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 """"טֹובטֹובטֹובטֹוב    יֹוםיֹוםיֹוםיֹום""""    ––––ב' ב' ב' ב' פרק פרק פרק פרק     ביצהביצהביצהביצהמסכת מסכת מסכת מסכת 
        טו, בטו, בטו, בטו, ב .49

ָנה   טו,ב    ִמׁשְ

ת ּבָ ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ    ,יֹום טֹוב ׁשֶ
ת ּבָ ה ִמּיֹום טֹוב ְלׁשַ ִחּלָ תְּ ל ּבַ ֵ    ,לֹא ְיַבׁשּ

ל הּוא ְליֹום טֹוב ֵ ת -ְוִאם הֹוִתיר  ,ֲאָבל ְמַבׁשּ ּבָ    .הֹוִתיר ְלׁשַ
  

ְבׁשִ  ה תַּ תְועֹוׂשֶ ּבָ    .יל ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְוסֹוֵמְך ָעָליו ְלׁשַ
אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

יִלין ְבׁשִ ֵני תַּ    .ׁשְ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

יל ֶאָחד ְבׁשִ    .תַּ
יִלין ְבׁשִ ֵני תַּ ֵהן ׁשְ ָעָליו ׁשֶ ָדג ּוֵביָצה ׁשֶ ִוין ּבְ    .ְוׁשָ

ָאַבד  ל ָעָליו ּבַ  -ֲאָכלֹו אֹו ׁשֶ ֵ הלֹא ְיַבׁשּ ִחּלָ    ,תְּ
ל ׁשֶ  ּנּו ּכָ יר ִמּמֶ ּיֵ ת -הּוא ְוִאם ׁשִ ּבָ   .סֹוֵמְך ָעָליו ְלׁשַ

  

ָמָרא    ּגְ

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנא ַהּנֵ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ָאַמר ְקָרא ׁשוֹ " :ּדְ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ יחוֹ  -   ח)- (שמות כ "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ּכִ א ְלַהׁשְ ּבָ   .ָזְכֵרהּו ֵמַאַחר ׁשֶ

  
  

   ?ָמאַמאי ַטְע 
  

   :ָרָבאָאַמר 
ת ּבָ ְברֹור ָמָנה ָיָפה ְלׁשַ ּיִ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ

   .ּוָמָנה ָיָפה ְליֹום טֹוב
  

י ַרב ִ    :ָאַמר ַאׁשּ
ת ּבָ ּיֹאְמרּו ֵאין אֹוִפין ִמּיֹום טֹוב ְלׁשַ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ

   .ַקל ָוחֹוֶמר ִמּיֹום טֹוב ְלחֹול
  

ַנן    :ּתְ
יל ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב " ְבׁשִ ה תַּ תעֹוׂשֶ ּבָ    ."ְוסֹוֵמְך ָעָליו ְלׁשַ

ָלָמא ְלַרב ׁשְ י  ּבִ ִ ָאַמרַאׁשּ ת" :ּדְ ּבָ ּיֹאְמרּו ֵאין אֹוִפין ִמּיֹום טֹוב ְלׁשַ ֵדי ׁשֶ    ",ּכְ
יֹום טֹוב  ,יןִא  – "ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב"ַהְיינּו ּדְ     ,לֹא –ּבְ

א ְלָרָבא יֹום  ?"ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב"ַמאי ִאיְרָיא  :ֶאּלָ יֲאִפיּלּו ּבְ    !טֹוב ַנּמִ
  

י    ,ֵאין ָהֵכי ַנּמִ
ע א ִיְפׁשַ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ א ּגְ    .ֶאּלָ

  
  

א ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא    :ְוַתּנָ
לוּ "" ֵ ׁשּ לּו ּבַ ְ ַבׁשּ ר תְּ ר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֶאת ֲאׁשֶ   .כג)-(שמות טז "ֶאת ֲאׁשֶ

אן ָאַמר  י ֶאִל ִמּכָ    :רזֶ ֶע יַרּבִ
א ַעל ָהָאפּוי    ,ֵאין אֹוִפין ֶאּלָ

לְוֵא  ָ בּוׁשּ א ַעל ַהּמְ ִלין ֶאּלָ ְ    .ין ְמַבׁשּ
יִלין ִמן ַהּתֹוָרה ְבׁשִ אן ָסְמכּו ֲחָכִמים ְלֵערּוֵבי תַּ    ."ִמּכָ

  

  רש"י
  מתני' 

. להיות יום טוב לא יבשל בתחלה
ם שבת תחלת בשולו ועיקרו לש

אלא לשם יו''ט יהא תחלת בשולו 
והמשויר יהא לשבת כדקתני . 
ואזיל אבל מבשל הוא ליו''ט 

   ובלא הערמה כדקתני לקמן:
   . לשם ערוב:עושה תבשיל
. שהיו טחין ביצה על וביצה שעליו

   הדג כשצולין אותו:
. קודם שבשל כל אכלו או שאבד

   צרכי שבת:
   . לבשל בשבילו:סומך עליו

  
  גמ' 

. לאו דוקא מקראי א הני מילימנ
יליף דערובי תבשילין דרבנן והכי 
קא מבעיא ליה אהיכא אסמכוה 

   רבנן:
. אין זכירה אלא בדבר זכור

   המשתכח:
. זכרהו מאחר שבא להשכיחו

כשבא יו''ט בערב שבת קרוב שבת 
להשתכח מחמת יו''ט שמרבה 
בסעודת היום ואינו מניח לשבת 

כרו כדי כבודו והזהירך הכתוב לז
וכשמערב ערובי תבשילין נמצא 
שזוכרו שהרי אינו עושה אלא 

   מחמת שבת:
. למה תקנו ערוב קרא ודאי מ''ט

לאו בערוב משתעי ולאו ערוב 
משתמע מניה ואסמכתא בעלמא 
הוא וכי אתא קרא לקדוש היום 
אתא כדתניא בפסחים (דף קו.) 
זכרהו על היין ערוב מדרבנן ומה 

   ראו לתקן:
. מתוך יברור כו'אמר רבא כדי ש

שמערב זוכר את השבת ואינו 
מכלה את הכל ליו''ט ובורר מנה 

   לזה ומנה לזה:
. לא לכבוד שבת רב אשי אמר

   תקנוהו אלא לכבוד יום טוב:
כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב 

. אלא א''כ התחיל מבעוד לשבת
יום דאינו אלא כגומר והולך אבל 

   אתחולי לא:
   לגמרי לא: .ק''ו דמיום טוב לחול

. דאמר לכבוד בשלמא לרב אשי
ו''ט תקנוהו כדי שיאמרו אסור 
להתחיל בשולי שבת ביו''ט היינו 

   דמערב יו''ט הוצרך לעשותו:
   . דאמר כדי שיברור:אלא לרבא

. יעשהו לפני סעודת אפי' ביו''ט
יו''ט יש כאן זכירת שבת לברור 

   מנותיו:
. ישכח ולא יערב שמא יפשע

   משום דטריד:
. כן דרך ותנא מייתי לה מהכא

שיטת התלמוד כשמתחילין 
האמוראין להוציא טעם מן 
המקרא ויש תנא של ברייתא למד 
אותו ממקום אחר נקט הכי 
כלומר האמוראין למדוהו מכאן 

   והתנא למד מכאן:
. הוה ליה את אשר תאפו אפו

למכתב היום אפו ובשלו אלא רמז 
הוא שיש לך יום ששי שאין אופין 

   מחר: לצורך
   . בחמישי בשבת:אלא על האפוי

   . פת:אופין
  . תבשיל:מבשלין
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––    טו, בטו, בטו, בטו, ב .50
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ּבְ " י ֱאִליֶעֶזרַמֲעׂשֶ ִהְלכֹות יֹום טֹוב ַרּבִ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו ּבְ ב ְודֹוֵרׁש ּכָ ָהָיה יֹוׁשֵ    ,ׁשֶ
ת ִראׁשֹוָנה ָיְצָת  ִסין :ָאַמר –ה ּכַ טָּ ֲעֵלי ּפִ לּו ּבַ    .ַהּלָ

ה  ִנּיָ ת ׁשְ ֲעֵלי ָחִבּיֹות :ָאַמר –ּכַ לּו ּבַ    .ַהּלָ
ית  ִליׁשִ ת ׁשְ ין :ָאַמר –ּכַ ּדִ ֲעֵלי ּכַ לּו ּבַ    .ַהּלָ
ת ְרִביִעית  ֲעֵלי ָלִגיִנין :ָאַמר –ּכַ לּו ּבַ    .ַהּלָ

ית  ת ֲחִמיׁשִ לּו ּבַ  :ָאַמר –ּכַ    .ֲעֵלי ּכֹוסֹותַהּלָ
ית ָלֵצאת  ִ ׁשּ ת ׁשִ ֲעֵלי ְמֵאָרה :ָאַמר –ִהְתִחילּו ּכַ לּו ּבַ    .ַהּלָ

ְלִמיִדים תַּ ין ,ָנַתן ֵעיָניו ּבַ ּנִ תַּ ֵניֶהם ִמׁשְ    :ָאַמר ָלֶהם ,ִהְתִחילּו ּפְ
ַני לֹא ָלֶכם ֲאִני אֹוֵמר ְצאוּ  ,ּבָ ּיָ לּו ׁשֶ א ְלַהּלָ י עוֹ  ,ֶאּלָ ִניִחים ַחּיֵ ּמְ ָעהׁשֶ י ׁשָ ַחּיֵ    .ָלם ְועֹוְסִקים ּבְ

ִטיָרָתן ָאַמר ָלֶהם ַעת ּפְ ׁשְ    :ּבִ
ְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לוֹ " ים ְוׁשִ תּו ַמְמַתּקִ ים ּוׁשְ ַמּנִ    ,ְלכּו ִאְכלּו ַמׁשְ

ֶכם י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמעּוּזְ ָעֵצבּו ּכִ י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו ְוַאל תֵּ    ."י)-(נחמיה ח "ּכִ
  
  

   :ָאַמר ַמר
ָעה" י ׁשָ ַחּיֵ י עֹוָלם ְועֹוְסִקין ּבְ ִניִחין ַחּיֵ ּמְ    ."ׁשֶ
  

ְמַחת יֹום טֹוב ִמְצָוה ִהיא    !ְוָהא ׂשִ
  

י ֱאִליֶעֶזר ְלַטְעֵמיּה     ,ַרּבִ
ָאַמר ְמַחת יֹום טֹוב ְרׁשּות :ּדְ    .ׂשִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
יוֹ  ב ְוׁשֹוֶנהֵאין לֹו ְלָאָדם ּבְ א אֹו אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה אֹו יֹוׁשֵ    .ם טֹוב ֶאּלָ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵקהּו ֶחְציֹו ַלה' ְוֶחְציֹו ָלֶכם    ."ַחּלְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ְרׁשוּ  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ    ,ּוׁשְ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר    .ח)-(דברים טז "ֲעֶצֶרת ַלה' ֱאלֶֹהיךָ " :ּכָ

ְהֶיה ָלֶכם" :ָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמרוְ     !לה)-(במדבר כט "ֲעֶצֶרת תִּ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר    .אֹו ּכּוּלֹו ַלה' אֹו ּכּוּלֹו ָלֶכם :ַרּבִ
ַע ָסַבר י ְיהֹוׁשֻ ֵקהּו ֶחְציֹו ַלה' ְוֶחְציֹו ָלֶכם :ְוַרּבִ    .ַחּלְ

  
  

   ?י)-(נחמיה ח "ְלֵאין ָנכֹון לוֹ " :ַמאי
  

אר ָאַמ     :ַרב ִחְסּדָ
יִלין ְבׁשִ יַח ֵעירּוֵבי ּתַ ּלֹא ִהּנִ    .ְלִמי ׁשֶ

  
ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

יִלין ְבׁשִ יַח ֵעירּוֵבי ּתַ ּלֹא ָהָיה לֹו ְלַהּנִ    ,ִמי ׁשֶ
יַח  יִלין ְולֹא ִהּנִ ְבׁשִ יַח ֵעירּוֵבי ּתַ ָהָיה לֹו ְלַהּנִ ַע הּוא -ֲאָבל ִמי ׁשֶ    .ּפֹוׁשֵ

  
  

י ֶחְד " :ַמאי ֶכםּכִ    ?י)-(נחמיה ח "ַות ה' ִהיא ָמעּוּזְ

  רש"י
   . ביום טוב:שהיה יושב ודורש

. לסעוד יצתה כת ראשונה
   סעודת יום טוב והניחוהו דורש:

. חביות גדולות בעלי פטסין
הכינו להם באנומלין ומסך 
משתאות לפיכך מהרו לצאת 

גיעין כלומר בעלי נפש הן ואינן י
   לשמוע תורה:

. שהיה בית הללו בעלי מארה
המדרש מתרוקן מאד וגנאי 
הדבר וקשה בעיניו: עד מתי הם 

   יושבים ל''ג:
. התחילו פניהם משתנין

כסבורין שכועס על כת ששית 
   מפני שאחרו לצאת וכ''ש עלינו:

   . סעודה:חיי שעה
. מקרא הוא אכלו משמנים

בספר עזרא עד כי חדות ה' היא 
   כם:מעוז

. כגון שלא היה לו להניח
שאבדה לו אבדה מערב יו''ט 

   ומחזר כל היום אחריה:
. שמחה שאתם עושים חדות ה'

בשביל הקב''ה הרי היא מעוזכם 
היא תעזור אתכם לשלם 
הקפותיכם ומלוותיכם שתלוו 

  בשבילה:
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י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :ַרּבִ
דֹוׁש ָאַמר ָלֶהם  רּוךְ  ַהּקָ ָרֵאל הּוא ּבָ    :ְלִיׂשְ

ת ַהּיֹום ַ ׁשּו ְקדּוׁשּ ַני ְלוּו ָעַלי ְוַקּדְ    ,ּבָ
י ַוֲאִני ּפֹוֵרַע     .ְוַהֲאִמינּו ּבִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר וְ  ּום  ַרּבִ ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :ַרּבִ

ֶהן ֶאֶדר ע ּבָ ימּו ְנָכָסיו ִיּטַ ְתַקּיְ ּיִ    ,ָהרֹוֶצה ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ רֹום ה'" :ׁשֶ ּמָ יר ּבַ    .ד)-(תהילים צג "ַאּדִ

  
י    ,ִאי ַנּמִ

ֵמיּה  ׁשְ    ,ִאְדָרא ּכִ
י ְדַאְמֵרי ִאיְנׁשֵ    :ּכִ

ֵרי ?ַמאי ִאְדָרא ַקְייָמא ְלָדֵרי ּדָ    .ּדְ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ּה ֶאֶדר " ׁש ּבָ ּיֵ ֶדה ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ִנְגֶזֶלת ְוֵאיָנּה ֶנְחֶמֶסת - ׂשָ

ִרין ּמְ תַּ    ."ּוֵפירֹוֶתיָה ִמׁשְ
  
  

ֵני  ַנאי חֹוָזָאהּתָ ַרּבְ ְחִליָפא ֲאחּוהַּ ּדְ    :ַרב ּתַ
ל ָאָדם ְק "   טז,א ל ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ּפּוִריםּכָ ָנה ְוַעד יֹום ַהּכִ ָ    ,צּוִבים לֹו ֵמרֹאׁש ַהׁשּ

תֹות ּבָ    ,חּוץ ֵמהֹוָצַאת ׁשַ
   ,ְוהֹוָצַאת יֹום טֹוב

ָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה    ,ְוהֹוָצַאת ּבָ
ַחת  ִאם ּפָ    ,ּפֹוֲחִתין לוֹ  -ׁשֶ
   ."מֹוִסיִפין לוֹ  -ְוִאם הֹוִסיף 

  
י ֲאָבהוּ ָאַמר     :ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרָאה
ֶס " ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ נוּ  התִּ   .ד)-(תהילים פא "ְליֹום ַחּגֵ

ה ּבוֹ  ּסֶ ַהחֶֹדׁש ִמְתּכַ    ?ֵאיֶזהּו ַחג ׁשֶ
ָנה ָ    .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה רֹאׁש ַהׁשּ

ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב" :ּוְכִתיב ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י חֹק ְלִיׂשְ    .ה)-(תהילים פא "ּכִ
  

ַהאי  ַמע ּדְ ְמזֹוֵני הּוא "חֹק"ַמאי ַמׁשְ ָנא ּדִ    ?ִליׁשְ
  

ְכִתיב ְרעֹה" :ּדִ ר ָנַתן ָלֶהם ּפַ ם ֲאׁשֶ    .כב)-(בראשית מז "ְוָאְכלּו ֶאת ֻחּקָ
  

   :ָאַמר ַמר זּוְטָרא
י" :ֵמָהָכא    .ח)-(משלי ל" ַהְטִריֵפִני ֶלֶחם ֻחּקִ

  

  רש"י
. שלא יהא שיתקיימו לו נכסיו

   אדם חומסן וגוזל שדות ממנו:
. אילן חשוב הוא בהן אדר יטע

יש לו שם למרחוק ואומרים 
פלוני יש לו אדר בשדהו ומתוך 
כך היא נקראת על שמו ואם 
הולך למדינת הים ובא אחר 
והחזיק בה יש לו עדים הרבה 
שהיתה שלו ואילו מכרה היה 
הקול יוצא להיות נקראת על 

   שמו של שני:
. כלומר שנאמר אדיר במרום

ק ולכך שאדר לשון קיום וחוז
   נקרא אדר:

. כשמו שמפרשין בני כשמיה
   אדם את שמו:

. חמסן יהיב דמי אלא נחמסת
שלוקח בכח ויש קול לדבר 
והיום או מחר מזמינו לבית 

   דין:
. לא ידענא ופירותיה משתמרין

מאי היא י''מ שנוטעין אותו על 
הגבולים ויש לו ענפים הרבה 
והוא לשדה לגדר ולי נראה 

ב וזרעו שהוא מין עשב חשו
מתערב עם הפירות ובשדה לבן 
קאמר ומשתמרת התבואה מן 
הכנימה והתולעים שריח אותו 
זרע מבריחן והורגן כדאמר 
בחומטין שמשמר התבואה 

 במסכת שבת (דף לא.): 

. כל מה כל מזונותיו של אדם
שעתיד להשתכר בשנה שיהא 
נזון משם קצוב לו כך וכך 
ישתכר בשנה זו ויש לו ליזהר 

יציאה מרובה שלא מלעשות 
יוסיפו לו שכר למזונות אלא מה 

   שפסקו לו:
. אותה לא חוץ מהוצאת שבתות

פסקו לו מה ישתכר לצרכה 
ומהיכן תבואהו אלא לפי מה 
שרגיל ממציאים לו לשעה או 

   לאחר שעה:
. כלומר ממציאין לו פוחתין לו

   שכר מועט:
. שקוצבין מזונות מאי קראה

   בראש השנה:
. שהלבנה שהחדש מתכסה בו

מתכסה בו שאינה נראית לכל 
אדם אלא שחרית ליושבי מזרח 
וערבית ליושבי מערב כדאמר 
בר''ה (דף כ:) עשרים וארבע 

   שעות מתכסה סיהרא:
. דאלו שאר הוי אומר זה ר''ה

יו''ט כבר נתמלאה הלבנה 
   במקצת ונראית בכל מקום:

. אבחדש קאי בכסה ליום חגנו
תקעו בחדוש הלבנה שופר 

  א מתכסה ביום חגנו:כשהו
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ְנָיא    :ּתַ

ֵקןָאְמרּו ָעָליו ַעל " אי ַהּזָ ּמַ    :ׁשַ
ל ָיָמיו ָה  תּכָ ּבָ    .ָיה אֹוֵכל ִלְכבֹוד ׁשַ

ֵהָמה ָנָאה  ת - ָמָצא ּבְ ּבָ    ,אֹוֵמר זֹו ְלׁשַ
ה  ה ְואֹוֵכל ֶאת ָהִראׁשֹוָנה -ָמָצא ַאֶחֶרת ָנָאה ֵהיֶמּנָ ִנּיָ ְ יַח ֶאת ַהׁשּ    .ַמּנִ

ֵקןֲאָבל  ל ַהּזָ    :ִהּלֵ
ה ַאֶחֶרת ָהְיָתה לוֹ     ,ִמּדָ

נֶּ  ַמִים ׁשֶ ם ׁשָ יו ְלׁשֵ ל ַמֲעׂשָ ּכָ רּוְך ה' יֹום יֹום" :ֱאַמרׁשֶ    .כ)-(תהילים סח "ּבָ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
אי" ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ָתיךְ  ּבְ יְך ְלׁשַ ּבָ    .ֵמַחד ׁשַ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

רּוְך ה' יֹום יֹום"    .13""ּבָ
  
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ    :ַרּבִ
ָנה ַלֲחֵברוֹ     ,ֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיעוֹ  -  ַהּנֹוֵתן ַמּתָ

ֱאַמר ּנֶ ָניו" :ׁשֶ י ָקַרן עֹור ּפָ ה לֹא ָיַדע ּכִ    .כט)- (שמות לד "ּומֹׁשֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֶכם"" ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ    – 14(שמות לא, יג) "ָלַדַעת ּכִ

רּוְך הּואָאַמר לֹו  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ    :ְלמֹׁשֶ
ֵב  ָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ּבְ ה ַמתָּ ָמּה מֹׁשֶ ת ׁשְ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ    ,ית ּגְ
ָרֵאל ָנּה ְלִיׂשְ ׁש ִליתְּ    ,ַוֲאִני ְמַבּקֵ

   .ֵלְך ְוהֹוִדיַע אֹוָתם
אן ָאַמר  ְמִליֵאלִמּכָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ

ת ְלִתינֹוק     !"ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ְלִאּמוֹ  - ַהּנֹוֵתן ּפַ
  

ָיא    ,ָלא ַקׁשְ
ֲעִביָדא ְלִא  - ָהא  ָנה ּדַ ַמּתָ ּלּוֵייּבְ    ,ּגַ
ּלּוֵיי - ָהא  ָלא ֲעִביָדא ְלִאּגַ ָנה ּדְ ַמּתָ    .ּבְ

  
ּלּוֵיי ֲעִביָדא ְלִאּגַ ָנה ּדַ י ַמּתָ ת ַנּמִ ּבָ    !ׁשַ

  
ּלּוֵיי ָכָרּה לֹא ֲעִביָדא ְלִאּגַ ן ׂשְ   .ַמּתַ

  
  

                                                           
13

רּוךְ      סח) (תהלים ֶסָלה ׁשּוָעֵתנוּ יְ  ָהֵאל ָלנוּ  ַיֲעָמס יֹום יֹום ה' ּבָ
14
ר ֶאל  ּבֵ ה ּדַ ָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת-ְוַאּתָ ֵני ִיׂשְ מֹרוּ -ּבְ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ יִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֹ   ׁשַ י אֹות ִהוא ּבֵ י ֲאִני ּכִ ֶכם 'הֵתיֶכם ָלַדַעת ּכִ ׁשְ  ְמַקּדִ

  רש"י
. נמצא ואוכל את הראשונה

אוכלה לזו כדי שתהא היפה 
נאכלת בשבת דהויא לה 
אכילתה של הראשונה לכבוד 

   שבת:
. בוטח שתזדמן לו לשם שמים
   נאה לשבת:

. מאחד מחד שביך לשבתיך
בשבת שלך תן לבך לשבת 

   הבאה:
. יעמס לנו את צרכינו יום יום

   ועזרתנו:
. לומר שלא אינו צריך להודיעו

יהא זה יושב ותוהה מהיכן בא 
   אליו דבר זה:

. אלמא נתן לו ומשה לא ידע
הקב''ה הוא קרון עור פנים ולא 

   הודיעו:
. רישיה לדעת כי אני ה' וגו'

דקרא אך את שבתותי תשמרו 
ומאי לדעת רוצה אני שתודיעם 
מה מתנה חשובה אני מבקש 

   ליתן להם:
. לעשות את אמו צריך להודיע

לו אות וסימן שאם יאכלנו 
קודם שיבא לאמו תראה את 
האות ותשאלנו מי עשה לך כך 
והוא יאמר פלוני וגם נתן לי פת 
ומתוך כך ידעו אביו ואמו שהוא 
אוהבם ותרבה אהבה ורעות 

   בישראל:
. כגון קרון פנים דעבידא לגלויי

דמשה שהודיעוהו הרואין לא 
  צריך הנותן להודיעו:
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   :ָאַמר ַמר

אן ָאַמר " ְמִליֵאלִמּכָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ת ְל     ."ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ְלִאּמוֹ  - ִתינֹוק ַהּנֹוֵתן ּפַ

  
   ?ַמאי ָעִביד ֵליּה 

  
ָחא ּוָמֵלי ֵליּה ּכֹוֲחָלא יף ֵליּה ִמׁשְ ּיֵ    .ׁשַ

  
ִפים ַמאי יָנן ִלְכׁשָ ַחְייׁשִ    ?ְוָהִאיְדָנא ּדְ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ין יף ֵליּה ֵמאֹותֹו ַהּמִ ּיֵ    .ׁשַ
  

  רש"י
. נותן כחול ומלי ליה כוחלא

  סביבות עיניו:
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י יֹוָחָנןָאַמר  ּום ַרּבִ ן יֹוָחי ִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ַתן ָלֶהם  ּנָ ל ִמְצֹות ׁשֶ רּוְך הּואּכָ דֹוׁש ּבָ ַפְרֶהְסָיא ַהּקָ ָרֵאל ָנַתן ָלֶהם ּבְ    ,ְלִיׂשְ
ת  ּבָ ַ ִצְנָעא -חּוץ ִמׁשּ ַתן ָלֶהם ּבְ ּנָ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם" :ׁשֶ ֵני ִיׂשְ יֵני ּוֵבין ּבְ    .יז)-(שמות לא "ּבֵ
  

   !לֹא ִלַעְנׁשּו ָנְכִרים ֲעָלּה  ,ִאי ָהֵכי
  

ת  ּבָ    ,אֹודּוֵעי אֹוְדִעיְנהוּ  -ׁשַ
ָכָרּה לֹא אֹוְדִעיְנהוּ  ן ׂשְ    .ַמּתַ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ָכָרּה  ן ׂשְ י אֹוְדִעיְנהוּ  -ַמּתַ    ,ַנּמִ
ָמה ְיֵתיָרה לֹא אֹוְדִעיְנהוּ     .ְנׁשָ

  
ָאַמר  ן ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ָלִקיׁש ַרּבִ

ָמה ְיֵתיָרה נֹוֵתן  רּוְך הּואְנׁשָ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ּבָ ָאָדם ֶעֶרב ׁשַ    ,ּבָ
ת  ּבָ    ,נֹוְטִלין אֹוָתּה ֵהיֶמּנוּ  -ּוְלמֹוָצֵאי ׁשַ

ֱאַמר ּנֶ ַפׁש " :ׁשֶ ּנָ ַבת ַוּיִ ַבת ַווי ָאְבָדה ֶנֶפׁש  -  "ׁשָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ   .ּכֵ
  
  
  
  

  רש"י
. ואנן לא (נענשו) נכרי עלה

אשכחן שחזר הקב''ה להענישן 
על התורה ועל המצות דכתיב 
וזרח משעיר למו הופיע מהר 
פארן (דברים לג) וכתיב אלוה 

