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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

טוֹמנִ ין"
ְ
מסכת שבת פרק ד' – " ַבּ ֶמּה
 .1מז ,ב – מח ,א
ִמ ְׁשנָ ה
טוֹמנִ ין?
ַ ּב ֶּמה טוֹ ְמנִ ין ו ַּב ֶּמה ֵאין ְ
ֵאין טוֹ ְמנִ ין :לֹא ְ ּב ֶג ֶפת,
וְ לֹא ְ ּבזֶ ֶבל,
לֹא ְ ּב ֶמ ַלח,
וְ לֹא ְ ּב ִסיד,
וְ לֹא ְ ּבחוֹ ל,
ֵ ּבין ַל ִחין ֵ ּבין יְ ֵב ִשין.
וְ לֹא ְ ּב ֶת ֶבן,
וְ לֹא ְ ּבזָ גִ ין,
וְ לֹא ְ ּבמוֹ ִכין,
ש ִבין,
וְ לֹא ַ ּב ֲע ָ ׂ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ַל ִחין,
ֲא ָבל טוֹ ְמנִ ין ָ ּב ֶהן ְ ּכ ׁ ֶש ֵהן יְ ֵב ִשין.

ְ ּג ָמ ָרא
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
" ֶ ּג ֶפת" ׁ ֶשל זֵ ִיתים ְּתנַןֲ ,אבָ ל דְּ ׁשו ְּמ ׁ ְש ִמין ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
דְּ ׁשו ְּמ ׁ ְש ִמין ְּתנַן ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן דְּ זֵ ִיתים?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵז ָירא ִמ ׁ ּשוּם ַחד דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ַי ּנַאי:
קו ּ ָּפה ׁ ֶש ּ ָט ַמן ָ ּב ּה ָ -אסוּר לְ ַה ִּנ ָיח ּה ַעל ֶ ּג ֶפת ׁ ֶשל זֵ ִיתים.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהֶ ׁ :של זֵ ִיתים ְּתנַן.
לְ עוֹ לָ םֵ ,א ָימא לָ ְך :לְ ִע ְניַן ַה ְט ָמנָה  -דְּ ׁשו ְּמ ׁ ְש ִמין ִנַמי ָאסוּר,
מח,א לְ ִע ְנ ַין ^ ַא ּסו ֵּקי ַה ְבלָ א:
דְּ זֵ ִיתים ַ -מ ְּס ֵקי ַהבְ לָ א,
דְּ ׁשו ְּמ ׁ ְש ִמין  -לָ א ַמ ְּס ֵקי ַה ְבלָ א.

מתי'
במה טומין .הבא לסלק קדירה
מעל גבי כירה ולטומה בדבר
אחר ואמרו חכמים אין טומין
בדבר המוסיף הבל אלא בדבר
המעמיד הבל מי הוא המוסיף
ואסור:
גפת .פסולת של בית הבד של
שמן שהוא כוס יחד וחם מאד:
לחין .יש בהן הבל הרבה יותר
מיבשין:
זגין .פסולת של יקב יין:
מוכין .כל דבר רך קרוי מוכין
כגון צמר גפן ותלישי צמר רך
של בהמה וגרירת בגדים
בלויים:
גמ'
קופה שטמן בה .שותן בה
מוכין וטומן בה קדירה:
לעין הטמה .לטומו בתוכה:
אסוקי הבלא .כגון זה שהטמין
בדבר אחר והיח קופה על הגפת
דליכא אלא שהגפת מעלה הבל
קדרה
ומרתיח
למעלה
שבקופה:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

 .2מח ,א
ַר ָ ּבה וְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא ִא ְיקלְ ע ּו לְ בֵ י ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא.
ַחזְ יו ַּּה לְ ַההוּא ַעבְ דָּ א דְּ ַא ּנַח כּ וּזָ א דְּ ַמ ָ ּיא ַא ּפו ָּמא דְּ קו ְּמקו ָּמא.
ַנז ְֵה ּיה ַר ָ ּבה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַמאי ׁ ְשנָא ִמ ֵמ ַיחם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵמ ַיחם?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם  -אוֹ קוֹ ֵמי ָקא מוֹ ִקים,
ָהכָ א  -אוֹ לו ֵּדי ָקא מוֹ לִ יד.
ֲה ַדר ַחזְ ֵי ּיה דִּ ְפ ַרס דַּ ְס ּתוֹ ַדר ַא ּפו ֵּּמ ּיה דְּ כו ָּבא ,וְ ַא ּנַח נַ ְטלָ א ִע ָּילוֵ ּיה.
ַנז ְֵה ּיה ַר ָ ּבה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי זֵי ָרא:
ַא ַּמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵיה דְּ ָקא ְמ ַע ַ ּצר לֵ ּיה.
ָה ׁ ְש ָּתא ָחזֵ ית ,לְ סוֹ ף ַחזְ י ּ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ַמאי ׁ ְשנָא ִמ ַפ ְרוַ ְנ ָקא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם  -לָ א ָקפֵ יד ִע ָּילוֵ ּיה.
ָהכָ א ָ -ק ֵפיד ִע ָּילוֵ ּיה.

רש"י
אפומא דקומקומא .מיחם של
חמין והכוזא היתה מלאה צון:
זהיה .גער בו:
מאי שא ממיחם על גבי מיחם.
דתיא בברייתא בסוף פר קין
דשרי:
התם אוקומי מוקים .שהמיחם
העליון גם בו יש מים חמין
והתחתון איו אלא מעמיד חומו
שלא יפיג:
דסתודר .סודר של ראש:
דכובא .קקן:
טלא .כלי ששואבין יין מן
הכובא:
דקא עצר .שהיה סוחטו מן
המים שבלעו בו:
מאי שא מפרוקא .בגד העשוי
לפרוס על הגיגית שפורסין אותו
בשבת:
לא קפיד עליה .אם שרוי במים
שהרי לכך עשוי ולא אתי לידי
סחיטה:

256

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3מח ,א
"וְ לֹא ְ ּב ֶת ֶבן,
וְ לֹא ְ ּבזָ גִ ין,
וְ לֹא ְ ּבמוֹ ִכין,
ש ִבין ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ַל ִחין,
וְ לֹא ַ ּב ֲע ָ ׂ
ֲא ָבל טוֹ ְמנִ ין ָ ּב ֶהן ּ ְ -כ ׁ ֶש ֵהן יְ ֵב ִשין".
ֵיה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמ ָּתנָ ה ֵמ ַא ַ ּביֵי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
מוֹ כִ ין ׁ ֶש ּ ָט ַמן ָ ּב ֶהן ַ -מה ּו לְ ַטלְ ְטלָ ן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ כִ י ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ֵאין לוֹ קו ּ ָּפה ׁ ֶשל ֶּתבֶ ן ,עוֹ ֵמד ו ַּמ ְפ ִקיר קו ּ ָּפה ׁ ֶשל מוֹ כִ ין?!
לֵ ָימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה:
"טוֹ ְמנִ יןּ ְ :בגִ י ֵּזי ֶצ ֶמר,
ו ְּב ִצ ֵיפי ֶצ ֶמר,
ו ִּב ְל ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַא ְר ָ ּג ָמן,
ו ְּבמוֹ ִכין,
וְ ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן".
ִאי ִמ ׁ ּשוּם ָהא  -לָ א ִא ְיריָ א,
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִאם לֹא ָט ַמן ָ ּב ֶהן ֵ -אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן.
ִאי ָהכִ יַ ,מאי לְ ֵמ ְימ ָרא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא:
ֲחזִ י לְ ִמזְ גָ א ֲעלַ ְייה ּו,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מוכין .אין אלא לעשות מהן
פלט''ר
שקורין
לבדין
}פילטרי''ש :לבדים )מצעים
של לֶ בֶ ד({ ומוקצין הן למלאכה
ואסור לטלטלן ואלו שטמן בהן
מי אמרין יחדן להטמה ואיכא
תורת כלי עליהן ומותר לטלטלן
בשבת או לא:
עומד ומפקיר לכך .קופה של
מוכין שדמיה יקרין אין דרך
בכך ולא בטלי להטמה :גיזי
של צמר .כמות שגזזו:
ציפי צמר .לאחר שפצוה
מחצלות
כמין
ושטחוה
משטיחין:
לשוות .לאחר שצבען וסורקין
אותן כעין לשוות ארוכין
לטוותן:
ואין מטלטלין אותן .קס''ד
דהכי קאמר ואע''פ שטמן בהן
אין מטלטלין אותן:
אם לא טמן בהן כו' .ומילי מילי
קתי ברישא אשמועין דטומין
בהן דלא מוספי הבלא
ואשמועין סיפא דסתם מוכין
מוקצות יהו אבל הי דטמן
בהן הוי כמי שיחדן לכך:
למזגא .להיסב עליהן:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

 .4מח ,א
ַרב ִח ְסדָּ א ׁ ְש ָרא לְ ַא ְהדּ ו ֵּרי או ְּד ָרא לְ בֵ י ַס ְדיָא ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַרב ָחנָ ן ַ ּבר ִח ְסדָּ א לְ ַרב ִח ְס ָ ּדא:
" ַמ ִּת ִירין ֵ ּבית ַה ַּצ ָ ּואר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ֲא ָבל לֹא ּפוֹ ְת ִחין.
ְ
וְ ֵאין נוֹ ְתנִ ין ֶאת ַה ּמוֹ כִ ין לֹא ְלתוֹ ך ַה ַ ּכר,
וְ לֹא ְלתוֹ ְך ַה ֶ ּכ ֶסת ּ ְ -ביוֹ ם טוֹ ב,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ְ ּב ַח ְד ֵתי.
ָהא ּ ְ -ב ַע ִּת ֵיקי.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ְ
ְ
" ֵאין נוֹ ְתנִ ין ֶאת ַה ּמוֹ כִ ין לֹא ְלתוֹ ך ַה ַ ּכר וְ לֹא ְלתוֹ ך ַה ֶ ּכ ֶסת ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
נָ ְשר ּו ַ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ ָתן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְ ּביוֹ ם טוֹ ב".

