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        """"ַיִיןַיִיןַיִיןַיִין    ִציאִציאִציאִציאַהּמֹוַהּמֹוַהּמֹוַהּמֹו""""    ––––    ''''חחחחפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        עז, אעז, אעז, אעז, א    ––––עו, ב עו, ב עו, ב עו, ב  .1

ָנה           ִמׁשְ

   :ַהּמֹוִציא
ֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס.  -ַיִין    ּכְ

ִמיָעה.  -ָחָלב  ֵדי ּגְ   ּכְ
ַבׁש  ִתית -ּדְ ן ַעל ַהּכָ ֵדי ִליתֵּ   .ּכְ
ֶמן  ֵדי ָלסּוְך ֵאֶבר ָקָטן -ׁשֶ    .ּכְ
יּלֹור -ַמִים  ֶהם ֶאת ַהּקִ ֵדי ָלׁשּוף ּבָ    .ּכְ

ל ַהּמַ  ָאר ּכָ ִקין ּוׁשְ ְרִביִעית –ׁשְ    .ּבִ
ֹוָפִכין  ְרִביִעית.  -ְוָכל ַהׁשּ   ּבִ

  

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְרִביִעית.  ן ּבִ   ּכּוּלָ

א ְלַמְצִניֵעיֶהן לּו ֶאּלָ יעּוִרין ַהּלָ ִ ל ַהׁשּ   . ְולֹא ֶנֶאְמרּו ּכָ
   

ָמָרא              ּגְ

ָנא    :ּתָ
ֵדי ְמִזיַגת ּכֹוס ָיֶפה"   . "ּכְ
  

   ?"הּכֹוס ָיֶפ "ּוַמאי 
  

ָרָכה.  ל ּבְ   ּכֹוס ׁשֶ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ָרָכה  ל ּבְ ֵהא ּבֹו רֹוַבע ְרִביִעית,  - ּכֹוס ׁשֶ ּיְ   ָצִריְך ׁשֶ

ְמְזֶגּנוּ  ּיִ ֵדי ׁשֶ   .ְוַיֲעמֹוד ַעל ְרִביִעית ,ּכְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵניָנא^ַאף ֲאַנן ַנִמי    עז,א    :ּתָ

ֵדי ְמִזיַגת ּכֹוס -ִין ַהּמֹוִציא יַ "   , "ּכְ
   :ְוָתֵני ֲעָלּה 

ֵדי ְמִזיַגת ּכֹוס ָיֶפה"   . "ּכְ
   :ְוָקָתֵני ֵסיָפא

ְרִביִעית" ִקין ּבִ ׁשְ ל ַהּמַ ָאר ּכָ   . "ּוׁשְ
  

  ְוָרָבא ְלַטְעֵמיּה, 
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

א  ָלת ַמּיָ ֵרי ַעל ַחד ּתְ ָלא ּדָ ל ַחְמָרא ּדְ   הּוא.  ָלאו ַחְמָרא -ּכָ
  

ֵייַמר ָא    : ַאּבַ
ָבר ּדָ ׁשּובֹות ּבַ י ּתְ ּתֵ    :ׁשְ

ְתַנן ירֹוִני" :ֲחָדא, ּדִ ִ ִין ַהׁשּ ֵני ֶחְלִקי ַמִים ְוֶאָחד ַיִין, ִמן ַהּיַ זּוג ׁשְ   . (נדה יט.) "ַהּמָ
ד ּוִמְצָטְרִפין?!  ּכַ   ְועֹוד: ַמִים ּבַ

  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ָקָאְמַרּתְ  ֵני ֶחְלֵקי ַמִים וְ " :ָהא ּדְ ירֹוִניׁשְ ִ ִין ַהׁשּ    ,"ֶאָחד ַיִין ִמן ַהּיַ

ירֹוִני ְלחּוד ִ ָרֵפי – ַיִין ַהׁשּ    .ּדְ
  

   :ִאי ַנִמי
ּום ֲחזּוָתא,  -ָהָתם    ִמׁשּ

ֵעי ְטֵפי -ֲאָבל ְלַטְעָמא     .ּבָ
  

ד ּוִמְצָטְרִפין" :ּוְדָקָאְמַרּתְ  ּכַ    ?!"ַמִים ּבַ
ת ּבָ ִעיַנן ,ְלִעְנַין ׁשַ יב ּבְ ֲחׁשִ י ּדַ יב ,ִמיּדִ    .ְוָהא ַנִמי ָהא ֲחׁשִ

  רש"י
  מתי' 

   . חי:המוציא יין
. כשיעור שותין יין חי לתוך כוס כדי מזיגת הכוס

להוסיף עליו מים כהלכתו ולמזוג אותו בהן ובגמרא 
   מפרש באיזה כוס משערו:

. שבגבי הסוסים והגמלים מחמת המשאות רדוי''ש כתית
} בלע''ז והכי אמר רידוישידור''א: קיהיון, פגימּות{

בבבא מציעא (דף לח.) דבש והדביש למאי חזי  בהמפקיד
לכתותא דגמלי אבל רבותי פירשו כתית מכה שעל גב 

   היד ושע''ג הרגל:
   . לשפשף ולהמחות בהן:לשוף
לוזי''א: משחה לעין . שותין על העין לודיי''א {קילור
   } בלע''ז:חולה

   . ביצה ומחצה רביעית הלוג:ברביעית
   מפרש למאי חזו: . מים סרוחים ובגמראשופכים

   . אף היין והחלב והדבש:כולן ברביעית
. שיעורין שבמשה אלא למציעיהן לבד וחזר ולא אמרו

המציע והוציאו חייב אבל שאר כל אדם שהוציאו איו 
חייב וסבירא לי' לר''ש דמציע עצמו בעי שיעורא זוטא 
ובבציר מהא שיעורא לא מיחייב כדאמרין בפרקין 

:) דלית ליה לר''ש כל שאין כשר להציע דלעיל (דף עה
   ואין מציעים כמוהו שיתחייב עליו מציעו:

  
  גמ' 
. בתוספתא המוציא יין כדי מזיגת כוס יפה פירוש תא

   לכוס דמתי':
. ברכת המזון שהצריכו חכמים ליפותו כוס של ברכה

כדאמרי' בברכות (דף א.) עיטור ועיטוף הדחה ושטיפה 
   חמן גרסי' ולא גרסי' דאמר:חי ומלא: אמר רב 

. יין חי רובע של שיעור כוס של ברכה צריך שיהא בו
   רביעית הלוג:
   . במים שלשה חלקים מים ואחד יין:כדי שימזגו

  . הלוג:ויעמוד על רביעי'
. ממתיתין מי שמעין דזהו שיעורו מדתי בשאר תיא

משקין רביעית שמעין מייה דאין הוצאה במשקה 
לשתייה בפחות מרביעית הלכך על כרחיך כי הראוי 

שיערו ביין כדי מזיגת כוס של ברכה שיעור הראויה 
לשתיית רביעית קט והייו רובע רביעית דכי יהיב על 
חד תלת מיא כדרך המזיגות הראויות לשתייה יעמוד על 
רביעית יש טועים בשמועה זו לומר [רובע] רביעית רובע 

לוג שהוא רביעית הקב וטעות הלוג ויעמוד על רביעית על 
הוא בידם ורבותיו לא אמרו כן וראי' יש לדבר במס' 
זיר (דף לח.) י' רביעיות הן חמש סומקתא כלומר 
שאמרו ביין ודם וה' חיוורתא שאמרו בשאר משקין 
וחשיב להא הוצאת שבת דשאר משקין גבי חיורתא ועל 
כרחיך ההו כולהו ברביעית הלוג יהו דקא חשיב 
בהדייהו רביעית שמן לזיר דהוא חצי שיעורה של שמן 
התודה במחות וחצי לוג שמן לתודה ילפין במחות (דף 

   פח.):
   . דלא מצי למילף ממתיתין:שתי תשובות בדבר

. דחמרא לא דרי מיא אלא על חד תרין במס' דה חדא
(פ''ב דף יט.) חמשה מראה דמי' טמאין הן וחד מיייהו 

משה וכמזוג שאמרתי לך בשי חלקי כמזוג ומפרש ב
   מים ואחד יין:

   . שגדל בשרון שם מדיה הוא:מן היין השירוי
. אי טעמא דמתי' יין משום ועוד מים בכד ומצטרפין

דלכי מזיג ליה ויראה לשתייה יהא בו רביעית השתא 
מיהא כי מפיק ליה עדיין לא מזג ואין כאן שיעור מים 

לחייבו אלא על כרחך טעמא שעודן בכד היאך מצטרפין 
לאו משום דליתחזי לשתייה לרביעית כשאר משקין הוא 

   אלא הכי שיעוריה ואע''ג דכי מזיג ליה לא הוי רביעית:
   . רך:דרפי

. קט ליה והי מי דדרי על חד א'' התם משום חזותא
תלת בטעמא מראית דם לא הוי אלא בשי חלקים מים 

הדומה לו כדם ירוק הוא  ואחד יין ואי יהיב ביה טפי דם
   וטהור:

  . דחזי לצרופי ביה מיא:הא חשיב
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        עז, אעז, אעז, אעז, א .2
ָנא    :ּתָ

ִית,  -ָיֵבׁש " ַכּזַ   ּבְ
ְבֵרי  י ָנָתןּדִ   . "ַרּבִ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָבר ֶאָחד.  י ְיהּוָדה ָאְמרּו ּדָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ָנָתן ְוַרּבִ   ַרּבִ
י ָנָתן ֲאַמַרן :ַרּבִ    .ָהא ּדַ

י ְיהּוָדה,   ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ְוַרּבִ
   :ַתְנָיאּדְ 
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּמַ  ית ׁשַ י ּבֵ ָבִרים ִמּקּוּלֵ ה ּדְ ָ ׁשּ לׁשִ ית ִהּלֵ   :אי ּוֵמחּוְמֵרי ּבֵ
ם ְנֵבָלה.    ּדַ
אי ּמַ ית ׁשַ   ְמַטֲהִרין,  ּבֵ

לוּ  ִאין.  ֵבית ִהּלֵ   ְמַטמְּ
י ְיהוָּדהָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

ל, לֹ  ית ִהּלֵ אּו ּבֵ ּמְ טִּ ׁשֶ ׁש ּבֹו ְרִביִעית, ַאף ּכְ ּיֵ ָדם ׁשֶ א ּבְ אּו ֶאּלָ   א ִטּמְ
ִיתוְ הֹוִאיל ְוָיכֹול ִלְקרֹוׁש  ּזַ   . ַלֲעמֹוד ַעל ּכַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

יְלָמא ָלא ִהיא    ,ּדִ
י ָנָתן ָהָכא אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ְקִליׁש,  ,ַעד ּכָ ַיִין ּדִ א ּבְ ָבֵעי ֶאלָּ   ּדְ

ְסִמיְך  ָדם ּדִ זַּ  - ֲאָבל ּבְ ֵעי ְרִביִעית. ּכַ   ִית ָלא ּבָ
  

  ִאי ַנִמי, 
י ְיהּוָדה ָהָתם ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ְרִביִעית, ּדְ ַעד ּכָ י ֵליּה ּבִ ִית ַסּגִ ְסִמיְך  ,ַכּזַ ָדם ּדִ א ּבְ    ,ֶאלָּ

ִית ָהֵוי יֹוֵתר  ּזַ ְקִליׁש ּכְ זַּ ֵמ ֲאָבל ַיִין ּדִ חֹות ִמּכַ יק ּפָ יב.  ְרִביִעית, וִכי ַמּפֵ   ִית ִליַחּיֵ

  רש"י
. יין קרוש: בכזית יבש

דמעיקרא הוה ביה רביעית 
ובקרוש רביעית שלימה בעין 

   דלאו בר מזיגה:
ר' יהודה אומר ו' דברים מקולי 

. לאו. דאיכא הי ותו לא כו'
דאכתי טובא איכא אלא 

ל כשכסו לכרם ביבה והעידו כ
אחד ואחד על אותו שבידו במס' 

   עדיות העיד ר' יהודה על אלו:
. דאיו כבשר ב''ש מטהרין

לטמא בבלה בכזית ולא תורת 
משקין לטומאה קלה. לי ראה 
דהאי דב''ש מטהרין מטומאת 
בלות לחודא קאמר שלא יטמא 

   אדם אבל טומאה קלה יש בו:
. שהוא שיעור בלה על כזית

ו דבר לטמא אדם והייו אמר
אחד שכזית היבש כשימוח הוי 

   רביעית:
. עד כאן לא קאמר ר' תן הכא

דכזית יבש בעי רביעית דלח 
ובציר מרביעית לח ליכא כזית 
יבש כדקאמר דכזית קרוש הויא 

   ביה רביעית:
. וכשהוא לח אלא ביין דקליש

רב פחו וכשמתייבש צמק 
   לשיעור קטן:

. כשהוא לח הוי סמיך אבל דם
ב להיות קרוש וכשיבש עב וקרו

איו צמק לשיעור קטן אלא 
מעט וכזית יבש לא בעי רביעית 
לח ודם בילות מטמא בפחות 

  מרביעית:
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        בבבב- - - - עז, אעז, אעז, אעז, א .3
ִמיָעה - ָחָלב " ֵדי ּגְ   . "ּכְ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ִמיָאה", אֹו  ֵדי ּגְ ִמיָעה""ּכְ ֵדי ּגְ   ?"ּכְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְך"" ּדֵ   . (בראשית כד, יז) ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמכַּ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאּבַ
ְרִאינִ    עז,ב ְרִעיִנין"? "ּגַ   ין" אֹו "ּגַ

  
אָאַמר  ר עּוּלָ   : ָרָבא ּבַ

ָך"   . (ויקרא כז, יח) "ְוִנְגַרע ֵמֶעְרכֶּ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאּבַ
  "אֹוְממֹות" אֹו "עֹוְממֹות"? 

  
יִמיָאַמר  ר ַאְבּדִ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ

ַגן ֱאלִֹהים"   . (יחזקאל לא, ח) "ֲאָרִזים לֹא ֲעָמֻמהּו ּבְ
  
  

ֲעָיא ְלה    :וּ ִאּבַ
ִצין" ִצין" אֹו "ְמַעּמְ   ?"ְמַאּמְ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ָרע"   .  (ישעיהו לג, טו) "ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ
   

  רש"י
. מתיתין דפרקין דלעיל גראיין

   חוץ מקליפתן וגרעייהן:
. והגרעיין זורקין וגרעין וגרע

   מתוך האוכל:
. גבי גחלים מייתין ליה אוממות

לים יכול בכיצד צולין גח
עוממות ת''ל אש אי אש יכול 

   שלהבת כו':
. לא החשיכו מראיתו עממוהו

   להיות הם אים ממו:
. לקמן גבי עיים של מאמצין

  מת בפ' שואל (דף קא:):
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        עז, בעז, בעז, בעז, ב .4
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :ַהּמֹוִציא"
ֵהָמה  ל ּבְ ֵדי ְגִמיָאה.  -ָחָלב ׁשֶ   ּכְ
ה,  ָ ל ִאׁשּ   ָחָלב ׁשֶ

יָצה ְולוֹ  ל ּבֵ יָפא - ֶבן ׁשֶ ְמׁשִ ן ּבִ ֵדי ִליתֵּ ל ִקילֹור ּכְ   .ׁשֶ
ִים - ִקילֹור  ּמַ ֵדי ָלׁשּוף ּבַ   . "ּכְ

  
ִעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ

יָפה?  ֵדי ֲאִחיָזה ְוׁשִ יָפה אֹו ּכְ ֵדי ׁשִ   ּכְ
  

יקוּ    .ּתֵ
  
  
   

  רש"י
. שרגילין במשיפה של קילור
   לשופו בחלב של אשה:

   . לשי עיים:כדי לשוף במים
כדי שיפה או כדי אחיזה 

בק באצבעותיו . מה שדושיפה
  לבד מה שותן בעייו:



  ""ַהּמֹוִציא ַיִין –מסכת שבת פרק ח' 
                    

437

        עז, בעז, בעז, בעז, ב .5
ַבׁש " ִתית -ּדְ ן ַעל ַהּכָ ֵדי ִליתֵּ   . "ּכְ
  

ָנא:    ּתָ
ֵדי ִליתֵּ " ִתיתּכְ י ּכָ   ."ן ַעל ּפִ
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
י["ַעל  ִתית"] ּפִ ִתית    -  ּכָ ה ּכָ כּולָּ     ,ַאּפּוָמא ּדְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
א  א ַקּמָ    ?ָכִתית, ְלַאּפֹוֵקי הֹוְדָרָנאּדְ ַאּמֹוָרׁשָ

  
יקוּ     .ּתֵ

  רש"י
. וכל מכה אפומא דכולה כתית

   קרויה פה:
  . עליון של מכה:מורשא קמא
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        עז, בעז, בעז, בעז, ב .6
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

רוּ  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ל ַמה ׁשֶ עֹוָלמוֹ ּכָ ָלה ,ְך הּוא ּבְ ָבר ֶאָחד ְלַבּטָ ָרא ּדָ   .לֹא ּבָ
לּול  ּבְ ָרא ׁשַ   .ָכִתיתלְ  -ּבָ

ָרא ְזבּוב    .ִציְרָעהלְ  –ּבָ
  ְלָנָחׁש.  -ַיּתּוׁש 
   .ַלֲחָפִפית –ְוָנָחׁש 

  ְלַעְקָרב.  -ּוְסָמִמית 
  

   ?ֵהיִכי ָעֵביד ָלּה 
ָמא    ,ַמְייִתי ֲחָדא אּוּכָ

ָרא,    ַוֲחָדא ִחיּוָ
ְלִקי ְלהוּ     ,ְוׁשָ

ְייִפי לֵ     .ּה יְוׁשָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ֵאימֹות ֵהן" ָ ׁש ַעל ִגּבֹור ,ֲחִמׁשּ יַע   :ַחּלָ   ַעל ֲאִרי,  -ֵאיַמת ַמְפּגִ

יל,  -ֵאיַמת ַיּתּוׁש    ַעל ַהּפִ
  ַעל ָהַעְקָרב,  -ֵאיַמת ְסָמִמית 
ר,  - ֵאיַמת ְסנּוִנית  ׁשֶ   ַעל ַהּנֶ
ית  יְלּבִ   . "ַעל ִלְוָיָתן -ֵאיַמת ּכִ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

   ?ַמאי ְקָרא
ְבִליג ׁשֹ     .(עמוס ה, ט) 260"ד ַעל ָעז ֹ ׁ"ַהּמַ

   
  

                                                             
ְבִליג ׁשֹד ַעל ָעז ְוׁשֹד ַעל ִמְבָצר ָיבֹוא 260  ַהּמַ

  רש"י
חילזון . לימצ''א {שבלול
   } :עירום

   . מיחה (לכתית) עליו:לכתית
. למי שעקצו זבוב לצירעה

   צירעה כותש זבוב ומיחה עליו:
   . מין שחין:לחפפית
''ה . אייראיאסממית

   } בלע''ז:אירייי''א: עכביש{
. עקיצת עקרב כותש לעקרב

   סממית ומיחה עליו:
   . ומושח:ושייף
. חיה קטה וקולה גדול מפגיע

ושומע וירא שתהא בריה גדולה 
   ובורח:

. כס לפיל בחוטמו וכן יתוש
   סממית לעקרב כס לו באזו:

. ארודייל''א סוית
} כסת ארודיל''א: סוית{
חת כפי השר ומעכבו ת

   מפרישת כפיו:
. שרץ קטן וכס לדג כילבית

   גדול באזו:
. המחזיק המבליג שוד על עז

  שדוד על הגבור:
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        עז, בעז, בעז, בעז, ב .7
י ֵזיָרא ח  ַרּבִ ּכַ יּה,  ,ַרב ְיהּוָדהלְ ַאׁשְ ְעּתֵ ִדיָחא ּדַ ֲהָוה ּבְ , ְוַחְזֵייּה ּדַ ֵבי ֲחמּוהַּ יְתָחא ּדְ ֲהָוה ָקֵאי ַאּפִ   ּדַ

ל ֲחָלֵלי ָעְלָמא ְוִאי ּבָ  יּה ּכָ    .ֲהָוה ָאַמר ֵליּה  -ֵעי ִמיּנֵ
  

א ַוֲהַדר ִאיְמֵרי?  ֵריׁשָ י ַמְסָגן ּבְ   ַמאי ַטְעָמא ִעיּזֵ
  

ל עֹוָלם,  יתֹו ׁשֶ ְבִרּיָ   ּכִ
א ֲחׁשּוָכא ַוֲהַדר ְנהֹוָרא ְבֵריׁשָ    .ּדִ

  
  

   ?ַמאי ַטְעָמא ָהֵני ִמְכְסָיין ְוָהֵני ְמַגְלָיין
  

ְמַכ  ְייהּו ָהֵני ּדִ יַנן ִמיּנַ   ִמְכְסָיין –ּסִ
ְייהּו  יַנן ִמיּנַ ָלא ְמַכּסִ    .ְמַגְלָיין –ְוָהֵני ּדְ

  
  

יּה  ְמָלא זּוַטר ְגנּוְבּתֵ    ?ַמאי ַטְעָמא ּגַ
  

יֵסי.  ָאַכל ּכִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  
  

יּה?    ַמאי ַטְעָמא ּתֹוָרא ֲאִריָכא ְגנּוְבּתֵ
  

ָאְגֵמי,  ָדֵייר ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ִקי.  ּוָבֵעי לְ  י ּבָ   ַכְרּכֹוׁשִ

   
  

ַקְמָצא ְרִכיָכא?    ַמאי ַטְעָמא ַקְרָנא ּדְ
  

ִחיְלֵפי ָדְייָרא ּבְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
ָיא  וָרא -ְוִאי ַקׁשְ    .ָנְדָיא ּוִמְתַעּוְ

  
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

לֹוִפיְנהּו ְלַקְרֵניּה.  ִליְסֵמיּה ְלַקְמָצא ְלׁשַ ָבֵעי ּדְ   ַהאי ַמאן ּדְ
  
  

א ִמְדִלי ְלֵעיָלא? ַמאי ַטְעָמ  ַתְרְנגֹוְלּתָ יְמָרא ּדְ   א ַהאי ּתֵ
  

וָרא ָרא ִמְתַעּוְ י, ְוִאי ָעֵייל ֻקּטְ ּפֵ ָדְייִרי ַאּדַ    .ּדְ
  
  

א"?  ם".  -"ַדׁשָ ֶרְך ׁשָ   "ּדֶ
א"?  ְרּגָ ג".  -"ּדַ ֶרְך ּגַ   "ּדֶ

א"?  א" -"ִמְתּכֹוִליּתָ ְכֶלה ּדָ   ."ָמַתי ּתִ
א"?  יּתָ   ּה". "בֹא ְוֵאיִתיב ּבָ  -"ּבֵ

א"?  יְקּתָ א" -"ּבִ י ַעְקּתָ   ."ּבֵ
א"   "ּכּוף ְוִתיב"  - ?"ּכּוְפּתָ

   .ִלְבֵני ְבֵני - ?"ִלְבֵני"
   .ֲחִציָצה -? "הּוָצא"

א" ָהר.  -? "ַחְצּבָ חֹוֵצב ַמִים ִמן ַהּנָ   ׁשֶ
ֶזה -? "ּכּוָזה"    .ּכָ

טּוָתא - ?"ׁשּוִטיָתא"   .ׁשְ

  רש"י
. פירוש דברים כל חללי עלמא

   העשים בכל חלל העולם:
. מהלכות מסגיין בריש עדרא

   בראש העדר:
. סתם עזים ברישא חשוכא

 שחורות סתם רחלות לבות:
   . בזב:יןמכסי

. העזים אין להם והי מגליין
   אליה:

. רחלים הי דמכסין מיייהו
שאחו מתכסין מצמרן גם הן 

   מכוסות:
. קוצים לפיכך זבו דאכלה כיסי

קצר כדי שלא ידבקו בה 
   הקוצים:

. להבריח ובעי לכרכושי בקי
   היתושין:

. ארבה ול'' קמצא קמצא
   [מלה]:

   . ערבה:חילפי
 ואם דיא ומתעווראואי קשיא .

היתה קשה תוד ותעקר 
   כשתכה בעצים:

. יסתמו עייה ומתעוורא
שמראות עייה תלויה בה 

   כדשמואל:
תימרא דתרגולא מידליא 

. ריס של עין התחתון לעילא
כשעוצם עייו עולה למעלה מן 
העליון ובשאר כל בריה העליון 

   שוכב על התחתון:
. שעולה משום דדייר אדפי

ל הקרשים והקורות בלילות ע
צריך שיעלה התחתון על העליון 

   מפי העשן שלא יכס בעייו:
. דבר שמטבילין בו מתכוליתא

   כגון כותח או שאר ליפתן:
. לכשיכלה מה מתי תכלה דא

אכל ול'' מתי תכלה דא לפי 
שאיו כלה עד זמן ארוך שאיו 

   אכל אלא מעט מעט:
. שדרך לישב ביתא בא ואיתיב

   בבית:
   . בית צר וקטן:קתאב

   . בית צר:בי עקתא
. מכתשת ל''א מדה כופתא

לחטין ול'' כמין גולם עץ עשוי 
לישיבה כמו כופת שאור שיחדה 
לישיבה דתיא בפסחים (דף 

   מה:):
   . כפוף אותו ושב עליו:כוף תיב

. מתקיים לדורות לבי לבי בי
   הרבה:

   . גדר קוצים או לולבים:הוצא
קיימא אלא  . איו דברחציצה

   חציצה בעלמא:
   . כלי חרס קטן:כוזא
. כלומר דבר מועט וקל כמו כזה

זהו מהו חשוב למלאותו לי 
   מייך במתה:

. בד של הדס שמרקדין שוטיתא
   בו לפי כלה:

   . ראה המרקד כשוטה:שטותא
. ספל גדול שהכל משיכלא

 רוחצים ידיהם ורגליהם ממו:
   . רוחץ את הכל:משו כולא
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יְכָלא" ּה  - ?"ְמׁשִ י ּכּולָּ    .ָמאׁשֵ
א" ִכיְלּתָ א.  - ?"ַמׁשְ ְלּתָ ָיא ּכַ   ָמׁשְ

א".  - ?"ָאִסיָתא"   "ֲחִסיְרּתָ
ה".  - ?"ּבּוְכָנה" ּנָ   "ּבֹוא ְוַאּכֶ

ה" ה.  -  ?"ְלבּוׁשָ   לֹא ּבּוׁשָ
ִליָמא" ֹגֶלם - ?"ּגְ ה ּבֹו ּכְ ֲעׂשֶ ּנַ   .ׁשֶ
ִלי ְוֵאיִתיב" -? "גֹוְלָתא"    ."ּגְ
ִרין ְוָרִבין ָעֶלי -? "ּפּוְרָיא" ּפָ   ָה. ׁשֶ

  "ּבֹור ֶזה ָנִקי".  - ?"ּבֹור ִזיְנָקא"
   .(תהלים כה, יד) 261"סֹוד ה' ִליֵרָאיו" - ?"סּוָדָרא"
ְדָנא" ין" - ?"ַאּפַ יְתָחא ּדֵ    ."ַאּפִ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
לֹ" בּוָרה, ׁשְ ַמְזִקיִנין מֹוִסיִפין ּגְ ל ְזַמן ׁשֶ ה ּכָ   ׁשָ

ג,   ְוֵאּלּו ֵהן:   ּדָ
   ,ְוָנָחׁש 
  . "ַוֲחִזיר
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  רש"י
  . ספל קטן ואה:משכילתא

. מיוחד לחשובים משיא כלתא
כמו כלה ואשה חשובה לרחוץ 
ממו: אסיתא מורטיי''ר 

   } :מדוכה{
. שחסר החקיקה חסירתא
   מבפים:

   . עלי שכותשין בו:בוכא
. חלוק עליון שקורין לבושא
   } :מעפורת, חלוקשרוק {

. למוע הבושה לא בושה
שמכסה כל החלוקים 

   רועים ורעים:התחתוים הק
   . שאין לו חיתוך אברים:כגולם
   . מקטורין אה:גולתא

. כשהוא יושב מגלה גלי ותיב
עצמו שלא ישב עליו שלא 
ילכלכו ולא ישופו בקרקע 

   וישיר שערו ויקרע ויבלה:
. בור שיבשו מימיו בור זיקא

   קורין כן:
   . חסר מימיו:קי

. דרך תלמידי חכמים סודרא
   לעטוף סודר:

 . טרקלין של מלכים:דאאפ
. אל פתח זה יבאו הכל אפתחא

  אם למשפט אם לשרת המלך:
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ֵדי ָלסּוְך ֵאֶבר ָקָטן" ֶמן ּכְ   . "ׁשֶ
  

ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ֵדי ָלסּוךְ  ֶמן ּכְ ן יֹומֹו.  ,ֵאֶבר ָקָטן  :ׁשֶ ל ָקָטן ּבֶ   ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיִבי

ֵדי ָלסּוְך ֵאֶבר ָקָטן, " ֶמן ּכְ   ׁשֶ
ן יֹומוֹ    . "ְוָקָטן ּבֶ

  דֹול, גָּ ּדְ ֵאֶבר ָקָטן  ַמאי ָלאו: 
ל וְ  דֹול ׁשֶ ן יֹומוֹ ֵאֶבר ּגָ    .ָקָטן ּבֶ

  
ֵבי  איָאְמֵרי ַלְך ּדְ י ַיּנַ    :ַרּבִ

   :ָהִכי ָקָאַמר
ן יֹומֹו.  ל ָקָטן ּבֶ ֵדי ָלסּוְך ֵאֶבר ָקָטן ׁשֶ ֶמן ּכְ   ׁשֶ

  
  

ֵאי ַתּנָ    :ֵליָמא ּכְ
ֵדי ָלסּוךְ " ֶמן ּכְ   ֵאֶבר ָקָטן,    :ׁשֶ

ן יֹומֹו,    ְוָקָטן ּבֶ
ְבֵרי  ן ֶאְלָעָזרַר ּדִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   . ּבִ

י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵדי ָלסּוְך ֵאֶבר ָקָטן   . "ּכְ

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ַמאי ָלאו ּבְ
ן ֶאְלָעָזר ָסַברּדְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ָקָטן :ַרּבִ    .ֵאֶבר ָקָטן ׁשֶ

י ָנָתן ָסַבר דֹול, ּדְ ֵאֶבר ָקָטן    :ְוַרּבִ   ּגָ
דֹול    ן. ָקָט ּדְ אֹו ֵאֶבר ּגָ

ן יֹומֹו  ל ָקָטן ּבֶ   לֹא.  -ֲאָבל ֵאֶבר ָקָטן ׁשֶ
  

  לֹא, 
י ָעְלָמא ֵאֶבר ָקָטן  כּולֵּ ן יֹומֹו ּדְ ּדְ    .לֹא –ָקָטן ּבֶ

איּדְ ְוֵליָתא   עח,א  י ַיּנַ    .ַרּבִ
ְלֵגי ,ְוָהָכא ָהא ָקִמיּפְ    :ּבְ

ן ֶאְלָעָזר ָסַבר: ֵאֶבר ָקָטן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ דֹול ְוֵאֶב  ,ָגדֹולּדְ ַרּבִ ן יֹומוֹ ּדְ ר ּגָ י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  ,ָקָטן ּבֶ    .ּכִ
י ָנָתן ָסַבר:  דֹול ּדְ ֵאֶבר ָקָטן   ְוַרּבִ   , ִאין –ּגָ

דֹול  ן יֹומֹו ּדְ ֵאֶבר ּגָ   .לֹא -ָקָטן ּבֶ
  

  ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה? 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶמן  ן יֹומוֹ ּכְ  -ׁשֶ ל ָקָטן ּבֶ   .  "ֵדי ָלסּוְך ֵאֶבר ָקָטן ׁשֶ

   
  
  

  רש"י
. אחד מפרקי אצבע אבר קטן

   קטה:
. של אדם גדול והאי קטן דגדול

אאבר קאי אי מי אבר גדול של 
קטן והאי קטן אגברא קאי ולא 
אאבר. לא אבר קטן. וקטן 
אכולא מילתא קאי אבר קטן 

   של גוף קטן:
. והכי קאמר שמעון כו'דרבי 

כדי לסוך בו אבר קטן וקטן 
יהא הגוף בן יומו ורבי תן סבר 
חד קטן אמרין או האבר או 
הגוף אבל תרי קוטי לא: ה''ג 
דכולי עלמא אבר קטן של קטן 

   בן יומו לא:
. ור' שמעון בן וליתא לדרבי יאי

אלעזר או או קתי או אבר קטן 
של גדול או להפך וכולה חד 

   רא הוא:שיעו
  . ודרבי יאי תאי היא:ת''ש כו'
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יּלֹור" ֶהן ֶאת ַהּקִ ֵדי ָלׁשּוף ּבָ    ."ַמִים ּכְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִדי ִכיָחא ,ִמּכְ ִכיָחא ְוָלא ׁשְ ׁשְ ָתא ּדִ ל ִמילְּ א - ּכָ ִכיָחא ְלקּולָּ ׁשְ ַתר ּדִ ַנן ּבָ    .ַאזּול ַרּבָ

ִכיָחא ּוׁשְ  ִכיָחא ְלחּוְמָרא -ִכיָחא ׁשְ ׁשְ ַתר ּדִ ַנן ּבָ    .ַאזּול ַרּבָ
  

ִכיָחא :ַיִין יתֹו ׁשְ ִתּיָ ִכיָחא ,ׁשְ א - ְרפּוָאתֹו ָלא ׁשְ ִכיָחא ְלקּולָּ ׁשְ יתֹו ּדִ ִתּיָ ַתר ׁשְ ַנן ּבָ    .ַאזּול ַרּבָ
ִכיָחא :ָחָלב ִכיָחא  ,ֲאִכיָלתֹו ׁשְ ַתר -ְרפּוָאתֹו ָלא ׁשְ ַנן ּבָ א ֲאִכיָלתוֹ  ַאזּול ַרּבָ    .ְלקּולָּ
ַבׁש  ִכיָחא :ּדְ ִכיָחא  ,ֲאִכיָלתֹו ׁשְ ַתר ְרפּוָאתֹו ְלחּוְמָרא - ְרפּוָאתֹו ׁשְ ַנן ּבָ    .ַאזּול ַרּבָ

  
א ַמִים    ,ֶאלָּ

ִכיָחא יתֹו ׁשְ ִתּיָ ִדי ׁשְ ִכיָחא,  ,ִמּכְ   ְרפּוָאתֹו ָלא ׁשְ
ַתר ְרפּוָאתֹו ְלחּוְמָר  ַנן ּבָ   א? ַמאי ַטְעָמא ַאזּול ַרּבָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

נוּ  ָגִליָלא ׁשָ    .ּבְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ָאר ְמקֹומֹות,  ׁשְ יָמא ּבִ ִד ֲאִפיּלּו ּתֵ מּוֵאל, ּכְ   ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ֵלי ְקָייֵני ָמסּו ּוְמַטלְּ ל ׁשַ ֵלי ,ּכָ ָמסּו ְוָלא ְמַטלְּ א ּדְ ּיָ   .ְלַבר ִמּמַ

  
  

  רש"י
מכדי כל מילתא דשכיחא ולא 

. כל ששיערו חכמים שכיחא
לעין שבת והוא ראוי לשי 
דברים חדא שכיחא וחדא לא 
שכיחא אזול רבן בשיעורן בתר 
דשכיחא ואפילו היא קולא 
ששיעורה גדול אמרין סתמיה 
להא עביד ולא אמרי' הואיל 

ילתא אחריתי וחזי מי למ
ששיעורה קטן יזיל בתרה 

   לחומרא ואע''פ דלא שכיחא:
. והיכא דשכיחי שכיחא ושכיחא

תרוייהו אזלין לחומרא 
   ומשערין בשיעורא זוטא:

. כגון לשוף רפואתו לא שכיחא
בו קילור ואע''ג דחזי לה דאיכא 
דעביד בחלב אשה ואיכא דעביד 
במיא וחסין על היין שדמיו 

ול בתר שתייתו יקרים הלכך אז
ושיערוהו בכדי מזיגת כוס 
ואע''ג דלקולא שיש כאן שיעור 
גדול וכן חלב מי חזי לאכילה 
ולשוף קילור ומיהו לא שכיחא 
שהרי אף המים ראויין לכך ויש 
עושין ממים הלכך אזול רבן 
בתר אכילתו ושיעורו בכדי 

   גמיאה ואע''ג דקולא היא:
. שאין דבש רפואתו מי שכיחא

   אחר ראוי לכתית:משקה 
. הואיל ותרוייהו לחומרא

   שכיחן לחומרא בעין לשעוריה:
. שהרי שאר רפואתו לא שכיחא

משקין ראויין לכך ויש שפין 
קילור בשאר משקין ושתייתו 
שכיחא שרוב שתיית מים הם 
שאין אדם שותה יין לכל צמאיו 

   כי אם לסעודתו:
. שהן עיים בגלילא שו

חסין על ומקפידין בדבר מועט ו
יין וחלב לשוף קילור ואין שפין 
אלא במים והלכך רפואתו מי 

   שכיחא ובעין למיזל לחומרא:
. כל משקין ששפין כל שקייי
   בהן קילור:

   . החולי:מסו
. מסככין על העין ומטללי

ומועין מראיתו עד שיכלה 
מראיתו לגמרי מפי שהן עבין 
וגלדין כמין דבק שקורין 

   } :: דבקגלו''דגלוזייר {
. דעדיפי מכולהו דמסו בר ממיא

ולא מטללי שבלעין מיד או 
יגבין מהר ולא גלדין על גב 

   העין:
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ִקין"וּ  ׁשְ ל ַהּמַ ָאר ּכָ ְרִביִעית -  ׁשְ   . "ּבִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִקין " ם ְוָכל ִמיֵני ַמׁשְ ְרִביִעית.  -ּדָ   ּבִ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם  ֵדי ִלְכחֹול בו ַעִין ַאַחת,  -ּדָ   ּכְ

ָרִקית ן ּכֹוֲחִלין ּבְ ּכֵ   . "ׁשֶ
  ּוַמאי ִניְנהּו? 

ָרא ַתְרְנגֹוֶלת ּבָ ָמא ּדְ    .ּדְ
ְמ  ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ   אֹוֵמר:  עֹון ּבֶ

ם  ֵדי ִלְכחֹול ּבֹו ַעִין ַאַחת -ּדָ    ,ּכְ
ן ּכֹוֲחִלין ְלָיארּוד ּכֵ   .ׁשֶ
  ּוַמאי ִניהּו? 

ִתיָנא ְכרּוׁשְ ָמא ּדִ    .ּדְ
  

  ְוִסיָמִניְך: 
א.  א ְלַגּוָ ּוָ   ּגַ

ָרא ְלָבָרא    .ּבָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

מֹוִציא,    ּבְ
ַמְצנִ  ליַע ֲאָבל ּבְ הּוא  ּכָ יב.  -ׁשֶ   ַחּיָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ַמְצִניַע,    ּבְ

מֹוִציא  ְרִביִעית.  - ֲאָבל ּבְ א ּבִ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ְמעֹוןְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים  י ׁשִ    :ַרּבִ

ים מֹוִציא ׁשֹוְפִכין ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יעּוָרן ּבִ  - ּבְ ִ ׁשּ   ."ְרִביִעיתׁשֶ
  
  

   :ָאַמר ָמר
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

הּוא ל ׁשֶ ַמְצִניַע ּכָ מֹוִציא, ֲאָבל ּבְ יב - [ ּבְ   . "]ַחּיָ
  

   !הּוא? "מֹוִציא"ָלאו  "ַמְצִניַע "ַאּטּו 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ה ִלי ָאַמר לֹו ַרּבֹו: ֵלְך ּוַפּנֵ ַתְלִמיד ׁשֶ ה לוֹ  ּבְ ה. ָהַלְך ּוִפּנָ קֹום ִלְסעּוּדָ    .ַהּמָ
ָבר ָחׁשּוב ַלּכֹ  ֵויּה,  -ל ּדָ יב ִעילָּ   ַחּיָ

ֵאינֹו ָחׁשּוב ַלּכֹ ָבר ׁשֶ   ל, ּדָ
יּה  ֵויּה,  - ִאי ַאְצַנֵעיּה ַרּבֵ יב ִעילָּ   ִמיַחּיַ

יב.  - ְוִאי לֹא    ָלא ִמיַחּיַ
  
  

   :ָאַמר ָמר
ְמעוֹ ְל  ֲחָכִמיםמֹוִדים " י ׁשִ    :ןַרּבִ

ים  מֹוִציא ׁשֹוְפִכין ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ְרִביִעית -ּבְ יעּוָרן ּבִ ִ ׁשּ   . "ׁשֶ
  
  ְלַמאי ֲחזּו?  "ׁשֹוְפִכין"
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ

  רש"י
. מיילא שכן כוחלין לברקית

   שבולטת בעין:
. מאיזה דם כוחלין ומאי יהו

  אותו:
. תבלול ובתוספתא ליארוד

ראיתי לחורור והן טיפות דקות 
של לובן הולדות בעין כדתן 

בכורות גבי מומין (דף לח:) ב
דמא דכרושתיא. עטלף שקורין 

   טלפא:
. כרושתיא מצוי בתוך גוא

היישוב שהוא ליארוד שהוא 
   שוקע בתוך העין:

. דמא דתרגולת ברא לברא
   לברקית שהיא בולטת:

. דבעין שיעורא במוציא בד''א
   לר''ה:

. והוציאו חייב בכל אבל המציע
יע שהוא לקמיה פריך אטו מצ

   לאו מוציא הוא:
. דמיחייב ר' שמעון אומר בד''א

   בשיעורא זוטא כי האי:
. בשיעור הזה וחזר במציע

   והוציאו:
. אדם שלא הציעו אבל במוציא

והוציאו איו חייב אלא 
   ברביעית:

. אדם שלא במוציא שופכין
הציען איו חייב אלא ברביעית 
דבציר מהכי לא חזו כדלקמן 

   לגבל טיט:
. ציע לאו מוציא הואאטו מ

הלא אין מתחייב אלא על ידי 
   הוצאה:

. כגון אמר אביי הכא בתלמיד
שולי דגרי שאומר לו רבו לך 

   ופה לי המקום:
. דבר שחשוב לכל מיחייב עליה

ואף על גב דלא אצעיה רביה 
   לצרכו:

. והכי דבר שאיו חשוב לכל כו'
קאמרי בד''א דבעין שעורא 

בדבר  דחשיב במוציא כלומר
שאין לך לילך בו אלא אחר 
הוצאתו של זה שהמחשבה 
תלויה בזה שהוציא אבל 
במציע בדבר שיש לך לילך אחר 
מחשבה של מציע כגון המציע 
כל שהוא חייב זה המוציאו 
ורשב''א אמרה ואזיל לטעמיה 
דאמר בפרקין דלעיל דבדבר 
שאין מציעין כמוהו והוכשר 
לזה והציעו תחייב זה 

של זה וה''ה דמצי  במחשבתו
לאוקמי במציע גופיה ולמימר 
הכי בד''א במוציא בדבר שלא 
הוצע ואין לך לילך בו אלא 
אחר הוצאתו של זה אבל אם 
היה זה מציע דבר זה מתחילה 
וחזר והוציאו חייב אלא משום 
דשמעי' לי' דאמר תחייב זה 
במחשבה של זה אוקמא אביי 
אפי' באחר שהוציאו וכ''ש אם 

   או הוא עצמו:הוצי
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יט.  ֶהן ֶאת ַהּטִ ל ּבָ   ְלַגּבֵ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י ּכֹור -ִטיט " ֶהן ּפִ ֵדי ַלֲעׂשֹות ּבָ    !"ּכְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ִמיגַּ  -ָהא  לּדְ    ,ּבַ
ל -ָהא  ּבַ ָלא ִמיּגַ    ,ּדְ

י ּכֹור.   ל ִטיט ַלֲעׂשֹות ּפִ ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ְלַגּבֵ   ְלִפי ׁשֶ
   

  

  רש"י
. קב שותין בו המפוח פי כור

ושיעורא זוטא הוא ומרביעית 
חזי לגבל טובא וכיון דהוצאת 
טיט חשיבא בכדי פי כור בעין 
מי לשעוריה בהך דעבדי לטיט 

   בכדי גיבול פי כור:
. כבר חשוב בכדי פי כור דמיגבל

אבל זה שעדיין לא גבל איו 
טורח שער בכך לפי שאין אדם 

לגבל שיעור מועט כזה ואם בא 
לגבל מגבל יותר ועושה בו 

  דברים אחרים:
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        בבבב- - - - עח, אעח, אעח, אעח, א .11
ָנה              ִמׁשְ

   :ַהּמֹוִציא
ה.    -ֶחֶבל  ֵדי ַלֲעׂשֹות אֹוֶזן ַלּקּוּפָ   ּכְ
ִמי  ָבָרה.     - ּגֶ ָפה ְוַלּכְ ַלאי ַלּנָ ֵדי ַלֲעׂשֹות תְּ   ּכְ

  

י ְיהוּ וְ    אֹוֵמר:  ָדהַרּבִ
ת ִמְנָעל ְלָקָטן ּנּו ִמּדַ ֵדי ִליּטֹול ִמּמֶ   .ּכְ

ר מֹוְכִסין   -ְנָייר  ֵדי ִלְכּתֹוב ָעָליו ֶקׁשֶ    .ּכְ
ר מֹוְכִסין  יב.   - ְוַהּמֹוִציא ֶקׁשֶ   ַחּיָ

 

ְלָייטֹון.  -ְנָייר ָמחּוק    עח,ב ל ּפַ ה ׁשֶ ֵדי ִלְכרֹוְך ְצלֹוִחית ְקַטּנָ   ּכְ
ֵדי ַלֲע  -עֹור    ׂשֹות ַקֵמיַע. ּכְ

ֵדי ִלְכּתֹוב ְמזּוָזה.  -ּדּוְכסּוְסטֹוס    ּכְ
ין,    - ְקָלף  ִפיּלִ תְּ ּבַ ה ׁשֶ ה ְקַטּנָ ָרׁשָ ֵדי ִלְכּתֹוב ּפָ   ּכְ

ִהיא ָרֵאל" ׁשֶ ַמע ִיׂשְ   . "ׁשְ
יֹו  י אֹוִתּיֹות.  -ּדְ תֵּ ֵדי ִלְכּתֹוב ׁשְ   ּכְ

חֹול  ֵדי ִלְכחֹול ַעִין ַאַחת.  -ּכְ   ּכְ
  

ֶבק  רֹ ּכְ  -ּדֶ ן ּבְ ףֵדי ִליתֵּ ְפׁשָ ַ    .אׁש ַהׁשּ
ֵדי ַלֲעׂשֹות ֶנֶקב.  -ֶזֶפת ְוָגְפִרית    ּכְ

ֲעָוה  י ֶנֶקב ָקָטן.  -ׁשַ ן ַעל ּפִ ֵדי ִליתֵּ   ּכְ
ל צֹוְרֵפי ָזָהב.  -ַחְרִסית  י ּכּור ׁשֶ ֵדי ַלֲעׂשֹות ּפִ   ּכְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יְטּפּוט ֵדי ַלֲעׂשֹות ּפִ    .ּכְ

ין ל צֹוְרֵפי ָזָהב.  - סּוּבִ י ּכּור ׁשֶ ן ַעל ּפִ ֵדי ִליתֵּ   ּכְ
  

נֹות.    -ִסיד  ּבָ ּבַ ה ׁשֶ ֵדי ָלסּוד ְקַטּנָ   ּכְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל.  ְלּכֻ ֵדי ַלֲעׂשֹות ּכִ   ּכְ
י ְנֶחְמָיה    :אֹוֵמר ַרּבִ

י ֵדי ָלסּוד אּוְנַדּפִ    ."ּכְ
   

ָמָרא              ּגְ

יב  ָבָרהַלֲעׂשוֹ "ֶחֶבל ַנִמי ִליַחּיַ ָפה ְוַלּכְ ַלאי ַלּנָ   ! "ת תְּ
  

ָמָנא  ָחֵריק ּבְ יָון ּדְ י.  - ּכֵ   ָלא ָעְבִדי ֱאיָנׁשֵ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִפיָפה ִמְצִרית.  - הּוִצין " ֵדי ַלֲעׂשֹות אֹוֶזן ְלַסל ּכְ   ּכְ

ן ֶאת ַהיַּ  ֲאֵחִרים -  ִסיב  ְך ָקָטן ְלַסּנֵ ּפֵ י ַמׁשְ ן ַעל ּפִ ֵדי ִליתֵּ   ִין. אֹוְמִרים: ּכְ
ה.  - ְרָבב  ִגין ְקַטּנָ ַחת ִאְסּפָ ֵדי ָלסּוְך תַּ   ּכְ

  

יעּוָרּה?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
  

ֶסַלע   . ּכְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
רֹוֶגֶרת" ּגְ   ! "ּכִ
  

יעּוָרא הּוא.    ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ׁשִ
  

ה -מֹוִכין  ּדּור ְקַטּנָ ֵדי ּכַ    .ּכְ
  

יעּורוֹ  ה ׁשִ   ?ְוַכּמָ
  

ֱאגֹוז   .   "ּכֶ

  רש"י
  מתי' 

   . לאוחזה בה:אזן לקופה
   . לתלותו בו:תלאי

. להראותו לאומן מדת מעל
   כמדה זו אי צריך:

   . מעשבים עושים אותו:ייר
. יש לך אדם קשר של מוכסין

שותן המכס לראש ההר 
לו במתה  במקום אחד או מוחל

והוא מוסר לו חותם להראות 
למוכס שמחל לו המכס ודרכו 
לכתוב בו שתי אותיות והן 

   גדולות משתי אותיות שלו:
. שוב איו ראוי ייר מחוק

לכתוב לפיכך צריך שיעור גדול 
   לכרוך ע''פ צלוחית:

. קלף כדי לכתוב פרשה קטה
דאיידי דדמיו יקרים לא עבדי 
 מייה קשרי מוכסין אלא

תפילין ומזוזות ולא מיחייב 
   בשיעורא זוטא:

. לרושם דיו לכתוב שתי אותיות
על שתי חוליות של כלי או על 

   קרשים לזווגן:
. לקמן פריך כדי לכחול עין אחת

   עין אחת הא לא כחלי:
   . גליד:דבק

. כדי ליתן בראש השפשף
   בגמרא מפרש לה:

. כלי כדי לעשות קב קטן
פיו  שותין בו כסף חי סותם

בזפת או בגפרית ווקב בתוך 
   הסתימה קב דק להוציא בו:

   . לביה כתושה:חרסית
. שהמפוח כס לעשות פי כור

   בו:
. רגל למקום מושב הכור פטפוט

שהיו מושיבין על כן העשוי לכך 
טריפיי''ד: כגון טרפייד {

} חצובה (בעלת שלוש רגליים)
   לשפות הקדירה:

 סובין כדי ליתן ע''פ כור של
. במקום שאין פחמין צורפי זהב

   צורפין זהב באש של סובין:
. טופלות לסוד קטה שבבות

   סיד להשיר את השיער:
  

  גמ' 
. בשיעורא חבל מי ליחייב

זוטא: דחזי מי לתלאי דפה 
   וכברה:
. כעין חרקי מתוך שהוא דחריק

   קשה פוגם את העץ:
   . של לולבי דקל:הוצא

. סל העשוי כפיפה מצרית
   רי דקל:מצו
וידיל''א: . ודילי''ת {סיב

} שגדל סביב הדקל כעין קוקת
   מלבוש וכרך סביבותיו ועולה:

. אוטודיי''ר על פי משפך
   } :איטוידוי''ר: משפך{

. שמעכב הפסולת לסן את היין
   והקמחים מליכס לפי הכלי:

   . שומן או שמן:רבב
. רקיק שותין בתור אספוגין

   :וטחין תחתיו אליה
 . של איספוגין:וכמה שיעורא

פילוט''א: . פלוט''א {כדור
   } :כדור
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        עח, ב עח, ב עח, ב עח, ב  .12
ר מֹוְכִסין - ְנָייר " ֵדי ִלְכּתֹוב ָעָליו ֶקׁשֶ   . "ּכְ
  

ָנא:    ּתָ
ר מֹוְכִסין" ה ֶקׁשֶ ּמָ    ?ּכַ

  

ר מֹוְכִסין ל ֶקׁשֶ י אֹוִתּיֹות ׁשֶ תֵּ   . "ׁשְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
  ַהּמֹוִציא ְנָייר ָחָלק, "

י אֹוִתּיֹות  תֵּ ֵדי ִלְכּתֹוב ׁשְ יב,  - ִאם ֵיׁש ּבֹו ּכְ   ַחּיָ
  !"טּורּפָ  –ְוִאם ָלאו 

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
י אֹוִתּיֹות"ַמאי  תֵּ    ?"ׁשְ

ר מֹוְכִסין.  ל ֶקׁשֶ י אֹוִתּיֹות ׁשֶ ּתֵ   ׁשְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
י אֹוִתּיֹות" תֵּ יַדן ּוֵבית ֲאִחיָזה - "ׁשְ    ,ּדִ

ַהְיינּו  ר מֹוְכִסין.  -ּדְ   ֶקׁשֶ
  

  ֵמיִתיִבי 
   ,ְנָייר ָמחּוק   :ַהּמֹוִציא"

רּוַע וּ  ָטר ּפָ   , ׁשְ
י אֹוִתּיֹות,  תֵּ ֵדי ִלְכּתֹוב ׁשְ ּלֹו ּכְ לֹוֶבן ׁשֶ   ִאם ֵיׁש ּבְ

ְלָייטֹון  ל ּפַ ה ׁשֶ י ְצלֹוִחית ְקַטּנָ ֵדי ִלְכרֹוְך ַעל ּפִ כּוּלֹו ּכְ יב,  -אֹו ּבְ   ַחּיָ
טּור –ְוִאם ָלאו    .  "ּפָ

ת  ׁשֶ ָלָמא ְלַרב ׁשֵ ׁשְ י אֹוִתּיֹות"ַמאי " :ָאַמרּדְ ּבִ תֵּ י א ,"ׁשְ ּתֵ ר מֹוְכִסיןׁשְ ל ֶקׁשֶ יר.  - "ֹוִתּיֹות ׁשֶ ּפִ   ׁשַ
א ְלָרָבא  י אֹוִתּיֹות"" :ָאַמרּדְ ֶאלָּ תֵּ ר מֹוְכִסין ,"ׁשְ ַהְיינּו ֶקׁשֶ יַדן ּוֵבית ֲאִחיָזה, ּדְ ית ֲאִחיָזה לֹא ָצִריְך!  -" ּדִ   ָהָכא ּבֵ

  
ָיא.    ַקׁשְ

  
  
  

  רש"י
. שלא כתב בו ייר חלק

  מעולם:
. קס''ד שתי שתי אותיות

   אותיות דידן דזוטרן:
. לא בעי גליון קשר של מוכסין

לבית אחיזה שאוחזו כולו בכפו 
   פשוט ורואה:

   . גליון:בלובן
. הכא בית אחיזה לא צריך

וחזו במקום המחק שיכול לא
   והשטר במקום הכתב:
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        עח, בעח, בעח, בעח, ב .13
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר מֹוְכִסין," ּלֹ  ַהּמֹוִציא ֶקׁשֶ יב.  - א ַהְרֵאהּו ַלּמֹוֵכס ַעד ׁשֶ   ַחּיָ
ֶהְרָאהּו ַלּמֹוֵכס  ֶ טּור.  -ִמׁשּ   ּפָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶהְרָאהּו ַלּמֹוֵכס  ֶ יב –ַאף ִמׁשּ    ,ַחּיָ

ָצִריְך לוֹ  ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יַנְייהוּ  א ּבֵ    ְרִהיֵטי מֹוְכָסא. :ִאיּכָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

דֹול ּומֹוֵכס ָקָטן  יַנְייהּו.  - מֹוֵכס ּגָ א ּבֵ   ִאיּכָ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
יַנְייהּו,  א ּבֵ   ַחד מֹוֵכס ִאיּכָ

ִני,  ִריְך לֹו ְלַהְראֹות ְלמֹוֵכס ׁשֵ ּצָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
מֹוֵכס ֲאָנא.   ְבָרא ּדְ ֲאַמר ֵליּה: ֲחִזי, ּגַ   ּדַ

   
  
  

  רש"י
. ורואה משהראהו למוכס

שמחל לו ראש ההר את המכס 
שוב אין צריך לו ולא חזי 

   למידי:
. כלומר במאי פליגי מאי ביייהו

ולמאי קאמר רבי יהודה דצריך 
   לו:

. קורא''ש רהיטי מוכסא
רצים (עובדי המכס {

שתפקידם לרוץ) [לעז זה הוא 
רת החסרה בכל גרסה מאוח

כתבי היד וברור שאיו 
} שרצין אחר העוברים מרש''י]

להעליל עליהם שלא תו המכס 
וטורח לעוברים לחזור למוכס 
ומציע החותם להראות לאלו 
ולת''ק לא מצע ליה להכי דכי 

   רהטי בתריה הדר לגבי מוכס:
. פעמים שיש מוכס מוכס קטן

גדול שטורח לו לעמוד על הגשר 
ממה מוכס קטן וזה כל היום ו

מתחלה איו מראה החותם של 
מלך אלא לגדול ולרבי יהודה 
צריך לו שהרי הקטן ימעו 
מלעבור ולת''ק אין צריך לו 
שהגדול מוסר לו סימן דברים 
ואומר לקטן ועובר: למוכס שי 
של מעבר אחר ולא לפוטרו מן 
המכס אלא להראות שהוא 
אמן וחשוב ואיו מבריח עצמו 

כדי שלא יעליל עליו  מן המכס
  לאחר זמן:
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        עט, אעט, אעט, אעט, א    ––––עח, ב עח, ב עח, ב עח, ב  .14
נוּ  ַנןּתָ    : ַרּבָ

ָטר חֹוב, "   ַהּמֹוִציא ׁשְ
ָרעֹו  ּלא ּפְ יב,  - ַעד ׁשֶ   ַחּיָ

ָרעֹו  ּפְ ֶ טּור.  -ִמׁשּ   ּפָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָרעֹו  ּפְ ֶ יב,  - ַאף ִמׁשּ   ַחּיָ
ִריְך לוֹ  ּצָ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ

  
יַנְייהוּ    ?ַמאי ּבֵ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

רּוַע  ָטר ּפָ הֹות ׁשְ יַנְייהּו.  ,ָאסּור ַלׁשְ א ּבֵ   ִאיּכָ
רּוַע  ָטר ּפָ הֹות ׁשְ ַנן ָסְבֵרי: ָאסּור ַלׁשְ   .ַרּבָ

רּוַע  ָטר ּפָ הֹות ׁשְ ר ַלׁשְ י ְיהּוָדה ָסַבר: מּוּתָ    .ְוַרּבִ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
רּוַע,  ָטר ּפָ הֹות ׁשְ י ָעְלָמא ָאסּור ַלׁשְ כּולֵּ   ּדְ

ִר  ּצָ ָתבֹו ׁשֶ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ מֹוֶדה ּבִ ְלֵגיְוָהָכא ּבְ ימֹו, ָקִמיּפְ    :יְך ְלַקּיְ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ימֹו.  :ּתַ ָתבֹו ָצִריְך ְלַקּיְ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ   מֹוֶדה ּבִ

י ְיהּוָדה ָסַבר ימֹו.  :ְוַרּבִ ָתבֹו ֵאין ָצִריְך ְלַקּיְ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ   מֹוֶדה ּבִ
ָרעֹו"ּוַמאי  ּלא ּפְ ָרעֹו"וּ  ?"ַעד ׁשֶ ּפְ ֶ     ?"ִמׁשּ

ּיאַמ    עט,א י"   :ר לֶֹוהַעד ׁשֶ ַרְעּתִ    ,"ּפָ
י". וְ  ַרְעּתִ   "לֹא ּפָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

י ָעְלָמא כּולֵּ ימוֹ " :ּדְ ִריְך ְלַקּיְ ּצָ ָתבֹו ׁשֶ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ   ,"מֹוֶדה ּבִ
ְלִגי :ְוָהָכא כֹוְתִבין ׁשֹוֵבר ָקִמיּפַ   :ּבְ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ   ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר.  :ּתַ
י ְיהּוָדה ָסַבר   .ן ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵברֵאי :ְוַרּבִ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ִני,  ִריְך ְלַהְראֹותֹו ְלַבַעל חֹוב ׁשֵ ּצָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ָפַרע ֲאָנא ְבָרא ּדְ ֲאַמר ֵליּה: ֲחִזי, ּגַ    .ּדַ

   

  רש"י
. (לוה) פטור לקמיה משפרעו

   מפרש להו:
. כלומר מאי מאי ביייהו

פלוגתייהו ומה טעם ותין 
   לדבריהם:

. משום אסור לשהות שטר פרוע
שא' (איוב יא) אל תשכן באהליך 
עולה הלכך מלוה לא משהי ליה 
לצור ע''פ צלוחיתו משום איסור 

שהי ליה שמא יבא ולוה מי לא מ
   לידי מלוה ויחזור ויתבעו:

. הלכך כי הוציאו מלוה חייב מותר
   דצריך לו לכרוך ע''פ צלוחית:

. הלוה מודה במודה בשטר שכתבו
שכתבו צריך לקיימו ולומר לא 
פרעתי וכל כמה דלא אמר הכי 
לאו שטרא הוא אי לאו משכח 
סהדי להכיר החתימה דמאן קא 

ר משוי ליה שטרא לוה דאמ
כתבתיו לוה מי הא קאמר פרעתי 
הפה שאסר הוא הפה שהתיר 
הלכך משפרעו כלומר משיאמר 
פרעתי פטור דלא צריך ליה ור' 
יהודה סבר אין צריך לקיימו דכיון 
דמודה שכתבו ולוה בו הרי הוא 
כאלו קיימוהו חותמיו וגובה בו 

  כ''ז שמוציאו:
. עד שיאמר פרעתי ולא פרעתי

תי חייב כלומר עד שלא אמר פרע
   משאמר פרעתי פטור דבטל ליה:

. והכא דכולי עלמא צריך לקיימו
בפרעו ולא פרעו ממש קאמר 
ובשטר מקויים ודכולי עלמא 

   אסור לשהות שטר פרוע:
. והכא בכותבין שובר קא מיפלגי

יש גורסין ת''ק סבר אין כותבין 
שובר על שטר פרוע שאתה מצריכו 
לשמור שוברו מן העכברים אלא 

לו ושורפו ואסור להשהותו  מחזיר
ורבי יהודה סבר כותבין שובר ועל 
ידי שובר מותר לשהות שטר פרוע 
לצור ע''פ צלוחיתו ולא היא חדא 
דכיון דאסור לשהות שטר פרוע 
אפי' על ידי שובר מי אסור 
להשהותו שמא יאבד השובר וזה 
חוזר וגובה בו ועוד לרבי יהודה 
אין כותבין שובר שמעין ליה 

בתרא (דף קע:) דתן מי  בבבא
שפרע מקצת חובו ר' יהודה אומר 
יחליף רבי יוסי אומר יכתוב שובר 
וה''ג ת''ק סבר כותבים שובר והכי 
קאמר משפרעו לוה והוציאו מלוה 
בשבת פטור שאיו צריך לו ואי 
אמרת כיון דראוי לצור ע''פ 
צלוחיתו הוא דבעי אהדורי ללוה 
לא משהי ליה שמא יבא לידי 

ויחזור ויתבעו ואי מי לא  מלוה
מהדר ליה מלוה לא איכפת ליה 
ללוה דמלוה כתב ליה ללוה שובר 
עילויה ורבי יהודה סבר אין 
כותבין שובר הלכך צריך הוא 
המלוה דבעי אהדורי ואי לא 
מהדר ליה חוזר ותובעו לו מה 
שפרעו דלא סגי ליה בשובר דצריך 

   לשומרו מן העכברים:
הו . פלוגתיירב אשי אמר

כשהוציאו לוה הוא ומה הוא צריך 
לו דקאמר ודאי לא לצור דמשום 
סתימת פי צלוחית לא משהי ליה 
שמא יבא ליד המלוה אלא משהי 
ליה להראותו לשאר בעלי חובות 

  ולהתהלל שהוא פורע חובותיו:
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ֵדי ַלֲעׂשֹות - עֹור "   . ]"ַקֵמיַע [ ּכְ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ ָרָבא ּבְ
ה? ּבְ  -ַהּמֹוִציא עֹור    ַכּמָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִדְתַנן    :ּכְ
ֵדי ַלֲעׂשֹות ַקֵמיַע  -  עֹור"   ."ּכְ
  

דֹו  ה?  -ַהְמַעּבְ ַכּמָ   ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָנא    .ָלא ׁשְ

  
דוֹ  ה?  - ְלַעּבְ ַכּמָ   ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָנא    .ָלא ׁשְ
  

יְמָרא    ?ּוְמָנא ּתֵ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
ן"    ,ַהְמַלּבֵ

ץְוַהְמ     ,ַנּפֵ
   ,ַע ְוַהּצֹוֵב 

ְמלֹא רֹוַחב ַה  -  ְוַהּטֹוֶוה יעּורֹו ּכִ פּול, ׁשִ יט ּכָ   סִּ
ֵני חּוִטין ְמלֹא רֹוַחב ַה  - ְוָהאֹוֵרג ׁשְ יעּורֹו ּכִ יטׁשִ   . "262סִּ

יָון  יה ָקֵאיּדְ ַאְלָמא: ּכֵ יעּוָר  - ִלְטִוּיָ ָטוּוי. א ׁשִ   ּכְ
יָון  :ָהִכי ַנִמי דֹו ָקֵאי ּדִ ּכֵ ְמעוּ  -ְלַעּבְ יעּורֹו ּכִ ד. ׁשִ   ּבָ

  
ּלֹ דוֹ ְוׁשֶ ה – א ְלַעּבְ ַכּמָ    ?ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָנא    .ָלא ׁשְ
  

ד? ֵאינֹו ְמעּוּבָ ד ְלׁשֶ ין ְמעּוּבָ ֵני ּבֵ    !ְוָלא ׁשָ
   :ֵאיִתיֵביּה 

רּוִין " ִנין ׁשְ ֶהן ּדּוְגָמא - ַהּמֹוִציא ַסּמָ ֵדי ִלְצּבֹוַע ּבָ   . "ִאיָראְל  ,ּכְ
ֵאיָנן ׁשְ  ִנין ׁשֶ ַסּמָ ַנן ,רּוִיןְוִאיּלּו ּבְ    :ּתְ

י ֱאגֹוִזים"    ,ְקִליּפֵ
י ִרּמֹוִנין    ,ּוְקִליּפֵ

   ,ָסִטיס
ֶגד ָקָטן ְלִפי ְסָבָכה - ּופּוָאה ֶהן ּבֶ ֵדי ִלְצּבֹוַע ּבָ    !(שבת פט:) "ּכְ

  
   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ר ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ִלׁשְ ֶהן ּדּוְגָמא ְלִאיָרא. ְלִפי ׁשֶ ִנין ִלְצּבֹוַע ּבָ   ֹות ַסּמָ

  
  

                                                             

פּול( גירסת וילא: 262  הוסחים וכתבי יד לא גורסים. הב"ח והמהרש"ל הסיקו מתוספות שכן גרס. ,)ּכָ

  רש"י
. משום דבעי המוציא עור בכמה

למיבעי מייה הך בעיי 
אחרייתא בעא מייה הא ואף 

   ב דמתי' היא:על ג
. עור העומד לעבדו ועדיין לעבד

   לא עבדו בכמה שיעור הוצאתו:
   . צמר:המלבן

   . כדי הפרש אצבע מהאמה:סיט
   . שי סיטין:כפול

. כיון דמפץ ומלבן אלמא
   לטווייה קאי שיעוריה כטוויה:

   . איו עומד לעבד:שלא לעבדו
. כלומר מעט כעין דוגמא

שמראין לדוגמא לומר רוצה 
   אתה בזה:

. והוא כשיעור הצריך לאירא
לאירא של גרדי לסתום פי קה 

   שפקעית הערב תוה בו:
. קליפה לחה שעל קליפי אגוזים
   קליפי האגוז:

וישד''א: . וישודא {סטיס
איסטיס, ַּפסֶטל (צמח, 
שמשורשו מפיקים צבע כחול) 
[וכן תרגם לעיל סח., אך ראה 

   } :להלן פט:)
צ''א: ור. וורצ''א {פואה
   } :פואה

קויפ''א: . קופ''א {פי סבכה
} ותין בגד שביס עשוי רשת

   באמצעיתה והאי שיעורא פיש:
. ואם בא שאין אדם טורח כו'

לשרותה שורה כדי פי סבכה 
אבל עור טורח אדם לעבד כדי 
קמיע ומעובד מי פחות מכדי 

   קמיע לא חשיב:
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ה יּנָ ַזְרִעיְנהוּ  ,ַוֲהֵרי ֵזְרעֹוֵני ּגִ י ּדְ ּמֵ ִמּקַ ַנן ,ּדְ    :ּתְ
ה " רֹוֶגֶרת.  -ֵזְרעֹוֵני ִגיּנָ ּגְ חֹות ִמּכַ   ּפָ

ֵתיָרא ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ה ַרּבִ ָ    .(שבת צ.) "אֹוֵמר: ֲחִמׁשּ
זַ  ַתר ּדְ ַנן: ,ְרִעיְנהוּ ְוִאיּלּו ּבָ   ּתְ

רּוב,  - ק חֹול ָהַד וְ ֶזֶבל " ל ּכְ ל ּבֹו ֶקַלח ׁשֶ ֵדי ְלַזּבֵ   ּכְ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
א ִריׁשָ ל ּכְ ֵדי ְלַזּבֵ   ! (שבת פ:) "ּכְ

  
   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְזִריַע  –ָהא     ,ּדִ
ָלא ְזִריַע  -ָהא     .ּדְ

ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ְלהֹוִציא ִניָמא ַאַחת ִלְזִריָעה.    ְלִפי ׁשֶ
  
  

ֵליּה  ִליַגּבְ י ּדְ ּמֵ ִמּקַ ְנָיא ,ַוֲהֵרי ִטיט, ּדְ    :ּתַ
ְמעֹוןְל  ֲחָכִמיםמֹוִדים " י ׁשִ    :ַרּבִ

מֹוִציא ׁשֹוָפ  ים ּבְ ְרִביִעית -ִכין ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יעּוָרן ּבִ ִ ׁשּ   , "ׁשֶ
ּה:    ְלַמאי ָחזּו?  -ׁשֹוָפִכין ְוָהֵויַנן ּבָ

י ִיְרְמָיהְוָאַמר    : ַרּבִ
יט ֶהן ֶאת ַהּטִ ל ּבָ    .ְלַגּבֵ
ֵליּה  ַגּבְ ַתר ּדְ ְנָיא ,ְוִאיּלּו ּבָ    :ּתַ

י ּכּור -ִטיט " ֶהן ּפִ ֵדי ַלֲעׂשֹות ּבָ   ! "ּכְ
  

ַדֲאַמַרן:    ָהָתם ַנִמי ּכְ
יט ַלֲעשׂ  ל ֶאת ַהּטִ ֵאין ָאָדם טֹוֵרַח ְלַגּבֵ י ּכּורְלִפי ׁשֶ    .ֹות ּבֹו ּפִ

  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר ַאִמיָאַמר ּדְ  יא ּבַ י ִחּיָ ֵמיּה  ַרּבִ ְ אּדְ ִמׁשּ   : עּוּלָ

לֹ ה עֹורֹות ֵהןׁשְ ה,     :ׁשָ   ַמּצָ
  ְוִחיָפה, 

ָרא.    ְוִדיְפּתְ
ה" ָמעוֹ  – "ַמּצָ ַמׁשְ ָלא ְמִליַח, ּוְדָלא ְקִמיַח, ּוְדָלא ֲעִפיץ.  :ּכְ   ּדְ

יעּורֹו?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
ֵני  ר ַרב ְיהּוָדהּתָ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

ה" קֹוֶלת ְקַטּנָ ֵדי ָלצֹור ּבֹו ִמׁשְ   . "ּכְ
ה?    ְוַכּמָ

ֵייָאַמר  ִריְבָעאַאּבַ ִדיָתא. ּדְ  : ִריְבָעא ּדְ   ּפּוְמּבְ
ְמִליַח     - "ִחיָפה"    ,ּדִ

   ,ְוָלא ְקִמיַח 
  ְוָלא ֲעִפיץ. 

יעּורֹו?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
ִדְתַנן    :ּכְ

  . "ֵדי ַלֲעׂשֹות ַקֵמיַע ּכְ  - עֹור "
ָרא" יְפּתְ ְמִליַח    – "ּדִ    ,ּדִ

   ,ּוְקִמיַח 
   .ְוָלא ֲעִפיץ

יעּורֹו?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
ט.  ֵדי ִלְכּתֹוב ָעָליו ֶאת ַהּגֵ   ּכְ

   :ָקָתֵני ִמיַהת

  רש"י
   . גרעיין:חמשה

הו תדקלח ןואילו בתר דזרעי .
   אחד חשוב:

   . קפלוט:כרישא
. לקמן בפרק הא איתמר עלה

רבי עקיבא מתרץ לה רב פפא 
   הכי:
   . גרעיין:ימא

. שאין לה שום מצה כמשמעו
   תיקון:
. משהין אותו בקמח קמיח
   ומים:
. מתקין אותו בשחיקת עפיץ

עפצים כמו שעושין כאן 
בשחיקת קליפת ארז שקורין 

קה של ט''ן: ֶדַבע (אבטא {
קליפת אלון המשמשת לעיבוד 
עורות) [רש''י איו מתרגם כאן 
את המוח של התלמוד, אלא 
מזכיר את החומר השוה, 
שמשתמשים בו בצרפת לאותה 
מלאכה. כפי הראה, זקק 
למלה ''ארז'' כדי לציין עץ, 
שבלי ספק הוא מה שאו 
קוראים ''אלון'', ובכל אופן 
איו יכול להיות הארז 

שאיו גדל בארצות  המקראי,
   } :אירופה]-מערב

   . להוצאת שבת:וכמה שיעורו
. רובע רבעא דרבעא דפומבדיתא

ליטרא של פומבדיתא דרך 
הסוחרים לצור משקולת של 
עופרת כדי שלא תפחת לפי 
שהמתכת שחקת תמיד ופחת 

   מאליו:
. בציר שיעוריה מכדי קמיע

   לצור משקולת:
. ותן (גיטין דף פה.) לכתוב גט

גופו של גט הרי את מותרת לכל 
אדם ושמו ושמה והעדים והזמן 

  ושיעור זה קטן מכולן:
. אלמא שיעור וקתי מיהת כו'

   דאין מעובד פיש:
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ה" קֹוֶלת ְקַטּנָ ֵדי ָלצֹור ּבֹו ִמׁשְ   , "ּכְ
ֵייְוָאַמר  ִריְבָעא ַאּבַ ִד ּדְ : ִריְבָעא ּדְ   יָתא! ּפּוְמּבְ

  
ּוָלא –ָהָתם  ִביׁשּ   .ּבְ

  
   :ְוָהְתַנן

ֶגד " לֹ -ַהּבֶ לֹׁשְ ה ַעל ׁשְ הׁשָ   ְלִמְדָרס.  ,ׁשָ
ק  ַ ָעה - ַהׂשּ ָעה ַעל ַאְרּבָ    .ַאְרּבָ
ה.  - ָהעֹור  ָ ה ַעל ֲחִמׁשּ ָ   ֲחִמׁשּ
ץ  ין  - ַמּפָ ין ְלִמְדָרס ּבֵ ה, ּבֵ ָ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ָ ׁשּ   . ב) (כלים כז, "ֵמתְל ׁשִ

   :ּה ְוָתאֵני ֲעלָ 
ֶגד"    ,ַהּבֶ

ק ַ    ,ְוַהׂשּ
יעּור ְלהֹוָצָאה -ְוָהעֹור  ְך ׁשִ יעּור ְלטּוְמָאה ּכָ ׁשִ    !"ּכְ

  
קֹוְרטֹוְבָלאא הוּ ַה      .ּבְ

  רש"י
. לח כמו שהופשט קרי בבישולא

ח בשולא לשון בשול שהוא ל
דאכתי לא חזי לעיבוד אבל יבש 
חזי לעיבוד וכיון דחזי לעיבוד 

   הוי כמעובד:
שלשה על שלשה לטומאת 

. אבל למגע שלש על שלש מדרס
   והן אצבעות:

. אלמא כך שיעור להוצאת שבת
שאין מעובד חמשה טפחים 

   בעין ומתיתין מוקי במעובד:
. מבשלו ברותחין בקורטבלא

ומתקשה לישב עליו ולכסות 
דלובקאות שקורין פושדטוויי''ל 

} פלדישטו''ל: כסא מתקפל{
  ומטות ולעשותו שולחן:
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        עט, בעט, בעט, בעט, ב .16
ה - ְקָלף"   עט,ב ה ְקַטּנָ ָרׁשָ ֵדי ִלְכּתֹוב ָעָליו ּפָ    ."ּכְ

  
  :ּוְרִמיְנהוּ 

ֵדי ִלְכּתֹוב ָעָליו ְמ  -ְקָלף ְודֹוְכסֹוְסטֹוס "   ! "זּוָזהּכְ
  

   ?"ְמזּוָזה"ַמאי 
ין ִפילִּ ּתְ ּבַ   .ְמזּוָזה ׁשֶ

  
ין     !?"ְמזּוָזה"ְוָקֵרי ְלהּו ִלְתִפילִּ

  
  ִאין, 

   :ְוָהַתְנָיא
ין תְרצּועוֹ " ִפיּלִ    :תְּ

ין  ִפיּלִ ַדִים,  - ִעם ַהתְּ אֹות ֶאת ַהּיָ   ְמַטּמְ
ְפֵני ַעְצָמן  ַדִים.  - ּבִ אֹות ֶאת ַהּיָ   ֵאין ְמַטּמְ

י  ן ְיהּוָדהַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ
ְרצּוָעה    ָטהֹור,    -ַהּנֹוֵגַע ּבָ

ִציָצה.  ּקְ ע ּבַ ּגַ ּיִ   ַעד ׁשֶ
אי י ַזּכַ מֹו אֹוֵמר:  ַרּבִ ְ   ִמׁשּ

   ,ָטהֹור
זּוָזה ַעְצָמּה  ּמְ ע ּבַ ּגַ ּיִ   . "ַעד ׁשֶ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ְוָהא ִמּדְ

ֵדי ִלְכ  -ְקָלף " ִהיאּכְ ין, ׁשֶ ִפיּלִ תְּ ּבַ ה ׁשֶ ה ְקַטּנָ ָרׁשָ ָרֵאל" :ּתֹוב ָעָליו ּפָ ַמע ִיׂשְ   , ""ׁשְ
א  ֵריׁשָ ָלל ּדְ ְמזּוָזה ַעְצָמּה ָעְסִקיַנן!  - ִמּכְ   ּבִ

  
   :ָהִכי ָקָתֵני

ה?  -ְקָלף ְודֹוְכסֹוְסטֹוס " ַכּמָ יעּוָרן ּבְ   ׁשִ
ֵדי ִלְכּתֹוב -ְסטֹוס ּדֹוְכסוֹ     ְמזּוָזה.ָעָליו  ּכְ

ֵדי ִלְכּתֹוב - ְקָלף  ִפיִליןָעָליו  ּכְ תְּ ּבַ ה ׁשֶ ה ְקַטּנָ ָרׁשָ ִהיא ,ּפָ ָרֵאל" :ׁשֶ ַמע ִיׂשְ   .  ""ׁשְ
  
  

  רש"י
. קלף שיטלה דוכסוסטוס

   קליפתו העליוה:
   . שמע והיה אם שמוע:מזוזה

. דהתם ד' אגרות לד' שבתפיין
פרשיות ושיער בחד מיייהו 

   טה שבהם:דהייו שמע ק
. לעין מטמאות את הידים

תרומה כדאמרן בי''ח דבר 
   בפ''ק (דף יד.):

. הוא הדפוס של עור קציצה
שחתוך לד' בתים כמין בית יד 

   של עור והאיגרות בתוכן:
. הן האיגרות שהן בתוך במזוזה

   הבתים:
. דההיא והא מדקתי סיפא

דלעיל קלף כדי לכתוב כו' מכלל 
א דרישא כו' וקשיא ריש

   אסיפא:
   . של כל אחד בכמה:שיעורן

. כדי לכתוב עליו מזוזה
אדוכסוסטוס דלא חזי לתפילין 
וסיפא פריש קלף כדי לכתוב 

   פרשה קטה שבתפילין:



  ""ַהּמֹוִציא ַיִין –מסכת שבת פרק ח' 
                    

453

        עט, בעט, בעט, בעט, ב .17
  : ַרבָאַמר 

ְקָלףיּדֹוְכסֹוְסטֹוס ֲהֵרי ִה    .א ּכִ
ין,  -ָלף ַמה ְק  ִפילִּ   ּכֹוְתִבים ָעָליו ּתְ

ִפילִּ  ןּכֹוְתִבי - ַאף ּדֹוְכסֹוְסטֹוס    ין. ָעָליו ּתְ
  

ַנן    :ּתְ
ִהיא -ְקָלף " ין ׁשֶ ִפיּלִ תְּ ּבַ ה ׁשֶ ה ְקַטּנָ ָרׁשָ ֵדי ִלְכּתֹוב ּפָ ָרֵאל" ּכְ ַמע ִיׂשְ   , ""ׁשְ

   ,ִאין –ְקָלף 
  לֹא!  -ּדֹוְכסֹוְסטֹוס 

  
  ְלִמְצָוה. 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יַניֲהָלָכה ְלמֹ " ין    :ֶשה ִמסִּ ִפיּלִ ָלף -תְּ    ,ַעל ַהּקְ
  סֹוְסטֹוס. ַעל ּדֹוְכ  -ּוְמזּוָזה 

ר,  - ְקָלף  ׂשָ ְמקֹום ּבָ   ּבִ
יָער -ּדֹוְכסֹוְסטֹוס  ְמקֹום ׂשֵ   ! "ּבִ

  
   .ְלִמְצָוה

  
   :ְוָהַתְנָיא

ה " יּנָ סּול -ׁשִ   ! "ּפָ
  
  .ְמזּוָזהַא 
  

   :ְוָהַתְנָיא
ֶזה ּוָבֶזה " ה ּבָ יּנָ סּול -ׁשִ   !  "ּפָ
  

  ְמזּוָזה, ַא ִאיִדי ְוִאיִדי 
ָכְתִביְנהּו  - ְוָהא  יָערְק ַא ּדְ ְמקֹום ׂשֵ    ,ָלף ּבִ

   ,ִאי ַנִמי
ר. ַא  ׂשָ ְמקֹום ּבָ   ּדּוְכסּוְסטֹוס ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ֶזה ּוָבֶזה" ה ּבָ יּנָ ֵאי ִהיא. -  "ׁשִ ּנָ   ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ֶזה ּוָבֶזה " ה ּבָ יּנָ סּול.  -ׁשִ   ּפָ

י ַאָחא ּום ַרּבִ יר ִמׁשּ ר ֲחִניָנא ַמְכׁשִ י ַאַחי ּבַ   , ַרּבִ
ּום  ְמִרי ָלּה ְוָא  י ֲחִניָנאִמׁשּ ַרּבִ י ַיֲעקב ּבְ   . "ַרּבִ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ה. כְּ ָאַמר ּדְ ַרב  ֶ ֵבי ְמַנׁשּ   ָתָנא ּדְ
ָתָנא  ֵביּדְ ה ּדְ ֶ   : ְמַנׁשּ

ָתָבּה " ָייר,     :ּכְ   ַעל ַהּנְ
ְטִלית וְ  סּוָלה.  - ַעל ַהּמַ   ּפְ

  

ָלף    ,ַעל ַהּקְ
ִוילוְ     ,ַעל ַהּגְ
ָרה –ְסטֹוס ַעל ּדֹוְכסוֹ וְ  ׁשֵ   . "ּכְ

ָתָבּה "    ?ַמאי "ּכְ
ְתִביַנן?ַא ְמזּוָזה  -ְמזּוָזה  :ִאיֵליָמא    !ְקָלף ִמי ּכָ

א ָלאו  ין –ֶאלָּ ִפילִּ   .ּתְ

  רש"י
. הוי קלף אין דוכסוסטוס לא

בשיעורא זוטא כי האי אלא 
בכדי לכתוב ב' פרשיות דמזוזה 
ואי דוכסוסטוס חזי לתפילין 

כשיעור זוטא הוה ליה לשעוריה 
   דתפילין:

. מצוה מן המובחר קלף למצוה
בעין וסתמא דכל אייש מצוה 
מעלייתא עביד הלכך לא מצע 
דוכסוסטוס לתפילין וה''ל אין 

   מציעין כמוהו:
   . אם כתבה על הקלף:למזוזה

הא דכתב אקלף אפי' במקום 
. וכ''ש במקום בשר שיער

דהילכתא מזוזה במקום שיער 
סוסטוס והא דכתבה אדוכ

   במקום בשר:
. ורב מוקי לדר' רבי אחי מכשיר

אחי אתפילין דכתבן על 
   דוכסוסטוס ואמר כוותיה:

   . של עשבים:ייר
   . מעובד בעפצים:גויל
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ין  ,ְוִליַטְעִמיךְ  ִפילִּ ְתִביַנן?! ַא ּתְ ִויל ִמי ּכָ   ּגְ

  
ְנָיא ַהִהיא י ּתַ א, ּכִ ֵסֶפר ּתֹוָרה.  :ֶאלָּ   ּבְ

  
יע ֵלי   ּה: ֵליָמא ְמַסּיַ

ּיֹוֵצא ּבֹו,    "ּכַ
לוּ  ּבָ ין ׁשֶ ִפיּלִ    ,תְּ

ָלה ּבָ ין ֵמֶהן ְמזּוָזה - ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ    ,ֵאין עֹוׂשִ
ה ה ַקּלָ ָ ה ֲחמּוָרה, ִלְקדּוׁשּ ָ דּוׁשּ ֵאין מֹוִריִדין ִמּקְ   . "ְלִפי ׁשֶ

  , "ֵאין מֹוִריִדין"ּדְ  - ַטְעָמא
ין.  -ָהא מֹוִריִדין    עֹוׂשִ
ְכִתיָבא ַאּמַ  ְכִתיָבא ַלאו  ?איּדִ    !ּדּוְכסּוְסטֹוסַא ּדִ

  
ָלף.  ְכִתיָבא ַעל ַהּקְ   לֹא, ּדִ

  
ָלף ַא ְמזּוָזה  ְתִביַנן? - קְּ    !ִמי ּכָ

  
  ִאין, 

   :ְוָהַתְנָיא
ָתָבּה " ָלף  :ּכְ    ,ַעל ַהּקְ

ָייר    ,ַעל ַהּנְ
ְטִלית וְ  סּוָלה.  - ַעל ַהּמַ   ּפְ

  

ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ָלף,  י ֵמִאירַרּבִ    ָהָיה ּכֹוְתָבּה ַעל ַהּקְ

ֶרת ּמֶ תַּ ׁשְ ּמִ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

ָאֵתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ    ,ָהׁשְ
יָמא ,ְלַרב ַנִמי ְקָלף :לֹא ּתֵ    ,ּדֹוְכסֹוְסטֹוס ֲהֵרי הּוא ּכִ

א ֵאיָמא דֹוְכסֹוְסטֹוס,  :ֶאלָּ   ְקָלף ֲהֵרי הּוא ּכְ
   ,ָליו ְמזּוָזהּכֹוְתִבין ָע  - ַמה ּדֹוְכסֹוְסטֹוס

  ּכֹוְתִבין ָעָליו ְמזּוָזה.  -ַאף ְקָלף 
   

  

  רש"י
   . לרב:מסייע ליה
. רישא דברייתא כיוצא בו

תפילין של יד עושין אותן של 
ראש ואותן של ראש אין עושין 

ין אותן של יד לפי שאין מוריד
   כו':

. אין מחתכין ממה ס''ת שבלה
יריעה שפרשיות שמע והיה אם 

   שמוע בתוכה לקובען במזוזה:
   . הך תפילין אמאי:דכתיבי

. לאו דכתיבי אדוכסוסטוס
שהוא כשר למזוזה הלכך הא 

   מורידין עושין:
. דמזוזה השתא דאתית להכי

   אקלף כשרה:
. במילתיה דרב לא תימא

  :דוכסוסטוס הרי הוא כו'
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        פ, אפ, אפ, אפ, א    ––––עט, ב עט, ב עט, ב עט, ב  .18
יֹו " ֵדי ִלְכּתֹוב -ּדְ   . "ּכְ
  

ָנא    פ,א    :ּתָ
ְד " י אֹוִתּיֹות ּבִ תֵּ   יֹו, ׁשְ

י תֵּ קּוְלמֹוס,  263ׁשְ   אֹוִתּיֹות ּבְ
ַק  י אֹוִתּיֹות ּבְ תֵּ    ."ְלָמִריןׁשְ

  
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ְדי   ֹו, אֹות ַאַחת ּבִ
קּוְלמֹוס,    אֹות ַאַחת ּבְ

ַק    ַמהּו?  - ְלָמִריןאֹות ַאַחת ּבְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְך  הּוא ְמַהלֵּ ׁשֶ י אֹוִתּיֹות, ּוְכָתָבן ּכְ ּתֵ יב -הֹוִציא ׁשְ    .ַחּיָ

ָחָתן.  ִתיָבָתן זֹו ִהיא ַהּנָ   ּכְ
  

                                                             
  מסורת הש"ס. גירסת וילא: (ושתי) 263

  רש"י
   . דיו יבש:ב' אותיות בדיו

. כלומר שתי אותיות בקולמוס
כל היכא דמפיק ליה שיעורו 

   כשתי אותיות:
   . קסת הסופר:קלמרין

אות אחת בדיו אות אחת 
. מי מיצטרפי או לא בקולמוס

ואי אמרת תיפוק ליה משום 
קולמוס לא מחייב עליה משום 
שהוא טפל לפחות מכשיעור 

:) המוציא דתן לקמן (דף צג
אוכלין פחות מכשיעור בכלי 
פטור אף על הכלי מפי שהכלי 

   טפילה לו:
. שלא עמד לפוש כשהוא מהלך

דתהוי החת גופו החה אפילו 
הכי חייב דעיקר החת דיו על 

   הכתב הוא:
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  : ָרָבאְוָאַמר 

  ,הֹוִציא אֹות ַאַחת, ּוְכָתָבּה 
טּור.  -ָחַזר ְוהֹוִציא אֹות ַאַחת, ּוְכָתָבּה וְ    ּפָ

  
  ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָקא ְלָבְתַרְייָתא ַאּפְ ָנא ּדְ ִעיּדָ ָייָתא.   ,ּבְ ַקּמָ יעּוָרא ּדְ   ָחַסר ֵליּה ְלׁשִ

   
  
  : ָרָבאָאַמר ְו 

יָחּה,  רֹוֶגֶרת ַאַחת, ְוִהּנִ   הֹוִציא ֲחִצי ּגְ
רֹוֶגֶרת ַא  יָחּה,  ,ַחתְוָחַזר ְוהֹוִציא ֲחִצי ּגְ   ְוִהּנִ

ה  ֶלב  ִראׁשֹוָנה ַנֲעׂשָ ָלָטּה ּכֶ ּקְ ִמי ׁשֶ    ,ּכְ
ְרָפה ׂשְ ּנִ   ּוָפטּור.  - אֹו ׁשֶ

  
אי?    ְוַאּמַ

  !ָהא ַמְנָחה
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
יה ִנּיָ ַחת ׁשְ יהַּ ִראׁשֹוָנה קֹוֶדם ַהּנָ ְקְלָטה אוֹ  - ְוִאם ָקַדם ְוִהְגּבִ ּנִ ִמי ׁשֶ ית ִראׁשֹוָנה ּכְ ְרָפה, ּוָפטּור.  ַנֲעׂשֵ ׂשְ ּנִ   ׁשֶ

  
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
רֹוֶגֶרת יָחּה,  ,הֹוִציא ֲחִצי ּגְ   ְוִהּנִ

רֹוֶגֶרת ֶרְך ָעֶליָה  ,ְוָחַזר ְוהֹוִציא ֲחִצי ּגְ יב.  - ְוֶהֱעִביָרּה ּדֶ   ַחּיָ
  

אי?    ְוַאּמַ
   !ָהא לֹא ָנח

  
לֹ ֶהֱעִביָרּה ּתֹוְך ׁשְ גֹון ׁשֶ הּכְ   .ׁשָ

  
   :ָרָבאְוָהָאַמר 

לֹּת  הֹוְך ׁשְ ַנן – ׁשָ הּו!  ,ְלַרּבָ ֶ י ַמׁשּ ּבֵ ָחה ַעל ּגַ   ָצִריְך ַהּנָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  זֹוֵרק,  -ּכָ   ּבְ
אן  ַמֲעִביר –ּכָ    .ּבְ

  
  

  רש"י
   . בהעלם אחד:וחזר והוציא

. חסר שיעור דקמייתא
כשמתייבשת חסר השיעור ולכי 

ן לצרופה גמרה הוצאה דבעי
   אין כאן שיעור ב' אותיות:

. וכיון דבהעלם ואמאי הא מחה
אחד מצטרפי לכי גמרה 

   הוצאה:
. דתן לקמן כמי שקלטה כלב

(דף קב.) הזורק וקלטה כלב 
פטור דלא הויא החה מכחו 
והכא מי כי גמרה הוצאה 
בטלה להחה קמייתא והויא 

  כמאן דליתא:
. דפליגי לקמן בהזורק לרבן

הו קלוטה כמו שהוחה ולית ל
אפילו עברה סמוך לקרקע לא 
מיחייב עד שתוח על גבי משהו 
מקום כל שהוא ולא בעין 
מקום ד' הואיל ובתוך ג' הוא 

   מ''מ החה כל דהו בעין:
. לא צריך החה דהא מעביר

מחה בידו דידו סמוכה 
   לקרקע:



  ""ַהּמֹוִציא ַיִין –מסכת שבת פרק ח' 
                    

457

        פ, אפ, אפ, אפ, א .20
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

רֹוֶגֶרת"    ,הֹוִציא ֲחִצי ּגְ
רֹוֶגֶרת,    ְוָחַזר ְוהֹוִציא ֲחִצי ּגְ

ֶהְעֵלם ֶאָחד  יב,  -ּבְ   ַחּיָ
ׁשְ  י ֶהְעֵלמֹות ּבִ טּור –תֵּ    .ּפָ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶהְעֵלם ֶאָחד ִלְרׁשּות ֶאָחד  יב,  -ּבְ   ַחּיָ

י ְרׁשּוּיֹות  תֵּ טּור –ִלׁשְ   . "ּפָ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
יֵניֶהם.  את ּבֵ ׁש ִחּיּוב ַחּטָ ּיֵ   ְוהּוא ׁשֶ

ְרְמִלית    לֹא.  -ֲאָבל ּכַ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ְרְמלִ    ית. ֲאִפיּלּו ּכַ
יְסָלא     .לֹא –ֲאָבל ּפִ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

יְסָלא.    ֲאִפיּלּו ּפִ
  

   .ְוָאְזָדא ָרָבא ְלַטְעֵמיּה 
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

ת ּבָ ְמָיא.  - ְרׁשּות ׁשַ ין ּדָ יּטִ ְרׁשּות ּגִ   ּכִ
  
  
  

  רש"י
. ושתיהן ר''ה יותלשתי רשו

   אלא שיש הפסק בייהם:
. והוא שיש חיוב חטאת בייהם

שמופסקות ברה''י אבל אם היה 
כרמלית מפסיקן כגון קרפף 
יותר מבית סאתים או בקעה וב' 
בתים פתוחים אחד לרה''ר זה 
ואחד לזה והוציא חצי גרוגרת 
מבית זה לרשות זה וחצי 
גרוגרת מבית זה לרשות זה 

ה חייב דכיון שהיא פתוחה ל
דלא מפסיק לה רה''י חדא 

   רשותא הוא:
. עץ שוכב לרחבו של פיסלא

רה''ר וממלא כל רחבו והוציא 
חצי גרוגרת מביתו מכאן וחצי 

  גרוגרת מכאן:
. ולעין גיטין כרשות גיטין דמי

פיסלא רשות לפשיה הוא 
כדאמרן בהזורק (גטין דף עז:) 
ההוא גברא דזרק גיטא 

גדר גיטא לדביתהו בחצירו אי
ופל בפיסלא ואוקי התם 
שהשאיל לה מקום בחצירו חד 
מקום מושלי אישי תרי 

  מקומות לא מושלי אישי:
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חֹול " ֵדי ִלְכחֹול ַעִין ַאַחת -ּכְ   . "ּכְ
  
ְחִלי - "ַעִין ַאַחת"    !ָהא ָלא ּכָ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ן ְצנּועֹות ּכֹוֲחלֹות ַעִין ַאַחת ּכֵ    .ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיִבי

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
חֹול,    ּכְ

ֵדי ִלְכחֹול ַעִין ַאַחת,  -ִאם ִלְרפּוָאה    ּכְ
ט  ֵ י ֵעיַנִים -ִאם ְלַקׁשּ תֵּ ׁשְ   !"ּבִ

  
ָמא  ְרּגְ ֵריּה ּתַ ל ּבְ מּדְ ִהיּלֵ י ׁשְ ר ַנֲחָמִניַרּבִ   : ּוֵאל ּבַ

ְנָיא ַההּוא י ּתַ ִעיָרִנּיֹות :ּכִ    .ּבְ
  

  רש"י
 . אלא שתי עיים:הא לא כחלי

. שהולכות מעוטפות צועות
ואין מגלות אלא עין אחד 
 לראות וכוחלות אותו:

. בות כפרים אין בעיריות
צריכות ציעות כל כך שאין 
שחוק וקלות ראש מצוי שם 

טין ואין מכסין ועמה מוע
  פיהם וכוחלות ב' עייהם:
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ֲעָוה" י ֶנֶקב - ׁשַ ן ַעל ּפִ ֵדי ִליתֵּ    ."ּכְ
  

ָנא    :ּתָ
ל ַיִין" י ֶנֶקב ָקָטן ׁשֶ ן ַעל ּפִ ֵדי ִליתֵּ    ."ּכְ
   

  
  
ֶבק " רֹ  - ּדֶ ן ּבְ ֵדי ִליתֵּ ףּכְ ְפׁשָ ַ   . "אׁש ַהׁשּ
  

ָנא   :ּתָ
ֵדי ִליתֵּ " רֹ ּכְ רֹן ּבְ ּבְ ף ׁשֶ ְפׁשָ יִדיןאׁש ׁשַ ל ַצּיָ   . "אׁש ָקֶנה ׁשֶ
  
  
ֵדי ַלֲעׂשֹות ֶנֶקב -ֶזֶפת ְוָגְפִרית "   . "ּכְ
  

ָנא    :ּתָ
ֵדי ַלֲעׂשֹות ֶנֶקב ָקָטן"   . "ּכְ
  
  
  
י ּכּור -ַחְרִסית " ֵדי ַלֲעׂשֹות ּפִ ל צֹוְרֵפי ָזָהב.  ּכְ   ׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵדי ַלֲעׂשֹות  יְטּפּוטּכְ   ."ּפִ

  
יעּוָרא  :ְלֵמיְמָרא ׁשִ י ְיהּוָדה ָנֵפיׁש ּדְ ּדְ    .ַרּבִ

ַנן ָנֵפיׁש,  ַרּבָ יעּוָרא ּדְ ׁשִ   ָהא ָקְייָמא ָלן ּדְ
ְתַנן    :ּדִ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ִמְנָעל ְלָקָטן ֵדי ִליּטֹול ֵהיֶמּנּו ִמּדַ   !"ּכְ

  
ֵדי  :ֵאיָמא יָרה ְק ּכְ יְטּפּוט ּכִ הָלסּוד ּפִ    .ַטּנָ

  
  
  

ַנן  פ,ב  נּו ַרּבָ    :ּתָ
יָער " יט,  -ַהּמֹוִציא ׂשֵ ל ּבֹו ֶאת ַהטִּ ֵדי ְלַגּבֵ   ּכְ

ל צֹוְרֵפי ָזָהב -ִטיט  י ּכּור ׁשֶ   . "ַלֲעׂשֹות ּפִ
  
  

  רש"י
. שפשף שבראש קה של ציידין

מושיבין סר קטן בראש קה 
וותין עליו דבק והעוף יושב 
עליה ודבק בו וצריך ליתן שם 
   הרבה כדי שיהא העוף דבק בו:

. למעוטי שמן ודבש של יין
שהיין זב דרך קב קטן יותר 

   משמן ודבש:
   בקעים שבו:. לטוח לסוד
. יפה לטיט: ה''ג טיט כדי שיער

  לעשות פי כור של צורפי זהב:
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ֵדי ָלסּוד -ִסיד " נֹות[ ּכְ ּבָ ּבַ ה ׁשֶ   ]."ְקַטּנָ
  

ָנא    :ּתָ
נוֹ " ּבָ ּבַ ה ׁשֶ ע ְקַטּנָ ֵדי ָלסּוד ֶאְצּבַ   . "תּכְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִנים ָ יעּו ַלׁשּ יעּו ְלִפיְרָקן ְולֹא ִהּגִ ִהּגִ ָרֵאל ׁשֶ נֹות ִיׂשְ    :ּבְ

ים נֹות ֲעִנּיִ ִסיד.  - ּבְ   טֹוְפלֹות אֹוָתן ּבְ
נֹות ֲעִשיִרים סֹוֶלת.  - ּבְ   טֹוְפלֹות אֹוָתן ּבְ
נֹות ְמָלִכים  ֶמן ַהּמוֹ  -ּבְ ׁשֶ   ר, טֹוְפלֹות אֹוָתן ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶמן ַהּמֹור""ׁשֶ ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ   . )ב(אסתר ב, י 264ׁשִ
  

ֶמן ַהּמֹור"ַמאי    ? "ׁשֶ
  

יא ר ִחּיָ   ָאַמר:  ַרב הּוָנא ּבַ
ּת.    ְסַטּכְ

  
א ר ַאּבָ   ָאַמר:  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ּלֹ ֶמן ַזִית ׁשֶ ִליׁש. ׁשֶ   א ֵהִביָאה ׁשְ
  

ְנָיא     :ּתַ
י ְיהּוָדה"    אֹוֵמר: ַרּבִ

ּלֹ -ַאְנִפיְקנֹון  ֶמן ַזִית ׁשֶ ִליׁש. א ֵהִביָאה ׁשֶ   ׁשְ
  

ה ָסִכין אֹותוֹ     ?ְוָלּמָ
  

ר ׂשָ ן ַהּבָ יָער ּוְמַעּדֵ ֵ יר ֶאת ַהׂשּ ִ ׁשּ ּמַ   . "ׁשֶ
  

יָבי א,  ַרב ּבֵ ַרּתָ   ָהְוָיא ֵליּה ּבְ
ע ֵמאֹות זּוֵזי.  ,ְטַפָלּה ֵאֶבר ֵאֶבר ּה ַאְרּבַ ַקל ּבָ   ׁשָ

ָבבּוֵתיּה. ֲהָוה ַההּוא ּגֹוי  ׁשְ   ּבִ
ַחד ִזיְמָנא ּוֵמָתה.  א, ְטַפָלּה ּבְ ַרּתָ   ָהְוָיא ֵליּה ּבְ

יָביָאַמר: ְקַטל  י.  ַרב ּבֵ   ִלְבַרּתִ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
יָבי יְכָרא  ַרב ּבֵ ֵתי ׁשִ ׁשָ ָנֵתיּה ַטְפָלא,  -ּדְ ְעָיין ּבְ   ּבָ

יְכָרא  ֵתיַנן ׁשִ ָלא ׁשָ נָ  - ֲאַנן ּדְ ְעָיין ּבְ    .ַתן ַטְפָלאָלא ּבָ
   

                                                             
ֵנים  264 ים ׁשְ ׁשִ ָדת ַהּנָ ץ ֱהיֹות ָלּה ּכְ ֵורֹוׁש ִמּקֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ יַע ּתֹר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ ֶמן ַהּמֹר ּוְבַהּגִ ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן ׁשִ י כֵּ ר חֶֹדׁש ּכִ ָעׂשָ

ים ׁשִ ִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהּנָ ׂשָ ּבְ ים ּבַ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ  ְוׁשִ

  רש"י
. דרכן לסוד את כל אצבע קטה

   הגוף להאדים:
. שהגיעו לפרקן ולא הגיעו

שהביאו שתי שערות ולא באו 
לכלל שים הראויות לכך 

   ומתביישות בדבר:
   . מושחות:טופלות

. דתן במחות (דף אפיקון
ביאין אפיקון הוא פה:) אין מ

   שמן זית שלא הביא שליש:
. הייו שמן ולמה סכין אותו

   המור:
   . בסיד:טפלה

. שתייפה שקל בה ד' מאות זוזי
וקפצו עליה המהוגין לה ותו 
(לה) ממון השכר משחיר ומרבה 

  שיער:
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נֹות -ִסיד "[ ּבָ ּבַ ה ׁשֶ ֵדי ָלסּוד ְקַטּנָ   . ]ּכְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְלכּ  ֵדי ַלֲעׂשֹות ּכִ   ל. וּ ּכְ

י ְנֶחְמָיה[    :אֹוֵמר ַרּבִ
י ֵדי ָלסּוד אּוְנַדּפִ   ]"ּכְ

  
ְלּכּול"ַמאי     ?"ּכִ

יִפי"ּוַמאי    ? "ַאְנּדִ
  

   :ַרבָאַמר 
   .ִציְדָעאּוַבת  ,ִציְדָעא

  
יעּוָרא  :ְלֵמיְמָרא ׁשִ י ְיהּוָדה ָנֵפיׁש ּדְ ּדְ    .ַרּבִ

ַנן ָנֵפיׁש  ַרּבָ יעּוָרא ּדְ ׁשִ    !ָהא ָקְייָמא ָלן ּדְ
  

ַנן ַרּבָ י ְנֶחְמָיה. ְד ְוָנֵפיׁש ִמ  ,זּוָטא ִמּדְ   ַרּבִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
יָאַמר "   : ַרּבִ

י ְיהּוָדה  :ִנְרִאין ְבֵרי ַרּבִ ָחבּוט - ּדִ    ,ּבְ
י ְנֶחְמָיה וְ  יד -ִדְבֵרי ַרּבִ ֵביַצת ַהסִּ   . "ּבְ

ֲעָתךְ    ִציְדָעא ּוַבת ִציְדָעא,  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
  ! ִאיִדי ְוִאיִדי ָחבּוט

  
א ָאַמר  י ִיְצָחקֶאלָּ    :ַרּבִ
ֵבי  י ַאִמיָאְמִרי ּדְ יָפא. ַרּבִ   : ַאַאְנּדִ

  
ֲהָנאַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ּכָ

ה ְמעֹוָת  רֹות?! ְוִכי ָאָדם עֹוׂשֶ   יו ַאְנּפָ
  

א ָאַמר  ֲהָנאֶאלָּ   : ַרב ּכָ
  .ְשָנתֹות

  
ִדְתַנן    :ּכְ

אן ְלַפ   :ִהיןּבַ ְשָנתֹות ָהיּו "    ,רַעד ּכָ
אן ְלַאִיל    ,ַעד ּכָ

אן ְלֶכ    .(מנחות פז:) "ֶבׁש ַעד ּכָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יָפא"ַמאי     ?"ַאְנּדִ

   .ַאּפּוָתא
  
ר גָּ כִ וְ  ַההּוא ּבַ ִאיְקַלע ְלָבֶבל,  לִליי ָהא ּדְ ָבה".  :ָאְמרּו ֵליּה ּדְ ּדְ ה ֶמְרּכָ "ַמֲעׂשֵ רֹוׁש ָלנּו ּבְ   קּום ּדְ

י ְנֶחְמָיה ְלַחְבֵריּה. ְד ָאַמר ְלהּו: ֶאְדרֹוׁש ְלכּו ּכִ  ַרׁש ַרּבִ   ּדָ
יִפי ּוִמית ָנְפָקא ַעְרִעיָתא ִמן ּכֹוֶתלוְ  ַאְנּדִ    .ּוַמְחֵתיּה ּבְ
ילֵ  :ָאְמרּו ֵליּה ְו  א ֵליּה.  ִמן ּדִ   יּה ּדָ
   

  

  רש"י
צדע, . טיפל''א {כלכול צידעא

} וסדין אותה להשכיב רקה
   השיער:

למטה הימה . בת צידעתא
   להסיר שיער דק והוא אדיפי:

למימרא דשיעורה דר' יהודה 
. בתמיה והא קיימא לן פיש

גבי גמי דשיעורה דרבי יהודה 
   זוטר ומחמיר בשיעורי שבת:

ומשי פיש מדר' חמיה וזוטר 
. דאמרי לסוד אצבע מדרבן
   קטה:
. סיד הימוח במים בחבוט

   הרבה דהוא עשוי לסוד כלכול:
. י רבי חמיה בביצת הסידודבר

הגבל במים ועשוי ביצים ביצים 
} מטו''ש: גושיםמוט''ס {

בלע''ז הוא עשוי לסוד אדיפי 
ואי ס''ד אדיפי מי שיעור הוא 

   כגון בת צידעא:
. כלכול ואדיפי אידי ואידי

תרווייהו בסיד חבוט ומוח 
   סדין אותו:

. כלי חרס ולו שי דדין אדיפא
חת למטה אחת למעלה וא

וכשרוצה למלאותו סותם את 
הדד התחתון ולשון אדיפי שתי 
פיות כדתיא (עירובין דף קד.) 
מעלין בדיופי ובתוספתא גרס 

   באדיפי:
. הפסד לשום יין בכלי אפרות

סתום בסיד והיין ממחה הסיד 
   ויוצא:
. סימים כלי חרס גדול שתות

ויש בו בליטות בליטות כמין 
אן לסאה אגוזים קטים עד כ

עד כאן לסאתים וסדין אותו 
   בסיד כדי שיהיו לבות וכרות:

. במחות: שתות היו כדתן
   בהין:

   . חצי ההין:עד כאן לפר
   . שלישית ההין:עד כאן לאיל

. רביעית ההין עד כאן לכבש
דכתיב חצי ההין יהיה לפר וגו' 
כן לשון מורי הזקן מפי אביו 
ששמע מר' שמעון ורבותי 

דיפא כל הגוף מפרשים א
ומתוך שאיו עשוי להשכיב 
השיער אלא להאדים בעי סיד 

   עב:
. שאיו סד בו בתו אפרות

לאחר שקאו דחייש שמא 
   תמות כי ברתיה דההוא כרי:

. כלומר אבר אבר שתות
יטפלה ואי אפשר בלשון זה 
ולא אמר שיטת הש''ס כן 
להזכיר אבר אבר בלשון שתות 

פירושו ויצטרך להביא פירוש ל
   שתות היו בהין:

. פדחת שלא במקום אפותא
   שיער ולהאדים:

   . צירעה:ערעיתא
   . פדחתו:באדיפי

. מידו היתה מן דיליה דא ליה
זאת לו שלא היה לו לדרוש 

  במרכבה:
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ָנה              ִמׁשְ

ְרצֹוִפין   -ֲאָדָמה  חֹוַתם ַהּמַ    ,ּכְ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ

רֹות.  ֲחָכִמיםוַ  חֹוַתם ָהִאיּגְ   אֹוְמִרים: ּכְ
   ,ֶזֶבל

ק  רּוב,   - ְוחֹול ַהּדַ ל ּכְ ל ֶקַלח ׁשֶ ֵדי ְלַזּבֵ   ּכְ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ

  ִרים: אֹוְמ  ֲחָכִמיםוַ 
א.  ֵריׁשָ ל ּכְ ֵדי ְלַזּבֵ   ּכְ

ס ף ִסיד.  -  חֹול ַהּגַ ן ַעל ְמלֹא ּכַ ֵדי ִליתֵּ   ּכְ
ֵדי ַלֲעׂשֹות קּוְלמֹוס.    - ָקֶנה    ּכְ

  ָעֶבה,    :ְוִאם ָהָיה
ס  ה  -אֹו ְמרּוסָּ יָצה ַקּלָ ל ּבֹו ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ ֵבִצים, ּכְ ּבְ סְטרּוָפה ּוְנתּוָנה ּבְ ׁשֶ   .  ִאיְלּפָ

   

מָ              ָרא ּגְ

ף ִסיד"   . "ַעל ְמלֹא ּכַ
  

ָנא    :ּתָ
יִדין" ל ַסּיָ ף ׁשֶ י ּכַ ן ַעל ּפִ ֵדי ִליתֵּ   . "ּכְ
  

א  ּנָ   יד? חֹול ַמֲעֵלי ֵליּה ְלִס ּדְ ַמאן ּתַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י ְיהּוָדה ִהיא,    ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ִסיד, " יתֹו ּבְ   לֹא ָיסּוד ָאָדם ֶאת ּבֵ

ן ֵעיֵרב  א ִאם ּכֵ ֶבן אֹו חֹול. ֶאּלָ   ּבֹו תֶּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶבן  ר,  -תֶּ   מּותָּ
  ָאסּור,  -חֹול 

הּוא ֵני ׁשֶ ִסיד ִמּפְ    ."ְטַרּכְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
יָמא ָנן, :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ַרּבָ

יּקּונֹו.    ִקיְלקּולֹו ֶזהּו ּתִ
  
  

  רש"י
  מתי' 
ארזיל''א: . ארזילי''י {אדמה

   } :חומר, טין
. שקין העשוין מקליפת מרצופין

רקמטיא עץ גדול שושאין בהן פ
   בספיות וחותמין אותם:

. שחותמין כחותם האיגרות
אותם שלא יקרב איש בהן אלא 
מי ששתלחו לו ושיעורא דרבן 

   זוטר:
. קפלוט ושיעוריה זוטר כרישא

   משל כרוב:
. בגמרא מפרש על מלא כף סיד

כף של סיידין טרואי''ל 
} טרואיל''א: כף של סיידים{

   בלע''ז:
ה כמו . סדוק סדקין הרבמרוסס

והכה הבית הגדול רסיסים 
   (עמוס ו):

   . בגמרא מפרש לה:ביצה קלה
  

  גמ' 
. לא יסוד אדם את ביתו בסיד

לאחר חורבן משום אבילות של 
   ירושלים:

. שלא יהא לבן כל תבן או חול
   צרכו:

. סיד חזק ומתקשה טרכסיד
   יותר משאם לא עירב בו:

. דאי לאו קילקולו זהו תיקוו
חירו לא היה דמקלקל ליה ומש

מישתרי הלכך ע''כ הא דקשיא 
ליה מעליותא היא לגביה 
ומשערין ביה ורבותי מפרשין 
קילקולו לובן זה תיקוו לעין 
חוזק ולא הירא לי דקילקולו 
זהו תקוו משמע דשם הקלקול 
מתקו ולהאי לישא אין שם 
הקלקול מתקו ולמה הוזכר 
קילקול כאן הכי הוה [ליה] 

שחורי משחיר לתרוצי הי דא
  אחזוקי מחזיק:
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            פ, בפ, בפ, בפ, ב .26
ֵדי ַלֲעׂשֹות קּוְלמֹוס - ָקֶנה "    ."ּכְ
  

ָנא    :ּתָ
עֹוָתיוקּוְל " ֵרי ֶאְצּבְ יַע ְלִקׁשְ ּגִ   . "מֹוס ַהמַּ
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ר ָהֶעְליֹון    ,ֶקׁשֶ

   :אוֹ 
ְחּתֹון?  ר ַהּתַ   ֶקׁשֶ

  
יקוּ     .ּתֵ

  

  רש"י
. של אמצע היד או קשר עליון

  קשר תחתון של אמצע האצבע:
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        פ, בפ, בפ, בפ, ב .27
ס  ִאם ָהָיה ָעֶבה"וְ  ה  - אֹו ְמרּוסָּ יָצה ַקּלָ ל ּבֹו ּבֵ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ ֵבִצים, ּכְ ּבְ סְטרּוָפה ּוְנתּוָנה ּבְ ׁשֶ    ."ִאיְלּפָ
  

ָנא    :ּתָ
ֶמן ּוְנתּוָנה ּבְ " ֶ ׁשּ סְטרּוָפה ּבְ   . "ִאיְלּפָ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה    ִלְבֵריּה:  יָנאַרִב ּדְ ָמר ּבְ
ִמיַע ָלְך  ה" :ִמי ׁשְ יָצה ַקּלָ   ? ִהיא ַמאי - "ּבֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִציְלְצָלא יֲעָתא ּדְ   .ּבֵ
  

זּוְטָרא ּום ּדְ ִציְפָר  -  ?!ַמאי ַטְעָמא? ִמׁשּ    !ָתאֵאיָמא ּדְ
  

יק ּתִ    .ִאיׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָהא?  ִמיַע ַלְך ּבְ י ׁשְ   ִמיּדֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
תָהִכי ָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ְרְנגֹוֶלת.  יַצת ּתַ   ּבֵ
איַא ְו  ה" :ָקרּו ָלּה  265ּמַ יָצה ַקּלָ    ?"ּבֵ

יֲערּו ֲחָכִמים ְרְנגוֹ  :ׁשִ יַצת ּתַ ל יֹוֵתר ִמּבֵ ֵ ה ְלַבׁשּ יָצה ַקלָּ   ֶלת. ֵאין ְלָך ּבֵ
  

ָנא גְ  ּוַמאי ׁשְ ת ּכִ ּבָ יעּוֵרי ׁשַ ל ׁשִ ֵב  ,רֹוֶגֶרתּכָ   יָצה? ְוָהָכא כְּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
גְ ַרב ַנְחָמןָאַמר ָהִכי  ה: ּכִ יָצה ַקלָּ    .רֹוֶגֶרת ִמּבֵ

  
  

                                                             
  ע"פ הגהות הב"ח 265

  רש"י
. שממהרת טרופה בשמן

   לבשלה:
   . עוף קטן:דצילצלתא

. באוכלין וכל כל שיעורי שבת
הוצאתן וקצירתן וטחיתן 

   כגרוגרת:
. מביצת תרגולת כגרוגרת

שהיא ממהרת לבשל ולא כביצה 
  :שלימה שעורו
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        פא, אפא, אפא, אפא, א .28
ָנה    פא,א    ִמׁשְ

ְרָווד.   - ֶעֶצם  ֵדי ַלֲעׂשֹות תַּ   ּכְ
  

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵדי ַלֲעשׂ  ּנּו ָחף. ּכְ   ֹות ִמּמֶ

  

ר.  - ְזכּוִכית  ְרּכַ ֵדי ִלְגרֹור ּבֹו ֹראׁש ַהּכַ   ּכְ
  

   ,ְצרֹור
עֹוף.    -אֹו ֶאֶבן  ֵדי ִלְזרֹוק ּבְ   ּכְ

י ֱאִל    אֹוֵמר:  ַיֲעקֹב רֶעֶזר ּבַ יַרּבִ
ְבֵהָמה ֵדי ִלְזרֹוק ּבִ    .ּכְ

   

ָמָרא              ּגְ

יעּוָרא  ׁשִ י ְיהּוָדה ַנִפיׁש ּדְ ְלֵמיְמָרא ּדְ    ?!ַרּבִ
ַנן ַנִפיׁש  ַרּבָ יעּוָרא ּדְ ׁשִ    !ָהא ַקְייָמא ָלן ּדְ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

י ּפֹוַתַחת.    ַחּפֵ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
י ּפֹוַתַחת "   ְטהֹוִרין,  - ַחּפֵ

ּפֹוַתַחת     ן.ְטֵמִאי –ְקָבָען ּבַ
ל ל ּגַ ַמְסְמִרים  ,ְוׁשֶ ֶלת ּוְקָבָען ּבְ ּדֶ ָרן ּבַ ִחיּבְ י ׁשֶ   ֹוִרין, ְטה - ַאף ַעל ּפִ

ְרַקע  ר ַלּקַ ל ַהְמחּוּבָ ּכָ ְרַקע -ׁשֶ ּקַ    ."ֲהֵרי הּוא ּכַ
  
  
  
ֵדי ִלְגרֹור ּבוֹ  - ְזכּוִכית " ר[ ּכְ ְרּכַ   ]."ֹראׁש ַהּכַ
  

ָנא    :ּתָ
ַאַחת -ְסכּוִכית " ֵני ִניִמין ּכְ ּה ׁשְ ֵדי ִלְפצֹוַע ּבָ   ."ּכְ
  
  
  
עֹוף -ְצרֹור אֹו ֶאֶבן " ֵדי ִלְזרֹוק ּבְ    ,ּכְ

י ֱא    אֹוֵמר:  ַיֲעקֹב רֶעֶזר ּבַ יִל ַרּבִ
ְבֵהָמה ֵדי ִלְזרֹוק ּבִ   . "ּכְ

  
י ַיֲעקָֹאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  בַרּבִ   : ַרּבִ

ּה.  ת ּבָ ׁשֶ ְרּגֶ ּמַ   ְוהּוא ׁשֶ
  

יעּורֹו?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִל "   אֹוֵמר:  ַיֲעקֹב ןֶעֶזר ּבֶ יַרּבִ

ָרה זּוז ַקל ֲעׂשָ   .  "ִמׁשְ
   

  
  

  רש"י
  מתי' 
כף (של . כף קולייר {תרווד

   } :סכו''ם)
. קס''ד דפותחת של חף חף

עצמה ושיעורה פיש מתרווד 
הלעז שירידור''א (חף) חסר {

   } :בדפוסים, ופירושו: מעול
. עץ יש לאורגין וראשו כרכר

   חד:
. דלא טרח כדי לזרוק בבהמה

אייש למשקל צרור משום עוף 
דרמי להבריחו דבקלא בעלמא 

   ליה אזיל ליה:
  

  גמ' 
והא קיי''ל דשיעורא דרבן 

   . גבי לעשות תלאי:פיש
. שיים הקבועים חפי פותחת

בה ולא היא עצמה ועושים 
   אותם מעצם:

. דכל זמן חפי פותחת טהורין
שלא חברן בה אין ראויין 

   לכלום:
. דכלי עצם ככלי מתכות טמאין

ופשוטיהן טמאין בהכל שוחטין 
כה:) ואי משום (חולין דף 

דמחובר לפותחת וכל המחובר 
לטהור טהור פותחת יש לה בית 

   קיבול ומקבל מפתח:
. ואם הפותחת הזאת ושל גל

איה של כלים כגון של שידה 
ומגדל אלא של גל כמו טרוקי 
גלי כגון דלתות שערי החצר 
אע''פ שחברן בפותחת הואיל 
וחבור זה בדלת היא ודלת בין 

   ן:מחובר לקרקע טהורי
. זכוכית ועל שם סכוכית

שסוכין קרי סכוכית ועל שם 
   שהיא זכה קרי זכוכית:

. הבהמה בצרור והוא שמרגשת
   זה בהכאתו:
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        פא, אפא, אפא, אפא, א .29
א ִניןזוּ     .ַעל ְלֵבי ִמְדָרׁשָ

א ּסֵ ית ַהּכִ ל ּבֵ ה?  - ָאַמר ְלהּו: ַרּבֹוַתי, ֲאָבִנים ׁשֶ ַכּמָ יעּוָרן ּבְ   ׁשִ
ִית  ָאְמרּו לֹו:  ּזַ    ,ּכַ

ֱאגֹוז    ,ּכָ
  יָצה. ְכֵב וּ 

   !ָאַמר ְלהּו: ְוִכי טּוְרָטִני ַיְכִניס?
ד.  :ִנְמנּו ְוָגְמרוּ    ְמלֹא ַהּיָ

  
ְנָיא:    ּתַ

י י"   אֹוֵמר:  ֹוֵסיַרּבִ
ִית ּזַ    ,ּכַ

ֱאגֹוז    ,ּכָ
יָצה.    ְוַכּבֵ

י יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ּום ָאִביו:  ַרּבִ   אֹוֵמר ִמׁשּ
ד   .  "ְמלֹא ַהּיָ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
לֹוׁש ֲאָבִנים ְמקּוְרָזלֹות" א.  -  ׁשָ סֵּ ר ְלַהְכִניס ְלֵבית ַהּכִ   מּותָּ

יעּוָרן?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
י ֵמִאי   אֹוֵמר:  רַרּבִ
ֱאגֹוז.    ּכָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יָצה ּבֵ   . "ּכַ

  
אָאַמר  ּפָ ר ּפַ אָאַמר  ַרְפָרם ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ

ַמֲחלֹוֶקת  אּכְ ֶאְתרֹוג.  -ן ּכָ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ   ּכָ
  

  , ַמְתִניִתין -ָהָתם 
ַרְייָתא - ָהָכא    !ּבָ

  
א    ,ֶאלָּ

ֶאְתרֹוג ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ְך ַמֲח  - ּכְ אן.  ּכָ   לֹוֶקת כָּ
   

  

  רש"י
. להתחייב עליהן שיעורן בכמה

אי מי לטלטלן בחצר ולהכיסן 
לבית הכסא ואידי ואידי חד 
שיעורא הוא דבמידי דחזי להו 

   מיחייב על הוצאתו:
. שלש צהכזית כאגוז כבי

מכיסין לקיוח ומקח זו אחר 
זו אחת כזית ואחת כאגוז ואחת 
כביצה בתחלה מקח פי הרעי 
בקטה להסיר רעי הדבק שם 
שהגדולה פוחסת ומלכלך 

   סביבותיו:
. מאזים יכיס לשם טורטי
   לשקול:

. בין שלשתן או אפילו מלא היד
   הן ד' וה' ובין כולן מלא היד:

. ביקועו' מקורזלות
ביקודי''ש: חדות, בעלות {

שפה חדה [הגרסה שבדפוסים, 
הראית כמלה עברית, 

} שיהיו ראויות משובשת]
   לקיוח:

. בתוך ד' אמות מותר להכיסם
או בחצר דלא ליתסר 

   לטלטוליהו:
   . כל אחת ואחת:כאגוז

. פלוגתא דאתרוג התם מתי'
מתי' היא במסכת סוכה והיא 

   סדורה בפי התלמידים:
. ויש הרבה ייתאוהכא בר

תלמידים שלא שאוה והוא 
   תולה הידועה בשאיה ידועה:

. ולסימא כך מחלוקת כאן
בעלמא אמרה דלא תשכח 
לגירסא דברייתא ואם תשכחה 

  הזכר ממשתך דאתרוג:
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        פא, אפא, אפא, אפא, א .30
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

אִייס.    ֲאָבל לֹא ֶאת ַהּפַ
  

אִייס"?    ַמאי "ּפַ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ְבָלָייָתא.  יֵני ּבַ ְרׁשִ   ּכַ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְצרֹור ּבְ  ֵמׁש ּבִ תָאסּור ְלַמׁשְ ּבָ ַ ֵמׁש ּבְ  ,ׁשּ ַמׁשְ ּמְ ֶדֶרְך ׁשֶ   חֹול. ּכְ

  
  : ָראָמר זּוְט ַמְתִקיף ָלּה 

ן? ּכַ    !ִליְסּתַ
  

ְלַאַחר ָיד   .ּכִ
  
  

איָאַמר  י ַיּנַ   : ַרּבִ
א  ּסֵ ד,  -ִאם ֵיׁש ָמקֹום ָקבּוַע ְלֵבית ַהּכִ   ְמלֹא ַהּיָ

ֶהְכַרע –ִאם ָלאו    .ּכְ

  רש"י
. כמו שקל אבל לא הפאייס

פיסת רגב (סהדרין דף סד.) 
} גוש אדמהשקורין גלישט''א {

דהואיל ומיפרכה לא חזי 
וח ואסורה לטלטל:לקי   

. הכי מיקרו כרשיי בבלייתא
משום שבבל ארץ לחה היא 

   והמחרישה מעלה רגבים:
. הצרך ליפות ואיו למשמש

יכול ליפות אמרין לקמן 
בפירקין דממשמש בצרור בקב 
והוא פתח וקא סלקא דעתך 
דקאמר ובשבת אסור למשמש 

   כלל כדרך שממשמשים בחול:
ד פ''א . דאמר מר (תמיליסתכן

דף כז:) עמוד החוזר מביא אדם 
   לידי הדרוקן:

. האי כדרך ומשי כלאחר יד
דקאמר רבא כדרך הממשמש 
בחול בלא שיוי משום השרת 
ימין אבל כלאחר יד כגון אוחז 

   צרור בב' אצבעותיו שפיר דמי:
. אם יש מקום קבוע לבה''כ

שאם ישתיירו לו ערבית יקח 
בהם שחרית מכיס שם מלא 

   יד:
. כשיעור המכריע כאגוז כהכרע

  פיש מכזית וזוטר מכביצה:
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        פא, אפא, אפא, אפא, א .31
ִמיםְמ  ׂשָ ל ּבְ ה ׁשֶ     - דּוָכה ְקַטּנָ

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ר – ִאם ֵיׁש ָעֶליָה ֵעד    .מּוּתָ

  
   :ֵמיִתיִבי

ְחּתֹוִנּיֹות, " ָבִרים ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי תַּ ָרה ּדְ   ֲעׂשָ
  ָהאֹוֵכל ֲעֵלי ָקִנים,   ְוֵאּלּו ֵהן:

  ָפִנים, ַוֲעֵלי ּגְ 
ָפִנים,    ְולּוְלֵבי ּגְ

לֹא ֶמַלח,  ֵהָמה ּבְ   ּומֹוִריֵגי ּבְ
ג, ְד ְוׁשִ  ל ּדָ   רּו ׁשֶ

לֹ ג ָמִליַח ׁשֶ ל צֹוְרּכֹו, ְוּדָ ל ּכָ ֵ יׁשּ   א ּבִ
ְמֵרי ַיִין,  ֹוֶתה ׁשִ   ְוַהׁשּ

ַח  ִסיד  :ְוַהְמַקּנֵ    ,ּבְ
   ,ּוְבַחְרִסית

ח ּבֹו ֲחֵברֹו.  יּנַ ּקִ ְצרֹור ׁשֶ   ּבִ
אֵיׁש אֹוְמִריםוְ  סֵּ ֵבית ַהּכִ   ! ": ַאף ַהּתֹוֶלה ַעְצמֹו ּבְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
  ַלח, ּבְ  -ָהא 
ָיֵבׁש.  -ָהא    ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

אן  ד ֶא  -ּכָ   ָחד, ִמּצַ
ֵני ְצָדִדי - ְוָכאן  ְ   .ןִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

יֵדיּה,  -ָהא    ּדִ
ַחְבֵריּה  –ָהא    .ּדְ

  
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ְטׁשּו  ׁשְ ִמים ְוִנּטַ ׁשָ    ?ַמהוּ  –ָיְרדּו ָעֶליָה ּגְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ר  ּוָמן ִניּכָ ר.  -ִאם ָהָיה ִריׁשּ   מּוּתָ

  רש"י
. מלאכתה לאיסור מדוכה קטה

אסור לטלטל:. ואם יש עליה 
עד. קוח המעיד שעשויה לכך 

   מותר לטלטלה לקיוח:
פיגי''ש: . פיג''ש {תחתויות

תאים (טחורים בצורת 
   } :תאים)

. אותן פיצולין לולבי גפים
רין וודיל''ש הגדלין בגפן וקו

וידילי''ש: קוקות [ראה {
   } :פסחים לט.]

. כל בשר שיש מוריגי בהמה
בבהמה העשוי כמורג שהוא 
פגום וחרוקה כמורג חרוץ חדש 
כלומר כל מקום שאין הבשר 
חלק כגון קליפת הלשון וכגון 
החיך שיש בו כמין קוצין 

   וכפגימות וכבית הכוסות:
. אסיד שקיח בו חבירו

   י קאי:ואחרסית מ
. שאיו יושב אלמא התולה

קיח בו חברו לא חזי לקיוח 
ורב ששת אמר לעיל אם יש 

   עליה עד מותר:
   . לא חזי יבש חזי:לח

. באותו צד שקיח בו מצד אחד
חבירו לא חזי לקיוח אבל בצד 

   שי חזי:
. שהיה קיוח שעליה דידיה
   שלו:

   . אותו עד:ושטשטשו
ו או . מי בטיל לייחוד דידהמהו
  לא:

. דכיון אי רשומו יכר מותר
דמאיס לא חזי לבשמים ולא 

  מיבטל ליה מבית הכסא:
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        בבבב- - - - פא, אפא, אפא, אפא, א .32
יּה    פא,ב ָעא ִמיּנֵ יָלאּבְ ר ַרב ׁשֵ ה ּבַ א^ ַרבֵמ  ַרּבָ   : ִחְסּדָ

ג?    ַמהּו ְלַהֲעלֹוָתם ַאֲחָריו ַלּגַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִרּיֹות בֹוד ַהּבְ דֹול ּכְ ּתֹוָרה.  ,ּגָ ּבַ ה" ׁשֶ ּדֹוֶחה ֶאת "לֹא ַתֲעׂשֶ   ׁשֶ

  
ַמֲעָתא ָמֵריָמרָיֵתיב     .ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ

  
   :ָמֵריָמרְל  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה 

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יו.  נֹוֵטל ָאָדם ִקיָסם יּנָ ְלָפָניו ַלֲחצֹות ּבֹו ׁשִ   ִמׁשֶ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  לֹא ִיּטֹול, 

ֵהָמה ל ּבְ א ִמן ָהֵאבּוס ׁשֶ   ! "ֶאּלָ
  

א?!  תָּ   ָהִכי ָהׁשְ
הָא  -ָהָתם     ,ָדם קֹוֵבַע ָמקֹום ִלְסעּוּדָ
א? -ָהָכא  ּסֵ   !ָאָדם קֹוֵבַע ָמקֹום ְלֵבית ַהּכִ

   
  
  

  רש"י
. אם מהו להעלותם אחריו לגג

עלה שם לפות מי חיישין 
   לטירחא יתירתא או לא:
. דכתיב שדוחה את לא תעשה

(דברים כב) והתעלמת מהם 
פרט לזקן ואיו לפי כבודו והכא 

דלא מי טלטול דרבן אלאו 
תסור אסמכוה רבן ובמקום 

   כבוד הבריות דחה:
. קסמין המוטלין על משלפיו

גבי קרקע ולא אמרין מוקצין 
   יהו:
. לטול הבשר שבין לחצות

   השיים ולחצות בייהן:
. שהוא מוכן אלמא מן האבוס

העמידו דבריהם במקום כבוד 
הבריות שפעמים שראה מבחוץ 

   וגאי הוא לו:
. והיה לסעודה התם אדם קובע

   לו להכין שם מאתמול:
. בתמיה הכא אדם קובע לבה''כ

פעמים שמוצא אדם שם והולך 
למקום אחר בית הכסא לא היה 
מצוי להם בבתיהן שהיו דרין 
בבתיהן בעלייה מפי דוחק 

  בתים:
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        פא, בפא, בפא, בפא, ב .33
  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ּשַ  ָאסּור ֵדה ִניר ּבְ ׂשְ נֹות ּבִ תִלּפָ   .ּבָ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

א  :ִאיֵליָמא ְווׁשָ ּום ּדַ   חֹול ַנִמי! ּלּו ּבְ ֲאִפי  - ִמׁשּ
א ִבים :ְוֶאלָּ ּום ֲעׂשָ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהָאַמר    - ִמׁשּ

ִבים ְצרֹור ׁשֶ  ּה  -ָעלּו ּבֹו ֲעׂשָ ַח ּבָ ר ְלַקּנֵ    ,מּוּתָ
ת  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּנָ את -ְוַהּתֹוֵלׁש ִמּמֶ יב ַחּטָ    !ַחּיָ

  
א ּום : ֶאלָּ יב ִמׁשּ אי, ּוִמיַחּיַ ָדא ְלַתּתַ אי ְוׁשָ יְלָמא ָנֵקיט ֵמִעילַּ ה. ּדְ ּדִ   ַרּבָ

הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ
א ּוְטָמָמּה     :ָהְיָתה לֹו ּגּוּמָ

יִ  ּבַ ּום ּבֹוֶנה,  - ת ּבַ יב ִמׁשּ   ַחּיָ
ֶדה  ָ ׂשּ ּום חֹוֵרׁש.   -ּבַ יב ִמׁשּ   ַחּיָ

   
  
  
  

  רש"י
. חרישה ראשוה בשדה יר

   ועומד לזריעה:
. ובשדה חבירו משום דוושא

תקשה מפי שדש את ירו ומ
   (את) החרישה:

. שמחמת משום עשבים
לחלוחית היר עשבים עולין על 
הצרור וכשהוא מקח בו 

   תלשים:
. דאיו מתכוין מותר לקח

   לתלוש ומותר דהלכה כר''ש:
. במתכוין חייב והתולש ממו

דמקום גידולו הוא אע''פ שהוא 
   צרור ואיו עפר:

. ממקום שקיל מעילאי
   גבשושית:

למקום גומא  .ושדי לתתאי
ומשוה החרישה והוי תולדה 

   דחורש:
. שייך בין וזה שמשוה בבית

גומות בין הרצפה הוא ובשדה 
   מתקן החרישה:
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        פא, בפא, בפא, בפא, ב .34
   :ּגּוָפא
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ִבים  ָעלּו ּבֹו ֲעׂשָ ר ְלַק  -ְצרֹור ׁשֶ ּה מּוּתָ ַח ּבָ    ,ּנֵ
ׁשַ  ה ּבְ ּנָ ת ְוַהּתֹוֵלׁש ִמּמֶ את.  -ּבָ יב ַחּטָ   ַחּיָ

  
יָאַמר  ּפִ   : ַרב ּפַ

ַמ  ּה ׁשְ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ִמ  ע ִמיּנָ
יָסא  ְרּפִ ֵרי ְלַטְלטּוֵלי.  - ַהאי ּפַ   ׁשָ

  
ֲהָנאַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ּכָ

ּלֹ   א ְלצֹוֶרְך?! ִאם ָאְמרּו ְלצֹוֶרְך, ֹיאְמרּו ׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יָסא,  ְרּפִ   ּפַ

ָתא:  ,הֹוִאיל ַוֲאָתא ְלָיַדן יּה ִמילְּ   ֵליָמא ּבֵ
ח ַע  י ְיֵתדֹות ָהָיה מּוּנָ ּבֵ יחֹו ַעל ּגַ י ַקְרַקע, ְוִהּנִ ּבֵ יב   –ל ּגַ    ,ִמיַחּיַ

ּום   .ּתֹוֵלׁש  :ִמׁשּ
י ְיֵתידֹות ּבֵ ח ַעל ּגַ י ַקְרַקע  ,ָהָיה מּוּנָ ּבֵ יחֹו ַעל ּגַ יב   –ְוִהּנִ    ,ַחּיָ

ּום   נֹוֵטַע.   :ִמׁשּ
   

  
  

  רש"י
. דאמר מותר מדריש לקיש

לקח בו ולא אמרין צרור זה 
העשבים שעלו מלחלוחית 
הקרקע הן יוצאין וכשמגביהן 

   הרי הוא כעוקרן מגידוליהן:
קוב שזרעו  . עציץהאי פרפיסא

בו ובתשובת הגאוים מצאתי 
שעושין חותלות מכפות תמרים 
וממלאין אותם עפר וזבל בהמה 
וכ''ב או ט''ו יום לפי ר''ה 
עושין כל אחד ואחד לשם כל 
קטן וקטה שבבית וזורעים 
לתוכן פול המצרי או קיטית 
וקורין לו פורפיסא וצומח 
ובערב ר''ה וטל כל אחד שלו 

ות ראשו שבעה ומחזירו סביב
פעמים ואומר זה תחת זה וזה 
חליפתי וזה תמורתי ומשליכו 

   להר:
. ולא אמרין שרי לטלטולי

   תולש הוא:
   . קיוח כבוד הבריות:לצורך

. דאיו הה חייב משום תולש
שוב מריח הקרקע ול'' דהאי 
חייב לאו דווקא אלא אסור 
משום דדמי לתולש דאי חייב 

שרי ממש קאמר לצורך היכי 
רבן איסור כרת וסקילה משום 
קיוח ודומה לו במסכת 
סהדרין (דף סב.) הבא על 
הכותית חייב משום שג''ז דלאו 

   מדאורייתא היא אלא מדרבן:
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        פא, בפא, בפא, בפא, ב .35
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ֶחֶרס ּבְ  ַח ּבְ ת. ׁשַ ָאסּור ְלַקּנֵ   ּבָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָנה :ִאיֵליָמא ּום ַסּכָ חֹול ַנִמי - ִמׁשּ    !ֲאִפיּלּו ּבְ

א ִפים  :ְוֶאלָּ ׁשָ ּום ּכְ חֹול ַנִמי -ִמׁשּ    !לֹא ֲאִפיּלּו ּבְ
א ַרת ִניִמין  :ְוֶאלָּ ָ ּום ַהׁשּ ין הּוא -ִמׁשּ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ    !ּדָ

  
ֲע ָאַמר ְלהּו  ר אֹוׁשַ   : ָיאַרב ָנָתן ּבַ

ָתא ה ָאַמר ִמילְּ ְבָרא ַרּבָ    ,ּגַ
ּה ַטְעָמאֵני   :ָמא ּבָ

חֹול  ֲעָיא ּבְ    .ָאסּורּדְ  - לֹא ִמיּבָ
ׁשַ  תֲאָבל ּבְ ִלי ָעָליו  ,ּבָ א ּתֹוַרת ּכְ ֵמי -הֹוִאיל ְוִאיּכָ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

ַרת ִניִמין,  ָרָבא ָ ּום ַהׁשּ   ַמְתֵני ָלּה ִמׁשּ
ָיא  י יֹוָחָנן ּדְ ֵליּה ְוַקׁשְ י יֹוָחָנן: ַאּדְ ַרּבִ   ַרּבִ

י יֹוָחָנן ֶחֶרס ּבְ  :ִמי ָאַמר ַרּבִ ַח ּבְ תָאסּור ְלַקּנֵ ּבָ ַ    ,ׁשּ
ין  :ַאְלָמא ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ    ָאסּור. - ּדָ

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר     :ַרּבִ
ָנה ְסַתם ִמׁשְ   . ֲהָלָכה ּכִ

   :ּוְתַנן
ס - ָנִזיר "   ! (נזיר מב.) ", ֲאָבל לֹא סֹוֵרקחֹוֵפף ּוְמַפְסּפֵ
  

וְרָתא  א ְמַחּוַ ֲעָיא. ּדְ ּכִ ֶאלָּ ר אֹוׁשַ   ַרב ָנָתן ּבַ
  
  

  רש"י
. שלא יתק בו שיי משום סכה

   הכרכשא שהיא תלויה בהן:
. כדלקמן משום כשפים

  בשמעתין:
. שמשיר את השרת ימין

   דוד:השיער מפי שהוא ח
. ושמעין דבר שאין מתכוין הוא

ליה לר' יוחן דאמר דבר שאיו 
   מתכוין מותר לקמן בשמעתין:

. שאין איסור לא מיבעיא בחול
טלטול בצרורות דאסור לקח 
בחרס משום כשפים שהרי יכול 

   לקח בצרור:
אבל בשבת הואיל ואיכא תורת 

. לחתות בו אור או כלי עליו
יר לחשוף מים מגבא אימא שפ

דמי דמוטב שיקח בו מלטלטל 
   צרור:
. דלא אי משום סכה אי קמ''ל

   משום כשפים:
   . מחליק שערו:חופף

להפריד . קרפיר {ומפספס
(שערות סבוכות), להתיר את 

. אבל לא סורק } :הסבך
במסרק דודאי משיר שיער 
ומודה ר' שמעון בפסיק רישיה 
ולא ימות אבל חופף ומפספס 

שמשיר פעמים שאיו משיר וכ
   דבר שאין מתכוין מותר:
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        פב, אפב, אפב, אפב, א    ––––פא, ב פא, ב פא, ב פא, ב  .36
ִפים"ַמאי  ׁשָ    "?ּכְ

  
י ָהא  אּדְ ּכִ ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ א,  ַרּבָ ַאְרּבָ   ָהוּו ָקא ָאְזִלי ּבְ

  ֲהַדְייכּו! ָאְמָרה ְלהּו ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא: אֹוְתַבן ּבַ 
 .   ְולֹא אֹוְתבּוהָּ

ָתא  א -ָאְמָרה ִאיִהי ִמילְּ ּה ְלַאְרּבָ    .ֲאַסְרּתָ
ָתא  ְריּוָהא –ָאְמרּו ִאיְנהּו ִמילְּ    .ׁשַ

  ָאְמָרה ְלהּו: ַמאי ִאיֲעִביד ְלכּו?
א   פב,א ַחְסּפָ ַח ְלכּו ּבְ ָלא ְמַקּנֵ    ,ּדְ

ַנְייכּו,  א ַאּמָ יּנָ   ְוָלא ָקֵטיל ְלכּו ּכִ
ָאה ְוָלא ינָּ ָאֵסיר ּגִ א ּדְ יׁשָ    .ָשֵליף ְלכּו ַיְרָקא ַוֲאִכיל ְלכּו ִמּכִ

   
  
  

הְל  ַרב הּוָנאָאַמר ֵליּה  ֵריּה:  ַרּבָ   ּבְ
יּה  ִכיַחּתְ ַקּמֵ אּדְ ַמאי ַטְעָמא ָלא ׁשְ ַמֲעֵתיּה?  ַרב ִחְסּדָ ָדן ׁשְ ְמַחּדְ   ּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יּה?    ַמאי ֵאיִזיל ְלַגּבֵ
ִכי ָאֵזילְ  יּה ּדְ ָעְלָמא ,ָנא ְלַגּבֵ י ּדְ ִמילֵּ    .מֹוִתיב ִלי ּבְ

א :ָאַמר ִלי ּסֵ ָעֵייל ְלֵבית ַהּכִ    :ַמאן ּדְ
ֶהְדָיא,    לֹא ֵליִתיב ּבְ

י ָיֵתיב יּנֵ ָלת ׁשִ א ַאּתְ ּתָ ׁשְ ְרּכַ ַהאי ּכַ י  ,ְולֹא ִליְטַרח ְטֵפי, ּדְ יּנֵ ָטא ׁשִ ּמְ יְלָמא ִמְשּתַ א ְוָאֵתי ִליֵד ּדְ  ּדִ ּתָ ׁשְ ְרּכַ ָנה. כַּ   י ַסּכָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י ּדִ הּוא ָעֵסיק  ַחּיֵ ָעְלָמא?!  ,יָתאיָּ ִר ְב ּבְ י ּדְ ִמילֵּ   ְוַאּתְ ָאַמְרּתָ ּבְ

יּה  ן ִזיל ְלַגּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ    !ּכָ
   

  
  

  רש"י
   . כרית היתה:מטרויתא

. דכשפים אמרה מילתא
ואסרתה לארבא ולא זזה 

   ממקומה:
. על ידי שם אמרי איהו מילתא

  טהרה:
. שאוכל דלא מקחיתו בחספא

   לעשות לכם כשפים:
. ולא קטיל לכו כיא אמייכו

ואין אתם הורגין כיה 
   בבגדיכם:

רקא מכישא ולא אכיל לכו י
. אין אתם מוציאין דאסר גיאה

שום וכרישא ובצל מאגודה 
שאוגדין הגים ואוכלים אלא 
אתם מתירין האגודה תחילה 
ש''מ כל הי קשה לכשפים: 
מותיב לי במילי דעלמא 
מושיבי לפיו בדברי חם שאיו 

   תורה:
. במהרה לא ליתיב בהדיא

ובחוזק לפי שפתח הקב 
הכרכשא  בחזקה ויתקין שיי

ויוצאת: ולא ליטרח טפי 
פרימבר''א: פדיימבר''א {

   } בלע''ז:ללחוץ, להתאמץ



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

      

474

        פב, אפב, אפב, אפב, א .37
   - ָהיּו ְלָפָניו ְצרֹור ְוֶחֶרס

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
ַח     ,רֹורְצ ּבִ  -ְמַקּנֵ

ַח  ֶחֶרס -ְוֵאין ְמַקּנֵ    .ּבְ
  
אוְ    ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ַח  ֶחֶרס –ְמַקּנֵ    ,ּבְ
ַח  ְצ  -ְוֵאין ְמַקּנֵ   רֹור. ּבִ

  
   :ֵמיִתיִבי

ֶחֶרס - ָהיּו ְלָפָניו ְצרֹור ְוֶחֶרס " ַח ּבְ    ,ְמַקּנֵ
ְצ  ַח ּבִ    ."רֹורְוֵאין ְמַקּנֵ

א  יּוְבּתָ   ַרב הּוָנא! ּדְ ּתְ
  

ָמא  ְרּגְ אּתִ ּפָ ר ּפַ יּה  ַרְפָרם ּבַ אַרב ּדְ ַקּמֵ א  ִחְסּדָ יּבָ   : ַרב הּוָנאּדְ ַאלִּ
ִלים.  אֹוְגֵני ּכֵ   ּבְ

  
  
ִביםָה      -  יּו ְלָפָניו ְצרֹור ַוֲעׂשָ

א   , ַרב ַהְמנּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ
ַח   ַחד ָאַמר:  ְצ  -ְמַקּנֵ    ,רֹורּבִ

ַח  ִבים,  -ְוֵאין ְמַקּנֵ ֲעׂשָ   ּבָ
ַח   ְוַחד ָאַמר: ִבים - ְמַקּנֵ ֲעׂשָ    ,ּבָ

ַח  ְצ  -ְוֵאין ְמַקּנֵ   . רֹורּבִ
  

  ֵמיִתיִבי: 
ָהאּור ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו " ָדָבר ׁשֶ ַח ּבְ ַקּנֵ רֹות -ַהּמְ ְחּתֹונֹות נֹוׁשְ יָניו ַהתַּ   ! "ׁשִ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ַלִחין,  -ָהא    ּבְ
ין.   -ָהא  יֵבׁשִ   ּבִ

   
  
  

  רש"י
. בשבת אע''פ דלאו מקח בצרור

   בר טלטול הוא בעלמא:
. משום ואיו מקח בחרס

   סכה:
. שיש תורת כלי מקח בחרס

עליה: באוגי כלים שהם 
חלקים ואין מקרעין את 

   הבשר:
. ואיו מקח בעשבים

העשבים לחים וחותכין את ש
הבשר ורבותיו מפרשים משום 
תלישה ואיי יודע מהו דאי 
בעשבים מחוברין מי איכא מאן 
דשרי וכמדומה אי דמוקמי לה 

   במחוברין ומקח בהן בחיבורן:
. דלאו בר ואיו מקח בצרור

טלטול הוא הלכך מקח 
בעשבים כשהן במחובר ולא 
יזיזם ומשום שימוש במחובר 

תסר כדאמרי' בעירובין לא מי
בפרק ג' (דף לד:) דלא אסרו 
אלא באילן ובקים עוזרדין לפי 
שהן קשין: שייו ושרות: שיי 

   הפה מכרכשא:
   . אין אור שולט בו:לחין
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ְצ  נֹות ְוֵאינֹו ִנְפֶנהַהּנִ     - ָרְך ִלּפָ

א   ,ָרִביָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ
   ,ָעה ׁשֹוֶלֶטת ּבוֹ ַחד ָאַמר: רּוַח ָר 

  ְוַחד ָאַמר: רּוַח זּוֲהָמא ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו. 
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ְנָיא ּכְ   . "רּוַח זּוֲהָמא ׁשֹוֶלֶטת ּבוֹ " :ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְצָרְך ִלְנָקָביו ְואֹוֵכל " בְלַתנּ  :ּדֹוֶמה –ַהּנִ יקּוהּו ַעל ּגַ ִהסִּ   ֶאְפרֹו,  ּור ׁשֶ
ת ר ִחּלַ   . "ּוַח זּוֲהָמאְוזֹו ִהיא תְּ

  
  

נ נֹות ֹותהּוְצַרְך ִליּפָ    - ְוֵאינֹו ָיכֹול ִליּפָ
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ב,    ַיֲעמֹוד ְוֵיׁשֵ
ב.     ַיֲעמֹוד ְוֵיׁשֵ

   
ָעא ַהְרּדְ   ָאַמר:  ַרב ָחָנן ִמּנְ
ק ִלְצָדִדין.  לֵּ   ִיְסּתַ

  
  ָאַמר:  ַרב ַהְמנּוָנא

אֹותֹו ָמקֹום.  ְצרֹור ּבְ ֵמׁש ּבִ   ְיַמׁשְ
  
ַנןוְ     :ָאְמִרי ַרּבָ

ְעּתֹו.  יַח ּדַ   ַיּסִ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
י!  יּה ָלא ְמַפּנֵ ְעּתֵ ח ּדַ ִכי ַמּסַ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָבִרים ֲאֵחִרים.  ְעּתֹו ִמּדְ יַח ּדַ   ַיּסִ
  

יָאַמר  יְפּתִ   : ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ
ְקֵדָרה. ְלִדיִדי  ַפְך ּכִ ׁשְ ָקם ְוָיֵתיב ְוָקם ְוָיֵתיב ַעד ּדִ יָעא ּדְ   ֲחִזי ִלי ַההּוא ַטּיָ

  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ת ֶקַבע" ְכָנס ִלְסעּוּדַ    - ַהּנִ

ע ַאּמֹות ע ַאְרּבַ ל ַאְרּבַ ָעִמים ׁשֶ ר ּפְ ְך ֶעׂשֶ    .ְיַהּלֵ
  : 266ְוָאְמִרי ָלּה 

ר ַאּמ  ר ֶעׂשֶ ל ֶעׂשֶ ָעִמים ׁשֶ ע ּפְ    .ֹותַאְרּבַ
ב ְמקֹומוֹ  ְוִנְפֶנה, ְוִנְכָנס ְוֵיׁשֵ    ."ּבִ

   
  
  

                                                             
 ?מהברייתאחלק  266

  רש"י
. ריח הפה שהזבל רוח רעה

מרקב במעיים ויוצא ריח דרך 
   פיו:

. כל גופו מסריח רוח זוהמא
בזיעה מסרחת שהריח בלע 

ובאבריו והוה בו לזיעה  בבשרו
  מזוהמת:

. שאין הקב ואיו יכול לפות
   פתח:

. כשבדק עצמו יסתלק לצדדין
בזוית זו יסתלק לזוית אחרת 

   ויבדוק:
   . ישמעאל:טייעא

. קבע. וגאי הכס לסעודת
הוא לו אם יצטרך לעמוד מן 

   הסעודה ולפות:
. ימתין בין פעם לפעם י' פעמים

   ויבדוק עצמו:
. לה ד' פעמים של י' י' ואמרי

דהכי עדיף טפי שהילוך מרובה 
   מוריד הזבל לקביו:
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ָנה              ִמׁשְ

ים ַלֲחֵברוֹ  - ֶחֶרס ּצִ ין ּפַ ן ּבֵ ֵדי ִליתֵּ    ,ּכְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵדי ַלְחּתֹות ּבֹו ֶאת ָהאּור.    ּכְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵדי ל ּבֹו ְרִביִעית.  ּכְ   ְלַקּבֵ

  : י ֵמִאירַרּבִ ָאַמר 
ָבר ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ָבר:  ,ַאף ַעל ּפִ   ֵזֶכר ַלּדָ

קּוד"" תֹו ֶחֶרׂש ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמּיָ ֵצא ִבְמִכתָּ   . (ישעיהו ל, יד) 267ְולֹא ִיּמָ
י יֹוֵסיֹו ָאַמר ל   : ַרּבִ

ם ְרָאָיה? ָ    !ִמׁשּ
ֶבא""ְוַלְחׂשֹ    .(ישעיהו ל, יד) ף ַמִים ִמּגֶ

   

ָמָרא              ּגְ

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
י ֵמִאיר ָנֵפיׁש, ּדְ יעּוָרא ׁשִ    ַרּבִ
   :אוֹ 

יעּוָרא  י יֹוֵסי ָנֵפיׁש? ּדְ ׁשִ   ַרּבִ
  

ָרא  ּבְ יעּוָרא  -ִמְסּתַ י יֹוֵסי ָנֵפיׁש ּדְ ׁשִ    .ַרּבִ
  
יעּוָרא  - ִמְקָרא וּ  י ֵמִאיר ָנֵפיׁש ּדְ ׁשִ    !ַרּבִ

  
ְך  ֲעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ יעּוָרא  :ּדְ י יֹוֵסי ָנֵפיׁש ּדְ ׁשִ    ,ַרּבִ

ה?!  ָלֵייט ָמָנא ַרּבָ ָמָנא זּוְטָרא, ַוֲהַדר ָלֵייט ָלּה ּבְ   ָלּה ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
דֹוָלה ,ַמְתִניִתין ַנִמי    .ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמיִקיָדה ּגְ

   
  
  

                                                             
תֹו ֶח  267 ֵצא ִבְמִכתָּ תּות לֹא ַיְחמֹל ְולֹא ִיּמָ ֶבר ֵנֶבל יֹוְצִרים ּכָ ׁשֵ ָבָרּה ּכְ ֶבאּוׁשְ קּוד ְוַלְחׂשֹף ַמִים ִמּגֶ  ֶרׂש ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמּיָ

  רש"י
  מתי' 

. כשמסדרין בין פצים לחברו
פצימין ועמודים וקורות 
ועושין סואר של קורות על 
הארץ ויש חלל בין זה לזה 

   סומכן מתחתיו שלא יתעקם:
. דחרס חשיב זכר לדבר

   בחתיית אור:
חשפי . לדלות וחבירו לחשוף

שובל (ישעיה מז) חשפי מים 
שעל התיבה שתצטרכי 
לעבור הגשמים ושריעת 

   הרות:
. גומא שמים קבצין מגבא

בתוכה: גמ' מסתברא 
שיעורא דרבי יוסי פיש 
ומקרא שיעורא דר' מאיר 
פיש. אתקפתא היא כלומר 
לפי דבריהם ראה שרבי 
מאיר מחמיר דאמר לחתות 
בו אור ולא פי' שיעורא וחרס 

ורתא חזי לחדא גחלת ואילו פ
לקבל רביעית מים פיש 
שיעורא וכי מעיית בקרא 
לחשוף מים זוטר דאי ס''ד 
לחשוף מים פיש לייט לה 
שלא יותר בה אפילו כלי קטן 
והדר אמר כלי גדול וכי דרך 

   המקללים כן:
. דקאמר רבי אמר אביי מתי'

מאיר לחתות אור מיקידה 
גדולה קאמר שאפילו גחלת 

איו ראוי לחתות בה  קטה
אלא בחרס גדול מפי שהוא 

   כוה:
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        פב, אפב, אפב, אפב, א .40
י יֹוֵסי" ם ְרָאָיה?! ַרּבִ ָ   ".אֹוֵמר: ִמׁשּ
  

י ֵמִאיר!  י יֹוֵסי ְלַרּבִ יר ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ ּפִ   ׁשַ
  

   ?י ֵמִאירְוַרּבִ 
  
ֲעָיא'   :ָקָאַמר 'לֹא ִמיּבָ

י  יב ֶלֱאיָנׁשֵ ֲחׁשִ ֲעָיא ִמיֵדי ּדַ ח ֵליּה, ּדְ לֹא ִמיּבָ ּכַ ּתַ   לֹא ִליׁשְ
י  יב ֶלֱאיָנׁשֵ ָלא ֲחׁשִ א ֲאִפיּלּו ִמיֵדי ּדְ ח ֵליּה  -ֶאלָּ ּכַ ּתַ    .לֹא ִליׁשְ

  
 

        הדרן עלך המוציא ייןהדרן עלך המוציא ייןהדרן עלך המוציא ייןהדרן עלך המוציא יין
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  רש"י
. דמדלייט שפיר קאמר ר' יוסי

   לה בה ש''מ דחזי:
. כגון אפילו מידי דלא חשיב

לחשוף מים לא לישתכח בה 
ולעולם לא חשיב שיעורא אלא 

  לחתות אור:
  
  