   מתימן יבא (חבקוק ג):
. רוחב לב למנוחה נשמה יתירה

ולהיות פתוח לרוחה ולשמחה 
ויאכל וישתה ואין נפשו קצה 

   עליו:
. דרשינן ליה אוי על הנפש וינפש

  שהלכה לה:
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            - - - -     טז, אטז, אטז, אטז, א .54
יל " ְבׁשִ ה ָאָדם תַּ ת[ ֵמֶעֶרב יֹום טֹובעֹוׂשֶ ּבָ   ]."ְוסֹוֵמְך ָעָליו ְלׁשַ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
יל ְבׁשִ א ּתַ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ת     .לֹא –ֲאָבל ּפַ
  

ָלא ת ּדְ ָנא ּפַ    ?ַמאי ׁשְ
ִעיָנן ת ּבְ ְמַלּפֵ ָתא  ,ִאיֵליָמא ִמיִדי ּדִ ָתא -ּוַפת לֹא ְמַלּפְ ָלא ְמַלּפְ י ּדְ ְייָסא ַנּמִ    !ְוָהא ּדַ

ָא  י ֵזיָראַמר ּדְ    :ַרּבִ
ֵאי  ׁשָ ְבָלֵאי ִטּפְ י ּבַ ַנֲהָמא - ַהּנֵ ַאְכֵלי ַנֲהָמא ּבְ    .ּדְ

ר ְזַכְרָיהְוָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרב ְנחּוִמי ּבַ ְ יִמׁשּ ּיֵ    :ַאּבַ
ַדְייָסא    !ְמָעְרִבין ּבְ

  
א ִעיָנן ,ֶאּלָ ִכיַח ּבְ ָלא ׁשְ    ,ִמיִדי ּדְ
ִכיָחא –ּוַפת     ,ׁשְ

   .ִכיָחאלֹא ׁשְ  - ְוַדְייָסא 
  
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
יל ְבׁשִ א ּתַ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ת     .לֹא –ֲאָבל ּפַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ִעיָנן ִכיַח ּבְ ָלא ׁשְ ִמיִדי ּדְ ִכיָחא  ,ִאיֵליָמא ּדְ ִכיָחא - ּוַפת ׁשְ ְייָסא לֹא ׁשְ    !ְוָהא ּדַ

ר ְזַכְרָיהְוָאַמר  ְ  ַרב ְנחּוִמי ּבַ יֵמיּה ּדְ ִמׁשּ ּיֵ    :ַאּבַ
ַדְייָסא   .ֵאין ְמָעְרִבין ּבְ

  
א ִעיָנן ,ֶאּלָ ת ּבְ ְמַלּפֵ    ,ִמיִדי ּדִ
ָתא - ּוַפת     ,לֹא ְמַלּפְ

ָתא - ְוַדְייָסא  י לֹא ְמַלּפְ    .ַנּמִ
  

ָאַמר  י ֵזיָראּדְ    :ַרּבִ
ֵאי  ׁשָ ְבָלֵאי ִטּפְ י ּבַ ַנֲהָמא - ַהּנֵ ַאְכֵלי ַנֲהָמא ּבְ    .ּדְ

  
  

ֵני  יאַרּבִ ּתָ    :י ִחּיָ
ׁשּוֵלי ְקֵדָרה " ּבְ ים ׁשֶ יִלין -ֲעָדׁשִ ְבׁשִ ּום ֵערּוֵבי תַּ    ."סֹוֵמְך ֲעֵליֶהן ִמׁשּ
  

ַזִית הּו ּכְ ִאית ּבְ י ּדְ י ִמיּלֵ    .ְוַהּנֵ
  

ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב ִיְצָחק ּבְ
ין ּגֹוְררֹו ְוסֹוֵמְך ָעָליו ִמ  ּכִ י ַהּסַ ּבֵ ַעל ּגַ ְמנּוִנית ׁשֶ יִליןׁשַ ְבׁשִ ּום ֵערּוֵבי ּתַ    .ׁשּ

  
ַזִית הּו ּכְ ִאית ּבְ י ּדְ י ִמיּלֵ    .ְוַהּנֵ

  
  

  רש"י
   . דהוי ערוב:לא שנו
. לפתן בעינן דמוכחא דמלפת

   מלתא שעשוי לשבת:
. הלכך לא ופת לא מלפתא

מוכחא מלתא היא שהרי בכל 
   יום יש לחם:

. שנשארו בלא שבשולי קדרה
   כוין:מת

. מערב יום טוב סומך עליהם
לשם ערוב ולא אמרינן לא 

   חשיבי ובטלי:
  . מערב יום טוב:גוררו
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        בבבב----טז, אטז, אטז, אטז, א .55
יָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ַאּסֵ

ּוֵלי ָנְכִרים ׁשּ ּום ּבִ ֶהם ִמׁשּ ים ְמלּוִחים ֵאין ּבָ ִגים ְקַטּנִ    .ּדָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
יִליןסֹוֵמְך ֲעֵליֶהם ִמׁשּ  - ְוִאם ְצָלָאן ָנְכִרי  ְבׁשִ    .ּום ֵערּוֵבי ּתַ

ַהְרָסָנא  ָסא ּדְ יְנהּו ָנְכִרי ּכָ    .ָאסּור –ְוִאי ַעְבּדִ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ
ר   טז,ב    ,ַהְרָסָנא ִעיּקָ

ַמע ָלן ר :ָקא ַמׁשְ    .ִקְמָחא ִעיּקָ
  
  
  
  

  רש"י
. אין בהם משום בשולי נכרים

שגזרו חכמים בבשולי נכרים 
משום חתנות ועל שנאכל כמו 
שהוא חי לא גזרו על בשולו 
דכיון שנאכל כמו שהוא חי אינו 

ואלו בשול דלא אהני מידי 
   נאכלין על ידי מלחן חיים:

. דהא שרו סומך ישראל עליהן
באכילה: כסא דהרסנא מטוגן 

   בשומן קרבי דגים ובקמח:
. דקמח אין נאכל כמו אסירי

שהוא חי לפיכך יש בו משום 
  בשולי נכרים: 

  . שומן הדגים:הרסנא עיקר
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



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

     

76

        טז, בטז, בטז, בטז, ב .56
אָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ַזיִ  יִלין ְצִריִכין ּכְ ְבׁשִ    .תֵערּוֵבי ּתַ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ן ַזִית ֶאָחד ְלֻכּלָ    ,ּכְ

ַזִית ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלָמא ּכְ    ?אֹו ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָאַמר  אּדְ י ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ין ְלֵמָאה ין ְלֶאָחד ּבֵ ַזִית ּבֵ יִלין ְצִריִכין ּכְ ְבׁשִ   .ֵערּוֵבי ּתַ
  

ַנן    :ּתְ
ָאַבד " הלֹא יְ  - ֲאָכלֹו אֹו ׁשֶ ִחּלָ תְּ ל ָעָליו ּבַ ֵ    .ַבׁשּ

הּוא  ל ׁשֶ ּנּו ּכָ יר ִמּמֶ ּיֵ ת -ׁשִ ּבָ    ."סֹוֵמְך ָעָליו ְלׁשַ
הּוא"ַמאי  ל ׁשֶ    ?"ּכָ

ַזִית א ּכְ ֵליּכָ ב ּדְ    !ַלאו ַאף ַעל ּגַ
  

ַזִית ,לֹא יּה ּכְ ִאית ּבֵ   .ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יל ֶזה " ְבׁשִ בּוׁש  ,ָצִלי –תַּ לּוק ,ַוֲאִפיּלּו ּכָ ל ,ׁשָ ָ    .ּוְמבּוׁשּ

ין  ּנִ ין ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב - ְוקֹוְלַייס ָהִאְסּפַ ַתן ָעָליו ַחּמִ ּנָ    .ׁשֶ
יעּור תֹו ְוסֹופֹו ֵאין לֹו ׁשִ ִחּלָ    ."תְּ

ָלל יעּור ּכְ    !ַמאי ַלאו ֵאין לֹו ׁשִ
  

יעּור ְלַמְעָלה ,לֹא ה ,ֵאין לֹו ׁשִ יעּור ְלַמּטָ    .ֲאָבל ֵיׁש לֹו ׁשִ
  

  רש"י
. די להם בין לאחד בין למאה

   בכזית:
. ולגבי ככר כזיתלא דאית ביה 

   שלם קרי ליה כל שהוא:
   . של ערוב:תבשיל זה

. בחומץ ובחרדל ומיני כבוש
   ירקות:

   . מבושל הרבה מאד:שלוק
   . כהלכתו:מבושל

. דג מליח הוא קולייס האספנין
ורך ונאכל כמו שהוא חי אלא 
שנותנין עליו חמין וזה בשולו 
כדתנן במסכת שבת (דף לט.) 

   לאכתו:שהדחתו זו היא גמר מ
. גרסינן שעשו שנתנו עליו חמין

   לו מערב יו''ט בשול הראוי לו:
. כשעשה התבשיל אין לו תחלתו

   שיעור כמה יהא בו:
. אכלו או שאבד ושייר סופו

   ממנו קצת:
. לא מאי לאו אין לו שיעור כלל

   לרב ולא למעט:
. לומר לא אין לו שיעור למעלה
   שלא יוסיף בו על כך וכך:

  פחות מכזית:. לא ילמטה
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .57
   :ַרבָאַמר  ב הּוָנאַר ָאַמר 

ַעת יִלין ְצִריִכין ּדַ ְבׁשִ    .ֵערּוֵבי ּתַ
  

יַח  ַעת ַמּנִ יָטא ּדַ ׁשִ ִעיָנן –ּפְ    ,ּבְ
ִעיָנן יחּו לֹו ּבְ ִהּנִ ַעת ִמי ׁשֶ ִעיָנן ,ּדַ    ?אֹו לֹא ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

מּוֵאלּדַ  ׁשְ ָעא ֲאבּוהַּ ּדִ ּה ְנַהְרּדָ    .ְמָעֵרב ַאּכּוּלָ
  

י י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסֵ הּו ְטֶבְרָיא ַרּבִ   .ְמָעְרבּו ַאּכּוּלְ
  

ר ִאיִדיַמְכִריז  י ַיֲעקֹב ּבַ    :ַרּבִ
י ּלִ יִלין ָיבֹא ְוִיְסמֹוְך ַעל ׁשֶ ְבׁשִ יַח ֵערּוֵבי ּתַ ּלֹא ִהּנִ    .ִמי ׁשֶ

  
ה ּמָ    ?ְוַעד ּכַ

  
ר ְזַכְרָיהָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרב ְנחּוִמי ּבַ ְ יִמׁשּ ּיֵ    :ַאּבַ

חּום ׁשַ  תַעד ּתְ   .ּבָ
  

יּה ּדְ  ר ַמְתִניָתא ַקּמֵ ֲהָוה ְמַסּדֵ מּוֵאלַההּוא ַסְמָיא ּדַ    ,ַמר ׁשְ
ֲהָוה ָעִציב אי ֲעִציָבת :ָאַמר ֵליּה  ,ַחְזֵייּה ּדַ    ?ַאּמַ

יִלין :ָאַמר ֵליּה  ְבׁשִ ָלא אֹוִתיִבי ֵערּוֵבי ּתַ    .ּדְ
יִדי :ָאַמר ֵליּה     .ְסמֹוְך ַאּדִ

  

ֲהָוה  ָנה ַחְזֵייּה ּדַ אי ֲעִציָבת :ָאַמר ֵליּה  ,ָעִציבְלׁשָ    ?ַאּמַ
יִלין :ָאַמר ֵליּה  ְבׁשִ ָלא אֹוִתיִבי ֵערּוֵבי ּתַ    .ּדְ
ַע ַאּתְ  :ָאַמר ֵליּה  ֵרי ,ּפֹוׁשֵ י ַעְלָמא ׁשָ    .ְלִדיָדְך ָאסּור ,ְלכּוּלֵ

  
  
  
  

  רש"י
. שידעו שלשם כך צריכים דעת

נעשו ורב הונא לא פירש דעת מי 
ומפרשינן לה אנן ואמרינן הא 
ודאי פשיטא לן דכי אמר רב 
הונא צריכים דעת דעתו דמניח 
מיהא בעי דאיהו עדיף שעושהו 
לשם כך מיהו מבעיא לן דעת מי 
שהניחו לצרכו כגון דעשהו זה 

כלום צריך שימלך לצורך חברו 
   בו תחלה לעשותו על פיו:

. ולעומדים חוץ עד תחום שבת
לתחום לא היה דעתו של מניח 

   עליהם ולא עלו על לבו לזוכרן:
. שהיה יודע מסדר מתניתא

משניות בגרסא ומחזר עליהן 
לפני מר שמואל שהיו סדורות 

   בפיו כעיקרן:
. דמערבנא אכולה סמוך אדידי

   נהרדעא שהיא עירו:
. לשנה אחרת וראש השנה שנהל

   היה שאין יכול להניח ולהתנות:
. שאין דעתי על לדידך אסור

המזידין והפושעים שאינם 
  חרדים לדברי חכמים:
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        יז, איז, איז, איז, א    ––––    טז, בטז, בטז, בטז, ב .58
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת" ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    :יֹום טֹוב ׁשֶ
חּוִמין ,ין ְמָעְרִביןֵא     ,לֹא ֵערּוֵבי תְּ

   .ְולֹא ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות       
י    :ָאַמר ַרּבִ

   ,ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות - ְמָעְרִבין 
חּוִמין -ֲאָבל לֹא     ,ֵערּוֵבי תְּ

ָדָבר ָהָאסּור לוֹ  ה אֹוְסרֹו ּבְ ַאתָּ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ר לוֹ  ָדָבר ַהּמּותָּ ה אֹוְסרֹו ּבְ    ."ְוִאי ַאתָּ

  
ַמר    :ִאּתְ

   :ָאַמר ַרב
א א ַקּמָ ַתּנָ    .ֲהָלָכה ּכְ

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
י ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

י" ַרּבִ א אֹו ְלחּוְמָרא "ֲהָלָכה ּכְ    ?ְלקּוּלָ
  

א ָקָאַמר ְלקּוּלָ יָטא ּדִ ׁשִ    .ּפְ
  

ַלח  ׁשָ ּום ּדְ י ֶאְלָעָזרִמׁשּ    :ַלּגֹוָלה ַרּבִ
ַא  ׁשֶ ָבֶבללֹא ּכְ ם ׁשֹוִנין ּבְ י " :ּתֶ יר –ַרּבִ    ",אֹוְסִרין - ַוֲחָכִמים ,ַמּתִ

א י" :ֶאּלָ יִרין - ֲחָכִמיםוַ  ,אֹוֵסר – ַרּבִ    ."ַמתִּ
  

   ?ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יִמיּדְ  ר ַאְבּדִ ְחִליָפא ּבַ ֵתיּה ּדִ  ַרב ּתַ ּוָ א ּכַ מּוֵאלָעַבד עּוְבּדָ    .ׁשְ

ת הֹוָרָאה  :ַרבְוָאַמר  ִחּלַ ָנן ְלִקְלקּוָלאּתְ ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ    .ּדְ
ָלָמא ׁשְ א" :ִאי ַאְמַרּתְ ּבִ    ,ַהְיינּו ִקְלקּוָלא - ָקָאַמר  "ְלקּוּלָ

א ִאי ַאְמַרּתְ  א - "ְלחּוְמָרא" :ֶאּלָ    ?ַמאי ִקְלקּוָלא ִאיּכָ
  

ים   יז,א ּה ַרּבִ ְלְקֵלי ּבָ ִמּקַ יָון ּדְ    .ַהְיינּו ִקְלקּוָלא^ - ּכֵ
  

אָאַמר  ָבאָר ָאַמר     :ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
י ַרּבִ    .ּוְלִאּסּור ,ֲהָלָכה ּכְ

  

  רש"י
. לטלטל מחר לא ערובי חצרות

   דנראה כמתקן דבר:
. שאתה אוסרו בדבר האסור לו

כח יש בידך לאסור עליו 
מלעשות צורך מחר דבר שהוא 

ור בו ביום והיינו תחומין אס
שאף ביו''ט אסור לצאת מן 

   התחום:
. אין כח בידך ואי אתה אוסרו

לאסור לו מלתקן למחר דבר 
שהוא מותר בו ביום ואסור 
   טלטול חצרות ליתיה ביום טוב:
. משום דשלח רבי אלעזר כו'

לפיכך הוצרכו לשאול לקולא 
קאמר שמואל או לחומרא 

א משום דשלח ר' אלעזר לחומר
ואנו שונין דרבי לקולא לפיכך 
שואלים אנו שמואל שקבע 
הלכה כרבי היכי מתני 

   לפלוגתייהו:
. ואמר רב תחלת הוראה וכו'

דרב פליג עליה ואמר הלכה 
   כת''ק:

. כיון דמקלקלי בה רבים
  ששוכחין ומטלטלין בלא ערוב: 

. אם היה מותר היינו קלקולא
  לערב אתמול והוא אסר:
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        יז, איז, איז, איז, א .59
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת" ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    :יֹום טֹוב ׁשֶ
אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

מֶֹנה ל ׁשְ ּלֵ ְואֹוֵמר ,ִמְתּפַ
ְפנֵ  15 ל יֹום טֹוב ּבִ ְפֵני ַעְצָמּה ְוׁשֶ ת ּבִ ּבָ ל ׁשַ    .י ַעְצָמּה ׁשֶ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ַבע ל ׁשֶ ּלֵ ת ,ִמְתּפַ ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ ים ּבְ ת ּוְמַסּיֵ ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ ֶאְמַצע ,ַמְתִחיל ּבְ ת ַהּיֹום ּבָ ַ    .ְואֹוֵמר ְקדּוׁשּ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ים :ַאף חֹוֵתם ּבָ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ִיׂשְ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ    ."ְמַקּדֵ

  
א ַק  ּנָ ֵני ּתַ יּה ּדְ ּתָ    :ָרִביָנאּמֵ

ים" ַמּנִ ת ְוַהּזְ ּבָ ַ ָרֵאל ְוַהׁשּ ׁש ִיׂשְ    ."ְמַקּדֵ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ת ּבָ י ֵליּה  ,ָאטּו ׁשַ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ    ?!ִיׂשְ

א ְוַקְייָמא ׁשָ ּדְ ת ִמּקַ ּבָ    !ְוָהא ׁשַ
א ֵאיָמא ים" :ֶאּלָ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ִיׂשְ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ    ".ְמַקּדֵ

  
   :ֵסףַרב יוֹ ָאַמר 

י ַרּבִ    ,ֲהָלָכה ּכְ
ִריץ ָרִביָנא   .ְוִכְדּתָ

  
  

                                                           
15
 מופיע בדפוס בסוגריים מרובעות. ע"פ המהרש"ל ונוסח התוספתא 

  רש"י
. ברכה אחת תחיל בשל שבתמ

לשניהם ומתחיל להזכיר שבת 
תחילה ותתן לנו את יום 
המנוחה הזה ואת יום חג פלוני 

   הזה:
. הברכה בשל שבת ומסיים

   מקדש השבת ותו לא:
. ואומר קדושת היום באמצע

ותתן לנו ה' אלהינו את יום 
המנוחה הזה ואת יום חג פלוני 

   הזה:
. תני תנא קמיה דרבינא

ה דרבי מקדש ישראל במילתי
   והשבת והזמנים:

. אטו שבת ישראל מקדשי ליה
שקדמת קדושת ישראל לשל 
שבת בשלמא זמנים צריך 
להקדים קדושת ישראל 
לקדושתן שעל ידי קדושת 
ישראל נתקדשו הם ואילו לא 
נתקדשו ישראל לא היו קובעים 
חדשים וקוראין מועדים בבית 

   דין:
. אלא שבת מקדשא וקיימא

י בראשית ואינה מששת ימ
  תלויה בקביעות דראש חדש:
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        יז, איז, איז, איז, א .60
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָחל " ת ׁשֶ ּבָ ל מֹוֵעד ִלְהיֹותׁשַ חּוּלֹו ׁשֶ רֹאׁש חֶֹדׁש אֹו ּבְ    ,ּבְ
ֲחִרית ּוִמְנָחה  ֲעבֹוָדה - ַעְרִבית ְוׁשַ אֹוָרע ּבַ ַבע ְואֹוֵמר ֵמֵעין ַהּמְ ל ׁשֶ ּלֵ    ,ִמְתּפַ

   .ַמְחִזיִרין אֹותוֹ  -ר ְוִאם לֹא ָאַמ 
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ ים ּבְ ת ּוְמַסּיֵ ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ הֹוָדָאה ּוְבמּוָסִפין ַמְתִחיל ּבְ ֶאְמַצע ,ּבְ ת ַהּיֹום ּבָ ַ    .ְואֹוֵמר ְקדּוׁשּ
ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ י יֹוָחָנן וְ  ּגַ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקאַרּבִ ן ּבְ    :אֹוְמִרים ּבֶ

ַבע  הּוְזַקק ְלׁשֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ת - ּכָ ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ ים ּבְ ת ּוְמַסּיֵ ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ ֶאְמַצע ,ַמְתִחיל ּבְ ת ַהּיֹום ּבָ ַ    ."ְואֹוֵמר ְקדּוׁשּ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
אֹותֹו ַהּזּוג    .ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

  

  רש"י
. כשאר שבתות מתפלל שבע

כי היכי דבחול אין לו למועד 
ברכה קבועה בשלש תפלות 
הללו אף בשבת אין צריך 
לקבוע לו ברכה לבית שמאי 

   ולא לכללו לבית הלל:
. ראש חדש או מעין המאורע

   מועד:
. כגון יעלה ויבא בעבודה

   בברכת עבודה:
. כמו שאומר על בהודאה

   הנסים בחנוכה ופורים:
. כל מקום שזקוק לשבע

ואפי' ערבית ושחרית ומנחה: 
אין הלכה כאותו הזוג גרסינן 
אלא כתנא קמא דאמר 
ערבית שחרית ומנחה מתפלל 
שבע ואומר מעין המאורע 
בעבודה מיהו לאו הלכתא 
כוותיה בהא דקאמר 
ובמוספין מתחיל כו' אלא 

בי דאמר אף בהא הלכתא כר
חותם בה מקדש השבת 
ישראל והזמנים או ראשי 

  חדשים בראש חדש:
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        יז, איז, איז, איז, א .61
רָאַמר  יא ּבַ י ַרב ִחּיָ ִ    :ַרב ָאַמר ַאׁשּ

חּוִמין ִמּיֹום טֹוב ַלֲחֵברוֹ  יַח ָאָדם ֵעירּוֵבי ּתְ   .ּוַמְתֶנה ,ַמּנִ
   

   :ָרָבאָאַמר 
יִלין ִמּיֹום טֹוב ַלֲחֵבירוֹ  ְבׁשִ יַח ָאָדם ֵעירּוֵבי ּתַ    .ּוַמְתֶנה ,ַמּנִ

  
ָאַמר חּוִמין" :ַמאן ּדְ יִלין -  "ֵעירּוֵבי ּתְ ְבׁשִ ן ֵעירּוֵבי ּתַ ּכֵ ל ׁשֶ    .ּכָ

ָאַמר ּוַמאן יִלין" :ּדְ ְבׁשִ חּוִמין לֹא -  "ֵעירּוֵבי ּתַ    .ֲאָבל ֵעירּוֵבי ּתְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָתא ּבְ ׁשַ ִביָתה ּבְ ְלִמְקֵני ׁשְ    .לֹא – ּדִ
  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   .ֵאין אֹוִפין ִמּיֹום טֹוב ַלֲחֵברוֹ "

ר ַאף ׂשָ ֵדָרה ּבָ ל ַהּקְ ה ּכָ ָ ָאה ִאׁשּ ֱאֶמת ָאְמרּו ְמַמּלְ א ַלֲחִתיָכה ַאַחת ּבֶ ֵאיָנּה ְצִריָכה ֶאּלָ י ׁשֶ    .ַעל ּפִ
א ְלִקיתֹון ֶאָחד ֵאינֹו ָצִריְך ֶאּלָ י ׁשֶ ל ַמִים ַאף ַעל ּפִ א ַנְחּתֹום ָחִבית ׁשֶ    .ְמַמּלֵ

ִריְך לוֹ  - ֲאָבל ֶלֱאפֹות  ּצָ ֶ א ַמה ׁשּ    .ֵאינֹו אֹוֶפה ֶאּלָ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

תְמַמּלְ  ּנּור ּפַ ל ַהתַּ ה ּכָ ָ    ,ָאה ִאׁשּ
ּנּור ָמֵלא ַהתַּ ְזַמן ׁשֶ ת ֶנֱאֵפת ָיֶפה ּבִ ַהּפַ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  
  
  

  רש"י
. אם נזכר מיום טוב לחבירו

ביו''ט ראשון וחלו שני ימים 
טובים חמישי וערב שבת ומתנה 
אם היום חול ומחר קדש עירובי 
עירוב ואם חלוף איני צריך 
לערב לתבשילין ובתחומין יאמר 

בדברי כלום  אם היום קדש אין
ולמחר יאמר כמו כן בשל 
תחומין ובאותה הפת עצמה 
דממה נפשך הוי עירוב אבל בשל 
תבשילין אין צריך לשנות 

   ולחזור את תנאו למחר:
. לאו דלמקני שביתה בשבתא

דוקא שבתא נקט אלא יו''ט 
קרי שבתא לא התירו לו לקנות 
שביתה ביום טוב ואפי' מספק 
 ואם התירו בעירובי תבשילין

   התם משום כבוד שבת התירו:
   . פת:אין אופין

. דבחד טרחא ממלאה אשה כו'
   סגי וכן בנחתום לגבי מלוי:

. כל ככר וככר אבל לאפות
   צריכה אפיה ורדיה לעצמה:

. שתנורים בזמן שהתנור מלא
קטנים היו ומדביקין פת 
בדפנות ומתוך שהוא מלא 
מתמעט חללו ואין מקום 
לחמימותו להתפשט והפת 

  פת יפה:נא
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        יז, איז, איז, איז, א .62
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

יִלין ְבׁשִ יַח ֵעירּוֵבי ּתַ ּלֹא ִהּנִ    ,ִמי ׁשֶ
   ,ְמחֹו ֶנֱאָסרהּוא ֶנֱאָסר ְוִק 

ְלָמא    ?הּוא ֶנֱאָסר ְוֵאין ִקְמחֹו ֶנֱאָסר :אֹו ּדִ
  

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
  

   .ְלַאְקנּוֵיי ִקְמחֹו ַלֲאֵחִרים
   .ָצִריְך ְלַאְקנּוֵיי ִקְמחֹו ַלֲאֵחִרים -  "הּוא ֶנֱאָסר ְוִקְמחֹו ֶנֱאָסר" :ִאי ַאְמַרּתְ 

   .לֹא ָצִריְך ְלַאְקנּוֵיי ִקְמחֹו ַלֲאֵחִרים - "ֵאין ִקְמחֹו ֶנֱאָסרהּוא ֶנֱאָסר וְ " :ְוִאי ַאְמַרּתְ 
  