רש"י
לאהדורי אודרא לבי סדיא.
להחזיר מוכין שפלו מן הכר
לתוכן:
מתירין בית הצואר .שדרך
הכובסים לקושרן:
אבל לא פותחין .לכתחילה
דהשתא עביד ליה מא:
בחדתי .שלא היו מעולם לתוכו
אסור דהשתא עביד ליה מא:
בעתיקי .להחזירו לכר זה שפלו
ממו:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5מח ,א-ב
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַה ּפוֹ ֵת ַח ֵ ּבית ַה ַ ּצ ָ ּואר ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ -ח ָ ּייב ַח ּ ָטאת.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ָּכ ֲהנָ א:
מח,ב ַמה ֵ ּבין זוֹ לִ ְמגו ַּפת ָחבִ ית?
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
זֶה ִ -חיבּ וּר,
וְ זֶה ֵ -אינוֹ ִחיבּ ּור.

רש"י
הפותח בית הצואר .של חלוק
לכתחילה:
חייב חטאת .דהשתא קמשוי
ליה מא וחייב משום מכה
בפטיש והייו גמר מלאכה:
מה בין זו למגופת חבית .דתיא
בפרק חבית ששברה )לקמן דף
קמו (.מביא אדם חבית ומתיז
את ראשה בסייף ומיחה לפי
האורחים:
מגופה .איה מן החבית עצמו
ואע''פ שדבוקה בו איו חשוב
חיבור שהרי ליטל עומדת אבל
הבגד כשארג כולו חבור:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
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 .6מח ,ב
ָר ֵמי לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָה לְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְּתנַן:
" ׁ ְש ָלל ׁ ֶשל כּ ֹו ְב ִסין,
וְ ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת ׁ ֶשל ַמ ְפ ְּתחוֹ ת,
וְ ַה ֶ ּב ֶגד ׁ ֶשהוּא ָּתפוּר ְ ּב ִכ ְל ַאיִ ם ִ -חיבּ וּר ְלטו ְּמ ָאה,
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְת ִחיל ְל ַה ִּתיר" )עוקצין ב ,ו(.
ַאלְ ָמאֶ ׁ :שלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה ִ -נַמי ִחיבּ וּר.
ו ְּר ִמינְה ּו:
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ּ
אכה" )כלים כ,ג(.
" ַמ ֵ ּקל ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שאוֹ יָ ד ַלקו ְּרדּ וֹ ם ִ -חיבּ וּר ְלטו ְּמ ָאה ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמ ָל ָ
" ִ ּב ׁ ְש ַע ת ְמ ָלאכָ ה" ִ -אין,
' ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה'  -לֹא!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם ֶ ׁ -שלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ הָ ,א ָדם ָעשׂ וּי לְ זוֹ ְרקוֹ לְ בֵ ין ָה ֵעצִ ים.
ָהכָ א ֶ ׁ -שלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה ִנַמי ִנ ָיחא לֵ ּיה ,דְּ ִאי ִמ ּ ַיט ְנפ ּו ֲה ַדר ְמ ַח ַ ּוור לְ ה ּו.

 143גירסת המשנה ,וכן הגהת הב"ח.

רש"י
שלל של כובסים .דרכם לשלול
הבגדים זה עם זה קטים עם
הגדולים כדי שלא יאבדו:
ובגד שתפרו בכלאים .והן שתי
חתיכות של בגד צמר שתפרו
בחוט של פשתן דודאי סופו
ליקרע ולהפרד זה מזה משום
איסור כלאים וכן שלל של
כובסין סופן להפרד אפ''ה
חיבור לטומאה ואם טמא זה
טמא זה:
עד שיתחיל להתיר .דמעשה
מוציא מיד מעשה וכיון
שהתחיל להתיר גלי על ידי
מעשה דלאו חד בגד הוא:
שלא בשעת מלאכה .כגון שלל
של כובסין שלא הוצרך לשוללו
אלא משום שעת כיבוס ואפילו
הכי חשיב ליה חיבור אחר
כיבוס:
מקל .של עצים בעלמא:
שעשאו יד לקרדום .שלא קבעו
לתוכו .חיבור:
בשעת מלאכה ואע''פ דבאפי
פשיה פשוטי כלי עץ לא מקבלי
טומאה הכא בית יד הוא ותרבו
ידות לכל תורת כלי או האוכל
בפ' העור והרוטב )חולין קיח:(.
לזורקו .למקל ומציע הקורדום
לבדו:
יחא להו .שיהו שלולין:
דאי מיטפי הדר מחוור להו.
ע''י השלל הזה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7מח ,ב
ְ ּבסו ָּרא ַמ ְתנ ּו לָ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א,
ְ ּבפו ְּמ ַ ּב ִד ָיתא ַמ ְתנ ּו ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ָּכ ֲהנָ א ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א.
ַמאן ְּתנָא ָהא ִמ ְּל ָתא דַּ ֲאמוּר ַר ָ ּב ַנןָּ " :כל ַה ְמחו ָ ּּבר לוֹ ֲ -ה ֵרי הוּא ָּכמוֹ ה ּו"?
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
דִּ ְתנַן:
" ֵ ּבית ַה ּ ַפךְ,
ו ֵּבית ַה ַּת ְב ִלין,
ּ
ו ֵּבית ַה ֵ ּנר ִ -מ ַּט ְּמ ִאין ְ ּב ַמ ָגע,
וְ ֵאין ִמ ַּט ְּמ ִאין ָ ּב ֲאוִ יר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְמ ַט ֵהר " )כלים ה ,ג(.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןָ ,ק ָס ַבר :לָ או ַּכ ִּכ ָירה דָּ מוּ.
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ִאי ַּכ ִּכ ָירה דָּ מ ּו ֲ -א ִפילּ ּו ָ ּב ֲאוִ יר נ ִַמי לִ ְיטמ ּו!
ִאי לָ או ַּכ ִּכ ָירה דָּ מ ּו ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ַמ ָ ּגע ִנַמי לֹא לִ ְיטמוּ!
לְ עוֹ לָ ם לָ או ַּכ ִּכ ָירה דָּ מ ּו,
וְ ַר ָ ּבנַן הוּא דְּ גָ זְ ר ּו ְ ּבהוּ.
ִאי ָ ּגזְ ר ּו ְ ּבה ּו ֲ -א ִפילּ ּו ָ ּב ֲאוִ יר נ ִַמי לִ ְיטמוּ!
ֲעבַ ד ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנַן ֶה ֵּיכ ָרא,
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא ָא ֵתי לְ ִמ ׁ ְש ָרף ֲעלֵ ּיה ְּתרו ָּמה וְ ָק ָד ׁ ִשים.

רש"י
להא שמעתין .דלקמיה מאן
תא להא כו' .כל המחובר לו
כגון שלל של כובסין דאמרן
לעיל חיבור וטמא אף זה שלא
געה בו הטומאה ואי לאו
דחיבור הוא הוי טהור ואע''ג
דגע בהאי דאין כלי מקבל
טומאה אלא מאב הטומאה:
בית הפך ובית התבלין ובית
הר שבכירה .כירה זו
מיטלטלת היא ומחוברין לה
כלי חרס קטים .בית הפך
שמושיבין בתוכו שמן להפשיר:
מטמאין במגע .אם פלה
טומאה באוירן או לאויר הכירה
וגעה הטומאה לשולי הכירה
טמאו גם אלו או געה טומאה
לשוליהם של אלו טמאת
הכירה:
ואין מטמאין .בטומאת הכירה
כלומר בטומאת האויר שאם
פל שרץ באויר הכירה ולא געה
הטומאה בדופיה היא טמאה
דכלי חרס מטמא באויר והן
טהורין שאין חיבור לה אלא
לעין מגע כדמפרש טעמא
לקמיה:
ור' שמעון מטהר .במגע את מי
שלא געה בו הטומאה דכל חד
כלי באפי פשיה הוא אלמא
לרבי מאיר חיבור ופליגי עליה:
אפי' באויר ליטמו .מחמת כירה
אם טמאת כירה מאוירה בלא
גיעה:
דגזרו בהו .דליהוו חיבור
מדרבן:
עבוד בהו רבן היכרא .דלא
עבדו להו ככירה ממש ליטמא
באויר כי היכי דלידעו שחיבור
מדבריהם ולא לשרוף על
טומאתן תרומה וקדשים:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

 .8מח ,ב – מט ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ַמ ְס ּפ ֹו ֶרת ׁ ֶשל ּ ְפ ָר ִקים,
יטנִ י ִ -חיבּ וּר ְלטו ְּמ ָאה,
וְ ִאיזְ ֵמל ׁ ֶשל ְר ִה ְ
וְ ֵאין ִחיבּ וּר ְל ַה ָּז ָאה ".
ָמה ַנ ְפ ׁ ָש ְךִ ,אי ִחיבּ וּר הוּא ֲ -א ִפילּ ּו לְ ַה ָ ּז ָאה נ ִַמי!
ִאי לָ או ִחיבּ וּר הוּא ֲ -אפִ ילּ ּו לְ טו ְּמ ָאה ִנַמי לֹא!
ָא ַמר ָרבָ א:
דְּ בַ ר ּתוֹ ָרה:
ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה ִ -חיבּ וּר,
ֵ ּבין לְ טו ְּמ ָאהּ ֵ ,בין לְ ַה ָ ּז ָאה.
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה ֵ -אינוֹ ִחיבּ וּר,
לֹא לְ טו ְּמ ָאה וְ לֹא לְ ַה ָ ּז ָאה.
מט,א וְ גָ זְ ר ּו ַר ָ ּבנַןַ :על טו ְּמ ָאה ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ הִ ,מ ׁ ּשוּם טו ְּמ ָאה ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה.
וְ ַע ל ַה ָ ּז ָאה ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ הִ ,מ ׁ ּשוּם ַה ָ ּז ָאה ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמלָ אכָ ה.

רש"י
איזמל של רהיטי .פליי''א
}מקצועה { שממחקים בה את
התריסין וותין הברזל לתוך
דפוס של עץ המתוקן לו ולאחר
מלאכתו וטלו הימו:
חיבור לטומאה .טמא זה טמא
זה:
ואין חיבור להזאה .וצריך
להזות על שיהם:
וגזרו על הטומאה שלא בשעת
מלאכה .שיהא חיבור:
ועל הזאה שבשעת מלאכה.
שלא יהא חיבור הלכך חיבור
לטומאה לעולם ואין חיבור
להזאה כלל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9מט ,א
" ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ַל ִחין".
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת ַעצְ ָמן,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת דָּ בָ ר ַא ֵחר?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"לֹא ְ ּב ֶת ֶבן,
וְ לֹא ְ ּבזָ גִ ים,
וְ לֹא ְ ּבמוֹ ִכין,
וְ לֹא ַ ּב ֲע ָ ׂ
ש ִבים ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ַל ִחין".
ּ
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא" :לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת דָּ ָבר ַא ֵחר" ַ ׁ -ש ִפיר.
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת" :לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת ַעצְ ָמן" – "מוֹ ִכין" לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת ַע ְצ ָמןֵ ,היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה!
ִמ ְּמ ָר ָטא דְּ בֵ ינִי ַא ְט ֵמי.
וְ ָהא דְּ ָת ֵני ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
"טוֹ ְמנִ יןּ ִ :בכְ סוּת יְ ֵב ׁ ָשה,
ּו ְב ֵפירוֹ ת יְ ֵב ׁ ִשים,
ֲא ָבל לֹאּ ִ :בכְ סוּת ַל ָחה,
וְ לֹא ְ ּב ֵפירוֹ ת ַל ִחין".
" ְ ּכסוּת ַל ָחה" ֵ -מ ֲח ַמת ַעצְ ָמ ּהֵ ,היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה!
ִמ ְּמ ָר ָטא דְּ בֵ ינִי ַא ְט ֵמי.

רש"י
לחין מחמת עצמן .מחממות
טפי מלחין מחמת משקין
שופלין עליהן משיבשו :ה''ג
מוכין לחין מחמת עצמן היכי
משכחת לה:
ממרטא דביי אטמי .מצמר
המרט מבין ירכותיה של בהמה
שהוא מלא זיעה והוא לח
מעצמו להכי קרי ליה מרטא
דלאו בר גיזה הוא:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

 .10מט ,א
ִמ ְׁשנָ ה
טוֹ ְמנִ יןּ ִ :ב ְכסוּת,
ו ְּב ֵפירוֹ ת,
ְ ּב ַכנְ ֵפי י ֹונָ ה,
ו ִּבנְ סוֹ ֶרת ׁ ֶשל ָח ָר ׁ ִשים,
ו ִּבנְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
אוֹ ֵסר – ְ ּב ַד ָ ּקה,
ו ַּמ ִּתיר ּ ְ -בגַ ָּסה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
"ב ַעל ְּכנ ַָפיִם".
ישע ַ ּ
ְּת ִפ ִּילין צְ ִריכִ ין גּ ּוף ִנָקי ֶּכ ֱאלִ ׁ ָ
ַמאי ִהיא?
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ׁ ֶשלּ ֹא ָי ִפ ַיח ָ ּב ֶהן.
ָרבָ א ָא ַמר:
ישן ָ ּב ֶהן.
ׁ ֶשלּ ֹא ִי ׁ ַ
"ב ַעל ְּכנָ פַ יִם"?
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה ַ ּ
ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָ ּגזְ ָרה ַמלְ כוּת רוֹ ִמי ָה ְר ׁ ָש ָעה ְ ּגזֵ ָירה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ ׁ -ש ָּכל ַה ַּמ ִּנ ַיח ְּת ִפ ִּילין ְינַ ְּקר ּו ֶאת מוֹ חוֹ ,
ִיחם וְ יוֹ ֵצא לַ ׁ ּשוּק.
ישע ַמ ּנ ָ
וְ ָהיָה ֱאלִ ׁ ָ
אשוֹ וַ ֲא ָחזָ ן ְ ּביָדוֹ .
ָר ָאה ּו ַק ְסדוֹ ר ֶא ָחדָ .רץ ִמ ּ ָפ ָניו וְ ָרץ ַא ֲח ָריו ,וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ֶאצְ לוֹ  -נְ ָטלָ ן ֵמרֹ ׁ
ָא ַמר לוֹ ַ :מה ֶזה ְ ּבי ְָד ָך?
ָא ַמר לוֹ ַּ :כ ְנ ֵפי יוֹ נָה.
ּ ָפ ׁ ַשט ֶאת יָדוֹ וְ ְנִמצְ א ּו ַּכ ְנ ֵפי יוֹ נָה.
ישע ַ ּב ַעל ְּכנ ַָפיִ ם".
"אלִ ׁ ָ
לְ ִפיכָ ְך קוֹ ִרין אוֹ תוֹ ֱ
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ַּכנ ְֵפי יוֹ נָה ִמ ׁ ּ ְש ָאר עוֹ פוֹ ת?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְמ ִּתיל ְּכ ֶנ ֶסת ִי ְׂש ָר ֵאל לְ יוֹ נָה,
"כנְ פֵ י יוֹ נָ ה נֶ ְח ּ ָפה ַ ֶ ֶ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרַּ :
ַמה יוֹ נָה ְּ -כנָפֶ ָיה ְמגִ ינוֹ ת ָעלֶ ָיה,
ַאף יִ ְׂש ָר ֵאל ִ -מצְ וֹ ת ְמגִ ינוֹ ת ֲעלֵ ֶיהן.

ב ּכסף") 144תהילים סח ,יד( וגו'.

ַּ 144כ ְנ ֵפי יוֹ נָה נֶ ְח ּ ָפה בַ ֶּכ ֶסף וְ ֶאבְ רוֹ ֶת ָיה ִ ּב ַיר ְק ַרק ָחרוּץ

רש"י
מתי'
עורת .דק דק שוערין מן
הפשתן וקורין ארישט''ש
}ארישטי''ש :פסולת של
פשתן { :
סורת .שמסרים הגרים מן
העצים:
ובפירות .כגון חטין וקטיות:
כפי יוה .וצה:
גמ'
שלא יפיח .שיכול להעמיד עצמו
בשעת הרוח:
שלא יישן בהן .שמא יפיח או
יראה קרי אבל אם יכול להזהר
שלא יישן בהן כל הגופים קיים
בהפחה שיכולין להעמיד עצמן:
יקרו את מוחו .שהוא תחת
התפילין .יקרו לשון יקור
עיים:
מישטרא''ל
קסדור.
}מיישטרי''ל :פקיד ,שוטר{
שהיה ממוה על כך:
כפי יוה .כדמפרש לקמיה
מפי שהם מצות והם מגיין
לישראל ו הויא להם ככפים
ליוה שהיא משלת ליוה
והמצות ככפים:
כפיה מגיות עליה .מן הצה
ומכל עוף ואדם הבא עליה היא
לחמת ומכה בראש גפה מה
שאין כן בשאר עופות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11מט ,א
" ִ ּבנְ סוֹ ֶרת ׁ ֶשל ָח ָר ׁ ִשין,
ו ִּבנְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
אוֹ ֵסר – ְ ּבדַּ ָ ּקה,
ו ַּמ ִּתיר – ְ ּב ַ ּג ָּסה".
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַא" ְ ּנסוֹ ֶרת ׁ ֶשל ָח ָר ׁ ִשין" ָק ֵאי,
אוֹ ַא" ְ ּנעוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן" ָק ֵאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
נְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה ֲ -ה ֵרי ה ּוא ְ ּכזֶ ֶבל".
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה ַא"נְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן" ָק ֵאי,
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.

רש"י
הרי הוא כזבל .דמוסיף הבל:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

 .12מט ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
טוֹ ְמנִ יןּ ִ :ב ׁ ְש ָל ִחין  -ו ְּמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
ְ ּבגִ י ֵ ּזי ֶצ ֶמר  -וְ ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
שה?
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
ֵ ּכ ָ
ּ
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ִ ּכסוּי ,וְ ֵהן נוֹ ְפלוֹ ת.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
קו ּ ָּפה ַ -מ ָּט ּה ַעל ִצדָּ ּה ,וְ נוֹ ֵטל,
ׁ ֶש ָּמא יִ ּטוֹ ל וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ַה ֲחזִ יר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר.

ְ ּג ָמ ָרא
י ִָתיב ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן ֲעכִ ינַ אי וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָנָתן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר,
יב ֲעיָא לְ הוּ:
וְ י ִָתיב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ָח ָמא ַ ּג ַ ּב ְייהוּ ,וְ ָקא ִמ ָ ּ
" ׁ ְש ָל ִחין" ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ְּתנַןֲ ,אבָ ל ׁ ֶשל או ָּּמן ֵּכיוָ ן דְּ ָק ֵפיד ֲעלַ ְייה ּו  -לָ א ְמ ַטלְ ְטלִ ינַן לְ ה ּו,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ׁ ֶשל או ָּּמן ְּתנַן ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת?
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן ֶאלְ ָע ָזר:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָראֶ ׁ :של ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ְּתנַן,
ֲא ָבל ׁ ֶשל או ָּּמן ָ -ק ֵפיד ֲעלַ ְייהוּ.
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ֲחנִינָ א ַ ּבר ָח ָמא:
ָּכ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
מט,ב ַא ָ ּבא ַ ׁ -ש ָּל ָחא ֲהוָ ה.
נֵשב ֲעלֵ ֶיהן.
וְ ָא ַמרָ :הבִ יא ּו ׁ ְשלָ ִחין וְ ׁ ֵ
ֵמ ִיתיבִ י:
"נְ ָס ִריןֶ ׁ :של ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן,
וְ ׁ ֶשל או ָּּמן ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
ישב ָל ֵתת ֲע ֵל ֶיהן ּ ַפת ְלאוֹ ְר ִחין ּ ֵ -בין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך ְמ ַט ְל ְט ִלין"!
וְ ִאם ִח ׁ ּ ֵ
ׁ ָשא ֵני נְ ָס ִרים ,דְּ ָק ֵפיד ֲעלַ ְייה ּו.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"עוֹרוֹ תּ ֵ :בין ֲעבו ִּדיןּ ,ו ֵבין ׁ ֶש ֵאין ֲעבו ִּדין  -מו ָּּתר ְל ַט ְל ְט ָלן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
לֹא ָא ְמר ּו ֲעבו ִּדין ֶא ָ ּלא ְל ִענְ יַ ן טו ְּמ ָאה ִ ּב ְל ַבד".
ַמאי לָ או לָ א ׁ ְשנָא ' ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת' ,וְ לָ א ׁ ְשנָא ' ׁ ֶשל או ָּּמן'!
לֹאֶ ׁ ' ,של ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת'.
ֲא ָבל ' ׁ ֶשל או ָּּמן' ַמאי ֵ -אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין?
ִאי ָהכִ יָ ,הא דְּ ָת ֵני "וְ לֹא ָא ְמר ּו ֲעבו ִּדין ֶא ָ ּלא ְל ִענְ יַ ן טו ְּמ ָאה ִ ּב ְל ַבד",
לִ ְפלוֹ ג וְ לִ ְית ֵני ְ ּב ִד ָיד ּה:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִתֲ ,א ָבל ְ ּב ׁ ֶשל או ָּּמן  -לֹא!
כּ ו ָּּל ּה ְ ּב ַב ַעל ַה ַ ּביִת ָק ַמ ְי ִירי.
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
"עוֹרוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן,
וְ ׁ ֶשל או ָּּמן ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֶא ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן".

