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"שׁמ ָֹנה ְשׁ ָר ִצים"
מסכת שבת פרק י"ד – ְ

מסכת שבת פרק י"ד – " ְשׁמֹנָ ה ְשׁ ָר ִצים"
 .1קז ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
ּב ּתוֹ רה ,428

ׁ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים ָה ֲאמו ִּרים ַ
ַהצָּ ָדן וְ ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב.
ּ
שיםַ ,החוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ָ -פטוּר.
ו ׁ ְּש ָאר ׁ ְש ָק ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂ
ַה ָּצ ָדן ְלצוֹ ֶר ְך ַ -ח ָ ּייב,
ׁ ֶשלּ ֹא ְלצוֹ ֶר ְך ָ ּ -פטוּר.
ַח ָ ּיה וָ ע ֹוף ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ַ ,הצָּ ָדן ָ ּ -פטוּר,
וְ ַהחוֹ ֵב ל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב.
ָ

ְ ּג ָמ ָרא
"החוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב" ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ִאית לְ ה ּו עוֹ ר.
ִמדְּ ָק ָת ֵניַ :
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּא ל:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן נו ִּרי ִהיא,
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי אוֹ ֵמר:
ׁ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים  -יֵ ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת" )חולין קכב.(.
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָא ָא ַמר ַרב:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנַן,
ַעד ָּכאן לֹא ּ ְפלִ יגִ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי ֶא ָּלא לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה,
"א ֶּלה ַה ּ ְט ֵמ ִאים לָ כֶ ם") 429ויקרא יא ,לא(  -לְ ַרבּ וֹ ת ׁ ֶשעוֹ רוֹ ֵת ֶיהן ִּכבְ ָׂש ָרן,
דִּ כְ ִתיבֵ :
ֲא ָבל לְ ִע ְניַן ׁ ַש ָ ּבת ֲא ִפילּ ּו ַר ָ ּבנַן מוֹ דוּ.
וּלְ ִע ְניַן ׁ ַש ָ ּבת לֹא ּ ְפלִ יגִ י?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַהצָּ ד ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים ָה ֲאמו ִּרים ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
קז,ב ֵאין עוֹ ר ֶא ָ ּלא ^ ְל ַמה ׁ ֶש ָּמנ ּו ֲח ָכ ִמים".
ַאדְּ ַר ָ ּבהְ " ,ל ַמה ׁ ֶש ָּמנ ּו ֲח ָכ ִמים" ֵאין לָ ֶהם עוֹ ר!
וְ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי,
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ֵאין עוֹ ר ָחלוּק ִמ ָ ּבשָׂ ר ֶא ָּלא לְ ַמה ׁ ֶשלּ ֹא ָמנ ּו ֲחכָ ִמים!
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
"ל ַמה ׁ ֶש ָּמנ ּו ֲח ָכ ִמים" ָק ָא ַמר!
ָהא ְ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אין עוֹ ר ְמ ַט ֵּמא ְּכבָ ָׂשר ֶא ָּלא לְ ַמה ׁ ֶש ָּמנ ּו ֲחכָ ִמים.
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּריָ ,הנָ ְך ִנַמי דְּ לֹא ָמנ ּו ֲחכָ ִמים ְ -מ ַט ְּמ ִאין,
וְ ָהא ָק ָתנֵיַ " :ר ִ ּבי י ֹו ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי אוֹ ֵמרְ ׁ :שמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים יֵ ׁש ָל ֶהן עוֹרוֹ ת וְ לֹא ְמ ַט ְּמ ִאין"!
ָא ַמר ַרב ַא ָ ּדא ַ ּבר ַמ ָּתנָ ה:
ָּת ֵריץ ָהכִ י:
 428כט וְ זֶ ה לָ כֶ ם ַה ּ ָט ֵמא ַ ּב ּׁ ֶש ֶרץ
ֵ 429א ֶּלה ַה ּ ְט ֵמ ִאים לָ כֶ ם ְ ּבכָ ל ַה ּׁ ָש ֶרץ ָּכל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ֶהם ְ ּבמ ָֹתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב

רש"י
מתי'
שמה שרצים .החולד והעכבר
וגו' )ויקרא יא(:
הצדן .חייב שבמיו יצוד:
והחובל בהן חייב .דיש להן עור
כדמפרש בגמרא והויא ליה
חבורה שאי ה חוזרת והויא ליה
תולדה דשוחט .לוי''ה .ל''א כיון
דיש להן עור צבע העור בדם
הצרר בו דחייב משום צובע:
ושאר שקצים ורמשים .כגון
תולעת וחשים ועקרבים:
החובל בהן פטור .דאין להם
עור:
שלא לצורך פטור .דאין במיו
יצוד והויא מלאכה שאי ה
צריכה לגופה ור' שמעון היא
כדמוקי לה בגמ':
חיה ועוף שברשו תו .פטור אם
צדן שהרי יצודין ועומדין:
והחובל בהן חייב .דיש להן עור:
גמ'
שמוה שרצים יש להן עורות.
ופליג אדרבן דאמרי בהעור
והרוטב האקה הכח והלטאה
והחומט עורותיהן מטמאין
בכעדשה כבשרן אלמא הי
ארבעה לית להו עור:
אלה הטמאים .בתר והאקה
והכח כתיב ודרשין ה' יתירה
דהטמאים לרבות שעורותיהן
כבשרן וכתיב אלה למעוטי הך
דקרא קמא החולד והעכבר
והצב:
אפילו רבן מודו .דיש להן עור:
למה שמו חכמים .בשחיטת
חולין אלו שעורותיהן כבשרן
והא ודאי משבשתא היא
אדרבה למה שמו חכמים אין
להם עור דהא עורותיהן כבשרן
קאמרי:
ואמר אביי הכי קאמר אין עור
חלוק מבשר .אלא לאותן ד'
שלא מו חכמים חולד ועכבר
וצב ותשמת אבל האקה הכח
והלטאה והחומט אין עורן
חלוק מבשרן ולא הוי חבורה
ומ''מ קשיא לרב:
א''ל רבא והא למה שמו
קאמר .ולא טעי תא בין מו
ללא מו:
אין עור מטמא כבשר כו' .והכי
קאמרי ליה דקאמרת לעין
שבת יש להן עור אבל לעין
כבשרן
עורותיהן
טומאה
דאיתרבו מהטמאים אין עור
מטמא כבשר אלא לאותן
ארבעה שמו:
מכלל דר' יוחן כו' .בתמיה והא
קתי התם גבי טומאה דכל ח'
שרצים לר' יוחן בן ורי יש להן
עורות:

ַה ׁ ּש ֵֹרץ ַעל ָה ָא ֶרץ ַהח ֹלֶ ד וְ הָ ַעכְ ָ ּבר וְ ַה ָ ּצב לְ ִמינֵ ה ּו .ל וְ ָה ֲאנָ ָקה וְ ַהכּ ַֹח וְ ַה ּ ְל ָט ָאה וְ ַהח ֶֹמ ט וְ הַ ִּתנְ ׁ ָש ֶמת) .ויקרא יא ,כט -ל(
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים :לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאהֵ ,אין עוֹ ר לְ ַמה ׁ ֶש ָּמנ ּו ֲחכָ ִמים".
וְ ַא ַּכ ִּתי ,לְ ִע ְניַ ן ׁ ַש ָ ּבת לֹא ּ ְפלִ יגִ י?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַהצָּ ד ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים ָה ֲאמו ִּרים ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ַ -ח ָ ּייב,
ִ ּב ׁ ְש ָר ִצים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת.
וְ ֵאיזוֹ ִהיא ַחבּ ו ָּרה ׁ ֶש ֵאינָ ּה חוֹ זֶ ֶרת?
נִ ְצ ַרר ַהדָּ םַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא יָ ָצא.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי אוֹ ֵמר:
ׁ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים  -יֵ ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת"!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמאן ַּת ּנָא ַק ָּמא?
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
יש ָּתא.
דְּ ָאזֵ יל ָ ּב ַתר ִ ּג ׁ ְ
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַה ְ ּל ָט ָאה ּ ַ -כחו ְּלדָּ ה" )חולין קכב.(.
ֲא ָבל ַר ָ ּבנַן דִּ ְפלִ יגֵ י ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה,
לְ ִע ְנ ַין ׁ ַש ַ ּבת מוֹ ד ּו לֵ ּיה.
ִאי ָהכִ יַ ,האי "דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי"' ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ו ַּמ ֲחלו ְּק ּתוֹ ' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ְּת ֵני' :דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ֶ ּבן נו ִּרי ו ַּמ ֲחלו ְּק ּתוֹ '.

רש"י
תריץ הכי .סמי מברייתא אלא
ותי אין עור למה שמו חכמים
ומיהו לרב לא תקשי דהכי
קאמרי ליה לעין שבת מודיא
לך דהחובל בהן חייב אבל לעין
טומאה פליגא דאין עור לאותן
ד' שמו:
בשרצים שיש להן עורות.
לאותן ד' שלא מו:
צרר הדם .אסף וקשר במקום
אחד שוב איו חוזר ובלע:
מאן ת''ק .דהך מתיתא דאמר
בשרצים שיש להן עורות
דמשמע דיש מהן דפטור :רבי
יהודה היא דלעין טומאה לא
יליף מאלה הטמאים אלא
ההוא דאית ליה גישתא שעורו
עב ויש לו עור ממש איו כבשר
ושאיו עב הוי כבשר והלטאה
משום דעורה עב משוי ליה
כחולדה בהעור והרוטב הלכך
לעין שבת מי לאו עור הוא
בשלש מהן אקה וכ ח וחומט
אבל לרבן דהעור והרוטב שמו
הלטאה בהך שעורותיהן כבשרן
אלמא דטעמייהו לאו משום עור
ולאו עור אלא משום דרשה
דקרא לעין טומאה הוא דפליגי
משום קרא אבל לעין שבת
מודו דודאי עור הן:
דברי ר' יוחן בן ורי .דקתי
בההיא ברייתא דלעיל לעין
שבת כיון דלא איפלגו רבן
עליה אלא לעין טומאה דברי ר'
יוחן בן ורי ומחלוקתו מיבעי
ליה:
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 .2קז ,ב
ֵיה לֵ וִ י ֵמ ַר ִ ּבי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִמ ַּניִן לְ ַחבּ ו ָּרה ׁ ֶש ֵאינָ ּה חוֹ זֶ ֶרת?
"היַ ֲהפֹ ְך כּ ו ׁ ִּשי עוֹ רוֹ וְ נָ ֵמר ֲח ַב ְר ֻ ּבר ָֹתיו") 430ירמיהו יג ,כג(.
דִּ כְ ִתיבֲ :
"ח ַב ְר ֻ ּבר ָֹתיו"?
ַמאי ֲ
רתיו"' ,נ ֵָמר ְ ּגוָ ו ָניו' ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
ִאילֵ ָימא :דְּ ָק ֵאי ִר ְיק ֵמי ִר ְיק ֵמי ַ -האי "וְ נָ ֵמר ֲח ַב ְר ֻ ּב ָ
ֶא ָּלאַּ :ככּ ו ׁ ִּשי,
ָמה עוֹ רוֹ דְּ כו ׁ ִּשי ֵ -אינ ָּה חוֹ זֶ ֶרת,
ַאף ַחבּ ו ָּרה ֵ -אינ ָּה חוֹ זֶ ֶרת.

ֲ 430היַ ֲהפ ְֹך כּ ו ׁ ִּשי עוֹ רוֹ וְ נָ ֵמר ֲחבַ ְר ֻ ּבר ָֹתיו ַ ּגם ַא ֶּתם ּתוּכְ ל ּו לְ ֵה ִיטיב לִ ֻּמ ֵדי ָה ֵר ַע

רש"י
מין לחבורה שאיה חוזרת.
ולמילף דההיא דחוזרת לאו
חבורה היא כגון הך דאין להן
עור שצרר בו הדם חבורתו
חוזרת לקדמותה או מכה קטה
שלא צרר הדם:
אילימא דקאי ריקמי ריקמי.
ומר ממש אמר קרא שהוא
מומר בגווים:
אלא ככושי כו' .והאי מר לשון
תמורה היהפוך כושי עורו ומר
חברבורותיו כלומר וימיר
חבורת עורו לחזור לקדמותו
שלא יתקשה העור במקום
המכה:
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 .3קז ,ב
שיםַ ,החוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן – ּ ָפטוּר".
" ּו ׁ ְש ָאר ׁ ְש ָק ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂ
ָהא 'הוֹ ְרגָ ן' ַ -ח ָ ּייב.
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָ ה:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא.
דְּ ַת ְניָ א:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַההוֹ ֵרג ִ ּכ ָ ּינה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ּ ְ -כהוֹ ֵרג ָ ּג ָמל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת".
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
ַעד ָּכאן לֹא ּ ְפלִ יגִ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶא ָּלא ְ ּבכִ י ּנָה ,דְּ ֵאינ ָּה ּ ָפ ָרה וְ ָר ָבה.
ֲא ָבל ׁ ְש ָאר ׁ ְש ָקצִ ים ו ְּר ָמשִׂ ים דְּ ָפ ִרין וְ ָרבִ ין  -לֹא ּ ְפלִ יגִ י.
ֵיהם לֹא לְ ָמדו ָּה ֶא ָּלא ֵמ ֵאילִ ים.
ו ׁ ְּשנ ֶ
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברְּ :כ ֵאילִ ים,
נְש ָמה.
ָמה ֵאילִ ים ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ֶהן ְנ ִטילַ ת נְ ׁ ָש ָמהַ ,אף ָּכל ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ נ ְִטילַ ת ׁ ָ
וְ ַר ָ ּבנָן ָסבְ ֵריְּ :כ ֵאילִ ים,
ָמה ֵאילִ ים דְּ ָפ ִרין וְ ָרבִ יןַ ,אף ָּכל דְּ ָפ ֶרה וְ ַר ֶ ּבה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
וְ כִ י ּנָה ֵאין ּ ָפ ָרה וְ ָרבָ ה?!
וְ ָה ָא ַמר ָמר:
ְ
"יוֹ ׁ ֵשב ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא וְ זָ ן ִמ ַ ּק ְר ֵני ְר ֵא ִמים וְ ַעד ֵ ּביצֵ י ִּכי ִּנים"!
"ביצֵ י ִּכי ִּנים".
ִמינָא הוּא דְּ ִמ ְיק ִרי ֵ ּ
וְ ָה ַת ְניָא:
יצי ִ ּכי ִ ּנים"!
" ְטפוּיֵ י ו ֵּב ֵ
"ביצֵ י כִ י ִּנים".
ִמינָא הוּא דְּ ִמ ְיק ִרי ֵ ּ
וַ ֲה ֵרי ּ ַפ ְרעוֹ ׁש דְּ ָפ ֶרה וְ ַרבֶ ה,
וְ ַת ְנ ָיא:
" ַהצָּ ד ּ ַפ ְרעוֹ ׁש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת:
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ ֵטר"!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
צֵ ָידה ַא ֲה ִריגָ ה ָק ָר ֵמית?!
ַעד ָּכאן לֹא ּ ְפלִ יגֵ י ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
ֶא ָּלא דְּ ָמר ָסבַ ר :דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִמינוֹ ִני ּצוֹ ד ַ -ח ָ ּייב,
ו ָּמר ָס ַברָּ :פטוּר.
ֲא ָבל לְ ִע ְניַן ֲה ִריגָ ה ֲ -א ִפילּ ּו ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע מוֹ ֶדה.

רש"י
גמל .משום דגדול הוא קט
ליה:
מאילים .אילים מאדמים
ששחטו למלאכת המשכן
בשביל עורותיהן:
והא אמר מר .בשמעתא
קמייתא דמס' ע''ז:
ביצי כיים .קס''ד כיים קטים
כשיוצאים מביציהן:
הטפויין .שירוץ }שיירו"ש:
חרקים זעירים ביותר )אקריות
מהדורת
]מאז
הגביה?(
סוציו הפכה המלה הלועזית
מתוך טעות למלה העברית
"שירוץ" מחמת העיין[ {
הטפויין וביצי כיים מתיתא
היא ולא ידעא היכא תיא:
הצד פרעוש .ממקום שאיו
יצוד ועומד כגון מעל גבי קרקע
או מבגדיו מבחוץ:
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" ַהצָּ ָדן ְלצוֹ ֶר ְך ַ -ח ָ ּייב,
ׁ ֶשלּ ֹא ְלצוֹ ֶר ְך – ּ ָפטוּר".
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרְ :מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאין צְ ִריכָ ה לְ גו ָּפ ּה ָ ּ -פטוּר ָעלֶ ָיה.
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְת ֵני לָ ּה ַא ָהא:
" ַה ֵּמ ִפיס מו ְּר ָסא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
שוֹ ת ָל ּה ֶּפה ַ -ח ָ ּייב,
ִאם ַל ֲע ׂ
ִאם ְלהוֹ ִציא ִמ ֶּמ ָ ּנה ֵל ָחה – ּ ָפ טוּר" )עדויות ב ,ה(.
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרְ :מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאין צְ ִריכָ ה לְ גו ָּפ ּה ָ ּ -פטוּר ָעלֶ ָיה.
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמ ְת ֵני לָ ּה ַא ָהא:
" ַהצָּ ד נָ ָח ׁש ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ִאם ִמ ְת ַע ֵּסק בּ וֹ ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ּ ְשכֶ נּ ּו ָ ּ -פטוּר,
ִאם ִל ְרפו ָּאה – ַח ָ ּייב".
ֵ
ַמאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרְ :מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה לְ גוּפָ ּה ָּ -פטוּר ָעלֶ ָיה.

 .4קז ,ב

רש"י
להוציא ממה לחה .מלאכה
שאיה צריכה לגופה היא
שהפתח היא המלאכה וזה אין
צריך להיות כאן פתח מעכשיו:
הצד חש .מי הצ ידה היא
המלאכה וזה איו צריך לצידה
אלא שלא תשכו ואם יודע
שתעמוד ולא תזיקו לא היה
צד:
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 .5קז ,ב – קח ,א
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּא ל:
ַה ׁ ּשוֹ לֶ ה דָּ ג ִמן ַה ָ ּיםֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָ ּיבַ ׁש בּ וֹ ְּכ ֶסלַ ע ַ -ח ּיָיב.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ָאבִ ין:
ּובֵ ין ְס ַנ ּ ִפ ָיריו.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
לָ א ֵּת ָימא ָי ַב ׁש ַמ ָּמ ׁש,
ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו דְּ ָעבַ ד ִר ֵירי.

ָא ַמר ָמר ַ ּבר ַה ְמדּ ו ִּרי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
הוֹ ׁ ִשיט יָדוֹ לִ ְמ ֵעי ְ ּב ֵה ָמה וְ ִדלְ דֵּ ל עו ָ ּּבר ׁ ֶש ְ ּב ֵמ ֵע ָיה ַ -ח ָ ּייב.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ָרבָ א:
ַ ּבר ַה ְמדּ ו ִּרי ַא ְס ְ ּב ָרא לִ י:
לָ או ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתַ :האי ַמאן דְּ ָּתלַ ׁש ְּכ ׁשו ָּתא ֵמ ִהיזְ ֵמי וְ ִהיגֵ י ִ -מ ַיח ּיַיב ִמ ׁ ּשוּם עוֹ ֵקר דָּ ָבר ִמ ִ ּגידּ וּלוֹ ?
ָהכָ א ִנַמי ִ -מ ַיח ּיַיב ִמ ׁ ּשוּם עוֹ ֵקר דָּ ָבר ִמ ִ ּגידּ וּלוֹ .
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ּ
קח,א ַהאי ַמאן דְּ ָתלַ ׁש ^ ּ ִפ ְיט ָרא ֵמא ּו ּנָא דְּ ַחצָ ָבא – ַח ָייב,
ִמ ׁ ּשוּם עוֹ ֵקר דָּ בָ ר ִמ ִ ּגידּ וּלוֹ .
ְמ ִתיב ַרב אוֹ ׁ ַש ֲע ָיא:
" ַה ּתוֹ ֵל ׁש ֵמ ָע ִציץ נָ קוּב ַ -ח ָ ּייב,
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ נָ קוּב – ּ ָפטוּר"!
ָה ָתם  -לָ או ַה ְיינ ּו ְרבִ ֵית ּיה,
ָהכָ א ַ -ה ְיינ ּו ְרבִ ֵית ּיה.

רש"י
השולה דג .שהיה יצוד ועומד
מבעוד יום:
כסלע .כרוחב סלע:
חייב .משום טילת שמה דתו
לא חיי:
עביד רירי .שוגעין בו וחוט
הרירין משך מן האצבע:
דלדל .עקר שהפילתו על ידי
דל דול זה:
בר המדורי אסברא לי .טעמא
דהא מילתא:
כשותא .הומלון }כְּ שׁוּת )צמח,
שממו מכיים את הבירה( {
וגדל מתוך ההיזמי מריח
הקרקע שההיזמי יוק ממו:
מיחייב .ואף על פי שאיו
מחובר לקרקע כדאמרין
בעלמא )עירובין דף כח(:
מאוירא רבי:
בולי''ן
פטריות
פיטרא.
}בוליי"ץ :פטריות{ :
מאוא דחצבא .פעמים שהוא
גדל בשפת הדלי ממים:
ושאיו קוב פטור .משום דלא
מחובר בקרקע עולם הוא:
לאו הייו רביתיה .דאין דרך
זריעה שם אבל אלו שאמרו.
הוא עיקר גידולן:
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 .6קח ,א
" ַח ָ ּיה וָ עוֹ ף ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּת ֹוַ ,הצָּ ָדן ָ ּ -פטוּר,
וְ ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן – ַח ָ ּייב".
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
כּ וֹ ְת ִבין ְּת ִפ ִּילין ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ׁ ֶשל עוֹ ף ָטהוֹ ר.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
דְּ ִאית לֵ ּיה עוֹ ר?!
ְּת ֵנינָא:
" ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן – ַח ָ ּייב"!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
טו ָּבא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן,
ִיתין ֲ -הוָ ה ָא ִמינָאֵּ :כיוָ ן דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ִנ ְיקבֵ י ִנ ְיקבֵ י  -לֹא,
דְּ ִאי ִמ ַּמ ְתנ ִ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ִּכ ְד ָא ְמ ִרי ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א:
ָּכל נ ֶֶקב ׁ ֶש ַהדְּ יוֹ עוֹ בֶ ֶרת ָעלָ יו ֵ -אינוֹ נֶ ֶקב.
ֵמ ִיתיבֵ י ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
"" ִבכְ נָ ָפיו") 431ויקרא א ,יז( ְ -ל ַה ְכ ׁ ִשיר ֶאת ָהעוֹ ר".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך עוֹ ר הוּאֵ ,היכִ י ְמ ַר ֵ ּבי לֵ ּיה ְק ָרא?
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
עוֹ ר הוּא ,וְ ַר ֲח ָמנָא ַר ְ ּב ֵי ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַאף ֲאנַן ִנַמי ְּת ֵנינָא:
" ִּ
"בכְ נָ ָפיו" )ויקרא א ,יז( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ָהעוֹ ר".
ְ
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :עוֹ ר הוּאַ ,ה ְיינ ּו דְּ ִאיצְ ְט ִריך ְק ָרא לְ ִרבּ ּו ֵי ּיה.
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת :לָ או עוֹ ר הוּא ַ -א ַּמאי ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ִרבּ ּו ֵי ּיה?
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לָ ְך :לָ או עוֹ ר הוּא,
וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָתך ָא ִמינָאֵּ :כיוָ ן דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ּ ִפ ְירצִ י ּ ִפ ְירצִ י ְ -מ ִאיס,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 431וְ ׁ ִש ַּסע אֹת ֹו ִבכְ נָ פָ יו ל ֹא יַ ְבדִּ יל וְ ִה ְק ִטיר אֹתוֹ הַ כּ ֵֹהן ַה ִּמזְ ֵ ּב ָחה ַעל ָה ֵעצִ ים ֲא ׁ ֶשר ַעל ָה ֵא ׁש עֹלָ ה הוּא ִא ּׁ ֵשה ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה'

רש"י
קבי קבי .מקום מושב וצה:
לא יכתוב .דרחמא אמר
וכתבתם כתיבה תמה שלימ ה
ולא מופסקת:
בכפיו .בעולת העוף מש תעי
שישסעו בעוד כפיו בו ומקטים
כפיו כל כפי הגוף בלו''ש
}פלומי"ש :וצות )הגדולות(
]להבדיל מהפלומה שהן הוצות
הקטות המכסות את כל
הגוף[{ בלע''ז וצה הוא הדקה
שהיא בבשר כמין צמר שאין לה
שרשים קשים:
להכשיר את העור .לימדך
הכתוב שאיו צריך הפשט
כעולת בהמה שפסל בה את
העור:
פירצי .הייו קבי:

636

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7קח ,א
ֵיה ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבִ ינָ א ֵמ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ַמה ּו לִ כְ ּתוֹ ב ְּת ִפ ִּילין ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ׁ ֶשל דָּ ג ָטהוֹ ר?
ָא ַמר לֵ ּיה:
אמר.
ִאם יָ בֹא ֵאלִ ּיָה ּו וְ ֹי ַ
ֹאמר"?
"אם יָ בֹא ֵאלִ ּיָה ּו וְ י ַ
ַמאי ִ
ִאילֵ ָימאִ :אי דְּ ִאית לֵ ּיה עוֹ רִ ,אי דְּ לֵ ית לֵ ּיה עוֹ ר ָ -הא ָחזֵ ינַן דְּ ִאית לֵ ּיה עוֹ ר!
וְ עוֹ דָ ,ה ְת ַנן:
" ַע ְצמוֹ ת ַהדָּ ג וְ עוֹ רוֹ ַ -מ ִּצ ִילין ְ ּבא ֶֹהל ַה ֵּמת"!
ֹאמר"ִ :אי ּ ָפ ְס ָקא זו ֲּה ָמא ִמי ֵּנ ּיהִ ,אי לֹא ּ ָפ ְס ָקא זו ֲּה ָמא ִמי ֵּנ ּיה.
ֶא ָּלא " ִאם ָיבֹא ֵאלִ ּיָה ּו וְ י ַ

רש"י
מאי אם יבא אליהו ויאמר.
היתר ואיסור אין תלוי בו דלא
בשמים היא:
והתן עצמות הדג ועורו מצילין
באהל המת .לפי שאין מקבלין
טומאה כדתיא בת''כ עור יכול
עורות שבים כו' ועצמות הד ג
מי דכלי עצם דמקבלים
טומאה מכל מעשה עזים ילפין
לה להביא דבר הבא מן העזים
מן הקרים ומן הטלפים אבל
דגים לא וכל שאיו מקבל
טומאה חוצץ בפי הטומאה
ומשה זו במס' כלים:
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 .8קח ,א
ׁ ְשמו ֵּאל וְ ַק ְרנָא ֲהו ּו ְיָתבִ י ַא ּגו ָּדא דִּ נְ ַהר ַמלְ ָּכא.
ָחזֵ ינְה ּו לְ ַמ ּיָא דְּ ָקא דָּ ל ּו וַ ֲעכִ ִירי.
ָא ַמר לֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַק ְרנָ א:
ַ ּגבְ ָרא ַר ָ ּבה ָק ָא ֵתי ִמ ַּמ ַע ְר ָבא וְ ָח ֵי ׁיש ִ ּב ְמ ֵע ּיה,
וְ ָקא דָּ ל ּו ַמ ּיָא לְ ַא ְקבּ וּלֵ י ַא ֵּפ ּיה ַק ֵּמ ּיה,
זִ יל ְּת ִהי לֵ ּיה ַא ַ ּקנְ ַק ֵּניה.
ֲאזַ ל ַא ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה לְ ַרב.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ּ
ּ
ִמ ַּניִין ׁ ֶש ֵאין כּ וֹ ְתבִ ין ְּת ִפ ִילין ֶא ָלא ַעל ַג ֵ ּבי עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
דִּ כְ ִתיב" :לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְ ּב ִפ ָיך") 432שמות יג ,ט( ִ -מן ַה ּמו ָּּתר ְ ּבפִ יךָ.
ִמ ַּניִין לְ ָדם ׁ ֶשהוּא ָאדוֹ ם?
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ְרא ּו מוֹ ָאב ִמ ֶּנ ֶגד ֶאת ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֻד ּ ִמים ַּכדָּ ם") 433מלכים ב' ג ,כב(.
ִמ ַּניִין לְ ִמילָ ה ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם?
נ ֱֶא ַמר ָּכאןָ " :ע ְרלָ תוֹ ") 434ויקרא יב ,ג(,
וְ נ ֱֶא ַמר לְ ַה ָּלןָ " :ע ְרלָ תוֹ ") 435ויקרא יט ,כג(,
ַמה ְּל ַה ָּלן  -דָּ בָ ר ׁ ֶשעוֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי,
ַאף ָּכאן  -דָּ ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶׂש ה ּ ְפ ִרי.
ֵא ָימא :לִ בּ וֹ ,
דִּ כְ ִתיב " :ו ַּמלְ ֶּתם ֶאת ָע ְרלַ ת לְ ַבבְ כֶ ם" )דברים י ,טז(!
ֵא ָימאָ :אזְ נוֹ ,
"ה ֵּנה ֲע ֵרלָ ה ָאזְ נָ
דִּ כְ ִתיבִ :

ם") 436ירמיהו ו ,י(!

"ע ְרלָ ת ֹו" ַּת ָּמה,
"ע ְרלָ תוֹ " ַּת ָּמהֵ ,מ ָ
דָּ ִנין ָ
"ע ְרלַ ת" ׁ ֶש ֵאינ ָּה ַּת ָּמה.
"ע ְרלָ תוֹ " ַּת ָּמה ֵמ ָ
וְ ֵאין דָּ ִנין ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַמאי ׁ ִש ְמ ָך?
ַק ְרנָ א.
ָא ַמר לֵ י ּה:
י ְֵהא ַר ֲעוָ א דְּ ֵת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ַק ְרנָא ְ ּב ֵעי ֵנ ּיה!
לַ ּסוֹ ף ַעיְילֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאל לְ בֵ ֵית ּיה,
ייה ׁ ִשיכְ ָרא,
אוֹ כְ לֵ ּיה נ ֲַה ָמא דְּ ַׂש ֲע ֵרי ,וְ כָ ָסא דְּ ַה ְר ְסנָא ,וְ ַא ׁ ְש ֵק ּ
וְ לֹא ַא ֲחוֵ י לֵ ּיה ֵ ּבית ַה ִּכ ֵּסא,
יש ַּתלְ ׁ ֵשל.
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לִ ׁ ְ
 432וְ הָ יָ ה לְ ָך לְ אוֹ ת ַעל יָ ְד ָך וּלְ זִ ָּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵע ָ
ינֶיך לְ ַמ ַען ִּתהְ יֶ ה ּת ַוֹרת ה' ְ ּב ִפ ָיך ִּכי ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה הוֹ צִ ֲא ָך ה' ִמ ִּמצְ ָריִ ם
 433וַ ַ ּי ׁ ְש ִּכימ ּו בַ בּ ֶֹקר וְ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש זָ ְר ָחה ַעל ַה ָּמיִ ם וַ ִ ּי ְרא ּו מ ֹו ָאב ִמ ּנֶגֶ ד ֶאת ַה ַּמיִ ם ֲא ֻד ִּמים ַּכדָּ ם
 434וּבַ יּוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִי יִ ּמוֹ ל ְ ּב ַשׂ ר ָע ְרלָ תוֹ
 435וְ כִ י ָתבֹא ּו ֶאל ָה ָא ֶרץ וּנְ ַט ְע ֶּתם ָּכל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל וַ ֲע ַרלְ ֶּתם ָע ְרלָ תוֹ ֶאת ּ ִפ ְרי ֹו ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ְיִהיֶ ה לָ כֶ ם ֲע ֵרלִ ים ל ֹא יֵ ָאכֵ ל
ַ 436על ִמי ֲא ַד ְ ּב ָרה וְ ָא ִע ָידה וְ יִ ׁ ְש ָמע ּו ִה ּנֵה ֲע ֵרלָ ה ָאזְ נָ ם וְ ל ֹא יוּכְ ל ּו לְ ַה ְק ׁ ִשיב ִה ּנֵה ְדבַ ר ה' ָהיָ ה לָ ֶהם לְ ֶח ְר ּ ָפה ל ֹא יַ ְח ּ ְפצ ּו בוֹ

רש"י
דהוו דלו .גליהן מגביהן:
לאקבולי אפיה .לעשות מחיצה
סביביו כשהוא פה על דופי
הספיה שלא יראה גילויו .ע''א
לקח:
ועכירי .עין צער משום צערו
שאף הוא עכור ומפי שלא היה
רוח משבת וראה המים עשין
גלין הבין שלכבוד אדם גדול
הוא וההר היה משוך מא''י
לבבל:
תהי .הריח בו בקקו אם יין
הוא או החמיץ כמו בת תיהא
דאמר גבי יין סך )ע''ז ד' סו(:
כלומר בדקהו אם חכם הוא אם
לאו:
מין לדם שהוא אדום .דגבי דה
דם כתיב ותן )דה דף יט (.ה'
דמים טמאים באשה וכולן
משום דמראיתן אדומה אף על
גב דשחור תא בהו אמרין
שחור אדום הוא אלא שלקה:
ואמר להלן ערלתו .גבי טיעה
)ויקרא יט(:
תמה .באותיותיה ערלתו:
ואין דין ערלתו מערלת .דאין זו
אמירה תמה שאיו מפורש
בתוך התיבה ערלת מה:
תיפוק קרא בעייה .הבין בו
שלסותו בא:
אוכליה המא דשערי .כדי
לשלשל דרופא היה שמואל:
ולא אחוי ליה בית הכסא.
שמתוך כך מתהפך ומתבלבל
הזבל במיעיו ומתמוגג כולו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
לָ ֵייט ַרב וְ ָא ַמרַ :מאן ְד ִמצְ ָע ַרן  -לָ א לוֹ ְקמו ָּה לֵ ּיה ְ ּבנֵי!
וְ כֵ ן ֲהוָ ה.
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
" ִמ ַ ּניִ ין ְל ִמ ָילה ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ָמק ֹום?
"ע ְרלָ תוֹ ") 437בראשית יז ,יד(,
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאן ָ -
"ע ְרלָ תוֹ ") 438ויקרא יט ,כג(,
וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן ָ -
ּ
ּ
שה ְפ ִרי,
שה ְפ ִריַ ,אף ָ ּכאן דָּ ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
ַמ ה ְ ּל ַה ָ ּלן דָּ ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
יאש ָ ּיה.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִ
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יךֲ ,ה ֵרי הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָע ֵרל זָ כָ ר ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ּמוֹל ֶאת ְ ּב ַשׂ ר ָע ְרלָ ת ֹו" )בראשית יז ,יד(,
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ָ ּ
יכר ֵ ּבין זַ ְכרוּת ְלנַ ְקבוּת".

 437וְ ָע ֵרל זָ כָ ר ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ּמ ֹול ֶאת ְ ּב ַשׂ ר ָע ְרלָ תוֹ וְ ִנכְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש הַ ִהוא ֵמ ַע ֶּמיהָ ֶאת ְ ּב ִר ִיתי ֵה ַפר
 438וְ כִ י ָתבֹא ּו ֶאל ָה ָא ֶרץ וּנְ ַט ְע ֶּתם ָּכל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל וַ ֲע ַרלְ ֶּת ם ָע ְרלָ תוֹ ֶאת ִּפ ְריוֹ ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים י ְִהיֶ ה לָ כֶ ם ֲע ֵרלִ ים ל ֹא יֵ ָאכֵ ל
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 .9קח ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ילין:
"כּ וֹ ְת ִבין ְּת ִפ ִ ּ
ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה,
וְ ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ַח ָ ּיה ְטהוֹ ָרה,
וְ ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר נְ ֵבלוֹ ת ו ְּט ֵרפוֹ ת ׁ ֶש ָ ּל ֶהן.
ש ָע ָרן,
וְ נִ ְכ ָרכוֹ ת ִ ּב ְ ׂ
וְ נִ ְת ּ ָפרוֹ ת ְ ּבגִ ָידן,
ש ָע ָרן ,וְ נִ ְת ּ ָפרוֹ ת ְ ּבגִ ָידן.
מ ׁ ֶשה ִמ ִּסינַ יֶ ׁ ,ש ַה ְּת ִפ ִילין נִ ְכ ָרכוֹת ִ ּב ְ ׂ
וַ ֲה ָל ָכה ְל ֹ
ֲא ָבל ֵאין כּ וֹ ְת ִבין:
לֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה,
וְ לֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ַח ָ ּיה ְט ֵמ ָאה,
וְ ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר נְ ֵב ָלה ו ְּט ֵר ָפה ׁ ֶש ָ ּל ֶהן.
ש ָע ָרן,
וְ ֵאין נִ ְכ ָר ִכין ִ ּב ְ ׂ
וְ ֵאין נִ ְת ּ ָפרוֹ ת ְ ּבגִ ָידן.
וְ זוֹ ׁ ְש ֵא ָילה ׁ ָש ַאל ַ ּביְ תוֹ ִסי ֶא ָחד ֶאת ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַה ָ ּג ְר ִסי:
ילין ַעל עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה?
ִמ ַ ּניִ ין ׁ ֶש ֵאין כּ וֹ ְת ִבין ְּת ִפ ִ ּ
דִּ ְכ ִתיב" :לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּת ֹו ַרת ה' ְ ּבפִ ָיך") 439שמות יג ,ט(  -דָּ ָבר ַה ּמו ָּּתר ְ ּב ִפ ָ
יך.
ֶא ָ ּלא ֵמ ַע ָּתהַ :על ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר נְ ֵבלוֹ ת ו ְּט ֵרפוֹ ת ַ -אל יִ ָ ּכ ְתבוּ!
ָא ַמר לוֹ ֶ :א ְמ ׁשוֹ ל ְל ָך ָמ ׁ ָשלְ ,ל ָמה ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמה:
ִל ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְ ּייב ּו ֲה ִר ָיגה ַל ַּמ ְלכוּת.
יס ּ ַפ ְק ִליטוֹ ר,
ֶא ָחד ֲה ָרג ֹו ֶמ ֶל ְך ,וְ ֶא ָחד ֲה ָרג ֹו ִא ְ
ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ְמ ׁשו ָ ּּבח?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר זֶ ה ׁ ֶש ֲה ָרגוֹ ֶמ ֶלךְ.
ֶא ָ ּלא ֵמ ַע ָּתה :יֵ ָא ְכלוּ!
ָא ַמר ֵל ּיהַ :ה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרה" :ל ֹא תֹאכְ ל ּו כָ ל נְ בֵ לָ ה") 440דברים יד ,כא(  -וְ ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת יֵ ָא ְכלוּ?!
ָא ַמר ֵל ּיהָ :קאלוֹ ס.

רש"י
וכרכות .האיגרות:
בשערן .של אלו ואחר כך
מכיסן בדפוסי הקציצה של הן:
אספקלטור .שר הטבחים בלשון
יוי:
זה שהרגו מלך .ואלו לקו ע''י
בוראן:
קאלוס .משובח טעם זה:

 439וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אוֹ ת ַעל יָ ְד ָך וּלְ זִ ָּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָיך לְ ַמ ַען ִּתהְ יֶ ה ּתו ַֹרת ה' ְ ּב ִפ ָיך ִּכי ְ ּביָ ד ֲח זָ ָקה הוֹ צִ ֲא ָך ה' ִמ ִּמצְ ָריִ ם
 440ל ֹא תֹאכְ ל ּו כָ ל נְ בֵ לָ ה לַ ֵ ּגר ֲא ׁ ֶשר ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך ִּת ְּתנֶ ּנָה וַ ֲאכָ לָ ּה אוֹ ָמכֹר לְ נָ כְ ִרי ִּכי ַעם ָקדוֹ ׁש ַא ָּתה לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך ל ֹא ְתבַ ּׁ ֵשל ְ ּג ִדי ַ ּב ֲחלֵ ב ִא ּמוֹ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .10קח ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
שין ִה ְיל ֵמי ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ֵאין עוֹ ִ ׂ
שה הוּא ֶאת ֵמי ַה ֶּמ ַלח ,וְ טוֹ ֵבל ָ ּב ֶהן ּ ִפ ּתוֹ ,
קח,ב ֲא ָבל עוֹ ֶ ׂ
וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך ַה ַּת ְב ׁ ִשיל.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
וַ ֲהלֹא הוּא ִה ְיל ֵמיּ ֵ ,בין ְמרו ֶ ּּבה ו ֵּבין מו ָּעט!
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ֵמי ֶמ ַלח ַה ּמו ָּּת ִרין:
נוֹ ֵתן ׁ ֶש ֶמן ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה ְלתוֹ ְך ַה ַּמיִ ם,
אוֹ ְלתו ְֹך ַה ֶּמ ַלח.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ָק ָא ַמר?
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אין עוֹ ִׂשין ֵמי ֶמלַ ח ְמרו ִ ּּבין,
ֲא ָבל עוֹ שֶׂ ה הוּא ֵמי ֶמלַ ח מו ָּע ִטין.
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
וַ ֲהלֹא הוּא ִה ְיל ֵמיּ ֵ ,בין ְמרו ִ ּּבין ֵ ּבין מו ָּע ִטין!".
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ,לֶ ֱאסוֹ ר אוֹ לְ ַה ִּתיר?
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה:
לְ ַה ִּתיר,
ִמדְּ לֹא ָק ָת ֵניַ ' :ר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר'.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ָ ּבה:
ָהא ִמדְּ ָק ָתנֵי ֵס ָיפא" :וְ ֵאלּ ּו ֵהן ֵמי ֶמ ַלח ַה ּמו ָּּת ִרין",
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לֶ ֱאסוֹ ר!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ָ ּבה:
לֶ ֱאסוֹ ר.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֶ ֱאסוֹ ר.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ְ
ְ
ּ
יס ְט ָרא,
" ֵאין עוֹ ִ ׂ
שין ֵמי ֶמ ַלח ְמרו ִ ּּבין ָל ֵתת ְלתוֹ ך ַה ְ ּכ ָב ׁ ִש ין ׁ ֶש ְ ּבת ֹוך ִג ְ
שה הוּא ֵמי ֶמ ַלח מו ָּע ִטין ,וְ אוֹ כֵ ל ָ ּב ֶהן ּ ִפ ּתוֹ,
ֲא ָבל עוֹ ֶ ׂ
וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך ַה ַּת ְב ׁ ִשיל.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
וְ ִכי ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ָ ּלל ּו ְמרו ִ ּּבין וְ ַה ָ ּלל ּו מו ָּע ִטיןַ ,ה ָ ּלל ּו ֲאסו ִּרין וְ ַה ָ ּלל ּו מו ָּּת ִרין?!
אכה מו ֶּע ֶטת  -מו ֶּּת ֶרת!
אכה ְמרו ָ ּּבה ֲ -אסו ָּרהְ ,מ ָל ָ
ֹאמרוְּ :מ ָל ָ
י ְ
ֶא ָ ּלא ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ֲ -אסו ִּרין ֵהן.
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ֵמי ֶמ ַלח ַה ּמו ָּּת ִרין:
נוֹ ֵתן ׁ ֶש ֶמן ו ֶּמ ַלח א ֹו ׁ ֶש ֶמן ו ַּמיִ ם ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלֹא יִ ֵּתן ַמיִ ם ו ֶּמ ַלח ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה".

רש"י
מתי'
שלמוייר''א
הילמי.
}שלמויר"א :מי מלח )של
שימורים({ :
אבל עושה כו' .מפרש בגמ':
והלא הוא הילמי בין רב בין
מעט .ואם המרובים אסורים
אף המועטים אסורים ואם אלו
מותרים אף אלו מותרין
ובגמרא מפרש דלחומרא א''ר
יוסי דכולן לאיסור מפי שהוא
כמעבד מתקן את האוכל התון
לתוכו כדי שיתקיים:
ואלו הן המותרין ותן שמן
לתוך מים בתחלה .קודם שיתן
המלח ותן שמן לתוך המלח
בתחלה קודם שיתן המים
דהשמן מעכב שאין המלח
מתערב יפה עם המים ומתיש
את כחו מהיות מי מלח עזין
אבל לא יתן מים ומלח תחילה
אפילו ותן שמן לבסוף דבשעה
שותן מים ומלח יחד הוא ראה
כמעבד:
גמ'
מאי קאמר .מאי הילמי ומאי מי
מלח:
לאסור או להתיר .האי דקאמר
שיהן שוין לאיסור או להיתר:
כבשין .ירק שכובש להתקיים:
גיסטרא .כלי שבור של חרס
ואיו ראוי לכל תשמיש כשלם
ומקצין אותו לכך:
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"שׁמֹ ָנה ְשׁ ָר ִצים"
מסכת שבת פרק י"ד – ְ

 .11קח ,ב
ַ)עזִ ין ְצנוֹ ן וְ ֶא ְתרוֹ ג ִ -ס ָימן(.

ָּת ֵני ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּבר ֲחבִ יבָ א:
שין ֵמי ֶמ ַלח ַע ִּזין".
" ֵאין עוֹ ִ ׂ
ַמאי " ֵמי ֶמ ַלח ַע ִּזין"?
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף ַ ּבר ַא ָ ּבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ו ְייה ּו:
ָּכל ׁ ֶש ַה ֵ ּביצָ ה ָצ ָפה ָ ּב ֶהן.
וְ כַ ָּמה?
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ּ
ְּת ֵרי ִּתילְ ֵּתי ִמילְ ָחא וְ ִתילְ ָתא ַמיָא.
לְ ַמאי ָעבְ ִדי לָ ּה?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְיסא.
לְ מו ַּרי ָ
ָּת ֵני ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּבר ֲחבִ יבָ א:
יצה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת".
" ֵאין מוֹ ְל ִחין ְצנוֹ ן ו ֵּב ָ
ַרב ִחז ְִק ּיָה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַא ַ ּב ֵיי ָא ַמר:
צְ נוֹ ן ָ -אסוּר,
וּבֵ יצָ ה  -מו ֶּּת ֶרת.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֵמ ֵר ׁיש ֲהוָ ה ִמלְ ָחנָא ּפוּגְ לָ א,
ָא ִמינָאַ :א ְפסו ֵּדי ָקא ַמ ְפ ִס ְידנָ א לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ּפוּגְ לָ א חו ְּר ֵפי ַמ ֲעלֵ י.
יש ֵרי,
יש ֵרי ִּכ ׁ ְ
ֵּכיוָ ן דִּ ׁ ְש ַמ ְענָא לְ ָהא ,דְּ כִ י ֲא ָתא עו ָּּלא וְ ָא ַמר ּ ְ :ב ַמ ַע ְרבָ א ָמלְ ֵחי ִּכ ׁ ְ
ִמ ְמלַ ח  -לָ א ִמלְ ָחנָא.
ִטבּ וּלֵ י  -וַ דַּ אי ַמ ְט ִ ּבילְ נָ א.
ָּת ֵני ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּבר ֲחבִ יבָ א:
" ֶא ְתרוֹ ג,
ְצנוֹ ן,
יצה,
ו ֵּב ָ
יפ ָתן ַה ִחיצוֹ נָ ה,
ִא ְיל ָמ ֵלא ְק ִל ּ ָ
ֵאינָ ן יוֹ ְצ ִאין ִמ ְ ּבנֵ י ֵמ ַעיִ ים ְלעוֹ ָלם".

רש"י
שהביצה צפה בהם .כח המלח
מעכבת מלשקוע:
למורייסא .של דגים:
אין מולחין צון וביצה .ג' וד'
חתיכות יחד שהמלח מעבדן
ועשין קשין והוי תי קון:
מריש הוה מלחא פוגלא.
בשבתא:
פוגלא .צון:
כשרי .תילין גבוהים עיגול על
עיגול:
מימלח לא מלחא .שתים יחד:
טבולי .בשעת אכילה מטבילא
ואכילא:
קליפה חיצוה .דביצה היא
החלבון אלא איידי דתי בהדי
אתרוג וצון קליפה קט בה מי
לשון קליפה:
אין יוצאין מבי מעים.
שמתקשרין ומתקשין ועצרין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12קח ,ב
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר:
ֵמעוֹ לָ ם לֹא ָט ַבע ַ ּגבְ ָרא ְ ּבי ַָּמא דִּ ְסדוֹ ם.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲהפוּכָ ה ְסדוֹ ם ,וַ ֲהפוּכָ ה ִמ ָּיל ּה.
ַ ּגבְ ָרא הוּא דְּ לָ א ָטבַ עְּ ,כ ׁשו ָּרא ָ -ט ַבע?!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
יב ֲעיָא ָק ָא ַמר :לֹא ִמ ָ ּב ֲעיָא ִּכ ׁשו ָּרא ,דַּ ֲא ִפילּ ּו ְ ּבכָ ל ֵמימוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם לָ א ָטבַ ע,
לֹא ִמ ָ ּ
ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו ַ ּג ְב ָרא ,דְּ ָטבַ ע ְ ּבכָ ל ֵמימוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם ּ ְ -ביַ ָּמא דִּ ְסדוֹ ם לָ א ָטבַ ע.
לְ ַמאי ָנ ְפ ָקא ִמי ּנ ָּה?
ִּכי ָהא דְּ ָרבִ ין ֲהוָ ה ׁ ָש ֵקיל וְ ָאזִ יל ֲאחוֹ ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָ ה ַאגּ ו ָּדא דְּ ּי ַָּמא דִּ ְסדוֹ ם.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מה ּו לְ ִמ ְימ ׁ ִשי ֵמ ָה ֵני ַמ ּיָא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ַמה ּו לְ ֵמ ַימץ וּלְ ִמ ְיפ ָּתח?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ּ
זוֹ לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתיַּ ,כיוֹ ֵצא ָ ּב ּה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵז ָירא,
זִ ְימנִין ָא ַמר לָ ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ַמ ָּתנָ ה,
וְ ִז ְימ ִנין ָא ַמר לָ ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָמר עו ְּקבָ א,
וְ ַת ְרוַ ו ְייה ּו ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דַּ ֲאבו ָּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל וְ לֵ וִ י ָא ְמ ִרין,
ַחד ָא ַמרַ :ייִן ְ ּבתוֹ ְך ָה ַעיִן ָ -אסוּר,
ַעל ַ ּגב ָה ַעיִן  -מו ָּּתר.
וְ ַחד ָא ַמר :רוֹ ק ָּת ֵפלֲ ,א ִפילּ ּו ַעל ַ ּגב ָה ַעיִ ן – ָאסוּר.
ִּת ְס ַּת ּיֵים דַּ ֲאבו ָּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל הוּא דְּ ָא ַמרַ " :ייִן ְ ּבתוֹ ְך ָה ַעיִן ָ -אסוּרַ ,על ַּגב ָה ַע ִין – מו ָּּתר",
ִמדְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ׁשוֹ ֶרה ָא ָדם ּ ִפ ּיתוֹ ַ ּב ַ ּייִן וְ נוֹ ְתנוֹ ַעל ַ ּגב ָה ַעיִ ן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
דִּ ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ִמ ַּמאן?
לָ או דִּ ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ֵמ ֲאבו ָּה?
וְ לִ ַיט ְע ִמ ְיךָ ,הא דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
רוֹ ק ָּת ֵפל ֲא ִפילּ ּו ַעל ַ ּגב ָה ַעיִן ָ -אסוּר,
דִּ ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ִמ ַּמאן?
ִאילֵ י ָמא דִּ ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ֵמ ֲאב ּו ָה,
ֶא ָּלא לֵ וִ י וְ לֹא ֲח ָדא ָא ַמר?!
ֶא ָּלא ֲח ָדא ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ֵמ ֲאבו ָּה,
וַ ֲח ָדא ׁ ְש ִמ ָיעא לֵ ּיה ִמ ֵּלוִ י,
וְ לָ א ְיָד ִעינַ ן ֵהי ֵמ ֲאבו ָּהֵ ,הי ִמ ֵּלוִ י.

רש"י
לא טבע גברא בימא דסדום.
מפי שהמים מלוחין וכח
מליחתן מעכבו מלטבוע:
והפוכה מילה .דברים האמורים
בה הפוכין:
כשורא טבע .בתמיה:
מהו למימשי מהי מיא גרסין.
מי אסור משום רפואה דגזור
רבן בכל רפואות בשבת משום
שחיקת סממין ואלו מרפאות
את העין:
שפיר דמי .דלאו מוכחא מילתא
דלרפואה עביד אף על פי
שמרפאין שרי דטעמא דרפואה
דאסירא ליתא אלא גזירה שמא
ישחוק סממין דדמי לטחיה
שהוא אב מלאכה:
מהו למימץ ולמפתח .לשון אין
מעמצין את המת )לקמן דף
קא (:עוצם עייו כשהוא רוחץ
מהן בשבת מהו שיסגיר ויפתח
עייו כדי שיכס מהן לעין:
כיוצא בו שמעתי .דהיכא
דמוכחא מילתא דלרפואה עביד
אסור ומימץ ומפתח מי מוכחא
מילתא והא אסהדותא דרב
דימי דאמר לא טבע גברא בימא
דסדום פקא לן מיה הא כיון
דמליחי טובא .מסו ואסר
למימץ ולמפתח:
זימין א''ל וכו' .שקבל
משיהם:
ותרוייהו .רב מתה ומר
עוקבא:
משמיה דאבוה דשמואל ולוי
אמרי .תרתי מילי אמור חדא
משמיה דאבוה דשמואל וחדא
משמיה דלוי:
חד אמר .או אבוה דשמואל או
לוי:
יין בתוך העין .דעמיץ ופתח
אסור דמוכחא מילתא:
על גב העין מותר .דאמרי
לרחיצה בעלמא עבדי:
רוק תפל .שלא טעם כלום
משיעור משתו:
אפילו על גב עין אסור .דמוכחא
דאילו
דלרפואה
מילתא
לרחיצה מאיס להכי קט רוק
תפל לפי שהוא חזק ומרפא:
וליטעמיך כו' .א''כ לוי ולא
חדא אמר בתמיה והא חדא
משמיה אתמר כדאמרן:
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 .13קח ,ב – קט ,א
ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ׁשוֹ ֶרה ָא ָדם ִקילּ וֹ ִרין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ נוֹ ֵתן ַעל ַ ּגב ֵעי ָניו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.
ַ ּבר לִ יוַ אי ָהוֵ י ָק ֵאי ַק ֵּמ ּיה דְּ ָמר עו ְּקבָ א.
ֵיה דַּ ֲהוָ ה ָמ ֵייץ ו ָּפ ַתח.
ַחזְ י ּ
ָא ַמר לֵ ּיה:
כּ ו ֵּּלי ַהאי  -וַ דַּ אי לֹא ׁ ְש ָרא ָמר ׁ ְשמו ֵּאל.
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַי ּנַאי לְ ָמר ע ּו ְקבָ א:
יש ַדר לָ ן ַמר ֵמ ָהנ ְָך ִקילּ וֹ ִרין דְּ ָמר ׁ ְש מו ֵּאל.
לִ ׁ ְ
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה:
ָ
ׁ ַשדּ ו ֵּרי ְמ ׁ ַשדַּ ְרנָא לְ ך ,דְּ לֹא ֵּת ָימאַ :צר ַעיִ ן ֲאנָ א,
ֶא ָּלא ָהכִ י ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
טוֹ ָבה ִט ּ ַיפת צוֹ נֵן ׁ ַש ֲח ִרית ,ו ְּר ִחיצַ ת י ַָדיִם וְ ַרגְ לַ יִם ְ ּב ַח ִּמין ַע ְרבִ יתִ ,מ ָּכל ִקילּ וֹ ִרין ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי מוֹ נָ א ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יפת צוֹ נֵ ן ׁ ַש ֲח ִרית,
טוֹ ָבה ִט ּ ַ
יצת יָ ַדיִ ם וְ ַר ְג ַליִ ם ַע ְר ִבית,
ו ְּר ִח ַ
ִמ ָ ּכל ִקילּ וֹ ִרין ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם.
הוּא ָהיָ ה אוֹ ֵמר:
יָ ד ָל ַעיִ ן ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
ּ
יָ ד ַלחוֹ ֶטם ִּ -ת ָיק ֵצץ.
יָ ד ַל ּ ֶפה ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ַלאוֹ זֶ ן ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ַל ֲח סו ָּדה ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ָל ַא ָּמה ִּ -ת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד ְל ִפי ַט ַ ּב ַעת – ִּת ָ ּ
יק ֵצץ.
קט,א יָ ד ^ ַל ִ ּג ִ ּיגית – ִּת ָ ּ
יק ֵצץ.
יָ ד – ְמ ָס ָמא.
יָ ד – ַמ ֲח ֶר ׁ ֶשת.
יָ ד ַ -מ ֲע ָלה ּפוֹ ִל ּיפוֹ ס".
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ַ ּבת חוֹ ִרין ִהיא זוֹ  ,ו ַּמ ְק ּ ֶפ ֶדת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְרחוֹ ץ יָ ָדיו ׁ ָשלֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ְ
ּפו ְּך ַ -מ ֲעבִ יר ' ַ ּבת ֶמלֶ ך',
וּפוֹ ֵסק ֶאת ַהדִּ ְמ ָעה,
ו ַּמ ְר ֶ ּבה ֵׂש ָיער ָ ּב ַע ְפ ַע ַּפיִ ם.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ּפו ְּך ַמ ֲע ִביר ' ַ ּבת ֶמ ֶל ְך',
וּפוֹ ֵסק ֶאת ַהדִּ ְמ ָעה,
ו ַּמ ְר ֶ ּבה ֵ ׂ
יער ָ ּב ַע ְפ ַע ַּפיִ ם".
ש ָ

רש"י
שורה .במים:
קילורין .לוזי''א } משחה לעין
חולה{ בלע''ז:
וותן ע''ג עייו .דלדידיה כ יון
דאצרכוה לשרותה מע''ש איכא
היכרא וליכא למיגזר ומאן
דחזיהו סבר דרחיצה בעלמא
היא דכסבר שהוא יין:
כולי האי ודאי לא שרא.
דמוכחא מילתא :מר עוקבא
הוה שכיח גבי מר שמואל ואב
ב''ד היה בימיו כדאמרין לעיל
)דף ה .ובמועד קטן דף טז:(.
טיפת צון .לתת בעייו:
ורח יצת ידים ורגלים בחמין
ערבית .מי מאירה העיים:
הוא היה אומר .ר' מוא:
יד לעין .שחרית קודם שיטול
ידיו:
תיקצץ .וח לו שתקצץ שרוח
רעה שורה על היד ומסמתו וכן
כולן:
לחסודה .ריבדא דכוסילתא
פלימא''ה }פלימיא"ה :איזמל
)להקזת דם({ בלע''ז:
לפי טבעת .קב הרעי שעגול
כ טבעת:
תיקצץ .ולא תגע שוב בעין או
באוזן קודם טילה:
לגיגית .שמטילין בה שכר:
תיקצץ .דלא תיגע קודם טילת
שחרית:
יד .לעין מסמא קודם טילה:
יד .לאזן מחרשת:
יד .לפה או לחוטם:
מעלה פוליפוס .ריח החוטם
והפה ול'' דיד לאמה לאו לעין
שחרית קט לה אלא משום
ד מביא לידי קרי ובמסכת דה
)דף יג (:אמרין בה תקצץ
משום האי טעמא ומשום דתיא
בה מי לטותא דתיקצץ תייה
מי גבי הך וכן יד לפי טבעת
למשמש בה תדיר מביאתו לידי
תחתויות:
בת חורין היא .הרוח השורה על
הידים לפי טילה:
ומקפדת .בטילתו לוטלה יפה
עד שישפוך מים יפה ג' פעמים
על ידיו:
פוך .אם ותו בעייו:
מעביר בת מלך .אם הזיקה
לעייו:
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וְ ָא ַמר ַמר עו ְּקבָ א ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָעלִ ין ֵ -אין ָ ּב ֶהם ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
כּ ו ְּס ַ ּב ְר ָּתא ֵ -אין ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאה.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְּכ ׁשוּת ֵ -אין ָ ּב ֶהן ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ילּ
כּ ו ְּס ַ ּב ְר ָּתא ֲ -א ִפ ּו לְ ִד ִידי ָק ׁ ָשה לִ י.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ַ ּג ְר ִ ּג ָירא ֲ -א ִפילּ ּו לְ ִד ִידי ַמ ֲע לֵ י.
וְ ָא ַמר ָמר עו ְּקבָ א ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָּכל ִמי ֵני ְּכ ׁשוּת ָ ׁ -שר ּו ,לְ בַ ר ִמ ּ ְטרוּזָ א.

עלין .כך שם העשב:
אין בהם משום רפואה.
באכילתו להאיר העיים דלא
מסו:
אלייאדר''א
כוסברתא.
}אליידר"א :כוסבר{ :
אפילו לדידי .דמאור עיים אא
קשה לי לכאב העין אם אוכלו:
גרגירא .אורוג''א }אורה ]צמח
המובא במלכים ,ומכוה היום
בן-חרדל[{:
אפילו לדידי .דמאור עיים אא
מעליא לי:
כל מיי כשות שרי .למיכל
בשבת כדתן במתי' כל
האוכלים אוכל אדם לרפואה
דלא מוכחא מילתא:
לבר מטרוזא .שאין אדם אוכל
אלא לרפואה ומוכחא מלתא:
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 .14קט ,א
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ׁ ְש ִר ָיקא ַטוְ יָא ְ ׁ -ש ִרי.
ּ ִפ ְיע ּפו ֵּעי ֵ ּב ֵיעי – ָאסוּר.
דְּ בֵ ְיתה ּו דִּ ז ְִע ִירי ֲעבַ ָדא לֵ ּיה לְ ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ,וְ לֹא ָאכַ ל.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיה :לְ ַר ְ ּב ָך ֲעבַ ִדי לֵ ּיה וְ ָאכַ ל ,וְ ַא ְּת לָ א ָאכְ לַ ְּת?!
ֵזְע ִירי לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ז ְֵע ִירי:
ְ
נוֹ ֵתן ָא ָדם ַייִן ָצלוּל ו ַּמיִ ם צְ לוּלִ ין לְ תוֹ ך ַה ְּמ ׁ ַש ֶּמ ֶרת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.
ַאלְ ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ִּתי ָהכִ י  -לָ או ִמידֵּ י ָק ָעבֵ יד,
ָהכָ א ִנַמיֵּ ,כיוָ ן דְּ ִמ ְיתכִ יל ָהכִ י  -לָ או ִמידֵּ י ָק ָעבֵ יד.

רש"י
שריקא טויא .לשרוק ולטוח
שמן וביצים מגולגלין על הצלי
כשהוא חם משחשכה שרי
ובלבד שלא יהא רותח כדי
לבשל ולא אמרין דמי למתקן:
פיעפועי ביעי .לטרוף ביצים
מגולגלין בקערה:
אסור .דמתחזי כמאן דבעי
למשדיהו בקדרה:
עבדא ליה .שריקא טויא:
לרבך .זעירי:
מש מרת .שמסין בה ש מרים:
כיון דמשתתי הכי .שראוי
לשתותו כמו שהוא בלא סיון:
דמיתכיל הכי .בלא שירקא:
שגפה .שכשלה ולקתה לשון
פן תגוף )תהלים צא( דם מגפתה
)מכשירין פ''ו מ''ח(:
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 .15קט ,א
וְ ָא ַמר ָמר עו ְּקבָ א:
ִמי ׁ ֶש ִּנ ְ ּג ָפה יָ דוֹ אוֹ ַרגְ לוֹ  -צוֹ ְמ ָת ּה ְ ּב ַייִן וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
ַח ָּלא ַ -מאי?
ָא ַמר ַרב ִה ֵּלל לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ִּכי ָהוֵ י ָנא ֵ ּבי ַרב ָּכ ֲהנָ אָ ,א ְמ ֵריַ :ח ָּלא  -לֹא.
ָא ַמר ָרבָ א:
וְ ָה ֵני ְ ּב ֵני ְמחוֹ זָ אֵּ ,כיוָ ן דִּ ְמ ַפ ְּנ ֵקיֲ ,אפִ ילּ ּו ַח ְמ ָרא נ ִַמי ָמ ֵסי לְ ה ּו.
ָרבִ י ָנא ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ַרב ַא ׁ ִשי,
ֵיה דִּ ְד ִריכָ א לֵ ּיה ֲח ָמ ָרא ַא ַ ּג ָ ּבא דְּ כַ ְר ֵע ּיה ,וְ י ֵָתיב ָקא ָצ ֵמית לֵ ּיה ְ ּב ָחלָ א.
ַחזְ י ּ
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ א ָס ַבר לֵ ּיה ָמר לְ ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ִה ֵּיללָ :חלָ א – לֹא?!
ָא ַמר לֵ ּיהּ ַ :גב ַה ּיָד וְ גַ ב ָה ֶרגֶ ל ׁ ָשאנֵי.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ֵיה דְּ ָקא צָ ֵמית לֵ ּיה ְ ּב ַח ְמ ָרא.
ַחזְ י ּ
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ א ָס ַבר לָ ּה ָמר לְ ָהא דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
ָה ֵני ְ ּבנֵי ְמחוֹ זָ אֵּ ,כיוָ ן דִּ ְמ ַפ ּנ ְִקיֲ ,א ִפילּ ּו ַח ְמ ָרא ִנַמי ָמ ֵסי לְ הוּ?
ו ָּמר ִנַמיָ ,הא ְמפַ ּנַק!
ָא ַמר לֵ ּיהּ ַ :גב ַה ּיָד וְ גַ ב ָה ֶרגֶ ל ׁ ָשאנֵי.
דְּ ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמ ָּתנָ ה ָא ַמר ַרב:
ַ ּגב ַה ּיָד וְ גַ ב ָה ֶרגֶ ל ֲ -ה ֵרי ֵהן ְּכ ַמ ָּכה ֶשל ָחלָ ל,
ו ְּמ ַח ְּללִ ין ֲעלֵ ֶיהן ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.

רש"י
צומתה ביין .לשכך הדם:
דמפקי .מעוגין הן וכל דבר
שהוא חזק קצת קשה לבשרן
וצומתה:
דדריכא ליה חמרא .חמור דרך
לו על רגלו:
שאי .שמכתו קשה ומסוכן
ומחללין עליו את השבת:
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 .16קט ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"רוֹ ֲח ִציםּ ְ :ב ֵמי גְ ָרר,
ְ ּב ֵמי ֲח ָמ ָתן,
ְ ּב ֵמי ַע ְסיָ א,
ו ְּב ֵמי ְט ֶב ְריָ א,
ֲא ָבל לֹאּ ַ :ב ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל,
וְ לֹא ְ ּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה,
וְ לֹא ְ ּביַ ָּמ ּה ׁ ֶשל ְסדוֹ ם".
ו ְּר ִמינְה ּו:
"רוֹ ֲח ִציםּ ְ :ב ֵמי ְט ֶב ְריָ א,
ו ַּב ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל,
ֲא ָבל לֹאּ ְ :ב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה,
וְ לֹא ְ ּביַ ָּמ ּה ׁ ֶשל ְסדוֹ ם".
ַק ׁ ְשיָ א "יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל" ַא"יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל"!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ָהא ַ -ר ִ ּבי יְהו ָּדה.
דִּ ְתנַן:
" ָ ּכל ַה ָ ּי ִמים ּ ַ -כ ִּמ ְקוֶ ה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ " :ולְ ִמ ְק וֵ ה ַה ּ ַמיִ ם ָק ָרא יַ ּ ִמים") 441בראשית א ,י(,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל ּ ַ -כ ִּמ ְקוֶ ה,
וְ לֹא נֶ ֱא ַמר" :יַ ּ ִמים"ֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ִמינֵ י יַ ִּמים ַה ְר ֵ ּבה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ַה ָ ּי ִמים ְ -מ ַט ֲה ִרין ְ ּבזוֹ ֲח ִלין,
ו ּ ְּפסו ִּליןְ :לזָ ִבים,
וְ ִל ְמצוֹ ָר ִעים,
ו ְּל ַקדֵּ ׁש ָ ּב ֶהן ֵמי ַח ָּטאת" )פרה ח ,ח; מקוואות ה ,ד(.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
קט,ב ֵאימוּר דִּ ְפלִ יגֵ י לְ ִע ְניַן טו ְּמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה,
לְ ִע ְנ ַין ׁ ַש ָ ּבת ִ -מי ׁ ָש ַמ ְע ָּת לְ ה ּו?!
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
יש ַּת ֵהי,
ָהא – דְּ ִא ׁ ְ
יש ַּת ֵהי.
ָהא  -דְּ לֹא ִא ׁ ְ
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָּתא לְ בָ ְת ַר ְי ָיתא?
יש ַּת ֵהי,
דְּ לֹא ִא ׁ ְ
יש ַּת ֵהי ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה ִנַמי!
ִאי דְּ לֹא ִא ׁ ְ
דְּ ָה ַת ְניָא:
"רוֹ ֲח ִציןּ ְ :ב ֵמי ְט ֶב ְריָ א,
 441וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לַ ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה ֶא ֶרץ ּולְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי טוֹ ב

רש"י
רוחצין במי גרר .ואע''פ שהן
מלוחין קצת דרך לרחוץ בהן
בחול ולא מוכחא מילתא
דלרפואה היא:
אבל לא בים הגדול .לקמן מפרש
טעמא:
ולא במי משרה .ששורין בו פשתן
ואין דרך רחיצה בהן אלא
לרפואה דמסו וכן בימה של סדום
דמליח טובא ואין רוחצין בה
אלא לרפואה ומוכחא מילתא:
הא .דקתי רוחצים בים הגדול
ר''מ היא דמשוי כל הימים כי
הדדי ולא מפליג בין ים הגדול
לשאר הימים:
והא .דתי אין רוחצין רבי יהודה
היא דמפליג בין ים הגדול לשאר
ימים:
כל הימים כמקוה .לכל תורת
מקוה ואין להם תורת מעיין ומה
בין מקוה למעיין המעיין כשר
לטבילת זב והזאת צפור מצורע
דמים חיים הן ולקדש מי חטאת
דבכולהו מים חיים כתיב בזב
כתיב )ויקרא טו( ורחץ בשרו
במים חיים במצורע כתיב )שם
יד( אל כלי חרס על מים חיים
במי חטאת כתיב )במדבר יט(
מים חיים אל כלי ו מטהר טמאים
הטובלים במימיו כשהן זוחלין
ומקלחים שהרי זה דרכו של
מעיין כל עצמן זוחלין הן ומקוה
שהן מים מכוסין אם הטביל
במימיו דרך זחילתן במקום
קטפרס איה טבילה עד שיהא
במקום אשבורן שלו קווין
ועומדין והכי תיא בתורת כהים
אי מה מעיין מטהר בזוחלין אף
מקוה מטהר בזוחלין ת''ל אך
מעיין מטהר בזוחלין והמקוה
באשבורן זהו פירוש מטהר
בזוחלין בכל מקום ואי לא
שמעתיו כן ואין המקוה כשר
לטבילת זב ולהזיית מצורע
ולקדש מי חטאת וכל הימים
כמקוה שהכתוב קראן מקוה:
רבי יהודה אומר .לא קרא הכתוב
מקוה אלא לים הגדול דביה
משתעי קרא במעשה בראשית
ששם קוו כל מי בראשית:
ולא אמר ימים .בלשון רבים
אלא מפי שמעורבין בו מיי
ימים הרבה שכל החלים הולכים
אל הים:
רבי יוסי אומר כל הימים .וים
הגדול תורת מעיין מים זוחלין
עליהן לעין שהם מטהרין
בזוחלין מפי שדרך להיות חלים
זוחלין עליהן וזה דרכן אבל
פסולין הן לתורת מים חיים
דהכתוב קראן מקוה:
אימור דפליגי לעין טומאה
וטהרה .ומשום קרא:
לעין שבת .דטעמא משום רפואה
הוא מי שמעת להו:
הא דאישתהי .בגוייהו אסור
דמוכחא מלתא דלרפואה קא
מכוין:
הא דלא אישתהי .אלא רחץ ויצא
מותר:
בתרייתא .דקתי רוחצין בדלא
אישתהי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ו ְּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה,
ּ
אשוֹ .
ו ְּביַ ָּמ ּה ׁ ֶשל ְסדוֹ ם ,וְ ַאף ַעל ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֲח ָט ִטים ְ ּברֹ ׁ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :שלּ ֹא נִ ׁ ְש ַּת ָהא,
ֲא ָבל נִ ׁ ְש ַּת ָהא – ָאסוּר"!
ֶא ָּלא" ,יָ ם ַה ָ ּגד ֹול" ַא"יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל" לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ביָפִ ין ׁ ֶשבּ וֹ ,
ָהא ּ ְ -ב ָר ִעים ׁ ֶשבּ וֹ .
" ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה " ַא" ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה" ִנַמי לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
יש ַּת ֵהי,
ָהא – דְּ ִא ׁ ְ
יש ַּת ֵהי.
ָהא  -דְּ לֹא ִא ׁ ְ

רש"י
חטטין .מאל''ץ }פצעים { :
שלא שתהי .בתוך המים
דראה כמיקר בעלמא:
ביפין .שכן רוחצין בהן בחול
לרחיצה שאיה לרפואה:
ברעים .אין רוחצין דמוכחא
מלתא דלרפואה ותרוייהו
בדאישתהי:
מי המשרה אמי המשרה לא
קשיא .הך דקתי רוחצין במי
המשרה אהך תרתי דלעיל
דקתי אבל לא במי המשרה הא
דאישתהי הא דלא אשתהי:
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 .17קט ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
יאים,
ֵאין אוֹ ְכ ִלין ֵאיז ְֹביוֹן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲא ַכל ְ ּב ִר ִ
ֲא ָבל :אוֹ כֵ ל הוּא ֶאת י ֹו ֶעזֶ ר,
וְ ׁשוֹ ֶתה ַאבּ ו ְּברוֹ ֶאה.
ָ ּכל ָהאוֹ ָכ ִלין אוֹ ֵכל ָא ָדם ִל ְרפו ָּאה,
וְ ָכל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ׁשוֹ ֶתה ,חוּץִ :מ ֵּמי דְּ ָק ִלים,
וְ כוֹ ס ִע ָ ּ
יק ִריןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִלירוֹ ָקה.
ֲא ָבל ׁשוֹ ֶתה הוּא ֵמי ְד ָק ִלים ִל ְצ ָמ אוֹ ,
וְ ָס ְך ׁ ֶש ֶמן ִע ָ ּ
יק ִרין ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְרפו ָּאה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֵאזוֹ ב ַ -א ַ ּב ְר ָתה ַ ּבר ָה ָמג,
" ֵאיז ְֹביוֹן " ַ -א ַ ּב ְר ָתה ַ ּבר ִהינְג.
עו ָּּלא ָא ַמר:
ַמ ְרוָ א ִחי ָ ּו ָרא.
עו ָּּלא ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה.
ַא ְיית ּו לְ ַק ֵּמ ּיה ַמ ְרוָ א ִחי ָ ּו ָרא.
ָא ַמרַ :היְינ ּו ֵאזוֹ ב דִּ כְ ִתיב ְ ּבאוֹ ַר ְי ָיתא.
ַרב ּ ַפ ּ ִפי ָא ַמר:
ׁשו ְּמ ׁשוּק.
ָא ַמר ַרב ִי ְר ְמיָה ִמדִּ יפְ ִּתי:
ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ִפי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דִּ ְתנַן:
לשה ְק ָל ִחין,
" ִמ ְצוַ ת ֵאזוֹ ב ְ ׁ -ש ׁ ָ
לש ה גִ ְבעוֹ ִלין" )פרה יא ,ט(,
ו ָּב ֶהן ׁ ְש ׁ ָ
וְ ׁש ו ְּמ ׁשוּק הוּא דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ָחא ָהכִ י.
לְ ַמאי ָאכְ לִ י לֵ ּיה?
לְ קו ַּק ִאינֵי.
ְ ּב ַמאי ָאכְ לִ י לֵ ּיה?
ִ ּב ׁ ֶש ַבע ַּת ְמ ִרי או ָּּכ ְמ ָתא.
ִמ ַּמאי ָהוְ יָא?
ִמ ִּק ְימ ָחא דְּ שַׂ ֲע ִרי 442דְּ ָחלֵ יף ֲעלֵ ּיה ַא ְר ְ ּב ִעין יוֹ ִמין.

 442מהדורת וילאּ ְ ) :ב ָמ ָנא(

רש"י
מתי'
איזביון .מפרש בגמרא שאיו
מאכל בריאים ומוכחא מלתא
דלרפואה אכיל ליה:
אבל אוכל הוא את יועזר.
שהרבה אוכלין אותו כשהן
בריאין }באוצר מובא כאן הלעז
פוליו"ל ,שפירושו :סוג של
עע ]ולא כתב היכן מצאו[{ :
ממי ד קלים .מפרש בגמרא:
וכוס עיקרין .משקה שכותשין
לתוכו עיקרי ירקות ובשמים
ובגמרא מפרש ליה:
מפי שהן לירוקה .לחולי של
ירקון ואיו מאכל בריאים:
לצמאו .אם איו חולה:
גמ'
אמר רב יוסף אזוב .דאורייתא
שהוכשר להזאה הוא שקורין
אברתא בר המג:
איזביון .דמתיתין הוא שקורין
אברתא בר היג ויש מרבותי
מפרשים בר המג שגדל במקום
גמי בר היג שגדל בין ההגים
רוצ''ץ }רוצי"ש :קוצים{ :
עולא אמר .אזוב דאורייתא הוא
מרוא חיורא בלע''ז שלוי''א
}שלי"א :מרווה )צמח({ :
שומשוק .הוא אזוב דאורייתא:
ג' קלחים .דאגודה כתיב ואין
אגודה פחות מג':
ובהן ג' גבעולין .בכל קלח ג'
גבעולין קים דקים כעין של
קבוס:
לקוקייי .תולעים שבבי מעים:
דחליף עליה מ' יומי .משטחן:
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 .18קט ,ב
" ֲא ָבל אוֹ ֵכל הוּא ֶאת יוֹ ֶעזֶ ר".
ַמאי "יוֹ ֶעזֶ ר"?
ּפוֹ ְתנַק.
לְ ַמאי ָאכְ לִ י לָ ּה?
לְ ַא ְר ְק ָתא.
ְ ּב ַמאי ָאכְ לִ י לָ ּה?
ִ ּב ׁ ֶש ַבע ַּת ְמ ִרי ִחי ָ ּו ְור ָתא.
ִמ ַּמאי ָהוְ יָא?
יבא ֵר ָיקנָא.
ִמאו ְּמ ָצא ו ַּמ ּיָא ַא ִּל ָ ּ
יבא ֵר ָיקנָא,
ו ִּמ ִ ּבי ְׂש ָרא ׁ ַש ְמנָא ַא ִּל ָ ּ
יבא ֵר ָיקנָא,
ו ִּמ ִ ּבי ְׂש ָרא דְּ תוֹ ָרא ַא ִּל ָ ּ
יבא ֵר ָיקנָא,
ִמ ַא ְמגּ וּזָ א ַא ִּל ָ ּ
יבא ֵר ָיקנָא ,ו ִּמ ׁ ְש ִּתי ַמ ָ ּיא ַא ַ ּב ְת ֵר ּיה.
ו ִּמ ִ ּג ֵירי דְּ רו ִ ּּב ּיָא ַא ִּל ָ ּ
וְ ִאי לֹא ,לִ יבְ לַ ע ַּת ְחלֵ י ִחי ָ ּו ְור ָתא.
יש ֵדי ַא ּגו ְּמ ֵרי ,וְ לִ ִימיץ ַ ּג ְר ָמא,
וְ ִאי לֹא ,לֵ ִיתיב ְ ּב ַת ֲענ ָ
ִיתא ,וְ לֵ ֵיתי ִ ּבישְׂ ָרא ׁ ַש ְמנָא ,וְ לִ ׁ ְ
וְ לִ יגְ ַמע ַח ָּלא ,וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריַ :ח ָּלא לֹאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָק ׁ ֵשי לְ כַ בְ דָּ א.
וְ ִאי לֹא ,לֵ ְי ֵיתי ּגו ְּר ָדא דְּ ַא ִסינְ ָּתא דִּ גְ ִר ָידא ֵמ ִע ַּילאי לְ ַת ַּתאי,
וְ לֹא ִמ ַּת ַּתאי לְ ִע ַּילאי ,דִּ ילְ ָמא ָנ ְפ ָקא ַא ְי ֵידי ּפו ֵּמ ּיה,
ישלְ ָק ּה ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ֵ ּבי ׁ ִש ְ ּיבבֵ י,
וְ לִ ׁ ְ
יש ִּתי ,וְ כִ י ִמ ּ ְפ ִניִ ,מ ּ ְפנִי ַא ּ ְפ ׁ ִש ָיחה דְּ ִד ְקלָ א.
וּלְ ָמ ָחר נִ ְס ְּכ ִרינוּן לִ נְ ָקבִ ין דִּ ֵיד ּיה ,וְ לִ ׁ ְ

רש"י
פולא''ל
בלע''ז
פותק.
}פוליו"ל :סוג של עע{ :
לארקתא .תולעים שבכבד:
ממאי הוי .החולי:
מאומצא .בשר בגחלים:
אליבא ריקא .קודם אכילה:
ומגירי דרובייא .לולבי תילתן
כעין לולבי גפים:
פיגרי
תילתן
רוביא.
}פיוגר"י :חילבה )גרגרית
המשמש
צמח
יווית,
לתבלין({:
ומשתי מיא בתרייהו .האוכל
אחד מאלו קודם אכילה ושותה
אחריו מים:
ואי לא .אי לית ליה פותק א''
אכליה ולא איתסי:
כרישו''ן
שחלי
תחלי.
}קרישו"ן :שחליים{ :
לימוץ גרמא .יהא מוצץ אבר
יפה מאותו בשר וימץ שמו
בפיו:
גורדא דאסיתא .קליפה גרודה
מן הסה:
מעילאי לתתאי .שתהא גרודה
מלמעלה למטה:
דלמא פק .התולעים:
איידי פומיה .דרך פיו:
בי שבבי .בין השמשות
בחשכותא דשמשי .ל''א בי
שבבי בבית אחד משכיו שלא
יריח הוא הריח שהוא קשה לו:
סכרין לקבים דיליה .יסתום
חיריו שלא יריח ל''א יסתום
חיריו וקבי אזיו שלא יצא כח
המשקה מגופו:
מפי אפשיחה .מקום שפשח
אישברקי''ר
הדקל
}אישיבריי"ר :לגזום ,לדלל{ :
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 .19קט ,ב
"וְ ׁשוֹ ִתין ַאבּ ו ְּברוֹ ֶאה".
ַמאי " ַאבּ ו ְּברוֹ ֶאה"?
חו ְּמ ַט ְריָא.
ַמאי "חו ְּמ ַט ְריָ א"?
חו ְּט ָרא י ְִח ָיד ָאה.
לְ ַמאי ָעבְ ִדי לָ ּה?
לְ גִ ילּ וּיָא.
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי ַח ְמ ׁ ָשא ְּכלִ ילֵ י,
וְ ַח ְמ ׁ ָשא כּ וֹ ָס ָתא דְּ ׁ ִשיכְ ָרא,
יש ֵּתי.
ישלוֹ ִקי ְנה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדיַ ,עד דְּ ַק ְי ָימא ַא ַא ְנ ּ ַפ ָקא ,וְ ִנ ׁ ְ
וְ ִנ ׁ ְ
ִא ֵּימ ּיה דְּ ַרב ַא ַח ְדבוֹ י ַ ּבר ַא ִמי ֲעבַ ָד ּה לֵ ּיה לְ ַההוּא ַ ּג ְב ָרא,
יש ִק ֵית ּיה,
ַחד ְּכלִ ילָ א וְ ַחד כּ וֹ ָס ָתא דְּ ׁ ִשיכְ ָראְ ׁ ,שלָ ָק ּה וְ ִא ׁ ְ
ויה,
ו ׁ ְּשגַ ָרא ַּת ּנו ָּרא וּגְ ַר ְפ ֵּת ּיה ,וְ אוֹ ְתבִ ֵית ּיה לְ בֵ ינ ְָתא ְ ּבגַ ֵ ּו ּ
ּו ְנ ַפק ְּכהו ָּצא י ְַר ָקא.
ַרב ָאוְ יָא ָא ַמר:
ְרבִ ֲיע ָתא דַּ ֲחלָ ָבא ֵמ ִעי ָ ּזא ִחי ָ ּו ְר ָתא.
ַרב ה ּונָא ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר:
ייה דּ ו ְּב ׁ ָשא ,וְ לוֹ ְת ָב ּה ֵ ּבי ִמילַ לֵ יי דְּ נו ָּרא ,וְ לֵ יכְ לֵ ּיה.
לֵ ְי ֵיתי ֶא ְתרוֹ גָ א ַח ִּל ָיתא ,וּלְ ַח ְי ֵיק ּיה וְ לִ ְימלֵ ּ
ַר ִ ּבי ֲחנִינָ א ָא ַמר:
ֵמי ַרגְ לַ יִם ְ ּב ֵני ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם:
ַ ּב ְרזִינָא – לְ ִזיבּ ו ָּרא.
ְרבִ ָיע ָאה – לְ ַע ְק ַר ָ ּבא.
ּ ַפלְ ָ ּגא ִר ְיב ָעא – לְ גִ ילּ וּיָ א.
ִריבְ ָעא ֲ -א ִפילּ ּו לִ כְ ׁ ָש ִפים ַמ ֲעל ּו.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ָא ִניגְ רוֹ ן ,וְ ַאבְ נַגַ ר ,וְ ִת ַיר ְי ָיקה ַ -מ ֲעל ּו ֵ ּבין לְ גִ ילּ וּיָאּ ֵ ,בין לִ כְ ׁ ָשפִ ים.

רש"י
חוטרא יחידאה .עץ הגדל יחידי
בלא עף:
לגילוייא .מי ששתה מים
מגולין:
חמשה כלילי .וורדין:
כוסאתא דשיכרא .כוסות:
עד דקיימי אאפקא .שיעמדו
על מדה מחזקת אפק והיא
רביעית הלוג כדאמרין בחזקת
הבתים )ב''ב ח:(:
ושגרא תורא .הסיקה תור:
וגרפתיה .מגחלים שיצטן
קצת:
ואותבה לביתא בגויה .שישב
עליה ולא יכוה:
ופק מייה .הקיא הארס
שבלע :הוצא .עלה של לולב:
אתרוג חליתא .מתוק:
ולחייקיה .לגויה יחקוק בתוכו
חקק:
וליתבה בי מיללי דורא .מיחו
ע''ג גחלים לוחשות שיתבשל
האתרוג בדבש:
בי מ' יום .שעברו עליהם מ'
יום .ל''א של תיוק בן מ' יום:
ברזיא לזיבורא .כוס קטן מאד
ושמו ברזיא מאותן מי רגלים
שותין למי ששכתו צרעה
ומתרפא:
רביעתא לעקרב .רביעית לוג
למי שעקצו עקרב:
פלגא ריבעא לגילויא .חצי לוג:
רבעא .לוג:
איגרון ואבגר ותירייקי .מים
ששלק בהם בגרי מין עשב
ששמו בגרי וסתם איגרון מי
שלק תרדין כדאמרין )ברכות
דף לה (:איגרון מיא דסילקא
ותירייקי צרי:
אידמי ליה כפרשא .תופסו
ומייסרו שהפחד והמרוצה
והכשות מתישין כחו ומחמם
ומת החש בתוכו:
גובי .חתיכות חתיכות יצא
החש ממו :גובי טרוצו''ץ
}טרוצו"ש :קטעים{ בלע''ז:
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 .20קט ,ב – קי ,א
ַהאי ַמאן דְּ ָבלַ ע ִחיוְ יָא,
לוֹ כְ לֵ ּיה ְּכ ׁשו ָּתא ְ ּב ִמילְ ָחא,
וְ לִ ְיר ַה ֵט ּיה ְּתלָ ָתא ִמילֵ י.
ֵיה לְ ַההוּא ַ ּג ְב ָרא דְּ בָ לַ ע ִחיוְ יָ א.
ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי ַחזְ י ּ
ִא ְיד ִמי לֵ ּיה ְּכפָ ָר ׁ ָשא,
אוֹ כְ לֵ ּיה ְּכ ׁשו ָּתא ְ ּב ִמילְ ָחא ,וְ ַא ְר ַה ֵט ּיה ַק ֵּמ ּיה ְּתלָ ָתא ִמילֵ יּ ,ו ְנ ַפק ִמי ֵּנ ּיה גּוֹ בֵ י גּוֹ בֵ י.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָ ּבלַ ע ִחיוְ יָא.
ֲא ָתא ֵאלִ ָ ּיה ּו ִא ְיד ִמי לֵ ּיה ְּכ ָפ ָר ׁ ָשא,
אוֹ כְ לֵ ּיה ְּכ ׁשו ָּתא ְ ּב ִמילְ ָחא ,וְ ַא ְר ַה ֵט ּיה ַק ֵּמ ּיה ְּתלָ ָתא ִמילֵ יּ ,ו ְנ ַפק ִמי ֵּנ ּיה גּוֹ בֵ י גּוֹ בֵ י.
ַהאי ַמאן דְּ ַט ְר ֵק ּיה ִחיוְ יָא -
לֵ ֵיתי עו ָ ּּב ָרא דַּ ֲח ָמ ָרא ִחי ָ ּו ְר ָתא ,וְ לִ ְיק ָר ֵע ּיה ,וְ לוֹ ְתבֵ ּיה ִע ָּילוֵ ּיה.
יש ַּת ַּכח ְט ֵר ָפה.
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי דְּ לֹא ִא ׁ ְ
קי,א ַההוּא ^ ַ ּבר ַק ׁ ָשא דְּ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא דְּ ַט ְר ֵק ּיה ִחיוְ יָא.
יש ַּת ַּכח ּו ְט ֵר ָיפה.
ֲהוָ ה ְּתלֵ ַיסר ֲח ָמ ֵרי ִחי ָ ּו ָר ָתא ְ ּבפו ְּמ ַ ּב ִד ָיתאָ ,ק ְר ִעינְה ּו לְ כו ְּּלה ּו ,וְ ִא ְׁ
ֲהוַ אי ֲח ָדא ְ ּב ַההוּא ִ ּג ָיסא דְּ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתאַ ,עד דְּ ָאזְ לִ י ַמ ְי ֵיתי לָ ּהֲ ,אכָ לָ ּה ַא ְריֵה.
ָא ַמר לְ ה ּו ַא ַ ּביֵי:
דִּ ילְ ָמא ִחיוְ יָ א דְּ ַר ָ ּב ַנן ְט ַר ֵק ּיה ,דְּ לֵ ית לֵ ּיה ָא סו ָּתא,
דִּ כְ ִתיבּ " :ופ ֵֹרץ ָ ּג ֵדר יִ ּׁ ְשכֶ ּנ ּו ָנ ָח ׁש") 443קהלת י ,ח(.
ָא ְמר ּו לֵ ּיהִ :אין ַר ִ ּבי,
דְּ כִ י נָח ַנ ְפ ׁ ֵש ּיה דְּ ַרב,
ָ ּגזַר ַרב יִצְ ָחק ַ ּבר ִ ּב ְיסנָ א דְּ לֵ ָּיכא דְּ לִ ְימ ְט ֵי ּיה ָא ָסא וְ גִ ְיד ֵמי לְ בֵ י ִהילּ וּלָ א ַ ּב ּ ַטבְ לָ א,
וְ ָאזַל ִאיה ּו ַא ְמ ֵטי ָא ָסא וְ גִ ְיד ֵמי לְ בֵ י ִהילּ וּלָ א ַ ּב ּ ַטבְ לָ א,
ְט ַר ֵק ּיה ִחיוְ ָיא ו ִּמית.
ַהאי ַמאן דִּ כְ ַרכֵ ּיה ִחיוְ יָא –
ישא וּלְ ַה ְד ֵק ּיה ִמי ֵּנ ּיה,
לִ י ְנחוֹ ת לְ ַמ ָ ּיא וְ לִ ְיסחוֹ ף דִּ ּיקוּלָ א ַא ֵר ׁ ָ
יש ֵד ּיה לְ ַמ ּיָא ,וְ לִ ְיסלוֹ ק וְ לֵ ֵיתי.
וְ כִ י ָסלֵ יק ִע ָּילוֵ ּיה לִ ׁ ְ
ַהאי ַמאן דְּ ִמ ְיקנֵי ֵ ּב ּיה ִחיוְ יָא -
ִאי ִא ָּיכא ַחבְ ֵר ּיה ַ ּב ֲה ֵד ּיה  -לִ ְיר ַּכבֵ ּיה ַא ְר ַ ּבע ַ ּג ְר ִמ ֵידי,
ישוַ אר נִגְ ָרא,
וְ ִאי לֹא  -לִ ׁ ְ
וְ ִאי לֹא  -לִ ֲיע ַבר נ ֲַה ָרא,
וּבְ לֵ ילְ יָא  -לוֹ ְתבֵ ּיה לְ פו ְּריָא ַא ְר ָ ּב ָעה ָחבִ ָיתא ,וְ ִניגְ ִני ֵ ּבי כּ וֹ כְ בֵ י,
וְ לֵ ֵיתי ַא ְר ָ ּב ָעה ׁש ּונ ְֵרי וְ לִ ְיס ִרי ְנה ּו ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ַּכ ְר ֵעי דְּ פו ְּר ֵי ּיה,
יש ֵדי ָה ָתם ,דְּ כִ י ׁ ָש ַמע ָקלִ יָ ,אכְ לִ י לֵ ּיה.
וְ לֵ ֵיתי ׁ ְש ַחפֵ י וְ לִ ׁ ְ
ַהאי ַמאן דְּ ָר ֵהיט ַא ַ ּב ְת ֵר ּיה  -לִ ְיר ִהיט ֵ ּבי ַחלְ ָתא.
ַהאי ִא ְּית ָתא דְּ ָחזְ יָא ִחיוְ יָ א,
וְ לָ א ְיָד ָעה ִאי י ֵָהיב דַּ ְע ֵּת ּיה ִעילָ וָ ּהִ ,אי לֹא יָ ֵהיב דַּ ְע ֵּת ּיה ִעילָ וָ ּה -
 443חופר גומץ בו יפול ּופ ֵֹרץ ּג ֵָדר י ׁ ּ ְִשכֶ ּנ ּו נ ָָח ׁש

רש"י
דטרקיה .שכו:
עוברא דחמרא חיוורתי .עובר המצא
במעי חמורה לבה:
דלא אשתכח טרפה .האם:
בר קשא .ממוה למלך וישראל היה:
דילמא חיויא דרבן .שעבר על ידוי
חכמים וחש הושכו על כך אין לו
רפואה לפיכך לא מצא לו רפואה:
אין רבי .אין רביו כך היה:
דכי ח פשיה דרב גזר רב יצחק.
שיהיו ממעטים משמחה אותה שה
ולא יהא אדם מביא אסא וגידמי
להילולא בטבלא שהיו רגילים להביא
הדס ועפי דקלים לשמוח לפי החתן
והכלה וכשמביאים אותן לפיהם
מקשקשים לפיהם בשוק בבואם
בתופים וזוגין טבלא אשקליט''א
}אישקיליט"א :פעמון{ וגזר שלא
יקשקשו לפיהם עוד:
דכרכיה .כרך סביבותיו:
וליסחוף דיקולא .סל :ארישיה.
דחיויא למעלה מראשו:
וליהדקיה מייה .יוריד הסל מעט
מעט לצד החש ויבדיל בו החש
מבשרו שיעלה על הסל שאם אוחזו
בידו או מתקו בחזקה יכעוס וישכו:
וכי סליק .החש על הסל ימהר
וישליכו במים ויברח לו:
דמיקי ביה חיויא .כועס ורודף
אחריו ו מריח ריח פעמיו ורודפו:
לירכביה ארבע גרמידי .שיפסקו
עקבי פעמיו ולא יוכל להריחם:
לישואר גרא .חריץ של מים ידלוג:
ארבע חביתא .שלא יעלה אליו מהר
ולא יריח ריחו:
בי כוכבי .במקום גלוי שלא יעלה דרך
הגג ויפיל עצמו עליו:
שחפי .עפים וקסמים וכל דבר
המקשקש זה בזה ומשמיע קול
כשיעבור עליהן וירגישו החתולים
ויאכלוהו:
בי חלתא .בין החולות שאין חש יכול
לרוץ שם ויחזור לאחוריו:
אי יהיב דעתיה עלה .לתאות
תשמיש:
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נִש ְד ֵי ּיה ַק ֵּמ ּיה,
ְּת ׁ ַש ַּלח ָמאנָ ּה וְ ׁ ְ
ִאי ִמ ְּכ ַר ְך ְ ּבה ּו  -דַּ ְע ֵּת ּיה ִע ָּילוָ ּה,
וְ ִאי לֹא  -לֹא י ֵָהיב דַּ ְע ֵּת ּיה ִע ָּילוָ ּה.
ַמאי ַּת ָ ּק ָנ ָת ּה?
ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ַק ֵּמ ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן דְּ ַת ִּקיף לֵ ּיה ִיצְ ֵר ּיה!
ֶא ָּלא ִּת ׁ ְשקוֹ ל ִמ ַּמזְ י ָּה ו ִּמ ּט ּו ְפ ָר ּה וְ ִת ׁ ְש ִדי ֵ ּב ּיה,
יש ְּתנָא ֲאנָא".
וְ ֵת ָימא" :דִּ ׁ ְ
ַהאי ִאי ְּת ָתא דְּ ָע ֵייל ָ ּב ּה ִחיוְ יָא -
לִ ְיפ ְס ָע ּה וְ לִ ְתבו ָּה ַא ַּת ְר ֵּתי ָחבִ ָיתא,
יש ֵדי ַאגּ ו ְּמ ֵרי,
וְ לֵ ֵיתי ִ ּבישְׂ ָרא ׁ ְש ֵמ ָנה וְ לִ ׁ ְ
וְ לֵ ֵיתי ַאגְ נָ א דְּ ַת ֲחלֵ י וְ ַח ְמ ָרא ִר ֲיח ָתנָ א וְ לוֹ ְתב ּו ָה ָתם ,וְ לִ ְיטרו ִּקינְ ה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי,
וְ לִ ינְ קוֹ ט צְ בָ ָתא ְ ּבי ָָד ּה ,דְּ כִ י ֵמ ַירח ֵר ָיחא נָפֵ יק וְ ָא ֵתי,
ייה ְ ּבנו ָּרא,
יש ַקלֵ ּיה וְ לִ ְיקלֵ ּ
וְ לִ ׁ ְ
דְּ ִאי לֹא ָ -ה ַדר ִע ָּילוָ ּה.

רש"י
תשלח מאה .תפשוט בגדיה
ותשליכם לפיה:
מאי תקתא .אי יהיב דעתיה
עלה:
תשמש קמיה .עם בעלה
ותתגה בפיו:
ותשדי ביה .ותזרק ביה:
דשתא אא .דרך שים לי ולחש
בעלמא הוא:
דעייל בה חיויא .כשהוא תאב
לה כס כולו באותו מקום:
ליפסעה .יפסקו את רגליה זה
מזה:
אתרתי חביתי .מקצתה על זו
ומקצתה על זו כדי שיפתח
רחמה:
וישדי אגומרי .כי היכי
דיסליק ריחא:
אגא תחלי .סל מלא שחליים:
ר יחתא .שיש לו ריח טוב:
וליתבו התם .על גבי קרקע תחת
מושבה:
וליטרוקיהו בהדדי .היין
והשחליים כדי שיעלה הריח:
צבתא .איטליי''ש }טיליי"ש:
צבת { :
דאי לא .קלי ליה הדר עילוה:

654

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21קי ,א
" ָ ּכל ָהאוֹ ָכ ִלין אוֹ כֵ ל ָא ָדם ִל ְרפו ָּאה,
וְ ָכל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ׁשוֹ ֶתה ,חוּץ ִמ ֵּמי דְּ ָק ִלים וְ כ ֹוס ִע ָ ּ
יק ִריןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִלירוֹ ָקה.
ֲא ָבל ׁשוֹ ֶתה הוּא ֵמי דְּ ָק ִלים ִל ְצ ָמ אוֹ  ,וְ ָס ְך ׁ ֶש ֶמן ִע ָ ּ
יק ִרין ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְרפ ו ָּאה".
"כל ָהאוֹ ָכ ִלין"  -לְ ִאית ּו ֵיי ַמאי?
ָּ
לְ ִאית ּו ֵיי ְטחוֹ ל לַ ׁ ִשי ַּניִם,
וְ כַ ְר ׁ ִשי ִנין לִ בְ נֵי ֵמ ַעיִים.
"כל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין"  -לְ ִאית ּו ֵיי ַמאי?
ָּ
לְ ִאית ּו ֵיי ֵמי צְ לָ פִ ין ְ ּבחוֹ ֶמץ.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ָרבָ א:
ַמה ּו לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ֵמי ַרגְ לַ ִים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָּת ֵנינָא:
ינָשי.
ָּ
"כל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ׁשוֹ ֶתה"  -ו ֵּמי ַרגְ לַ יִם לֹא ׁ ָשת ּו ֱא ׁ ֵ

רש"י
לאיתויי טחול לשיים .ואע''פ
שקשה לבי מעיים:
כרשיין לב י מעיים .ואע''פ
שקשה לשיים כדאמרין
בברכות )דף מד (:סד''א כיון
שקשים לאדם לאו אורחיה
למיכליהו אי לאו לרפואה שיש
בהם ומוכחא מילתא ויתסר
קמ''ל:
צלפים .פרי של צלף קפריי''ר
}שיח-צלף{ :
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 .22קי ,א
]"וְ ָכל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין ׁשוֹ ֶתה [,חוּץ ִמ ֵּמי דְּ ָק ִלים ]וְ כ ֹוס ִע ָ ּ
יק ִריןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִלירוֹ ָקה.
ֲא ָבל ׁשוֹ ֶתה הוּא ֵמי דְּ ָק ִלים ִל ְצ ָמ אוֹ  ,וְ ָס ְך ׁ ֶש ֶמן ִע ָ ּ
יק ִרין ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְרפ ו ָּאה "[.
ָּתנָא:
"חוּץ ִמ ֵמי דְּ ָק ִרים".
"מי דְּ ָק ִרים" ֶ ׁ -ש ֵהם דּ וֹ ְק ִרים ֶאת ַה ָּמ ָרה,
ַמאן דְּ ָת ָנאֵ :
ּ
"מי דְּ ָק ִלים" ֶ ׁ -שיוֹ ְצ ִאין ִמן ׁ ְש ֵני דִּ ְקלֵ י.
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרֵ :
ַמאי " ֵמי דְּ ָק ִלים"?
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ְ ּברוּנָ א:
ּ
ַּת ְר ֵּתי ְּתלָ ִאי ִא ָּיכא ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א ,וְ ָנ ְפ ָקא ֵעינָא דְּ ַמ ָיא ִמ ֵ ּבי ַנ ְייה ּו.
ָּכ ָסא ַק ָּמא ְ -מ ַר ּ ֵפי,
ִא ָיד ְך ְ -מ ׁ ַשלְ ׁ ֵשל,
וְ ִא ָיד ְך ִּ -כי ֵהיכִ י דְּ ָע ְיילֵ יָ ,הכִ י נָ ְפ ֵקי.
ָא ַמר עו ָּּלא:
לְ ִד ִידי ׁ ָש ֵתי ׁ ִשיכְ ָרא דְּ בַ בְ לָ ֵאי ,ו ַּמ ֲעלֵ י ִמי ַּניְיה ּו.
וְ הוּא דְּ לֹא ָרגִ יל ֵ ּב ּיה ַא ְר ְ ּב ִעין יוֹ ִמין.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
זִ יתוֹ ם ַה ִּמצְ ִרי ִּ -תילְ ָּתא ַׂש ֲע ֵרי,
וְ ִתילְ ָּתא קו ְּר ָט ֵמי,
וְ ִתילְ ָּתא ִמילְ ָחא.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ִּתילְ ָּתא ִח ּ ֵיטי,
וְ ִתילְ ָּתא קו ְּר ְט ֵמי,
וְ ִתילְ ָּתא ִמילְ ָחא וְ כַ מוֹ נָא.
וְ ִס ָימנ ְ
ֵיךִ :ס ָיסאנֵי.
וְ ׁ ָש ֵתי לְ ה ּו ֵ ּבין דִּ בְ ָחא לַ ֲע ַצ ְר ָּתא,
דְּ ָק ֵמיט ְ -מ ַר ֵּפי לֵ ּיה,
ו ְּד ָר ֵפי ָ -ק ֵמיט לֵ ּיה.

רש"י
תלאי .דקלים טיעות מין
תמרים שקרא בלשון ארמי
תאל''י:
כסא קמא .דשתו מההו מיא:
מרפי .זבל שבמעים במקצת:
אידך .כוס שי:
משלשל .מאד:
היכי דעיילי .צלולים:
הכי פקי .שמקין המעיים מן
הרעי מראשוים:
והוא דלא רגיל .למשתי שיכרא
כבר עברו מ' יום:
רב יוסף אמר זיתום המצרי.
הוא מי דקרים ועל שם
שדוקרים את החולי:
תלתא קורטמי .כרכום:
סיסי .כלי שותין בו תמרים
כדאמרין בעלמא )ב''מ דף סז(:
ואי אגבהיהו בסיסי קהו
וסימיך דלא תחליף שמעתתא
שם כלי זה יהא לך סימן שיש בו
שי סמכין רב יוסף אמר שערי:
בין דבחא לעצרתא .בין פסח
לעצרת:
דקמיט .עצור:
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 .23קי ,א-ב
"וְ כ ֹוס ִע ָ ּק ִרין".
ַמאי "כּ וֹ ס ִע ָּק ִרין"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ּ
ּ
ּ
יש ָקא,
לֵ ְי ֵיתי ַמ ְת ַקל זוּזָ א קוֹ ָמא ֲאלֶ ְּכ ַסנְ דְּ ִריָא ,ו ַּמ ְת ַקל זוּזָ א ָגבְ יָא ִגילָ א ,ו ַּמ ְת ַקל זוּזָ א כּ ו ְּר ְּכ ָמא ִר ׁ ְ
יש ַח ֵקינְ ה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי.
וְ לִ ׁ ְ
לְ זָ בָ ה ְּ -תלָ ָתא ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וְ לֹא ִמ ַיע ְק ָרא.
לְ ַי ְרקוֹ נָ א ְּ -ת ֵרין ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,ו ִּמ ֲיע ַקר.
"לְ זָ ָבה ְּ -תלָ ָתא ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וְ לֹא ִמ ַיע ְק ָרא".
ישלוֹ ק ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וְ נַ ׁ ְש ְק ָי ּיה ,וְ ֵנ ָימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ ְיך.
קי,ב וְ ִאי לֹא  -לֵ ְי ֵיתי ְּתלָ ָתא ^ ְק ִפיזֵ י ׁ ְש ַמכֵ י ַּפ ְר ָס ֵאי ,וְ ִנ ׁ ְ
וְ ִאי לֹא  -לוֹ ְתבָ ּה ַא ּ ָפ ָר ׁ ַשת דְּ ָרכִ ים ,וְ לִ ינְ ְק ָט ּה ָּכ ָסא דְּ ַח ְמ ָרא ְ ּבי ָָד ּה ,וְ לֵ ֵיתי ִאי ִנ ׁיש ֵמ ֲאחוֹ ָר ּה וְ לִ יבַ ֲע ָת ּה ,וְ לֵ ָימא לָ ּה :קוּם ִמ ּזוֹ בֵ יךְ.
ישלוֹ ק ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וְ נַ ׁ ְש ְק ָי ּיה ,וְ ֵנ ָימא לָ ּה :קוּם ִמ זּוֹ בֵ ְיך.
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי בּ וּנָא דְּ כַ מוֹ נָ א ,וּב ּונָא דְּ מוֹ ִר ָיקא ,וּב ּונָא דְּ ׁ ַשבְ לִ ילָ ָתא ,וְ ִנ ׁ ְ
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי ׁ ִש ִּיתין ׁ ִש ֵיעי דְּ ָדנָא ,וּלְ ׁ ַש ְפיֵה ,וְ לֵ ָימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ ְיך.
ישלוֹ ק ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וּלְ ׁ ַש ְפיֵה ,וְ ֵנ ָימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ יךְ.
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי ּ ָפ ׁ ְש ִטינָ א ,וְ לִ ׁ ְ
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי ַח ְרנוּגָ א דְּ ִהיגְ ָתא רו ִּמ ָיתא ,וְ לִ ְיקלִ י ,וְ לִ ְיס ָ ּב ּה ְ ּב ׁ ַש ֲח ֵקי דְּ כִ ָּיתנָא – ְ ּב ַק ְי ָיטא ,וּבְ ׁ ַש ֲח ֵקי דַּ ֲע ַמר ּג ו ְּפנָא ּ ְ -ב ִס ְיתוָ א.
יש ָתא יַלְ דָּ ה דְּ ָע ְרלָ ה ,וְ לִ ינ ְְק ָט ּה ָּכ ָסא דְּ ַח ְמ ָרא ְ ּבי ָָד ּה,
וְ ִאי לֹא  -לִ יכְ ִרי ׁ ְשבַ ע ִ ּב ֵירי ,וְ לִ ְיקלִ י ְ ּבה ּו ׁ ְשבִ ׁ ָ
וְ לוֹ ְק ָמ ּה ֵמ ָהא וְ לוֹ ְת ָב ּה ַא ָהא ,וְ לוֹ ְק ָמ ּה ֵמ ָהא וְ לוֹ ְת ָב ּה ַא ָהא ,וְ ַא ָּכל ֲח ָדא וַ ֲח ָדא לֵ ָימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ ְיך.
וְ ִאי לֹא  -לֵ יי ֵתי ְס ִמ ָידא ,וְ לִ ְיסכָ ה ִמ ּ ַפלְ ָ ּגא לְ ַת ַּתאי ,וְ לֵ ָימא לָ ּה :קוּם ִמזּוֹ בֵ ְיך.
ְיטא ,וּבְ ׁ ַש ֲח ֵקי דַּ ֲע ַמר ּגוּפְ נָא ּ ְ -ב ִס ְיתוָ א.
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי ֵ ּב ֲיע ָתא דְּ נ ֲַע ִמ ָיתא ,וְ לִ ְיקלִ י ,וְ לִ ְיס ָ ּב ּה ְ ּב ׁ ַש ֲח ֵקי דְּ כִ ָּיתנָ א ּ ְ -ב ַקי ָ
וְ ִאי לֹא  -לִ ְיפ ַּתח לָ ּה ָחבִ ָיתא דְּ ַח ְמ ָרא לִ ׁ ְש ָמ ּה.
וְ ִאי לֹא  -לִ נ ְִקיט שַׂ ֲע ַר ָּתא דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ַחת ְ ּבכַ ּפו ָּתא דְּ כו ְּדנָ א ִחי ָ ּו ָרא,
ִאי ְנָק ָטה ַחד יוֹ ָמא – ּ ָפ ְס ָקה ְּת ֵרי יוֹ ֵמי,
וְ ִאי נָ ְק ָטה ְּת ֵרי יוֹ ֵמי ָ ּ -פ ְס ָקה ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי,
וְ ִאי נָ ְק ָטה ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי ָ ּ -פ ְס ָקה לְ עוֹ לָ ם.
"לְ י ְַרקוֹ נָא ְּ -ת ֵרין ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,ו ִּמ ֲיע ַקר."444
יש ִּתי.
ישלוֹ ק ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,וְ לִ ׁ ְ
ישא דְּ ׁ ִשיבּ ו ָּטא דְּ ִמילְ ָחא ,וְ לִ ׁ ְ
וְ ִאי לֹא  -לֵ ְי ֵיתי ֵר ׁ ָ
וְ ִאי לֹא  -לֵ ְי ֵיתי מוֹ נִינֵי דְּ ָק ְמצִ י.
ָיה.
יש ְפי ּ
ְיתי מוֹ נִי ֵני דִּ נ ְִק ֵירי ,וְ לִ י ַע ְיילֵ ּיה לְ בֵ י ָ ּב ֵני וְ לִ ׁ ְ
וְ ִאי לֵ ָּיכא מוֹ נִי ֵני דְּ ָק ְמצִ י  -לֵ י ֵ
וְ ִאי לֵ ָּיכא ֵ ּבי ָ ּב ֵני  -לוֹ ְק ֵמ ּיה ֵ ּבין ַּת ּנו ָּרא לְ גו ָּדא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ָהרוֹ ֶצה ׁ ֶש ְ ּי ַח ְּמ ֶמ ּנ ּו ַ -יְק ְּנ ֶח ּנ ּו ִ ּב ְס ִדינוֹ .
ַרב ַא ָחא ַ ּבר יוֹ ֵסף ָח ׁש ֵ ּב ּיהֲ ,עבַ ד לֵ ּיה ַרב ָּכ ֲהנָ א ,וְ ִא ַּית ֵּסי.
יש ַּתרו ֵּפי ,ו ְּתלָ ָתא ְק ִפיזֵ י ָא ָהלָ א ּתוֹ לַ ֲענָא,
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי ְּתלָ ָתא ְק ִפיזֵ י ַּת ְמ ֵרי ּ ַפ ְר ַס ָי ָיתא ,ו ְּתלָ ָתא ְק ִפיזֵ י דְּ ִק ָירא דְּ ִנ ׁ ְ
יש ִּתי.
ישלו ִּקינְה ּו ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,וְ לִ ׁ ְ
וְ לִ ׁ ְ
יש ּיה,
יש ִ ּביק לֵ ּיה דְּ ָמא ֵמ ַא ּפו ֵּת ּיה ,וְ לוֹ ְתבֵ ּיה ַא ֵר ׁ ֵ
ישא ,וְ לִ ׁ ְ
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי ִעילָ א ַ ּבר ֲח ָמ ָרא ,וְ לִ יגַ ַּלח ְמצִ ָיע ָתא דְּ ֵר ׁ ָ
וְ לִ י ַ ּז ַהר ֵמ ֵעי ֵנ ּיה ,דְּ לֹא לִ ְיס ִמי לְ הוּ.
יש ִּתי.
ישלוֹ ק ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,וְ לִ ׁ ְ
ישא דְּ בַ ְר ָחא דְּ ַמ ַּנח ְ ּבכִ יבְ ׁ ָשא ,וְ לִ ׁ ְ
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי ֵר ׁ ָ
יב ּיה.
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי דָּ בָ ר ַא ֵחר חו ְּט ָרנָ א ,וְ לִ ְיק ָר ֵע ּיה ,וְ לוֹ ְתבֵ ּיה ַא ִּל ֵ ּ
יש ִרי.
וְ ִאי לֹא  -לֵ ֵיתי ָּכ ָר ֵתי ִמ ַּכ ְבתו ָּתא ְד ֵמ ׁ ְ
ָיעא דְּ ָח ׁש ֵ ּב ּיה,
ַההוּא ַט ּי ָ
 444הגהות הב"ח

רש"י
קומא אלכסדריא.
שרף אילות של
אלכסדריא:
גביא גילא .אלו''ם
}צָ ריף )אלום .מלח
המורכב
גבישי
מגפרת
בעיקר
ומגפרת
האשלגן
ובימי-
החמרן,
היו
הבייים
בו
משתמשים
רבים({
שימושים
בלע''ז:
רישקא.
כורכמא
כרכום של גן קרו''ג
} קרו"ג
אורייטל
אורייטי"ל :כרכום
)קורטם?( מזרחי{
הגדל בגים:
לזבה  .הך תל תא מיי
לישקיי ה בחמרא:
ולא מיעקרא .איה
עקרת מלילד לפי
שהיין מפיג חוזקן של
סמים ומתרפאה מן
החולי:
לירקוא תרי .מיייהו
לישתי בשיכרא וזהו
רפואתו:
ומיעקר .מלהוליד:
לזבה תלתא בחמרא.
הדר קט ליה משום
הך רפואות דקט
ואזיל:
ואי לא כו' .כ ולהו לא
מעלי אלא לזבה:
קפיזי .כלי מחזיק ג'
לוגין:
שמכי .בצלים:
פרסאי  .גדולים הם:
קום מזוביך .חדלי
מזוביך כמו ויעמוד
השמן )מלכים ב ד(:
וליבעתה .יבעתה בלי
ידיעתה פתאום:
בוא .מלא אגרוף:
מוריקא  .כרכום:
תלתן
שבליתא.
פגרי''ג }פיוגר" י:
)גרגרית
חילבה
יווית ,צמח המשמש
לתבלין ({ :
שיעי דדא .מגופת
חבית:
ולשייפיה .לכשישורו
במים :פשטיא .עשב
שאיו גדל בקומה
אלא הולך ופשט על
גבי קרקע:
חרוגא .מין עשב הוא
שגדל אצל ההיגים:
היגתא רומיתא  .מין
הגא הוא שקראת
רומי''ת:
בשחקי
וליסבה
דכיתא .יקחו אותו
האפר בבלאי בגדי
פשתן בקיץ:
דעמר גופא .קוטו''ן
}כותה{ :
ליכרי שב בירי.
שבעה גומות:
דערלה.
שבישתא
זמורות של כרם
ילדה:
כסא
וליקטה
דחמרא .יאחוז כוס
של יין בידה ותשב על
הגומא:
ולוקמה מהא  .מעל
גומא זו יושיבוה על זו
ועל כל עמידה ימא
לה קום מזוביך:
ההמשך בעמוד הבא
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"שׁמ ָֹנה ְשׁ ָר ִצים"
מסכת שבת פרק י"ד – ְ

יש ָרא דְּ כָ ְר ֵתי.
ָא ַמר לֵ ּיה לְ גִ ינַאיְ ׁ :שקוֹ ל ְ ּגלִ ַימאי וְ ַהב לִ י ֵמ ׁ ְ
י ֵָהיב לֵ ּיה וַ ֲאכָ לָ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה :אוֹ ׁ ְשלַ ן ְּגלִ ָימ ִי ְך וְ ִאיגְ נִי ֵ ּב ּיה ְקלִ י.
ִאיכְ ַר ְך ָ ּגנָא ֵ ּב ּיה.
ַּכד ִא ֲיח ַמם וְ ָקם ,נְ ַפל ּפו ְּר ָּתא ּפו ְּר ָּתא ִמי ֵּנ ּיה.

רש"י
קודם:
עמוד
קמחא דסמידא .קמח סולת:
וליסכה .יסוכו אותה ממו:
דעמיתא .בת היעה:
ליפת ח לה חביתא דחמרא
לשמה .כלומר יין הרבה תשתה
תמיד:
שערתא דמשתכח בכפותא
שעורה
חיורתי.
דכודא
המצאת בגללי פרדה לבה:
אי קטא .לה בידה חד יומא
פסקה מזובה תרי יומא אית
דגרס קטה חדא ימא גרעין
אחד:
לירקוא .דאמרן לעיל קומא
וגביא גילא וכורכמא תרי
בשיכרא ומיעקר:
ואי לא .דלית ליה אי מי עביד
ולא אהי:
רישא דשיבוטא .ראש דג ששמו
שיבוטא:
דמילחא .שהוא מלוח:
מויי דקמצי .ציר חגבים:
דקירי .מין עופות קטים:
ולישייפיה .ישפשפוהו בו:
בין תור לגודא .בין תור לכותל
במקום חם שיזיע ויצא החולי:
הרוצה שיחממו .לזה:
יקחו בסדיו .יעטפו בסדיו
יפה או בסדין של חולה אחר של
חולי זה:
עבד ליה רב כהא .רפואה זו של
סדין:
קירא דישתרופי .שעוה הצפה
ווטפת מכוורת שתמלאה
ועודפת:
אהלא .אלויין }אלואי"ן:
אלוואיָ ,א ָהל{ :
תולעא .אדום:
עילא בר חמרא .עייר בן
אתוות:
וליגלח .החולה:
מציעתא דרישיה .אמצעית
ראשו:
ולישבוק ליה דמא מאפותיה.
יקיז לעייר ממצחו:
ולותביה ארישיה .ישפך הדם
על התגלחת:
ולזדהר מעייה .שלא יכס מדם
זה בעייו:
רישא דברחא .של איל:
דמח בכבשא .כבוש בחומץ או
בציר:
דבר אחר חוטרא .חזיר טלוא
בחברבורות מומר:
מכבתותא דמישרי .מאמצע
הערוגה שהם חריפים:
עמוד זה:
אושלן
הטלית:
ואיגי בה .ואישן בה:
קלי .מעט:
איכריך גא .כרך בה וישן בה:
פל פורתא פורתא .קדחה
הטלית מחום שריפת החולי
שיצא עם הזיעה ופלה חתיכות
דקות:
גלימיך.

השאילי
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .24קי ,ב – קיא ,א
"לְ י ְַרקוֹ נָא ְּ -ת ֵרין ְ ּב ׁ ִשיכְ ָרא ,ו ִּמ ֲיע ַקר".
ּו ִמי ׁ ָש ֵרי?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ִמ ַ ּניִ ין ְל ֵסירוּס ָ ּב ָא ָדם ׁ ֶשהוּא ָאסוּר?
שוּ") 445ויקרא כב ,כד( -
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ו ְּב ַא ְר ְצכֶ ם ל ֹא ַת ֲע ׂ
ש ּו",
ָ ּב ֶכם "ל ֹא ַּת ֲע ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א"!
ָה ֵני ִמ ֵּילי ֵ -היכָ א דְּ ָקא ִמ ַּיכ ֵ ּוין,
ָהכָ א ֵ -מ ַעצְ מוֹ הוּא.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָהרוֹ ֶצה ׁ ֶש ְ ּי ָס ֵרס ַּ -ת ְרנְ גוֹ ל ִי ּטוֹ ל ַּכ ְר ָ ּבלְ ּתוֹ  ,ו ִּמ ְס ָּת ֵרס ֵמ ֵאלָ יו.
וְ ָה ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
יטא לֵ ּיה!
ְרמוּת רו ָּחא הוּא דִּ ִנְק ָ
ֶא ָּלאּ ְ ,ב ָס ִריס.
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
קיא,א ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ִ ּב ְמ ַח ֵּמץ ַא ַחר ְמ ַח ֵּמץ ֶ ׁ -שהוּא ַח ּיָיב,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :ל ֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ") 446ויקרא ו ,י(,
"ל ֹא ֵת ָע ֶשׂ ה ָח ֵמץ") 447ויקרא ב ,יא(.
ִ ּב ְמ ָס ֵרס ַא ַחר ְמ ָס ֵרס ֶ ׁ -שהוּא ַח ָ ּייב,
448
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :ו ָּמעו ְּך וְ כָ תוּת וְ נָ תוּק וְ כָ ר וּת" )ויקרא כב ,כד(,
ִאם ַעל " ָּכרוּת"ַ -ח ָ ּייבַ ,על " ָנתוּק"  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ֶא ָּלא ,לְ ָה ִביא נוֹ ֵתק ַא ַחר כּ וֹ ֵרת ֶ ׁ -שהוּא ַח ָ ּייב!
וְ ֶא ָּלאּ ְ ,בזָ ֵקן.
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵהן ֵהן ֶה ֱחזִ יר ּונִי לְ נ ֲַערו ִּתי!

רש"י
ומי שרי .לשתות כוס עיקרין:
לא תעשו .קרי ביה לא תיעשו:
ומסתרס מאליו .ואע''ג דסירוס
אסור בידים:
והא אמר רב אשי .דההוא לאו
סירוס הוא אלא רמות רוחא
קיטא ליה לתרגול ומשיטל
הודו הוא מתאבל ואיו משמש
אבל בסירוס אפילו ממילא
אסור:
אלא בסריס .הך דשרי למישתי
כוס של עיקרין במי שהוא סריס
כבר עסקין:
הכל מודים .אע''פ שחלקו
בבכור שאחזו דם אי מקיזין או
אין מקיזין דהוי מטיל מום
בבעל מום ואיכא למאן דשרי
להקיזו ולעשות בו מום מודין
הם במחמץ מחה אחר מחמץ
שכל עשיותיה של מחה אסרו
בחימוץ:
דכתיב לא תאפה חמץ ל א
תעשה חמץ .אפייה בכלל היתה
ולמה יצאת להקיש אליה מה
אפייה מיוחדת שהיא מעשה
וחייבין עליה בפי עצמה כו'
והכל מודים שאם לשה הראשון
בחימוץ ובא השי וערכה
בחימוץ והשלישי אפאה כולם
חייבין:
כורת .שאיו ותקן לגמרי אלא
חותכן ותלויין בכיס:
אלא בז קן .שפסק מלידה:
והא אמר ר' יוח ן .בפרק מי
שאחזו במסכת גיטין:
הן הן החזירוי לערותי.
הרפואות האמורות שם למי
שאיו בריא בתשמיש ואמר ר'
יוחן לאחר שזקתי החזירוי
אותן רפואות לערותי לתשמיש
אלמא זקן מוליד:
אלא באשה .שאיו מצווה
בפריה ורביה כדאמרי' ביבמות
פרו ורבו ומלאו את הארץ
וכבשוה איש דרכו לכבש ואין
דרכה של אשה לכבש:

ֶא ָּלאּ ְ ,ב ִא ׁ ּ ָשה.
ּולְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקא דְּ ָא ֵמר:
אמר לָ ֶהם ְ ּ ...פר ּו ו ְּרב ּו") 449בראשית א ,כח( –
ַעל ׁ ְש ֵנ ֶיהם הוּא אוֹ ֵמר" :וַ יְ ָב ֵר ְך א ֹו ָתם ֱאל ִֹהים וַ ּיֹ ֶ
יכא לְ ֵמ ַימר?
ַמאי ִא ָּ
ִ ּבזְ ֵקינָה.
ִאי ִנַמי:
ַ ּב ֲע ָק ָרה.

ש ּו
 445ו ָּמ עו ְּך וְ כָ תוּת וְ נָ תוּק וְ כָ רוּת ל ֹא ַת ְק ִריב ּו לַ ה' וּבְ ַא ְרצְ כֶ ם ל ֹא ַת ֲע ׂ
 446ל ֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ ֶחלְ ָקם נָ ַת ִּתי א ָֹת ּה ֵמ ִא ּׁ ָשי ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ִהוא ַּכ ַח ּ ָט את וְ כָ ָא ׁ ָשם
שאֹר וְ כָ ל דְּ בַ ׁש ל ֹא ַת ְק ִטיר ּו ִמ ֶּמנּ ּו ִא ּׁ ֶשה לַ ה '
שה ָח ֵמץ ִּכי כָ ל ְ ׂ
ָּ 447כל ַה ִּמנְ ָחה ֲא ׁ ֶשר ַּת ְק ִריב ּו לַ ה' ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
ש ּו
 448ו ָּמ עו ְּך וְ כָ תוּת וְ נָ תוּק וְ כָ רוּת ל ֹא ַת ְק ִריב ּו לַ ה' וּבְ ַא ְרצְ כֶ ם ל ֹא ַת ֲע ׂ
ש ת ַעל ָה ָא ֶרץ
ֹאמר לָ הֶ ם ֱאל ִֹהים ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמלְ א ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ כִ בְ ׁ ֻש ָה ו ְּרד ּו ִ ּב ְדגַ ת ַה ָ ּים וּבְ עוֹף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ו ְּבכָ ל ַח ָ ּיה ָהר ֶֹמ ֶ ׂ
 449וַ יְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים וַ ּי ֶ
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 .25קיא ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ׁ ִשי ָ ּניו  -לֹא יְ גַ ַּמע ָ ּב ֶהן ֶאת ַהחוֹ ֶמץ,
ֲא ָבל ְמ ַט ֵ ּבל הוּא ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם נִ ְת ַר ּ ֵפא  -נִ ְת ַר ּ ֵפא.
ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ָמ ְתנָ יו  -לֹא יָ סו ְּך יַ יִ ן וָ חוֹ ֶמץֲ ,א ָבל ָס ְך הוּא ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶמן,
וְ לֹא ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶורד.
וֹת ֶיהןֶ ׁ ,ש ֵ ּכן דַּ ְר ָ ּכן ָלסו ְּך ַ ּבחוֹ ל.
ְ ּבנֵ י ְמ ָלכִ ים ָ -ס ִכין ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶרד ַעל ַמכּ ֵ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמר:
ש ָר ֵאל ּ ְ -בנֵ י ְמ ָל ִכים ֵהם.
ָ ּכל יִ ְ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ָר ֵמי לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ֲא ִריכָ א ,דְּ הוּא ַרב ַא ָחא ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא ,לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְּתנַן:
" ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ׁ ִשי ָ ּניו  -לֹא יְ ַג ַּמע ָ ּב ֶהן ֶאת ַהחוֹ ֶמץ".
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ חוֹ ֶמץ ַמ ֲעלֵ י לַ ׁ ּ ִשי ַּניִם.
"כח ֶֹמץ לַ ּׁ ִש ַּניִ ם וְ כֶ ָע ׁ ָשן לָ ֵעינָ יִ ם") 450משלי י ,כו(!
וְ ָהכְ ִתיבַּ :
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ב ִק ּיו ָּהא דִּ ְפ ִרי,
ָהא – ְ ּב ָחלָ א.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ְ ּב ָחלָ א,
ָהא  -דְּ ִא ָּיכא ַמ ָּכה,
ָהא  -דְּ לֵ ָּיכא ַמ ָּכה.
" ִא ָּיכא ַמ ָּכה" – ָמ ֵסי.
"לֵ ָּיכא ַמ ָּכה" – ְמ ַר ּ ֵפי.

ַּ 450כח ֶֹמץ לַ ּׁ ִש ּנַיִ ם וְ כֶ ָע ׁ ָשן לָ ֵעינָ יִ ם ֵּכן ֶה ָע ֵצל לְ ׁשֹלְ ָחיו

רש"י
מתי'
מטבל כדרכו .מאכלו ופתו
בחומץ:
לא יסוך בהן יין וחומץ .דאין
אדם סך אותו אלא לרפואה:
אבל לא שמן וורד .לפי שדמיו
יקרין ואיו מצוי ומוכחא
מילתא דלרפואה עביד:
שכן דרכן לסוך בחול .בלא
מכה:
גמ'
קיוהא .יין שלא תבשל כל צרכו
בעביו קשה לשיים:
ליכא מכה מרפי .צומת הבשר
והשיים רפים רחוקין זה מזה
}דישילציי"ר:
דשיילצי''ר
לחלוץ ]מלה במלה :לחלוץ
עליים ,אבל כאן הכווה לרופף
את החיכיים ,שהיו דבקים
מדאי
יותר
בשייים[{
מתחלצות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .26קיא ,א
"לֹא יְ ַג ַּמ ע ָ ּב ֶהן ֶאת ַהחוֹ ֶמץ".
וְ ָה ַת ְניָא:
"לֹא יְ ַג ֵּמ ע וּפוֹ ֵלטֲ ,א ָבל ְמ ַג ֵּמ ַע וּבוֹ ֵל ַע"!
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ִּכי ְּתנַן נ ִַמי ַמ ְת ִנ ִיתין,
' ְמגַ ֵּמ ַע וּפוֹ לֵ ט' ְּתנַן.
ָרבָ א ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאְ ' :מגַ ֵּמ ַע וּבוֹ לֵ ע',
ָּכאן  -לִ פְ ֵני ִטיבּ וּל,
ָּכאן  -לְ ַא ַחר ִטיבּ וּל.
ֵימאִ :מדְּ לִ ְפ ֵני ִטיבּ וּל ָ ׁ -ש ֵרי ,לְ ַא ַחר ִטיבּ וּל  -נַ ִמי ׁ ָש ֵרי!
וְ נ ָ
דְּ ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה לְ ָר ָבא דְּ ִאית לֵ ּיה 'הוֹ ִאיל'!
דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
לֵ ָּיכא ִמ ֵידי דִּ בְ ׁ ַש ָ ּבת – ׁ ָש ֵרי ,וּבְ יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ָ -אסוּר,
הוֹ ִאיל דִּ ְב ׁ ַש ָ ּבת ָ ׁ -ש ֵריּ ְ ,ביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ִנַמי ׁ ָש ֵרי!
ֲה ַדר ֵ ּב ּיה ָר ָבא ֵמ ָה ְך.
ִמ ַּמאי דְּ ֵמ ַה ְך ֲה ַדר ֵ ּב ּיה?
דִּ ילְ ָמא ֵמ ַה ִהיא ֲה ַדר ֵ ּב ּיה!
לֹא ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך,
דְּ ַת ְניָ א:
" ָ ּכל ַח ָ ּי ֵיבי ְט ִבילוֹת  -טוֹ ְב ִלין ְ ּכ ַד ְר ָ ּכן,
ֵ ּבין ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ֵ ּבין ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים".

רש"י
ופולט.

לא יגמע
דלרפואה היא:
לפי טיבול .לפי אכילה מותר
שדרכן היה לטבול בחומץ בכל
יום והרואה אומר זהו טיבולו
ולאחר טיבול אסור הכל יודעין
שכבר סעד וטבל כל צרכו:
וימא מדלפי טיבול שרי כו'.
דאין לך שאסור למקצת השבת
ומותר למקצתו דהא שמעין
לרבא בפרק י''ט במסכת ביצה
דאמר גבי טבילה הואיל בכי
האי גווא דקתי התם דאין
מטבילין כלים בשבת ואדם
טובל ואמרין כלים מ''ט לא
אמר רבא מפי שראה כמתקן
כלי אבל אדם ראה כמיקר
ואמרי' תיח בשבת דשריא
רחיצה ביוה''כ דאסור רחיצה
והכל יודעין דטובל הוא ומתקן
עצמו מאי איכא למימר הא
איכא למיגזר אטו מתקן עור
צבי ואמר רבא ליכא מידי
דאיסור שבת דבשבת לישתרי
וביוה''כ ליתסר והואיל ובשבת
לא הוה למיסריה ביוה''כ מי
לא גזור עליה:
הכא גרסי' הדר ביה רבא מהא.
דקודם טיבול ומוקי מתיתין
במגמע ופולט כאביי וזו אמרה
תחלה והדר ביה:
דילמא מההיא הדר ביה .וסבר
דביום הכפורים אסור לטבול
ולא אמרין הואיל וההי א
איתמר ברישא:

דמוכ ח
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 .27קיא ,א-ב

" ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ָמ ְתנָ יו  -לֹא יָ סו ְּך יַ יִ ן וָ חוֹ ֶמץ,
ֲא ָבל ָס ְך הוּאֶ :את ַה ׁ ּ ֶש ֶמן.
וְ לֹא ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶורד.
וֹת ֶיהןֶ ׁ ,ש ֵ ּכן דַּ ְר ָ ּכן ָלסו ְּך ַ ּבחוֹ ל.
ְ ּבנֵ י ְמ ָלכִ ים ָ -ס ִכין ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶרד ַעל ַמכּ ֵ
ש ָר ֵאל ּ ְ -בנֵ י ְמ ָל ִכים ֵהם".
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמרּ ָ :כל יִ ְ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ַז ְבדָּ א ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ַרב ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
וְ ָה ָא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ִח ּיָיא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ַהאי ְמסוֹ כְ ַר ָייא דְּ ַנ ְז ָי ָיתא -
קיא,ב ָאסוּר לְ ַהדּ ו ֵּק ּיה ְ ּביוֹ ָמא ָטבָ א!
ְ ּב ַה ִהיא ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה.
דְּ ַא ַ ּב ֵיי וְ ָרבָ א דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
יש ּיה וְ לֹא יָמוּת'.
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב' ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
וְ ָה ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
וְ ַרב ָח ָנן ַ ּבר ַא ִמי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
וְ ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ַמ ְתנֵי לָ ּה ְ ּבלֹא ַ ּג ְב ֵרי,
ַרב ָא ַמרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ֲא ִני וַ ֲא ִרי ׁ ֶש ַ ּב ֲחבו ָּרה ַּת ְר ֵ ּג ְימנָא,
ו ַּמ ּנ ּו? ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ָאבִ ין:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
וְ לָ או ִמ ּ ַט ְע ֵמ ּיה.
"הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,וְ לָ או ִמ ּ ַט ְע ֵמ ּיה"?
ַמאי ֲ
ִאילֵ ָימאֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ׁ ָש ֵרי,
וְ לָ או ִמ ּ ַט ְע ֵמ ּיה  -דְּ ִאילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַברָ :מ ֵסי,
וְ ַרב ָס ַבר :לֹא ָמ ֵסי.
וְ ָס ַבר ַרב :לֹא ָמ ֵסי?!
וְ ָהא ִמדְּ ָק ָת ֵני:
"בנֵ י ְמ ָל ִכים ָ -סכִ ין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמכּ וֹ ֵת ֶיהן ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶורד" ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ָמ ֵסי!
ְּ

ֶא ָּלאֲ " :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן"  -דְּ ׁ ָש ֵרי,
"וְ לָ או ִמ ּ ַט ְע ֵמ ּיה"  -דְּ ִאילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַברַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ׁ ְשכִ ַיח ָ ׁ -ש ֵרי,
וְ ַרב ָסבַ רִ :אי ׁ ְשכִ ַיח ִ -אין,
וְ ִאי לֹא ׁ ְשכִ ַיח – לֹא,
וּבְ ַא ְת ָרא דְּ ַרב ׁ ְשכִ ַיח ִמ ׁ ְש ָחא ְדוַ ְורדָּ א.
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