   ?ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יִלין" ְבׁשִ יַח ֵעירּוֵבי תַּ ּלֹא ִהּנִ    ,ִמי ׁשֶ

ל ,ֲהֵרי ֶזה לֹא יֹאֶפה ֵ    ,ְולֹא ַיְטִמין ,ְולֹא ְיַבׁשּ
   ,לֹא לוֹ 

   .ְולֹא ַלֲאֵחִרים
 ְ    .ִלין לוֹ ְולֹא ֲאֵחִרים אֹוִפין ּוְמַבׁשּ

ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ִלין לוֹ  ,ַמְקֶנה ִקְמחֹו ַלֲאֵחִרים ְ    ."ְואֹוִפין לֹו ּוְמַבׁשּ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
   ,הּוא ֶנֱאָסר ְוִקְמחֹו ֶנֱאָסר

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

  רש"י
   . לאפות:הוא נאסר

. שלא יהו אחרים וקמחו נאסר
אופין קמחו בעודו שלו לאקנויי 
קמחו. אם צריך לתת במתנה 
את קמחו שיהו אחרים מותרים 
לאפותו ולתת לו: בשלמא לא 

   גרס:
. כדרך שמטמינין ולא יטמין

  תבשיל שבת:
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        בבבב- - - - יז, איז, איז, איז, א .63
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

   ?ָעַבר ְוָאָפה ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ּלֹא ִהנִּ " יִליןִמי ׁשֶ ְבׁשִ    ,יַח ֵעירּוֵבי תַּ

ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ִלין לוֹ  ,ַמְקֶנה ִקְמחֹו ַלֲאֵחִרים ְ   . "ַוֲאֵחִרים אֹוִפין לֹו ּוְמַבׁשּ

ר ,ְוִאי ִאיָתא   יז,ב    .ִליְתֵני ָעַבר ְוָאָפה מּוּתָ
  

ר ַמְתָנהָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
א ְנּתָ ּקַ א ּתַ ּנָ ֵני ּתַ ָרא ָקּתָ ֶהיּתֵ    ,ּדְ

ִאּסּוָרא  א ּדְ ְנּתָ ּקַ ֵני - ּתַ    .לֹא ָקּתָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יִלין " ְבׁשִ יַח ֵעירּוֵבי תַּ ִהּנִ ל ּוַמְטִמין -ִמי ׁשֶ ֵ    ,ֲהֵרי ֶזה אֹוֶפה ּוְמַבׁשּ

ָידוֹ  -ְוִאם ָרָצה ֶלֱאכֹול ֶאת ֵעירּובֹו     .ָהְרׁשּות ּבְ
ּלֹא ָאָפה ּלֹא ִהְטִמין  ,ֲאָכלֹו ַעד ׁשֶ ל ְולֹא ַיְטִמיןֲהֵר  -ַעד ׁשֶ ֵ    ,י ֶזה לֹא יֹאֶפה ְולֹא ְיַבׁשּ
   .לֹא לֹו ְולֹא ַלֲאֵחִרים

ִלין לוֹ  ְ    .ְולֹא ֲאֵחִרים אֹוִפין ּוְמַבׁשּ
  

ל הּוא ְליֹום טֹוב ֵ   ,ֲאָבל ְמַבׁשּ
ת -ְוִאם הֹוִתיר  ּבָ    ,הֹוִתיר ְלׁשַ

ּלֹא ַיֲעִרים    ,ּוִבְלַבד ׁשֶ
   ."ָאסּור -ְוִאם ֶהֱעִרים 

  
י בַר ָאַמר  ִ    :ַאׁשּ

   ?ַהֲעָרָמה ָקא ַאְמַרּתְ 
ִזיד ָנן ְטֵפי ִמּמֵ ּה ַרּבָ ַאְחִמירּו ּבָ אִני ַהֲעָרָמה ּדְ    .ׁשַ

  
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

י אי ,ֲחַנְנָיה ִהיא ?ָהא ַמּנִ ּמַ ֵבית ׁשַ א ּדְ יּבָ    .ְוַאּלִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
   :אֹוֵמר ֲחַנְנָיה"

אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ַפת ן ֵעֵרב ּבְ א ִאם ּכֵ    ,ֵאין אֹוִפין ֶאּלָ

יל ַתְבׁשִ ן ֵעֵרב ּבְ א ִאם ּכֵ ִלין ֶאּלָ ְ    ,ְוֵאין ְמַבׁשּ

  
ין ְטמּוִנין ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ן ָהיּו ַחּמִ א ִאם ּכֵ    .ְוֵאין טֹוְמִנין ֶאּלָ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
יל ֶאָחד ַתְבׁשִ ל ָצ  ,ְמָעֵרב ּבְ ה ּבֹו ּכָ    ."ְרּכוֹ ְועֹוׂשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :16ּתָ

ת" ּבָ ׁשַ ירֹוָתיו ּבְ ר ּפֵ ֵ    ,ַהְמַעׂשּ
ׁשֹוֵגג     ,יֹאַכל –ּבְ
ֵמִזיד     ."לֹא יֹאַכל -ּבְ

  
יֵרי ַאֲחִריֵני ִאית ֵליּה ּפֵ    .לֹא ְצִריָכא ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

                                                           
16
 מסורת הש"ס. 

  רש"י
. מהו שיאכל עבר ואפה מאי

  בשבת: 
. דעבר ואפה מותר ואי איתא

מכדי תנא אתקנתא קא מהדר 
נתני נמי הך תקנתא בהדי הך 

   דמקנה קמחו:
. העשויה תקנתא דהיתרא

   בהיתר:
. לאחר שבשל שלא יערים

לצורך. לומר עוד אני צריך 
להזמין אורחים ויבשל תבשילין 
אחרים ויותירם לשבת אבל 
בקדרה אחת אם ירבה לשבת 

שרי הא אמר דאפי' לחול 
כדלעיל ממלאה אשה קדרה 
בשר ואע''פ שאינה צריכה אלא 

   לחתיכה אחת:
. לאכול ואם הערים אסור

דאחמור רבנן בהא מילתא שלא 
לעקור תורת עירוב ולא דמי 
להערמה דרב אדא בר אהבה 
דמלח גרמא גרמא דאין עבוד 
באוכלין ואי משום טרחא הא 
עדיפא דלמא חס שלא יסריח 

וקס''ד הבשר וממנע ולא שחיט 
   דהוא הדין לעבר ואפה:

. לעולם עבר שאני הערמה כו'
ואפה מותר והערמה אינה ראיה 
לכאן דשאני הערמה ממזיד 
דאיכא למימר אחמור בה רבנן 
בהערמה טפי ממזיד דאלו מזיד 
רשע הוא לעבור על דברי חכמים 
ואין אחרים למדים הימנו 
והוא. עצמו משים אל לבו ושב 

עירוב הלכך. לא מעקרא תורת 
אבל מערים סבור לעשות 
בהיתר הלכך לא ישיב אל לבו 
לחזור בו ואחרים למדין הימנו 
ומעקרא תורת עירוב הלכך 

   קנסוהו רבנן:
. דקתני אם הערים הא מני

   אסור:
. דשמעינן ליה חנניה היא

דמחמיר בעירובי תבשילין 
   ואליבא דבית שמאי:

. שעבר על במזיד לא יאכל
רומות השבות דאין מגביהין ת

ומעשרות ביו''ט אלמא אחמור 
רבנן במילתייהו ואפי' גבי עונג 

   שבת:
 . לשבת:דאית ליה פירי אחריני

. במקוה שיש לו המטביל כליו
בחצרו ועבר אדרבנן דאמרי 
במתניתין מטבילין כלים מלפני 

  השבת דנראה כמתקן:
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ת" ּבָ ׁשַ ָליו ּבְ יל ּכֵ ְטּבִ    ,ַהּמַ
ׁשֹוֵגג  ֶהן -ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ    ,ִיׁשְ

ֵמזִ  ֶהן -יד ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ    ."לֹא ִיׁשְ
  

ִאית ֵליּה ָמאֵני ַאֲחִריֵני    .לֹא ְצִריָכא ּדְ
  

י    ,ִאי ַנּמִ
ֵאָלה ׁשְ ר ּבִ    .ֶאְפׁשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ת" ּבָ ׁשַ ל ּבְ ֵ    ,ַהְמַבׁשּ
ׁשֹוֵגג     ,יֹאַכל –ּבְ
ֵמִזיד     ."לֹא יֹאַכל -ּבְ

  
אִני ת ׁשַ ּבָ ׁשַ   .ּדְ

  
  
  

  רש"י
. בו ביום אפשר ישתמש בהן

בשאלה. לשאול כלים מחברו 
  להשתמש:ו

. בשול שבת אסורא דשבת
מאבות מלאכות הוא ואיסור 
סקילה הוא הלכך קנסוה רבנן 
למזיד אבל עבר ואפה ביום טוב 
  לשבת אסורא דרבנן הוא דעבד:
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        יז, ביז, ביז, ביז, ב .64
אי" ּמַ ית ׁשַ    :ֹוְמִריםא ּבֵ

יִלין ְבׁשִ ֵני תַּ   .ׁשְ
לוּ [    :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

יל ֶאָחד ְבׁשִ    .תַּ
יִלין ְבׁשִ ֵני תַּ ֵהן ׁשְ ָעָליו ׁשֶ ָדג ּוֵביָצה ׁשֶ ִוין ּבְ    .]"ְוׁשָ

  
א ּנָ י ַהאי ּתַ ָלא ּכִ    ,ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ֶאְלָעָזרָאַמר " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ית ׁשַ מֹוִדים  איּבֵ לוּ  ּמַ ִריךְ  ֵבית ִהּלֵ ּצָ יִלין ׁשֶ ְבׁשִ ֵני תַּ    ,ַעל ׁשְ
ְחְלקוּ     ?ַעל ַמה ּנֶ

ָעָליו ג ּוֵביָצה ׁשֶ    ,ַעל ּדָ
איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ יִלין :אֹוְמִרים ּבֵ ְבׁשִ ֵני תַּ    .ׁשְ
לוּ  יל ֶאָחד :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ ְבׁשִ    .תַּ

יָצה ְוָנַתן ְלתוֹ  ר ּבֵ ְרּפֵ ִאם ּפִ ִוין ׁשֶ גְוׁשָ    ,ְך ַהּדָ
ג ק ַקְפלּוטֹות ְוָנַתן ְלתֹוְך ַהּדָ ִרסֵּ    ,אֹו ׁשֶ

יִלין ְבׁשִ ֵני תַּ ֵהן ׁשְ    ."ׁשֶ
  

   :ָרָבאָאַמר 
יַדן א ּדִ ַתּנָ ל ,ִהְלְכָתא ּכְ ֵבית ִהּלֵ א ּדְ יּבָ   .ְוַאּלִ

  
  

  רש"י
על מה נחלקו על דג וביצה 
שעליו שבית שמאי אומרים 

. צריך וזה שני תבשילין
כתבשיל אחד שמחובר בו ובטיל 

מרים דיו לגביה וב''ה או
   בתבשיל אחד כזה:

. ושוין שאם פרפר ביצה
מבושלת ונתן לתוכו דלחודיה 

   קאי שהן שני תבשילין:
   . מינצ''ר בלעז:שרסק

   . כרתי פורי''ש בלעז:קפלוטות
. דמתני' דקתני ב''ה כתנא דידן

  שרו בתבשיל אחד:
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        יז, ביז, ביז, ביז, ב .65
ל ָעָליו" ֵ ָאַבד ֲהֵרי ֶזה לֹא ְיַבׁשּ ה[ ֲאָכלֹו אֹו ׁשֶ ִחּלָ תְּ    ,ּבַ

יֵּ  הּוא ְוִאם ׁשִ ל ׁשֶ ּנּו ּכָ ת -יר ִמּמֶ ּבָ    ]."סֹוֵמְך ָעָליו ְלׁשַ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
תֹו ְוֶנֱאַכל ֵעירּובֹו  :ַנְקִטיָנן ִעיּסָ   .ּגֹוֵמר –ִהְתִחיל ּבְ

  
  
  

  רש"י
. לתקנה אם התחיל בעיסתו
  ולאפותה ע''י עירובו:
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ָנה    ִמׁשְ

ת ּבָ ַ    ,ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ
אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

יִלין ֶאת ַהּכֹל ִמ  תַמְטּבִ ּבָ ַ ְפֵני ַהׁשּ    .ּלִ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ִלים  ת -ּכֵ ּבָ ַ ְפֵני ַהׁשּ    ,ִמּלִ
ת –ְוָאָדם  ּבָ ׁשַ    .ּבְ

ְכִלי ֶאֶבן ְלַטֲהָרן ִים ּבִ יִקין ֶאת ַהּמַ ִ ׁשּ ּמַ ִוין ׁשֶ יִלין ,ְוׁשָ    ,ֲאָבל לֹא ַמְטּבִ
ב ְלַגב יִלין ִמּגַ    .ּוֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה ,ּוַמְטּבִ

  

מָ     ָראּגְ

י ַעְלָמא כּוּלֵ ת  ,ּדְ ּבָ ׁשַ ִלי ּבְ    .לֹא –ִמיַהת ּכְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
הָאַמר     :ַרּבָ

ֵזָרה   יח,א ים^ ּגְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ָידֹו ְוַיֲעִביֶרּנּו ַאְרּבַ ֶלּנּו ּבְ א ִיּטְ ּמָ    .ׁשֶ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ֲחֵצירֹו     ?א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ  - ֵיׁש לֹו ּבֹור ּבַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֲחֵצרוֹ  ֵזיָרה ּבֹור ּבַ ים ,ּגְ ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ָאטּו ּבֹור ּבִ
  

ת ּבָ יַנח ׁשַ    ,ָהּתֵ
יֹום טֹוב  א ְלֵמיַמר - ּבְ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
ת ּבָ ְזרּו יֹום טֹוב ָאטּו ׁשַ    .ּגָ

  
ְזִריָנן    ?!ּוִמי ּגַ

ַנן    :ְוָהא ּתְ
יִקין ֶאת ַה " ִ ׁשּ ּמַ ִוין ׁשֶ יִליןְוׁשָ ְכִלי ֶאֶבן ְלַטֲהָרן ֲאָבל לֹא ַמְטּבִ ִים ּבִ    ,"ּמַ

ָלה - ְוִאי ִאיָתא  ָקה ָאטּו ַהְטּבָ ָ    !ִנְגזֹור ַהׁשּ
  

ָרא    ?ְוִתְסּבְ
ָקה - ִאי ִאית ֵליּה ַמִים ָיִפים  ָ ה ִלי ְלֶמֱעַבד ְלהּו ַהׁשּ י ָלּמָ    ?ַהּנֵ

א ֵלית ֵליּה  ,ֶאּלָ    .ּדְ
ֵלית ֵליּה ִמְזַה  הוּ ְוֵכיָון ּדְ    .ר ָזִהיר ּבְ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ְדִלי ָטֵמא ְוהּוא ָטהֹור"    ,"ַמְדִלין ּבִ
ֵעיֵניּה  - ְוִאי ִאיָתא  ְלָמא ָאֵתי ְלַאְטּבּוֵליּה ּבְ    !ִנְגזֹור ּדִ

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ

ְליֹו ָזכּור הּוא א ַעל ְיֵדי ּדָ ָרה לֹו ֶאּלָ ּלֹא הּוּתְ    .ִמּתֹוְך ׁשֶ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ִלי " ְטָמא ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ּכְ ּנִ יֹום טֹוב -ׁשֶ יִלין אֹותֹו ּבְ    ,ֵאין ַמְטּבִ

יֹום טֹוב  יֹום טֹוב - ּבְ יִלין אֹותֹו ּבְ    ."ַמְטּבִ
ֶעֶרב יֹום טֹוב -ְוִאם ִאיָתא  יֹום טֹוב ָאטּו ּדְ    !ִנְגזֹור ּדְ

  

  רש"י
  מתני' 

. כל הצריך מטבילין את הכל
   טבילה בין אדם בין כלים:

. דקי''ל בר''ה (דף מלפני השבת
טז:) חייב אדם לטהר את עצמו 
ברגל דכתיב ובנבלתם לא תגעו 
(ויקרא יא) ומוקים לה ברגל הלכך 
יטביל מערב: שבת דאסור להטביל 

   בשבת וביו''ט:
. והא דנקט ובית הלל אומרים כו'

בותא אשמועינן לב''ה דאפי' שבת ר
בשבת שרו באדם ובגמרא מפרש 

   מאי טעמא דכלים אסורים:
. מי שיש ושוין שמשיקין את המים

לו מים יפין לשתות ונטמאו ממלא 
מהן כלי אבן ונותנם במקוה מים 
מלוחים עד שמשיק מים למים 
ונמצאו אלו זרועים ומחוברים למי 
המקוה ובטלי אגבייהו וטהרו ואין 

טהרה במקוה לכל אוכל עוד 
ומשקה אלא למים ולא בתורת 
טבילה אלא בתורת זריעה 
כדאמרינן בפסחים בפרק כל שעה 
(דף לד:) אבל לא מטבילין. בגמרא 
מפרש שאין נותנין אותן בכלי עץ 
טמא הצריך טבילה להשיקן בו כדי 
להעלות טבילה לכלי אגב השקת 

   המים:
   . ביום טוב:ומטבילין מגב לגב

. בגמרא מפרש לחבורה ומחבורה
   לה:

  
  גמ' 

ויעבירנו ארבע אמות ברשות 
   . ממקומו עד המקוה:הרבים

. ומי אחמור רבנן כולי ומי גזרינן
האי בהך תקנתא דטבילת כלים 
למגזר התירא אטו אסורא וגזרה 

   לגזירה:
   . דהא קושיא הוא:ותסברא

. שלא יטמאו וכיון מזהר זהיר בהו
 דזהיר בהו הויא להו טומאתן

מלתא דלא שכיחא ולא גזרו בה 
   רבנן:
   . מים:מדלין

. מאליו והא בדלי טמא והוא טהור
לא דמי למטביל כלי ע''ג מימיו 
דמתני' דאסור דהתם כל עצמו לא 
בא אלא לטהר בין מים בין כלי 
הלכך מוכחא מילתא דטבילה 
וטעמא דטבילה אסורה משום 
דנראה כמתקן כלי והאי מחזי אבל 

דעים שהדלי טמא הכא אין הכל יו
והרואה אומר לשאוב מים הללו 

   היה צריך:
נגזור דלמא אתי לאטבוליה 

   . בלא שאיבת מים:בעיניה
. טבילה זו מתוך שלא הותרה לו

אלא ע''י דליו בשאיבתו שאין כן 
   דרך שאר טבילות:

   . שהטבילה אסורה בי''ט:זכור הוא
. ובאב כלי שנטמא מערב י''ט

   הטומאה כדלקמן:
. הואיל בילין אותו בי''טאין מט

   והיה לו להטבילן מבעוד יום:
. בי''ט מטבילין אותו בי''ט

וישתמש בו היום חולין שאין 
  צריכין הערב שמש:
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ִכיָחא ִהיא ָלא ׁשְ ָתא ּדְ יֹום טֹוב ִמּלְ    ,טּוְמָאה ּבְ
ָתא ּדְ  ִכיָחא ּוִמּלְ ָנן - ָלא ׁשְ ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ    .לֹא ּגָ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ַאב ַהּטּוְמָאה " ְטָמא ּבְ ּנִ ִלי ׁשֶ יֹום טֹוב - ּכְ יִלין אֹותֹו ּבְ    .ֵאין ַמְטּבִ
ְוַלד ַהּטּוְמָאה  יֹום טֹוב -ּבִ יִלין אֹותֹו ּבְ    ."ַמְטּבִ

   !ִנְגזֹור ָהא ָאטּו ָהא -ְוִאם ִאיָתא 
  

ַחת ָלּה  ,ְמָאהְוַלד ַהּטוּ  ּכַ י ּכֲֹהִנים ?ֵהיֵכי ַמׁשְ ּבֵ    ,ּגַ
   .ּכֲֹהִנים ְזִריִזין ֵהם

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָאַמר  רּדְ יא ּבַ י ַרב ִחּיָ ִ    :ַרבָאַמר  ַאׁשּ
ָגִדים ֵאין ָלּה ּבְ ה ׁשֶ ְבָגֶדיָה  ,ִנּדָ    .ַמֲעֶרֶמת ְוטֹוֶבֶלת ּבִ

ְלָמא ָאֵתי ְלַאְטּבּולֵ  -ְוִאם ִאיָתא  ֵעיַנְייהוּ ִנְגזֹור ּדִ    !י ּבְ
  

אִני ָהָתם    :ׁשַ
א ַעל ְיֵדי ַמְלּבּוׁש  ָרה ָלּה ֶאּלָ ּלֹא הּוּתְ    .ְזכּוָרה ִהיא ,ִמּתֹוְך ׁשֶ

  
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ּום ְסִחיָטה ֵזָרה ִמׁשּ    .ּגְ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

יַנח ְבֵני ְסִחיָטה ִניְנהוּ  :ּתֵ ִלים ּדִ    ,ּכֵ
נֵ  ַלאו ּבְ ִלים ּדְ א ְלֵמיַמר - י ְסִחיָטה ִניְנהּו ּכֵ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

י י ָאטּו ַהּנֵ ֵזָרה ַהּנֵ    .ּגְ
  

א ֵאיִתיֵביּה  יּוְבּתָ י ּתְ ל ַהּנֵ    ,ּכָ
יָנן ּנִ ְדׁשַ ֵני ֵליּה ּכִ    .ְוׁשָ

  
  

י יּבִ    :ָאַמר ַרב ּבִ
ֶהא א ַיׁשְ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ    .ּגְ

  
י יּבִ ַרב ּבִ וֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא ּכַ    :ּתַ

ְטָמא ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב " ּנִ ִלי ׁשֶ יֹום טֹוב -ּכְ יִלין אֹותֹו ּבְ    ,ֵאין ַמְטּבִ
ֶהא א ַיׁשְ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ    ."ּגְ

  
  

   :ָאַמר ָרָבא
ִלי ן ּכְ ְמַתּקֵ ְרֶאה ּכִ ּנִ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
י ,ִאי ָהֵכי    !ָאָדם ַנּמִ

  
ֵמיֵקר    .ָאָדם ִנְרֶאה ּכְ

  
יַנח א ְלֵמיַמר - ָרִעים ַמִים  ,ַמִים ָיִפים :ָהא ּתֵ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

  רש"י
. שהרי הכל דלא שכיחא

מטהרין ברגל וכל שכן שזהירין 
   מלהטמא:

. כלי שנטמא באב הטומאה
   מערב י''ט כדלעיל:

דכיון  .אין מטבילין אותו בי''ט
דטמא מן התורה הוה ליה 

   כמתקן:
. אין כאן תקון בולד הטומאה

דמדאורייתא טהור מעליא הוא 
שאין כלי טמא אלא באב 
הטומאה כדתניא (בהכל 
שוחטין (דף כה.) אוכל ומשקה 
מטמאין מאויר כלי חרס ואין 
כל הכלים מטמאין מאויר כלי 
חרס משום דהוה ליה ולד 
הטומאה שמה שבתוכו אין 

מא מחמת השרץ אלא מיט
מחמת אויר כלי יש מפרשים 
כלי שנטמא באב הטומאה 
אפילו נטמא בי''ט אין מטבילין 
אותו בי''ט וטעמא משום דבעי 
הערב שמש דטומאה דאורייתא 
צריכה הערב שמש הלכך הואיל 
ואינו ראוי היום לתשמיש לא 
יטבילנו וקשי' לי הרי ראוי 
להשתמש בו חולין שאין הערב 

תרומה וקדשים שמש אלא ל
כדתנן טבל ועלה אוכל במעשר 
העריב שמשו אוכל בקדשים 

   (נגעים פרק יד מ''ג):
. ולד הטומאה היכי משכחת לה

מי הוא הצריך להטבילו אינו 
אלא כהן דהא ולד הטומאה 
ראשון וכלי שנטמא בו שני 
ומותר לחולין שאין שני עושה 
שלישי בחולין וא''צ להטבילו 

   אלא לתרומה:
. ולא אתו למשרי דאב הן זריזין

הטומאה אי נמי זריזין מלבא 
טומאה לכליהן והויא מלתא 

   דלא שכיחא:
. טהורים שאין לה בגדים

להחליף וללבוש אחר טבילתה 
והיום י''ט ואינה יכולה להטביל 

   את אלו שעליה:
. כשהיא לבושה מערמת וטובלת

וסלקא לה טבילה אף לכלים 
ולא מוכחא מלתא שהיא 

בילת עצמה נכנסה מתקנת דלט
ואדם מותר לטבול כב''ה 

   דנראה כמיקר כדלקמן:
. טעמא דמתני' רב יוסף אמר

דטבילת כלים בשבת וי''ט 
אסירא משום סחיטת בגדים 

   שאף הן בכלל כלים:
. אי שרית ליה שמא ישהא

לאטבולינהו ביו''ט משהי להו 
עד י''ט שהוא פנוי ואתי בהו 
בתוך כך לידי תקלה להשתמש 

   ומה:בהן תר
. טעמא דמתני' מפני רבא אמר

שנראה כמתקן כלי ודמיא 
לתקנת מלאכה וגזור עלה 

   מדרבנן:
. שדרך לרחוץ תינח מים יפין

  בהן:
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א    יח,ב ָאָדם ּבָ ָעִמים ׁשֶ ָרב^ּפְ ׁשָ ָרה ,ּבְ ֵמי ִמׁשְ    .ְורֹוֵחץ ֲאִפיּלּו ּבְ
  

יַנח ה :ּתֵ ימֹות ַהַחּמָ ִמים  ,ּבִ ׁשָ ימֹות ַהּגְ א ְלֵמיַמר - ּבִ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ ִטיט ּוְבצֹוָאה ְורֹוֵחץ ֲאִפיּלּו ּבִ ֶדה ְמלּוְכָלְך ּבְ ָ א ִמן ַהׂשּ ָאָדם ּבָ ָעִמים ׁשֶ    .ּפְ

  
יַנח ת :ּתֵ ּבָ ׁשַ ּפּוִרים  ,ּבְ יֹום ַהּכִ א ְלֵמיַמר -ּבְ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ֵרי ת ׁשָ ּבָ ְבׁשַ א ִמיִדי ּדִ ּפוּ  ,ִמי ִאיּכָ    !?ִרים ָאסּורּוְביֹום ַהּכִ
ֵרי ת ׁשָ ּבָ א הֹוִאיל ּוְבׁשַ ֵרי ,ֶאּלָ י ׁשָ ּפּוִרים ַנּמִ יֹום ַהּכִ    .ּבְ

  
   '?!הֹוִאיל'ּוִמי ִאית ֵליּה ְלָרָבא 

   :ְוָהְתַנן
יו " יּנָ ׁשִ ׁש ּבְ ֶהן ֶאת ַהחֹוֶמץ -ַהחֹוׁשֵ ע ּבָ    ,לֹא ְיַגּמַ

א ִנְתַר  ַדְרּכֹו ְוִאם ִנְתַרּפֵ ל הּוא ּכְ אֲאָבל ְמַטּבֵ   .(שבת קיא.) "ּפֵ
  

   :ְוָרִמיָנן ֲעָלּה 
ע "    ,ּופֹוֵלט –לֹא ְיַגּמַ

ַע     !"ּובֹוֵלַע  -ֲאָבל ְמַגּמֵ
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַנן ַע ּופֹוֵלט ּתְ י ַמְתִניִתין ְמַגּמֵ ַנן ַנּמִ י ּתְ    .ּכִ

  

   :ָאַמר ָרָבאוְ 
יָמא ַע ּובֹוֵלַע  :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ְמַגּמֵ

ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ
   ,קֹוֶדם ִטּבּול -אן כָּ 

אן     .ְלַאַחר ִטּבּול -ּכָ
  

ֵרי 'הֹוִאיל'ֵניָמא  - ְוִאם ִאיָתא ֵרי ,ְוקֹוֶדם ִטּבּול ׁשָ י ׁשָ    !ְלַאַחר ִטּבּול ַנּמִ
  

יּה ָרָבא ֵמַהִהיא    .ָהַדר ּבֵ
  

יּה  ֵמַהִהיא ָהַדר ּבֵ אי ּדְ    ?ּוִמּמַ
יּה  ְלָמא ֵמָהא ָהַדר ּבֵ    ?ּדִ

  
ְעּתָ     ,ךְ לֹא ַסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
יֵבי ְטִבילֹות" ל ַחּיָ ן :ּכָ ַדְרּכָ ּפּוִרים ,טֹוְבִלין ּכְ יֹום ַהּכִ ין ּבְ ָאב ּבֵ ָעה ּבְ ִתׁשְ ין ּבְ    ."ּבֵ
  
  

  רש"י
   . חום:בשרב

. ששורין הפשתן מי המשרה
   בהן:

. שאסור ברחיצה ביום הכפורים
משום ענוי ומותר בטבילת 

   מצוה כדלקמן:
אי . הא ודמאי איכא למימר

מוכחא מלתא דלטבילה מתכוין 
   ולא כמיקר:

. דמלאכה מי איכא מידי
דבשבת שרי וליכא איסור דרבנן 

   משום דדמיא למלאכה:
. משום וביום הכפורים אסור

מלאכה כי הא דבעית למסרי 
   עליה משום דנראה כמתקן:

. דחמירא במלאכה כיון דבשבת
   שרי משום טעמא דמיקר:

''ג . ואעביום הכפורים נמי שרי
דלא נראה כמיקר שלא תחמיר 
לענין מלאכה ביום הכפורים 

   משבת:
. באיסורי ומי אית ליה הואיל

שבת כה''ג משום דשרי בהא לא 
   תשרי בהא:

. לא יגמע בהן את החומץ
לרפואה דכל רפואה בשבת גזור 
בה רבנן משום שחיקת סממנין 

   שהיא אב מלאכה טוחן:
. בו מאכלו אבל מטבל הוא

   כדרכו:
. דמוכחא מלתא יגמע ופולטלא 

דלרפואה עביד: ואמר אביי 
   גרסינן:

   . גרסינן:ורבא אמר
. קודם אכילה מגמע קודם טבול

ובולע דלא מוכחא מלתא 
דלרפואה דסברי חומץ אהני 

   ליה למיכל:
. לאחר אכילה וטבל לאחר טבול

מאכלו בחומץ דמוכחא מלתא 
דלאו חומץ בעי למטעם אלא 

קודם משום רפואה ואמאי הרי 
אכילת שבת היה מותר ובחצי 
שבת אתה אוסרו ובחצי שבת 

   אתה מתירו:
. וקודם אכילה שרי נימא הואיל

דנראה כחפץ בבליעת חומץ 
לאחר אכילה נמי שרי שאין 

   חלוק בשיעור של שבת:
. דחומץ הדר ביה רבא מההיא

ושנייה כאביי ואת זו דטבילה 
דאית ליה הואיל אמר לאחר 

   חזרה:
טבילה דיוה''כ . דדלמא מהא

הדר ביה ושל חומץ אמר 
   באחרונה:

. למיסר טבילה לא ס''ד
   ביוה''כ:

בין בתשעה באב בין ביום 
. ואע''פ שאסורין הכפורים
  ברחיצה:
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ְכִלי ֶאֶבן" ִים ּבִ יִקין ֶאת ַהּמַ ִ ׁשּ ּמַ ִוין ׁשֶ יִלין ,ְלַטֲהָרן[ ְוׁשָ    ,ֲאָבל לֹא ַמְטּבִ

יִלין ִמּגַ    ]."ּוֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה ,ב ְלַגבּוַמְטּבִ
  

יִלין"ַמאי     ?"ֲאָבל לֹא ַמְטּבִ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
יֹום טֹוב ב ֵמיָמיו ְלַטֲהרֹו ּבְ ִלי ַעל ּגַ יִלין ֶאת ַהּכְ    .ֵאין ַמְטּבִ

  
  

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
י    ,לֹא ַרּבִ

ָנן    .ְולֹא ַרּבָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִל " יִלין ֶאת ַהּכְ ב ֵמיָמיו ְלַטֲהרוֹ ֵאין ַמְטּבִ    ,י ַעל ּגַ
ְכִלי ֶאֶבן ְלַטֲהָרן ִים ּבִ יִקין ֶאת ַהּמַ ִ    ,ְוֵאין ַמׁשּ

ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ב ֵמיָמיו ְלַטֲהרוֹ  ִלי ַעל ּגַ יִלין ּכְ    ,ַמְטּבִ
ְכִלי ֶאֶבן ְלַטֲהָרן ִים ּבִ יִקין ֶאת ַהּמַ ִ    ."ּוַמׁשּ

י    ?ַמּנִ
י  ָקה - ִאי ַרּבִ ָ ָיא ַהׁשּ    ,ַקׁשְ

ָנן  ָלה -ִאי ַרּבָ ָיא ַהְטּבָ    .ַקׁשְ
  

י ִעית ֵאיָמא ַרּבִ    ,ִאיּבָ
ָנן ִעית ֵאיָמא ַרּבָ    .ִאיּבָ

  
ִעית ֵאיָמא" י :ִאי ּבָ    ".ַרּבִ

ְבַרְייָתא  א ּדִ יֹום טֹוב - ֵריׁשָ    .ּבְ
ת –ְוֵסיָפא  ּבָ ׁשַ    .ּבְ

ּה ַמְתִניִתין  יֹום טֹוב - ְוכּוּלָ    .ּבְ
  

ִעית ֵאיָמא"  א יט, ָנן :ְוִאיּבָ    ".ַרּבָ
ּה ַמְתִניִתין  ת –ְוכּוּלָ ּבָ ׁשַ   .ּבְ

  
  

  רש"י
. הצריך טבילה על אין מטבילין כלי

  גב השקת מימיו לטהרו: 
הכי גרסינן דתניא אין מטבילין 

ן את הכלי על גב מימיו לטהרו ואי
משיקין את המים בכלי אבן 
לטהרן דברי רבי וחכמים אומרים 
מטבילין כלי על גב מימיו לטהרו 
ומשיקין את המים בכלי אבן 
לטהרן מני אי רבי קשיא השקה 
אי רבנן קשיא הטבלה אי בעית 
אימא רבי אי בעית אימא רבנן אי 
בעית אימא רבי מתניתא רישא 
בי''ט וסיפא בשבת וכולה מתני' 

אי בעית אימא רבנן וכולה בי''ט ו
. וה''פ אי רבי קשי' מתני' בשבת

השקה דרבי אסר ומתני' תנן 
משיקין אי רבנן קשיא הטבלה 
דאינהו שרו להטביל ומתניתין 
קתני אין מטבילין ומשני רישא 
דמתניתא רישא דמלתא דרבי 
דאיירי בהטבלה לאוסרה הא 
השקה שריא איירי בי''ט וסיפא 

איירי דמלתיה דאסר אף השקה 
בשבת וכן רבנן נמי רישא איירי 
בי''ט וסיפא איירי בשבת והכי 
קאמר מטבילין כלי על גב מימיו 
לטהרו ביו''ט וכל שכן דמשיקין 
ומשיקין את המים בכלי אבן 
בשבת השקה אין הטבלה לא 
ובתוספתא דביצה ודשבת בהדיא 
תני בה הכי אין מטבילין את הכלי 
על גב מימיו לטהרו בי''ט ואין 
משיקין את המים בכלי אבן לטהרן 
בשבת דברי רבי וחכמים אומרים 
כו' והשתא דברייתא מתוקמא הכי 
אי בעית אימא מתני' רבנן היא 
וכולה מתני' בשבת הלכך הטבלה 
אסירא והשקה שריא כרבנן דאמרי 
משיקין את המים בכלי אבן לטהרן 
בשבת השקה הוא דשריא הא 

  הטבלת כלים אסירא: 
קתני לה  א רביואי בעית אימ

וכולה מתני' בי''ט כדאמרינן אין 
מטבילין את הכלי על גב מימיו 
לטהרו בי''ט הטבלה הוא דלא הא 
השקה בכלי אבן שפיר דמי 
ובספרים שלנו נחלפה רישא לסיפא 
וסיפא לרישא דכתיב בהו ברישא 
אין משיקין והדר אין מטבילין ועל 
כן רוב התלמידים שגו בפירושה של 

אין אדם יכול לישבה על סוגיא זו ו
כנה וגורסין מפני דוחק ומתני' 
רישא בי''ט וסיפא בשבת ומפרשינן 
רישא דקתני משיקים בי''ט קאמר 
ותנא השקה והוא הדין להטבלה 
וסיפא דקתני אבל לא מטבילין 
איירי בשבת ותנא הטבלה והוא 
הדין להשקה ואין ראוי לפרש כן 
לדרדקי דבי רב דא''כ ליתני קילתא 

עינן חמירתא לשמעינן הטבלה ושמ
דמותרת בי''ט ואנא אמינא דכל 
שכן השקה אבל השתא דאשמעינן 
משיקין איכא למימר דוקא קתני 
אבל הטבלה לא וכן לענין שבת 
דאשמעינן אבל לא מטבילין אי 
הוא הדין להשקה סבירא ליה הוה 
ליה לאשמועינן אין משיקין 
ושמעינן כל שכן דאין מטבילין אבל 

שמעינן אין מטבילין השתא דא
איכא למימר הא השקה שרי וסייג 
לדברי ספר התוספתא דכך מצינו 

  בו במסכת שבת ובמסכת ביצה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְטָמא ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב " ּנִ ִלי ׁשֶ ָמׁשֹות -ּכְ ְ ין ַהׁשּ יִלין אֹותֹו ּבֵ    .ֵאין ַמְטּבִ
זּוִרי ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

חֹול  יִלין -ַאף ּבְ    ,אֹותוֹ  ֵאין ַמְטּבִ
ֶמׁש  ִריְך ַהֲעֵרב ׁשֶ ּצָ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
ֶמׁש  ֵעי ַהֲעֵרב ׁשֶ א לֹא ּבָ א ַקּמָ    ?!ְוַתּנָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַיְתֵבי ְוָקא ַאְמֵרי ֵבי ַרב ּדְ ָנן ּדְ יְנהּו ְלַרּבָ ְחּתִ ּכַ    :ַאׁשְ
יו ָקִמְפְלֵגי ֶרת ִמּתֹוְך ַמֲעׂשָ ְבּתֹו ִנּכֶ ַמְחׁשַ    ,ּבְ

ֵמי    ?ְוֵהיִכי ּדָ
ָמׁשֹות ְלַאְטּבּוֵליּה  ְ ין ַהׁשּ ָיֵדיּה ְוָרִהיט ְוָאִזיל ּבֵ ָנִקיט ָמָנא ּבְ גֹון ּדְ    ,ּכְ

ֶמׁש  :ַמר ָסַבר ָבֵעי ַהֲעֵרב ׁשֶ ָקא ָרִהיט ְוָאִזיל ֵמיָדע ָיַדע ּדְ    .ַהאי ּדְ
ָקָרִהיט :ּוַמר ָסַבר    .ֵמֲחַמת ְמַלאְכּתֹו הּוא ּדְ

  

ַמְח  :ַוֲאִמיָנא ְלהוּ  יוֲאָנא ּבְ ֶרת ִמּתֹוְך ַמֲעׂשָ ְבּתֹו ִנּכֶ ִליֵגי ,ׁשַ י ַעְלָמא לֹא ּפְ כּוּלֵ    ,ּדְ
ִליֵגי י ּפְ ה :ּכִ ֲעָדׁשָ ָפחֹות ִמּכַ ֵמי ּבְ ִאיּטְ גֹון ּדְ    ,ּכְ

ה  ֲעָדׁשָ ָפחֹות ִמּכַ יּוֵלי ּבְ ָנן ִלׁשְ ַרּבָ יּה ּדְ ֵמי ִאי לֹא - ְוָאָתא ְלַקּמֵ    ?ִאיּטְ
ִמי :ַמר ָסַבר ָהא לֹא ּגָ ִמיר ,רִמּדְ י לֹא ּגָ ֶמׁש ַנּמִ    .ַהֲעֵרב ׁשֶ

ִמיר :ּוַמר ָסַבר ָלא ּגָ ִמיר ,ָהא הּוא ּדְ ֶמׁש ּגָ   .ָהא ַהֲעֵרב ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
אין מטבילין אותו בין 

. מפני שהוא ספק השמשות
   לילה ונמצא מטביל בי''ט:

. אם אנו רואין אדם אף בחול
המטביל כלי בין השמשות אנו 

בידו  צריכין להחזירו ולמחות
מפני שצריך הערב שמש וזה 
המטביל כלי בלילה ודאי דעתו 
להשתמש בו מיד ולא להמתין 

   הערב שמש דלמחר:
   . בתמיה:ותנא קמא לא בעי כו'

. אשכחתינהו לרבנן דבי רב
   לתלמידים שבבית המדרש:

   . דקא רהיט במרוצה:מעשיו
. מידע ידע דבעי הערב שמש

והיינו דרהיט כסבור להספיק 
ציאת היום וכשיראה קודם י

שלא יספיק הואיל ובא למקוה 
גומר טבילתו וממתין 
מלהשתמש בו עד שיעריב שמשו 
למחר הלכך בין השמשות די''ט 
אסור משום דמטביל בי''ט שלא 
לצורך אבל בחול לא מחינן ביה 
דמחשבתו ניכרת שלהערב 
שמשו הוא מתכוין מתוך מעשיו 

   של מרוצתו:
י . דודאדכולי עלמא לא פליגי

ניכרת באיניש דעלמא והאי 
גברא דאפליג ביה רבי שמעון 
שזורי ואמר דלא אמרינן ביה 
מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו: 
כגון דאיטמי ליה מנא אחרינא 
בפחות מכעדשה מן השרץ 

   ואתא לשיולי וכו':
. דלא כתיב הא הוא דלא גמיר

בהדיא בכעדשה אבל הערב 
שמש דבהדיא כתיב מגמר גמיר 

דמשתמש בו  ובכהן עסקינן
  תרומה:
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        יט, איט, איט, איט, א .69
ב ְלַגב" יִלין ִמּגַ   ]."ּוֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה[ ,ּוַמְטּבִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יַצד " ב ְלַגב"ּכֵ    "?ִמּגַ

ב ּתֹו ַעל ּגַ ּדוֹ  ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּגִ    .ּכַ
ּתוֹ  ב ּגִ ה ְוַכּדֹו ַעל ּגַ    .עֹוׂשֶ

יַצד     "?ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה"ּכֵ
ֲחבּוָרה ַאֶחֶרת  ֲחבּוָרה זֹו ְורֹוֶצה ֶלֱאכֹול ּבַ ָידוֹ  - ָהָיה אֹוֵכל ּבַ    ."ָהְרׁשּות ּבְ

  

  
  

  רש"י
. הרוצה לעשות גתו על גב כדו

מי שהיו כליו טמאין והטבילן 
לדעת דריכת זיתיו ונמלך 

   לעשות גתו:
. גתו על גב טבילה זו עושה

שהטביל לשם כדו וא''צ לחזור 
ולהטביל לשם גת וההיא טבילה 
שניה הבא להחמיר על עצמו 
ולהטביל קתני מתניתין שהוא 

בי''ט שאין כאן תקון מטביל 
כלי ואינה טבילה שהרי אינה 

   צריכה:
. על פסחו והיה טמא בחבורה זו

   או כליו טמאין וטבל לדעת כן:
. וא''צ לחזור הרשות בידו

ולטבול וקאמרה מתני' דאם בא 
להחמיר ולהטביל כליו לשם 
חבורה האחרת מטביל ביום 

  טוב:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––    יט, איט, איט, איט, א .70
ָנה    ִמׁשְ

אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ָלִמים ְוֵאין סוֹ     ,ְמִכין ֲעֵליֶהןְמִביִאין ׁשְ

   .ֲאָבל לֹא עֹולֹות
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ָלִמים ְועֹולֹות    .ְוסֹוְמִכין ֲעֵליֶהן ,ְמִביִאין ׁשְ
  

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר     :עּוּלָ
ְלֵמי ֲחִגיָגה  ׁשַ    .ִלְסמֹוךְ  –ַמְחלֹוֶקת ּבְ

יה  ֵרב –ְועֹוַלת ְרִאּיָ    .ִליּקָ
אי ַסְבֵרי ּמַ ֵבית ׁשַ    מא)-(ויקרא כג "ּגֹוֶתם אֹותֹו ַחג ַלה'ְוַח " :ּדְ

   ,יןִא  –ֲחִגיָגה 
יה     .לֹא –עֹוַלת ְרִאּיָ

ל ַסְבֵרי ל ּדְ  -  "ַלה'" :ּוֵבית ִהּלֵ    ,"ַלה'"ּכָ
יֹום טֹוב -ֲאָבל ְנָדִרים ּוְנָדבֹות  ְבֵרי ַהּכֹל ֵאין ְקֵריִבין ּבְ    .ּדִ

  
ר ַאֲהָבהְוֵכן ָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

יֹום טֹוב -  ְנָדבֹותְנָדִרים וּ     .ֵאין ְקֵריִבין ּבְ
  

   :ֵמִתיֵבי
ן ֶאְלָעָזרָאַמר " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

אילֹא ֶנְחְלקּו  ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ    :ֵבית ִהּלֵ
ל יֹום טֹוב  ֵאיָנּה ׁשֶ יֹום טֹוב -ַעל עֹוָלה ׁשֶ ֵאיָנּה ְקֵרָבה ּבְ    ,ׁשֶ
ל יֹום טֹוב  ֵהן ׁשֶ ָלִמים ׁשֶ ּקְ  -ְוַעל ׁשְ יֹום טֹובׁשֶ    .ֵריִבין ּבְ

ְחְלקוּ     ?ַעל ַמה ּנֶ
ל יֹום טֹוב ִהיא ׁשֶ    ,ַעל עֹוָלה ׁשֶ

ל יֹום טֹוב ֵאיָנן ׁשֶ ָלִמים ׁשֶ    .ְוַעל ׁשְ
איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ    .לֹא ָיִביא :אֹוְמִרים ּבֵ
לוּ     !"ָיִביא :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
  

ִריץ ְוֵאיָמא ָהֵכי    :ּתָ
ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ֶאְלָעָזרָאַמר ַרּבִ

ל אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ    :לֹא ֶנְחְלקּו ּבֵ
ל יֹום טֹוב  ֵאיָנן ׁשֶ ָלִמים ׁשֶ יֹום טֹוב - ַעל עֹוָלה ּוׁשְ ֵאין ְקֵריִבין ּבְ    .ׁשֶ

ל יֹום טֹוב  ֵהן ׁשֶ ָלִמים ׁשֶ יֹום טֹוב - ְוַעל ׁשְ ֵריִבין ּבְ ּקְ    .ׁשֶ
ְחְלקוּ     ?ַעל ַמה ּנֶ

ל יוֹ  ִהיא ׁשֶ    ,ם טֹובַעל עֹוָלה ׁשֶ
אי אֹוְמִרים ּמַ ית ׁשַ ּבֵ    ,לֹא ָיִביא :ׁשֶ

ל אֹוְמִרים    .ָיִביא :ּוֵבית ִהּלֵ
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ְקָלת ֵמַעְלָמא ֵאי ׁשַ ּנָ    ?ּתַ

ֵאי ִהיא ּנָ    !ּתַ
ַתְניָ     א:ּדְ

יֹום טֹוב" ִאים ֵמֲחַמת יֹום טֹוב ּבְ ָלִמים ַהּבָ    ,ׁשְ
אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

יֹום טֹוב ,ֲעֵליֶהן ֵמֶעֶרב יֹום טֹובסֹוֵמְך     .ְוׁשֹוֲחָטן ּבְ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

יֹום טֹוב יֹום טֹוב ,סֹוֵמְך ֲעֵליֶהן ּבְ    ,ְוׁשֹוֲחָטן ּבְ

  רש"י
  מתני' 

לפי שיש . ביו''ט מביאין שלמים
   בהן אכילת אדם:

. שהסמיכה ואין סומכין עליהן
אסורה משום שבות שבכל כחו 
היה סומך והוי ליה משתמש 
בבעלי חיים ותנן אין רוכבין על 

   גבי בהמה (לקמן דף לו:):
. אין מביאין אבל לא עולות

עולות חוץ מתמידין ומוספין 
שהן קרבן צבור וזמנן קבוע אבל 

שאין  עולת יחיד לא יביא לפי
בה אכילת הדיוט וכתיב (שמות 

   יב) יעשה לכם ולא לגבוה:
  

  גמ' 
מחלוקת בשלמי חגיגה לסמוך 

. מתני' ועולת ראייה ליקרב
דמודו תרוייהו בשלמים להביא 
ולא אפלוג בהו אלא בסמיכתן 
בשלמי חגיגה מודו ב''ש 
בהבאתן מפני שהן חובת היום 
כדאמרינן בחגיגה (דף ט.) 

עולה מוחגותם אותו חג ו
שנחלקו אף בהבאתן בעולת 
ראייה נחלקו וההיא הוא דקא 
שרו ב''ה מפני שהיא של יום 
טוב דנפקא לן מולא יראו פני 

   ריקם (שמות כג):
. הואיל ואין אבל נדרים ונדבות

זמנן היום כלל דברי הכל אין 
קרבין ואפי' שלמים וכ''ש עולות 
דיכול להביאן לאחר זמן ואף על 

יש להן גב דחגיגה וראייה 
תשלומין כל שבעה שרו בה 
שמא יאנס ולא יקריבנה בשאר 
הימים ותנן עבר הרגל ולא חג 
אינו חייב באחריותו והכי מפרש 
בברייתא לקמן דמשום האי 

   טעמא שרו לה:
. כגון נדר שאינה של יום טוב

   ונדבה:
. דאית בה תרתי שאינה קרבה

לאסורא אין בה אכילת אדם 
   ואפשר לאחר זמן:

. כגון מים שהן של י''טועל של
   חגיגה ושלמי שמחה:

. דאיכא תרתי להתירא שקרבין
אכילת אדם והן זמנן ברגל ואם 

   יעבור הרגל בטל קרבנו:
. אלמא ועל שלמים שאינן וכו'

שלמים דנדרים ונדבות לבית 
   הלל קרבין וקשיא לעולא:

. וכי לא תנאי שקלת מעלמא
משכחת תנא דאמר כעולא 

א סבירא דתימא עולא כי ההו
ליה דאיצטריכא לך לשבושה 

   להך מתני' ולתרוצה:
. אשכחן תנא אחרינא תנאי היא

   דקאי כעולא:
  . חגיגה ושמחה:מחמת יום טוב
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יֹום טֹוב - ֲאָבל ְנָדִרים ּוְנָדבֹות    יט,ב ְבֵרי ַהּכֹל ֵאין ְקֵריִבין ּבְ    ."ּדִ
  
  

י ּתַ  י ַהּנֵ ֵאי ּכִ ּנָ י ּתַ ֵאיְוַהּנֵ    ,ּנָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ּצֹות" ַחג ַהּמַ    ,ֵאין ְמִביִאין ּתֹוָדה ּבְ
ּה  ּבָ ֵני ָחֵמץ ׁשֶ    .ִמּפְ

ֲעֶצֶרת    ,ְולֹא ּבַ
הּוא יֹום טֹוב ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ַחג ַהּסּוּכֹות   .ֲאָבל ֵמִביא ָאָדם ּתֹוָדתֹו ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּצֹות וּ " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ַחג ַהּמַ ּכֹותּבְ בּועֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ     -  טז)-(דברים טז "ְבַחג ַהׁשּ
ּצֹות  ַחג ַהּמַ א ּבְ ּבָ ל ׁשֶ בּועֹות -ּכָ ָ ַחג ַהׁשּ א ּבְ    .ּוְבַחג ַהּסּוּכֹות ,ּבָ

ּצֹות  ַחג ַהּמַ א ּבְ ּלֹא ּבָ בּועֹות ּוְבַחג ַהּסּוּכֹות - ְוָכל ׁשֶ ָ ַחג ַהׁשּ א ּבְ    .ֵאינֹו ּבָ
ַר  י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ    :ָאַמר ּבִ

ַחג ַהּסּוּכֹות    ,ֵמִביא ָאָדם ּתֹוָדתֹו ּבְ
ְמָחה ּום ׂשִ ּה ְיֵדי חֹוָבתֹו ִמׁשּ    ,ְויֹוֵצא ּבָ

ּום ֲחִגיָגה ּה ִמׁשּ    ."ְוֵאין יֹוֵצא ּבָ
  
  

   :ָאַמר ַמר
ּה " ּבָ ֵני ָחֵמץ ׁשֶ ּצֹות ִמּפְ ַחג ַהּמַ    ."ֵאין ְמִביִאין ּתֹוָדה ּבְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ַרב ִיְצָחקָאַמר  ֵריּה ּדְ א ּבְ אְוַאְמֵרי ָלּה  ,ַרב ַאּדָ ר ַאּבָ מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ
ר ַעְסִקיָנן ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ    ,ָהָכא ּבְ

סּול :ְוָקָסַבר ים ְלֵבית ַהּפְ    .ֵאין ְמִביִאין ָקָדׁשִ
  
  
הּוא יֹום טֹוב" ֵני ׁשֶ ֲעֶצֶרת ִמּפְ    ."ְולֹא ּבַ
  

יֹום טֹוב -ֹות ְנָדִרים ּוְנָדב :ָקָסַבר    .ֵאין ְקֵריִבין ּבְ
  
  
ַחג ַהּסּוּכֹות"    ."ֲאָבל ֵמִביא ָאָדם ּתֹוָדתֹו ּבְ
  

   ?ֵאיַמת
יֹום טֹוב ַעְצמֹו  הּוא יֹום טֹוב" :ְוָהא ַאְמַרּתְ  -ִאיֵליָמא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲעֶצֶרת ִמּפְ    !"ְולֹא ּבַ

  
ל מֹוֵעד חּוּלֹו ׁשֶ א ּבְ    .ֶאּלָ

  
  
ְמעֹון" י ׁשִ    :ראֹוֵמ  ַרּבִ

בּועֹות ּוְבַחג ַהּסּוּכֹות" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ    – טז)- (דברים טז "ּבְ
ּצֹות  ַחג ַהּמַ א ּבְ ּבָ ל ׁשֶ בּועֹות ּוְבַחג ַהּסּוּכֹות -ּכָ ָ ַחג ַהׁשּ א ּבְ    ,ּבָ

ּצֹות  ַחג ַהּמַ א ּבְ ּלֹא ּבָ בּועֹות וּ  - ְוָכל ׁשֶ ָ ַחג ַהׁשּ א ּבְ    ."ְבַחג ַהּסּוּכֹותֵאינֹו ּבָ
  

י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה     :ַרּבִ
ִתיָנן  א ַסּלּוֵתי ְמַסּלְ ּתָ ְעָיא - ַהׁשְ    ?!ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ִמּבָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

  רש"י
. ועולא אבל נדרים ונדבות כו'

   דקאמר כי האי תנא:
. דלקמן פליגי כי הני והני תנאי

   תנאי דלעיל בנדרים ונדבות:
ות לחם . על חלמפני חמץ שבה

   חמץ וגו' (ויקרא ז):
ולא בעצרת מפני שהוא יום 

   . ותודה נדרים ונדבות היא:טוב
   . בחולו של מועד:בחג הסוכות

. לקמיה רבי שמעון אומר כו'
   מפרש לה:

. מביא אדם תודתו בחג הסוכות
לקמיה מפרש אפילו ביום טוב 
קאמר ויוצא בה משום שלמי 
שמחה ואף על פי שמחויב 

ומד דתניא במסכת בתודה זו וע
חגיגה (דף ח.) ושמחת בחגך 
לרבות כל מיני שמחות של בשר 
לשמחה מדלא כתיב והבאת 
שלמים ואכלת שם ושמחת 
ומיהו פשיטא לן דכל זמן שבית 
המקדש קיים אין שמחה אלא 
בבשר שנאמר (דברים כז) 
וזבחת שלמים ואכלת שם 
ושמחת והאי קרא בהר גרזים 
כתיב ולא בשלמי שמחת י''ט 
כתיב דשמחת י''ט אם יש לו 
בכורות ומעשר בהמה אין צריך 

   להביא שלמים:
. ואין יוצא בה משום חגיגה

דדבר שבחובה הוא וכל דבר 
שבחובה אינו בא אלא מן 
החולין ותודה זו כבר מחויב 
הוא בה ואין זו מן החולין 

   שיהא פוטר בה חגיגתו:
. השתא מהדר אמר מר

אמילתיה לפרושי מאי דאמר 
בהקרבת נדרים ונדבות  לעיל

   פליגי:
. שממעט זמן לבית הפסול

אכילתן שאינו יכול לאכול חמץ 
אלא עד ארבע שעות ומתוך כך 

   חמץ שבה בא לידי נותר:
. קס''ד למיסר ר''ש אומר כו'

נדרים ונדבות בחולו של מועד 
   אתא:

   . לרבי שמעון דאסר הני:השתא
. לוקטין עצים סלותי מסלתינן

ר בחולו של בשדה מן המחוב
מועד דתניא במועד קטן (דף 
יב:) קוצצין עצים מן המחובר 

  במועד לצורך המועד:
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ַהְקָרָבה  ֵרי -ּבְ ׁשָ ִליֵגי ּדְ    ,ּכּוֵלי ַעְלָמא לֹא ּפְ
ִליֵגי  י ּפְ ַאֵחר'ְלֵמיַקם ָעֶליָה ּבְ  - ּכִ    ',ַבל ּתְ

א ָסַברּתַ  א ַקּמָ ִסְדָרן :ּנָ ּלֹא ּכְ לֹׁש ְרָגִלים ָאַמר ַרְחָמָנא ֲאִפיּלּו ׁשֶ    .ׁשָ
ְמעֹון ָסַבר י ׁשִ ִסְדָרן  :ְוַרּבִ ִסְדָרן  ,יןִא  –ּכְ ּלֹא ּכְ    .לֹא –ׁשֶ

  
  
ְמעֹון" י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ָאַמר ַרּבִ

ַחג ַהּסּוּכֹות    ."ֵמִביא ָאָדם ּתֹוָדתֹו ּבְ
  

   ?ֵאיַמת
ל מֹוֵעד חּוּלֹו ׁשֶ א -  ִאיֵליָמא ּבְ א ַקּמָ ּנָ    !ַהְיינּו ּתַ

יֹום טֹוב א ּבְ יֹום טֹוב :ְוָקָסַבר ,ֶאּלָ ָנַקט -  ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ְקֵריִבין ּבְ ָנא ַחג ַהּסּוּכֹות ּדְ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

ְמעֹון ְלַטְעֵמיּה  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ׁשִ "    :אֹוֵמר ְמעֹוןַרּבִ
ר טז)-(דברים טז "ַחג ַהּסּוּכֹות" לֹא יֹאַמר תּוב ְמַדּבֵ ּבֹו ַהּכָ ה ֶנֱאַמר ,ׁשֶ    ?ָלּמָ

ה ַאֲחרֹון :לֹוַמר ּזֶ    .ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ּגֹוֵרם ּזֶ    ."לֹוַמר ׁשֶ
  
  
ְמָחה ְוֵאינֹו יֹוֵצא" ּום ׂשִ ּה ִמׁשּ ּום ֲחִגיָגה ְויֹוֵצא ּבָ ּה ִמׁשּ    ."ּבָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
חֹוָבה הּוא ּבְ ָבר ׁשֶ ין ,ּדָ א ִמן ַהחּוּלִ א ֶאּלָ חֹוָבה ֵאינֹו ּבָ ּבְ ָבר ׁשֶ    !ְוָכל ּדָ

  
ָפִריׁש  ,לֹא ְצִריָכא ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ    .ּדְ

  
יּה  ְדָבָעא ִמּנֵ ן ָלִקיׁש ּכִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנןֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ּה ְיֵדי ֲחִגיָגהָהאֹוֵמר ֲה     ,ֵרי ָעַלי ּתֹוָדה ְוֵאֵצא ּבָ
ִני ^ֲהֵריִני ָנִזיר    כ,א ר ׁשֵ עֹות ַמֲעׂשֵ ח ִמּמְ    ?ַמהוּ  –ַוֲאַגּלַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   .ְוֵאינֹו יֹוֵצא ,ָנדּור
ַח  ,ָנִזיר   .ְוֵאינֹו ְמַגּלֵ

  
  

ע ֵמָאה זּוֵזי לִ  ָאַמר ְלהּו ָהבּו ֵליּה ַאְרּבַ ְבָרא ּדְ יַההּוא ּגַ ַרּתִ    .ְפלֹוִני ְוִלְנִסיב ּבְ
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ִקיל ע ֵמָאה ׁשָ ֵעי  ,ַאְרּבַ יּה ִאי ּבָ ֵעי  ,ָנִסיב –ּוְבַרּתֵ    .לֹא ָנִסיב - ִאי ּבָ
  

ָאַמר  :ַטְעָמא    ",ְוִלְנִסיב... ָהבּו ֵליּה "ּדְ
ִקיל –ִאי ָנִסיב  ",ִלְנִסיב ְוָהבּו ֵליּה " :ֲאָבל ִאי ָאַמר ִקיל -לֹא ָנִסיב  ְוִאי ,ׁשָ   .לֹא ׁשָ

  
  

יּה  ְמֵריַמרָיִתיב  ַנְפׁשֵ ֵמיּה ּדְ ְ א ִמׁשּ ַמְעּתָ    .ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ
  

   ?ַאּתּון ָהֵכי ַמְתִניתּו ָלּה  :ְמֵריַמרלִ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
יּה  ְדָבָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןֵמ  ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַנן ּכִ    .ַמְתִניָנן ָלּה  ַרּבִ

  רש"י
. אמר אביי בהקרבה כ''ע ל''פ דשרי

   בחולו של מועד:
. וכולה כי פליגי למיקם עליה בבל תאחר

הך מתני' לענין בל תאחר איירי תנא קמא 
סבר כל המאחר נדרו שלש רגלים אפילו 

סדרן עובר בבל תאחר וטעמא יליף שלא כ
בר''ה (דף ד:) מהאי קרא שלש פעמים 
בשנה וגו' למה לי למיכתב בחג המצות 
ובחג השבועות ובחג הסוכות כיון דכתיב 
שלש פעמים פשיטא דהני נינהו דהא 
מינייהו קסליק דלעיל מיניה כתיב שמור 
את חדש האביב שבעה שבועות תספור לך 

לבל תאחר  חג הסוכות תעשה לך ש''מ
לומר אלה קבעתי לך לתשלום מתנותיך 
ונדריך והיינו דקא אתא לאשמועינן עצה 
טובה כל מי שיש עליו תודה יביאנה בחג 
הסוכות ואפילו הוא רגל ראשון אחר נדרו 
שאם לא יביאנה עכשיו יצטרך לבא 
בשבילה לירושלים שהרי בעלותו ברגל 
בפסח לא יביאנה מפני חמץ שבה ולא 

י שהוא יום טוב נמצא בעצרת מפנ
שאיחרה ג' רגלים שלא כסדרן ואתא ר''ש 
למימר הרי הוא אומר כו' כסדרן אין 
שלא כסדרן לא הלכך הנודרה לפני סוכות 
יש לו שהות עד לשנה הבאה וה''ק כל 
שבא בחג המצות כגון שנדר קודם הפסח 
והיה עליו להביאה בחג המצות בא בחג 

ואין השבועות שלאחריו או בחג הסוכות 
לו עוד שהות וכל שאינו בא בחג המצות 
שלא היתה עליו להביאה בפסח כגון שנדר 
אחר הפסח אינו בא כלומר אינו צריך 
להביאה לא בחג השבועות שלאחריו ולא 
בחג הסוכות שיש לו שהות עד הסוכות 
של שנה הבאה שעברו שלש רגלים 

   כסדרן:
   . והיינו תנאי:אלא ביום טוב וקסבר כו'

. כשהחזיר הכתוב ר חג הסוכותלא יאמ
להזכירן לשלש רגלים לבל תאחר לא היה 
צריך לכתוב ובחג הסוכות כיון שכתוב 
שלש פעמים בשנה וכתב בחג המצות ובחג 
השבועות דממילא ידענא דבו היה הכתוב 
מדבר שבפרשת סוכות הוא עסוק ובו 

   נכתב כתוב זה:
   . דבעינן כסדרן:שזה אחרון
חר שאפילו נדר . את בל תאשזה גורם

לפני החג כיון שעבר עליו חג הסוכות 
   עובר:

   . דכתיב וחגותם:דבר שבחובה הוא
. ולא ממעות מעשר שני ולא מן החולין

   מנדרים ונדבות שהוא מחויב ועומד בהן:
. דכשנדר התודה פירש דאף על גב דפריש

  על מנת שיוצא בה ידי חגיגתו: 
. קרבנות שגזר ואגלח ממעות מעשר שני

ליו הכתוב ביום תגלחתו אקנה ממעות ע
   מעשר שני:

. על התודה ואינו יוצא בה ידי נדור
   חגיגה:

. ממעות מעשר אלא מן נזיר ואינו מגלח
החולין דכיון דאמר הרי עלי נתחייב 
דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט וכי הדר 

   אמר על מנת לאו מילתא היא:
   . מצוה מחמת מיתה היה:ההוא גברא

. דהאומר הרי עלי תודה להא שמעתא
   ואצא בה ידי חגיגה:

. ולא אמר לה בלשון משמיה דנפשיה
בעיא אלא מאליו אמרה האומר הרי עלי 
תודה ואצא בה ידי חגיגה הריני נזיר 
ואגלח ממעות מעשר שני נדור ואינו יוצא 

. אתון הכי מתניתו לה נזיר ואינו מגלח:
מאליה ולא משמיה דר' יוחנן אנן כדבעא 

ריש לקיש מר' יוחנן מתנינן לה.  מיניה
  דאהדר ליה ר' יוחנן הכי:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .71
נֵ  יּה ּדְ ּתָ א ַקּמֵ ּנָ אי ּתַ ר ַאּבָ י ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ
ט"" ּפָ ׁשְ ּמִ ָה ּכַ ֲעׂשֶ ְקֵרב ֶאת ָהעֹוָלה ַוּיַ ט עֹוַלת ְנָדָבה - טז)-(ויקרא ט "ַוּיַ ּפַ ִמׁשְ    ,ּכְ

ד ַעל עֹוַלת חֹוָבה  עּוָנה ְסִמיָכה -ִלּמֵ טְּ    ."ׁשֶ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י ָאַמר ָלְך ַמּנִ    ?ּדְ
אי ִה  ּמַ ית ׁשַ    ,יאּבֵ

ְלֵמי ְנָדָבה ַ ְלֵמי חֹוָבה ִמׁשּ ְמֵרי ׁשַ ָלא ּגַ    .ּדְ
ל  ית ִהּלֵ ִאי ּבֵ ְלֵמי ְנָדָבה - ּדְ ַ ְלֵמי חֹוָבה ִמׁשּ ַגְמֵרי ׁשַ יָון ּדְ    ,ּכֵ

ֵעי ְקָרא           ּבָ י לֹא ּתִ ַגְמֵרי ֵמעֹוַלת ְנָדָבה ,עֹוַלת חֹוָבה ַנּמִ    .ּדְ
  

 ַ ְלֵמי חֹוָבה ִמׁשּ ל ׁשַ ֵבית ִהּלֵ אי ּדְ ְמֵריּוִמּמַ    ?ְלֵמי ְנָדָבה ּגַ
ְמֵרי ְלָמא ֵמעֹוַלת חֹוָבה ּגַ ְעָיא ְקָרא ,ּדִ    !ְועֹוַלת חֹוָבה ּגּוָפא ּבַ

  
ְמֵרי ָלא ּגַ ְלֵמי ְנָדָבה ּדְ ַ ָנא ִמׁשּ    ?ַמאי ׁשְ

ן ְמצּוִיין ּכֵ ְמֵרי ,ׁשֶ י לֹא ּגַ ִליל ,ֵמעֹוַלת חֹוָבה ַנּמִ ן ּכָ ּכֵ    !ׁשֶ
  

יַניָּ  א) ַאְתָיא ִמּבֵ    .יא(ֶאּלָ
  

עּו ְסִמיָכה ְלֵמי חֹוָבה לֹא ּבָ אי ׁשַ ּמַ ית ׁשַ    ?!ְוַסְבֵרי ּבֵ
   :ְוָהַתְנָיא

י יֹוֵסיָאַמר "    :ַרּבִ
אילֹא ֶנְחְלקּו  ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ִריךְ  ֵבית ִהּלֵ ּצָ ִמיָכה ַעְצָמּה ׁשֶ    ,ַעל ַהסְּ

ְחְלקוּ     ?ַעל ַמה ּנֶ
ִחיָטה ֶכף ִלְסִמיָכה ׁשְ    ,ַעל תֵּ

ית ׁשַ ׁשֶ  איּבֵ    .ֵאינֹו ָצִריךְ  :אֹוְמִרים ּמַ
לוּ     !"ָצִריךְ  :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
  

א ּנָ י ַהאי ּתַ ָאַמר ּכִ    ,הּוא ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדהָאַמר " ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ
אילֹא ֶנְחְלקּו  ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ִריךְ  ֵבית ִהּלֵ ּצָ ִחיָטה ׁשֶ ֶכף ִלְסִמיָכה ׁשְ    ,ַעל תֵּ

ְחְלקוּ ַעל ַמ     ?ה ּנֶ
ִמיָכה ַעְצָמּה     ,ַעל ַהסְּ

איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ    ,ֵאינֹו ָצִריךְ  :אֹוְמִרים ּבֵ
לוּ     ."ָצִריךְ  :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
  
  
  

  רש"י
. עולת יום שמיני של ויקרב את העולה

מלואים שהטיל הכתוב על אהרן חובה 
ליום קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל 

   לעולה תמימים (ויקרא ט):
. מה משפט האמור בעולת ויעשה כמשפט

לת חובה על כרחיך כמשפט המפורש בעו
נדבה בויקרא קאמר שכל משפטי עולה 
ושלמים שם נאמרו ובשל נדבה דבר 
הכתוב דכתיב אדם כי יקריב מכם משמע 
לכשירצה יקריב וכתיב התם וסמך ידו 
ואתא האי כמשפט דכתיב בעולת חובה 
ללמד עליה שתטען סמיכה כשאר משפטי 

   נדבה:
   . ר' יצחק לתנא:אמר ליה

להכי  . הא דאיצטריך קראדאמר לך מני
ולא גמר לה בבנין אב דמה מצינו בנדבה 
שהיא עולה וטעונה סמיכה אף חובה 

   שהיא עולה כמותה תטעון סמיכה:
. דאמר במתניתין מביאין ב''ש היא

שלמים של י''ט שהן חובה ואין סומכין 
עליהן וטעמא מאי משום דסמיכה בויקרא 
כתיב בשלמי נדבה ואם זבח שלמים קרבנו 

א סברי לא גמרינן חובה וסמך ידו וגו' וק
מנדבה דפרכינן מה לנדבה שכן מצויה בכל 
שעה שירצה יתנדב ויביא תאמר בחובה 
שאינה אלא לכשיתחייב הלכך לא דחיא 
סמיכה דידהו יום טוב הלכך עולת חובה 
נמי אי לאו דפרט בה קרא כמשפט לא הוה 

   בעיא סמיכה דחובה מנדבה לא גמרי':
עולם חובה . דלמא לוממאי דבית הלל כו'

מנדבה לא גמרינן אלא בית הלל חובה 
מחובה גמרי שלמי חובה מעולת חובה 
הלכך עולת חובה בעיא האי קרא דכמשפט 
להיות מפורש בה ואי לא לא הוה ידעינן 
סמיכה לא בעולה ולא בשלמים דחובה 

   והך מתניתא דברי הכל היא:
. לעולם מתני' דתני תנא אתיא מבינייא

' לב''ה בעיא קרא דברי הכל היא ואפי
ומאחר דקי''ל סמיכה בעולת חובה מהאי 
קרא אתו להו שלמי חובה מתרוייהו 
משלמי נדבה ומעולת חובה במה מצינו 
בשלמי נדבה שטעונין סמיכה אף שלמי 
חובה שהן שלמים כמותן יטענו סמיכה וכי 
פרכת מה לשלמי נדבה שהן מצויין עולת 
 חובה תוכיח שאינה מצויה וטעונה סמיכה

אף אני אביא שלמי חובה שאע''פ שאינן 
מצויין יטענו סמיכה וכי פרכת מה לעולת 
חובה שכן כליל תאמר בשלמי חובה 
שאינם כליל שלמי נדבה יוכיחו וחזר הדין 
לא ראי זה כראי זה לא ראי עולת חובה 
כראי שלמי נדבה לתלות טעם הסמיכה 
בראיה שכן מצוין דהך ראיה בעולת חובה 

שלמי נדבה כראי עולת  ליתא ולא ראי
חובה לתלות טעם הסמיכה בראיה שכן 
כליל דהא ליתא בשלמי נדבה וכתיב בהו 
סמיכה הצד השווה שבהן על כרחך תתלה 
טעם סמיכתן בטעם הצד השוה שבשניהם 
בעולת חובה ובשלמי נדבה הצד השוה 
שבשניהם שקרבן יחיד הן וטעונין נסכים 

ים [וסמיכה] אף אני אביא כל הטעון נסכ
והוא קרבן יחיד שיטעון סמיכה ואתו להו 

   שלמי חובה מהאי טעמא:
. בשלמי חובה לא נחלקו על הסמיכה

שצריך אלא כך היו בית שמאי אומרים 
סומך עליהן מערב יום טוב ושוחטן ביום 

   טוב ולא אמרינן תכף לסמיכה שחיטה:
הוא דאמר כי האי תנא כו' על תכף 

ן . בדבר הטעולסמיכה שחיטה שצריך
   סמיכה כדכתיב וסמך ושחט:

. אם טעונין שלמי על הסמיכה עצמה
  חובה סמיכה:
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        בבבב----כ, אכ, אכ, אכ, א .72
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ּבְ " לַמֲעׂשֶ ֵקן ִהּלֵ יֹום טֹוב ַהּזָ ֵהִביא עֹוָלתֹו ָלֲעָזָרה ִלְסמֹוְך ָעֶליָה ּבְ    ,ׁשֶ
ְלִמיֵדי ָחְברּו ָעָל  ֵקןיו תַּ אי ַהּזָ ּמַ ֵהָמה זוֹ  :ָאְמרּו לוֹ  ,ׁשַ ל ּבְ יָבּה ׁשֶ    ?ַמה טִּ

ָלִמים ֲהֵבאִתיָה  ,ְנֵקָבה ִהיא :ָאַמר ָלֶהם    ,ּוְלִזְבֵחי ׁשְ
ְזָנָבּה  ׁש ָלֶהם ּבִ ּכֵ ׁשְ    .ְוָהְלכּו ָלֶהם ,ּכִ

ל  ְבָרה ָיָדם ׁשֶ איְואֹותֹו ַהּיֹום ּגָ ּמַ ית ׁשַ ית ִה ַעל  ּבֵ לּבֵ מֹוָתן ּלֵ ׁשּו ִלְקּבֹוַע ֲהָלָכה ּכְ    ,ּוִבּקְ
ֵקן אי ַהּזָ ּמַ ְלִמיֵדי ׁשַ ם ָזֵקן ֶאָחד ִמתַּ ן ּבּוָטאוּ  ,ְוָהָיה ׁשָ מוֹ  ָבָבא ּבֶ    ,ׁשְ

ל   כ,ב ֵבית ִהּלֵ ֲהָלָכה ּכְ ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ַלח  ,ׁשֶ ַלִים^ְוׁשָ ירּוׁשָ ּבִ ל צֹאן ֵקָדר ׁשֶ    ,ֲעָזָרהְוֶהֱעִמיָדן ּבָ  ,ְוֵהִביא ּכָ
רֹוֶצה ִלְסמֹוְך ָיבֹא ְוִיְסמֹוךְ  :ְוָאַמר ל ִמי ׁשֶ    ,ּכָ

ל ית ִהּלֵ ל ּבֵ ְבָרה ָיָדן ׁשֶ    ,ְואֹותֹו ַהּיֹום ּגָ
מֹוָתן לּום ,ְוָקְבעּו ֲהָלָכה ּכְ ָבר ּכְ ּדָ ִעְרֵער ּבַ ם ָאָדם ׁשֶ    .ְולֹא ָהָיה ׁשָ

  
ְלִמיֵדי  ַתְלִמיד ֶאָחד ִמתַּ ה ּבְ יתׁשּוב ַמֲעׂשֶ ל ּבֵ ֵהִביא עֹוָלתֹו ָלֲעָזָרה ִלְסמֹוְך ָעֶליָה  ִהּלֵ    ,ׁשֶ

ְלִמיֵדי  ְלִמיד ֶאָחד ִמתַּ איְמָצאֹו תַּ ּמַ ית ׁשַ    ?ַמה ּזֹו ְסִמיָכה :ָאַמר לוֹ  ,ּבֵ
ִתיָקה :ָאַמר לוֹ  ְנִזיָפה ְוָהַלְך לוֹ  ?ַמה ּזֹו ׁשְ קֹו ּבִ תְּ    ."ׁשִ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ְך ַהאי צּוְרָבא ֵמ  ָתאִהְלּכָ ָאַמר ֵליּה ַחְבֵריּה ִמּלְ ָנן ּדְ    ,ַרּבָ
ָאַמר ֵליּה ַחְבֵריּה  אי ּדְ ָתא ְטֵפי ִמּמַ ר ֵליּה ִמּלְ    ,לֹא ַלְהּדַ

ִאיהּו ָאַמר ֵליּה     "?ַמה ּזֹו ְסִמיָכה" :ּדְ
ר ֵליּה  ִתיָקה" :ְוָקא ְמַהּדַ    ."ַמה ּזֹו ׁשְ

  

  רש"י
   . שאין עולה נקבה:נקבה היא

. מרוב ולזבחי שלמים הבאתיה
ענותנותו של הלל היה משנה 

   מפני השלום:
. כדי כשכש להם בזנבה

להטעותן שיהיו סבורים שהיא 
  נקבה: 

   . מעולים היו:צאן קדר
. לאחר המעשה שה כו'שוב מע

הזה היה מעשה בתלמיד אחד 
   כו':

. שאתה רוצה מה זו סמיכה
לסמוך ולעבור על דברי ב''ש 

   והלא אנו חלוקין עליכם:
. שהיה אמר לו מה זו שתיקה
   לך לשתוק ואינך שותק:

  . בגערה:שתקו בנזיפה
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .73
ְנָיא    :ּתַ

לָאְמרּו ָלֶהם " ית ִהּלֵ איֵביְל  ּבֵ ּמַ    :ת ׁשַ
ר ְלָגבֹוהַּ  ָאסּור ְלֶהְדיֹוט מּותָּ ָמקֹום ׁשֶ    ,ּוַמה ּבְ

ר ְלָגבֹוהַּ  ּמּותָּ ין ׁשֶ ר ְלֶהְדיֹוט ֵאינֹו ּדִ ּמּותָּ    ?!ָמקֹום ׁשֶ
איָאְמרּו ָלֶהם  ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ

ר ְלֶהְדיֹוט ְוָאסּור ְלָגבֹוהַּ  ,ְנָדִרים ּוְנָדבֹות יֹוִכיחוּ  ּמּותָּ    .ׁשֶ
לֶהם ָאְמרּו ָל  ית ִהּלֵ    :ּבֵ

ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמן ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ׁשֶ    ,ַמה ּלִ
בּוַע ָלּה ְזַמן ּקָ יה ׁשֶ עֹוַלת ְרִאּיָ    .ּתֹאַמר ּבְ

איָאְמרּו ָלֶהם  ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ
   .ַאף זֹו ֵאין ָקבּוַע ָלּה ְזַמן

ְתַנן    :ּדִ
ל ַחג" יֹום טֹוב ִראׁשֹון ׁשֶ ּלֹא ַחג ּבְ    ,ִמי ׁשֶ

ל ַחג ל ָהֶרֶגל ּכּוּלֹו ְויֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ   . (חגיגה ט.) "חֹוֵגג ְוהֹוֵלְך ּכָ
לָאְמרּו ָלֶהם  ית ִהּלֵ    :ּבֵ

   .ַאף זֹו ָקבּוַע ָלּה ְזַמן
ְתַנן    :ּדִ

ַאֲחָריּותוֹ " יב ּבְ   . (חגיגה ט.) "ָעַבר ָהֶרֶגל ְולֹא ַחג ֵאינֹו ַחּיָ
איָאְמרּו ָלֶהם  ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ

ַבר ֶנֱאַמרוַ     .ְולֹא ְלָגבֹוהַּ  -  (שמות יב, טז) 17"ָלֶכם" :ֲהלֹא ּכְ
לָאְמרּו ָלֶהם  ית ִהּלֵ    :ּבֵ

ָבר ֶנֱאַמר 18"ַלה'" :ַוֲהלֹא ּכְ
ַלה' -  (ויקרא כג, מא)  ל ּדְ    .ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ    ?"ָלֶכם" :ִאם ּכֵ
   ,ְולֹא ְלכּוִתים -  "ָלֶכם"
  .ְולֹא ִלְכָלִבים -  "ָלֶכם"
  

אּול א ׁשָ ָלׁשֹון ַאֶחֶרת ַאּבָ    :אֹוְמָרּה ּבְ
יָרְתָך ְסתּוָמה ּכִ ָמקֹום ׁשֶ תּוָחה ,ּוַמה ּבְ ָך ּפְ יַרת ַרּבְ    ,ּכִ

תּוָחה  יָרְתָך ּפְ ּכִ ָמקֹום ׁשֶ תּוָחה -ּבְ ָך ּפְ יַרת ַרּבְ ּכִ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
ּלֹא ְיֵהא ׁשּוְלָחְנָך ָמֵלא ְוׁשּוְלַחן ַר  ִדין ׁשֶ ָך ֵריָקןְוֵכן ּבְ    .!"ּבְ

  
ַמאי ָקא ִמְפְלֵגי    ?ּבְ

  
יֹום טֹוב - ְנָדִרים ּוְנָדבֹות  :ַמר ָסַבר    .ְקֵרִבין ּבְ

יֹום טֹוב :ּוַמר ָסַבר    .ֵאין ְקֵרִבין ּבְ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
יֹום טֹוב -ְנָדִרים ּוְנָדבֹות " :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר    – "ֵאין ְקֵרִבין ּבְ

יָמא א :לֹא ּתֵ ֶהה ,ֹוַרְייָתא ֶמֱחָזא ָחזוּ ִמּדְ א ַיׁשְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ הּו ּגְ ַגְזֵרי ּבְ ָנן הּוא ּדְ    ,ְוַרּבָ
י לֹא ָחזוּ  אֹוַרְייָתא ַנּמִ א ֲאִפיּלּו ִמּדְ    ,ֶאּלָ

ֶהה א ַיׁשְ ּמָ א ְלִמְגַזר ׁשֶ חֹוַבת ַהּיֹום ִניְנהּו ְוֵליּכָ ֶחם ּדְ י ַהּלֶ ּתֵ ָהא ׁשְ    ,ּדְ
ת ְולֹא ֶאת יֹום טֹוב ְוֵאינֹו ּדֹוֶחה לֹא ֶאת ּבָ ַ    .ַהׁשּ
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ִביִעי ּוַבּיֹום קֶֹדׁש -ִמְקָרא ָהִראׁשֹון ּוַבּיֹום  ְ ל  ָלֶכם ִיְהֶיה קֶֹדׁש -ִמְקָרא ַהׁשּ ה-לֹא ְמָלאָכה-ּכָ ר ַאךְ  ָבֶהם ֵיָעׂשֶ ה ְלַבּדוֹ  הּוא ֶנֶפׁש -ְלָכל ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ   ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם ֵיָעׂשֶ
18
ָנה ַלה'ַלה'ַלה'ַלה'ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג   ָ ׁשּ ְבַעת ָיִמים ּבַ חֹּגּו אֹתוֹ ֻח   ׁשִ ִביִעי ּתָ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבַ  ּקַ

  רש"י
. שבת מקום שאסור להדיוט

שאסור לעשות להדיוט כלום 
   גבוה תמידין ומוספין:מותר ל

. י''ט מקום שמותר להדיוט
דכתיב (שמות יב) הוא לבדו 

   יעשה לכם כל צד צרכי אכילה:
. כל אינו דין שמותר לגבוה

צרכי אכילת מזבח ואפילו עולת 
   ראייה:

. שיו''ט נדרים ונדבות יוכיחו
מקום המותר להדיוט הוא 
ואתם מודים לנו שאסורים 

   להקריב והן צרכי גבוה:
. ויש אף זו קבוע לה זמן כו'

לחוש שמא יפשע או יאנס 
   בשאר ימי המועד ולא יביא:

. וחגותם והלא כבר נאמר לה'
   אותו חג לה':

. להאי קל אומרה בלשון אחרת
   וחומר דבית הלל דלעיל:

. יש לה בית קבול לקבל כירה
שתי קדרות ושייך למימר בה 

   סתומה ופתוחה:
 . אבא שאול ותנאבמאי קמפלגי

קמא אבא שאול דלא אמר 
אמרו להם בית שמאי נדרים 
ונדבות יוכיחו סבירא ליה 
   נדרים ונדבות קרבין לבית הלל:

לא תימא מדאורייתא מחזא 
. דלה' משמע כל דלה' אפילו חזו

   נדרים ונדבות:
. עד המועד שיהא שמא ישהה

לו בשר מצוי ברגל ושמא כשיבא 
המועד יארע לו אונס ונמצא 

   מאחר נדרו:
. סבירא ליה מדאורייתא נמי

דאסור דכי כתיב לה' דומיא 
דוחגותם קאמר עולות הדומות 

   לחגיגה זמן קבוע ברגל כמותה:
. דעצרת דהא שתי הלחם

דחובת היום הן ואינן ראויין 
לבא קודם לכן דלגזר בהו שמא 
ישהה הואיל ויכול לאפותן 
מערב י''ט אמור רבנן במסכת 

א מנחות (דף צה:) דאין דוחין ל
שבת כו' באפייתן דלאו דומיא 
דחגיגה הוא שזמן שחיטתה 
קבוע ברגל ואינו יכול להקדים 

  ולאחר:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––כ, ב כ, ב כ, ב כ, ב  .74
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

יֹום טֹוב -ְנָדִרים ּוְנָדבֹות " :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר    ",ֵאין ְקֵרִבין ּבְ
ַחט     ?ַמאי –ָעַבר ְוׁשָ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ֲאִכיָלה ר ּבַ ׂשָ יר ּבָ ם ַעל ְמָנת ְלַהּתִ    .זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ
  

ה ּבַ     :ָאַמר ר ַרב הּוָנאַרּבָ
ם ַעל ְמָנת ְלַהְקִטיר ֵאימּוִרין ָלֶעֶרב    .זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ר ׂשָ    ,ִנְטָמא ּבָ
ָאַבד    .אֹו ׁשֶ

  
   ,לֹא ָזִריק -ְלָרָבא 

ר ַרב הּוָנא  ה ּבַ    .ָזִריק –ְלַרּבָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
" ְ ׁשּ י ֲעֶצֶרת ׁשֶ ְבׂשֵ ָמןּכִ ּלֹא ִלׁשְ    ,ָחָטן ׁשֶ

ן  ין ְלַאַחר ְזַמּנָ ן ּבֵ ין ִלְפֵני ְזַמּנָ ָחָטן ּבֵ ְ ׁשּ ֵרק - אֹו ׁשֶ ם ִיּזָ ר ֵיָאֵכל ,ַהּדָ ׂשָ    .ְוַהּבָ
ת ּבָ    ,לֹא ִיְזרֹוק -  ְוִאם ָהְיָתה ׁשַ

   ,הּוְרָצה^ -  ְוִאם ָזַרק   כא,א
   ."ַעל ְמָנת ְלַהְקִטיר ֵאימּוִרין ָלֶעֶרב

   ,ִאם ָזַרק
יֲעַבד     ,יןִא  –ּדִ

ה  ִחּלָ    .לֹא –ְלַכּתְ
ָלָמא ְלָרָבא  ׁשְ    ,ִניָחא –ּבִ

ר ַרב הּוָנא  ה ּבַ א ְלַרּבָ ָיא –ֶאּלָ    !ַקׁשְ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
בּות יֹום טֹוב ְ ת ִמׁשּ ּבָ בּות ׁשַ אִני ׁשְ   .ׁשַ

  

  רש"י
. מהו שיזרוק עבר ושחט מאי

   את הדם:
. על מנת להתיר בשר באכילה

כלומר אם הבשר קיים שתהא 
זריקתו צורך יו''ט שיאכל 
הבשר היום זורק ואם לאו אינו 

   זורק:
. אימורין לערב על מנת להקטיר

אפילו אין כאן אלא לצורך 
הכשר קרבן להכשיר קרבן שאין 
יכול לזרוק בלילה והקטרת 
האימורין כשרה כל הלילה 

   וימתין עד שתחשך ויקטירה:
. אף על גב דלאו לרבא לא זריק

מלאכה היא גזור בה משום 
   שבות:

. הבאים עם שתי כבשי עצרת
הלחם כדכתיב בפרשת שור או 

ועשיתם שעיר עזים כשב בעצרת 
אחד לחטאת ושני כבשים וגו' 

   (ויקרא כג):
. שצריך לשחטן שלא לשמן

לשם שלמי צבור ושחטן לשם 
   עולה:

. קודם עצרת והם לפני זמנן
   הופרשו לשם כבשי עצרת:

. הדם יזרק והבשר יאכל
דקיימא לן כל הזבחים שנזבחו 
שלא לשמן כשרים ליקרב 
ונאכלין אלא שלא עלו לבעלים 

   חובה: לשם
. ואם היתה שבת לא יזרוק

שהרי אסור לבשל ולצלות היום 
   ולא יאכל מן הבשר:

  . ולא נמלך: ואם זרק
. הורצה על מנת להקטיר כו'

כלומר ויקטיר אימורין לערב 
   ולא יקטירם היום:

. הואיל ולא יאכל לכתחלה לא
   בשר היום:

. החמירו שאני שבות שבת
חכמים בדבריהם בשבת מביום 

  טוב:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .75
יּה  ָעא ִמּנֵ    :ַרב הּוָנאֵמ  ַרב ַאְוָיא ָסָבאּבָ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ל ָנְכִרי ְוֶחְצָיּה ׁשֶ ֵהָמה ֶחְצָיּה ׁשֶ    ,ּבְ
יֹום טֹוב ֲחָטּה ּבְ    ?ַמהּו ְלׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ר    .מּוּתָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ין ֶזה ִלְנָדִרים ּוְנָדבֹות    ?ְוִכי ַמה ּבֵ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַרח    .עּוְרָבא ּפָ
  

י ָנַפק ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ,ּכִ ה ּבְ    :ַרּבָ
ה הּוא ַרב ַאְוָיא ָסָבאאו ַהְיינּו לַ  ַגְבָרא ַרּבָ יּה ּדְ ַגּוֵ ח ֵליּה ַמר ּבְ ּבַ ּתַ ִמׁשְ    ?ּדְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ּפּוִחים" :ֲאִני ַהּיֹום ?ּוָמה ַאֲעִביד ֵליּה  תַּ דּוִני ּבַ יׁשֹות ַרּפְ ֲאׁשִ כּוִני ּבָ    ,ה)-(שיר השירים ב "ַסּמְ

ַבְעיָ  ָתא ּדְ ִאי ִמּלְ    .א ַטְעָמאּוָבָעא ִמיּנָ
  

   ?ְוַטְעָמא ַמאי
  

יֹום טֹוב ֲחָטּה ּבְ ר ְלׁשָ ָרֵאל מּוּתָ ל ִיׂשְ ל ָנְכִרי ְוֶחְצָיּה ׁשֶ ֵהָמה ֶחְצָיּה ׁשֶ    ,ּבְ
ִחיָטה לֹא ׁשְ ר ּבְ ׂשָ ר ִלְכַזִית ּבָ ִאי ֶאְפׁשָ    .ּדְ

יֹום טֹוב ֲחָטן ּבְ    ,ֲאָבל ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ָאסּור ְלׁשָ
י ָקא כֲֹהִנים ּכִ בֹוהַּ ָקא ָזכוּ  ּדְ ְלָחן ּגָ ֻ   .ָזכּו ִמׁשּ

  
  
  

  רש"י
. שחצין מה בין זה לנדר ונדבה

לו וחצין לגבוה ואסור לשוחטן 
   מפני חלק גבוה:

. עורב הפורח עורבא פרח
   למעלה השיאו לדבר אחר:

   . רב אויא:כי נפק
. דרב הונא אמר ליה רבה בריה

   לאבוה:
. ולמה דחיתו לאו היינו כו'

   והלך לו בכלימה:
. אני היום סמכוני באשישות

הוא ודרשתי לרבים  יו''ט
וחליתי מטורח הדרשה וקורא 
אני עלי סמכוני באשישות 

   הביאו לי סעודה ואסעוד:
. וצריך אני דבעיא טעמא

   להרהר ולעיין בה:
. סוגיא דגמרא וטעמא מאי

   הוא:
. כהנים משלחן גבוה קא זכו

בחזה ושוק וה''ה לבעלים בשאר 
הבשר כעבד הנוטל פרס מבית 

לשם  רבו נמצאת כל השחיטה
  גבוה:

  
  
  
  
  
  
  

 



  ך לימוד אישילהדפיס לצורבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                ""יֹום טֹוב –מסכת ביצה פרק ב' 

  

101

        כא, אכא, אכא, אכא, א .76
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ל ָנְכִרי ְוֶחְצָיּה ׁשֶ ֵהָמה ֶחְצָיּה ׁשֶ יֹום טֹוב -ּבְ ֲחָטּה ּבְ ר ְלׁשָ    ,מּוּתָ
ִחיָטה לֹא ׁשְ ר ּבְ ׂשָ ר ִלְכַזִית ּבָ ִאי ֶאְפׁשָ    .ּדְ

ל ָנְכִרי ְוֶחְצ  ה ֶחְצָיּה ׁשֶ ָרֵאל ִעיּסָ ל ִיׂשְ יֹום טֹוב - ָיּה ׁשֶ    ,ָאסּור ֶלֱאפֹוָתּה ּבְ
ה ִליׁשָ ר ֵליּה ְלִמְפְלָגּה ּבְ ָהא ֶאְפׁשָ    .ּדְ

  
ר ֲחִניַלאיֵמִתיב     :ַרב ָחָנא ּבַ

ָלִבים" ת ּכְ    ,ִעיסַּ
ה ּנָ ָהרֹוִעין אֹוְכִלין ִמּמֶ ְזַמן ׁשֶ    :ּבִ

ה ַחּלָ יֶבת ּבְ    ,ַחּיֶ
ּה     ,ּוְמָעְרִבין ּבָ

תַּ  ּה ּוִמׁשְ ִפין ּבָ    ,תְּ
   ,ּוְמָבְרִכין ָעֶליָה 
ִנין ָעֶליָה     ,ּוְמַזּמְ

יֹום טֹוב    ,ְוֶנֱאֵפת ּבְ
ֶפַסח ּה ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ   .(חלה א,ח) "ְוָאָדם יֹוֵצא ּבָ

ה ִליׁשָ ר ֵליּה ְלִמְפְלָגּה ּבְ אי ְוָהא ֶאְפׁשָ    !ְוַאּמַ
  

ָלִבים ת ּכְ אִני ִעיּסַ    ,ׁשַ
ר ְלַפ  ְנֵבָלההֹוִאיל ְוֶאְפׁשָ יָסן ּבִ    .ּיְ

  
א     '?הֹוִאיל'ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרב ִחְסּדָ

ַמר    :ְוָהא ִאּתְ
   :ָהאֹוֶפה ִמּיֹום טֹוב ְלחֹול

א    .לֹוֶקה :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
ה    .ֵאינֹו לֹוֶקה :ָאַמר ַרּבָ

  

א" י ָחֵזי ֵליּה  ,ָחֵזי ֵליּה  הֹוִאיל ּוִמְקְלֵעי ֵליּה אֹוְרִחים'לֹא ַאְמִריָנן  - "לֹוֶקה :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ א ַנּמִ ּתָ    '.ַהׁשְ
ה"    '!הֹוִאיל' ָנןַאְמִרי -  "ֵאינֹו לֹוֶקה :ָאַמר ַרּבָ
  

א יָמא ,ֶאּלָ ר' :לֹא ּתֵ    ',הֹוִאיל ְוֶאְפׁשָ
א ִאית ֵליּה ְנֵבָלה :ֶאּלָ גֹון ּדְ ְנֵבָלה ,ּכְ יָסן ּבִ ר ְלַפּיְ אי ֶאְפׁשָ ַוּדַ   .ּדְ

  
  
  

  רש"י
. דלחם קרינא חייבת בחלה

   ביה:
. ערובי חצרות ומערבין בה

להוציא מבתים לחצר שהבתים 
רשות לכל יחיד ויחיד והחצר 
רשות כולן וצריכים ערוב 

   להוציא כל אחד מביתו לחצר:
. שתוף קרי ומשתתפים בה

במבוי שחצירות הרבה פתוחין 
לו וכל חצרות שבש''ס לפני 

ם ויוצאים דרך חצר הבתי
   לרשות הרבים או למבוי:

   . המוציא:ומברכין עליה
. שלשה שאכלו ומזמנים עליה

   כאחת:
. משום חלק ונאפת בי''ט

   הרועים:
ואדם יוצא בה ידי חובתו 

. לילה הראשון של פסח בפסח
שהוא מצוה לאכול מצה דכתיב 
בערב תאכלו מצות (שמות יב) 
ושאר הימים אם רצה לאכול 

ברים בלא לחם הרשות שאר ד
   בידו:

. ונמצאת כולה לפייסן בנבלה
   נאכלת לאדם:

. סוף סוף ומי אית ליה הואיל
מפרנס הכלבים ממנה שהרי אין 
לו נבלה ומשום אסמכתא 
דהואיל ואילו היה לו נבלה קא 

   שרית ליה:
. לאחר שסעד אפה מיו''ט לחול

  דהא ודאי לחול הוא:
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .77
יּה  עּו ִמּנֵ    :ַרב הּוָנאֵמ  ּבָ

ְבֵני ֵחיָלא ָרמּו ֲעַלְייהּו ִקְמָחא ּדִ אָגא ּדְ ֵני ּבָ י ּבְ יֹום טֹוב - ַהּנֵ    ?ַמהּו ֶלֱאפֹוָתּה ּבְ
  

  :19ְלהוּ ָאַמר 
ֵדי א ִלינּוָקא ְולֹא ַקּפְ ל ָחָדא ְוָחָדא ַחְזָיא ִלינּוָקא  ,ָחִזיָנא ִאי ַיֲהֵבי ֵליּה ִרְפּתָ ֵרי –ּכָ    .ְוׁשָ

   .ָאסּור –ְוִאי ַלאו 
  

   :ְוָהַתְנָיא
ה ּבְ " יְמ ַמֲעׂשֶ ְמעֹון ַהתִּ ֲחִרית ִניׁשִ ׁשַ ְדָרׁש ּבְ א ֶאֶמׁש ְלֵבית ַהּמִ ּלֹא ּבָ    ,ׁשֶ

יְמָצאֹו  ָבא ַרּבִ ן ּבָ ְדָרׁש  :ָאַמר לוֹ  ,ְיהּוָדה ּבֶ אָת ֶאֶמׁש ְלֵבית ַהּמִ ֵני ָמה לֹא ּבָ    ?ִמּפְ
ָאה ְלִעיֵרנּו וּ  :ָאַמר לוֹ  ת ּבָ ׁשֶ ּלֶ ל ָהִעירּבַ ה ַלְחטֹוף ֶאת ּכָ ׁשָ    ,ִבּקְ

ַחְטנּו ָלֶהם ֵעֶגל לֹום ,ְוֶהֱאַכְלנּום ,ְוׁשָ    .ּוְפַטְרנּום ְלׁשָ
ֶהְפֵסְדֶכם :ָאַמר לוֹ  ַכְרֶכם ּבְ ֵמהַּ ֲאִני ִאם לֹא ָיָצא ׂשְ    ,תָּ

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה    ."ְולֹא ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים - (שמות יב, טז) 20"ָלֶכם" "ׁשֶ
יּה וְ  אי ָהא ָחֵזי ְלֵמיַכל ִמיּנֵ    !ַאּמַ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
   .ֵעֶגל ְטֵרָפה ֲהָוִאי

  
   !ְוָהא ָחֵזי ִלְכָלִבים

  
ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה ָלֶכם"" ר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ   , (שמות יב, טז) "ַאְך ֲאׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ֵהָמה - "ֶפׁש ְלָכל נֶ " :ִמּמַ ַמע ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֲאִפיּלּו ֶנֶפׁש ּבְ ַמׁשְ    ,ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ה" :ּכְ ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ֶנֶפׁש ּבְ ְלמּוד לֹוַמר יח)-(ויקרא כד "ּוַמּכֵ    "ָלֶכם" :תַּ

   ,ְולֹא ִלְכָלִבים -  "ָלֶכם"   כא,ב
ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ    .ַרּבִ

י ֲעִקיָב     :אֹוֵמר אַרּבִ
ַמע ַמׁשְ ֵהָמה ּבְ    ,ֲאִפיּלּו ֶנֶפׁש ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר  ן ַמה תַּ    ?"ָלֶכם"ִאם ּכֵ
   .ְולֹא ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים -  "ָלֶכם"

ָלִבים ּוְלהֹוִציא ֶאת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים    ?ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ֶאת ַהּכְ
זֹונֹוָת  ּמְ ָלִבים ׁשֶ ה ֲאִני ֶאת ַהּכְ    ,ן ָעֶליךָ ְמַרּבֶ

ֵאין ְמזֹונֹוָתן ָעֶליךָ    ."ּומֹוִציא ֲאִני ֶאת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ׁשֶ
  

                                                           
19
 מסורת הש"ס. 
20
ִביִעי ּוַבּיֹום קֶֹדׁש -ִמְקָרא ָהִראׁשֹון ּוַבּיֹום  ְ ל  ָלֶכם ִיְהֶיה קֶֹדׁש -ִמְקָרא ַהׁשּ ה-לֹא ְמָלאָכה-ּכָ ר ַאךְ  ָבֶהם ֵיָעׂשֶ   ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם הֵיָעׂשֶ  ְלַבּדוֹ  הּוא ֶנֶפׁש -ְלָכל ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ

  רש"י
דרים . ישראל הבני באגא

   בכפרים:
. דרמו עלייהו קמחא דבני חילא

המלך הטיל עליהם לאפות 
ולבשל לבני חילו אנשי 

   מלחמתו:
. ופליג רב כל חדא וחדא כו'

הונא אדרב חסדא דאמר חציה 
של נכרי וחציה של ישראל אסור 

   לאפותה:
. מתמנת היה כדכתיב התימני

(שופטים טו) שמשון חתן 
   התימני מתמנת:

ין הערבים של . כלומר באמש
   יו''ט:
. חיל גדול של גדודי בלשת

נכרים שמחפשים ובולשין 
   לשלול שלל:

. שנשתכרתם יצא שכרכם
בממון יצא ואבד בשביל הפסד 
עונש שתענשו על חילול יו''ט: 

   ולא לכלבים לא גרסינן:
. ולא והא חזי למיכל מניה

יקפידו שהרי משלהן היה: היינו 
דקאמר ליה כו' לא גרס והכי 

   רס והא חזי לכלבים:ג
. דאיכא תנא דאסר תנאי היא

   לכלבים:
. אך אשר יאכל לכל לכל נפש

  נפש:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .78
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ָאַמר ִליִלי ּדְ י יֹוֵסי ַהּגְ    ,"ְולֹא ִלְכָלִבים - "ָלֶכם"" :ּוְלַרּבִ
י סּוְפֵלי ְלֵחיוָ  יוֹ ַהּנֵ ִדיָנן ְלהּו ּבְ    ?ם טֹובָתא ֵהיֵכי ׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ָקה    .הֹוִאיל ְוָחזּו ְלַהּסָ
  

ָתא יׁשָ ַיּבִ יַנח ּבְ   ,ּתֵ
ְרִטיָבָתא  א ְלֵמיַמר - ּבִ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

דֹול ק ּגָ    .ָחזּו ְלֶהיּסֵ
  

יֹום טֹוב יַנח ּבְ    ,ּתֵ
ת  ּבָ ׁשַ א ְלֵמיַמר - ּבְ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
ב ִריְפ  אְמַטְלְטִליָנן ְלהּו ַאּגַ    ,ּתָ

מּוֵאל ִדׁשְ    ,ּכְ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ

ַפת ל ָצְרּכֹו ּבְ ה ָאָדם ּכָ    .עֹוׂשֶ
  
  
  
  

  רש"י
היכי  . גרעיני תמרין:הני סופלי
. כיון דלאדם לא חזו שדינן להו

ומאכל לבהמה לא משתרי 
עושה אדם כל  אסירי בטלטול:

. ומטלטל ע''י הפת צרכו בפת
   :ולא חיישינן לבזיון דאוכלין
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .79
יּה ֵמ [  עּו ִמּנֵ    :ַרב הּוָנאּבָ

ְבֵני ֵחיָלא ָרמּו ֲעַלְייהּו ִקְמָחא ּדִ אָגא ּדְ ֵני ּבָ י ּבְ יֹום טֹוב - ַהּנֵ    ?ַמהּו ֶלֱאפֹוָתּה ּבְ
  

  ְלהּו:ָאַמר 
ֵדיָחִזיָנא ִאי יַ  א ִלינּוָקא ְולֹא ַקּפְ ל ָחָדא ְוָחָדא ַחְזָיא ִלינּוָקא  ,ֲהֵבי ֵליּה ִרְפּתָ ֵרי –ּכָ    .ְוׁשָ

  ].ָאסּור –ְוִאי ַלאו 
  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ,ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ת ּבָ ׁשַ ְכִרי ּבְ ִנין ֶאת ַהּנָ    ,ְמַזּמְ
יֹום טֹובְוֵאין ְמזַ  ְכִרי ּבְ ִנין ֶאת ַהּנָ    ,ּמְ

ִבילוֹ  ׁשְ ה ּבִ א ַיְרּבֶ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ    .ּגְ
  

ר ַיֲעקֹב    :ָאַמר ַרב ַאָחא ּבַ
י לֹא ת ַנּמִ ּבָ ׁשַ    ,ֲאִפיּלּו ּבְ

ּיּוֵרי ּכֹוסֹות ּום ׁשִ    .ִמׁשּ
  

   ,ִאי ָהֵכי
י יַדן ַנּמִ    !ּדִ

  
יַדן     .ָחזּו ְלַתְרְנגֹוִלין -ּדִ

  
יְדהּו  י ָחזּו ְלַתְרְנגֹוִליןנַ  -ּדִ    !ּמִ

  
יְדהּו ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ִניְנהוּ     .ּדִ

  
ָסא ב ּכָ    ,ְוִלַטְלְטִליְנהּו ַאּגַ

   :ָרָבאִמי לֹא ָאַמר 
ב ִקְטֵמיּה  ּנּוָנא ַאּגַ ְבֵרי ֵעִצים ,ְמַטְלְטִלין ּכַ א ָעֶליָה ׁשִ ִאיּכָ ב ּדְ    !ַאף ַעל ּגַ

  
   ,יְנהוּ ַלאו ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה נִ  - ָהָתם 
  .ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ִניְנהוּ  -ָהָכא 

  
יָאַמר ֵליּה  ְפּתֵ    :ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

ל ְרִעי ְגָרף ׁשֶ    !ְוֶלֱהֵוי ּכִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ה ִחּלָ ל ְרִעי ְלַכּתְ ָרף ׁשֶ ין ּגְ   .ְוִכי עֹוׂשִ

  
ֵריּה  מּוֵאללְ  ָרָבאַאְדּבְ    :ְוָדַרׁש  ַמר ׁשְ

ִנין ֶאת ַהנָּ  תְמַזּמְ ּבָ ׁשַ    ,ְכִרי ּבְ
יֹום טֹוב ְכִרי ּבְ ִנין ֶאת ַהּנָ    ,ְוֵאין ְמַזּמְ

ִבילוֹ  ׁשְ ה ּבִ א ַיְרּבֶ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ   .ּגְ
  

יֹום טֹוב ַמר זּוְטָראוּ  ְמֵריַמר י ֲהָוה ִמְקַלע ְלהּו ָנְכִרי ּבְ    ,ּכִ
ְטִריָחא ָלן :ָאְמרּו ֵליּה  ַמאי ּדִ    ,מּוָטב – ִאי ִניָחא ָלְך ּבְ

יָדְך לֹא ַטְרִחיָנןְוִאי לֹ  א ּדִ ְעּתָ   .א ִטְרָחא ְיֵתיָרא ַאּדַ
  
  

  רש"י
. הא ופליגא דרבי יהושע בן לוי

דרב הונא דלעיל דאמר אי כי 
   יהבינן רפתא לינוקא כו':

. של יין ששרה בהן שיורי כוסות
פתו ומטלטלן השמש להצניע 

   הכוס:
   . הא לא חזו דמאיסי:דידן נמי

. כלי שמשימים בו כנונא
   הגחלים:

. שהיינו צריכין אגב קטמיה
''ש לכסות רוק לאפרו והוכן מע

   או צואה:
ואע''ג דאיכא עליה שברי 

. דלא חזו מטלטל להו עם עצים
   כנונא:

. הכא איסורי הנאה נינהו
   ומוקצי טפי:

. שמותר ולהוי כגרף של רעי
לטלטלו ולפנותו לאשפה מחמת 
מאוס כדאמרינן בפרק בתרא 

   (דף לו:):
וכי עושין גרף של רעי 

. נהי דכי איתיה קמן לכתחילה
ינן ליה אבל לאתויי קמן מסלק

או למיזל אנן לגביה כי היכי 
  דנמאס עלן ונסלקיה מי שרי:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .80
ָנה    ִמׁשְ

אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ין ְלַרְגָליו    ,לֹא ָיֵחם ָאָדם ַחּמִ
ה ִתּיָ ן ְראּוִיין ִלׁשְ א ִאם ּכֵ    .ֶאּלָ

לוּ  יִרין :ֵבית ִהּלֵ    .ַמתִּ
  

ּה  ֶנְגּדָ ם ּכְ ה ָאָדם ְמדּוָרה ּוִמְתַחּמֵ    .עֹוׂשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ֵני ָלּה  -  "ְמדּוָרה"ַהאי     ?ַמאן ָקּתָ

ל ּגּופֹו ַלֲהָנַאת ֵאֶבר ֶאָחד ין ֲהָנַאת ּכָ אי ּבֵ ּמַ ֵני ְלהּו ְלֵבית ׁשַ ְבֵרי ַהּכֹל ִהיא ְוׁשָ    ?ּדִ
ֵני ְלהוּ  אי לֹא ׁשָ ּמַ ית ׁשַ ֵני ָלּה ֲאָבל ּבֵ ל ָקּתָ ית ִהּלֵ ְלָמא ּבֵ    ?אֹו ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

אי" ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ּה  ֶנְגּדָ ם ּכְ ה ָאָדם ְמדּוָרה ְוִיְתַחּמֵ    .לֹא ַיֲעׂשֶ

לוּ  יִרין :ֵבית ִהּלֵ    ."ַמתִּ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. לרחוץ רגליו לא יחם אדם חמין
אוכל נפש התיר הכתוב ולא 

   להבעיר אור בשביל רחיצה:
   . היסק גדול:מדורה

  
  גמ' 

. דמיא לאוכל הנאת כל גופו
  נפש:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––    כא, בכא, בכא, בכא, ב .81
ָנה    ִמׁשְ

ָבִרים  ה ּדְ לֹׁשָ ְמִליֵאל ׁשְ ן ּגַ ִדְבֵרי ַרּבָ איַמְחִמיר ּכְ ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ
יֹום טֹובֵאין טֹוְמִנין ֶאת ַהַח  ה ּבְ ִחּלָ ין ְלַכתְּ    ,ּמִ

יֹום טֹוב נֹוָרה ּבְ    ,ְוֵאין זֹוְקִפין ֶאת ַהּמְ
א ְרִקיִקין ִריִצין ֶאּלָ ין ּגְ תִּ    .ְוֵאין אֹוִפין ּפִ

  
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ    :ַרּבָ

א ְרִקיִקין ִריִצין ֶאּלָ ין ּגְ תִּ א לֹא ָהיּו אֹוִפין ּפִ ית ַאּבָ ל ּבֵ    ,ִמיֵמיֶהן ׁשֶ
ָהיּו ַמְחִמיִרין ַעל ַעְצָמן :ּו לוֹ ָאְמר ה ְלֵבית ָאִביָך ׁשֶ ֲעׂשֶ    ,ַמה ּנַ

ִריִצין ַוֲחָרִרין ין ּגְ תִּ ָרֵאל ִלְהיֹות אֹוִפין ּפִ ין ְלָכל ִיׂשְ    .ּוְמִקיּלִ
  

ָמָרא    ּגְ

ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
יִלין  ְבׁשִ ח ֵעירּוֵבי ּתַ ַאּנַ אי -ִאי ּדְ ּמַ ֵבית ׁשַ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

יִלין  ְוִאי ְבׁשִ ח ֵעירּוֵבי ּתַ ָלא ַאּנַ ל - ּדְ ֵבית ִהּלֵ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
יִלין ְבׁשִ יַח ֵעירּוֵבי ּתַ ּלֹא ִהּנִ    ,ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ׁשֶ

ָנן רּו ֵליּה ַרּבָ יו ׁשָ    .ּוְכֵדי ַחּיָ
  

   ,ְוַרב הּוָנא ְלַטְעֵמיּה 
ָאַמר     :ַרב הּוָנאּדְ

ּלֹא יִלין ִמי ׁשֶ ְבׁשִ יַח ֵעירּוֵבי ּתַ    :ִהּנִ
ת ַאַחת    ,אֹוִפין לֹו ּפַ

ִלין לֹו ְקֵדָרה ַאַחת ְ   , ּוְמַבׁשּ
ר   כב,א    .ּוַמְדִליִקין לֹו ֶאת ַהּנֵ

  
ּום  י ִיְצָחקִמׁשּ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ

ג ָקָטן    .ַאף צֹוִלין לֹו ּדָ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
יַח ֵעירּוֵבי תַּ " ּלֹא ִהּנִ יִליןִמי ׁשֶ    :ְבׁשִ

ת ַאַחת    ,אֹוִפין לֹו ּפַ
   ,ְוטֹוְמִנין לֹו ְקֵדָרה ַאַחת

ר    ,ּוַמְדִליִקין לֹו ֶאת ַהּנֵ
ין לֹו ִקיתֹון ֶאָחד    .ּוְמַחּמִ

ג ָקָטן :ְוֵיׁש אֹוְמִרים    ."ַאף צֹוִלין לֹו ּדָ
  
  

   :ָאַמר ָרָבא
יַח  ִהּנִ אִני ַהְטָמָנה ,ְלעֹוָלם ׁשֶ    ,ְוׁשַ

מּוְכָחא ִמ  ָתא ָקָעִבידּדְ ּבְ ׁשַ א ּדְ ְעּתָ ַאּדַ ָתא ּדְ    .ּלְ
  

יֵאיִתיֵביּה  ּיֵ    :ַאּבַ
   :אֹוֵמר ֲחַנְנָיה"

אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ַפת ן ֵעֵרב ּבְ א ִאם ּכֵ    ,ֵאין אֹוִפין ֶאּלָ

יל ַתְבׁשִ ן ֵעֵרב ּבְ א ִאם ּכֵ ִלין ֶאּלָ ְ    ,ְוֵאין ְמַבׁשּ
ן ָהיוּ  א ִאם ּכֵ ין ְטמּוִנין ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְוֵאין טֹוְמִנין ֶאּלָ    ."לֹו ַחּמִ

ין ְטמּוִנין ִמיָהא ָעִביד    ,ָהא ָהיּו לֹו ַחּמִ

  רש"י
  מתני' 
. מפ' טעמא רים כו'ג' דב

   בגמרא:
. משמע אם נפלה אין זוקפין

מנורה של מתכת אין זוקפין 
   ומשיבין אותה:

. ככרות עבים משום פתין גריצין
   טרחא:

  . שאופים על הגחלים:חררין
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ת ָקָעִביד ּבָ ׁשַ א ּדְ ְעּתָ ַאּדַ ָתא ּדְ מּוְכָחא ִמּלְ ב ּדְ   !ְוַאף ַעל ּגַ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ ּיֵ    :ַאּבַ
ֵעֵרב ְלֶזה ְולֹא ֵעֵרב ְלֶזה גֹון ׁשֶ    ,ּכְ

איַוֲחַנְנָיה ִהיא ְוַא  ּמַ ֵבית ׁשַ א ּדְ יּבָ   .ּלִ
  
  
  

  רש"י
  גמ' 

. אפה שערב לזה ולא ערב לזה
ובשל מבעוד יום לשם ערוב ולא 

  טמן חמין:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .82
ָבִרים "[ ה ּדְ לֹׁשָ ְמִליֵאל ׁשְ ן ּגַ איַרּבָ ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ   ]: ...ַמְחִמיר ּכְ

נֹוָרה   ."ְוֵאין זֹוְקִפין ֶאת ַהּמְ
  

   ?ַמאי ָקא ָעִביד
  

יְסָנאָאַמר  ר ּבִ ָנא ּבַ    :ַרב ִחיּנְ
ל ֻחְליֹות ַעְסִקיָנן ְמנֹוָרה ׁשֶ    ,ָהָכא ּבִ

בֹוֶנה ֶמֱחֵזי ּכְ    ,ּדְ
אי ַסְבֵרי  ּמַ ֵבית ׁשַ ֵכִלים -ּדְ ְנָין ּבְ    .ֵיׁש ּבִ

ל ַסְבֵרי  ֵכִלים -ּוֵבית ִהּלֵ ְנָין ּבְ ֵכִלים ,ֵאין ּבִ   .ְוֵאין ְסִתיָרה ּבְ
  
  
  

  רש"י
. וכשנפלה של חליותבמנורה 

   נפרדו חליותיה:
. ובונה יש תורת בנין בכלים

   חייב בכל שהוא:
. ואינו אין תורת בנין בכלים

חייב אלא אם כן עשה בו 
מלאכה כגון ממחק או מחתך 
או אורג או תופר שהן אבות 
מלאכות לעצמם אבל חזרת 
חליות שאין בה אלא משום בנין 

  אין בונה אלא בבתים ואהלים:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .83
א ַלע לְ  עּוּלָ א ֵבי ַרב ְיהּוָדהִאיּקְ ַרּגָ ְמֵעיּה ָזַקף ָלּה ִלׁשְ    .ָקם ׁשַ

  
אלְ  ב ְיהּוָדהַר ֵאיִתיֵביּה     :עּוּלָ

ר" ּנֵ ֶמן ּבַ    :ַהּנֹוֵתן ׁשֶ
יב  ּום ַמְבִעיר -ַחּיָ    ,ִמׁשּ

ּנּו  ק ִמּמֶ ּפֵ ְסתַּ ה - ְוַהּמִ ּום ְמַכּבֶ יב ִמׁשּ    ."ַחּיָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִאי ְעּתָ    .ַלאו ַאּדַ

  
  
  

   :ַרבָאַמר 
ֵרי א ׁשָ    .ַקְנּבָ

  
  
  

  רש"י
  . דעולא:קם שמעיה

. שהיה רוצה זקף לשרגא
שיסתלק השמן לאחוריו ולא 

   ימשך אחר הפתילה ותכבה:
. נר של חרס קרויזו''ל שרגא

   בלע''ז:
   . בשבת:הנותן שמן בנר

   . הנוטל ממנו ואוכל:המסתפק
. וכבוי בי''ט חייב משום מכבה

   לא אשתרי:
. עשה השמש מה לאו אדעתאי

   שעשה:
מחוט ראש הפתילה . לקנבא

שנעשה פחם שקורין מוקיי''ר 
  בלעז:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .84
יּה  ָעא ִמיּנֵ אּבָ ר ַמְרּתָ א ּבַ יֵמ  ַאּבָ ּיֵ    :ַאּבַ

ֵני  ר ִמּפְ ָבר ַאֵחר'ַמהּו ְלַכּבֹות ֶאת ַהּנֵ    '?ּדָ
  

   :ָאַמר לוֹ 
ַבִית ַאֵחר ר ּבְ    .ֶאְפׁשָ

  
ִית ַאֵחר     ?ַמאי –ֵאין לֹו ּבַ

  
ה ר ַלֲעׂשֹות לֹו ְמִחיּצָ    .ֶאְפׁשָ

  
ה     ?ַמאי –ֵאין לֹו ַלֲעׂשֹות ְמִחיּצָ

  
ִלי ר ִלְכּפֹות ָעָליו ֶאת ַהּכְ    .ֶאְפׁשָ

  
ִלי     ?ַמאי –ֵאין לֹו ּכְ

  
   .ָאסּור :ָאַמר ֵליּה 

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ֵדי ָלחּוס ָעֶליָה " ַקַעת ּכְ ין ֶאת ַהּבְ    ,ֵאין ְמַכּבִ
ֵדָרה  ִית אֹו ַהּקְ ן ַהּבַ ֵ ּלֹא ִיְתַעׁשּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר - ְוִאם ּבִ    !"מּותָּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

י ְיהּוָדה ִהיא    ,ַהִהיא ַרּבִ
י ָקֲאִמיָנא ֲא  ָנןּכִ    .ָנא ְלַרּבָ

  
  
  

  רש"י
   . לשמש מטתו:מפני דבר אחר
   . בסדין:לעשות מחיצה

   . אישטיל''א:בקעת
. שאין כבוי זה כדי לחוס עליה

צורך י''ט ואני שמעתי דהוי ליה 
סותר ע''מ לבנות במקומו מותר 
אלמא לצורך יום טוב שיהנה 

   היום שרי:
. דאמר לקמן מכשירי הר' יהוד

אוכל נפש שרו ודריש יעשה לכם 
לכל צרכיכם והאי נמי צרכיכם 
הוא וכן תשמיש ואנא דאסרנא 

  כרבנן דדרשי הוא לבדו:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .85
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבָ ּיֵ הְמ  ַאּבַ    :ַרּבֶ

יֹום טֹוב ֵלָקה ּבְ    ?ַמהּו ְלַכּבֹות ֶאת ַהּדְ
ַנת ְנָפׁשֹות  א ַסּכָ ִאיּכָ ְעָיא ִלי -ֵהיָכא ּדְ ֵרי ,לֹא ָקא ִמּבָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ֲאִפיּלּו ּבְ    .ּדַ

ְעָיא ִלי י ָקִמּבַ ּום ִאּבּוד ָממֹון: ּכִ    ?ַמאי – ִמׁשּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .ָאסּור

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ֵדי ָלחּוס ָעֶליָה " ַקַעת ּכְ ין ֶאת ַהּבְ    ,ֵאין ְמַכּבִ
ֵדָרה  ִית אֹו ַהּקְ ן ַהּבַ ֵ ּלֹא ִיְתַעׁשּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר - ְוִאם ּבִ    !"מּותָּ

  
י ְיהּוָדה ִהיא    ,ַהִהיא ַרּבִ
י ָקֲאִמיָנא ֲאָנא ְלַרּבָ     .ָנןּכִ

  
  

  רש"י
. ואין לך עשון בית איתיביה כו'

גדול מן הדלקה וצורך י''ט הוא 
לכבותה שלא יצטרך לישב 

  בשרב ובגשמים:
  
  
  
  
  
  
  

 



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

     

112

        כב, אכב, אכב, אכב, א .86
ָע  יּה ּבָ ִ א ִמיּנֵ    :ֲאֵמיַמרֵמ  יַרב ַאׁשּ

יֹום טֹוב    ?ַמהּו ִלְכחֹול ֶאת ָהַעִין ּבְ
ָנה א ַסּכָ ִאיּכָ גֹון ִריָרא ,ֵהיָכא ּדְ יָצא ,ּכְ ָמא ,ּדִ ְמָעָתא ,ּדְ א ,ּדִ ְחּתָ ת אּוְכָלא  ,ְוַקּדַ ְעָיא ִלי -ּוְתִחּלַ    ,לֹא ִמּבָ

ֵרי ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ֲאִפיּלּו ּבְ    .ּדַ
י ָקִמּבַ     ?ַמאי –סֹוף אּוְכָלא ּוַפּצּוֵחי ֵעיָנא : ְעָיא ִליּכִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   .ָאסּור
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ַקַעת" ין ֶאת ַהּבְ    !"ֵאין ְמַכּבִ
  

ִנין ְדׁשָ ֵני ֵליּה ּכִ    .ְוׁשָ
  
  

ָתא ֲאֵמיַמר ּבְ ׁשַ ְכִרי ּבְ ֵרי ְלִמְכַחל ֵעיָנא ִמּנָ    .ׁשָ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ָתאּגּוֵפי ֲאֵמיַמר ּבְ ׁשַ ְכִרי ּבְ ַחל ֵעיָנא ִמּנָ    .ּה ּכָ

  
י ַרבָאַמר ֵליּה  ִ    :ֲאֵמיַמרלַ  ַאׁשּ

יךְ  ְעּתֵ    :ַמאי ּדַ
ָאַמר  ִאיּדְ ַרב ִעיּלָ ֵריּה ּדְ א ּבְ ת :עּוּלָ ּבָ ׁשַ ין ַעל ְיֵדי ָנְכִרי ּבְ ל ָצְרֵכי חֹוֶלה עֹוׂשִ    .ּכָ
ֵאין ּבֹו ַסכָּ  :ַרב ַהְמנּוָנאְוָאַמר  ָבר ׁשֶ ל ּדָ הּכָ    ,ָנה אֹוֵמר ְלָנְכִרי ְועֹוׂשֶ

ֲהֵדיּה  יַע ּבַ ָלא ְמַסּיֵ י ֵהיָכא ּדְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ
ֲהֵדיּה  יַע ּבַ ָקא ָעִמיץ ּוָפַתח ,ֲאָבל ַמר ָקא ְמַסּיֵ    !ּדְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

א  ָתךְ  ַרב ְזִבידִאיּכָ ּוָ ָקֵאי ּכַ    ,ּדְ
ְנֵיי ֵליּה  ׁש  :ְוׁשַ יַע ֵאין ּבֹו ַמּמָ    .ְמַסּיֵ

  
  

ָנה ֲאֵמיַמר ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ ָרא ְלִמְכַחל ֵעיָנא ּבְ    .ׁשָ
  

י ַרבָאַמר ֵליּה  ִ    :ֲאֵמיַמרלַ  ַאׁשּ
   :ָרָבאְוָהָאַמר 

יֹום טֹוב ִראׁשֹון  קּו ּבֹו ֲעָמִמין -ֵמת ּבְ    ,ִיְתַעּסְ
ִני  יֹום טֹוב ׁשֵ ָרֵאל -ּבְ קּו ּבֹו ִיׂשְ    ,ִיְתַעּסְ

ָנהַוֲאִפיּלּו ּבִ  ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ֵני ָיִמים טֹוִבים ׁשֶ    ,ׁשְ
ֵביָצה   כב,ב ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ    .ַמה ׁשּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵעי ְסִביָרא ִלי ְנַהְרּדָ    ,ֲאָנא ּכִ
ַאְמֵרי ֵביָצה :ּדְ    .ַאף ּבְ

יךְ  ְעּתֵ ֵרי ֵליּה ֶלֱאלּול  ?ּוַמאי ּדַ ְלָמא ְמַעּבְ ֲהָנאָהָאַמר  -ּדִ ר ּכַ ָנא ּבַ רִמ  ַרב ִחיּנְ   !ימֹות ֶעְזָרא ְוֵאיָלְך לֹא ָמִצינּו ֱאלּול ְמעּוּבָ
  
  

  רש"י
. לשום בו כחול למכחל עינא

   לרפואה:
. שעושה ריר ביב''א והוא רירא

שקורין קציד''ה בלע''ז שהוא 
   עושה ריר שמגליד תמיד:

. פי' שנוקב כמו מחט כמו דיצא
   דץ ביה מידי (חולין דף צג:):

   . שנקנ''ר:דמא
   . מדמעת תמיד:דמעתא
. לשון קדחה באפי קדחתא

(דברים לב) שורפת והוא 
   'ן:שקורין איתקלפיישו'

. תחלת החולי של תחלת אוכלא
כל אלו דאפילו בשבת שרי 
כדאמרינן במסכת ע''ז (דף כח:) 
שורייני דעינא באובנתא דלבא 

   תלו:
. סוף אוכלא ופצוחי עינא

שקרוב להתרפאות הוא ואינו 
   כוחל אלא להגיה מאורו:

. שמותר להנאת איתיביה בקעת
   הגוף שלא יתעשן:

 . רבי יהודה היא דאמרכדשנין
   לכל צרכיכם:

. סוגר ופותח ריסי עמיץ ופתח
   עיניו להכניס הכחול:

. שהיה מקשה לי איכא רב זביד
   כמותך:

   . ופרקתי לו:ושניי ליה
. מי שאינו מסייע אין בו ממש

עושה מלאכה ממש אלא מסייע 
מעט כי האי ובלאו הוא 
מתעבדא אין בו ממש והכי אמר 
במסכת שבת בהמצניע (דף צג.) 

ול וזה אינו יכול יכול גבי זה יכ
חייב ושאינו יכול פטור ואע''ג 
דקמסייע בהדיה מסייע אין בו 

  ממש: 
. דקדושה מה שאין כן בביצה

אחת הן ולא הקלו בי''ט שני של 
ראש השנה אלא לענין מת 

  בלבד:
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א ְרִקיִקין" ִריִצין ֶאּלָ ין ּגְ תִּ    ."ְוֵאין אֹוִפין ּפִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
אי" ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ֶפַסח ת ָעָבה ּבְ    .ֵאין אֹוִפין ּפַ
לוּ  יִרין :ֵבית ִהּלֵ    ."ַמתִּ
  

ה  ת ָעָבה"ְוַכּמָ    ?"ּפַ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
   ,ֶטַפח

ִנים ֶטַפח ֶלֶחם ַהּפָ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ    .ׁשֶ
  

   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
ְזִריִזין ֵאיָנן ְזִריִזין ,ִאם ָאְמרּו ּבִ ׁשֶ    ?!יֹאְמרּו ּבְ

ַפת ֲעֵמָלה ֵאיָנּה ֲעֵמָלה ,ִאם ָאְמרּו ּבְ ַפת ׁשֶ    ?!יֹאְמרּו ּבְ
ֵעִצים ְיֵבׁשִ  ֵעִצים ַלִחים ,יםִאם ָאְמרּו ּבְ    ?!יֹאְמרּו ּבְ

ַתּנּור ַחם ַתּנּור צֹוֵנן ,ִאם ָאְמרּו ּבְ    ?!יֹאְמרּו ּבְ
ֶכת ל ַמּתֶ ַתּנּור ׁשֶ ל ֶחֶרס ,ִאם ָאְמרּו ּבְ ַתּנּור ׁשֶ    ?!יֹאְמרּו ּבְ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ    :ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ִיחּוד י ּבְ ית ֶאת ַרּבִ ַאּלִ    ,ׁשְ
   .ַרב ?ּוַמּנוּ 
ת ָעָבה"ַמאי     ?"ּפַ

ה ת ְמרּוּבָ    .ּפַ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
אָאַמר  ר ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ִיחּוד י ּבְ ית ֶאת ַרּבִ ַאּלִ    ,ׁשְ
דֹוׁש  ?ּוַמּנוּ  ינּו ַהּקָ    .ַרּבֵ
ת ָעָבה"ַמאי     ?"ּפַ

ה ת ְמרּוּבָ    .ּפַ
  

אי ָקרּו ֵליּה  ת ָעָבה"ְוַאּמַ    ?"ּפַ
  

ְנִפ  ּום ּדִ הִמׁשּ ִליׁשָ א ּבְ    .יׁשָ
  

י    ,ִאי ַנּמִ
א  ּנָ ַהאי ּתַ ַאְתֵריּה ּדְ ה'ּבְ ת ְמרּוּבָ ת ָעָבה" 'ּפַ    .ָקרּו ֵליּה  "ּפַ

  
ָלא ָצִריְך הּואִמכְּ  ָקָטַרח ִטְרָחא ּדְ ּום ּדְ י ִמׁשּ    ,ּדִ

ַסח"ַמאי ַאְרָיא  י "ּפֶ ָאר ָיִמים טֹוִבים ַנּמִ ׁשְ    !ֲאִפיּלּו ּבִ
  

י    ,ֵאין ָהֵכי ַנּמִ
ֶפַסח ָקֵאיוְ  יֹום טֹוב ּדְ א ּבְ    .ַתּנָ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
אי" ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

יֹום טֹוב ה ּבְ ת ְמרּוּבָ    .ֵאין אֹוִפין ּפַ
לוּ  יִרין :ֵבית ִהּלֵ   ."ַמתִּ

  רש"י
. קא סלקא דעתך שאינו בפסח

   יכול לשמרה מהחמיץ:
. שהתירו בית וכמה פת עבה

   הלל:
. שהוא כן מצינו בלחם הפניםש

מצה כדאמרינן בכל המנחות 
באות מצה (מנחות דף נז.) ועביו 
טפח כשמו לחם הפנים יש לו 

   פנים ואין פנים פחותין מטפח:
. של בית גרמו שהיו בזריזין

   אומנים וזריזים בדבר:
. בריי''א בלע''ז שהיה פת עמלה

טעון ג' מאות שיפה שפשוף בידו 
באגרוף שף וחמש מאות בעיטה 

אחת בועט שתים שף שתים 
   בועט שלש במנחות (דף עו.):

. מט''ו באב היו עצים יבשים
פוסקין מלכרות עצים למערכה 
במסכת תענית (דף לא.) ומעצי 
לשכת העצים היו אופין 

   ומבשלים כל צרכי מקדש:
. שמסיקין אותו בכל בתנור חם

   יום הן למנחות הן לצלי:
:) . במס' זבחים (דף צהמתכת

אמרי' תנור של מקדש של 
מתכת היה משום שתי הלחם 
ולחם הפנים שאפייתן וקדושתן 
בתנור הוה ליה כלי שרת וכלי 

   שרת דחרס לא עבדינן:
   . ביני לבינו:ביחוד

. רב גופיה אמר ואיכא דאמרי
   שאלית את רבי ביחוד:

. רבו דרב רבינו הקדוש ומנו
לשון אחר ביחוד בברור כדתנן 

מ''ב) וידעו ביחוד בשקלים (פ''ו 
   ששם ארון נגנז:

. ולאו משום חמוץ פת מרובה
הוא אלא משום דטרח טרחא 

   יתירא למחר וליום אחר:
. כדאמרינן שהפת וב''ה מתירין

   נאפה יפה כשהתנור מלא:
. דבשאר יום טוב תניא נמי הכי

  נמי נחלקו:
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ָנה    ִמׁשְ

ָבִרים ְלָהֵקל :ָאַמר ,ַאף הּוא ה ּדְ לֹׁשָ    :ׁשְ
ּטֹות ית ַהּמִ ִדין ּבֵ    ,ְמַכּבְ

יֹום טֹוב יִחין ֶאת ַהּמּוְגָמר ּבְ    ,ּוַמּנִ
ָסִחים ֵליֵלי ּפְ ס ּבְ ִדי ְמקּוּלָ ין ּגְ    .ְועֹוׂשִ

   .אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ָמָרא    ּגְ

   :יַרב ַאּסִ ָאַמר 
ר    ,ַמְחלֹוֶקת ְלַגּמֵ

ר -ֲאָבל ְלָהִריַח  ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ    .ּדִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ית ַהּמִ " ִדין ּבֵ יֹום טֹובֵאין ְמַכּבְ    ,ּטֹות ּבְ

ית  ל ּבֵ ְמִליֵאלְוׁשֶ ן ּגַ ִדין ַרּבָ    .ְמַכּבְ
ר ָצדֹוקָאַמר  י ֱאִליֶעֶזר ּבַ    :ַרּבִ

א ְלֵבית  י ַאַחר ַאּבָ ה ִנְכַנְסתִּ ָעִמים ַהְרּבֵ ְמִליֵאלּפְ ן ּגַ יֹום טֹוב ַרּבָ ּטֹות ּבְ ית ַהּמִ ִדין ּבֵ    ,ְולֹא ָהיּו ְמַכּבְ
ִדין אֹוָת  א ְמַכּבְ    ,ּופֹוְרִסין ֲעֵליֶהם ְסִדיִנין ,ן ֵמֶעֶרב יֹום טֹובֶאּלָ

אֹוְרִחים ִנְכָנִסין ׁשֶ ד ֵמֵאָליו -  ְלָמָחר ּכְ ּבֵ ִית ִמְתּכַ ִדיִנין ְוִנְמָצא ַהּבַ ִקין ֶאת ַהסְּ    .ְמַסּלְ
ן :ָאְמרּו לוֹ  ר ַלֲעׂשֹות ּכֵ ת מּותָּ ּבָ ׁשַ ן ַאף ּבְ    !ִאם ּכֵ

  

יִחין ֶאת ַהּמּוְגָמ  יֹום טֹובְוֵאין ַמּנִ    .ר ּבְ
ית  ל ּבֵ ְמִליֵאלְוׁשֶ ן ּגַ יִחין – ַרּבָ    .ַמּנִ

ר ָצדֹוקָאַמר  י ֱאִליֶעֶזר ּבַ    :ַרּבִ
א ְלֵבית  י ַאַחר ַאּבָ ה ִנְכַנְסתִּ ָעִמים ַהְרּבֵ ְמִליֵאלּפְ ן ּגַ    ,ַרּבָ

יֹום טֹוב יִחין ֶאת ַהּמּוְגָמר ּבְ    ,ְולֹא ָהיּו ַמּנִ
ְסָק  א ְמִביִאין ַעְרּדַ ְרֶזלֶאּלָ ל ּבַ ִנין אֹוָתן ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ,אֹות ׁשֶ ְ    ,ּוְמַעׁשּ

   ,ּופֹוְקִקין ִנְקֵביֶהן ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב
אֹוְרִחים ִנְכָנִסין  ׁשֶ ר ֵמֵאָליו - ְלָמָחר ּכְ ּמֵ ִית ִמְתּגַ    .ּפֹוְתִחין ֶאת ִנְקֵביֶהן ְוִנְמָצא ַהּבַ

ר ַלֲע  ת מּותָּ ּבָ ׁשַ ן ַאף ּבְ ןָאְמרּו לֹו ִאם ּכֵ    !"ׂשֹות ּכֵ
  

ַמר א ִאי ִאּתְ ַמר ,ֶאּלָ    :ָהֵכי ִאּתְ
   :יַרב ַאּסִ ר ָאַמ 

   ,ַמְחלֹוֶקת ְלָהִריַח 
ר     .ָאסּור –ֲאָבל ְלַגּמֵ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. בית מכבדין בית המטות
שהיו המסיבה שאוכלין שם 

   מסובין ואוכלין על גבי המטות:
   . לבונה על גבי גחלים:מוגמר

. כרעיו ובני מעיו תלויין מקולס
חוצה לו בצדו כשצולהו והיו 
עושין זכר למקדש שכתוב בו על 
כרעיו ועל קרבו ומקולס לשון 
גבור מזויין שכלי זיינו תלוין לו 
בצדו כדמתרגמינן וכובע נחשת 

   ז):וקולסא דנחשא (שמואל א י
. בשלשתן וחכמים אוסרין

בכבוד משום אשוויי גומות 
ובמוגמר משום דלאו צורך כל 
נפש הוא ומהאי טעמא אסרינן 
ליה בכתובות בפרק ראשון (דף 
ז.) אשר יאכל לכל נפש דבר 
השוה לכל נפש וזה אינו אלא 
למפונקים או למי שריחו רע 
ובגדי מקולס מפני שדומה 
לקדשים ויאמרו מותר להקדיש 

   לאכול קדשים בחוץ:ו
  

  גמ' 
. כשאסרו מחלוקת לגמר

חכמים לא אסרו אלא כשמניחו 
כדי לגמר בו כלים שנותן 
המחתה עם הלבונה והגחלים 
תחת הבגדים להכניס בהן ריח 
דלאו להנאת הגוף הוא אלא 
להכשיר כלים אבל מניח לבונה 
על גבי גחלים להריח ריח מותר 
שהנאת הגוף הוא ולאוכל נפש 

תא למאי דקאמר רב דמי והש
אסי לא הוי טעמא דרבנן משום 
דבר השוה לכל נפש כדפרישית 
לעיל אלא משום דלקשוט כלים 
הוא מכוין ולקמן הדר ביה 

   מחמת קושיא:
. שהן קרויין כשאורחים נכנסין

   לסעודת הנשיא לכבוד יום טוב:
. אנצינצייר''ש והם ערדסקיאות

   נבובים ומנוקבים:
ר העשן . לשמוופוקקין נקביהן
   והריח שלא יצא:

. לא היו חביריו חלוקין אם כן
עליו דאף בשבת מותר לעשות 
כן אלא ודאי ביום טוב היו 
מניחים לפיכך נחלקו עליו מכל 
מקום גמרינן מינה דלאו לגמר 
הוה אלא להריח ולכבוד 
האורחין ואפלוג רבנן עליה 
למיסר להניחו ביום טוב אליבא 
דתנא קמא ולר''א בר צדוק 

י' רבן גמליאל לא התיר ואת אפ
   אמרת דברי הכל מותר:

. התם הוא מחלוקת להריח
דשרי רבן גמליאל להניח ביום 
טוב כדי להריח כתנא קמא 
דרבי אליעזר בר צדוק ורבנן 
אסרי דבעינן דבר השוה לכל 

  נפש:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––    כב, בכב, בכב, בכב, ב .89
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

ן ֵ    ?ַמהּו ְלַעׁשּ
  

א ר ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
   .ָאסּור

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ר    .מּוּתָ
  

   :ָאַמר ַרב הּוָנא
   ,ָאסּור

ה ַכּבֶ ּמְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 
ְבִעיר ּמַ ֵני ׁשֶ    !ְוֵניָמא ַמר ִמּפְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
תֹו  ִחּלָ ה -ּתְ    ,ְמַכּבֶ

   .ַמְבִעיר -ְוסֹופֹו 
  

   :ְיהּוָדה ַרבָאַמר 
ֶחֶלת  י ּגַ ּבֵ    .ָאסּור –ַעל ּגַ

י ֶחֶר    כג,א ּבֵ ר –ס ַעל ּגַ    .מּוּתָ
  
הוְ     :ָאַמר ַרּבָ

י ָאסּור י ֶחֶרס ַנּמִ ּבֵ    ,ַעל ּגַ
ָקא מֹוִליד ֵריָחא ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ַאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

יֹוָמא ָטָבא  יָרֵאי ּבְ ִ ָסא ַאׁשּ    .ָאסּור –ַסחּוֵפי ּכָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָקמֹוִליד ֵריָחא ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

ָנא ִמ ּוַמ     ?"מֹוְללֹו ּוֵמִריַח ּבֹו ְוקֹוְטמֹו ּוֵמִריַח ּבוֹ "אי ׁשְ
  

ָקא מֹוִסיף ֵריָחא ,ֵריָחא ִמיָהא ִאיָתא - ָהָתם     .ְואֹוסּוֵפי הּוא ּדְ
ָקמֹוִליד ֵריָחא -ָהָכא     .אֹולּוֵדי הּוא ּדְ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ֶחֶלת  י ּגַ ּבֵ ר -ַעל ּגַ י מּוּתָ    ,ַנּמִ
ֲהָוה ַא  ָרא ַאּגּוְמֵריִמיִדי ּדַ ׂשְ    .ּבִ

  
ַרׁש  ִתילּדָ י ּכָ ִביָהא ִמּבֵ לּוָתא ַרב ּגְ ֵבי ֵריׁש ּגָ ְתָחא ּדְ    :ַאּפִ

ֵרי    .ְקטּוָרא ׁשָ
  

   :ֲאֵמיַמרָאַמר ֵליּה 
   "?ְקטּוָרא"ַמאי 

ָיֵד  ן הּוא -  יִאי ְקטּוָרא ּבְ ה אּוּמָ    ?!ַמֲעׂשֵ
ן  ֵ ה - ְוִאי ְלַעׁשּ ָהא ָקא ְמַכּבֶ    !ָאסּור ּדְ

  רש"י
. פירות בעשן בשמים מהו לעשן

   לקלוט טעם הבושם:
ואין  . דתפנוק יתירא הואאסור

שוה לכל נפש אלא לאיסטניס 
ובהאי עשן איכא אב מלאכה 
כדמפרש רב הונא טעמיה דרב 
מפני שהוא מכבה הגחלים 

   כשנותן אבקת הבשמים עליהן:
. דאוכל נפש ושמואל אמר מותר

הוא וראוי אף לעניים אלא 
שאינו מצוי להם ודמי לנזדמן 
לו צבי בי''ט כדאמרינן 

   בכתובות (שם):
כדפרישית אינו . מפני שמכבה

שוה לכל נפש לפיכך אסור 
   לעשות אב מלאכה בשבילה:

. ונימא מר מפני שמבעיר
   הבשמים שגם זה אב מלאכה:

אמר ליה תחילתו מכבה וסופו 
. ותרוייהו הוו ביה ואנא מבעיר

   קמא קמא נקטי:
. דאיכא על גבי גחלת אסור

  מכבה ומבעיר: 
   . שהסיקו:על גבי חרס

בערה נמי . דכבוי ליכא והמותר
ע''י שינוי היא כלאחר יד וליכא 

   איסורא דאורייתא:
. שנכנס בחרס דקמוליד ריחא

שלא היה בו ריח ואסור מדרבנן 
שהמוליד דבר חדש קרוב הוא 

   לעושה מלאכה חדשה:
. לכפות סחופי כסא אשיראי

כוס מבושם על השיראים של 
מלבוש להכניס בהן ריח הבושם 

   שבכוס:
 . דקא מוליד ריחאסור

   בשיראים:
. מאי שנא ממוללו ומריח בו

דתניא (במשילין) גבי עצי 
בשמים מוללו בין אצבעותיו 
כדי להוציא ריחו או קוטמו 
שיהא מקום הקטימה לח ונותן 

   ריח ובתלושין קמיירי:
רבא אמר על גבי גחלת נמי 

. כשמואל דאוכל נפש הוא מותר
עשון פירות זה ושוה לכל נפש 

ואולודי  ואי משום כבוי והבערה
ריחא מידי דהוה אבשרא 

   אגומרי דאיכא כל הני ושרי:
. כן דרש להם ולא קטורא שרי
   פירש דבריו:

. שעושין לבתי אי קטורא בידי
שוקים ולבתי ידים של חלוקי 
הנשים שמקמטין אותן על עץ 
חלק או על אגודה של קשים 
וקורין אופרונציי''ר מעשה אומן 

  הוא ואסיר וקטורא לשון קשר:
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י ַרבָאַמר ֵליּה  ִ    :ַאׁשּ

ן ֵ    ,ְלעֹוָלם ְלַעׁשּ
ָרא ַאּגּוְמֵרי ׂשְ ֲהָוה ַאּבִ    .ִמיִדי ּדַ

  
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

   :ֲאֵמיַמרָאַמר ֵליּה 
   "?ְקטּוָרא"ַמאי 

ָיֵד  ן הּוא - י ִאי ְקטּוָרא ּבְ ה אּוּמָ    !ַמֲעׂשֵ
ן  ֵ ָקא מֹוִליד ֵריָחא - ִאי ְלַעׁשּ    !ָאסּור ּדְ

  
י ַרבָאַמר  ִ    :ַאׁשּ

ּה ִנֲהֵליּה  ּה ִנֲהֵליּה  ,ֲאָנא ַאְמִריּתָ ה ַאְמִריּתָ ַגְבָרא ַרּבָ ֵמיּה ּדְ ְ    :ּוִמׁשּ
ן ֵ ָרא ַאּגּוְמֵרי ,ְלעֹוָלם ְלַעׁשּ ׂשְ ֲהָוה ַאּבִ   .ּוִמיִדי ּדַ

  
  
  

  רש"י
. לשון קטור הכבשן ואי קטורא

   דהיינו לעשן:
. והיכי אסור משום דמוליד ריח

   דריש דשר:
. מוליד נמי ריח בשרא אגומרי

  בפחמין:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .90
ס" ִדי ְמקּוּלָ ין ּגְ ָסִחים[ ְועֹוׂשִ ֵליֵלי ּפְ    .ּבְ
  ]."אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

נְ     :ָיאּתַ
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָסִחים ּתֹודֹוס ִאיׁש רֹוִמי ֵליֵלי ּפְ ס ּבְ ִדי ְמקּוּלָ ֵני רֹוִמי ֶלֱאכֹול ּגְ    ,ִהְנִהיג ֶאת ּבְ
ְלחּו ֵליּה  ה ּגֹוְזַרּנּו ָעֶליָך ִנּדּוי :ׁשָ    ,ִאְלָמֵלא ּתֹודֹוס ַאתָּ

ח ים ּבַ ָרֵאל ָקָדׁשִ ֵני ִיׂשְ ה ַמֲאִכיל ֶאת ּבְ ַאתָּ    ."ּוץׁשֶ
  
ים" ךְ  "ָקָדׁשִ ְעּתָ    ?ַסְלָקא ּדַ
  

ים ֵעין ָקָדׁשִ א ֵאיָמא ּכְ   .ֶאּלָ
  

  רש"י
. חכם גדול אלמלא תודוס אתה

   ונכבד:
. מאי קרוב קדשים סלקא דעתך

להאכיל קדשים איכא היאך 
יכולין להיות קדשים ואין אדם 

   שן:מקדי
. והכי שלחו אימא כעין קדשים

ליה שאתה מאכיל את ישראל 
כעין קדשים והרואה אומר 

  הוקדשו לפסח:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .91
ָנה    ִמׁשְ

ָבִרים  ה ּדְ לֹׁשָ ן ֲעַזְרָיהׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ יר ַרּבִ    ,ַמתִּ
   .אֹוְסִרים ֲחָכִמיםוַ 

ין ַקְרֶניָה  ּבֵ ְרצּוָעה ׁשֶ ָרתֹו יֹוְצָאה ּבִ    .ּפָ
ֵהָמ  יֹום טֹובּוְמָקְרִדין ֶאת ַהּבְ    .ה ּבְ

ֶהן ּלָ ֵרַחִים ׁשֶ ִלין ּבָ ְלּפְ    .ְוׁשֹוֲחִקין ֶאת ַהּפִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

יֹום טֹוב ֵהָמה ּבְ    ,ֵאין ְמָקְרִדין ֶאת ַהּבְ
ה ַחּבּוָרה עֹוׂשֶ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

   .ֲאָבל ְמַקְרְצִפין
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

   ,ֵאין ְמָקְרִדין
   .ןַאף לֹא ְמַקְרְצִפי

  

ָמָרא    ּגְ

ָרה ַהְוָיא ֵליּה  :ְלֵמיְמָרא ן ֲעַזְרָיה ָחָדא ּפָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ    .ּדְ
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוַאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ַרבְוָהָאַמר 

ר  ֵליַסר ַאְלֵפי ֶעְגֵלי ֲהָוה ַמֲעׂשֵ ן ֲעַזְרָיהּתְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּתָ  ַרּבִ א ְוׁשַ ּתָ ל ׁשַ    !אֵמֶעְדֵריּה ּכָ
  

א ּנָ    :ּתַ
ּלֹו ָהְיָתה" ֶכְנּתֹו ָהְיָתה ,לֹא ׁשֶ ל ׁשְ א ׁשֶ    ,ֶאּלָ

מוֹ  ּה ִנְקֵראת ַעל ׁשְ ּלֹא ִמיָחה ּבָ   ."ּוִמּתֹוְך ׁשֶ
  
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

   . בשבת:פרתו יוצאה
. לנוי ברצועה שבין קרניה

ואמור רבנן משאוי הוא ואינו 
   תכשיט לה:

. אישטריליי''ר ומקרדין
במגרדת של ברזל ששיניה דקות 

   חבורה:ואע''ג דעביד 
   . כעין אותם שלנו:ברחים שלהן

. במגררת של עץ מקרצפים
ששיניה גסות ואין עושה 

  חבורה:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .92
יֹום טֹוב" ֵהָמה ּבְ    ."ּוְמָקְרִדין ֶאת ַהּבְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   ?ֵאיֶזהּו ֵקרּוד"

   ?ְוֵאיֶזהּו ִקְרצּוף
ין ַחּבּוָרהְקַט  - ֵקרּוד  ים ְועֹוׂשִ    .ּנִ

ין ַחּבּוָרה -ִקְרצּוף  דֹוִלים ְוֵאין עֹוׂשִ    ."ּגְ
  
לֹׁש וְ  ָבר ׁשָ ּדָ    :ַמֲחלֹוקֹות ּבַ

י ְיהּוָדה ָסַבר    :ַרּבִ
ין  ּוֵ ֵאינֹו ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ ין ַחּבּוָרה ,ָאסּור –ּדָ ים ְועֹוׂשִ    .ִמיהּו ֵקרּוד ְקַטּנִ

דֹוִלים ְוֵאין עוֹ  ין ַחּבּוָרהִקְרצּוף ּגְ    ,ׂשִ
ְזִריָנן ִקְרצּוף ָאטּו ֵקרּוד    .ְולֹא ּגַ

  

ָנן    :ְוַרּבָ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י ּכְ ין  ,ַסְבֵרי ַנּמִ ּוֵ ֵאינֹו ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ    ,ָאסּור –ּדָ

   .ְוַגְזִריָנן ִקְרצּוף ָאטּו ֵקרּוד
  

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ְוַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ ָאַמר ,ָסַבר ָלּה ּכְ ין  :ּדְ ּוֵ ֵאינֹו ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ ר –ּדָ    ,מּוּתָ

ֵרי –ּוֵבין ֵקרּוד ּוֵבין ִקְרצּוף     .ׁשָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר     ,ׁשְ
   :ְלחּוֵדיּה  ַרב ַנְחָמןָאַמר  :ְוַאְמֵרי ָלּה 

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ    ,ֲהָלָכה ּכְ
ן ֲעַזְר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֲהֵרי ַרּבִ    .ָיה מֹוֶדה לוֹ ׁשֶ

  
   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

י ְיהּוָדה ַרּבִ ֲהֵרי ֲחָכִמים מֹוִדים לוֹ  ,ְוֵליָמא ַמר ֲהָלָכה ּכְ    !ׁשֶ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  י ׁשִ ַרּבִ    .ֲאָנא ּכְ

י ֶאלְ  ֲהֵרי ַרּבִ ן ֲעַזְרָיה מֹוֶדה לוֹ ְועֹוד ׁשֶ    .ָעָזר ּבֶ
  
  
  

  רש"י
  גמ' 

. כולה לישנא במאי קא מיפלגי
לא גרסינן וה''ג ושלש מחלוקות 
בדבר ר' יהודה סבר דבר שאין 
מתכוין אסור מיהו קרוד קטנים 
ועושין חבורה קרצוף גדולי' 

בורה ולא גזרינן ואין עושין ח
קרצוף אטו קרוד ורבנן סברי 
לה כרבי יהודה דאמר דבר 
שאינו מתכוין אסור וגזרינן 
קרצוף אטו קרוד ור' אלעזר בן 
עזריה סבר דבר שאין מתכוין 
מותר ופירש ר' יהודה סבר 
חבורה אע''פ שאין מתכוין לה 
אסור מיהו הך חששא בקרוד 
איתא הלכך אין מקרדין אבל 

למיחש משום  בקרצוף ליכא
   חבורה:

ורבנן סברי נמי כר' יהודה דבר 
. ואין שאין מתכוין אסור

מקרדין ומחמירי מיניה דגזרי 
   קרצוף אטו קרוד:
. הואיל ואין ור' אלעזר סבר

מתכוין לחבורה אף על גב 
דזמנין דמתרמי שרי הלכך אפי' 

   קרוד שרי:
. דאמר (שבת הלכה כר' שמעון

כב. מו:) גורר אדם מטה כסא 
וספסל דדבר שאינו מתכוין 

  מותר: 
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .93
ָנה   ג,בכ    ִמׁשְ

ִלין  ְלּפְ ל ּפִ ִלים -ָהֵרַחִים ׁשֶ ה ּכֵ לֹׁשָ ּום ׁשְ    :ְטֵמָאה ִמׁשּ
ִלי ִקּבּול ּום ּכְ    ,ִמׁשּ

ֶכת ִלי ַמתֶּ ּום ּכְ    ,ּוִמׁשּ
ָבָרה ִלי ּכְ ּום ּכְ    .ּוִמׁשּ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנא    :ּתָ
ְחּתֹוָנה " ִלי ִקּבּול - תַּ ּום ּכְ    ,ִמׁשּ

ִלי -ֶאְמָצִעית  ּום ּכְ ָבָרה ִמׁשּ    ,ּכְ
ֶכת - ֶעְליֹוָנה  ִלי ַמתֶּ ּום ּכְ    ."ִמׁשּ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. טמאה משום שלשה כלים
מקבלת טומאה על שם שלשה 
כלים נפקא מינה דאי נמי אזל 
חד שמא מינה טמאה משום 

   אידך ובגמרא מפרש לה:
  

  גמ' 
. שמקבלת אבק תחתונה

הפלפלין כשנופל דרך נקבי 
   המכבר:

. שכלי עץ שיש משום כלי קבול
   ית קבול הוא:לו ב

. שהיא מקפת את אמצעית
המכבר משום כלי עץ לא 
מטמאה דאין קבולה קבול אלא 
חכמים גזרו טומאה על הכברה 
משום ארוג ואפי' אין המכבר 
של מתכת מטמאה משום כלי 
כברה ושלנו שהיא של מתכת 
ודאי טמאה משום פשוטי כלי 

   מתכות:
. שמכתשין ושוחקין בה ועליונה

שום כלי הפלפלין טמאה מ
מתכות דמשום כלי עץ ליכא 
לטמויה דפשוטיהן טהורין אלא 
משום צפוי התחתון שהוא עיקר 

  והעץ בטל אצלו:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .94
ָנה    ִמׁשְ

ִלים י ּכֵ ּבֵ א ַעל ּגַ ת ְוֵאיָנּה ִנְגֶרֶרת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ֶלת ּבְ ל ָקָטן ְטֵמָאה ִמְדָרס ְוִנטֶּ    .ֲעָגָלה ׁשֶ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִלים ֵאין ִנְגָרִרין חּוץ ִמן ָהֲעָגָלה ִמ  ל ַהּכֵ תּכָ ִהיא ּכֹוֶבׁשֶ ֵני ׁשֶ    .ּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

ל ָקָטן ְטֵמָאה ִמְדָרס" ֵויּה  - "ֲעָגָלה ׁשֶ ָהא ָסִמיְך ִעּלָ ת"ּדְ ּבָ ׁשַ ֶלת ּבְ ִלי ֲעָלּה  "ְוִנטֶּ א ּתֹוַרת ּכְ ִאיּכָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
ִלים" י ּכֵ ּבֵ א ַעל ּגַ ִלים  - "ְוֵאיָנּה ִנְגֶרֶרת ֶאּלָ י ּכֵ ּבֵ י ַקְרַקע ַעל גַּ  ,יןִא  –ַעל ּגַ    .לֹא –ּבֵ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָקא ָעִביד ָחִריץ    .ּדְ
  

י    ?ַמּנִ
  

י ְיהּוָדה ִהיא    .ַרּבִ
ָאַמר ין  :ּדְ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ    .ָאסּור –ּדָ

ְמעֹון  י ׁשִ ִאי ַרּבִ ין  :ָהָאַמר –ּדְ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ ר –ּדָ    .מּוּתָ
  ְדַתְנָיא: 

ְמעֹון" י ׁשִ    :ראֹוֵמ  ַרּבִ
א ְוַסְפָסל סֵּ ה ּכִ    ,ּגֹוֵרר ָאָדם ִמטָּ

ין ַלֲעׂשֹות ָחִריץ ּוֵ ּלֹא ִיְתּכַ    ."ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת ִהיא ּכֹוֶבׁשֶ ֵני ׁשֶ ת חּוץ ִמן ָהֲעָגָלה ִמּפְ ּבָ ׁשַ    ,"ֵאין ַהּכֹל ִנְגָרִרין ּבְ
ת  ּכֹוֶבׁשֶ ֵני ׁשֶ    ,יןִא  –ִמּפְ

א לֹא –ָבל ָחִריץ ֲא     !ַעְבּדָ
  

ֵאי  ּנָ ֵרי ּתַ י ְיהּוָדהּתְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ    .ְוַאּלִ
  
  

        הדרן עלך יום טובהדרן עלך יום טובהדרן עלך יום טובהדרן עלך יום טוב
  

  רש"י
  מתני' 

. שעושין לו עגלה של קטן
לשחוק ויושב עליה ומטלטלין 

   אותו עליה:
. אם התינוק זב טמאה מדרס

נעשית העגלה אב הטומאה 
דמיוחדת לישיבה היא דהא 

קטן עליה נמצאת שהיא  סומך
מיוחדת לו לישיבה ואין 
אומרים לו עמוד ונעשה 
מלאכתנו דאילו לא מיחדא 
להכי לא הות אב הטומאה 
כדתניא יכול כפה סאה וישב 

   עליה כו' (שבת דף נט.):
. דתורת כלי ונטלת בשבת

   עליה:
   . בשבת:ואינה נגררת

. על גבי בגדים אלא על גבי כלים
קע מפני שעושה חריץ בקר

   וחופר חייב משום חורש:
. חריץ הנראה מפני שכובשת

בהלוכה לא על ידי חפירה הוא 
אלא כובשת ודורסת הקרקע 
ונדוש תחתיה ונעשה מקומה 
נמוך אבל אינו זז עפר 
ממקומה: גמ' לעשות חריץ 

   גרסינן:
. כובשת הוי אבל כובשת אין

   חריץ לא עבדא:
. תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה

ה נמי כשאר כלים חד סבר העגל
דעושה חריץ בגרירתה שפעמים 
שאין האופן מתגלגל והוא נגרר 
וחופר ואידך סבר לא שכיח הכי 
ואינה אלא כובשת תחת 

 גלגולה:

  
  
  
  
  
  
  