רש"י
מתי'
שלחין .עורות כמו והפשיט
תרגום וישלח:
ומטלטלין אותן .בין שטמן בהן
בין שלא טמן בהן דחזו למזגא
עלייהו:
ואין מטלטלין אותן .דמוקצות
הן לטוות ולארוג:
כיצד הוא עושה .זה שטמן בהן
כיצד יטול קדרתו הואיל ואסור
לטלטלן שהרי היא טמוה כולה
בהן:
וטל כיסוי .של קדרה שיש
תורת כלי עליה ואף על גב שהן
עליה לא איכפת לן דלא עשית
בסיס להן שאין עשוי אלא
לכסות קדרה:
רבי אלעזר בן עזריה אומר
קופה מטה על צדה ווטל.
כשבא ליטול הקדרה מטה
הקופה על צדה:
שמא יטול .הקדרה ויפלו הגיזין
שמכאן ומכאן לתוך גומא
שישבה בהן ואם יצטרך לחזור
ולהטמיה לא יוכל לטלטל גיזין
לכאן ולכאן ולעשות גומא
להחזירה בתוכה:
וטל ומחזיר .בגמרא מפרש לה:
גמ'
שלחין של בעה''ב תן .דמותר
לטלטלן שאין עומדין לימכר
ולא קפיד עלייהו כי מטפי וחזי
למזגא עלייהו:
אבל של אומן .שעומדות למוכרן
קפיד עלייהו הלכך לא למזגא
קיימי ואין מטלטלין אותן:
שלחא הוה .אומן לעבד עורות:
ואמר .בחול:
הביאו שלחין ושב עליהן.
אלמא לא קפיד:
דקפיד עלייהו .שמא יתקלקלו:
ולא אמרו עבודין .לא הוזכרו
לחלק בין עבודין לשאין
עבודין:
אלא לעין טומאה .דעבודין
מקבלין טומאה ולא שאין
עבודין:
ליפלוג בדידה .בטלטול גופיה
איכא לפלוגי בשל אומן בין
עבודין לשאין עבודין דעבודין
קפיד עלייהו:
בד''א .דעבודין מותר לטלטלן
בשל בעה''ב אבל של אומן
מאחר שעבדן קפיד עלייהו:
כולה בבעה''ב איירי .ומהדר
ליפלוגי בבעה''ב דאיירי ביה
ולא אשכח לפלוגי אלא לעין
טומאה ואי שבקיה לבעה''ב
דאיירי ביה וקט אומן מפסקה
למילתיה טפי מדהשתא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13מט ,ב
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ַהדוּר י ְָתבִ י וְ ָק ִמ ָ ּ
ָהא דִּ ְת ַנן:
" ֲאבוֹ ת ְמ ָלאכוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת " )שבת עגְּ - (.כנֶ גֶ ד ִמי?
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ֲחנִינָ א ַ ּבר ָח ָמא:
ְּכנֶגֶ ד ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן.
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ְ ּב ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:
ָּכ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ָלקוֹ נְ יָ א:
"מלָ אכָ ה",
ְּכנֶגֶ דְ :
"מלַ אכְ ּתוֹ ",
ְ
"מלֶ אכֶ ת" ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ -א ְר ָ ּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת.
ּו ְ
ָ ּב ֵעי ַרב יוֹ ֵסף:
"וַ ָ ּיבֹא ַה ַ ּביְ ָתה לַ ֲעשׂ ֹות ְמלַ אכְ ּתוֹ ") 145בראשית לט ,יא( ִמ ִּמ ְנ ָינָא הוּא ,אוֹ לֹא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ לֵ ֵיתי ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה וְ לִ ְימנִי.
ִמי לֹא ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן :לֹא זָ ז ּו ִמ ׁ ּ ָשם ַעד ׁ ֶש ֵה ִביא ּו ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ו ְּמ ָנאוּם?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִּכי ָקא ְמ ַס ּ ְפ ָקא לִ י,
ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב" :וְ ַה ּ ְמלָ אכָ ה ָהיְ ָתה ַד ָ ּים") 146שמות לו ,ז( ִ -מ ִּמ ְנ ָינָא הוּא,
וְ ָהא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר' :לַ ֲעשׂ וֹ ת ְצ ָרכָ יו נִכְ נַס',
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
"וַ ָ ּיבֹא ַה ַ ּביְ ָתה לַ ֲעשׂ ֹות ְמלַ אכְ ּתוֹ" ִמ ִּמ ְנ ָינָא הוּא,
וְ ַהאי "וְ ַה ּ ְמלָ אכָ ה ָהיְ ָתה ַד ָ ּים" ָהכִ י ָק ָא ַמר :דְּ ׁ ָשלֵ ים לֵ ּיה ֲעבִ ְיד ָּתא.
ֵּתיק ּו.
ַּת ְניָא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרְּ " :כנֶגֶ ד ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן".
דְּ ַת ְניָ א:
אכה ׁ ֶש ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ּה ָהיְ ָתה ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָ ּכן.
" ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ֶא ָ ּלא ַעל ְמ ָל ָ
ֵהם זָ ְרע ּו  -וְ ַא ֶּתם לֹא ִּתזְ ְרעוּ.
ֵהם ָק ְצר ּו  -וְ ַא ֶּתם לֹא ִּת ְק ְצר ּו.
ֵהם ֶה ֱעל ּו ֶאת ַה ְ ּק ָר ׁ ִשים ִמ ַ ּק ְר ַקע ָל ֲעגָ ָלה  -וְ ַא ֶּתם לֹא ַּת ְכנִ יס ּו ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד.
ֵהם הוֹ ִריד ּו ֶאת ַה ְ ּק ָר ׁ ִשים ֵמ ֲעגָ ָלה ַל ַ ּק ְר ַקע  -וְ ַא ֶּתם לֹא ּתוֹ ִציא ּו ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ֵהם הוֹ ִציא ּו ֵמ ֲע ָג ָלה ַל ֲעגָ ָלה -וְ ַא ֶּתם לֹא ּתוֹ ִציא ּו ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד".
" ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִל ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד" ַ -מאי ָק ָעבֵ יד?
ַא ַ ּביֵי וְ ָר ָבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ויְה ּו ,וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַאהֲ ָבה:
ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.

 145וַ יְ ִהי ְּכ ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה וַ ָ ּיבֹא ַה ַ ּביְ ָתה לַ ֲעשׂ וֹ ת ְמלַ אכְ ּתוֹ וְ ֵאין ִא ׁיש ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ַ ּב ִית ׁ ָשם ַ ּב ָ ּביִ ת
 146וְ ַה ְּמלָ אכָ ה ָהיְ ָתה ַד ָ ּים לְ כָ ל ַה ְּמלָ אכָ ה לַ ֲעשׂוֹ ת א ָֹת ּה וְ הוֹ ֵתר

רש"י
הדור יתבי .הך רבן דלעיל:
כגד עבודות המשכן .אותן
המויות שם בפרק כלל גדול היו
צריכין למשכן ופרשת שבת
סמכה לפרשת מלאכת המשכן
ללמוד הימה:
שבתורה .שכתובים בכל התורה
והכי קאמר קרא )שמות כ( לא
תעשה כל מלאכה כמין כל
מלאכה שבתורה:
לא זזו משם .לא ידעא היכא
איתמר ומיהו ]אפשר[ לעין וי''ו
דגחון אתמר מדפרכין לה מי
בקדושין גבי וי''ו דגחון
ומתרצין איהו הוו בקיאי
בחסרות ויתרות ש''מ לעין
אותיות איתמר והכא ליכא
לשויי הכי:
משום דכתיב והמלאכה היתה
דים .ואי מין לתרוייהו הוו
ארבעים ומדתן אבות מלאכו ת
ארבעים חסר אחת איכא חד
דלא ממיא ובהי תרי דאיכא
למימר דלא מלאכה יהו ולא
ידעא הי מיייהו פיק והכי קא
מיבעיא ליה והמלאכה היתה
דים ממיא היא ומלאכה ממש
קאמר והכי קאמר המלאכה
שהיו עושין היו עושין די לא
פחות מן הצורך ולא יותר מן
הצורך כגון רידודי טסין לציפוי
הקרשים לדי היו מרדדין אותם
וכן בטווי של יריעות והאי
לעשות מלאכתו הוא דמפיק
ומסייע למאן דאמר במסכת
סוטה לעשות צרכיו כס לשכב
עמה אלא שראתה לו דמות
דיוקו של אביו ואמר לו עתידין
אחיך ליכתב על אבי אפוד
רצוך שימחה שמך מבייהם כו'
או דילמא האי לעשות מלאכתו
מלאכה ממש הוא ומסייע לה
לאידך:
והאי והמלאכה היתה דים .לאו
מלאכה היא אלא כדמשמע
קרא בהבאת דבה וכמאן דאמר
שלימא ליה עבידתא מלאכת
ההבאה שלא היו צריכין עוד
וכל מידי דרמי עליה דאיש קרי
ליה עבידתא כדאמרין במסכת
סוטה )דף לג (.בטילת עבידתא
דאמר סאה לאייתויא להיכלא
ואיו אלא צבא מלחמה
להחריב:
הם זרעו וקצרו סמין .לצבוע
תכלת ועורות אילים וטחו ולשו
מי סמין לצבוע ואופה דקתי
במתי' באבות מלאכות הוא
בישול סמין אלא דקט סידורה
דפת והכי מפרש בפרק כלל גדול
)לקמן דף עד:(:
קרקע .רשות הרבים:
עגלה .רשות היחיד שגבוהה י'
ורחבה ד':
דרך רשות הרבים .דאויר שבין
העגלות רשות הרבים:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

 .14מט ,ב – נ ,א
" ְ ּבגִ י ֵּזי ֶצ ֶמר ,וְ ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין".
ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָט ַמן ָ ּב ֶהן,
ֲא ָבל ָט ַמן ָ ּב ֶהן ְ -מ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן.

נ,א

ֵא ִיתיבֵ ּיה ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנַן ַ ּבר יוֹ ֵמ ּיה לְ ָר ָבא:
"טוֹ ְמנִ ין ְ ּבגִ י ֵּזי ֶצ ֶמר וְ ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
שה?
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
ֵ ּכ ַ
ּ
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ִ ּכיסוּי וְ ֵהן נוֹ ְפלוֹ ת"!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְית ַמרָ ,הכִ י ִא ְית ַמר:
ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא יִ ֲח ָדן לְ ַה ְט ָמנָה.
ֲא ָבל ִי ֲח ָדן לְ ַה ְט ָמנָה ְ -מ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן.
ִא ְית ַמר נ ִַמי,
ִּכי ֲא ָתא ָרבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ֲעקֹב ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ֶ ּבן ׁ ָשאוּל ָא ַמר ַר ִ ּבי:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא יִ ֲח ָדן לְ ַה ְט ָמנָה,
ֲא ָבל ִי ֲח ָדן לְ ַה ְט ָמנָה ְ -מ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן.
ָרבִ י ָנא אוֹ ֵמר:
ְ ּב ׁ ֶשל ֶה ְפ ֵּתק ׁ ָשנ ּו.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ִ ּגי ֵ ּזי ֶצ ֶמר ׁ ֶשל ֶה ְפ ֵּתק ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
וְ ִאם ִה ְת ִקינָ ן ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן".

רש"י
אבל טמן בהן מטלטלין אותן.
קס''ד השתא דמילי מילי קתי
מתיתין ולאו אהך דטמן בהן
קאי:
ההוא מרבן בר יומיה .אותו
היום בא לבית מדרשו תחלה.
וטל את הכיסוי .אלמא בהך
דטמן מי קאסר לטלטולי אלא
על ידי כיסוי:
יחדן להטמה .לעולם:
רביא אומר .לעולם כדקאמר
רבא אם טמן בהן מותר לטלטל
דכמאן דיחדן להכי דמו ורבא
לאו אמתיתין קאי דמתיתין
בגיזין של הפתק דודאי עתיד
להחזירן משם ולא יחדן לכך:
הפתק .מערכה גדולה שעורכין
ומושיבין להקצותן לסחורה
ערמה{ בין של
שקורין ט''ש } ֵ
בגדים בין של צמר בין של
חגבים ובשר מלוח:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15נ ,א
ְּתנָא ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב:
ְ
ְ
יש ָיבה ָ -צ ִריך ְל ַק ׁ ּ ֵשר.
יהן ִל ׁ ִ
" ֲח ָריוֹ ת ׁ ֶשל דֶּ ֶקל ׁ ֶש ְ ּג ָד ָרן ְל ֵע ִצים ,וְ נִ ְמ ַלך ֲע ֵל ֶ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֵאין ָצ ִר ְיך ְל ַק ׁ ּ ֵשר".
הוּא ָּת ֵני לָ ּה וְ הוּא ָא ַמ ר לָ ּה:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ִא ְית ַמר:
ַרב ָא ַמר:
קוֹ ׁ ֵשר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
חוֹ ׁ ֵשב.
וְ ַרב ַא ִסי ָא ַמר:
ישב.
ישר ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִח ׁ ּ ֵ
יוֹ ׁ ֵשבַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִק ׁ ּ ֵ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַרב  -הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ַת ּנָא ַק ָּמא,
ו ׁ ְּשמו ֵּאל נ ִַמי  -הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ֶא ָּלא ַרב ַא ִסי  -דְּ ָא ַמר ְּכ ַמאן?
הוּא דְּ ָא ַמר ִּכי ַהאי ַּת ָּנא,
דְּ ַת ְניָ א:
"יוֹ ְצ ִאיןּ ְ :ב ָפקוֹ ִרין,
ו ְּב ִצ ּ ָיפא ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶשְּ :צ ָב ָען ְ ּב ׁ ֶש ֶמן,
יחה.
ו ְּכ ָר ָכן ִ ּב ְמ ׁ ִש ָ
יחה ֵ -אין יוֹ ְצ ִאין ָ ּב ֶהם.
לֹא ְצ ָב ָען ְ ּב ׁ ֶש ֶמן וְ לֹא ְ ּכ ָר ָכן ִ ּב ְמ ׁ ִש ָ
וְ ִאם יָ ָצא ָ ּב ֶהן ׁ ָש ָעה ַא ַחת ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש :לּ ֹא ָצ ַבע,
יחה  -מו ָּּתר ָל ֵצאת ָ ּב ֶהן".
וְ לֹא ְ ּכ ָר ָכן ִ ּב ְמ ׁ ִש ָ
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַאף ֲאנַן ִנַמי ָּת ֵנינָא:
" ַה ַ ּק ׁש ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמ ָּטה  -לֹא יְ נַ ְענְ עוֹ ְ ּביָ דוֹ .
ֲא ָבל ְמנַ ְענְ עוֹ ְ ּבגוּפוֹ .
ֲא ָבל ִאם ָהיָ ה ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָמה,
אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָע ָליו ַ ּכר אוֹ ָס ִדין ִמ ְ ּבעוֹ ד י ֹום ְ -מנַ ְענְ עוֹ ְ ּביָ דוֹ " )שבת קמא,א(.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.
ו ַּמאן ַּת ּנָא דְּ ָפלֵ יג ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל?
ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ֲע ִקיבָ א.
דְּ כִ י ֲא ָתא ַרב ִד ִימי ָא ַמר ז ְֵע ִירי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהלַ ְך ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ֲע ִק ָיבא לְ ָמקוֹ ם ֶא ָחד ,ו ָּמצָ א ֲח ָריוֹ ת ׁ ֶשל דֶּ ֶקל ׁ ֶש ְ ּג ָדרוּם לְ ׁשוּם ֵעצִ ים.
וְ ָא ַמר לָ ֶהם לְ ַתלְ ִמ ָידיוְ :צא ּו וְ ַח ׁ ּ ְשב ּוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ֵּנ ׁ ֵשב ֲעלֵ ֶיהן לְ ָמ ָחר.
וְ לָ א ַיָד ֲענָא ִאי ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲהוָ הִ ,אי ֵ ּבית ָה ֵא ֶבל ֲהוָ ה.
ִמדְּ ָק ָא ַמרִ " :אי ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲהוָ הִ ,אי ֵ ּבית ָה ֵאבֶ ל ֲהוָ ה",
דַּ וְ ָקא ֵ ּבית ָה ֵאבֶ ל אוֹ ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה דִּ ְט ִר ִידי,
ֲא ָבל ָהכָ אָ :ק ׁ ַשר – ִאין,
לֹא ָק ׁ ַשר  -לֹא.

רש"י
חריות .עפים קשים כעץ
משהוקשו שדראות של לולבין
ופלו עלין שלהן קרי להן
חריות:
שגדרן .כל )לקיטת( ]קציצת[
תמרים קרי גדירה:
צריך לקשר .לקשרם יחד
מבעוד יום להוכיח שלישיבה
עומדים ואם לא קשרם יחד
אסור לטלטלן למחר דלא הוי
יחוד במחשבה:
ורב אסי אמר ישב .עליהן
מבעוד יום:
ואע''פ שלא חישב .עליהן לישב
למחר גלי דעתיה דלישיבה
קיימי:
פקורין .פשתן סרוק שותין על
המכה:
בציפא .צמר מופץ היתן על
המכה:
בזמן שצבען בשמן .גלי דעתיה
דלמכה קיימי להיחן עליה
בשבת דלאו לרפואה יהו אלא
שלא ישרטו מלבושיו את מכתו
והוה ליה כמלבוש דעלמא אבל
לא צבען בשמן דלאו מלבוש
יהו הוה ליה משאוי ואין
יוצאין בו לר''ה:
ואם יצא בהן כו' .הייו כרב
אסי דאמר ישב אע''פ שלא קשר
ולא חישב:
אף אן מי תיא .כרב אסי:
קש .סתמיה לטיא קאי ללבים
או להסקה ומוקצה הוא ואם
היה תון על המטה ולא לשכב
עליו ובא בשבת לשכב עליו
ולשוטחו
לעעו
והוצרך
לשכיבה שלא יהא צבור וקשה:
לא יעעו בידו .שאסור
לטלטלו:
אבל מעעו בגופו .כלאחר יד:
או שהיה עליו כר או סדין.
ששכב עליו מבעוד יום ואע''פ
שלא יחדו לכך ולא חישב עליו
דהייו כרב אסי:
ומאן תא .דלעיל דאמר צריך
לקשור ופליג אדרבן שמעון:
ולא ידעא .זעירי קאמר לה:
דטרידי .ולא יכלו לקשור
מבעוד יום והתם הוא דשרי
בלא קישור אבל בעלמא לא:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

 .16נ ,א-ב
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה:
ַמכְ נִיס ָא ָדם ְמלֹא קו ּ ָּפתוֹ ָע ָפר ,וְ עוֹ ֶׂשה ָ ּב ּה ָּכל ָצ ְרכּ וֹ .
דָּ ַר ׁש ָמר זו ְּט ָרא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָמר זו ְּט ָרא ַר ָ ּבה:
וְ הוּא ׁ ֶש ִ ּי ֵחד לוֹ ֶק ֶרן זָ וִ ית.
ָא ְמר ּו ַר ָ ּבנַ ן ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְּכ ַמאן?
ּ
ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַג ְמלִ ֵיאל.
דְּ ִאי ְּכ ַר ָ ּבנַן – ָה ָא ְמ ִריּ ָ :ב ֵעינַן ַמ ֲע ֶׂשה.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנַן,
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן דְּ ָב ֵעינַן ַמ ֲעשֶׂ ה ֶא ָּלא ִמידֵּ י דְּ בַ ר ֲעבִ ָידא ֵ ּב ּיה ַמ ֲעשֶׂ ה,
ֲא ָבל ִמידֵּ י דְּ לָ א ַ ּבר ִמ ַיע ְב ָדא ֵ ּב ּיה ַמ ֲע ֶׂשה  -לֹא.
ֵימא ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
נ ָ
" ַ ּבכּ ֹל ָח ִפין ֶאת ַה ֵ ּכ ִלים ,חוּץ ִמ ְ ּכ ֵלי ֶ ּכ ֶסף ְ ּב ַג ְר ְּתקוֹן".
ָהא נ ֶֶתר וָ חוֹ ל – מו ָּּתר.
וְ ָה ַת ְניָא:
"נֶ ֶתר וָ חוֹ ל ָ -אסוּר"!
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ָמר ָס ַבר ּ ָ -ב ֵעינַן ַמ ֲע ֶׂשה.
ו ָּמר ָס ַבר  -לָ א ָ ּב ֵעינַן ַמ ֲע ֶׂשה.
לֹא ,דְּ כו ֵּּלי ָע לְ ָמא לָ א ָ ּב ֵעינַן ַמ ֲעשֶׂ ה,
וְ לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ָהא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
" ָהא ַ -ר ִ ּבי יְ הו ָּדה" דְּ ָא ַמר :דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ָ -אסוּר,
" ָהא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן" דְּ ָא ַמר :דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין  -מו ָּּתר.

נ,ב

ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָתא לְ ָהא דְּ ׁ ָש ֵרי? ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?!
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
ש ָערוֹ ".
" ֲא ָבל לֹא יָ חוֹ ף ָ ּב ֶהם ְ ׂ
וְ ִאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ -מ ׁ ְש ָרא ָק ׁ ָש ֵרי!
דִּ ְתנַן:
"נָ זִ יר חוֹ ֵפף ו ְּמ ַפ ְס ֵּפסֲ ,א ָבל לֹא ס ֹו ֵרק" )נזיר מב!(.
ֶא ָּלאָ ,הא וְ ָהא ַ -ר ִ ּבי ְיהו ָּדה ִהיא ,ו ְּת ֵרי ַּת ּנ ֵָאי ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ַהאי ַּת ּנָא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַברּ ָ :ג ֵריר,
יבא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָסבַ ר :לָ א ָ ּג ֵריר.
וְ ַהאי ַּת ּנָא ַא ִּל ָ ּ
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָתא? ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה?!
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
" ֲא ָבל ּ ָפנָ יו יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו – מו ָּּתר".
ָהא ְמ ַע ַ ּבר ֵׂש ָיער!
יב ֵעית ֵא ָימאּ ְ :ב ָק ָטן.
ִא ָ ּ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאּ ְ :ב ִא ׁ ּ ָשה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאּ ְ :ב ָס ִריס.

רש"י
מכיס מלא קופתו עפר .לכסות בו
צואה ורוק ומערה העפר בביתו
לארץ ווטלו תמיד לכל צרכיו:
והוא שייחד לו קרן זוית .דהוי
כמוכן ועומד לכך אבל תו באמצע
ביתו למדרס רגלים הרי הוא בטל
לגבי קרקעית הבית ומוקצה
ואסור:
כרבן שמעון .דשרי במחשבה
בעלמא שאין מעשה מוכיח שעומד
לעשות צרכיו:
דבר מעביד מעשה .שבן מעשה הוא
שיכול לעשות בו מעשה הוכחה:
לימא כתאי .הא דרב יהודה במידי
דלאו בר מעשה:
חפין .משפשפין את הכלים בשבת
לצחצחן:
חוץ מכלי כסף בגרתקון .כמין עפר
שגדל בחביות של יין וקורין לו
אלו''ם }צָ ריף )אלום .מלח גבישי
המורכב בעיקר מגפרת האשלגן
ומגפרת החמרן ,ובימי-הבייים
היו משתמשים בו שימושים
רבים({ והוא עיקר תקון כלי כסף
וגורר אותו שהכסף רך והוא ממחק
שהוא אב מלאכה:
אבל תר וחול מותר .דלא גריר ליה
לכסף:
מאי לאו .הא דתיא אסור לאו
משום דגריר ליה אלא משום
מוקצה קאסר ליה ותא דשרי כגון
שהכיס מלא קופתו לכך ועירה על
גבי קרקע ומאן דאסר קסבר בעין
מעשה וזה לא יכול:
לא דכולי עלמא .במידי דלאו בר
מעשה לא בעין מעשה דאית להו
הא דרב יהודה וטעמא מאן דאסר
דזימין דגריר ואף על גב דלא
מיכוין לגרור אסור כרבי יהודה
דאמר דבר שאין מתכוין אסור
ומאן דשרי כר''ש ומיהו גרתקון
אסור דודאי גריר ומודה ר''ש
בפסיק רישיה ולא ימות:
לא יחוף בהן .בתר וחול שערו
בשבת מפי שמשירו:
זיר .בחול ככל אדם בשבת:
חופף .שערו בתר וחול:
ומפספס .מפץ שערו דכיון דאיו
מתכוין מותר ועל כרחיך ר''ש קא
אמר לה אלמא תר וחול זימין
דאיו משיר ולא דמי לפסיק רישיה
ולא ימות:
אבל לא סורק .במסרק דודאי
משיר:
אלא הא והא .הך תרתי מתי'
דלעיל דפליגי בתר וחול ר' יהודה
ומאן דאסר סבר זימין דגריר ור'
יהודה האמר דבר שאין מתכוין
אסור ומאן דשרי סבר לא גריר כלל
ואין כאן משום ממחק:
במאי אוקימתא כר' יהודה ה''ג.
ול''ג להא דתיא אסור דהא
תרוייהו כר' יהודה אוקימא להו
ועוד הך סיפא דפריך אבל פיו ידיו
ורגליו מותר לאו סיפא דההיא
דתיא אסור הוא אלא סיפא
דההיא דתיא מותר דהכי תי בה
לא יחוף בהן שערו אבל פיו ידיו
ורגליו מותר והא מלתא גבי הך
דתי מותר פריכא ליה לעיל:
בקטן אשה וסריס .דלית להו זקן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17נ ,ב
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה:
ֲע ַפר לְ בֵ ינְ ָתא – ׁ ָש ֵרי.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
כּ ו ְּס ּ ָפא דְּ ַי ְס ִמין – ׁ ָש ֵרי.
ָא ַמר ָרבָ א:
ֲע ַפר ּ ִפלְ ּ ְפלֵ י ָ ׁ -ש ֵרי.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְ ּב ָר ָדא – ׁ ָש ֵרי.
ַמאי " ְ ּב ָר ָדא"?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִּתילְ ָּתא ָא ָהלָ א ,וְ ִתילְ ָּתא ָא ָסא ,וְ ִתילְ ָּתא ִסיגְ לֵ י.
ָא ַמר ַרב נְ ֶח ְמיָה ַ ּבר יוֹ ֵסף:
ָּכל ֵהיכָ א דְּ לֵ ָּיכא רו ָ ּּבא ָא ָהלָ א ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ֵיה ֵמ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ָ ּבע ּו ִמי ּנ ּ
ַמה ּו לִ ְפצוֹ ַע זֵ ִיתים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לְ ה ּו:
וְ כִ י ְ ּבחוֹ ל ִמי ִה ִּתירוּ?!
ָק ָסבַ רִ :מ ׁ ּשוּם ֶה ְפ ֵסד אוֹ כָ לִ ין.
לֵ ָימא ּ ְפלִ יגָ א דִּ ׁ ְשמו ֵּאל?!
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
עוֹ שֶׂ ה ָא ָדם ָּכל צוֹ ְרכּ וֹ ְ ּב ַפת!
ָא ְמ ֵריַ ּ :פת  -לָ א ְמ ִא ָיסא,
ָהנֵי – ְמ ִא ִיסי.
ַא ֵמ ָימר ּו ַמר זו ְּט ָרא וְ ַרב ַא ׁ ִשי ֲהו ּו י ְָתבִ יַ ,א ְיית ּו לְ ַק ַּמיְיה ּו ְ ּב ָר ָדא.
ַא ֵמ ָימר וְ ַרב ַא ׁ ִשי ָ -מ ׁש ּו,
ָמר זו ְּט ָרא  -לֹא ְמ ׁ ָשא.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :לָ א ָס ַבר לָ ּה ָמר לְ ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתּ ְ :ב ָר ָדא ׁ ָש ֵרי?!
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ָמ ְרדְּ כַ י:
ַ ּבר ִמי ֵּנ ּיה דְּ ָמר ,דַּ ֲא ִפילּ ּו ַ ּבחוֹ ל נ ִַמי לָ א ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
ָסבַ ר לָ ּה ִּכי ָהא דְּ ַת ְניָא:
" ְמגָ ֵרר ָא ָדםּ ִ :ג ְל ֵדי צוֹ ָאה,
שרוֹ ִ ּב ׁ ְש ִביל ַצ ֲערוֹ ,
וְ גִ ְל ֵדי ַמ ָ ּכה ׁ ֶש ַעל ְ ּב ָ ׂ
ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל ְליַ ּפוֹ ת – ָאסוּר".
וְ ִאינְה ּו ְּכ ַמאן ַסבְ רו ָּּה?
ִּכי ָהא דְּ ַת ְניָא:
"רוֹ ֵחץ ָא ָדם ּ ָפנָ יו יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ְ ּב ָכל יוֹ ם ִ ּב ׁ ְש ִביל קוֹ נוֹ,
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :כּ ֹל ּ ָפ ַעל ה' לַ ּ ַמ ֲענֵ הוּ") 147משלי טז ,ד(".
 147כּ ֹל ּ ָפ ַעל ה' לַ ַּמ ֲענֵ ה ּו וְ גַ ם ָר ׁ ָשע לְ יוֹ ם ָר ָעה

רש"י
עפר לביתא .כתישת לביה:
שרי .לחוף פיו ואפי' מי שיש לו
זקן:
פסולת
דיסמין.
כוספא
שומשמין:
עפר פילפלי .שחיקת פלפלין:
ברדא שרי .לרחוץ פיו:
אהלא .שורש עשב ששמו אהל:
אסא .הדס:
סגלי .עשב שקורין ויאו''ל
סיגלית
סגל,
}ויאול''א:
)פרח({ ויש בו שלשה עלין:
כל היכא דליכא רובא אהלא
שפיר דמי .ואפי' הוי טפי
מתלתא אהלא ופליג אדרב יוסף
דרב יוסף תלתא אהלא דווקא
קאמר שהאהל עשוי ללבן
ולצחצח כבורית ומשיר שיער:
בליצי''א
זיתים.
לפצוע
}בליציי''ר :לחבוט ,לטפח{
בלע''ז על הסלע למתק
מרירותו:
כל צורכו .בין תשמיש בין לפרר
אותה ולמחתה בתבשיל רותח:
משום ליפות את עצמו אסור.
משום לא ילבש גבר שמלת אשה
)דברים כב(:
בשביל קוהו .לכבוד קוהו
דכתיב )בראשית ט( כי בצלם
אלהים עשה וגו' ועוד דהרואה
בריות אות אומר ברוך שככה
לו בעולמו:
כל פעל ה' למעהו .הכל ברא
לכבודו:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

 .18נ ,ב – נא ,א
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
קו ּ ָּפה ַ -מ ָּט ּה ַעל ִצדָּ ּה ,וְ נוֹ ֵטל,
ׁ ֶש ָּמא יִ ּטוֹ ל וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ַה ֲחזִ יר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדיםֶ ׁ ,ש ִאם נ ְִת ַקלְ ְק לָ ה ַהגּ ו ָּּמא ֶ ׁ -ש ָאסוּר לְ ַה ֲח ִזיר.
ְּתנַן:
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ לֹא ִנ ְת ַקלְ ְקלָ ה ַהגּ ו ָּּמא ַ ׁ -ש ּ ִפיר ָקא ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן.
ֶא ָּלא ,לָ או ַאף ַעל ּ ִפי דְּ נִ ְת ַקלְ ְקלָ ה ַה ּגו ָּּמא!
לֹא ,לְ עוֹ לָ ם דְּ לֹא נִ ְת ַקלְ ְקלָ ה,
וְ ָהכָ א ְ ּבחוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י.
ָמר ָסבַ ר :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא נִ ְת ַקלְ ְקלָ ה ַה ּגו ָּּמא,
ו ָּמר ָס ַברֵ :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ַהאי ְסלִ יקו ְּס ָּתא:
דַּ ָ ּצ ּהְ ׁ ,שלַ ָפ ּה ,וַ ֲה ַדר דַּ ָ ּצ ּה – ׁ ַש ְריָא.
וְ ִאי לָ או – ֲא ִסיר.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּא ל:
ַהאי ַס ִּכינָ א דְּ בֵ ינִי או ְּר ֵ ּבי:
דַּ ָ ּצ ּהְ ׁ ,שלַ ָפ ּה ,וַ ֲה ַדר דַּ ָ ּצ ּה – ׁ ָש ֵרי.
וְ ִאי לָ או – ֲא ִסיר.
ָמר זו ְּט ָרא וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְ ּבגוֹ ְר ִד ָיתא דְּ ָק ֵני ַ ׁ -ש ִּפיר דָּ ֵמי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ָמ ְרדְּ כַ י לְ ָר ָבא:
ְמ ִתיב ַרב ְק ִטינָ א ְּתיו ְּב ָּתא:
ּ
" ַה ּטוֹ ֵמן ֶל ֶפת ו ְּצנוֹנוֹת ַּת ַחת ַה ֶג ֶפן,
נא,א ִאם ָהיָ ה ִמ ְק ָצת ָע ָליו ְמגו ִ ּּלים ֵ -אינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש^ :לֹא ִמ ׁ ּשוּם ִ ּכ ְל ַאיִ ם,
יעית.
וְ לֹא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ִב ִ
שר.
וְ לֹא ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֲע ֵ ׂ
יט ִלין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת" )כלאים א ,ט(!
וְ נִ ָּ
ְּתיו ְּב ָּתא.

רש"י
שאם תקלקלה הגומא .שפלו
הגיזין למקום מושב הקדרה:
שאסור להחזיר .לפי שמזיז
הגיזין לכאן ולכאן:
שפיר קאמרי רבן .ומאי טעמא
דר' אלעזר:
חוששין .אי שרית ליה ליטול
לכתחילה בקופה זקופה פעמים
שתקלקלה ואתי מי להחזירה
הלכך תקון ליה רבן להטות
קופה על צדה:
סליקוסתא .עשב שהוא אה
למראה ולהריח וממלאין כד
עפר לח ותוחבין אותו לתוכו
וותו לפי שרים וכשהוא רוצה
וטלו ומריח בו ומחזירו
למקומו ואי מבעוד יום דצה
לתוך העפר ושלפה והדר דצה
שפיר דמי ליטלה למחר
ולהחזירה שהרי הורחב מקום
מושבה והוחלק מבעוד יום
ואיו מזיז עפר:
סכיא דביי אורבי .שועצין
סכין בין שורות הלבים שבבין
להשתמר:
בגורדיתא דקי .קים הדקלים
שיוצאין הרבה בגזע אחד
ותכופין זה בזה שפיר דמי לעוץ
בתוכן סכין לשמרו ואין חוששין
שמא יגרור הקליפה וחייב
משום מוחק:
מתיב רב קטיא תיובתא .להך
רבן דאמרי דאי לא דצה ושלפה
אסור:
הטומן לפת .להשתמר בקרקע
שכן דרכו הא דקט מקצת עליו
מגולין משום יטלין בשבת קט
לה ולאו משום מידי אחריי
דאי אין מקצת עליו מגולין אין
לו במה לאוחזה אא''כ מזיז
העפר בידים:
לא משום כלאים .דאין זו
שתילה:
ולא משום מעשר .דימא בטלה
לה אגב קרקע והרי הוא
כלוקטה מתחלה ויהא צריך
לעשר על הוסף שמא יתוסף:
שאוחזה
בשבת.
ויטלין
במקצת עליה המגולין ולא חייש
אם העפר יזוז מאליו וה''ה
לסליקוסתא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .19נא ,א
ִמ ְׁשנָ ה

לֹא ִ ּכ ָּסה ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם  -לֹא יְ ַכ ֶּסנּ ּו ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך.
ִ ּכ ָּסה ּו וְ נִ ְת ַ ּג ָ ּלה  -מו ָּּתר ְל ַכ ּס ֹותוֹ .
יתוֹ ן  -וְ נוֹ ֵתן ְל ַת ַחת ַה ַ ּכר,
ְמ ַמ ֵ ּלא ֶאת ַה ִ ּק ּ
א ֹו ַּת ַחת ַה ֶ ּכ ֶסת.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
מו ָּּתר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵ ן.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ָּת ֵנינָא:
" ְמ ַמ ֵ ּלא ָא ָדם ִקיתוֹן וְ נוֹ ֵתן ַּת ַחת ַה ַ ּכר אוֹ ַּת ַחת ַה ֶ ּכ ֶסת"!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
טו ָּבא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן,
ִיתיןֲ ,הוָ ה ָא ִמינָאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין דַּ ְרכּ וֹ לְ ַה ְט ִמין,
דְּ ִאי ִמ ַּמ ְתנ ִ
ֲא ָבל דָּ ָבר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ לְ ַה ְט ִמין – לֹא.
ָקא ַמ ׁ ְש ָמע לָ ן.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי:148
ָאסוּר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵן.
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ִה ִּתיר ְל ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵ ן"!
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
יש ְמ ֵע ּיה ֵמ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ָהא ִ -מ ַ ּק ֵּמ ּיה דְּ לִ ׁ ַ
יש ְמ ֵע ּיה.
ָהא  -לְ בָ ַתר דְּ לִ ׁ ַ
ִּכי ָהא דְּ י ֵָתיב ַר ִ ּבי וְ ָא ַמר:
ָאסוּר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵן.
ָא ַמר לְ ָפ ָניו ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיַ :א ָ ּבא ִה ִּתיר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵן.
ָא ַמרְּ :כבָ ר הוֹ ָרה זָ ֵקן.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
בּ ֹא ו ְּר ֵאה ַּכ ָּמה ְמ ַח ְ ּבבִ ין זֶה ֶאת זֶ ה.
ׁ ֶש ִאילּ ּו ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַק ָ ּייםָ ,היָה ָּכפוּף וְ יוֹ ׁ ֵשב לִ ְפנֵי ַר ִ ּבי,
דְּ ָהא ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי דִּ ְמ ַמ ֵּלא ְמקוֹ ם ֲאבוֹ ָתיו ֲהוָ הָּ ,כפוּף וְ יוֹ ׁ ֵשב לִ ְפנֵי ַר ִ ּבי.
וְ ָק ָא ַמרְּ " :כבָ ר הוֹ ָרה זָ ֵקן".

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

רש"י
מתי'
לא יכסו משתחשך .הא
פרישא טעמא בפ''ב )דף לד(.
מפי מה אמרו אין טומין בדבר
שאיו מוסיף הבל משחשיכה
גזירה שמא ירתיח:
ממלא הקיתון .של צון:
וותן לתוך הכר .שלא יחמו
בחום הקיץ והחמה כגון כר
וכסת של לבדין שאיו מחמם:
גמ'
מותר להטמין את הצון .מפי
החמה שלא יחמו ולא גזרין
אטו הטמה כדי שיחמו:
אי ממתי' הוה אמיא הי
מילי .כגון מים צוין שאין
דרכן להטמין תחת כר וכסת
לחממן שאין מתחממין בכך
הלכך ליכא למיגזר:
אבל דבר שדרכו להטמין.
לחמם כגון תבשיל אימא לא
יטמיו מפי החמה:
התיר להטמין את הצון .מפי
החום:
זקן .ר' יוסי:
ממלא מקום אבותיו .גדול
כאביו:
היה כפוף ויושב לפי רבי .מפי
כבוד השיאות ולא היה מורה
לפיו אע''פ שגדול הימו:
כבר הורה זקן .גדלו ושאו
עליו:
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מסכת שבת פרק ד' – ַ
טוֹמנִ ין"
ְ
"בּ ֶמּה

 .20נא ,א
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַנ ְח ָמן לְ ָדר ּו ַע ְבדֵּ ּיה:
ַא ְט ֵמין לִ י צוֹ נֵן,
וְ ַא ְי ִּיתי לִ י ַמ ּיָא דְּ ַא ִחים ַק ּ ֵפילָ א ַא ְר ָמ ָאה.
ׁ ָש ַמע ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ִא ְיק ּ ַפד.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאי ַט ְע ָמא ִא ְיק ּ ַפד?
ְּכ ַר ְ ּבוָ ֵות ּיה ָעבֵ יד:
ֲח ָדא ְּ -כ ַרב,
וַ ֲח ָדא ִּ -כ ׁ ְשמו ֵּאל.
ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
מו ָּּתר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּוֹ נֵ ן.
ְּכ ַרב,
דְּ ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב יִצְ ָחק ָא ַמר ַרב:
כּ ֹל ׁ ֶשהוּא ֱנֶאכָ ל ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהוּא ַחי ֵ -אין בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּלֵ י גוֹ ִים.
וְ הוּא ָסבַ ר:
ָא ָדם ָח ׁשוּב ׁ ָשא ֵני.

רש"י
אטמין לי צון .בשבת:
ואייתי לי מיא דאחים קפילא
ארמאה .שהחמן חתום כרי
ובחול ולאשמועין דאין בהן
משום בשולי כרים:
כרבוותיה .כרבותיו:
אדם חשוב שאי .שהרואה
אותו שהוא מיקל עומד ומיקל
יותר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21נא ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוֵ " :אין ט ֹו ְמנִ ין ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ִסיף ֶה ֶבל ִמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵש ָכה",
ִאם ָ ּבא ְלהוֹ ִסיף  -מוֹ ִסיף.
שה?
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
ֵ ּכ ַ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יח ֶאת ַה ְ ּגלוֹ ְפ ָק ִרין,
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ְּס ִדינִ ין ו ַּמ ִ ּנ ַ
יח ֶאת ַה ְּס ִדינִ ין.
אוֹ נוֹ ֵטל ֶא ת ַה ְ ּגלוֹ ְפ ָק ִרין ו ַּמ ִ ּנ ַ
יאל אוֹ ֵמר:
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יחם,
לֹא ָא ְסר ּו ֶא ָ ּלא אוֹ תוֹ ֵמ ַ
יחם  -מו ָּּתר.
יח ם ְל ֵמ ַ
ֲא ָבל ּ ִפי ָ ּנה ִמ ֵּמ ַ
ָה ׁ ְש ָּתא ַא ּקוֹ ֵרי ָק א ַמ ֵּקיר לָ ּהַ ,א ְר ּתוֹ ֵחי ָקא ִמ ְיר ַּתח לָ ּה?!
יטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
יסה ְ ּב ָד ָבר ַה ִ ּנ ָּ
ָט ַמן וְ ִכ ָּ
ּ
יטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֲ -ה ֵרי זֶ ה נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר.
יסה ְ ּב ָד ָבר ַה ִ ּנ ָּ
יטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ כִ ָ
אוֹ ָט ַמן ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּ
יטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
יסה ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּ
ָט ַמן וְ ִכ ָּ
יטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ִכ ָּ
יטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת -
יסה ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּ
אוֹ ׁ ֶש ָּט ַמן ְ ּב ָד ָבר ַה ִ ּנ ָּ
ִאם ָהיָ ה ְמגו ֶ ּּלה ִמ ְק ָצתוֹ  -נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר.
נא,ב וְ ִאם ָלאו ֵ ^ -אינוֹ נ ֹו ֵטל ו ַּמ ֲחזִ יר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
נְ עוֹ ֶרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּכזֶ ֶבל.
יחם ו ְּק ֵד ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְק ֵד ָרה,
יחם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵמ ַ
יחין ֵמ ַ
ַמ ִ ּנ ִ
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יחם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְק ֵד ָרה.
יחםּ ,ו ֵמ ַ
ּו ְק ֵד ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵמ ַ
יה ְ ּב ָב ֵצק,
וְ ָטח ֶאת ּ ִפ ָ
וְ לֹא ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוֶּ ,א ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְמ ׁשו ָּּמ ִרים.
ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין טוֹ ְמנִ ין ֶאת ַה ַח ִּמיןּ ָ ,כ ְך ֵאין טוֹ ְמנִ ין ֶאת ַהצּוֹ נֵ ן.
ַר ִ ּבי ִה ִּתיר ְל ַה ְט ִמין ֶאת ַהצּ וֹנֵ ן.
וְ ֵאין ְמ ַר ְּז ִקין :לֹא ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶלג,
ימיו.
וְ לֹא ֶאת ַה ָ ּב ָרד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָ ּיזוּב ּו ֵמ ָ
ֲא ָבל נוֹ ֵתן הוּאְ :לתוֹ ְך ַהכּ וֹ ס,
א ֹו ְלתו ְֹך ַה ְ ּק ָע ָרה ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש".

טוֹמנִין
הדרן עלך ַ ּב ֶּמה ְ
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רש"י
אין טומין את החמין משחשיכה
ואפילו בדבר שאיו מוסיף הבל.
וכדאמרן שמא ימצא קדרתו צות
כשירצה להטמיה וירתיחה בשבת
אבל אם בא להוסיף כיסוי על כיסוי
משחשיכה מוסיף:
גלופקרא .קו''ט }שמלה ,כותות
)הבגד העיקרי של גבר ואשה בימי-
הבייים({ ויש בו הבל יותר מן
הסדיין ווטל את הגלופקרא בימות
החמה אם ירא שמא יקדיח תבשילו
מחמת רוב כיסוי:
וכן היה רשב''ג .מיקל קולא אחריתי
בהטמה:
לא אסרו .להטמין משחשיכה אלא
במיחם שהוחמו בו דהתם הוא דאיכא
למיגזר שמא ירתיח :אבל מפה הוא
ממיחם למיחם אחר ומטמין זהו לשון
התוספתא והייו מי פיהו ממיחם
למיחם מותר דהשתא ליכא למיגזר
שמא ירתיח דהשתא אקורי קא מיקר
להו במתכוין ארתוחי מרתח להו
בתמיה:
טמן .הקדרה בדבר היטל מה שתן
סביבותיה הוי דבר מוכן .וכיסה .על
פיה מי דבר המוכן כגון כלי:
או שטמן בדבר שאיו יטל .וכיסה
בדבר היטל:
הרי זה וטל ומחזיר .דהואיל והכיסוי
יטל מגלה הקדרה ואוחזה אבל טמן
וכיסה בדבר שאיו יטל או אפי' טמן
בדבר היטל וכיסה בדבר שאיו יטל
אם אין מקצת פיה מגולה לא יטול
דאין לו במה יאחזה ואם תאמר יפה
סביבותיה הואיל ודבר היטל הוא
ויאחזה בדופיה ויטה על צדה ויפול
הכיסוי כי ההיא דתן לקמן )פרק וטל
דף קמב (:האבן שעל פי החבית מטה
על צדה והיא ופלת ואם היתה בין
החביות מגביהה ומטה על צדה והיא
ופלת הא אוקימא התם בשכח אבל
במיח עשה בסיס לדבר האסור והיכא
דמגולה מקצתו אין זה טלטול שמצדדו
והכיסוי ופל מאליו:
הרי זה כזבל .דמוסיף הבלא ואין
טומין בה אפילו מבעוד יום:
מיחם .של חשת:
קדרה .משל חרס יש ספרים שכתוב
בהן אבל לא מיחם על גבי קדירה
ומפרשים טעמא מפי שהקדירה מרבה
חמימות ומוספת הבלא למיחם אבל
בתוספתא גרסין ומיחם על גבי
קדירה:
וטח את פיה בבצק .הילוש מבעו''י כל
הך מיחין מי בשבת:
ולא שיחמו .שיהא העליון צון ותו
כדי שיחום מחומו של תחתון:
אלא שיהו משומרין .שהיו שיהן חמין
ותו על גביו של זה כדי שיהא חומו
משתמר בהן:
ואין מרזקין .כמו מרסקין משברין
לחתיכות דקות ברד גלצ''א } ֶק ַרח {
בלע''ז:
כדי שיזובו מימיו .משום דקא מוליד
בשבת ודמי למלאכה שבורא המים
האלו:
אבל ותן לתוך הכוס .של יין בימות
החמה כדי לצן ואע''פ שימוח מאליו
ואיו חושש:

