו: ּגֹוי ׁשֶ ֲהֵרי ׁשָ ה"   :ׁשֶ ּבֵ    ,"ּכַ

ה" ַכּבֶ     ."ְו"ַאל תְּ
   

  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. רבן גזור אין אומרים לו כבה
   על אמירה לכרי משום שבות:

. אין צריך למחות ולא תכבה
   אלא ייחו ויכבה:בידו 

. של כרי עליהן שאין שביתתו
דישראל איו מוזהר על שביתתו 

   של כרי שאיו עבדו:
  

  גמ' 
. כבה הוא דלא אמרין ליה

   שעושהו שלוחו ממש:
. הא כל המכבה איו מפסיד כו'

וכרי מדעתיה דידיה עביד 
   שריא:

. אל תכבה הוא דלא אמרין ליה
הו שאיו צריך למחות בידו ומי

גילוי דעתא דלא יפסיד בדבר 
מי לא משתרי דאי גילוי דעתא 
שרי למה ליה למיתי סיפא אין 

   צריך למחות:
אלא מהכא ליכא למישמע 

. דודאי מתיתין לאו מייה
כולה דוקא אלא חדא מיייהו 
דוקא או רישא או סיפא ותא 
אידך אטו ההיא ולא ידעין הי 

   מיייהו דוקא דגמר מייה:
   . שלטון:אגיסטר

   . ממוה על ממוו:אפטרופוס
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א ְלַכּבֹות " ּבָ    ."ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  -ֲאָבל ָקָטן ׁשֶ
  

ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ וין ָעָליו ְלַהְפִריׁשוֹ  - ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלֹות :ׁשָ ין ְמֻצּוִ ית ּדִ    !ּבֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ה ְלַדַעת ָאִביו ָקָטן ָהעֹוׂשֶ    .ּבְ

  
י ּגֹוי ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ ָקא ָעֵביד ְלַדֲעֵתיּה  ,ּדִ ָרֵאל, ּדְ ּדְ   ִיׂשְ

ֵרי    ?!ִמי ׁשָ
  

יּה ָעֵבידְלַדֲע  ,ּגֹוי ַנְפׁשֵ    .ֵתיּה ּדְ
   

  

  רש"י
שמעת מיה קטן אוכל בלות 

. בית דין מצווין להפרישו
ותקשי לר' יוחן דאמר ביבמות 
(דף קיד.) לרבה בר בר חה 
דאירכסו ליה מפתחות של בית 
המדרש ברשות הרבים בשבת 
דבר טלי' וטליתא ליטיילי התם 

   דאי משכחי להו מייתי להו:
. בקטן שידע אביועל דעת 

להבחין שהכבוי זה וח לאביו 
   ועושה בשבילו:

. כרי אדעתיה דפשיה עביד
ואפילו יודע שוח לו לישראל 
הוא להאת עצמו מתכוין שיודע 

   שלא יפסיד:
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ָנה    ִמׁשְ

   :ּכֹוִפין ְקָעָרה
ּקֹוָרה.  ֱאחֹוז ּבַ ּלא תֶּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ י ַהּנֵ ּבֵ   ַעל ּגַ

ל ָקָטן.    ְוַעל צֹוָאה ׁשֶ
ְך.  ַ יׁשּ ּלא תִּ   ְוַעל ַעְקָרב ׁשֶ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
א ִלְפֵני  ה ּבָ ן יֹוָחָנן ּבֶ ַמֲעׂשֵ איַרּבָ ֲעָרב,  ן ַזּכַ   ּבַ

את ִני לֹו ֵמַחטָּ ׁשַ   ....ְוָאַמר: חֹוׁשְ
   

ָמָרא    ּגְ

אוְ  ַרב ְיהּוָדה ר ַאּבָ ר ָרָבאוְ  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ יִקָיא. ּדְ ִאיְקְלעּו ְלֵבי ָאִבין  ַרב ָחָנן ּבַ   ִמן ַנׁשִ
א וְ  ַרב ְיהּוָדהלְ    קכא,ב ר ַאּבָ   יָתא ַאְייתּו ְלהּו ּפּוָריְ ^ - ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ר ָרָבאלְ     .לֹא ַאְייתּו ֵליּה  - ַרב ָחָנן ּבַ
ֵחיּה ַמְתֵני ֵליּה ִלְבֵריּה  ּכַ    :ַאׁשְ

ל ָקָטן" ֵני ָקָטן.  - "ְוַעל צֹוָאה ׁשֶ   ִמּפְ
טּוָתא ִלְבֵניּה  ְטָיא ַמְתֵני ׁשְ    !ָאַמר ֵליּה: ָאִבין ׁשָ

  ַוֲהלֹא ִהיא, ַעְצָמּה מּוֶכֶנת ִלְכָלִבים! 
יָמא    לֹא ַחְזָיא ֵליּה ֵמֶאְתמֹול, ּדְ ְוִכי ּתֵ

   :ְוָהַתְנָיא
ִכין ּוַמְעיינֹות ַהּנֹוְבִעין " ל ָאָדם -ְנָהרֹות ַהּמֹוׁשְ ַרְגֵלי ּכָ    ."ֲהֵרי ֵהן ּכְ
  

יּה?  א ֵהיִכי ַאְתִנּיֵ   ְוֶאלָּ
  

ְרְנגֹוִלים  ל ּתַ ֵני ָקָטן -ֵאיָמא: ַעל צֹוָאה ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ָהֵוי גְּ  ל ְרִעיְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדְ    !ָרף ׁשֶ
ב ָמָנא  ל ְרִעי ַאּגַ ָרף ׁשֶ יָמא: ּגְ    .לֹא –ִאיהּו ּגּוֵפיּה  ,ִאין –ְוִכי ּתֵ

ִאיְסְפַרַמִקי  ח ּבְ ּכַ ּתַ ִאיׁשְ ר ּדְ יּדְ ְוָהא ַההּוא ַעְכּבָ   , ַרב ַאׁשִ
קּוּה!  צּוִציֵתיּה ְוַאּפְ   ְוָאַמר ְלהּו: ְנקֹוטּו ּבְ

  
ה ּפָ ַאׁשְ    .ּבְ

  
ַאׁשְ  ֵעי ֵליּה? ְוָקָטן ּבָ ה ַמאי ּבָ   ּפָ

  
ָחֵצר.    ּבְ

  
ל ְרִעי הּוא!  ָרף ׁשֶ   ָחֵצר ַנִמי ּגְ

  
ָחֵצר ּבֶ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ   .ּבְ

  

  רש"י
  מתי' 

   . של חרס:כופין קערה
. ובלבד שלא יכבה על גבי הר

ואע''פ שוטל כלי להצלת קורה 
ת הא אותבין שאיה יטלת בשב

מיה (דף מג.) לרבי יצחק דאמר 
אין כלי יטל אלא לדבר היטל 

   ושייה בצריך למקומו:
   . כפיית כלי על עקרב:מעשה בא

   . מקום:בערב
. כיון דלא חוששי לו מחטאת

היה עקרב רץ אחריו איי יודע 
אם חייב משום צידה אם לאו 

  וחוששי לומר חייב חטאת הוא:
  

  גמ'
. מטות לישב פורייתאאייתו להו 

   עליהן:
   . והושיבוהו לארץ:לא אייתו ליה

. שלא יטפח בו מפי קטן
   ויתלכלך:

. רב חן שהיה כעוס ומתכוין א''ל
   להקיטו לר' אבין:

. ולמה לי והלא מוכת לכלבים
לכפות כלי יפוה משם שהרי 

   ראויה לטלטל:
. שהיום דלא חזיא מאתמול

   ולדה:
. כל אדם הרות המושכים כרגלי

משום דמידי דייד הוא ולא קי 
שביתה ואע''פ שבא מחוץ לתחום 
כל אדם מוליכן למקום שעירב לו 
לילך מיהו שמעין מיה דמותרין 
בטלטול ואע''ג דמאתמול לא הוי 
הי קמן כיון דאורחייהו בהכי 
דעתיה עלייהו ה'' כיון דאורחיה 
דקטן בהכי דעתיה עליה דלכי 

   ים:תיתי יאכילה לכלב
   . ואלא היכי אתייה:א''ל ר' אבין

. דלא חזיא צואה של תרגולים
לכלבים ושל קטן דקתי מתיתין 
שמטפח בה קטן קאמר ובשביל 

   הקטן אמר כופין:
. תיפוק ליה דגרף של רעי הוא

דמאיס ולפייה דהא קי''ל 
במסכת ביצה גרף של רעי מותר 

   להוציאו לאשפה:
וכי תימא גרף של רעי דמותר 

. הא דקי''ל מותר אגב מא אין
להוציאו משום דרמי במא דגרף 
הייו כלי חרס העשוי לכך ואגב 
מא הוא דשרי לטלטולי אבל 
בפי עצמו לא והכא לאו במא 

   רמי:
   . בשמים:באספרמקי

. בזבו אלמא בלאו בצוציתיה
   מא מי מטלטלי ליה:

. דלא רמי קמייהו ומשי באשפה
   ולא גרף של רעי הוא:

. סתם קטן באשפה מאי בעי
אשפה ברה''ר הוא ומאי בעי קטן 
התם דקא מיכסי ליה בשביל 

   קטן:
. דשכיח קטן התם ומשי בחצר

קס''ד בחצר דלאו אשפה וקפריך 
סוף סוף גרף של רעי הוא ומשי 

  באשפה שבחצר:
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ךְ " ַ יׁשּ ּלא תִּ   . "ְוַעל ַעְקָרב ׁשֶ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ת.  ּבָ ַ ׁשּ יִקין ֶנֱהָרִגין ּבַ ּזִ ל ַהּמַ   ּכָ

  
  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

ת, ְוֵאּלּו ֵהן: ֲחִמ " ּבָ ַ ׁשּ ה ֶנֱהָרִגין ּבְ ָ   ׁשּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים,  ּבְ   ְזבּוב ׁשֶ

ִניְנֵוה,  ּבְ   ְוִציְרָעה ׁשֶ
ַחְדַייּב,  ּבְ   ְוַעְקָרב ׁשֶ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ   ְוָנָחׁש ׁשֶ
ָכל ָמקֹום   . "ְוֶכֶלב ׁשֹוֶטה ּבְ

י?    ַמּנִ
י ְיהּוָדה יב ָעֶליָה ָהא ָאַמר ְמָלאָכה  - ִאיֵליָמא ַרּבִ ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה ַחּיָ   !ׁשֶ

ֵרי ׁשָ ְמעֹון, ְוָהֵני הּוא ּדְ י ׁשִ א ָלאו ַרּבִ   ַאֲחִריֵני לֹא!  - ֶאלָּ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
א ִהיא?  ּתָ ׁשְ ּבַ יְלָמא ְמׁשַ א ִהיא? ּדִ ָהא ְמַתַרְצּתָ   ּוַמאן ֵניָמא ָלן ּדְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

  א ָלּה, ֲאָנא ַמְתִנינָ 
   .ְואֹוִתיְבָנא ָלּה, ַוֲאָנא ְמָתֵריְצָנא ָלּה 

ְבֵרי ַהּכֹל ָרצּו ַאֲחָריו, ְוּדִ    .ּבְ
  
  

יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ ר ַרב הּוָנאּדְ ּתָ   : ָרָבא ּבַ
ת " ּבָ ַ ׁשּ ים ּבְ ים ְוַעְקַרּבִ    ."ֵאין רּוַח ֲחִסיִדים נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ  - ַההֹוֵרג ְנָחׁשִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
  .ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵמֶהם -אֹוָתן ֲחִסיִדים ְו 
  

  ַרב הּוָנא. ּדְ ּוְפִליָגא 
ָקא ָקֵטיל ִזיּבּוָרא.  ַרב הּוָנאּדְ  ְבָרא ּדְ   ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ

הוּ  יְנהּו ְלכּולְּ ֵליְמּתִ   ?!ָאַמר ֵליּה: ׁשְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
י" ים ְוַעְקַרּבִ נּו לֹו ְנָחׁשִ ּמְ   ם, ִנְזּדַ

נּו לֹו ְלהֹוְרָגן.  -ֲהָרָגן  ּמְ ְזּדַ ּנִ ָידּוַע ׁשֶ   ּבְ
נּו ְלהֹוְרגוֹ  -לֹא ֲהָרָגן  ּמְ ְזּדַ ּנִ ָידּוַע ׁשֶ ַמִים ,ּבְ ָ ה לֹו ֵנס ִמן ַהׁשּ   . "ְוַנֲעׂשָ

  
אָאַמר  ר ָחָנהְוִאיֵתיָמא  עּוּלָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ֹוִפין ּבוֹ  ִניׁשּ   .ּבְ
  
  

ֲהָנא ָאַמר ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ְדָרׁש,  ֵבית ַהּמִ ַעם ַאַחת ָנַפל ֶאָחד ּבְ   ּפַ

  ְוָעַמד ָניֹוִתי ֶאָחד ַוֲהָרגֹו. 
יָאַמר  ּיֹוֵצא ּבֹו! ַרּבִ ַגע ּבֹו ּכַ   : ּפָ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

  רש"י
   . ההורגין:כל המזיקין

. וקס''ד אפי' אין הרגין בשבת
'ל כר''ש רצין אחריו ומשום דס'

דמלאכה שאיה צריכה לגופה 
מדרבן היא דאסירא והכא לא 

   גזור:
(הרגין בשבת. אפי' אין רצין 
אחריו) משום דס''ל דסתמן 

. הורגין הן: האמר חייב עליה
והיכי שרי במלאכה גמורה 
כשאין רצין אחריו דליכא פקוח 

   פש:
. דרב יוסף ומאן לימא לן כו'

הוא מתי ליה כדלקמן ולא 
בי ר' חייא ור' אושעיא בד

מיתייא וכל מתיתא דלא 
מתייא בתוספתא דר' חייא ור' 
אושעיא איכא לספוקי 

   במשבשתא ולא מותבין מיה:
. במתיתא דידי אא תיא לה

ואא אותביא בבי מדרשא 
   אדר' יהושע בן לוי:
. דלא תיקשי ואא מתרצא לה

כי אמר ר' יהושע בן לוי כל 
ברצין אחריו המזיקין הרגין 

   קאמר דפקוח פש הוא:
. ואפי' לר' יהודה ודברי הכל

והא דחמשה הרגין כשאין רצין 
   אחריו ור' שמעון:

. אין רוח חסידים וחה הימו
דעתן של חסידים איה מעורבת 
עמו שאיו הגון בעייהם על מה 

   שעשה:
. עריבה אין מתרצין וחה

   במעשיו:
   . רבא לתא:אמר ליה

. השואין אותו ידיםואותן חס
על כך אין רוח חכמים עריבה 
עמהם להיות וחה ומיושבת 
במה שרואין במדת חסידים 
הללו דשפיר עביד דאי לא 
מזיקין השתא סופן להזיק 

   בשעת כעסן:
. הרגת את שלימתיהו לכולהו

כולן כלומר מה אהי בהא אכתי 
טובא איכא אלמא לאו שפיר 

   עבד והא דרבא פליג אדאבוה:
. לכך באו זדמו לו להורגןש

לידו שזימן לו המקום לאבדן 
לפי שהיו עתידות להזיק וגלגלו 

   זכות על ידי זכאי:
לא הרגן בידוע שזדמו לו 

. והראה לו הקב''ה להרוג אותו
   שחטא אלא שעשה לו ס:

. בכה''ג קתי בידוע בישופין בו
שזדמו להורגו ישופין כך דרך 

ה החש עושה כעין שריק
   כשהוא רואה שואו וכועס:

. על שם מקומו וישראל יותי
  היה:
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ּיֹוֵצא ּבֹו"  ַגע ּבֹו ּכַ יר ָעֵביד אֹו לֹא?  -"ּפָ ּפִ   ְדׁשַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵריּה ּדְ  א ּבְ י ַאּבָ אּדְ ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י ֵזיָראוְ  ַרּבִ ֵבי  ַרּבִ יְלָעא ּדְ איֲהוּו ָיְתִבי ַאּקִ י ַיּנַ   . ַרּבִ

יַנְייהּו,  ָתא ִמּבֵ   ְנַפק ִמילְּ
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ איּבָ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ת?  ּבָ ַ ׁשּ ים ּבַ ים ְוַעְקַרּבִ   ַמהּו ַלֲהרֹוג ְנָחׁשִ
  ֲאִני הֹוֵרג,  - יְרָעה ִצ  :ָאַמר ְלהוּ 

ן - ָנָחׁש ְוַעְקָרב  ּכֵ ל ׁשֶ    !?לֹא ּכָ
  

יְלָמא   ְלִפי תּוּמֹו,  :ּדִ
  : רֹוק ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו. ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 
  

תְוָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
  ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו.  -ָנָחׁש 

  
  : ַרב ְקִטיָנאְוָאַמר 
  ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו.  - ַעְקָרב

  
ר ָמְרָתאַא  א ּבַ ר ַמְניֹוִמיהּוא ּדְ  ּבָ א ּבַ לּוָתא זּוֵזי.  ַאּבָ ֵבי ֵריׁש ּגָ יּה ּדְ ֵקי ּבֵ   ֲהָוה ַמסְּ

  [ .ַאְייִתיּוהּו, ָקא ְמַצֲעָרי ֵליּה 
א.  ִדי רּוּקָ   ֲהָוה ׁשְ

לּוָתאָאַמר ְלהּו  ֵויּה ֵריׁש ּגָ    ,: ַאְייתּו ָמאָנא ְסִחיפּו ִעלָּ
   ,תוּ ָאַמר ְלהּו: ָלא ְצִריִכי

  ּדֹוְרסֹו ְלִפי תּוּמֹו.  -: רֹוק ַרב ְיהּוָדהָהִכי ָאַמר 
ְבקּוהוּ  ַנן הּוא, ׁשִ    .ָאַמר ְלהּו: צּוְרָבא ֵמַרּבָ

   
  
  
  

  רש"י
. וכיוצא בו דקאמר דשפיר עביד

לאו לגאי הוא אלא החש רודף 
   ועשה זה כיוצא בו:

. וכיוצא בו דקאמר לגאי או לא
   הוא:

. בשבת לכלות צרעה אי הורג
מזיקין ואף על פי שאיה מועדת 

   כאלו:
   ר עביד:. אלמא שפילא כל שכן

. לא שיעמוד דילמא לפי תומו
עליו ויהרגו להדיא אלא 
כשהוא הולך לתומו וחש או 
עקרב בפיו אין צריך לישמט 
ממו אלא דורכו והולך ואם מת 
בדריכתו ימות הואיל ולא 
תכוין דדבר שאין מתכוין לר' 
יהודה מדרבן הוא ולעין 

   מזיקין לא גזור:
. שאין רוק דורסו לפי תומו

כוין למרח ולאשווי גומות מת
דאף על גב דממילא ממרח הוא 
כי לא מיכוין שרי משום 

   מאיסותא:
. היה רוק מוטל הוה שדי רוקא

   לפיהם ושבת היתה:



  ""ָּכל ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש –ז מסכת שבת פרק ט"
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ֲהָנאָאַמר  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

י  ית ַרּבִ ל ּבֵ מֹוטֹות ׁשֶ ּבָ  -ּפָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ    .תמּוּתָ
  

י ֵזיָראָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
ָידֹו ַאַחת,  ִלין ּבְ ִניּטָ   ּבְ

   :אוֹ 
י ָיַדִים?   ּתֵ ׁשְ   ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה:    קכב,א

ית ָאִביָך.  ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ   ּכְ
  
  
ֲהָנאָאַמר ְו  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

י  ית ַרּבִ ל ּבֵ ַ  -ְקרֹונֹות ׁשֶ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ ת. מּוּתָ   ּבָ
  

י ֵזיָראָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
ִלין  ִניּטָ    ,ָאָדם ֶאָחדּבְ ּבְ

   :אוֹ 
ֵני ְבֵני ָאָדם?  ׁשְ   ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ית ָאִביָך.  ל ּבֵ אֹוָתן ׁשֶ   ּכְ
  
  

ֲהָנאְוָאַמר  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
י  י ֲחִניָנא ְלֵבית ַרּבִ יר ָלֶהם ַרּבִ ְקרֹונֹות  -ִהּתִ ּתֹות ַיִין ּבִ חֹוָתם ֶאָחדִלׁשְ ל ּגֹוי ּבְ    .ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר,    :ְוָלא ָיַדֲעָנא ַרּבִ ָסַבר ָלּה ּכְ ּום ּדְ   ִאי ִמׁשּ
יָאה ֵבי ְנׂשִ ּום ֵאיָמָתא ּדְ     ?ִאי ִמׁשּ

  
  
  
   

  רש"י
. מורות ולא של פמוטות

  חוליות היו:
. דקטות היו אבל של בית אביך

   גדולות אדם קובע להם מקום:
  . עשויות לבי אדם:קרוות

. דסבר כרבי אליעזראי משום 
דאמר במסכת ע''ז (דף לא.) יין 

   מותר בחותם אחד:
. אי משום אימתא דבי שיאה

שהיה הכרי המביאו ירא מן 
השיא שהיה שליט על פי 
המלכות ומשום דאיירי ר' אבא 
בר כהא לעיל גבי חש קט כל 

  הי בשמיה:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ָנה    ִמׁשְ

ר  ִהְדִליק ֶאת ַהּנֵ ָרֵאל.  - ּגֹוי ׁשֶ ׁש ְלאֹורֹו ִיׂשְ ּמֵ תַּ   ִמׁשְ
ָרֵאל ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.  - ְוִאם ּבִ

ֶהְמּתֹו  קֹות ּבְ א ַמִים ְלַהׁשְ ָרֵאל,  - ִמיּלֵ ֶקה ַאֲחָריו ִיׂשְ   ַמׁשְ
ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.  -ְוִאם ּבִ

ֶבׁש ֵליֵרד ּבֹו  ה ּגֹוי ּכֶ ָרֵאל,  -ָעׂשָ   יֹוֵרד ַאֲחָריו ִיׂשְ
ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.  -ְוִאם ּבִ

ה ּבְ  ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ ְסִפיָנה ַרּבָ ִאין ּבַ ָהיּו ּבָ    ,ּוְזֵקִנים ׁשֶ
ֶבׁש ֵליֵרד ּבֹו, ְוָיְרדּו ּבֹו  ה ָנְכִרי ּכֶ ְמִליֵאלְוָעׂשָ ן ּגַ         .  .  .  .  ּוְזֵקִנים ַרּבָ

            

ָמָרא    ּגְ

  .ּוְצִריָכא
ַמִעיַנן  ִאי ַאׁשְ ּום  -  "ֵנר"ּדְ   ֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאה, ּדְ ִמׁשּ

יְלָמא ָא  - "ַמִים"ֲאָבל  יִליְגַזר ּדִ ָרֵאל ֵתי ְלַאּפּוׁשֵ ִביל ִיׂשְ ׁשְ    .ּבִ
  
ה ִלי?  "ֶכֶבׁש "וְ    ָלּמָ

  
ה  ָמע ָלןּדְ ַמֲעׂשֶ ְמִליֵאל ּוְזֵקִנים ָקא ַמׁשְ ן ּגַ    .ַרּבָ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִבים " ט ֲעׂשָ יּקֵ ּלִ ָרֵאל,  -ּגֹוי ׁשֶ   ַמֲאִכיל ַאֲחָריו ִיׂשְ
ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.  -ְוִאם ּבִ

א  ֶהְמּתֹו ִמיּלֵ קֹות ּבְ ָרֵאל,  - ַמִים ְלַהׁשְ ֶקה ַאֲחָריו ִיׂשְ   ַמׁשְ
ָרֵאל  ִביל ִיׂשְ ׁשְ   ָאסּור.   -ְוִאם ּבִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ירֹו,  ֵאין ַמּכִ   ׁשֶ
ירֹו    . "ָאסּור –ֲאָבל ַמּכִ

  
  ִאיִני?! 

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרב הּוָנאְוָהָאַמר    : ַרּבִ
ֶה  ת. ַמֲעִמיד ָאָדם ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ִבים ּבְ י ֲעׂשָ ּבֵ   ְמּתֹו ַעל ּגַ

ת ּבָ ַ ׁשּ י מּוְקֶצה ּבְ ּבֵ   !ֲאָבל לֹא ַעל ּגַ
  

ּה, ְוָאְזָלא ִהיא ְוָאְכָלה ַאּפָ ָקֵאים ָלּה ּבְ    .ּדְ
   

  
  

  רש"י
  מתי' 

. אם בשביל ישראל אסור
   מדרבן:

   בור ברה''ר:. ממילא מים
. עושין בספיה גדולה לירד כבש

   בו מספיה ליבשה:
  

  גמ' 
. כיון דכרי ר לאחד ר למאה

לצרכו הדליקו ליכא למימר 
   דבשביל ישראל אפיש:

. הא דומיא דר כבש למה לי
   הוא כבש לאחד כבש למאה:

. את מאכיל אחריו ישראל
בהמתו ואחריו דוקא קט 
בכולהו דכרי לצורך עצמו 

   ביד:ע
. קס''ד דעביד אבל מכירו אסור

   מי אדעתא דידיה:
מעמיד אדם בהמתו על גבי 

. בשבת . מחוברים:עשבים
לרעות וליכא למיגזר שמא 

   יתלוש ויאכיל:
. ואיו מעמידה ע''ג מוקצה

שמא יטול בידו ויאכיל והא מי 
מוקצין יהו לגבי טלטול 

   דאתמול הוו מחוברין:
ה . שלא תפדקאים ליה באפה

   למקום אחר:
. אבל הוא איו ואזלא ואכלה

עומד על העשבים קרוב להם 
  דיחוש לשמא יטול ויאכיל:


